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Tänään 30. marraskuuta vietämme 
Talvisodan alkamisen muistopäi-
vää. 70 vuotta sitten hajosi Suomen 
noudattama turvallisuuspolitiikka 
pirstaleiksi. Olimme luottaneet 
Kansainliittoon ja Neuvostoliiton 
kanssa solmittuun hyökkäämättö-
myys-sopimukseen. Kumpikaan 
ei kyennyt estämään Neuvostolii-
ton hyökkäystä. Myös Saksa, jota 
olimme pitäneet ystävänä, hylkä-
si meidät. On syytä muistaa, että 
kansainvälinen politiikka ei tunne 
lahjan antajaa eikä sen saajaa.

Talvisota oli itse asiassa toi-
nen Vapaussota tai sen jatko-osa 
samalla tavalla kuin I ja II Maa-
ilmansota muodostivat yhden 
kokonaisuuden. Talvisodassa oli 
kysymys imperialistisen Neuvos-
toliiton raakalaismaisesta hyök-
käyksestä pari vuosikymmentä 
aikaisemmin Venäjästä irtautu-
neen Suomen valtaamiseksi, sen 
itsenäisyyden murskaamiseksi 
ja Suomen kansan tuhoamiseksi, 
siirtämällä väestö jonnekin kauas 
ja asuttamalla maa venäläisväes-
töllä. Alkuvuodesta 1940 Stalin 
tilasi 25.000 suomalaiselle, muun 
muassa upseereille ja suojeluskun-
talaisille teloitukset Katynista. 

Stalin ei halunnut esiintyä 
hyökkääjänä ja siksi hän kaivoi 
historian roskakorista esiin kol-
me asiaa; 42.AK sodanjulistuk-
sen Suomelle 29.tammikuuta 
1918, Kansanvaltuuskunnan ja 
sen kanssa 1.3.1918 solmitun 
valtiosopimuksen ja muokkasi 
näistä Terijoen hallituksen, jota 
Neuvostoliitto vaatimattomasti 
avusti yli puolen miljoonan mie-
hen sotavoimalla. 

Lenin ja Stalin olivat erityisesti 
pahoittaneet mielensä, koska Suo-
messa ensimmäisenä ”torpattiin” 
heidän ja kumppaneidensa idea 
maailmanvalloituksesta kommu-
nismin varjolla. 

Talvisota

Ilmeisesti Suomen ja Baltian mai-
den valloitus oli pakko jättää myö-
hempään ajankohtaan, koska bolshe-
vikkihallitus oli heikko ja Venäjän so-
taväkikään ei ollut teräkunnossa. Sen 
sijaan Lenin kumppaneineen keskittyi 
tärkeimpään eli Georgian ja Ukrainan 
erkautumisen estämiseen. Näiden it-
senäistyneiden valtioiden valloitusta 
ja alistamista  nimitettiin ”kansalais-
sodaksi” samoin kuin vastavallanku-
mouksellisten eliminointia.

Monelle suomalaiselle poliitikolle 
sota tuli yllätyksenä. Kuitenkin lukui-
sat asiantuntijat ja erityisesti sotilaat 
olivat nähneet jo Vapaussodan loppu-
tuloksessa viitteet Leninin ja Stalinin 
tyytymättömyyteen, että Suomi ja 
myös Baltian maat olivat irtautuneet 
Äiti-Venäjästä. Neuvostoliiton aikeis-
ta antoi viitteitä jo 1930-luvun puoli-
välistä alkaen tapahtuneet tunnustelut 
”aluevaihdoista”. Saksan hyökkäys 
Puolaan loi otollisen tilaisuuden, jota 
Stalin ei jättänyt käyttämättä. 

Syksyn neuvotteluilla ei ollut vaiku-
tusta sodan alkamiseen. Neuvostoliitto 
käytti ajan poliittiseen painostukseen 
ja joukkojensa keskittämiseen. 

Jo maaliskuussa vuonna 1939 oli 
Puna-Armeija harjoitellut hyökkäystä 
Suomeen ja jo silloin oli harjoituksen 
alkutilanteessa todettu, että ”Karjalan 
Kannaksella 22.–23.7.1939 Mainilan 
kylän liepeillä sattui useita merkittä-
viä rajaselkkauksia sinisten joukko-
jen kanssa”. 

Suomi saa kiittää itsenäisyyten-
sä säilymisestä monia seikkoja ja 
tapahtumia. Suomen sotaväki oli 
koulutettu hyvin ja varustettu mah-
dollisuuksien mukaan. Sotavarus-
tuksessa oli kuitenkin ratkaisevia 
puutteita, mm. panssarintorjunta-
välineitä ja tykistön ammuksia oli 
niukasti. 

On paljon kritisoitu 1920- ja 30-
lukujen puolustusmäärärahojen 
niukkuutta. Vapaussodan jäljiltä 
maan jälleenrakentaminen ja tar-
peellisten – jo ennen sodan alkua 
päätettyjen, mutta sodan tekosyik-
si väitettyjen – yhteiskunnallisten 
uudistusten toteuttaminen vaativat 
myös runsaasti varoja. Silloinkin 
käytettävissä olleet varat olivat 
niukat tarpeisiin verrattuna, kuten 
olemme nykypäivinäkin saaneet 
havaita.

Stalin taipui rauhaan ilmeisesti 
siksi, että hän pelkäsi länsivaltojen 
tuloa Suomen avuksi. Kuitenkin jo 
kolmen viikon kuluttua Stalinille 
valkeni, että hän oli arvioinut ti-
lanteen väärin. Suomen itsenäi-
syys kuitenkin pelastui ja siitä me 
tänä päivänä kiitämme Talvisodan 
taistelijoita ja heidän tukijoitaan 
kotirintamalla.

Vaasan Sotilasläänin 
entinen komentaja,
eversti evp. 
Ari-Ilmari Iisakkala

” Talvisodassa 
          oli kysymys 
Neuvostoliiton 
raakalaismaisesta 
hyökkäyksestä Suomen 
itsenäisyyden murskaa-
miseksi ja Suomen
kansan tuhoamiseksi.

Suomi. Näyttää vahvasti siltä, 
että kristilliseen perinteeseen 
pohjautuvaa laillista isänmaa-
ta puolustavat poltetaan kohta 
noitaroviolla radikaalien uu-
distajien toimesta. Annamme-
ko tämän murentamisen jatkua 
vai nostammeko päämme ja 
käymme puolustamaan suo-
malaista Suomea?

Matti Kiviniemi

tuulissa. Luotan yhteistyöhakui-
suuteenne myös jatkossa Pohjan-
maan Aluetoimiston kehittäessä 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen ja veteraanien perinnön vaa-
limisen edellytyksiä. Annetaan 
myönteisellä, tulevaisuuteen luot-
tavaisesti suhtautuvalla asenteella 
Pohjanmaan Aluetoimistolle ja sen 
päällikölle everstiluutnantti Tapio 
Luukkaiselle hyvä lähtö uudelle 
vuosikymmenelle!

Hyvät lukijat! Veteraanisukupol-
ven uhrauksiin ja aikaansaannok-
siin verrattuna meidän tulevaisuu-
den haasteemme näyttävät varsin 
vähäisiltä! He loivat Talvisodan 
105 päivän legendan. Melkoinen 
osa näistä miehistä ja naisista tais-
teli sodassa tai kantoi vastuuta koti-
rintaman töistä yli viisi vuotta. Sen 
jälkeen monilla heistä oli edessään 
paluu tuhottuun kotiin, rakenta-
maan uutta kotia ja Suomea. 

Me nuoremmat olemme oppi-
neet veteraaneille tutut sanonnat: 
”Periksi ei saa antaa” ja ”kaveria ei 
jätetä”. Huolehtikaamme osaltam-
me Talvisodan hengen säilymises-
tä. Pidetään hiellä, kyynelillä ja en-
nen muuta rakkaudella rakennettu 
Suomi pystyssä! Olkaamme ylpeitä 
isänmaastamme ja työstämme sen 
hyväksi!

Pohjanmaan Sotilasläänin ja 
omasta puolestani toivotan pohja-
laiselle maanpuolustusväelle hyvää 
ja rauhaisaa joulun aikaa sekä me-
nestystä vuodelle 2010! 

Vaasassa  7.12.2009
Pohjanmaan Sotilas-

läänin komentaja   
Eversti Jorma Aherto

Joulu, kierrätettävä lahja
Joulu on rauhan juhla. Saamme sydä-

men pohjasta kiittää Jumalaa ja edel-
lisiä sukupolvia, että voimme viettää 

tätä juhlaa kodeissamme omien rakkait-
ten kanssa turvallisessa isänmaassamme. 
Saatamme lähteä halumme mukaan joulun 
yhteisiin juhliin, joululaulujen ja –virsien 
äärelle tai sytyttää kynttilän omassa kodissa.

Rauhallinen joulu ei ole itsestään selvä. Edessäni 
on äsken sotilaspoikien perinnehuoneeseen tuotu lii-
kuttava kuva noin 16-vuotiaasta kalajokisesta vapaus-
soturista, vapaaehtoisesta. hän on asepuvussa, kivääri 
jalalla, mutta lakki on niin suuri että, että se tuntuu 
olevan täysin korvien varassa. Nukaan hän on kuiten-
kin tahtonut lähteä, oli Viipurin katselmuksessa asti, 
sotilaspoika ja sotilas.

Ei ollut rauhallinen joulu 70 vuotta sittenkään. Tal-
visota oli juuri alkanut. Mustat paperiverhot, ”molo-
tohvit” olivat ikkunoissa ja vaatteet sängyn vierellä 
pinkassa yöllisen ilmahälytyksen varalta. Lahjoja ei 
ollut 10-vuotiaalle pojalle monia, mutta olin kiitolli-
nen, että hälytystä ei tullut eikä tarvinnut lähteä pihal-
le kaivettuun katettuun kuoppaan, ”pommisuojaan”. 
Jouluevankeliumiin liittyi todella harras rukous, var-

jele Taivaallinen Isä sotilaita 
rintamalla ja anna Suomen 
säilyä. Auta meitä kestämään. 
Se oli pojan rukous vanhem-
piensa kanssa.

Rukoukseen yhtyi koko 
kansa, yhtenä perheenä. Ku-

kaan ei saanut jäädä yksin, ketään ei tahdottu jättää si-
vuun. Me luotimme Jumalaan ja kestimme henkisesti. Ja 
se merkitsi sitä, että kaikki pystyivät tekemään parhaansa, 
vieläpä yli voimiensa. Tavattoman nuoretkin kestivät siellä. 
”Enkeli taivaan” -virren rinnalla ikään kuin soi koko ajan 
”Jumala ompi linnamme, ja vahva turva aivan”.

Tänään on rauhan joulu. Kaikkea tuntuu olevan yltäkyl-
lin. Mutta kun seuraa niin monessa muodossa luoksemme 
tulevaa mediaa, niin ei se ole täynnä kiitosta, vaan mie-
luummin erilaista valitusta ja moitetta. Tokihan epäkohtia 
on, mutta aineellista hyvää on todella paljon. Mutta samalla 
tuntuu, että yhteishenki, toinen toisestaan välittäminen on 
jäämässä itsekkyyden alle. Eikä siitä voi syyttää hallitusta, 
EU:ta tai puolueita. Jokainen meistä joutuu miettimään 
omaa kohtaansa, vaikka muitten syyttäminen olisi paljon 
helpompaa.

Herran enkeli ilmoitti ensimmäisenä jouluna: ”Älkää 

pelätkö” Minä ilmoi-
tan teille ilosanoman, 
suuren ilon koko kan-
salle. Tänään on teille 
Daavidin kaupungissa 
syntynyt Vapahtaja.” 
Meidät kaikki, koko 
kansa hyväksyttiin 
ilosanoman vastaan-
ottajiksi. 

Mutta tuo lahja on 
pantu kierrätettäväksi. 
Ilosanoma on vietävä 
eteenpäin, että joulu 
olisi hyvä juhla kai-
kille; että me hyväk-
syisimme toisemme. 

Veljeä ei jätetä. Oma lähipiirihän siinä ensimmäisenä 
on, eihän kukaan jää yksin. Ja erilaiset vanhainkodit, 
keitä siellä kävisin katsomassa? Muutama kotoinen 
piparkakkukin lämpimän kädenpuristuksen kanssa 
voi merkitä paljon.

Joulurauhaa ja siunausta toivottaen
Juhani Kajava

” ... tuntuu, että 
          yhteishenki, toinen 
toisestaan välittäminen on 
jäämässä itsekkyyden alle.

” Miten rohkeus on 
          koettava nykyisessä 
rauhantilassa,kun ei 
tarvitse taistelussa 
syöksyä vihollisen tuleen?

Rovasti Juhani Kajava.

Pohjanmaata asut-
taa juuristaan ja 
perinteistään yl-
peä heimo, jolle 

itsenäisyys on ollut toteutu-
nut unelma ja puolustamisen 
arvoinen asia! Siksi voimme 
perustellusti käyttää ilmaisua 

komia kuvaamaan maakuntiemme 
ylväitä maanpuolustusperinteitä. 
Komiahan tarkoittaa paikallisella 
murteella hienoa ja hyvää asiaa. 

Komiasti sujuivat myös itsenäi-
syyspäivän juhlallisuudet eri puo-
lilla sotilaslääniämme. Pelkistäen 
voin sanoa, että Suomi ammentaa 
edelleen henkistä voimaa ja itse-
tuntoa Talvisodan hengestä! Tilai-
suudet olivat hieno kunnianosoitus 
sotiemme veteraanisukupolven 
edustajille – miehille ja naisille, 
jotka turvasivat taistelullaan ja 
työllään itsenäisen isänmaan. Kii-
tos siitä heille!

Sotilaslääni on perinteitä vaalien 
pyrkinyt seuraamaan aikaansa ja 
muokkaamaan koulutustaan sekä 
muita tehtäviään nyky-yhteiskun-
nan tarpeita vastaavalla tavalla. 
Tuossa työssä on ollut tärkeässä 
osassa hyvä yhteistyö maanpuolus-
tusjärjestöjen kanssa. Kehitystyön 
onnistuminen tulevaisuuden haas-
teissa edellyttää yhteistyön kehittä-
mistä.  Puolustusvoimien komenta-
ja totesi itsenäisyyspäivän paraatin 
puheessaan: ”Puolustusvoimia on 
noin puolentoista vuosikymmenen 
ajan sopeutettu Euroopan muuttu-
neeseen turvallisuustilanteeseen, 
jonka yhtenä ominaispiirteenä on 
kaikkialla ollut asevoimien hen-
kilöstö- ja kalustomäärien lasku. 
Uudistuksia tehtäessä katseemme 
on suunnattu tulevaisuuteen. Siksi 
on välttämätöntä purkaa vanhaa, 
jotta voidaan rakentaa uutta. Ko-
ko ajan tähtäimessä ovat tulevai-
suuden puolustusvoimat, joilla on 
kyky puolustaa maata muuttuvassa 
turvallisuusympäristössä ja joiden 
on määrä olla entistä kustannuste-
hokkaammat.”

Kehitystyössä on hyvä muistella 
historian oppeja. Talvisodan ko-

kemuksista riittää ammennettavaa 
vielä nykyäänkin, niin varusmies-
ten ja reserviläisten koulutukseen 
kuin myös kansan johtamiseen. So-
tilailta vaaditaan sitkeyttä, rohke-
utta, hyvää fyysistä kuntoa, kovaa 
henkistä kanttia ja vahvaa yhteis-
henkeä - sekä valmiutta uhrautua 
toisten puolesta. 

Miten rohkeus on koettava 
nykyisessä rauhantilassa, kun ei 
tarvitse taistelussa syöksyä vihol-
lisen tuleen? Entä mitä tarkoittaa 
käytännössä visio, joka auttaa 
katsomaan tulevaisuuteen? Jo 
neljätuhatta vuotta sitten kiinalai-
nen sotateoreetikko SunTzi totesi, 
että sodankäynti heijastelee aina 
yhteiskunnassa vallitsevia arvoja. 
Tuon tosiasian myös suomalaiset 
ovat oppineet varsin kovalla taval-
la niin maailmansotien pyörteissä 
kuin kylmän sodan aikakauden 
”yöpakkasten” yhteydessä. Niin-
pä puolustusvoimien tulevaisuuden 
arvioinnissa on syytä tarkastella 
niin turvallisuuspoliittista kuin 
myös taloudellista kehitystä. 

Taantuma ja 
väestökehitys tuovat 
haasteita taloudelle

Meille kaikille taitaa olla sel-
vää, että taantuman jälkilasku ja 
väestökehitys tuovat melkoisia 
haasteita taloudenpidolle jo lähi-
vuosina. Historian peruutuspeiliin 
katsomista tarvitaan oppimisen 
takia. Rohkeutta tarvitaan katso-
aksemme riittävän pitkälle tule-
vaisuuteen. Silloin joutunemme 
hyväksymään tosiasian, että huol-
tosuhteen heikentyessä, on vähe-
nevillä henkilöstövoimavaroilla 
saatava enemmän aikaan.

Puolustusvoimien osalta se 
merkitsee rakenteiden huolellista 
tarkastelua, jotta käytössä olevalla 
rahoituksella ja henkilöstöllä kye-
tään uusimaan joukkojen kalustoa, 
kouluttamaan laadukkaat joukot ja 
hoitamaan mm kriisinhallintatehtä-
vien haasteet. Esimerkiksi sotilas-
läänimme muutos aluetoimistoksi 
on niin sanottua ”juustohöyläämis-
tä”, jolla virtaviivaistetaan hieman 
hallintoa ja saavutetaan tarvittava 
aikalisä tavoitetilan rakentamiseksi 
noin 10 – 15 vuoden päähän.

Jo alkavalla vuosikymmenellä 

meidän on todennäköisesti vähen-
nettävä sodan ajan joukkojemme 
määrää. Tuolloin ei aiemmin esillä 
ollut kolmanneksen vähennys vält-
tämättä riitä! Taistelu on edelleen 
sydämen asia, mutta se vaatii tek-
niikkansa. Emme saa enää koskaan 
joutua puolustamaan vapauttamme 
yhtä vajaasti varustettuina kuin Tal-
visodassa. Toki kaikki ratkaisut on 
tehtävä huolella turvallisuusympä-
ristön haasteita arvioiden.

Joukkojen vähentäminen vaatii 
sotaväkemme kouluttamista uu-
distetulla taktiikalla, joka asettaa 
melkoisia haasteita varusmies- ja 
reserviläiskoulutukselle. Tuonkin 
asian kykenemme kuitenkin hoi-
tamaan perinteisellä suomalaisella 
aloitteellisuudella ja tottumuksel-
la itsenäiseen toimintaan pieninä 
osastoina – niin kuin olemme työ-
elämässä tottuneet tekemään! 

Valtion ja kuntien hallinnossa on 
edessä sama tilanne. Monissa poh-
jalaisissa kunnissa tehtävät verojen 
korotukset ja pienet leikkaukset 
menoissa antavat lisäaikaa tulevai-
suuden hahmottamiseksi, vision ra-
kentamiseksi. Päättäjiltä vaaditaan 
rohkeutta esittää kehitysvaihtoeh-
dot ja alistaa ne keskustelulle. 

Talvisodan henkeä 
tarvitaan yhä

Niin kunnallishallinnon kuin 
myös maanpuolustuksen päätök-
senteossa ovat aina tunteet muka-
na. Siksi tarvitaan aikaa avoimelle 
keskustelulle ja asioiden sulatte-
lulle. Siten kansalaiset saadaan 
mukaan kehitystyöhön. Meiltä 
kaikilta vaaditaan Talvisodan 
henkeä lähteä yhdessä etsimään 
sopivia ratkaisuja, jotta voisimme 
muuttuvassa maailmassa säilyttää 
kilpailukykymme ja elintasomme. 
Siinä työssä ei ole häviäjiä, on 
vain voittajia! 

Hyvää, ennakoivaa suunnittelua 
tarvitaan myös maanpuolustusta-
pahtumien valmistelussa. Tässä 

yhteydessä meidän on 
hyvä muistaa, että turval-
lisuus ei ole jatkossakaan 
pelkästään sotilaiden asia. 
Merkittävä osa Suomen 
puolustuksen uskottavuut-
ta on aina ollut ainutlaatui-
nen kokonaismaanpuolus-

tusjärjestelmämme ja aktiivisesti 
toimivat maanpuolustusjärjestöt. 
Maanpuolustusjärjestöt ovat otta-
massa yhä lisääntyvässä määrin 
vastuuta koulutuksesta ja veteraa-
nien perinnön vaalimisesta – on 
aika kantaa viestiä!  

Ensi vuonna Pohjanmaan Alue-
toimisto kouluttaa käytössään ole-
villa vajaalla 3000 koulutusvuoro-
kaudella omissa harjoituksissa 450 
reserviläistä. Maanpuolustuspiireil-
tä tilataan koulutus 550 reserviläi-
selle. Painotus on siis siirtymässä 
yhä selkeämmin vapaaehtoisen 
koulutustoiminnan piiriin!

Yhteisten voimavarojen käyttä-
miseksi tehokkaasti, maanpuolus-
tusjärjestöjen toivotaan sopeutta-
van suunnitteluaan puolustusvoi-
mien suunnittelurytmiin ainakin 
merkittävimpien ja samalla usein 
mittavimpien tapahtumien osalta. 
Saattaa tuntua turhan haastavalta 
vaatimukselta, mutta uskon yh-
teistyön onnistuvan osin vanhalla, 
käytännössä jo koetellulla koke-
muksella! 

Maanpuolustus-
järjestöille näkyvyyttä

Paikkakuntien juhlatilaisuuksien 
tukemisessa maanpuolustusjär-
jestöillä on hyvä tilaisuus osal-
listua arvokasvatukseen ja saada 
näkyvyyttä omalle toiminnalleen. 
Järjestelyä on jo vuosia opiskeltu 
Etelä-Pohjanmaan maanpuolus-
tustapahtumissa, viimeksi esimer-
kiksi soveltuvassa Lapuan itsenäi-
syysjuhlassa 2009, Vaasan ylväät 
perinteet omaavissa tapahtumissa 
sekä Kokkolan alueen monipuoli-
sessa yhteistyössä. Vaasan maan-
puolustusjärjestöjen kokoamat 
lippulinnat sankarihaudoilla ovat 
olleet komeimpia näkemiäni – 
toivon hienon perinteen jatkuvan 
myös tulevaisuuden haasteissa!

Kiitän kaikkia maanpuolus-
tusjärjestöjä saamastamme tues-
ta ja ymmärryksestä muutoksen 

Komiasti jääkäreiden jäljissä! 

Eversti Jorma Aherto.

Meillä jokaisella, jotka olem-
me saaneet matkailla ulko-
mailla, on runsaasti mukavia 
kokemuksia ja muistoja näiltä 
matkoiltamme. Me olemme 
saaneet nähdä ja kokea vie-
raan maan elämää ja kulttuuria. 
Minua ainakin on elähdyttänyt 
ruotsalaisten ruotsalaisuus, 
saksalaisten saksalaisuus, ame-
rikkalaisten amerikkalaisuus, 
kreikkalaisten kreikkalaisuus 
jne. Jokaisessa maassa olen 
kokenut sydämellistä vieraan-
varaisuutta. Usein on jäänyt 
sellainen mieli, että tänne olisi 
mukava palata.

Joskus, kun on tarkemmin 

pysähtynyt miettimään asettuisin-
ko asumaan johonkin niistä mais-
ta, on noussut mieleen sekavia aja-
tuksia. Välähdyksen omaisesti on 
noussut mieleen ne laitapuolen nä-
kymät ja vähempiosaisten asema 
kussakin maassa. Mikään vieras 
maa ei olekaan lyhyen tarkastelun 
jälkeen saanut minua kaipaamaan 
isänmaani vaihtamista.

Olen monilta matkoiltani pa-
latessa kuullut matkatovereitteni 
huokaavaan, että on se vaan mu-
kava palata Suomeen.

Miksi näin? Pienen tarkastelun 
jälkeen huomaa, että suomalai-
suudessa on jotain meille yliver-
taista, jota kannattaa myös puo-

lustaa. Menneiden kahtiajakojen 
ja sotien jälkeen olemme saaneet 
elää ja keittää yhteiskuntaamme 
rauhassa ja vailla suurempia sisäi-
siä ristiriitoja. Tosin onhan meitä 
painostettu ja ulkopuolelta yritetty 
saada kumoamaan jopa koko yh-
teiskuntajärjestyksemme, mutta 
onneksi ne voimat on tähän asti 
voitettu.

Jatkuuko näin? Henkilökoh-
taisesti olen huolissani suoma-
laisuuden tulevaisuudesta. Olen 
näkevinäni, että takavuosien suo-
malaista yhteiskuntaamme ha-
jottamaan pyrkineet voimat ovat 
luoneet nahkansa ja syntyneet uu-
delleen erivärisinä. Historiamme 

opettaa, että radikaalisuus johtaa 
ennemmin tai myöhemmin väki-
valtaisiin purkauksiin. Näin käy 
tietysti myös silloin, jos emme 
kunnioita lähimmäistämme ja 
hänen tarpeitaan.  

Hämmästykseni kasvaa jatku-
vasti seuratessani miten luterilai-
seen pohjaan perustuvaa lainsää-
däntöä murennetaan pala palalta. 
Yhä enemmän alkaa tuntua siltä, 
että olen kohta ajatuksieni kanssa 
vähemmistöä. Olen edelleenkin 
valmis puolustamaan perinteisiä 
arvoja kotia, uskoa ja isänmaata. 
Varmaan minut kohta tuomitaan 
suvaitsemattomuudesta, kun ihan-
teeni on perinteinen suomalainen 

Suomalaisen Suomen puolesta

Veteraanin 
lähiystävän 
tehtäviä:
• Toimia hienotunteisesti veteraanin 
   ehdoilla.

• Lievittää yksinäisyyttä.

• Avustaa yksinäisyyttä pienissä 
   asioissa.

• Kuunnella, tukea ja tallentaa 
   veteraaniperinnettä.

• Ilmoittaa toiminnasta lähisukulaisille.

• Ei ota rahaa tai omaisuutta 
   veteraanilta.

• Myötävaikuttaa virkistävästi esim.
   avustaa osallistumisessa veteraani- ja 
   maanpuolustustilaisuuksiin, 
   jumalanpalveluksiin jne.
• Järjestää pienimuotoisia ulkoilu-, 
   auto- ja kotiseuturetkiä.
• Viedä kahville
• Toimia taistelijaparina.

• Muodostaa tarvittaessa puoliryhmän  
   toisen taistelijaparin kanssa.

• Vie tarjottavat mukanaan 
   (kahvit, korput ja ”vanikan”

• Käy tai soittaa kerran viikossa.

• Antaa tunnustusta.

Veteraania ei jätetä!

Eversti evp. 
Ari-Ilmari Iisakkala.
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Olimme pieniä, nuoria, innok-
kaita miehenalkuja kodeissa, 
leikkien, auttaen kotiväkeä 
erilaisissa askareissa kotona ja 
koulussa ja myös sotilaspoiki-
na koko kotipaikkamme ja 
isänmaamme palveluksessa.  

Meitä kasvatettiin hyville 
tavoille ja ihanteille. Isät  ja 
veljetkin olivat “siellä jos-
sain” muiden tuttujen ja meil-
le tuntemattomien miesten ja 
naisten mukana puolustamassa 
maatamme ja kansaamme vi-
hollisen hyökättyä rajoillam-
me kimppuumme tuhotakseen 
meidän valtiomme itsenäisyy-
den ja vapauden.  

Kun käsky sotaan lähdöstä 
oli tullut, jouduimme pieninä 
poikasina toimimaan lähetteinä 
viemässä taloihin käskykirjeitä 
sotaan lähdöstä. Itkussa silmin 
ja pelokkaina mutta päättäväi-
sinä kansamme lähti sotaan 
vihollista vastaan. Ei anneta 
tuumaakaan periksi oli tun-
nuslauseemme. 

Myös meillä pienillä poi-
kasilla ja pikku-lotilla äitien 
,sisarten ja vanhusväestön 
kanssa oli yhteinen tehtäväm-
me kotirintaman hoitamisessa. 
Oli hankittava ruokaa pöytään, 
suojattava koti, maataloissa 
karjat viholliselta, desanteil-

KESKI-POHJANMAAN SOTILASPOIKIEN 
PERINNEKILTA RY
Toimintaa ja tapahtumia 2009–2010 
Talvisodan tapahtumat värittävät 
maakunnassa lukuisia tapahtumia 
sen alkamis- ja päättymistapahtu-
mien muistotilaisuuksissa yhdes-
sä muiden perinneyhdistysten ja 
maanpuolustusjärjestöjen ym. 
kanssa.  Itsenäisyyspäivän tilai-
suuksia on joka paikkakunnilla 
kunniakäynteineen sankarihau-
doilla, joihin osallistumme killan 
lippujen kanssa.

Alkava toimintakausi on kiltam-
me 15-vuotisen toiminnan juhla-
vuosi tapahtumineen. Ensimmäi-
nen on juhlakokous Kannuksessa 
vuosikokouksen merkeissä ohjel-
mallisena tilaisuutena. 

Myöhemmin syksyllä on varsi-
nainen 15-vuotisjuhla Vartiolin-
nassa Kokkolassa hallituksemme 
päätöksen  mukaisesti. Suojelus-
kuntapatsastoimikunta jatkaa pat-
sashankkeen edelleen kehittämistä 
yhteistyössä maakunnan ja koko 
maan maanpuolustusperinnejär-
jestöjen ja oman maakuntamme 
hallintoelinten ja kulttuuritahojen 
kanssa.

Hallituksemme on ideoinut 
alkavaa toimintaa: mm musiikin 
käyttämistä tilaisuuksissamme, 
perinnemateriaalin keräämistä ja 
perinneaineiston markkinointia 
kaikille asiasta kiinnostuneille. 
Teemme retkiä naapurikiltojen 
luo ja myös Karjalaan kesäkuun 
lopulla 2010 vuosikokouksellem-
me tehtävän esityksen pohjalta.

Olemme saamassa uusia paikal-

listoimikuntia mm  Oulaisiin ja 
Perhonjokilaaksoon. Me ikäänn-
ymme ja tarvitsemme uutta nuorta 
voimaa joukkoomme.

Kartutamme jäsenistöämme 
avaamalla jäsenmahdollisuuden 

Mitä me olemme olleet nuorina sotilaspoikina ja suojeluskuntien poikaosastoissa?
ta, joita pudotettiin lentokoneis-
ta, osallistuttava kaikenlaiseen 
kotirintaman maanpuolustukseen 
vartiointi ja huolto sekä tiedotus-
tehtävissä. 

Kokoonnuimme yhteisiin soti-
laspoikaharjoituksiimme, urheilim-
me, hiihdimme kilpaa, opettelim-
me suunnistamista ja käyttämään 
oikein aseita tähtäysharjoituksin. 
Opastimme siirtoväkeä uusiin 
asuinpaikkoihin kodeissa ja kou-
luilla. Keräsimme pelloilta tähkä-
päitä leivän valmistuista varten ja 
juureksia sekä puolukanlehtiä kor-
vikekahvin valmistusta varten. 

Listaa olisi pitkä lueteltavak-
si, mitä kaikkea teimme reippain 
mielin, nuorella innolla. Olimme 
mukana saattamassa sankarivaina-
jia kotikirkkomaan sankarihautaan 
muitten mukana. Jouduimme 
olemaan joskus myös vankileiri-
en vartijoina. Emme kuitenkaan 
olleet taistelemassa ase kädessä 
isänmaamme puolesta mutta va-
pautimme miehet rintamalle etu-
linjaan korvaten heidän töitään 
siviilimaailmassa vaikkakin usein 
kirjaimellisesti sodan jaloissa. 

Vihollisen pommituslaivueet ja 
radiosta kuultu “Tiltun” sotapro-
paganda kuuluivat jokapäiväiseen 
arkielämäämme. Tulimme aineel-
lisesti vähällä toimeen. Oli puutetta 
elintarvikkeista, vaatteistakin, pu-

– Muistellen omaa lapsuuttamme sotilaspoikina 

Kannuksen sotilaspoikia siivoustalkoissa kesällä 1941 karjanhoitokoulun pihalla. Työkalut 
otettiin mukaan valokuvaukseen. Edessä vasemmalta Auno Talviharju, Eero Junkala ja Paavo 
Katajaranta. Takana vasemmalta Kaino Moilanen, Voitto Kauppinen, Matti Katajaranta, Teuvo 
Sarisalo, Niilo Ventonen, Kalevi Vihanta ja Pentti Anttonen. Kuva Eero Junkalan kokoelmat.

humattakaan leikkikaluista. Niitä 
teimme itse: pesäpallomailoja, 
suksisauvoja, leikkipyssyjä ja 
-miekkoja.  

Kuitenkin meillä säilyi pelo-
ton, urhea ja reipas nuoren lapsen 
mieli ja into kauhujenkin keskellä 
turvautuen vanhempien hoitoon 
ja ikiaikojen Jumalan lupauksiin 
valoisasta ja onnellisesta tulevai-
suudesta sodan päättyessä.

Muistan, kun matkustimme ju-

me rakastamaan kotiamme 
ja isänmaamme vapautta ja 
rauhaa sekä kunnioittamaan 
isäimme uskoa Jumalaamme. 
Niistä saimme laulaa ja veisata 
yhdessä toistemme kanssa ko-
deissa ja kokoontumisissamme 
sotilaspoikina ja pikku-lottina 
omiin tehtäviimme maamme 
puolustajina.

Jussi Isotalo 
puheenjohtaja

muillekin kuin entisille suoje-
luskuntien poikaosastolaisille ja 
sotilaspojille, joiden keski-ikä jo 
alkaa ylittää 80 vuotta. Erityisesti 
perheenjäsenet ovat tervetulleita. 
Pyrimme tukemaan veteraanien ja 

sotainvalidien toimintaa liittomme 
päätöksen mukaisesti.

Kannamme huolta myös nuori-
sostamme muistaen ne ajat, jolloin 
sotilaspoikatoiminta antoi meille 
virikkeitä ja intoa paitsi oman 

kuntomme hoitamisessa myös 
kasvattamalla meitä vastuuseen 
isänmaastamme ja sen kansasta. 
Saimme eväitä tulevaisuutta var-
ten ollaksemme aikuisina kykene-
viä ottamaan vastuun itsestämme 
ja toinen toisistamme myös jo 
nuorukaisina. 

Tätä toivomme tämän päivän 
nuorisommekin saavan eri nuori-
sojärjestöjen, kotien ja koulujen 
tuella. Tämän päivän nuoriso on 
huomispäivän vastuunkantajia. 
Avartuva maailma asettaa nuori-
somme uusien ja erilaisten haas-
teiden eteen. Niistä haluamme 
kantaa omalta osaltamme vastuu-
ta. Nuorisomme on kansamme ar-
vokkain omaisuus tänä päivänä.

Sotilaspoikien perinnekilta-
toiminta on laajaa, monipuolista 
ja vireää koko maassa liittomme 
suunnitelmien mukaisesti. Vii-
meksi päättyneenä vuotena ko-
koonnuimme Haminassa hyväk-
symään suuntaviivoja tulevalle 
toiminnallemme eri puolilla maa-
tamme. Meillä Pohjanmaan soti-
laspojilla on myös vahva edustus 
liittomme hallinnossa.

Haluamme onnitella maatam-
me ja kansaamme talouslaman 
asettamien vaikeuksien keskellä 
sisukkaasta ja sinnikkäästä hen-
gestä ja toimista kansakuntamme 
parhaaksi. Vastuu on meidän kaik-
kien yhteinen.

nalla kotiin täpötäysissä junanvau-
nuissa ja asemat täynnä sotilaita 
jatkosodan alkaessa. Isä oli jo läh-
tenyt. Pikkuveljeni veti asemalaitu-
rilla Oulussa leikkikuorma-autoa, 
jossa oli puukaasukin. Taisi siinä 
monen sotilaan silmäkulmassa 
olla kyynelkarpalot katsellessaan 
leikkivää veljeäni ajatellen omia 
poikiaan  kotiin jääneinä äidin 
huomassa. Sota on julmaa. 

Emme ihannoineet sotaa. Opim-

Nuotitunnelmaa seitsemän vuosikymmenen takaa.

Itsenäisyyspäivän kaksikielinen jumalanpalvelus kokosi Vaasan kirkkoon run-
saasti väkeä. Kaupunginjohtaja Markku Lumio lähetti seppelpartiot sankarihau-
doille ja muistomerkeille.

Itsenäisyyspäivän aamunkoitossa järjestäytyivät maanpuolustusjärjestöjen 
liput juhlalliseen lipunnostoon Perinnemuurilla. Kuvat Raimo Latvala.

Vaasa 6.12.2009

Sotainvalidien ja 
rintama- ja sotavete-
raanien sekä rinta-
manaisten yhteisen 
seppeleen sankari-
muistomerkille las-
kivat rintamanainen, 
sotilaskotisisar Eila 
Kattelus, jolle 
Tasavallan Presidentti 
6.12. myönsi 4. luo-
kan Vapaudenristin, 
Vaasan Rintama- ja 
sotaveteraanien 
toiminnanjohtaja Sauli 
Lassila sekä sota-
invalidi Eino Ekholm. 

Vaasan kaupungin 
järjestämässä Itsenäi-

syyspäivän juhlassa 
luovutti Pohjanmaan 

Sotilasläänin esikunta-
pällikkö, evl Tapio Luuk-
kainen PohmSL:n pöytä-
viirin Vaasan Rintama- ja 

sotaveteraaniyhdistyk-
selle, jonka vastaanotti 

puheenjohtaja Veikko 
Kurkiala ja Vaasan Re-

serviupseeripiirille, jonka 
vastaanotti ensi vuonna 

puheenjohtajana 
aloittava Raimo Latvala.

Olemme taas vuoden vaih-
tumisen kynnyksellä. Näinä 
aikoina monet miettivät jo 
menneitä ja tähyävät samalla 
tulevia.

Omalla kohdallani on ta-
vanomaista enemmän viiväh-
täneet mielessä menneet pari 
vuotta, jotka ole saanut toi-
mia sekä Keski-Pohjanmaan 
Maanpuolustajien piiri ry:n ja 
Keski-Pohjanmaan Reserviup-
seeripiirin puheenjohtajana. 
Tehtävien vastaanottaminen 
tuntui kovin haastavalta, mutta 
nyt voinee sanoa, että selvitty 
on. Toki täytyy heti todeta, 
että mitään suuria en koe ai-
kaansaaneeni. Uskomattoman 
monipuolinen tehtäväkenttä on 
tullut kahlattua. Näköalaa on 
tuntuvasti laajentanut toimimi-
nen Suomen Reserviupseerilii-
ton hallituksen jäsenenä. Nyt 
on muodostunut aikalailla 
kokonaiskuva vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen järjestö-
kenttään ruohonjuuritasolta ai-
van valtakunnan tasolle asti.

Aika on ollut hyvin tapah-
tumarikasta. Maailmanlaa-
juisesti tähän saumaan sattui 
muutamia mielestäni varsin 
merkittäviä asioita. Ameri-
kassa vaihtui presidentti ja 
kyseessä ei ollutkaan mi-
kään rutiinivaihdos. Kautta 
maailman odotetaan selkeätä 
suunnan muutosta sotaisaan 
maailmanvalloituspolitiik-
kaan, jota muutama edeltäjä 
on harjoittanut. Nähtäväksi 
vain jää mikä muuttuu. Kiina 
on jatkanut nousuaan yhdeksi 
maailmanmahdiksi, joka tulee 
jakamaan yhä tiukemmin hy-

Aika kuluu ja miehet vaihtuvat
vinvoinnin kakkua. Taktiikka vaan 
on toinen kuin Amerikalla. Venäjä 
nosti jo päätään talouden nousu-
kaudessa, mutta on taantumassa ja 
lamassa joutunut tosi vaikeuksiin. 
Kehitystä on Suomessa syytä seu-
rata jatkuvasti ja tarkasti. Niin ja 
tietenkin maamme puolustuskyky 
on pidettävä uskottavana. Euroop-
pamme on harpponut yhä tiiviim-
pää ja laajempaa unionia kohti. 
Pienten jäsenvaltioiden ääntä ei 
kohta kuunnella, vaikka Brysse-
lissä olevat poliitikkomme oman 
asemansa korostamiseksi yrittä-
vätkin muuta uskotella. Suomeakin 
on viety kuin pässiä narussa kohti 
tiiviimpää yhteistä puolustusta ja 
Natoa. Olemme päässeet jo mu-
kaan kansainväliseen sotaankin. 
Afganistaniin ja afgaaneille ei vain 
valitettavasti niin vain viedäkään 
aseilla uhaten rauhaa ja länsimais-
ta demokratiaa. Heidän tulisi saada 
sotia oma sotansa itse. Surullista 
mutta niin se vain on.

Suomessa on puhuttu paljon 
puolustuksesta ja puolustuspoliit-
tisesta selonteosta. Uhkakuviakin 
on jo keksitty niin paljon, että 
niihin ei kyllä kyetä kaikkiin vas-
taamaan. Samaan aikaan ajetaan 
alas omaa kansallista puolustusta 
ja hävitetään erittäin käyttökel-
poista puolustusmateriaalia. Tällä 
menolla menee myös puolustuk-
semme uskottavuus. Millä eväillä 
kestämme pitkittyneen sotilaallisen 
kriisin, jos miehemme ja moderni 
aseistuksemme häipyy ensivaiheen 
massiivisen hyökkäyksen tullessa. 
Onko meillä enää toiseen pitkitty-
neeseen sotavaiheeseen mitään 
jäljellä. Katsokaamme vaikka nii-
hin maihin joissa pieni valtio on 
joutunut suurvallan hyökkäyksen 

kohteeksi (Vietnam, Kuwait, Irak, 
Somalia, Tsetseenia, Balkkanin 
alue, Afganistan jne). Ei niissä ole 
voittanut kukaan, vaan onpa tullut 
pahaa jälkeä.

Koto Suomessa on koettu kaksi 
kansalaisia järkyttänyttä ampuma-
välikohtausta. Äärimmäisen ras-
kasta se on ollut uhrien omaisille. 
Päättäjät ovat hätäpäissään rea-
goineet käsittämättömällä tavalla. 
On pantu käyntiin ennenäkemätön 
ralli aselupa asiassa. Syventymät-
tä tarkemmin todellisiin syihin on 
touhukkaasti ryhdytty puuhastele-
maan aselainsäännön uudistamisen 
kanssa. Näyttää siltä, että kaikista 
aseluvan haltijoista ja tulevista 
hakijoista tehdään sijaiskärsijöitä. 
Lakia on muokattu sellaiseksi, että 
myös maanpuolustuksen eteen työ-
tä tekevät joutuvat kohtuuttomaan 
asemaan. Kuitenkin hyvä ampu-
mataito on taistelukyvyn kannalta 
aivan keskeinen taito. Taito ei kar-
tu eikä pysy, jos ei ole mahdollista 
harjoitella.

Vapaaehtoinen maanpuolustus 
on uudistunut ja uudistumassa ko-
vasti lähemmäs sotilaskoulutusta, 
johon suuntaan ohjaa mm julkisen 
rahoituksen suuntaaminen tiukem-
min Puolustusvoimien ohjauksen 
kautta. Tälläkin saralla kärsitään jo 
kohtuuttomiin menneestä Puolus-
tusvoimien tulkinnasta sotilasasei-
den käytöstä maanpuolustuskou-
lutuksessa. Nyt ollaan viemässä 
aseita niiden ulottumattomiin, 
joiden toiminta tähtää Suomen tur-
vallisuuden kasvattamiseen. Asei-
ta tulee jäämään ja olemaan kyllä 
niillä, joiden toiminnan päämäärät 
ovat aivan toiset.

Piirin toimintaa on värittänyt 
koko kahden vuoden ajan tiukka 

talouden hoito. Maamme painu-
essa taantumaan on monestakin 
syystä toimintamme tulorahoitus 
vaikeutunut. On tarvittu monia 
pohdintoja, miten talous pidetään 
tasapainossa muuttuneessa tilan-
teessa. Yksi asia on ollut, josta on 
haluttu pitää kiinni, piirin tiedotus. 
Tiedotuksen lippulaivana on ollut 
ja toivottavasti on jatkossakin 
erittäin korkeatasoinen piirilehti. 
Kaikki kunnia ja tuki niille, jotka 
ovat tämän takana. Uusi tekniikka 
on otettu nettitiedottamisen kaut-
ta ja sähköpostia on hyödynnetty 
lisääntyvässä määrin. Uusin askel 
on siirtää piirilehti laajemmin lu-
ettavaksi piirin nettisivujen kautta. 
Luonnollista on tietenkin se, että 
netin kautta lehden pääsee luke-
maan selkeällä viiveellä paperi-
lehteen verrattuna. Kuluneen vuo-
den kohokohta on ollut näyttävä 
esiintyminen Farmari-näyttelyssä 
Kokkolassa. Siellä piirimme toimi-
jat olivat ilahduttavalla aktiivisuu-
della mukana.

Piirin yhteistyö maanpuolustus-
koulutuksen tilaajana ja toimijoina 
on tiivistynyt. Vauhti on antanut 
KoTu toiminnan nousu uudelle 
tasolle mainion koulutuspäällik-
kömme ja runsaan sitoutuneiden 
joukon ahkeroinnin tuloksena. 
Pari vuotta sitten ottaessani vas-
taan puheenjohtajuuden mietin 
mitenkähän meidän valtakunnan 
kärjessä kulkevan MPK:n koulu-
tustoiminnan käy, kun henki ja sie-
lu piiripäällikkö Terho Tattari jää 
eläkkeellä. Onneksi saimme Jukka 
Torpasta uuden piiripäällikön ja hä-
nellä oli hyvä valmistautumisaika 
koulutuspäällikön pestissä. Nyt on 
hyvä mieli, kun Terhon mainio työ 
on palkittu näin hyvällä jatkajalla.

Piirimme on valtakunnan 
mitassa pieni, mutta paikal-
listasolla kuitenkin varsin 
laaja. Sen olen omakohtaises-
ti huomannut piirihallitusten 
kokousten ja vuosikokousten 
järjestelyissä. Vaatii aikamois-
ta sitoutumista lähetä ilta illan 
jälkeen pitkien matkojen pää-
hän kokouksiin hoitamaan yh-
teisiä asioita. Iloni ja hämmäs-
tykseni on ollut suuri, kun olen 
nähnyt miten sitoutuneesti te 
mukana olleet olette jaksaneet 
lähteä liikkeelle. Selitykseksi 
en löydä muuta kuin teissä 
vaikuttavan syvän maanpuo-
lustustahdon. Te kelpaatte esi-
merkiksi muille, kiitos siitä.

Nyt on toisaalta haikea ja 
helpottunut mieli jättäessäni 
puheenjohtajuudet ja paikkani 
piirihallituksessa nuoremmil-
le. Tämä on oma lenkkini sii-
hen katkeamattomaan Keski-
Pohjanmaan Maanpuolustaji-
en piirin ja Reserviupseeripii-
rin ketjuun. Piiriä ei ole ilman 
paikallisyhdistyksiä. Toimivat 
paikallisyhdistykset ovat paras 
kannustin piirin toiminnasta 
vastaaville. Kiitos teille pai-
kallistason puurtajille. Uskon, 
että maanpuolustustahto saa 
teidätkin liikkeelle näin syvän 
rauhantilan aikana. Te pidätte 
paikkakunnallanne lippua nä-
kyvillä. Lippu liehuu vapaan 
isänmaan puolesta.

Onnea ja menestystä kaikil-
le tuleville vastuunkantajille 
takariviin siirtyvältä puheen-
johtajalta.

Maanpuolustusterveisin 
Matti Kiviniemi
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Jalkaväkirykmentti 
29:n komentajan esitys
Jalkaväkirykmentti 29:n ko-
mentajan, everstiluutnantti G 
Snellmanin allekirjoittama 
ja rykmentin adjutantin kap-
teeni A Rapelin varmentama 
esitys Vapaudenristin 2. lk 
Mannerheim-ristin myön-
tämisestä kersantti Jaakko 
Jalmari Kolppaselle.

Perusteluissa viitataan 
useisiin eri taistelutilantei-
siin mm. Prokkoilassa, Nii-
niselässä, Terussa ym, joissa 
kersantti Jalmari Kolppasen 
henkilökohtainen toiminta 
oli ollut ratkaisevasti vai-
kuttamassa taistelun loppu-
tulokseen. 

Perusteluista ilmenee 
hänen rohkea toimintansa 
joukkueen varajohtajana, 
edetä yksin hyökkäyksen 
kärkenä ja aukaista tietä kä-
sikranaatein ja konepistoolil-
la takana tuleville.

– 25.8.1941 kersantti 
Kolppanen, komppanian 
hyökätessä Prokkoilan kylän 
laidassa oleville kukkuloille, 
upseerin haavoituttua oma-
aloitteisesti ryhtyi johta-
maan osastoa raivaten tietä 
konepistoolillaan ja käsikra-
naateilla…

– 30.9–1.10.41 välisenä 
yönä Kolppanen taas ryhtyi 
oma-aloitteiseen toimintaan. 
Ottaen mukaansa ainoas-
taan käsikranaatteja hän 
eteni yksin pimeän aikana 
vihollisen asemiin. Tällä 
retkellä hän sai yhteyden 
naapurirykmenttiin, joka oli 
tehnyt kiertoliikkeen. Hänen 
tuomiensa tietojen johdosta 
voitiin etenemistä jatkaa jo 
samana yönä.

Perusteluissa sanotaan 
lisäksi: Näiden lisäksi kers. 
Kolppanen on suorittanut 
useita esimerkillisiä tekoja. 
Ollen aina iloinen ja toisia 
rohkaiseva on hän valmis 
itseään säästämättä autta-
maan tovereitaan.

Jalkaväkirykmentti 29 
komentajan esityksessä on 
7. Divisioonan komentajan 
allekirjoitus ja merkintä 
”puollan” Esitys on lähetet-
ty Karjalan Armeijan esikun-
nasta Päämajaan 4.1.1942

Päämajan komento- 
esikunnan päällikön 
esittely
”19.5.1942 ehdotetaan Kar-
jalan Armeijan komentajan 
kenraalimajuri T Laatikaisen 
esityksestä, että kersantti 
Jaakko Jalmari Kolppaselle 
myönnettäisiin Vapaudenris-
tin 2 luokan Mannerheim-
risti.” 

Nimitys Mannerheim- 
ristin ritariksi
”Ylipäällikkö on pvm:llä 
19.5.1942 nimittänyt Vapau-
denristin 2 luokan Manner-
heim-ristin ritariksi kersantti 
Jaakko Jalmari Kolppasen. 

Kersantti Jaakko Jalmari Kolppanen,
Mannerheim-ristin ritari N:o 64, 
sai muistomerkin Kannukseen

Edellä kerrottu on ns. 
virallinen puoli Jalmari 
Kolppasen nimittämisestä 
Mannerheim-ristin ritarik-
si. Aikalaiset tietävät ker-
toa, että Jalmari Kolppanen 
tunnettiin ystävällisenä  ja 
suoraselkäisenä miehenä. 
Hän oli syntynyt Lohtajalla 
Koskenkylässä 8.5.1902. 

Jalmarin isä ja äiti olivat 
kuolleet peräkkäisinä vuosi-
na ja kotitalo myytiin Jalma-
rin ollessa 8-vuotias. 

Perheen viisi poikaa ja yk-
si tyttö sijoitettiin sukulaisten 
hoiviin. Jalmari suoritti ase-
velvollisuutensa 1922–1923 
ja sai koulutuksen pioneerik-
si Korialla. Talvisodan hän 
taisteli pioneerijoukoissa ja 
jatkosodan alun Jalkaväki-
rykmentti 29:ssä, joka oli 
muodostettu pääosin Keski-
Pohjanmaan miehistä. 

Sodan jälkeen Jalmari 
Kolppanen toimi rakennus-
alalla ja rakennusteollisuu-
dessa. Hän oli osakkaana 
Eskolan Sementti ja Puu ni-
misessä yrityksessä, jonka 
osakkuudesta hän kuitenkin 
luopui 1950 luvun alussa. 

Samana vuonna hän pe-
rusti Kannuksen Eskolaan 
Kolppasen Sementtivalimon 
yhdessä Ahti-poikansa kans-
sa. Lisäksi Jalmari Kolppa-
nen oli perustamassa Kok-
kolaan Sementtimiehet Oy:n 
ja Haapajärvelle Kestovalu 
Oy:n. Jalmarin ja hänen poi-
kansa Ahtin työtä Kolppasen 
Sementtivalimossa jatkavat 
edelleen Ahtin lapset. Jalma-
ri Kolppanen kuoli Kannuk-

sessa 2.6.1975, ja hänet on 
haudattu Kannuksen hauta-
usmaahan.

Eri kansalaisjärjestöjen 
toimesta oli tuotu esille aja-
tus muistomerkin pystyttä-
misestä Mannerheim-ristin 
ritari Jalmari Kolppaselle. 
Maaliskuun 3 päivä 2009 
kokoontuivat Kannuksen 
kaupungintalolle koolle-
kutsujan, res. majuri Antti 
Roiko-Jokelan kutsumana 
kaupungin, seurakunnan ja 

kansalaisjärjestöjen edus-
tajat.

Kutsuttuja olivat Kannuk-
sen kaupunki/ kaupunginjoh-
taja Terttu Korte, Kannuksen 
seurakunta/ kirkkoherra Erkki 
Huuki, Kolppasen perikunta/ 
Ilkka Kolppanen, Kannuksen 
Sotainvalidit/ Lauri Mäki-Es-
keli, Kannuksen Sotaveteraa-
nit /Taisto Patama, Kannuk-
sen Leijonat /Ari Koskinen, 
Kannuksen Rotarit/ Timo 
Järvelä, Kitinkannus/ Hannu 

Lounasto, Kannuksen Reser-
vinupseerit/ Markku Törmä, 
Kannuksen Reserviläiset/ 
Tomi Kurikkala, Vapausso-
tien K-P:n perinneyhdistys/ 
Seppo Yli-Norppa, Lotta-
perinnejärjestö/ Annikki 
Kämäräinen, Kaatuneitten 
omaiset/ Erkki Simukka, 
Jääkäriprikaatin Kilta/ Viljo 
Ranta-Pitkänen, Sotilaspoi-
kakilta/ Kalevi Niemi.

Kokouksessa päätettiin yl-
lä olevien järjestöjen edus-
tajista muodostaa muisto-
merkki toimikunta ”Jalmari 
Kolppasen muistomerkkitoi-
mikunta” nimisenä. 

Toimikunnan puheenjoh-
tajaksi valittiin koollekutsuja 
Antti Roiko-Jokela ja sihtee-
riksi Seppo Yli-Norppa. Li-
säksi perustettiin työryhmä, 
johon toimikunnan puheen-
johtajan ja sihteerin lisäksi 
tulivat Ilkka Kolppanen, 
Kalevi Niemi ja Markku 
Törmä. Työryhmän tehtä-
vänä oli vastata hankkeen 
käytännön järjestelyistä. 

Perehdyttyään asiaan 
ja kuultuaan eri osapuolia 
työryhmä ehdotti toimikun-
nalle, että muistomerkki 
pystytettäisiin kaupungin 
tarkoitukseen lupaamalle 
alueelle Terveyskeskuksen 
paikoitusalueen viheriölle, 
lähelle siihen jo aikaisem-
min pystytettyä Suojelus-
kunta muistomerkkiä.

Samalla työryhmä esitti, 
että muistomerkkinä olisi 
luonnonkivi, johonka kiin-
nitettäisiin asiaan kuuluva 
muistolaatta. Saatuaan toi-

mikunnan siunauksen asial-
le hankki työryhmä tarkoi-
tukseen sopivan kivipaaden 
ja tilasi siihen Rahapajalta 
muistolaatan.

Muistomerkin paljastus-
tilaisuus oli sunnuntaina 
lokakuun 25 päivä jumalan-
palveluksen jälkeen. Paljas-
tuspuheen piti Pohjanmaan 
Sotilasläänin komentaja 
eversti Jorma Aherto, jonka 
jälkeen muistomerkkitoimi-
kunnan puheenjohtaja Antti 
Roiko-Jokela luovutti muis-
tomerkin kaupungin hallin-
taan ja hoitoon. Kaupungin 
puolesta muistomerkin otti 
vastaa kaupunginjohtaja 
Terttu Korte. Paljastustilai-
suudesta siirryttiin seurakun-
tatalolle, jossa oli kahvitilai-
suus ja ohjelmaa.

Muistomerkin rahoituk-
sessa on turvauduttu muka-
naolevien järjestöjen tukeen 
ja keräykseen paikkanunnan 
liikelaitoksilta. Huomatta-
van osan kustannuksista on 
luvannut rahoittaa Jalmari 
Kolppasen perikunta. 

Tässä yhteydessä parhaat 
kiitokset kaikille niille, jot-
ka ovat olleet tukemassa 
hanketta. Muistomerkki 
kertokoon jälkipolville siitä 
uhrautuvaisuudesta ja uhri-
valmiudesta, jota isämme ja 
isoisämme ovat osoittaneet 
puolustaessaan tätä maata, 
jossa meidän on nyt hyvä 
asua. Kunnia heille ja heidän 
muistolleen.

Seppo Yli-Norppa
muistomerkki-

toimikunnan sihteeri

Mannerheim-ristin ritari Jalmari Kolppasen muistomerkin paljastus.Eversti Jorma Aherto valvoo Janne Isohannin ja Mika Perttulan 
tehtävää. Kuva Lestijoki-lehti.

Keski-Pohjanmaan histori-
assa on tähän saakka ollut 
rykmentin mentävä aukko, 
kuten historian harrastaja, 
nyt jo edesmennyt Erkki 
Tunkkari eräässä lehti-
artikkelissaan kirjoitti. 
Tuolla hän tarkoitti Keski-
Pohjalaisrykmentin, JR 29 
historian puuttumista. 

Nyt tuo aukko on sul-
keutumassa. Vapaussotien 
Keski-Pohjanmaan Perin-
neyhdistyksen toimesta 
historiakirjahanke on pan-
tu käyntiin. Sen toteuttaa 
Jyväskylän Yliopiston 
historian laitoksessa oin-
tojaan päättävä humanis-
tisten tieteitten kandidaatti 
Antti Laitinen.

Kirjoitustyön toteutta-
miseksi Antti Laitinen on 
saanut Keski-Pohjanmaan 
Kulttuurirahastolta vuo-
cen mittaisen apurahan, 
jolla kirjoitustyö voidaan 
toteuttaa.

Jalkavärkirykmentti 29 
kosketti aikanaan jokaista 
keskipohjalaista kuntaa, 
sen jokaista kylää ja ky-
läkulmaa. JR 29 oli puh-
taasi reserviläisrykmentti 
ja sen miehistön keski-ikä 
oli huomattavan korkea. 
Sen esikunta-, komento- 
ja huoltoportaineen koot-
tiin Kokkolassa. Eskunta-
komppanian miehistö oli 
Kokkolasta ja Vetelistä, 
krh-komppania Kokko-
lasta ja Kälviältä.

I pataljoonan miehis-
tö oli pääosin Ullavalta, 
Kaustiselta, Vetelistä ja 
Halsualta. 

II pataljoona koottiin 
Kannuksessa, miehistö oli 
Kannuksesta, Lohtajalta, 
Himangalta ja Toholam-
pilta.

III pataljoona koottiin 
Sievin asemalla, miehistö 
oli Sievistä, Rautiosta ja 
Kalajoelta.

Jalkaväkirykmentti 29:n 
komentajana toimi entinen 
IKL:n kansanedustaja, 
everstiluutnantti Paavo 
Susitaival, joka  oli niittä-
nyt mainetta talvisodassa 
toimimalla osasto Suden 
komentajana Suomussal-
men pohjoispuolella.

JR 29:n sotatie kulki 
Värtsilän pohjoispuolelta 
Ilomäestä Värtsilän val-
taamiseen ja edelleen Jä-
nisjärven itä puolitse Su-
anlahdelle. Sieltä marssi 
jatkui vanhan rajan yli Ko-
latselkään ja sieltä edelleen 
Hyrsylään ja Yläjoelle, 
Sotjärven länsipäähän, III 
pataljoona Mikkelinjoelle.

Myöhemmin JR 29 oli 
mukana puhkaisemassa 
Säämäjärven ja Sotjärven 
välistä kannasta, josta 
matka jatkui itään ja johti 
Prääsän valtaukseen. Tuo 
vaihe oli eräs rykmentin 
tuhoisimmista. Petros-
koin valtaukseen JR 29 ei 

Rykmentin mentävä aukko 
Keski-Pohjanmaan 

historiassa sulkeutuu

osallistunut, se oli mukana 
katkaisemassa Petroskois-
ta pohjoiseen meneviä yt-
heyksiä.

Hyökkäysvaiheen pää-
tyttyä JR 29 kuljetettiin 
Syvärin eteläpuolelle Ho-
morovitsan alueelle, jossa 
sitten maaliskuussa 1942 
annettiin rykmentin pur-
kamiskäsky. Kaikki 1912 
syntyneet ja sitä nuorem-
mat siirrettiin muihin yk-
siköihin ja vanhemmat 
mieeht kotiutettiin. JR 
29:n historia rykmenttinä 
päättyi.

Toimintansa aikana JR 
29 marssi kolmattatuhat-
ta kilometriä, otti noin 
700 sotavankia, valtasi 
panssarijunan, 25 hyök-
käysvaunua ja muuta so-
takalustoa. Kaatuneina 
rykmentti menetti yli 400 
miestä, jotka lepäävät 
Keski-Pohjanmaan san-
karihaudoissa.

Tunnetuin JR 29:n mie-
histä lienee II pataljoonan 
5. komppaniassa palvellut 
Mannerheim-ristin rita-
ri numero 64 kersantti 
Jaakko Kolppanen, jo-
ka oli syntynyt Lohta-
jalla 8.5.1902 ja kuoli 
2.6.1975.

Jaakko Kolppanen oli 
25.8.1941 Prokkoilassa 
upseerien haavoituttua 
ryhtynyt johtamaan osas-
toa raivaten tietä kone-
pistoolillaan. Tuloksena 
oli noin 250 sotavankia 
ja aseistusta. Niiniselässä 
8.9.1941 hän joukkueensa 
kärjessä syöksyi viisin-
kertaisen ampumahau-
talinjan lävitse. 10.–21. 
9.1941 Kolppanen teki 
useita partiomatkoja tuo-
den mukanaan runsaasti 
aseita, purki vihollisen 
miinoitteita ja tuhosi yk-
sin käsikranaateilla kaksi 
vihollisen bunkkeria.

Kersantti Jaakko Kolp-
panen oli eräs vanhim-
mista Mannerheim-rstin 
saajista. hänet kotiutettiin 
ikänsä puolesta keväällä 
1942. Kokkolan SK-piirin 
komentaja ev.luutnantti V. 
Saarenmaa kävi 4.6.1942 
luovuttamassa Kolppa-
selle Mannerheim-ristin. 
Kolppanen oli tuolloin jo 
siviilissä. Elämäntyönsä 
Jaakko Kolppanen teki 
Kolppasen Sementtivali-
mon johtajana.

Mikäli jollakin lukijoist 
on hallussaan sellaista al-
kuperäiseen JR 29:ään 
liittyvää aineisto, jolla on 
merkitystä historiakirjan 
kannalta, Perinneyhdistys 
ottaa mielelllään vastaan 
aineistoa. Aineiston voi 
toimittaa joko suoraan 
Perinneyhdistykselle tai 
paikalliselle Veteraaniyh-
distykselle.

Heikki Kankaanpää
p. 08–480 275

En engagerad och aktiv 
vän av det frivilliga för-
svarsarbetet, av vetera-
nernas insatser och det 
traditionsbevarande och 
-förmedlande arbetet 
har ryckts bort. Kapte-
nen i reserven, Krister 
Herler, lämnade sin post 
9.11.2009. 

Hans insatser i upp-
byggnaden av Gillenas 
Hus i Vasa från år 1989 
var erkänt betydande. I 

In memoriam
Krister Herler   

föreningen Vaasan Kiltata-
lo – Gillenas Hus i Vasa ry 
fungerade han som sekre-
terare och skattmästare till 
sin bortgång.  Det frivilliga 
försvarsarbetets aktivister 
har förlorat en god och 
uppskattad medarbetare. 
Vi deltar i de närståendes 
sorg.

Kapteeni (res.) Kris-
ter Herler kuoli yllättäen 
9.11.2009 Vaasassa. Kris-
ter Herler kunnioitti syväs-
ti sotiemme veteraaneja ja 

Frans Uno Fagernäs minnessten. 
Foto Stefan Järndahl.

En minnessten avtäcktes 
under högtidliga former den 
11.7.2009 vid Generalmajor 
Uno Fagernäs födelsegård 
vid Heimsjöns strand i Ter-
järv. Projektet har istånd-
satts av Terjärv Hembygds-
förening och minnesstenen 
har hämtats från generalens 
favoritplats i Terjärv terrän-
gen där han som ung ofta 
gärna vistades. 

Generalmajor Frans Uno 
Fagernäs hade som bekant 
en lång gedigen militärkar-
riär som startade redan i 
Tyskland på Pfadfinderku-
rsens I: a kompani i Lock-
stedter Lager 25.2.1915 
jämte ett par hundra andra 
unga män, som på illegala 
vägar via Sverige sökt sig 
till Tyskland i avsikt att få 
militärutbildning. Som bak-

Generalmajor Uno Fagernäs 
minnessten i Terjärv

tanke fanns ett hopp om att 
en dag kunna medverka till 
att frigöra Finland till en 
självständig stat. 

Det har skrivits mycket 
om olika skeden av detta 
tidevarv, inte minst om vårt 
lands självständighetstid. 
Män och kvinnor som age-
rat i olika nyckelpositioner 
har skildrats, men skildrin-
gen har präglats av obalans. 
Vissas insatser har betonats 
i överkant, medan andras 
nära nog glömts bort eller 
avsiktligt förtigits. En i den 
sistnämnda kategorin är 
utan tvivel generalmajor 
Fagernäs, härom mera i de 
följande numren av Keski-
Pohjanmaan Maanpuolus-
taja. 

Mikael Skytte

Ville Vedenpää oli saanut 
ennen sotaa asesepän kou-
lutuksen. Hän oli toiminut 
aktiivisesti suojeluskunnas-
sa. Hänellä oli suojeluskun-
tavarustus asetta myöten 
omasta takaa.

Talvisodan kynnyksellä 
Ville sai käskykortin astua 
palvelukseen. Käskykortis-
sa määrättiin ottamaan mu-
kaan polkupyörä. Hän mat-
kusti muiden reisjärvisten 
kanssa Haapajärvelle, josta 
jatkettiin haapajärvisten 
kanssa yhteiskuljetuksessa 
Ouluun. Joukkojen perus-
tamispaikaksi oli määrätty 
Oulun massatehdas. Mas-
satehtaalla yövyttiin ja 
seuraavana päivänä Ville 
määrättiin muutaman muun 
kanssa keräämään kaupun-
gilta kauppaliikkeistä pol-
kupyörät. Maksuksi kauppi-
aille annettiin todistus siitä, 
että pyörät oli luovutettu 
sotaväen tarpeisiin.

Kun Ville oli kumppanei-
neen kokoamassa pyöriä, 
muodostettiin perustamis-
paikassa Polkupyöräpatal-

Reisjärvisen Ville Vedenpään 
Talvisotaan lähtö

Ville Vedenpää on virkeä 
95-vuotias monen sodan 
veteraani. 

joona 7. Villen tultua pyöriä 
kokoamasta ja tiedusteltua 
omaa yksikköään, hänelle 
ilmoitettiin, yksikkö on jo 
määrävahvuinen. Hänelle 
ilmoitettiin, että tässä vai-
heessa hänet kotiutetaan. 
Tämä tuntui Villestä epäoi-
keudenmukaiselta, kun oli 
osallistunut jo aktiivisesti 
suojeluskuntatoimintaan-
kin. 

Ville rohkaistui tiedus-
telemaan uudelleen komp-
panianpäälliköltä, että ei-
kö hän mitenkään pääsisi 
mukaan. Pienen pohdinnan 
jälkeen komppanianpääl-
likkö oli aistittuaan Villen 
pettymyksen suostunut ja 
todennut, että ainahan sinne 
yksi mies sopii ja niin Ville 
pääsi mukaan.

Rintamalle lähdettiin 
junalla ja ensimmäinen 
leiripaikka oli Jänisjärven 
rannalla. Jänisjärveltä patal-
joona jatkoi polkupyörillä 
Suistamolle, jossa majoitut-
tiin telttoihin. Suistamolta 
matka jatkui autokuljetuk-
sena Tolvajärvelle. Siellä 

hän oli mukana alusta läh-
tien pystyttämässä ja raken-
tamassa Vaasan Kiltataloa, 
Solasaarentien päässä Ger-
byssä. Talon hirsinen runko 
siirrettiin 1989 Purolasta, 
jossa se oli ollut Vaasan 
Suojeluskunnan, sittemmin 
Vaasan Ampujien Paukku-
lan ampumaradan pavil-
jonkina. Vaasan Kiltatalo 
– Gillenas Hus i Vasa ry:n 
sihteerinä ja varainhoitaja-
na hän toimi kuolemaansa 

saakka. Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen akti-
vistit ovat menettäneet 
pidetyn ja kunnioitetun 
ystävän. Osallistumme 
lähiomaisten suruun.

Per-Elof Boström

Kristian Herler 
21.9.1942–9.11.2009

käytiin pataljoonan voimin 
kovaan taisteluun vihollisen 
divisjoonaa vastaan. 

Ylivoimaisen vihollisen 
edessä jouduttiin vetäyty-
mään Aittojoelta. Pataljoo-
nan avuksi saatiin lisäjouk-
koja ja ryssät lyötiin. Voitto 
oli talvisodan ensimmäisiä 
menestyneistä sotatoimia. 
Sotasaalistakin saatiin huo-
mattava määrä. Sotasaalis 
oli tärkeä keino parantaa 
omaa taisteluvarustusta. 
Pataljoonasta irrotettiin 
komppania, joka kävi tuke-
massa Ilomantsissa sivus-
tahyökkäyksellä taisteluun 
juuttuneita joukkoja.

Joulua vastaanotettiin 
pitämällä kenttäjumalan-
palvelus nelirivissä seisten 
harvassa metsässä. Viholli-
sen ilmatoiminta oli alueella 
jatkuvaa. Esimiehet tiedus-
telivat haluavatko miehet 
mennä suojaan jumalanpal-
velusta viettämään? Miehet 
halusivat, että jumalanpal-
velus pidetään suunnitel-
lulla tavalla ulkona. Harva 
metsä ja hämärä antoivat 

sen verran suojaa, että vi-
hollisen ilmahyökkäyksiä ei 
kohdistunut hartauteen ko-
koontuneeseen joukkoon.

Näitä kertoili virkeä ja 
vielä reippaasti liikkuva 
95-vuotias  monen sodan 
veteraani. 

Matti Kiviniemi
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På dagen 70 år efter vinter-
krigets utbrott sitter jag och 
diskuterar minnen med en 
ärrad veteran, Nils Raja-aho, 
70 procentig krigsinvalid 
från fortsättningskriget, än 
idag aktiv som Krigsinva-
lidernas Brödraförbunds 
Jakobstadsavdelnings ord-
förande.

Nils Raja-aho, f.12.4.1923 
i Jakobstad var en av dom 
som stred för vår frihet i 
det senaste kriget. Han in-
kallades som 18-åring till 
militärtjänst i januari 1942 
till Infanteriets skolnings-
central nr.11 då beläget i 
Nykarleby. Resan gick med 
tåg från Jakobstads station 
till Kovjoki och därifrån 
fortsatte man till fots knap-
pa tio km till Nykarleby. I 
Nykarleby gavs rekryterna 
infanteriutbildning och Nils 
blev uttagen till snabbelds-
gevärsskytt. Senare samma 
år, i juni flyttades hela skol-
ningscentralen till Dragsvik, 
därifrån slussades dom sen i 
olika repriser ut till fronten. 

För Nils del kom förflytt-
ningen i september och hans 
nya ”hem” blev legendariska 
Infanteri Regemente 61, i 2: 
a bataljonens 6: e kompani 
stationerat vid stödjepunkten 
Metsä nära Shemenski. Vid 
tidpunkten han kom till fron-
ten hade ställningskriget på-
gått redan ca ett halvt år och 
linjerna var redan väl säkra-
de och befästa med skytte-
värn, löpgravar och korsun 
för mannarna att bo i.

På stödjepunkten var man-
narna till största delen från 
Nyland endast ett fåtal öster-
bottningar fanns där. Metsä 
var beläget uppe på en höjd 
vilket gjorde att sikten mot 
fiendelinjen var relativt god 
och ryssarna var normalt in-
te så villiga att komma över 
öppen terräng. Det förekom 
hårda strider på grannstöd-
jepunkten, Teeri, som låg 
lite under 1 km från Metsä. 
Ryssarna antastade dom hårt 
hela tiden men vid Metsä 
var det relativt lugnt hela 
vintern. Runt Lucia minns 
Nils en händelse han idag 
drar på munnen åt fast det då 
inte kändes något vidare lus-
tigt, korsun som dom bodde 
i fattade plötsligt eld mitt i 
natten, mannarna hinner nätt 
och jämnt ut innan den över-
tänds. Kipinämikkon har 
eldat kraftigt och skorstens-
röret antänder taket. Som 
tur var skadades ingen av 
eldsvådan. Så då blev det till 
att tälta i smällkalla vintern 
en bra tid framöver tills man 
färdigställt en ny korsu. 

Ställningskriget kunde ib-
land bli relativt händelsefat-
tigt men vaktuppdragen var 
dock nog så farliga, det var 
att vara vaksam hela tiden 

Skulle Du ha din frihet och 
Dina rättigheter utan dem?
Fred och Frihet är ingen självklarhet

Nils Raja-aho i skyttevärnet, stödjepunkten Metsä 1943.

man visste aldrig om och när 
någon patrull kom smygan-
de. På våren blev anfallen 
mer intensiva. Ryssen strä-
vade till att driva sina mots-
tåndare ur sina befästa linjer. 
Strax efter midsommar, när-
mare bestämt den 28.6.1943 
inträffar det ödesdigra. 

Ryssen skjuter mitt på 
dagen intensiv störningseld 
över stödjepunkten, grana-
terna slår ner lite varstans. I 
skyttevärnet står Nils ensam 
på vakt och elden kommer 
så nära att han hamnar ta 
skydd för ett ögonblick. 
När han efter en nära krevad 
lyfter blicken så hoppar en 
ryss plötsligt in i löpgraven. 
En fiendepatrull har osedd 
lyckats ta sig fram till deras 
linjer under eldgivningen. 
Han hinner inte höja sin 
maskinpistol förrän ryssen 
öppnar eld med sitt auto-
matvapen, Nils träffas av 
en kulkärve från en meters 
avstånd, han slungas bakåt. 
Det bränner till lite varstans, 
han har träffats av bl.a.1 kula 
i höger lår, 2 i vänstra, i höf-
ten, i handleden, hakan och 
nacken. Han faller bakåt och 
hann tänka att det var det, 
nu var det slut. Ryssarna är 
genast på honom och gräver 
i hans fickor, tar hans fick-
klocka, ringen sliter dom av 
fingret och skorna av fötter-
na. Troligtvis övertygade om 
att han är dödligt sårad ger 
dom sig iväg i all hast. Nils 
blir liggande svårt sårad, 
träffad av sammanlagt 10 
skott, blödande men vid fullt 

medvetande. Tiden tycks gå 
långsamt innan hans kam-
rater kommer till undsätt-
ning. Dom driver ryssarna 
ur linjerna, en del även till 
evigheten innan dom lyckas 
se över Nils skador och pro-
visoriskt förbinda hans sår, 
sedan skjutsas han med häst 
till JSP (förbandsplatsen). 
Där fanns en bekant sanitär 
som senare berättat att han 
inte förstod att dugg av vad 
Nils försökt säga honom så 
pass omtöcknad var han av 
skadorna, chocken och blod-
förlusten. 

Nils fördes med ambulans 
till Vaaseni fältsjukhus, där 
han gipsades från fötterna 
ända upp till bröstkorgen, 
han blev kvar där 5-6 dagar, 
förflyttades till Äänislinna 
uppsamlingsplats innan han 
skickades med sjuktåget mot 
Finland. Sjuktåget var inrett 
så att man fick 2 bårar på 
varandra på bägge sidor om 
gången. Tåget stannade på 
alla stationer för att ta om-
bord fler sårade och resan 
till Åbo räckte nära 2 dygn. 
Tåget är fullt av sargade 
män, svävande mellan liv 
och död. I Åbo intogs han 
på krigssjukhuset, där bör-
jade man med att i badkar 
blöta upp gipset för att få 
av det. När gipset togs loss 
hängde vänstra benet endast 
ihop med musklerna, benpi-
pan var helt av och han fick 
nytt gips och tillbringade 
flera veckor i sträckbänk. 
Smärtorna var obeskrivliga, 
stora doser morfin kom att 

användas. 
Det kom ofta flygalarm 

under tiden i Åbo minns han, 
men aldrig flyttades någon 
från sjuksalarna utan alla 
låg kvar i sina sängar. Tur-
ligt nog träffade bomberna 
inte sjukhuset.

När han efter lång sjuk-
husvistelse blivit lite bättre 
ansöker han om förflyttning 
till hemorten, och det får 
han. Han får tågbiljett i 3: 
e klass vagn med träbänkar, 
han inser snabbt att han in-
te kommer att klara färden 
på den utan sätter sig i 2: a 
klass vagnen, där det finns 
stoppning i sätena. Troligtvis 
förstod även konduktören 
situationens allvar för han 
yppar inte ett ord utan låter 
honom sitta kvar trots hans 
”billigare” biljett. Väl fram-
me i Jakobstad läggs han in 
på krigssjukhuset som fun-
gerar i Lagmans skola. Där 
blir han kvar till månadsskif-
tet januari-februari -44 och 
utskrivs efter att kommissi-
onen pga. hans omfattande 
skador befriat honom från 
ytterligare militärtjänst. 

Efter kriget erbjöds han 
möjligheten att få verkstad-
sutbildning i Älvsjö i Sveri-
ge. Utbildningen bekostades 
av Hjälpkommitte´n för Fin-
lands krigsinvalider. Han ut-
bildade sig till svarvare och 
jobbade på LM Eriksson ett 
par år innan han återvände 
till hemlandet 1949 och fick 
anställning på Schaumans 
pappersbruk. 

Där blev han kvar som 

Nils belöna-
des med 
K-P HAM 
6.12.2009 för 
sina insatser 
till fromma 
för Jakob-
stadsnej-
dens Reser-
vister. Foto 
J.Härmälä.

svarvare ända till pensione-
ringen 1978.

Sedan flera år tillbaka sa-
marbetar Jakobstadsnejdens 
Reservister med krigsinvali-
derna, och har numera även 
privilegiet att få använda mö-
teslokalen i Jakobstads cent-
rum. Mycket av även detta är 
Nils förtjänst. Reservisterna 
i sin tur erbjuder hjälp vid 
insamlingar, fanbärarhjälp 
vid kransnedläggningarna 
samt även bistått vid krig-
sinvalids begravning. Målet 
för dom båda föreningarna 
är det som förenar ung som 
gammal, dåtid och nutid i en 
fungerande symbios.

Nils har suttit i Krigsin-
validernas Jakobstadsavdel-
nings styrelse sedan 1957, 
nu sedan 2 år tillbaka som 
föreningens ordförande. Av-
delningen har som mest haft 
över 260 medlemmar, idag 
finns endast 84 kvar. Det har 
varit ett svårt år säger Nils, 
sorgebuden avlöser varan-
dra, 14 av våra medlemmar 
har avlidit på knappa 11 må-
nader. Leden glesnar i snabb 
takt.

Han har också varit aktiv 
inom krigsinvalid idrotten. 
Han har i flera decennier 

deltagit i nationella mästers-
kapstävlingar anordnade av 
Sotainvalidien Urheiluliitto, 
i bl.a. simning, kulstötning, 
spjutprecision och boccia 
och har under åren samlat 
på sig 6 guld, 11 silver och 
17 brons. Förbundet upp-
löstes för övrigt år 2000 i 
Uleåborg när man konsta-
terat att deltagarnas konditi-
on och ålder börjar inverka 
negativt på deltagarantalet i 
tävlingarna.

Nils och de andra ca 
200 000 krigsskadade varav 
94 000 med bestående men, 
samt de 85 000 stupade i lan-
dets två senaste krig hamna-
de att betalade ett högt pris 
för Vår frihet, Din och Min 
frihet. 

Låt oss nu med vördnad 
minnas deras insatser och 
stolt arbeta för att upprätt-
hålla försvarsviljan och för-
mågan även i framtiden.

 Faran är att ju längre ti-
den lider sedan kriget, desto 
mera tar man friheten för 
given. Och när vi tar frihe-
ten för given, strävar vi inte 
längre på fullt allvar till att 
bevara den.

Mikael Skytte

Jaakko Tuiskusta kunniajäsen

Vänrikki Jaakko Tuisku 
ja KRH-joukkueen mie-
hiä 1942, siellä jossakin. 
Vyöllä keikkuu isältä pe-
ritty Barabellum pistooli. 
Kuva J.Tuiskun arkisto.

Vänrikki Jaakko Tuisku, alikersantit Ketola ja Oksa-
nen Suursaaren Kasinon terassilla 27.3.1942. Kuva 
J.Tuiskun arkisto.

Vanhassa vara parempi
Pietarsaaren Reserviupsee-
rikerhon syyskokoukses-
sa päätettiin vuoden 2010 
toiminnan suuntaviivoista 
ja talousarviosta sekä hal-

lituksen jäsenten lukumää-
räksi kahdeksan.

Toimintakaudelle valittiin 
hallituksen puheenjohta-
jaksi Rodney Strandvall ja 
varapuheenjohtajaksi Alpo 
Koivuniemi. Hallitukseen 
valittiin lisäksi Greger Eng-
lund, Carl-Henrik Othman, 
Kimmo Pokela, Heikki 
Pääjärvi ja Matti Ranta ja 

Hannu Sulkakoski. Tilin-
tarkastajina jatkavat Pentti 
Matturi ja Rauno Palo. 

Veteraaniyhteistyötä pää-
tettiin jatkaa mm. kahdella 
varusmiesten lipaskeräyk-
sellä. Kesän Sota- ja kult-
tuurihistoriallinen matka 
tehdään Muurmanskiin 
syyskuun alussa.

Alpo Koivuniemi

Rajalla 
52 vuotta sitten
Siitä on jokseenkin tasan 
52 vuotta, kun olimme ka-
verini Jussin kanssa nuoria 
peruskouluttamattomia ra-
jamiehiä. Olimme rajapar-
tiossa ja kun olin virkaiäl-
täni kaveriani kolmisen 
viikkoa vanhempi, toimin 
partionjohtajana.

Eräänä tehtävänä raja-
aukon tarkastuksen ohella 
oli raja-aitapaalujen tyvien 
veistäminen ja isoissa ke-
lonuotioissa hiillostaminen 
lahoamisen hidastamiseksi. 
Paalut olivat noin kolmen 
metrin pituisia ja latvalä-
pimitaltaan vähintään 15 
cm.

Kesällä raja-aitaa uusitta-
essa uudet paalut juntattiin 
kolmen miehen käyttämällä 
painavalla puurakenteisella 
juntalla. Se oli raskasta ja 
hidasta työtä, kuten aidan 
uusiminenkin.

Paalut juntattiin kolmen 
metrinä välein 60–70 cm 
syvyyteen. Paalujen välillä 
oli kolme vaakasuoraa piik-
kilankaa ja paalusta toiseen 
ristilangat. Aidan korkeus 
oli noin 180 cm. Sen yli ei 
ihminen vahingossa päässyt 
ja hirvetkin ylittivät aidan 
vain kovan hankikerroksen 
vallitessa. Usein sattui niin, 
että emo pääsi yli, mutta 
vasa jäi ”itkemään” aidan 
toiselle puolelle. Joskus 
karhuemo repi huonokun-
toiseen aitaan reijän, josta 
myös pennut pääsivät läpi.

Olimme työskennelleet 
lyhyen joulukuisen päivän 
kello kahdeksasta alkaen. 
Keitimme kahvit ja palas-
timme. Nuotion sytytyk-
seen ei kuivien kelopuiden 
avulla mennyt kauan ja 
jokainen rajamies osaa sy-
tyttää nuotion säällä kuin 
säällä: tuulella tuohta ja 
sateella tervasta. Opit ovat 
ikiaikaisia ja sotien aikais-
ten kaukopartiomiesten 
osaamia.

Päivä taisi olla itsenäi-
syyspäivän jälkeinen. Sää 
oli pilvinen, lunta noin 40 
cm ja miinuslukemat eh-
kä kymmenen tienoissa. 
Työskentelimme ahkerasti, 
olimmehan nuoria ja kovan 
ruumiillisen työn kovetta-
mia, metsätöitä siviilissä 
tehneitä ja itse olin toimi-
nut vuosia kuorma-auton 
apumiehenä, joten ”heikko 
ei hivellyt”.

Noin puolen päivän tie-
tämissä havaitsimme, että 
rajapohjoisesta lähestyi mo-
nimiheinen naapurin partio 
lumipuvut yllään. Partio 
pysähtyi kohdallemme ja 
johtaja (upseeri) ryhmitti 
kaksi kiinniottajaryhmää 
noin 20 metrin välein ai-
van rajakaistan reunaan. 
Kiinniottajat kaivautuivat 
lumeen. Keskellä upseerin 
takana maastoutui kolmas 
ryhmä.

Lumipukuinen upseeri 
(lumipuvun huppu korke-
alla, korkean turkislakin 

vuoksi) hiihti oman raja-
kaistansa reunaan suksien 
ollessa raja-aukolla. Hän 
kopeloi taskustaan savuke-
pakkauksen, sytytti savuk-
keen, näytti meille pakka-
usta sanoen murteellisella 
suomella: ”Suomipoika, 
tulkaa tupakalle.”

Hölmistyimme. Vastasin 
virallisen vastauksen: ”Ol-
kaa hyvä ja ottakaa yhteys 
viralliselta yhteydenottopai-
kalta!” Upseeri ei ehkä ym-
märtänyt, vaan kysyi: ”Mi-
ta?” Toistin vastaukseni.

Kaverini, jäyhä eteläpoh-
jalainen jykevä mies sanoi: 
”Sehän se tulee joka pyytää!” 
Upseeri ei taaskaan ymmär-
tänyt, vaan toisti: ”Mita?”

Sanoin Jussille: ”Ole hil-
jaa. Laitamme rauhallisesti 
reput selkäämme, aseet kau-
lallemme, sukset jalkaan, 
tervehdimme sotilaallises-
ti ja poistumme suuntaan 
45–00”. Näin teimme, ja 
upseeri toisti kehoituksen-
sa vielä pari kolme kertaa. 
Näkösuojaan päästyämme 
toteisin kiikarin avulla up-
seerin purkavan ansan ja 
vahvalukuinen partio jatkoi 
matkaansa rajaetelään.

Kirjasin raporttiin tapah-
tuman vastaten kysymyk-
siin: mitä, missä, miten ja 
omat toimenpiteet.

Oli todennäköistä, että 
meidät oli kuvattu aikai-
semmin kauko-objektiivia 
hyväksi käyttäen ja naa-
puri tiesi nimemme ja että 
olimme nuoria ja kokemat-
tomia. 

Kylässä toimi kaksi vel-
jestä vakoilijoina, jotka 
välittivät kaikki meitä kos-
kevat tiedot venäläisille. 
Onneksi maanpetturit narah-
tivat myöhemmin ja oikeus 
langetti molemmille neljän 
vuoden vankilatuomion.

Myöhemin tulin huomaa-
maan, että olin mm. naapu-
rin kiinniottamisen jälkeen 
entistä seuratumpi. Kysei-
nen upseeri oli valepuvussa, 
likaisissa kolhoosityöläisen 
vaatteissa, mutta huonosti 
valmennettu näyttelemään. 
Hän paljastui upseeriksi jo 
kuulustelun alkuvaiheessa 
käytöksensä vuoksi, mm. 
kumarsi vartiopäällikön tul-
lessa pidätetyn säilytyshuo-
neeseen. Lisäksi hän sekosi 
kertomuksissaan.

Siihen aikaan elettiin epä-
varmoissa oloissa. Neuvos-
toliitto valvoi tekemisiäm-
me. Suomen johtajat osasi-
vat luovia kansainvälisillä 
myrskyävillä vesillä, en-
nen kaikkea idän suuntaan. 
Maassamme toimi paljon 
vakoilijoita, eikä vähiten eri 
maiden diplomaattipiireis-
sä. Rajanpinnassa toimi ns. 
pintavakoilu, joka aiheutti 
meille paljon ylimääräistä 
työtä. Nyt on tilanne toinen, 
uhkat ovat erilaisia.

Ilmari Matinniemi
toimiupseeri evp

Kiuruvesi

Ups.opp. J. Tuisku RUK50, 
18.11.1940–27. 03.1941. 
Kuva J.Tuiskun arkisto.

Pietarsaaren Reserviupsee-
rikerho on kutsunut kun-
niajäsenekseen rintamave-
teraani, yliluutnantti Jaakko 
Tuiskun.

Seitsemäntoista ikäinen 
Jaakko ilmoittautui puheli-
mitse Suojeluskuntapiiriin-
sä ja ilmoitti haluavansa 
vapaaehtoisena sotapal-
velukseen. Ota lääkärin-
todistus mukaasi tulessasi 
ilmoittautumaan sanottiin 
evästykseksi. Suojeluskun-
tapiirien Esikunnat toimivat 
siihen aikaan paikallisina so-
tilashallintoeliminä. Painoa 
ei nuorukaisella vielä ollut 
palvelukseen astumiseen 
vaadittavaa 50 kiloa, mutta 
tähän ei sotaan lähtö lopah-
tanut, vaan hänet määrättiin 
palvelukseen 18.02.1940 
Jalkaväen Koulutuskeskus 
2:een Hämeenlinnaan. 

Alokasaika jäi kahden päi-
vän pituiseksi, sillä Suojelus-
kunnassa menestyksekkäästi 
suoritetun sotamieskokeen 
ansiosta hänet lähetettiin 
Keuruulle aliupseerikou-
luun josta edelleen Niinisa-
loon reserviupseerikouluun 
KRH-linjalle  kurssille nro 
50.

JR6:n riveissä Karjalan 
Kannaksella palvellut Tuis-
ku toimi sekä kevyen että 

Viestintäkonsultti 
Elli Flen piti mielenkiin-
toisen kokousesitelmän 
komennuksestaan 
Afganistaniin.

Vas. Ronney Strandvall, 
Alpo Koivuniemi ja kun-
niajäsen Jaakko Tuisku.

raskaan KRH:n tulenjoh-
toupseerina ja joukkueen-
johtajana. Sotilaspassista 
löytyvät mm. nimet Raut-
järvi-Mainila, Suursaari, 
Valkeasaari, Äyräpää ja Ku-
parsaari. Marraskuussa 1944 
koitti vihdoin hiljaiseksi ja 
vähäpuheiseksi, tositilan-
teessa toiminnan mieheksi 
luonnehditulle 21-vuotiaalle 
monin kunniamerkein pal-
kitulle rintamaveteraanille 
siviili. 

Teemme Kunniaa!
Alpo Koivuniemi
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Sotiemme Veteraanien keräyksen 2009 palkitsemis-
tilaisuus on Kannuksen Kitinkannuksessa 
maanantaina 21.12.2009 klo 19.00. Tilaisuudessa 
tullaan muistamaan seuraavia henkilöitä.

 Tervetuloa!

Haapajärven sotiemme 
veteraanien perinnehuone 

SUOJALUKKO 
Osoite: Kauppakatu 19, 
 85800 Haapajärvi 
Sisäänkäynti kunnan kulttuuritalon 
pihan puolelta. 
Aikavaraukset: 
vapaa-aikavirasto puh. 08 – 769 3201

Kyrkoesplanaden 22 
Källarvåningen 

Öppet / avoinna:  Sö/su kl./klo: 14:00–16:00

Grupper / ryhmät:
 - enligt överenskommelse,
 - sopimuksen mukaan.   tel. / puh. (06) 3129 894.

Teemana näyttely: 
Suomen lippu 90 vuotta.

Utställning: 
Finlands flagga 90 år.

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

Sinunkin 
apuasi 
tarvitaan Suomen Marsalkka Man-

nerheimin ratsastajapatsas 
rahoitettiin vuonna 1952 
laajalla kansalaiskeräyksellä 
ja myymällä Mannerheimin 
monogrammista tyyliteltyä 
rintamerkkiä. Lahjoittajia oli 
yhteensä lähes 750 000.

Alkuperäisiä vuoden 1952 
Marskin merkkejä myydään 
nyt uudelleen, Talvisodan 
muiston kunniaksi sodan 
105 päivän ajan 30.11.2009 
– 13.3.2010. Merkkejä myy-
dään jäljellä olevat 100 000 
kappaletta. 

Kaikki Suomen veteraani-
järjestöt ovat mukana kam-
panjassa. Tuotto käytetään 
sotiemme veteraanien sosi-
aaliseen tukemiseen. 

Merkin hinta on 20 euroa, 
josta käytetään 16 euroa so-
tiemme veteraanien tuke-
miseen. Merkkiä myyvät 
R-kioskit, Sonera Kaupat ja 
www. marskinmerkki.fi. 

Marskin merkin ensim-

Alkuperäisiä Marskin merkkejä 
sotiemme veteraanien tukemiseen

mäinen kappale luovutettiin 
17.11.2009 Puolustusvoimi-
en ylipäällikölle, Tasavallan 
Presidentti Tarja Haloselle ja 
toinen kappale Mannerhei-

• Mannerheimin exlibriksen monogrammista tyylitelty M
• Merkkiä on myyty vuonna 1952 osana Mannerheimin  
ratsastajapatsaan hyväksi järjestettyä kansalaiskeräystä, 
joka alkoi 28.1.1952 
Myymättä jääneet merkit Mannerheimin ratsastajapat-
sasvaltuuskunta lahjoitti Sotainvalidien Veljesliitolle 
7.10.1958. Teinikunnat myivät merkkejä sotainvalidien 
hyväksi Mannerheimin ratsastajapatsaan paljastamistilai-
suudessa 4.6.1960 ja sitä edeltävänä päivänä 3.6.1960
• 9.21964 Sotainvalidien Veljesliitto lahjoitti merkkejä pää-
majakaupungin Mikkelin patsastoimikunnalle Päämajakau-
pungin Mannerheimin patsaan rahoittamiseen
• 15.12.2008 Sotainvalidien Veljesliitto lahjoitti myymättä 
jääneet merkit Veteraanivastuu ry:lle käytettäväksi sotiem-
me veteraanien varainhankintaan 
• merkkejä on olemassa 100 000 kappaletta
• kampanja-aika 105 päivää 30.11.2009–13.3.2010
• 30.11.–31.12.2009 myyntitavoite on (1 kk) 40 000 kap-
paletta ja  1.1.2010 – 13.3.2010 myyntitavoite on (2,5 kk) 
60 000 kappaletta
• www.marskinmerkki.fi yhteistyössä Rahapaja Moneta 
• R-kioski, yli 700 
• Sonera kaupat, 33 
• Sotiemme Veteraanit kenttäorganisaatio, 24 keräyspiiriä

• Varoja kerätään Marskin miehille ja naisille
• Tuottoa jaetaan sotiemme veteraaneille sekä 
heidän puolisoilleen ja leskille sekä sotales-
kille
• Sotiemme veteraaneja on elossa 66 000 
• Sotiemme veteraanien puolisoita ja leskiä on 
elossa noin 120 000
• Sotiemme veteraaneista yli puolet saa eläkettä 
noin 1 000 € / kk
• Sotiemme veteraanien puolisoiden ja leskien 
eläke on usein vielä pienempi
• Keräystuotolla tuetaan sotiemme veteraani-
en kotona-asumista: koti-apu esimerkiksi ras-
kaampi siivous sekä ikkunan pesut, lääkkeiden 
omavastuuosuudet, liikkumista helpottavat apu-
välineet ja kodin pienet muutostyöt, silmälasit, 
jalkahoidot sekä kuntoutus ja virkistys
• kerromme suomalaisille Mannerheimista hy-
väntekijänä
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja SPR
• Sotainvalidien Veljesliiton ensimmäinen kun-
niapuheenjohtaja
• kerromme suomalaisille Mannerheimista 
miestensä johtajana

min suvun edustajalle Kreivi 
Carl Gustaf Mannerheimille 
26. marraskuuta.

Suomessa on runsaat 
60 000 sotaveteraania ja 

Veteraanivastuu ry:n Vaasan 
keräyspiiri järjesti joulukuun 
alussa Vaasan Sotilaskodissa 
kiitos- ja huomiointitilaisuu-
den, johon oli kutsuttu lähes 
40 keräyksen vapaaehtoista 
toimijaa ja alueellista kerä-
ysvastaavaa. 

Tilaisuuden aluksi piiri-
päällikkö, Vaasan Sotavete-
raanipiirin toiminnanjohta-
ja Tuula Harjunpää toivotti 
kaikki tervetulleeksi yhtei-
seen tilaisuuteen. Lisäksi 
hän puheenvuorossaan sel-
vitti keräyksen toteutumi-
sesta niin valtakunnallisesti 
kuin myös alueellisesti. Eri-
tyisesti hän kohdisti parhaat 
kiitokset kaikille, jotka va-
paaehtoisesti ja korvauksetta 
ovat olleet mukana keräys-
toiminnassa. Ilman heidän 
työpanostaan ei keräyksen 
järjestäminen ja kiitoksen 
ansaitseva tuotto onnistuisi 
maakuntamme alueella. 

Keräyssihteerinä toimiva 
Sotainvalidien Vaasanseu-
dun osaston puheenjohtaja 
Raimo Latvala selvitti pu-
heenvuorossaan keräystoi-
mintaa ja sen suurta mer-
kitystä lukujen valossa ja 
kertoi arvioita sotaveteraa-
niemme määrällisestä muu-
toksesta vuodesta 2009 aina 
vuoteen 2025. Tällä hetkellä 
sotainvalideja ja -veteraaneja 
on keskuudessamme 60700. 
Vuonna 2013 heitä arvioi-
daan olevan noin 34900 ja 
vuonna 2020 noin 6700 sekä 
vuonna 2025 arviolta 1200. 
Edelleen on huomioitava, et-
tä heidän puolisonsa tai les-
ket tarvitsevat myös tukea. 

Mitä pitempään veteraa-
nimme ja heidän puolisonsa 
tai lesket säilyttävät pirtey-
tensä ja voimansa selviytyä 
itsenäisesti, sitä vähemmän 
on välitöntä tarvetta siirtyä 
huolto- tai laitosasumiseen.

Raimo Latvala selvitti 
myös 22.11. Sunnuntaisuo-
malaisessa, joka ilmestyy 
mm. Ilkan, Keskisuomalai-
sen ja Pohjalaisen sunnuntai-

Sotiemme Veteraanit -keräyksen 
aktiiveja vastuunkantajia 
huomioitiin Vaasassa

sivustona, ollutta artikkelia 
keskeisten veteraanijärjes-
töjen varallisuudesta, josta 
ko. lehdessä annettiin kovin 
virheellinen kuva veteraani-
järjestöjen varallisuudesta. 
Poimitut taseluvut esitettiin 
tarkemmin selvittämättä nii-
den koostumista ja toisaalta 
jätettiin huomioimatta huo-
mattavan suuret pakolliset 
varaukset sekä velkavastuut. 
Lisäksi veteraanijärjestöjen 
varallisuudeksi esitettiin 
eräitä säätiöitä, joiden toi-
mintaan ei sisälly veteraa-
nijärjestöjen avustaminen. 
Säätiöiden on toimittava 
lakien ja sääntöjensä mu-
kaisesti. 

Kirjoitus vaikutti julkitu-
loajankohtakin huomioiden 
tarkoitushakuiselta. Sillä il-
meisesti haluttiin luoda vir-
heellinen kuva järjestöjen 
todellisesta varallisuudesta 
avustustoimintaan. Lisäksi 
yleisesti oli tiedossa Mars-
kin-merkin myyntikampan-
jan avaus 26.11. ja toisaalta 
monet talvisodan alkamisen 
70-vuotismuistotilaisuudet. 

Haluttiinko kirjoituksel-
la vaikuttaa myös näiden 
tapahtumien myönteiseen, 
veteraanejamme kunnioit-
tavaan arvostukseen ja toi-
saalta vaikeuttaa Veteraani-
vastuu ry:n valtakunnallista 

keräystoimintaa veteraa-
niemme hyväksi? 

Esityksensä lopuksi Rai-
mo Latvala kertoi yksityis-
kohtaisemmin MASRKIN-
MERKIN myyntikampan-
jasta ja sen tavoitteista. 
Kyseistä merkkiä myydään 
veteraaniemme hyväksi 
30.11.2009 – 13.3.2010 
välisenä aikana. Alun perin 
Suomen marsalkka Man-
nerheimin ratsastajapatsaan 
hyväksi vuonna 1952 val-
mistettua ja myytyä merk-
kiä on säilynyt 100.000 
kappaletta. Nyt merkit on 
luovutettu Veteraanivastuu 
ry:lle edelleen myytäväksi 
Sotiemme Veteraanit kerä-
ykseen liittyen. Merkistä on 
tullut huomattava harvinai-
suus ja niitä tuskin tulee riit-
tämään kaikille halukkaille. 

Merkin hinta on 20 euroa ja 
niitä myydään valtakunnalli-
sesti R-kioskeissa ja Sonera 
kaupoissa sekä Sotiemme 
Veteraanit keräyksen piiri-
organisaatioiden toimesta. 
Lisäksi myyntikampanjassa 
ovat mukana keskeiset va-
paaehtoiset maanpuolustus-
järjestöt.

Yhteisen tilaisuuden päät-
teeksi jaettiin Veteraanivas-
tuu ry:n plaketti seuraaville 
keräysaktiiveille ja tukemas-
sa olleille yhteisöille: Jorma 
Aherto Vaasa, Bror Blusi 
Vöyri, Alf Burman Musta-
saari, Odert von Essen Uu-
sikaarlepyy, Brage Forssten 
Vaasa, Bjarne Friman När-
piö, Pauli Glader Vaasa, Thor 
Guss Mustasaari, Rauno 
Hauta-aho Kokkola, Jukka 
Heikkilä Kaskinen, Mårten 
Holmberg Vaasa, Hans Ing-
vesgård Kristiinankaupunki, 
Monika Julin Uusikaarlepyy, 
Alpo Koivuniemi Pietar-
saari, Timo Koukku Vaa-
sa, Veikko Kurkiala Vaasa, 
Raimo Latvala Mustasaari, 
Pentti Lautamäki Musta-
saari, Arto Lehtineva Vaasa, 
Teemu Lintamo Mustasaari, 
Ilmari Loppi Vaasa, Lau-
ri Luutonen Vaasa, Håkan 
Malm Maalahti, Toini Mal-
mi Mustasaari, Jukka Oksa-
nen Vaasa, Martin Ollqvist 
Vöyri, Lassi Pihlajamäki 
Vaasa, Matti Ranta Pietar-
saari, Teuvo Rodén Vaasa, 
Kaj Sandström Vaasa, Hol-
ger Strandberg Vaasa, Rod-
ney Strandvall Pietarsaari, 
Hannu Sulkakoski Pietar-
saari, Ritva Vainio Vaasa, 
Håkan Wörlund Vaasa, Sven 
Östergård Mustasaari ja seu-
raaville yhdistyksille; Lions 
Club Nykarleby, Nykarleby 
Rotary Klubb, Pohjanmaan 
Maanpuolustaja -lehti ja 
Vaasan Sotilaskotiyhdistys. 

Arto Lehtineva esitti kii-
tokset huomioitujen puolesta 
ja erityisesti toivoi kaikille 
menestystä ja jaksamista tu-
levina keräysvuosina. –RL.

Monika Julin Uudestakaarlepyystä vastaanottaa 
Veteraanivastuu ry:n Kiitos-plakettia. Huomion-
osoítukset ojensivat Raimo Latvala ja piiripäällikkö 
Tuula Harjunpää.

Oman plakettinsa sai 
myös Pohjanmaan 
Maanpuolustaja -lehti.

Kirkkopuistikko 22 
Kellarikerros

heistä sotainvalideja noin 
10 000. He tarvitsevat tu-
keamme.

Talvisodan 70-vuotis-
muistoissa meillä jokaisella 
on nyt mahdollisuus tukea 
sotiemme veteraaneja sekä 
ottaa kantaa itsenäisen isän-
maamme puolesta. Sotiem-
me veteraanit ovat edelleen 
joukossamme ja he tarvitse-
vat kaiken tukemme. 

– Veteraaneja ei jätetä, 
muistuttaa Veteraanivastuu 
ry:n puheenjohtaja Aarno 
Strömmer.

Lisätietoja antavat So-
tiemme Veteraanit 2009 
varainhankkija Pia Mikko-
nen puh. 050 354 0262 pia.
mikkonen@sotiemmeve-
teraanit.fi ja keräysjohtaja 
Arto Lillberg puh. 050 3671 
956.

Merkkejä myyvät myös 
Antti Roiko-Jokela 044 513 
1550 ja Seppo Yli-Norppa 
0500 854 999.

Sotiemme Veteraanien keräyksen Marskin merkit 
luovutettiin Kokkolassa 26.11.2009 alueen median 
edustajille Antti Porkolle ja Lassi Jaakkolalle. Merkit 
ojensi Kokkola Sotainvalidien jäsen Yrjö Häkki.

Kutsu muistamis- 
tilaisuuteen

Keräyksen puolesta
Antti Roiko-Jokela  Seppo Yli-Norppa
K-P keräyspäällikkö  K-P varainhoitaja
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Valto Brax Alavieska
Petri Ahola Haapajärvi
Petri Jylhä Halsua
Heikki Kajomeri 
 Himanka
Eero Lehto Kalajoki
Markku Törmä Kannus
Liisa Yli-Norppa Kannus
Erkki Laide Kaustinen
Matti Kivistö Kokkola
Jouni Kakkuri Kälviä
Ville Kiiskilä Lestijärvi

Päivi Sorjonen Lohtaja
Jani Pikkarainen Nivala
Jorma Koivuniemi Perho
Juho-Pekka Suvilehto 
 Pyhäjärvi
Janne Nyman Reisjärvi
Jarmo Somero Sievi
Jari Tikkanen Toholampi
Leevi Puskala Ullava
Matti Vatka Veteli
Harri Haanpää Ylivieska
Hannu Lounasto Kannus
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Sotilassoittokuntien Perinne-
päivän Konsertti järjestettiin 
Kokkolassa Snellmansalissa 
ti 24.11.2009 kello 19.00. 
Tilaisuudessa soittivat Sata-
kunnan ja Pohjanmaan Soti-
lassoittokunnat kapellimes-
tareina musiikkimajuri Riku 
Huhtasalo ja yliluutnantti 
Sami Salmivuori. Solisteina 
toimivat Hanna Tuominen, 
piano sekä Markus Virtala, 
trumpetti. Juontajana toimi 
Osmo Olkkonen. Yleisöä 
oli noin 300 henkeä.

Konsertin ohjelmisto; 
Marssi nro 9 (Crusell, joka 
on samalla sotilassoittokun-
tien perinnemarssi. Alkusoit-
to  – fantasia (Madetoja). 
Fantaisie and variations on 
The Carnival of Venice (Gi-
ampieri, Arban). Solistina 
Markus Viitala. Marssiketju 
(Kemppi)

Sotilassoittoa 
Kokkolassa

Kokkolalainen lotta Kerttu Peltoniemi oli tyytyväi-
nen konsertin antiin.

Väliajan jälkeen kuultiin 
Warsaw Concerto (Addin-
sell). Solistina Hanna Tuo-
minen, Variations for Wind 
Orchestra (Eerola), Arnhem 
(Kelly), Ignis fatuus – Vir-
vatulelle (Koskinen) ja Sibe-
liuksen Finlandia.

Konserttiin osallistui myös 
Kerttu Peltoniemi, ansioitu-
nut kokkolalainen lotta. Hän 
oli saapunut kuuntelemaan 
musiikin antia edustavas-
sa ja tilaisuuteen sopivassa 
lottapuvussa. Talvisodan 
sekä jatkosodan aikana 
lotta Peltoniemi on toimi-
nut lääkintälottana muun 
muassa Sotasairaala 28:ssa 
Kokkolassa sekä Kenttäsai-
raala 32:ssa Pitkärannassa ja 
Pitmajärvellä. Komennukset 
veivät hänet myös viesti- ja 
toimistolotan tehtäviin.

Kuvat ja teksti
Kimmo Tastula

Sotaveteraanien henkisen 
virkistyksen lähteinä ovat 
menneinä vuosikymmeni-
nä olleet veteraanien omat 
kuorot. Kuorotoiminnan 
kohokohtia ovat olleet valta-
kunnalliset laulujuhlat, joita 
on vietetty vuodesta 1990 
alkaen.

Parhaimmillaan laulujuh-
liin osallistui 900 veteraani-
laulajaa. Rivit harvenevat, 
mutta veteraanit ovat taas 
päättäneet koota laulaja-
joukot yhteen ja järjestää 
10. laulujuhlan Talvisodan 
päättymisen 70-vuotismuis-
ton merkeissä 14.3.2010 klo 
15 alkaen Helsingin Jäähal-
lissa.

Juhlan pääjärjestäjiä ovat 
Helsingin ja Espoon sota-
veteraanikuorot. Käytännön 
järjestelyvastuun ovat otta-
neet perinnekuorot Viipurin 
Lauluveikot ja Espoon Mies-
laulajat, joiden edustajista on 
koottu järjestelyjä hoitava 
työvaliokunta. Järjestävil-
le kuoroille tukea antavat 
muun muassa Sotaveteraa-
niliitto, Helsingin kaupunki, 
puolustusvoimat  ja Maan-
puolustuskoulutusyhdistys 
yhteistoimintakumppanei-
neen.Juhlan pääpuhujaksi 
ja suojelijaksi on lupautunut  
tasavallan presidentti Tarja 
Halonen.

Sotaveteraanien kymmenes 
valtakunnallinen laulujuhla 
Helsingissä 14.3.2010

Sotaveteraanilaulajia tulee 
juhlaan osallistumaan noin 
400, perinnekuorojen lau-
lajia lähes 300. Ohjelmassa 
on sekä kuorojen yhteisiä 
että kummankin kuororyh-
män omia esityksiä. Yhteis-
kuorossa tulee siis olemaan 
lähes 700 laulajaa. Solistina 
on oopperalaulaja Jorma 
Elorinne.  Ohjelmassa on 
myös Matti Raninin lausun-
taesitys. Tilaisuuden juontaa 
Eeva-Riitta Siitonen.

Jäjestäjät toivovat kiltavä-
en olevan mukana Helsingin 
Jäähallin katsomossa todis-
tamassa, kuinka sodan ko-
keneiden veteraanien laulu 
vielä kajahtaa muistuttaen 
meitä Talvisodan raskaista, 
mutta kunniakkaista päivis-
tä.

Lippuja on  saatavissa 
2.1.2010 alkaen Lippupis-
teen toimipaikoissa kautta 
maan. 

Ryhmät voivat tilata lip-
punsa myös suoraan jär-
jestäjiltä joko sähköposti-
osoitteella Marja.Riukka@
Sotaveteraaniliitto.fi tai 
postitse osoitteella Suomen 
Sotaveteraaniliitto ry, Mar-
ja Riukka, PL 600, 00521 
HELSINKI

Lipun hinta on 15 euroa, 
vähintään 10 kappaleen eris-
sä tilattuna 12 euroa/kpl

Lions Club Pietarsaari järjes-
ti yhteistyössä Keski-Pohjan-
maan ammattikorkeakoulun 
Pietarsaaren yksikön kanssa 
Suomen itsenäisyyden juhla-
konsertin 12.11.2009 Rune-
bergin salissa. Tilaisuudessa 
esiintyivät mieskuorot Lau-
lu-Jaakot ja Sångarbröder 
Pietarsaaresta.

Konsertin tarkoituksena 
oli juhlistaa itsenäistä Suo-
mea ja sotiemme veteraane-
ja. Tapahtumaan oli kutsut-
tu veteraaneja ja eläkeläisiä 
molemmista kieliryhmistä 
Pietarsaaren seudulta. Tilai-
suus oli kaikille maksuton, ja 
kahvitarjoilun sponsoroi Ci-
tymarket, Pietarsaari ja sen 
hoiti ammattikorkeakoulun 
opiskelijat.

Lions Club Pietarsaari 
huolehti myös kyyditys-
tä tarvitsevien konserttiin 
pääsystä tarjoamalla heille 
ilmaisen kuljetuksen.

Konsertin avasi Sån-
garbröder kauniilla I månans 
skimmer-laululla. Kuoron 
johtajana toimii Marcus Sö-
derström, joka omatoimisesti 
ilmoitti kahdesta sairastapa-
uksesta johtuneesta ohjelma-
muutoksesta. Sångarbröder-
kuoron ohjelmisto koostui 
ruotsinkielisistä lauluista, 
esimerkiksi voimakkaasti 
kajahtaneesta Österbottenis-
ta. Kuoro päätti esityksensä 
rauhalliseen ja hartaaseen 

Suomen itsenäisyyden 
juhlakonsertti 
Pietarsaaressa

Bön om ro-kappaleeseen.
Konsertin toisesta puoli-

ajasta vastasi Laulu-Jaakot 
johtajansa Vuokko Heik-
kilän kanssa. He aloittivat 
osionsa isänmaallisilla lau-
luilla, kuten Suomen laulu 
ja Finlandia. Tämän jälkeen 
oli vuorossa konsertin koho-
kohta, Iltahuuto, jossa soolon 
lauloi Taisto Tamminen. Tä-
mä tunteikas esitys kosketti 
koko yleisöä. Laulu-Jaakot 
päättivät esityksensä ren-
nommalla tyylillä esittämäl-
lä Tien kuninkaan hauskan 
koreografian kera.

Konsertin tunnelma oli 
juhlallinen ja arvokas. Pai-
kalla oli kokonaisuudessaan 
noin kaksisataa juhlavieras-
ta, joten tapahtumalle aset-
tamamme yleisötavoite saa-
vutettiin. Yleisön joukosta 
kuultujen kommenttien 
perusteella konsertti oli me-
nestys. Veteraanijärjestöjen 
edustajan kiittäessä kuoro-
ja, hän kiitti myös järjestä-
jätahoja siitä, että tällainen 
veteraaneja kunnioittava 
tapahtuma järjestetään vuo-
sittain.

Keski-Pohjanmaan Am-
mattikorkeakoulun Pietar-
saaren yksikön puolesta ha-
luamme kiittää Lions Club 
Pietarsaarta ja Citymarkettia 
loistavasta yhteistyöstä.

Päivi Lester ja 
Teija Päivärinta

8. Divisioonan viestikomppanialle muistolaatta 
Seinäjoen Rautatieläisten taloon

Maavoimien viestitarkastaja eversti Tapio Forselius ja Pohjanmaan Viestikillan 
puheenjohtaja everstiluutnantti evp Jarmo Seppä paljastavat muistolaatan.

70 vuotta sitten, 17.10. 
1939, alkoivat pohjalais-
divisioonan keskityssiirrot 
Karjalan Kannakselle. Di-
visioonan viestikomppania, 
8.Viestikomppania koottiin 
Seinäjoen Rautatieläisten 
Talossa 12.–14.10.1939. 
Tämän muistoksi jälkisuku-
polville Pohjanmaan Vies-
tikilta ry päätti asettaa ra-
kennuksen pääsisäänkäyn-
nin viereiselle ulkoseinälle 
muistolaatan.

18.10.2009 oli muistolaa-
tan paljastustilaisuus nykyi-
sin Ravintola-Hotelli Alma:n 
nimellä olevan entisen Sei-
näjoen Rautatieläisten Ta-
lolla. Paljastustilaisuuden 
tervehdyssanat käytti Poh-
janmaan Viestikilta ry:n pu-
heenjohtaja ja Viestikiltojen 
Liitto ry:n varapuheenjohtaja 
everstiluutnantti evp Jarmo 
Seppä. Muistolaatan paljas-
tuspuheen piti Maavoimien 
viestitarkastaja eversti Tapio 
Forselius. Seinäjoen Rauta-
tieläisten Soittokunta kapel-
limestari Antti Vainion joh-
dolla esitti viestijoukkojen 
kunnia- ja perinnemarssin 
Conrad Greven säveltämän 
”Suomalainen Sotilaslau-

lu” sekä Etelä-Pohjanmaan 
suojeluskuntapiirin kunnia-
marssin  Heikki Klemetin 
säveltämän ”Vilppulan Ur-
hojen Muistolle”. Kainuun 
Prikaatin Pohjois-Suomen 
Viestipataljoona oli asetta-
nut muistolaatan kunnia-
vartion.

Paljastettavan muistolaa-
tan valmistamista ja tilai-
suutta tukivat Viestikiltojen 
Liitto ry, Maanpuolustuksen 
Viestisäätiö ja FiTelNet Oy, 
joka on Vantaalla toimiva 
pohjalaisiin sukujuuriin 
nojaava tietoliikenne- ja tie-
tojärjestelmälaitteiden suo-
jausratkaisujen toimittaja. 
Laatan valmistaja on myös 
pohjalaisiin sukujuuriin vah-
vasti liittyvä helsinkiläinen 
Kilpex Ky.

Kahvitilaisuudessa Poh-
janmaan Viestikilta ry luo-
vutti standaarinsa eversti 
Forseliukselle, kansanedus-
taja Petri Pihlajaniemelle ja 
60 vuotta täyttäneelle evers-
tiluutnantti evp Esa Kaaki-
selle. Kokkolalainen Tapani 
Oksanen sai vastaanottaa 70-
vuotislahjana grafiittipiirros-
taulun sotien aikaisesta kent-
täkeskuksesta.

Maavoimien viestitarkas-
taja luovutti omat muistoesi-
neet Kaakiselle ja Pihlaja-
niemelle. Viestikiltojen Lii-
ton valtuuskunnan puheen-
johtaja eversti evp Seppo 
URO antoi Pihlajaniemelle 
Viestiupseeriyhdistyksen 
julkaiseman teoksen ”infor-
maatiosodankäynnistä”.

Kahvitilaisuudessa pu-
heenvuoroja käyttivät kan-
sanedustaja Petri Pihlaja-
niemi esittäen Seinäjoen 
Rautatieläisten Talon histo-
riaa sekä eversti evp Antero 
Maunula, joka esitti Pohjan-
maan Viestikillalle haasteen 
koostaa sotien aikaisesta 
viestiaselajin toiminnasta 
näyttelyä Suojeluskunta – 
Lotta-Svärd -museolle.

Från vänster/vasemmalta: Järndahl Stefan (Res ham), Raja-aho Nils (K-P ham), Backlund Jan-Erik (K-P 
pam), Gustafsson Nicklas (K-P pam), Sepponen Jani (K-P pam), Serenius Reijo (PJ-Res ar), Rintamäki 
Paavo (PJ-Res ars), Jakamo Kari (PJ-Res ar), Mäkelä Lauri (PJ-Res ars), Virkama Timo (PJ-Res ar), Skytte 
Mikael (PJ-Res ar), Portin Jarl (PJ-Res ar). Kuva Jörgen Härmälä.

Pietarsaaren Seudun Reserviläisten 
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet
Perinteisen Itsenäisyyspäi-
vän seppeleenlaskutilaisuu-
den jälkeen Pietarsaaren 
sankarihaudoilla jaettiin 

Pietarsaaren Seurakuntakes-
kuksessa huomionosoituksia 
ansioituneille reserviläisille 
ja yhteistyökumppaneille.

Efter Självständighetsda-
gens traditionella kransned-
läggningar på hjältegravarna 
utdelades förtjänsttecken till 

förtjänta reservister och sa-
marbetspartners vid Jakob-
stads Församlingscenter.

Mikael Skytte

Länsi-Suomen Sotilasläänin 
komentaja kenrmaj Kari Siiki 
vieraili Vaasassa 10.12.2009 
ja tarkasti samalla Pohjan-
maan Sotilasläänin lakkau-
tustoimien edistymisen. 

On selvää, että jokai-
nen muutos vaatii henkilös-
töltä melkoista venymisky-
kyä ja sopeutumista, mutta 
toisaalta siitä voi löytyä 
myös uusia mahdollisuuksia. 
Lakkautustoimien kokonai-
suus etenee suunnitelmien ja 
tehtyjen päätösten mukaises-
ti. Muita muutoksia kenrmaj 
Siikin komentamassa so-
tilasläänissä ei tällä kertaa 
ole tehty. 

Edelleen kenrmaj Siiki 
arvio, että 2020 -luvun alun 
ratkaistut tullaan tekemään 
suunnilleen vuoden 2015 
paikkeilla. Puolustusvoimi-
en saamat määrärahat sa-
nelevat tulevien ratkaisujen 
suuntaviivat. Hän ei usko, 
että jatkossakaan määrära-
hat lisääntyisivät tarvetta 
vastaavasti. Lisäksi tuleviin 
ratkaisuihin vaikuttaa va-
rustelumateriaalin hintataso 
ja koulutukseen tulevien va-
rusmiesten määrä. Ikäluokat 
tulevat pienentymään jonkin 
verran jatkossakin. 

Kenraalimajuri Kari Siiki 
siirtyy reserviin 1.1.2010 
alkaen, joten hänen Vaasan 
vierailunsa oli samalla jää-
hyväiskäynti sotilasläänin 
komentajana. 

Myös ensi vuoden alus-
sa reserviin siirtyvä eversti 

Sotilaslääni lakkaa – 
aluetoimisto aloittaa

Reserviin 1.1.2010 siirtyvät kenraalimajuri Kari Siiki ja eversti Jorma Aherto 
myhäilevät tyytyväisinä. Taustalla on Pohjanmaan aluetoimiston päällikkönä 
aloittava everstiluutnantti Tapio Luukkainen ja komentajakapteeni Pauli Salo.

Jorma Aherto totesi Poh-
janmaan Sotilasläänin toi-
minnan päättyvän hallitusti 
ja vastaavasti Pohjanmaan 
Aluetoimistolle on saatu tu-
keva ”kivijalka” toiminnan 
pohjaksi. Erityisesti Aherto 
ilmaisi tyytyväisyytensä 
henkilöstön sijoittumi-
sen suhteen. Jokaisen osalta 
on selkeä suunnitelma ja ku-
kaan ei jää ”tyhjän päälle”.  

Aluetoimistossa tulee 
työskentelemään 15 henki-
löä ja lisäksi kaksi henkilöä 
vahvistaa toimistoa ainakin 
vuoden 2010. Nykyisestä 
henkilöstöstä yksi siirtyy 
Maapuolustuskorkeakou-

luun, yksi Lentosotakouluun 
Kauhavalle ja kolme siirtyy 
eläkkeelle.  

Tilaisuuden yhteydessä 
eversti Aherto kiitti kenr-
maj Kari Siikiä hyvästä yh-
teistyöstä ja luovutti hänel-
le Pohjanmaan Sotilasläänin 
pöytäviirin.

Myös kenrmaj Siikillä oli 
tuomisia Vaasaan ja erityi-
sesti eversti Aherto kannal-
ta tärkeä ja merkityksellinen 
asia, sillä hän sai kenraalin 
kädestä sotilaspassinsa, 
joka runsaat 35 vuotta on 
ollut työnantajan tarkassa 
säilössä. Lisäksi kenrmaj 
Siiki luovutti ev Ahertolle 

muistolahjana leijonakalvo-
sinnapit.

Vielä sotilasläänimme 
viimeinen komentaja evers-
ti Aherto erityisesti toivoi, 
että yleisö ottaisi omakseen 
Vaasan ammattioppilaitok-
sen juhlasalissa torstaina 
17.12.2009 klo 19:00 järjes-
tettävän Pohjanmaan Soti-
lasläänin jäähyväiskonsertin 
”Luotan sydämen ääneen”. 
Konsertti on kunnianosoi-
tus 70 vuotta sitten käydyn 
Talvisodan torjuntavoitolle. 
Musiikista vastaa Pohjan-
maan Sotilassoittokunta so-
listinaan Paula Koivuniemi. 
RL
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Palkitsemiset Maanpuolus-
tusjuhlassa 11.12.2009
Keski-Pohjanmaan maan-
puolustuspiirin standaa-
rit: Eversti Jorma Aherto,
Kokkolan kaupunki
Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen hopeinen 
ansiomitali:
Everstiluutnantti 
Esko Hirviniemi, 
Majuri Karl-Erik 
Ragnarsson
Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen rautainen 
ansiomitali: 
Haanpää Harri, Olli Ari
Pikkarainen Jani, 

Mellersta Österbottens för-
svarsdistrikts mångåriga 
kontaktpersoner från Sve-
rige, major Karl-Erik Rag-
narsson samt kapten Lars 
Marklund, var inbjudna 
festdeltagare. Under fes-
ten premierade dessa Terho 
Tattari och Kari Rönnqvist 
med Västerbottens Förs-
varsutbildningsförbunds 
förtjänstmedalj i silver, och 
Christer Wikman mottog 
Hemvärnsbefälets Riksför-
bunds Gustaf Petri -medalj 

"Pomppamajuri" 2006.

MPK-palkitut: Kiitos-
puhetta pitää Esko Hir-
viniemi Vas Kokkolan 
kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Stefan 
Andersson, eversti Jor-
ma Aherto, majuri Karl-
Erik Ragnarsson, Harri 
Haanpää, Ari Olli, Jani 
Pikkarainen, Heikki Pää-
järvi ja Seppo Ruotois-
tenmäki.

Pohjanmaan Sotilasläänin palkitut: Stefan Anders-
son, Jukka Torppa, Terho Tattari ja Heikki Pääjärvi.

Terho Tattari, Christer Wikman och Kari Rönnqvist.

Kokkolan Lauluveikot Seniorikuoro johtajanaan Erkki Keskinen kajautteli kauniisti 
monta isänmaallista laulua. Lopuksi Veteraanin iltahuudon  ja Finlandia hymnin. Hil-
jenimme kaikki. 

Juhlasivun kuvat Kari Moilanen, Rhea Nykvist ja Heikki Pääjärvi.

Kokkolanseudun Harmonikat ja Lottakuoro  viritteli juhlaan sitä oi-
keaa isänmaallista tunnelmaa. ” Elämää juoksuhaudoissa, Muistoja 
Pohjolasta ja lopuksi tunteikas Kodin kyttilät  Sinivalkoinen sydän 
rinnassamme … mitä muuta oi rakas Isänmaa.

K-P Maanpuolustajien piirin standaarin luovuttivat 
Terho Tattarille Matti Kiviniemi ja Antti Roiko-Jokela.

Ensimmäinen puku oli tehty äidin lottapuvusta.

1975 ltn.

1967 kokelas.

1953.

1987 kapt.

Pääjärvi Heikki, 
Ruotoistenmäki Seppo
Keski-Pohjanmaan Maan-
puolustajien piirin hopei-
nen ansiomitali:
Itäniemi Toivo
Knuuttila Mika
Marklund Lars

Toiminnanjohtaja Seppo 
Yli-Norppa  ojensi Keski-
Pohjanmaan Sotaveteraa-
nipiirin pienoislipun, ja 
Markku Kallinen  Vapaus-
sotien Keski-Pohjanmaan 
perinneyhdistyksen viirin 
eversti Jorma Aherrolle ja 
majuri Terho Tattarille.

i brons. Gustaf Petri -me-
daljen i brons är för övrigt 
den högsta utmärkelse inom 
det svenska Hemvärnet som 
tilldelas utländska medbor-
gare. 

Karl-Erik Ragnarsson 
erhöll som första utländska 
medborgare Försvarsut-
bildningsföreningens fört-
jänstmedalj i silver och 
Lars Marklund Mellersta 
Österbottens Landsförsva-
rares förtjänstmedalj likaså 
i silver.

Isä Hiitolasta , äiti Kurkijoel-
ta ja elämä Kokkolassa, sii-
nä Terho Tattarin tarinaa. Isä 
työskenteli sotilastehtävissä 
ja äiti piti kahvilaa Vartiolin-
nassa. Terho kelli kopassa 
vaatenaulakossa äidin lotta-
puvusta tehdyssä koltussa. 
Voiko miehestä tulla muuta 
kuin isänmaallinen?

Terho on ollut harvoin 
”hukassa”, sillä siitä pitää 
huolen aktiivinen suunnis-
tusharrastus ja partiotoi-
minta.

MPK:n piiripäällikön 
haasteelliset tehtävät Terho 
vastaanotti 1.4.1999.Myön-
nän, että meitä maanpuolus-
tusaktiiveja vähän arvelutti 
miten tekstiilikauppias hom-
massa pärjää. Yli kymmenen 
kuluneen vuoden jälkeen 
voi todeta, että pelkomme 
oli täysin turha. Maamme 
ahkerin täysinpalvellut  pii-
ripäällikkömme voi ylpeäs-
ti siirtyä uusien haasteiden 
pariin.

Piirissämme toimii tällä 
hetkellä 21 paikallisosastoa, 
vuodessa yli 100 kurssia ja 
niissä n. 2000 osanottajaa. 
Kun alueeltamme puuttuvat 
puolustusvoimien yksiköt 
voi lukuihin olla todella 
tyytyväinen. 

Terho itse pitää onnistu-
nutta, vuosittain pidettävää, 
Pauha -harjoitusta yhtenä 
uransa tärkeimpänä saavu-
tuksena. Hyvä yhteistyö, 

Vartiolinnan naulakkokopasta 
arvostetuksi ”Pomppa-majuriksi”

kaukanakin olevien puolus-
tusvoimain eri yksiköiden 
kanssa, on mahdollistanut 
hyvän koulutuksellisen tu-
loksen.

Piiripäällikön toimia lä-
heltä seuranneena, olen ai-
na ihmetellyt: mistä aika ja 
innostus on riittänyt.

Jos joku on tehnyt kak-
si vuoroa Isänmaalle, voin 
väittää, että Terho on tehnyt 
kolme.

Me ympärillä pyörineet 
kiitämme Pomppaa upeas-
ta työstä keskipohjalaisen 
vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen hyväksi tehdystä 
työstä.

Heikki Pääjärvi
Pohjanmaan 

Maanpuolustaja
Ps. Olin unohtaa. Mistä tu-

lee meidän kaikkien tuntema 
arvonimi ”Pomppamajuri”?
Terho käytti kylmässä Pau-
ha-harjoituksessa ruotsin-
maalaista pomppaa. MPK:n 
silloinen toiminnanjohtaja 
eversti Pekka Majuri etsi pii-
ripäällikköä ja huuteli: ”Mis-
sä se Pomppamajuri on”– ja 
nimi jäi iloisesti elämään.

Eversti Ruutu ottaa vastaan piiripäällikön ilmoituk-
sen, vuosi 2000 Lohtaja.

FBO:n eloonjäämiskurssilla Ruotsissa 2002.
Talvikurssilla Saariselällä, vuosi 2001. 
(kuva Tomi Hirvinen).

Habine Lohtaja perustetaan. vas. Marja-Leena Les-
kelä, Päivi Sorjonen, vuosi 1999.

Piiripäällikön uran huippuhetkiä. Toiminnan esit-
telyä kuuntelemassa amiraali Kaskeala ja  eversti 
Aherto (kuva Nygård).

””

 

 

 
.

Pohjanmaan Sotilassoittokunta johtajanaan yliluut-
nantti Sami Salmivuori loihti juhlaan tunnelman si-
nivalkoisin sävelin.

Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin 
vuosijuhla Vartiolinnassa Kokkolassa
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Res. liiton ansioristi
vääpeli Raimo Risikko, Pietarsaari, 
Res.liiton hopeinen ansiomitali
majuri res. Antti Roiko-Jokela, Kannus, 

Piirikiintiöstä
Kultainen ansiomitali 
alikersantti Mauri Mutka, Kannus

Hopeiset ansiomitalit
kersantti Kauko Keiski, Kokkola
kersantti Rauno Laasanen, Kokkola
alikersantti Tor Prest, Kokkola
alikersantti Gustaf Strömbäck, Kokkola

Pronssiset ansiomitalit
alikersantti Esko Holappa, Pyhäjärvi
korpraali Stefan Järndahl, Jakobstad
alikersantti Jouko Järvinen, Pyhäsalmi
alikersantti Rauli Keränen, Kokkola
kersantti Pertti Leppisaari, Pyhäsalmi
alikersantti Eero Pelto-Arvo, Kannus
emäntä Marja Pirttimäki, Kokkola
kersantti Markku Salmi, Kokkola
kersantti Boers Skoog, Kokkola

Reserviläisliiton 
huomionosoitukset

Raimo Risikko. Antti Roiko-Jokela.

MERIPUOLUSTUSPIIRI 2010

Saaristomeren-
Pohjanlahden 

Meripuolustusosasto
=  KOTU

Matti Ketola

Piiripäällikkö
Matti Mäkinen

Piiritoimisto 
Turku-Heikkilä

Matti Ketola

Suomenlahden 
Meripuolustusosasto

= KOTU
Sakari Saikku

Toiminta-
keskus 
Pansio

------------
Harjoitus-

alueita 
Gyltö,
Reila

Toiminta-
keskus 

Upinniemi
-------------
Harjoitus-

alueita 
Russarö
Syndalen

Järvö
Kirkonmaa

Hangon 
meriosasto

Meri-
Karjalan
meriosasto

Vaasan 
meriosasto

Kokkolan 
meriosasto

Perämeren 
meriosasto

Rauman 
meriosasto

Terho Tattarille Meri-
puolustuspiirin standardi
Kokkolan meriosasto ja 
K-P:n Meripuolustajat pi-
tivät yhteisen kokouksen 
keskiviikkona 2.12.2009 
Koulutustalolla Kokko-
lassa. Kokouksessa olivat 
kertomassa 

Meripuolustuspiirin kuu-
lumisista ja erityisesti sen 
uudesta organisaatiosta 
sekä uudistetusta kurssijär-
jestelmästä piiripäällikkö, 
kommodori Matti Mäkinen 
ja aluepäällikkö, komentaja 
Matti Ketola. 

Tilaisuudessa luovutettiin 
piiripäällikkö evp. Terho 
Tattarille meripuolustuspii-
rin standardi. 

Risto Pouttu

Vasem. 
Matti Mäkinen, 
Terho Tattari ja 

Matti Ketola.

Meripuolustuspiirin organisaatio 2010.

Pohjanmaan Sotilasläänin 
esikunnassa järjestettiin 
4.12. kahvitilaisuus Itse-
näisyyspäivän kunniaksi, 
johon osallistui paikalla 
oleva esikunnan henkilöstö 
ja kutsuttujen yhteistyöta-
hojen edustajia. 

Sotilasläänin komentaja 
eversti Jorma Aherto piti 
tilaisuuden aluksi lämmin-
henkisen puheen, jossa 
kiitti henkilökuntaa ja kut-
suttuja hyvästä yhteistyöstä 
menneiden vuosien aikana. 
Vaikka niihin on sisältynyt 
huomattavan paljon suuria-
kin muutoksia, niin pohja-
laisella tarmokkuudella ja 
hyvällä yhteistyöllä asiat 
ovat hoituneet. 

Kiitokseksi pitkäaikaises-
ta ja hyvästä yhteistyöstä 
niin Pohjanmaan sotilas-
läänin kuin sen edeltäjien-
kin kanssa, luovutti eversti 
Aherto Sotilasläänin mita-
leita, jonka saivat vastaan-
ottaa Vaasan Rintama- ja 

RUL:n ansiomitaleilla huomioidut, vasemmalta ylil Tom Sundell, komkapt Timo 
Toivonen, maj Kai Nyman, komkapt Hannu Maunula, ylil Sami Salmivuori ja ltn 
Tapio Piittari. Kaptl Markku Lehtimäki oli virkamatkalla ja hänelle ansiomitali 
luovutettiin Lapualla 6.12. pidetyssä itsenäisyyspäivän juhlassa.

PohmSL:n mitali
(hopeinen).

Sotilaslääni palkitsi
henkilöstöä sekä yhteistyö-
tahojen edustajia hyvästä 
yhteistyöstä ja luovutti yh-
dessä perinneupseeri Raimo 
Latvalan kanssa Suomen 
Reserviupseeriiiton myön-
tämät ansiomitalit seuraa-
ville henkilöille; Hopeisen 
ansiomitalin (RUL ham) 
saivat Pohjanmaan maakun-
takomppanian päällikkö, 
komentajakapteeni Hannu 
Maunula, Vaasan merivar-
tioalueen päällikkö, komen-
tajakapteeni Timo Toivonen 
ja Sotilasläänin esikunnasta 
majuri Kai Nyman ja kap-
teeniluutnantti Markku 
Lehtimäki sekä Pohjanmaan 
Sotilassoittokunnan johtaja, 
yliluutnantti Sami Salmi-
vuori. Pronssisen ansio-
mitalin (RUL pram) saivat 
yliluutnantti Tom Sundell ja 
luutnantti Tapio Piittari, jot-
ka palvelevat esikunnassa. 
Komkapt Hannu Maunula 
esitti kiitokset huomioitujen 
puolesta. RL 

sotaveteraanien puheenjoh-
taja, kamarineuvos Veikko 
Kurkiala, Vaasan Sotave-
teraanipiirin toiminnan-
johtaja Tuula Harjunpää ja 
Sotainvalidien Vaasanseu-
dun osaston puheenjohtaja 
Raimo Latvala. 

Vaasan Reserviupseeri-
piirin puheenjohtaja Alpo 
Koivuniemi kiitti esikunnan 

Länsi-Suomen Sotilaslää-
nin komentaja kenraalima-
juri Kari Siiki on ylentänyt 
seuraavat reservin aliupsee-
ristoon ja miehistöön kuulu-
vat 06.12.2009

Ylivääpeliksi: Halmes-
mäki Ville Martti Juhani La-
pua, Kinnunen Ari Kullervo 
Seinäjoki, Pänkälä Marko 
Tuomas Seinäjoki, Saarela 
Kari Tuomo Jalasjärvi

Vääpeliksi: Haanpää Jari 
Jukka Vaasa, Isohanni Janne 
Juhani Kannus, Lappalainen 
Leo Tapani Erik Kauhajoki, 
Leppäkangas Marko Matias 
Alajärvi, Lilja Jouni Eerik 
Kurikka, Mäntymaa Mark-
ku Antero Vaasa, Virta Antti 
Juhani Seinäjoki, 

Ylikersantiksi: Alho 
Mikko Jussi Seinäjoki, Fält 
Juha Tapani Ilmajoki, Jyl-
hä Jussi Antero Kauhava, 
Kivistö Saku Verneri Sei-
näjoki, Kuusisto Kimmo 
Juhani Kristiinankaupunki, 
Marttila Matti Kari Seinäjo-
ki, Ojanperä Mikko Samuel 
Seinäjoki, Siltala Jere Taito 
Johannes Alavus, Tiainen 
Toni Tuukka Kokkola

Kersantiksi: Ala-Hiiro 
Jukka Arttu Lapua, Anti-
la Jani Tapani Kauhava, 
Bredarholm Toni Keijo 
Kurikka, Fagerlund Jonas 
Erik Vaasa, Filander Mika 
Johannes Laihia, Haakana 
Jussi Antero Töysä, Hai-
kara Antti Markus Kokko-
la, Hietaharju Petri Juhani 
Kokkola, Hietala Timo Tero 
Toholampi, Hongell Timo 
Jaakko Kokkola, Hyytinen 
Mikko-Pekka Seinäjoki, 
Jokela Marko Johannes 
Vaasa, Kalajainen Petri Sa-
mu Kurikka, Karsikko Jani 
Kristian Pietarsaari, Kilpiö 
Kari Tapani Kokkola, Koh-
tamäki Marko Tapio Vaasa, 
Koskela Esa-Antti Eemil 
Seinäjoki, Lindholm Rai-
mo Ensio Kauhava, Luoma 
Vesa Markus Laihia, Mat-
tila Esa Tuomas Kauhava, 
Olkkonen Marko Tapani 
Seinäjoki, Ollila Pasi Mika-
el Vähäkyrö, Orpana Marko 
Ville Evert Seinäjoki, Palmu 
Matti Aatos Vaasa, Peltola 

Tasavallan presidentti on 
ylentänyt itsenäisyyspäivä-
nä 6.12.2009 yhteensä 1118 
upseeria reservissä: Eversti-
luutnantiksi 1, majuriksi 68, 
komentajakapteeniksi 3, 
lääkintämajuriksi 3, kaptee-
niksi 131, kapteeniluutnan-
tiksi 6, lääkintäkapteeniksi 
2, insinöörikapteeniksi 3, 
teknikkokapteeniksi 2, ta-
louskapteeniksi 1, yliluut-
nantiksi 268, merivoimien 
yliluutnantiksi 22, lääkintä-
yliluutnantiksi 10, merivoi-
mien lääkintäyliluutnantiksi 
1, eläinlääkintäyliluutnan-
tiksi 3, insinööriyliluutnan-
tiksi 1, luutnantiksi 515, 
merivoimien luutnantiksi 
37, lääkintäluutnantiksi 15, 
vänrikiksi 25, aliluutnantiksi 
1 henkilöä.

Kapteeniksi: Byholm 
Kim Olof Herman (Vaasa), 
Pajula Ilpo Hanno Mikael 
(Lapua), Posti Jarkko Ju-
hani (Lapua), Rosvall Mat-
ti Tauno Johannes (Vaasa), 
Salmi Jussi Tapani (Vaa-
sa), Stenroos Kari Juhani 
(Vaasa), Säippä Juha Matti 
(Ilmajoki), Talvitie Erkki 
Johannes (Vaasa), 

Yliluutnantiksi: Aalto-
nen Jussi Erik (Mustasaa-
ri), Aatsinki Maunu Ariel 
(Lapua), Aro Erkki Tapani 
(Kauhava), Erkinheimo 
Antti Sauli (Seinäjoki), 
Iskala Risto Iisakki (Sei-
näjoki), Kauranen Niilo 
Hermanni (Vaasa), Keski-
nen Risto Olavi (Kauhava), 
Komsi Timo Juhani (Ilma-
joki), Kontio Hannu Vil-
helm (Ylivieska), Niemelä 
Matti Tapani (Haapajärvi), 
Paavola Petri Elias (Pyhä-
joki), Stara Håkan Leif Olof 
(Pietarsaari), Talvitie Mar-
ko Juhani (Alajärvi), Tikka 
Toni Juhani (Pyhäjärvi), 
Tupamäki Pekka Henrik 
(Ähtäri), Vilenius Pertti Ju-
hani (Vaasa)

Lääkintäyliluutnantik-
si: Kankaanpää Kari Jussi 
(Laihia), Pajunpää Hannu 
Markus (Kokkola)

Luutnantiksi: Aaltonen 
Jouni Juhani (Pietarsaari), 
Ala-Välkkilä Jukka Samuel 
(Laihia), Annala Mikko Ta-
pani (Jalasjärvi), Forsman 
Sami Mikael (Isojoki), Han-
konen Antti Lauri Ilmari 
(Haapavesi), Hietala Kari 
Matti Vilhelm (Mustasaari), 
Holmqvist Marcus Leander 
(Pietarsaari), Humppi Juho 
Matias (Seinäjoki), Hänni-
käinen Ari Tapio (Kuorta-
ne), Jurmo Jyrki Lauri Aulis 
(Vaasa), Kiiskilä Ville Ante-
ro (Lestijärvi), Kirvesmäki 
Juha Päiviö (Seinäjoki), 
Koivisto Asko Juhani (Kok-
kola), Kuusinen Tuomas 
Kaarlo Herman (Kauhajo-
ki), Leminen Pauli Kustaa 
(Seinäjoki), Mäkelä Anssi 
Jaakko Tapio (Ilmajoki), 
Mäki-Jyllilä Masa Mikael 
(Kurikka), Mäkiranta Vesa 
Ensio (Lapua), Mäntylä Sa-
mi Henrik (Vaasa), Nevala 
Tarmo Juhani (Vaasa), Nie-
melä Juha Tapani (Ylivies-

Pohjois-Suomen Sotilas-
läänin komentaja on ylen-
tänyt seuraavat reservin ali-
upseeristoon ja miehistöön
kuuluvat 06.12.2009
Ylikersantiksi: Harja Jani 
Antero Ylivieska, Jyrinki 
Jukka-Pekka Kalajoki
Kersantiksi: Kopakkala Jari 
Juhani Ylivieska, Nurkkala 
Ari Markku Nivala, Partti-
maa Janne Tapio Kalajoki, 
Taipale Rainer Erno Eemil 
Ylivieska
Korpraaliksi: Polvi Pasi 
Jaakko Ylivieska.

ka), Oikarainen Jouko Juha-
ni (Vaasa), Paavola Jukka 
Johannes (Seinäjoki), Raja-
la Mika Tapani (Seinäjoki), 
Rajala Riku John Aleksan-
teri (Vaasa), Rantala Maria 
Hanna-Liisa (Alavus), Ras-
ku Heikki Tuomas (Vaasa), 
Rautava Pasi Veikko (Sei-
näjoki), Rintala Juha Antti 
(Laihia), Räty Pasi-Matti 
Tapani (Seinäjoki), Salo 
Jukka Pekka (Alajärvi), 
Siljander Kimmo Samuli 
(Mustasaari), Takala Har-
ri Matti (Seinäjoki), Turja 
Mikko Hermanni (Lapua)

Luutnantiksi (Merivoi-
mat): Gädda Pontus Tom 
Alfred (Vaasa)

Lääkintäluutnantiksi: 
Ala-Fossi Niilo Jaakko Ii-
sakki (Seinäjoki)

Vänrikiksi: Koivikko Ti-
mo Matias (Jalasjärvi)

Suomen Reserviupseeriliiton 
liittohallitus ja liittovaltuusto 
kokoontuivat Niinisaloon Ty-
kistöprikaatiin yhteiskokouk-
seensa 21.11.2009. RUK 
1939–1945 muistomerkille 
laskettiin seppele liiton pu-
heenjohtajan professori Mi-
ka Hannulan johdolla, sodan-
ajan reserviupseerien työtä ja 
uhrauksia kunnioittaen. 

Reserviupseerikoulu toi-
mi vuosina 1939–1945 Nii-
nisalossa kouluttaen 16037 
sodanajan johtajaa, joista 
kaatui 2134 ja haavoittui 
8736. Suomen Reserviup-
seeriliiton liittovaltuusto 
hyväksyi talousarvion ja 
toimintasuunnitelman sekä 
valitsi liittovaltuuston pu-
heenjohtajat, liittohallituk-
sen varapuheenjohtajat ja 
jäsenet vuodelle 2010. 

Liittovaltuuston puheen-

RUK 1939–1945 muistomerkille laskettiin ha-
vuseppele liiton puheenjohtajan johdolla. Kuva 
R.Latvala.}

Reserviupseeriliitto 
koolla Niinisalossa

johtajana jatkaa majuri Matti 
Ankelo Uudestakaupungista 
varapuheenjohtajana majuri 
Arto Kivistö Tuusulasta.

Liiton 1. varapuheenjoh-
tajana jatkaa komentajakap-
teeni Yrjö-Pekka Rautalahti 
Kauniaisista sekä toisena va-
rapuheenjohtajana kapteeni 
Hannu Lahtinen Iitistä. Lii-
ton puheenjohtajana toimii 

Kapteeni Mika Hannula. 
Hänet valittiin tehtäväänsä 
vuosiksi 2008–2010 Turun 
liittokokouksessa 2007. 

Liittohallitukseen valittiin 
Etelä-Pohjanmaalta majuri 
Jorma Kallio, Keski-Poh-
janmaalta kapteeni Kimmo 
Tastula ja Vaasasta majuri 
Brage Forssten.

Alpo Koivuniemi

Huomionsoituksia Ylennyksiä
Jouko Tuomo Matias Ilma-
joki, Pohto Jorma Kalevi 
Kauhava, Puroaho Anssi 
Armas Kauhava, Pöyskö 
Tomi Johannes Kokkola, 
Rabb Patrik Jaakko Mathias 
Vähäkyrö, Rajamäki Antti 
Kustaa Kauhava, Riihimäki 
Anssi Sakari Vaasa, Saarela 
Janne Johannes Seinäjoki, 
Saariaho Eveliina Alavus, 
Savola Joni Krister Vaasa, 
Suvanto Tomi Harri Kristian 
Lapua, Takala Harri Jaak-
ko Seinäjoki, Talola Harri 
Hermanni Lapua, Tuomela 
Sami Antero Vaasa, Tuomi-
harju Erkki Johannes Vaasa, 
Turja Veli-Matti Lapua, Uu-
sipaikka Veli Matti Kauha-
va, Yli-Yrjänäinen Aki Jo-
hannes Vaasa, Bäckström 
Kaj Kenneth Kokkola

Alikersantiksi: Frö-
berg Jonas Alf Erik Vaasa, 
Heikkilä Juha Pekka Vaa-
sa, Kannonlahti Aki Petteri 
Jalasjärvi, Kivimäki Petri 
Tapani Alajärvi, Kourio To-
mi Juhani Vaasa, Lehtinen 
Juhani Vilhelm Kauhajoki, 
Teir Tomas Viktor Kristii-
nankaupunki, Tuori Toni 
Jorma Juhani Lapua

Korpraaliksi: Ekola 
Jani Markus Töysä, Esko-
la Toni Kristian Kauhava, 
Harju Jarkko Kalevi Vaasa, 
Haukkala Markku Jaakko 
Kauhava, Heinämäki Ilari 
Niklas Alavus, Huhtamäki 
Hannu Antti Ilmari Lapua, 
Junttila Tommi Johannes 
Kokkola, Kero Juulia Pau-
liina Lapua, Kotipelto Pasi 
Markku Alajärvi, Kukkula 
Panu Juhani Vaasa, Laitila 
Joonas Hermanni Seinäjoki, 
Lampi Olli Jaakko Seinäjo-
ki, Lassila Ilkka Leo Kalevi 
Seinäjoki, Marttila Juha-
Matti Seinäjoki, Mäkiranta 
Mika Markus Isojoki, Nils-
son Janne Andreas Musta-
saari, Niskala Kalle Aimo 
Jalmari Kokkola, Perälä 
Jani Matti Kristian Ilmajoki, 
Porkholm Jukka Harri Mati-
as Seinäjoki, Rantala Janne 
Petteri Seinäjoki, Saarikalle 
Samuli Antti Lappajärvi, Su-
mell Mika Kristian Kokkola, 
Taini Ari-Pekka Seinäjoki, 
Takamaa Jussi Petteri Seinä-
joki, Uusitalo Sampo Niko 
Nandor Kaskinen, Valkama 
Jyrki Juhani Teuva, Vuorela 
Toni Sebastian Seinäjoki, 
Vuorenmaa Antti Juhani 
Kauhava, Yli-Kaatiala Juho 
Heikki Kuortane, Ylitalo 
Marko Sakari Alavus, Öh-
man Benny William Vaasa

Kerhon sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin 16.11. 
2009 Vaasan Sotilaskodissa 
ja vietiin läpi hyvän valmis-
telun pohjalta, kaikkien pää-
tösten ollessa yksimielisiä. 
Luutnantti Kaj Sandströmin 
valittiin jatkamaan puheen-
johtajana ja hän vastaa myös 
kerhon taloudenhoidosta. 
Yliluutnantti Teuvo Rodén 
valittiin varapuheenjohta-
jaksi ja hän hoitaa samalla 
tiedottamiseen liittyvät teh-
tävät. 

Hallituksen jäseninä sekä 
ja eri tehtävissä jatkavat seu-
raavat; ampumaupseerina 
kapteeni Pauli Glader, järjes-
tö- ja perinneupseerina sekä 
lippu-upseerina kapteeni 
Raimo Latvala. Kerhon sih-
teerinä ja nuorisoupseerina 
toimii vänrikki Juha Ala-aho 
ja urheilu-upseerina yliluut-
nantti Kaj-Erik Sandström. 

Tilintarkastajiksi valittiin 
kapteeni Jan Sandvik ja yli-
luutnantti Pekka Innilä sekä 
varatilin-tarkastajiksi kap-
teeni Juhani Kari ja luutnant-
ti Pentti Lautamäki. 

Toimintasuunnitelman 
painopistealueella v. 2010 
tehostetaan jäsenhankintaa ja 
erityisesti nuoria reserviup-
seereita pyritään saamaan 
aktiivisemmin mukaan toi-
mintaan. Myös liikuntaan ja 
ammuntaan liittyvät tapahtu-
mat ovat ensisijaisia. Esm. 
Vaasan Marssi 6.–8.8.2010 
on eräs huomionarvoinen 
tapahtuma, johon pyritään 
saamaan oma joukkue. 

Kerhon taholta jaettiin 

Vaasan Reserviupseerikerho 
palkitsi ampumaradan 
aktiiviset kunnostajat

myös huomionosoituksia 
seuraavasti;

Maanpuolustusmitali, 
kultaisella soljella kapteeni 
Pauli Glader ja hopeisella 
soljella yliluutnantti Pekka 
Innilä. 

Kivijärven ampumaur-
heilukeskuksen 150 m ki-
vääriradan ampumalaitteita 
on kunnostettu ja niissä 
tehtävissä kunnostautuneita 
huomioitiin;

Kerhon plaketti, (kupari-
nen); alikersantit Bengt Ka-
mis ja Christer Fred, tykki-
mies Roger Karp ja insinööri 
Allan Örn. Huomioidut ovat 
oma-aloitteisen esimerkilli-
sesti kunnostaneet Kivijär-
ven ampumaradan kääntyvi-
en taululaitteiden tekniikan, 
ampumaradan valaistuksen 
ja asennuksen sekä osallis-
tuneet radan yleiseen raiva-
ukseen. Työn tekninen osuus 
on ollut huomattvana vaativa 

ja sen myötä oli mahdollista 
toteuttaa mm. vänrikkipäi-
vän pika-ammunta rynnäk-
kökiväärillä. 

Kerhon ampumamesta-
ruuskilpailut pidettiin syys-
kuussa ja ”pystykorvan” 
mestaruuden voitti vänrikki 
Pontus Fred ja vastaavasti 
rynnäkkökiväärin mestaruu-
den vei kapt. Pauli Glader, 
joille luovutettiin kiertopal-
kinnot. 

Kokouksen päätteeksi 
kapteeni Jaakko Yli-Suomu 
kertoi isänsä kokemuksista 
vuosina 

1914-1918, otsikolla ”Ri-
vimiehen kertomus Isän-
maan vapauttamisesta”. 

Kiitokseksi mielenkiin-
toisesta esitelmästä kaptee-
ni Yli-Suomulle luovutettiin 
Suomen Reserviupseeriliiton 
kustantama kirja ”Haasteena 
sodan ja rauhan johtajuus”.  
RL. 

Maanpuolustusmitali kultaiselle soljella luovute-
tiin kapteeni Pauli Glader´ille (vasemmalla) ja ho-
peasoljella ylil Pekka Innilälle.

Kivijärven ampumaradan aktiiviisia kunnostajia kiitettiin ja huomioitiin Vaasan 
Reerviupseerikerhon kuparisella plakettilla, vasemmalta alikersantit Christer 
Fred ja Bengt Kamis, tykkimes Roger Karp ja insinööri Alan Örn. 

Seppo Yli-Norpalle 
Vapaudenristi
Vapaussotien Keski-Poh-
janmaan perinneyhdistyk-
sen puheenjohtaja ja Sota-
veteraanipiirin toiminnan-
johtaja Seppo Yli-Norppa 
on palkittu Vapaudenris-
tillä. 

Yli-Norppa oli poliisina 
37 vuotta. Hän aloitti uran-
sa vuonna 1961 Kälviän ni-
mismiespiirissä, josta siirtyi 
Ylivieskaan. Eläkkeelle hän 
jäi Kaustisen kihlakunnan 
nimismiespiiristä ylikons-

taapelina vuonna 1997. 
Sotilasarvoltaan hän on 

vääpeli ja reserviläistoimin-
nassa hän on ollut mukana 
30 vuotta. Hän on myös So-
taveteraaniliiton hallituksen 
toinen varapuheenjohtaja.

Muita huomioituja:
4.luokanVapaudenristi: 

Kattelus Eila Elisa sotilas-
kotisisar Vaasa

Suomen Valkoisen Ruu-
sun ansioristi: Mäkelä  Lauri 

Ensio työsuojelupäällikkö 
Pietarsaari

Seppo Yli-Norppa.
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Tämä Siniseen Re-
serviin kuuluva me-

rellinen yhdistys nimenä voi 
monelle olla vielä tuntema-
ton, mutta toiminnallisesti 
sen jäsenistö on ollut ak-
tiivista ja henkilöinä tuttua 
eri tilaisuuksissa. Yhdistys 
perustettiin 19.12.2002 ja 
sen toiminnallinen tarkoitus 
on edistää maanpuolustus-
henkeä ja meripuolustus-
taitoa. Ensisijaisesti tämä 
toiminta kohdentuu Mpk:n 
Meripuolustuspiirin ja Vaa-
san Meriosaston toiminnan 
tukemiseen koulutusmateri-
aalihankinnoin ja koulutus-
tilaisuuksien suunnittelulla 
sekä järjestämisellä. 

Yhdistyksen lipun juh-
lalliseen naulaus- ja vih-
kimisseremoniaan Vaasan 
Upseerikerholle oli kutsut-
tu arvovaltaiset edustajat 
keskeisistä hallinnollisista 
ja maanpuolustuksellisista 
sekä taloudellista yhteistyö-
tahoista. Lipun ensimmäisen 
naulan kiinnitti Vaasan kau-
pungin edustajana kaupun-
ginjohtaja Markku Lumio ja 
seuraavana Pojanmaan Soti-
lasläänin komentaja eversti 
Jorma Aherto. Muut lipun 
naulaajat olivat Sininen Re-
servi ry/ puheenjohtaja Arno 
Hakkarainen, Vaasan Suo-
malainen Klubi/ kommodo-
ri evp. Hannu Luukkonen, 
Pohjanmaan Pelastuslaitos/ 
pelastusjohtaja Tero Mäki, 
Länsi-Suomen Merivar-
tiosto/ komentajakapteeni 
Timo Toivonen, Merenkul-
kulaitos/ ylitarkastaja Tuu-
la Forsblom, Koivulahden 
Säästöpankki/ toimitusjohta-
ja Sven-Erik Granholm, Poh-
janmaan Hätäkeskus/ johtaja 
Kari Pastuhov, Pohjanmaan 
Pelastuslaitos/ palomestari 
Ismo Ojala, Aa-toimisto Ta-
pio Mäki Oy/ varatuomari 
Tapio Mäki, Vaasan Sotilas-
kotiyhdistys ry/ puheenjoh-
taja Riitta Järvinen, Vaasan 
Meripelastusyhdistys ry/  

Johtamisen peruskurssi
Haluatko tutkailla omia johtamistaitojasi 
ja etsiä polkuja niiden kehittämiseen?

Kurssi järjestetään Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueen esikuntaluokassa 
9.–10. ja 30.–31.1.2010.

Kurssi on tarkoitettu reserviläisjohtajille ja kaikille johtamisesta kiinnostu-
neille Suomen kansalaisille. Kurssi soveltuu erittäin hyvin myös julkishal-
linnon ja yksityisen sektorin johtajatehtävissä toimiville tai johtajatehtäviin 
siirtyville. Kurssille osallistuvat reserviläiset saavat kurssista neljä korvaa-
vaa kertausharjoitusvuorokautta.

Kurssi on suunniteltu ja rakennettu yhteistyössä Reserviupseeriliiton ja 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. Kouluttajina toimivat 
johtamisen ammattilaiset, jotka toimivat työkseen esimiestehtävissä tai 
johtamisvalmentajina.

Lisätietoa kurssista www.mpky.fi ja 
kurssinjohtaja Antti Roiko-Jokela 044 513 1550.

Kurssin hinta on 60 €. Kurssihintaa sisältyvät ruokailut.

Tilaisuuden järjestää MPK:n Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiiri.

Nivalan Reserviupseerit ry 
kokoontui  vuosittaiseen 
syyskokoukseen ja juhlaruo-
kailuun Ravintola Puustellin 
takkakabinetissa 28.11. Ehkä 
vilkkaasta pikkujouluajasta 
johtuen kokousväkeä saapui 
paikalle vain yhdeksän hen-
keä, mutta tästä huolimatta 
pitkähkössä kokouksessa 
käytiin poikkeuksellisen vil-
kasta ja idearikasta keskuste-
lua, jonka kantavina aiheina 
olivat tänä vuonna sääntö-
määräisten asioiden lisäksi 
muun muassa nykyajan hen-
gen mukaiset kuntaliitokset 
ja niiden vaikutukset yhdis-
tystoimintaan, sekä kaiken 
yhdistystoiminnan tämän 
hetkinen yleinen seestymi-
nen. Kysymys siitä, kuinka 
aktiiviset toimijat jaksavat 
tehtävissään vuodesta toi-
seen, ja onko esimerkiksi 
yhdistysten yhdistäminen 
oikea tapa voimavarojen li-
säämiseen, herättivät paljon 
keskustelua. Keskustelun 
yksimielinen ilmapiiri oli 
kuitenkin se, että paikalli-
sesti toimiva yhdistys omaa 
voimakkaan identiteetin, ja 
tämä identiteetti on tärkeä 
myös jäsenille. Samalla kui-
tenkin todettiin, että Maan-
puolustuskoulutuksen yhä 
korostuva rooli reserviläis-
kouluttajana ja koulutuksen 
laatuajattelu on muuttanut 
reserviläisyhdistysten roolia 

Nivalan reserviupseereilla 
selvät suuntaviitat 
tulevaan vuoteen

tuntuvammin perinne- ja kil-
tayhdistyshenkisinä yhteen-
liittyminä ja tämä tulee ottaa 
toiminnassa huomioon.

Yleisesti linjattiinkin, että 
tulevana toimintavuotena 
toiminnan pääpainopiste 
on entistä voimakkaammin 
yhteistoiminnan kehittämi-
sessä naapuriyhdistysten 
kanssa, sekä omien jäsenien 
aktivoimisessa. Yhteistoi-
minnalla haetaan lisää ha-
uista mielekkään toiminnan 
järjestämiseksi useamman 
yhdistyksen alueella poltta-
matta silti yhdenkään yksit-
täisen yhdistyksen aktiivista 
kärkeä loppuun ja jäsenten 
aktivoimisella toimintaan 
osallistumisen lähtökyn-
nyksen alentamista. Kuten 
monissa hyvissä puheenvuo-
roissa tuotiinkin esille, toi-
mintaan osallistumattomuus 
ei sinänsä ole välttämättä 
merkki haluttomuudesta tai 
mielenkiinnon puutteesta, 
vaan siitä, että kynnys osal-
listua tapahtumaan, johon 
osallistujia ei entuudestaan 
tunne, on yllättävän korkea. 
Tämän osalta onkin jo käy-
ty alustavia keskusteluista 
vänrikkipäivät -tyyppisen 
tapahtuman järjestämiseksi. 
Näiden lisäksi sotilaallista 
lisäkoulutusta hakevien jä-
senien hakeutumista MPK:n 
koulutukseen rohkaistaan ja 
tuetaan ja toimitaan MPK:n 

yhtenä markkinointikana-
vana.

Osana aktivoimistoimintaa 
on myös julkisuustoiminnan 
lisääminen. Muutaman vuo-
den takaiset julkisuustem-
paukset, kuten yhdistyksen 
50-vuotisjuhla ja paikallinen 
messutapahtuma, saivat pai-
kallisessa lehdistössä kiitet-
tävän paljon palstatilaa ja sen 
myötä positiivista huomiota, 
ja tämä näkyi tuolloin myös 
yhdistyksen jäsenmäärän 
nousussa. Vaikka lähialu-
eella ampumakoulutus- ja 
kilpailutoiminta on vireää, 
ja kiinnostus sitä kohtaan 
on kasvanut, katsottiin, että 
julkisuustyössä on hyvä ko-
rostaa perinteisiä reserviup-
seeriuteen liittyviä asioita, 
kuten veteraanityötä esimer-
kiksi juhlallisen aattovartion 
muodossa. 

Näillä evästyksillä lähtee 
Nivalan Reserviupseerit 56. 
toimintavuoteensa lähes 
entisellä kokoonpanollaan: 
Puheenjohtaja Jani Pikka-
rainen, sihteeri Samu Jäm-
sä, varapuheenjohtaja Joni 
Jämsä, sekä muina hallituk-
sen jäseninä Heikki Suvanto, 
Jouni Laukka ja Reijo Savi-
luoto. Uutena jäsenenä hal-
litustoimintaan toivotetaan 
mukaan Patryk Lejman.

Jani Pikkarainen

Piirin syyskokous pidettiin 
Kokkolan Kälviällä, Berst-
halli Oy:ssä tiistaina 10.11.

Muistamiset
Kokouksen alussa muistet-
tiin piirin jäseniä seuraavasti: 
Matti Kiviniemi, piirin viiri, 
Martti Kivistö, PHAM, Bis-
kop Hans, Sinisen reservin 
ansiomerkki tammenlehvien 
kera ja Buddas Peter, Sini-
sen reservin ansiomerkki 
tammenlehvien kera 

Kiviniemi toi avauspu-
heenvuorossaan esille Suo-
men kansainvälisen toimin-
nan ja roolin muuttumisen 
Afganistanissa, sivusi poh-
joismaisen sotilasyhteistyön 
kehitystä ja toi esille uuden 
puolustuspoliittisen selon-
teon valitettavan suunnan, 
joka johtaa reservin supis-
tumiseen. Selonteon myötä 
myös MPK:n rooli sotilaal-
lisen koulutuksen tuottajana 
korostuu. 

Piirin toiminnasta Kivi-
niemi muistutti, että ku-
lunut vuosi on ollut piirin 
kannalta haasteellinen, 
sekä taloudellisesti että 
nukkuvien jäsenyhdistys-
ten vuoksi ponnisteluista 
huolimatta. 

Piirilehti nauttii maanlaa-
juista kiitosta laadustaan. 

Lopuksi Kiviniemi halusi 
muistuttaa, että piirihallitus 
on kannustanut ja kannustaa 
vastaisuudessakin kerhota-
son aktiivisten toimijoiden 
palkitsemiseen ja muista-
miseen.

Keski-Pohjanmaan 
Maanpuolustajien piirin 
syyskokoustiedote

Toiminta- 
suunnitelma 2010

Keijo Knuuttila esitti, että 
piiri tukee jäsenyhdistyksiä 
jotta jokaiselle yhdistyksel-
le saataisiin omat nettisivut. 
Reserviläisliitto tarjoaa 
tähän jo mahdollisuudet 
reserviläisyhdistyksille, ja 
tästä tulee tiedottaa myös 
jäsenyhdistyksiä. Nykyisen 
puheenjohtajan ja toimin-
nanjohtajan tiedotuspolitiik-
ka sai yleistä kiitosta. Esko 
Hirviniemi valotti toimin-
tasuunnitelmassa mainittua 
veteraanityötoimintaa. Risto 
Pouttu esitti, että veteraani-
toiminta-asia otettaisiin 2010 
erityisen huomion kohteek-
si ja että tästä tiedotettaisiin 
kaikkia jäsenyhdistyksiä. 

Hyväksyttiin esitetty toi-
mintasuunnitelma. 

Jäsenmaksu ja 
lehtimaksu 2010

Rauno Hauta-aho antoi ly-
hyen yhteenvedon 2008 ja 
arvioidusta 2009 tulokses-
ta, jonka perusteella 2009 
näyttää painuvan tiukkojen 
säästötoimien ansiosta po-
sitiiviseksi. Tässä valossa 
lehtimaksun korottaminen 
5 euroon ja jäsenmaksun 
pitäminen ennallaan 2 eu-
rossa riittää talouden va-
kauttamiseen. Hyväksyttiin 
hallituksen esityksen mukai-
sesti jäsenmaksu 2 euroksi ja 
lehtimaksu 5 euroksi.

Hyväksyttiin hallituksen 

esittämä talousarvio vuo-
delle 2010.

Valinnat
Valitaan piirin puheenjoh-
tajaksi Rauno Hauta-aho. 
Valitaan ensimmäiseksi va-
rapuheenjohtajaksi Kimmo 
Tastula, toiseksi Ari Olli ja 
kolmanneksi Seppo Ruo-
toistenmäki.

Valittiin muiksi hallituk-
sen jäseniksi Antti Wall, 
Tomi Kurikkala, Ari Olli, 
Risto Pouttu, Jani Pikka-
rainen ja Matti Kivistö. 
Hallitus suorittaa tehtävän-
jaon sisäisesti. Hallitukselle 
annetaan valtuutus kutsua 
nuorten- ja naisten edustaja 
hallitukseen.

Reserviupseeriliiton hal-
litukseen valittiin Kimmo 
Tastula ja valtuustoon Kari 
Autio ja varalle Antti Roi-
ko-Jokela. Reserviläisliiton 
hallitukseen valittiin Rauno 
Hauta-aho.

Muistakaa tehdä ano-
mukset ansiomitaleista ja 
ylennyksistä, joiden taka-
raja  on tammi- helmikuu 
2010. (Kaikesta huolimatta 
on yritettävä).

Muistakaa täyttää toi-
mintaraportit liittojen netti-
osoitteissa sähköisesti. Toi-
mintaraportin täyttäminen 
on ehtona toimintatukeen

Tiedoksi kaikille:
Antti Roiko-Jokela

K-P tj.

Den 17 oktober inleddes 
landets första utbildarku-
rs på svenska enligt de 
nya kraven för utbildare i 
MPK:s utbildningsprogram. 
Den första kursmodulen 
hölls i Jakobstad och hade 
9 deltagare.

Som utbildarkursens 
ledare verkar Kari Rönn-
qvist, som även fungerade 
som utbildare under denna 
första modul. I denna del 
var avsikten att uppdatera 
deltagarnas kunskaper och 
färdigheter gällande MPK:s 
ställning som producent av 
utbildningstjänster samt 
informera om MPK:s vär-
degrund och utbildnings-
metoder. Dessutom bör alla 
MPK:s funktionärer enligt 
nya förordningar inneha 
första hjälp-kunskaper, och 
utbildare Johanna Åkerblom 
från Mellersta Österbottens 
utbildnings- och understöd-
senhet skötte förtjänstfullt 
om att se till att de blivande 
utbildarna är väl rustade att 

Landets första svensk-
språkiga utbildarkurs 
inleddes i Jakobstad

hantera incidenter som kan 
uppstå under en kurs.

Småningom vidtar modul 
2 och 3 för deltagarna, och 
kursen avslutas med tenta-
men och utbildarprov. MPK 

kommer i en snar framtid att 
låta trycka en svenskspråkig 
utgåva av Utbildarens hand-
bok, vilket är ett välkommet 
tillskott ute på fältet.

Kari Rönnqvist

Uusi lippu vaasalaisten 
maanpuolustus-

järjestöjen lippulinnaan

puheenjohtaja Tapio Maja-
niemi, Keski-Pohjanmaan 
Meripuolustajat ry/ sihteeri 
Jari Kivioja, Pohjanlahden 
Merivartiokilta ry/ puheen-
johtaja Hannu Wallius, Vaa-
san Merireserviläiset ry/ pu-
heenjohtaja Kimmo Puutio, 
Merenkurkun Kilta ry/ pu-
heenjohtaja Timo Koukku, 
Pohjanlahden Laivastokilta 
ry/ jota edusti hallituksen 
jäsen Timo Koukku, MPK:n 
Vaasan Meriosasto osasto/  
päällikkö Jari Järvinen, Vaa-
san Meriosasto/ Suupohjan 
viirikkö/ viirikön päällikkö 
Matti Hakamäki, Vaasan 
Meripuolustustaidon kehit-
tämisyhdistys/ sihteeri Ti-
mo Lehto, hallituksen jäsen 
Håkan Bodö, Pohjanmaan 

Sotilassoittokunta/ yliluut-
nantti Sami Salmivuori ja 
sen viimeisen 24. naulan 
pysyvyyden varmensi yhdis-
tyksen puheenjohtaja Jorma 
Kuntsi. 

Naulaustilaisuutta seurasi 
lipun juhlallinen vihkiminen 
tehtäväänsä, jonka suoritti 
sotilaspastori Arto Lehtine-
va. Tämän jälkeen Sinisen 
Reservin puheenjohtaja Ar-
no Hakkarainen piti lipun 
luovutuspuheen ja kutsui 
yhdistyksen puheenjohtajan 
vastaanottamaan lipun sille 
tarkoitettuun arvokkaaseen 
tehtäväänsä. 

Lipun ja yhdistyksen lo-
gon on suunnitellut MPL 
Graphics Oy. Lippu on 
valmistettu Lapualla Lauri 

Ojutkankaan lippupainossa. 
Lipun heraldinen selitys 

kuuluu seuraavasti; syvän-
sinisessä vaakasuuntaan 
suorakaiteisessa lippuvaat-
teessa keskeisenä Vaasan 
Meripuolustustaidon kehit-
tämisyhdistys ry:n tunnus, 
jonka ympärillä rengas, tuk-
kiankkuri, jonka päällikkee-
nä kaksi tykinputkea ristissä 
symboloiden rannikkojouk-
koja sekä taustalla majakka 
(Strömingsboda) symboloi-
den tukea ja turvaa. Tunnuk-
sen ympärillä oleva rengas, 
tukkiankkuri sekä tykinput-
ket ovat syvän keltaiset, sa-
lonpuoleisessa yläkulmassa 
Vaasan kaupunginvaakuna 
osoittaen yhdistyksen koti-
paikkakunnan.  RL.

Alueemme aktiivisista maanpuolustusjärjestöistä nuorimpiin 
lukeutuva Vaasan Meripuolustustaidon kehittämisyhdistyksen 
lipun juhlallinen naulaus- ja vihkimistilaisuus toimitettiin Vaasaan 
Upseerikerholla 10.10.2009. 

KOTU-utbildare Johanna Åkerblom visar kursdelta-
gare Rodney Strandvall hur ett tryckförband läggs 
på. Bild Jörgen Härmälä.

Lopputulokseen tyytyväiset yhdistyksen johtomiehet vasemmalta sihteeri Timo 
Lehto, puheenjohtaja Jorma Kuntsi ja varapuheenjohtaja Jari Järvinen.
Kuvat: J Vähälummukka.

Vaasan Reserviupseeripii-
rin  syyskokous valitsi pii-
rin puheenjohtajaksi kapt. 
Raimo Latvalan.  1. vara-
puheenjohtajaksi valittiin 
maj. Brage Forssten ja 2. 
varapuheenjohtajaksi maj. 
Alpo Koivuniemi.

Piirihallitukseen valittiin  
(varajäsenet  suluissa): Kaj 
Sandström ja Teuvo Roden 
(Pauli Glader), Björn J. 

Vaasan Reserviupseeripiirin 
syyskokousvalinnat

eriksson (Kim Kurenmaa), 
Hannu Sulkakoski (Kimmo 
Pokela), Björn-Olof Heikki-
lä (Martti Heikkilä) ja Vesa 
Seppälä (Matti Hannukse-
la).

Talousupseeriksi valittiin 
Pauli Glader, sihteeriksi 
Anders Knip, tiedotusup-
seeriksi Heikki Pääjärvi ja 
ampumaupseeriksi Pauli 
Glader.

Kokousesitelmän piti 
Haapajärven Varikon pääl-
likkö, everstiluutnantti Juk-
ka Nikkari.

Kokoksessa esitelmöi 
everstiluutnantti 
Jukka Nikkari.
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ERIKOISILMASTOINNIN
ASIANTUNTIJA

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen toivotamme

Rauhallista Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta

Hyvät neuvot. Vahva kasvu.
Henkilökohtaisen suunnitel-
man avulla säästösi kasvavat
paremmin.
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Teemme sen mahdolliseksi

Asematie 1
Kannus
0200 3000
nordea.fi

Pohjanmaan 
Maanpuolustaja 
toivottaa kaikille 

lukijoilleen ja 
tukijoilleen 

Hyvää Joulua ja 
menestystä  

vuodelle 2010!



Pohjanmaan Maanpuolustaja20 — 4 /2009 Joulukuu 2009 Pohjanmaan Maanpuolustaja 4/2009 — 21Joulukuu 2009 

60 vuotta
Anttila Heikki Kersantti 8.9. 
Auno Eero Kalevi Ylikersantti 17.2.7 
Enholm Stefan Jan Erik Alikers. 18.1.
Hihnala Sakari Mikael Alikers. 12.3. 
Jokinen Heikki Ylikersantti 22.1. 
Kellokoski TapaNi Johannes Alikers. 30.9. 
Knuutti Ismo Ylikersantti 16.11. 
Korpela Kauko Juhani Korpraali 10.9.
Oravakangas Pentti Kersantti 13.1. 
Peltola Tuomo Kaarlo Sotamies 12.7. 
Perander Reijo Kalervo Kersantti 13.2. 
Pietikäinen Timo Kersantti 12.1.
Rantakoivu Rauno Ylikersantti 11.2. 
Salmi Markku Kersantti 11.11. 
Sarkkinen Pertti Kersantti 5.2. 
Strömbäck Gustav Alikers. 27.11. 
Timlin Martti Tapio Alikers. 11.9. 
Torsti Unto Uolevi Alikers. 3.9. 
Vapola Olavi Sotamies 16.11. 
Asiainen Juhani Eerikki Yliluutnantti 8.2. 
Haapalainen Pauli Yliluutnantti 14.9. 
Ilomäki Simo Veli Luutnantti 28.8. 
Jylhä Teppo Untamo Yliluutnantti 25.2. 
Kauranen Martti K. Yliluutnantti 7.9. 
Liikanen Jouko Tapani Kapteeni 17.4.
Mäkinen Esko Kalervo Vänrikki 12.6. 
Oravala Klaus Aimo Kullervo Ylil. 22.1.
Paavilainen Heikki Luutnantti 27.6.
Palosaari Antti Kapteeni 21.8. 
Polvi Antero Vänrikki 17.7. 
Roiko-Jokela Antti Eemil Majuri 10.5.
Soukka Paavo Samuli Yliluutnantti 15.11. 
Tilli Arto Juhani Kapteeni 31.10.

50 vuotta
Bjonbäck Christer Emil Johannes Alikers. 14.4.
Heikkilä Jukka Olavi Alikers. 13.5. 
Hihnala Seppo Lentosotamies 10.6. 
Hihnala Vilho Tapani Ylikersantti 17.10. 
Härmälä Jörgen Anders Mikael Jääkäri 4.4.
Isokoski Juha Alikers. 10.12. 
Juola Juha Matti Kersantti 29.10. 
Kankaanpää Arto Juhani Ylikersantti 26.8.
Keränen Rauli Henrik Alikers. 24.1. 
Keskisipilä Timo Tapio Sotilasmestari 15.7. 
Ketola Mauritz Korpraali 8.5. 
Kinnunen Erkki Esko Korpraali 18.6.
Laitala Jari Joonas Viestimies 25.8. 
Ojala Timo Kalervo Ylikersantti 13.6. 
Paajanen Raimo Antero KorPraali 31.5. 
Pirttimäki Marja Elina Ei Sotilasarvoa 8.10. 
Salomaa Raimo Tapio Alikers. 12.4.
Saviaro Kai Harry Alikers. 1.5.
Somero Arto Alikers. 4.9.
Somero Jarmo Johannes Kersantti 4.9.
Ström John Erik Sotilasmestari 5.6.
Väntänen Mikko Tapani Alikers. 28.10.
Helminen Antti Juhani Vänrikki 20.9.
Huttunen Ali Anssi Juhani Luutnantti 1.3. 
Jämsä Juha Tapio Yliluutnantti 10.12. 
Karpakka Jari Jukka Luutnantti 8.10.
Karvonen Timo Sakari Yliluutnantti 18.11.
Klein Paul Peter Kapteeni 14.2. 
Laukka Jouni Matias Yliluutnantti 4.2. 
Luomaranta Jouni Veli Yliluutnantti 9.4.1960 
Numminen Juha Pekka Kapteeni 23.7.1960
Vattuaho Eero Luutnantti 17.1.1960
Yrjänä Mikko Tuomo Yliluutnantti 6.6.1960 

Kartanon ullakkokamarissa on maalaus 
”Valkoisesta Rouvasta”, kartanon vuo-
sisataisesta kummituksesta. Edessä 
Reijo Halkola ja Leena Luomaranta.

Jussi Mendelin esittelee Tottesundin 
kartanon ja sen pihapiirissä olleiden 
rakennusten pienoismallia. Vierellä 
Tuija Kivioja, Merja Aromaa-Tuovi-
nen ja Pentti Aromaa. 

Miinalaiva Pohjanmaa 
vieraili jälleen kummikau-
pungissaan Vaasassa. Alus 
kiinnittyi sisäsatamaan 
perjantaina 25.9. iltapäi-
vällä. Tällä kertaa vastassa 
oli poikkeuksellisen paljon 
kiltaveljiä, ja päällikkö, ko-
mentajakapteeni Jon von 
Weissenberg  katsoi aiheel-
liseksi tarjota vastaanottajil-
le kahvit laivan messissä. Il-
lalla aluksella oli järjestetty 
kaupungin, sotilasläänin ja 
Laivastokillan edustajille 
järjestetty laivalla leppoisa 
messi-ilta.

Lauantain ohjelmaan 
kuuluikin sitten perintei-
nen herrasmiesottelu killan 
ja laivan miehistön välil-
lä. Järjestelyvastuussa oli 
Pohjanmaa ja niinpä ottelu 
pidettiinkin aluksen mii-
nakannella. Siinä kisattiin 
siiderinjuonnin nopeudes-
sa, miinakärryjen käsitte-

Pohjanmaan voittoisa joukkue edessä vas. kers. Lauri Hero, ltn Jani Parviainen, ylil Anna Eronen ja ylil 
Pasi Hokkanen. Takana killan joukkue, vas. Tapio Lehtimäki, sylissä pienin kiltalainen, Björn Gustafsson, 
Jarkko Tuovinen ja Matti Ahonen. Kuva Teuvo Roden.

Miinalaiva Pohjanmaa käväisi 
kummikaupungissaan

Siiderin juominen snorkkelin kautta on taitolaji. Ku-
va Teuvo Roden.

Killan vene Maria Pohjanmaan kyljessä. Kuva Juhani Kangas.

Laivastokillan kunniapu-
heenjohtaja, kauppaneuvos 
Tauno Rewell oli järjestä-
nyt kotonaan vastaanoton 
laivan upseereille, josta 
siirryttiin kaupungintaloon 
kuuntelemaan Pohjanmaan 
sotilassoittokunnan ja Lai-
vaston Soittokunnan yh-
teiskonserttia. Pohjanmaan 
miehistön spontaanit ja 
kohdalleen osuneet hiio hei 
-huudahdukset naurattivat 
salintäyteistä väkeä. Inter-
aktiivista konsertointia.   

Alus irrottautui laiturista 
sunnuntaina iltapäivällä, ja 
suuntasi kulun kohti kotisa-
tamaa Upinniemeä.

Alusta saatteli kiltaveli 
Erkki Lehtimäen kippa-
roimana kiltavene Maria 
kiltaveljien Martti Juvosen 
ja Timo Koukun toimiessa 
miehistönä.  

Teuvo Roden

lytaidossa, liinan heitossa 
ja ilmakivääriammunnassa 
erikoissilmälasein. 

Kilta kiitti miehistöä 
rehdistä vastustuksesta ja 

myönsi tilapäisen tappion; 
ensi syksynä on killan vuo-
ro järjestää kisa ja silloin 
ollaan paalupaikalla.    

Lauantai-il tapäivällä 

Keski-Pohjanmaan Me-
ripuolustajat ry piti vuo-
sikokouksensa tiistaina 
24.11.2009 Koulutustalolla 
Kokkolassa. 

Vuosikokouksessa kä-
siteltiin yhdistyksen sään-
tömääräiset asiat. Tili- ja 
vastuuvapaus myönnettiin 
tilivelvollisille. Vuosikoko-
us hyväksyi toimintasuunni-
telman, tulo- ja menoarvion 
vuodelle 2010. 

Jäsenmaksuksi vahvistet-
tiin 25€, joka sisältää Poh-
janmaan Maanpuolustaja 
-lehden ensi vuodelle 2010 
niille jäsenmaksun maksa-
neille, jotka eivät lehteä jo 
saa jonkun toisen yhdistyk-
sen jäsenyyden myötä. 

Puheenjohtajaksi valittiin 
Risto Pouttu Kannuksesta, 
ja hallituksen jäseniksi va-
littiin vpj. Hans Biskop, siht. 

Keski-Pohjanmaan 
Meripuolustajat ry ja 
Kokkolan meriosasto 
koolla Kokkolassa

Jari Kivioja, Peter Buddas, 
Touko Myllymäki, Esko Sa-
volainen ja Ilkka Vihriälä.

Keski-Pohjanmaan Maan-
puolustuspiiristä tietoisku 
Kokkolan meriosastolle

Piiripäällikkö Jukka 
Torppa antoi valaisevan 
tietoiskun maanpuolustus-
piiristä, sen organisaatiosta, 
koulutus- ja kurssisuunni-
telmista koskien Kokkolan 
meriosaston mahdollisuutta 
osallistua yhteistoiminnassa 
niihin.

Meriosaston päällikkönä 
jatkaa kaudella 2010 Jari 
Kivioja ja johtoryhmän pu-
heenjohtajana Risto Pouttu, 
jäseninä Hans Biskop, Peter 
Buddas, Touko Myllymäki, 
Esko Savolainen.

Kannus 25.11.2009
Risto Pouttu

Joukkueellinen lumipukui-
sia suomalaissotilaita oli 
metsikössä aukean reunal-
la.

Aukean toisella puolella 
näkyi olevan ryssän korsu.

Savupiippu vain töröt-
ti pienen kummun laella. 
Joukkueenjohtaja Koikka-
lainen kysyi miehiltä, löy-
tyisikö vapaaehtoista ryö-
mimään aukean poikki ja 
pudottamaan savupiippuun 
käsikranaatin. Kaikki olivat 
hiljaa. Koikkalainen tiesi, 
että tehtävä oli vaarallinen.

Eteläpohjalainen Hautala 
kimmerteli vaivaantunee-
na.

Koikkalainen kysyi Hau-
talalta: "Etkö sie menisi?"

Kun kerran kysyttiin, oli 
Hautalan pakko vastata: 
"No mä meen sitte."

Hautala lähti ryömimään 
syvässä lumessa. Muu jouk-
kue jännitti metsässä.

Hautala ryömi kärsiväl-
lisesti ja hitaasti, käyttäen 
taitavasti hyväkseen au-
kean muutamia kiviä ja 
tuulenkaatoja, niin ettei 
vihollinen helposti nähnyt 
lumeen pikkuhiljaa kehitty-
vää uraa. Lopulta metsässä 
olevat miehet näkivät, mi-
ten Hautala kömpi korsun 
kummulle ja otti taskustaan 

kranaatin.
Hautala kurkisti savupiip-

puun, mutta sitten panikin 
kranaatin takaisin taskuun-
sa, tuli alas korsun kummul-
ta ja käveli sen ovelle.

Hautala koputti, ovi avat-
tiin, ja Hautala syöksyi si-
sään.

Aukean toiselle puolelle 
asti kantautui tappelun ää-
niä, huutoa, kolinaa ja muu-
tamia pistoolin laukauksia. 
Sitten Hautala ryntäsi ulos, 
kiipesi takaisin korsun kum-
mulle, otti kranaatin taskus-
ta, veti sokan irti ja pudotti 
kranaatin savupiippuun.

Sitten Hautala lähti ryn-
nimään takaisin aukean 
poikki. Puolivälissä kor-
susta kuului räjähdys, kun 
kranaatti teki tehtävänsä.

Hautala käveli vähän rau-
hallisemmin omien luo, ja 
nämä rupesivat onnittele-
maan ja kehumaan häntä.

Joukkueenjohtaja Koik-
kalainen sanoi: "Hautala 
saa tästä kyllä ylennyksen ja 
lomaa. Mutta miksi ihmees-
sä te menitte sinne korsuun 
nujakoimaan?"

Hautala vastasi: "No mä 
vaan kävin aukaasemas 
pellin."

Nujakoottemisia...

Vaasan Maanpuolustusnais-
ten perinteinen syysretki 
suuntautui tänä vuonna 
kuulaan syyssään vallitessa 
Pohjanmaan maakunnan 
uusimpaan kuntaan, Vöyri-
Maksamaalle. 

Ensimmäinen kohteemme 
oli 1600- luvulta peräisin 
oleva Suomen vanhin käy-
tössä oleva puukirkko. Alku-
aan yksilaivaiseksi pylväs-
kirkoksi rakennettu pyhättö 
koki muodon muutoksen 
puolitoista sataa vuotta ra-
kentamisen jälkeen, kun se 
muutettiin ristikirkoksi. Ko-
keilimme kirkon akustiikkaa 
veisaamalla yhdessä virren 
”Soi kunniaksi Luojan nyt 

Vaasan Maanpuolustus- 
naiset syysretkellä

virsi kiitoksen”. 
Mielenkiintoinen nähtä-

vyys oli myös Tottesundin 
kartano, jolla on yli neljän 
vuosisadan mittainen his-
toria. Alkuaikoina kartanon 
isännyys vaihtui ripeään 
tahtiin, kunnes siitä vuonna 
1733 tuli Pohjanmaan ryk-
mentin päällystön asuinpaik-
ka. Kartanossa vaikuttaneis-
ta, päällystöön kuuluvista 
ehkä tunnetuin oli kenraali-
majuri Gustaf von Numers, 
jonka johdolla Tottesundin 
kartanon nykyinen rakennus 
pystytettiin. 

Kartanossa on pitkän 
historiansa aikana vietetty 
lukuisia juhlia. Muun mu-

assa säveltäjä Jean Sibelius 
vihittiin Ainonsa kanssa siel-
lä. Häämatkalle vastavihityt 
lähtivät purjeveneellä kar-
tanon puistosta. Kartanon 
kohtaloista ja historiasta elää 
seudun ihmisten keskuudes-
sa vielä tänäkin päivänä mo-
nia mystisiä tarinoita. 

Yksi niistä kertoo karta-
non onnettomasta rouvasta, 
joka vaeltelee levottomana 
puistossa. Rakennuksen ul-
lakkokamarissa on maalaus 
”Valkoisesta Rouvasta”. 
Kerrotaan, että jos katsot il-
tahämärissä ullakkokamarin 
kattoikkunaa kohti, voit erot-
taa naishahmon, joka katsoo 
sinua ikkunasta. Kysymyk-

sessä on mitä todennäköi-
simmin kartanon kummitus 
Valkoinen Rouva. 1900-
luvun puolivälissä Maksa-
maan kunta osti kartanon ja 
nykyään osa sen tiloista on 
Vöyri-Maksamaan kunnan 
virastona. 

Poikkesimme myös 
Granholms’in marmela-
ditehtaalla, missä saimme 
maisteltavaksi monenlaista 
makeaa herkkua. Useiden 
mielestä variksenmarjahyy-
telössä oli ”sitä jotakin”. 
Kauppa kävi vilkkaana ja 
jokainen löysi mieleistänsä 
kotiin vietävää.

Kuljettajamme Martti 
Hautalan kyydissä saimme 
ihailla saariston värikästä 
syysmaisemaa. Matkalla 
Saaristotila Varppiin yli-
timme seitsemän, saaria 
yhdistävää siltaa, kunnes 
saavuimme perille. Siellä 
meitä odotti maittava kala-
ateria herkullisine kakku-
kahveineen. 

Talon toisessa kerroksessa 
oppaamme Jussi Mendelin 
kertoi jääkärikoulutukseen 
Maksamaan kautta lähte-
neistä värvätyistä. Meren-
kurkun ylittäminen jääteitä 
pitkin hiihtäen tai kävellen 
Uumajaan vaati suuria pon-
nistuksia. 

Värvättyjen matka jatkui 

Matkalaiset yhteiskuvassa kirkon portailla.
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Uumajasta edelleen Saksaan 
Lockstedtin leirille Holstei-
nissä. Kolmen vuoden ku-
luttua siitä, kun ensimmäiset 
vapaaehtoiset olivat saapu-
neet Lockstedtin leirille, 
pääjoukko jääkäreistä pala-
si 25.2.1918 matkustajalai-
va Arcturuksella kotimaan 
kamaralle Vaasaan.

Alkuperäiseen ohjel-
maamme kuulumaton ex-
tempore ”harharetkemme” 
lammastilalle kartutti tuo-
misiamme lammaspalvil-
la ja -säilykkeillä, aidoilla 

villalangoilla ja muilla tilan 
tuotteilla.

Syysretkemme matkan 
johtajana oli tälläkin kertaa 
yhdistyksen virkistystoimin-
nan vetäjä Ragnhild Erva-
lahti. Häneltä matkaideoita 
pulppuaa kuin iloisesta ke-
vätpurosta. Niinpä saimme 
jälleen tänäkin syksynä liit-
tää muistoihimme yhden vir-
kistävän ja mieltä avartavan 
syyspäivän. 

Tuulikki Aromaa   

95 vuotta
Rytioja Arvo Kapteeni 14.3.

90 vuotta
Keiski Kauko Ylikersantti 23.11. 
Muromaa Martti Yliluutnantti 27.6. 

85 vuotta
Rönkkö Ensio Yliluutnantti 4.8. 

80 vuotta
Laasanen Rauno Oskari Kersantti 18.3. 
Lounatjoki Arvi Alikers. 26.4. 
Honkela Jorma Johannes Luutn. 14.9. 
Vähäsöyrinki Veikko Kapteeni 27.5.

75 vuotta 
Moilanen Vilho 1.8. 
Puumala Paavo Tapani Kapteeni 6.2. 
Wikstedt Tauno Luutnantti 3.7. 

70 vuotta
Hihnala Reino Ylikersantti 8.3. 
Mustaparta Hannu Kersantti 17.9. 
Prest Tor Sven Mattias Alikers. 1.5. 
Salmu Olavi Antero Alikers. 29.12. 
Skoog Boers Valdemar Kers. 28.10. 
Viljamaa Sakari Alikers. 10.8. 
Honkela Veli Kapteeni 20.10. 
Kaikkonen Esko Juhani Luutn. 17.12. 
Kokkoniemi Leo Koitto Kapt. 15.10. 
Salo Osmo KAlevi Yliluutnantti 10.5.
Taipale Tapio Yliluutnantti 22.11.

80 vuotta
Aaltonen Pekka Kapteeni 3.1. 
Hollfast Rainer Kapteeni 9.1.
Laakso Kaarlo Olavi Luutnantti 9.7.
Närä Lauri Yliluutnantti 22.8.
Palmutorsti Vänrikki 17.9.
Kivimäki Eero Mikko Yliluutn. 29.10.

75 vuotta
Suomijoki Kalevi Johannes Luutn. 2.12.  
Rutanen Veijo Everstiluutnantti 18.12.  

70 vuotta 
Säntti Niilo Juhani Luutnantti 11.3.  
Lautamäki Pentti Kustaa Luutn. 14.5.
Korpela Jorma Yliluutnantti 13.7.
Haarala Heikki Kapteeni 5.10.
Salmi Erkki Kapteeni 9.11.
Lindvall Ola 26.12.

60 vuotta
Palokari Vesa 13/Kapteeni 14.2.
Saranpää Antti Juhani Yliluutnantti 7.3.
Pöytälaakso Mauri Majuri 13.4.
Muroma Martti Yliluutnantti 28.5.
Holma Mauri Mikael Yliluutnantti 6.10.

50 vuotta
Metsälä Hannu Heikki Luutn. 30.3.
Haapaniemi Harri Luutnantti 21.7.
Ala-Myllymäki Esko Luutn. 14.10.

Vaasan Reserviupseeripiiri 
Vasa Reservofficersdistrikt

* *
  ONNITTELUT!
Parhaimmat onnittelumme 3.12.09. 40 vuotta 
täyttäneelle Autojoukkojen Vaasan Kilta ry:lle. 

Autojoukkojen Keski-Pohjanmaan Kilta ry.

**Syntymäpäivät 2010 
Födelsedagar

Keski-Pohjanmaan 
Maanpuolustajien Piiri
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Kuljettajakurssi alkoi 26.1. 
2009 ja päättyi 12.5.2009. 

Kurssilaiset koostuivat 
saaristossa sekä rannikolla 
toimivista eri viranomai-
sista Merenkurkun alueella. 
Kurssi noudatti kotimaan 
liikenteen kuljettajan ope-
tusohjelmaa ja sisältövaa-
timuksia, huomioiden koh-
deryhmän muutostarpeita 
kurssikalenterin ajankäytön 
suunnittelussa.

Oli sinänsä omalla taval-
la haasteellista viedä kurssi 
läpi erinomaisesti moni-
puolisilla opetusvälineillä 
varustetussa Vaasan Vapaa-
ehtoisen Palokunnan koulu-
tustilassa ”Hyllyllä”, jossa 
samalla oli Pohjanmaan Hä-
täkeskuksesta suora kuulu-
tus hälytystehtäviä silmällä-
pitäen. Kokonaisuudessaan 
voitaneen todeta, että tämä 
ei varsinaista kurssitoimin-
taa häirinnyt. Hälytyslähtö 
tuli vain kerran oppitunnil-
la ja toisen kerran Wärtsilän 
Vaasan tehtaan tehdaskäyn-
nillä.

Lisäksi yhdeksän sotilas-
veneenkuljettajakurssilla 
ollutta reserviläistä osallis-
tui toukokuussa erillisenä 
päivänä kuljettajatutkintoon 
läpäisten menestyksellisesti 
tentin.

Kurssilaisten ajoharjoitte-
lu aloitettiin heti toukokuus-
sa 2009 Pohjanmaan Pelas-
tuslaitoksen öt-veneiden ve-
sillelaskun jälkeen erillisten 
viikko-ohjelmiensa mukai-
sesti ja jatkuu säännöllisenä 
avovesikauden ajan. Samoin 
poliisiveneen osalta, sen ve-
sillelaskun jälkeen. 

Tutkinnon suorittaneiden 
kesken ajo- ja aluksen kä-
sittelyharjoitteluun liitetään 
aina kulussa ollessa meren-
kulkututkan käyttöharjoit-
telu käyttövarmuuden saa-
vuttamiseksi. Alusten palo-, 
pelastus-, tyhjennys-pelas-
tautumis- sekä ensiapuvä-
lineiden käyttökoulutus ja 
harjoittelu aluksissa on ve-
neiden miehistöjen toimesta 
perinteisesti jatkuvaa. Ta-

Viranomaisten valmiutta tukeva 
merenkulkukoulutus Vaasassa

voitteena on saada I välttävä 
kesän aikana, II tyydyttävä 
loppukesään mennessä ja III 
normaali valmius öt-alusten 
käsittelyssä sekä käytössä. 
Alusten venetutkat on lähes 
kaikki uusittu joten niiden 
käyttöä korostetaan harjoit-
telussa ja totutaan käytän-
nössä niiden käyttöön. 

Kurssin aloitti lopuksi 
neljätoista kurssilaista Poh-
janmaan pelastuslaitokselta, 
Pohjanmaan poliisilaitok-
selta sekä Rajavartiolaitok-
sen Länsi-Suomen Merivar-
tiostosta, joista kaksitoista 
saattoi kuljettaja-opintonsa 
menestyksellisesti päätök-
seen määräaikaan mennes-
sä, kahden vielä työesteistä 
johtuen, suorittaessa räste-
jä.

Saumatonta 
yhteistyötä

Kurssille osallistuneet vi-
ranomaisedustajat osallis-
tuivat kiitettävästi koulutuk-
sen kulkuun, ”kantaen oman 
kortensa kekoon”. Tämä 
osaltaan osoitti yhteistyön 
saumattomasta toimivuu-
desta myös vapaaehtoisessa 
maanpuolustustyössä. Siitä 
esimerkkinä; 

Merenkulku: ABOA MA-
RE / AXEll Turku / Pohjan-
lahden Merivartiokilta ry 

Meriturvallisuuskoulu-
tus: RVL/L-SMV/VaaMvA/ 
Vallgrundin mv-as,

Vesiliikennelainsäädäntö: 
Pohjanmaan Poliisilaitos/
kurssilla oleva veneryhmä 

Alkusammutus ja tulityö: 
Pohjanmaan Pelastuslaitos 

Ensiapu Ea 1: SPR Vaa-
san osasto 

SRC-kurssi: Pohjanlah-
den Merivartiokilta ry

 Vaasassa 27.11.2009 
Pohjanlahden 

Merivartiokilta ry
Bottniska vikens 

Sjöbevaknings gille rf  
Hannu Wallius 

mvluutn evp

Exursio Wärtsilä lab Vaasa.

Tutkatentin tunnelmia.

Merenkulkulaitteiden läpikäynti. SAMMU 1:n manö-
veeraus ja tutkan käyttöharjoitus elokuussa.

Exursio Fantoy Oy.

Palomestari Ismo Ojala 
osallistui myös harjoi-
tukseen.

Pelastusmies Kimmo 
Norgård syventyneenä 
harjoitukseen

Ahertojen vierailu 
Kitinkannuksessa

Kitinkannuksen "helmi" on kevennin, jolla kun-
toutetaan kävelytekniikkaa.Kuvassa johtaja Hannu 
Lounasto esittelee laitetta eversti Joma Ahertolle.

Kuntosalin lihaskuntolaitteet. Kuvassa Ahertot ja 
Yli-Norpat. Lisäksi tutustuttiin muun muassa suo-
lahoitoon, solariumiin sekä perinnehuoneeseen.

Vaasan Kiltapiirin väkeä 
Maanpuolustuskiltojen Lii-
ton liittoneuvoston kokouk-
sessa ja maanpuolustusjuh-
lassa Turussa 21.–22.11. 

Kuvassa vasemmallaVaa-
san Kiltapiirin valtuuskun-
nan 1. varapuheenjohtaja, 
MPKL:n liittoneuvoston 
jäsen, ylil Teuvo Roden, 
keskellä Vaasan Kiltapiirin 
puheenjohtaja ja MPKL:n 
liittoneuvoston 2. varapu-
heenjohtaja, maj Per-Elof 
Bostström sekä Vaasan Kil-
tapiirin hallituksen jäsen, 

Kiltaväki Turussa

niin ikään MPKL:n liitto-
neuvoston äsen, sotmest 
Timo Koukku. 

Vaikuttavassa maanpuo-
lustusjuhlassa juhlapuheen 
piti Merivoimien uusi ko-
mentaja, vara-amiraali Juha 
Rannikko. 

Paikallisten järjestöjen 
tervehdyksen toi muun 
muassa sotaveteraanien pu-
heenjohtaja, yli 85-vuotias 
komentajakapteeni Antti 
Näsi.

Kuva ja teksti 
Teuvo Roden

KOTU-palsta

Kisatuloksia

Yksikön ensimmäinen toi-
mintavuosi alkaa vuoden 
vaihteessa. Tähän mennes-
sä ensi vuoden kursseille 
on nimetty kurssinjohtajat 
ja lähes kaikki kouluttajat 
sekä tukihenkilöt. Tämä lie-
nee ainutlaatuinen tilanne 
maanpuolustuspiirin his-
toriassa. Muistettava tosin 
on se, että ennen KOTU-
yksikön perustamista tämä 
ei olisi ollut mahdollista. 
Muistettava on myös se, et-
tä koulutus- ja tukitehtäviin 
tarvitaan henkilöstöä myös 
vuoden 2010 aikana perus-
tettaviin kursseihin. Näiden 
kurssien tarpeet realisoituvat 
vasta matkan varrella. 

Koska maanpuolustuspii-
rin mahdollisuudet palka-
ta uutta suoriteperusteista 
koulutuspäällikköä on san-
gen rajoitetut, jatkan piiri-
päällikkönä ainakin toistai-
seksi myös KOTU-yksikön 
johtamista. Ratkaisua hel-
pottaa merkittävästi se, että 
osastonjohtajat ovat ottaneet 
omat ”postinsa” määrätietoi-
sesti haltuunsa.  Vastaisuu-
dessa myös piiritoimisto 
kykenee entistä paremmin 
tukemaan kurssinjohtohen-
kilöstöä, koska koulutussih-
teerin Rhea Nykvist tekee 
vuoden 2010 alusta viisi-
päiväistä työviikkoa nykyi-
sen nelipäiväisen työviikon 
asemesta.

KOTU-yksikön 
sisäinen koulutus 
alkuvuonna 2010

KOTU:n yhteinen info-tilai-
suus järjestetään Kokkolan 
kaupungintalolla 25.2.2010 
klo 18.00-21.00. Info-tilai-
suudessa on koko yksikön 
yhteinen osuus, jonka jäl-
keen tilaisuutta jatketaan 
osastojen omilla osuuksilla. 
Tilaisuuden tarkoituksena on 
tiedottaa henkilöstöä yksi-
kön ajankohtaisista asioista 
ja suunnitella osastoittain 
koulutuksen kehittämistä 
sekä toteuttamista. 

Liittyen MPK:n uuteen 
tietojärjestelmään, järjeste-
tään kurssinjohtajille pereh-

Ensimmäinen toimintavuosi edessä

Talousryhmän perholaiset jäsenet ylläpitivät taito-
jaan Perhossa.

Taistelukoulutusryhmän kouluttaja Rodney Strandvall valmiina vuo-
den 2010 haasteisiin.

Edullisia kursseja 
KOTU-yksikön 
henkilöstölle

Johtamisen peruskurssi jär-
jestetään 9.-10. ja 30.-31
.1.2010. Kurssi on suunnattu 
reserviläisjohtajille, mutta se 
antaa eväitä myös siviilissä 
johtajatehtävissä toimivien 
henkilöiden johtamisval-
miuksien kehittämiseen. 
Kurssille varataan tarvitta-
essa ilmaisia paikkoja niille 
KOTU:n kouluttajille, jotka 
aikovat suorittaa MPK:n 
kouluttamisen koulutusoh-
jelman mukaisen kurssin-
johtajan tutkinnon (taso 2) 
vuoden 2010 aikana. Nämä 
henkilöt ilmoittavat kurssille 
osallistumisestaan piiripääl-
likölle. Muille kouluttajille 
kurssihinta on alennettu (40 
€). 

KOTU-yksikön henkilös-
töllä on mahdollisuus suo-
rittaa tammi- ja helmikuun 
aikana toteutettava järjes-
tyksenvalvojan peruskurs-
si kohtuullisella hinnalla. 
Kurssinhinta on maksimis-
saan 90 €. Kurssi järjeste-
tään viikonloppuna ja yhtenä 
arki-iltana. 

Molemmista kurssista saa 
lisätietoa MPK:n tietojärjes-
telmästä. 

Yksikön uudet 
kotisivut

KOTU-yksiköllä on uudet 
kotisivut. Ne löytyvät pii-
rin kotisivujen kautta. Täl-
lä hetkellä piiritoimistossa 
opiskellaan ankarasti uuden 
järjestelmän käyttömahdolli-
suuksia ja tavoitteena on, et-
tä uuteen tietojärjestelmään 
saadaan mahdollisimman 
paljon materiaalia, jota yksi-
kön henkilöstä saattaa tarvita 
omissa tehtävissään. 

Tietoa on jo runsaasti ole-
massa – nyt tavoitteena on 
saada se koko yksikön hen-
kilöstön käyttöön.

Hyvää joulua ja innostavaa 
vuotta 2010 KOTU-yksikön 
henkilöstölle toivottaen,

Jukka Torppa
Piiripäällikkö

dytyskoulutus järjestelmän 
”työkaluihin”. Koulutusta-
pahtumia pyritään järjestä-
mään kevään aikana ainakin 
kolme kertaa, jotta mahdol-
lisimman moni kurssinjohta-
jista pääsisi paikalle. 

MPK:n kouluttamisen 
koulutusohjelman mukai-
nen kouluttamisen perus-
teet kurssi alkaa 30.1.2010 
suomen- ja ruotsinkielisinä.  
Kurssin aikana suoritetaan 
MPK:n kouluttajatutkinto 
(taso 1). Kurssin suorittaneet 

henkilöille voidaan esittää 
puolustusvoimien rastikou-
luttajan oikeuksia, vaikka 
ko. henkilöt eivät olisi suo-
rittaneet puolustusvoimien 
kouluttajakurssia RUK:ssa. 
Tavoitteena on se, että mah-
dollisimman moni koulutta-
jista suorittaisi ko. kurssin. 

Maaliskuussa järjestetään 
ammunnanjohtajakurssi, 
jonka suorittaminen on ensi 
vuoden alusta alkaen edelly-
tyksenä ammunnanjohtajaoi-
keuksien saamiseksi maan-

puolustuspiirin hallinnassa 
oleville reserviläisaseille. 
Maaliskuun lopussa järjes-
tetään yksikön astutuskes-
kustaistelun kouluttajille 
jatkokurssi, joka on jatkoa 
maaliskuussa 2009 järjeste-
tylle peruskurssille. 

Kaikki edellä mainitut 
kurssit ja tapahtumat ovat 
KOTU:n henkilöstölle mak-
suttomia. Lisätietoa niistä 
saa MPK:n tietojärjestel-
mästä.

Yleinen-Allmän 
1. Fagerholm Valter 80 

p, 2. Valkonen Esa 76 p, 3. 
Dahlin Joakim 75 p, 4. Ta-
panainen Mika 73 p, 5 Grön 
Fredrik 64 p, 6. Ekstrand 
Mårten 63 p, 7. Granrot 

Kaksoishirvi pm. 
Dubbelälg dm.-09

Mikael 62 p, 8. Holmbäck 
Matias 52 p.

50 + 
1. Östman Ulf 90 p, 2. 

Backlund Jan-Erik 72 p, 3. 
Serenius Reijo 42 p.

Vakioluokka: Skytte Mi-
kael, Bäckström Rolf, Haga 
Kjell

Avoin luokka: Dahlin 

SRA piirimestaruus -09
Joakim, Granrot Mikael, 
West Filip

50+ luokka: Estala Petri, 
Serenius Reijo.

Keski-Pohjanmaan Maan-
puolustajien piirin ampu-
masuunnistuskilpailujen 
tulokset Silmäjärven ampu-
marata-alueella 27.8.2009 
kello 18–20. 

Ratamestarina oli Markku 
Törmä ja ammunnan val-
vojina Pauli Keski-Ojala ja 
Antti Roiko-Jokela, ajanot-
to Kai Harju.

Ampumasuunnistus
Silmäjärvellä

Yleinen pitkärata
1. Eero Junkala 38.55, 2. 

Kim Paavola 40.33, 3. Rei-
ma Virkkala 1.17.44 Y III

Yleinen lyhytrata 
1. Pekka Luoma 57.56, 

2. Mauri Mutka 1.10.47, 3. 
Seppo Kungas 1.11.21, 4. 
Eero Joki-Suikko 1.11.36. 

Ikämiehet 
1. Taisto Kontio 30.52, 2. 

Eero Pelto-Arvo 54.54.

Tulokset piirin ilma-ase-
ammunnoista Ylivieskassa 
05.12.2009.
Kivääri
Y 50

1. Strömbäck Gustav 364 
Kokkolan res., 2. Saukko 
Jukka 305 Nivalan res.
Y 60

1.Marjakangas Eero 351 
Ylivieskan res., 2. Luoma 
Kalle 342 Kokkolan res., 
3. Simi Kalervo 341 Yli-
vieskan res., 4.Vuorenpää 
Pekka 319 Kokkolan res.

Ilma-aseammuntaa
Ylivieskassa

Pistooli
 Y

1. Hakula Pekka 555 Ni-
valan res.
Y 50

1. Häkkilä Pauli 355 Ni-
valan res.
Y 60

1. Mehtälä Eino 329 Ni-
valan res.ups.
Y 70

1. Salmi Sulevi 345 Kala-
joen res., 2. Turpeinen Reijo     
341 Nivalan res.
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Koulupäivän alussa kulje-
tusoppilaat lähtivät Vattajal-
le taksilla ja muut pyörällä. 
Paikan päällä meidät seiska-
luokkalaiset jaettiin kahteen 
ryhmään, tytöt ja pojat se-
koitettiin keskenään. 

Toinen ryhmä lähti opis-
kelemaan suunnistuksen 
teoriaa. Opettajamme Pasi 
Santapakka opetti meille 
karttamerkkejä ja miten 
suunnata kartta kompassin 
avulla. Toinen ryhmä meni 
kasaamaan 15 hengen telt-
taa Terho Tattarin johdolla. 
Kaikki ryhmät kilpailivat, 
ketkä saavat teltan kasattua 
ja purettua nopeiten. 

Ennen syömistä kaikki 
oppilaat ja aikuiset menivät 
mäen harjalle ryhmäkuvaan. 
Sen jälkeen molemmat ryh-
mät menivät paistamaan 
makkaraa ja syomään leipää 
ja juomaan mehua. 

VATTAJAPÄIVÄ 21.9.
7. luokan ykkösryhmä 

meni tekemään biologian 
kokeen ja toisella ryhmäl-
lä oli sillä välin tietovisa. 
Lopuksi saimme käydä 
sotilaskodissa ostamassa 
makeisia. Sen jälkeen läh-
dimme takaisin koululle ja 
koulupäivä päättyi. 

Päivä oli kiva ja opimme 
kasaamaan teltan. Vattajal-
la oli myös mukana Seppo 
Ojala, Simo Säippä, Päivi 
Sorjonen, Marke Leskelä, 
rehtori Juha Salo, Arja Huh-
marniemi ja Soili Kero.

Tekijät Riku Karhula 
ja Sasu Lahti

 ***

Maanantai 21.9. oli 7. luok-
kien ryhmäytymispäivä Vat-
tajalla.

Kirkonkyläläisten piti 
pyöräillä ja kuljetuksella 

tulleet menivät taksilla koh-
ti Vattajaa.

Opettajista mukaamme tu-
li rehtori Juha Salo, Soili Ke-
ro, Arja Huhmarniemi,Pasi 
Santapakka ja kouluku-
raattori Simo Säippä se-
kä terveydenhoitaja Suvi 
Nissilä. Vastassa meitä oli 
majuri Terho Tattari,Seppo 
Ojala,Päivi Sorjonen ja 
Marke Leskelä. 

Ensimmäinen ryhmä siir-
tyi puolijoukkueteltan pys-
tytykseen ja toiset menivät 
Pasin kanssa opettelemaan 
kartanlukua ja kompassin-
käyttöä. Opimme paljon 
uutta, kun Pasi Santapakka 
opetti meille suunnistuksen 
perustaitoja. 

Terho Tattari näytti meil-
le, miten teltta pystytet-
tiin ja oppilaat seurasivat 
mielenkiinnolla opastusta. 
Toinen ryhmä teki myös 

biologian kokeen Vattajal-
la. Marke Leskelä ja Seppo 
Ojala piti osalle oppilaista 
luontovisailun.Juha Salo 
kuvasi oppilaita. Kun oli 
vuoro vaihtaa paikkoja, 
otimme rinteessä retkiläi-
sistä kuvan! 

Lopulta siirryimme syö-
mään. Paistoimme mak-
karaa ja söimme leipiä ja 
joimme mahua. Lopulta 
kun ei ollut kuin näkkäriä 
ja voita, rupesimme paista-
maan niitä rehtorin opastuk-
sella. Lähdimme nuotiolta 
sotilaskodille eli sotkuun 
ostoksille. Kun kaikki olivat 
istuskelleet sotkussa ja osta-
neet herkkuja, alkoi matka 
takaisin koululle.   

 Kirjoittanut: Piia Hirvi, 
Anni Niemi 

ja Boglárka Gyülvészi.

Ordförande / Puheen-
johtaja
Rauno Hauta-aho, Aju-
rintie 28, 67100 KOK-
KOLA
Mobil: 040 581 7412, e-
mail: rauno.hauta-aho@
sok.fi 
1:a Viceordförande /1 
Varapuheenjohtaja + 
Traditions - ao. / Pe-
rinne - au.
Raimo Risikko, Finnäs-
backavägen 66, 68910 
PÄNNÄINEN. Mobil: 
040 703 9208, e-mail: 
raimo.risikko@elisa-
net.fi
2:a Viceordförande / 2 
Varapuheenjohtaja
Mikael Skytte, Pör-

HALLITUS 2010
Puheenjohtaja Olli So-

mero someko@luukku.
com 050 349 0779, varapj. 
Seppo Ojala seppo-ojala@
suomi24.fi 050 521 2192, 
sihteeri Antti Roiko-Jokela 
antti.roiko-jokela@kpedu.
fi 044 513 1550, rahas-
tonhoit. Juhani Asiainen 
juhani.asiainen@luukku.
com 06  870 703, urheilu-
vastaava Markku Törmä 
markku.torma@kotinet.
com 050 564 8796, koulu-
tus Johanna Törmä jtorma@
saunalahti.fi 040 511 9881, 
nuorten toiminta Risto 
Lounasto raizto@hotmail.
com 050 553 8133, vete-
raaniasiat Kalervo Niemelä 
kalervo.niemela@omanetti.
fi 06  870 117

TOIMINTA- 
SUUNNITELMA 
vuodelle 2010

KERHON TOIMINNAN 
PAINOPISTEET

jäsenistön aktivointi pai-
kalliseen vapaaehtoiseen 
maanpuolustustoimintaan

kerhotoiminta > urheilu, 
koulutus, tutustumiset

Veteraaniperinnön hoita-
minen

YHTEISTYÖ MUIDEN 
JÄRJESTÖJEN ja YHTEI-
SÖJEN KANSSA

Yhteistoiminta jatkuu 
Kannuksen reserviläisten 
kanssa paikallisissa tapah-
tumissa. Piirin järjestämiin 
kilpailuihin, koulutuksiin 
ja eri tapahtumiin osal-
listutaan. Veteraanikerä-
ykseen ja eri tempauksiin 
osallistutaan ja perinteiset 
kunniavartiot ja lippujen 
kannot huolehditaan yh-
dessä reserviläisten kanssa. 
Muiden järjestöjen (VaPe-
Pa, SPR, Palo- ja pelastus) 

Kannuksen Reservi-
upseerikerho ry

koulutuksiin ja tapahtumiin 
osallistutaan. Kannuksen 
kaupungin, seurakunnan ja 
yrittäjien kanssa jatkamme 
yhteistyötä.

URHEILUTOIMINTA
Pääsääntöisesti tukeu-

dumme urheiluseurojen ja 
piirin järjestämiin kilpailui-
hin. ResUL:n suomenmes-
taruuskilpailut ampuma-
suunnistuksessa järjestetään 
la 24.4.2010 Kannuksen 
Hietakankaan ampumara-
dalla ja sen maastossa.

TIEDOTUSTOIMINTA
Jäsenkirjeitä lähetetään 

kolme kertaa jäsenistölle ja 
sähköpostitse tiedotetaan 
osoitteiston mukaisesti. Pii-
rilehdessä tiedotamme toi-
minnastamme ja hankimme 
ilmoituksia lehteen. Myös 
paikallislehdessä ilmoi-
tamme toiminnastamme. 
Reserviläislehdestä saamme 
hyvää tietoa muiden kerho-
jen ja piirien toiminnasta.

TÄRKEITÄ TAPAHTU-
MIA vuonna 2010

Kerhon jäsenet osallistuu 
/ järjestää

Talvisodassa kaatuneiden 
sankarihaudoille sytytetään 
kynttilä kuolinpäivänä yh-
dessä reserviläisten kanssa

Lipunkannot veteraani-
päivänä 27.4 ja kaatuneitten 
muistopäivänä 16.5 sekä it-
senäisyyspäivänä 6.12 

Kynttilöiden sytytys san-
karivainajien haudoille 6.12 
ja 24.12

Kunniavartiot kirkkopi-
hassa 6.12 ja 24.12

Seppeleen lasku muisto-
patsaalle 24.12

Esitelmätilaisuuksiin
Maanpuolustusjuhliin

 Kannuksen Reservi-
upseerikerhon hallitus

Antti Roiko-Jokela
sihteeri

PIETARSAAREN SEUDUN RESERVILÄISET ry. – 
JAKOBSTADSNEJDENS RESERVISTER rf.
Styrelsen, kontaktuppgifter – Johtokunta, yhteystiedot 2010

kenesgatan 2, 68620 JA-
KOBSTAD. Mobil: 050 
598 3142, e-mail: mikael.
skytte@kolumbus.fi
Sekreterare / Sihteeri 
Stefan Järndahl, Älgvägen 
1, 68660 JAKOBSTAD. 
Mobil: 044 785 1219, e-
mail: stefan jarndahl@ja-
kobstad.fi 
Kassör / Rahastonhoitaja
Kim Biskop, Räihäntie 8 A, 
67300 KOKKOLA. Mobil: 
040 577 0821, e-mail: kim.
biskop@sok.fi
Vapen-uo. / Ase-au.
Joakim Dahlin, Dalabackvä-
gen 116, 68800 KÅLLBY
Mobil: 040 036 8714, e-
mail: joakim.dahlin@mul-
ti.fi

Idrotts – uo. / Urheilu – 
au. 
Jan-Erik Backlund, Borga-
remalmsvägen 5, 68620 JA-
KOBSTAD. Mobil: 050 525 
9427, e-mail: jan-erik.back-
lund@elisanet.fi 
Underrättelse – uo. / Tie-
dotus – au.
Nicklas Gustafsson, Skar-
vvägen 3, 68630 JAKOB-
STAD. Mobil: 050 557 
5337, e-mail: nicklas.gus-
tafsson@jakobstad.fi 
Projekt-, utvecklings- och 
Underhålls - uo. / Projek-
ti-, kehitys- ja Huolto – 
au
Mika Tapanainen, Grän-
landsvägen 108, 68820 
Esse

Mobil: 050 5928187, e-
mail: mika_tapanainen@
hotmail.com 
Uppföljnings- och med-
lemsservice uo. / Jäsen-
seuranta- ja jäsenpalvelu 
au.
Timo Virkama, Gunnila-
gatan 12, 68910 PÄNNÄI-
NEN
Mobil: 040 744 7426, e-
mail: timo.virkama@mul-
ti.fi
Ungdoms – uo. / Nuoriso 
– au.
Jani Sepponen, Uikkutie 21, 
68600 PIETARSAARI
Mobil: 044 013 0467, e-
mail: jani.sepponen@gmail.
com

Webmaster 
Filip West, Maansfolkvägen 
27, 68820 ESSE. Mobil: 
050 544 6615, e-mail: filip.
west@gmail.com 
Skyttekommitte´n / Am-
pumatoimikunta
Dragare / Vetäjä Vapen-uo. / 
Ase-au. Joakim Dahlin 
Mikael Granroth, Rolf 
Bäckström, Mika Tapanai-
nen,  Filip West, Esa Val-
konen
Idrottskommitte´n / Ur-
heilutoimikunta
Dragare / Vetäjä Idrotts-
uo. / Urheilu-au. Jan-Erik 
Backlund, Leo Wideman, 
Magnus Finnäs, Jörgen Här-
mälä, Timo Virkama
Traditionskommitte´n / 

Perinnetoimikunta
Dragare / Vetäjä Tradi-
tions-uo. / Perinne-au. 
Raimo Risikko, Rauno 
Hauta-aho, Kari Jaka-
mo, Göran Lillkåll, Jarl 
Portin
Ungdomskommitte´n / 
Nuorisotoimikunta
Dragare / Vetäjä Ung-
doms-uo. / Nuoriso-au. 
Jani Sepponen, Jakke 
Sepponen, Filip West, 
Kari Rönnqvist
Festkommitte´n / Juh-
latoimikunta
Dragare / Vetäjä Ordfö-
rande / Puheenjohtaja 
Rauno Hauta-aho, Raimo 
Risikko, Mikael Skytte

Reserviläiset toteuttivat jo 
pitempään monen toivoman 
asian eli vierailun Kauhavan 
Lentosotakouluun, missä 
me tutustuimme koulun 
toimintaan, lentokalustoon 
ja sen huoltoon.

Tosin yhdessä illassa ei 
ehtinyt saada kuin pienen 
annoksen tietoa kokonai-
suudesta.

Retki oli kuitenkin useim-
pien mukana olleiden mie-
lestä niin mielenkiintoi-
nen, että ”jatkokurssi” on 
odotettavissa myöhemmin. 

Pietarsaaren Seudun Reserviläiset 
tutustuivat Lentosotakouluun 

Hawk 
ja sen 
ohjaamo.

Retkeläiset ryhmäkuvassa.

Toimintasuunnitelma 2010
Vuosi 2010 on yhdistyk-

semme 49:s toimintavuo-
si. Yhdistys perustettiin 
12.4.1961.Kerho tulee val-
mistelemaan vuonna 2011 
vietettävät 50-vuotis juhlal-
lisuudet.

Toimintavuoden tavoit-
teena on jakaa ammunta 
selkeästi perus- ja toiminnal-
lisiin lajeihin sekä järjestää 
jäsenistöämme kiinnostavia 
liikuntatapahtumia. Mikäli 
naisten osuus jäsenistös-
tämme kasvaa, tulee heille 
järjestää oma jaosto heidän 
ohjelmatarpeisiinsa.

Tulemme myös ylläpitä-
mään suhteita ja kasvattaman 
kanssakäymistä muihin yh-
distyksiin, Maan-puolustaji-
en piiriimme ja liittoomme 
sekä veteraanijärjestöihin. 
Jäsenmaksutulojen lisäksi 
talouttamme pyrimme kas-
vattamaan varainkeräystal-
koilla, elämystapahtumien 
järjestämisellä ja mainosten 
myynnillä.

Aktiviteettiä palkitsemme 
Vuoden Tulokas-palkinnolla, 
joka jaetaan aktiivisten osal-
listumiskertojen mukaan eri 
tapahtumiin. Myös Vuoden 
Reserviläinen valitaan, jossa 
huomioidaan mm jäsen-han-
kinta, sponsorointi, varojen 
hankkiminen sekä muu an-

Pietarsaaren Seudun Reserviläiset ry. 
Jakobstadsnejdens Reservister rf.

siokas toiminta yhdistyksen 
hyväksi. 

Tulemme myös tarvitta-
essa palkitsemaan pitkään 
vastuullisissa tehtävissä 
toimineita kerhomme jäse-
niä yhdistyksemme omalla 
ansioristillä tai erityisansiot 
täyttävä henkilö voi saada 
tykistön laatan. Myöskin 
Keski-Pohjanmaan maan-
puolustajien piirin ja Res-
liiton mitaleja anomme 
tarvit-taessa jäsenillemme 
ja yhteistyö kumppaneil-
lemme. Nämä palkitsemiset 
tapahtuvat yhdistyksen sään-
tömääräisessä kevätkokouk-
sessa tai itsenäisyyspäivän 
juhlatilaisuudessa.

Perinnejaosto tulee val-
mistelemaan ja huoleh-
timaan mm. perinteisistä 
osallistumisista kunnia-var-
tioihin ja seppeleen laskusta 
sankarihaudoilla kaatuneit-
ten muistopäivänä ja itse-
näisyyspäivänä Pedersören 
ja Pietarsaaren hautaus-
mailla. Tulemme antamaan 
apua veteraanijärjestöille 
mm lippuvartioihin ja sep-
peleenlaskuihin tarvittaessa 
heidän puolestaan. Myöskin 
erilaisiin maanpuolustus 
juhliin pyrimme osallistu-
maan lähialueillamme ja 
mahdollisuuksien mukaan 
veteraanikeräyksiin.

Ampumajaosto tulee jär-
jestämään eri ammuntoja 
noin joka toinen viikko sisäl-
täen mm perinteistä perus-, 
pimeä-, perinnekivääri-, met-
sästys- sekä sovellettua re-
serviläisammuntaa SRA:ta. 
Aseina käytetään rynnäkkö-
kivääriä, pistoolia, haulikkoa 
ja kivääriä. Periaatteena on, 
että mahdollisimman mo-
nelle löytyy mieleinen laji 
harrastaa. Pyrimme järjes-
tämään piirin mestaruus-
kisoja ammunnoissa kuten 
SRA piirinmestaruus, piirin 
kaksoishirvi mestaruus sekä 
SRA:n Pohjanmaan cup am-
munnat Tulemme osallistu-
maan niin piirin järjestämiin 
kuin myös valtakunnallisiin 
kisoihin. Myös perinteinen 
haastekisan tulemme jär-
jestämään, jonne kutsumme 
mukaan paikallisen poliisin, 
metsästäjien, upseerikerhon 
ja Pedersören riistanhoitopii-
rin joukkueet.

Urheilujaostoon tullaan 
kiinnittämään erityistä huo-
miota, jotta liikunnallinen 
puoli reserviläis-toimin-
nassa toteutuisi paremmin 
ja entisestään aktivoitui-
si. Lajeina tulee olemaan 
mm.sotilastaitolajeista tuttu 
suunnistus, marssi, maasto-
juoksu, jotokset ja pyöräi-

ly. Pyrimme järjestämään 
perheretkeilypäivän liiton 
tavoitteiden mukaisesti. Jä-
senistön palautetta urheilu-
tarpeista kaivataan. Myös 
kenttäkelpoisuustestejä tu-
lemme tekemään koulutetun 
henkilöstön voimin.

Tiedotusjaosto tulee infor-
moimaan jäseniä yhdistyk-
sen ja liiton internet-sivujen, 
piirilehden ja paikallis-leh-
tien (PS, ÖT, Pohjalainen) 
kautta. Kerho tulee lähettä-
mään myös jäsenkirjeitä ja 
sähköpostia jäsenistölleen. 
Pyrimme järjestämään in-
formaatiotilaisuuksia niin 
jäsenistölle kuin yleisölle-
kin sopivissa tilaisuuksis-
sa kuten Jaakon päivillä. 
Myös lehdistöä yritämme 
saada paikalle tärkeimpiin 
tilaisuuksiimme. Muuttuneet 
yhteistiedot ilmoitetaan sih-
teerillemme.

Nuorisojaosto järjestää 
nuorille suunnattuja tapah-
tumia keväällä ja syksyllä, 
joissa he pääsevät tutustu-
maan harrastuksiimme ja 
kokeilemaan joitakin lajeja 
esim. laser-ammunta.

Muu toiminta kuten mat-
kat, tulemme järjestämään, 
jos jäsenistöä kiinnostava 
kohde löytyy.

 Raimo Risikko, 
puheenjohtaja

ja yliluutnantti Juha Liina-
maan hyvällä asiantunte-
muksella. 

Huoltohallissa saimme tu-
tustua pintapuolisesti myös 
Hornet hävittäjään, joka oli 
sattumoisin paikalla.

Lopuksi pääsimme ”sot-
kuun” juomaan nuo tärke-
ät pullakahvit ja tekemään 
pikku ostoksia. 

Matka toteutettiin 19. 
marraskuuta ja siihen osal-
listui 16 kerhomme jäsen-
tä.

Raimo Risikko

Verksamhetsplan 
för 2010
Vår förening grundades 
12.4.1961, år 2010 är alltså 
föreningens 49:e verksam-
hetsår. Föreningen kommer 
att förbereda 50-årsfesten 
som firas år 2011.

Verksamhetsårets mål 
är att klart indela skyttet i 
grundsskytte och mera dy-
namiska skyttegrenar

samt att ordna motionsak-
tiviteter som intresserar våra 
medlemmar. Om kvinnornas 
andel av medlemsantalet 
ökar, bör de få en egen sek-
tion för sina programbehov.

Vi kommer att upprätt-
hålla kontakterna och öka 
umgänget med andra före-
ningar, med vår egen förs-
varskrets och vårt förbund 
samt med veteranorganisa-
tionerna. Utöver intäkterna 
från  medlemsavgifterna 
strävar vi till att stärka vår 
ekonomi genom intäkter från 
talkoarbeten, samt genom att 
marknadsföra upplevelset-
jänster och sälja reklam.

Vi belönar aktivitet genom 
att dela ut Årets Nykomling-
pris åt den som flitigast del-
tagit i de olika verksamhe-
terna. Årets Reservist väljs 
på basen av bl.a. medlem-
sanskaffning, sponsorering, 
medelinsamling samt annan 
förtjänstfull verksamhet till 
förmån för föreningen. Vid 
behov kommer vi också att 
utdela föreningens egen fört-
jänstmedalj åt medlemmar 
som länge och i avsvarsfulla 
uppgifter verkat inom vår fö-
rening. Person som uppfyl-
ler specialkraven kan även 
erhålla artilleriets plakett. 
Vid behov kommer vi även 
att ansöka om Mellersta-
Österbottens försvarskrets 
och Res-förbundets medal-
jer åt våra medlemmar och 
samarbetspartners. Dessa 
premieringar sker på före-
ningens lagstadgade vårmö-
te eller vid ett festtillfälle på 
självständighetsdagen.

Traditionssektionen kom-
mer bl.a. att planera och 
sköta om det traditionella 
deltagandet i hedersvakten 
och kransnedläggningen vid 
hjältegravarna på Pedersöre 
och Jakobstads grav-gårdar 
på de stupades minnesdag 
och på självständighetsda-
gen. Vi kommer att hjälpa 
veteran-organisationerna 
genom att vid behov stäl-
la upp t.ex. som fanbärare 
och kransnedläggare i deras 
ställe. Vi strävar även till att 
delta i olika försvarsfester i 
nejden och i veteraninsam-
lingarna.

Skyttesektionen kommer 
att ordna skyttetillfällen av 
olika slag ungefär varannan 
vecka, det blir bl.a. traditio-
nellt grundskytte, mörker-, 

traditionsgevär-, jakt- samt 
tillämpat reservistskytte, 
SRA. Som vapen används 
stormgevär, pistol, hagel-
bössa och gevär. Vårt mål 
är att så många som möjligt 
skall hitta en lämplig gren 
att utöva. Vi strävar till att 
få arrangera kretssmästers-
kap i skytte, som t.ex. SRA 
kretsmästerskap, dubbelälg 
kretsmästerskap  och SRA:s 
Österbottniska cup-tävlingar. 
Vi kommer att delta i tävlin-
gar som kretsen ordnar och 
även i nationella tävlingar. 
Den traditionella utmanings-
tävlingen kommer att ordnas 
och inbjudningar skickas 
såsom tidigare till lagen från 
den lokala polisen, jägarna, 
officersklubben och Peder-
söres jaktvårdsdistrikt.

Idrottssektionen kommer 
att ägnas speciellt intresse 
för vi vill förbättra och ak-
tivera den idrottsliga sidan 
inom reservistverksam-
heten. Grenarna kommer 
bl.a. att vara de sedvanliga 
soldatgrenarna orientering, 
marsch, terränglöpning, 
vandring och cykling. Vi 
kommer att ordna en famil-
jeutflykts-dag i enlighet med 
riksförbundet målsättning. 
Feedback från medlemmar-
na angående idrottsbehov 
önskas. Vi kommer också 
att utföra fältkompetenstes-
ter med hjälp av utbildad 
personal.

Informationssektionen 
kommer att informera med-
lemmarna via föreningens 
och förbundets internetsidor, 
kretstidningen och lokaltid-
ningarna (ÖT, PS, Pohja-
lainen). Dessutom kommer 
föreningen att skicka ut med-
lemsbrev och e-post till med-
lemmarna.  Vi strävar till att 
ordna informationstillfällen 
för både medlemmar och 
utomstående vid lämpliga 
tillfällen som t.ex. på Jakobs-
dagarna. Vi försöker även få 
pressen på plats vid våra vik-
tigaste tillställningar. 

Ändrade  kontaktuppgifter 
skall meddelas åt vår sekre-
terare.

Ungdomsektionen ordnar 
tillfällen för ungdomar på 
våren och hösten där de kan 
bekanta sig med våra aktivi-
teter och pröva på några av 
grenarna, t.ex. laserskytte. 

Annan verksamhet, som 
t.ex. resor, kommer vi att 
ordna om vi hittar resmål 
som intresserar medlem-
marna. 

 Raimo Risikko, 
ordförande

 Pietarsaaren Seudun 
Reserviläiset ry. 

Jakobstadsnejdens 
Reservister rf.  

Erityisesti saimme perehtyä 
Hawk koulutuskoneisiin ja 

niiden teknisiin toteutuksiin 
ja suoritusarvoihin eversti-
luutnantti Markus Rengon 
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Markku Takala 
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Aineisto-
päivät:

Pietarsaaren lukiossa jo 
perinteeksi muodostuneel-
le turvakurssille lähdettiin 
syksyisen auringon kaunis-
taessa kuulasta ilmanalaa. 
Lukiolaisista ja retkivarus-
teista täysi bussi suuntasi 
kohti Lohtajaa, jonka hiek-
karannoilla puolustusvoimat 
pitää yllä valmiuttaan. 

Lohtajan harjoituskeskuk-
seen saavuttuamme kurssin 
johtaja rehtori Sulkakoski ja 
MPK Ry:n uusi piiripäällik-
kö kapteeni Jukka Torppa pi-
tivät lyhyen infotilaisuuden 
tulevasta kurssista. Käskyn-
jaon jälkeen lukiolaiset veti-
vät ylleen puolustusvoimien 
varusteet ja leirin pystytys 
läheiselle aukiolle saattoi 
alkaa. Puolijoukkueteltat 
nousivat reserviläisopet-
tajien ohjauksessa. Puita 
pilkottiin ja kohta kaminoi-
den piipuista pursuava savu 
levitti kodikasta tuoksua 
ympäristöön. Savu ja metsä 
herättivät suomalaisiin gee-
neihin kirjoitetun ilon.

Maanpuolustuskoulutus 
(MPK) Ry:n konseptilla 
toteutetun turvakurssin tar-
koituksena oli kehittää opis-
kelijoiden valmiuksia onnet-
tomuustilanteiden varalle 
sekä valottaa viranomaisten 
toimintaa kriisitilanteissa. 
Lehtori Martikainen luen-
noi perjantai-iltana turvalli-
suuden yhteiskunnallisesta 
merkityksestä ja siitä kuinka 
yhteiskunta on varautunut ja 
organisoitunut erilaisten krii-
sitilanteiden varalle.

Lauantaipäivä oli täynnä 
toimintaa ja teoriaa. Aamu-
päivällä leirillä vieraili riko-
sylikonstaapeli Matti Ranta, 

joka kertoi seikkaperäisesti 
poliisin tehtävistä ja jakoi 
oppilaille neuvoja turvallista 
kaupungilla liikkumista var-
ten. Lukiolaiset saivat myös 
ensikäden tietoa rikollisuu-
den levinneisyydestä Pie-
tarsaaren seudulla. Esitet-
tyjen kysymysten määrästä 
päätellen lukiolaiset olivat 
poliisin työstä erittäin kiin-
nostuneita. 

Maastoretken ja trangial-
la itse valmistetun aterian 
jälkeen vuorossa oli lehtori 
Maanselän luento palotur-
vallisuudesta, SAR -lento-
toiminnasta, säteilyturvalli-
suudesta ja kadonneen etsin-
nästä. Heti luennon jälkeen 
opiskelijat pääsivät harjoit-
telemaan jauhesammuttimen 
ja sammutuspeitteen käyttöä 
käytännössä. Tulet tukahtui-
vat ja jauhe pöllysi, kun op-
pilaat vuorotellen sammutti-
vat palavaa pataa.

Iltapäivän ollessa jo lo-
puillaan vuorossa oli voima-
kaksikon Hannu Heikkilän 
ja Taneli Brandtin johtama 
tehokas rastikoulutus paine-
luelvytyksestä, verenvuodon 
tyrehdyttämisestä ja tajutto-
man uhrin kääntämisestä 
kylkiasentoon. Letunpais-
toa, grillausta ja saunomista 
lukuun ottamatta viimeinen 
ohjelmanumero lauantaipäi-
välle oli käytännön harjoitus 
kadonneen etsinnästä. Loh-
tajan maastoon oli eksynyt 
henkilöitä, jotka kelmeän 
kuun valossa värjötellen 
odottivat pelastajiaan. Et-
sintä suoritettiin koko kurs-
sin voimin kurinalaisesti 
avorivissä metsää haravoi-
den. Taskulamput tuikkien 

Turvakurssi lukiolaisille 2.–4.10.09 
– teoriaa ja toimintaa!

valoketju eteni metsässä ja 
yksi kerrallaan kaikki uhrit 
löytyivät – viimein.

Turvakurssia siunattiin 
hyvällä säällä, ja lukiolais-
ten kirjallisen palautteen 
perusteella kurssi oli on-
nistunut jälleen. Ainoastaan 
lähtöaamuna sunnuntaina 
taivas peittyi ja sade lan-
kesi telttoja purkavien lei-
riläisten niskaan korostaen 
pientä lähdön aiheuttamaa 
haikeutta. Onneksi kouluun 
päästiin jo heti seuraavana 
aamuna!

Vesa Maanselkä

Tykillä.

Ryhmäkuva.

Iltanuotiolla.
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PERUSTIETOA JA 
KÄSITTEITÄ

Radioaktiivisessa hajoa-
misessa alkuaine muuttuu 
toiseksi aineeksi, esim. tie-
tynmassainen cesium liki 
yhtä painavaksi bariumiksi 
tai koboltti nikkeliksi. Se on 
ollut keskeinen prosessi eri 
aineiden synnyssä maapallon 
alkuaikoina ja sitä tapahtuu 
ympärillämme vieläkin koko 
ajan, ei tosin yhtä kiihkeäs-
ti kuin alkuaikoina. Muiden 
muassa maaperästä nousevan 
radioaktiivisen ja kaasumai-
sen radonin alkuäiti on maa-
perän uraani. Maan ilmakehä 
ja magneettikenttä suojaavat 
ihmisiä avaruudesta tulevalta 
säteilyltä.

Radioaktiivinen säteily 
on aineen muuttumisessa 
vapautuvaa säteilyä. Ydin-
voimalaitosonnettomuuden 
päästöissä ja ydinpommien 
aiheuttamissa laskeumissa 
pääosa säteilystä on beeta-
säteilyä, jossa aine sinkoaa 
ulos elektroneja, ja gamma-
säteilyä. Beetasäteily läpäisee 
ihon kuolleen kerroksen mut-
tei paksua muovia. Gamma-
säteily läpäisee vaivatta puu-
talon seinän ja osa tulee läpi 
jopa betoniseinästä.

Suojautumisessa radioak-
tiiviselta säteilyltä tärkeintä 
on, että radioaktiivisia ainei-
ta ei joudu iholle eikä kehon 
sisään. Mitä enemmän mas-
saa säteilevien aineiden ja 
suojeltavien ihmisten välis-
sä on sekä mitä kauempana 
säteilevistä aineista ihmiset 
ovat, sitä parempi suoja. Al-
teimpia säteilyvaurioille ovat 
2–4 kuukauden ikäiset sikiöt 
ja pienet lapset. Näin raskaa-
na olevista naisista ja pienistä 
lapsista on huolehdittava eri-
tyisesti.

Joditabletin nauttimisen 
idea on täyttää kilpirauhanen 
mahdollisimman hyvin ei-ra-
dioaktiivisella jodilla, jolloin 
sinne mahtuu mahdollisim-
man vähän radioaktiivista 
jodia. Jos joditabletin nauttii 
yhtä vuorokautta ennen radio-
aktiivisen jodin hengittämistä, 
kilpirauhasen vaara pienenee 
70 prosentilla, alle puoli vuo-
rokautta ennen nautittuna yli 
90 prosentilla ja vielä kuusi 
tuntia radioaktiivisen jodin 
hengittämisen jälkeen nau-
tittuna 50 prosentilla. 

Tablettien nauttimisen 
ajankohta ei siis ole kovin 
ratkaiseva, kunhan se otetaan 
riittävän ajoissa, vaikkapa pil-
ven saapuessa alueelle. Jos 
joditabletteja ei ole kotona, 
jakamisessa on odotettavissa 
ongelmia. Yliherkkyysris-
kin vuoksi joditabletteja ei 
kuitenkaan ole syytä käyttää 
ilman suositusta.

Jokaisessa solussamme on 
solun tiimikäyttäytymisohje. 
Säteily voi vaurioittaa solua 
joko tappamalla sen tai muut-
tamalla sen käyttäytymisoh-
jetta. Korjausjärjestelmämme 
yleensä korjaa vauriot, mutta 

Artikkelin kirjoittaja on 
filosofian tohtori Raimo 
Hentilä, joka toimii Kes-
ki-Pohjanmaan Ammat-
tikorkeakoulun tekniikan 
yksikössä yliopettajana 
ja on ydinvoima-asian-
tuntija. Hänen nykyisiin 
tehtäviin liittyy opetus, 
tutkimus ja kehitys.

Säteilytilanteet ja Keski-Pohjanmaa, 
perustietoja ja poimintoja

sen pettäessä muuttunut ohje 
voi olla syövän alku. Havait-
semme syövän vasta useita 
vuosia sen aiheutumisen 
jälkeen. 

Radon-kaasun jälkeläi-
set aiheuttavat Suomessa 
vuosittain ehkäpä 100–200 
keuhkosyöpää. Yleensä 
soluja ei kuole niin paljon, 
että siitä aiheutuisi haittaa. 
Herkimpiä suorille vauri-
oille ovat 2–4 kk vanhojen 
sikiöiden keskushermostot 
ja pikkulasten kilpirauhaset. 
Välittömiä säteilyvaurioita 
on odotettavissa vain ydin-
räjähdyksen lähilaskeuma-
alueella.

Ydinräjähdyksessä syntyy 
laskeuma (ns. lähilaskeuma) 
vain jos räjähdyksessä syn-
tyvä ”tulipallo” koskettaa 
maata ja höyrystää sitä mu-
kaansa nousevaan virtauk-
seen. Räjähdyskorkeus on 
tällöin korkeintaan muuta-
mia satoja metrejä. Ylempä-
nä tapahtuvien räjähdysten 
aiheuttamat radioaktiiviset 
aineet kulkeutuvat pieninä 
hiukkasina ympäri maa-
palloa (kaukolaskeuma) ei-
vätkä aiheuta kovin suurta 
vaaraa. 

EMP (sähkömagneetti-
nen pulssi): Kaikista ydin-
räjähdyksistä sinkoutuu ulos 
elektroneja hieman eri määrä 
eri suuntiin, eli syntyy säh-
kövirtapulssi. Se puolestaan 
aiheuttaa sähkömagneettisen 
pulssin, joka voi rikkoa puo-
lijohdekomponentteja. Liki 
kaikki elektroniikka sisältää 
niitä ja liki kaikki laitteet 
ajoneuvot mukaan lukien 
sisältävät elektroniikkaa. 
Tehokkain pulssi syntyy, 
kun räjähdys tapahtuu riit-
tävän korkealla, esimerkiksi 
100 kilometrin korkeudella, 
jolloin vaara-alue voi ulottua 
yli tuhannen kilometrin pää-
hän räjähdyspaikasta.

Fissiopommi (vrt. Hi-
roshima, Nagasaki): Energia 
vapautuu, kun uraani tai plu-
tonium halkeaa kevyemmik-
si aineiksi. Syntyvät aineet, 
mm. jodi ja cesium ovat 
radioaktiivisia ja muodos-

tavat lähilaskeuman lähellä 
maanpintaa tapahtuvissa rä-
jähdyksissä.

Fuusiopommi (vety-
pommi): Pääosa energiasta 
vapautuu, kun kevyet aineet 
(vety tai helium) yhtyvät 
(fuusioituvat) raskaammiksi 
aineiksi. Fuusioon tarvitaan 
korkea, kymmenien miljoo-
nien Celsius-asteiden lämpö-
tila, joka synnytetään fissio-
pommilla.

Neutronipommi: Pieni 
fuusiopommi, jossa räjähdyk-
sestä suoraan lähtevä radio-
aktiivinen neutronisäteily on 
maksimoitu. Kun se räjäyte-
tään esim. 1 km korkeudessa, 
se ei aiheuta lähilaskeumaa, 
mutta tappaa vihollisen soti-
laat pommin läheisyydessä. 
Näin alue on heti miehitettä-
vissä. Tavalliset panssarivau-
nut eivät tarjoa suojaa, paksu 
maakerros kylläkin.

Räjähdys-
voimakkuus: Ydin-

pommin räjähdysvoimakkuut-
ta verrataan  vastaavan tro-
tyylimäärän räjähdysvoimak-
kuuteen. Niinpä esimerkiksi 
kahdenkymmenen kilotonnin 
räjähdys vapauttaa energiaa 
yhtä paljon kuin kahdenkym-
menen tuhannen trotyyliton-
nin räjäyttäminen.

Likainen pommi:  Ta-
vanomaisella räjähteellä levi-
tetään radioaktiivisia aineita 
ympäristöön. Kyse ei siis ole 
ydinaseesta. Saastunut alue 
on korkeintaan kilometrien 
suuruinen. Potentiaalinen ter-
roristien ase.

Ydinvoimalaitokset 
ja Keski-Pohjanmaa

Voi hyvällä syyllä sanoa, että 
Keski-Pohjanmaa on Suomen 
turvallisinta aluetta mahdollis-
ten säteilytilanteiden suhteen. 
Etäisyydet ydinvoimalaitok-
siin ovat useita satoja kilomet-
rejä. Lähinnä on Olkiluoto, 
mutta sinnekin on matkaa noin 
300 kilometriä. Venäläisten 
voimalaitosten turvallisuusta-
so ei ole yhtä hyvä kuin suo-
malaisten. Lähimpiin venäläi-
siin voimalaitoksiin Kuolassa 
ja Sosnovyi Borissa etäisyys 
on noin 500 km. 

Pahimmassakaan tapauk-
sessa ydinvoimalaitosonnet-
tomuus ei aiheuta välitöntä 
hengenvaaraa ihmiselle, vaan 
ehkäpä ihmisen syöpään 
kuolemisriskin erittäin pie-
nen kasvun. Väestönsuojiin 
menemiselle ei ole tarvetta. 
Suojaustoimet olisivat sa-
mantapaisia kuin Tsherno-
bylin onnettomuuden aikana 
suositellut. 

Kotieläinen saanti sisäti-
loihin ennen radioaktiivisen 
pilven saapumista on hyvin 
tärkeä eläinten saastumisen 
ehkäisyssä jo pienenkin las-
keuman uhatessa, koska eläin 
syö saastunuttakin ruohoa hy-
vällä ruokahalulla. Erityisenä 
ongelmana pohjoisessa ovat 

porot. Jäkälä sitoo onka-
loihinsa tehokkaasti ilman 
pölyä, myös radioaktiivista. 
Sellainen laskeuma, jonka 
Tshernobyl aiheutti Etelä-
Suomeen, voisi lopettaa 
jäkälään perustuvan poro-
elinkeinon.

Saastuneita eläimiä ei 
useinkaan kannata tappaa. 
Esimerkiksi kuolleen eläi-
men cesium-137-pitoisuus 
alenee puoleen 30 vuodes-
sa, mutta elävän 3–4 kuu-
kaudessa.

YDINRÄJÄHDYS 
JA KESKI-

POHJANMAA

Jos Suomen rajojen lähei-
syydessä räjäytettäisiin 
ydinpommi, joka aiheuttaisi 
lähilaskeumaa ja ylätuulet 
tulisivat Keski-Pohjanmaal-
le, niin täälläkin voisi olla ai-
hetta käyttää väestönsuojia. 
Hyvällä suojelutoiminnalla 
väestölle ei koituisi välitöntä 
vaaraa. Suurimmat ongelmat 
tulisivat alueen myöhemmän 
käytön vaikeutena.

Suomen alueen sisällä 
räjäytetyn ydinpommin vai-
kutukset voisivat luonnolli-
sesti olla aivan toista luok-
kaa. Siinäkin tapauksessa 
suojelutoiminnan laatu olisi 
ratkaiseva tekijä siinä, mi-
ten paljon haittavaikutuksia 
ilmenisi.

Polonium-210 ja 
Litvinenkon murha

Entinen neuvostovakooja 
Aleksandr Litvinenko kuo-
li marraskuun lopulla 2006 
Lontoossa radioaktiivisen 
aineen Polonium-210 aihe-
uttamaan säteilysairauteen. 
Millainen aine on kyseessä 
ja mitä se kertoo murhan 
taustoista?

Poloniumin nimi viittaa 
löytäjänsä Marie Curien 
kotimaahan Puolaan. Hän 
havaitsi sen vuonna 1898 
pikivälkkeestä. Luonnossa 
210-massaista poloniumia 
syntyy uraanin hajotessa ra-
donkaasuksi ja  sen jälleen 
hajotessa muiksi aineiksi. 
Sateet pesevät hajoamis-
tuotteita ilmasta maahan ja 
kasvien lehdille. Poloniu-
mia löytyy pieniä määriä 
meidän jokaisen kehosta ja 
tupakoitsijoista kaksi ker-
taa enemmän kuin muista. 
Polonium-210 puolestaan 
hajoaa lyijyksi ja lähettää 
hajotessaan alfasäteilyä eli 
helium-atomin ytimejä. Sä-
teillessään se tuottaa energi-
aa 140 wattia yhtä grammaa 
kohti! 

Alfasäteily tuhoaa tehok-
kaasti solukkoja, jos ainetta 
pääsee kehon sisään. Kehon 
ulkopuolella ollessaan aine 
on liki vaaratonta. Säteily 
pysähtyy ihon kuolleeseen 
kerrokseen tai neljän cen-
timetrin ilmakerrokseen 
muuttuen helium-kaasuksi. 
Laboratoriossa sitä voidaan 

valmistaa laittamalla luon-
non vismuttia ydinreaktoris-
ta saatavan neutronisuihkun 
eteen.

Polonium on 
kummallinen aine

Polonium on kummallinen 
kiinteä aine. Sen kiehumis-
piste on 962 celsiusastetta 
ja sulamispiste 254 celsiu-
sastetta. Silti se on kova 
höyrystymään (sublimoitu-
maan) myös huoneen läm-
mössä. Kun lämpötila on 
55 astetta Celsiusta, puolet 
ainesta höyrystyy 45 tunnis-
sa! Ilmeisesti Litvinenkon 
murhassa käytettyä ainetta 
on kuljetettu ei-kaasutiiviissä 
kuljetuspakkauksessa, koska 
sitä on löydetty tiivistyneenä 
seiniin, huonekaluihin, vaat-
teisiin ja muihin pintoihin 
siltä reitiltä, jota pitkin aine 
on tuotu Lontooseen ja kul-
jetettu Lontoossa. Samoin 
sitä on löydetty ihmisistä, 
jotka ovat hengittäneet ilmaa 
kuljetuspakkauksen lähellä. 
Ainetta on löytynyt myös 
Hampurista niistä paikoista, 
joissa entinen Neuvostolii-
ton agentti Dmitri Kovtun 
oleskeli ennen lentoaan ta-
paamaan Litvinenkoa Lon-
tooseen. Myös mm. tuolilta, 
jossa Aleksandr Lugovoi is-
tui tavatessaan Litvinenkon, 
on löytynyt ainejäämiä. Lu-
govoi on entinen Neuvosto-
liiton agentti. 

Jo yksi mikrogramma, eli 
kärpäsen jätöksen osasen 
suuruinen määrä polonium-
210:tä riittää aiheuttamaan 
ihmisen tuskallisen kuole-
man noin kahden viikon sai-
rastamisen jälkeen. Tasaisesti 
jaettuna yhdellä grammalla 
ainetta voisi siis teoriassa 
tappaa miljoona ihmistä. Se 
liukenee helposti happoon, 
joten sotkeminen mm. ruo-
kaan tai juomaan käy hel-
posti.

Teorioita Litvinenkon 
murhaajasta on ollut jul-
kisuudessa useita. Joku on 
syyttänyt murhasta Litvi-
nenkon vihamiehiä, joku 
Kremliä, joku Putinin vas-
tustajia ja joku muuta venä-
läistä valtapeliä. Muitakin 
teorioita on. Isobritannia 
on useaan otteeseen pyytä-
nyt Venäjää luovuttamaan 
Aleksand Lugovoin epäil-
tynä Litvinenkon murhasta. 
Venäjä ei ole pyyntöön suos-
tunut. Litvinenko itse oli va-
kuuttunut siitä, että Lugovoi 
oli murhan toteuttaja.

Mitä Polonium-210-aineen 
käyttö Litvinenkon surmassa 
sitten kertoo? Aineen valmis-
tuksessa on välttämättä ollut 
mukana joku valtiollinen elin 
ainakin luvan antajana, kos-
ka valmistamiseen tarvitaan 
ydinreaktori ja ostamiseen 
viranomaislupa. Ehkä mur-
han suunnitellut taho aliar-
vioi Isobritannian kyvyn sel-
vittää murha-ase, vai voiko 
vihje olla tahallinen?
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Uusi mies, 
uudet haasteet
Ensimmäiset kiireiset kuukaudet piiri-
päällikkönä ovat takana. Kiireestä huoli-
matta tehtävien vastaanotto on onnistunut 
hyvin, kiitos Terhon tarjoaman tuen. 

Piiripäällikön vaihtuminen tapahtui 
hyvään saumaan, koska samaan aikaan 
maanpuolustuspiirin edessä on myös mui-
ta muutoksia ja haasteita. Näistä keskei-
simmät ovat KOTU-yksikön toiminnan 
käynnistyminen, uuden tietojärjestelmän 
käyttöönotto ja omaksuminen sekä maan-
puolustuspiirin yhteistyön lisääntyminen 
eri yhteistyöviranomaisten ja sidosryhmi-
en kanssa. Omalta kohdaltani haasteita 
lisää myös se, että piiripäällikön tehtävän 
lisäksi vastaan MPK:n valtakunnallisen 
valmiussuunnitteluhankkeen toteuttami-
sesta vuoden 2010 ajan.  

Haasteita kohden voimme edetä kui-
tenkin luottavaisin mielin, kiitos Terhon 
tekemän pohjatyön, iskukykyisen KOTU-
yksikön ja sen, että MPK:n keskustoimis-
ton myötävaikutuksella koulutussihteeri 
Rhea Nykvist siirtyy ainakin vuoden 2010 
ajaksi viisipäiväiseen työviikkoon.

Koulutuksen painopisteenä reser-
vin osaamisen kehittäminen

MPK:n tavoitteena koulutustarjonnan 
osalta on se, että koulutuksesta 70% on 
sotilaallista ja sotilaallisia valmiuksia 
palvelevaa sekä 30% kaikille avoin-
ta koulutusta. Tähän pyrimme myös 
Keski-Pohjanmaan koulutustarjonnassa 
ensi vuoden aikana. Vaikka painopiste 
on selkeästi sotilaallisten taitojen kehit-
tämisessä, järjestämme vastaisuudessakin 
monipuolista turvallisuus- ja varautumis-
koulutusta ei kohderyhmille.

Kurssimaksuissa pieniä muutoksia
MPK:n hallitus on päättänyt nostaa ensi 
vuoden kurssien hintaa kurssikustannus-
ten kattamiseksi. Vaikuttimina tähän ovat 
MPK:n valtionavun niukkuus ja yleinen 
kustannustason nousu sitten aiemman 
hintatarkistuksen. Maanpuolustuspiiri 
pyrkii pitämään kurssijärjestelyjen kulut 
kurissa, jotta ensi vuoden kurssihintoihin 
ei tulisi merkittäviä muutoksia aiempiin 
vuosiin verrattuna.

Vuoden 2010 kurssikalenteri uu-
dessa tietojärjestelmässä 

MPK on siirtynyt uuteen tietojärjestel-
mään vanhan järjestelmän teknisen tuen 
loppuessa. Tavoitteena on ollut raken-
taa ympäristö, josta saadaan riittävästi 
tietoa kursseista ja tapahtumista sekä 
tarpeellista taustatietoa MPK:sta ja sen 
toimintatavoista. Sisällön tuottaminen on 
vasta alussa – hyviä kehitysideoita erito-
ten sisällön osalta otetaankin mielellään 
vastaan.

Vuoden 2010 kurssitarjonta ja Keski-
Pohjanmaan maanpuolustuspiirin kotisi-

vut löytyvät edel-
leen osoitteen 
www.mpky.fi 
kautta. Käykääpä 
tutustumassa!

Hyvää joulua 
ja erinomaista 

vuotta 2010 
toivottaen,

Jukka Torppa
Piiripäällikkö
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1.1. Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus           
Panssarintorjuntakurssi /Pauha  16.-18.4.   061011001  Lohtaja  Jari Myllymäki 0500-265 147      
Panssarintorjuntakurssi /Pauha  16.-18.4.   061011002  Lohtaja  Jari Myllymäki 0500-265 147      
Konekiväärikurssi / Pauha   16.-18.4.   061011003  Lohtaja  Janne Nyman 040-581 6071      
KRH-kurssi / Pauha   16.-18.4.   061011004  Lohtaja  Rodney Strandvall 050-516 8122      
           
1.2. Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus           
Sotilaskoulutusosaston täydennyskoulutus 1.1.-31.12.  061012001  Maanpuolustuspiirin alue  Matti Vatka 040-533 0357      
Siviilikoulutusosaston täydennyskoulutus 1.1.-31.12.  061012002  Maanpuolustuspiirin alue  Kari Rönnqvist 040-527 0712      
Tukiosaston täydennyskoulutus  1.1.-31.12.  061012003  Maanpuolustuspiirin alue  Kari Moilanen 0400-510 940      
Johtamisen peruskurssi    9.-10.1. ja 30.-31.1. 061012004  Lohtaja  Antti Roiko-Jokela 044-513 1550      
Utbildarskolning    30.1.   061012005  Jakobstad  Kari Rönnqvist 040-527 0712      
Kouluttamisen peruskurssi 1    30.1.   061012006  Kokkola  Kari Moilanen 0400-510 940      
SRA lisäammunta (1 vrk)   1.2.-30.11.  061012007  Pedersöre  Joakim Dahlin 0400-368 714      
PAUHA-johdon koulutus   11.2.   061012008  Kokkola  Jukka Torppa 040-485 4744      
Ase- ja ampumakoulutus, 4 tapahtumaa 1.3.-1.10.   061012009  Pyhäjärvi  Seppo Ruotoistenmäki 040-587 0423      
Talvisodan muistohiihto    13.3.   061012011  Kälviä  Sakari Hannula 050-561 8224      
VUORI-johdon koulutus   16.3./8.6./1.9. 16.3.-1.9. 061012012  HAAPV  Jukka Torppa 040-485 4744      
Ammunnanjohtajakurssi    20.3.   061012013  Kannus  Mika Ojala 040-834 8859      
Kuljettajien peruskurssi    26.-28.3.   061012014  Kajaani  Raimo Vartiainen 040-413 1510      
Asutuskeskustaistelun kouluttajakurssi  2 27.-28.3.  061012010  Kokkola  Jani Pikkarainen 050-553 6828      
Kohteensuojausharjoitus    3.-4.4.   061012015  Perho  Toivo Itäniemi 0400-766 423      
Airsoft-aseet koulutusvälineenä  10.4.   061012070  Kälviä  Jani Pikkarainen 050-553 6828      
Perusyksikön vääpelin peruskurssi / PAUHA 16.-18.4.  061012016  Lohtaja  Kari Moilanen 0400-510 940      
Tiedustelutoiminnan perusteet / PAUHA  16.-18.4.   061012017  Lohtaja  Tuomas Rautio 040-541 1195      
Esikuntatoiminnan perusteet / PAUHA 16.-18.4.   061012018  Lohtaja  Matti Kiviniemi 040-300 8250      
Tulenjohtotoiminnan perusteet / PAUHA 17.-18.4.   061012019  Lohtaja  Jani Nevala  0440-266 375      
Tulenjohtajien perusteet / PAUHA  16.-18.4.   061012020  Lohtaja  Jani Nevala  0440-266 376      
Kouluttamisen  jatkokurssi / PAUHA  17.4.   061012021  Lohtaja  Joni Jämsä 0500-683 470      
Kouluttamisen peruskurssi 2 / PAUHA  17.4.   061012022  Lohtaja  Johan Nygård 050-3091198      
Militära färdigheter / Infanteri   24.4.   061012023  Pedersöre  Kari Rönnqvist 040-527 0712      
Kenttämuonitusksen perusteet   24.4.   061012024  Kokkola  Kari Moilanen 0400-510 940      
Pioneeritoiminnan perusteet    24.4.   061012025  Kokkola  Mikko Bildo 050-492 2652      
Suojelutoiminnan perusteet    24.4.   061012026  Kokkola  Tuomas Suvanto 040-840 8795      
Ase- ja ampumakoulutus    1.5.-31.8.  061012027  Ylivieska  Jani Nevala  0440-266 376      
Ase- ja ampumakoulutus    1.5.-31.8.  061012028  Kälviä  Jouni Kakkuri 050-359 5488      
Ase- ja ampumakoulutus    1.5.-30.9.  061012029  Haapajärvi  Rainer Artismaa 040-760 5310      
Ase- ja ampumakoulutus    3.5.-30.8.  061012030  Kannus  Tomi Kurikkala 050-369 3890      
Utbildningsdag för marininfanteriutbildare 8.5.   061012031  Öja  Kari Rönnqvist 040-527 0712      
SRA ampujan tutkinto    8.-9.5.   061012032  Ylivieska  Arto Hautala 040-565 7364      
Ase- ja ampumakoulutus    8.5.   061012033  Perho  Toivo Itäniemi 0400-766 423      
Taistelu rakennetulla alueella   1 8.-9.5.   061012034  Kokkola  Juha Möttönen 040-543 3754      
Ase- ja ampumakoulutus    15.5.   061012035  Lohtaja  Juha Tömisevä 040-577 6402      
Ristinevan rääkki     15.5.   061012036  Kälviä  Matti Saari 050-564 8817      
KOTU-info  (Raatteen marssin yhteydessä) 22.5.   061012037  Suomussalmi,  Kälviä Simo Säippä 050 - 327 3013      
Grundkurs för marininfateriet    22.-23.5.   061012038  Öja  Marcus Holmqvist 050-306 9780      
Kuljetuksen suojaus   22.-23.5.   061012039  HAAPV  Jani Pikkarainen 050-553 6828      
Turvallinen aseenkäsittely   29.5.   061012040  Toholampi  Timo Tolvanen 06-888 5249      
Linnoittaminen ja maastouttaminen   5.6.   061012041  Lohtaja  Jukka Torppa 040-485 4744      
Reserviläisammunnat (resaseet/MPK)  10.6.   061012042  Pyhäjärvi  Seppo Ruotoistenmäki 040-587 0423      
Reserviläispyöräily    12.6.   061012043  Lohtaja  Jörgen Härmälä 050-592 1001      
           
1.3. Siviilikoulutus           
Kunniavartiotoiminta   1.1.-31.12.  061013001  Maanpuolustuspiirin alue  Paikallispäälliköt       
Koulutuksen johtoryhmä   1.1.-31.12.  061013002  Maanpuolustuspiirin alue  Jukka Torppa 040-485 4744      
Pedersören paikallispäällikön johtoryhmä 1.1.-31.12.  061013003  Pedersöre  Kari Rönnqvist 040-527 0712   
Kunnossa kassulle    19.1.-30.6.  061013004  Kokkola  Terho Tattari 045-2791797      
I form för milin    1.1.-30.6.  061013005  Pietarsaari  Jörgen Härmälä 050-592 1001      
Kunnossa kassulle    18.1.-30.6.  061013006  Reisjärvi  Juhani Tilli 040-300 8400      
Paikallispäälliköiden koulutus   23.1.   061013007  Kokkola  Jukka Torppa 040-485 4744      
Järjestyksenvalvojakurssi    16.1.-17.1. ja 6.-8.2. 061013008  Kokkola  Markku Nyström 0400-660 299      
Hirvenhiihdot    Maalis-huhtikuu  061013009  Kannus  Ilkka Mäki-Petäjä 050-560 9460      
Självförsvar för vårdpersonal    13.3.   061013010  Pedersöre  Kari Rönnqvist 040-527 0712      
Självförsvar för vårdpersonal    20.3.   061013011  Pedersöre  Kari Rönnqvist 040-527 0712      
Varautumisen peruskurssi    27.3.   061013012  Kokkola  Jouko Kuismin 050 304 4182      
Sotilaskotitoiminta tutuksi / PAUHA  16.-18.4.   061013013  Lohtaja  Eivor Wärn-Auvinen 06-828 9482      
Lääkintä poikkeusolosuhteissa  / PAUHA 17.-18.4.  061013014  Lohtaja  Simo Säippä 050-327 3013      
Kunniavartiotoiminta  27.4.   061013015  Haapajärvi  Markku Takala 0400-889 660      
Suunnistuskoulutus    1.5.-31.8.  061013016  Maanpuolustuspiirin alue  Markku Törmä 050-564 8796      
Kuntotestaajakurssi    15.5.   061013017  Pedersöre/ Kokkola  Jörgen Härmälä 050-592 1001      
Järjestyksenvalvojakurssi    22.5.-13.6.  061013018  Himanka  Mika Hihnala 044-559 9123      
Intti tutuksi - kehitysvammaisten leiri  8.-10.6.   061013019  Lohtaja  Jouko Kuismin 050-304 4182      
Nuorten maastokurssi    12.-13.6.   061013020  Perho  Timo Humalajoki 040-960 5742      
VETRES-tapaaminen   15.6.   061013021  Lohtaja  Marja-Leena Leskelä 050-329 7281      
           
14. Muut koulutustapahtumat           
Esitelmä Afganistanin KRIHA-operaatiosta  4.2.   061014006  Kokkola  Jukka Torppa 040-485 4744      
112-päivä    11.2.   061014001  Veteli  Pasi Hautala 050 - 353 0560      
KOTU-yksikön info-tilaisuus   25.2.   061014007  Kokkola  Jukka Torppa 040-485 4744      
Cooperin-testi ja kuntotestit   5.5.    061014002  Maanpuolustuspiirin alue  Jörgen Härmälä 050-592 1001      
Cooperin-testi ja kuntotestit   20.5.    061014003  Maanpuolustuspiirin alue  Jörgen Härmälä 050-592 1001      
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