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JOUKKOKIRJE

Tarvikkeet: kolme riukua, viiksilankaa, puolenkymmentä klapia ja puoli litraa vettä pullossa. Tehtävä: saada vesi kiehumaan omassa pakissa mahdollisimman 
lyhyessä ajassa, suoritustapa vapaa. Pisteytys käytetyn ajan mukaan. Silminnäkijä vaikuttui suoritusten nopeudesta! Kuva Jouko Liikanen.

Kaveria ei jätetä, ei silloin ennen, eikä nytkään. Auttamistilanne suojataan ja 
tarvittaessa kutsutaan toinen taistelija apuun haavoittuneen saamiseksi tur-
vaan. Kuva: Jouko Liikanen.

Storartat (suurenmoista), totesi tällä Suomen vanhin sotaveteraani Harry Holt-
ti , 107 vuotta, vastaanottaessaan kunniamerkin Kansallisen veteraanipäivän 
juhlassa Vaasan Kaupungintalossa. Kuva Raimo Latvala.
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S uomen rannikoilla paloi aikanaan 
varoitusnuotiot viikinkilaivojen 
lähestyessä rannikkoa. Itämeri 

oli myös jo hyvin varhain rantarosvojen 
ja valloittajien käyttämää merialuetta. 
Kansallisvaltioiden synty viikinkiajan 
jäätyä historiaan, muutti itämeren reu-
navaltioidensa kauppamerenkulun kes-
keisimmäksi toiminta-alueeksi.

Rannikkokaupungeista muodostui 
keskeinen toimintaympäristö Itämeren 
valtioiden kesken. Itämeri muodostui 
myös laivojen kehittymisen myötä yhä 
tärkeämmäksi portiksi Atlantille ja sitä 
kautta avautui myös mahdollisuus käydä 
kauppaa meritse myös muiden maiden 
kanssa. 

Liikkuvuuden lisääntyessä ja kansal-
lisvaltioiden toimintakapasiteetin kasva-
essa Itämeren hallinnasta ja omistuksesta 
alettiin myös nahistella. Sen strateginen 
merkitys kasvoi. Ruotsi, Venäjä, Puola, 
Saksa ja Tanska varustivat Itämerelle 
kauppalaivastonsa lisäksi enenevässä 
määrin sotalaivastoa. 

Ensimmäinen maailmansota oli kään-
nekohta selkeästi taistelussa Itämeren 

A luksi haluan kiittää teitä kaik-
ki pohjalaisia maanpuolusta-
jia, miehiä ja naisia, miten 

upeasti olette ottaneet minut vastaa. 
Tänne Pohjanmaalle on ollut helppo 
tulla ja kotiutua. Tästä teille kaikille 
nöyrin kiitokseni!

Kevään aikana Pohjanmaan alueel-
la on maanpuolustuksen näkökulmas-
ta tapahtunut paljon positiivisia asioi-
ta. On ollut monia hienoja tapahtumia. 
Yksittäisten tapahtumien esille nosta-
minen olisi väärin muita tapahtumia 
kohtaan. Yhden tapahtuman haluan 
kuitenkin nostaa esille. PAUHA-
harjoitus oli upea osaamisen näyte. 
Harjoitukse ssa oli kaikkien aikojen 
suurin osallistujamäärä. Harjoitus 
oli kokonaisuudessaan reserviläisten 
suunnittelema ja johtama koulutusta-
pahtuma. Kiitos kaikille harjoituksen 
tekijöille ja mukana olijoille. Teitte 
minuun osaamisellanne suuren vai-
kutuksen.

Viime viikkojen yksi merkittävimmistä 
keskustelun aiheista on ollut NATO. Mel-
keinpä jokaisessa tilaisuudessa on minulta 
kysytty – ” pitääkös – herra everstiluut-
nantti – meidän liittyä Natoon”.

Juuri ennen vappua julkaistiin Nato-
selvitys – ” Arvio Suomen mahdollisen 
Nato-jäsenyyden vaikutuksista” (http://
formin.� nland.� / public/download.aspx? 
ID=157406&GUID= {8D6158F6-B7E5-
483C-9455-F66D 76ACC1FB}).

Selvityksen ovat kirjoittaneet ranskalai-
nen Francois Heisbourg, ruotsalainen Mats 
Bergqvist, suurlähettiläs René Nyberg ja 
ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija 
Tiilikainen. Nyt suosittelen lämpimästi 
kaikkien lukevan tuon arvion. 

Raportti on selkokielinen erinomaisesti 
kirjoitettu dokumentti. Raportti on pituu-
deltaan 66 sivua. Kirjoittamassa on ollut 
sekä Natoon myönteisesti että kriittisesti 
suhtautuvia henkilöitä. Raportin lukemi-
nen antaa lukijalle mahdollisuuden tehdä 
omat johtopäätökset asiasta tai ainakin 

perusteet asian tiimoilta käytävään keskus-
teluun. 

Aluetoimistossa olemme aloittaneet vuo-
den 2017 ja 2018 suunnittelun. Kumpana-
kin vuotena on Pohjanmaan aluetoimiston 
alueelle paljon erilaisia ”once in a lifetime” 
-tapahtumia. Näihin tapahtumiin on tarkoi-
tus palata tämän lehden myöhemmissä nu-
meroissa. Esimakua on saatavissa 18.8, kun 
Porin Prikaatin joukot tulevat sotilasvala-
tapahtumaan niin Seinäjoelle kuin Kauha-
joellekin.

Kirjoitan tätä kirjoitustani 4.6. iltapäiväl-
lä. Sain kunnian olla mukana maakuntamme 
ylentämistilaisuudessa 3.6 alkuillasta Vaa-
san sotilaskodissa. Vielä kerran lämpimät 
onnittelut ylennetyille ja palkituille.

Vaasassa 4.6. järjestettävät tapahtumat 
tehtiin hieman poikkeavassa järjestykses-
sä. Ensi laskettiin seppeleet, sitten oli li-
punnosto ja lopuksi nautittiin Pohjanmaan 
maanpuolustajien yhteinen aamupala. Täs-
tä tavasta on tarkoitus tehdä perinne. Ensi 
vuonna 4.6. juhlistamme samalla kaavalla 

marsalkka Mannerheimin 150-syn-
tymäpäivää. Toivottavasti meitä on 
silloin paikalla mahdollisimman moni.

Tämän vuoden tapahtumasta tulen 
muistamaan sotaveteraani Yrjo Savo-
lan puheen. En tiedä riittääkö tämä, 
mutta – kiitos, Yrjö.

Haluan toivottaa kaikille lukijoille 
oikein hyvää kesää.

Everstiluutnantti 
Mika Piiroinen

Pohjanmaan aluetoimiston 
päällikkö

J.K Suosittelen yhtä kirjaa rannoille ja 
laitureiden nokkaan luettavaksi – Ilkka 
Remeksen Jäätyvä Helvetti.

Pohjanmaalle on 
helppo kotiutua

Itämeri – rauhan meri?

omistuksesta. Tuolloin Ruotsin suurvalta-
asema Itämerellä oli jo selkeästi ohitse, it-
se asiassa jo Pietari Suuren ajoista lähtien. 
Kamppailu olikin nyt enää Venäjän ja Saksan 
välistä rientoa aina toisen maailmansodan 
päättymiseen saakka. Saksan vaikutusvalta 
romahti sen hävittyä sodan. 

Neuvostoliitto toisen maailmansodan 
voittajavaltiona alkoi vahvistamaan otet-
taan Itämerestä kehittämällä laivastoaan. 
Neuvostoliitto piti tuolloin tärkeänä vapaa-
ta pääsyä Tanskan salmien kautta Atlantille 
ja sitä kautta sen näkyvyys lisääntyi myös 
maailman merillä.

Suomelle Itämeri on kautta aikojen ollut 
tärkeä kauppa- ja huoltoväylä. Toisen maa-
ilmansodan aikana myös Suomen varustau-
tuminen Itämerellä korostui. Suomi pyrki 
laivastoaan vahvistamalla puolustautumaan 
Neuvostoliiton agressioita vastaan, sekä tur-
vaamaan maalle tärkeät meriyhteydet länti-
seen Eurooppaan.

Neuvostoliiton hajoaminen toi myös 
hetkellisen rauhantilan Itämerelle. Uuden 
Venäjän alkutaipaleella itämerestä oli tul-
lut rauhan meri. Venäjä vaikutti sopuisalta 
ja presidentti Jeltsin korosti myös kansojen 
itsemääräämisoikeutta, sekä Itämeren valti-
oiden yhteisöllisyyttä. 

Ruotsi ei enää kokenut uhkaa Venäjäs-
tä. Se aloitti aina näihin päiviin kestäneen 
asevoimiensa alasajon. Suomelle Itämeren 
merkitys kauppa- ja huoltoväylänä on kui-
tenkin tullut entistä tärkeämmäksi, koska 
omavaraisuutemme ei enää ole sillä tasolla, 
mitä se oli ennen toista maailmansotaa ja 
sen jälkeen. 

Putinin Venäjä on aloittanut voimakkaan 
intervention, joka nyt kohdistuu Itämereen ja 
sen rantavaltioihin. Venäjä pitää Itämerta sel-
västi etupiirinään ja osoittaa kaikin keinoin, 
että se haluaa palauttaa suurvalta-asemansa 
hintaa kaihtamatta. 

Tästä on konkreettisena osoituksena taan-

noinen NATOn sotaharjoitus Itämerellä. 
Venäjän ilmavoimat tekivät valehyökkä-
yksiä USAn sota-aluksia vastaan, jotka 
olivat kansainvälisillä vesillä. 

Suomen ja Ruotsin, Tanskan, Norjan, 
Viron, Puolan ja Saksan tulee määrätie-
toisesti yhteistyössä turvata Itämeren 
vapaus osoittamalla selkeästi yksituu-
maisuutta puolustaessaan täydellistä 
riippumattomuutta ja rauhanomaista 
rinnakkaiseloa kaikkien Itämeren val-
tioiden kesken. 

Sotilaalisessa katsannossa Suomen on 
omassa valmiusajattelussa korostettava 
Itämeren kauppamerenkulun turvaami-
sen välttämättömyys kaikissa mahdol-
lisissa skenaarioissa. Se tarkoittaa sitä, 
että mahdollisena kriisiaikana Itämeren 
häiriötön kauppamerenkulun turvaami-
nen on mahdollista vain riittävän vahvo-
jen meri- ja ilmavoimien tuella. 

Tästä emme kykene suoriutumaan yk-
sin. Sen mahdollistaa vain laaja-alainen 
puolustusyhteistyö muiden sivistysval-
tioiden kanssa.

Jussi Rytkönen

Venäjä pitää Itämerta selvästi etupiirinään ja 
osoittaa kaikin keinoin, että se haluaa palauttaa 
suurvalta-asemansa hintaa kaihtamatta. 

”
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Ruotsin suurlähetystössä 
toimiva puolustusasiamies 
eversti Bo Stennabb vieraili 
toukokuun puolessa välissä  
Pohjanmaalla kolmen päi-
vän ajan.

Vierailunsa aikana hän 
esiintyi Kristiinankaupun-
gissa ja Vaasassa, pitäen 
luentoja lukioissa, rotary-
kokouksissa ja maanpuo-
lustusilloissa.

Lisäksi hän tapasi sotiem-
me veteraaneja Selkämeren 
Sairaskodissa. Vaasassa ti-
laisuus järjestettiin Sotave-
teraanimuseossa.

Vaasan Veteraanimuse-
olla hän selvitti Itämeren 
tärkeää merkitystä kaikille 
sen reunavaltioille, joista 
kahdeksan on EU jäsenval-
tioita ja niissä yhteensä 100 
miljoonaa asukasta. Vuo-
sittain sen alueella liikkuu 
10.000 eri tyyppistä alusta, 
joka merkitsee noin 15% 
maailman merikuljetuk-
sista ja mm. 85% Suomen 
tuonnista.

2000-luvun alkupuolella 
Ruotsi koki Venäjän yh-
teistyökumppanina, joka 
tilanne vuonna 2015 muut-
tui täydellisesti. Tänä päi-
vänä Venäjä on toimillaan 
näyttänyt asemahtiaan ja 
mahdollisuutta käyttää ase-
voimia päämääriensä var-
mistamiseksi. Tämän muu-
tokseen myötä myös Ruotsi 
on muuttanut strategiaansa 
ja selkeästi lähtenyt kehit-
tämään omaa puolustustaan.

Tähän liittyen mm. 
Gotlantiin on sijoitettu 

YK on valinnut prikaati-
kenraali Mauri Koskelan 
UNDOF-operaation (United 
Nations Disengagement Ob-
server Force) apulaiskomen-
tajaksi. Tehtävä on vuoden 
mittainen. Prikaatikenraali 
Koskelan on tarkoitus aloit-
taa tehtävässä kesäkuussa 
2016.

Prikaatikenraali Mauri Ta-
pani Koskela (s.1960) on ai-
kaisemmin toiminut useassa 
kansainvälisessä tehtävässä 
mm. esikuntapäällikkönä 
YK:n UNMIL-operaatiossa 
Liberiassa, osastopäällikkö-
nä Suomen osastossa Afga-
nistanissa, operaatiopäällik-
könä YK:n UNPREDEP-
operaatiossa Makedoniassa, 
pataljoonaupseerina SFOR-
operaatiossa ja toimistoup-
seerina IFOR-operaatiossa 
Bosniassa. 

United Nations Disen-
gagement Observer Force 

Prkenr Mauri Koskela.

Prikaatikenraali 
Mauri Koskela 
UNDOF-operaation 
apulaiskomentajaksi

(UNDOF) on vuonna 1974 
perustettu Yhdistyneiden 
kansakuntien rauhanturva-
operaatio, jonka tarkoituk-
sena on valvoa Syyrian ja 
Israelin joukkojen välistä 
aselepoa sekä aseleposopi-
muksen ehtoja Golanilla. 
Suomi on osallistunut UN-
DOF-operaatioon vuosina 
1979-1993.

Lähde: tiedotus@defmin.� 

Eversti Bo Stennabb piti esitelmän Vaasan Veteraanimuseolla.

Kiitokseksi mielenkiintoisesta esitelmästä ja Sotaveteraanimuseoon tutus-
tumisesta sai puolustusasiamies ev. Stennabb vastaanottaa Sextiettan-his-
toriikin (Nils-Erik Nykvist), jonka  luovutti Pohjanmaan Maanpuolustuskillan 
puheenjohtaja Ilkka Virtanen.

Suomen ja Ruotsin 
yhteispuolustuksella 
selkeitä etuja

maajoukkoja takaamaan 
ja varmistamaan alueen 
turvallisuutta. Puolustus-
strategiaan sisältyy myös 
selkeä muutos laajempaan 
yhteistyöhön muiden kans-
sa. Esm. logistiikkaa ja sen 
yhteensopivuus tarjoaisivat 
selkeitä säästöjä hankin-
noissa. Myös lisääntyvällä 

tilannekuvaseurannalla ja 
tietojen vaihdolla on tärkeä 
osuus. Suomen mahdollista 
Nato-jäsenyyttä ev. Sten-
nabb ei halunnut tarkemmin 
arvioida.  Suomen hävittäjä-
hankinta on asia, jota hän ei 
myöskään kommentoinut, 
toki pitäen Jas Gripeniä hy-
vänä vaihtoehtona. Eversti 

Bo Stennabbin tehtävä puo-
lustusasiamiehenä päättyy 
tulevan heinäkuun lopulla.

Tilaisuuden järjestämises-
tä vastasi Vaasan Kiltapiiri 
jäsenkiltoineen yhdessä 
Vaasan Sotaveteraanimuse-
on kanssa. 

rl.

Puolustusvoimain komen-
taja on myöntänyt Puo-
lustusvoimain lippujuhlan 
päivänä sotilasansiomita-
lin 213 henkilölle. Mitali 
myönnetään Puolustusvoi-
mien palveluksessa oleville 
tunnustuksen osoituksena 
erityisestä kunnostautumi-
sesta palveluksessa, erityi-
sestä neuvokkuudesta tai 
aloitteellisuudesta taikka 
pelottomasta toiminnasta 
vaaratilanteessa.  Puolus-
tusvoimiin kuulumattomal-
le henkilölle mitali voidaan 
myöntää Puolustusvoimien 

Tänä vuonna 
myönnettiin 
213 sotilas-
ansiomitalia

hyväksi tehdystä erityisen 
ansiokkaasta työstä.

Sotilasansiomitali myön-
netty mm. seuraaville; 
Kapteeni Juhani Markus 
Alkio, Kauhava Puheenjoh-
taja Mikko Halkilahti, Salo 
Diplomi-insinööri Osmo Joe 
Jalovaara, Espoo Poliisiyli-
johtaja Seppo Juhani Koleh-
mainen, Yrittäjä Jari Ilmari 
Myllymäki, Kokkola Sisä-
ministeri Antti Petteri Orpo,  
Komentajakapteeni David 
Mauri Prosi, Porin prikaati  
Ulkoministeri Timo Juhani 
Soini. 

Pohjanmaan 
Maanpuolustaja 
löytyy myös verkosta:  

www. 
kpmaanpuolustajat.� 
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Puolustusvoimain lippujuhlapäivää 
kunnioitettiin ja juhlistettiin Vaasassa

Suomen Marsalkan ratsastajapatsaalle Vaasan kaupungintalon juhlakerroksen 
tasanteella laskettiin laakerilehtiseppele Österbottens Försvarsgille – Pohjan-
maan Maapuolustuskillan toimesta. Laskijoina aluetoimiston päällikkö evl. Mi-
ka Piiroinen ja killan puheenjohtaja Ilkka Virtanen sekä Per-Erik Fant.

Sankarivainajien muistoa kunnioittaen. Puolustusvoimain havuseppeleen laski 
aluetoimiston päällikkö evl. Mika Piiroinen seurassaan majuri Jari Hoppela. 
Lisäksi seppeleen laskivat Sotainvalidien Veljesliiton ja Vaasan Rinta- ja So-
taveteraanien, Vaasan kaupungin, Vaasan seurakuntayhtymän ja kansalaisjär-
jestöjen edustajat.

Sankarihaudoilla käynnin ja juhlallisen lipunnoston jälkeen aluetoimisto tarjosi 
kahviaamiaisen tilaisuuksiin osallistuneille lähes 50 osallistujalle.

Juhlahetken yhteydessä sotaveteraani Yrjö Savola (92v) muisteli Marskin syn-
tymäpäivän viettoa 4.6.1943 Rukajärvellä. Päivä oli helteinen ja sen viettoon 
liittyi myös paraatikatselmus ja ylennystilaisuus, jolloin mm. hänet ylennettiin 
alikersantiksi ja päivärahakin nousi 25 penniä, joka tuntui erityisen hienolta.

Musiikista huolehti Pohjanmaan Maanpuolustussoittokunta kapellimestarinsa, 
kapteeni Sami Salmivuoren johdolla. Solistina esiintyi 4.6. ylivääpeliksi ylen-
netty Leo Lappalainen ja kappaleena Äänisen aallot.

Ylennyksiä ja huomionosoituksia
Tasavallan Presidentti Suo-
men Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan ritarikun-
tien suurmestari on päättänyt 
antaa 4.6.2016 ansioituneil-
le Suomen kansalaisille yh-
teensä 933 kunniamerkkiä 
muun muassa seuraaville:
Suomen Valkoisen Ruusun 
I luokan komentajamerkki 
Toivonen, Seppo Risto Ju-
hani, kenraaliluutnantti, 
Helsinki 
Suomen Leijonan I luokan 
komentajamerkki Ohra-
aho, Harri Kalevi, kenraali-
majuri, Vantaa  
Suomen Leijonan komen-
tajamerkki; 
Blomqvist, Vesa Antero, 
eversti, Espoo, Elomaa, 
Kimmo Ilari, eversti, Ruot-
sinpyhtää, Feldt, Mats Mika-

el, eversti, Espoo, Heilanen, 
Petri Kalevi, kommodori, 
Espoo, Heinonen, Aarne Ve-
li-Pekka, kommodori, Turku 
Hirvonen, Jussi-Petri, evers-
ti, Mikkeli, Janhunen, Kari 
Matti Antero, piiripäällikkö, 
Kauhava, Kelloniemi, Pert-
ti Juhani, eversti, Helsinki, 
Lampinen, Olli Tapio, evers-
ti, Nummenkylä, Matilainen, 
Erkki Tapio, eversti, Imatra, 
Mustaniemi, Timo Juha-
ni, eversti, Vantaa, Orava, 
Jukka Antero, eversti, Hä-
meenlinna Peltomaa, Jouko 
Johannes, lääkintäeversti, 
Helsinki, Pietiläinen, Kari 
Matti Tapani, eversti, Hel-
sinki, Saari, Rami Kalervo, 
eversti, Hyvinkää, Tolppa-
nen, Jari Heikki, eversti, 
Helsinki, Tuominen, Manu 

Petteri, eversti, Helsinki, 
Tuominen, Vesa Matti, kom-
modori, Tuusula, Törner, 
Kjell Olof Birger, överste, 
Raseborg, Törrönen, Kaar-
le Tapani, eversti, Helsinki, 
Uusikartano, Juha Antero, 
eversti, Helsinki. 
Suomen Valkoisen Ruu-
sun I luokan ritarimerkki , 
mm; Kotilehto, Jukka Olavi, 
everstiluutnantti, Sodankylä, 
Lehtonen, Yrjö Juhana, ko-
mentaja, Vaasa. 
Suomen Leijonan I luokan 
ritarimerkki, mm; Rauta-
nen, Martti Heikki, majuri, 
Sodankylä, Tyystjärvi, Pasi 
Tapani, majuri, Vaasa. 
Suomen Valkoisen Ruusun 
ritarimerkki, mm; Kalli-
nen, Markku Antero, kap-
teeni, Kokkola, Pulkkinen, 

Matti Ensio, ylikomisario, 
Mikkeli. 
Suomen Leijonan ritari-
merkki, mm; Korhonen, 
Risto Tapani, kapteeni, 
Haapajärvi, Liinamaa, Juha 
Väinö, kapteeni, Kauhava, 
Stark, Ulf Johan, tekniker-
kaptenlöjtnant, Vasa. 
Suomen Valkoisen Ruusun 
ansioristi, mm; Hietamäki, 
Veli-Matti, yliluutnantti, 
Kauhava, Markkula, Jarmo 
Kalervo, yliluutnantti, Iso-
kyrö, Sandström, Kaj Gun-
nar, verkställande direktör, 
Vasa, Soininen, Rami Saka-
ri, yliluutnantti, Seinäjoki, 
Tuikkala, Ilkka Erkki Saka-
ri, ICT-järjestelmäpäällikkö, 
Pyhäjoki. 
Suomen Leijonan ansioris-
ti, mm; Jestoi, Kaija Maria, 

kansliasihteeri, Kokkola, 
Kivimäki, Pentti Johannes, 
koulunjohtaja, Ilmajoki, 
Soukka, Kim Ossian, teknik-
ko, Seinäjoki, Tuppurainen, 
Seppo Leo Tapio, sähkötek-
nikko, Haapajärvi. 
Suomen Valkoisen Ruu-
sun I luokan mitali kulta-
ristein, mm; Kokkomäki, 
Reima Samuli, varastomes-
tari, Kokkola, Lahtinen, 
Kalevi Matias, ylikersantti, 
Kauhava. 
Suomen Valkoisen Ruusun 
I luokan mitali, mm; Hyy-
rönmäki, Pasi Antero, lataa-
motyöntekijä, Haapajärvi, 
Kekkonen, Ari-Pekka, yli-
vääpeli, Haapajärvi, Peitso, 
Timo Tapani, ylimerivarti-
ja, Kokkola, Siukola, Seppo 
Erkki, huoltolatyöntekijä, 

Ähtäri, Syvänperä, Jaune 
Anneli, arkistosihteeri, Äh-
täri. 
Suomen Valkoisen Ruusun 
mitali, mm; Aho, Harri Ta-
pio, huoltolatyöntekijä, Äh-
täri, Hirvonen, Liisa Hanne-
le, sotilaskotisisar, Kauhava,
Huhtakallio, Ilkka Kristian, 
lataamotyöntekijä, Haapa-
järvi, Karjalainen, Jarmo 
Juhani, ylikersantti, Haapa-
järvi, Päkkilä, Sulo Kalervo, 
lataamotyöntekijä, Haapa-
järvi, Saarela, Heikki Mika-
el, ylikersantti, Haapajärvi, 
Virtanen, Teemu Ilmari, yli-
kersantti, Ähtäri Virtanen, 
Vähäaho, Antti Veli Matti, 
lataamotyöntekijä, Haapa-
järvi.

Lähde: 
www.ritarikunnat.� 
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Pohjanmaan Maanpuolustuskillan puheenjohtaja Ilkka Virtanen onnittelee toimitusjohtaja Kaj 
Sandströmiä Tasavallan presidentin 4.6. myöntämään Suomen Valkoisen Ruusun ansioristiin 
liittyen.

Pohjanmaan aluetoimisto järjesti 
3.6. Vaasan Sotilaskodissa ylen-
tämis- ja palkitsemistilaisuuden, 

johon oli kutsuttu reservissä ylen-
nyksen saaneita reserviupseerei-
ta ja aliupseereita. Tilaisuudessa 

myös maanpuolustusjärjestöt 
luovuttivat jäsenistölleen myön-
nettyjä huomionosoituksia.
 

Suomen Reserviupseeriliitto 
(RUL) on 85 –vuotisjuhlavuoten-
sa kunniaksi kutsunut kaksi uutta 
kunniajäsentä, kenraali Jaakko 
Valtasen ja erityisopettaja Juhani 
Puran. Uudet kunniajäsenet jul-
kistettiin 17.5.2016 Katajanokan 
Kasinolla järjestetyllä juhlaillal-
lisella. 

Jaakko Valtanen (s. 1925) osal-
listui talvisotaan vapaaehtoisena 
lähettinä ja radiomiehenä sekä 
jatkosotaan mm. tykistöupseeri-
na. Hänen pitkä ja ansiokas so-
tilasuransa päättyi puolustusvoi-
main komentajan tehtävään vuo-
sina 1983–1990. Jaakko Valtasel-
la on lisäksi erittäin suuret ansiot 
maanpuolustustahdon mittaami-
sen ja maanpuolustustiedotuksen 
uranuurtajana. Reserviin siirryt-
tyään Jaakko Valtanen on osal-
listunut aktiivisesti keskusteluun 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
merkityksestä ja kehittämisestä. 
Hän on Espoo–Kauniainen Re-
serviupseereiden jäsen. Jaakko 
Valtanen asuu Espoossa. 

Juhani Pura (s.1940) on erityis-
opettaja, joka on tehnyt vapaaeh-
toisessa maanpuolustustyössä ja 
erityise sti reserviupseeritoimin-
nassa poikkeuksellisen ansiok-
kaan uran niin paikallis-, piiri- 
kuin liittotasollakin. Juhani Pura 
on toiminut mm. Valkeakosken 
Reserviupseereiden ja Etelä-
Hämeen Reserviupseeripiirin 
puheenjohtajana sekä RUL:n 
liittohallituksen jäsenenä. RUL:n 
liittovaltuuston puheenjohtajana 
Juhani Pura oli vuodet 1999–
2006. Hän oli myös Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n ensimmäinen pu-
heenjohtaja 1993–1996. Hän on 
kirjoittanut ja toimittanut useita 
maanpuolustus- ja urheilukirjoja. 

RUL kutsui uusia kunniajäseniä 
vuosipäivänään 17.5.2016

Reserviupseeriliiton uusimmat kunniajäsenet, kenraali Jaak-
ko Valtanen (oik.) ja Juhani Pura. Kuva: Saku Liehu.

Juhani Pura on edelleen aktiivi-
toimija sekä reserviupseeri- että 
veteraanitoiminnassa. Valkeakos-
kella asuva Juhani Pura on soti-
lasarvoltaan kapteeni reservissä. 

Päätapahtuma 
Haminassa 5.8.

Juhlavuoden päätapahtuma järjes-
tetään Hamina Tattoon yhteydes-
sä Reserviupseerikoululla Hami-
nassa perjantaina 5.8. Lisätietoja 

päätapahtumasta löytyy netistä: 
http://www.rul.� /rul85vuotta/ 

Juhlavuonna uusitaan Reservin 
kenttäjohtaja -kirja, jossa paino-
pisteenä on reservin johtajan so-
tilaalliset perustaidot. Kirjassa 
korostuu uusi taistelutapa ja sen 
vaatimukset erityisesti ryhmä-, 
joukkue- ja komppaniatason 
joukoille. 

Janne Kosonen
toiminnanjohtaja

K-P Maanpuolustajien 
piirin kevätkokous 
19.4. Pietarsaaressa

Vanhan reserviupseeripiirin kokous ennen yhteisen piirin ko-
kousta

Vänr Tomi Kurikkala sai K-P piirin ansioristin ja kers Eero Mu-
honen sai K-P piirin kultaisen ansiomitalin.

Vanhan reserviläispiirin kokous ennen yhteisen piirin kokous-
ta.
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Tasavallan presidentti on 
ylentänyt Puolustusvoimain 
lippujuhlan päivänä 4. kesä-
kuuta 2016 yhteensä 744 re-
servin upseeria ja erikoisup-
seeria. Everstiluutnantiksi 
yksi, majuriksi 26, komenta-
jakapteeniksi yksi, lääkintä-
majuriksi kaksi, kapteeniksi 
113, kapteeniluutnantiksi yh-
deksän, lääkintäkapteeniksi 
kolme, teknikkokapteeniksi 
yksi, yliluutnantiksi 191, 
merivoimien yliluutnantiksi 
21, lääkintäyliluutnantiksi 
kolme, teknikkoyliluutnan-
tiksi yksi, luutnantiksi 335, 
merivoimien luutnantiksi 29 
ja lääkintäluutnantiksi kah-
deksan henkilöä. 

Mm. seuraavat henkilöt:   
Everstiluutnantiksi: Saaris-
to Esa Arvid Karijoki  
Majuriksi: Ahonen Hannu 
Johannes Mikkeli, Antti-
la Mika Untamo Tampere, 
Filpus Kari Juhani Kemi, 
Hyttinen Jyrki Olavi Inari, 
Jokinen Sampo Kalevi Van-
taa, Juujärvi Johan Henrik 
Antero Rovaniemi, Kokka-
la Antti Juhani Lappeenran-
ta, Kukkonen Anssi Mikael 
Espoo, Lehto Jyrki Petteri 
Vantaa, Lepikko Pekka Ju-
hani Valkeakoski, Maunula 
Olli-Pekka Oulu, Merioja 
Martti Ville Juhani Espoo, 
Merjomaa Tero Veijo Espoo, 
Ojala Juha-Pekka Nurmi-
järvi, Poranen Juha Eerikki 
Kajaani, Rautio Jukka Tapio 
Sodankylä, Riikonen Matti 
Tapani Helsinki, Ryynänen 
Juha Matti Oulu, Soittila 
Paavo Tapani Hämeenlin-
na, Suurnäkki Raine Juhani 
Hamina, Toikkanen Jari Mi-
kael Liminka, Toivanen Ano 
Immo Kouvola, Tuominen 
Pasi Olavi Helsinki, Vanha-
tapio Jari Pekka Rovaniemi, 
Välkki Petri Tapio Porvoo, 
Yrjölä Jukka Petri Akaa. 
Komentajakapteeniksi: 
Merinen Anssi Kalervo Lieto.
Lääkintämajuriksi: Huu-
monen Jukka Antero Jy-
väskylä, Niemi Antti-Sakari 

Kontiolahti. 
Kapteeniksi: mm. 
Häggblom Timo Johan 
Mustasaari,Kuntola Sami 
Kristian Kurikka, Niemi Olli 
Seppo Lasse Vöyri. 
Lääkintäkapteeniksi: mm. 
Rahkonen Marko Pekka Ju-
hani Kalajoki. 
Yliluutnantiksi: mm. Ala-
kotila Sami Matti Johannes 
Kokkola, Kattelus Ari Jukka 
Vaasa, Korkeamäki Kimmo 
Kristian Kokkola, Valkama 
Pekka Tapani Seinäjoki. 
Yliluutnantiksi (Merivoi-
mat): mm. Punkari Janne 
Johannes Seinäjoki. 
Luutnantiksi: mm.Aro Ans-
si Kustaa Kauhava, Hakola 
Ville Yrjö Tapani Seinäjoki, 
Hannonen Juha Pekka Ala-
järvi, Isohanni Jari Antero 
Kokkola, Kangas Jaakko 
Urho Johannes Lapua, Kuo-
rikoski Juho-Kustaa Juhani 
Vaasa, Latvanen Visa Pette-
ri Seinäjoki, Lintala Jaakko 
Juhani Vaasa, Luodeslampi 
Juhani Erkki Antero Ähtäri, 
Mäki Jukka Tapani Alavus, 
Mäkynen Hannu Antero 
Seinäjoki, Määttä Jarmo 
Mikael Ähtäri, Nurminen 
Janne Juhani Ilmajoki, Oja-
nen Jussi Pekka Mustasaari, 
Peltola Jari Tapani Ähtäri, 
Sillanpää Marko Tapani 
Vaasa, Telimaa Petri Tapani 
Kokkola, Urpi Perttu Juhani 
Seinäjoki, Vanhatalo Osmo 
Juha Antero Haapavesi. 
Luutnantiksi (Merivoimat): 
mm.Klaavu Kari Ville Kok-
kola.

Pohjanmaan Aluetoimiston 
päällikkö on 4.6.2016 ylen-
tänyt reservissä;
Sotilasmestariksi; Möttö-
nen Juha Olavi Kokkola, 
Ylivääpeliksi; Anttila Tom-
mi Matti Kaustinen, Honka-
koski Hannu Matias Vaasa, 
Lappalainen Leo Tapani Erik 
Kauhajoki, Liinamaa Jaakko 
Antero Kurikka.  
Vääpeliksi; Arola Pasi Pertti 
Seinäjoki, Hakala Eero Mus-

Puolustusministeri Jussi 
Niinistö on 4.6.2016 myön-
tänyt kilta-ansiomitalin 
rikosylikomisario Raimo 
Latvalalle. Latvalan sivii-
liura on koostunut työstä 
rikospoliisissa, missä hänen 
vastuulleen tulivat myös 
vaativat johtotehtävät. Hä-
nen toimintansa vapaaeh-
toisen maanpuolustustyön 
aktiivina on poikkeukselli-
sen pitkäaikaista, monipuo-
lista ja tuloksellista. Ei liene 
maanpuolustuksen lohkoa, 
jossa ja jonka johtotehtävissä 
Latvala ei olisi ollut mukana. 

Hänet on palkittu korkeiden 
valtiollisten huomionosoi-
tusten (mm. VR 3 ja SL R) 
lisäksi mm. Reserviupsee-
riliiton, Suomen Sotavete-
raaniliiton, Sotainvalidien 
Veljeskunnan ja Jääkärien 
Perinneyhdistyksen korkein 
kunniamerkein. Nyt oli kor-
kea aika, että myös hänen 
työnsä kiltasektorilla sai tun-
nustusta.Latvala sai vastaan-
ottaa kilta-ansiomitalinsa 
Pohjanmaan aluetoimiston 
3.6. Vaasan Sotilaskodissa 
järjestämässä ylennys- ja 
palkitsemistilaisuudessa.

Kilta-ansiomitali 
Raimo Latvalalle

Ylennyksiä ja huomionosoituksia
tasaari, Hanses Bo-Erik Vaa-
sa, Haukirauma Toni Henrik 
Kokkola Isosaari Jouko Ta-
pani Toholampi, Luukkonen 
Henri Vesa Taneli Kokkola, 
Myllymäki Panu Mauri Ma-
tias Seinäjoki, Piirto Tomi 
Vesa Kristian Kurikka, Poh-
joispää Janne Antero Vimpe-
li, Ratavaara Antti Johannes 
Kurikka, Risku-Rajala Tapio 
Armas Kurikka, Ristaniemi 
Hannu Olavi Kauhava, Sal-
me Jukka Pekka Seinäjoki.  
Ylikersantiksi; Aho Mikko 
Christian Vaasa, Ala-Kasari 
Tuomo Ossi Aulis Kurikka, 
Alho Toni Marko Johan-
nes Mustasaari, Heikinmä-
ki Janne Petteri Kuortane, 
Hänninen Jari Petteri Vaasa, 
Irjala Johan Wiktor Lars 
Pietarsaari, Itäluoma Jarmo 
Tapani Kauhajoki, Järven-
pää Jussi Pekka Kokkola, 
Kangastupa Noora Neniina 
Seinäjoki, Kivistö-Rahnasto 
Tomi Matias Seinäjoki, Kor-
honen Antti Henrik Seinäjo-
ki, Kuoppamäki Ville Matti 
Johannes Ulkomaat, Laitala 
Sami Marko Vaasa, Lehto 
Eero Johannes Vaasa, Mä-
kelä Ari Matti Kauhajoki, 
Nisula Antti Ilmari Seinäjo-
ki, Oinonen Jari Matias Lai-
hia, Pekkanen Kari Juhani 
Kauhava, Peltokangas Har-
ri Kalevi Vimpeli, Persson 
Carl Magnus Vaasa, Rinta-
marttunen Sami Anssi Seinä-
joki, Rintamäki Anssi Martti 
Kauhava, Rönnbäck Håkan 
Kenneth Vaasa, Saikko-
nen Osmo Tapio Seinäjoki, 
Smulter Fredrik Sven Roy 
Maalahti, Suksi Ilkka Matti 
Samuel Ilmajoki, Takanen 
Jari Pekka Kuortane, Talvitie 
Tommi Sebastian Seinäjoki, 
Uurainen Petri Ilmari Vaa-
sa, Viinikainen Ilpo Mikael 
Vaasa, Vähäpassi Matti Sa-
kari Kauhava, Yli-Heikkilä 
Mika Pentti Johannes Laihia, 
Yli-Mannila Petri Kristian 
Seinäjoki, Ylimäki Tommi 
Niklas Seinäjoki.  
Kersantiksi; Backholm 
Jens Kari Vaasa, Harju Tomi 
Pekka Seinäjoki, Hautamäki 
Miika Sauli Antero Kauha-
va, Hirvelä Jarkko Matias 
Alavus, Honko Johannes 
Olavi Elmer Kristiinankau-
punki, Jokelainen Teemu 
Johannes Seinäjoki, Karls-
son Sanna Kaisa Seinäjoki, 
Kivistö Arto Markus Ala-
vus, Koivisto Jussi Tapani 
Ähtäri, Kontturi Hannu 
Kalervo Juhani Seinäjoki, 
Kärr Roland Kristoffer När-
piö, Lehtonen Sami Vaasa, 
Leino Mikko Sakari Vaasa, 
Lepistö Kai Antti Juhani 
Seinäjoki, Linna Jari Antero 
Seinäjoki, Linna Tuomo Ta-
pani Perho, Långbacka Carl 
Matias Vöyri, Mustikkamä-
ki Markus Juhani Seinäjoki, 
Mäenpää Karoliina Kristiina 
Vaasa, Nordström Markus 

Mikael Vaasa, Poranen Ville 
Jaakko Tapani Laihia, Rinta-
mäki Rami Jaakko Ilmajoki, 
Ruuska Tuomo Tapani Sei-
näjoki, Räsänen Mika Kris-
tian Vaasa, Sahi Kimmo Ka-
lervo Kauhava, Salli Reino 
Sakari Mustasaari, Smulter 
Carl Henrik Vaasa, Sten-
backa Björn Johan Vilhelm 
Mustasaari, Taipale Juha 
Matias Vaasa, Toroska Veeti 
Esa Juhani Kurikka, Värinen 
Timo Jaakko Helsinki, Västi 
Antti Matias Seinäjoki.  
Alikersantiksi; Ala-Kanto 
Tommi Osmo Antero Kurik-
ka, Brännström Mikael Gre-
ger Kokkola, Havinen Ilkka 
Tapio Olavi Lappajärvi, 
Ingves Fredrik Carl Anders 
Vaasa, Kaustinen Mikko 
Tapio Kaustinen, Linnan-
mäki Tero Aappo Alajärvi, 
Luoma-Aho Johan Teemu 
Tapani Alajärvi, Pollari Sa-
mi Kristian Alajärvi, Saare-
la Petri Päiviö Mustasaari, 
Saari Harri Jaakko Samuel 
Kurikka, Tarkanmäki Kai 
Harri Ilmari Kaskinen.  
Korpraaliksi; Bexar An-
dreas Benjamin Pedersöre, 
Björkell Fredrik Leif Petter 
Pedersöre, Grankulla Jonas 
Ulf Peter Luoto, Hakomäki 
Jaakko Eero Vaasa, Hau-
tala Mauri Henry Vaasa, 
Jyllilä Tapani Juho Kurik-
ka, Kauppinen Juha Antero 
Veteli, Kuoppala Veli-Matti 
Vaasa, Niemelä Veli-Matti 
Seinäjoki, Pieniniemi Tomi 
Kristian Seinäjoki, Rantala 
Joni Mikael Vaasa, Rintala 
Jani Johannes Seinäjoki, 
Ristimäki Ari-Pekka Aatos 
Kauhava, Ström Ralf Göran 
Vaasa. 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun Aluetoimiston päällik-
kö on 4.6.2016 ylentänyt 
reservissä mm: 
Kersantiksi; Pokki Sami 
Mikael, Ylivieska  Korpraa-
liksi; Marjamaa Arto Juhani, 
Ylivieska. 

Ylennyksen saaneita reserviupseereita. Aluetoimis-
ton päällikkö evl. Mika Piiroinen onnittelee evers-
tiluutnantiksi reservissä ylennettyä Esa Saaristoa, 
Karijoki, luovuttaen hänelle Tasavallan presidentin 
ylennyspäätöksen. Seuraavina odottavat kapteenik-
si reservissä ylennetyt Timo Häggblom, Mustasaari 
ja Sami Kuntola, Kurikka sekä Olli Niemi, Vöyri.

Ylennyksen reservissä saaneita aliupseereita: Edessä oikealta sotilasmesta-
riksi ylennetty Juha Möttönen, Kokkola ja ylivääpeliksi ylennetyt Leo Lappalai-
nen, Kauhajoki sekä Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirin puheenjohtaja Jaakko 
Liinamaa, Kurikka.

Raimo Latvala sai kilta-ansiomitalin ja Kaj Sand-
ström RUL:n kultaisen ansiomitalin.
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Puolustusministeri Jussi 
Niinistö on päivämäärällä 
4.6.2016 myöntänyt 21 Suo-
men Reserviupseeriliiton kul-
taista ansiomitalia soljen kera 
ja 66 kultaista ansiomitalia. 

Suomen Reserviupseeri-
liiton kultainen ansiomita-
lin soljen kera myönnettiin 
pitkäaikaisesta ja erityisen 
ansiokkaasta toiminnasta 
mm. Aarto Kosuselle Raut-
järveltä, Keijo Taljalle Es-
poosta, Heikki Pääjärvelle 
Pietarsaaresta, Kai Jörgen-
senille Jyväskylästä, Jukka 
Anttoselle ja Juha Tarnaselle 
Lahdesta sekä Ravo Sarme-
tille Raumalta. He kaikki ovat 
toimineet pitkään useissa eri 
tehtävissä RUL:n yhdistys-, 
piiri- ja liittotasolla.

Puolustusministeri myön-
si Suomen Reserviupseeri-
liiton kultaisen ansiomitalin 
myös puolustusvoimain ko-
mentajalle, kenraali Jarmo 
Lindbergille ja merivoimien 
komentaja, kontra-amiraali 
Veijo Taipalukselle sekä 
RUK:n johtaja Markku 
Hutkalle, Maanpuolus-
tuskiltojen liiton puheen-
johtaja Pauli Mikkolalle, 
Suomen Rauhanturvaaja-
liiton puheenjohtaja Paavo 
Kiljuselle, MPK:n edelli-
selle puheenjohtajalle Ju-
ha Korkeaojalle, RUK:n 
Oppilaskunnan puheenjoh-
taja Markku Sepälle sekä 
Kadettikunnan pääsihteeri 
Juha Tammikivelle. 

RUL:n omista aktiiveista 
kultaisen ansiomitalin sai-
vat mm. Reijo Ketola Hä-
meenlinnasta, Mika Kainu-
salmi Savitaipaleelta, Pekka 
Rintala Helsingistä, Caspar 
von Walzel Espoosta, Jarmo 
Siltanen Jyväskylästä, Janne 
Rahkonen Torniosta, Timo 
Hautala Nurmijärveltä ja 
Marko Rantanen Kyröstä.

Puolustusministeri Jus-
si Niinistön päivämäärällä 
4.6.2016 Suomen Reser-
viupseeriliiton esityksestä 
myöntämät ansiomitalit 

RUL:n kultainen ansiomitali puolustusvoimain komentajalle, 
kenraali Jarmo Lindbergille ja merivoimien komentaja Veijo Taipalukselle

(nimen perässä huomion-
osoituksen saajan kotipaik-
kakunta tai -yhdistys):

Kultainen 
ansiomitali soljen 
kera (RUL am sk)

kapt Arto Ala-Outinen, 
Voikkaa, maj Jukka Ant-
tonen, Lahti, kapt Raimo 
Hemmilä, Kangasala, kapt 
Jorma Hyvönen, Iisal-
mi, ylil Isto Hyyryläinen, 
Tuusula, ylil Kai Jörgen-
sen, Jyväskylä, kapt Jarmo 
Kalli, Ikaalinen, kapt Aarto 
Kosunen, Rautjärvi, kapt 
Tommi Laakkonen, HRU:n 
Pioneeriosasto, kapt Aimo 
Laasonen, Outokumpu, evl 
Matti Mähönen, HRU:n 
Pioneeriosasto, ylil Tuomo 
Pesari, Pyhtää, kapt Heikki 
Pääjärvi, Pietarsaari, kapt 
Seppo Ryhänen, Lapinlah-

Lehtemme päätoimittaja, kapteeni (res.) Heikki Pääjärvi, RUL:n kultainen ansiomitali soljella ja Vaasan 
Reserviupseeripiirin talousupseeri, luutnantti (ltn) Kaj Sandström, RUL:n kultainen ansiomitali, vastaan-
ottivat Puolustusministerin myöntämät kunniamerkit Vaasan Sotilaskodissa pidetyssä reserviläisten 
ylennys- ja palkitsemistilaisuudessa. Ansiomitalit luovuttivat reserviupseeripiirin puheenjohtaja Rodney 
Strandvall yhdessä aluetoimiston päällikön evl. Mika Piiroisen kanssa.

ti, ylil Kauko Räisänen, 
Kiiminki, kapt Ravo Sar-
met, Rauma, kapt Markku 
Sipola, Iisalmi, kapt Keijo 
Talja, Itä-Helsinki, maj Juha 
Tarnanen, Lahti, ylil Jouni 
Uusipaasto, Kuortane, kapt 
Timo Vähätalo, Ikaalinen.

Kultainen ansio-
mitali (RUL am) 

maj Ari Aho, Keminmaa, 
kapt Ole Bergen, Parainen, 
maj Jukka Elomaa, Lahti, 
ylil Antti Ervasti, Puolanka, 
kapt Pauli Halttu, Simo, ylil 
Timo Hautala, Klaukkala, 
kapt Anssi Heikkilä, Naan-
tali, vänr Kimmo Heikkinen, 
Tuusula, evl Esko Hirvinie-
mi, Haapajärvi, ylil Jukka 
Huhtala, Kyrö, ev Markku 
Hutka, Loviisa, kapt Mau-
ri Häppölä, Tuulos, kapt 
Seppo Iivonen, Lohja, ylil 

Lauri Inna, Sastamala, kapt 
Tapani Jaakkola, Pihtipu-
das, ltn Pirkka Jalasjoki, 
Kanta-Helsinki, ylil Jani 
Juvankoski, Elimäki, ltn 
Esko Jääskelä, Haapavesi, 
ylil Mika Kainusalmi, Savi-
taipale, ylil Mauri Kananen, 
Viitasaari, ylil Jukka-Pekka 
Kantokoski, Itä-Helsinki, 
kapt Juhani Karhunen, La-
pinlahti, kapt Reijo Ketola, 
Hämeenlinnan Seutu, kenrl 
Paavo Kiljunen, Espoo, kapt 
Tapani Kohonen, Riihimäki, 
kapt Risto Komulainen, Ris-
tiina, maj Juha Korkeaoja, 
Kokemäki, kapt Peter Kor-
vensyrjä, Pohjois-Helsinki, 
evl Paavo Kotiaho, Kuopio, 
ylil Juha Lehtonen, Turku, 
kenr Jarmo Lindberg, Hel-
sinki, ylil Aku Lindström, 
Järvenpää, ltn Joni Liuk-
konen, Ikaalinen, ltn Juha 

Liukkonen, Porvoo, maj 
Heikki Makkonen, Ähtäri, 
kapt Heino Malinen, Tik-
kakoski, maj Jari Maljanen, 
Oulu, maj Pauli Mikkola, 
Kirkkonummi, kapt Matti 
Mustonen, Hyvinkää, ylil 
Jaakko Mäkelä, Ylistaro, 
kapt Tero Oittinen, HRU:n 
Viestiosasto, kapt Lassi Ot-
ranen, Mikkeli, lääkltn Sep-
po Palomäki, Kuortane, ylil 
Risto Paronen, Taipalsaari, 
kapt Esa Pihlajamäki, Hy-
vinkää, kaptl Mikko Pohja-
mo, Haukipudas, kers Harri 
Pärssinen, ARU, kapt Janne 
Rahkonen, Tornio, ylil Pet-
ri Rajajärvi, Virolahti-Mie-
hikkälä, ylil Sami Rantala, 
Toijalan Seutu, ylil Marko 
Rantanen, Kyrö, maj Erkki 
Rikkola, Virolahti-Miehik-
kälä, kapt Pekka Rintala, 
HRU:n Viestiosasto, ltn 

Kaj Sandström, Vaasa, maj 
Markku Seppä, Hamina, ylil 
Jarmo Siltanen, Jyväskylä, 
ylil Keijo Siltanen, Nurmi-
järvi, maj Heikki Sinnemaa, 
Iisalmi, kapt Ilkka Sipilä, 
Hollola, kapt Jocke Stjern-
vall, Sysmä, kontra-amir 
Veijo Taipalus, Helsinki, 
kapt Tuomas Taivalmaa, Il-
majoki, ev Juha Tammikivi, 
Helsinki, ylil Tapani Terä-
maa, HRU:n Ilmailukerho, 
kapt Heikki Vahto, Asikka-
la, ltn Caspar von Walzel, 
Helsingfors Svenska

RUL:n ansiomitalin 
historiaa

Suomen Reserviupseerilii-
ton kultaisen ansiomitalin 
(RUL am), alun perin kul-
taisen ansiomerkin, myöntää 
nykyisin puolustusministeri 
liittohallituksen esityksestä. 

Kultainen ansiomitali voi-
daan myöntää liiton jäsenyh-
distyksen jäsenelle, joka on 
erityisen ansiokkaasti on toi-
minut RUL:n tai sen jäsen-
yhdistysten tarkoitusperien 
sekä reservin upseeriston 
yhteisten pyrintöjen edistä-
miseksi.

Liiton jäsenelle mitalin 
myöntämisen edellytyksenä 
on, että asianomainen on toi-
minut aktiivisesti ja ansiok-
kaasti vähintään kymmenen 
vuotta reserviupseerijär-
jestöjen johtotehtävissä tai 
aktiivisesti ja ansiokkaasti 
muutoin reserviupseeritoi-
minnassa.

Kultainen ansiomitali 
soljen kera voidaan myön-
tää aikaisintaan seitsemän 
vuotta kultaisen ansiomitalin 
luovuttamisen jälkeen liiton 
jäsenyhdistyksen jäsenelle, 
joka on jatkuvasti ja erityi-
sen ansiokkaasti on toiminut 
Suomen Reserviupseerilii-
ton tai sen jäsenyhdistysten 
tarkoitusperien sekä reservin 
upseeriston yhteisten pyrin-
töjen hyväksi. Osallistu-
minen on tapahtunut joko 
johtotehtävissä tai erittäin 
pitkäaikaisena muutoin ak-
tiivisena toimintana.

RUL:n kultainen ansiomi-
tali voidaan myöntää myös 
liittoon kuulumattomalle 
Suomen kansalaiselle, joka 
on erityisen ansiokkaasti ja 
pitkäaikaisesti on toiminut 
maanpuolustuksen hyväksi 
ja RUL:n tarkoitusperien 
edistämiseksi.

RUL:n ansiomitalit myön-
netään päivämäärällä 4.6. 
Kyseessä on liiton aino-
an kunniapuheenjohtajan, 
Suomen Marsalkka Carl 
Gustaf Emil Mannerheimin 
syntymäpäivä ja puolustus-
voimain lippujuhlan päivä.

Lähde: www.rul.� 

Vapaudenristin ritari-
kunta, jonka suurmestari 
on Tasavallan Presidentti 
ja jolla yksin on oikeus 
kunniamerkkien antami-
seen, on Puolustusvoi-
main lippujuhlanpäivänä 
4.6.2016 myöntänyt seu-
raavat Vapaudenristin ri-
tarikunnan kunniamerkit. 

1. luokan Vapaudenristi 
rintatähtineen Honka-

maa Heimo Touko Sakari, 
Kenraaliluutnantti, Helsinki.

1. luokan Vapaudenristi
Puranen Lauri Tapio, Ken-
raalimajuri, Espoo.

2. luokan Vapaudenristi 
Kangasmäki Vesa Kullervo, 
Eversti, Hamina.

3. luokan Vapaudenristi
Gripenwaldt Carl-Magnus, 

Kommendörkapten, Raa-
sepori, Joukas Saku Tapio, 
Everstiluutnantti, Helsinki, 
Kiukas Jukka Pekka, Evers-
tiluutnantti, Mikkeli, Saarnio 
Timo Tapani, Majuri, Huit-
tinen.

4. luokan Vapaudenristi 
Heikkilä Raimo Heikki, Tek-
nikkokapteeni, Rovaniemi, 
Himberg Peter Johannes, 
Tutkija, Honkala Marko Jo-

hannes, Kapteeniluutnantti, 
Kirkkonummi, Pernu Tuo-
mas Antero, Kapteeni, Jy-
väskylä, Rantala Mika Ta-
pio, Yliluutnantti, vanhem-
pi konstaapeli, Öblom Harri 
Antti, Kapteeni, Säkylä.

1. luokan Vapaudenmitali
Albertsson Heikki Mikael, 
Rajavartiomestari, Ruoko-
lahti, Kramsu Tero Juhani, 
Sotilasmestari, Rusko, Säip-

pä Lauri Jaakko, Yliker-
santti, Toivola Joose Ola-
vi, Ylikersantti. 

Vapaudenristin 1. luo-
kan ansiomitali Korho-
nen Maila Anneli, Sih-
teeri, Sodankylä, 
Vesanen-Tuuri Anna-
Liisa, Toimistonhoitaja, 
Kouvola. 
Lähde: www.vapauden-
ristinritarikunta.�  

Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkit



Pohjanmaan Maanpuolustaja8 — 2 / 2016 Kesäkuu 2016

Ilmailukoulun tulo 
Pohjanmaalle

Kauhavan Lentosotakoulun 
alkujuuret juontuvat Turus-
ta, sillä Turun lentoasemalle 
perustettiin 1.8.1918 Lento-
koulu. Tämä vaihe jäi tosin 
lyhyeksi, sillä jo lokakuun 
alussa 1918 Lentokoulu siir-
rettiin Santahaminaan, jol-
loin koulusta muodostettiin 
Suomen Lentopataljoona. 
Santahamina oli lähinnä ns. 
vesilentoasema, ja ilmailu-
koulun sijoituspaikkana sii-
hen sisältyi huomattavia epä-
kohtia, joista merkittävin oli 
kunnollisen maalentokentän 
puute. Joka kesä jouduttiin 
lähettämään Uttiin koulutus-
komennuskunta, joten sekä 
koulutuksen yhtenäisyys että 
teknillinen mekaanikkokou-
lutus kärsivät huomattavasti.

Näihin epäkohtiin kiin-
nitti huomionsa myös v. 
1924 maahan kutsuttu eng-
lantilainen sotilaskomitea, 
jonka ilmailuasiantuntijoina 
olivat everstit Holt ja May-
cock. Seurauksena oli, että 
ryhdyttiin suunnittelemaan 
ilmailukoulun siirtoa sisä-
maahan.  

Ensimmäisenä vaatimuk-
sena oli, että tulevassa si-
joituspaikassa lentokenttä 
ja vesilentoasema olisivat 
lähekkäin ja voisivat toimia 
yhtenäisen johdon alaisena. 
Aluksi tutkittiin, löytyisikö 
Vaasan ympäristöstä sopivaa 
paikkaa yhdistetylle maa- ja 
vesilentoasemalle. Sopi-
vaa ei kuitenkaan löytynyt, 
joten sellaista oli etsittävä 
kauempaa sisämaasta Etelä-
Pohjanmaan lakeuksilta. 
Maakuntaan suunnatulla len-
tomatkalla oli mukana myös 
eversti Maycock. 

Tällöin piirrettiin rasti 
Kauhavankin kohdalle; tosin 
ei aivan nykyisen lentoken-
tän paikalle, vaan siitä n. 4 
km länteen eli Pernaan kylän 
kohdalle. 

Tarkempien maaperämit-
tausten mukaan maan laatu 
näytti paljon huonommalta 
kuin Etelä-Pohjanmaan rin-
tapitäjissä, ja tästä pääteltiin, 
että maan hintakin oli var-
maan Kauhavalla huomat-
tavasti halvempaa. Keväällä 
1925 valittiin Kauhavan 
aseman länsipuolelta Koso-
lanmäen sivusta lentokenttä-
alue, ja sanomalehdissä kir-

joitettiin valtavin otsikoin, 
että lentokenttä tullaan  ra-
kentamaan milloin mihinkin 
paikkaan.

Maanomistajien kanssa ei 
kuitenkaan ollut huomattu 
asiasta vielä ollenkaan neu-
votella,  ja niinpä he saivat 
päähänsä, että ”senaatti on 
päättänyt” rakentaa lento-
kentän juuri heidän maalleen 
ja heillä olikin nyt tilaisuus 
ottaa maastaan haluamansa 
hinta. Niinpä he määräsi-
vätkin lentokenttäalueelle 
viisinkertaisesti normaalia 
korkeamman hehtaarihin-
nan. 

Maanomistajien näkemys-
ten taustalla oli ehkä myös 
pelkoja ja ennakkoluuloja. 
Ne käyvät ilmi muistiin-
merkitystä keskustelusta, 
jota käytiin heidän kansaan. 
Isännille koetettiin kaikin 
tavoin selostaa etuisuuksia, 
joita lentoaseman sijoittami-
nen paikkakunnalle toisi mu-
kanaan, ja samalla koetettiin 
saada selville syy, miksi he 
ovat määränneet maasta niin 
kohtuuttoman hinnan. Eräs 
isännistä oli vastannut yks-
kantaan, että hyödyistä hän 
ei tiedä mitään, mutta kus-
tannuksia tulee ainakin kun-
nalle, joka joutuu elättämään 
sotaväen tulosta aiheutuvia 
ongelmia: aviottomia lapsia!    

Suunnitelma sijoittaa 
lentokenttä Kauhavalle oli 
siis vähällä peruuntua, ja 
paikkaa oli etsittävä muu-
alta. Lentokentäksi sopiva 
ja maan laadunkin puolesta 

samanarvoinen kenttäalue 
löytyikin Laihialta, ja niinpä 
puolustusministeriö ryhtyi 
välittömästi neuvotteluihin 
Turun tuomiokapitulin kans-
sa, koska valittu alue oli Lai-
hian kirkkoherran virkatalon 
takana. 

Tällä välin olivat kauha-
valaiset kuitenkin ryhtyneet 
toimimaan. Tilanomistaja 
V. Niemi oli pitänyt maan-
omistajien kanssa kokouk-
sen, jossa hän oli koettanut 
saada heidät järkiinsä vaa-
timuksiensa suhteen. Hänet 
oli kuitenkin kokouksessa 
leimattu ”Helsingin herrain” 
asiamieheksi, ja näin hänen 
aloitteensa raukesi. 

Niemi ei kuitenkaan hel-
littänyt, vaan yhteistyössä 
liikemies Ville Orrenmaan 
kanssa he toimittivat Hel-
sinkiin puolustusministeri-
öön ilmoituksen, että aivan 
valitun Kosolanmäen lento-
kenttäalueen vierestä sai os-
taa maata normaaliin keski-
hintaan 6000–8000 markkaa 
hehtaarilta. 

Liikemies Ville Orrenmaa 
oli pitäjässä suurta arvonan-
toa nauttineen pastori Matti 
Rantasen myötävaikutuk-
sella onnistunut saamaan 
myyntitarjoukset kahdelta 
isännältä, jotka omistivat 
peltoja nykyisen lentoken-
tän alueella Ontonnevalla. 
Tästä seurasi uusi tieduste-
lu, jonka perusteella nykyi-
nen kenttäalue määriteltiin 
ja ostettiin. Rakennustyöt 
aloitettiin keväällä 1928, ja 
ne työllistivät tuolloin noin 
250 kauhavalaista.  

Ankea alku
Runsas vuosi rakennustöi-

den alkamisesta heinäkuun 
6. päivä 1929 oli se suuri 
päivä, jolloin Ilmailukoulu 
siirtyi Kauhavalle. Siirto 
suoritettiin ylimääräisellä 
sotilasjunalla, jossa oli yksi 
II lk:n vaunu upseereita ja 
kaksi ”härkävaunua” mie-
histöä varten, yksi vaunu 
autoja, 21 vaunua lentoko-
neita ja seitsemän vaunua 
sotilastavaroita varten. Mat-

ka kesti kauan. Juna lähti 
Helsingistä 5.7.29 klo 02.40 
ja saapui Kauhavalle 6.7.29 
klo 02.00. Koulun johtaja 
everstiluutnantti Opas teki 
toki matkan kapteeni Juseli-
uksen kanssa Ilmailukoulun 
autolla. 

Muuttojunan tulon jäl-
keen aloitettiin välittömäs-
ti kuorman purkaminen ja 
siirtäminen varuskuntaan, 
ja jo samana päivänä nou-
si ensimmäinen kuormasta 
purettu kone kokeilumie-
lessä Kauhavan taivaalle! 
Esikuntarakennusta vasta 
viimeisteltiin ja oppilasra-
kennuksessa osittain lasket-
tiin vasta peruskiveä, mutta 
tästä huolimatta voitiin len-
tokoulutus aloittaa jo kah-
den viikon kuluttua eli 15. 
heinäkuuta. Ensimmäisen 
Kauhavalla lennetyn koulu-
lennon muistoksi on 2-hallin 
seinään myöhemmin kiinni-
tetty kuparilaatta.

Varuskunnassa olivat val-
miina ainoastaan toimintaan 
välttämättä tarvittavat raken-
nukset ja vain kaksi asuin-
taloa, minkä vuoksi henki-
lökunnan asuntotilanne oli 
surkuhupaisa. Vain pienelle 
osalle upseeristoa oli raken-
nettu asuntoja koulun yhtey-
teen, joten suurin osa joutui 
hakeutumaan kirkonkylään. 
Ympäristö oli vielä aivan sii-
vottomassa kunnossa, savea 
ja liejua oli kaikkialla. Teitä 
ei ollut lainkaan, oli vain 
syvät saviset urat rakennus-
tarvikkeiden kuljetuksen 

jäljiltä. 
Kirkonkylältä varus-

kuntaan oli käytettävissä 
ainoastaan yksi tie, alun 
perin ns. viljelystie. Tie oli 
niin pohjattoman liejuinen 
ja upottava, ettei päässyt 
jalkamies eikä pyöräilijä 
eteenpäin muuten kuin pel-
lonpiennarta pitkin. Eräs 
kirkonkylän Pikku Pappilaan 
majoitettuna ollut upseeri 
tokaisikin työmatkallaan Il-
mailukoululle, kun savivelli 
rämpiessä roiskahti yli saa-
pasvarren: ”Tiilitehdas tän-
ne olisi pitänyt rakentaa eikä 
mitään ilmailukoulua. Tulen 
anomaan siirtoa täältä pois, 
ennen kuin täällä kasvaa rä-
pylät varpaitten väliin.”

 Ei pidäkään ihmetellä, 
että kouluun siirretyt ja ko-
mennetut saivat alussa hyvin 
vastenmielisen käsityksen 
koulun sijoituspaikasta. Ve-
densaantikin oli epävarmaa, 
joten ruoka usein myöhästyi, 
puhumattakaan että olisi jo-
ka aamu saanut kasvonsa 
pestyksi. Viemäriverkosto-
kin oli vielä keskentekoinen. 

Entä lentokenttä?  Kauha-
van savimaalle perustetun 
kentän ongelma oli vuosi-
kausia kunnollisen salaoji-
tuksen puute. Ruohokentän 
suunnittelijoiden päätarkoi-
tus oli taata, että pintaruoho 
saisi tarpeeksi kosteutta, 
mutta parannustyö olisi pitä-
nyt tehdä juuri toisin päin eli 
poistaa pintakosteus tehok-
kaalla salaojituksella. Tästä 
johtui, että Kauhavan kenttä 
oli alkuaan melko lailla kel-
voton ja lähes 30 seuraavan 
vuoden aikana keväisin len-
tokiellossa kelirikon takia, 
siis vuoteen 1960 asti, jolloin 
loppukesästä valmistui uusi 
kestopäällystetty kiitotie.  

Vähitellen alkoivat olot 
sentään parantua. Vuosina 
1930–31 rakennettiin valtion 
toimesta koululle johtava 
hyvä maantie. Omin voimin 
tehtiin alueelle lisäteitä ja 
käytäviä, niin että jo vuoden 
kuluttua oli mahdollisuus 
päästä rakennuksesta toiseen 
kuivin jaloin. Kesällä 1930 
alettiin rakentaa uutta kou-
lurakennusta (nykyistä esi-
kuntaa), johon tulivat luok-
kahuoneet, toimistot, kirjas-
to, valokuvauslaboratorio, 
säähavaintohuone, sähkö- ja 
radio-opetushuoneet, asesali 
ja -varasto, moottoriopetus-

Olli Nieminen

Kauhavan Lentosotakoulun 
kehityskaaren alku ja loppu

Caudronin käynnistys.

Caudronin ohjaamo.
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huone, puusepänverstas ja 
voimistelusali.

Lentokoulutuksen 
alkuaskeleet

1920-luvulla ohjaajakurssien 
oppilaat olivat pääosin kan-
tahenkilökuntaan kuuluvia 
upseereita mutta melko usein 
myös mekaanikkokoulutuk-
sen saaneita aliupseereita. 
Myös suoraan siviilistä oli 
mahdollista päästä ohjaaja-
kurssille, jolloin sotilasarvon 
sijaan käytettiin nimitystä 
lentäjä.

Ohjaajakoulutuksen rin-
nalla tapahtui myös tähys-
täjäkoulutus. Lentomerkkiä 
varten vaadittiin kaksoiskou-
lutuksen lisäksi 60 lentotun-
tia, ja koulutusohjelmassa 
oli paljon erilaisia lasku- ja 
kaartoharjoituksia. Niiden 
lisäksi koulutukseen sisältyi 
3 korkeuslentoa, 4 matka-
lentoa, 2 pommituslentoa 
tähystäjän kanssa, 3 valoku-
vauslentoa tähystäjän kans-
sa, 3 konekivääriammuntaa 
tähystäjän kanssa, 3 ryhmä-
lentoa, 2 yölentoa kuutamos-
sa ja 2 taitolentoharjoitusta: 
pari silmukkaa, pari nopeaa 
vaakakierrettä eli tynnyriä ja 
syöksykierteet.

Nykyiseen verrattuna 
koulutus vaikuttaa vaati-
mattomalta, mutta silloin 
lentäminen oli paljon yk-
sinkertaisempaa. Koneissa 
ei ollut vielä kovin monia 
vipuja ja mittareita, eivätkä 
harjoituksetkaan olleet niin 
säännösteltyjä, rajoitettuja 
ja valvottuja kuin nykyisin. 
Koulukoneiden kirjo saattoi 
olla hyvinkin laaja, sillä jos 
hyvin onnisti, sai ”tyypit” 
periaatteella ”Tuossa on ko-
ne, mene lentämään”.  Kurs-
sin aikana oppilaan lentopäi-
väkirjaan tuli mm. sellaisia 
tyyppejä kuin  Caudron, 
Sääski, Avro, Aero, Smolik, 
Martinsyde ja Moth.   

Ohjaustekniikkaa opetti 
itse ohjaajalaivueen komen-

Lentopäivät ja Ilmailukoulun vihkiäiset 24.8.1929. Suomen Kuvalehti syyskuu 1929.

Oppilasasuntolan vihkiäiset 7.9.1936 Läsnä oli korkeita vieraita. Keskellä maaherra Kaarlo Mantonen, 
Ilmavoimien komentaja kenraali Lundqvist ja yleisesikunnan päällikkö kenraali Oesch.

Vuositarkastus 26.4.1931.

yhtenään pestävä. Lauantai-
päivät käytettiinkin koneiden 
pesemiseen: kuumaa vettä, 
mäntysuopaa, juuriharjaa ja 
trasselia. Noissa jo ensim-
mäisen maailmansodan ai-
kaisissa Caudron-koneissa 
oli erikoinen moottori, jossa 
sylinteriryhmä pyöri potku-
rin kanssa kampiakselin ym-
pärillä. Tällaiseen moottoriin 
kelpasi öljyksi vain risiiniöl-
jy, jonka roiskeet johdettiin 
koneen rungon eli mahan 
alle. Sopii arvata, että run-
gon alue oli jokaisen lennon 
jälkeen paksun öljytahnan 
peittämä. 

Caudronissa ohjaaja piti 
vasemmalla kädellään kiinni 
kaasu- ja ilmavivuista, sillä 
ne eivät pysyneet auki pite-
lemättä. Jalat tarvittiin polki-
missa, sillä moottorin ja pot-
kurin pyörimisen takia kone 
tavallisesti kampesi jonnekin 
päin. Oikea käsi tarvittiin 
puolestaan ohjaussauvan 
varressa, joten kartan käsit-
teleminen lennon aikana oli 
vaikeaa. Kompassi oli Caud-
ronissa lattialla jalkojen vä-
lissä miltei näkymättömissä. 
Muita instrumentteja olivat 
kierroslukumittari, nopeus-
mittari, öljylasi ja vatupassin 
tapainen ”mehulasi” kaarto- 
ja kallistusmittarina.

Lentokonehalleissa ei ol-
lut betonista valettua lattiaa, 
eikä myöskään hallien edus-
toja ollut betonoitu. Niin 
kuin nykyäänkin oppilaspo-
rukan tehtäviin kuului siir-
tää aamuisin koneet hallista 
seisontapaikoilleen ja illalla 
takaisin halliin. Tarvittiin 
siis raakaa voimaa, reipasta 
mieltä ja hyvää yhteishen-
keä. Tilanne helpottui oleel-
lisesti, kun v.1933 valmistui 
hallien edustalla oleva beto-
ninen seisonta-alue ja valet-
tiin halleihin lattiat. 

Tästä alkoi Lentosota-
koulun 85 vuotta kestänyt 
kunniakas kehityskaari kan-
sainvälisen tason lentokou-

taja kapteeni Niilo Juselius, 
jolla  oli pöydällään Santa-
haminan vesilentoasemalta 
opetusvälineeksi mukaan 
jäänyt kellukekone Hansa. 
Oppilaista oli huvittavaa ja 
hieman irvokastakin, kun Ju-

selius vesikoneellaan näytti 
ja kuvasi kolmen pisteen 
laskua maakentälle. Samoin 
oli vaikeuksia pysyä vaka-
vana, kun Juselius opetti, 
miten kaarto tehdään. Hän 
istui opettajan korokkeelle 

nostetun tavallisen pöydän 
takana ja selittäessään oh-
jainten liikkeitä koko ajan 
pelasi oikealla kädellään ja 
jaloillaan ikään kuin ohjaten 
konetta.  

Lentopalvelu oli ohjaa-

jaoppilaille siihen aikaan 
fyysisestikin kovaa puuhaa. 
Jos mieli päästä lennolle, oli 
oltava mukana myös huol-
tamassa koneita. Varsinkin 
Caudronit vaativat huoltoa, 
ja ennen kaikkea niitä oli 
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lutuskeskukseksi, mutta sen 
valtiovalta päätti kyseenalai-
sin perustein katkaista vuo-
den 2015 alusta lähtien.  

Tyrmistyttävä 
lakkautusuutinen 

Ilmasotakoulun historia 
-teoksen ensimmäinen osa 
(1918–1980) päättyy silloi-
sen apulaisjohtajan majuri 
Jorma Haanpään sanoihin 
”Tuskinpa ne herrat, jotka 
1920-luvulla Ilmasotakou-
lun paikkaa kartalle piirte-
livät, osasivat aavistaa, että 
Pohjanmaa tarjoaisi edelleen 
2000-luvulle mentäessä par-
haat edellytykset lentokoulu-
tuspaikkana”.

Tuskinpa 85 vuotta myö-
hemminkään kukaan Lento-
sotakoulun henkilökunnasta 
osasi aavistaa, kun helmi-
kuun 8. päivänä ”mustana 
keskiviikkona” vuonna 2012 
julkistettiin puolustusvoimi-
en rakenneuudistussuunni-
telma ja siinä oleva maininta, 
että Kauhavan varuskunta oli 
päätetty lakkauttaa 1.1.2015.

Etelä-Pohjanmaalla uuti-
nen otettiin vastaan tyrmis-
tyneenä. Kansainvälisen 
lentokoulutuskeskuksen 
systemaattinen valmistelu, 
Hawk-suihkuharjoitusko-
neiden keskittäminen Kau-
havalle ja lähes 20 miljoonan 
investoinnit mm. lennonjoh-
toon, ruokalaan ja rakennuk-
siin näyttivät varmistaneen 
Kauhavan tulevaisuuden 
ilmavoimien koulutusjär-
jestelmässä. 

Varuskunnan henkilöstöl-
le lakkauttamisuutinen oli 
shokki. Lentosotakoululais-
ten usko tulevaisuuteen oli 
ollut vahva, sillä Sveitsistä 
ostettu modernisoitu Hawk-
kalusto oli otettu suurin 
juhlallisuuksin vastaan vain 
muutama kuukausi sitten. 
Lakkauttaminen näyttäytyi 
surullisena palkintona hen-
kilöstölle siitä kehitystyöstä, 
joka koulutuksessa oli saatu 
viimeksi kuluneina vuosina 
aikaan: Kauhavan Hawk-
koulutus oli sijoittunut eu-
rooppalaisessa vertailussa 
kolmen parhaan joukkoon.

Tyrmistystä ja pettymystä 
lisäsivät myös maakuntaleh-
tien pääkirjoitukset. Niissä 
palattiin muutaman vuoden 
takaisiin lupauksiin, joiden 
oli tulkittu merkitsevän 
Lentosotakoulun koulutus-
tehtävän jatkumista pitkäl-
ti 2030-luvulle. Taustalla 
oli ilmavoimien komenta-
jan kenraalimajuri Jarmo 
Lindbergin Lentosotakou-
lun 80-vuotisjuhlassa vain 
vuotta aiemmin pitämä 
juhlapuhe, jonka mukaan 
uusien Hawk-hankintojen 
nähtiin varmistavan koti-
maisen lentokoulutusjärjes-
telmän säilymisen pitkälle 
tulevaisuuteen. Alueen leh-
tikirjoituksissa ilmavoimien 
komentajan juhlapuheen 
sanoma ymmärrettiin niin, 

millään tavalla parlamen-
taarisessa kontaktiryhmässä. 
Kauhavan nimi ei ollut mis-
sään vaiheessa lakkautus-
uhan alla olevien varuskun-
tien luettelossa. Ala-arvoista 
päätöksentekoprosessia ku-
vaa kansanedustaja Lasse 
Hautalan Lentosotakoulun 
päätöstilaisuuden puhees-
saan käyttämä ilmaisu: ”Yl-
lätyksien taustalla oli poliit-
tinen päätös. Ensin tehtiin 
päätös ja sitten keksittiin 
perustelut.”  

Kunniakas historia 
Kauhavan Lentosotakou-
lusta tuli 85 vuoden kunni-
akkaan historiansa aikana 
Suomen ilmavoimiin liittyvä 
käsite. Kauhava on jokaisel-
la solullaan sykkinyt sotila-
silmailulle ja isänmaalle. 

Voidaan kiistatta todeta, että 
Lentosotakoulu on ollut tär-
keä koko maakunnan iden-
titeetille. Lentosotakoulun 
lipussa on – ainoana ilma-
voimien joukko-osastoista – 
1. luokan vapaudenristi nau-
hoineen. Kyseinen tunnustus 
on annettu nimenomaan 
vaikeina sota-aikoina toteu-
tetusta lentokoulutuksesta ja 
siitä, että ratkaisevasti Suo-
men itsenäisyystaisteluun 
vaikuttaneet lentäjät olivat 
kaikki  Kauhavalla perus-
koulutuksensa ja lentäjän-
kasteensa saaneita.  

Koulun uudet 
omistajat vaalivat 

perinteitä
Tammikuussa 2013 Senaatti-
kiinteistöt laittoivat myyntiin 
puolustusvoimien kohteet, 
joiden joukossa Kauhavan 
varuskuntakin oli. Myyn-
nissä oli koko Lentosota-
koulun alue, joka käsittää 
129 hehtaaria maata ja noin 
40 rakennusta. 

Uudet omistusjärjestelyt 
varmistuivat keväällä 2014, 
kun varuskunnan uudeksi 
omistajaksi ilmoittautui Poh-
jalaisyrittäjien perustama 
yritysryhmä LSK Business 
Park Oy. Ihailtavaa on, että 
se on kunnioitettavalla ta-
valla sitoutunut vaalimaan 
Kauhavan Lentosotakoulun 
perinteitä.

Lähteet: 
Martti Peltonen: Ilmaso-

takoulun historia 1918-1980
Mikko Elo: Lentosotakou-

lun historia 1981-2014
Ilmasotakoulu Kauhavalla 

1929-1969
Ilmasotakoulu 60 vuotta
70 vuotta Kauhavalla soti-

laslentäjien koulutusta
Lentokoulutusta 80 vuotta 

Kauhavalla
Timo Nieminen: Paluulen-

to lapsuuteen 2012   

Kauhavan Ilmailukoulu v.1935.

Oppilasasuntola v.1936.

Lentosotakoulu ympäristöineen oli pitkään varteenotettava vaihtoehto sotilasilmailun koulutuspaikaksi 
kahdelletoista Euroopan valtiolle.

että Lentosotakoulu edelleen 
säilyy Kauhavalla. Sellainen 
käsitys vahvistui myös suu-
relle lukijakunnalle.

Pettymys kenraalin pu-
heisiin ja ilmavoimiin oli 
syvä. Miljoonien eurojen 
investoinnit osoittautuivat 
turhiksi. Tieto Kauhavan 
tukikohdan täydellisestä 
hylkäämisestä korpikentäk-
si oli vaikea ottaa vastaan. 
Kauhavan Lentosotakoulun 
poistaminen ilmavoimien 
sodanajan tukeutumisjärjes-
telmästä oli tämän alueen 
kymmenille tuhansille ih-
misille henkisesti, eettisesti 
ja moraalisesti koko rauhan 
ajan raskain isku. Länsi-
Suomen läänin viimeisen 
varuskunnan lakkauttami-
nen sai myös aikaan vahvaa 
epäluottamusta Suomen 
kaikkien alueiden puolus-
tusdoktriinin validiteettiin ja 
pohjalaisille tyypillisen vah-
van maanpuolustustahdon 
säilymiseen. Jotkut maakun-
takomppanian reserviläisistä 
jopa palauttivat varusteitaan.      

Puolustusvoimauudistuk-
sen poliittiseen käsittelyyn 

osallistuneet kansanedusta-
jatkin olivat tyrmistyneitä, 
niin itse uudistuksen sisäl-

löstä kuin sen valmisteluta-
vasta. Koulun lakkauttamista 
ei ollut nimittäin käsitelty 
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Kokkolan kaupungin jär-
jestämä Kansallisen Vete-
raanipäivän juhla vietettiin 
Lohtajalla Maininki-talossa. 
Mukana oli kaikista kokko-
lalaisista veteraanijärjes-
töistä verraten runsaasti ve-
teraanisukupolven edustajia. 
Lisäksi paikalla oli runsaasti 
muuta yleisöä, yhteensä noin 
300 henkeä. 

Kansallisen veteraanipäi-
vän teemana oli ”Vastavir-
taan nousee lohen suku – 
Motströms stiger laxarnas 
släkte”  Niinpä juhlan alus-
sa kuulimme tämän Juhani 
Siljon vuonna 1919 kirjoit-
taman puhuttelevan runon 
Helmi Nilssonin lausumana.

Valtakunnallinen päätoi-
mikunta oli toivonut nimen-
omaan nuorten osallistuvan 
runsaslukuisesti päivän ti-
laisuuksiin. Lohtajalla tämä 
toivomus otettiin huomioon. 
Lohtajan Kirkonkylän kou-
lun oppilaat esittivät juh-
lassa laulut ”Arvon mekin 
ansaitsemme” ja ”Kotimaa-
ni ompi Suomi”.  Kokkolan 
Nuorisosoittokunta esitti vs. 
kirkkoherra Sakari Typön 
pitämän alkuhartauden jäl-
keen Narvan marssin, kun 
Keski-Pohjanmaan Maa-
kuntakomppanian asettama 
seppelpartio lähetettiin Kok-
kolan, Kälviän, Lohtajan ja 
Ullavan sankarihaudoille 

viemään havuseppeleet. 
Veteraanijärjestöjen ter-

vehdyksen esitti Lohtajan 
Sotaveteraanit ry:n sihteeri 
Matti Uusi-Rauva. Juhlapu-
heessaan Kokkolan kaupun-
ginhallituksen puheenjohta-
ja Veikko Laitila muisteli 
sotaveteraani-isänsä tapaa 
suhtautua sodasta kertomi-
seen. Isä ei halunnut moni-
en muiden sotaveteraanien 
tavoin sota-ajastaan puhella. 
Vasta pojanpoika sai isoisän 
avautumaan. 1990-luvulla 
hän oli lähettänyt paksun 
kirjekuoren. Sieltä paljastui 
koneella kirjoitettuna isän 

kertomus sotareissuistaan 
karttoineen. Tämä oli Lai-
tilalle arvokkainta perintöä, 
mitä isältään on saanut. 

Veikko Laitila kertoi myös 
matkastaan Naton pääma-
jaan Belgian Brysseliin. 
Brysselissä tapahtuneiden 
terroritekojen vuoksi armeija 
oli komennettu kaduille tur-
vaamaan kansalaisten turval-
lisuutta. Täysissä varusteissa 
olevat sotilaat Euroopan yti-
messä ihmisten keskuudessa 
rynnäkkökiväärit valmiudes-
sa oli pysähdyttävä näky.  
Armeija on siis ulkoisen 
uhan lisäksi myös turvaa-

massa kansalaisia sisäisen 
turvallisuuden vuoksi. 

Laitila totesi lisäksi, että 
yleisellä asevelvollisuudel-
la on merkittävä ennaltaeh-
käisevä vaikutus. Kiinnos-
tus Suomen mallia kohtaan 
onkin herännyt monissa 
maissa. Useissa maissa ol-
laan palauttamassa yleistä 
asevelvollisuutta ja joissakin 
laajentamassa mm. naisten 
osallistumiseen. Ammattiar-
meija ei ole ilmeisesti riittä-
vä. Suomessa nuorten maan-
puolustustahto on vahvistu-
nut ja yhä useammat nuoret 
näkevät asevelvollisuuden 

Kokkolan Kansallinen Veteraanipäivän 
juhla Lohtajalla 27.4.2016

suorittamisesta olevan hyö-
tyä myös siviilissä, niin opis-
kelussa kuin työelämässä. Se 
koetaan myös oikeudeksi.

Juhlassa luovutettiin Ta-
savallan Presidentin myön-
tämiä Suomen Valkoisen 
Ruusun I luokan mitaleita 53, 
mutta vain osa veteraaneista 
oli korkean ikänsä ja tervey-
tensä vuoksi jaksanut paikalle

Kokkolan Lauluveikkojen 
seniorikuoro esitti laulut Aa-
munkoitto, Kaunehin maa, 
Tääl’ Pohjanlahden ran-
nalla. Lopuksi seniorikuoro 
esitti Kokkolan Nuorisosoit-
tokunnan säestämänä laulun 

Veteraanin Iltahuuto- jonka 
yleisö kuunteli seisten.

Arvokas ja isänmaallinen 
juhla päättyi rehtori Juha 
Salon päätössanoihin ja yh-
teisesti laulettuun Maamme 
-lauluun, sekä kahvitteluun.

Juhlan järjestelyihin osal-
listuivat Kokkolan kaupun-
gin kulttuuritoimen, Lohta-
jan seurakunnan ja Lohtajan 
Sotaveteraanit ry:n lisäksi 
Kokkolan Sotilaskotiyhdis-
tyksen vihreät sisaret ja Loh-
tajan yläkoulun oppilaat kah-
vitarjoilussa. Lohtajan Lions 
Club huolehti juhlapaikan 
kaluston järjestelyistä.

Tämä Kansallinen Vete-
raanipäivän juhla tässä muo-
dossa oli varsin suurella to-
dennäköisyydellä viimeinen 
Lohtajalla järjestetty. Kok-
kolassa saattaa vielä vuonna 
2017, maamme juhlavuotena 
juhla tulla järjestettäväksi. 
Myös kansallisella tasolla 
todennäköisesti ensi vuonna 
Kansallisen Veteraanipäivän 
juhlien viettäminen nyky-
muodossa päättyy. Juhlia eh-
kä vietetään tulevaisuudessa, 
mutta muodot muuttuvat. 
Kansallisen Veteraanipäivän 
ajankohta, 27.4. perustuu so-
tatoimien päättymiseen Suo-
men osalta eli Lapin sodan 
päättymiseen.

Teksti: Matti Uusi-Rauva
Kuva: Juha Salo

Maanpuolustustyöllä on 
merkittävä osa siinä koko-
naisuudessa, joka muodostaa 
turvallisuuspolitiikan. Tässä 
työssä aktiivisesti mukana 
olevat tekevät tärkeää työtä 
muun muassa sillä saralla, 
mikä tapahtuu niin paikal-
lisella kuin alueellisella ja 
valtakunnallisella tasolla.

Maanpuolustustyössä ja 
sotainvalidityössä mukana 
oleva everstiluutnantti Esko 
Hirviniemi Haapajärveltä on 
yksi niistä henkilöistä, jotka 
ovat olleet aktiivisesti olleet 
pitkään mukana ja antaneet 
merkittävän panoksen maan-
puolustukseen liittyvissä 
tehtävissä.  

Haapajärven Tynnyrikos-
kella oli kesäkuun alkupuo-
lella tilaisuus, jossa evl Esko 
Hirviniemelle luovutettiin 
Suomen Reserviupseerilii-
ton kultainen ansiomitali. 
Sen on myöntänyt Suomen 
Reserviupseeriliiton esityk-
sestä puolustusministeriö. 
Mitalia oli luovuttamassa 

Maanpuolustus koetaan tärkeäksi

Aarne Hedetniemi ja Esko Hirviniemi olivat huomion kohteena kesäkuun alussa  Haapajärvellä. Hirviniemi 
sai Reserviupseeriliiton kultaisen ansiomitalin ja Hedetniemi Keski-Pohjanmaan maanpuolustajien kultai-
sen ansiomitalin. Luovuttajina olivat Antti Wall K-P:n maanpuolustajien piiristä ja Haapajärven res.ups.
kerhon puh.joht. Timo Karvonen.

Keski-Pohjanmaan maan-
puolustajien piiristä Antti 
Wall avustajanaan Haapa-
järven Reserviupseeriker-
hon puheenjohtaja Timo 
Karvonen.

Kultaiseen ansiomitaliin 
liittyvän kunniakirjan olivat 
allekirjoittaneet pulustus-
ministeri Jussi Niinistö ja 
puolustusministeriön kans-
liapäällikkö Jukka Juusti.

Samassa yhteydessä muis-
tettiin myös vuosikymmeni-
en ajan maanpuolustustyössä 
etenkin reservinupseerien 
paikallisessa toiminnas-
sa Haapajärvellä mukana 
ollutta reservin kapteenia 
Aarne Hedetniemeä. Hän sai 
Keski-Pohjanmaan Maan-
puolustajien piirin kultaisen 
ansiomitalin.

Evl Esko Hirviniemi esit-
ti tilaisuudessa katsauksen 
sotilaiden vaatetuksen kehi-
tykseen ja käyttöön. Hän oli 
aktiivivuosinaan mm. huol-
lon johtotehtävissä.

Ilmari Luhtasela
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Storartat (suurenmoista), totesi tällä Suomen vanhin sotaveteraani Harry Holtti , 107 vuotta, vastaanot-
taessaan kunniamerkin Kansallisen veteraanipäivän juhlassa Vaasan Kaupungintalossa. Luovuttajina 
toimivat  Vaasan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Tuula Harjunpää ja Vaasan Rintama- ja Sotavete-
raanien toiminnanjohtaja Sauli Lassila.

Tuulikki Spoof toimi jatkosodan aikana muonituslottana. Ryhdikkäästi seiso-
maan nousten Hän halusi vastaanottaa Tasavallan presidentin myöntämän 
kunniamerkin.

Veteraanipäivän juhlapuheen piti päätoimittaja Toni 
Viljanmaa. Puheessaan hän korosti erityisesti isän-
maallisuuden ja yhtenäisyyden voimaa ja merkitys-
tä. Siihen perustui myös veteraaniemme toiminta, 
kun isänmaa ja itsenäisyys oli vaaralle alttiina.

Puolustusvoimien ja Pohjanmaan aluetoimiston ter-
vehdyksen toi evl. Mika Piiroinen.

Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2016

Arvokkaan ja korkeatasoisen juhlan päätös, Maamme – Vårt Land, yhdessä yleisö ja Wasa Sångargille 
seniorkör sekä Pohjanmaan Maanpuolustussoittokunta kapteeni Sami Salmivuoren johdolla.

Vuoden vaasalaisiksi veteraaneiksi kutsuttiin Karl-Erik Källström (91v) ja Olle 
Malmberg (92v), jotka useiden vuosien ajan osallistuneet veteraaniyhdistyksen  
hallintoon. Koko pitkäaikaisen jäsenyytensä ajan he ovat toimineet aktiivisesti 
veteraanien auttamiseksi ja tukemiseksi. Heihin myös päättyi vuodesta 1991 
jatkunut perinne Vuoden veteraanin nimeämiseksi, joita kuluneen 25 vuoden 
aikana on nimetty yhteensä 46 miestä ja naista. Taustalla Vaasan Rintamave-
teraaniasian neuvottelukunnan puheenjohtaja Lars-Erik Wägar.
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Haapajärven sotiemme 
veteraanien perinnehuone 

SUOJALUKKO 
Osoite: 
Kauppakatu 19, 85800 Haapajärvi 
Sisäänkäynti kunnan 
kulttuuritalon pihan puolelta. 

Avoinna sopimuksesta, 
p. 044 4456 202 tai 0400 965 195

Veteraanien henkisen 
perinnön siirtäminen tuleville 
sukupolville on meidän 
kaikkien yhteinen asiamme. 
Tätä työtä tukemaan tarvitaan 
myös sodan koettelemuksista 
kertovaa esineistöä. 
Auta meitä kokoamaan 
Pietarsaaren kaupunginmuseon 
veteraanitilaan asuja, 
aseita, karttoja, kirjallisuutta, 
kirjeitä, valokuvia, 
kunniamerkkejä, lippuja, 
standaareja, viirejä, puhdetöitä, 
sotilaspasseja jne. jotta 
veteraanitilalle asetetut 
toiveet toteutuvat. Mukana 
hankkeessa ovat Sotainvalidit, 
Rintamamiehet, Sotaveteraanit, 
Sotilaspojat, Reserviupseerit ja 
Reserviläiset. 

Pietarsaaren 
kaupunginmuseo, 
Isokatu 4, puhelin 06–785 1111

Museo päivystää
joka keskiviikko klo 14–17

Specialutställning 2016 Erikoisnäyttely
Krigsskadestånd till Sovjetunionen 1945–1952

Sotakorvaukset Neuvostoliitolle 1945–1952

Öppet – Avoinna:

 Ti–Fre/Ti–Pe 10–12 & 13–16, 

Lö/La 10–14.

Guidning under öppethållningstider 

Opastus aukioloaikoina

Fri entré – Vapaa sisäänpääsy

Grupper – Ryhmät:
Enligt överenskommelse – 

Sopimuksen mukaan 

t./p. (06) 312 9894

Kyrkoesplanaden 22, Källarvåningen

Kirkkopuistikko 22, Kellarikerros

Österbottens Försvarsgille –
Pohjanmaan Maanpuolustuskilta r.f.

VASA KRIGSVETERANMUSEUM
VAASAN SOTAVETERAANIMUSEO

Tasavallan presidentti, rita-
rikuntien suurmestari on Kan-
sallisena veteraanipäivänä 
27.04.2016 antanut Suomen 
Valkoisenruusun Ritarikun-
nan I luokan mitalin 3696 
ansioituneelle sotiemme vete-
raanille. Huomattava osa huo-
mionosoituksista luovutettiin 
Veteraanipäivän juhlatilai-
suuksissa. Keski-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan maakuntien 
alueella mitalin sai vastaanot-
taa 305 tammenlehvän kanta-
jaa seuraavasti; Aalto Lauri 
Bernhard, Kokkola, Abbors 
Bror Anders, Pedersöre, Ait-
tamäki Hugo Birger, Kristine-
stad, Alahautala Kalevi Mika-
el, Alavieska, Alahäivälä Er-
nest Alvar, Ylivieska, Anttila 
Mauno Mikael, Alavieska, 
Asplund Karl Erik Gustaf, 
Jakobstad, Back Axel Johan-
nes, Jakobstad, Backman Eila 
Anita, Vasa, Backman Erik 
Alfred, Jakobstad, Barkar 
Gösta Johannes, Jakobstad, 
Berglund Levi Rafael, Kristi-
nestad, Bjon Nils-Ole Wil-
helm, Karleby, Björk Aili Iris 
Helena, Kokkola, Björk Karl, 
Pedrsöre, Björk Ole Richard, 
Pedersöre, Björkmark Sven 
Åke, Karleby, Björkqvist Nils 
Börje, Närpes, (postumt), 
Björkskog Nils, Larsmo, 
Björs Eugen Albinus, Kristi-
nestad, Blomqvist Jakob Ivar, 
Oravais, Bollström Torvald 
Ossian, Vasa, Borgmästars 
Ingvald, Pedersöre, Brax Eino 
Kalervo, Ylivieska, Byggmäs-
tar Kurt Vilhelm, Jakobastad, 
Bäck Nils Harald, Oravais, 
Bäckström Rgnar Valfrid, 
Sverige, Cerderblom Karl 
Birger, Pietarsaari, Dufvelin 
Aage Sune, Vasa, Ehrström 
Åke Harald, Vasa, Ek Elis 
Walfrid, Kristinestad, Ekblom 
Nils, Jakobstad, Eklunbd Da-
ge Johannes, Esse, Eloranta 
Aune Eliisi, Kokkola, Ene-
dahl Alfons Karl Gabriel, När-
pes, Englund Per Nils Bern-
hard, Jakobstad, Englund Uno 
Johannes, Jakobstad, Enholm 
Oskar Gideon, Korsholm, En-
kulla Magnus Arthur Henrik, 
Kristinestad, Enlund Anders 
Valdemar, Nykarleby, Eriks-
son Erik Vilhelm, Jakobstad, 
(postumt), Eriksson Ragnar 
Jakob, Nykarleby, Erkkilä 
Martti Alvari, Himanka, Erk-
kilä Niilo Vilhelmi, Ylivieska, 
Erlands Karl Bertel, Kristine-
stad, Fagerström Nils, Peder-
söre, Finnilä George Verner, 
Karleby, Flén Gustav Anders, 
Munsala, Fogström Erik Val-
frid, Nykarleby, Fors Junior 
Kenneth, Vörå, Fors Paul Os-

SOTIEMME VETERAANEILLE
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalit

vald, Purmo, Fredlund Levi 
Hugo Mattias, Karleby, Friis 
Lars Jorma Valdemar, Karle-
by, Friis Rolf Fritiof, Karleby, 
Friis Sven Rafael Alexander, 
Karleby, Furu Max Herbert, 
Jakobstad, Ginman Leopold 
Alexander, Kristinestad, 
Granholm Harry Olof, Vasa, 
Granvik Karl Bruno, Karleby, 
Greggilä Orvo Mikael, Vaasa, 
Gromoff Eero, Kannus, Grön-
lund Nils Evald, Krsitinestad, 
Gustafsson Arne Vilhelm, 
Kaskinen, Haapala Lauri Jo-
hannes, Himanka, Hagnäs Ole 
Henrik, Karleby, Hammar-
ström Karl Erik, Vasa, Hannu-
la Mikko Albert, Ylivieska, 
Hansson Henry Ingvald, Kar-
leby, Hautamäki Eino Kaler-
vo, Kokkola, Hedström Jör-
gen Rafael Matias, Karleby, 
Heikkilä Heikki Antero, Vete-
li, Heikkinen Kauko Kalevi, 
Kalajoki, Heimdahl Rafael 
Johan, Jakobstad, Helén Enok 
Anton, Karleby, Henriksson 
John Paul, Maxmo, Hietala 
Aaro Anton, Kalajoki, Hilli-
aho Hugo Artturi, Kalajoki, 
Holländer Evert Johannes, 
Nykarleby, Holmqvist Wal-
frid, Jakobstad, Holmström 
Lars, Pedersöre, Holtti Johan 
Harry, Vasa, Hoppi Kaarlo 
Asser, Vasa, Hourula Antti 
Edvart, Nivala, Håkans Emil 
Sigvald, Korsholm, Hållfast 
Aatos Berndt Viktor, Kristine-
stad, Häggblom Levi Holger, 
Närpes, Häggblom Paul Erik, 
Nykarleby, Hällund Magnus, 
Pedersöre, Hästbacka Algot 
Alexander, Pedersöre, Häst-
backa Armas Einar Johannes, 
Vaasa, Högholm Nils Henrik, 
Pedersöre, Höglund Karl-Ole 
Jörgen, Pedersöre, Högväg 
Ivar Vilhelm, Jakobstad, Ieva-
nen Alisa Rakel, Pietarsaari, 
Impola Elma Johanna, Kala-
joki, Iso-Oja Väinö, Rautio, 
Jacobson Leopold, Nykarle-
by, Jansson Tore Karl Johan-
nes, Karleby, Jern Stig Wol-
mar Emil, Vasa, Johansson 
Bengt Folke, Karleby, Jokela 
Heimo Ilmari, Kannus, Juth-
backa Hugo, Nykarleby, Jär-
velä Helge Olavi, Ylivieska, 
Järvelä Martti Paavo, Ylivies-
ka, Järvenpää Aili, Karijoki, 
Kaivola Kauko Eemil, Vaasa, 
Kalberg Gustav Håkan, Kris-
tinestad, Kankkonen Elna 
Margareta, Karleby, Kankko-
nen Lars Vilhelm, Karleby, 
Karlsson Gösta Gottfrid, 
Larsmo, Karlsson Sven, Ja-
kobstad, Katajaranta Matti, 
Vaasa, Keskikuru Pentti Juho 
Jaakko, Himanka, Kirkkopel-
to Maire Annikki, Kokkola, 

Kjerulf Paul-Eric, Jakobstad, 
Klemets Nils Mikael, Närpes, 
Klemola Sanna Tellervo, Ve-
teli, Knuutila Niilo, Kokkola, 
Koivula Tauno Edvad, Vaasa, 
Koivunen Ensio, Vaasa, Kor-
honen Lilli Annikki, Pietar-
saari, Koskela Veikko Mikael, 
Ylivieska, Koski Kaarlo Ar-
vid, Veteli, Kotka Nil Einar, 
Karleby, Krohn Åke Rafael, 
Jakobstad, Kronman Tor-Erik, 
Kristinestad, Kulju Aune Ly-
dia Elisabeth, Kokkola, Kulla 
Jörgen Johannes, Karleby, 
Kulla Reino Aukusti, Himan-
ka, Kunelius Terho Matias, 
Ylivieska, Kvarngård Åke, 
Kristinestad, Kähärä Vilho 
Albert, Pyhäjärvi, Kärkinen 
Sulo, Kalajoki, Laajanen Ai-
ni Kaarina, Kokkola, Laasa-
nen Reino Antti, Veteli, Lah-
tinen Yrjö Fredrikki, Pyhäjär-
vi, Laine Lauri Iisakki, Vaasa, 
Laitinen Aate Aleksanteri, 
Kokkola, Lankila Martti Ola-
vi, Kalajoki, Lapinoja Aale 
Matti, Kalajoki, Lappalainen 
Mauno Olavi, Pyhäjärvi, La-
rimo Uuno Kalevi, Vaasa, 
Lassila Matti Kalervo, Veteli, 
Lassila Wiking, Jakobstad, 
Lattu Martti, Vaasa, Latva-
Rasku Mauno Salomon, Vaa-
sa, Lehmus Gunborg Ellen 
Agnete, Karleby, Lehtinen 
Hugo Olavi, Ylivieska, Lehto 
Pentti Luukas, Kokkola, Leh-
tonen Aatto Jaakko, Vaasa, 
Leppilampi Veikko Antti, Yli-
vieska, Leppivuori Elma Tel-
lervo, Pyhäjärvi, Leskelä El-
ma Elviira, Pyhäjärvi, Lilja 
Veikko Juhani, Kokkola, Lill-
qvist Dan Emanuel, Jakob-
stad, Lillqvist Helge, Jakob-
stad, Lillsunde Per-Ole, Ja-
kobstad, Lindahl Åke Egil, 
Kristinestad, Lindstedt Axel 
Gottfrid, Kristinestad, Lintala 
Ilmi Signe Inkeri, Vaasa, Lit-
hén Alvar Edvard, Korsholm, 
Lunabba Bengt Rudolf, Pe-
dersöre, Lund Josef Gottfrid, 

Purmo, Lundqvist Henry, 
Kristinestad, Luoma Kalle, 
Veteli, Långfors Nils Alvar, 
Kristinestad, Långfors Pehr 
Ola, Kristinestad, Löfs Birger 
Johannes, Pedersöre, Marja-
kangas Olavi Mikael, Yli-
vieska, Martens Karl Arild, 
Närpes, Mattila Aino, Kokko-
la, Mattila Olli Veli, Ylivieska, 
Mukari Aatto Johannes, Vaa-
sa, Mård Aino Kyllikki, Kok-
kola, Mäkelä Hans Gunnar, 
Kokkola, Mäkelä Mauno Ee-
rikki, Kalajoki, Mäki-Eskeli 
Erkki Olavi, Kannus, Mäki-
Eskeli Lauri Mikael, Kannus, 
Mäntymaa Eeva Ester, Kaski-
nen, Märsylä Jaakko Yrjö, 
Kannus, Niemelä Jorma Jo-
hannes, Kalajoki, Nissen He-
lene Elise, Kaskinen, Niva 
Viljo Anton, Kannus, Nord-
man Eskil Alfons, Kristine-
stad, Nordman Laina, Kristi-
nestad, Nordström Albert 
Vilhelm, Kristinestad, Nord-
ström Ragnar Emanuel, Vasa, 
Norrbacka Erling, Pedersöre, 
Nuorala Olavi Johannes, Ala-
vieska, Nurisalo Viljo Elmeri, 
Kokkola, Nybacka Kurt Ed-
vard, Nykarleby, Nygren Tor-
Erik, Vasa, Nygård Nils Gös-
ta Ingmar, Karleby, Nyholm 
Ture, Nykarleby, Nylén Jarl 
Ernst, Karleby, Nylund Erik, 
Sverige, Nyman Helge Johan-
nes, Vasa, Nyman Sigfrid Val-
ter, Vasa, Näse Alf, Karleby, 
Ojanperä Terho Matti, Yli-
vieska, Olkkonen Erkki Jaak-
ko, Ylivieska, Olkkonen Paa-
vo, Rautio, Paananen Aarne 
Johannes, Reisjärvi, Pakkala 
Laina Lilja, Veteli, Parttimaa 
Aukusti, Haapajärvi, Parviai-
nen Heikki Johannes, Vaasa, 
Peltomaa Tuomas Joeli, Vaa-
sa, Pensar Jarl Erik, Oravais, 
Pettersson Seth David, Peder-
söre, Pettil Lars, Jakobstad, 
Pilvilampi Vilho Kalevi, Ve-
teli, Pirttijärvi Jouko Paavali, 
Kalajoki, Pohto Sirkku Anne-

li, Vaasa, Pulkkinen Paavo 
Mattias, Veteli, Puronhaara 
Keijo Kalevi, Kokkola, Pu-
rontaka Kerttu Jenny, Kokko-
la, Puusaari Henrik, Reisjärvi, 
Pylväläinen Pentti Nestori, 
Ylivieska, Pyysalo Pentti Ka-
levi, Kokkola, Pärus Thure 
Ragnar, Kristinestad, Pöyry 
Eino Aato, Vaasa, Pöytäsaari 
Pentti Tapio, Veteli, Qvist 
Bertil Olof, Oravais, Rahko-
nen Aarne Olavi, Kalajoki, 
Rajala Otto Anselmi, Reisjär-
vi, Rajby Erling, Pedersöre, 
Ramstedt Hermas Viking, 
Vasa, Rantala Erik Sigfrid, 
Vaasa, Rantamäki Tauno Erk-
ki, Pietarsaari, Rauhala Kale-
vi Kullervo, Vaasa, Rautakos-
ki Onni Lahja, Rautio, Rautio 
Olli Anders, Kalajoki, Rinta-
niemi Matti, Vaasa, Risberg 
Kauno Oskari, Vaasa, Riska 
Rurik Wilhelm, Kronoby, 
Riutankoski Leo Johannes, 
Kannus, Roos Knut Hjalmar 
Algot, Jakobstad, Ropponen 
Paavo Eino Sakari, Ylivieska, 
Rosenberg Gösta Rafael, Kas-
kö, Rosenberg Rego Valde-
mar, Vörå, Saari Elsa Kaari-
na, Kokkola, Saarinen Lasse 
Olavi, Vaasa, Saarnisto Hei-
mo Aarne Iisakki, Vaasa, 
Sandberg Sven Viktor, Vaasa, 
Sandell Ole Henrik, Jakob-
stad, Sandin Heimer Gustav, 
Nykarleby, Sandström Helge 
Lennart, Karleby, Sandvik 
Ragnar Richard, Kristinestad, 
Saxberg Åke Johannes, Vasa, 
Sifffén Helmer Severin, Ora-
vais, Silvasti Niilo Frans Joo-
nas, Kalajoki, Sjöblom Levi, 
Närpes, Sjögren Knut, Kok-
kola, Sjövall Rainer Helfrid, 
Vasa, Skog Uno, Pedersöre, 
Spoof Lilja Tuulikki, Vaasa, 
Store Tor Alexander, Karleby, 
Store Torbjörn Leif Alexan-
der, Karleby, Storsjö Sten Ola, 
Kristinestad, Storås Verner 

Valfrid, Krist inestad, Streng 
Thure Vilhelm, Sverige, 
Ström Sven Harry Johnnes, 
Pedersöre, Sundvik Martin 
Johannes, Munsala, Suurkos-
ki Tauno Erkki, Pyhäjärvi, 
Svahn Ernst Lars Olof, Vasa, 
Sweins Sven Eric Harry, Vasa, 
Söderlund Gunnar, Korsholm, 
Talas Risto Olavi, Kristine-
stad, Tapio Antti Ilmari Johan-
nes, Rautio, Teeriaho Eevertti, 
Reisjärvi, Tienhaara Heikki 
Matias, Vaasa, Tiihonen Mau-
no Wilhelm, Vaasa, Tikkanen 
Kalevi Soini, Pyhäjärvi, Tilus 
Ahto Johannes, Himanka, Ti-
lus Esko Sakari, Himanka, 
Tilus Lauri Tapani, Himanka, 
Toikkanen Tauno Arvid, Vaa-
sa, Tolonen Taimi, Kokkola, 
Tornikoski Antti, Kokkola, 
Torvi Tyyne Sirkka, Himanka, 
Tunkkari Jussi Olavi, Veteli, 
Turpeinen Arvo Jalmari, Reis-
järvi, Tuulasvaara Allan Adolf 
Aleksander, Kannus, Typpö 
Unto Eero, Rautio, Untinen 
Veikko Unto Olavi, Kalajoki, 
Utter Dagny Elvira, Kristine-
stad, Valo Katri, Kokkola, 
Vasankari Pentti, Kokkola, 
Veijola Erkki Väinö, Kokkola, 
Verronen Erkki Anders, Yli-
vieska, Viiperi Aliisa Mirjam, 
Kokkola, Wikblad Einar, Ny-
karleby, Wiklund Anja Annik-
ki, Kokkola, Wiklund Arne, 
Jakobstad, Vingård Clayd 
Leander, Västerås, Virtanen 
Olavi Matias, Vaasa, Witick 
Stig Waldemar, Karleby, 
Wolff Yrjö Alvar, Vaasa, Vuo-
renmaa Kauno Viljami, Pie-
tarsaari, Vuorenmaa Rauno 
Olavi, Vaasa, Väinölä Helmi 
Annikki, Kokkola, Ågren 
Hannes Uriel, Karleby, Öberg 
Heli Inkeri, Vaasa, Österlund 
Warren William, Oravais, 
Östman Karl Gustav, Jakob-
stad. 
Lähde: www.ritarikunnat.� 
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Jo usean vuoden ajan val-
misteltu sotilaspoika-pik-
kulotta muistomerkkki, jo-
ka vamistui 2015 syksyllä 
vihittiin tarkoitukseensa ja 
luovutettiin Kokkolan kau-
pungin hallintaan Kälviän 
veteraanipuistoon, entisen 
suojeluskuntatalon, lott-
kahvilan ja maanpuolustus 
-kotiseutumuseon eteen 
runsaan juhlavierasjoukon 
läsnäollessa kauniina keväi-
senä juhlapäivänä. Keski-
Pohjanmaan sotilaspoikien 
perinnekilta ry:n Kälviän 
paikallistoimikunta sai tä-
ten yhteistyössä Kokkolan 
kaupungin, Kälviän ev.lut 
seurakunnan, Kälviän koti-
seutuyhdistyksen ja Lions 
Club Kälviän taloudellisella 
tuella yhteistyössä Kälviän 
resreviläisten MPK:n KÄ-
REksen ym kanssa muisto-
merkkihankkeen  toteutettua  
juhlavissa puitteissa.

Tilaisuus alkoi aamul-
la 5.5.2016 helatorstaina 
muistomerkin vihkimissellä 
Suomen lipun ja paikallis-
ten järjestöjen lippurivis-
tön edessä juhlaliputetussa 
kirkonkylässä mieskuoro 
Kälviän mieslsulajien Tiina 
Pietilän johdolla esittäessä 
Jean Sibeliuksen Isänmaalle. 
Muistomerkin syntyvaiheet 
ja tervehdyssanat lausui pe-
rinnekillan varapuheenjoh-
taja Jussi Isotalo Kälviältä 
Kokkolasta, minkä jalkeen 
muistomerkin paljastivat 
Sotilaspoikien perinneliitt-
to ry:n pj, prikaatinkenraali  
Hannu Luotolan johdolla 
Kälviän sotilaspoikien edus-
tajana Aarto Herronen ja pik-
kulottien edustajina Maija 
Hautala Kälviältä sekä Kok-
kolan lottien yhdistyksen pj 
Kaija Jestoi. Virren 170 jäl-
keen siirryttiin sankarihau-
doille kunnianosoitukseen 
ja siellä Kälviän mieslaulajat 
lauloivat Vteraanin iltahuu-
don.Täältä siirrytrtiin juhla-
messuun Kälviän kirkkoon, 
jossa saarnasi kirkkoherra 
Heikki Niemelä ja mieskuro 
avusti Jumala ompi linnam-
me laululla.  Messun jälkeen 
Kälviän seurakunta tarjosi 
juhlalounaan ”Kälviän jää-
ränlihapääryt” seurakunta-
kodilla, jossa tilaisuus jatkui 
päiväjuhlan merkeissä.

Päiväjuhlassa tervehdys-
sanat lausui Kälviän koti-
seutuyhdistyksen pj.  Erkki 
Nissi palauttaen mieliin suo-
jeluskuntajärjestön ja sotilas-
poikien toiminnan vaiheita, 
lottien, paikkkaunnan väetön 
ym toimintaa ”vaaranvuosi-
na” kotirintamalla avustaen 

Sotilaspoikien ja pikkulottien 
muistomerkin paljastamisjuhla Kälviällä

sotatoimissa olevia, nyt jo 
lähes satvuotiaita sotiemme 
veteraaneja ja sotasankarei-
na kaatuneita sekä sotainva-
liidejamme siellä taistelu-
kentillä isänmaamme puo-
lustajina kuten muistomerk-
kimme otsikko ”Isänmaan 
puolesta” on kultakirjaimin 
kirjoiettuna muiostomerk-
kiin. Muistomerkkijuhlassa 

kuultiin Kälvbiän miekuoron 
esiittämänä Kälviän kotiseu-
tulaulu, yksinlauluna Väinö 
Havaksen sanoihin ”Tests-
amentti Pojalleni” Jussi 
Isotalon ja Tiina Pietilän 
esittämänä. Lisäksi arvokas 
ja mieliinpainunut  prikaa-
tinkenraali Hannu Luoto-
lan juhlapuhe ja Kokkolan 
kaupungin valtuuston vpj. 

Tapani Hankaniemen pu-
heet. Huomionosoitusten 
ja tervehdysten jälkeen sai 
toimikunnan pj Jussi Isotalo 
Kälviältä mieluisen tehtävän 
kittää kaikkia muistomerkin 
hankintaan osallistunei-
ta tahoja: kulttuurisihteeri 
Kirsi Hännistä Lioneita, 
kaupunkia, kuntaa ,seura-
kuntaa, kotiseutuyhdistystä 

ja Kälviän reserviläisiä sekä 
muistomerkin tehnyttä Saa-
kari Tuhkusta Kokkolasta 
onnistuneesta muistomekis-
tä, jossa otsikkona on ISÄN-
MAAN PUOLESTA.

Kälviän kotiseutu-maan-
puolustusmuseo oli arvok-
kaine muistoesineineen koko 
päivän auki yleisölle.

Perinnekillan Kälviän pai-

kallistoimikunta sai täten to-
teuttaa yhdessä sotilaspoikien 
perinneliiton ja paikallisten 
yhteistyötahojen kanssa toi-
mintatavoitettaan perinteen 
säilyttämisestä nouseville 
sukupolville ja kitollisuutta 
isänmaatamme puolustaneil-
le  vetraanisukupolville.
Jussi Isotalo, toimikunnan 
pj. Sotilaspojat perinnekilta.
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Kaatuneiden 
muistopäivä

Pietarsaaren Reserviupseerikerhon vpj Rodney 
Strandvall ja Pietarsaarenseudun Reserviläisten 
sihteeri Mikael Skytte laskemassa seurojen yhtei-
nen seppele 15.5.2016. Illalla järjestettiin ampuma-
taitopäivä Kokkolassa yhdessä Kokkolan Reservi-
läisten kanssa. Kuva Johan Irjala.

Pedersören sankarihaudat, Stefan Järndahl ja Joa-
kim Dahlin kunniavartiossa. Kuva Cecilia Holm-
ström.

Pontus Blomqvist ja 
Raimo Risikko las-
kevat reserviupsee-
rien ja reserviläisten 
yhteisen seppeleen 
sekä veteraanijär-
jestöjen seppeleen 
Pedersören sanka-
rihaudoille. Kuva 
Cecilia Holmström

Sankarivainajien muistoa kunnioittaen. Puolustus-
voimien havuseppeleen laskivat aluetoimiston pääl-
likkö everstiluutnantti Mika Piiroinen ja yliluutnant-
ti Tom Sundell. Taustalla odottavat Sotainvalidien 
Veljesliiton ja Vaasan Rintama- ja Sotaveteraanien, 
Vaasan kaupungin, Vaasan Seurakuntien ja Kansa-
laisjärjestöjen edustajat. Maanpuolustusjärjestöjen 
lippulinnaan osallistui 20 järjestölippua. Kuvat: Mo-
nica LatvalaMuisto- ja saatesanat lausui Pohjanmaan aluetoimiston päällikkö, evl. Mika Piiroinen.
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19. Jääkäriseminaari

”Aatteista taisteluun”

Evl, ST Vesa Valtonen
Esitelmäni käsittelee Jää-

käripataljoona 27:n käymää 
taistelua Schmardenin rin-
tamalohkolla. Tänä vuonna 
25. heinäkuun siitä tulee 
kuluneeksi tasan 100 vuotta. 
Täysien vuosien kunniaksi 
pystytetään jääkärimuis-
tomerkki taistelupaikalle 
nykyisen Latvian Smarden 
kylään.

Pioneerikoulutus ja 
pioneerikomppania
Suomalaisen vapaaehtois-
joukon koulutuksessa kiin-
nitettiin alusta asti huomiota 
pioneerikoulutukseen, erityi-
sesti räjähteiden käyttöön. 
Saksalaisten näkökulmasta 
suomalaisten kouluttami-
sella tuettaisiin heidän ope-
raatioitaan Venäjän rintaman 
pohjoisosassa aseellisella 

vät suomalaisia taistelussa 
osoitetusta taistelutaidosta 
ja urheudesta.

Taistelun merkitys
Schmardenin taistelu oli 
yksi Jääkäripataljoona 27:n 
merkittävimpiä, vaikka sii-
hen osallistuikin ainoastaan 
pioneerikomppania. Mer-
kittäväksi taistelun tekee 
erityisesti se, että jääkäripa-
taljoonan osa osallistui puh-
taaseen hyökkäystaisteluun, 
vieläpä iskuosastomaiseen 
sellaiseen.

Professori Matti Lauerma 
arvioi taistelun merkitystä 
seuraavasti: Schmardenin 
taistelu jäi jääkäripataljoo-
nan historiassa ainutlaatui-
seksi tapaukseksi, ainoaksi 
hyökkäystaisteluksi, jo-

hon jääkärit näin suurena 
joukkona osallistuivat. Sen 
tuottamat tappiot olivat pa-
taljoonan muualla kärsimiin 
verrattuina raskaat, mutta 
Schmardenissa saavutettu 
taistelukokemus, itseluotta-
mus ja maine olivat varmasti 
hintansa arvoiset.

”Schmardenin päivä” 
on institutioitunut vuosien 
saatossa suomalaisten pio-
neerien perinnepäiväksi, 
jota on juhlittu tauotta myös 
sotavuosien aikana. Jääkä-
ripioneerien esimerkki vel-
voittaa myös tämän päivän 
pioneerijoukoissa , joissa 
aselajikohtaisen kyvykkyy-
den lisäksi koeta an myös jal-
kaväen taistelutaitojen hallit-
seminen kunnia-asiana. Iske 
hakku - Isänmaan puolesta!

Schmarden – jääkäripioneerien hyökkäystaistelu 25.7.1916

Jussi Jalonen, FT, Tampe-
reen yliopisto

Kirjailija Aarno Karimo 
kuvaili Kumpujen yöstä 
-teoksessaan Suomen jääkä-
riliikettä lauseella ”Merkilli-
nen, maailmankin historiassa 
tuntematon tapaus oli suo-
malaisen jääkäripataljoonan 
synty ja toiminta vieraassa 
maassa”. Tosiasiassa jääkäri-
liikkeen toiminnassa ei ollut 
mitään järin merkillistä, sillä 
ensimmäinen maailmansota 
soi kaikille aikakauden kan-
sallismielisille separatisti-
liikkeille tilaisuuden hakea 
tukea itsenäisyystaistelul-
leen selkkauksen eri osapuo-
lilta. Saksan suunnalta tukea 
etsinyt Suomen jääkäriliike 

oli yksi monista keskusval-
tain puoleen kääntyneistä 
separatistiliikkeistä, joiden 
toiminta kanavoitui vapaa-
ehtoisen sotilasyksikön pe-
rustamiseen. 

Jääkäripataljoonalla oli 
vastineensa rintaman mo-
lemmilla puolilla. Lähim-
pinä esimerkkeinä olivat 
Józef Klemens Pi�sudskin 
perustamat puolalaisten it-
senäisyysmiesten legioonat 
sekä Galitsian ukrainalais-
ten keskuudessa muodoste-
tut ”Setšin kiväärimiehet”, 
jotka kummatkin taistelivat 
Itävalta-Unkarin armeijassa. 
Jääkäriliike erosi puolalaisis-
ta ja ukrainalaisista vapaa-
ehtoisyksiköistä sikäli, että 

Suomen jääkäriliike esimerkkinä ensimmäisen maailmansodan 
separatisti- ja vierastaistelijaliikkeistä

sen värväysverkosto joutui 
toimimaan käytännössä täy-
sin maanalaisesti, kaukana 
kohdemaastaan ja vailla 
suojaisaa tukialuetta. Tässä 
suhteessa jääkäriliike muis-
tutti myös Irlannin tasaval-
talaisarmeijaa, joka operoi 
ennen muuta omassa koti-
maassaan samalla Saksan 
tukeen nojautuen. Suoma-
laisten jääkärien maanalai-
nen toiminta, joka hetkittäin 
kanavoitui selkkauksiin po-
liisin ja santarmien kanssa, 
rinnastui jossain määrin 
IRA:n toimiin, ja molemmat 
järjestöt joutuivat sodan jat-
kuessa harkitsemaan myös 
kostotoimiin ja terroriin tur-
vautumista. Kummassakin 

tapauksessa liikkeitä sävytti 
itsenäisyysaktivismiin sisäl-
tynyt poliittinen radikalismi 
ja kumouksellisuus, jotka 
painoivat leimansa eräiden 
veteraanien toimintaan vielä 
rauhan aikanakin.

Monien muiden maail-
mansodan vierastaisteli-
jaliikkeiden tavoin myös 
suomalaiset jääkärit muo-
dostivat sodan jälkeen 
kotimaassaan uuden soti-
laseliitin, joka oli sotako-
kemuksensa seurauksena 
vahvasti politisoitunut. Sama 
ilmiö oli nähtävissä myös 
Tšekkoslovakiassa ja Puo-
lassa, jossa maailmansodan 
aikaiset legioonalaiset nou-
sivat itsenäistyneissä maissa 

sotalaitoksen huipulle. Puo-
lassa vanhat legioonalaiset 
näyttelivät myös keskeistä 
roolia maan siirtymisessä 
autoritaariseen hallintoon 
marsalkka Pi�sudskin val-
lankaappauksen seurauksena 
vuonna 1926. Suomessa jää-
käriliike sen sijaan jakautui 
poliittisesti; osa halusi jatkaa 
taistelua valkoisen Suomen 
puolesta loppuun asti osal-
listuen 1930-luvun alussa 
oikeistoradikaaliin toimin-
taan ja terroriin, ja osa taas 
tunnusti uuden itsenäisen 
Suomen kansanvaltaisen 
hallinnon sellaisena laillise-
na esivaltana, jonka puolesta 
he olivat taistelleet.

Rauhan oloissa oli aiem-

man kumouksellisen liik-
keen sopeutuminen uuteen 
rooliinsa laillisen järjestyk-
sen ja status quon vartijana 
keskeisiä haasteita. Itsenäi-
syyden toteuduttua myös jää-
kärien enemmistö hyväksyi 
uuden vastuunsa esivallan 
ja laillisuuden ylläpitäjinä, 
maan uutena esikuvallisena 
sotilaseliittinä. Tässä mie-
lessä jääkäriliikkeen histo-
ria tarjoaa esimerkin siitä, 
miten itsenäisen Suomen 
poliittinen järjestelmä on 
kyennyt suotuisissa oloissa 
sopeuttamaan myös vieras-
taistelijaliikkeen kaltaiset 
radikaalit ainekset lopulta 
demokratian p alvelijoiksi.

vastarinnalla ja tuholaistoi-
minnalla.

Vapaaehtoisten määrän 
kasvettua perustettiin Lock-
stedtin koulutusjoukko, 
johon jalkaväkiyksiköiden 
lisäksi muodostettiin pio-
neerikomppania. Siinä ehti 
palvella vuoden 1918 helmi-
kuuhun mennessä kaikkiaan 
343 jääkäriä. Jääkäreistä siis 
noin joka kuudes sai palvella 
pioneerikomppaniassa, joka 
oli kuuluista laaja-alaisesta 
ja rankasta koulutuksestaan. 

Schmardenin 
taistelu

Keväällä 1916 koulutusjou-
kosta muodostettiin Jääkäri-
pataljoona 27, joka komen-
nettiin saamaan rintama-
kokemusta Saksan itärin-
tamalle. Jääkärit päätyivät 
Misse-joen rintamalohkolle, 
jossa Pioneerikomppania 
palveli pataljoonan reservi-
nä ja kenttävarustustöissä. 
Heinäkuussa komppania 
käskettiin tukemaan saksa-
laista pataljoonaa väkival-
taisessa tiedusteluhyökkä-
yksessä, jonka tehtävänä oli 
venäläisten eteentyönnetyn 
aseman tuhoaminen ja lin-
noitteiden täyttäminen. Sak-
salaisen käytännön mukaan 
taistelutehtävä edellytti eri-
koiskoulutuksen saaneiden 
pioneerien jakamista siten, 
että 2-3 pioneeria sijoitettiin 
jokaiseen jääkäriryhmään.

Suomalaisten lähes 200- 
miehinen pioneerikomppa-

nia liittyi 24.7. keskipäivällä 
saksalaiseen 1. Reservijää-
käripataljoonaan, jonka so-
tilaiden keskuudessa suo-
malaiset jääkärit herättivät 
aluksi kummastusta. Hiljaa 
jutustellen ja toisiinsa tu-
tustuen siirryttiin tehtävään. 
Keskiyöllä, kuun sirpin 
hohtaessa pilvien lomasta, 
oltiin rintavarustuksen taka-
na hyökkäysvalmiina.

Hyökkäys eteni avoimessa 
maastossa aluksi vihollisen 
huomaamatta, kunnes noin 
puolivälissä kenttää alkoi 
vihollisen tulitus. Saksa-
laispataljoona suomalaisine 
vahvistuksineen hyökkäsi 
kahdessa aallossa, joista en-
simmäisen piti lyödä vihol-
linen pois eteentyönnetystä 
asemasta ja jälkimmäisen 
hävittää se.

Hyökkäys onnistui voit-
topuolisesti suunnitelman 
mukaan ja  tehtävä saatiin 
täytettyä. Osa joukoista oli 
edennyt kuitenkin liian lä-
helle venäläisten asemia ja 
sai vastaansa vihollistulen 
lisäksi myös oman tykistön 
ja kranaatinheittimistön tu-
livaikutuksen. Komentojen 
mukaisesti joukot vetäytyi-
vät hyvässä järjestyksessä 
omiin asemiin haavoittu-
neet ja vangit mukanaan, 
joita myös suomalaiset olivat 
saaneet hyvän joukon.

Aamun sarastaessa sani-
täärit kokosivat kaatuneita, 
joiden joukosta löytyi myös 
yksi jääkäri, rääkkyläläinen 

merimies Paavo Heikki 
Kinnunen. Lisäksi todettiin, 
että jääkäri Matti Jaakko 
Fält puuttui joukosta. Hän 
harhaili haavoittuneena 
(toisen silmänsä kiväärin-
kuulasta menettäneenä) 
”ei kenenkään” -maalla ja 
vihollisen puolella kolme 
päivää, kunnes löysi omien 
puolelle. Fält sai rautaristin 
– ja puuristin lähes vuotta 
myöhemmin sotasairaalassa 
Hannoverissa, jossa hän me-
nehtyi. Jääkäreitä haavoittui 
Fältin lisäksi 9. Rautaristejä 
suomalaiset saivat kaikkiaan 
8 kappaletta. Saksalaisten 
tappiot olivat 23 kaatunutta 
ja 60-70 haavoittunutta, siis  
varsin huomattavasti suoma-
laistappioita raskaammat. 
Saksalaiset esimiehet kiitti-

Seminaariyleisöä Purmojärven koululla.



Pohjanmaan Maanpuolustaja 2 / 2016 — 17Kesäkuu 2016

(Lyhennelmä).
Jääkäri Väinö Heikki Vainio 
kävi elokuulla vuonna 1916 
Kuivajoella Veskan torpas-
sa tiedustelemassa, voisiko 
tälle seudulle läntisen eta-
pin toimintaa ohjaava hen-
kilö majoittua sinne? Hänen 
kertomansa mukaan toiset 
olivat valinneet paikkansa 
ja näin Veskan etappitalo 
jäi hänen asemapaikakseen. 
Vainiolla oli passi Aukusti 
Siikin nimellä. Puhutteluissa 
häntä kutsuttiin liikanimellä 
”Aku.” 

Saksaan menneet taisivat 
osaksi olla jukuripäitä, kos-
ka saksalaiset esimiehet al-
koivat epäillä suomalaisten 
perimmäistä tahtoa, taistella 
itärintamalla. Palauttaakseen 
luottamuksen, jääkärien 
taholta ilmoitettiin, että he 
voisivat ryhtyä hankkimaan 
Suomesta 2000 miestä lisää, 
toisen jääkäripataljoonan pe-
rustamiseksi. Tähän Saksan 
sotilasjohto suhtautui myön-
teisesti. Yhteisymmärrys pa-
lautui. 

Marraskuun lopulla ko-
koontui Ruotsin Ylitorniol-
le 9 jääkäriä ja yksi jääkä-
ritarjokas. Tätä neuvonpitoa 
kutsutaan ”Matarengin par-
lamentiksi.” Keskustelua 
johti Läntisen etappireitin 
varajohtaja Einari Wich-
man. Sattumalta sinne saapui 
myös Itäisen etappireitin va-
rajohtaja Sven Weckström, 
joka oli käynyt Tukholmas-
ta hakemassa aseita ja rahaa. 
Hänen seurassaan saapui 
myös jääkäri Heikki Repo. 
Hänet oli tohtori Kai Don-
nerin pyynnöstä lähetetty 
Suomeen selvittämään asiaa 
sosialidemokraattisen puolu-
een johtomiehille.

 Räjäytystöihin koulutettu-
ja jääkäreitä kutsuttiin ”pom-
mareiksi.” Veskan etappita-
lon latoon, pohjoispuolelle 
Kuivajokea, ”pommarit” 
olivat jättäneet  räjäytys-
panoksia säilöön. Veskan 
etappitalon haltijat Kustaa 
ja hänen veljensä leski Vii-
ja Sanaksenahot pidätettiin 
24.11.-16 jääkärien suoje-
lemisesta ja vietiin Oulun 
lääninvankilaan. Siellä ta-
lonväki joutui tunnustamaan 
pommien piilopaikan. 

Etappitalosta kahden ki-
lometrin päässä olevaan ko-
titalooni, jossa silloin asui 
isovanhempani, saapui ku-
vernöörin poliisi mukanaan 
myös paikallinen poliisi L. 
J. Ellilä. Hän oli isoäitini 
setä ja jääkäri Iivari Ellilän 
isä. Oulun poliisin kysel-
lessä oudoista kulkijoista, 
alkoi isäni, silloin 8-vuotias 
poika, kertomaan Veskassa 
kulkevista miehistä. Jollakin 
tavalla isoeno -Ellilä sai po-
jan lopettamaan kertomisen 
heti alkuun. Oulun poliisin 

tiedusteltua olisiko talossa 
venettä, isoisäni arvasi, et-
tä Veskan emäntä ja isäntä 
ovat vankilassa joutuneet 
paljastamaan pommikätkön. 
Hänen yrityksensä hakea 
pommit pois ennen polii-
seja epäonnistui. Tämä oli 
yksi niitä paljastuksia, jotka 
saivat kuvernöörin lähettä-
mään uusia poliisijoukkoja 
Oulun pohjoispuolella ole-
viin pitäjiin     

Läntisen ja Itäisen etappi-
reittien toiminat lamaantui 
sen johtajan Aarne Sihvon 
tultua pidätetyksi Jyväsky-
lässä. Myös viranomaisten 
tiivistynyt etsintä, jääkä-
reiden ja heidän auttaji-
en löytämiseksi, vaikeutti 
värväystoimintaa. Mata-
rengin parlamentti perusti, 
Pohjoisen etappireitin, joka 
Iso-vietosenjärven kohdalla 
suuntautui kahta reittiä Ruot-
sin rajalle.  

Näytelmässä tulevat esille 
Ylikärpän lisäksi erityisesti 
Puukkokummusta Hastin 
torppa, jossa jääkäreitä suo-
jeltiin ja ohjattiin Kivaloilla 
olevalle niittysaunalle. Nä-
mä eivät olleet etappitaloja.

Turvallisuussyistä Mata-
rengistä jääkärit siirtyivät 
kolmessa ryhmässä Suo-
men puolelle. Näistä yhdestä 
kaksi miestä lähti pohjoiseen 
suorittamaan heille annettua 
tehtävää. Kaksi neljän mie-
hen ryhmää siirtyi kairoja 
pitkin Simon Ylikärppään, 
toinen Alakärpän ja toinen 
Portimojärven kautta. Kah-
den miehen ryhmä joutui 
Kaisajoen varrella Kuusikon 
talossa santarmien kanssa 
käyttämään aseita. Jatkaes-
saan matkaansa Tervolan 
Liimattan etappitaloon, siel-
lä oli poliiseja, joten nämä 
jääkärit joutuivat yöpymään 
heinäladossa, ennen kuin 
selvisivät Ylikärppään.           

Seuraavana päivänä kaikki 
10 jääkäriä siirtyivät Maa-
ninkajärven niittysaunalle, 
jonne jäivät odottelemaan 
kelien paranemista. Jo 
seuraavana päivänä heistä 
kaksi lähti pohjoiseen rä-
jäyttämään venäläisten re-
kivarastoa, joten saunalle 
jäi kahdeksan miestä. 

Lauantaina 9.12.1916 
saunalla kävi 7 metsätyö-
miestä, jotka olivat menos-
sa Kuivajoelle ja Oijärvelle 
viikonlopuksi. Jääkäri Väinö 
Vainio, joka syksyllä oli ollut 
Kuivajoella Veskan etappi-
talon vahtina, tunsi joukosta 
Arvid Klaavuniemen. Tästä 
syystä tapaamisesta ei synty-
nyt suurempaa hämminkiä. 
Kuitenkin se jätti jääkäreihin 
painostavan tunnelman il-
mitulovaaran lisääntymisen 
vuoksi.    

Sunnuntaina Klaavunie-
mi kertoi Aukusti Viitalalle 

nähneensä yhteisen jääkäri-
tuttavan, joka muiden jääkä-
reiden kanssa majaili Maa-
ninkajärven saunalla. Viitala 
meni heti kertomaan kuver-
nöörin poliiseille kuuleman-
sa. Tämän jälkeen torppaan 
saapui myös Veskan etappi-
talon parikymppinen poika 
Kalle Sanaksenaho. Poliisi 
Ohenoja pyysi Kallea vie-
mään hänet Kuivaniemen 
rautatieasemalle. Ohenoja 
pyysi puhelimella Oulusta 
lupaa saada poliisien avuksi 
sotilaita pidättämään Maa-
ninkajärvellä olevat jääkärit. 
Kuivaniemen rajavartiosto 
sai Oulusta määräyksen lä-
hettää aliupseerin johdolla 
viisi santarmia poliisien 
avuksi. Aamulla Viitala 
opasti heidät ja neljä polii-
sia Veskasta Maaninkajärven 
saunalle. Kansan keskuudes-
sa Kallen hevosta kutsuttiin 
”Pitkäntien tamma” –nimel-
lä, koska hänen tiedettiin sil-
lä kuljettaneen jääkäreitä.      

Maanantaiaamuna jääkäri 
Vainio oli vartiovuoron jäl-
keen jäänyt kämpän eteen 
hakkaamaan halkoja. Hän 
kuuli metsästä kahinaa. Nos-
tettuaan katseensa, hän huo-
masi poliisit ja santarmit ket-
jussa metsän reunassa. Hän 
hyökkäsi saunalle ja karjaisi 
”Ryssät ulkona!” Hänellä oli 
jäänyt takki ja ase ulkopuo-
lelle seinään naulaan. Sieltä 
hän kurkkasi aseen, koska 
ilman sitä ei voinut puolus-
tautua. ”Ulos joka sorkka”, 
huusivat poliisit. Ja venäjäk-
si: ”Dovaitje, bandityi!”

Kello oli n. 9,30. jääkä-
ri Mäntylä odotteli saunan 
portailla vartiovuoronsa al-
kamista. Eilisen sopimuksen 
mukaisesti hän syöksyi heti 
metsään. Eilen päällikök-
si valittu Sven Weckström 
sieppasi repun. Syöksyi 
ovesta ulos, ampuen pistoo-
lillaan muutamia laukauksia 
pidättämään tulleita koh-
ti. Nämä tietysti ampuivat 
Weckströmiä. Jäätyneellä 
pihalla hän liukastui ja kaa-
tui, eikä osumaa sen vuoksi 
tullut. Syöksyjä tehden hän 

pääsi pensaiden ja lumen 
suojaan. Kun vartiokierrok-
sella ollut Wichman kuuli 
saunalta ääntelyä, hän palasi 
sinne päin ja totesi vihollisen 
tulleen Kuivajoen suunnalta. 
Hänellä, niin kuin Mäntyläl-
läkin, oli vain lippaallinen 
patruunoita. Tällä varustuk-
sella kumpikaan ei jäänyt 
taistelemaan, vaan lähtivät 
kairoja pitkin pyrkimään 
kohti Hastia. 

Hetken kuluttua Weck-
ström hiipi ampumaketjun 
taakse. Hän näki miehen 
kävelevän saunalta poispäin, 
ja luuli tätä jääkäri Mänty-
läksi. Kävelijä oli kuitenkin 
poliisi Ohenoja. Tämän ja 
Weckströmin kesken käy-
dyn laukausten vaihdon 
seurauksena Ohenoja haa-
voittui olkapäähän. Poliisi 
Kallenautio ampui hauli-
kollaan susihaulipanoksen 
Weckströmiä jalkoihin, joka 
kaatui maahan. Osuma ei ol-
lut kuolettava.

Saunaan jääneistä van-
himpana Vainio ilmoitti ole-

vansa johtaja. Yhdessä he 
totesivat, että minkäänlaista 
pakenemisen mahdollisuut-
ta ei ole. Ammunnan alussa 
vihollinen vetäytyi vähän 
taaksepäin metsän suojaan. 
Taistelun hiukan tauottua 
Närvänen yritti räppänän 
reiästä etsiä vihollista, mut-
ta hän sai osuman päähänsä, 
haavoittuen. 

Puolen päivän aikoihin 
piirittäjät siirtyivät ketjuun 
saunan Kuivajoen puolei-
selle seinustalle alkaen ha-
kuammunnan katonrajasta 
alaspäin. Tämä antoi saunas-
sa olijoille mahdollisuuden 
yrittää paeta. Vainio syöksyi 
ensimmäisenä lavitsalta koh-
ti ovea. Samalla vihollisen 
luoti meni niin läheltä silmiä, 
että hän hetkeksi sokeutui. 
Näkö kuitenkin palautui pi-
an. Hän kääntyi katsomaan 
saunaan päin ja näki jalkaan 
haavoittuneen Lyytikäisen 
aikovan lähteä ulos. Juuri 
silloin Lyytikäiseen osui 
luoti joka katkaisi kaulaval-
timon. Sama luoti haavoitti 
Henrickssonia selkään. Hän, 
Vainio ja Närvänen lähtivät, 
paeten Simojoen suuntaan. 
Repo, joka piileskeli lavitsan 
alla, jäi saunaan. 

Piirittäjät jatkoivat ampu-
mista kello kahteen asti. Kun 
ketään ei tullut saunasta ulos 
he sytyttivät saunan seinän 
tuleen. Tällöin Repo tuli kä-
det ylhäällä ulos. Santarmit 
ja poliisit olivat ihmeissään, 
kun saunassa oli vain yksi, 
Lyytikäisen ruumis. Repo pi-
dätettiin ja Weckström, joka 
oli jälleen tullut tajuihinsa, 
haettiin metsästä saunan luo 
nuotiolle. 

Osa lähti hakemaan he-
vosia Simojoelta haavoittu-
neiden, Lyytikäisen, Revon 
ja tavaroiden kuljettamista 
varten. Ylikärpässä hankit-
tiin lisää hevosia, jotka Ala-

Simon kahakka kärpässä vaihdettiin uusiin. 
Niillä sitten aamuyöllä ajet-
tiin Simon asemalle. Täältä 
vangittu Repo, haavoittunut 
Weckström ja Lyytikäisen 
ruumis vietiin junalla Ou-
luun. 

Viranomaisten tarkoi-
tuksena oli haudata Lyy-
tikäinen Oulussa kaikessa 
hiljaisuudessa. Omaisten 
pyynnöstä hänet vietiin Iisal-
meen. Täälläkin hautauksen 
piti tapahtua hiljaisuudessa, 
mutta hän sai sankarin hau-
tauksen, suuren ihmisjoukon 
saattamana. 

Saunalta paenneet jääkä-
rit menivät ensin Akkunus-
joelle Hastin taloon. Siellä 
ruokailtuaan ja vähän levät-
tyään siirtyivät Kivalojen 
jääkärikämpälle, josta pari 
päivää levättyään pakenivat 
Ruotsiin.

Edellä on selvinnyt, et-
tä Hiitolasta kotoisin ollut, 
jääkärikenraaliksi kohonnut 
Väinö Vainio oli mukana 
Läntisen etappireitin aloi-
tuksessa ja lopetuksessa.

Lopuksi pieni pätkä jääkä-
rihistoriaa, jota näytelmässä 
ei kerrota. Venäjän vallan-
kumouksen seurauksena. 
Weckström vapautettiin. 
Hänet vietiin Tukholmaan 
Serafim-sairaalaan. Siellä 
hänessä todettiin 42 ampu-
mahaavaa. Myös Repo pääsi 
vapaaksi. Tällöin vapautui-
vat myös Veskan isäntä ja 
emäntä. Koska sinä päivänä 
ei enää lähtenyt junaa, he 
saivat yöpyä erään vangin-
vartijan kotona. Kustaa oli 
vankilassa ollessaan vuollut 
kapustoja. Hän myi niitä Ou-
lun rautatieasemalla ja näin 
saivat rahat matkalippuihin.

Näytelmän ensi-ilta on 
13.8 Simonkylässä Pahnilan 
museon pihalla.

Erkki Paaso

Erkki Paaso.
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Nivalan kirkkomaan kupeessa olevalla Jääkärien 
muistomerkillä puhunut Heikki Gummerus korosti 
jääkäreiden peräänantamatonta luonnetta.

Muistotilaisuus ja seppeleenlasku Nivalan kirkkomaan kupeessa olevalla Jääkärien muistomerkillä.

Jääkäriliikkeen vaiheista ja historiasta kertoi eversti 
evp. Reijo Sallinen

Antti Vilkuna valotti Kyöstin taivalta Spalernajasta 
vapautumisen ja Tammisunnuntain välillä.

Nivalassa pidettiin 22.5. 
muistotilaisuus ja seminaari 
jääkärivärväri Kyösti Wilku-
nan pidättämisen satavuo-
tispäivänä. Nivalan kirk-
komaan kupeessa olevalla 
Jääkärien muistomerkillä 
puhunut Heikki Gumme-
rus korosti jääkäreiden pe-
räänantamatonta luonnetta. 
Oman henkensä uhalla he 
lähtivät vieraalle maalle 
saaman sotilasoppia, jot-
ta Suomi pääsisi vapaaksi 
Venäjän ikeen alta. Heikki 
Gummeruksen isosetä uh-
rasi henkensä 24-vuotiaana 
Suomen vapauden eteen. 

Muistotilaisuuden ja 
seppeleenlaskun jälkeen juh-
la jatkui Nivalan nuorisoseu-
ran talolla. 

Tilaisuuden aluksi Nivalan 
Puhallinorkesteri soitti 
Jääkärimarssin, jonka run-
saslukuinen yleisö seisoen 
kuunteli. 

Seminaarin alussa puhunut 
Nivalan kaupunginjohtaja 
Päivi Karikumpu korosti, 
että Nivalassa on vahva 
yhteiskunnan kehittämisen 
historia. Vuonna 1915 alkoi 
jääkäreiden värväys ja Ka-
lajokilaaksosta lähti yli 40 
jääkäriä koulutukseen, joista 
nivalalaisia oli kuusi. 

Nivalan jääkärien matka 
Saksaan alkoi hevoskyydillä 
Ylivieskaan, josta jatkettiin 
junalla Kemiin vaikka li-
put ostettiin harhautukseksi 
Rovaniemelle. Matka jatkui 
meren jäällä harhaillen Ruot-
sin puolelle, josta jatkettiin 
junakyydillä. 

Sortokausien satoa
Reijo Sallinen valotti 
jääkäriliikkeen historiaa. Lii-
ke toimi vuosien 1914–1918 
välisenä aikana. Yhtenä al-
kusysäyksenä liikkeelle oli 
Tsaari Nikolai II aloitta-
mat venäläistämistoimet ja 
sortokaudet. Tämä herätti 
voimakkaan kansallisuus-
aatteen etenkin Suomen 
nuorison keskuudessa. En-
simmäinen maailmansota ja 
toinen sortokausi toivat tilan-
teeseen lisää sekavuutta. So-
tilaskoulutusta kyseltiin niin 
Ruotsista kuin Tanskastakin, 
mutta turhaan. Seuraava tie-
dustelujen kohde oli Venäjän 
silloin vihollinen Saksa, joka 
suostuikin pyyntöön. 

Värväys oli kuumim-
millaan syksystä 1915 tou-
kokuuhun 1916. Jääkärei-
den pääjoukolla oli vajaan 

Kalterijääkärit itsenäisyyden asialla

Kyösti Wilkunan 
vangitsemisesta sata vuotta

kymmenen kuukauden 
tiukka kurssi Lockstedtis-
sa. Tämän päätyttyä oli 
puolen vuoden pesti Sak-
san itärintamalle sodan to-
dellisuuteen. Kaikkiaan 13 
suomalaista kuoli tai katosi 
itärintaman taisteluissa. So-
tavaihetta seurasi vuoden 
jakso Libaussa 13.2.1918 
saakka. Osa jääkäreistä lä-
hettiin ennen pääjoukkoa 
Suomeen pommareiksi ja 
sabotööreiksi. Jääkäreiden 
pääjoukko saapui Vaasaan 
tasan kolme vuotta siitä, kun 
ensimmäiset kurssilaiset oli-
vat saapuneet Lockstedtiin. 
Sallisen mukaan jääkäreillä 
oli ratkaiseva rooli Suomen 
vapaussodassa. 

Mauno Ainasoja muisteli 
isoisänsä Edwardin kerto-
maa. Nivalan jääkärit olivat 
työläistaustaisia ja vaatimat-
tomaan elämään tottuneita 
tavallisia nuorukaisia. Kovia 
kokemuksia tuntui jääneen 
Maunon mieleen isoisän 
puheista. Perille päästyään 
miehille ojennettiin Ruostei-
nen pakki ja lusikkahaarukka 
käteen. Vasta kiiltävään pak-
kiin sai muonaa. Miehiä ei 
Lockstedtin leirillä puhuteltu 
nimillä, vaan numeroilla. 

Vallankumous 
pelasti 

kalterijääkärit
Kauhavan jääkärimuseon 
intendentti Hanna Rieck-
Takala kertoi miehistä 
Spalernajassa eli kalterijää-
käreistä. Vuosina 1915–17 
Venäjän santarmit onnistui-
vat ajamaan jääkäriliikkeen 
ahdinkoon. Useita miehiä ja 
joitakin naisia pidettiin van-
kiloissa ja jopa karkotettiin 
Siperiaan. Lähteistä riippuen 
73–78 jääkäriä ja värväriä lä-
hetettiin vankilaan Pietariin. 

Suurin osa oli yhteys-
henkilöitä ja värväreitä eikä 
niinkään matkalla olleita 
jääkäreitä. Vangituilla oli 
yleensä kolme mahdollisuut-
ta. Elinkautinen, siirto Sipe-
riaan tai kuolemantuomio 
olivat vangiksi joutuneiden 
vaihtoehdot. Kalterijääkä-
reiden tuomioita ei ehditty 
panna käytäntöön, koska 
armonanomuksia tehtiin ja 
päätökset teki Tsaari, joka 
vallitsevan sekasorron takia 
ei ehtinyt anomuksia käsi-
tellä. Lopulta vallankumous 
pelasti kalterijääkärit, josta 
melkoinen osa jatkoi Sak-
saan.



Pohjanmaan Maanpuolustaja 2 / 2016 — 19Kesäkuu 2016

Vuosina 1915–1917 venä-
läinen santarmisto onnistui 
yhä tehokkaammin ajamaan 
jääkäriliikkeen organisaation 
ahdinkoon. Vakoilun, kotiet-
sintöjen ja ostettujen tietojen 
avulla viranomaiset saivat 
lukuisia miehiä ja muutaman 
naisenkin kiinni ja pitivät 
heitä ainakin määrätyn ajan 
vankiloissa tai karkottivat 
Siperiaan.

Osa venäläisten silmissä 
erittäin epäillyttävistä tapa-
uksista joutui Pietarin Kres-
tyn, Peresilnajan ja Spaler-
najan vankiloihin. Heitä oli 
73 ja toisen lähteen mukaan 
78 jääkäriliikkeen värväriä ja 
yhdysmiestä. Heistä yhdek-
säntoista miestä ehti jo tulla 
jääkäriksi ja jäi komennus-
matkalla Suomessa santar-
miston vangiksi.

Osa n.s. spalerniiteista oli 
jäänyt kiinni vapaaehtoisina 
matkalla Lockstedtin leiriin.

Kuuluisan spalerniitin 
Aarne Sihvon mukaan suu-
rin osa kohtalotovereistaan 
olivat kuitenkin sellaisia 
”liikkeen työmiehiä”, jotka 
olivat yhdyshenkilöinä ja 
värvärinä toimineet vaaralli-
sissa olosuhteissa viimeiseen 
hetkeen saakka ja jäivät sit-
ten kiinni.

Tästä käy jo hyvin ilmi, 
minkälaisesta ryhmästä on 
kyse. Miehet olivat pää-
osin hyvin sitoutuneet jää-
käriliikkeen tavoitteisiin 
ja rohkeita, jopa elämänsä 
kaupalla valmiit toimimaan 
isänmaan vapauttamisen 

Kyösti Wilkunan muistolaatta naulattiin sekä Seppälän taloon, jossa pidätys 
tapahtui ja toinen laatta Vilkunan taloon, joka on Kyöstin synnyinkoti. Talojen 
väli on vajaa pari kilometriä. Kuvan laattaa naulataan Kyöstin synnyinkodin 
Vilkunan seinään.

Hanna Rieck-Takala

Kalterijääkärit – miehet Spalernajassa
edestä. Tämän vuoksi Sulo-
Veikko Pekkola esittikin kol-
meosaisen ”Kalterijääkärit”-
matriikkelin alkusanoissa 
1930 kaikille jääkäriliikkeen 
vuoksi telkien taakse jääneil-
le yhtenäisen nimen ”Kalte-
rijääkärit”.

Riippuen siitä, saivatko 
santarmit selville, oliko van-
gittu vasta matkalla jääkärik-
si tai kenties jääkärinä vär-
väys-  tai sabotaasimatkalla 
Suomessa, miestä odotti 
joko elinkautinen vankila-
tuomio, siirto Siperiaan tai 
jopa kuolemantuomio.

Suomalaisten kuulusteli-
jana toimi Pietarin piirioi-
keuden päätuomari Nikolai 
Maskevits, joka on kuvat-
tu älykääksi ja asialliseksi 
mieheksi. Hän järjesti kal-
terijääkäreille pääosin öisin 
näännyttäviä kuulusteluita, 
joihin ei kuulunut kuiten-
kaan varsinaista kidutusta.

Esimerkkinä jääkäriliik-
keen pahimmista takaiskuis-
ta ja samalla santarmiston 
parhaimmista saavutuksista 
mainitaanko lokakuun 2. 
päivänä 1916, jolloin kol-
me jääkäriä jäi Jyväskylän 
Monopoli-hotellissa santar-
mien vangiksi. Aarne Sihvo, 
joka on ollut komennettuna 
Suomeen elvyttämään ja 
järjestämään toista, läntistä 
etappireittiä, törmäsi sattu-
malta Ilmari Relanderiin ja 
Juho Heiskaseen. Heidän 
tehtävänään oli venäläisten 
sotatarvekuljetusten katkai-
seminen, varastojen tuho-

aminen Pohjois-Suomessa 
sekä erinäisten Venäjän so-
tatoimintaa vahingoittavien 
tuhotöiden suorittaminen. 
Heitä odotti sittemmin Spa-
lernajassa kuolemantuomio.

Kalterijääkärien tuomioita 
ei ehditty panna täytäntöön, 
koska oli jääkäriliikkeen tu-
kihenkilöitä, jotka maksoivat 
asianajajia laatimaan armo-
nanomuksia. Niitä käsitteli 
ainoastaan keisari, joka ei 
epävakaina aikoina siihen 
ehtinyt. Lopuksi Venäjän 
vallankumous pelasti kal-
terijääkärit. He vapautuivat 
12. maaliskuuta 1917 kan-
sanjoukkojen valtaessa Spa-
lernajan ja Krestyn vankilat.

Vapautetut vangit kokoon-
tuivat Suomen rautatiease-
malla, jonka henkilökunta 
piti huolta maamiehistään. 
Kalterijääkärit tiesivät Suo-
messa olevan tsaristisen 
järjestelmän olevan vielä 
vallassa ja suurin osa päät-
ti seurata tilannetta ensin 
vallankumouksellisesta 
Pietarista käsin. Junayh-
teydet Suomeen olivatkin 
katkenneet. Vain muutama 
karjalainen kalterijääkäri 
lähti maanteitse ylittämään 
Suomen rajaa.

Suurin osa miehistä läh-
ti viikon kuluttua kahdella 
junalla Suomeen ja sieltä 
eteenpäin Ruotsiin ja Sak-
saan. Siinä vaiheessa sosi-
alistivallankumouksellinen 
väliaikainen hallitus Alek-
sandr Fjodorovitš Kerens-
kin johdolla oli jo määrännyt 

kalterijääkäreiden uudelleen 
vangitsemisen. ”Valepuku-
na” moni vapautettu käyt-
ti Suomeen saapumiseen 
saakka sosialistien tunnus-
merkkinä punaista lankaa 
tai nauhaa.

Miehiä auttoi tässäkin ti-
lanteessa tarmokkaasti suo-
malaisena Pietarissa asuva 
Sanni Massinen, jolla oli 
Spalernajassa kaksi veljes-
tä. Myös Pietarin ruotsalai-
sen seurakunnan kirkkoher-
ra Artur Malin oli edellisien 
pitkien kuukausien aikana 
toimittanut spalerniiteille 
ruokaa ja postia ja yrittänyt 
helpottamaan heidän oloa 
kaiken tavoin.

Muutama entinen kalte-
rijääkäri joutui kuitenkin 
uudelleen vankilaan, mutta 
pääsi myöhemmin suoma-
laisten viranomaisten avulla 
vapauteen.

Väinö Lindén, sittemmin 
1930-40 Suomen armeijan 
lääkäri, kertoo käyneensä 
Kyösti Wilkunan ja ”Pikku 
Jussi” Johannes Väisäsen  
kanssa vapauttumisensa jäl-
keen Spalernajan vankilassa. 
He etsivät Wilkunan laatimia 
muistelmia. Osaston vartijan 
avulla he onnistuivatkin löy-
tämään muutaman. Hän oli 
Aunukselta kotoisin verrat-
tain inhimillisesti käyttäy-
tyvä vartija, jota miehet pal-
kitsivat tämän palvelustaan.

Osa entisistä spalerinii-
teistä ehti Pietarissa olles-
san jopa vielä todistamaan 
Suomen kenraalikuvernööri 

Antti Vilkuna valotti 
Kyöstin taivalta Spalernajas-
ta vapautumisen ja Tammi-
sunnuntain välillä. Kai Don-
ner sai Kyöstin pestatuksi 
värväystoimintaan. Suvul-
leen tyypillisesti Wilkuna 
hoiteli värväystä ”takki 
auki” -tyylillä. Varsin pian 
maa alkoi kuitenkin polttaa 
jalkojen alla. Muutaman 
kuukauden piileskely Uta-
järven Kangas-Korholassa 
päättyi Nivalaan palaamisen 
ja kohta sen jälkeen tapahtu-
neeseen pidätykseen. 

Pidätys 
suomalaisvoimin

Venäläisiä santarmeja ei Wil-
kunan pidätyspaikalla ei ol-
lut, vaan pidätyksen hoitivat 
suomalaiset poliisit. Matka 
jatkui Oulun lääninvankilan 
kautta Spaleranajaan. Kah-
deksan kuukautta Spalerna-
jassa kirjaa luettaessa Wil-
kunan päävastustaja on ku-
vernööri Enehjelm ja hänen 
apunaan toimivat poliisit. 
Vankilassa Kyöstiä järkytti 

muutamien jääkärien loik-
kaaminen Venäjän puolelle. 
Wilkunan seuraavassa teok-
sessa ”Kun kansa nousee”, 
vapaussota oli muuttunut 
sisällissodaksi. Myös har-
haan johdetun suomalaisen 
työväestön kohtalo järkytti 
Kyöstiä.

Vankilasta vapauduttuaan 
Kyösti suuntasi Nivalaan, 
jossa järjestettiin paluujuh-
la maaliskuun lopulla. Pa-
luujuhlassa Wilkuna kertoo 
tunteneensa itsensä talonpoi-
kaiskuninkaaksi.

Syyskesällä Kyösti Wilku-
na oli ahkerasti perustamassa 
palokuntia ja suojeluskuntia 
Nivalaan ja lähikuntiin.

Olli Vilkuna teki selkoa 
Kyösti Wilkunan vankeus-
aikana kirjoittamiin kirjei-
siin. Oulun lääninvankilasta 
Kyösti kirjoitti, että suoma-
lainen kuvernööri suhtautui 
paljon innokkaammin van-
gitsemisasiaan kuin venä-
läiset santarmit. Kyösti pyysi 
kirjeissään tuttaviaan lohdut-
tamaan puolisoaan. Alku-

ajan kirjeissä huokui vahva 
optimismin ja huumorinkin 
henki. Wilkuna luuli että tuo-
mioksi tulisi Siperian reissu. 
Optimismi säilyi oikeastaan 
koko vankeusajan. Erässä 
kirjeessä hän totesi, että jos 
minut olisi hirtetty, niin vii-
meiset sanat olisivat olleet: 
”Eläköön itsenäinen Suomi” 

Arvokkaimmaksi muis-
toksi Kyösti Wilkunan elä-
mäntyöstä kohoaa se isän-
maallisuuden henki, jonka 
hän loi tekojensa ja tuo-
tantonsa välityksellä juuri 
sinä tärkeimpänä hetkenä, 
kun Suomen perustuksia 
rakennettiin. 

Wilkuna päätti monta 
kertaa luopua politiikasta, 
mutta isänmaansa asioita 
harrastavana ei voinut heit-
täytyä välinpitämättömäksi, 
vaan tempautui tuon tuosta-
kin mukaan, kirjoitti lehtiin 
ponsia ja kannanottoja, piti 
puheita ja oli mukana lähe-
tystöissä. 

Visa Vilkuna 

Frans Albert Seynin van-
gitsemisen.  Nikolai Bob-
rikovin seuraajana tämä oli 
vuosina 1909-1917 ehtinyt 
elvyttämään ja tehostamaan 
”Suuren isänmaan” sortojär-
jestelmän Suomessa. ”Tsar 
Finlandia” saapui seuruei-
neen Pietarin Suomen rau-
tatieasemalle ja joutui vä-
kijoukon painostuksen alla 
kävelemään Taurian palatsin 
asti, missä väliaikainen hal-
litus kokoontui.

Samaan aikaan Suomen 
tunnetuin tsaarivallan vas-
tustaja ja pitkäaikainen 
eduskunnan puhemies Pehr 
Evind Svinhuvud oli vielä 
Siperian Tomskissa, jonne 
hänet oli karkoitettu ken-
raalikuvernööri Seynin käs-
kystä.

Kalterijääkäreiden 
merkitys Suomen 

itsenäisyydelle
Osa kalterijääkäreistä kaa-
tui vapaussodassa, osa hei-
mosodissa, jotkut olivat 
uhranneet liikaa ja kuolivat 
uuvuttuneena.

Muiden jääkäreiden ta-
paan moni ehti taistella myös 
toisessa maailmansodassa.

Kalterijääkäreistä noin 
puolet oli ylioppilaita ja 
akateemisen tutkinnon suo-
rittaneita, muut olivat sivii-
lielämässä kauppiaita, liike-
miehiä, työmiehiä, maanvil-
jelijöitä ym.

Merkittävä luku entisiä  
kalterijääkäreitä tuli myö-
hemmässä elämässä tunne-

tuksi julkisuuden henkilöi-
nä. Tärkeitä virkoja hoitivat 
mm. Aarne Siihvo, josta tuli 
kahdesti Suomen puolus-
tusministeri ja Yrjö Ruutu 
(Ruuth), jonka tunnetaan 
kansainvälisen politiikan 
professorina. Esko Riekistä 
puolestaan tuli Etsivän kes-
kuspoliisin päällikkö.

Kirjailijoina ja lehti-
miehinä kunniaa niittivät 
Kyösti Vilkunan lisäksi  
Sulo-Veikko Pekkola, Eero 
Kuussaari, Into Auer ja Art-
turi Leinonen.

Tunnetuimpiin poliittisesti 
aktivisiin entisiin kalterijää-
käreihin lukeutuu Vihtori 
Kosola, josta tuli Lapuan 
liikkeen johtaja.

Entiset kalterijääkärit pi-
tivät Suomen itsenäistyttyä 
tiivisti yhteyttä. 1936 perus-
tettu Kalterijääkärien yhdis-
tyksen päämääränä oli pitää 
huolta entisten spalerniittien 
eduista ja tukea huono-osai-
sia jäseniä.

Vaikka monien entisten 
spalerniittien tie vei aika 
korkealle, johtivat todennä-
köisesti traumaattiset van-
kilakokemukset ja sotien 
väliset vaikeat ajat siihen, 
että poikkeuksellisen moni 
heistä päätti elämänsä oman 
kätensä kautta.

Jääkäreiden ja kalterijää-
käreiden suoranainen vai-
kutusvalta ulottui ainakin 
1950-luvulle asti ja heidän 
perintönsä tähän päivään 
saakka.
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Patruunatehtaan räjähdys oli 
huhtikuussa laajasti esillä 
eri tiedotusvälineissä onnet-
tomuuden 40-vuotismuis-
topäivän merkeissä. Myös 
Pohjanmaan Maanpuo-
lustuskilta osallistui tähän 
keskusteluun järjestämällä 
aiheesta 6.4.2016 Vaasan 
Sotaveteraanimuseossa esi-
telmätilaisuuden. 

Kilta sai esitelmätilaisuu-
delle erinomaiset puitteet, 
sillä esitelmöitsijänä toi-
minut killan jäsen, rikosy-
likomisario Raimo Latvala 
kuului Keskusrikospoliisin 
tutkijana onnettomuuden 
tutkintaryhmään. Tutkin-
nassa onnettomuuspäivästä 
lähtien mukana olleena ja 
tutkintaraportin perin poh-
jin tuntevana Latvalalla oli 
poikkeukselliset edellytyk-
set tuoda esitelmässään esiin 
kaikki se tietämys, mikä on-
nettomuudesta, sen syistä ja 
seurauksista aikanaan saatiin 
selville. Ainutlaatuista oli se 
laaja tutkintaraportteihin si-
sältyvä kuva-aineisto, jonka 
Latvala esityksensä yhtey-
dessä esitti. Vaikka aineisto 
onkin julkista tietoa, niin 
harva siihen on aiemmin 
päässyt tutustumaan.

Patruunatehtaan 
vaiheita

Latvala aloitti esityksensä 
katsauksella Patruunatehtaan 
historiaan. Tehdas perustet-
tiin v. 1923 Valtion Patruu-
natehtaan nimellä. Tehtaan 
alkuvuosien kehitys oli vaa-
timatonta kunnes toimitus-
johtajaksi v. 1929 nimitet-
tiin jääkärieverstiluutnantti 
Volter Asplund. Asplundin 
johtajakautena tehtaan tuote-
kehitys lähti voimakkaaseen 
kasvuun. Asplundin kausi jäi 
kuitenkin lyhyeksi, sillä hän 
sairastui vakavasti ja kuoli 
jo v. 1932. Kuolinsyy jäi 
osittain epäselväksi, vaikka 
se lopulta myrkytykseksi 
määriteltiinkin. Joulukuussa 
1933 Asplundin palvelijatar 
Jenny Anttila pidätettiin 
myrkytyksestä epäiltynä. 
Anttilan huhuttiin toimi-
neen vain välikappaleena ja 
taustalla epäiltiin olleen mm. 

Lapuan Patruunatehtaan räjähdystä 
muisteltiin Vaasan Sotaveteraanimuseossa

Räjähdyksestä kulunut 40 vuotta

Pääsiäisviikolla 1976 tapahtui maamme 
tuhoisin rauhanajan onnettomuus, kun Lapuan 
Patruunatehtaan lataamossa 13.4. aamulla syttynyt 
ruutipalo kehittyi silmänräpäyksessä lataamon 
täydellisesti tuhonneeksi räjähdykseksi. Myös 
lataamon lähirakennukset kärsivät huomattavia 

vahinkoja ja ikkunoiden särkymisiä ym. vaurioita 
esiintyi laajalti tehdasalueen ulkopuolella. 
Järkyttävintä onnettomuudessa oli, että siinä sai 
surmansa 40 lataamon työntekijää, 35 naista ja 5 
miestä. Lisäksi 69 henkilöä loukkaantui.

Kuva onnettomuusalueesta välittömästi räjähdyksen tapahduttua. Rauniot savuavat vielä. 
Kuva teknikko Johan Salminen, tutkintaraportin aineistoa.

Raivaus- ja pelastustyöt ovat alkaneet. Kuva teknikko Johan Salminen, tutkintaraportin aineistoa.

poliittisia tarkoitusperiä. 
Vaasan hovioikeus totesi lo-
pulta Anttilan syyllistyneen 
myrkyttämiseen ja maanpe-
tokseen ja tuomitsi hänet 15 
vuodeksi kuritushuoneeseen. 
Tästä ajasta Anttila kärsi 10 
vuotta ennen vapauttamis-
taan.

Sotavuosina Patruuna-
tehdas oli luonnollisesti 
pääosin Puolustusvoimien 
tavarantoimittaja. Siitä tuli 
v. 1946 osa Valtion Me-
tallitehdasta ja v. 1955 se 
siirtyi Puolustusvoimien 
alaisuuteen. Onnettomuu-
den sattuessa tehdas oli jo 
saavuttanut merkittävän ase-
man patruunanvalmistajana 
sekä koti- että ulkomailla. 
Asepatruunoiden lisäksi 
tehtaassa valmistettiin mm. 
voimakastehoisia patruunoi-
ta pulttipistooleihin (Hilti). 
Onnettomuuden todennä-
köiseksi perussyyksi paljas-
tuivat näihin patruunoihin 
liittyvät latausongelmat. On-
nettomuuden jälkeen tehdas 
siirtyi v. 1984 uusiin tiloihin 
Lapuan keskustan ulkopuo-
lelle. Vuodesta 1999 lähtien 
tehdas on toiminut Nammo 
Oy:nä.

Onnettomuus-
tutkinta

Latvalan esitelmästä kävi 
hyvin selvästi ilmi, miten 
perusteellista onnettomuu-
den tutkinta on ollut ja miten 
hyvin onnettomuuden kulku 
ja siihen johtaneet tekijät on 
saatu selvitetyiksi. Lataa-
mon toisessa kerroksessa 
ruutiullakolla on onnetto-
muushetkellä ollut erityyp-
pisiä ruuteja useassa ruuti-
suppilossa yhteensä n. 700 
kg. Yhdessä ruutisuppilossa 
alkanut ruutipalo on edennyt 
äärimmäisellä nopeudella 
kehittyen räjähdykseksi ja 
leviten muihin suppiloihin. 
Kyse on ollut vain milli-
sekunneista tai jopa niiden 
osista. Alkusysäyksenä ruu-
tipaloon on melko varmasti 
ollut pulttipistoolipatruu-
noiden lataukseen käytetty 
robotti ja siinä esiintyneet 
ongelmat. Robotti oli vaa-
tinut onnettomuusaamuna-
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tomuusaamunakin huolto-
toimenpiteitä. On syntynyt 
kipinä tai vastaava, joka on 
sytyttänyt robottiin kuu-
luneessa ruutisuppilossa 
olleen tavanomaista tehok-
kaamman ruudin. Räjähdys-
mäinen palo on levinnyt vä-
littömästi muihin suppiloi-
hin. Ruutiullakon seinät ja 
lattia ovat revenneet saman 
tien. Räjähdyskaasut ovat 
edenneet suunnattomalla 
nopeudella (jopa 1500 m/s), 
näin syntyneet paineaallot 
ja lentävät betonikappaleet 
ovat aiheuttaneet pääosan 
tuhoista. Räjähdyksen voi-
masta kertoo jotain se, että 
lataamon betonilattia on 
ruutisuppiloiden kohdalla 
painu nut jopa lähemmäs 
metrin syvyisille kuopille.

Valtavat aineelliset 
ja inhimilliset tuhot
Räjähdyksen aineelliset tu-
hot olivat mittavat. Lataa-
morakennus tuhoutui totaa-
lisesti. Lähellä olevat tehdas-
rakennukset kärsivät suuria 
vaurioita: peltikattoja irtosi 
tai painui kasaan, seinät 
kallistuivat ja rikkoontuivat, 
ikkunoita särkyi massoit-
tain. Vaurioita syntyi myös 
tehdasalueen ulkopuolella, 
sirpaleita ja muita heitteitä 
tavattiin puolen kilometrin 
säteellä onnettomuuspai-
kasta, ikkunoita rikkoontui 
tätäkin laajemmalla alueella.

Pahinta oli kuitenkin ih-
misuhrien suuri lukumää-

Latvala kertoo räjähdyksen aiheuttamista massiivisista tuhoista. Kuva: Ilkka Virtanen.

Raimo Latvalan esitelmää oli saapunut kuuntelemaan Sotaveteraanimuseon tilojen sallima määrä yleisöä. Kuva: Ilkka Virtanen.

rä. Lataamossa työskenteli 
onnettomuushetkellä 69 
henkilöä. Heistä 40–35 
naista ja 5 miestä – menetti 
henkensä. Loukkaantuneita 
tehdasalueella oli kaikkiaan 
69. Puoliorvoiksi jäi 52 alle 
16-vuotiasta lasta.

Onnettomuuden mittakaa-
va oli niin suuri, että uhrien 
ja heidän omaistensa tueksi 
organisoitiin nopeasti avus-
tustoimintaa mm. SPR:n 
toimesta. Räjähdysonnetto-

muus oli myös ensimmäi-
nen, jossa perustettiin eri-
tyinen kriisiryhmä antamaan 
psykologista ja muuta tukea 
uhreille ja omaisille.

Pelastus- ja 
raivaustoimet

Esitelmän pitäjä esitti oma-
na vakaana käsityksenään, 
että pelastus- ja raivaustoi-
met käynnistyivät ripeästi 
ja niissä onnistuttiin vaikeat 
olosuhteet huomioon ottaen 

hyvin. Tehtaalla oli oma pa-
lokunta, joka oli välittömästi 
onnettomuuden jälkeen pai-
kalla. Muita yksiköitä tuli 
maakunnasta apuun. Lapuan 
terveyskeskuksella ja Seinä-
joen keskussairaalalla oli hy-
vät valmiudet vastaanottaa 
hoitoa tarvitsevia. Latvalan 
mukaan kaikkien niiden hen-
ki pystyttiin pelastamaan, 
joilla se yleensä pelastetta-
vissa oli. Loukkaantuneista 
kaikki yhtä lukuun ottamatta 

pystyivät ja halusivat palata 
työtehtäviinsä patruunateh-
taalle.

Uhrien muisto elää
Räjähdyksessä menehty-
neet on haudattu pääosin 
yhteishautaan Lapuan hau-
tausmaalle. Hautausmaalla 
sijaitsee Timo Suvannon vai-
kuttava muistomerkki Yhtei-
nen tuska. Onnettomuuspai-
kalle on pystytetty Markku 
Koskisen Ero-muistopaasi. 

Paukun kulttuurikeskukses-
sa – entisen Patruunatehtaan 
alueella – sijaitsee onnetto-
muuden uhreille pystytetty 
pieni kappeli menehtynei-
den kuvia esittävine muis-
totauluineen. Onnettomuu-
den 40-vuotismuistopäivän 
yhteydessä pidettiin useita 
tilaisuuksia uhrien muiston 
kunnioittamiseksi.

Ilkka Virtanen
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Veteraanikeräyksen kevätkierros 
nousi hyvään tuottoon. 

Huhtikuun alkupuolella toteu-
tetut keräystoimet Rannikko-Poh-
janmaan alueella tuottivat melko 
tarkasti 36.000 euroa. Tuotto on 
yksi parhaimmista keräyspiirimme 
10-vuotisessa keräyshistoriassa ja 
toiveita on, että koko vuoden tuotto 
yltää parhaimmaksi. 

Alueemme 165 varusmiestä 
Uudenmaan prikaatista hoiti kerä-
yksen todella mallikkaasti. Monet 
ovat lausuneet kiitoksen heidän 
toiminnastaan. Myös vapaaehtoiset 
kerääjät Vaasassa ja Mustasaaressa 
sekä Kristiinankaupungissa kerä-
sivät kiitoksen ansaitsevan tuoton. 

Laivaston soittokunnan Vete-
raanikonsertti Vaasan kirkossa 
onnistui hienosta. Konsertissa oli 
runsaat kaksisataa kuulijaa ja sen 
yhteydessä kerätty kolehti tuotti 
Veteraanikeräykseen yli viisisa-
taa euroa. Konsertin järjestelyistä 
vastasi Vaasan Kiltapiiri yhdessä 
Vaasan kaupungin ja Vaasan seu-
rakuntien kanssa. 

Vuoden 2016 alussa maassam-
me oli 21838 sotiemme veteraania, 
joista sotainvalideja 3170. Koko-
naismäärään sisältyy myös rin-
tamapalvelutunnuksen omaavat, 
joissa tehtävissä palveli huomat-
tavan runsaasti naisia. Vastaavasti 
Vaasan keräyspiirin alueella oli 650 
sotiemme veteraania ja heistä 126 
sotainvalideja. 

Keräyksen nettotuotto on palau-
tettu kuntatason sotaveteraani- ja 
rintamaveteraanijärjestöille, joi-
den ohjauksella varat käytetään. 
Sotainvalidien osalta tuotto menee 
Rannikko-Pohjanmaan Sotainvalidi-
piirille, koska alueen kaikki sotain-
validit ovat piirin henkilöjäseniä. 
Sotainvalidipiiri osaltaan ohjaa ja 
valvoo keräysvarojen käytön. 

Kevään 2016 keräystuotto (brut-
to) kuntatasolla näyttää seuraaval-
ta: Pietarsaari 5.681,10 euroa, Uu-
sikaarlepyy 5.191,76 euroa ja Vöyri 
576,16 euroa. Vaasan keräystuotto 
oli 14.628,59 euroa ja Mustasaa-
ren 2.570,07 euroa. Maalahti keräsi 
1.767,91 euroa ja Närpiö 1.970,38 
euroa sekä Kaskinen 274,15 euroa 
ja Kristiinankaupunki 3.337,78 
euroa. Sotainvalidien Veljesliiton 
Rannikko-Pohjanmaan piirille tuo-
tosta on ohjautunut 7.376,35 euroa. 

Keräyskulut vähennetään sen 
alueen tuotosta, jossa kulua syntyy. 
Näitä aiheutuu mm. varusmiesten 
muonituksesta, koska suuri osa heis-
tä toimii keräyksessä koko päivän. 

Keräystoimet jatkuvat ensi syk-
synä ja jo nyt tiedämme, että va-
rusmiehet keräävät perjantaina 9 
päivä syyskuuta ja vapaaehtoiset 
tukijoukot 10 päivä syyskuuta. 

Veteraanikeräyksen puolesta 
esitän lämpimät kiitokset kaikille 
keräystoiminnassa mukana olleille 
sekä keräykseen osallistuneille. 

Samalla toivotan Teille – So-
tiemme veteraanit –  aurinkoista 
ja hyvää kesää. 

Raimo Latvala
Vaasan keräyspiiri

Bästa värnpliktiga. 
Jag har den angenäma uppgiften 
att önska er välkommen till Vasa 
och att delge er krigsveteranernas, 
makornas, änkornas och de gamla 
lottornas tacksamhet för att ni har 

Veteraanikeräys 2016 kevät

Sotaveteraani Karl-Erik Källström toi sotiemme veteraanien 
tervehdyksen keräystoimintaan osallistuville varusmiehelle.

Uudenmaan prikaatista saapuneet alueemme varusmiehet valmiina siirtymään eri keräyspisteille.

Keräyspäivystäjä luutnantti res. Kaj Sandström ilmoitti kerä-
ykseen osallistuvat varusmiehet yliluutnantti Tom Sundellille.

Käskynjako Prisman tiloissa. Keräyksessä oli mukana 40 varusmiestä 
johtajinaan kokelas Kackur ja alikersantti Sjelvgren. Prismajohtaja Harri 
Riikolalle luovutettiin Rintamaveteraanien pöytästandaari sekä Prismalle 
Veteraanivastuu ry:n pöytästandaari ennen keräyksen alkua. Pietarsaaren 
Prisma on toiminut veteraanikeräyksen tukikohtana useiden vuosien ajan 
ja yhteistyö on toiminut erinomaisesti Prisman henkilökunnan kanssa. 
Luovuttajina maj. Hannu Sulkakoski ja kapt. Matti Ranta.

Krigsveteranens hälsning till unga soldater
ställt upp till dagens ännu så viktiga 
insamling.

Alla vet att värnplikten är en 
mycket viktig del av vårt lands 
självständighet i denna tid av in-
ternationell spänning och osäker-

het. Finland har hotats av landet 
i öst sedan 1200-talet. Som en 
sentida följd av detta hot kämpade 
inemot 600.000 man med hjälp av 
över 100.000 kvinnor för Finlands 
självständighet mellan åren 1939-

1945. Av dem stupade 1/6 del och 
av 90.000 män � ck många bestå-
ende men för livet. Alla veteraner 
med eklövet på kavajen skötte 
detta livsfarliga jobb för över 72 
år sedan. Själv � ck jag mitt elddop 
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i den blodiga kampen om öarna i 
Viborgska viken. 

Leden har glesnat och av de gam-
la kämparna � nns ca 20.000 i livet 
av vilka de yngsta är omkring 90 
år. Det � nns en allmän missuppfatt-
ning på många håll att veteranernas 
antal har minskat så mycket att in-
samlingen kunde avslutas. Många 
hålls ännu på benen och kan klara 
sig själv, men tillsammans med 
makorna, änkorna och de gamla 
lottorna uppgår de hjälpbehövan-
des antal till ca 60.000 i hela lan-
det och inemot 200 inom området 
Vasa – Korsholm. Det är viktigt att 
ni känner till dagens hjälpbehov, 
varför jag här försöker belysa hur 
de insamlade medlen fördelas. 

Vi skall inte glömma lottornas 
livsviktiga insats inom luftbevak-
ning, fältsjukhus och fältkök. De 
hjälpbehövande änkornas antal 
ökar stadigt och de behöver om-
växlande både fysisk och mental 
hjälp. Vi kan också gärna påminna 
om den insats de gjorde när män-
nen kämpade ute vid fronten. De 
ålderstigna makorna har på ett ena-
stående sätt skött sin man ända till 
slutet. Hon har haft hand om hem, 
hus och familj och lever nu vidare 
som änka med en knappt tilltagen 
pension.

Många gamla kämpars hälsa för-
svagas, de är ofta ensamma, och 
kan behöva hjälp både dag och natt. 
I hemmet behövs städning, fönster-
tvättning och allehanda skiftande 
uppgifter. Många lever med en li-
ten pension som inte alltid räcker 
till de dagliga utgifterna. Det är den 
här betydelsefulla hemtjänsten som 
utgör ett så viktigt stöd för hem-
maboendet och som betalas med 
insamlade medel. 

Det är ni som idag gör det möj-
ligt att än en gång, på olika sätt, 
stöda mångas livskvalitet och livs-
glädje. Jag vill ännu påpeka att 
de insamlade medlen i sin helhet 
användes för ovannämnda ända-
mål.  De statsanslag som utdelas 
ges för att på bästa sätt höja ve-
teranernas allmänna fysiska och 
mentala kondition i anstalt eller 
öppen vård med slutmålet att de 
skall kunna bo hemma så länge 
det bara är möjligt. Det är också 
den billigaste och bästa lösningen 
för båda parter.

Efter den långa kampen tystnade 
vapnen den 4:de september 1944 i 
eft självständigt Finland. Finlands 
folk vet vad som är värdefullt och 
beständigt, och vi alla hoppas att 
också ni med allmänhetens stöd 
skall lyckas med dagens, för så 
många, viktiga insamling. Vi är ett 
segt släkte och jag kan nämna att 
över 2000 veteraner har fyllt 95 år. 

Vägen är inte lång till aftontap-
tot, så vi måste inse att insamlingen 
så småningom kan avslutas.  Men 
medan ni idag står med insamlings-
bössörna skall ni veta att ni om-
fattas av många hjälpbehovandes 
djupa tacksamhet för er insats.

Vi tillönskar er till slut både hälsa 
och välgång, nu i vapentjänsten 
och sen så småningom i det civila 
vardagslivet.

Tack för att ni lyssnade.
Karl-Erik Källström

Krigsveteran
 

TRA, taistelu rakennetulla alueel-
la, on parhaimmillaan tai pahim-
millaan hikistä ja sykettä nosta-
vaa toimintaa. Sen saivat kokea 
ne kolmekymmentä reserviläistä, 
jotka olivat varhain lauantaiaamu-
na 11.6.2016 saapuneet puolus-
tusvoimien vanhalle Ykspihlajan 
varastoalueelle. 

VARIKKO16 -harjoitus oli al-
kanut ilmoittautumisella sotilas-
mestari (res) Juha Möttöselle, joka 
paperitöiden ohella huolehti myös 
jaettavista varusteista yhdessä har-
joituksen johtajan, majuri (res) Jari 
Myllymäen, kurssinjohtaja vääpeli 
(res) Jani Someron, kouluttaja yli-
luutnantti (res) Petter Lillhongan 
ja MPK:n Keski-Pohjanmaan 
koulutus- ja tukiyksikön koulu-
tuspäällikön, kapteeni (res) Jani 
Pikkaraisen kanssa. 

Kustannustehokasta 
harjoittelua 

Airsoft-aseet ovat mainioita vä-
lineitä harjoitella taistelua raken-
netulla alueella, koska niistä ei 
aiheudu suurempaa meluhaittaa 
lähellä asutusta. Taistelijakohtais-
ten suojalasien ja kasvomaskien 
käyttö on välttämätöntä, koska 
pitkäpiippuisesta aseesta 130 m/s 
lähtevä 0,20 g painava biohajoava 
kuula saattaa rikkoa silmän tai ihon 
kauempaakin ammuttaessa. 

Airsoft-aseet ovat siis ympäris-
tö- ja luontoystävällisiä harjoitus-
välineitä. Biokuulien materiaali 
on täysin biohajoavaa materiaalia, 
joka on normaalioloissa stabiilia, 
mutta joutuessaan kosketuksiin 
kosteuden ja normaalien maa-ai-
neksien kanssa, hajoaa kokonaan 
ilman haitallisia jäämiä pääosin 
vedeksi ja hiilidioksidiksi.

Teoriaa ja sen 
soveltamista

Rakennetun alueen taistelussa 
on omat menetelmänsä, jotka on 
syytä harjoitella huolellisesti. jot-

ta suuremmilta omilta tappioilta 
vältyttäisiin. Partion liikkuminen 
asutulla alueella vaatii tarkempaa 
suojautumista, koska vihollinen voi 
yllättää myös rakennusten katoilta, 
tai saartaa selustansa varmistami-
sen laiminlyöneen osaston.

Aamupäivän asekäsittely- ja 
TRA-teoriaosuuden jälkeen alkoi 
harjoituksen soveltava vaihe. Tais-
teluosaston johtaja sai harjoituksen 
johtajalta tilannekuvauksen, jonka 
perusteella hän teki päätöksen et-
siä, saartaa ja lamauttaa vihollinen.

Motivoituneita 
reserviläisiä

Tilanteet vaihtelivat harjoituksen 
johtajan laatimien esimerkkitilan-
teiden mukaan. Yksittäisten har-
joitteiden jälkeen toiminta analy-
soitiin tarkasti. Kouluttajat antoivat 
suoran ja rehellisen palautteen ha-
vaitsemistaan toiminnan puutteis-
ta tai virheistä, mutta myös hyvät 
suoritukset otettiin esille. Jokainen 
reserviläinen sai myös sanoa oman 
näkemyksensä juuri päättyneestä 
suorituksesta, mikäli siihen löytyi 
aihetta. Miehet olivat tyytyväisiä 
taistelutovereidensa osaamisen ta-
soon, perusteet oli opittu jo varus-
miespalveluksen aikana, yhteistyö 
oli helppoa.

Sunnuntaina näytettiin, 
mitä oli opittu

Jokainen sotilaallisia valmiuksia 
palveleva koulutustapahtuma pyr-
kii siihen, että opetettavat asiat ker-
rataan riittävän usein, jotta opittu 
taito säilyy ja on sovellettavissa 
tositilanteissa. Riittävä harjoittelu 
pitää suorituskykyä yllä. Harjoi-
tuksen johtaja ja kouluttajat olivat 
silminnähden tyytyväisiä tämän 
harjoituksen sujumiseen ja reser-
viläisten osaamiseen. Sivullisesta 
näytti, että tuntemukset olivat mo-
lemminpuolisia.

Teksti  ja kuvat: 
Jouko Liikanen

VARIKKO16 – sovellettua 
taistelukoulutusta Kokkolassa

Tunnustelijaksi määrätyn partion johtaja näyttää kartalta ete-
nemisreitin ja kertaa suojamiesten tehtävät ja toimenpiteet 
mahdollisessa viholliskontaktissa.

Vihollinen on linnoittautunut vanhaan varastorakennukseen. 
Osasto valmistautuu rakennuksen valtaamiseen.

Partio sai yhden vihollisen vangiksi. Ilmoitus joukkueenjohta-
jalle, ja vanki pidetään tarkasti vartioituna ennen kuulustelta-
vaksi viemistä.

Alakerran valtaaminen etenee 
huone huoneelta, mutta nyt 
tarvitaan lääkintämiestä…

Iskuosasto on valmiina raken-
nuksen haltuunottoon. Jokai-
sen taistelijan rooli on selvä, 
tehtävä kirkkaana mielessä.

Kuitatut MPK:n airsoft-aseet ja varusteet palautetaan VARIK-
KO16 -harjoituksen päätteeksi. 
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Neljä vuotta sitten Vapaus-
sotien Keski-Pohjanmaan 
perinneyhdistyksen alulle 
panemana saatiin vihdoin 
aikaan JR 29:n historiikki, 
jossa tiivistetyssä muodos-
sa selviää rykmentin sota-
taival sen perustamisesta 
lakkauttamiseen saakka, 
painopisteen ollessa hyök-
käysvaiheessa. Lukijalleen 
teos antaa riittävän yleisku-
van rykmentin taisteluista 
ja niistä olosuhteista, joissa 
sota oli käytävä.

Historiikkia lukiessa tuon 
tuostakin tulee esiin kysy-
myksiä, joihin kirjasta ei 
löydy vastauksia. Syy siihen 
ei  suinkaan ole kirjan teki-
jässä. Aika vaan on kulunut 
liian pitkälle. Kirjallisten 
dokumenttien puuttumi-
nen, asianosaisten korkea 
ikä ja kuolemat eivät enää 
mahdollistaneet monien nyt 
kummastusta herättäneiden 
toimintatapojen ja yksityis-
kohtien selvittämistä.

Kun näin on, niin lukijal-
le avautuu oiva mahdolli-
suus omiin spekulaatioihin, 
arvailuihin ja päättelyihin 
sekä mahdollisiin asioiden 
selvittämisiin muiden läh-
teiden kautta.

RYKMENTIN 
PERUSTAMINEN, 

KESKITYS 
RYHMITYSALUEELLE 

JA TOIMINNAN 
PÄÄVAIHEET

Rykmentti perustettiin 
20.6.1941 mennessä Kok-
kolan, Kannuksen, Sievin ja 
Haapajärven perustamiskes-
kuksissa. Sen I pataljoonan 
miehistö koottiin pääasiassa 
Perhonjokilaakson pitäjistä, 
toinen pataljoona Lestijoki-
laaksosta ja kolmas Kalajo-
kilaaksosta. Esikunta, huol-
to- ja erilaiset aselajiyksiköt 
koostuivat muista alueen 
pitäjistä. Osa päällystöä jou-
duttiin sijoittamaan muual-
ta, lähinnä Etelä-Suomesta. 
Alueelle Talvisodan jälkeen 
tulleiden siirtolaisten osuus 
joukoissa oli merkittävä.

Rykmentin komentajaksi 
määrättiin everstiluutnantti 
Paavo Susitaival. Hän oli 
Talvisodassa toiminut an-
siokkaasti Suomussalmen 
alueella Osasto Suden ko-
mentajana. Aikaisemmin 
hän oli osallistunut aktiivi-

sesti jääkärien värväykseen 
ja oli myöhemmin itsekin 
koulutuksessa Saksassa. Hän 
oli aktiivinen IKL:n jäsen 
osallistuen mm Mäntsälän 
kapinan loppuselvittelyyn. 
Mielipiteistään hän joutui 
30-luvulla neljä kertaa van-
kilaan. Talvisodan syttyessä 
hän oli IKL:n edustajana 
eduskunnassa ja oli yksi 
neljästä kansanedustajasta, 
jotka lähtivät vapaaehtoisi-
na rintamalle. Värikkäistä 
vaiheistaan hän on itse to-
dennut ”kolme sotaa, kaksi 
kapinaa, neljä linnareissua, 
kerran valitettavasti myös 
eduskunnassa”.

Välittömästi perustami-
sensa jälkeen rykmentti 
siirrettiin junakuljetuksin 
20.–22.6. keskitysalueelleen 
Pohjois-Karjalaan Liperin 
alueelle. Neuvostoliiton aloi-
tettua Suomen kaupunkien 
pommitukset, 25.6. muun 
muassa Joensuuta pommi-
tettiin, pääministeri Rangell 
totesi Suomen olevan sodas-
sa Neuvostoliittoa vastaan.

Joensuun alueella oli pe-
rustettu Karjalan Armeijan 
esikunta. Rykmentti liitet-
tiin siihen kuuluvaan VI 
armeijakuntaan, sen 11. 
Divisioonaan. Myöhemmin 
hyökkäysvaiheen aikana 
johtosuhteet muuttuivat 
useaan otteeseen rykmentin 
kuuluessa välillä suoraan 
VI AK:n, 1.D:n ja VII AK:n 
alaisuuteen.

Hyökkäysvaihe Värtsiläs-
tä Äänislinnaan kesti vajaa 
kolme kuukautta 6.7.–1.10. 
Linnuntietä etäisyys rajalta 
Äänislinnaan on noin 200 ki-
lometriä. Taistelun vaatimat 
liikkeet huomioon ottaen 
matka lienee moninkertainen 
ja se kuljettiin jalan!

Äänislinnan alueella ryk-
mentti lepäsi ja suoritti eri-
näisiä tehtäviä  kuukauden 
ajan ja 30.10. se siirrettiin 
junakuljetuksin Syvärille ja 
sieltä marssien Homorovit-
saan aluksi 7.D:n ,myöhem-
min takaisin 11.D:n alaisuu-
teen.

Asemasotavaiheen rin-
tamalinjojen vakiinnuttua 
joukkoja organisoitiin uu-
delleen. Vuonna 1911 ja sitä 
ennen syntyneet kotiutettiin. 
Käsky rykmentin lakkautta-
misesta annettiin 10.3.1942. 
Riviin jääneistä miehistä 
muodostettiin prikaatimää-

rävahvuinen pataljoona ja 
loput siirrettiin Kevyt Osasto 
10;een. JR29:n vajaa yhdek-
sän kuukauden sotataival oli 
päättynyt.

Huomiota herättävää koko 
hyökkäysvaiheen aikana oli 
11.D:n joukkojen käyttö ja 
siinä ennen kaikkea JR29:n 
osuus. Kiinteitä organisaati-
oita rikottiin erittäin runsaas-
ti ja miltei pääsääntöisesti  
JR29 oli alistettavia joukkoja 
antava osapuoli.

Talvisodan kokemusten 
perusteella Puolustusvoi-
missa uusittiin organisaati-
oita paremmin taisteluihin 
soveltuviksi. Täytyy kuiten-
kin muistaa, että Talvisodan 
kokemukset olivat pääasi-
assa puolustustaisteluista ja 
talviolosuhteista. Osattiinko 
organisaatiouudistuksissa ja 
koulutuksessa nähdä riittä-
västi hyökkäystaistelun ja 
kesäolosuhteiden tarpeita. 

ORGANISAATIOT
Organisaatioiden tarkaste-
lussa ilmenee selvä kolmi-
jako – divisioonassa kolme 
rykmenttiä, rykmentissä 
kolme pataljoonaa, patal-
joonassa kolme jalkaväki-
komppaniaa. Rykmentissä 
raskaan tulen osuus oli kovin 
vaatimaton. Omaa orgaanis-
ta tykistöä ei ollut lainkaan. 
Epäsuoraa tulta edustivat

– krhj/patl, a 3kvkrh, am-
pet max 3km

– krhk/rykm, 6rskrh (alus-
sa 3rskrh+3kvkrh), ampet 
max5km

Lisäksi raskaampaa tulta 
edusti  rykmentin  pst-tyk-
kikomppania.

Motorisointi oli kovin 
vähäistä. Rykmentin määrä-
vahvuuteen kuului 2 henki-
löautoa, 7 kuorma-autoa, 2  
moottoripyörää. Polkupyö-
riä ja hevosia rykmentissä 
oli molempia noin 400 kpl. 
Ajoneuvoista pääosa oli 
tietenkin siviilistä otettuja 
ottoajoneuvoja, koska puo-
lustusvoimilla itsellään niitä 
oli vain 20% määrävahvuu-
desta.

11.D:n rykmenteistä JR8 
oli kaaderiperusteinen, mikä 
tarkoittaa sitä, että sen kaksi 
pataljoonaa muodostettiin 
varusmiehistä kouluttajineen 
ja vain kolmas pataljoona oli 
reserviläisistä muodostettu. 
Divisioonan muut rykmen-
tit, JR29 ja JR50, olivat 

kokonaan reserviläisjouk-
koja. Oletettavaa on, että 
paitsi henkilöstön suhteen 
myös varustus ja kalusto oli 
JR8:lla,tuolla Tuntematto-
man Sotilaan rykmentillä, 
parempi kuin naapuriryk-
menteillä.

MAASTO
Maasto Laatokan pohjois-
puolella on hyökkääville 
joukoille erittäin vaikeaa. 
Tiestöä oli hyvin vähän ja 
se oli huonokuntoista. Poi-
kittaistiestö hyökkäyssuun-
nassa oli vähäistä, mikä 
vaikeutti hyökkäyksen pai-
nopisteen siirtoa ja ennen 
kaikkea divisioonantykistön 
joustavaa käyttöä rykment-
tien taistelun tukemiseksi.

Alueella on runsaasti ve-
sistöjä, joet poikittain hyök-
käyssuuntaan nähden. Laajat 
suoalueet vaikeuttivat liik-
kumista. Usein mielletään, 
että maastossa liikkuminen 
on kesällä helpompaa, mut-
ta olisiko sittenkin tuossa 
maastossa ja tuolloin käy-
tettävissä olevilla välineillä 
ollut helpompaa talvella.

Käyttökelpoisen tien tarve 
hyökkäävälle joukolle on 
välttämätön. Eivät iskuosat 
hyökätessään tietä tarvitse, 
mutta kaikenlainen huolto 
tarvitsee toimiakseen tie-
yhteyden. Tuon ajan alueen 
karttaa tarkasteltaessa on 
havaittavissa kaksi selkeää 
päätien suuntaa Laatokan 
pohjoispuolisella alueella

– Värtsilä – Jänisjärvi –
Pitkäranta – Salmi – Aunus
– Korpiselkä – Loimola 
– Käsnäselkä – Vieljärvi –
Omelia

Rykmenttien ja pataljooni-
en käyttöön jäävä tiestö oli 
hyvin vaatimatonta ja usein 
se oli tehtävä itse.

Koska hyökkäys edellä 
kuvaamassani maastossa on 
hyvin haasteellista, Kenraali 
Talvela kertoo muistelmis-
saan ihan sodan alkuvaihees-
sa ottaneensa armeijakunnan 
kaikki rykmentin komentajat 
(Susitaival ei ollut paikalla)  
puhutteluun, jossa hän ko-
kemustensa pohjalta antoi 
toimintaohjeita alaisilleen

– vihollinen pysyttelee tei-
den suunnissa

– ei laajoja koukkauksia- 
seurauksena väsymys taiste-
lun alkaessa, johtamisvaike-
udet, tulituen saanti

– ei rintamahyökkäystä
– saarrostus- mieluummin 

molemminpuolinen
– TAKAA-AJO! Ei valtaa 

väsymykselle
On selvää, että haasteel-

linen maasto rajoitti usein 
ideaalia joukkojen käyttöä. 
Pahimmillaan se saattoi joh-
taa siihen, että hyökkäyskär-
ki oli hyvin kapea. Talvela 
kertoo muistelmissaan, että 
käydessään erään kerran 
etulinjassa tarkastamassa 
joukkojensa hyökkäystä hän 
totesi vain kahden joukkueen 
hyökkäävän edessä ja muut 
joukot odottivat takana. On 
helppo arvata, että vastuu-
komentaja vaihtoi tehtävää 
samalla hetkellä.

TOIMINTA-
YMPÄRISTÖ

Sodan alussa JR29 kuului 
kenraali Talvelan komenta-
maan VI AK:aan ja siihen 
kuuluvaan 11.D:aan. Evers-
ti Paalun johtamaan 1.D:aan 
rykmentti kuului 22.7.– 10.8. 
välisen ajan. 11.D siirrettiin 
11.8. alkaen VII AK:n alai-
suuteen hyökkäämään kohti 
Äänislinnaa. Myöhemmin 
Syvärillä rykmentti siirret-
tiin 7.D:aan.

VI AK:n komentaja ken-
raali Talvela, VII AK:n ko-
mentaja kenraali Hägglund, 
11.D:n komentaja eversti 
Heiskanen ja 1.D:n komen-

taja eversti Paalu olivat jää-
käreitä Saksassa sotilaskou-
lutuksensa saaneita. Lisäksi 
11.D:n muut rykmentin ko-
mentajat eversti Nahi /JR50 
ja eversti Autti/JR8 olivat 
jääkäreitä. Vaikka evers-
tiluutnantti Susitaival oli 
myöhemmin myöskin saanut 
koulutusta Saksassa, poikke-
si hänen koulutustaustansa 
jonkin verran lähimmistä 
esimiehistään ja  virkaveljis-
tään. Minkä verran erilainen 
koulutustausta vaikutti hen-
kilösuhteisiin, on vaikeasti 
arvioitavissa. Uskoisin, että 
muilla tekijöillä on ollut suu-
rempi vaikutus asiaan eikä 
varmaan vähiten luonteen 
piirteillä.

Huomattavaa on, että 
11.Divisioonassa sekä divi-
sioonan komentaja että mo-
lempien naapurirykmenttien 
komentajat saivat 1.3.-42 
mennessä toiminnastaan 
Mannerheimristin. Taisteli-
ko Susitaival liian” kovassa  
sarjasssa”, vai eikö hänel-
le annettu mahdollisuutta 
näyttää taitojaan vajaalla 
rykmentillä?

Heino Pikkukangas
Eversti evp

Havaintoja jalkaväkirykmentti 29:n 
toimintaan liittyen
hyökkäysvaiheessa Korpiselästä  Äänislinnaan 
sekä puolustustaisteluista Syvärillä

Kirjoitus jatkuu 
lehden 

seuraavassa 
numerossa.
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M/S Halkokari on laskettu vesille talvitelakalta 20.4 ja katsastettu 4.5.2016. Tule mukaan joukkoon! 
Terveisin Risto Pouttu,  risto.pouttu@kotinet.com tai soita 050 5538  128

Krimin sodan aikaisella Hal-
kokarin kahakalla on tietty 
yhteys Keski-Pohjanmaan 
Meripuolustajien m/s Halko-
kariin. Kumpaankin liittyvät 
kiinteästi rannikkomme va-
paaehtoiset puolustajat, oli 
sitten kyse kauppaneuvos 
Donnerin värvätyistä tai 
MPK:n Meripuolustuspiirin 
ja Keski-Pohjanmaan Meri-
puolustajien vapaaehtoisista.

Kokkolan Meripuistoon 
oli lauantaina 11.6.2016 klo 
14.00 kokoontunut lähes 
sadan hengen joukko maan- 
ja meripuolustuksen ystäviä 
seuraamaan m/s Halkokarin 
kastetilaisuutta. Juhlallinen 
tilaisuus pääsi alkamaan, 
kun Muistoja Pohjolasta 
kajahti komeasti ”Äijäkööri 
Tiernapoikien” laulamana, 
Sonja Vertaisen säestäessä 
harmonikallaan. 

Keski-Pohjanmaan Meri-
puolustajat ry:n puheenjoh-
taja Risto Pouttu muisteli 
tervehdyssanoissaan edes-
mennyttä sotilasmestari (res) 
Leo Pietilää, joka oli perus-
tamassa Kokkolaan omaa 
MPK:n Meripuolustuspiirin 
meriosastoa. 

Poutun kertoman mukaan 
m/s Halkokari ei ole ensim-
mäinen Keski-Pohjanmaan 
Meripuolustajien hallinnoi-
ma alus, aikaisemmat ovat 
olleet vanha miinanraivaaja 
Röyttä ja meriuisko U-207. 
Nykyisen aluksen kunnosta-
miseen ja varustamiseen on 
käytetty vuoden aikana n. 
800 työtuntia. 

Tervehdyssanojensa kes-
keisenä sisältönä Risto Pout-
tu nimesi Keski-Pohjanmaan 
Meripuolustajien toiminnan 
kulmakivet, jotka ovat me-
riturvallisuuteen liittyviä 
asioita; merisotilaallinen 
koulutus yhteistoiminnassa 
maakuntajoukkojen kanssa, 
meripelastus yhteistyössä 
Kokkolan Meripelastajien 
kanssa, ja meriympäristön ja 
sen suojeluun liittyvät asiat 
yhteistyössä alueemme pe-
lastuslaitoksen kanssa. Toi-
minnan piiriin kuuluu myös 
yhteistoiminta Oulusta toi-
mivan Perämeren meriosas-
ton kanssa. Yhteistoimin-
taa on alueella Pohjanlahti 
Vaasa (Vaasan meriosasto) 
– Kokkola – Oulu, 

”Me toimimme vapaa-
ehtoisina MPK:n (Maan-
puolustuskoulutusyhdistys) 
ja sen meripuolustuspiirin 
ohjauksessa. Toimintaam-
me ovat tukeneet ja tuke-
vat yhteisöt, jotka kokevat 
edellä mainitut tehtävämme 
tärkeiksi yhteistyönä eri vi-
ranomaisten kanssa. Tästä 

M/s Halkokari sai kasteensa 
Kokkolan Meripuistossa

heille iso KIITOS!” päätti 
Risto Pouttu puheensa.

M/s Halkokarin kaste-
puheen piti rovasti Mikko 
Himanka. Hän palautti mie-
liin, että Halkokarin kahakan 
seurauksena alueen ihmisten 
omatoiminen puolustautumi-
en antoi heille itseluottamus-
ta ja turvallisuuden tunnetta. 
Sukellusveneitäkin väitetään 
nähdyn rannikollamme ulko-
poliittisesti herkkinä vuosia, 
puolustautumisen oikeutus 
on aina olemassa. 

Rovasti Himanka muisteli, 
että Lohtajalla pappina toi-
minut Olavi Kaukola puhui 
joskus meren aateloimista 
ihmisistä. ”Ymmärtääkse-
ni hän arvosti rauhallista, 
harkitsevaa kypsyyttä, jota 
merellä liikkuminen vaatii 
ja kasvattaa. Merellä ei auta 
hätäillä, vaan toimia rau-
hallisesti ja päättäväisesti 
tilanteen mukaan. Minusta 
tuntuu, että tämä ”meren 
tuoma aateluus” kuvaa me-
ripuolustuksen ihannetta ja 
asennetta.” arvioi rovasti.

”Olemme laskemassa 
vesille meripuolustuksen 
uusittua alusta. Tämä ei 
ole vain laivaston traditioi-
den mukainen seremonia, 
vaan myös aito kristillinen 
rukoushetki. Rukoilemme 
Taivaan ja maan ja meren 
Herralta varjelusta tälle aluk-
selle ja sen käyttäjille, rauhaa 
koko isänmaallemme. Ru-
koilemme aluksen henkilö-
kunnalle tilanteen vaatimaa 
rohkeutta ja taitoa reagoida 
hätään. Siunaa tätä ja muu-
ta vastaavaa toimintaa, että 
näillä rannoilla kasvaisi ja 
eläisi edelleenkin ”meren 
aateloimia ihmisiä”, rauhal-
lista ja turhaa pelkäämätöntä 
väkeä. Aamen.”

Rovasti Himangan kas-
tesanojen jälkeen veneen 
kummiksi pyydetty rouva 
Anja Pietilä suoritti perin-
teisen kastamisen iskemällä 
kuohujuomapullon laiturin 
pollariin, koska aluksen par-
ras oli liian alhaalla matalan 
veden takia. 

MPK:n Meripuolustus-
piirin piiripäällikkö Henrik 
Nysténin tervehdyksen ti-
laisuuteen toi koulutuspääl-
likkö Tapio Hirvonen. Myös 
Perämeren meriosaston 
päällikkö, komentaja (evp) 
Markku Lehto, korosti pu-
heessaan aluksen merikou-
lutuksellista merkitystä.

Kokkolan Sotilaskotiyh-
distys oli järjestänyt juhla-
paikalle kahvi- ja munkki-
tarjoilun, ja yleisö nauttikin 
lämpimistä antimista hiukan 
viileässä, mutta aurinkoises-

sa säässä.
Vuonna 1991 valmistunut 

merivoimien yhteysvene 
L-105 purjehtii nyt viral-
listakin virallisemmin uu-
dessa palvelutehtävässään 
m/s Halkokarina. Lempeitä 
laineita ja turvallisia purjeh-
duksia meripuolustuksemme 
uudelle tulokkaalle!

Kuvat ja teksti: 
Jouko Liikanen

Lähteet: 
Keski-Pohjanmaan Meripuo-
lustajat ry:n pj. Risto Poutun 
tervehdyspuhe + sitaattilainaus
Rovasti Mikko Himangan kas-
tepuhe + sitaattilainaus

Keski-Pohjanmaan Meri-
puolustajien puheenjoh-
taja Risto Pouttu korosti 
sotilasmestari (res) Leo 
Pietilän aktiivista osuutta 
Kokkolan meriosaston al-
kuvaiheissa. Nyt vapaaeh-
toisia meripuolustajia on 
motivoimassa oma, hyvin 
varustettu nimikkovene.

Äijäkööri Tiernapojat” Kokkolan Lauluveikoista ja 
Sonja Vertainen harmonikoineen vastasivat tilaisuu-
den musiikillisesta annista, joka oli luonnollisesti 
merihenkinen.

”Suomella on pitkät, vai-
keasti puolustettavat ra-
jat. Kaikkea mahdollista 
ei tarvitse eikä kannata 
tehdä, mutta jotakin pitää 
jatkuvasti tehdä, jotta luot-
tamus Suomen puolustus-
kykyyn ja puolustustah-
toon säilyy.” pohti rovasti 
Mikko Himanka.

MPK:n Meripuolustuspii-
rin Perämeren osaston 
päällikkö, komentaja (evp) 
Markku Lehto, oli saapu-
nut Oulusta veljesosaston 
juhlaan. Lehto oli hyvillään 
merikoulutusmahdolli-
suuksien lisääntymisestä, 
mutta totesi harjoittelun 
olevan kallista toimintaa. 
Siksi harjoitusten on olta-
va hyvin suunniteltuja ja 
tavoitteellisia.

Veneen kummi, rouva Anja Pietilä, suoriutui arvok-
kaasta tehtävästään ammattimaisin ottein. Kokko-
lan ja Perämeren osastojen ryhdikkäät meripuolus-
tajat todistivat tapahtuman.

Kokkolan Sotilaskotiyhdistys on mukana vapaa-
ehtoisessa maanpuolustustyössä. Sen aina iloi-
set rouvat takasivat juhlan onnistumisen kahvi- ja 
munkkitarjoiluineen.

Kastetilaisuus on 
ohi, ja työt odottavat. 
M/s Halkokari siirtyy 
Meripuiston laiturista 
omalle asemapaikalleen 
Ykspihlajan satamaan. 
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Matkalaiset lähdössä seppeleen laskuun Suomussalmen sankarihaudalle.

Matkalaiset Kirkkoniemessa vanhan kirkon muistomerkillä.

Perinteeksi muodostunut 
marssi tapahtuma suoritet-
tiin lauantaina, 28.5.2016 
Raatteentien sotahistorial-
lisella oikein vanhanajan 
sorapintaisella tieosuudella, 
säänhaltijan ollessa myös 
suosiollinen kaikille muka-
na olleille!

Keski-Pohjanmaalta oli 
”pojat” myös mukana noin 
parinkymmenen pään voi-
malla, Kälviän Reserviläis-
ten toimiessa matkan jär-
jestysvastuussa, jo kahdek-
satta kertaa, täydennettynä 
muidenkin järjestöjen jäse-
nistöllä. Matkan johtajana 
toimi Simo Säippä Kainuun 
kasvattina ja paikkakunnan 
tuntijana, avustajinaan pari 
varttuneempaa pohjanmaan 
”vääpeliä”. Hyrynsalmen 
ym historiaa ja tapahtumia 
kommentoi paikkakunnalla 
kasvanut Ari Kemppainen. 

Lauantaina aamulla läh-
dimme liikkeelle kello 3.30 
Kokkolasta ja 4.00 Kälviältä, 
Sievistä viimeiset matkalai-
set kyytiin ja matka jatkuu 
kohti Kainuuta.

Käyttöön olimme saaneet 
Pohjanmaan Tilausliiken-
teen Red Arrow Volvo bus-
sin, ohjaimissa hääräili tuore 
liikennöitsijä Antti Vieri ihan 
itse.

Noin kello 7.00 aamupa-
lalle Kontiomäen Shellille, 
taukoa ja tarpeellisia toi-
menpiteitä ennen matkan 
jatkumista kohden Raatteen-
porttia.

Raatteenportissa hyvissä 
ajon kello 9:n aikoina, tun-
nisteet ranteeseen ja valmis-
tautuminen itse suoritukseen, 
kun tapahtuman ”isäntä” 
Teuvo Saharinen oli antanut 
tarpeelliset ohjeet, kertonut 
Raatteentien historiasta sekä 
käyttötarkoituksesta aina tä-
hän päivään saakka.

Kellon ehtiessä osoitta-
maan 10:tä alkoivat kulje-
tukset Raatteeseen rajapuo-
mille, siellä järjestäytymiset 
lähtöön, videoita, valokuvaa 
ja museoissa käyntiä. Kun-
nes lähtölaukaus marssita-
pahtuman alkamiseksi noin 
kello 11ja 15..

Omasta porukastamme 
marssijoita ja hölkkääjiä 
suurin osa, muutama pyöräi-
lijä ja pari kaveria joilta oli 
lääkäri kieltänyt marssimi-

sen ja kyseenalaistanut pyö-
räilyn joten bussin rattailla 
takaisin maisemia ihaillen.

Sotahistoriasta tunnetulle 
Pudasjoki-linjalle oli katettu 
ruokailupiste, tuhdit herne-
keitot kaikkine lisukkeineen. 
Kiertelyä, katselua ja kuva-
uksia, sitten matka jatkuu 
kohden maalia!

Kaikki selviytyivät maa-

liin ilman vakavampia vam-
moja, muistolaatat käytiin 
kumartamassa ja valmistau-
duttiin jatkamaan käsikirjoi-
tusten mukaan.

Kello 16.00 ohjelmassa 
seppeleenlasku Suomussal-
men sankarihaudalle, sieltä 
historialliseen Kaleva baari/
ravintola juomapuolta hie-
man ja porukkalottoa kehiin, 

kuinkas muutenkaan? Mat-
ka jatkuu nopeassa tempos-
sa eteenpäin, K-markettiin 
sieltä ostokset ja tarpeet 
saunailtaa varten. Paluu Äm-
mänsaareen ja majoitutaan 
hotelli Kiannon Kuohuun, 
valmistuttiin saunomiseen ja 
illanviettoon. Kaikki paikal-
la niin suuntaamme matkam-
me Kainuun rajavartioston 

Suomussalmen komppanian 
rantasaunalle Tykkiniemeen, 
siellä isäntänämme toimivat 
marssin yhteyshenkilömme 
Lasse Haikola.  Ohjelmassa 
oli saunomiset, päivällinen, 
iltakahvit ja muistamiset 
pienillä muistoesineillä, il-
lan isäntää Lasse Haikolaa, 
reserviläisistä kutsuttiin kät-
telyvuoroon Tom Helen, Ari 

Kemppainen, Harri Jylhä ja 
Aaron Mustajärvi.

Tilaisuuden päätyttyä kii-
tämme isäntiämme vieraan-
varaisuudesta ja järjestetyis-
tä, edessä on paluu takaisin 
hotellille. Tästä eteenpäin 
on jokaisella mahdollisuus 
omaan illanvietto ohjelmaan, 
voimiensa ja mieltymyksien-
sä mukaan?

Sunnuntai 29.5. päivä 
aloitetaan aivan mahtavan 
kesäisen säätilan vallitessa, 
aamupalalla ja huoneiden 
luovutuksella, sitten info-
tilaisuudella päivän ohjel-
masta. Aloitamme Noin 
kello 10:n lähdöllä Suomus-
salmen Kirkkoniemeen van-
han kirkon muistomerkille, 
kotiseutumuseon läheisyy-
teen. Aaron Mustajärvi oli 
laatinut paikasta esitelmän 
jonka Simo Säippä sitten 
esitti matkalaisten tiedoksi.  
Tarina voisi alkaa vaikkapa 
tähän tapaan. Paikalla missä 
nyt seisoimme, on vahva his-
toriallinen merkitys. Kirkko 
tästä tuhoutui tulen liekkien 
myötä, itäisen naapurimme 
tykistötulituksen seuraukse-
na, mutta rakkaat suomalai-
set isämme ja esi-isämme pi-
tivät pintansa ja täpärä mutta 
arvokas voitto saavutettiin! 
Entäpä jos kävi toisin, jää 
vain kysymys, mikä maa, 
mikä kieli, mikä valuutta?? 
Pieni kierros museon alu-
eella, ihan ilman opastusta, 
suoritetaan kuvauksia ja 
muitakin toimenpiteitä, en-
nen kuin poistumme paikal-
ta. Suuntaamme kulkumme 
kohden Keski-Pohjanmaan 
lakeuksia, kahvi ja ruokin-
ta tauko Kajaanin ABC:ä 
oli ihan kohdalleen osunut 
toimenpide. Matka jatkuu 
jälleen, Pyhännässä pieni 
tarpeellinen pysähdys, sen 
jälkeen Sievi jossa pari ka-
verista poistuu seurastamme. 
Seuraava pysäkki on Kälvi-
ällä, jossa valtaosa jää pois 
rattailla, viimeisenä Kokkola 
Heinolankaaren ABC ja mat-
ka päättyy! 

Nöyrät kiitokset kaikille 
mukana olleille, oikein mu-
kavaa ja lämmintä kesää, ter-
ve tuloa ensikerralla mukaan 
ja matkaan.

Teksti ja kuvat 
Eero Muhonen

Raatteen marssi 2016
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Autokillan vierailuperinteet 
saivat jatkoa 17–18.5.2016 
hieman tavallisuudesta poik-
keavalla käsikirjoituksella. 
Kukonlaulun aikoihin lähtee 
kaksi kaveria liikkeelle Kan-
nuksesta ja kolme Kokkola 
nimisestä kylästä, omilla 
kulkuneuvoilla suuntana 
puukoistaan tunnettu Kau-
hava. Kannuksesta tulijat ot-
tivat Kortesjärveltä mukaan 
Kari Hongiston.

Kauhavalla järjestäydym-
me samoille rattaille, Jarkko 
Kettulan punaiseen pienois-
bussiin, nyt oli jo paikalla 
seitsemän matkalista pyrki-
mässä samaan päämäärään.

Pienen Kauhava esittely 
kierroksen jälkeen otetaan 
suunta kohden Tamperetta, 
yhden pysähdyksen taktii-
kalla, ilman renkaanvaihtoa 
ja tankkausta. Tampereella 
meitä ABC huoltamolla jo 
odottelee Ruuskan Antti, 
hän oli saapunut omalla 
kulkuneuvolla itäsuomen 
suunnalta.

Puolenpäivän aikoina, pie-
nen miettimistuokion päät-
teeksi, Pirkka hallin luota 
noustaan Tokeen bussiin ja 
matka Satakunnan lennos-
toon Pirkkalaan. Satakun-
nan lennoston järjestämään 
avoimien ovien päivään 
tutustuminen, lentonäytök-
siä seuraamaan ja muutakin 
kivaa sekä mielenkiintoista 
katsottavaa löytyi jokaiselle 
jotakin. Taisipa jäädä jotakin 
näkemättäkin, vaikka kuinka 
yritti uteliaasti liikkua?

Ilmassa riitti liikennettä, 
helikoptereita, taitolentonäy-
töksiä useampia ja tietysti 
niitä Hornetteja jyrähteli 

ylitsemme tilaisuuden vii-
meisinä esiintyjinä. Todella 
erittäin mielenkiintoista ja 
äänekästä katseltavaa, löy-
tyi myös maakulkuneuvoja 
sekä muutakin kalustoa, 
näin ”maakravuilekin” tut-
tua ”työkalua”, unohtamatta 
ruoka ja virvoketarjoilua, so-
tilaalliseen tapaan ja oikein 
sotilas soittokunnan tahdit-
tamana. Myös sitä lentävää 
kalustoa, uutta ja vanhaa oli 
kentällä katseltavana ja ihail-
tavana.

Iltapäivä oli ehtinyt lop-
pupuolelle, kun poistuimme 
paikalta bussikuljetuksena 
Pirkka hallin parkkipaikal-
le, josta jatkoimme matkaa 
omin kulkuneuvoin Hotelli 
Ilvekseen, siellä huoneiden 
vastaanotto ja kirjautumiset, 
sitten vain majoittumiset ja 
vähitellen valmistautumiset 
vapaamuotoiseen illanviet-
toon. 

Sunnuntai ja 18:a päivä 
toukokuuta, päivä alkuun 
hotelli Ilveksen aamupalalla, 
jonka jälkeen on huoneiden 
luovutukset ja valmistau-
tumiset uusiin haasteisiin. 
Suuntaamme kulkureittim-
me kohden Riihimäkeä, 
jossa mukaan liittyy Ari Ol-
li sekä Ilkka Kallinen, nyt 
on joukkomme koolla eli 
kaikki kymmenen rohkeaa 
kiltalaista.

Sotilaallisen tarkasti kello 
11.00 saavumme Logistiik-
kakoululle, jossa meitä on 
vastassa majuri Peter Holm 
ja yliluutnantti Pasi Korho-
nen. Pienen esittelykierrok-
sen päätteeksi siirrymme Lo-
gistiikkakoulun auditorioon. 
Munkki kahvittelun jälkeen 

esittelee majuri Holm Lo-
gistiikkakoulun toimintaa, 
tavoitteita ja visioita, sanoin 
ja kuvin. Paljon tuli uutta asi-
aa tiedoksemme ja toimen-
piteitä varten, toivottavasti 
osaamme hyödyntää saa-
mamme tiedot oikealla ta-
valla? Tilaisuuden päätyttyä 
luovuttaa varapuheenjohtaja 
Ari Olli kiltamme standaarin 
majuri Peter Holmille.

Auditoriosta siirrymme 
ulos jossa on meneillään 
lavastetut konstruktiot tapa-
uksista jossa on PV:n ajoneu-
vot ollut osallisena vakavissa 
onnettomuuksissa. Niissä 
riitti ihmettelemistä ja vaka-
vaa keskustelua, toivottavas-
ti tällaisia ei koskaan tapah-
tuisi. Eipä niistä enempää 
auta kertoa, muutamat kuvat 
kertokoot puolestaan!

Iltapäivä on pitkälle kulu-
nut, kun kiitämme isäntiäm-
me vieraanvaraisuudesta, 
mielenkiintoisista esityksis-

Autojoukkojen Keski-Pohjanmaan 
Kilta vierailulla Pirkkalassa, 
Riihimäellä ja Parolassa

tä, sekä myönteisestä suh-
tautumisesta vierailuumme. 
Poistumme hiljaisuuden 
vallitessa Riihimäen ABC 
huoltoasemalle, alkaa olla 
päivällisen aika ja lievä tar-
ve siihen alkaa tuntua itse 
kunkin elimistössä.

Ravitsemukset ja muut 
tarpeelliset asiat on hoidet-
tu, niin matka jatkuu kohti 
Parolaa ja Panssarimuseota. 
Suoritamme vapaamuotoista 
kiertelyä ja katselua, muuta-
mia kuvia tule räpsittyä, niin 
kuin koko matkan aikana on 
tehty.

Kun kierrokset on tehty, 
virvokkeet nautittu ja jat-
kosuunnitelmat valmiina, 
niin poistumme paikalta ja 
suuntaamme kulkumme Ja-
lasjärven kautta Kauhavalle. 
Ruuskan Antti tekee poikke-
uksen ja suunnistaa itäsuo-
meen kotia kohden.

Jalasjärven Juustoportin 
kahvittelun ja ostosten jäl-
keen oli seuraava pysäkki 
Kauhava, jossa tehdään se 
”lopullinen isojako”! Kiitte-
lemme Jarkko Kettulaa tur-
vallisesta kyydistä ja huolen-
pidosta, siitä osa porukasta 
suuntaa kohden Kannusta ja 
toinen puolikas kohti Kok-
kolaa, Ari Olli jatkaa Pietar-
saaren suuntaan.

Tietojeni mukaan kaikki 
pääsivät turvallisesti peril-
le, voimme hyvillä mielin 
todeta, että jälleen on yksi 
mielenkiintoinen Autokil-
lan matka saatu kunnialli-
sen päätökseen, suuri kiitos 
kaikille mukana olleille ja 
leppoisaa kesää!

Tekstiä ja kuvaa: 
Eero Muhone

 Autokilta vieraili Puo-
lustusvoimien Logistiik-
kakoululla 18.8.2016.

Näin veteraanireserviläisenä on ollut mieluisaa seurata 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja varsinkin MPK:n 
toiminnan laajuutta ja kehitystä.

Kun kursseille on vuosittain n. 50 000 osallistujaa, 
voi todeta, että kurssien suunnittelijat ja vetäjät ovat 
onnistuneesti hoitaneet hommansa.

Huomionarvoista on myös se, että jopa YLE esitteli 
(vko 15) ohjelmissaan tätä kansalaistoimintaa hyvin 
asiallisesti ilman tavanomaista sensaation hakua. Krii-
sitietoisuus saa monet varmasti aktivoitumaan, eihän 
Suomikaan elä enää missään turvakodossa tai syrjässä 
maailman tapahtumista.Tilanteet saattavat tulla eteem-
me arvaamatta niinkuin pakolaisvyörystä on nähty. 
Suurvaltojen siipienkalistelu Itämerellä lisää myös uh-
kakuvia meilläkin.

MPK:n toimintaa tarkastellessa voidaan todeta, että 
se palvelee juuri maanpuolustusta ja tavallisen reser-
viläis-Reiskan koulutusta, jossa aseenkäsittelyllä ja 
ammunnalla on tärkeä osuus. Kun muistelee takavuo-

Pikku-Väinön elämä soljui 
suht koht niin kuin ennen-
kin. Ei ollut tapahtunut mi-
tään mullistavaa Taantumaa 
pukkasi kuten ennenkin. 
Igorin kätyrit touhusivat 
kuten ennenkin. Lukuunot-
tamatta, että Igor oli lopet-
tanut toistaiseksi pentujensa 
huostaanotoista meuhkaa-
misen. Ilmeisesti ei ollut 
ilmaantunut tarpeeksi va-
kuuttavaa esimerkkiä pit-
kään aikaan. Pikku-Väinö 
oli tietysti välillä ollut vähän 
hämmentynyt näistä Igorin 
syytöksistä, koska olihan 
yhteistyö sujunut näissä 
pentuasioissa mutkattomas-
ti Lasse-serkunkin kanssa 
vuosikaudet, vaikka tapa-
uksia ongelmineen oli ollut 
huomattavasti enemmän. 
Harmia aiheutti edelleenkin 
Igorin uhittelu kaikkia raja-
naapureitaan kohtaan, jotka 
olivat eri mieltä sen kanssa. 
Omiaan Igor kohteli myös 
kaltoin, nimittäin niitä, jot-
ka arvostelivat sen touhuja. 
Arvostelijoita nirhattiin niin 
oman tontin alueella kuin 
etäisimmilläkin tonteilla. 
Pikku-Väinö oli kuitenkin 
viisaasti hissun kissun näistä 
touhuista. Mutta kieltämättä 
Pikku-Väinö oli edelleen 
huolissaan Igorin fanaatti-
sista toilailuista ja uhitte-
lusta naapureitaan kohtaan. 
Oikein välillä ihan aikuis-
ten oikeesti Väinöä itketti, 
kun joutui miettimään mitä 
kummaa keksisi kun niin ah-
disti Igorin uhkailut ja kiu-
kuttelut. Eipä ollut helppoa 
Igorillakaan kun naapurit 
antoivat ymmärtää, että jos 
meitä vainoat niin otamme 
Setä-Samulin kaveriksemme 
ja alamme porukalla suojaa-
maan tonttejamme. Tästähän 
Igor masentui, koska tonttien 
haltuunotto tulisi vaikeutu-

Pikku-Väinö ja 
Lassen lennokit

maan entisestään. Igor päätti 
näyttää naapureilleen isossa 
paraatissa, että mulla on vah-
vemmat ritsat ja pelit. Igorin 
lennokit alkoivatkin pyöris-
kellä ihan vinhasti yhteisen 
lätäkön yllä, osoittaakseen, 
että täältä pesee, jos tullaan 
nurkille pyöriskelemään. 
Igor kun oli ihan itse päättä-
nyt neuvottelematta naapu-
reidensa kanssa, että lätäkkö 
on minun ikioma uima-allas. 
Se oli jättänyt vielä mainit-
sematta, että sehän oli jo itse 
kakkinut tuon lätäkön yhden 
nurkan terveydelle vaaralli-
seksi ja perin saastuneeksi. 
Pikku-Väinöllä ja Lasse ser-
kulla oli siis yhteinen huoli, 
miten uhitteluista selvittäi-
siin. Mietittiin ja tuumattiin, 
että yhteistyötä olisi tehtävä. 
Mutta miten? Siinäpä visai-
nen pulma. Pohdittiin, poh-
dittiin, mutta valmista ei vain 
tahtonut tulla. Väinö kuiten-
kin päätti, että vanhentuneet 
omat lennokit pitäisi uusia. 
Se asia kun oli Pikku-Väinön 
omissa käsissä vielä toistai-
seksi. Pohdittiin kummalta 
ne pitäisi hankkia Samulil-
ta vai Lasselta. Lasse päätti 
ehtiä ensin ja tarjosi omia 
paranneltuja lennokkejaan. 
Pikku-Väinö kutsuttiin Las-
sen tontille katsomaan, kuin-
ka hienon lennokin Lasse oli 
tehnyt. Oli juhlava tilaisuus, 
jossa Lasse kehui, kuinka 
hieno lennokki odotti ni-
menomaan Pikku-Väinöä. 
Se oli kaunis, eikä kehusa-
noja puuttunut. Pikku-Väinö 
oli kuitenkin hämillään kun 
lennokkia ei lennätetty lai-
sinkaan esittelyssä. Lasse 
totesi ettei tätä nyt tarvitse 
lennättää, kun Väinö on jo 
kauan sitten tiennyt, että 
lentäähän se. 

Claudius

Suunta on oikea
sien toimintamalleja, niin kaikki vähänkin sotilaallis-
tyyppiset harjoitukset olivat tarkkaan rajattuja ja jopa 
kiellettyjä. Piti keskittyä ns. pelastupalvelutoimintaan, 
kuten teimme Merenkurkun Jotoksella v.1978 Pietar-
saaressa. Toki pelastuspalvelua tarvitaan, mutta kyllä 
se ainainen eksyneiden marjastajien etsintä tuppasi 
vähän huvittamaan. Poikkeuksen taisivat tehdä sis-
sikerholaiset, joiden todenmukaiset ja sotilaallisesti 
vedetyt ”kielletyt sissiharjoitukset” saivat liittojenkin 
johdon hermostumaan.

Nyt siis tilanne on toinen, ja henki on päällä. Valtion 
tulisi myös tukea paremmin tällaista ihmisten vapaa-
ehtoista ja laajaa maanpuolustustyötä. On sanottu, että 
Talvisodassa pärjättiin siksi, että Suojeluskunnissa oli 
opittu aseenkäsittelyä ja varsinkin ampumaan.Vaikka 
ajat ovat muuttuneet, samaa taitoa tarvitsee myös tä-
mänpäivän reserviläinen.

Heikki Vehosalmi
Munkkivuoren res.upseerikerho



Pohjanmaan Maanpuolustaja28 — 2 / 2016 Kesäkuu 2016

PAUHA16 
Paikallisjoukkoja palveleva kokonaisuus

Saattuetoimintakoulutuksessa harjoitellaan aseen käyttöä erikoisissakin tilan-
teissa. Matala ampuma-asento onnistuu useiden toistojen myötä, ja tulen tark-
kuus paranee. Komentaja (evp) Hannu Maunula ja luutnantti (res) Toni Puutio 
kouluttivat yliluutnantti Tom Sundellin valvoessa tulitoimintaa. (Kuva: Jouko 
Liikanen)

PAUHA16:n johtaja, re-
servin majuri Kimmo 
Tastula, oli kutsunut per-
jantai-iltana koolle kurs-
sinjohtaja- ja koulutta-
japalaverin. Myös kaikki 
organisaation vastuualu-
eitten toimijat esittelivät 
itsensä ja tehtävänsä 
harjoituksen aikana. (Ku-
va: Jouko Liikanen)

Taktinen taistelukentän ensiapu 1:n (TTEA 1) kurssinjohtaja AkiYli-Korpela 
havainnollisti omalla rastillaan eri menetelmiä tyrehdyttää ruhjeisen ampuma-
haavan verenvuoto. Joakim Lax ja Toni Alho kouluttivat mm..taistelijan oma-
kohtaista kiristys- ja painesiteen käyttöä. (Kuva: Jouko Liikanen)

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta tutustui maastossa mm. 
nuorten tutustuminen puolustusvoimiin -kurssin päiväohjelmaan. Parhaillaan 
oli menossa suunnistuksen karttamerkkien opettelu. Kurssinjohtaja Teemu 
Joensuu vastaili pj. Mikko Savolan ja muiden vieraiden kysymyksiin. (Kuva: 
Satu Kungsbacka)

Järjestyksessään 16. PAU-
HA pidettiin 22.–24.4.2016 
perinteiseen tapaan Lohta-
jalla, Vattajan ampuma- ja 
harjoitusalueella. Harjoitus 
koostui 20 eri kurssista, ja 
parhaimmillaan alueella oli 
432 henkeä, kurssilaisia, 
kouluttajia, kurssinjohtajia, 
esikuntaa, puolustusvoimi-
en henkilökuntaa ja varus-
miehiä. Harjoituksen johti 
esikuntansa kanssa reservin 
majuri Kimmo Tastula Kok-
kolasta. 

PAUHA on joka vuosi 
Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen (MPK) Pohjan-
maan maanpuolustuspiirin 
suurin harjoitus, joka kokoaa 
pääosan osallistujistaan poh-
jalaisista maakunnista, sillä 
ovathan järjestäjinä Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaan ja Poh-
janmaan koulutus- ja tukiyk-
siköt ja Meripuolustuspiirin 
Kokkolan meriosasto.

Näin suuressa harjoituk-
sessa tarvitaan myös valta-
kunnallisia toimijoita, niinpä 
Porin prikaati ja Panssarip-
rikaati tukivat toimintoja 
toimittamalla materiaalin ja 
antamalla alueen organisaa-
tion käyttöön.

Puolustusvoimien tilaa-
maa sotilaallista koulutusta 
annettiin erikoisjoukkojen 
vastaista toimintaa, tuki-
alueen taistelun perusteita, 
tukialueen taistelutekniik-
kaa, tukialueen taistelu 2:ta 
ja saattuetoimintaa varten. 
Sotilaallisiin koulutuksiin 
osallistuneita reserviläisiä 
oli 51 % koko PAUHA16:n 
vahvuudesta.

Sotilaallisia valmiuksia 
palvelevaa koulutusta tarjo-
sivat kenttämuonituskurssi, 
esikunnan reservi, esikunta- 

ja johtamistoiminta, perus-
tamiskurssi, taistelunjohto-
keskus, sotilaskuljettajien 
jatkokurssi, väylä- ja sek-
torivalvonta- ja tutkakurssi, 
tarkka-ammunta 5, eloon-
jäämiskoulutus 1 (SERE A) 
ja taktinen taistelukentän 
ensiapu 1 (TTEA 1). Osal-
listujien osuus oli 32 % koko 
vahvuudesta.

Varautumisen ja turvalli-
suuden koulutustapahtumia 
olivat nuorten tutustuminen 
puolustusvoimiin, aluetur-
vallisuus, joukkomuonitus 
nuoret, sotilaskotitoiminta 
poikkeusoloissa ja Himan-
gan VPK:n ensiapukurssi. 
VARTU-koulutettuja oli 17 
% kaikista osallistujista.

Jotain harjoituksen on-
nistumisesta ja tarpeelli-
suudesta kertoo osallistuji-
en antama arvosana, jonka 
keskiarvo oli 4,15 asteikolla 
0-5. Kouluttajia erityisesti 

lämmittivät arviot heidän 
henkilökohtaisista taidois-
taan ja ammattimaisesta ot-
teesta. PAUHA16:n loppu-
palaverissa kaikki puutteet 
ja parannusehdotukset kir-
jattiin muistioon seuraavaa 
harjoitusta varten. 

Palkitut ja muistamiset
Jokaisessa PAUHA-har-

joituksessa on palkittu 5, 10 
ja 15 kertaa harjoitukseen 
osallistuneita kurssilaisia, 
kouluttajia, toimijoita ja puo-
lustusvoimien henkilökun-
taa. Lauantain tilaisuudessa 
paraatikentällä Pohjanmaan 
maanpuolustuspiirin piiri-
päällikkö Jukka Torppa ja 
PAUHA16-harjoituksen 
johtaja Kimmo Tastula ojen-
sivat kunniakirjat seuraaville 
henkilöille: 

 5 kertaa osallistuneet: 
Forslund John, Ingves 
Fredrik, Kinnunen Lasse, 
Kuoppamaa Olavi, Leppä-
nen Henri, Lillhonga Petter, 
Peltokangas Ilpo ja Tastula 
Kimmo.

10 kertaa osallistuneet: 
Ala-aho Juha, Ollikkala 
Pekka, Pyhälahti Jukka ja 
Tenkula Matti.

15 kertaa osallistuneet: 
Kuoppala Heikki ja Mylly-
kangas Janne.

Vuoden toimija 2015 
-kunniakirja ja plakaatti 
ojennettiin alikersantti (res) 
Rainer Artismaalle.

Kaikki palkitut eivät pääs-
seet paikalle, sillä heillä oli 
menossa joko ammunnat tai 
pitempikestoinen maasto-
harjoitus.

Lauantain iltapalave-
ri sai erityistä merkitystä, 
kun Keski-Pohjanmaan 
Maanpuolustajien Piiri ry:n 
edustajat Jari Myllymäki ja 
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Himangan VPK:n nuoriso-osastolaisia oli suorit-
tamassa EA2-kurssia Vattajan harjoitusalueen lei-
risairaalan tiloissa. Kokkolalainen sairaanhoitaja 
Minna Suhonen opetti kurssilla elvytystä, ja lohtaja-
lainen nuorempi sammutusmies Petra Tuorila  avus-
ti. VPK:ssa koulutus on nousujohteista, ja varsinkin 
ensiapu ja elvyttäminen ovat niitä tärkeimpiä opitta-
via ja hallittavia taitoja. (Kuva: Jouko Liikanen)

Aune Orjala (vas) toimi PAUHA16:ssa sotilaskotitoiminta poikkeusoloissa 
-kurssin vetäjänä. Irja Isorinne (kesk) ja Niina Yli-Hukka (oik) olivat työvuoros-
sa sunnuntaina puolilta päivin. (Kuva: Satu Kungsbacka)

230416 065: Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien Piiri ry:n hallituksesta majuri 
(res) Jari Myllymäki ja sotilasmestari (res) Antti Wall muistivat Pohjanmaan 
aluetoimiston majuri Kai Nymania kultaisella ansiomitalilla, sekä kapteeni Ra-
mi Takamaata ja yliluutnantti Tom Sundellia hopeisilla ansiomitaleilla. (Kuva: 
Satu Kungsbacka)

Kaikki harjoituksen materiaali on kuljetettu alueelle 
jo torstaina, ja kurssien osanottajat ovat saapuneet 
perjantai-iltaan klo 17.00 mennessä. Heille on jaettu 
ilmoittautumisen yhteydessä omat henkilökohtaiset 
varusteet, ja nyt on vuorossa kurssikohtaisen ma-
teriaalin jako. (Kuva: Jouko Liikanen)

Killan kuljetusosaston organisaatiota / kuljettajia Pauha 2016 harjoituksessa 
Lohtajalla.

Kuljetusosasto 
PAUHA-harjoituksessa
22.–24.4.2016 Vuotuisessa 
Pauha harjoituksessa Vatta-
jan harjoitusalueella Lohta-
jalla.

Osasto koostui vapaa-
ehtoisista maanpuolustus 
henkisistä reserviläis- kul-
jettajista, vahvistettuna 
muutamalla varusmies osal-
listujalla. Kuljetusosaston 
johtajana toimi ylivääpeli 
Ari Olli, pitkään mukana 
olleena, voitaisiinko sanoa 
”ammattilaisena”?

Tämänkertainen harjoitus 
piti sisällään paljon muuttu-
via tekijöitä, uusia henkilöi-
tä mukaan ryhmään, sekä 
tehtäväkuvan muutoksista. 
Kaikesta huolimatta osas-

to selviytyi tehtävistään 
kohtuullisen hyvin, täydel-
lisyyttä tässäkään lajissa 
ei varmaan saavuteta. Sinä 
päivänä kun se saavutetaan, 
voidaan harjoittelemisesta 
luopua, tai ainakin merkit-
tävästi vähentää??

Kuljetus on tekniikka ja 
taitolaji, joka koostuu mo-
nesta tekijästä, henkilöistä 
ja kalustosta, kuljetuksen 
tarpeesta ja määrästä, kii-
reellisyys asteesta, aikatau-
lutuksesta, näiden kaikkien 
yhteensovittamisesta, se-
kä vallitsevasta säätilasta. 
Muuttuvia tekijöitä tulee 
vastaan hyvinkin useasti, 
niiden hallinta on joskus 

sanoisinko ongelmallista, 
vaatii nopeata ratkaisua ja 
tervettä talonpoikais järkeä!

Osastossa vallitsee hyvä- 
ja huumoripitoinen automies 
henki, tehtävät suositetaan 
niin hyvin kuin osataan, se-
kä ollaan valmiina ottamaan 
vastaan asiallista kritiikkiä-
kin. Tästäkin harjoituksesta 
selvittiin hyvin, mutta se täy-
dellisyys jäi ehkä vielä saa-
vuttamatta. Mutta ehkäpä jo 
ensikerralla onnistumme, tai 
sitten seuraavalla? ”Jos luo-
ja suo ja � skaalit sen sallii” 
sanotaan jossakin suomalai-
sessa mietelauseessa!

Kuvaa ja tekstiä 
Eero Muhonen

Antti Wall muistivat Pauha-
harjoitusten monivuotisia 
yhteistyökumppaneita. He 
luovuttivat kultaisen ansio-
mitalin majuri Kai Nyma-
nille ja hopeiset ansiomitalit 
kapteeni (4.6.2016 lähtien 
majuri) Rami Takamaalle ja 
yliluutnantti Tom Sundellil-
le, kaikki Pohjanmaan alue-
toimiston väkeä.

Arvokkaita vieraita
Lauantaina aamukym-

meneltä Vattajalle saapui 
pikkubussillinen vierailijoi-
ta, nimittäin Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen neuvot-
telukunta (VMNK) johtaja-
naan kansanedustaja ja Re-
serviläisliiton puheenjohtaja 
Mikko Savola, MPK:n toi-
minnanjohtaja prkenr (evp) 
Pertti Laatikainen ja Porin 
prikaatin apulaiskomentaja 
eversti Petri Kosonen.

Sotilaskodissa vieraat 
saivat tiiviin tietopaketin 
MPK:sta, MPK:n Pohjan-
maan maanpuolustuspiiristä, 
PAUHA16-harjoituksesta ja 
Pohjanmaan aluetoimistosta. 
Alueella ja maastossa he tu-
tustuivat nuorten kurssei-
hin, huoltoon, sotilaallisia 
valmiuksia palveleviin ja 
sotilaallisiin koulutustapah-
tumiin. 

vie osaltaan vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen 
tehoa ja merkitystä eteen-
päin. 

Keski-Pohjanmaan 
reserviläispäivä 

Tähän uudentyyppiseen 
tapahtumaan oli Pohjan-
maan aluetoimisto kutsunut 
paikallisjoukoista ja maa-
kuntajoukkotoiminnasta 
kiinnostuneita reserviläi-
siä. Reserviläispäivä toteu-
tettiin puolustusvoimien va-
paaehtoisena harjoituksena 
(VEH). 30-miehinen osasto 
sai tietoa paikallisjoukoista 
ja vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta, kävi ampu-
massa rynnäkkökivääreillä 
Houraatin ampumaradalla 
ja tutustui PAUHA16:n so-
tilaallisia valmiuksia palve-
leviin ja sotilaallisiin koulu-
tustapahtumiin. 

PAUHA16 myös 
netissä

Käykää katsomassa, mitä 
muuta tapahtui PAUHA16 
-harjoituksessa osoitteessa: 
https://www.facebook.com/
PAUHAHarjoitus/

Kuvat: 
Satu Kungsbacka ja 

Jouko Liikanen
Teksti: Jouko Liikanen

Loppupuheenvuorois-
sa neuvottelukunta koki 
PAUHA16:een tutustumi-
sen hyödylliseksi ja ”silmiä 
avaavaksi” tapahtumaksi. 
Aikaisemmat tilastot näytti-
vät nyt käytännössä asioiden 
todellisen luonteen. Talou-
delliset resurssit määräävät 
tulevien harjoitusten määrän 
ja laadun, joten käytännön 
tasolla tehdyn työn merkitys 
korostuu päätöksiä tehdessä. 
PAUHA-harjoitusten näyttö 
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Joukkue Williminkit teki tiivistä ryhmätyötä rastilta 
toiselle. Tämä oli Vattaja-jotoksen yksi kantavista tee-
moista, yhdessä tekeminen, johtamista unohtamatta.

Sinikka Mustajärvi ja Jaakko Kemppainen pisteyttävät kerättyjä kasvinäytteitä 
sunnuntain nelosrastilta. Nahkajäkälä osoittautui yllättävän vaikeaksi tunnis-
taa, sekoittui monella hirvensarvijäkälään. 

Jotoksen varajohtaja Päivi Sorjosen vaelluskäs-
kyn jälkeen 34 nelihenkistä joukkuetta suunnisti 
kohti ensimmäistä suoritusrastia. Aikaa ei otet-
tu, mutta vaativat ja kiperätkin rastitehtävät pis-
teytettiin suoritusten perusteella.

Maanpuolustusnaisten liiton (MNL) puheenjohtaja 
Kaarina Suhonen ja Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen (MPK) toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen 
esittivät jotoslaisille omat terveisensä ja evästyk-
set tervehenkiseen ja luonnonläheiseen kilpailuun.

”Hei, sinäkin pääsit lähte-
mään, ihanaa!” Tervehdyk-
siä, halauksia, iloista naurua 
ja jälleennäkemisen riemua, 
mutta myös vakavampia il-
meitä, jännitystä ja uuden 
kokemisen odotusta. Siinä 
oli lähtötilanne toukokui-
sena lauantaiaamuna, kun 
lähes 150-päinen värikäs 
naisjoukko kokoontui har-
joitusalueen paraatikentälle 
jotoksen aamuhartauteen ja 
avajaistilaisuuteen.  

MPK:n toiminnanjohtaja, 
prikaatikenraali (evp) Pertti 
Laatikainen, painotti avaus-
puheessaan naisten merkittä-
vää osuutta vapaaehtoisessa 
maanpuolustuksessa. Noin 
9 000 naista käy vuosittain 
MPK:n varautumisen ja 
turvallisuuden kursseilla, ja 
sotilaallisia valmiuksia pal-
velevissa ja sotilaallisissa 
koulutustapahtumissa. Hän 
toivoikin, että naiset entis-

ja kurssinjohtajina. Tässäkin 
jotoksessa tarvitaan taitoa 
ratkaista ongelmia, fyysistä 
kuntoa ja joukkuehenkeä, 
mainitsi Laatikainen lopuksi.

Maanpuolustusnaisten 
Liitto ry:n puheenjohtaja 
Kaarina Suhonen korosti pu-
heenvuorossaan liiton kahta 
tärkeää tavoitetta, fyysisen 
kunnon ylläpitämistä ja tur-
vallisuusosaamista. Osittain 
leikkimielisessä kisassa tar-
vitaan käden taitoja, mutta 
myös älyllistä näppäryyttä. 
Jotta joukkue menestyisi, 
siihen tarvitaan kaikkien eri-
laista osaamista ja yhteishen-
keä, johtajuutta unohtamatta.

Maanpuolustusnaisten 
Liiton valtakunnallinen 27. 
maastovaellus toteutettiin 
14.–15.5.2016 Lohtajalla, 
Vattajan ampuma- ja harjoi-
tusalueella. Järjestelyvas-
tuussa tänä vuonna olivat 
MNL:n Etelä-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan piirit. Jotoksen 
johtajana toimi Kaija A .Luo-
ma Kauhavalta ja varajoh-

tajana Päivi Sorjonen Loh-
tajalta. Järjestävien piirien 
edustajat vastasivat kilpailun 
aikana ensiavusta, kilpailu-
kansliasta, muonituksesta, 
majoituksesta, kuljetuksis-
ta ja tapahtumatoimistosta. 
MPK:n Pohjanmaan maan-
puolustuspiirin koulutus- ja 
tukiyksiköistä oli toimitsi-
joita mukana suunnittelu- ja 
avustajatehtävissä, mm. Ter-
ho Tattari ja Harri Hongell 
rastitehtäväpäällikköinä.

Jotos koostui kahden päi-
vän aikana kierretyistä maas-
toreiteistä, joiden varrella 
oli erilaisia tehtävärasteja. 
Oli käytännön taitoja vaa-
tivaa tulentekoa, ensiapua 
ja suunnistusta, mutta myös 
yleistietoa vaativaa lintujen 
ja eläinten jälkien tunnis-
tamista ja kasvinäytteiden 
keräilyä. Hoksottimiakin 
tarvittiin ns. rentopolulla, ja 
maanpuolustuksellisia taito-
ja peitepiirrosten laadinnas-
sa, miinojen etsimisessä ja 
käsikranaatin heitossa.

Jotoksella ei otettu aikaa, 
vaan jokainen rastitehtävä 
pisteytettiin oman kaavan-
sa mukaan. Nuoremmat ja 
erähenkisemmät joukkueet 
eivät voineet vastustaa ri-
vakkaakaan liikkumista ras-
tien välillä. Tyyli oli kaikin 
puolin vapaa, joukkueasus-
teita ja -nimiä myöten. Siel-
lä viilettivät Pyryharakat, 
Mettäpeipuuset, Lakeuden 
Hellapoliisit, EllunKanat ja 
jopa FyFa! Leikkimieltä ja 
rentoa yhdessäoloa parhaim-
millaan.

Jos miesten harjoituksissa 
viljellään hurttia huumoria, 
niin riitti sitä Vattaja-Jotok-
sellakin. Kylmänkolea sää ja 
ajoittaiset sateentihkut eivät 
hidastaneet hyvin varustau-
tuneita joukkueita, herjat 
lentelivät ja taistelulauluilla 
kohotettiin suoritusmoraa-
lia! Eräskin ”hellapoliisi” 
mainitsi askelmittariinsa 
kertyneen jo lauantaina lä-
hes 28 000 askelta. Kaikki 
joukkueet selvisivät maaliin 
paraatikentän it-tykin juu-
relle. Kymmenen parasta 
joukkuetta suorituspistei-
neen olivat: 

FyFa 78,55; Huvinvuok-

tä useammin osallistuisivat 
tärkeäksi kokemiinsa toi-
mintoihin myös kouluttajina 

MNL Vattaja-jotos 2015 

VATTAJA-JOTOS 2016 – fyysistä kuntoa ja turvallisuusosaamista
si 78,55; VarsiNaiset 76,3; 
HPK 74,9; Kiimajärven 
Kiitäjät 74,4; Vemma junior 
74,3; Hukka Junnut 71,2; 
Korvenkävijät 71,1; Wella-
mon tyttäret 70,5: Tahkon-
typykät 69,4. Tasaväkinen 
jotos, voittokin jaettiin tasa-
pistein.

Eräs esimerkki perinteiden 
merkityksestä maanpuolus-
tuksessa oli saman perheen 
kolmen sukupolven osallis-
tuminen tälle jotokselle. Ku-
rikan reserviupseerikerhon 
pj. Sami Kuntola puolison-
sa ja poikansa kanssa olivat 
toimitsijatehtävissä rasteil-
la, ja tytär ja äiti kilpailivat 
Mettäpöllööt-joukkueessa. 
Äiti on osallistunut kaikkiin 
aikaisempiin MNL:n jotok-
siin!

Ensi vuonna MNL:n valta-
kunnallinen jotos toteutetaan 
MPK:n kurssina Hämeenky-
rössä, Pirkanmaalla. Nimi on 
silloin Kyrös-Jotos 2017 ja 
ajankohta  20.-21.5.2017.

Lisää kuvia ja tekstiä 
osoitteessa: https://www.
facebook.com/jotosvatta-
ja2016/

Teksti ja Kuvat: 
Jouko Liikanen
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Palvelusammunta 1–2 (itse-
laatava kivääri) ja 3–4 (pis-
tooli) kisattiin tänä vuonna 
samana päivänä Kokko-
lassa. Osallistujamäärä oli 
vain tänä vuonna alhainen 
erityisesti kivääripuolella, 
ensi vuonna tehostetaan tie-
dottamista ja harkitaan myös 
epävirallisten kivääriluok-
kien lisäämistä. Näin piiiri 
voisi palkita esimerkiksi 
eräänlaisen ”jokamiehen 
7,62x39 luokan” ja myös 
”kilpahevonen”-luokan 
missä sallitaan optroniset 
tähtäinlaitteet. Lajisäännöt 
kun ei sallii muuta kuin avo-
tähtäimet.

Tjänsteskytte 1–4 DM 
gick i år av stapeln i Karle-
by under samma dag. Delta-
garantalet var en aning lågt, 
speciellt på gevärssidan, och 
till nästa år skall informa-
tionsgången förbättras samt 
eventuellt två inofficiella 
tävlingsklasser införas. Så-
lunda kunde distriktet upp-
märksamma bäste skytt i en 
”var mans 7.62x39” samt i 
en fullblods-klass. Reglerna 
tillåter enbart öppna sikten 
vilket kan avskräcka vissa 
skyttar som har monterat 
optroniska sikten.
Tulokset
PA 1(itselataava
kivääri)/100p
1. Timo Paananen 96
2. Mikael Skytte  93
3. Johan Irjala  90
4. Ulf Åström  84
5. Hannu Mäkelä  83
PA 2 (itselataava 

Keski-Pohjanmaan palvelusammunta 
piiirimestaruus 28.5.2016

Palvelusammunta 3.

Valmistautuminen PA1 & 2 varten 150m radalla .

Taulujen tarkastaminen PA3:n jälkeen.

kivääri) /180p
1. Timo Paananen 160
2. Johan Irjala  152
3. Mikael Skytte  142
4. Hannu Mäkelä      138
5. Ulf Åström  129
PA 3 (pistooli)  /100p
1. Mikael Skytte  96
2. Stefan Järndahl  94
3. Ulf Åström  93
4. Johan Irjala  90
5. Christer Eriksson 89
6. Timo Paananen 82
7. Hannu Mäkelä  81
8. Rolf Bäckström  79
9. Hannes Sand  50
PA 4 (pistooli)  /100p
1. Mikael Skytte  88
2. Stefan Järndahl  79
3. Johan Irjala  79
4. Christer Eriksson 69
5. Timo Paananen 68
6. Ulf Åström  67
7. Rolf Bäckström  54
8. Hannu Mäkelä  50
9. Hannes Sand  31

BEREDSKAPSTÄNK
Folkhälsan + Försvars-

utbildningsföreningen MPK

Eftersom vi under de 2 senaste åren fått uppleva en rad 
avbrott i eldistributionen så har vi även fått uppleva hur 
sårbara och hjälplösa vi är när nejden mörknar. Dessa 
avbrott har föranlett MPK-utbildaren och Folkhälsan 
aktiva Jörgen Härmälä från Pedersöre att tillsammans 
med dessa föreningar starta en informationskampanj i 
ämnet “Beredskap för hushåll”.

Pilotprojekt
Efter att Jörgen Härmälä sammanställt ett utbildningsma-
terial bestående av 31 PowerPoint slides innehållande ca 
130 bilder med praktiska exempel gällande kommunika-
tion, vatten/avlopp, mat och värme så bestämde vi oss för 
att testa utbildningsmaterialet i Sursik skolas auditorium 
den 31.03.2016 kl. 1900. 

Kursen som var kostnadsfri marknadsfördes via ÖT, 
Jeppis Weekley och Facebook. Jörgen Härmälä hade vid 
planeringen satt som mål för kursen att få 50 deltagare. 
Men med nästan 40 deltagare som skrev in sig i kursen 
så är ändå helt OK för en kurs i detta ämne.

Fortsättningen då
Med denna feedback från pilotkursens deltagare så kom-
mer jag att korta ner inledningen till en endast muntlig 
framställning och börja från slide 10 i stället. Då kommer 
vi ner på den planerade tiden 1 h, max 1,5 h så att det 
inte drar över 2h som pilotkursen gjorde.

I skrivandets stund har jag redan fått förfrågan om 
motsvarande kurser i Jakobstad och Nykarleby. Person-
ligen har jag fått mersmak 
för detta, mycket på grund 
av pilotkursens feedback 
men även för sakens skull. 
Men fortsättningen blir till 
hösten eftersom vi nu har 
våren kommande och folk 
är hellre ute och går än att 
tänka beredskaptänk.

Men till hösten innan 
höststormarna sätter in 
så ska vi återuppta be-
redskapstänket ingen med 
början i Jakobstad.

MPK Mellersta 
Österbotten

Jörgen Härmälä
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Det gamla latinska uttrycket 
repetitio mater est studio-
rum - kunskapens moder är 
repetition gäller inte minst 
för dynamiskt skytte såsom 
tillämpat reservistskytte 
(SRA), practical eller IDPA. 
Dessa grenar utgör en yp-
perlig möjlighet att öva sina 
skyttekunskaper i en mängd 
olika situationer. En nackdel 
har de dock och det är att sce-
nariona inte upprepas (detta 
är i teorin möjligt men säl-
lan praktiskt genomförbart 
då det skulle innebära en 
hel del springande på banan 
med måttband); det vill säga 
man kan inte utföra samma 
prestation � era gånger. Det 
blir unika träningstillfällen 
och dessutom så blir det per 
automatik en rankning mel-
lan skyttarna då resultaten 
räknas. Allt detta kan verka 
avskräckande för en nybör-
jare eller en som inte är lagd 
åt tävlingsghållet (även om 
alla dessa grenar är skyt-
tesporter). Kanske skytten 
ifråga hellre vill ”tävla med 
sig själv”?

Ett utmärkt sätt att komma 
förbi detta är praktiska öv-
ningar á la de klassiska El 
Presidente drill, Mozambi-
que drill eller varför inte en 
mängd nya övningar som 
man hittar på nätet och i 
youtube-videor. Med dessa 
kan man dessutom erbjuda 
en kanske mer krävande 
skytteform än vanligt grund-
skytte på 25 meter mot rund 
tavla åt medlemmar som 
kanske inte ännu hunnit gå 

Dynamiska pistol- & gevärsövningar
nödvändiga kurser för att få 
behörighet att utöva dyna-
miska grenar såsom Turval-
linen ampuja-kursen eller 
grundkurs i SRA. Med dessa 
kan öva en mängd olika sa-
ker och såväl skytteaktiva 
som föreningar kan kom-
ponera egna övningsserier 
som kan fortgå under hela 
säsongen varvid en skytt 
kan jämföra sitt resultat från 
början av året med ett från 
en senare tidpunkt och se hur 
vederbörande utvecklas.

Det enda som egentligen 
behövs för övningarna är 
måltavlor (som gärna kan 
vara SRA- eller IPSC-tavlor 
eller t.o.m. bara vanligt A4-
papper) och en skyttetimer 
samt måttband för att kunna 
upprepa övningarna senare. 
Träffdisciplin är viktig, ”nära 
träffar” eller missar bör med-
föra en kännbar straff såsom 
att man lägger till en sekund 
för varje miss till resultatet. 
Då tvingas skytten att verk-
ligen ta den tid den behöver 
efter sin förmåga. Det är 
ingen idé att vara snabbast i 
gänget med att avlossa skott 
om man inte samtidigt träf-
far. Sakteliga i takt med att 
skytten blir vanare skjuter 
denne med samma preci-
sion som förr men än snab-
bare. Inte bara träffsäkerhet 
kan övas med detta utan 
även exempelvis drag från 
hölster och en mängd andra 
färdigheter som behövs i 
dynamiskt skytte (och i för-
längningen en regnig dag). 
Den närmaste motsvarig-

heten är annars grundskytte 
med svängande tavlor där 
magasinbyte kan ingå, dy-
namiska övningar kan dock 
vara så mycket mer � exibla 
utöver det att de inte kräver 
en skjutbana med svängan-
ordningar för tavlorna.

Nuförtiden går det att hit-
ta � era övningar som även 
snålar med ammunitionen 
(eller uttryckt på ett annat 
sätt, försöker få största möj-
liga nytta av en ask om 50 
pistolpatroner) vilket även 
kan vara en fördel för skyttar 
som kanske på grund av hus 
och familj inte har möjlighet 
att avsätta så stora summor 
på sin hobby. 

Den främsta behållningen 
är kanske ändå att man kan 
skriva upp resultaten i alfa-
betisk ordning och behöver 
inte rangordna skyttarna sin-
semellan. På detta vis sänks 
kanske gränsen för deltagan-
de för den som upplever det 
tråkigt att jämt placeras mot 
slutet då vederbörande inte 
hunnit öva så mycket. Även 
om de klassiska övningarna 
var tänkta att användas med 
pistol är det inget som hin-
drar att man utför dem med 
gevär eller hagelgevär.

Jakobstadsnejdens Reser-
vister har i begränsad mån 
provat införa dessa övning-
ar under 2015 och kommer 
på basis av god respons att 
ytterligare öka deras andel 
under 2016 som ett viktigt 
komplement till grundskyt-
te och som ett led i att höja 
samtliga skyttars förmåga.

Toiminnalliset 
pistooli- & 

kivääriharjoitukset

Yksi toiminnallisten am-
muntalajien puutteista on 
se että suorituksia ei voida 
helposti toistaa ja tuloslistat 
automaattisesti lajittelevat 
ampujat. Kaikki eivät vält-
tämättä pidä kilpailemisesta 
niin paljon vaan enemmän-
kin haluavat ”kilpailla itsen-
sä kanssa”. Kaikki tämän 
saattaa johtaa siihen ettei 
uusi ampuja uskalla mennä 
mukaan kilpailuun. 

Erinomainen tapa päästä 
tästä ohi on toiminnalliset 
harjoitukset kuten klassiset 
El Presidente drill, Mozam-
bique drill taikka valtava 

määrä uusia harjoituksia 
joita löytyy netistä. Niil-
le jäsenille, joilla ei vielä 
ole suoritettuna kursseja 
kuten Turvallinen ampuja 
tai  SRA:n peruskurssi ja 
täten pätevyyttä harjoittaa 
toiminnallisia ampumala-
jeja, näillä voi tarjota ehkä 
haastavamman ampuma-
harjoitusmuodon verrattuna 
tavalliseen perusammuntaan 
25 metrin etäisyydeltä pyö-
reälle taululle. Näillä voi 
harjoitella monia eri asioita, 
ei vain kehittää tarkkuutta. 
Yksi peruspilari on se että 
suoritus on hyväksytty vain 
jos osuu. Suoritukseen voi 
esimerkiksi lisätä yksi se-
kunti per ohimennyt lauka-
us, näin ampuja pakotetaan 

Nopea tuplalaukaus, sitten seuraava maali. Ampujan vankka ote näkyy kuvassa.

Äänimerkin soidessa ampuja, joka on seissyt kädet 
pään takana selkä tauluja kohtaan, kääntyy ja katse 
on jo maalien kohdalla, kädellä on pian instinktiivi-
nen ote pistoolista ja veto seuraa tätä.

käyttämään oman suoritus-
kyvyn tarvitsema aika. On 
turha olla nopein ampuja 
mikäli ei osu. Ajan mittaan 
ja harjoituksen myötä ampu-
ja ampuu yhtä tarkasti mutta 
nopeammin. Ei pelkästään 
tarkkuutta voi harjoitella 
näin vaan myös vetoa ko-
telosta ja paljon muuta mitä 
tarvitaan toiminnallisissa 
lajeissa (taikka loppupäässä 
sateisena päivänä).

Ainoa mitä tarvitaan on 
maalitaulut (esimerkiksi 
SRA- tai IPSC-taulut taikka 
tavanomaista A4-konttori-
paperia), ajastin sekä mitta-
nauha jotta suoritus voidaan 
halutessa toistaa. Nykyään 
löytyy myös paljon suorituk-
sia joita on tehty ampuma-
tarvikkeiden säästö mielessä 
pitäen (tai toisin sanoen, joi-
ta haluaa maksimoida yhden 
50 pistoolipatruunan rasian 
hyödyn) joka voi myös ol-
la houkuttelevaa ampujalle 
jolla on kenties perhe ja talo 
ja jolla ei ole taloudellisia 
mahdollisuuksia panostaa 
niin paljon harrastukseensa.

Paras tässä on kenties se 
että tulokset voidaan kirjoit-
taa aakkosjärjestyksessä ja 
näin vältetään kilpailua; tä-
mähän on vain harjoittelua. 
Pietarsaarenseudun Reservi-
läiset on kokeillut ottaa näitä 
mukaan ampumaohjelmaan  
vuonna 2015 ja positiivi-
sen palautteen myötä aikoo 
vakinaistaa nämä kuluvana 
vuonna 2016.

Johan Irjala
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Tänäkin vuonna SRA pii-
rimestaruus järjestettiin 
Kokkolassa. Suomenmes-
taruuskilpailulle kiintiöpai-
kat muodostivat  4 RES:iltä  
ja 2 RUL:ilta jotka tänä-
kin vuonna yhdistettiin 6. 
henkilön kiintiöiksi. Tänä 
vuonna järjestelyt sujuivat 
jouhevammin mm radiopu-
helinten avulla jolloin kaikki 
rastitoimitsijat sekä kilpailu-
toimisto pysyivät langoilla. 
Kilpailu koostui viidestä ras-
tilta, kaksi kiväärirastia, yksi 
lyhyt haulikkorasti sekä yksi 
lyhyt pistoolirasti ja lisä-
mausteena pikarasti pistoo-
lilla. Uusi SRA/toiminnalli-
nen rata Kokkolassa palveli 
hyvin ja kilpailijat osasivat 
noudattaa kapeuta sektorit 
hyvin (kaikki maatyöt kun 
ei ole vielä valmiita). Kil-
pailuun osallistui 24 henki-
löä usealta paikkakunnalta.

Mellersta 
Österbottens SRA 

distriktsmästerskap
För andra året i rad ordna-
des SRA DM vid Karleby 
skjutbana. I år förlöpte ar-
rangemangen bättre, delvis 
tack vare komradior med 
vars hjälp alla banor och 
tävlingskansliet kunde hål-
la kontakt med varandra så 
att de tävlande mer effektivt 
kunde styras dit det var kor-
tare kö. Tävlingen bestod av 
fem banor, två sköts med ge-
vär, en kort hagelbana samt 
en kort pistolbana. Sist men 
inte minst ingick mest som 
krydda en kortkort pistol-
bana. Den nya SRA-banan 
eller banan för tillämpat 
skytte fungerade bra och de 

Piirilehden lukeminen kuului erään pistoolirastin nimeltään “Päivystäjä” tehtävänkuvaan. Saul Rentola näyttää mallia.

”Pikakivääri”-rasti, metallimaalit kaa-
dettava ja tämän jälkeen eteneminen 
ja pahvimaaleja lähietäisyydeltä.

Osumien laskenta uudella radalla (kivääri & haulikkorastit). Vasemmalla Rolf 
Bäckström ja oikealla Trond Vikhammer.

Huolto on tärkeä (Janne Backlund) ja erityisesti kilpailutoimisto (Joakim Dahlin). 

Keski-Pohjanmaan sovelletun reserviläis-
ammunnan piirimestaruus 5.6.2016

Yhteiskilpailutulokset:
Sij. Pisteet Kilpailija Yhdistys Luokka
1  464,0403  Ylikangas Heikki  H-Reisj. RES  Avo  
2  356,2412  Fagerholm Valter  PJ-RES   Avo  
3  355,3576  Dahlin Joakim   PJ-RES   Avo  
4  311,0477  Tapanainen Mika   PJ-RES   Vakio  
5  269,5794  Bäckström Rolf   PJ-RES   Vakio  
6  263,6225  Numminen Hannu  Nivala RES  Vakio  
7  261,8776  West Filip   PJ-RES   Avo  
8  257,3361  Paananen Timo   Kokres   Vakio  
9  249,2078  Saariaho Toni   PJ-RES   Avo  
10  246,1933  Skytte Mikael   PJ-RES   Vakio  
11  245,3782  Isomaa Jakko   Nivala RES  Vakio  
12  233,4022  Lukkarila Juha   Kälviä RES  Vakio  
13  225,9089  Riihimäki Juha   Kälviä RES  50Avo  
14  222,8323  Nyman Robert   PJ-RES   Avo  
15  222,1732  Vikhammer Trond  PJ-RES   Vakio  
16  199,2882  Pasuri Jari   PJ-RES   Avo  
17  192,9654  Åström Ulf   Kokkola RES  50Avo  
18  182,5012  Sepponen Jarko   PJ-RES   Avo  
19  167,1105  Johansson Kim   PJ-RES   Avo  
20  152,8345  Syrjälä Tuomas   Kokkola RES Vakio  
21  143,3083  Niemi Anssi   Kokkola RES  Vakio  
22  112,8917  Lindblom Ere   PJ-RES   Avo  
23  111,9228  Häggblom Sune   PJ-RES   50Avo  
24  54,1596   Marjamäki Vesa   PJ-RES   50Avo  

tävlande kunde iakkta de särskilt snäva 
hanterings- och skjutsektorna som täv-
lingsledningen infört pga. ofullständiga 
mark- & jordbyggnadsarbeten i samband 
med banan. Tävlingen lockade 24 deltagare 
från � era orter. Johan Irjala
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Vaasan Marssi tarjoaa taas 
ainoana kansainvälisenä ko-
timaan marssitapahtumana  
MPK:n osastossa marssivil-
le edullisen osallistumispa-
ketin 12.–14.8. Tavoitteena 
on marssia kootusti 21 km:n 
reitti kolmena peräkkäisenä 
päivänä. Mikäli tämä ei so-

vi aikatauluun, voi mainiosti 
osallistua pelkästään yhden 
päivän suoritukseen. Jos 
taas 21 km:n matka ei tunnu 
riittävän haasteelliselta, on 
tarjolla lauantaina ja sun-
nuntaina myös 30 km:n tai 
42 km:n reitit. Minkä tahan-
sa vaihtoehdon valitseekin, 

niin  luvassa on jälleen upea 
tapahtuma kansainvälisessä 
ilmapiirissä kauniissa mai-
semissa ja hyvässä seurassa. 
Vaasan Marssin suorittanut 
voi lunastaa itselleen myös 
kävelypassin ja ryhtyä ke-
räämään kävelyleimoja kan-
sainvälisistä tapahtumista.

Practicalin, IDPA:n sekä 
SRA:n harrastajille kohden-
nettiin huhtikuussa ”lajikli-
nikkakurssi”. Tavoitteena oli 
lajista riippumatta harjoitella 
perustekniikoita siten, et-
tä saadaan selville kunkin 
ampujan kehittämiskohteet. 
Kilpailijalle tämä on olen-
naista mutta myös taktisesta 
ammunnasta kiinnostuneet 
saivat vinkkejä suoritusten 
kehittämiseen, sillä moni 
tärkeä ampumatekninen asia 
jää huomioimatta pelkästään 
yksin harjoitellessa. Toimin-
nallisissa ampumakilpailuis-
sa mestaruudet ratkaistaan 
sadasosasekunnnin ajanoton 
tarkkuudella ja taistelussa 
hitaampi menettää henken-
sä. Kummassakaan tapauk-
sessa ei ole varaa ohilauka-
uksiin eikä kuluttaa aikaa 
turhiin liikkeisiin. Monelle 

Toiminnallinen pistooli
oli uutta liikkeellelähdön, 
liikkumisen ja pysähtymi-
sen harjoittelu, jotka ovat 
sekä kilpa-ammunnassa että 
taktisella puolella suorituk-
sen kivijalkoja. Ammuttiin 
myös runsaasti erilaisia 
stressin alaisia tarkkuushar-
joitteita. Seuraava vastaava 
kurssi pidetään ensi keväänä, 
jolloin on talven jäljiltä hy-
vä mahdollisuus päästä taas 
harjoittelun makuun.  

Henkilösuojaus 1:n sisällön 
pohjalle rakentuvalla kurs-
silla oli opetuksen tavoit-
teena suojue- ja saattuetoi-
minnan opettamisen ohella 
antaa perusteet selviytymi-
seen ylläkön tuli-iskusta. 
Teemana illan harjoitukses-
sa oli johtaminen tilantees-
sa, missä toiminta taktisessa 
mielessä ”lähtee lapasesta”. 
Kehittämiskohteet kyetään 

Saattuetoiminta Pauhassa Lohtajalla
löytämään vain silloin, kun 
suoritukset - enemmän ja 
vähemmän - menevät pie-
leen. Ketään ei henkilönä 
arvostella vaan arvioidaan 
kriittisesti syntyneitä pi-
katilanneratkaisuja.  Näitä 
kokemuksia kertyi jälleen 
ripakopallinen mietintämys-
syyn jatkojalostettavaksi. 
Milloinkaan ei saa olla liian 
tyytyväinen suoritukseen, 

sillä liiallisten katteettomi-
en kehujen siivittämä itse-
riittoisuus johtaa helposti 
väärään kuvaan osaamises-
ta. Taistelutilanteessa  tämä 
kostautuu turhina tappioina. 
Asekäsittelyssä ja ammun-
noissa korostui taistelijan 
jokahetkinen tietoisuus 
aseen tilasta eli käyttäjätar-
kastus ajettiin satasella hie-
nomotoriikkaan. Tämänkin 

harjoituksen jälkeen ym-
märretään paremmin myös 
kuntotestauksen merkitys. 
Joukko on yhtä vahva kuin 
sen heikoin lenkki ja heikon 
lenkin leimaahan ei kukaan 
halua kypäräänsä. Henki oli 
hyvä ja yritys kova, näillä 
jatketaan tien suunnassa!

MilFight
MilFight -harjoittelijat taiste-
levat ”läskiä” vastaan myös 
kesällä. Treenikertoja on 
maanantaisin ja torstaisin 
kesäkuusta elokuun loppuun.  
Kaksi sisäharjoittelua viikos-
sa täydentää mainiosti muuta 
kesäkauteen kuuluvaa ulkona 
tapahtuvaa harjoittelua. Näil-
lä kyetään kuitenkin hyvin 
ylläpitämään talven aikana 
hankittua osaamista. Samal-
la on myös uusien harjoitte-
lijoiden mahdollista tulla tu-
tustumaan treeniporukkaan, 

sillä kynnyshän on vain tata-
mimaton korkuinen. Ehtona 
on kuitenkin se, että omaa 
jonkin kamppailulajin pe-
rusteita. Syyskuussa pidetään 
varsinainen säännöllisen viik-
koharjoittelun aloittamiseen 
tähtäävä perustekniikkaleiri. 
Mutta, jos vähänkin on käy-
nyt mielessä, että MilFight-
harjoittelua voisi kokeilla, niin 
nyt siihen on kesäkuukausina 
oivallinen mahdollisuus. Eikä 
taatusti kesämakkarat kerry 
vyötärölle.

Taktinen kivääri
Pääsiäispyhinä pidetty takti-
sen kiväärin ykköskurssi sai 
niin suuren suosion, että toi-
nen toteutettiin heti perään. 
Ykköskurssilla ”pyöritään 
oman origon” ympärillä. 
Kakkoskurssilla tähän lisä-
tään fyysinen rasitus ja liik-
kuminen. Käymällä nämä 
kurssit, on mahdollista osal-
listua vapaassa järjestyksessä 
kaikille muille jaksoille, pait-
si kursseille 6 ja 7. Taktinen 
kivääri 6 sisältää toiminnan 
pimeällä ja 7 kattaa testa-

uksen. Testiammunnat ovat 
mahdollisia vasta, kun on 
mitä testata eli perusopinnot 
tulee olla suoritettuna ennen 
”näyttökoetta”. Laina-aseita 
on myös tarjolla nopeille 
ilmoittautujille. Vaikka ai-
heotsikot vuosittain toistuvat 
samoina, niin jokaisen kurs-
sin sisältö kehittyy jatkuvasti 
aina edellisen pohjalta. Ker-
taus tekee tässäkin mestarin 
ja mestarithan harjoittelevat 
aina.  

Köysilaskeutumiskurssin en-
simmäisenä päivänä teorian 
ja ”kylmäharjoittelun” jäl-
keen laskeudutaan noin 10 
metrin korkeudelta Vaasas-
sa. Toisena päivänä köydet 
ripustetaan 45 metrin korke-
uteen Suomen Rehun siiloil-
la Seinäjoella. Tämä on aina 
harras päivä, sillä Lakeuden 
Ristin kellojen ääni yhdis-
tettynä pohjalaismaisemaan 
lintuperspektiivistä on mitä 
parhainta mielenrauhaa. Tä-
mä kannattaa ehdottomasti 
tulla kokemaan vaikkapa 
elämänkumppaninsa kanssa 
ja viettää yhteistä laatuaikaa 
köysistössä. Unohtuu samal-
la tiskivuoroista kinastelukin. 
Siilojen valtaus sujuu aina 
rennossa ja reipashenkisessä 
ilmapiirissä. Ja anoppi myös 
mukaan, jotta hänkin kokee 
paikan, missä televisiosarja 
”Yllytyshullut” käynnistyi.

Vaasan Marssi

Köysi-   
  laskeu-
    tuminen

Sivun kuvat ja tekstit 
Hannu Maunula.

Tulokset:

60 ls makuu
Y: stm Mika Kaarta, Kala-
joki 584
Y 50: tykkimies Jouni He-
lander, Nivala 567 (14 x)
alik. Yrjö Uusivirta, Nivala 
567 (10 x)
Y 60: korpraali Veikko Kaar-
ta, Kalajoki 582, korpraali 
Eero Marjakangas, Ylivies-

Reserviläisten pienoiskiväärin 
piirinmestaruuskilpailut 5.5. 
Nivalassa Pyssymäellä

ka 567, alik.Matti Ylikoski, 
Nivala 561, korpraali Jukka 
Saukko, Nivala 515, majuri 
Yrjö Muilu 452
Y 75: kapt. Alpo Hakala, 
Kokkola 566, korpraali Ka-
lervo Simi, Ylivieska 565

3 x 20 ls
Y 50: alik. Yrjö Uusivirta, 
Nivala 531, korpraali Jouni 
Helander, Nivala 528
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Jäsensihteeri 
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Ari Olli 050 375 4257
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Aineistopäivät:
Talvisodan päättyminen  13.3.
Marskin syntymäpäivä  4.6.
Haminan rauha 1809  19.9.
Itsenäisyyspäivä  6.12.

Autokilta ja Reserviläiset 
olivat kutsuneet kaikki asi-
asta kiinnostuneet koolle, 
”uskontoon ja puoluekan-
taan katsomatta” niin kuin 
on joskus tapana asiat il-
maista. Illan aiheena kaikes-
sa yksinkertaisuudessaan oli 
ajokortti, sekä siihen liitty-
vät uudistukset ja muutokset 
nyt ja tulevaisuutta ajatellen. 
Uudistuksia ja muutoksia 
on tullut melkoinen määrä, 
ihan lyhyessä ajassa, joten 
tällainen tilaisuus oli täysin 
paikallaan. 

Asiat koskettaa ensisijai-
sesti niitä henkilöitä joilla 
on edessään ajokortin uusi-
minen, lain säälimätön koura 
vaatii näin kun tulee tiettyyn 
ikään? Meitä reserviläisiä al-
kaa olla enenevässä määrin 
tämän vakavan asian edes-
sä, etenkin ne jotka ovat 
ammattinsa kuljetusalalta 
valinneet!

Illan isäntinä ja kokoon-
kutsujina olivat ajotutkin-
tojen vastaanottajat Matti 
Lukkarila ja Lars Suomela 
Ajovarma/Tra� , he ovat alan 
pitkäaikaisia ammattilaisia.  

Ajokortti-ilta Käyttöauton tiloissa 
Kokkolassa 22.3.2016

Heidän esimiehensä Jark-
ko Salmela jakoi ohjetta ja 
tietoa kuinka tästä edes olisi 
syytä toimia, kuinka ajokor-
tin uusiminen tulisi sujuvasti 
tehdä ja mistä nämä palve-
lut tulevaisuudessa saadaan. 
Käyttöauton puolesta terve-
tulo puheenvuoron esitti pai-
kallisjohtaja Juha Vainion-
pää, esitellen Käyttöauton 

toimintaa ja tarjoillen pulla-
kahvit kaikille osallistujille.

Tapahtuma oli saanut 
myönteisen vastaanoton, 
noin parikymmentä asiasta 
kiinnostunutta oli saapunut 
kuulemaan, esittämään te-
räviä kysymyksiä ja päivit-
tämään tietokantaansa. Kävi 
täysin selväksi, että tällaisia 
infotilaisuuksia tarvitaan 

edelleen.
Jonkinlainen ”aasinsilta” 

löytyi myös kysymykseen, 
”miten tämä liittyy puolus-
tusvoimiin”? Yksinkertai-
nen” kapulasilta” lienee se, 
että ellei ole sitä siviilikort-
tia, ei ole sitä PV: korttia-
kaan!

Teksti ja kuvat: 
Eero Muhonen

Harvat sotakirjat keskittyvät 
laajemmin yhden joukko-
osaston taistelijoiden aitoi-
hin henkilökohtaisiin koke-
muksiin. Tämä kirja sisältää 
38 taistelijan 91 tarinaa. Ne 
on koottu pääosin Jääkäri-
pataljoona 1:n  taistelijoiden 
kirjallisista muistelmista ja 
haastatteluiden ääni- ja ku-
vatallenteista. Tarinat on so-
vitettu yhteen sotahistorialli-
sen tiedon kanssa loogisella 
ja havainnollisella tavalla. 
Tämän Marskin luottopatal-
joonan jatkosodan tappiot 
olivat n. 270 kaatunutta ja 
yli tuhat haavoittunutta.

Lauri Hietaniemi on ke-

Ilomantsista Ilomantsiin 1941–1944
JP 1:n jatkosodan veteraanien kertomuksia

rännyt aineiston 15 vuoden 
aikana. Hänen isänsä pal-
veli JP 1:ssä hyökkäys- ja 

asemasotavaiheiden aikana. 
Idea tallentaa muistot kir-
jaksi syntyi, kun vielä oli 
elossa JP 1:n veteraaneja. 
Kirja sisältää 37 kuvaa ja 
yhdeksän karttaa, jotka hel-
pottavat lukijaa seuraamaan 
tarinoiden kokonaiskuvaa. 
Kirjan tarinat ovat totuuden 
mukaisia, ne liikuttavat luki-
jaa sodan aitoudella ja myös 
huumorillakin. 

Tapahtumat ovat johtaneet 
tekijät pohtimaan jatkosodan 
keskeisiä johtopäätöksiä: 
suurhyökkäyksen pysäyttä-
mistä 1944 ja taistelijoiden 
kestämistä. Näihin myös 
veteraanit antoivat oman 

panoksensa. Kirjoittajista 
Lauri Hietaniemi on � loso� -
an tohtori, reservin kapteeni. 
Hannu Aikio on eversti evp 
ja toiminut mm. Jääkäripri-
kaatin komentajana Sodan-
kylässä. Molemmat ovat JP 
1:n perintöä vaalivan Jääkä-
riprikaatin killan jäseniä.

Jääkäripataljoonan mie-
histössä arvioidaan pal-
velleen jatkosodan aikana 
yhteensä noin 200 Keski-
Pohjanmaan taistelijaa.

Lisätiedot ja tilaukset: 
Lauri Hietaniemi email: 
laurihietaniemi35(at)gmail.
com tai gsm 040 553 2764.

Jakobstads reservof� cersklubb rf. – 
Pietarsaaren Reserviupseerikerho ry .
ja – och
Pietarsaaren Seudun Reserviläiset ry –
Jakobstadsnejdens Reservister rf.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET SYYSKOKOUKSET 
torstaina 6.10.2016 klo 18.00. 
Pietarsaaren lukio. 
Luennoitsijasta ilmoitetaan myöhemmin. 
Tervetuloa!  Johtokunnat

STADGEENLIGA HÖSTMÖTEN 
torsdagen den 6.10.2016 kl 18.00 
vid Jakobstads Gymnasium. 
Om föreläsare meddelas senare. 
Välkomna! Styrelserna
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VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUSKOULUTUS
Piiripäällikkö Jukka Torppa

jukka.torppa@mpk.fi 

puh. 040 485 4744

Koulutussihteeri Rhea Nykvist

p. 0400 395 909

rhea.nykvist@mpk.fi 

Koulutustarjonta

Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa

www.mpk.fi /keski-pohjanmaa

www.facebook.com/kpkotu
www.mpk.fi /pohjanmaa

www.facebook.com/MPKPohjanmaanKOTU

Koulpääll Jani Pikkarainen

jani.pikkarainen@mpk.fi 

puh. 050 553 6828

Koulpääll Hannu Maunula

hannu.maunula@mpk.fi 

puh. 0500 719 283

Ykspääll Jukka Torppa

jukka.torppa@mpk.fi 

puh. 040 485 4744

Ykspääll Juha Ala-aho

juha.ala-aho@mpk.fi 

puh. 040 756 9960

”Kesä ja alkusyksy tarjoavat reserviläisille useita koulutustapahtumia 
omien sotilaallisten taitojen kehittämiseen (kuva Jouko Liikanen)”

PV:n tilaama sotilaallinen koulutus 
KPK:n hallinto- ja huoltopäivä    20.8.  Lohtaja 
Tukialueen taistelun perusteet / HÄJY16  3.– 4.9.  Maalahti 
Taktinen taistelukentän ensiapu 1 (TTEA 1) / HÄJY 16 3.–4.9.  Maalahti 
Tukialueen taistelu 2 / HÄJY16    3.– 4.9.  Maalahti 
Huollon suojaus / VUORI16    16.–18.9.  Haapajärvi 
 
Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus 
Maaliosasto- ja tukitoiminta / FINNSNIPER16  1.–3.7.  Lohtaja 
FINNSNIPER16     1.–3.7.  Lohtaja 
Ristinevan rääkki / Polkupyörämarssi   2.7.  Kälviä 
Köysilaskeutuminen     2.–3.7. Vaasa ja Seinäjoki 
Dunckers dag      4.–6.7.  Ruotsi 
Perinneaseammunnat / Pyhäjärvi   6.7.  Pyhäjärvi 
Naisten ase- ja ampumakoulutus   16.7.  Perho 
RK PM -ampumakilpailu 150m RA7 ja rk kenttä  1.8.  Vaasa 
Suunnittelu ja valmistelu / ÄRJY 16   3.8.–15.10.  Vaasa 
Jalkaväkijoukkueen taistelu/RANNIKKOMYRSKY16 5.–7.8.  Lohtaja 
Kenttähuolto / RANNIKKOMYRSKY  16 5.–7.8.  Lohtaja 
Taistelijan tiedustelukurssi 1 / RANNIKKOMYRSKY 16 5.–7.8.  Lohtaja 
Taktinen kivääri 2     6.–7.8.  Vaasa 
Kuntotesti / Lestijokilaakso    9.8.  Kannus 
Kansainvälinen Vaasan Marssi    12.–14.8.  Vaasa 
Tutustuminen Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueeseen / OP 13.8.  Lohtaja 
Ase- ja ampumakoulutus / JEPEN PYTTY  14.8.  Haapajärvi 
Kuntotesti / Kokkola     15.8.  Kokkola 
Sotilaskouluttajien varustarkastus ja huoltokoulutus 20.8.  Lohtaja 
AK –pohjaisen reserviläiskiväärin käsittelyn peruskurssi 20.–21.8.  Vaasa 
Cooper-testijuoksu 12min / Laihia  25.8.  Laihia 
Perinneaseammunnat / Perho    27.8.  Perho 
Sotilaspoliisitehtävien aseenkäyttötilanteet  27.–28.8.  Vaasa 
Pistoolin turvallinen peruskäsittely   27.–28.8.  Vaasa 
MilFight -jatkokurssi (syyskausi 2016)   1.9.–30.12.  Vaasa 
MilFight -PERUSTEKNIIKKALEIRI ALOITTELIJOILLE 3.–4.9.  Vaasa 
Kuntotesti / Pietarsaaren seutu    6.9.  Pedersöre 
Maakuntakomppanian coopertesti   8.9.  Vaasa 
Kustinfanteri 1      10.–11.9.  Jakobstad 
Taktinen kivääri 3     10.–11.9.  Vaasa 
Ase- ja ampumakoulutus / Halsua   10.–11.9.  Halsua 
Ase- ja ampumakoulutus / Kaustinen   11.9.  Kaustinen 
Kurssivääpelikoulutus KOTU-yksikön henkilöstölle 14.–25.9  Vaasa 
Tukitoiminta / VUORI16     16.–18.9.  Haapajärvi 
Järjestys ja turvallisuus     16.–17.9.  Vaasa 
Toimitsijat / Pystykorva SM    17.9.  Kokkola 
Liikenteenohjaus     17.9.  Vaasa 
Ase- ja ampumakoulutus / GC Pietarsaari  17.9.  Pietarsaari 
Tarkka-ammunta pienoiskiväärillä 3   17.–18.9.  Vaasa 
Maakuntakomppanian coopertesti   22.9.  Vaasa 
PV:n materiaalikoulutus     23.9.  Vaasa 
 
Varautumisen ja turvallisuuden koulutus 
PM pienoiskiväärikilpailut 60ls makuu ja 3x20 asentokilpailu 7.8.  Vaasa 
Vattaja päivä / Lohtajan koulu    18.8.  Lohtaja 
Kokkolan suomenkielisen lukion maastokurssi  18.–19.8.  Lohtaja 
MilFight -PERUSTEKNIIKKALEIRI ALOITTELIJOILLE 3.–4.9.  Vaasa 
Nuorten maastokurssi / VUORI16   16.–18.9.  Haapajärvi 
Pietarsaaren lukion turvakurssi    30.9.–2.10.  Lohtaja  
    
Lisätietoa ja ilmoittautuminen www.mpk.� /koulutuskalenteri     

Maanpuolustuspiirin pää-
harjoitus PAUHA16 toteutui 
erinomaisesti. Kiitokset siitä 
kuuluu harjoituksen johto- ja 
tukitehtäviin osallistuneille 
toimijoille, kurssinjohtajille, 
kouluttajille ja kurssilaisille 
puolustusvoimia unohta-
matta. Suurimmillaan har-
joituksen vahvuus oli 432 
osallistujaa. Harjoitukseen 
tutustunut valtakunnallinen 
vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen neuvottelukunta koki 
tutustumiskäynnin hyödyl-
lisenä ja silmiä avaavana tapahtumana. 
Myönteistä huomiota sai erityisesti se, 
että harjoituksen johto- ja tukitehtävissä 
toimivien reserviläisten tehtävät harjoi-
tuksessa olivat vahvasti sidoksissa heidän 
sodan ajan tehtäviin. Lisää harjoituksesta 
voi lukea toisaalta tästä lehdestä.

Kevään aikana reserviläisten mahdolli-
suudet ase- ja ampumakoulutuksen järjes-
tämiseen ovat parantuneet lehden levikki-
alueella. Maanpuolustuspiirin koulutus- ja 
tukiyksiköt ovat saaneet käyttöönsä 9 x 19 
mm:n CZ 75 Compact -pistooleita. Pistoo-
leilla suoritettavien ase- ja ampumakoulu-
tustapahtumien suunnittelu on käynnissä 
ja niiden toteutus alkaa syksyn aikana. 
Koulutustapahtumat lisätään koulutuska-
lenteriimme loppukesän ja syksyn aikana.

Kesä ja alkusyksy tarjoavat alueemme 
reserviläisille useita koulutustapahtumia 
omien sotilaallisten taitojen kehittämi-
seen. Lohtajalla elokuussa järjestettävän 
RANNIKKOMYRSKY16 -harjoituk-

MPK:n pistoolihankinta toteutui
sen teemana on sovellettu 
jalkaväkitaistelu- ja koh-
teensuojauskoulutus, jossa 
toimintaa elävöitetään Porin 
prikaatin KASI-simulaatto-
rijärjestelmällä. Syyskuun 
ensimmäisenä viikonloppu-
na Maalahdessa järjestettä-
vän HÄJY16-harjoituksen 
koulutustarjonnasta löytyy 
Tukialueen taistelun perusteet 
-kurssi, jonne voivat MPK:n 
kotisivujen kautta hakeutua 
paikallis- ja maakuntajouk-
kojen tehtävistä kiinnostuneet 

sijoituskelpoiset reserviläiset.
Kurssille ilmoittautuneiden reserviläisten 
tiedot toimitetaan Pohjanmaan aluetoimis-
tolle, joka valitsee kurssilaiset ja toimittaa 
heille VEH-kutsut. Samaa periaatetta nou-
datetaan VUORI16-harjoituksessa toteu-
tettavalla Huollon suojaus -kurssilla, tosin 
sillä erotuksella, että lopullisen vallinnan 
kurssilaisista tekee koulutuksen tilannut 
3. Logistiikkarykmentti.

Harjoitusten lisäksi koulutustarjonnassa 
on useita monipuolisia koulutustapahtu-
mia, joihin voi tutustua syvemmin ko-
tisivujemme koulutuskalenterin kautta. 
Tiedotamme toiminnasta myös Keski-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan koulutus- ja 
tukiyksiköiden Facebook-sivuilla. 

Hyvää kesää ja läm-
pimät onnittelut kai-
kille 4.6. ylennetyille 
reserviläisille!

Jukka Torppa
Piiripäällikkö

Pistoolihankinnan 
myötä ase- ja ampu-
makoulutuksen tar-
jonta laajenee (kuva 
Hannu Maunula).


