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Keski-Pohjanmaan komppanian kesäkuinen ker-
tausharjoitus käytiin Kokkolan sataman alueella. 
Kokonaisvahvuus nousi yli kahteensataan.

s. 4s. 4
Reserviupseeri-
koulu 90 vuotta

Sotaharjoituksessa 
on sata asiaa 
hoidettavana

"Kun se tulee "Kun se tulee 
tuohon dyynin kohdalle …"tuohon dyynin kohdalle …"

Ampumakoulutusta Pauhassa. Kuva Pekka Tuunanen.

Kurssi 108 (1961–62) oli edustettuna yli 30 mie-
hen voimin. Edessä, kuvan oikeassa reunassa 
ylil Heikki Vehosalmi (Helsinki/Pietarsaari) ja ku-
van ensimmäisessä jonossa kolmantena kaptee-
ni Jussi Tervasto Vaasasta.

s. 26s. 26

Jo perinteeksi muodostunut Intti tutuksi -kurssi 
järjestettiin Lohtajalla MPK Keski-Pohjanmaan 
ja Kehitysvammaisten palvelusäätiön yhteistyö-
nä. Vänrikin hihamerkki ko. päivän ryhmänjoh-
tajalla Jarmo Niskasella, joka laittaa ryhmäänsä 
ojennukseen. 

Intti tutuksi
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na” voidaan käyttää esim. 
jäsenmaksutonta ensimmäis-
tä vuotta. Luonnollisestihan 
tästä aiheutuu kuluja kerholle, 
mutta niitä ei saakaan ajatella 
sen vuoden kuluna vaan jättä-
vät jäsenmaksun maksamatta, 
mutta aina näistä osa jää pysy-
viksi jäseniksi. 

Vaikkakin kesä antaa vielä 
odottaa itseään,

Kesäterveisin
Rauno 
Hauta-aho
Keski-
Pohjanmaan 
Maan-
puolustajat ry
puheenjohtaja

” ” 

Reserviläisliitto Reserviupseeriliitto

Keski-Pohjanmaan maanpuolustajat ry

Keski-Pohjanmaan reserviläispiiri ry Keski-Pohjanmaan upseeripiiri ry

Kokkolan Reserviläiset ry
Evijärven Aliupseerit ry
Haapajärven-Reisjärven Reserviläiset ry
Kalajoen Reserviläiset ry
Kannuksen Reserviläiset ry
Kälviän Reserviläiset ry
Nivalan Aliupseerit ry
Perhon Reserviläiset ry
Pietarsaarenseudun Reserviläiset ry
Pyhäjärven Reserviläiset ry
Sievin Reserviläiset ry
Toholammin Aliupseerit ry
Vetelin Reservinaliupseerit ry
Ylivieskan Reserviläiset ry

Kokkolan Reserviupseerikerho ry
Haapajärven Reserviupseerikerho ry
Kalajoen Reserviupseeri kerho ry
Kannuksen Reserviupseerikerho ry
Kälviän Reserviupseerit ry
Nivalan Reserviupseerit ry
Pyhäjärven Reserviupseerikerho ry
Reisjärven Reserviupseerikerho ry
Sievin Reserviupseerikerho ry
Toholammin Reserviupseerikerho ry
Perhonjokilaakson Reserviupseerikerho ry
Vimpelin Reserviupseerikerho ry
Ylivieskan seudun Reserviupseerit ry

MPK

A
utojoukkojen Keski-Pohjanaan Kilta ry

Keski-Pohjanm
aan sissit 

Keski-Pohjanm
aan m

eripuolustajat ry

Reserviupseerien maineikas opinahjo Reser-
viupseerikoulu, Suomen suurin johtajakoulu 
on toiminut 90 vuotta. Järjestäytynyt koulutus, 
kurssi numero yksi aloitti 1.4.1920 ja näin tä-

mä päivä vahvistettiin koulun vuosipäiväksi. Tätä kirjoi-
tettaessa varsinainen 90-vuotisjuhla odottaa vielä edessä, 
sillä RUK on kutsunut kaikkia reserviupseerikurssilaisia 
19.6.2010 Haminassa pidettävään valtakunnalliseen juh-
laan. Kiinnostus juhlaa kohtaan on ollut huomattavan 
suuri myös Vaasan Reserviupseeripiiriläisten keskuu-
dessa. Jo nyt tiedämme, että Pohjanmaan alueen reser-
viupseeripiireistä reilut puolisataa reserviupseeria on 
lähdössä RUKin juhlaan.

Ja miksi ei olisi? Reserviupseerikoulutuksemme en-
simmäiset tapahtumat liittyvät kiinteästi Pohjanmaalle. 
Itsenäisyysjulistuksesta oli kulunut vain kolmisen viik-
koa, kun 26.12.1917 aloitti Vimpelin Sotakoulu, jota 
pidetään itsenäisyyden ajan reserviupseerikoulutuksen 
alkupisteenä. Jatkoa Vimpelin kurssille seurasi jo Vapa-
ussodan aikana, kun Seinäjoella aloitti Päämajan Reser-
viupseerikoulun I kurssi 20.3.1918. 

Talvisodan alkuun mennessä oli järjestetty 42 reser-
viupseerikurssia ja niiltä valmistui kaikkiaan 14500 re-
serviupseeria. Talvisodassa nämä vänrikit ja luutnantit 
kantoivat raskaan vastuun etulinjan taisteluissa, johta-
essaan puutteellisesti varustettuja ja aseistettuja sotilaita 
ankarissa olosuhteissa. Näiden sankarien tekoja kuvaa 
parhaiten Ylipäällikön päiväkäskyssään 14.3.1940 lau-
suma tunnustus ”Kiitän teitä kaikkia, upseereita, aliup-
seereita ja miehistöä, mutta tahdon erikoisesti painostaa 
reserviupseerien uhrautuvaa uljuutta, heidän velvolli-
suuden-tuntoaan ja etevyyttä, millä he ovat täyttäneet 
tehtävän, joka ei alkuaan ollut heidän. Niinpä on heidän 
uhrinsa prosenttimäärältään sodan korkein, mutta se on 
annettu ilolla ja horjumattomalla velvollisuudentunnol-
la”. 

Talvi- ja jatkosodan ajaksi RUK, jonka nimikin muut-
tui Upseerikouluksi (UK), siirtyi Niinisaloon, jossa 
koulutus jatkui aina vuoden 1945 alkupäiviin. Kurssi 
61 ehtikin toimia vain 19 päivää, kun se liittoutuneiden 

RESERVIUPSERIKOULU 90 VUOTTA

Heroes Pugnate – Sankarit Taistelkaa
valvontakomission vaatimuksesta keskeytettiin. Niinisalossa 
pidetyiltä kursseilta 43 – 60 valmistui noin 16000 reservin 
upseeria. Jatkosota vaati raskaan uhrin myös heidän osaltaan, 
kaatuneina 2184 ja haavoittuneina 8736 upseeria. 

Vaaran vuosien jälkeen koulutus aloitettiin jälleen Hami-
nassa 31.5.1948. Tähän mennessä on toimeenpantu kaikki-
aan 235 kurssia, joilta on valmistunut 167357 suomalaista 
reserviupseeria ja heidän joukossaan on myös 424 naista. 
Myös veljeskansaamme Virosta on osallistunut koulutuk-
seen. Vuosina 1997 – 2004 suoritti 73 virolaista reserviup-
seerin tutkinnon RUK:ssa. 

Näin tähän mennessä. Mutta miten puolustusvoimat ja 
RUK vastaavat tulevaisuuden haasteisiin? Ikäluokat ovat 
pienentyneet ja toisaalta asevelvollisuuden suorittavien pro-
sentuaalinen määrä on laskenut vuosien saatossa. Lisäksi 
kenttäarmeijamme sodanajan joukkoja on määrällisesti 
pudotettu huomattavan paljon ja viimeisimmät lausunnot 
ennustavat jälleen vähennystä. Nyt puhutaan enää 250.000 
sotilaan sa-joukoista. 

Arvioni mukaan vaikutukset heijastuvat tulevina vuo-
sina mm. reserviupseereiksi koulutettavien lukumäärään. 
Se onkin avoin kysymys, johon mikään taho ei ole antanut 
kovinkaan selvää vastausta. Näillä seikoilla on kuitenkin 
suora yhteys reserviupseerien jatkokoulutukseen ja sa-si-
joitukseen sekä mahdolliseen ylenemiseen sotilasarvossa. 
Jo nyt tiedämme, että sijoittamaton upseerireservi on huo-
mattavan suuri ja heillä on kovin vähäiset mahdollisuudet 
reserviupseeritaitojen ylläpitämiseen, niiden kehittämisestä 
puhumattakaan. 

Samansuuntaisten haasteiden edessä on myös Suomen 
Reserviupseeriliitto, RUL, joka tulevana vuonna täyttää 
kunnioitettavan 80 vuotta. Liitolla ja siihen kuuluvilla re-
serviupseerikerhoilla on ollut näkyvä ja keskeinen asema 
reserviupseerien yhteisenä järjestönä, jonka kautta kentän 
näkemyksiä on saatu niin puolustusvoimien kuin muidenkin 
päättävien tahojen tietoon. Saavutettu arvostus on ansaittu 
pitkäjänteisellä työllä ja hyvin valmistelluilla kannanotoilla 
ja esityksillä. Arvostuksesta Suomen Reserviupseeriliittoa 
kohtaan kertonee myös se, että puheenjohtaja, professori, 
reservin kapteeni Mika Hannula on juhlapuhujana RUK:n 

90-vuotisjuhlassa. 
Mutta palataan ot-

sikkoon. Heroes Pug-
nate – Sankarit taistel-
kaa, joka tunnetaan 
myös Sankari-marssi-
na, on Reserviupsee-
rikoulun kunniamars-
si. Tämän marssin 
tahdissa on marssinut 
myös huomattavan 
moni isä ja poika, 
jopa kolmannessa ja 
neljännessäkin suku-
polvessa. Marssi on 
Kuortaneella synty-
neen Heikki Kleme-
tin sovittama, jonka sävel on peräisin 1500-luvulta. 
Marssin ensitahdit lyötiin kurssin 14 A aikana, joka 
toimeenpantiin vv. 1927–28. 

Myös RUK:n joukko-osastotunnuksen taustalla on 
pohjalaisuutta, sillä se pohjautuu oppilaana kurssilla 4 
olleen Alvar Aallon luonnostelemaan kurssikoristee-
seen, josta sitten kehittyi lopullinen merkki. 

Meillä on vaalittavana arvokkaita ja hienoja perin-
teitä, joiden toivoo säilyvän pitkälti tulevaisuuteen. 
Toivon, että koulumme RUK:n 90-vuotisjuhlasta 
muodostuu arvokas ja laajalti näkyvä sekä kuuluva 
tapahtuma, josta jää erityisen lämmin muisto juhlaan 
osallistuville reserviupseereille. 

Parhaimmat onnittelut juhlivalle Reserviupseeri-
koululle, sen johdolle ja kouluttajille.

Toivotan vapaaehtoiselle maanpuolustusväelle ja 
lehtemme lukijoille virkistävää ja aurinkoista kesää. 
Osallistukaa maltillisen aktiivisesti kesän riemuihin. 

Raimo Latvala
Puheenjohtaja

Kapteeni (res.)
Vaasan Reserviupseeripiiri – 

Vasa Reservof� cersdistrikt 

Ajattelin tässä ensimmäisessä 
artikkelissani ensin selventää 
Keski-Pohjanmaan ”Reser-
viläiskenttää”. Koska kuva 
valehtelee enemmän kuin 
sata sanaa, niin piirsin kuvan, 
josta ilmenee eri yhdistysten 
ja piirien suhteet toisiinsa sekä 
Reserviläisliittoon ja Reser-
viupseeriliittoon.

Keski-Pohjanmaan reser-
viläispiirin, eli ns. vanhan 
reserviläispiirin muodostavat 
Keski-Pohjanmaan alueella 
toimivat 14 reserviläiskerhoa. 
Keski-Pohjanmaan upseeripii-
rin muodostavat, eli ns. van-
han upseeripiirin muodostavat 
Keski-Pohjanmaan alueella 
toimivat 13 reserviupseeri-
kerhoa. Yhdessä nämä muo-
dostavat Keski-Pohjanmaan 
maanpuolustajat ry- nimisen 
yhdistyksen, eli ns. yhteisen 
piirin. Ja tämä yhdistys mm. 
julkaisee tätä lehteä.

Vastaavaa reserviläis- ja 
reserviupseeripiirin muodos-
tamaa yhteistä organisaatiota 
ei ole Suomessa kuin yksi muu 
lisäksemme. 

Reserviläis- ja upseeri-
kerhojen lisäksi Keski-Poh-
janmaan maanpuolustajat 
ry:n kuuluu kolme erillistä 
yhdistystä, Autojoukkojen 
Keski-Pohjanmaan Kilta ry, 
Keski-Pohjanmaan sissit ja 
Keski-Pohjanmaan meripuo-
lustajat ry.

Reserviläisliitto puolestaan 
on Suomen eri reserviläisker-
hojen kattojärjestö ja Reser-
viupseeriliitto on puolestaan 
reserviupseerikerhojen kat-
tojärjestö. Reserviläisliiton 
hallituksen kokouksissa Kes-
ki- Pohjanmaan reserviläis-
piiriä edustaa allekirjoittanut, 
eli Rauno Hauta-aho ja Reser-
viupseeriliiton hallituksen ko-
kouksissa Keski-Pohjanmaan 
upseeripiiriä edustaa Kimmo 
Tastula. Eli edustaminen 
Reserviläisliittoon ja Reser-
viupseeriliittoon tapahtuu ns. 
vanhojen piirien kautta, Kes-
ki- Pohjanmaan maanpuolus-
tajat ry:llä ei ole kattojärjestöä, 
se on paikallisesti toimiva yh-
teenliittymä.

Valtakunnallisella tasolla 
Reserviläisliitto ja Reserviup-
seeriliitto ovat perustaneet yh-
teisen koulutusorganisaation, 
MPK:n. 

Henkilöjäseniä kuuluu re-
serviläis- ja reserviupseeriker-
hoihin, Autojoukkojen Keski-
Pohjanmaan Kilta ry:hyn, 
Keski-Pohjanmaan sisseihin 
ja Keski-Pohjanmaan meri-
puolustajat ry:hyn.

Reserviläisliitto, Reser-
viupseeriliitto, MPK, Keski-
Pohjanmaan maanpuolustajat 
ry, Keski-Pohjanmaan reservi-
läispiiri ry ja Keski- Pohjan-
maan upseeripiiri ry:n jäsenet 
ovat vain yhdistyksiä, eli esim. 

Keski-Pohjanmaan maanpuo-
lustajat Ry:n jäsen ei ole yk-
sikään henkilö suoraan, vaan 
jonkin Keski-Pohjanmaan 
maanpuolustajat ry:hyn kuu-
luvan yhdistyksen kautta.

Ja tästä pääsemmekin toi-
seen aiheeseen, eli jäsenhan-
kintaa. Jäsenethän ovat yritys-
ten tärkein voimavara, ilman 
jäseniä ei ole yhdistyksiä. 
Tosiasia on, että ”jäsenkato” 
keskimäärin reserviläisjärjes-
töissä on vuosittain noin 10 
%:in luokkaa. Tämä poistuva 
jäsenistö tulee pystyä korvaa-
maan ja jäsenmääränhän tulisi 
myös kasvaa. Kerhon pysymi-
nen elinvoimaisena vaati vä-
hintään 15%:n vuotuisen ko-
konaisjäsenkasvun vuosittain, 
eli kasvu 15% vähennettynä 
10 % on 5%:n kasvu.

Jäsenhankinnalle otollisia 
foorumeita ovat mm. ampuma-
radat, erilaiset kerhot, messut 
ja tilaisuudet. Näistä tilaisuuk-
sista ovat mm. MPK:n kurs-
sit markkinoimatta. MPK:n 
kursseilla käy paljon henki-
löitä, jotka eivät ole minkään 
reserviläisjärjestön jäseniä. Ja 
MPK:llahan ei ole henkilöjä-
seniä, eli kukaan yksityinen 
henkilö ei ole MPK:n jäsen. 
Tässä onkin paljon ”kylvämä-
töntä sarkaa” ja näihin potenti-
aalisiin jäseniin tulee kohdistaa 
erityisesti markkinointia.

Jäsenhankintaan tulee ker-

hoissa kiinnittää erityistä 
huomiota ja yhdistysten halli-
tusten tuleekin miettiä, miten 
motivoida rivijäseniä jäsen-
hankintaan? 

Motivoinnissa tulee käyt-
tää jäsenen kannalta riittävän 
suurta henkilökohtaista pal-
kitsemista. Uskoisin, että jä-
senhankinnan palkitseminen 
pienellä ”pytyllä” on aikansa 
elänyt. Jäsenhankkijat mie-
lestäni tulee palkita jokaisesta 
onnistuneesta hankinnasta, 
ei vain kerhon eniten jäseniä 
hankkinutta. Eli tulee välttää 
tilanne ”yksi tyytyväinen pal-
kittu, kymmenen tyytymätöntä 
palkitsematonta.”

Mielestäni riittävän ”järeä” 

Terve kaikille!

motivaattori jäsenhankinnalle 
on yksinkertaisesti raha. Ker-
ho palkitsee jäsenhankkijaa 
jokaisesta uudesta jäsenestä 
esim. 10 euron rahapalkin-
nolla tai jäsenmaksun kerhon 
osuudella. 

Ei verottaja tällaiseen puutu 
ja jos puuttuukin, niin onhan 
jäsenhankkijalla luonnollisesti 
kulujakin jäsenhankinnastaan, 
esim. puhelinkuluja, matka-
kuluja ja postikuluja. Monet 
kerhot ovat myös maksaneet 
jäsentensä MPK- kurssimak-
suja.

Ja uuden jäsenen tulee ko-
kea kerhoon liittyminen mie-
lekkääksi. Hänen suuntaansa 
motivaattorina, ”porkkana-



Pohjanmaan Maanpuolustaja 2/2010 — 3Kesäkuu 2010

Kuvakooste Lippujuhlanpäivästä Vaasassa

Lippujuhlan päivä aloitettiin täsmälleen klo 8:00 
suoritetulla juhlallisella lipunnostolla Kasar-
mintorin kentällä. Lipunnostoa kunnioitti myös 
maanpuolustusjärjestöjen lippulinna. 

Aamun juhlahetkeen liit-
tyi myös Pohjanmaan ja 
Vaasan Sotilasläänien 
Esikunnan muistolaatan 
paljastaminen Perinne-
muurissa. Muistolaa-
tan paljastupuheen piti 
Pohjanmaan Sotilaslää-
nin viimeinen komen-
taja eversti evp. Jorma 
Aherto.

Vaasan kaupungin puo-
lesta muistolaatan vas-
taanotti kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja, 
kansanedustaja Håkan 
Nordman. Kunnia-airu-
eina ovat Vaasan Lot-
taperinneyhdistyksen 
puheenjohtaja Tuula 
Harjunpää ja Svenska 
Österbottens Soldat-
gossars Traditionsgil-
lets orförande Bjarne 
Hammarström.

Pohjanmaan – Vaasan Sotilasläänin esikunta 1934 
– 2009. Muistolaatan hankinnasta on vastannut Ös-
terbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuo-
lustuskilta.   Kuvat Raimo Latvala.

Muistolaatta on pal-
jastettu ja vastaan-
otettu. Vasemmalla 
kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Håkan 
Nordman, sotilaläänin 
komentajina toimineet 
kommodori evp. Han-
nu Luukkonen, eversti 
evp. Jorma Aherto ja 
eversti evp. Jorma Jo-
kisalo sekä nykyisen 
Pohjanmaan Aluetoi-
miston päällikkö, evl. 
Tapio Luukkainen.

Marskalken av 
Finland / Med 
tacksamhet och 
vördnad Österbot-
tens Försvarsa� lle. 
Suomen Marsalkka 
/ Kiitollisuudella 
ja kunnioituksella 
Pohjanmaan Maan-
puolustuskilta. 
Laakeriseppeleen 
4.6. laskivat killan 
kunniapuheenjoh-
taja Holger 
Strandberg (oik) 
ja puheenjohtaja 
Ilkka Virtanen 
sekä eversti evp. 
Jorma Aherto.

Kunnianosoitus sankarivainajille. Puolustusvoimain seppeleen laskivat Pohjanmaan alue-
toimiston päällikkö everstiluutnantti Tapio Luuukkainen ja majuri Kai Nyman. Seuraavana 
odottaa vuoroaan Sotainvalidien ja Sotaveteraanien sekä Rintamanaisten yhteinen sep-
pele, jonka laskivat sotainvalidi Helge Kalliovaara ja seppelettä kantava Vaasan Rinta- ja 
Sotaveteraanien puheenjohtaja Tapani Tikkala sekä rintamanaisten Eila Kattelus. Keskellä 
Vaasan kaupungin edustajat, apulaiskaupunginjohtaja Kristina Stenman ja kansliapäällikkö 
Anna-Maija Iitola seppeleen kantajana. Edellisistä vasemmalle Vaasan Seurakuntayhtymän 
edustajat, jonka seppelettä kantaa sotilaspastori Arto Lehtineva.
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Juhlapuhe Reserviupseeri-
koulun 90-vuotisjuhlassa, 
Hamina 19.6.2010

Reserviupseerikoulu on 
instituutio, jonka merkitys 
suomalaiselle yhteiskunnalle 
on sen perustamisesta lähti-
en ollut äärimmäisen tärkeä. 
Onhan se kouluttanut ja kou-
luttaa edelleen suurimman 
osan kenttäarmeijamme up-
seeristosta. Niin tärkeä kuin 
tämä tehtävä onkin, on kui-
tenkin syytä pitää mielessä 
Reserviupseerikoulun muu 
yhteiskunnallinen vaikutus. 

Johtamistaitoja 
tarvitaan

Kuten tiedämme, suurin yk-
silön sosioekonomista ase-
maa yhteiskunnassamme 
ennustava tekijä ylioppilas-
tutkinnon jälkeen on reser-
vin upseerin koulutus. 

Kun tarkastelemme varus-
miespalveluksen suorittanut-
ta ikäluokkaa kokonaisuute-
na, niin miehistökoulutuksen 
saaneista henkilöistä 15 %, 
aliupseerikoulutuksen saa-
neista 33 % ja reserviup-
seerikoulutuksen saaneista 
lähes 70 % näyttää tutki-
muksen mukaan sijoittuvan 
ylimpiin toimihenkilöihin. 
Samansuuntaisia tuloksia 
on saatu, kun on tarkasteltu 
ylimpään tuloneljännekseen 
päätyneitä kansalaisia.

Tästä voi tehdä ainakin sen 
johtopäätöksen, että Puolus-
tusvoimat osaa valita kyvyk-
käimmät ikäluokkansa edus-
tajat johtajakoulutukseen. 
Toki reserviupseerikoulutus 
antaa yksilölle ikätoverei-
taan paremmat valmiudet 
toimia sosiaalisesti vaati-
vissa tilanteissa ja kantaa 
vastuunsa sekä johtajana 
että johdettavana. Tämän 
havainnon vahvistaa moni 
kokenut työhönottaja. Kuten 
yksi henkilöstöjohtaja totesi, 
reserviupseerikoulutus antaa 
tietynlaisen takuun rekrytoi-
tavan henkilön kyvystä toi-
mia organisaatiossa.

Reserviupseerikoulutuk-
sen saanet nuoret naiset 
ja miehet ovat joukko, jo-
ka ymmärrettävistä syistä 
kiinnostaa myös yliopisto-
ja. Ikäluokkien pienenty-
essä yliopistojen kilpailu 
lahjakkaista opiskelijoista 
tuntuu vain kiihtyvän. Tästä 
esimerkkinä olkoon Man-
nerheimintietä Helsingissä 
tänä keväänä kulkeneet rai-
tiovaunut, joiden kyljissä lu-
ki seefferin korkuisin kirjai-
min ”Tampereen teknillinen 
yliopisto – Kirkkaasti paras 
valinta”.

Syitä siihen, että ammat-
tikorkeakoulut ovat jo lä-
hes poikkeuksetta lähteneet 
myöntämään opintopisteitä 
varusmiesten johtajaopin-
noista, ei siis tarvitse kaukaa 
hakea. On luonnollista, että 
oppilaitokset ovat kiinnos-

tuneita lahjakkaasta opiske-
lija-aineksesta. Yliopistojen 
ei kuitenkaan kannata pel-
kästään markkinointisyistä 
lähteä myöntämään opinto-
pisteitä varusmiesten johta-
jaopinnoista. Tutkintoon hy-
väksyttävien opintojen pitää 
sisällöltään ja tasoltaan olla 
sellaisia, että ne siihen myös 
aidosti sopivat.

Johtamiseen liittyvät 
opinnot ovat hyvin suosit-
tuja yliopisto-opiskelijoiden 
keskuudessa. Johtamistaitoja 
tarvitaan työelämässä riippu-
matta siitä, sijoittuuko henki-
lö yksityiselle vai julkiselle 
sektorille. Puolustusvoimien 
ja koko yhteiskunnan edun 
mukaista siis olisi, jos va-
rusmiesten johtamisopinto-
ja kehitettäisiin siten, että 
yliopistot voisivat luottaa 
niiden teorialähtöisyyteen 
ja laatuun. 

Opintojen 
teorialähtöisyys 

varmistettava

Oman käsitykseni mukaan 
matka Reserviupseerikou-
lun antamasta johtajakoulu-
tuksesta yliopistotasoiseen 
hyväksyttävyyteen ei ole 
kovin pitkä. Tällä hetkellä 
näistä opinnoista puuttuu 
kuitenkin leima, joka kiistat-
ta osoittaisi opintojen tason. 
Tätä ongelmaa ei kuitenkaan 
välttämättä kannata jättää 
yksittäisten yliopistojen it-
sensä ratkaistavaksi. 

Puolustusvoimilla on ai-
van oma yliopisto, Maan-
puolustuskorkeakoulu, jonka 
opintoja muissa yliopistoissa 
ei ole ollut tapana kyseen-
alaistaa. Voisiko Maanpuo-
lustuskorkeakoulu siis ottaa 
vastuun varusmiesten ja eri-

tyisesti reserviupseerikoulun 
suorittaneiden varusmiesten 
johtajakoulutuksen yliopis-
tokelpoisuudesta? 

Opintojen teorialähtöisyy-
den varmistaminen ja vapaa-
ehtoinen, mutta vaativa tentti 
johtajakauden lopussa ja sen 
perusteella myönnettävä to-
distus Maanpuolustuskor-
keakoulun erillisopinnoista 
saattaisivat olla yksinkertai-
nen ja toimiva menettely.

Tasa-arvoa ja 
arvostusta

Varusmiesten johtajaopin-
tojen hyväksyttävyydellä 
olisi myös tasa-arvoa edis-
tävä vaikutus. Ne nuoret 
aikuiset, jotka sukupuoleen 
katsomatta hankkivat Puo-
lustusvoimien tarjoaman 
johtajakoulutuksen, saisivat 
edes kurssin tai kaksi kiinni 
siitä opiskeluajasta, jonka 
he kansalaisvelvollisuuttaan 
suorittaessaan menettävät. 
Tämä menettely olisi myös 
omiaan lisäämään varus-
miesten johtajakoulutuksen 
ja samalla menestyksekkääs-
ti suoritetun varusmiespal-
veluksen arvostusta koko 
yhteiskunnassa.

Varusmiespalve-
luksen kehittämi-
nen ja yleinen ase-
velvollisuus ovat 
parin viime vuoden 
aikana jälleen nous-
seet yleiseen kes-
kusteluun. Maamme 
puolustusratkaisu 
on jo pitkään perustunut ja 
perustuu edelleen yleiseen 
asevelvollisuuteen. 

Pääosa miespuolisesta 
ikäluokasta suorittaa varus-
miespalveluksen. Lisäksi 
pieni, mutta sitäkin motivoi-

tuneempi joukko naisia suo-
rittaa naisten vapaaehtoisen 
asepalveluksen. Jokainen 
varusmies Suomessa aloit-
taa sotilasuransa alokkaana 
ja saa sotilaan peruskoulu-
tuksen. Johtajaksi koulutet-
tavat valitaan varusmiespal-
veluksen aikana. Tällä kai-
kella on yhteiskunnassamme 
tasa-arvoistava ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta lisäävä 
vaikutus. 

Siviilipalvelusta 
kehitettävä

Hyväksikin havaittuja jär-
jestelyjä on yhteiskunnassa 
hyvä aina välillä tarkastel-
la kriittisesti. Tämä koskee 
myös yleistä asevelvolli-
suutta. Avoin keskustelu on 
omiaan tuomaan esille uusia 
ja kenties tarkoituksenmu-
kaisia järjestelyjä. 

Esimerkiksi siviilipalve-
luksen määrätietoinen ke-
hittäminen, koko ikäluokkaa 
aidosti koskeva kansalais-
palvelus ja reservin pääl-
lystön kouluttautumismah-
dollisuuksien parantaminen 
ovat toimia, joiden edut 
ovat helposti osoitettavissa. 

Siviilipalveluksen kehittä-
mistä edellyttää myös uusin 
turvallisuus- ja puolustus-
poliittinen selontekomme, 
tosin konkreettisia toimen-
piteitä ei ainakaan vielä ole 
ollut havaittavissa.

Myös yleinen poikke-
usolojen tehtäviin liittyvä 
kansalaisten varaamisre-
kisteri olisi paikallaan. Sen 
avulla voitaisiin nykyistä 
paremmin ottaa huomioon 
kaikkien kansalaisten krii-
siajan erityistaidot ja var-
mistaa samalla, että samaa 

henkilöä ei varata useaan 
eri tehtävään.

Tänä vuonna yleisestä 
asevelvollisuudesta käy-
tyä keskustelua tuntuu 
leimaavan eipäs-juupas-
tyyppinen todistelu. Ruo-
tuväki-lehden mukaan 
vihervasemmisto kaipaa 
valikoivuutta ja perustelee 

kantaansa toteamalla, että 
armeijalla on negatiivinen 
vaikutus työuriin ja kansan-
talouteen. 

Samaan aikaan asevel-
vollisuustyöryhmä on jo 
todennut, että omin varoin ylläpidetty ammattiarmeija 

ei ole edes taloudellisesti 
mahdollinen. Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen parissa 
toimiville henkilöille tämä ei 
välttämättä ole edes uutinen, 
mutta on tietenkin hyvä, et-
tä päätelmän on tehnyt myös 
arvovaltainen puolustusmi-
nisterin asettama työryhmä.

Haluamme 
puolustaa 
maatamme

Keskustelussa yleisestä 
asevelvollisuudesta nos-
tetaan usein esille sen vä-
lilliset vaikutukset. Välit-
tömät vaikutukset, kuten 
yleisen asevelvollisuuden 
yhteiskunnalle aiheuttamat 
kustannukset, ovat mitatta-
vissa. Suurin osa vaikutuk-
sista on kuitenkin välillisiä, 
luonteeltaan aineettomia 
vaikutuksia, joita ei juuri 
voi rahassa mitata. Niin 
tärkeitä kuin nämä välil-
liset vaikutukset ovatkin, 
niin keskustelussa ei saisi 
unohtaa, mistä yleisessä 
asevelvollisuudessa poh-
jimmiltaan on kysymys.

Reserviupseerikoulun 90-vuotisjuhla 
Haminassa 19.6.

Osa pohjalaisista ehti myös yhteiskuvaan Kaatuneitten upseerien muistopatsaan eteen ennen päiväjuhlaa 
ja ohimarssia. Monet osallistuivat samaan aikaan pidettyihin kurssiensa yhteistapaamisiin.

Päiväjuhlan musiikista 
vastasi Kaartin Soitto-
kunta, solistinaan Matti 
"Fredi" Siitonen, joka oli 
upseerioppilaana kurs-
silla 118 (v.1965).

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja, pro-
fessori Mika Hannula, jonka pitämä juhlapuhe sai 
hyvin myönteisen vastaanoton juhlayleisöltä.

” Siviilipalveluksen 
              määrätietoinen 
kehittäminen, koko ikäluokkaa 
aidosti koskeva kansalaispalvelus 
ja reservin päällystön koulut-
tautumismahdollisuuksien paran-
taminen ovat toimia, joiden edut 
ovat helposti osoitettavissa. 
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Yleinen asevelvollisuus 
ei meillä ole olemassa siksi, 
että osa varusmiehistä saisi 
ajokortin, joka oikeuttaa 
kuljettamaan yhdistelmä-
ajoneuvoa. Se ei myöskään 
ole olemassa siksi, että se 
on miespuoliselle ikäluo-
kalle viimeinen kokemus, 
jossa kaikki aloittavat sosi-
aalisesta taustastaan riippu-
matta samassa tuvassa. Se ei 
ole olemassa edes siksi, että 
osa nuorista naisista voisi 
hankkia itselleen arvokkaan 
kokemuksen ja näyttää, että 
pärjää läpi fyysisesti ja usein 
myös sosiaalisesti vaativan 
asepalveluksen.

Yleinen asevelvollisuus 
on olemassa siksi, että me 
suomalaiset haluamme va-
rautua puolustamaan maa-
tamme myös aseellisesti, 
jos siihen tilanteeseen joskus 
joudumme. Kukaan meistä 
ei tietenkään toivo, että näin 
kävisi. Tuskin sitä kukaan 
toivoi vuoden 1939 syksyllä-
kään, mutta siitä huolimatta 
me suomalaiset jouduimme 
tuolloin puolustautumaan 
määrällisesti ylivoimaista 
hyökkääjää vastaan. Tästä 
on muistutuksena muun mu-
assa kaatuneiden upseerien 
patsas Reserviupseerikoulun 
päärakennuksen kentällä.

Puolustuskyky on 
riskinhallintaa

Uskottavalla puolustusjär-
jestelmällä on myös ennal-
taehkäisevä vaikutus. Se vä-
hentää meihin kohdistuvaa 
uhkaa. Henkilökohtaisesti 
olen vakuuttunut siitä, että 
varautuminen pahimman 
varalta tulee sittenkin edul-
lisemmaksi kuin sotilaalli-
sen hyökkäyksen kohteeksi 
joutuminen.

Professorina sanoisin, että 
sotilaallisessa puolustusky-
vyssä on loppujen lopuksi 
kysymys riskinhallinnasta. 
Kuten riskinhallinnan am-
mattilaiset tietävät, juuri mi-
tään riskiä ei voi kokonaan 
poistaa. Sen sijaan riskiä 
täytyy hallita ymmärtämällä 
riskin luonne, pienentämällä 
sen toteutumisen todennä-

köisyyttä ja vähentämällä 
sen toteutumisesta aiheutu-
vat seuraukset hyväksyttä-
välle tasolle. 

Sotilaallisen hyökkäyksen 
todennäköisyys maahamme 
on yleisen käsityksen mu-
kaan nykyisin hyvin pieni. 
Toteutuessaan sen seurauk-
set olisivat kuitenkin inhi-
millisine kärsimyksineen ja 
taloudellisine menetyksineen 
mittaamattoman suuret. 

Uskottavalla puolustusky-
vyllä me suomalaiset pyrim-
me pitämään hyökkäyksen 
todennäköisyyden mahdol-
lisimman pienenä. Suoritus-
kykyiset puolustusvoimat 
pystyvät myös rajoittamaan 
hyökkäyksen seurauksia ja 
parhaimmassa tapauksessa 
torjumaan hyökkäyksen ko-
konaan. Tämä on tehtävä, 
jonka vuoksi me tarvitsem-
me yleistä asevelvollisuutta 
ja josta me viime kädessä 
vastaamme itse – oli meillä 
sitten liittolaisia tai ei.

Me reservin upseerit saam-
me varusmiesaikanamme 
koulutuksen sodanajan joh-
tajiksi. Tämän koulutuksen 
lisäksi meitä yhdistää halu 
ja kyky tarvittaessa johtaa 
Isänmaan aseellista puolus-
tusta. Koulutus Reserviup-
seerikoulussa on ensimmäi-
nen vaihe koko reservissä 
oloajan kestävälle pätevöi-
tymiselle. 

Reserviupseerikoulun johtajia menneiltä vuosikymmeniltä. Keskellä kenraali-
luutnantti Erkki Setälä, joka on vanhin elossa oleva RUK:n johtaja. 27.3.1965 
–1.6.1968, kurssit 118–127. Setälästä vasemmalla kenrl Ilkka Hollo, johtaja vv. 
1990–1992, kurssit 195–200, prkenr Pentti Airio, johtaj vv. 1996–1999, kurssit 
208–215 ja eversti Pertti Laatikainen, johtaja vv. 2006–2008, kurssit 228–232. 
Setälän oikella puolelle ovat prkenr Kari Hietanen, johtaja 1.1.1993 –31.5.1996, 
kurssit 200–208, eversti Kari Kasurinen, johtaja 1.1.2000– 31.10.2002, kurssit 
215–221 ja Asko Kohvakka, johtaja 1.11.2002–31.1.2006, kursit 221–227.

Kenraali Ari Puheloinen 
toi puolustusvoimien ter-
vehdyksen juhlaa viettä-
välle Reserviupseerikou-
lulle ja sen kouluttamillle 
upseereille.

Kunnioitettuja sotiemme veteraaneja. Vanhimmat ohimarssiin osallistuneet olivat kurssilta 35, jolta val-
mistui 452 reserviupseeria. Kurssi toimeenpantiin 4.1.–30.4.1937.

60. kurssi toimeenpantiin 7.9.–26.11.1944 ja se oli 
viimeinen sodan ajan kurssi, jolta ohimarsiin osal-
listui kolme upseeria.

Kurssin 73 edustajat marssivat kenraalimajuri Sami 
Sihvon johtamana.Yliluutnantti Carl-Henrik Othman 
Pietarsaaresta (oikella).

Viimeksi päättynyttä re-
serviupseerikurssia 235 
seurasi reserviupseeripii-
rien ja reserviupseeriker-
hojen lippulinna Suomen 
Reserviupseeriliiton lipun 
johdolla, jota kantoi liiton 
2.varapuheenjohtaja kap-
teeni Hannu Lahtinen. Lip-
pulinnaan osallistui yh-
teeensä 55 järjestölippua. 
Mukana olivat mm.Vaasan 
Reserviupseeripiirin lip-
pu, kantajana kapteeni 
Raimo Latvala, Pietarsaa-
ren Reserviupseerikerhon 
lippu, kapt. Hannu Sulka-
koski, Vaasan Reserviup-
seerikerhon lippu, ltn Kaj 
Sandsteröm ja Vasa Re-
servof� cersklubb, lipun-
kantajana majuri Håkan 
Wörlund. 

Yhteys yli 
sukupolvien

Reserviupseerikoululla on 
meille aivan erityinen mer-
kitys. Haminan ympyröihin 
liittyy lukematon määrä 
muistoja. Nämä muistot ja 
kokemukset yhdistävät täl-
läkin hetkellä kymmeniä 
tuhansia reservin upseereja.

Reserviupseerikoulun, 
jonka 90 vuotta kestänyttä 
taivalta me tänään juhlim-
me, vaikutus suomalaiseen 
yhteiskuntaan on ehkä mer-
kittävämpi kuin usein tulem-
me ajatelleeksi. Reserviup-
seerikoulu on kouluttanut 
kaikkiaan 167 357 oppilasta, 
joista suurin osa on sijoittu-
nut yhteiskunnassamme niin 
yksityisen kuin julkisen sek-
torin avainpaikoille. 

Näin ollen Reserviupsee-
rikoulun yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus kouluttamien-
sa johtajien välityksellä on 

todennäköisesti suurempi 
kuin millään muulla oppilai-
toksella. En halua mitenkään 
vähätellä yliopistojemme 
yhteiskunnallista vaikutus-
ta, mutta en kuitenkaan usko 
minkään muun oppilaitoksen 
yltävän edes lähelle samaa 
saavutusta.

Suomen Reserviupseeri-
liiton ja Reserviupseerikou-
lun suhde on ainutlaatuinen. 
Rohkenen väittää, että min-
kään muun kansalaisjärjes-
tön ja Puolustusvoimien 
joukko-osaston välillä ei 
ole samanlaista sidettä. Tätä 

yhteyttä me Suomen Reser-
viupseeriliitossa arvostam-
me ja vaalimme parhaamme 
mukaan. 

Tässä yhteydessä halu-
an vielä erikseen mainita 
myös Reserviupseerikoulun 
oppilaskunnan kannatus-
yhdistyksen, jolla on aivan 
keskeinen rooli niin sanotun 
RUK-hengen luomisessa. 
Tuo henki yhdistää reservin 
upseereja yli sukupolvien.

Professori 
Mika Hannula

Suomen Reserviupseeri-
liiton puheenjohtaja

Suomen Reserviupseeri-
liitolla oli oma esittelypis-
te, jossa riitti kiinnostu-
neita vierailijoita. Toimis-
tosihteeri Kirsti Suortti 
kertoi saatavilla olevasta 
materiaalista ja myi kirjal-
lisuutta sekä muuta osta-
jia kiinnostavaa.
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Juhalapuhe Festtal Skolrå-
det Kouluneuvos Per-Elof 
Boström:

Tänä vuonna vietetään 
24. Kansallista Veteraani-
päivää. Kansallisen vete-
raanipäivän teemana tänä 
vuonna on ”Kuule tuhannet 
tarinat!”Paljon on kirjoitettu 
sodistamme, osaa on tutkittu 
ja paljon on vielä tutkimat-
ta. 

Useimmissa kirjoissa ku-
vataan strategisia ja taktisia 
pohdiskeluita. Toiminnalli-
sia yksityiskohtia ja operaa-
tioita. 

Tekstit kuvaavat adrena-
liinia pursuavia tilanteita, 
kekseliäisyyttä, uhkaroh-
keutta hipovaa sankaruutta 
mutta myös surua, kaipuuta 
ja äärimmäisen hienoa ystä-
vyyttä. Luottamus kanssaih-
miseen, luottamus joka pitää 
sisällään koko elämän! 

I år genomförs den 24 
Nationella Veterandagen, 
året då vi ihågkommer 70 
årsminnet av vinterkriget 
och 95 årsminnet av jägar-
rörelsen.Temat för årets na-
tionella veterandag är ”Hör 
tusentals berättelser!”.

För att inhämta stimulans 
för mitt resonemang i dag 
plöjde jag igen igenom en 
del litteratur i ämnet. 

Texter beskriver adrena-
linfyllda situationer, upp� n-
ningsrikedom, hjältemod in-
till dumdristighet, men också 
sorg, saknad, längtan och en 
oerhört � n vänskap. En tillit 
till medmänskan, en 
tillit som innehåller 
livet, som insats! 

Ibland finner man 
även i texterna små 
enkla beskrivningar 
och berättelser, som 
stannar i minnet. En 
sådan fann jag hos 
Mäkelä i hans bes-
krivning av OsKus 
fjärrpatruller. 

Han skriver: ”Färs-
kpotatisen och det 
långa avståndet till 
förföljarna skapade en 
så ofattbar njutningskänsla, 
att ingen i det avlägsna civila 
livet ens skulle kunna föres-
tälla sig det”.

Vårt gemensamma ansvar 
under de senaste 24 åren har 
varit att återge veteranerna 
en mänsklig heder och akt-
ning.

Meidän yhteinen vastuum-
me on viimeisten 24 vuoden 
aikana ollut palauttaa vete-
raaneille heille kuuluva kun-
nioitus ja arvostus.

Jälkipolviemme kunnia 
ja vastuu, nuorten vastuu, 
perustuu heidän kykyynsä 
ja tahtoonsa vaalia sotiem-
me veteraanien panostusten 
muistoa ja perinnettä. 

Heidän kykynsä haluta 
omaksua tietoa siitä minkä-
laista silloin oli, miten siinä 
kävi ja tietoa siitä, että se olisi 
voinut päättyä aivan toisella 
tavalla. Ilman veteraanien, 

Kansallisen Veteraanipäivän juhla
Nationell Veterandagsfest Vasa stadshus

ilman teidän panostusta, jo-
kainen omalla paikallaan, ei 
laulettaisi Maamme laulua 
Suomen kansallislauluna. 

Osaammeko me, jotka 
olemme vanhempia innos-
tavalla, oikealla ja oikeu-
denmukaisella tavalla ker-
toa miksi Vapaudenristi on 
liitetty Vaasan kaupungin 
vaakunaan sekä sen merki-
tyksestä? 

Osaammeko elävästi 
kertoa nuorille Kauppato-
rilla olevan Suomen Vapau-
denpatsaan merkityksestä ja 
sisällöstä, Vaasan-puistikon 
päässä, Hovioikeudenpuis-
tossa olevasta Jääkärinpat-
saasta, Suomen ilmailun 
muistomerkistä; Vaskiluo-
don sillan Merikotkasta, 
Kasarmintorin Perinnemuu-
rista, Kirkkopuistikon vete-
raanimuseota unohtamatta. 

Välittömässä läheisyydes-
sämme meillä on Kasarmin-
alue, Valkolinna, Kiltatalo, 
Pohjanmaan museo ja Maa-
herrantalo, jossa on pieni 
Mannerheimin museo, joka 
kantaa paljon tietoa maam-
me itsenäistymis- ja vapau-
dentaisteluista. 

Det är inte fel att låta det 
unga släktet i våra skolor 
få information om vad som 
ligger bakom; vilken tradi-
tion och vilka mänskliga 
uppoffringar statyerna, min-
nesmärkena, byggnaderna 
och områdena vill och kan 
berätta om. 

Många av oss har fått 

uppleva glädjen av att på 
fosterländska fester här i 
detta Stadshus få lyssna till 
uppläsningar av ungdomars 
fosterländska uppsatser. 

Denna tradition, denna 
verksamhet, bör fortsätta. 

Arbetet startade genom ett 
samarbete mellan krigsvete-
ranernas organisationer och 
utbildningsväsendet och har 
nu övergått till Österbottens 
Försvarsgille – Pohjanmaan 
Maanpuolustuskilta rf i sa-
marbete med skolorna. 

Genom denna uppsatss-
krivning, där pristagare 
utnämns, kan många berät-
telser ännu nedtecknas. Det 
� na är att traditionen att ut-
lysa uppsatsskrivningar med 
temat landets självständighet 
har utbrett sig i Österbotten. 
Detta är ett � nt sätt att få 
veteranernas berättelser att 

leva vidare och att samti-
digt engagera ungdomarna i 
kunskapsinhämtningen om 
vår egen historia.

Tämän vuoden Kansal-
lisen Veteraanipäivän tee-
mana on ”Kuule tuhannet 
tarinat!”. 

Tätä juhlapuhetta varten 
olen haastatellut muutamia 
henkilöitä ja saanut luvan 
kertoa teille heidän tarinan-
sa. Mutta koska en voi pidä-
tellä teitä koko päivää olen 
valinnut yhden tarinan.

Olen päätynyt esittele-
mään teille erään naishen-
kilön tarinan. Vuonna 1940 
hän oli 17 vuotta vanha, 
lottajärjestön jäsen ja aktii-
vinen oman kotikaupunkinsa 
lennonvalvonnassa. 

Kertomus koostuu kol-
mesta osasta.

1.
Sommaren 1940 fick lot-
torna i Björneborg en invit 
om att lottor var välkomna 
till en danstillställning, som 
arrangerades i Räfsös FBK 
(Reposaaren VPK). De, som 
sänt inviten var militärer och 
beväringar förlagda på Räfsö 
fort. 

Lottorna tog emot inbju-
dan med en förväntansfull 
glädje. Danserna efter vin-
terkriget var inte så vanliga. 
De unga männen var fort-
farande i tjänst och väntan 
på hemförlovning. Den 17 
åriga lottan tillsammans 

med en grupp andra 
unga damer från Björ-
neborg blev avhämtade 
i Mäntyluoto hamn av 
försvarsmaktens min-
röjare. Minröjaren tog 
damerna över hamnin-
loppet till Räfsö. Detta 
var en spännande inled-
ning på kvällen.

Dansen utvecklade 
sig till en oförglömlig 
kväll för den 17 -åriga 
lottan. Kavaljererna 
var många. 

En aspirant från Vasa 
och två undersergeanter från 
Björneborg följde sedan den 
unga damen till minröjaren. 
Alla slog sina lovar, men tog 
ändå artigt farväl då minröja-
rens förtöjning lossades och 
återfärden anträddes. 

– Men då allt verkade avs-
lutat tar den ena underser-
geanten ett språng och landar 
ombord på båtens däck och 
de två övriga medtävlarna 
står snopna på kajen. 

– Mutta silloin toinen 
alikersanteista teki pitkän 
harppauksen ja hyppäsi lai-
van kannelle, ja kaksi muuta 
kanssakilpailijaa seisoivat 
noloina laiturilla. 

Tällä harppauksella tuli-
si olemaan odottamattomat 
seuraukset, jotka myöhem-
min saamme kuulla. 

Detta språng hade på 
sikt en oanad följd, som vi 

senare skall uppleva.
Illan seikkailun tuloksena 

alikersantille tuomittiin ran-
gaistus, viikko Reposaaren 
linnakkeen putkassa, syynä 
että hän luvattomasti oli 
poistunut sotilasalueelta. 

Putkassa kirjoitettiin kir-
jeitä ahkerasti ja linnakkeen 
päällikön tarkastuskierrok-
sen jälkeen ylipuhuttiin var-
tijat antamaan vangille lupa 
käyttää puhelinta soittaak-
seen uudelle ihastukselleen. 
Ihastus osoittautui molem-
minpuoliseksi. 

Toinen ihailijoista lähet-
ti kukkia painottaakseen 
pettymystään. Korttiin hän 
kirjoitti: 

”Kai muistat niin kauan 
kun kukat kukki

on lempi arka kun kukka 
hetken kukoistaa ja 

kuihtuu pois”
Alikersantti, joka uskalsi 

hypätä ja joutui istumaan 
viikon Reposaaren linnak-
keen putkassa, pääsi sivii-
liin. Nuori nainen, joka oli 
ehtinyt täyttää kahdeksan-

toista vuotta, ja alikersantti 
jatkoivat tapaamisiaan ja 
heidän välilleen syntyi rak-
kaussuhde. 

2.
Alikersantti sai kutsun pal-
veluksee< n. Hän hakeutui 
Lieksan koulutuskeskuk-
seen. 

25. kesäkuuta 1941 jatko-
sota syttyi ja kertomuksen 
alikersantti oli Rukajärvi 
– Ontajärvi -alueella (Ru-

Juhlapuheen piti kouluneuvos Per-Elof Boström.

Vaasalainen Vuoden veteraani Lauri Luutonen (s.-21) ja puolisonsa Sinikka. Jo 
talvisodan aikana Luutonen osallistui Vaasan ilmapuolustukseen ja jatkosodan 
aikana hän palveli Rukajärven suunnalla tykistöupseerina. Vuoden veteraanin 
valitsee Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, Sotainvalidien Vaasanseudun 
osaston ja Vaasan Rintama- ja sotaveteraanien tekemien ehdotusten pohjalta.

”Det är inte utan vetera-
           nernas uppoffringar 

barn och ungdom har tillgång 
till kanske världens just nu 
bästa utbildningssystem.  

  Ilman veteraanien uhrauk-
sia lapsilla ja nuorille ei juuri 
nyt olisi käytettävissään ehkä 
maailman parasta koulutus-
järjestelmää.
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kajärven suunnassa). Sieltä 
hänet komennettiin Reser-
viupseerikouluun, joka tähän 
aikaan oli Niinisalossa, Kan-
kaanpäässä. Kertomuksen 
rakkausparin tapaamismah-
dollisuudet olivat välimat-
kan osalta nyt paremmat, ja 
nuori lotta kulki ”onnibus-
silla” Kankaanpäähän ta-
paamaan upseerioppilasta 
aina kun tälle oli myönnetty 
lomaa. Mutta vapaa-aikaa 
rajoitti myös se, että nuori 
mies soitti trumpettia puhal-
linorkesterissa, joka esiintyi 
pitkin Satakuntaa. 

Koitti aika, kun nuori vän-
rikki saapui rintamalle. 

Siellä hän haavoittui va-
kavasti saadessaan kranaa-
tinsirpaleosuman rajussa 
taistelussa. 

Rautaromusta osaa ei saa-
tu poistettua, ja se jäi hänen 
kehoonsa koko elämän ajak-
si. Nuori lotta kävi rakas-
tettunsa luona Tampereen 
Sotasairaalassa. Hän halusi 
luonnollisesti nähdä ja kokea 
soturinsa vammat. Mies nos-
ti lakanaa ja haavat tulivat 
näkyviin. Häneen kehoonsa 
oli johdettu kumiletkuja, 
joiden oli tarkoitus kuivat-
taa haavat. 

Den unga lottan besökte 
sin soldat på Krigssjukhus 
i Tammerfors. Hon ville 
givetvis se och uppleva de 
skador som hennes krigare 
hade åsamkats. 

Han lyfte på lakanet och 
såren blottades. In i krop-
pen gick gummislangar som 
skulle dränera såren. 

Detta blev för mycket för 
den unga lottan, som svim-
made och föll över patienten 
i bredvidvarande säng. 

Den sårade soldaten, som 
så oväntat blev anfallen 
av den unga damen låg 
med benet i sträckför-
band. 

Det blev något av ka-
os innan allt var uppkla-
rat. Den unga lottan blev 
intagen på sjukhuset för 
observation. 

Efter sjukhusvistelsen in-
fann sig fänriken på utbild-
ningscentralen i Lieksa. Där 
konstaterades att mannen in-
te längre var frontduglig. 

Han kommenderades till 
Nyslott för att utbildas till 
upplysnings- och idrottsof-
� cer. 

Valborg 1942 tillbringade 
det unga paret på Casino i 
Nyslott.

Efter utbildningen till upp-
lysnings- och idrottsof� cer 
tjänstgjorde mannen på ut-
bildningscentralen i Lieksa. 

Därifrån kommer han på 
permission och paret förlo-
var sig högsommaren 1942. 
Han är befordrad till löjt-
nant. 

Löjtnanten fortsatte sitt 
upplysningsarbete vid ut-
bildningscentralen i Lieksa. 

Då in� nner sig en delega-
tion från fronten bestående 
av hans tidigare frontkamra-
ter, några garvade frontmän 
som tjänstgjort under hans 
befäl. 

Delegationens budskap 
var enkelt och klart; de bad 
honom inställa sig för tjänst-

göring vid fronten igen. De 
ville ha honom tillbaks som 
ledare. 

Löjtnanten kunde inte 
motstå denna begäran. Det 
var en bekräftelse på att hans 
ledarskap hade fungerat. 

Han ansökte om för� ytt-
ning till fronten, klarade 
granskningen och inställde 
sig hos sina tidigare front-
kamrater.

Han deltog i många fjärr-
patruller och ”mottin”. 

Han älskade inte att vada 
till midjan i Pieningänsalo, 
Nord-Europas största vild-
mark. 

Han skriver: ”Napaa myö-
ten suossa. Olisi pitänyt tulla 
lentäjäksi. Birger lentää ja 
pudottaa vanhoja Satakun-
nan Kansoja.”

3.
Häät oli suunniteltu pi-
dettäväksi 22. kesäkuuta 
1944. Morsian täytti silloin 
21 vuotta. Kaikki oli suunni-
teltu: Kirkko oli varattu, hää-
vieraat kutsuttu, ruoka tehty 
ja kaikki valmiina loistavia 
häitä varten. 

Maan sisäpoliittinen tasa-
paino oli myös järkkynyt. 

Rintamalla olevalla luut-
nantilla oli suuria vaikeuk-
sia saada lomaa omia häitään 
varten, joita oli suunniteltu 
jo pitkään etukäteen. 

Lopulta tuli myönteinen 
lomapäätös ja hän lähti mat-
kalle välittömästi. 

Korsuun unohtui mm. 
asetakki, jota oli tarkoitus 
käyttää häissä. 

Hän pääsi Haapamäelle 
asti jo 21. kesäkuuta. Mut-
ta kuljetusta Poriin ei ollut 

saatavissa. 
Kriisi oli ilmeinen. 22. 

kesäkuuta (suunniteltu hää-
päivä) hän soitti Poriin ja sai 
luvan käyttää taksia, puukaa-
suautoa Haapamäeltä Poriin. 
”Maksoi mitä maksoi.” 

Kaikki tuntui valoisalta. 
Mutta ei löytynyt autoi-

lijaa, joka ottaisi vastuun 
näin pitkästä ajomatkasta 
puukaasuautolla annetussa 
aikataulussa. 

Juna kulki kui-
tenkin ja myöhään 
illalla sulhanen 
saapui Poriin. 

Kotiväki Poris-
sa oli peruuttanut 

häät, vienyt ruoat varastoon 
ja kirkkovaraus oli luonnol-
lisesti menetetty. 

Men den 23 juni 1944 blev 
det ändå bröllop vid kyrko-
herdeämbetet i Björneborg. 
Löjtnanten var iförd en lånad 
uniformsjacka. 

Gästerna kallades igen 
samman och maten kunde 
äntligen serveras.

Efter bröllopet och mid-
dagen anträdde de nygifta 
bröllopsresan till Mänty-
luoto hotell.

Löjtnanten hade en kort 
permission och efter bröl-
lopsnatten anträddes färden 
tillbaks till fronten. På hös-
ten återvände han hemför-
lovad. 

Han uppnådde kaptens 
grad.

Jag har haft glädjen att de-
la med er en berättelse i tre 
delar, som inträffat mellan 
1940 och 1945.

I berättelsens första del 
sa jag

”Detta språng hade på 
sikt en oanad följd, som vi 
senare skall uppleva.” 

Det var den dåvarande 
unga undersergeanten, som 
hoppade ombord på minrö-
jaren för att följa sin utvalda 
hem.

Kertomuksen ensimmäi-
sessä osassa sanoin 

”Tällä harppauksella tuli-
si olemaan odottamattomat 
seuraukset, jotka myöhem-
min saamme kuulla.”

Tässä oli kysymys silloi-
sesta nuoresta alikersantista, 
joka hyppäsi miinanraivaa-
jaan saattaakseen valittunsa 
kotiin. 

Den oanade följden är föl-
jande:

Ennalta arvaamaton seu-
raus on: 17. elokuuta 
1945 pariskunnalle 
syntyi tytär. 

Den 17 augusti 
1945 fick paret en 
� icka. 

Min hustru, vai-
moni.

…………
Kommentar:
Den intervjuade damen i 

denna berättelse är Sirkka 
Vaapio, festtalarens svär-
mor.

Festtalaren är major i re-
serven och ordförande i Vaa-
san Kiltapiiri ry Vasa Gilles-
distrikt och andra viceordfö-
rande i förbundsfullmäktige 
för Maanpuolustuskiltojen 
Liitto ry

”Juhannuksen aikaan 
          rintamalla jännitettiin 

ja pelättiin mitä vihollinen 
nyt oli aikeissa tehdä. 

Hedersvakter vid Pedersöre kyrka på de stupades dag 16.5. Hedersvakter Mar-
tin Härmälä och Mattias Holmbäck. Kunnianvartio Pedersören kirkolla kaatu-
neiden päivällä 16.5. Kunnianvartiot Martin Härmälä ja Mattias Holmbäck.

Otettu 
23.6.1944. 

Morsiamen 
nimi: 

Sirkka 
Tuulikki 

Vaapio oma 
sukua Anttila, 

sulhasen 
nimi: Uljas 

Olavi Vaapio.

Monin eri tavoin on uu-
tisoitu varusmiespalve-
luksen välttäneiden nuo-
rukaisten merkittävää 
osuutta ja sen vaikutusta 
Suomen puolustusky-
kyyn. 

Usein asia esitetään 
julkisuudessa maanpuo-
lustukseen vaikuttavana 
ongelmana. Kysymys 
on kuitenkin paljon laa-
jemmasta ja koko suo-
malaisen yhteiskunnan 
tulevaisuutta koskevasta 
asiasta.

Yleisin syy asepalve-
luksesta kieltäytymisel-
le ja myös palveluksen 
keskeyttämiselle on: “Ei 
huvita”. Voidaan kysyä 
millaisia kansalaisia näistä 
nuorukaisista tulee yhteis-
kuntaamme? Kysymyk-
seen vastaaminen kuuluu 
poliittiselle johdolle – ei 
puolustusvoimille. Saa-
mieni tietojen mukaan 
nämä velvollisuuden lai-
minlyöjät ovat pääosin 
niitä nuorukaisia, jotka 
karttavat työtä ja muita-
kin yhteiskunnan velvol-
lisuuksia. 

Maailma on muuttunut 
merkittävästi viime so-
tiemme jälkeen. Keskei-
senä muutostekijänä on 
ollut tiedonkulun nopeu-
tuminen reaaliaikaiseksi 
ja laajeneminen jopa hal-
litsemattomaksi. minkä 
seurauksena nuorukaisen 
on vaikeata päätellä, mikä 
tieto on hyväksyttävää ja 
mikä ei. Tämä on osaltaan 
vaikuttanut kansakuntam-
me yhteisöllisyyden sirpa-
loitumiseen, ja sen muka-
naan tuomiin ongelmiin. 

Suomen poliittisella 
johdolla on perustuslain 
mukainen vastuu kansa-
kuntamme tilasta ja tule-
vaisuudesta. Ongelmana 
on kuitenkin se, että eri 
poliittiset puolueet ja 
ryhmittymät ajavat vain 

”Ei huvita”
omien aatteidensa mukaisia 
ratkaisuja. Olemme saaneet 
historiasta havaita, että mi-
kään ideologia ei ole tuot-
tanut hyvää millekään kan-
sakunnalle. Jos esimerkiksi 
vanhusten- tai terveyden-
hoito olisi yhteiskunnassa 
järjestettävä siten, että se 
toisi jollekin puolueelle li-
sää kannatusta, niin surkeita 
ovat johtajamme.

Yksi merkittävä syy yh-
teiskuntamme tilaan on sel-
keän ja yhtenäisen poliittisen 
johtajuuden puuttuminen ja 
kyvyttömyys katsoa pit-
käjänteisesti kansakunnan 
etua. Tästä on toki muuta-
mia poikkeuksia. Sotiemme 
aikana oli Suomessa taitava 
ja määrätietoinen johto. 
Määrätietoisuus ja pitkä-
jänteisyys eivät tuo poliitti-
sia irtopisteitä, ei ainakaan 
maanpuolustuksen alalla. 
Jokaisessa puolueessakin 
tuntuu olevan vaikuttajia, 
joiden näkemykset ja jul-
kiset kannanotot perustuvat 
populismiin ja äänestäjien 
hankintaan poliittisen ken-
tän reuna-alueilta.

Erityisen joukon muo-
dostavat ne vihreät, jotka 
edustavat ns. ”ei – eikä”-
linjaa. He lienevät todelli-
sia stalinistien perillisiä tai 
jopa aitoja sellaisia. Vihreät 
ovat lakkauttamassa yleistä 
asevelvollisuutta ja he ovat 
saamieni tietojen mukaan, 
myös luoneet poliittisen pai-
neen kaikkien käsiaseiden 
kieltämiseksi, kun syitä pi-

” Yksi 
            merkittävä 
syy yhteiskun-
tamme tilaan on 
selkeän ja yhte-
näisen poliittisen 
johtajuuden 
puuttuminen 
ja kyvyttömyys 
katsoa pitkä-
jänteisesti kansa-
kunnan etua. 

täisi hakea mielenterveys-
palveluiden suunnasta. 

Vihreiden käyttämät 
painostuskeinot hyvin or-
ganisoituine marsseineen 
ovat kuin suoraan stali-
nistien käsikirjoista. On 
myös hämmästyttävää, 
miten laajasti vihreät ja 
muut yhden asian edusta-
jat – jopa kansalaistottele-
mattomuuteen kehottajat 
– ovat esillä YLE:n kana-
villa. Tähän on lisättävä, 
että periaatteessa kanna-
tan vihreiden tavoitteita, 
mutta en hyväksy heidän 
keinojaan ja menetelmi-
ään. 

Eräs piirre ei ole juuri 
saanut julkisuutta, mut-
ta perustellusti voidaan 
väittää, että vihreät lisäk-
si vielä toimivat maamme 
hallituksen selän takana 
EU:n kautta painostaak-
seen maatamme vihreiden 
haluamiin ratkaisuihin.

Yhteiskuntamoraalin 
hajoamiseen ovat mer-
kittävästi vaikuttaneet 
myös erilaiset ”yhdenasi-
anliikkeet”. Muistamme 
esimerkiksi ”Pulunsuoje-
lijain” yhdistyksen, jonka 
syntyyn ja toiminnan vi-
reyteen on Neuvostoliitto 
aikanaan merkittävästi 
vaikuttanut, mutta joka 
yhä edelleenkin elää omaa 
elämäänsä Suomessa. 

Yhdistyksen jäseniä on 
jopa maamme poliittises-
sa johdossa ja kantavat 
sinnikkäästi ”pulunkoi-
pimerkkiään”. Neuvos-
toliitto aikanaan varmisti 
yhdistyksen tavoitteita 
sadoilla divisioonilla. 
Neuvostokäsityksen mu-
kaan yhdistyksen jäsenet 
olivat ja ilmeisesti ovat 
edelleenkin ns. ”hyödyl-
lisiä idiootteja”. 

Eversti evp 
Ari-Ilmari Iisakkala
Vaasan Sotilasläänin

ent. komentaja
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Sotilasläänin perinteiden ja 
käytännön mukaisesti myös 
Pohjanmaan Aluetoimisto 
järjesti 4.6. ylentämis- ja pal-
kitsemistilaisuuden Vaasan 
Sotilaskodissa, johon oli kut-
suttu reservissä ylennettäviä 
upseereita ja aliupseereita.

Samoin tilaisuudessa luo-
vutettiin Tasavallan Presi-
dentin ja puolustusministe-
rin sekä puolustusvoimain 
komentajan 4.6. myöntämiä 
huomionosoituksia. Tilai-
suuden johti aluetoimiston 
päällikkö everstiluutnantti 
Tapio Luukkainen.

Ylennyksiä ja huomionosoituksia

Lippujuhlapäivän ylentämis- ja palkitsemistilaisuuteen osallistui Pohjanmaan 
Aluetoimston koko henkilökunta sekä erikseen kutsuttuja reservissä ylennet-
täviä ja palkittavia.

Yliluutnantiksi reservis-
sä ylennetty Satu Kungs-
backa Kokkolasta.

Komentajakapteeni Pauli 
Salo vastaanotti Tasaval-
lan Presidentin 4.6. myön-
tämän Suomen Leijonan I 
luokan  ritarimerkin.

Lippujuhlapäivä oli komentajakapteeniksi ylenne-
tylle Tomi Sihvoselle täydellinen, sillä hän sai vas-
taanottaa myös TP:n myöntämän Suomen Valkoi-
sen Ruusun ritarimerkin.

Kapteeniluutnantti Mark-
ku Lehtimäki vastaanotti 
Suomen Leijonan ansio-
ristin.

Majuri Kai Nyman (kesk), POHMALTSTO ja reservin 
kapteeni Jaakko Renko vastaaanottivat puolustusvoi-
main komentajan myöntämän Sotilasansiomitalin.

Mustasaarelainen labo-
ratorioesimies Nils Pått 
huomoitiin Suomen Lei-
jonan ansioristillä.

Vaasan Reserviupseeri-
piirin puheenjohtajana 
pitkään toiminut ja 
nykyinen varapuheen-
johtaja, reservin majuri 
Alpo Koivuniemi sai 
vastaanottaa puolus-
tusministerin myöntä-
män Suomen Reservi-
upseeriliiton kultaisen 
ansiomitalin soljen ke-
ra. Huomionosoitus on 
lajissaan RUL:n korkein 
ja kuuden vuosikym-
menen aikana Vaasan 
Reserviupseeripiirin 
alueelle niitä on myön-
netty kuusi kappaletta.

Kapteeniksi reservissä 
ylennetty Keijo Kangas-
luoma Kokkolasta, kiitti 
reservissä ylennettyjen ja 
huomioitujen puolesta.

Tasavallan presidentti on 
ylentänyt Puolustusvoimain 
lippujuhlan päivänä 4.6.2010 
yhteensä 940 reserviupseeria 
ja erikoisupseeria. Eversti-
luutnantiksi on ylennetty 2, 
majuriksi 60, komentajakap-
teeniksi 3, insinöörimajuriksi 
7, lääkintämajuriksi 1, kap-
teeniksi 100, kapteeniluut-
nantiksi 10, insinöörikaptee-
niksi 2, lääkintäkapteeniksi 
3, teknikkokapteeniksi 1, 
teknikkokapteeniluutnan-
tiksi 1, yliluutnantiksi 241, 
merivoimien yliluutnantiksi 
16, insinööriyliluutnantiksi 
4, lääkintäyliluutnantiksi 9, 
teknikkoyliluutnantiksi 2, 
luutnantiksi 420, merivoi-
mien luutnantiksi 45, lää-
kintäluutnantiksi 11, vänri-
kiksi 7 ja aliluutnantiksi 3 
henkilöä.

Muun muassa seuraavat 
upseerit reservissä on ylen-
netty: 

Sotilasarvoon: 
KAPTEENI 
Kangasluoma Keijo Veli 

Jaakko, Kokkola 

Sotilasarvoon: 
YLILUUTNANTTI 
Herttua Risto Tapio, Vaa-

sa; Hiippala Pekka Juhani, 
Vaasa; Huhtamäki Antti Ta-
pio, Seinäjoki; Kaijankangas 
Antti Ilmari, Vaasa; Kerttula 
Juha Tapani, Vaasa; Korkia-
vuori Martti Jussi, Vaasa; 

Koski Jari Tapani, Vaasa; 
Kungsbacka Satu Sinikka, 
Kokkola; Kuntola Sami 
Kristian, Kurikka; Latomäki 
Sami Pekka, Lapua; Mäki-
nen Jorma Matias, Kauhava; 
Perälä Pauli Juhani, Seinäjo-
ki; Pihlajamäki Kari Kuller-
vo, Kurikka; Poskiparta Jari 
Juhani, Seinäjoki; Pyykkö 
Jori Mikko Petteri, Kannus 

Sotilasarvoon: 
YLILUUTNANTTI 
(Merivoimat) Kalliomäki 

Juha Pekka, Isokyrö; Mä-
kinen Aleksi Mikael, Sei-
näjoki 

Sotilasarvoon: 
LÄÄKINTÄYLILUUT-

NANTTI 
Rahkonen Marko Pekka 

Juhani, Kalajoki  

Sotilasarvoon: 
LUUTNANTTI 
Aalto Mikko Erkki Uole-

vi, Seinäjoki; Anttila Mika 
Anton, Kauhava; Hyppö-
nen Mika Antero, Kokko-
la; Kaitola Harri Johannes, 
Alavus; Kallio Matti Tapa-
ni, Laihia; Kalliokoski Jou-
ni Tapani, Vaasa; Kaunisto 
Matti Antero, Pietarsaari; 
Kinnunen Veli Anselmi, 
Kokkola; Koljonen Janne 
Tapio, Vaasa; Kukkurainen 
Martti Mikael, Vaasa; Lahti 
Teppo-Tapio Mikael, Sei-
näjoki; Latvala Timo Mi-
kael, Helsinki (Mustasaari); 

Laukkonen Antti Antero, 
Seinäjoki; Moilanen Urho 
Ilari Kalevinpoika, Ylivies-
ka; Mäkinen Niko Mikael, 
Seinäjoki; Mäkynen Jari 
Tapani, Seinäjoki; Möttö-
nen Marko Juha, Kokkola; 
Niemi-Korpi Antti Jaakko 
Sakari, Isokyrö; Pekkanen 
Mika Taavetti, Ilmajoki; Pe-
rälä Matti Alfred, Seinäjoki; 
Rinta-Jaskari Timo Antero, 
Isokyrö; Räisänen Sami Ve-
sa, Vaasa; Suoraniemi Ilkka 
Henrik, Vaasa; Takala Josu 
Allan, Vaasa; Talvitie Topi 
Mikael, Vaasa; Uggelberg 
Kari Markus, Vähäkyrö; 
Ujainen Johannes Elias, 
Kurikka; Vuorenmaa Tapio 
Juhani, Kauhava; Österlund 
Juuso Pietari, Seinäjoki 

Sotilasarvoon: 
LUUTNANTTI 
(Merivoimat); Lillhonga 

Petter Alexander, Kokkola; 
Punkari Janne Johannes, 
Seinäjoki 

Länsi-Suomen Sotilaslää-
nin komentaja kenraalima-
juri Juhani Kääriäinen on 
ylentänyt muun muassaseu-
raavat reservin aliupseeris-
toon ja miehistöön kuuluvat 
04.06.2010

Sotilasarvoon: 
YLIVÄÄPELI 
Ylimäki Jari Jukka, Sei-

näjoki

Sotilasarvoon: 
VÄÄPELI 
Hämäläinen Raimo Hen-

rik, Alavus ; Itäniemi Toivo 
Tapani, Perho; Tampsi Tee-
mu Jaakko, Kurikka; Tuikka 
Ari Reijo, Kokkola

Sotilasarvoon: 
YLIKERSANTTI 
Halmesmäki Tomi Pette-

ri, Lapua; Hirvonen Antti 
Sakari, Seinäjoki; Kjell-
bäck Pekka Topias, Alajärvi; 
Sten Tom Mikael, Kokkola; 
Yli-Rahnasto Harri Heikki, 
Kauhava; Åkerblom Staffan 
Andreas, Pietarsaari

Sotilasarvoon: 

KERSANTTI 
Härkönen Juha Tapio, 

Kauhava; Hätönen Jyrki 
Kalevi, Seinäjoki; Mattsson 
Kaj Henry Ingemar, Vaasa; 
Piippo Jani, Haapajärvi

Sotilasarvoon: 
ALIKERSANTTI 
Knutar Ronny Alf Johan-

nes, Mustasaari; Latvala 
Marko Ensio, Seinäjoki

Sotilasarvoon: 
KORPRAALI 
Bertlin Patrik Mikael, 

Mustasaari; Dahlin Matts 
Christian, Pedersöre; Ehr-
ström Peter Jan Erik, Vaasa; 
Grankulla Joni Robert, Kok-
kola; Hakala Rasmus Juhani, 
Vaasa; Hietikko Jarkko Sep-
po Kalevi, Ilmajoki; Him-
melä Henri Raine Jalmari, 
Vimpeli; Hämäläinen Juho 
Pekka Johannes, Kokko-
la; Härmälä Jörgen Anders 
Mikael, Pedersöre; Ingves 
Stig-Erik, Kristiinankaupun-
ki; Jern John Matts Johan, 
Vaasa; Kallio Jim Juhani, 
Mustasaari; Kekäläinen Ti-
mo Matti, Vaasa; Klemets 
Denis Hans Mikael, Pietar-

saari; Kohtala Jarkko Tapio, 
Kurikka; Kortesluoma Aa-
po Esa, Valtteri Jalasjärvi; 
Lahdenmäki Timo-Juhani, 
Lapua; Mäki Sami Petteri, 
Seinäjoki; Norrteir Mikael 
Andreas, Kristiinankaupun-
ki; Penttala Harri Jaakko, 
Isokyrö; Seghair Sami An-
dreas, Vaasa; Teppo Toni 
Petteri, Kauhava; Vanhatalo 
Jani Samuli, Vaasa; Virta-
laakso Iiro-Riku, Ilmajoki; 
Öster Magnus Karl Kristi-
an, Vaasa

Sotilasarvoon: 
YLIRAJAJÄÄKÄRI 
Laurila Jonne Sammeli, 

Vaasa

Sotilasarvoon: 
YLIMATRUUSI 
Uotinen Eero Juhani, Pe-

dersöre 

Ylennyksiä 4.6.2010
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Puolustusministeri on myöntänyt Rintamaveteraa-
niliitto ry:n esityksestä majuri Alpo Koivuniemelle 
Rintamaveteraaniliiton kunniaristin arvokkaasta tu-
esta ja myötämielisyydestä sotiemme veteraaneja 
kohtaan. 6.12.2009 myönnetty kunnianosoitus luo-
vutettiin jakotilaisuudessa 15.3.2010 Katajanokan 
Kasinon Kenraalisalissa.

Tunnustuksena ja kiitoksena merkittävästä toimin-
nasta sotaveteraanityön päämäärien hyväksi on 
Raimo Latvalalle myönnetty 25.1.2010 Suomen So-
taveteraaniliiton ansiomitali.

Tasavallan Presidentti, Suo-
men Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan ritarikun-
tien suurmestari on päättänyt 
myöntää 4.6.2010 ansioitu-
neille Suomen kansalaisille 
seuraavat kunniamerkit. 

Suomen Leijonan ko-
mentajamerkki / Kom-
mendörstecknet av Fin-
lands Lejons orden: Länsi-
Suomen merivartioston ko-
mentaja Wärnhjelm, Henrik 
Hjalmar Mikael, kommodor, 
Turku 

Suomen Leijonan I luo-
kan ritarimerkki / Rid-
dartecknet av I klass av 
Finlands Lejons orden: 
Salo, Pauli Matti, komenta-
jakapteeni, Vaasa 

Suomen Valkoisen Ruu-
sun ritarimerkki / Riddar-
tecknet av Finlands Vita 
Ros orden: Alanärä, Ahti 
Antero, projekti-insinööri, 
Keminmaa; Filpus, Kari Ju-
hani, vanhempi lehtori, Ke-

Ylennyksiä ja huomionosoituksia
mi; Pouttu, Pentti Matias, in-
sinöörimajuri, Lapua; Selin, 
Mikko Tapani, sotakamreeri, 
Ylöjärvi; Sihvonen, Tomi 
Johannes, kapteeniluutnant-
ti, Vaasa 

Suomen Leijonan rita-
rimerkki / Riddartecknet 
av Finlands Lejons orden: 
Hakola, Jaakko Ensio, kap-
teeni, Kauhava; Hynynen, 
Seppo Sakari, kapteeni, Kau-
hava; Kangasniemi, Jukka 
Ilmari, kapteeni, Kauhava; 
Lehtimäki, Markku Kalevi, 
kapteeniluutnantti, Vähäky-
rö; Niemi, Sinikka Johanna 
Wilhelmiina, ravitsemis-
päällikkö, Vaasa; Rasinmä-
ki, Risto Olavi, kapteeni, 
Ähtäri; Risikko, Jari Pekka 
Antero, kapteeni, Kauhava; 
Salokorpi, Matti Antti, kap-
teeniluutnantti, Vaasa 

Suomen Valkoisen Ruu-
sun ansioristi / Förtjänst-
korset av Finlands Vita 
Ros orden: Hakkarainen, 

Timo Juhani, yliluutnantti, 
Haapajärvi; Klemola, Jani 
Yrjö Matias, yliluutnantti, 
Härmä; Parkkinen, Jukka 
Sakari, suunnitteluteknikko, 
Haapajärvi 

Suomen Leijonan an-
sioristi / Förtjänstkorset 
av Finlands Lejons orden: 
Junttila, Sirkka Eliina, farma-
seutti, Nivala; Kangas, Eero 
Henrik, suunnitteluteknikko, 
Ähtäri; Korpinen, Arvi Hen-
rik, rehtori, Alavieska; Lem-
berg, Timo Sakari, luutnant-
ti, Mustasaari; Martikkala, 
Kari Juhani, tekninen pääl-
likkö, Seinäjoki; Norrbacka, 
Kaisu Helena, mielisairaan-
hoitaja, Seinäjoki; Pått, Nils 
Roland, laboratorieförman, 
Korsholm; Rautaoja, Heikki 
Juhani, työnjohtaja, Haapa-
järvi; Rämäkkö, Esa Tapani, 
kirjastosihteeri, Kauhava; 
Viertola, Mirja Tuulikki, 
hankkija, Töysä 

Suomen Valkoisen Ruu-

sun I luokan mitali kulta-
ristein / Medalj av I klass 
med guldkors av Finlands 
Vita Ros orden: Antila, 
Britha Wilhelmina, fru, 
Vasa; Juurakko, Marjatta, 
maatalon emäntä, Ähtäri; 
Koivisto, Kuisma Alpo An-
tero, mekaanikko, Seinäjoki; 
Koski, Janne Jukka, asenta-
ja, Ähtäri; Kujanpää, Anne-
Maria, osastosihteeri, Ylihär-
mä; Laitila, Jaakko Tuomo, 
asentaja, Kauhava; Svenfelt, 
Stina Ingmay Elisabet, toi-
mistosihteeri, Kruunupyy; 
Vuorela, Jouko Aatos, va-
rastonhoitaja, Ilmajoki 

Suomen Valkoisen Ruu-
sun I luokan mitali / Medalj 
av I klass av Finlands Vita 
Ros orden: Kivioja, Eila 
Anna-Marjatta, varastonhoi-
taja, Ilmajoki; Mäkinen, Ti-
mo Kalle Markus, aliupseeri, 
Ylihärmä; Parviainen, Harri 
Kalevi, vanhempi merivarti-
ja, Vaasa.        Poiminta rl.

Puolustusministeri Jyri Hä-
kämies on päivämäärällä 
myöntänyt 4.6.2010 Suomen 
Reserviupseeriliiton kultai-
sen ansiomitalin soljen kera 
pitkäaikaisesta ja erityisen 
ansiokkaasta toiminnasta 
mm. Kari Ahokkaalle Kem-
peleeltä, Alpo Koivunie-
melle Pietarsaaresta, Jaakko 
Lampimäelle Sastamalasta 
ja Veli Suvannolle Lapual-
ta. He ovat toimineet pitkään 
useissa eri tehtävissä RUL:n 
kerho-, piiri- ja liittotasolla. 
Kultainen ansiomitali soljen 
kera myönnettiin myös kah-
delle Viron Suomen pojalle 
Ville Ahakselle ja Eduard 
Millerille. 

Suomen Reserviupseerilii-
ton kultainen ansiomitali on 
myönnetty mm. Itä-Suomen 
sotilasläänin komentajalle, 
kenraalimajuri Jukka Pen-
naselle sekä Norjan Reser-
viupseeriliiton puheenjohta-
jalle, prikaatikenraali Sigurd 
Hällstrømille. Liiton omista 
aktiiveista kultaisen ansio-
mitalin saavat mm. Hannu 

Suomen Reserviupseeriliitto
RUL:N HUOMIONOSOITUKSET 4.6.2010

Res. yliluutnantti Mark-
ku Törmä RUL kultainen 
ansiomitali.

Res ylil Heikki Vehosal-
mi RUL kultainen ansio-
mitali.

Jokinen Mäntästä, Martti 
Minkkinen Kajaanista, Jou-
ko Nousiainen Ristiinasta ja 
Tommi Verho Kirkkonum-
melta.

Kaikkiaan puolustusmi-
nisteri myönsi 20 Suomen 
Reserviupseeriliiton kultais-
ta ansiomitalia soljen kera ja 
49 kultaista ansiomitalia. 

Puolustusministeri Jyri 
Häkämies 4.6.2010 Suo-
men Reserviupseeriliiton 
esityksestä myöntämät an-
siomitalit:

Suomen Reserviupsee-
riliiton kultainen ansiomi-
tali soljen kera (RUL am 
sk): vänr Villem Ahas, Viro, 
maj Kari Ahokas, Kempele, 
maj Esa Hirvonen, Savon-
linna, ylil Juhani Ketonen, 
Vakka-Suomi, kapt Seppo 
Kinnunen, Kitee, maj Alpo 
Koivuniemi, Pietarsaari, 
ylil Esa Kukkonen, Järven-
pää, ylil Jaakko Lampimä-

ki, Sastamala, maj Markku 
Lähde, Kouvola, ylil Pentti 
Marttila, Mynämäki, kapt 
Vesa Matkaselkä, Kempele, 
vänr Eduard Miller, Viro, yli 
Kari Nousiainen, Imatra, maj 
Seppo Rautiainen, Rovanie-
mi, kapt Jorma Riissanen, 
Tuusula, ltn Matti Saarinen, 
Elimäki, yli Timo Savutie, 
Lahti, ltn Veli Suvanto, La-
pua, ylil Erkki Tuormaa, Lo-
viisa, kapt Pekka Äärynen, 
Kouvola

Suomen Reserviupseeri-
liiton kultainen ansiomitali 
(RUL am): maj Martti Am-
berla, Mynämäki, ltn Pekka 
Elomaa, Lavian Seutu, maj 
Jari Haapanen, Tuusula, ylil 
Petri Hautakangas, Ylöjärvi, 
kapt Seppo Helske, Myrsky-
lä, ylil Jari Hentilä, Kuusa-
mo, prkenr Sigurd Hällstrøm, 
Norja, ylil Hannu Jokinen, 
Mänttä, kapt Hannu Kaup-
pinen, Kontiolahti, kapt Sep-
po Kopra, Hattula-Tyrväntö, 
kapt Tapio Kuusisto, Laitila, 
kapt Raimo Laakso, Jokela, 
ltn Eero Lahti, Keuruu, kapt 

Harri Laiho, Kangasala, vänr 
Vello Laos, Viro, maj Alpo 
Leinonen, Mikkeli, ltn Sa-
mi Leppänen, Lahti, ltn Veli 
Tapani Leppänen, Naantali, 
kapt Erkki Liimatta, Nur-
mes, ylil Seppo Linjakumpu, 
Kuusamo, maj Eero Matti-
la, Myllykoski, kapt Martti 
Minkkinen, Kajaani, maj 
Veijo Mononen, Tikkakoski, 
kapt Jari Mäkinen, Iisalmi, 
ylil Karl-Johan Norrgård, 
Lieto, kapt Risto Norema, 
Pyhtää, evl Jouko Nousi-
ainen, Ristiina, kapt Pekka 
Orava, Tikkakoski, maj 
Panu Pankakari, Savonlin-
na, kenrm Jukka Pennanen, 
Kouvola, kapt Pekka Pouk-

kula, Valkeakoski, ylil Janne 
Puonti, Kouvola, kapt Jukka 
Rangell, Valkeakoski, ylil 
Matti Romppanen, Kouvola, 
ylil Hannu-Pekka Salminen, 
Myrskylä, komkapt Ilkka 
Salminen, Vakka-Suomi, ltn 
Pertti Sariluoto, Sastamala, 
kapt Hannu Savola, Imatra, 
vänr Dimitri Seisler, Viro, 
ltn Vesa Seppälä, Kaskinen, 
ylil Raimo Sievänen, Imatra, 
kapt Ari Suominen, Forssa, 
ylil Tapio Turunen, Salo, ylil 
Markku Törmä, Kannus, ylil 
Heikki Vehosalmi, Helsinki, 
kapt Tommi Verho, Kirkko-
nummi, maj Jorma Välke, 
Pori, kapt Pertti Yli-Houha-
la, Sastamala. 

Maanpuolustusnaisten liiton palkittuja, Eini Väätäinen, Tarja Sulo, Eila Kotanen, Ritva Siimes, Tuulikki 
Aromaa, Leena Mikkonen ja Ella Liukkonen.

Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien Piiri ry:n ho-
peinen ansiomitali ojennettiin 29.4. Päivi Kultalah-
delle ja Ari Alalantelalle kiitoksena isänmaallisesta 
lehtiyhteistyöstä. 
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Piirin puheenjohtaja Toi-
ni Malmi.

Maanpuolustusnaisten Liit-
to ry perustettiin 13.11.2004 
kahden suuren naisten va-
paaehtoista maanpuolustus-
työtä tekevän liiton, Suomen 
Maanpuolustusnaisten Liit-
to ry:n ja Suomen Naisten 
Maanpuolustusjärjestö ry:n 
yhdistettyä toimintansa. 
Maanpuolustusnaisten Liit-
toon kuuluu jäseninä 18 pii-
riä ja 95 yhdistystä. Liiton 
jäsenmäärä on noin 3400. 
Maanpuolustusnaisten Lii-
ton aktiivinen jäsentoiminta 
tapahtuu paikallisissa yhdis-
tyksissä.

Yhdistysten toiminta on 
monipuolista. Ohjelmassa 
on maanpuolustusvalmiutta 
edistävää toimintaa sekä mu-
kavaa yhdessäoloa toimin-
nallisella tavalla: kokouksia, 
ajankohtaisia esitelmä- ja 
juhlatilaisuuksia, erilaisia 
retkiä sekä kunto- ja liikun-
tatapahtumia.

Maanpuolustusnaiset ovat 
aktiivisesti mukana alueiden-
sa vapaaehtoisessa maan-
puolustuskoulutuksessa, 
toimien mm. kurssilaisina, 
kouluttajina ja kurssien joh-
tajina. Veteraanien perinteen 
siirtäminen tuleville suku-
polville on yhdistyksissä 
tärkeässä asemassa.

Maanpuolustusnaisten 
Liiton puheenjohtajana toi-
mii Kaarina Dromberg, 1. 
varapuheenjohtajana Taina 
Heimonen, 2. varapuheen-
johtajana Sari Viirto ja 
projektipäällikkönä Anneli 
Järvinen.

Maanpuolustusnaisten 
Liiton Pohjanmaan Piiri ry 
oli järjestelyvastuussa 24.4. 
pidetyssä liiton kevätko-
kouksessa Vaasassa. Piirin 
puheenjohtaja Toini Malmi 
ja muut aktiiviset piirimme 
naiset, Tuulikki Aromaa, 
Tuula Autio, Ragnhild Er-
valahti, Leena Luomaranta, 
Vuokko Vuorinen ja Ritva 
Vainio, kokoonnuimme ko-
ko kevättalven suunnittele-
maan ohjelmaa, sopimaan 
tiloja ja juoksemaan mo-
nenlaisten asioiden vuoksi. 
Järjestelyihin osallistuivat 
myös Marita Tuomikoski ja 

Maanpuolustusnaisten kevätliittokokous ja 
seminaari Vaasassa 24.4.

Sinikka Lehtimäki.
Keväinen huhtikuun lau-

antaiaamu heräsi eloon vaa-
salaisittain aurinkoisena. 
Meitä maanpuolustusnaisia 
kokoontui Vaasan yliopis-
tolle eri puolilta Suomea. 
Aamukahvin, Kuula-opiston 
opiskelijoiden kauniin mu-
siikkiesityksen ja yliopiston 
esittelyn jälkeen siirryimme 
Kurtén-saliin päivän viralli-
seen osuuteen, kevätliittoko-
koukseen. 

Liiton puheenjohtaja Kaa-
rin Dromberg avasi kokouk-
sen puheellaan. Kevätkoko-
uksen puheenjohtajaksi oli 
kutsuttuna Tuulikki Kouhi. 
Sihteereinä toimivat Tuula 
Autio ja Ritva Vainio. Ak-
tiivisen kokouksen ja hyvien 
päätösten lopuksi palkittiin 
liiton pitkäaikaisia toimi-
joita:

Standaarit Tuulikki Aro-
maa, Anneli Toivanen, Irja 
Pura ja Ritva Siimes.

Mitali/plaketti Marja-
Leena Rasi ja Eila Kotanen

Kalevalakoru Liisa Täh-
käpää, Liisa Lempiäinen ja 
Paula Kemppainen.

ResUL:in kultainen an-
siomitali Paula Kemppai-
nen

ResUL:in pronssinen 
ansiomitali Marjaleena 
Lehtola, Liisa Lempiäinen, 
Ella Liukkonen, Leena Mik-
konen, Anja Nord, Tarja Su-
lo ja Eini Väätäinen.

Päivän seminaarissa kom-
modori evp Hannu Luuk-

konen valotti puheessaan 
suomalaisen naisen ase-
maan maanpuolustajana. 
Pohjanmaan Pelastuslai-
toksen pelastusjohtaja Tero 
Mäki jatkoi naisen roolista 
vapaaehtoistyössä ja kriisi-
tilanteissa. 

Lounaan jälkeen siir-
ryimme linja-autoon, jossa 
oli mukana Vaasan oppaista 
Tuula Harjunpää esittele-
mässä kaupunkia kiertoaje-
lun aikana. Scott Health & 
Safety -suojaintehtaan portit 
aukenivat Irmeli Vuoren-
maan ottaessa meidät vas-
taan vierailulle. 

Saimme kuulla Markku 
Ylisen esityksessä Vaasan 
Kemiran historiaa ja nykyi-
sen toiminnasta ja tuotteista. 
Päätuotteet, hengityssuojai-
met herättivät niin paljon 
kiinnostusta ja kysymyksiä, 
että olisimme olleet siellä 
pitempäänkin.

Kaupungin vastaanotto 
oli Maaherrantalolla, jossa 
emäntänä toimi kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja 
Raija Kujanpää. Kanslia-
päällikkö Anna-Maija Iitola 
toivotti vieraat tervetulleek-
si ja kertoi Vaasasta tämän 
päivän asiaa ja valotti Maa-
herrantalon mielenkiintoista 
historiaa. 

Vastaanotolla Maanpuo-
lustusnaisten Pohjanmaan 
Piiri muisti Vaasan Maan-
puolustusnaisten pitkäaikai-
sia, vapaaehtoisessa maan-
puolustustyössä aktiivisesti 
mukanaolleita: Eila Savolaa, 
Seija Saarelaa, Ragnhild Er-
valahtea ja Vuokko Vuorista. 
Liittokokousvieraat lähtivät 
kukin omille suunnilleen 
päivän päätteeksi. 

Pohjanmaan Piirin naiset 
toivovat, että liittokokous ja 
seminaaripäivä olivat antoi-
sia kaikille osallistujille. Piiri 
kiittää kaikkia Vaasan osalta 
24.4.-päivän onnistumiseen 
vaikuttaneita tahoja. 

Tavataan syksyllä Seinä-
joella. Valoisia kesäpäiviä 
ja -öitä kaikille lukijoille!

Maanpuolustusnaisten 
Pohjanmaan Piiri ry

Ritva Vainio, sihteeri

Pohjanmaan Piirin Vaasan Maanpuo-
lustusnaisten pitkäaikaiset toimijat: 
Seija Saarela, Eila Savola, Ragnhild 
Ervalahti ja Vuokko Vuorinen. 

Oik: Pohjanmaan Piirin muistamisia 
luovuttamassa Toini Malmi ja Ritva 
Vainio.

Liiton puheenjohtaja Kaarina Dromberg luovuttamassa standaaria Vaasan kau-
pungin kansliapäällikkö Anna-Maija Iitolalle.

Maanpuolustusnaisten Liit-
tomme on saavuttanut va-
kiintuneen ja tunnustetun 
aseman aina valtakunnan 
tasoa myöten. Onhan liit-
tomme edeltäjillä jopa yli 
60 vuoden työsarka maan-
puolustustyössä. Aika on 
hionut tehtäväkenttämme 
vastaamaan ajan haasteisiin 
ja yhteistyön lisäämiseen eri 
tahojen kanssa. Haluamme 
edelleen kehittää yhteistyötä 
niin maanpuolustusjärjestö-
jen kuin eri varautumis- ja 
turvallisuusjärjestöjen kans-
sa. Toivon, että myös piiri- ja 
yhdistystasolla hyödynne-
tään näitä yhteistyökump-
paneita. Nykyinen aikamme 
on verkostoitumisen aikaa 
ja vaatii uudentyyppisiä toi-
mintamalleja.

Tapahtumia ja 
koulutusta

Omaa toimintaamme on py-
ritty kehittämään resurssien 
puitteissa. Jo perinteinen 
Jotoksemme, tällä kertaa 
nimeltään Koppelo-Jotos 
– Laulavan Mörön polulla 
22.–23.4.2010 Äänesseu-
dulla, odottaa meitä joukol-
la kehittämään taitojamme 
selviytyä vaativimmistakin 
tehtävistä. 

Liittomme jäsenrekiste-
rikoulutus on saanut hyvää 
palautetta ja se jatkuu. Toi-
vomme, että piirit järjestä-
vät omilla alueillaan vas-
taavat koulutustilaisuudet. 
Lisäksi Protokollakoulutus 
on meneillään ja useampi 

piiri on yhdessä järjestänyt 
tilaisuuksia. Siinä saamme 
hyvää tietoa erilaisten ti-
laisuuksien järjestämisestä, 
edustamisesta aina pukeu-
tumiseen ja kunniamerkkien 
käyttöön asti.

Osallistuimme omana 
osastona ensimmäistä kertaa 
Puolustusvoimien valtakun-
nalliseen itsenäisyyspäivän 
paraatiin 6.12. Riihimäellä. 
Se onnistui erittäin hyvin. 
Olimma aivan kunniapai-
kalla. Seuraava valtakun-
nallinen paraati on Puolus-
tusvoimien Lippujuhlapäi-
vän paraati Kotkassa 4.6, 
johon osallistumme ja itse-
näisyyspäivän paraati 6.12 
Kuopiossa. Järjestelyt ovat 
jo menossa.

Osallistumme myös jouk-
kueena 11.6 Kesäyön marssi-
tempaukseen Vantaalla. Eri 
tapahtumien kautta saamme 
samalle julkista näkyvyyttä 
omalle työllemme. Aktiivi-
sen ja paikallisen tason työ 
on yhtä tärkeätä toimintam-
me näkyvyyden kannalta. 
Toivonkin, että saatte sa-
nomanne ja tekemisenne 
alueenne tiedotusvälineiden 
kautta julkisuuteen. Olisi 
hyvä, että niin piireillä kuin 
yhdistyksillä olisi oma tiedo-
tusvastaava.

Odotamme mielenkiin-
nolla Maanpuolustuskoulu-
tuksen naisohjelmaa, miten 
se koulutuksellisesti tulee 
kehittämään naisten roolia 
koulutuksessa. Olemme 
olleet mukana tässä kehit-
tämistyössä. Johan lakikin 

edellyttää entistä enemmän 
naisten osaamisen hyödyn-
tämistä maanpuolustus-
työssä. Jäsenistössämme on 
monipuolista osaamista mm. 
terveydenhuollon laajaa 
asiantuntemusta, opettajia, 
tietotekniikan osaajia. Juuri 
sellaisia hekilöitä, joita tarvi-
taan kriisinhallintaan, koulu-
tustehtäviin aina johtotasoa 
myöden, henkisten voima-
varojen kasvattamiseen ja 
erilaisiin avustustehtäviin. 
Mielestämme niitä voima-
varoja ei ole syytä hukata 
vaan hyödynnettävä siinä 
mittakaavassa kuin mah-
dollista. Pieni maa – pienet 
voimavarat. Kilpailemme-
han tämä päivänä maailman 
laajuisesti.

Tietooni onkin tullut, että 
MPK järjestää 1600 koulu-
tustapahtumaa eri puolilla 
Suomea. Kaikki tilaisuudet 
ovat avoimia myös naisille. 
Vaikka iso osa koulutuksesta 
on tarkoitettu armeijan käy-
neille, MPK tarjoaa useita 
satoja kursseja myös armei-
jaa käymättömille. Tietoa 
löytyy MPK:n sähköisestä 
kalenterista. 

Tutustumis- 
ja tiedotus- 
tilaisuuksia

Jotta naiset saavat tietoa 
oman maankuntansa koulu-
tustarjonnasta, MPK:n piirit 
järjestävät tänä vuonna nai-
sille kohdennettuja tutustu-
mis- ja tiedotustilaisuuksia 
maakunnittain suurimpien 

Liiton puheenjohtajan, 
Kaarina Drombergin 
avauspuhe
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Kaarina Dromberg ja Anna-Maija Iitola.

Iltavastaanotolla Maaherrantalolla.
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harjoitusten yhteydessä. 
Samalla naisille kerrotaan 
mahdollisuuksista osallistua 
vapaaehtoiseen maanpuo-
lustukseen sekä kriisinhal-
linta- ja siviilikriisinhallin-
tatehtäviin. 

Toivon, että liittomme 
piirit käyttävät tätä mahdol-
lisuutta aktiivisesti hyväk-
seen. Uskon, että samalla 
saamme innostuneita uusia 
jäseniä joukkoomme.

Luonto jyrisee
Eri puolilla maailmaa luon-
nonvoimat aiheuttavat suurta 
tuhoa ja ahdinkoa. Olemme 
kuvitelleet, että olemme tääl-
lä Euroopassa aika turvatus-
sa asemassa. Nain pitkälti 
on, mutta Islannin tulivuo-
ren purkaus voi aiheuttaa 
todellisen kaaoksen len-
toliikenteen keskeytyksen 
vuoksi ja matkustajien tur-
vallisuuden takaamiseksi. 

Nyt testataan, kuinka jär-
jestelmät toimivat poikke-
ustilanteissa. Mitä varhem-
min olemme perehtyneet 
erilaisiin poikkeustilantei-

siin, sitä nopeammin me 
pystymme selviytymään 
tilanteesta. Eri tasojen osaa-
jia ja eri toimijoiden yhteis-
työtä tarvitaan tänä päivänä 
entistä enemmän. 

Me voimme omalta 
osaltamme olla osa tätä 
järjestelmää, sillä monta 
kertaa on kysymys myös 
turvallisuudesta. Erilaiset 
ympäristöuhat onkin tule-
vaisuudessa otettava entistä 
vakavammin.

Haluan tässä lainata ulko-
misnisteri Aleksander Stub-
bin puhetta Turvallisuus- ja 
puolutusasian komitean 10-
vuotisseminaarissa: ”Vuosi 
sitten tarkastelimme turval-
lisuus- ja puolustuspoliit-
tisen selonteon yhteydessä 
perusteellisesti toimintaym-
päristömme muutosta. Esillä 
olivat katastro� , pandemiat, 
talouskriisi, mutta myös pe-
rinteisimmät uhkakuvat. 

Yksi selonteossakin tuli 
selväksi: elämme globa-
lisoituvassa maailmassa, ja 
varautuminen alkaa maapal-
lon toiselta puolelta. Suomi 

ei ole lintukoto, vaikka sitä 
joskus haluaisimmekin.” 

Hän jatkaa: ”Ei ole va-
rautumista ilman tehokasta 
kansainvälistä yhteistyötä. 
Ulkoinen ja sisäinen turval-
lisuus ovat saman kolikon 
kaksi puolta.”

Suomelle onkin tärkeätä, 
että olemme tiiviissä yhteis-
työssä Euroopan Unionin 
kanssa myös turvallisuus-
kysymyksissä. Itämeren 
alueen yhteistyö on osa 
turvallisuuspolitiikkaamme 
ja tiivistyvä pohjoismainen 
yhteistyö antaa vakavuutta 
Pohjolalle. Venäjällä panos-
tetaan vahvasti sotilaalliseen 
voimaan. Yhteistyö naapu-
riemme kanssa on tärkeää, 
mutta sinisilmäisiä meidän 
ei tule olla.

Valkoisen Suomen 
pääkaupunki

Olemme kokoontuneet 
tänne Vaasaan ”Valkoisen 
Suomen pääkaupunkiin” pi-
tämään liittokokoustamme. 
Nimi tulee siitä, että Mar-
salkka Mannerheim kokosi 
vaasalaisen suojeluskunta-
osaston pohjalta hallitusjou-
kot, valkoiset joukot. Myös 
Suomen senaatti siirtyi 
Vaasaan punaisten joukko-
jen saatua valtaansa Helsin-
gin. Vaasa toimi siten maan 
pääkaupunkina ja hallituk-
sen joukkojen tukikohtana 
kolme kuukautta vapaus/
kansalaissodan ajan. 

Vaasalla on merkittävä 
rooli itsenäistymisemme 
kannalta. Varuskuntatoi-
mintaa oli Vaasassa aina 
vuoteen 1998 saakka. Siitä 
huolimatta, että varuskunta 
on lopetettu, täällä elää vah-
vasti isänmaallinen henki.

Perinteitä ajatellen Poh-
janmaalla on hyvä perusta 
vapaaehtoiselle maanpuo-

lustustyölle. Maanpuolus-
tusnaiset ovat olleet aktii-
visesti mukana Joulutulilla 
jakamassa jouluglögiä, 
Tammisunnuntain tapahtu-
massa, itsenäisyyspäivän 
seremonioissa, kuntoiluta-
pahtumassa Juha Miedon 
johdolla ja Taiteiden yössä 
on kerätty varoja. 

"Vahvoja yhdessä 
toimien”

Merkittävänä pidän myös 
sitä, että on järjestetty 
lukiolaisille kirjoituskil-
pailu sodasta. Näin saam-
me nuoret kiinnostumaan 
oman maamme historiasta 
ja siitä yhteishengestä, mil-
lä maamme tulevaisuutta 
rakennettiin vaikeissakin 
olesuhteissa. Täällä on teh-
ty hyvää yhteistyötä muiden 
maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa. Tähän päteekin 
hyvin tämän vuoden tee-
mamme ”Vahvoja yhdessä 
toimien”.

Onkin hyvä jälleen kerran 
tuoda esille marraskuun yh-
teinen syyskokouksemme 
Suomen Reserviupseeriliiton 
ja Reserviläisliiton kanssa 
Seinäjoella. Näin pystym-
me monistamaan yhteisen 
maanpuolustustyömme.

Meidän tehtävämme on 
samalla viedä sitä arvokas-
ta maanpuolustusperinnettä 
seuraaville sukupolville kii-
tollisina sotaveteraaneille, 
lotille ja vahvalle kotirinta-
malle siitä, että saamme elää 
vapaassa isänmaassa.

Haluan lämpimästi kiittää 
Maanpuolustusnaisten Lii-
ton Pohjanmaan piiriä suju-
vista kokousjärjestelyistä ja 
hyvästä oheisohjelmasta.

Valtiopäiväneuvos
Kaarina Dromberg

MNL ryn
puheenjohtaja
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Järjestyksessään 13. Jää-
käriseminaari järjestettiin 
sunnuntaina 18. huhtikuuta 
Kortesjärven liikuntatalolla. 
Seminaari alkoi perinneju-
malanpalveluksella vuoden 
1910 mukaan Kortesjärven 
kirkossa. Jumlanpalveluksen 
jälkeen laskettiin seppele 
Jääkärimuistomerkille. Itse 
Jääkäriseminaari alkoi tä-
män jälkeen.

Seminaarin avasi Kauha-
van kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Jouko Mäki-
nen. Hän muistutti kuulijoita 
siitä, että joka viidestoista 
jääkärikoulutuksen saanut 
oli nykyisen Kauhavan alu-
eelta. 

– Noin 120 nuorta miestä 
lähti Saksaan koulutukseen 
täältä Kauhavalta, kertoi 
Mäkinen. 

– Lukumääräisesti heitä 
lähti eniten Alahärmän alu-
eelta, mutta asukaslukuun 
suhteutettuna eniten oli Kor-
tesjärveläisiä nuorukaisia. 
Jääkärit uskoivat unelmaan-
sa, itsenäiseen isänmaahan. 
Lähtö sotilaskoulutukseen 
vaati myös rohkeutta, oli-
han kyse maanpetturuu-
desta suurruhtinaskuntaa 
kohtaan. 

– Kortesjärven vaakunan 
mantovanristi on jääkärien 
tunnus ja kunnianosoitus 
heille, muistutti Mäkinen. 
Aihe oli myös itsestäänsel-
vyys, kun uutta vaakunaa 
suunniteltiin Kauhavan kau-
pungille.

Seuraavaksi seminaarissa 
kuultiin Metsähallituksen 
erikoissuunnittelija Päivi 
Tervosta. Hän kertoi Hyryn-
salmella sijaitsevan Hallan 
Jääkäripirtin kunnostustöis-
tä. Pirtti sijaitsee metsähal-
lituksen mailla Saarijärven 
aarnialueella. Pirttiin voi 
tutustua opastetuilla retkillä, 
joita voi tilata Hyrynsalmen 
kunnasta. 

Jääkäripirtin rakennutti 
vuonna 1914 hyrynsalme-
lainen Hallan Ukko eli Juho 
A. Heikkinen kalastusma-
jakseen. Pirtin oikea käyt-
tötarkoitus oli kuitenkin 
toimia yhtenä etappina Ruot-
sin kautta Saksaan matkaa-
vien jääkärien piilopirttinä. 
Enemmän tästä itäisestä 
etappitiestä kertoi seminaa-
rin toinen vieras, kotiseu-
tuneuvos Kalle Juntunen 
Hyrynsalmelta.

Hallan Ukoksi kutsuttu J. 
A. Heikkinen oli merkittävä 
hahmo itäisen etappitien his-
toriassa. Kun vuonna 1914 
Suomesta päätettiin lähettää 
200 nuorta miestä sotilas-
koulutukseen Saksaan, so-
vittiin samalla etappireittien 
luomisesta. Kaikki toiminta 
oli tehtävä venäläisiltä salas-
sa ja etappipaikoiksi valittiin 
vain luotettavia taloja. Myös 
kievarit ottivat jääkäreiksi 
mieliviä vastaan. Jääkäreik-
si lähtevät käyttivät joitakin 
tiettyjä tuntomerkkejä, mistä 

Jääkäriseminaarissa paneuduttiin jääkärien 
lähtöön, koulutukseen ja paluuseen
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etappipaikalla heidät tunnis-
tettiin. Yksi tuntomerkki oli 
vasemman hihan kääntämi-
nen. 

Itäistä etappitietä käytet-
tiin myös jääkärien värväyk-
seen. Jo ennen kuin Saksasta 
tuli päätös kahden tuhannen 
miehen kouluttamisesta, al-
koi itäisellä etappitiellä käy-
dä kuhina. 

– Itäisen etapin suunnit-
telussa otettiin förskottia, 
kertoi Juntunen. Tiedettiin, 
että lupa lisäkoulutukselle 
tullaan Saksasta saamaan, ja 
asiat laitettiin hyvissä ajoin 
liikkeelle. Hallan Ukko ar-
vasi heti mistä oli kyse, ja 
hän majoitti piilopirttiinsä 
jääkärikoulutukseen lähti-
jöitä. Kajaanin ylioppilaat 
hoitivat itäisen Suomen vär-
väystä, mutta asialla olivat 
kaikki muutkin torppareista 
talonpoikiin. 

Saksasta tuli ryhmä jää-
käreitä organisoimaan itäi-
sen etappitien toimintaa. He 
harjoittivat myös mieliala-
tutkimusta kansan parissa. 
Oli tärkeä tietää, saadaanko 
kansa lähtemään mukaan va-
pauttamaan Suomea. Itäisen 
etappitien kautta kulki myös 
paljon sotavankipakolaisia 
matkalla kotimaahansa.

Siitä, kuinka Suomen 
itsenäistyminen oikein lo-
pulta tapahtui, tuli seminaa-
riin puhumaan tohtori Yrjö 
Rinta-Jouppi. Hän on ken-
raalimajuri Wilhelm Thes-
leffin veljentyttärenpoika. 
Rinta-Joupin esitys perustui 
kenraalimajuri Thesleffin 
kirjoittamiin muistelmiin. 
Thesleff toimi jääkäreiden 
yhdyshenkilönä Saksas-
sa. Tämä oli siihen aikaan 
maanpetoksellista toimintaa. 
Thesleff toi jääkärit Saksasta 
Suomeen, Vaasaan. Hän oli 

myös mukana kun 10 000 
saksalaisjääkäriä nousi 
maihin Helsingin edustalla 
ja ajoi Venäjän laivaston 
pois Suomesta. Thesleff toi-
mi kansalaissodan aikana 

sotaministerinä ja puolus-
tusvoimien ylipäällikkönä. 
Sodan päätyttyä hän palasi 
Viipuriin liikemieheksi.

Seminaarin saksalaisvie-
ras, Hohenlockstedtin kult-

tuuri- ja museoyhdistyksen 
puheenjohtaja Achim Jabu-
sch, oli valitettavasti joutu-
nut perumaan tulonsa Euroo-
passa vallitsevien lentorajoi-

tusten vuoksi. Seminaarissa 
kuultiin myös Pohjanmaan 
sotilassoittokuntaa, jota 
johti yliluutnantti Sami Sal-
mivuori. 

Tanja Wetterstrand

Erikois-
suunnitte-
lija Päivi 
Tervonen 
Metsähalli-
tuksesta ja  
taustana 
Hallan 
Jääkäri-
pirtin esite.

Museointendentti Maaria Koivula- Talkkari ja kotiseutuneuvos Kalle Juntunen tarkastelevat seminaari-
ohjelmaa.

Kauhavan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Jouko Mäkinen ja kaupunginjohtaja Harri Mattila 
seuraavat seminaariohjelmaa.

Tohtori Yrjö Rinta-Jouppi esitelmöi Wilhelm Thes-
lef� stä.

Hallan ukko -kirjaa on myynnissä ai-
nakin Hyrynsalmen kunnassa. Sen 
hinta on 25 euroa + postituskulut. 
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Vastikään julkaistun 
”Mieleenpainuvin muis-
toni sotavuosilta 1939–
1945”-kirjan syntypro-
sessi ulottuu kahden vuo-
den taakse.Idea kirjasta 
syntyi toukokuussa 2008 
Annukka Valon ja Elina 
Salon opiskellessa Kes-
ki-Pohjanmaan ammatti-
korkeakoulussa teatteri-
ilmaisun ohjaajiksi. An-
nukka oli jo pitkään ollut 
kiinnostunut Suomen 
sotavuosien 1939–1945 
tapahtumista. Tutustuttu-
aan opintojensa toisena 
lukuvuonna sadutukseen 
eli tarinoiden keruun me-
netelmään Annukka päät-
ti yhdistää mielenkiinnon 

Kirjauutuuksia

Mieliinpainuvin muistoni sotavuosilta 1939–1945

Toukokuun 11. päivänä 
tuli kuluneeksi 50 vuotta 
kun Hattulan – Tyrvännön 
Reserviupseerikerho ja 
Hattulan–Tyrvännön Re-
servialiupseerit, nykyiset 
– Reserviläiset,  perustet-
tiin. Juhlapäivän kunni-
aksi heidän historiastaan 
ilmestyi kirja. Kirjan jul-
kistamistilaisuus oli  25.4. 
Parolan lukiossa. Kirjan 
julkistamisen jälkeen pi-
dettiin samassa paikassa 
Veteraanijuhla, jonka yh-
teydessä juhlittiin myös 
pyöreitä vuosia täyttäviä 
reserviläisjärjestöjä.

Kirja Hattulan – Tyrvännön reserviläisjärjestöjen 
historiasta julkaistiin veteraanipäivän merkeissä

Kirja ei jää pelkästään 
miehiseksi maanpuolustus-
tahdon ylistykseksi, sillä 
siinä on mukana myös nais-
ten osuus. Kirjassa on oma 
lukunsa varattu 30 vuotta 
täyttävälle Hattulan – Tyr-
vännön Maanpuolustusnai-
sille ja Reservialiupseerien 
Naisjaostolle, joka Reservi-
läisliiton sääntömuutoksen 
myötä liitettiin Hattulan – 
Tyrvännön Reserviläisiin 
1998.

Kirjan ovat kirjoittaneet 
Pekka Laine ja Marjatta 
Hinkkala. Kirjan lähde-
aineistona ovat pääasiassa 

olleet yhdistysten arkis-
tomateriaalit. Lisäksi on 
haastateltu yhdistyksissä 
voimakkaasti vaikuttaneita 
henkilöitä. Näistä esimerk-
kinä mainittakoon muun 
muassa Marja Kupila, Vir-
va Lumme, Teuvo Hakari ja 
Veikko Jansson, jotka kaikki 
neljä olivat yhdistystensä pe-
rustajajäseniä.

Haastatteluja kirjassa on 
24, jotka pääsääntöisesti on 
tehnyt Marjatta Hinkkala, 
samoin hän on kirjoittanut 
myös Maanpuolustusnais-
ten osuuden. Muun aineis-
ton osalta tutkimustyön ja 

kirjoittamisen on tehnyt 
Pekka Laine, joka on myös 
taittanut kirjan.

Kirja on pehmeäkantinen, 
B5-kokoa ja 256-sivuinen, 
sisältäen 180 mustavalko-
kuvaa.

Yhdistysten historiassa on 
selvästi nähtävissä ajanjak-
sot jotka ovat olleet erittäin 
tapahtumarikkaita tai vaikut-
tavia, siksi tutkimustyössä ja 
haastatteluissa onkin paino-
piste asetettu näille vuosi-
kymmenille, jolloin kirjaan 
on saatu luotua selviä asia-
kokonaisuuksia.

Kirjaa sävyttää tuntuvasti 

kohteensa. Hän päätti suun-
nitella ja toteuttaa tarinalli-
sen projektin, jossa keräisi 
sota-ajan ihmisten muistoja 
sadutus-menetelmällä tallen-
nettavaksi.

Sadutus-menetelmässä ke-
rätään tarinoita mistä tahan-
sa aihepiiristä. Sadutuksessa 
on yleensä kaksi osapuolta, 
tarinan ylöskirjaaja (sadutta-
ja) ja tarinan kertoja (sadu-
tettava). Saduttajan kehotus 
kertoa tarina kuuluu sadutet-
tavalle seuraavalla tavalla; 
”Kerro tarina. Minä kirjaan 
sen ylös juuri niin kuin sen 
minulle kerrot. Kun tarina 
on valmis, luen sen sinulle 
ääneen ja voit vielä muuttaa 
tai korjata jotain, jos haluat.” 

Saduttaja kirjoittaa sana sa-
nalta kertomuksen ylös kä-
sin. Sadutus-menetelmään 
kuuluu tarinan sana- ja ään-
netarkka ylöskirjaaminen. 
Tarinan loppuun kirjataan 
ylös sadutettavan henkilön 
etu- ja sukunimi, tarinan 
kerrontapaikka ja päivämää-
rä. Sadutettava ihminen saa 
kertoa tarinansa myös nimet-
tömänä niin halutessaan.

Annukka kysyi opiske-
lutoveriansa Elina Saloa 
mukaan projektiin ja hänen 
suostuttuaan he alkoivat yh-
dessä suunnitella projektin 
sisältöä ja tavoitteita. Pro-
jekti sai nimen ”Mieleenpai-
nuvin muistoni sotavuosilta 
1939–1945”- sadutuskiertue 

Keski-Pohjanmaalla. Sodan 
kokeneiden ihmisten tarinoi-
ta päätettiin kerätä otsikolla 
”Mieleenpainuvin muistoni 
sotavuosilta 1939–1945”. 
Rintamaveteraanien- ja lot-
tien lisäksi tarinoita haluttiin 
kerätä sodan aikana myös 
kotirintamalla toimineilta 
ihmisiltä. Paljon tietoa, ko-
kemuksia, ajatuksia ja näke-
myksiä mahtuu yhden ihmi-
sen elämään, joten jokaiselle 
halukkaalle tahdottiin antaa 
mahdollisuus kertoa oma 
muistonsa.Tarinoiden ker-
tojina projektissa toimivat 
Keski-Pohjanmaalla asuvat, 
sota-ajan kokeneet naiset ja 
miehet. Annukka ja Elina 
keräsivät tarinoita pääasias-

yhdistysten keskeinen yh-
teisymmärrys. Jo alkuvuo-
sien hankaluudet opettivat 
luottamaan ”naapuriapuun”. 
Asioita ei pelkästään hoidet-
tu yhdessä, vaan myös ”naa-
puriin” tukeuduttiin kun oli 
tarve. 

Yhteistyöstä on osoituk-
sena monet yhteiset kilpailut 
ja juhlat, niin kuin tämä 50-
vuotisjuhlakin, eikä unohtaa 
voi tätä kirjahankettakaan 
tästä yhteistyösarjasta. 

Ei myöskään sovi vä-
heksyä naisten osuutta yh-
teistyössä, se tulee esiin 
itse toiminnassa kuin sen 

rahoittamisessakin, niin 
upseereilla kuin aliup-
seereillakin.

Lisätietoja kirjasta
Pekka Laine  

puh. 045 234 2730
pekka.laine@aina.net

sa sotaveteraani ,-invalidi, 
-orpo- ja rintamanaisyhdis-
tysten kokouksissa, mutta 
myös muutamien ihmisten 
kotona. Projekti kesti koko-
naisuudessaan lähes kaksi 
vuotta. Itse sadutustapah-
tumat sijoittuivat ajallisesti 
heinäkuusta 2009 marras-
kuuhun 2009.

”Mieleenpainuvin muisto-
ni sotavuosilta 1939–1945”-
kirjan kansissa on kerättynä 
noin sata kertojiensa mie-
leenpainuvinta muistoa 13 
Keski-Pohjanmaan kunnas-
ta. Kirjan taittajana ja visu-
aalisen ilmeen toteuttajana 
oli kokkolalainen Malena 
Haglund ja se painettiin kok-
kolalaisella Antti Välikangas 

Oy:llä. Kirja julkaistiin 
Kokkolan kaupunginkir-
jastossa 18.6.2010. Kirjo-
ja voi ostaa Kokkolan ter-
veyskeskuksen kanttiinista 
tai vaihtoehtoisesti suoraan 
Annukalta ja Elinalta. Li-
sätietoja saa osoitteista an-
nukkavalo@gmail.com tai 
elinasalo.es@gmail.com

Haapajärven sotiemme veteraanien perinnehuone 

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

Kyrkoesplanaden 22 
Källarvåningen 
Kirkkopuistikko 22 
Kellarikerros

Öppet / avoinna   arkisin/vardag.  klo/kl. 10:00–16:00 
Grupper/ryhmät enligt överenskommelse/sopimuksen mukaan.   tel. / puh. (06) 3129 894.

Teemana näyttely: Suomen lippu 90 vuotta.
Utställning: Finlands � agga 90 år.

Erikoisnäyttely:
 "Talvisodan aikainen 
Merenkurkun jäätie" 

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

Aikavaraukset: 
vapaa-aikavirasto 
puh. 08 – 769 3201

Museot ovat kansakunnan muisti
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Sotaharjoituksen suun-
nittelu vie aikaa. Keski-
Pohjanmaan komppanian 
kesäkuisen kertausharjoi-
tuksen suunnittelu alkoi jo 
viime vuoden joulukuussa. 
Harjoitus käytiin Kokkolan 
sataman alueella.

Harjoituksen suunnit-
telusta vastaava johtajan 
apulainen, komentajakap-
teeni Pauli Salo kertoo, 
että komppania voisi toki 
ryhmittyä kohteelle ilman 
valmistelujakin, mutta 
suunnittelu haluttiin tehdä 
kunnolla.

– Opetuksesta haluttiin 
kaikki irti. Ensimmäisessä 
vaiheessa suunnittelussa oli 
mukana komppanian johto 
ja vain kaksi viikkoa sitten 
oli vuorossa myös perusta-
miskeskus, Salo kertoo.

Harjoitukseen komp-
paniasta otti osaa 150 re-
serviläistä. Muut joukot ja 
Pohjanmaan Aluetoimiston 
henkilökunta mukaan las-
kettuna osallistujien koko-
naisvahvuus nousi yli kah-
teensataan.

– Varusteitakin piti ja-
kaa useampi rekkakuorma, 
vaikka maakuntakomppani-
oilla on jo henkilökohtainen 
varustus valmiina kotona 
aseita lukuun ottamatta, 
Salo kuvaa harjoituksen 
kokoa.

Siviilien seassa
Maakuntakomppania har-
joittelee vähintään kerran 
vuodessa, mutta noin joka 
kolmas vuosi sen harjoitus 

Komentajakapteeni Pauli Salo sanoo, että sotahar-
joitus siviilialueella vaatii paljon suunnittelua mutta 
ovat hyvää harjoitusta joukoille.

Keski-Pohjanmaan maakuntakomppanian päällikkö Jari Myllymäki antaa marssikäskyn Lohtajalta Kokko-
lan satamaan. Tilannetta seuraa harjoituksen johtaja everstiluutnantti Tapio Luukkainen.

Sotaharjoituksessa on
suuntautuu puolustusvoi-
mien harjoitusalueiden ul-
kopuolelle.

– Tässä harjoituksessa pe-
lataan ihan kuin olisi tämä 
päivä, rauhan ajan valtuuk-
sin. On menossa painostus-
vaihe, Suomea painostetaan 
poliittisesti ja sotilaallisesti, 
Salo selventää.

Maakuntakomppaniat 
kutsutaan vaaran uhatessa 
ensimmäisenä kokoon. Siksi 
niiden on tiedettävä, miten 
toimitaan, kun valmiuslake-
ja ei ole vielä voimassa.

– Harjoitus kulkee, ku-
ten suuret raamit on luotu. 
Miehet osaavat hommansa, 
mutta sitten vasta nähdään 
ammattitaito, kun ei me-
nekään suunnitelmien mu-
kaan.

Salon mukaan sotilaan pi-
tää osata myös soveltaa ja 
siksi on hyvä, ettei harjoitus 
aina sujukaan ennalta tehty-
jen nuottien mukaan.

Mitä saa tehdä?
Sotilaiden toiminta sivii-
lialueella on vaativaa. Sa-

lon mukaan viimeisenkin 
miehen pitää tietää, mitä 
saa tehdä. Saako pysäytellä 
ihmisiä ja kysellä kulkulu-
pia.

– Harjoituksessa on vas-
taosasto, joka kuvaa viholli-
sen erikoisjoukkoja. Ne voi-
vat hiippailla missä vain ja 
käyttää mitä tahansa keinoja 
harhautukseen.

Vastaosaston miehet voi-
vat tulla vastaan siviilin tai 
suomalaisen sotilaan asus-
sa. Ne voivat rikkoa paitsi 
siviili- myös sodan lakeja.

Harjoituksen luonteen 
vuoksi Keski-Pohjanmaan 
komppania harjoittelee 
virka-apua myös poliisin ja 
merivartioston kanssa.

Innokas 
komppania

Keski-Pohjanmaan komp-
panian päällikkö, majuri 
Jari Myllymäki sanoo, et-
tä sataman suojaaminen on 
haaste. Se merkitsee myös 
sitä, siinä oppii paljon.

– Vapaaehtoiset ovat on-
neksi innokkaita ja motivoi-
tuneita, ja virheistä oppii, 
Myllymäki lisää.

Joukkojen varustamisesta 
vastaavan perustamiskes-
kuksen päällikkö, kapteeni 
Reijo Rönkkö oli ryhmään-
sä tyytyväinen. Se on hy-
vin koulutettu ja pysynyt 
pitkään kasassa.

Harjoituksen johtajana 
toimi Pohjanmaan aluetoi-
miston päällikkö everstiluut-
nantti Tapio Luukkainen.

Rosvolle kovaa kyytiä.

Terroristi kiikissä

Alusta tarkastetaan.
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Keski-Pohjanmaan maakun-
takomppanian kesäkuinen 
harjoitus kulki kuten pitikin. 
Tätä mieltä oli harjoituksen 
johtaja, Pohjanmaan Alue-
toimiston päällikkö eversti-
luutnantti Tapio Luukkai-
nen.

– Omalta kohdaltani tämä 
oli paras maakuntakomppa-
nian harjoitus, tosin myös 
ensimmäinen, Luukkainen 
kertoi omista lähtökohdis-
taan vastaavissa harjoituk-
sissa.

– Asenteesta ja motivoitu-
misesta näki, että suurin osa 
miehistä on hakenut vapaa-
ehtoisesti mukaan komppa-
niaan. Kokonaisuudessaan 
olen tosi tyytyväinen, Luk-
kainen jatkoi.

Maakuntakomppanian 
mukana oli myös vapaasta 
reservistä mukaan otettuja 
reserviläisiä. Luukainen 
toivoi, että myös he ovat 
tunteneet kuuluvansa jouk-
koon.

Yllätykset 
harjoituksen suola

Harjoituksen aikataulut pi-
tivät. Komppanian perusta-
minen Lohtajalla meni hy-
vin ja Kokkolassa toiminta 
alkoi aikataulun mukaan.

– Harjoituksen todelli-
nen suola on kuitenkin se, 
ettei kaikki mene kuten on 

Varusteiden jako on kertausharjoituksissa ensim-
mäinen stressin paikka.

sata asiaa hoidettavana
Keski-Pohjanmaan komppaniassa on hyvä henki

suunniteltu. Sitten näh-
dään kuinka asiat voidaan 
hoitaa.

Luukkaisen mukaan juu-
ri yllätyksiä varten sotavä-
essäkin harjoitellaan. Ei 
todellisessa elämässäkään 

kaikki mene kuten pitää 
vaikka kuinka hyvin on 
suunniteltu.

– Tosin lyhyt harjoittelu-
aika rajoittaa tätäkin. Viikon 
kestävässä harjoituksessa 
ei voi kovin paljon poiketa 

suurista linjauksista, Luuk-
kainen huomauttaa.

Taisteluammuntaa 
tulossa

Pohjanmaan Aluetoimiston 
alueella on kolme maakun-
takomppaniaa. Keski- ja 
Etelä-Pohjanmaan sekä 
Pohjanmaan komppaniat.

Toimiston resursseilla 
ja henkilömäärällä voi jär-
jestää yhden harjoituksen 
vuodessa, joten kullekin 
komppanialle tulee harjoi-
tus keskimäärin kerran kol-
messa vuodessa.

– Aluetoimiston henki-
lökunnalla kuluu vuoden 
toinen puolisko näiden ja 
toinen kutsuntojen kanssa, 
Luukkainen kertoo.

Hän sanoo, että ensi 
vuonna ei tämän ja edellis-
kesien kaltaista harjoitusta 
ole luvassa. Suunnittelu on 
meneillään. Sen verran toi-
miston päällikkö kertoo, että 
harjoitus saattaa olla taistelu-
ammuntatyyppinen.

Keski-Pohjanmaan komp-
panian harjoitus alkoi ja päät-
tyi Lohtajalta. Tehtävänä oli 
suojata Kokkolan satamaa. 
Harjoituksen ajankohta oli 
7.–11.6.2010.

Tiedotus/PohmSALE

Harjoituksen todellinen suola on kuitenkin se, ettei 
kaikki mene kuten on suunniteltu. Sitten nähdään 
kuinka asiat voidaan hoitaa, sanoo harjoituksen 
johtaja, Pohjanmaan Aluetoimiston päällikkö evers-
tiluutnantti Tapio Luukkainen.

Keski-Pohjanmaan komppanian harjoitus alkoi ja 
päättyi Lohtajalta. Tehtävänä oli suojata Kokkolan 
satamaa. 

Tauko paikalla.
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Matkan aiheina ovat: 1) Talvisodan Suomussalmen 
taistelut jääkäreiden ja muiden pohjalaistaistelijoi-
den näkökulmasta (30.8.); 2) Itäisen etappitien pää-
tukikohta ”Hallan Ukon valtakunta” Hyrynsalmella 
(31.8.).

Kohteisiin tutustuminen toteutetaan paikallisten 
ammattioppaiden johdolla. Lisäksi matkaan osallis-
tuvien kotipaikkakunnilta kartoitetaan ennakkoon po. 
Taisteiluihin osallistuneet jääkärit ja muut veteraanit, 
jolloin tapahtumat taistelupaikoilla saavat  myös mie-
lenkiintoisemman henkilökohtaisen näkökulman.

Matkan hinta 160,00 €/hlö, sisältäen bussimatkan 
Kauhava-Suomussalmi-Hyrynsalmi-Kauhava, ma-
joitus (2 yötä) 2 h huoneessa, aamupalat, retkilounaat 
(2 kpl), opastukset, pääsymaksut kohteisiin.

Lisätiedustelut ja tarkka matkaohjelma: 
Lasse Hokkala, puh: 0400-414851.
Ilmoittautumiset sitovasti 02.07.10 mennessä
Lasse Hokkala puh: 0400-414851 tai 
olli.hokkala@netikka.� 
Jussi Manninen puh: 0400-542772
Matka on avoin kaikille. Erityisesti Suomussalmen 

veteraanien jälkipolville tarjoutuu mahdollisuus tu-
tustua seikkaperäisesti taisteluvaiheisiin juuri siellä 
missä  ne tapahtuivat.

Suomen Jääkärimuseon Ystävät ry.  

Jääkäriperinnematka 
Suomussalmelle ja 

Hyrynsalmelle 
29.–31.08.2010

Koneita esillä vieraille.

Kuvassa seniorit Antti Roiko-Jokela, Heikki Kippo, Veikko Kivinen, Lauri Appelgren, Lars Syrjä, Veikko 
Hänninen ja Unto Saukko.

Keski-Pohjanmaan piirin 
seniorimatka Kauhavalle

Keski-Pohjanmaan Maan-
puolustajien piirin Neuvot-
telukunta järjesti 28.5.2010 
seniori-ikäisille 60+ tutus-
tumismatkan Kauhavan 
lentosotakoululle avoimien 
ovien päivänä. 

Monille matka oli en-
simmäinen tutustuminen 
ilmavoimien toimintaan. 

Evl Kari Partinen kerto-
massa senioreille ilma-
voimista.

Paikalle saavuttiin kello 10, 
jolloin nähtiin ensimmäinen 
Hawk-lentonäytös ja myö-
hemmin päivällä uudestaan 
sekä myös Hornetin taituri-
mainen esitys. 

Kalustoa oli runsaasti 
yleisön nähtävänä ja soti-
laspoliisi esitys. Senioreit-
ten matkan kruunasi varsin 

seikkaperäinen lentolaivu-
een komentaja evl Kari Par-
tisen selvitys ilmavoimista 
tänään. 

Vierailun aikana voitiin 
ruokailla armeijan tapaan 
hernekeittoa ja näkkilei-
pää.

Keijo Knuuttila

Sotiemme veteraanien 
keski-ikä on lähes 88 
vuotta. He tietävät koke-
muksesta liikunnan mer-
kityksen ihmisille ja ovat 
näin ollen huolestuneita 
nuorempien sukupolvien 
fyysisestä kunnosta. Vete-
raanit haluavatkin liikun-
nan kaikkien yhteiseksi 
asiaksi ja haastavat koko 
kansan kävelemään. 

YK:n rauhan päivän 
kunniaksi järjestetään 
kävelytapahtuma kolman-
nen kerran sunnuntaina 
19.9.2010. Ensimmäisen 
tapahtuma Suomessa 
järjestettiin vuona 2008. 
Kyseisenä vuonna tähän 
maailmanlaajuiseen käve-
lyyn osallistui 51 maassa 
yli 2 miljoonaa ihmistä. 
Suomessa liikuntatapah-
tuma oli 29 paikkakun-
nalla ja kävelijöitä 2700. 
Vuonna 2009 kävely jär-

Veteraanikävelytapahtuma 
Vaasassa sunnuntaina 19.9. klo 12

jestettiin jo 40 paikkakun-
nalla ja tempasi mukaansa 
5500 kävelijää. 

Syksyn tapahtuman odo-
tetaan vetävän ennätysmää-
rän reippailijoita. 

Tapahtuman alullepanija 
on Maailman veteraanijär-
jestö (World Veterans Fede-
ration). Suomessa kävely-
tapahtuman järjestämiseen 
osallistuu ja vie eteenpäin 
kaikki keskeiset veteraani-
järjestöt ja maanpuolustus- 
sekä kansalaisjärjestöjä 
Suomen Rauhanturvaaja-
liiton johdolla. 

Ulkoillaan hyvän 
asian puolesta

Liikuntatapahtumasta on 
tarkoitus tehdä kansalais-
tapahtuma, jossa veteraa-
nisukupolvi ulkoilee hy-
vän asian puolesta yhdessä 
nuorempien sukupolvien 

kanssa. Kysymyksessä ei 
ole kilpailu eikä matkan 
pituudella ole merkitystä. 
Pääasia on, että viihdytään 
yhdessä raittiissa ilmassa ja 
hyvässä seurassa. 

Ennen kävelylle lähtöä 
on ohjelmaa, johon sisältyy 
mm. seppeleenlasku Vapau-
denpatsaalle ja veteraanien 
tervehdyksen esittää kama-
rineuvos Veikko Kurkiala. 
Myös Korsukuoro viihdyt-
tää erityksillään. 

Vaasan Sotaveteraanimu-

seo on myös avoinna il-
tapäivän aikana.  

Lähtötapahtuma on 
Vaasan torilla, Vapau-
denpatsaan edustalta 
sunnuntaina 19.9.2010 
klo 12:00 ja eri reittejä 
myötäillen kävely päät-
tyy Vaasan Sotilaskotiin, 
jossa on kahvi- ja mehu-
tarjoilu.  

Kaikille osallistujat 
huomioidaan veteraani-
kävelyn tunnuspinssillä. 
RL
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Kevään aikana järjestetty-
jen kurssien palautteiden 
perusteella yksikön kou-
luttajat ovat onnistuneet 
tehtävissään erinomaises-
ti. Uskon yksikön muo-
dostamisen yhteydessä 
tiivistyneen kouluttajien 
yhteistyön ja tiedonvaih-
don olleen osasyynä hy-
vään tulokseen – jos kohta 
tulokset ovat olleet hienoja 
aikaisemminkin. 

Yksikön muodostaminen 
on helpottanut merkittäväs-
ti kouluttajien rekrytointia, 
koska eri alojen osaajat ja 
kouluttajatehtäviin sitoutu-
neet henkilöt on kartoitettu 
järjestelmällisesti yksikön 
"kirjoihin". Oikeat henkilöt 
löydetään helposti oikeille 
paikoille. 

Muutamia uusimuotoisia 
kursseja on peruuntunut, 
koska kurssilaisia ei ole 
saatu riittävästi. Kurssien 
peruuntuminen on harmil-
lista, koska kurssien joh-
tajat ja kouluttajat olivat 
valmistelleet erittäin mie-
lenkiintoiset kurssisisällöt. 
Mutta kuten tavallista, niin 
uusia kursseja on syntynyt 
matkan varrella ja kokonai-
suutena tarkasteltuna kurs-
simäärät sekä kurssivuoro-
kaudet ovat suunnitelmien 
mukaisia.

Keski-Pohjanmaan KOTU-palsta
Kouluttajat osoittaneet taitonsa

Vuoden 2011 
kurssinjohtaja-

valinnat käynnissä 
– kouluttajavalinnat 

alkavat 
Kurssinjohtajien valinta 
vuoden 2011 kursseille on 
parhaillaan käynnissä. Kou-
lutus- ja tukihenkilöstön 
valinta on jo käynnistynyt 
muutamien kurssien osalta, 
mutta rekrytointi käynnistyy 
osastonjohtajien toimesta 
todenteolla kesäkuussa jat-
kuen syksyyn. 

Yksikön 
organisaation 

tarkastelu 
käynnissä

Kesän ja syksyn aikana tar-
kastellaan KOTU-yksikön 
organisaatiota ja sen toi-
mivuutta. Tavoitteemme 
on saada yksiköstä entistä 
toiminnallisempi. Suunnit-
telutyötä tehdään koulutuk-
sen johtoryhmässä, johon 
kuuluvat piiripäällikkö, 
KOTU:n varapäällikkö ja 
osastonjohtajat sekä paikal-

lispäälliköiden edustajat. 
Yksikön uusi organisaa-

tiomalli on tarkoitus saada 
valmiiksi syyskuuhun men-
nessä. Päävaihtoehtoina on 
nykyisen kaltainen toimin-
nallisesti jaettu yksikkö ja 
vaihtoehtoisesti yksikkö, 
johon kuuluisi 3–4 soti-
laskoulutus-, turvallisuus-
koulutus- ja tukiryhmistä 
koostuvaa alueellista kou-
lutus- ja tukiosastoa. Pyrki-
myksenä on se, että uudessa 
organisaatiossa osastojen 
ja ryhmien henkilöstön on 
helpompi kokoontua yhteen 
koulutuksen suunnittelua 
ja toteutusta varten. Hyviä 
vinkkejä otetaan mielellään 
vastaan.

Hyvää kesää kaikille 
kotulaisille ja yksikön toi-
minnasta kiinnostuneille 
– haastavia tehtäviä löytyy 
edelleen!

Piiripäällikkö ja KOTU-
yksikön päällikkö

Jukka Torppa
KOTU-yksikön järjestämää KRH-koulutusta Pau-
hassa.

Taustaa

Reserviläisliikunnan ke-
hittämishankkeen ensi-
sijaisena tavoitteena on 
lisätä reserviläisten fyysis-
tä toimintakykyä liikunnan 
keinoin. Reserviläisyhdis-
tysten liikuntatoiminnan 
kehittäminen, monipuolis-
taminen ja vetovoimaisuu-
den lisääminen on tämän 
kehityshankkeen keskeisin 
päämäärä.

Kehityshankkeen keski-
össä on vapaaehtoisten lii-
kuntakoordinaattorien rek-
rytointi ja kouluttaminen. 
Koordinaattorit toimivat 
liikuntatarjonnan kohdis-
tajina oman yhdistyksen 
tarpeisiin sekä jäsenistönsä 
innostajina ja kannustajina 
liikkumaan.

Tämän kehityshank-
keen taustalla ovat Re-
serviläisurheiluliitto (RE-
SUL), Keski-Pohjanmaan 
Maanpuolustajien piiri ry 
ja Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys (MPK) sekä 
Keski-Pohjanmaan Lii-
kunta ry (KePLi).

LIIKUNTAKOORDINAATTORIHANKE KÄYNNISTYY
Lähde Sinäkin mukaan aktiiviseksi toimijaksi omassa yhdistyksessäsi!

RESUL toimii hank-
keen koordinoijana, K-P:n 
maanpuolustajien piiri ry 
ja MPK organisoivat tämän 
hankkeen KePLi:n toimiessa 
hankkeen koulutusosioiden 
toteuttajana.

Rahoitus ja 
kustannukset

Hankkeen rahoituksesta 
puolet saadaan Kunnossa 
Kaiken Ikää -ohjelman han-
kerahoituksen kautta, lisäksi 
OPM on myöntänyt tukea 
hankkeelle. 

Osallistujille tämä koulu-
tus on maksuton.

Liikunta-
koordinaattorien 

rekrytointi

Haemme siis tähän hank-
keeseen mukaan aktiivisia, 
liikuntaan myönteisesti 
suhtautuvia henkilöitä Kes-
ki-Pohjanmaan Maanpuo-
lustajien piiri ry:n jäsenyh-
distyksistä.

Hankkeen onnistuminen 
edellyttää omaehtoista si-

toutumista kaikkiin koulu-
tus-jaksoihin, joita on yh-
teensä neljä sekä toimimista 
koulutuksen jälkeen omassa 
yhdistyksessä liikuntakoor-
dinaattorin tehtävässä.

Liikunta- 
koordinaattori:

Saa peruskoulutuksen 
yhdistyksensä liikunta-
koordinaattoriksi
Suunnittelee omalle yh-
distykselleen liikuntaoh-
jelman
Johtaa liikuntaohjelman 
toimeenpanoa yhdistyk-
sen johdon kanssa
Vastaa ohjelman seuran-
nasta
Vakiinnuttaa toimivat 
mallit yhdistyksen pe-
rustoimintaan

Liikuntakoordinaattori 
saa perehdytyksen ja perus-
koulutuksen tehtävään sekä 

asiantuntija-apua RESUL:sta 
sekä KePLi:stä mm. liikun-
taohjelman työstöön sekä 
toimeenpanoon.

Koulutusohjelma:
Koulutusohjelma jakaantuu 
neljään osioon, joissa jo-
kaisessa on oma teemansa 
sekä osallistujille räätälöity 
etätehtävä.

v. 2010
Ensimmäisessä jaksossa 
teemana on orientoitumi-
nen koulutusohjelmaan 
sekä terveysliikuntaan ja 
liikuntasuosituksiin tutus-
tuminen, katsaus yleisiin 
liikuntatapoihin ja niiden 
muuttamiseen. Lisäksi käy-
dään läpi reserviläisten kent-
täkelpoisuus sekä sähköinen 
kuntokortti. 

Toisessa jaksossa teemana 
ovat liikunnan edut ja hyö-
dyt, liikuntaohjelman laati-

minen omalle yhdistykselle 
sekä työkaluja ja malleja 
jäsenistön liikunta-aktiivi-
suuden lisäämiseksi. Lisäksi 
tutustutaan toimiviin viestin-
täratkaisuihin ja luodaan toi-
mivat yhteistyöverkostot.

v. 2011
Kolmas tapaaminen liittyy 
oman yhdistyksen liikunta-
ohjelman toteutumiseen ja 
mahdollisten tuki- ja koulu-
tustarpeiden kartoitukseen.

Neljäs koulutusjakso kes-
kittyy liikuntatapahtumien 
järjestämiseen ja markki-
nointiin oman yhdistyksen 
jäsenille.

Lisäksi koulutukseen osal-
listuville henkilöille järjeste-
tään RESUL:n kuntotestaa-
jakoulutus.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset osoittee-
seen MPK:n Keski-Poh-
janmaan piiripäällikölle 
Jukka Torpalle perjantai-
hin 6.8.2010 mennessä, il-
moittautumisen yhteydessä 
mainittava nimi, yhdistys 
tai kerho sekä tehtävä, pu-

helinnumero. Em. tietojen 
lisäksi on mukaan liitettävä 
lyhyt kuvaus mahdollisesta 
liikunta-alan koulutuksesta 
ja kursseista, joita on suo-
rittanut.

Lopullisen valinnan 
koulutusohjelmaan tekee 
hankkeen johtoryhmä, 
jossa ovat Satu Heinoja 
KePLi:stä, Kimmo Tas-
tula Kokkolasta, Christer 
Eriksson Kokkolasta, Jör-
gen Härmälä Pedesörestä, 
Juhani Tilli Reisjärveltä, 
Seppo Ruotoistenmäki Py-
häjärveltä, Antti Roiko-Jo-
kela Kannuksesta ja Jukka 
Torppa MPK:sta sekä Risto 
Tarkiainen RESUL:sta.

Lisätietoja
Lisätietoja antavat: 
Risto Tarkiainen, 
risto.tarkiainen@resul.� 
Satu Heinoja, 
satu.heinioja@kepli.�   
Jukka Torppa, 
jukka.torppa@mpky.�  
Kimmo Tastula, kimmo.
tastula@kokkola.� 
Antti Roiko-Jokela, antti.
roiko-jokela@kpedu.�  

AIKATAULU:
   Ajankohta Paikka
I ja II jakso   2010 syksy Kannus
III ja IV  jakso 2011 kevät Kannus

PIDÄ ITSESI KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ!

Naisten Valmiusliiton valtakunnallinen 
NASTA-valmiusharjoitus

Mikkelin Karkialammella 
17.–19.9.2010
Harjoitukseen voi osallistua kuka tahansa 
suomalainen nainen, joka haluaa vahvistaa 
turvallisuus- ja varautumistaitojaan. 

Koulutus on peruskoulutusta eikä 
edellytä ennakkotietoja tai taitoja 
tai minkään järjestön jäsenyyttä.  

LISÄTIETOJA:
www.naistenvalmiusliitto.�

Tule 
vahvistamaan 
turvallisuus-

taitojasi!
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Pitkään suunnitteilla ollut 
Ranskan ja Belgian matka 
toteutui viimein, matka oli 
tarkoitus toteuttaa jo viime-
vuoden puolella, mutta osal-
listujien vähyyden takia sitä 
oli hieman siirrettävä..

Tälläkin kertaa oli epä-
tietoisuus matkan toteutu-
misesta aivan viime hetkiin 
saakka, nyt puuttuivat luon-
nonvoimat asioiden kul-
kuun, Islannin tulivuori Ey-
jafjallajökullin. Nimi on niin 
vaikea lausua, että en sitä 
edes yritä, tyydyn kirjoitet-
tuun versioon! Sen taivaalle 
syytämän tuhkan mukana oli 
matkammekin kadota ”kuin 
tuhka tuuleen”, kuitenkin 
viime hetkillä ”tulivuoren-
haltija” päätti laittaa venttii-
lit pienemmälle ja kääntää 
tuulenhenki kuljettamaan 
loput pölyt amerikkalaisten 
kiusaksi, ainakin toistaisek-
si? Sehän sopi meille vallan 
mainiosti, nöyrimmät kii-
tokset vaan, ”sinne vuoren 
uumeniin”!

27.4. kello 5.00 kokoon-
tui Kokkola/Pietarsaaren 
lentoasemalle autokiltalai-
sia ja Keski-Pohjanmaan 
Maaseutuopiston nuorem-
pia matkalaisia. Tiukkojen 
turvatarkastusten jälkeen 
päästiin koneeseen ja kel-
lo 5.55 Finncomm ATR 72 
potkurikoneella kohden Hel-
sinkiä, näin oli matkamme 
alkanut.

Noin 7.00 aikoihin sitten 
Helsingissä, mistä jouk-
koomme liittyy lisää mat-
kalaisia Vantaalta, Vaasasta, 
Oulusta ja Turusta, kaikki 
on nyt paikalla, yhteensä 30 
henkilöä.

Matkan johtaja Autokillan 
puheenjohtaja Ari Olli ja va-
rajohtajana Antti Roiko-Jo-
kela toivottavat matkalaiset 
tervetulleeksi mukaan mat-
kalle ja kertovat viimehetken 
kuulumiset.

Kello 7.30 jälkeen nou-
semme Finnairin Airbus-ko-
neeseen, jätämme Suomen 
taaksemme ja suuntaamme 
kohden Pariisia. Lentoaika 
vajaat kolme tuntia, siinä 
aamiaisen lomassa siirtelem-
me kellojen viisareita tunnin 
taaksepäin, jotta saadaan 
päivälle lisää pituutta.

Siten kellon ollessa 9.30 
paikallista aikaa saavumme 
Pariisiin De Gaullen lento-
kentälle. Hetkisen odottelua, 
kunnes saadaan laukut ulos 
koneesta. Bussi odottelee 
meitä valmiina lähtöön, pak-
kaamme laukut ”ruumaan” 
ja matka kohti Beauvaisin 
kaupunkia ja Massey-Fer-
gusonin traktoritehdasta. 
Saamme heti ihailla ja naut-
tia keväästä, reippaat +20 
astetta lämmintä, lehti puus-
sa, kukat kukkivat ja ruoho 
viheriöi, vain vajaan kolmen 
tunnin päässä Suomen ark-
tisista oloista! Ihmeellistä, 
mutta totta ja tuntui ihan 
mukavalta!

Puolenpäivän aikoina 

Autojoukkojen Keski- Pohjanmaan kilta ja Maaseutuopisto 
vierailivat Ranskassa ja Belgiassa

olemme perillä AGCO ”Mas-
sikan” tehtailla, tästä vierailu 
alkaa. Tervetulo toivotusten 
jälkeen siirrymme lounas-
tamaan tehtaan viihtyisään 
ruokalaan, ruuassa löytyy 
Ranskalaiseen tapaan, viiniä 
tietty, ollaanhan tunnetussa 
viinimaassa.

Kunnon aterian jälkeen 
on energiaa varastossa, ei-
pä muuta kuin kiertämään 
ja tutustumaan tehtaan toi-
mintaan. Alue on mittava 
kymmeniä hehtaareja, tuo-
tanto on laajalla alueella, 
kävelykierroksen pituudek-
si ilmoitettiin heti kättelyssä 
4-5 kilometriä, ihan urhei-
lutason suoritusta vastaava 
päivälenkki, varsinkin meille 
seniorimatkaajille.

Kuvaaminen kiellettiin 
tuotantotiloissa, mutta ul-
kona ja galleriassa poltettiin 
kortille kuvaa minkä ehdit-
tiin.

Aloittelimme historian 
siipien havinalla, seuraten 
vuodesta 1953 traktorien 
kehityskaarta aivan tähän 
päivään saakka. Tämän päi-
vän traktorin valmistusta 
saimme seurata melkeinpä 
muodottomasta rautapalasta 
valmiiseen tuotteeseen saak-
ka. Oppaamme tehtaalla tun-
si tuotannon ja työmenetel-
mät tarkkaan, selittivät tuo-
tannon juurta jaksaen, jopa 
joidenkin mielestä turhankin 
yksityiskohtaisesti? Opastus 
oli englanninkielinen, mutta 
meillä oli pätevät tulkit ihan 
omasta takaa, Anna-Liisa 
Karhula, Matti Tenkula ja 
Harri Sorjonen, heiltä hom-
ma hoitui luontevasti.

Kellon osoittaessa likimain 
16, palailemme kierrokselta 
tehtaan auditorioon, jossa 
asiaankuuluvat lopetusse-
remoniat muistolahjojen 
luovutuksineen, Kiitämme 
isäntiämme ja sanomme nä-
kemiin!

Nousemme bussiin ja mat-
ka Belgian Antwerpeniin 
alkaa, välillä puolen tunnin 
jaloittelu- ja kahvittelutauko, 
sitten jälleen liikkeelle, illan 
alkaessa vähitellen hämärty-
essä.

Antwerpen ja hotelli Cen-
tery, tarkka aika jäi hieman 
huomioimatta, mutta pimeä 
alkoi haitata? Kirjoittaudut-
tiin sisään, pienten epäsel-
vyyksien jälkeen kaikille 
löytyi nukkumapaikka.

Päivä oli pitkä 21 tuntia, 
kellojen siirron myötä, jo-
ten lepo on vähintäänkin 
ansaittu. 

Sen pitemmittä puheitta 
oli levolle menon aika käsil-
lä, joillakin riitti vielä virtaa 
pienelle kävelykierrokselle 
kaupungilla, mutta ennen 
puoltayötä kaikki olivat jo 
levolla?

Keskiviikko 
28.4. ja toinen 
matkapäivä.

Herätykset siinä kello kuu-
den tienoilla, reippaasti ylös 
ja pikaiset aamutoimet ja 
pakkaillaan varusteet lauk-
kuun. Siitä aamupalalle ja 
huoneiden luovutukseen, 
jonka jälkeen kello 7.30 
noustaan bussiin ja suun-
taamme kohti Brysseliä. 
Aurinko paistaa, muutamia 
poutapilviä lipuu taivaan-
rannassa, lämpötila +16 
astetta ja nousee nopeasti, 
iltapäivän tunteina aletaan 
saavuttaa + 24 asteen ra-
jaa.

Aikataulun mukaan olim-
me kello 9.00 Naton pääma-
jan portilla, jossa oppaamme 
Veera Toivonen ottaa meidät 
tervetulotoivotusten myötä 
vastaan. Siirrymme portin 
sisäpuolelle ”lentokenttäta-
soisen” turvatarkastuksen 
jälkeen. Kamerat ja puhe-
limet pois, samoin kaikki 

muukin epäilyttävä tavara, 
tilanne oli tiedossamme ja 
osasimme varautua siihen.

Portin sisäpuolella Veera 
Toivonen esittelee Naton 
aluetta ja rakennusten käyt-
tötarkoitusta. 

Siitä siirrymme lehdistö-
keskuksen sisätiloihin pi-
kaiselle kahvituokiolla jon-
ka jälkeen kokoustiloihin 
kuunteleman, mitä meille 
kerrotaan Natosta ja siihen 
liittyvistä aiheista.

EU suurlähettiläs Aapo 
Pölhö saapuu paikalle ja 
avaa tilaisuuden yllättävällä 
kysymyksellä, ”Mikä täl-
lainen Autokilta on ja mikä 
toiminnan tarkoitus”? Saam-
me tilaisuuden kertoa, ketä 
olemme ja kuinka toimim-
me, oikein Naton lehdistö-
huoneessa! Tämän jälkeen 
suurlähettiläs Pölhö aloittaa 
esityksensä Naton toimin-
nasta, tavoitteista ja tulevai-
suuden haasteista sekä mikä 
on Suomen rooli rauhan-
kumppanuusjäsenmaana? 
Suurlähettiläs Pölhön esitys 
oli mielenkiintoinen ja sai ai-
kaan useita hänelle esitettyjä 
kysymyksiä. Mielestäni esi-
tys avasi uusia näköaloja pal-
jon kritiikkiäkin saaneeseen 
Nato keskusteluun. Uusina 
haasteina Naton toimintaan 
on tullut ilmastonmuutos ja 
sen tuomat arvaamattomat 
tekijät. Merirosvous, joka 
on nostamassa päätään yhä 
vahvemmassa merkityk-
sessä, EU-maiden sisäiset 
jännitteet ja levottomuudet, 
kuten myös ulkopuolisten 
valtioiden epävakaat tilan-
teet. Suurvaltojen suhteissa 
on tapahtunut selvää lie-
ventymistä, mutta erilaisil-
ta näkökannoilta ei voida 
välttyä.

Suurlähettilään esityksen 
jälkeen, Autokillan puheen-
johtaja Ari Olli kiitti suurlä-
hettiläs Pölhöä valaisevasta 

esityksestä ja että saimme 
kunnian vierailla Naton pää-
majassa, luovuttaen Killan 
standardin muistoksi käyn-
nistämme.

Lyhyen tupakkatauon jäl-
keen tilaisuutta jatkaa apu-
laissotilasedustaja Eversti 
Vesa Kangasmäki.

Eversti Kangasmäki kertoo 
Naton sotilaallisen toiminnan 
perusteista ja toteutuksesta, 
jatkaen kriisinhallinnasta 
ja kriisinhallinta joukkojen 
johtamisesta, aina maiden 
käskynvaltasuhteiden toteu-
tukseen. Toisin sanoen, kuin-
ka ”käsky” lähtee ja kuinka 
se päätyy sinne rivimiehelle? 
Mitä kaikkea siihen väliin 
mahtuu, ei ihan yksinkertai-
nen asia näin satunnaiselle 
matkailijalle.

Tähän väliin puheenjohta-
ja Ari Olli kertoo, että Auto-
kilta on vierailut Heidelber-
gissä vuonna 2005, (Naton 
päätukikohta Saksassa.) 
toteamus saa isännissämme 
hieman ihmettelyä ja muuta-
mia lisäkysymyksiä.

Sitten jatketaan Nato ka-
luston yhteensopivuudesta, 
joukkojen koulutuksesta ja 
kuinka näiden kustannukset 
jakaantuvat kunkin maan 
osalle. Paljon saatiin tietoa, 
sitä ei näin pienellä aikavä-
lillä pysty sulattamaan, joten 
uusi käynti olisi tarpeen, 
ainakin näin kovapäiselle 
matkailijalle. Eversti Kan-
gasmäen esityksen pohjalta 
kertyy myös useita teräviä 
kysymyksiä, tyydyttävät 
vastuksetkin saadaan, mikäli 
asian olen oikein ymmärtä-
nyt?

Hieman ennen kello 11.00 
tilaisuus päättyy, siirrymme 
valokuvattaviksi ja siitä mat-
kamuisto ostoksille Naton 
Shoppiin, kunnes oppaam-
me Veera Toivonen johdat-
taa meidät takaisin portille, 
kiitämme kohteliaasti ja 

poistumme paikalta uusiin 
haasteisiin.

Kello 11.40 olemme EU-
parlamentin portilla, edessä 
turvatarkastukset hieman 
pehmeämmällä kaavalla. 
Luetun ymmärtäminen teki 
nyt tepposensa, puhelimet 
ja kamerat jätettiin bussiin, 
vaikka ne olisi saanut olla 
mukana! Kuvia ei sieltä saa-
tu muutoin kuin muistikuvi-
na, että se siitä, muistaapa 
sitten toisella kertaa? Kielto 
koskee ainoastaan täysistun-
toja, joten täytyi itse käydä 
”täysistunnolla” oikein par-
lamentin toiletissa!

Aloitetaan parlament-
tikierros lounaalla heidän 
ruokalassaan, nautitaan kan-
sainvälinen menu, vai liekö 
ihan Belgialaisesta keittiös-
tä? Ruokaa oli riittävästi ja 
aivan syötävän maukasta, 
nälkä siirtyi useilla tunneilla. 
Tämän jälkeen oppaaksem-
me saapuu Elina Kaartinen, 
johdattaen porukan auditori-
on mukavan leppoisiin penk-
keihin. Muutamille matkai-
lijoille oli istuma-asento 
liiankin mukava, taisi silmät 
painua kiinni ja unikaan ei 
ollut kaukana? 

Elina Kaartinen kertoi EU 
parlamentin toiminnasta ja 
työskentelytavoista, uutta 
tietoa saatiin ja aivan uu-
desta näkökulmasta. Esitys 
oli kattava ja monipuolinen, 
kaikesta huomasi ettei hän 
ollut ensimmäistä kertaa asi-
oita yleisölle esittämässä.

Päätteeksi saimme esittää 
hänelle teräviä kysymyksiä, 
niitähän meiltä löytyi ihan 
kiitettävästi ja vastauksetkin 
saatiin. Vaihdoimme paikkaa 
istuntosalin lehtereille, jossa 
hän esitteli salia ja sen toi-
mintaa, täältäkin irtosi hyviä 
kysymyksiä, tietenkin myös 
vastauksia. Istuntosalissa on 
paikka 736 jäsenelle, jotka 
on valittu 27:tä jäsenmaasta, 

Autojoukkojen Keski-Pohjanmaan kiltalaiset vierailivat Naton-päämajassa  28.4.2010.



Pohjanmaan Maanpuolustaja 2/2010 — 19Kesäkuu 2010

Suomesta on tällä hetkellä 
13 meppiä. Parlamentti ko-
koontuu kahdessa maassa 
Ranskan Strasbourgissa ja 
Belgia Brysselissä.

Tähän väliin suoritimme 
matkamuisto-ostoksia ja 
sulattelimme kuulemaam-
me, keräilimme mukaam-
me ilmaista mainos- ja in-
fomateriaalia kotisuomeen 
luettavaksi.

Palaamme takaisin audito-
rioon, nyt saapuu paikalle EU 
meppi Riika Manner, nuori 
keskustalainen Itä-Suomes-
ta! Hieman myöhästyneenä, 
kun oli ollut tärkeässä tapaa-
misessa Maatalousministeri 
Sirkka-Liisa Anttilan kanssa. 
Sanavalmis poliitikko esit-
teli työtään ja toimintaansa 
Aluekehitysvaliokunnassa, 
tuli paljon asiaa ryhmämme 
tuleville maatalousyrittäjille, 
miksipä ei meille vanhem-
millekin yrittäjäksi kelpaa-
mattomille?

Päätteeksi ojennamme 
pienet muistolahjat ”emän-
nillemme”, kiitämme ja toi-
votamme hyvää kesän alkua, 
poistumme kesäisen lämpi-
mään Brysseliin. Kaivamme 
kamerat bussin kätköistä ja 

poltamme muistikortteja, 
ulkopuolella rakennusten, 
mitäpä muutakaan oli teh-
tävissä? Kutsu kyllä kävi 
uudesta vierailusta ja sitten 
kamerat mukaan, mutta tä-
hän reissuun ei mitenkään 
enää ehdi!

Niin siinä taas kävi, että 
kellonaika karkasi huomi-
osta, kuitenkin matka alkoi 
ja nyt suuntana takaisin 
Ranskan puolelle Calais:n 
kaupunkiin, kanaalin rantaan 
meren henkeen.

Saavumme Calais:iin kello 
20 tienoilla, majoittuminen 
Jaguard-hotelliin, kapsäkit 
sisään ja pienet elpymiset 
ennen seuraavaa ohjelmaa.

Noin kello 20.30 ko-
koonnumme ravintola Le 
Mirdor:in, jossa meille on 
ennalta tilattuna juhlapäiväl-
linen ohjelman kera. Mais-
tellaan Ranskalaisen keittiön 
makuelämyksiä, nautitaan 
muusikkojen taidonnäyt-
teistä, tanssahdellaan hyvän 
musiikin keinuttaessa kevein 
Ranskalaisin tunnelmin. 
Muutama huurteinen saa 
olon tuntumaan leppoisalta, 
rento olo ja hyvä mieli, ihan 
pakkaa hymyilyttämään! 

Kuva ja tuloksia Perhossa 
pidetystä asekäsittely- ja am-
muntakoulutuksesta 8.5.

Tulokset 
1. Ari Kajuutti 61p.

Perhossa järjestettiin toukokuussa asekäsittely- ja ammuntakoulutus.

Asekäsittelyä ja ammuntaa
opeteltiin Perhossa

2. Matias Kinnunen 59p.
3. Mika Jylhä 55p.
4. Tero Hietaniemi 43p.
5. Miika Maunula 43p.
6. Jaakko Humalajoki 42p.
7. Kimmo humalajoki 30p.

8. Raimo Pigg 27p.
9. Erik Parhiala 6p.

Tulokset ja kuvan 
lehteen toimitti 

Jorma Koivuniemi

Näinhän sen pitää ollakin 
kun Autokilta matkailee!

Siihen samalla sopii myös 
Jylhän Ilkan 55 vuotissynt-
tärit, hyvä syy ottaa muuta-
mat vielä, kun Ilkka tarjosi 
makeat liköörit pohjiksi. 
Siinä onnittelujen lomassa 
on ranneliikekin letkeä ja 
nestettä kumoutuu tavallista 
enemmän, ei sentään liikaa? 
Juttu luistaa perinteiseen Au-
tokillan tapaan, musiikki soi 
ja nauru raikuu.

Kaikki hyvä loppuu ai-
kanaan, ”kaikki kiva on 
syntiä, jos ei ole syntiä, niin 
se ainakin lihottaa”, on joku 
viisastelija lausunut? Näin 
taisi olla tälläkin kertaa, 
pakollisen lepääminen on 
edessä? Ennen puoltayötä 
vetäytyminen huoneeseen, 
taisipa joku tulla myöhem-
päänkin? Tähänkin päivään 
kertyi mittaa, oliko peräti 
16 tuntia täyttä asiaa, mutta 
hyvin on kaikki kestäneet 
matkan rasitukset?

Matkakertomus jatkuu 
lehden seuraavassa nume-
rossa.

Matkakertomuksen
kirjasi Eero Muhonen

Under påskhelgen begav sig 
en grupp marininfanteriutbil-
dare ur Mellersta Österbot-
tens försvarsdistrikts utbild-
nings- och understödsenhet 
(KOTU) på en krigshistorisk 
resa till Normandiet och 
krigsskådeplatserna där. 

Under dagarna besökte 
gruppen bl a platser som 
stränderna Omaha, Utah och 
Gold med sina tillhörande 
muséer, ”Airborne”-muséet 
vid Ste-Mère-Église, Pega-
sus Bridge, Ranger-muséet, 
batterierna vid Merville, 
Point du Hoc mm.

Resan företogs med � yg 
och på plats med egen hyr-
bil, vilket är ett alternativ 
som verkligen kan rekom-
menderas. Då dessutom 
besöksmålen ligger relativt 
nära intill varandra hinner 
man med mycket under en 
dag, i den takt som man 
själv önskar.

Eftersom påsken var utan-
för den  egentliga högsäson-
gen, var det behändigt att få 
husrum samt att slippa köer, 
som tenderar att bli långa i 
t ex juni, då � randet av års-
dagar tar vid i området. Vår 
hållpunkt var semesterorten 
Merville-Franceville, där or-
tsbefolkningen spontant tog 
sig pratstunder med oss, då 
tillvaron annars verkade vara 
relativt lugn vid tidpunkten 
för vår resa. 

Kustremsan är verkligen 
tillägnad de händelser som 
inträffat under och efter D-
dagen, och muséerna och 
monumenten står tätt intill 
varandra. Utställningarna är 
åskådliga och informativa, 
och � ck de personliga pus-
selbitarna att falla på plats. 

Det som speciellt berörde 
undertecknad var utförandet 

Marininfanteriutbildare på krigshistorisk resa

Resenärerna på Omaha Beach.

Skribenten och en C-47 vid Merville.

av de specialuppdrag som ut-
fördes natten före den egent-
liga landstigningen, vilket 
åskådliggjordes utmärkt bl 
a vid muséerna vid Mervil-
le-batterierna samt Pegasus 
Bridge. Vad sen fransmän-

nen tycker om att ännu idag 
se dockan föreställande John 
Steele hänga i kyrktornet vid 
Ste-Mère-Église kunde vi in-
te utröna, men i sagda kyrka 
kanske kyrkfönstret slår det 
mesta i denna väg man sett. 

Blyglasfönstrets Jungfru 
Maria skyddas konstfärdigt 
av, jovisst, ”paratroopers”. 
Nästa resa är givetvis under 
planering.

Kari Rönnqvist
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Kahden tai useamman 
ihmisen väliset sosiaaliset 
suhteet saattavat joskus 
tulehtua väliaikaisesti, 
pahimmillaan pitkäksi 
ajaksi. Työtiimissä yksi-
löiden luottamukselliset, 
rehelliset ja toiset huomi-
oonottavat sekä kunnioit-
tavat suhteet ovat avaimet 
työtuloksen ja työssä viih-
tymisen kannalta.

Esimiehen on hankit-
tava henkilökohtaisesti 
alaistensa luottamus ja 
kunnioitus. Se saavute-
taan rehdillä ja oikeu-
denmukaisella suhtautu-
misella jokaiseen tiimin 
jäseneen. On osattava 
kuunnella alaisen toivo-
muksia, työhön liittyviä 
parannusesityksiä, osat-
tava lukea  – tarvittaessa 
avata keskustelu alaisen 
henkilökohaisten murhei-
den painaessa.  Tällöin on 
osattava olla diplomaatti-
nen. Johtajalla ei saa olla 
”lempialaista”, ei saa � irt-
tailla vastakkaisen suku-
puolen – puhumattakaan 
oman sukupuolen kanssa. 
Hyvä esimies huolehtii 
alaistensa kouluttamises-
ta uusiin tehtäviin, tarvit-
taessa kierrättää tehtäviä 
ja sijoittaa loppupäässä 
jokaisen niihin tehtäviin, 
joissa tämä on hyvä.

On muistettava, ettei 
alaista saa moittia tiimin 
kuulleen. Omia esimiehiä 
ei johtajan pidä moittia 
edes ollessa alaisen kans-
sa kahden kesken. Jos 
esimiehen arvosteluun 
katsotaan olevan syytä, 
on arvostelu suoritettava 
oman tasoisten esimiesten 
keskuudessa.

Puolustusvoimien, RvL 
ml, kantahenkilökunnan 
saama koulutus ja alalla 
pitkään toimiminen antaa 
erinomaiset valmiudet ja 
työvälineet myös erilai-
siin siviilielämän johto-
tehtäviin. Omakohtaisia 
kokemuksia on. Saatu 
johtaja- ja ihmisten kä-
sittelytaitokoulutus on 
sovellettava siviilimaa-
ilmaan ja se kyllä onnis-
tuu lähes poikkeuksetta. 
Vain yhden sotilasmesta-
ri evp:n tiedän toimineen 
siviiliesimiehenä liian so-
tilaallisesti…

Otsikkoon liittyen ker-
ron pari surullista tapa-
usta. Kauan sitten olivat 
maalaistalno isäntä ja 
renki raivaamassa uut-
ta peltoa. Kantopommi 
tai vastaava oli keksitty. 
Isäntä oli juuri asettanut 
räjähteen suuren kiven 
alle ja sytyttänyt lyhyen 
aikatulilangan ja otti en-
simmäisen askeleen juos-

Kun henkilö-
kohtaiset kemiat 
eivät täsmää

takseen turvallisen matkan 
päähän.

Roteva renki nappasi 
isännän syliinsä istuen ki-
ven päälle! Isäntä rukoili 
päästämään irti luvaten 
rengille talon maineen ja 
tavaroineen. Renki totesi: 
” Sinun olisi pitänyt koh-
della minua ihmisarvoi-
sesti jo vuosia sitten. Nyt 
on myöhäistä – nähdään 
pian rajan tuolla puolen!” 
Lähtö oli molemmille no-
pea.

Toinen vastaavassa 
työssä oleva tapaus on 
surullinen – eräässä vai-
heessa hymyilyttävä. Isän-
tä ja renki olivat niin ikään 
raivaamassa uutta peltoa. 
Paikalta oli kaadettu suu-
ria puita ja katsottiin, että 
kannot saadaan nopeasti 
pois kantopommeilla.

Isäntä asetti lataukset 
ensimmäisen kannon alle. 
Mukana oli sekarotuinen 
pentukoira. Isäntä stytti 
aikatulilankaliitoksen ja 
lhti ”lyllertämään” suo-
jaan. Hän oli ajan tavan 
mukaan suurivatsainen ja  
painoi kertojan mukaan 
lähes 150 kiloa.

Kun koiranpentu ha-
vaitsi isännän ja rengin 
lähtevän juosten paikalta, 
pentu nappasi räjähteen 
suuhunsa ja säntäsi isän-
nän perään. Renki juoksi 
tässä vaiheessa eri suun-
taan.

Isäntä oli kauhuissaan! 
Hän huusi rengille: ”Kutu 
sinä koiraa! Kutu sinä koi-
raa!” Ne olivatkin isännän 
viimeiset sanat.

Kertoja mainitsi, ettei-
vät isännän ja rengin välit 
olleet mainittavan hyvät.

Ihmisten väliset suhteet 
eivät saisi kehittyä vi-
han asteelle. Jos tällaisia 
merkkejä on havaittavissa, 
tulisi viisaamman osapuo-
len selvitellä asioita, ja jos 
siihen ei pystytä, niin mo-
elmpien hvyäksymän so-
vittelijan väliintulo saattaa 
pelastaa kauheuksilta.

Maaseudulla, myös 
omakotialueilla, saatta-
vat rjariidat, omakotialu-
eilla haukkuvat koirat, 
kissat, rajan yli kasvavat 
puidenoksat ja tiputtavat 
lehdet, naapurin häiritse-
vä elmäntapa, kurittomat 
lapset, jyrkkä puoluepo-
liittinen tai uskonnollinen 
näkemysero jne. saattavat 
johtaa suuriin vaikeuksiin, 
joskus oikeudenkäyn-
teihin, pahoinpitelyihin 
– jopa hengenmenoon. 
Näin ei pitäisi asioiden 
ajautua.

Ilmari Matinniemi
Toimiupseeri evp

      Kiuruvesi    

Haapajärvi-Reisjärven re-
serviläiset ry julkaisi koti-
sivuillaan toukokuun alus-
sa reserviläiskoulutukseen 
liittyvän kyselyn. Kyselyn 
luomisen vaikuttimena oli-
vat mm. kehittyvä toimin-
taympäristö, pidentyneet 
suunnittelujaksot ja kalvava 
epäilys siitä, olemmeko me 
koulutusta suunnittelevina 
ja toteuttavina toimijoi-
na kadottaneet "punaisen 
langan", käsityksen siitä, 
millaista koulutusta ja toi-
mintaa reserviläiskentällä 
todellisuudessa tänä päivä-
nä halutaan ja tarvitaan. Tä-
män aivoriihen seurauksena 
syntyi lyhyt, 17-kohtainen 
kysely, joka suunnattiin 
lähialueen reserviläisille. 
Lyhyt siksi, jotta kynnys 
osallistua kyselyyn pysyisi 
matalana. Kyselyn sisäl-
töä pohdittaessa päädyttiin 
karsimaan vaihtoehtoja sel-
laisiin teemoihin, joita alu-
eellamme on perinteisesti 
pyritty vaalimaan. Alkuvai-
heessa kyselystä tiedotettiin 
sähköpostitse lähinnä kala-
jokilaakson alueen reser-
viläisyhdistyksien vastaa-
ville toimihenkilöille, sekä 
piiripäällikön avustuksella 
keski-pohjanmaan KOTU-
yksikön jäsenille.

Ensimmäisen kuukauden 
aikana kyselyyn vastasi 
puolensataa etupäässä kes-
kipohjalaista reserviläistä. 
Otanta on tietysti vielä var-
sin vaatimaton verrattaessa 
sitä alueemme reserviläis-
määrään, mutta jo nyt siitä 
voidaan nostaa esiin määrät-
tyjä, selkeästi erottuvia yk-
sityiskohtia. Vastanneiden 
osuus sotilasarvon mukaan 
on jakautunut tällä hetkel-
lä täysin tasan miehistön, 
aliupseerien ja upseerien 
kesken. Näistä miehistö ja 
aliupseeristo on selkeästi 
kiinnostunut nykyistä sijoi-
tusta palvelevaan, käytäntö-

Quo vadis, reserviläiskoulutus – 
reserviläiskoulutuskysely netissä

painotteiseen koulutukseen 
kun taas upseeristo puoles-
taan tuntee vetoa teoriapai-
notteiseen kouluttaja- ja 
johtamiskoulutukseen, joka 
palvelee myös mahdollista 
seuraavaa sodan ajan sijoi-
tusta. Kuten oheisesta taulu-
kosta voidaan todeta, taiste-
lu rakennetulla alueella, eli 
”AKE”, on kirkkaasti suo-
situin aselajikoulutus, jota 
kohtaan vastaajat tunsivat 
kiinnostusta. Myös koulu-
tustarkastustyyppisille, päi-
vän kestäville tapahtumille 
on selkeästi tilausta. 

Kysely pidetään avoinna 
vielä kesän ajan laajemman 
ja luotettavamman otannan 
saamiseksi, ja tämän jälkeen 
se jalostetaan tietopaketiksi, 
joka on pyydettäessä kaikki-
en halukkaiden yhdistysten 
ja maanpuolustustoimijoi-
den käytettävissä. Tuloksiin 
palataan varmasti myöhem-
min myös lehden sivuilla. 
Toivomme, että mahdolli-
simman moni tämänkin ar-
tikkelin lukijoista kantaisi 
kortensa kekoon, ja vastaisi 
lyhyeen kyselyyn, eikä tämä 
tarkoita pelkästään keski-
pohjalaisia, vaan kaikkia 
reserviläisiä yli piirirajojen. 
Niitäkin, jotka eivät koulu-
tustoimintaan välttämättä 
osallistu, koska janoamme 
nälkäisesti tietoa siitäkin, 
mihin haluaisit osallistua 
jos osallistuisit, vaikket 

osallistuisikaan. Nettiosoit-
teen kyselyyn löydät tämän 
artikkelin lopusta.

Paikallis-
yhdistyksen 

virtuaalielämää

Nykytutkimusten mukaan 
yhdeksän kymmenestä suo-
malaisesta hakee tietoa en-
sisijaisesti internetin kautta. 
Tämä on helppo uskoa, kun 
tarkastelee Haapajärvi-
Reisjärven reserviläisten 
verkkoliikennettä. Kuluvan 
vuoden viiden ensimmäisen 
kuukauden aikana yhdistyk-
sen sivuilla on vierailtu lähes 
neljä tuhatta kertaa, ladattu 
lähes 10 000 sivua ja siirret-
ty tietoa yli 6,5 gigatavua. 
Vertailun vuoksi voidaan 
kertoa, että yksi gigatavu, 
eli noin kolmen viikon siir-
tomäärä, vastaa puhtaaksi 
tekstiksi muutettuna noin 
300 000 täyteen kirjoitet-
tua A4-arkkia. Vertailu ei 
tietysti ole täysin totuuden-
mukainen, koska suuri osa 
siirretystä tiedosta koostuu 
kuvatiedostoista, mutta se 
antaa kuitenkin suuntaa sii-
tä, millaisista tietomääristä 
on kyse.  Voidaan miettiä, 
millaisia kustannuksia alle 
100 jäsenen yhdistykselle 
koituisi, jos se tiedottaisi 
ampumakilpailuista, tu-
loksista ja tapahtumista 
kuukausittain esimerkiksi 

neljällä tulostetulla ja pos-
titetulla A4-arkilla puhu-
mattakaan tulostamiseen 
ja postittamiseen kuluvasta 
ajasta ja vaivasta. Tällöinkin 
tiedotus rajoittuisi oman yh-
distyksen jo olemassa ole-
viin jäseniin, ja mahdolliset 
toiminnasta kiinnostuneet 
jäisivät sen ulkopuolelle. 
Aktiiviset, tiheään päivit-
tyvät kotisivut viestivät 
vierailijalleen aktiivisesta 
kerhotoiminnasta.  

Yhdistyksen internet 
-sivujen saattaminen suu-
ren yleisön tietoisuuteen 
on kuitenkin pitkäaikainen 
prosessi, ja siksi siihen 
kannattaakin tarttua heti. 
Haapajärvi-Reisjärven re-
serviläisten kotisivut jul-
kaistiin reilu vuosi sitten 
vaatimattomina mutta in-
formatiivisina siirtomäärien 
ollessa kuukausitasolla alle 
kymmenesosan nykyisestä. 
Rohkealla ja säännöllisellä 
tiedottamisella ja sivujen yl-
läpidolla sivustosta on vuo-
dessa kuitenkin kuoriutunut 
rohkeasti sanottuna paikal-
linen reserviläisportaali, 
jota käydään säännöllisesti 
seuraamassa kauempaakin. 
Vuoden aikana mm. haku-
palvelu Google on oppinut 
ohjaamaan monilla reser-
viläistoimintaan liittyvillä 
hakusanoilla käyttäjänsä 
ensimmäisten vastausten 
joukossa juuri Haapajärvi-
Reisjärven reserviläisten 
kotisivuille – etu, jonka 
saavuttamiseksi yritykset 
käyttävät tuhansia mark-
kinointieuroja päästäkseen 
omalla toimialallaan sa-
maan asemaan.

Reserviläisliitto tarjoaa 
jäsenyhdistyksilleen ilmais-
ta kotisivutilaa ja helpon 
luomisympäristön. Toinen 
vaihtoehto on käyttää esi-
merkiksi kätevää Kotisivu-
kone.com -tyylistä palvelua, 
jonka alle Maanpuolustajien 
piirin sivut vastikään avat-
tiin. Palvelu on maksullinen, 
mutta tarjoaa kohtuulliseen 
hintaan loistavat työkalut 
persoonallisen sivuston to-
teuttamiseen. 

Kolmantena vaihtoehto-
na, jota Haapajärvi-Reisjär-
ven reserviläisetkin käyttä-
vät, on palveluoperaattorilta 
ostettu palvelinpalvelupa-
ketti. Tämä vaatii sivuston 
ylläpitäjältä eniten teknistä 
tietämystä, mutta samal-
la tarjoaa mahdollisuuden 
esimerkiksi kuvatunlaisten 
kyselyjen toteuttamiseen, 
omien sähköpostiosoittei-
den hallinnointiin ja paljon 
muuhun. 

Valitsi minkä vaihtoeh-
don tahansa, kustannukset 
yhdistykselle jäänevät alle 
100€ vuodessa. 

Haapajärvi-Reisjärven 
reserviläisten tiedottaja

Haapajärvi-Reisjärven reserviläisten nettiosoite, 
linkki reserviläiskoulutuskyselyyn löytyy 
etusivulta:
www.haapajarvi-reisjarvi-reservilaiset.� / 

Keski-Pohjanmaan maapuolustajat ry:n 
kotisivut: www.kpmaanpuolustajat.� 

Maanpuolustuskoulutus ry:n Keski-Pohjanmaan 
maanpuolustuspiirin kotisivut: 
www.mpky.� /Default.aspx?tabid=345
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Palvelusaseammunnat 
Haapajärvellä 6.6.2010

Palvelusaseammunnat 
Haapajärvellä 2.5.2010

1. Jari Laukka 436
2. Ari Haapa-aho 430
3. Jukka Suomala 413
4. Kimmo Koskenkorva 408
5. Sakari Muuttola 400
6. Arto Kunelius 380
7. Jari Harju 369
8. Nina Pernu 360

9. Veikko Prättälä 328
10. Minttu Sillanpää 320
11. Rainer Artismaa 319
12. Jouni Liuska 312
13. Juha Murisoja 302
14. Jukka Olkkonen 298
15. Hanna Riihijärvi 284
16. Antti Rantonen 180

1. Jari Laukka 425
2. Kimmo Koskenkorva 424
3. Ari Haapa-aho 423
4. Jaakko Jäväjä 390
5. Jari Harju 383
6. Sakari Muuttola 382

7. Arto Kuneilus 379
8. Minttu Sillanpää 345
9. Markku Takala 335
10. Rainer Artismaa 332
11. Petri Ahola  324
12. Hanna Riihijärvi 270

Karin Panos 25.4. 
Haapajärvellä
Tasatuloksessa napakympit ratkaisi. 

Sotilaskivääri 7,62x53R. 300 m 
 1. Jari Harju 84
2. Pekka Kääriäinen 81
3. Simo Maijala 71
4. Onni Mäenpää 67
5. Kimmo Koskenkorva 67
6. Esa Orava 65
7. Marko Sandelin 63
8. Esko Kolehmainen 63

Reservikivääri 7,62x39. 300m. 
1. Kimmo Koskenkorva 83
2. Simo Maijala 83
3. Esa Orava 74
4. Marko Sandelin 72
5. Ari Haapa-aho 71
6. Pekka Kääriäinen 70
7. Sakari Muuttola 70
8. Arto Kunelius 69

9. Kari Kemi 62
10. Ari Haapa-aho 55
11. Miika Vanhatalo 55
12. Sakari Muuttola 51
13. Tuomo Palola 50
14. Arto Kunelius 35
15. Reijo Turpeinen 27
16. Markku Takala 25

9. Markkku Takala 63
10. Miika Vanhatalo 58
11. Onni Mäenpää 55
12. Esko Kolehmainen 53
13. Ari Kemi 53
14. Tuomo Palola 48
15. Jari Harju 42
16. Reijo Turpeinen 33

Täydelliset tulokset ovat luettavissa
haapajarven-reisjarven-reservilaiset.�  sivustolta.

Pienoiskivääri 
(makuu)

Sarja Y 1. Alik. Yrjö Uu-
sivirta Nivalan res. 571, 2. 
Stm. Arvo Hakula Nivalan 
res. 559, 3. Jääk. Jarno Uu-
sivirta Nivalan res. 498

Sarja Y 50 1. Korp. Juk-
ka Saukko Nivalan res. 549 
(23), 2. Alik. Matti Ylikoski 
Nivalan res. 549 (21)

Sarja Y 60 1. Korp. Ka-
lervo Simi Ylivieskan res. 
573, 2. Maj. Eino Mehtälä 
Nivalan Res.Ups. 480

Sarja Y 70 1. Vääp. Ossi 
Loukkaanhuhta Toholam-
min res. 567, 2. Kapt. Alpo 

Reserviläisten pm-
kilpailut Nivalan 
Pyssymäellä 13.5.

Hakala Kokkolan Res Ups. 
565, 3. Yliltn. Paavo Jalan-
der Toholammin Res.Ups. 
564, 4. Stm. Pentti Uusivirta 
Nivalan res. 503

Pienoiskivääri                 
3 x 20 ls

Sarja Y 1. Alik. Yrjö Uusi-
virta Nivalan res. 190 + 163 
+ 172 = 525, 2. Stm. Arvo 
Hakula Nivalan res. 186 + 
145 + 164 = 495, 3. Jääk. 
Jarno Uusivirta Nivalan res. 
170 + 121 + 147 = 438

Sarja Y 70 1. Kapt. Alpo 
Hakala Kokkolan Res.Ups. 
181 + 132 + 177 = 490

Palvelusammunta 3&4, 
Pistooli (RES ja RUL karsinta) 

20.6.2010 klo 18.00
Pietarsaari, JSF: n ampumarata

Yhteyshenkilöt: P. Ahonen 040 861 0980 
ja F. West 050 544 6615

Kaksoishirvi Pietarsaari 
JSF: n ampumarata
22.8.2010 klo 17.00

Jan-Erik Backlund 050 356 0778

Dubbelälg Jakobstad
JSF:s skjutbana

22.8.2010 kl. 17.00
Jan-Erik Backlund 050 356 0778

Tulokset 27.3.2010. 
M Yl 5 km. 1. Risto Per-

nu 20,10 Sakot 1+0+1+1 
M 50 5 km. 1. Reijo Juola 

21,54 Sakot 0+1+1+1 

Piirin ampuma-
hiihdot Himangalla

M 70 5 km 1.Tor Prest 
30,40 Sakot 1+1+1+0, 2. 
Aarne Haapaniemi 40,57 
Sakot 3+3+4+3 

Reipas joukko Vaasan läänin 
Maanpuolustusyhdistyksen 
jäseniä sai toukokuun lopul-
la mahdollisuuden vierailla 
ja tutustua Lohtajalla pi-
dettyyn ilmapuolustushar-
joitukseen. Harjoituksen 
tarkoituksena oli ilma-, 
maa- ja merivoimien yh-
teistoiminta ja tulenkäyttö 
eri toimintaympäristöissä 
häirityissä olosuhteissa. 

Valtaosalle vierailu Loh-
tajan Vattajanniemellä oli 
ennen käymätön ja meneil-
lään oleva harjoitusleiri teki 
päivästä mielenkiintoisen. 
Ohjelmaan sisältyi runsaasti 
päivän tietoa ilmapuolus-
tuksen aseista ja suoritetuis-
ta ammunnoista, jotka olivat 
onnistuneet erityisen hyvin. 
Maaliammunnoissa oli saa-
vutettu useita täysosumia, 
joita saimme nähdä myös 
videonauhoituksina. 

Lisäksi meillä oli mah-
dollisuus tutustua uuteen 
kuljetushelikopteriin NH-
90, joita tähän mennessä 
on saatu käyttöön seitsemän 

Tutustuminen ilmapuolustukseen 
Lohtajalla

kappaletta. Samoin meille 
esiteltiin leirin nykyaikai-
nen valvontakontti, jossa 
sotilaspoliiseilla oli käytös-
sään tilannekuvaa sekä leiri-
alueelta että mereltä. Myös 
muuta mielenkiintoista ka-
lustoa oli esitteillä. 

Vierailumme isäntänä toi-
mi leirin esikuntapäällikkö 
evl. Vesa Sundqvist Ilma-
sotakoulusta, jota avusti 
ylil. Pekka Fager-Pintilä 
Panssariprikaatista. Evl. 
Sundqvistille luovutettiin 
Maanpuolustusyhdistyk-
semme pöytäviiri kiitok-
seksi ja muistoksi antoisasta 
tutustumispäivästä. 

Raimo Latvala
Matkalla mukana

Evl. Vesa Sundqvist vastaanottamassa yhdistyk-
semme pöytäviiriä, jonka luovutti varapuheenjoh-
taja Mauri Volama.

Kostea tuulikaan ei härinnyt ryhmämme tunnelmaa, kun pääsimme tutustumaan uuteen kuljetushelikop-
teriin NH-90.

Erittäin mielenkiintois-
ta, totesivat ryhmämme 
vanhat herrat. Oikella 
sotaveteraani (88 v) Ola-
vi Erikkilä  Kokkolasta 
ja vasemmalla vapaa-
ehtoinen maanpuolus-
tusveteraani (80 v) Vidar 
Hannus Vaasasta.

HÄYHÄ-KISA 13.–15.8. 
NIINISALOSSA

Kilpailu on RESUL:n tarkka-ammunnan mestaruuskilpai-

lu. Kilpailu on ns. avoin kilpailu ja sen järjestää Tarkka-

ampujakilta Tykistöprikaatin tukemana.

Kilpailun kuvaus 
Kilpailu on tarkka-ammunnan suomenmestaruuskilpai-

lu. Kyseessä on ammunta-painotteinen kilpailu, jossa tes-

tataan myös maastotaitoja ja muita tarkka-ammuntaan 

liittyviä osaamisalueita, kuten naamiointia, liikkumista, 

kartanlukua, tunnistamista, etäisyydenarviointia jne.

Kilpailu on parikilpailu ja ainoa osallistumisluokka on 

sotilassarja. Kilpailussa noudatetaan RESUL:n kilpailu-

sääntöjä.

Ajankohta ja paikka 
13.–15.8.2010 Niinisalon Pohjankangas

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautumisesta kerrotaan tarkemmin huhtikuun 

alussa Tarkka-ampujakillan verkkopalvelussa osoittees-

sa www.takilta.fi 

Tarkempi tieto osallistumismaksusta ilmoittautumisen 

tullessa auki

Lisätietoja kilpailusta ja kilpailuohjeita 1.6.2010 alkaen

 osoitteessa www.takilta.fi 
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Kapten Kjell Berggren från 
Umeå, kompanichef för 31. 
hemvärnskompaniet, besök-
te Pauha-övningen i år, och 
bekantade sig med de olika 
kurserna under veckoslutet. I 
samband med sitt besök höll 
han även en föreläsning om 
Hemvärnet – de nationella 
skyddsstyrkorna, som be-
nämningen numera lyder. 

Tillfället åhördes av 
MPK:s verksamhetsleda-
re, brigadgeneral i a Pekka 
Tuunanen, överste i a Jorma 
Jokisalo, representanter för 
övningssamverkande regio-
nalbyråer, Pauha-övningens 
ledning samt MPK:s distrikt-
schefer och funktionärer.

Berggren informerade 
om Hemvärnet, de natio-
nella skyddsstyrkornas nu-
läge och framtid, om dess 
ökade resurser som medför 
förutom ekonomiska förbät-
tringar även en uppdaterad 

Pauhan 
tämän vuoden 
palkitut viisi- ja 

kymmenkertalaiset: 
5 x osallistujat Isokoski 
Esa, Joensuu Teemu, Kor-
pimäki Pentti, Koskenranta 
Leila, Nevanen Pirjo, Ny-
man Janne, Ollikkala Pek-
ka, Peltomäki Esa, Pitkänen 
Juha, Renko Jaakko, Rinta-
mäki Seppo, Säilä Hannu, 
Tenkula Matti ja Östman 
Markus

10 x osallistuneet Ar-
tismaa Rainer, Helén Tom, 
Kurikkala Tomi, Luhtanen 
Rainer, Myllykangas Janne, 
Salo Pauli ja Tattari Terho

Juhani Torppa opastaa Kainuun Prikaatin autosota-
miehiä ZIL:n saloihin. Kuva Ari Olli.

Hemvärnet 
besökte Pauha

och kompletterad personlig 
utrustning.

Försvarsgrenen går mot ett 
vassare koncept på alla vis, 
och föreläsningen väckte bå-
de frågor och diskussion.

Avslutningsvis överräckte 
Berggren Hemvärnets bords-
standar åt Pekka Tuunanen, 
och därefter � ck Berggren 
motta Mellersta Österbottens 
landsförsvarares distriktsme-
dalj i brons för sina insatser 
för samverkan i frivilligförs-
varet mellan Österbotten och 
Västerbotten.

Som medföljande tolk 
vill jag passa på att tacka 
alla funktionärer och kurs-
deltagare som aktivt och 
belevat välkomnade oss på 
våra rundturer, och även tog 
sig tid för att diskutera om 
förhållandena inom frivil-
ligsektorn på varsin sida om 
Bottenviken.

Kari Rönnqvist

Kymmenes Pauha oli menestys
Kolmen maanpuolustus-
piirin: Etelä-Pohjanmaan, 
Keski-Pohjanmaan, ja Poh-
janmaan yhteisharjoitus su-
jui hyvin. Mukana oli myös 
Kokkolan meriosasto. Har-
joitus oli järjestyksessään 
kymmenes ja osanottajia n. 
400 – eniten Pauhan histori-
assa. Harjoituksen johtajana 
toimi Heikki Kuoppala Lap-
pajärveltä.

Kurssiohjelma oli mo-
nipuolinen: Sotilastaitojen 
ohella harjoiteltiin mm 
suunnistusta ja arjen tur-
vallisuutta. Harjoitukseen 
tutustui vieraita Ruotsin 
Hemvärnetistä ja Viron 
Kaitseliitosta. H.P.

Terho Tattari ja Rainer Artismaa saivat Pauhan ”10-
vuotismitalin”. Kuva Jani Pikkarainen.

Harjoitusjoukkojen loppukatselmus. Kuva Jani Pikkarainen.
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Pohjanlahden Merivartio-
kilta ry  Bottniska vikens 
Sjöbevaknings gille rf piti 
vuosikokouksensa kunnioi-
tettavia perinteitä vaalivalla 
Vaasan upseerikerholla per-
jantaina 21.5.

Kilta oli kutsunut huomi-
oitavaksi sidosryhmän edus-
tajat, killan perinnejoukko-
osaston Pohjanlahden Me-
rivartioston edesmenneen 
evp komentajan puolison 
sekä evp komentajat ja killan 
palkittavat aktiivitoimijat.

Samalla julkistettiin Raja-
vartiolaitoksen Vartiolento-
laivueelle Merivartiointi 80- 
vuotisjuhlavuoden merkeis-
sä killan lahjoittama Hannu 
Ojalan maalaama akvarelli 
”Lentotoiminta Vaasan 
lentosatamassa 1930-luvun 
alussa” 

Vuoden 2010 kiltalainen  
Christer Sid vastaanotti 
Hannu Ojalan maalaaman 
akvarellin ”VL Kaakkurin 
avo-ohjaamo” vuodeksi 
haltuunsa ja samalla luovu-
tettiin v 2009 kiltalaiselle 
Raimo Yli-Joudolle vedos 
samasta taulusta muistoksi 
myönnetystä huomionosoi-
tuksesta.

Killan perinnejoukko-
osaston PLMV:n edesmen-
neen komentaja Paavo Hil-
tulan kukitettu puoliso rva 
Sonja Hiltula otti vastaan 
killan korkeimman huomi-
onosoituksen killan pöytä-
standaarin,

Pöytästandaarin pitkä-
aikaisesta tuloksekkaasta 
yhteistoiminnasta on myön-
netty Pohjanmaan Poliisi-
laitokselle jonka edustajana 
apulaispoliisipäällikkö Pek-
ka Melleri sekä veneryhmän 
päällikkö ylikonstaapeli 
Hannu Pajala ottivat vas-
taan. Edellä mainitut kiittivät 
saamastaan huomionosoi-
tuksesta.

Seuraavat killan hallituk-
sen jäsenet vastaanottivat 
heille myönnetyt killan stan-
daarit; no 20 Markku Kos-
kenmäki, no 21 Pertti Pörsti 
ja no 22 Christer Sid.

Killan esittämän ja Vapaa-
ehtoisen Maanpuolustustyön 
ansiomitalitoimikunnan 
myöntämän Vapaaehtoisen 
Maanpuolustustyön ansio-
mitalin vastaanottivat seu-
raavat jäsenet ja killan ul-
kopuolinen henkilö;Juhani 
Aspholm, Christer Eklund, 
Veijo Järvinen, Hannu Lind-
holm, Christian Petander 
sekä kurssisihteeri Annina 
Rosenqvist. 

Tilaisuuden jälkeen pi-
detyssä vuosikokouksessa 
sekä hallituksen järjestäyty-
miskokouksessa tehtiin yk-
simielisesti mm. seuraavat 
päätökset ja henkilövalinnat; 
hyväksyttiin yksimielisesti 
killan toimintakertomus, 
tuloslaskelma ja tase sekä 

Laivurikurssin excursio 
FANTOY  OY  joht Mikael 
Fant Sininen Reservi ry 
p plaketti.

Merikapt P Niittymäki ottaa vastaan Sin Res s pla-
ketin.

Kotimaanliikenteen laivuri -kurssi päättyi
Kurssin kesto oli kymmenen 
opintoviikkoa, alkaen 13.12. 
2009 ja päättyen 9.5.2010. 
Kurssin päätavoite oli vi-
ranomaisten merellisiä val-
miuksia tukeva merenkulku-
koulutuksen järjestäminen 
Vaasassa ja Kotimaanlii-
kenteen Laivurintutkinnon 
suorittaminen. 

Kurssille osallistui 24 
oppilasta koostuen Poh-
janlahdella rannikolla sekä 
saaristossa toimivista vi-
ranomaisista aina Jokilaak-
soa myöten, sidosryhmistä, 
ammattikalastajista, saaris-
tomatkailu yrittäjistä ja so-
tilasveneenkuljettaja-/kul-
jettajakurssin suorittaneesta 
reserviläisestä.

Kurssilaiset olivat äi-
dinkieleltään molemmista 
kieliryhmistä ja erittäin mo-
tivoituneita sekä aktiivisia. 
Kaikki huolehtivat eri osi-
oiden tentit hyväksytysti 
ajallaan joten kenelläkään 
ei jäänyt ”rästejä” myöhem-
pään ajankohtaan.

Kurssi oli ensimmäinen 
runsaaseen kymmeneen 
vuoteen Vaasassa järjestetty 
Kotimaanliikenteen laivu-
rikurssi, jonka opetus oli 
Vaasassa ABOA MARE:n ja 
Pohjanlahden Merivartiokil-
ta ry:n toimesta yhteistyössä 
viranomaisten kesken.

Kurssipaikkana toimi 
Vaasan Vapaaehtoisen palo-
kunnan varikko Kutterisata-
massa ja sen erinomaisesti 
koulutusta silmälläpitäen 
varustettu kokoustila sai kii-

MRSC Vaasa L-S MV/
RVL
WÄRTSILÄ Vaasan tehdas
FANTOY Oy Vaasa

Kurssi noudatti Kotimaan-
liikenteen Laivurin opetus-
ohjelmaa ja sisältövaati-
muksia, huomioiden koh-
deryhmän muutostarpeita 
kurssikalenterin ajankäytön 
suunnittelussa.

Viikonloppuisin pidetyn 
kurssin ohjelma koostui; 
Merenkulku ABOA MARE 
/ AXEll Turku, Navig perust. 
1, 2, 3, Meriteiden säännöt, 
Navigointi, reittisuunnitte-
lu, virta, kojeoppi, Aluksen 

ohjailu ja tutka (komento-
siltasimulaattorit Turku), 
Koneoppi 1, 2 ja asetukset, 
Aluksen vakavuus ja kul-
jetustekniikka, Meriturval-
lisuuskoulutus  Meriturva, 
Pelastautuminen Lohja, 
Palonsammutus Upinniemi, 
Ensiapu Ea 1 Pohjanmaan 
Pelastuslaitos, SRC-kurssi 
Pohjanlahden Merivartio-
kilta ry, SRC-tutkinto Vies-
tintävirasto

Kuluvan vuoden syksyllä 
loka-marraskuussa järjes-
tetään ABOA MARE:n ja 
Pohjanlahden Merivartio-
kilta ry:n toimesta tuttuun 

tapaan Vaasassa Koneen-
hoitajakurssi, joka päättyy 
toukokuussa 2011. Kurssin 
järjestää kilta ja koulutuk-
sesta vastaa ABOA MARE 
sjöfart /YH AXELL.

Vaasassa  25.5.2010         
Pohjanlahden 

Merivartiokilta ry                 
puheenjohtaja

Bottniska vikens Sjöbe-
vaknings gille rf    

 ordförande
Hannu Wallius

mvluutn evp

Pohjanlahden Merivartiokilta ry  
Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf juhlisti 
ennakolta Merivartioinnin 80-vuotistaivalta

tosta sekä opettajilta ABOA 
MARE:sta että kurssilaisil-
ta.

Kurssin päätavoite me-
rellisiä valmiuksia tukeva 
merenkulkukoulutus saavu-
tettiin kiitettävästi.

Kurssin viimeisenä vii-
konloppuna luovutimme 
Sininen Reservi ry:n pitkä-
aikaisesta ja tuloksekkaasta 
yhteistyöstä myöntämät: 
Sinisen Reservin suuren pla-
ketin ABOA MARE:lle 10 
vuoden yhteistyöstä, Sini-
sen Reservin pienen plaketin 
Mikael Fant FANTOY OY  
pitkäaikaisesta yhteistyöstä, 
josta vastaanottajat olivat 
kovasti otettuja.

Kotimaanliikenteen Lai-
vurit, inrikestra� k Skeppa-
re; Ahonen Vesa, Burman 
Sebastian, Dahlbo Juha, 
Hermanson Henry, Huhta-
Halkola Tapio, Isotalo Jaak-
ko, Jungell Anneli, Lassila 
Teppo, Limnell Sakari, Lå-
gas Jens, Mendelin Jussi, 
Mäkitalo Jan, Niemikorpi 
Marko, Nygård Andreas, 
Posio Anssi, Rautio Petteri, 
Renlund Robert, Riihijär-
vi Petteri, Sahlström Axel, 
Strandberg Jan-Erik, Ström 
Ralf, Uotinen Eero,West To-
mas, Åbacka Thommy

Kurssi kiittää seuraavia 
mielenkiintoisia vierailu-
kohteita, joissa saimme mie-
lenkiintoisen, asiantuntevan 
opastuksen sekä ystävällisen 
vastaanoton;
Bothnia VTS Gulf of Both-
nia – VTS Master´s Guide   

tilintarkastuskertomuksen 
perusteella myönnettiin ra-
hastonhoitajalle sekä muille 
tilivelvollisille tili- ja vas-
tuuvapaus. Hyväksyttiin 
yksimielisesti toimintasuun-
nitelma sekä talousarvio ja 
jäsenmaksu vuodelle 2010, 
joka on 20 euroa, kannatus-
jäseneltä 50 euroa. 

Puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti nykyinen pu-
heenjohtaja Hannu Wallius 
sekä hallituksen jäseniksi; 
Ronald Pått, Timo Lehto, 
Christer Eklund, Christer 
Sid, Markku Koskenmäki, 
Tenho Lohikoski, Heik-
ki Kaján, Juhani Frangén, 
Christian Petander ja Pertti 
Pörsti. Hallituksen varajäse-
niksi valittiin; Harry Dahlbo, 
Allan Furu, Veijo Järvinen, 
Markus Kinnari ja Jorma 
Kuntsi. Tilintarkastajaksi 
kokous valitsi yksimieli-
sesti Raimo Yli-Joudon ja 
varatilintarkastajaksi Matti 
Hakamäen. Vuosikokous 
päätti yksimielisesti hyväk-
syä killan ennakkotarkastettu 
sääntömuutos sekä Raja- ja 
Merivartiojoukkojen perin-

neyhdistyksen perustaminen, 
sekä sen ennakkotarkastetut 
säännöt ja siihen jäseneksi 
liittyminen, johon valittu 
puheenjohtaja sai valtuudet 
killan edustajana.

Hallitus piti vuosikoko-
uksen jälkeen välittömästi 

järjestäytymiskokouksensa, 
jossa yksimielisesti päätet-
tiin seuraavat toimihenki-
lövalinnat; Ronald Pått va-
rapuheenjohtaja. koulutus , 
Timo Lehto sihteeri, Liisa 
Mäenpää rahastonhoitaja, 
Pertti Pörsti jäsensihteeri ja 

II lipunkantaja, Christer Sid 
kiltatuotteet ja I lipunkan-
taja, Markku Koskenmäki 
ampuma- ja kilpailu yhdys-
henkilö, Tenho Lohikoski 
veteraanityö, Christer Ek-
lund koulutus/tutkinnot, Ju-
hani Frangén Vaasan Kilta-

piiri ry yhdyshenkilö, Heikki 
Kaján historia ja perinnetyö, 
Christian Petander historia ja 
perinnetyö, Joni Hoppi web-
master

Hannu Wallius
puheenjohtaja

ordförande

Hannu Ojalan maalaama akvarelli ”Lentotoiminta 
Vaasan lentosatamassa 1930-luvun alussa” 

Hannu Ojalan maalaaman akvarellin ”VL 
Kaakkurin avo-ohjaamo”
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On harvinaista, että sa-
masta sodan tapahtumasta 
on saatavissa molempien 
osapuolien oma näkemys, 
kirjapari. Tällainen löytyy: 
Pentti H. Tikkasen sota-
kirja Sissiprikaatin tuho 
ja Dmitri Gusarovin teos 
Korpi ei tunne armoa.

Molemmat on kirjoitettu 
1970-luvun alkupuolella 
vahvasti dokumenttiai-
neistoon tukeutuen.

Gusarovin kirja on erin-
omaista henkilökuvausta, 
ja se  tuo armottoman kor-
pisodan kaikki elementit 
lukijan eteen järkyttäväl-
lä tavalla. Asian tuntevaa 
lukijaa häiritsevät jonkun 
verran terminologiset 
virheet. Puhutaan kone-
kivääreistä partisaaniyk-
sikön aseistuksena, mutta 
tämä ei ole mahdollista, 
painoihan venäläinen kk 
jalustoineen yli seitsemän 
kymmentä kiloa. Kysymys 
on pikakivääristä, meille 
tutusta Emmasta. Sanotaan 
myös suojeluskuntalaisten 
osallistuneen taisteluihin, 
vaikka mukana oli vain 
puhtaita armeijan yksiköi-
tä. Jonkun verran kummal-
liselta tuntuvat myös ko-
ko ajan pakoon pyrkivän 
partisaaniyksikön tiedot 
melkoisista suomalaisten 
tappioista. Niistä pääsee 
yleensä selville vain hyök-
käävä osapuoli, se jolle 
taistelukenttä jää.

Muutoin Gusarovin 
teksti on mukaansa tem-
paavaa, kirjaa on vaikea 
laskea kädestä.

Partisaaniyksikkö ujut-
tautui rintaman selustaan 
kesä- heinäkuun vaih-
teessa 1942. Suomalaisten 
tietojen mukaan yksikön 
koko oli 750, venäläisten 
dokumenttien mukaan 593 
henkilöä, joista 50 sairaan-
hoitotehtäviin koulutettua 
naista. 

Joukon tehtäviin kuului 
kahden armeijakunnan 
esikunnan tuhoaminen, 
liikenneyhteyksien vai-
keuttaminen ja häirintä 
selustassa. Arvioidaan, 
että kyseessä saattoi ol-
la suurisuuntainen yritys 
kostaa saman vuoden hel-
mikuussa suomalaisten 
onnistunut tuhoamisisku 
Petrowski- Jamin suureen 
huoltokeskukseen. Sitä 
johti Mannerheim- ristin 
ritari Ilmari Honkanen.

Molemmista kirjois-
ta  käy selvästi ilmi, että 
partisaaniyksikkö tuntee 
kaikki korpisodan metkut: 
se varmistaa itsensä hyvin, 
harhauttaa suunnalla ja 
hajaantumalla avomuo-
dostelmaan jälkien peittä-
miseksi sekä lähettää eteen 
tiedustelupartioita sondee-
raamaan vihollisen väijy-
tyksiä. Suunnistaminen on 
erehtymätöntä, mutta silti 
koko operaation tavoite 
jää saavuttamatta.

Mikä meni vikaan?
Lukija huomaa, että jo lä-
hestymismarssin aikana 
partisaanit ovat väsynei-
tä, ilmiselvästi ravinnon 
puutteen ja liikarasituksen 
vuoksi. Rintaman läpäisy 
onnistuu suomalaisten huo-
maamatta, mutta jo varsin 
aikaisessa vaiheessa käy il-
mi koko sotatoimen heikko 
kohta, ja se on huolto. 

Taistelijoille on jaettu 
lähtiessä kahdenkymmenen 
päivän muona, runsaasti pat-
ruunoita, lippaista, räjähtei-
tä, miinoja. Telttakankaat, 
huovat, keittovälineet ja ra-
diolaitteet lisäävät taakkaa. 
Rasittavan korpivaelluksen 
vaatima energian määrä on 
väärin laskettu, jo kolmen 
viikon jälkeen alkaa ilmetä 
nälkäkuolemia. Tässä kriitti-
sessä vaiheessa suomalaiset 
pääsevät tulikosketukseen 
partisaanien kanssa. Teh-
tävän suorittaminen käy 
mahdottomaksi, kun huolto 
ei toimi.

Miksi suurvalta 
ei pystynyt 
parempaan 
huoltoon?

Sillä oli käytettävissään 
voimakkaat ilmavoimat, 
lentoveneitä ja laskuvarjo-
yksiköitä. Sää muuttui kiel-
tämättä heinäkuussa lento-
toiminnan jarruksi, mutta 
venäläisten piti tietää, että 
näin ison yksikön huolto 
ei toimi metsästämällä ja 
kalastamalla sekä marjo-
ja keräämällä, kuten johto 
suunnitteli.

Paremmalla 
suunnittelulla 
operaatio olisi 

voinut onnistua
Venäläiset pommittivat 
toistuvasti itäisen Suomen 
kaupunkeja. Näillä lennoil-
la olisi voitu huomaamatta 
pudottaa selustaan yöllä 
puoli joukkuetta miehiä 
vastaanottamaan jatkolen-
noilta elin- ja ampumatar-
viketäydennyksiä. 

Ne olisi voitu kätkeä yk-
sikön kulkureitin tuntumaan 
valmiiksi. Näin ylivoimais-
ten taakkojen kantamiselta 
olisi vältytty, ja kohteisiin 
meno ei olisi muodostunut 
ylivoimaiseksi. Ihmetyttää, 
että  Venäjän ilmavoimilla 
ei ollut tarvikkeiden pudo-
tukseen sopivia pakkauksia 
(torpedoja) jarruvarjoineen. 
Paljon materiaalia meni pi-
lalle, kun kapsäkit iskey-
tyivät valtavalla vauhdilla 
kenttään.

Molempien kirjojen näke-
myksen mukaan partisaanip-
rikaatin komentaja Grigorjev 
oli taitava sotilas. Samaa on 
sanottava hänen varamie-
hestään Kolesnikista.  Ko-
missaari Aristovin roolia 
korostetaan liikaa Gusarovin 

kirjassa, hänhän oli vailla 
mitään sotilaallista kou-
lutusta. Suomalaisittain 
poliittisten komentajien 
suuri valta yli kenttäko-
mentajien tuntuu hyvin 
vieraalta. Samoin kum-
meksuttaa toistuva epäily 
pettureista. 

Tikkasen kirjan mukaan 
partisaanit ampuivat ne 
haavoittuneet, jotka eivät 
pystyneet seuraamaan. 
Tätä Gusarov ei myönnä, 
mutta kuvaa haavoittunei-
den kohtaloa riipaisevasti. 
Haavoittuneiden evaku-
ointia ei ollut järjestetty 
lainkaan, mikä tuntuu 
aika järkyttävältä. Oliko 
suunnitelmana likvidoida 
todella asetoverit, joiden 
matkan teko kävi mah-
dottomaksi? Alueella oli 
järviä, joille lentoveneet 
olisivat helposti päässeet. 
Noin tulivoimaisen yk-
sikön olisi ollut helppo 
suojata noutolennot, mutta 
mitään ei tehty.

Huoltotäydennysten 
pudottaminen alkoi toi-
mia vasta yli kuukauden 
kuluttua operaation alus-
ta. Merkilliseltä tuntuu, 
että selvimpiä maamerk-
kejä eli järviä ja lampia ei 
käytetty hyväksi varmoina 
maamerkkeinä pudotuk-
sille. Sateisessa ja pilvi-
sessä säässä on korkealta 
mahdotonta erottaa mäet 
ja kumpareet, joille par-
tisaaniprikaati pyysi täy-
dennystä.

Jännitys tiivistyy mo-
lemmissa teoksissa loppua 
kohti. Partisaaniprikaati 
taistelee sankarillisesti 
nälkiintyneenäkin, sillä 
huolto ei toimi kunnolla 
loppuvaiheissakaan, vaan 
nälkäkuolemia esiintyy 
koko ajan. Suomalaisten 
tietojen mukaan Jolma-
järven yli pääsi pakoon 
90 partisaania. Venäläis-
ten mukaan noin 120 sel-
visi korpisodasta omalle 
puolelle.

Mitä opimme 
sotatoimesta 

lähes tiettömässä 
korvessa?

Kriittiset asiat ovat sis-
siyksikön toiminnan salas-
sa pysyminen kohteeseen 
asti, riittävä huolto, yhte-
yksien varma toimiminen, 
ja jokaisen sotilaan tieto 
siitä, että hänestä haa-
voittuneenakin pidetään 
huolta. Näiden ehtojen 
puuttuminen murensi par-
tisaaniprikaatin menestyk-
sellisen toiminnan edelly-
tykset, ja loppunäytös oli 
vain kamppailua lähes 
täydelliseen tuhoon asti.

Suosittelen kirjaparia 
jokaiselle maanpuolus-
tuksesta kiinnostuneelle 
isänmaaliselle tyypille.

Esa Ovaskainen

Korpisodan opetukset

Lions Club Pietarsaaren 
järjestämä vuosittainen 
veteraaniretki tehtiin per-
jantaina 28.5. Veteraanien 
toivoivat käyntiä Kauhavan 
lentosotakoululle ja sinne 
ajettiin. Svanbäckin upo-
uutta bussia ohjasteli Jouko 
Ågren ja matka taittui vauh-
dikkaasti. 

Järjestäjien pelkona oli 
etelästä lähestyvä ärhäkkä 
sadealue, joka uhkasi ehtiä 
Kauhavan päälle yhdessä 
bussimme kanssa, ja ehtihän 
se. Vetinen vinka pyyhki 
hangarin kattoja ja lämpö 
jäi Härmään. Hornetin tai-
tolentoesitys lässähti kerral-
la. Sotakone vilahti kentän 
yllä ja seuraavassa hetkessä 
harmaan sumun läpi välähti 
sekunnin verran perästä tu-
leva tulisuihku. Jyrinä oli 
kuitenkin kunnioitusta he-
rättävä. Hawkien esitys jäi 
myös vaatimattomaksi.

Meidän kaikkien mieltä 
lämmitti everstiluutnant-
ti Markus Rengon käynti 
bussissamme tervehtimässä 
veteraanejamme.

Kalustonäyttely sisäti-
loissa oli mielenkiintoinen 
ja monet veteraanit viihtyi-
vät lentotekniikan parissa 
pitkään.

Kun valittelin kunnia-
kansalaisillemme kylmää 
ja kurjaa keliä. Täräytti yksi 
heistä:

– Kyllä soras oli paljon 
kurjempaa.

Iloinen naurahdus kävi 
joukon läpi.

Lämmin ruoka nostaa mie-
lialaa ja lämmittää kohmeiset 
sormet. – siis matkailukeskus 
Hunuriin, että ”hippulat vin-
kuu”. Kurvaillessamme ka-
peata peltotietä Hunurinjär-
velle pelkäsi naismatkustaja, 
että ollaan eksytty, johon 
vielä säestin, että niin näyt-
tää olevan. Pieni seikkailu 
Härmän ja Oravaisten raja-
mailla oli alkanut. Matkalla 
muisteltiin ”legendaarista” 
jääkärieverstiluutnantti Nik-
ke Pärmiä” joka oli syntynyt 
Härmän Vakkurin kylässä.

Hunuriin tultiin, portailla 
hymyili paikan isäntä Ka-
levi Hanhimäki. Tunnelma 
parani hetkessä, ja kuuman 
lihasopan tuoksu tuntui te-
rassin portaille asti. Olin 
sopinut Kalevin kanssa, et-
tä sopassa pitää olla enem-

män lihaa kuin perunoita, ja 
kyllä härmäläisten sopimus 
piti. Lions-apupojat jakeli-
vat soppaa ja kaikki ” sant-
sasivat” . Kahvit päälle ja 
mausteena Kalevi-isännän 
kertoilu matkailukeskuksen 
synnystä:

– Kymmenen kilometrin 
päässä Ylihärmässä ei pai-
kasta tiedetä mitään, mutta 
Japanissa, Singaporessa ja 
Taiwanissa paikka tunne-
taan. Kalevin suuri pelko 
on, jos Kiinassa kuullaan 
paikasta ja kaikki tulevat 
käymään yhtä aikaa.

Tulomatkalla kävimme 
vielä Nikke Pärmin kivellä 
ja kuiva ilma saavutettiin 
Jepualla.

”Metrotyttöjen” kaunis 
laulunluikaus lämmitti jär-
jestäjien mieltä. 

Ensi vuonna uudestaan !
Heikki Pääjärvi

Hunuria ja Hornetteja
Pariskunta Ström Pännäisistä.

Lions-apupojat ja Kalevi: Jouko Ågren, Hannu Sulkakoski, Kalevi Hanhimäki, 
Matti Ranta ja Antero Varila.

Nikke Pärmin kivi Vakkurissa.
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RESUL:N PALVELUSAMMUNNAN 
SM-KILPAILUT MIKKELISSÄ 24.07.

RESUL:n palvelusammunnan SM-kilpailut ammutaan Mikkelissä Kyrönpellon 

ampumaradalla 24.7.2010 klo. 09.00 alkaen.

Lajit PA1 ja PA2 ammutaan itselataavalla kertatuli kiväärillä, cal. 5,45–8,00 

mm. Lajit PA3 ja PA4 ammutaan väh. 9 mm itselataavalla pistoolilla. Tarkem-

mat säännöt ovat osoitteessa www.resul.fi  – Etusivu – Säännöt – Ammunta 

– lajisäännöt – Palvelusammunta. Kilpailussa on sääntöjen mukaan vain yk-

si sarja, johon osallistuvat kaikki kilpailijat! Jokaisessa osalajissa ammutaan 

myös joukkuekilpailu. Piirin joukkueen /-eet nimetään, kuten Perinneaseam-

munnassakin (neljä ampujaa muodostaa joukkueen joista kolmen parhaan 

tulos on joukkueen tulos) Joukkueet nimetään kilpailukansliasta saatavalla 

erillisellä lomakkeella, ennen ensimmäisen lajin alkua.

Aikataulu
Kilpailukanslia avoinna   la 24.7.2010 klo.  07.00 alkaen

Kilpailujen avajaiset   la 24.7.2010 klo.  08.30

Kilpailujen ensimmäiset erät   la 24.7.2010 klo.  09.00 alkaen

Kilpailukanslia on kilpailukeskuksessa.

Palkinnot Palkintojen jako tapahtuu kilpailukeskuksessa välittömästi kil-

pailun jälkeen. Jokaisen osalajin, sekä yhteistuloksen 3 parasta palkitaan 

ResUL:n mestaruusmitalilla. Kokonaiskilpailussa tasapisteissä paremmuus 

ratkaistaan ensisijaisesti PA2 sijoituksen mukaan. Joukkuekilpailussa kunkin 

lajin kolme parasta joukkuetta palkitaan mitalein. Tasapistein olevat joukku-

eet asetetaan paremmuus järjestykseen, napakymppien, kymppien, ysien…

jne, kunnes ero syntyy.

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen tapahtuu piireittäin 14.7.2010 

klo. 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen pirkkaj@gmail.com

Jälki-ilmoittautumiset piireittäin vain sähköpostilla perjantaihin 20.7. men-

nessä osoitteeseen pirkkaj@gmail.com (henkilökohtaisia ilmoittautumisia ei 

huomioida). Kilpailuun otetaan max 150 osallistujaa. 

Osallistumismaksu Osallistumismaksu kilpailuun on 20€ / laji, joka pitää 

olla maksettuna piireittäin 16.7.2010 mennessä Kangasniemen Reservi-

läisten tilille 510506-261047. Viesti maksuun: Palvelusammunta 2010. 

Jälki-ilmoittautuneiden osallistumismaksu on 30€ / laji, joka on maksettava 

22.07. mennessä Kangasniemen Reserviläisten tilille 510506-261047 Viesti 

maksuun: Palvelusammunta 2010.  Joukkuekilpailussa ei eri maksua. Mikäli 

osallistumismaksut ovat suorittamatta, evätään kilpailuun osallistuminen!

Vakuutukset Kilpailijoilla tulee olla voimassaoleva ampujain vakuutus 

(SAL/RES). Vakuutus tullaan tarkastamaan ennen ammuntoja. Mikäli kilpai-

lija ei kykene esittämään vakuutuksen voimassa oloa, evätään kilpailijalta 

osallistuminen. Vakuutuskortti/kuitti maksusta kannattaa ottaa mukaan!

Myös jäsenkortti on oltava mukana!

Huolto Kilpailukeskuksessa on myynnissä, kahvia, virvokkeita, lämmintä 

keittoruokaa. (Vain käteismaksu) 

Kilpailun johtaja 
Kilpailun johtajana toimii Pirkka Juntunen, puh. 040 578 7246

Kilpailun tekninen asiantuntija 
Teknisenä asiantuntijana toimii Marko Patrakka

Tiedustelut Pirkka Juntunen, puh. 040 578 7246

Tervetuloa Mikkeliin!
Suur-Savon Reserviläispiiri Suur-Savon Reserviupseeripiiri

Pohjanmaan Viestikilta ry järjestää valtakunnallisen 
Viestikiltojen Liiton kesäpäivät 7. – 8.8.2010 Alajärven 
Menkijärvellä Lentosotakoulun harjoitusalueella.

SINÄ
Puolustusvoimien viestijoukoissa tai eri puolustushaa-
rojen tai aselajien tai Rajavartiolaitoksen viestitehtä-
vissä palvellut tele-, tietotekniikka- tai johtamisjärjes-
telmä-alan tehtävissä siviilissä töitä tehnyt tai tekevä

TULE MUKAAN VIESTIMIESHENKISEEN 
KILTATOIMINTAAN!

Tulemalla kesäpäiville ja liittymällä Pohjanmaan 
Viestikiltaan, saat jäsenyyden kunniaksi VKL:n rin-
tamerkin ja viestiaselajin 90-vuotisjuhlajulkaisun 
”Tavoitteena tiedonkulku – Jääkäreiden tiedonanto-
osastoista tietoyhteiskunnan johtamisjärjestelmiin”.

Lisätietoja kesäpäivistä ja viestikillan jäsenyydestä 
saat Pohjanmaan Viestikillan puheenjohtajalta 

Jarmo SEPPÄ 0400 742 736 
tai jarmoseppa@netikka.� 
Ilmoittautuminen 20.7.2010 mennessä. 

TERVETULOA!

VIESTIKILTOJEN LIITON 
KESÄPÄIVÄT 
7. – 8.8.2010 

MENKIJÄRVELLÄLukuisille sotahistoria- ja 
kulttuurimatkalaisille tuttu 
yöpymispaikka Herrankuk-
karo, rakenteilla oleva Rus-
kealan kirkko ja ennen kaik-
kea sen evankelisluterilainen 
seurakunta viettivät suurta 
juhlapäivää 17. huhtikuuta, 
kun Inkerin kirkon piispa 
Aarre Kuukauppi vihki vas-
tavalmistuneen kirkkosalin 
jumalanpalveluskäyttöön. 

Tohmajärveläisten Kale-
vi ja Iris Keinosen unelma 
Ruskealan uudesta kirkosta 
on elänyt lähes kaksi vuosi-
kymmentä. Kaikki sai alkun-
sa 1990 luvun alkuvuosina, 
kun opettajan toimesta eläk-
keelle jäänyt Kalevi Keino-
nen aloitti isiensä mailla 
Inkerin kirkon diakonina 
syntymäkotikunnassaan 
Ruskealassa. 

Mutta kaikki oli aloitet-
tava aivan alusta. Ensin pe-
rustettiin tai voisi kai sanoa, 
herätettiin henkiin Ruskea-
lan evankelisluterilainen 
seurakunta. Toimitiloiksi 
saatiin vuokrattua entinen 
pappila, jota aikanaan kut-
suttiin Suomen kauneim-
maksi pappilaksi. Rakennus-
ta kunnostettiin, jotta tiloissa 
voitiin aloittaa kahvilan ja 
matkakodin pitäminen Suo-
mesta saapuville kotiseutu- 
ja sotahistorian matkaajille. 
Samoissa tiloissa aloitettiin 
myös seurakunnallinen toi-
minta. Näin saatiin luotua 
pohjaa suurelle unelmalle 
uudesta kirkosta samalle 
kirkonmäelle, jossa vuodel-
ta 1834 ollut kirkko tuhoutui 
tulipalossa 17.7.1940. 

Lopullinen sysäys ja pää-
tös uuden kirkon rakentami-
sesta tehtiin vuosituhannen 
vaihteessa, kun Venäjän val-
tio irtisanoi pappilan vuokra-
sopimuksen. Oli aika ryhtyä 
unelmista tekoihin. 

Työt aloitettiin rakenta-
malla kirkon maanpäällinen 
kellarikerros, johon kah-
vila- ja majoitustoiminta 
voitiin siirtää. Vajaassa kah-
deksassa vuodessa on kyetty 
nousemaan ja rakentamaan 
osittain kolmikerroksinen 
kokonaisuus, johon kuuluu 
myös nyt käyttöön vihitty 
kirkkosali. Rakentaminen 
kuitenkin jatkuu ja arki alkaa 
heti juhlan jälkeen. Ristikir-
kon sakaroihin tulee vielä 
toinen kerros ja ulkosei-
nät odottavat vuorausta. Ja 
kaikki mitä tähän mennessä 
rakennettu on tehty toimin-
nasta saaduilla varoilla ja 
vierailijoiden lahjoituksilla, 
kertoo Kalevi Keinonen. 

Heti aamuvarhaisesta 17.4. 
alkoi juhlaväkeä saapua niin 
lähiseurakunnista Harlusta 
ja Sortavalasta kuin myös 
eri puolilta Suomea. Juhla-
väen joukossa oli myös en-
tisiä Ruskealan asukkaita ja 
heidän jälkipolviaan. Värtsi-
län rajatarkastusasemalle oli 

Ruskealan uusi kirkko vihittiin 
rajantakaisessa Karjalassa 
Karjalaisen evakkopojan Kalevi Keinosen suomalainen sisunnäyte

Iris ja Kalevi Keinonen tyytyväisinä ja mieli hartaana kirkon vihkiäisjuhlassa.

Musiikillisen annin huipennus, Kiteen Mieskuo-
ro Kalevi Keinosen johtamana.

Kirkkosalin vihkimisen suo-
ritti Inkerin kirkon piispa Aar-
re Kuukauppi (3.oik.). Vih-
kiäisseremoniassa avustivat 
pastorit Reino Letonsaari 
(vasemmalla) ja Juhani Iso-
saari, diakoni Kari Mäkisalo 
sekä pastorit Anton Serzha-
nov ja Risto Liljelblad.

muodostunut jopa jonoa ja 
muutamat soittivat murheis-
saan, että ehtiminen juhlan 
alkuun menee kovin tiukalle. 
Kaikki kuitenkin ehtivät ja 
niinpä 150 paikkainen kirk-
kosali ja oheinen seurakunta-
tila täytyivät viimeistä tuolia 
myöten. Kaikkiaan juhlassa 
arvioitiin olleen runsaasti yli 
200 henkeä. 

Kirkkosalin juhlallisen 
vihkimisen suoritti piispa 
Aarre Kuukauppi ja häntä 
avustivat pastorit Juhani 
Isosaari, joka on lähtöisin 
Ylistarosta, Reino Letonsaa-
ri, Risto Liljeblad ja Anton 
Serzhanov sekä diakoni Kari 
Mäkisalo. Pastori Liljeblad 
on Ruskealan entisen kirk-
koherran (vv.1924-37) Emil 
Liljebladin pojanpoika. 

Uuden kirkon ensimmäi-
sessä juhlajumalanpalve-
luksessa saarnasi Sortavalan 
seurakunnan entinen kirkko-

herra Antero Paananen, joka 
yhdessä nykyisen kirkkoher-
ran Anton Serzhanovin kans-
sa toimivat myös liturgeina. 
Herran Pyhälle Ehtoollisel-
le polvistuivat lähes kaikki 
juhlatilaisuuteen saapuneet, 
jonka jaossa avustivat myös 
pastori Risto Liljeblad ja 
diakoni Kari Mäkisalo. Ti-
laisuus, jonka monet kokivat 
ensimmäistä kertaa Venäjän 
maaperällä. 

Jumalanpalveluksen mu-
siikillista antia lisäsivät 
Ruskealan ja Sortavalan 
seurakuntien kuorot ja Ki-
teen Mieskuoro. 

Erityisesti kirkkoväen 
mielen herkisti, kun Kiteen 
Mieskuoro lauloi Kalevi 
Keinosen johtamana kiitos-
virren 344 ”Maan ja taivaan 
Luojan kiitos soikohon”. 

Jumalanpalveluksen jäl-
keen Kalevi Keinonen sai 
vastaanottaa lukuisan mää-

rän onnitteluja ja lahjoituk-
sia, joilla haluttiin avustaa 
Ruskealan seurakunnan 
toimintaa ja rakennustyön 
etenemistä. 

Vain muutaman kilometrin 
etäisyydellä Ruskealan ky-
lätaajamasta sijaitsee myös 
Särkisyrjä, joka erityisesti 
pohjalaisille tuo mieliin jat-
kosodan alun raskaat muistot 
ja menetykset. 18.-22.7.1941 
alueella käytiin raju ja veri-
nen taistelu, jossa kaatui 139 
pohjalaista sotilasta ja lähes 
400 haavoittui. Taistelualu-
eella sijaitsevasta muisto-
merkistä on muodostunut 
sotahistoriamatkalaisille tär-
keä käyntikohde. Ruskealan 
kirkko, Herrakukkaro majoi-
tus- ja ruokailupalveluineen 
tarjoaa entistä paremmat 
mahdollisuudet niin sotahis-
toriamatkojen kuin kotiseu-
tumatkojen toteuttamiseen. 

Raimo Latvala

Ensimmäisessä juhlajuma-
lanpalveluksessa saarnasi 
pastori Antero Paananen, 
entinen Sortavalan seura-
kunnan kirkkoherra. Venäjäk-
si saarnan tulkasi Valentina-
rouva, joka toimii Herrankuk-
karon vastaavana emäntänä
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Kokkolan meriosaston päällikkö 
yliluutnantti Jari Kivioja täyttää 50 v. 

5.7.2010. Jari viettää juhliaan 
10.7.2010 Kokkolassa.

Onnittelemme!

Onnittelut 
Antti Roiko-Jokela 
toiminnanjohtaja 
majuri (res)         60 v. 
10.5.2010

UUTISET MAAKUNNASTA, KOTIMAASTA JA MAAILMALTA

�����������	


Jo perinteeksi muodostunut 
Intti tutuksi -kurssilla meno 
oli sotilaallisen vauhdikasta. 
Timo Puumala lähetti kurs-
sin aikana kotiin viestin, jos-
ta pieni otos: 

”.. Intti tutuksi leiri 8.6. 
– 10.6.2010. Tulipahan 
kannettua sinkoja, samalla 
kiväärillä ja rynnäkkökivää-
rillä ampumista maalitau-
luun. Singot ja tykit ryskyy 
ympäriinsä, alvariinsa ja 
korvan juuressa. Vähän vä-
liä olenkin saanut pieksen-
tää kerrakseen hyttysiltä. Ei 
tällaisessa nuku ja oleskele 
Erkkikään.” 

Hän jatkaa, että ”Ainakin 
hyvä puoli on hernekeitto, 
perinne sapuska.”  Hän lo-
pettaa viestinsä seuraavasti: 
” Että sellaisia uutisia tääl-
tä tykki/sinko, kiväärien 
ja hyttysten säestämästä 
Lohtajan hellepätsin Vatta-
jalta toivoopi Timo Antero 
Puumala” 

Kurssi toteutettiin samaan 
aikaan Hämeen rykmentin 
ampumaleirin kanssa. Int-
ti tutuksi – kurssi tukeutua 
huollossa leirin muonituk-

seen ja lääkintähuoltoon. 
Tukijärjestelyt toimivat erin-
omaisesti ja osaltaan takasi-
vat kurssin onnistumisen. 

Ampumaleirin johtajan 
majuri Juha Lemminkin 
viimeisenä päivänä pitämä 
puhuttelu nousi tärkeäksi 
kohokohdaksi kurssilaisille, 
jota varmaan muistellaan 
useasti jälkeenpäin.

Kurssi järjestettiin MPK 
Keski-Pohjanmaan ja Kehi-
tysvammaisten palvelusää-
tiön yhteistyönä. Kurssille 
voitiin ottaa vain 20 hen-
kilöä. Tulijoita olisi ollut 
enemmän, mutta rajaus oli 
tarpeen turvallisuussyistä. 
Kouluttajia ja avustajia oli 
koko ajan paikalla kuusi 
henkilöä. 

Kursseilla tärkeässä roo-
lissa oli sotilasopeista puhu-
minen ja niiden harjoittelu. 
Toisena teemana oli turvalli-
suus. Kurssin aikana käytiin 
läpi perusasioita kodin, lii-
kenteen ja työturvallisuuden 
sektoreilta. 

Työturvallisuudesta puhu-
minen oli ja on sen vuoksi 
erityisen tarpeellista, että 

suurin osa kurssilaisista 
käy työssä osa- tai kokopäi-
väisesti. Ohjelmaan kuului 
myös ensiaputaitojen opet-
telua Hämeen rykmentin 
lääkintämiesten opastama-
na. Paloturvallisuuskoulutus 
huipentui Lohtajan VPK:n 
sammutusnäytökseen ja ka-
luston esittelyyn. 

Kurssilaisten harjoituk-
siin sisältyi ilmakiväärillä 
ampumista. Saavutetut tu-
lokset olivat erinomaisia tai 
monen osalta vähintäänkin 
hyviä. Kahden parhaan tu-
los oli viidellä laukauksella 
50 pistettä. 

Paremmuus ratkaistiin 
napakymppien määrällä. 
Parhaaksi nousi Jarmo Nis-
kanen, joka ylennettiin pää-
töstilaisuudessa piiripääl-
likön toimesta Intti tutuksi 
-kurssien korpraaliksi. Ylen-
nys oli mahdollista, sillä hän 
osallistui jo kolmatta kertaa 
kurssille. 

Kurssin viimeisenä päivä-
nä pantiin oppeja käytäntöön. 
Porukka jaettiin kahteen 
ryhmään joista toiset olivat, 
vuorotellen, vartiomiehiä ja 

toiset sissejä.  Vartiomiesten 
piti havaita sissit ennen kuin 
he pääsivät linjojen yli. Sis-
sejä ei tarvinnut motivoida 
maastoutumiseen ja oikean 
etenemisen suorittamiseen. 

Sissit ryömivät sanan 
varsinaisessa merkityksessä 
puolukan varpujen tasolla, 
matalana ja maaston suomat 
mahdollisuudet huomioiden. 
Toki vartiomiehet olivat 
valppaina ja huomasivat lä-
hes kaikki sissit ajoissa. 

Kurssilaisten palautteen 
mukaan parhainta antia 
olivat: Uusien kavereiden 
saaminen, teltan pystytys ja 
ammunta ja se että sai olla 
pomojen pomo.  Pomojen 
pomo tarkoittaa sitä, että 
kurssilaisista nimettiin päi-
vittäin ryhmän johtaja ja 
varajohtajia. 

Kuulosti siltä, että suurin 
osa kurssilaisista ja kaikki 
kouluttajat ilmoittautuivat 
jo seuraavan vuoden kurs-
sille. Tavataan taas tulevana 
suvena hyttysten ja helteen 
pieksemällä Vattajalla. 

Kuvat ja teksti
Jouko Kuismin

Piiripäällikkö Jukka Torppa  antamassa "äkseeraus"-koulutusta.

Intti tutuksi
Intti tutuksi -leiriläiset ohjaajineen.
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80 vuotta Risku Heikki, kapteeni, 5.9.
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Keski-Pohjanmaan 
Maanpuolustajien 
piirin ja Vaasan 
Reserviupseeri- 
piirin tiedotus- ja 

jäsenlehti. 

Päätoimittaja: 
Heikki Pääjärvi, 

Lähdetie 4, 
68600 Pietarsaari, 

puh. 06 – 724 6333, 
040 519 9955, 

e-mail: paajarvi@multi.fi 

Lehtityöryhmä: 
Raimo Latvala, 
Heikki Pääjärvi,

Markku Takala ja 
Kimmo Tastula

Lehden talous: 
Rauno Hauta-aho 

Ajurintie 28 
67100 Kokkola 

puh. 040–581 7412 
e-mail: 

rauno.hauta-aho@sok.fi 

Pankki 
Nordea Kokkola 
106530–204150 

Paino: 
Keski-Pohjanmaan 
Kirjapaino Kokkola 
Painos: 6 000 kpl

N:ro 1: 13.3. – Talvisodan päättymisen muistopäivä 
N:ro 2: 4.6. – Marskin syntymäpäivä 
N:ro 3: 19.9. – Suomen Sodan Haminan rauha 1809 
N:ro 4: 6.12. – Itsenäisyyspäivä

Aineistopäivät:

Seuraava 
Pohjanmaan 

Maan-
puolustaja 
3/2010: syyskuu. 

Aineisto 19.9.2010

Osoitteenmuutokset: 
RES ja RUL: 

Jäsensihteeri 
Virpi Kukkonen 

(MPY Oy) 
Puh (09) 4056 2011, 

fax (09) 499 875 
Sähköposti: 

jasenasiat@rul.fi 

Autojoukkojen Kilta 
Ilkka Jylhä 

0400 168 438 

Kokkolan meriosasto 
Jari Kivioja 050-5311463

Sivunvalmistus 
Ari Alalantela ja 
Päivi Kultalahti 
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RESUL:n sovelletun reserviläisammunnan (SRA) SM-

kilpailu ammutaan 7-8.8.2010 Tykistöprikaatin Pohjan-

kankaan ampuma-alueella Niinisalossa. Kilpailijoiden ja 

toimitsijoiden majoittuminen on saman alueen majoi-

tusalueella.

Kilpailun järjestäjinä toimivat Satakunnan Reserviupsee-

ripiiri ja Reserviläispiiri. Yksityiskohtaiset tiedot kilpailun 

kulusta ja rasteista ovat nähtävissä 7.7.2010 alkaen osoit-

teessa www.lipas.net/sra. 

Osallistumisoikeus ja -maksut
Jokaisella reserviupseeri- ja reserviläispiirillä on oikeus 

lähettää kilpailuun yksi neli henkinen joukkue. Osallistu-

mismaksu kilpailuun on 50€/ osallistuja sekä lisäksi mah-

dollinen ruokailu (aamupala, päivällinen ja lounas) 22€/

päivä, joka pitää olla maksettuna 1.6.2010 mennessä tilil-

le. Saaja SRA SM-KILPAILU 2010, Nordea 126935-359284, 

Viite 1009 

Viestiksi laitetaan SRA SM 2010 ja piiri/alue, sekä maininta 

RUL tai RES. Maksussa tulee olla eriteltynä ruokailijoiden 

määrä. Mikäli piiri ei maksa joukkueensa osallistumises-

ta 1.6.2010 mennessä, menettää piiri oikeuden lähettää 

joukkueensa kilpailuun. Piirin joukkueen valintaperus-

teista sekä täydentämisestä vastaavat piirit itsenäisesti.

Ilmoittautuminen
Kilpailijoiden sotilasarvo, etu- ja sukunimet, syntymäaika, 

ampujankortin numero, piiri ja sähköpostiosoite on ilmoi-

tettava viimeistään 4.7.2010 sähköpostilla ari.hellman@

kolumbus.fi. Piirijoukkueiden ulkopuoliset ampujat voi-

RESUL:n SRA SM-kilpailu 2010 
Niinisalossa

vat jättää ilmoittautumisensa jonoon, josta täytetään jäl-

jelle jääneet avoimet paikat kilpailuun 4.7.2010 jälkeen. 

Mukaan mahtuneille ilmoitetaan asiasta. Kilpailuun ote-

taan varsinaisille kilpailupäiville mukaan enintään 156 

ampujaa. TSRA-status ja vakuutus
Kilpailijoiden tulee olla rekisteröityjä SRA-ampujia. SRA-

ampujan kortin puutuessa ampujan tiedot tarkistetaan 

ilmoittautumisen yhteydessä kilpailupaikalla SRA-ampu-

jarekisteristä. Kilpailuun osallistuvilla tulee olla voimassa-

oleva Reserviläisen ampumaturva-vakuutus tai SAL-kilpai-

lulisenssi, tarvittaessa kuitti maksusta mukaan.

Huolto ja majoittuminen
Kilpailijoille on varattu puolustusvoimien telttamajoitus 

(oma makuupussi ja -alusta mukaan) ja kenttäruokailu. 

Alueella on tilaa asuntovaunulle ja -autoille, mutta niille 

ei ole varattu sähköä yms. palveluja.

Kilpailun johto ja tiedustelut
Kilpailunjohtaja: Jouni Ruuhimäki, puh. 040 5402020, 

sähköposti, jouni.ruuhimaki@senarecycling.fi 

Ratamestari: Pasi Sitkiä, puh. 050 5640111, sähköposti,  

pasi.sitkia@gmail.com

Kilpailun tekninen asiantuntija: 

Marko Juka, puh. 0500 727950, 

sähköposti, marko.juka@lanwan.fi 

Tervetuloa ampumaan SRA SM-kilpailu 2010 Satakun-
taan.

Satakunnan Reserviupseeripiiri Ry

Satakunnan Reserviläispiiri Ry

RESUL:n perinnease “ Pystykorvan “ SM-kilpailut ja Keski-

Suomen reservipiirien piirinmestaruuskilpailut järjestetään 

04.09.2010 Pioneerirykmentin ampumaradalla.

Opastus Pioneerirykmentin sisäänajotieltä alkaen.

Kilpailun kulku
Kilpailukanslia avataan      klo  08.00

Kilpailun avajaiset                  08.15

Ensimmäinen asetarkastua          08.30

Ensimmäinen erä alkaa                  09.00

(Seuraavat 1 h 45 min. välein )

Palkintojen jako Viikinhovissa klo 16.30–17.00, 

jos ammutaan 4:ssä erässä.

Lounasmahdollisuus varuskuntakerho Viikinhovissa 

   klo 13.00-15.30.

Laji
Avoin RESUL:n SM-kilpailu, perinnekivääri “ Pystykorva “. 

Sääntö 4.1D m.27-39. 300m makuu, kohdistus  +15+15 

kilpalaukausta. Tauluna on Pv:n  01 (lehmännahka) umpi-

mustalla keskiöllä.

Sarjat
H, H50, H60 ja D , D50 , sekä joukkuekilpailut H ja H50 

sarjoissa. Joukkueeseen voi ilmoittaa 5 kilpailijaa, joista 4 

parasta huomioidaan tuloksessa. H-sarjan joukkue

voi olla ns. sekajoukkue. Joukkueita voi alla useampi/piiri.

Kilpailun säännöt
“Pystykorva” kilpailussa sovelletaan ResUl:n ja Pv:n sään-

töjä. Ampuma-alustat järjestäjältä.

Ilmoittautumiset
Piirit ilmoittavat kirjallisesti kilpailijansa 21.08.2010 men-

nessä osoitteella Aarre Karja, Pihlajaojantie 154, 42800 

Haapamäki, tai sp. aarre.karja@luukku.com. Voi ilmoittau-

tua myös henkilökohtaisesti, jos ei muuten onnistu.

Ilmoittautumisessa tulee olla seuraavat tiedot: Kilpailijan 

nimi, sotilasarvo,sarja, piiri ja nimetty joukkue. Joukkueen voi 

ilmoittaa 04.09.2010 klo. 08.30:n mennessä kilpailukansliaan 

(jos piirin ilmoitusta muutetaan). Jälki-ilmoittautumisia vain 

rajoitetusti 22.08.2010 lähtien, osallistumismaksu 30 eur.

Osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 15 eur./kilpailija, joukkuekilpailus-

ta ei peritä eri maksua. Osallistumismaksu on maksettava 

21.08.2010 mennessä  Haapamäen Seudun Reserviläiset ry:n 

tilille; Osuuspankki, tilino 502809-419620.

Vakuutukset 
Voimassaoleva kilpailulisenssi/vakuutus on pakollinen.

Aseen oltava m. 27–39 perusmallin mukainen.

– Ei pv:n kilpailukäyttöön muunneltu

– Ase koottu alkuperäisillä tai alkuperäisen kaltaisilla osilla

– Aseeseen on mahduttava pv:n 7.62/53R patruuna lukko 

kiinni.

– Aseen kal. ei saa muuttaa. (piipun vaihdot kal. 308)

– Rihlojen mousua ei saa muuttaa

– Aseen paino ilman hihnaa max. 4 kg 600 gr.

Asetarkastuksessa tarkastetaan myös aseen hallussapitolupa. 

Huolto Kilpailupaikalla on kanttiini/sotilaskotiauto.

Majoitus Majoitusta voi tiedustella suoraan paikallisilta 

majoitusliikkeiltä; Hotelli Fontana Keurusselkä  014–75100, 

Hotelli Lehtoranta   040 5305165, Höyryveturipuisto, Martin 

Safarit 014–733111, 040 750 7800, Varuskuntakerho Viikin-

hovi   029 9444995 

Lisätietoja
Kilpailun johtaja; TA, Aarre Karja puh. 040 5269047

Lisäinfoa myös osoitteesta http://personal.inet.fi/yhdistys/

haap_s_res/index.htm. Tällä sivulla nähtävillä myös eräluet-

telot ja myöhemmin tulokset.

TERVETULOA  KEURUULLE!

RESUL:N AVOIMET PERINNEASE
“PYSTYKORVAN” SM-KILPAILUT

KEURUULLA 4.9.2010

Yksi Asevelikylässä si-
jaitsevan Edvininpolun 
teoksista siirretään näky-
vämmälle paikalle alku-
syksystä.

Hanketta ovat valmis-
telleet Edvininpolun  pe-
rinneyhdistys ja Jukolan 
Rakentajat yhteistyössä 
Vaasan kaupungin katu-
toimen kanssa. Järjestely-

Uudelle paikalle siirrettävä Edvin Hevonkosken 
teos paljastetaan Asevelikylässä syksyllä

toimikuntaan ovat kuuluneet 
Asevelikylästä Kalevi Nie-
mi, Harry Huhta, Ari Syrjä-
mäki sekä Markku Ahonpää. 
Sotilaallista näkökulmaa on 
hankkeeseen tuonut kom-
modori evp Hannu Luuk-
konen.

Teos tullaan sijoittamaan 
Prisman liikenneympyrään, 
johon sille valmistetaan 

luonnonkivistä alusta. Teos 
tullaan myös valaisemaan.

Paljastustilaisuus on lau-
antaina 4.9.2010 klo 13. So-
tiemme veteraanit kutsutaan 
kunniavieraina osallistumaan 
tähän maanpuolustustapah-
tumaan. Tilaisuuden mu-
siikista vastaa Pohjanmaan 
Sotilassoittokunta. Teoksen 
tulee ottamaan vastaan Vaa-

san kaupungin edustaja.
Järjestelytoimikunnan 

puolesta Hannu Luukko-
nen toivottaa jo nyt yleisön 
seuraamaan tapahtumaa, 
joka on avoin yleisölle. 
Tilaisuuden ajaksi tullaan 
toteuttamaan liikennejär-
jestelyjä yhdessä poliisin 
ja kaupungin kanssa.



VUORI-harjoitus uudistuu

Haapajärven Varikolla syyskuun puolivä-
lissä järjestettävässä VUORI 2010 -har-
joituksessa on reserviläisille tarjolla uutta 
ja monipuolista koulutusta. Kursseja jär-
jestetään mm. lähitaistelusta, sissitoimin-
nasta, komppanian johtamisesta, vääpelin 
toiminnasta ja ammunnanjohtamisesta. 
Lisäksi kurssitarjonnassa ovat perinteik-
käät kenttämuonitukseen ja perustami-
seen liittyvät kurssit sekä nuorille suun-
nattu Nuorten Vuori -kurssi. Ensi vuonna 
harjoituksen kurssitarjonnan laajentami-
seen osallistuvat myös Keski-Suomen ja 
Pohjois-Pohjanmaan KOTU-yksiköt. Tä-
män vuoden harjoituksen laajempi esittely 
löytyy piirin nettisivujen kautta. 

Airsoft-aseilla tehokkuutta 
taistelukoulutukseen

Kevään aikana olemme käyttäneet airsoft-
aseita kahden kurssin sovelletuissa osuuk-
sissa. Aseet ovat osoittaneet soveltuvuu-
tensa etenkin rakennetun alueen taistelun 
ja rannikkojalkaväen koulutuksessa. 

Hyvien kokemuksien perusteella Kes-
ki-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri ry 
on ostanut piirin käyttöön yhden aseen ja 
Nylands Brigad Gille rf on antanut 600 
€ uusien airsoft-aseiden ja –varusteiden 
hankkimista varten. Ennestään piirillä on 
ollut käytössään kolme asetta. 

Uusimuotoinen 
johtamiskoulutus alkaa 

lokakuussa

RUL on tuottanut MPK:lle uuden johta-
misen koulutusohjelman, joka perustuu 
puolustusvoimien johtajakoulutukseen 
ja tarjoaa siten myös luontevan jatko-
polun sotilasjohtajana kehittymisessä 
reservissä. Lokakuussa piirin alueella al-
kaa koulutusohjelmaan kuuluva Reservi-
läisjohtaja 1 -kurssi, jonka tavoitteena on 
perehdyttää alueemme reserviläisjohtajat 
puolustusvoimien uuden johtajakoulutuk-
sen perusteisiin. Kurssi koostuu loka- ja 
marraskuun aikana arki-iltoina järjestet-
tävistä opetustilaisuuksista ja marraskuus-
sa järjestettävästä viikonlopun kestävästä 
harjoituksesta. Kurssi saa jatkoa jo ensi 
vuonna, jolloin järjestämme Reserviläis-
johtaja 2 -kurssin.

Tervetuloa mukaan kesän 
ja alkusyksyn kursseille!
Hyvää kesää toivottaen,

Piiripäällikkö
Jukka Torppa
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Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin yhteystiedot:
Piiritoimisto    Piiripäällikkö  Koulutussihteeri
Pohjoisväylä, Koulutustalo   Jukka Torppa  Rhea Nykvist
67900 KOKKOLA    p. 0207 56 8903  p. 0207 56 8904
p. 0207 56 9037        jukka.torppa@mpky.�  rhea.nykvist@mpky.� 
keski-pohjanmaa@mpky.� 

www.mpky.� /keski-pohjanmaa

TOIMINTASUUNNITELMA 15.6.–31.12.
MPK:n organisaatio-

uudistus – haasteita ja 
mahdollisuuksia

MPK jakaantuu vuoden 2011 alusta 
seitsemään maanpuolustuspiirin se-
kä ilma- ja meripuolustuspiireihin. 
Länsi-Suomen maanpuolustuspiiriin 
kuuluvat Keski-Pohjanmaan, Etelä-
Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-
Suomen KOTU-yksiköt. Maanpuolus-
tuspiirin aluejakohan ei sinällään ole 
uusi – palaammehan takaisin vuosien 
1776–1960 Vaasan läänin alueeseen, 
Kalajokilaaksolla vahvennettuna.

Kutakin KOTU-yksikköä johtaa 
MPK:n palkattuun henkilöstöön kuu-
luva KOTU-yksikön päällikkö, jonka 
tehtävät vastaavat hyvin pitkälti ny-
kyistä piiripäällikön tehtävää. Yksi 
KOTU-yksiköiden päälliköistä toimii 
samalla koko maanpuolustuspiirin pii-
ripäällikkönä. 

Uudistuksen avulla kykenemme en-
tistä paremmin yhdenmukaistamaan 
ja koordinoimaan KOTU-yksiköiden 
koulutustarjontaa sekä tehostamaan 
kurssien markkinointia. Vaikka uusi 
organisaatiomalli edellyttää palkatulta 
henkilöstöltä uusien toimintatapojen 
oppimista, niin uskon uudistuksen 
myötä saavamme entistä paremmin 
hyödynnettyä eri yksiköissä olevan 
tietotaidon ja siten tarjoamaan entistä 
monipuolisemman koulutustarjonnan 
omien alueidemme maanpuolustusvä-
elle. 

Taitoja, hikeä ja 
jännitystä jalkaväen 
taisteluharjoituksista 
heinä- ja elokuussa 

Järjestyksessä 10. Pohjanmaanlinja 
-harjoitus järjestetään LENTOSK:n 
tukemana Ylivieskassa 15.– 18.7.  Har-
joitus antaa reserviläisille erinomaisen 
mahdollisuuden harjoitella taitojaan 
henkisesti ja fyysisesti haastavas-
sa sissi- ja tiedusteluharjoituksessa.  
Eritoten harjoituksen johtajatehtäviin 
hakeutuville reservinjohtajille harjoi-
tus antaa haastavia johtamistilanteita 
tilanteenmukaisessa johtamisessa. 

Kälviän Reserviläiset ry:n luoma 
Rannikkomyrsky -harjoitus jär-
jestetään jälleen Lohtajalla elokuus-
sa. Tämän vuoden harjoitus koostuu 
toistensa maaliosastoina toimivista 
Jalkaväkijoukkueen taistelu- ja Jal-
kaväkiryhmän taistelu -kursseista. 
KAIPR, LENTOSK, POHMALTS-
TO ja PSPR tukemassa harjoituk-
sessa mukana ovat jälleen taistelijan 
simulaattori (TASI) -laitteistot, jotka 
mahdollistavat todenmukaisen, mie-
lenkiintoisen ja haastavan taisteluhar-
joituksen toteuttamisen.  

1. Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus 
Kuljetuksen suojaus / VUORI 17.–19.9. HAAPV 0601 10 11006  Jani Pikkarainen 050–553 6828 
KORPI-harjoitus  10.–12.9. KAIPR 0600 10 11007  Jukka Torppa 040–485 4744 
Maakuntakomppanian 
hallinto- ja huoltopäivä  25.9. LENTOSK 0600 10 11010  Jari Myllymäki 0500–265 147 
Maakuntakomppanian 
virka-apukoulutus  30.–31.10. Lohtaja 0603 10 11008 Seppo Ruotoistenmäki 040-587 0423 
Ilmatorjuntakonekiväärikurssi 19.–21.11. Lohtaja 0603 10 11009  Jukka Torppa 040–485 4744 
 
2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus 
Palvelusammunta  20.6. Pietarsaari 0602 10 12088  Petri Ahonen 040–861 0980 
Ase- ja ampumakoulutus  3.7. Kokkola 0609 10 12089  Christer Eriksson 040–552 5269 
Reserviläispäivät  6.–8.7. Sompala 0600 10 12103  Kauko Kivilehto 
Pohjanmaan linja  14.–18.7. Ylivieska 0612 10 12045  Antti Mäki/
 Markus Latvala 0400–803 714 
Perinneaseammunnat  15.7. Pyhäjärvi 0616 10 12044  Seppo Ruotoistenmäki 040–587 0423 
Ammunta liikkuvaan maaliin  21.7 Himanka 0619 10 12099  Sakari Pöyhtäri 
Ase- ja ampumakoulutus  3.8. Toholampi 0618 10 12046  Jari Tikkanen 050–327 7213 
Haulikkoammunta  4.8. Himanka 0619 10 12100  Sakari Pöyhtäri 
Haanen jotos  6.–8.8 Perho 0605 10 12047  Toivo Itäniemi 0400–766 423 
Ase- ampumakoulutus  13.8. Kannus 0606 10 12048  Janne Isohanni 044–551 5973 
Ase- ampumakoulutus  14.8. Kokkola 0609 10 12071  Petri Estala 050-598 3070 
Rynnäkkökivääriammunta / 
SRA-ammunta  18.8 Himanka 0619 10 12101  Sakari Pöyhtäri 
RANNIKKOMYRSKY  20.–22.8. Lohtaja  Harjjoht Juha Möttönen 040–543 3754 
– Jalkaväkijoukkueen taistelu 0603 10 12049  Pasi Paasila 044–091 1043 
– Infanterigrupps strid  0603 10 12050  Kari Rönnqvist 040–527 0712 
Ampumasuunnistus  26.8. Kannus 0606 10 12091  Markku Törmä 050–349 0779 
Konepistooli  1.9. Himanka 0619 10 12102  Sakari Pöyhtäri 
Tutustuminen puolustusvoimiin 3.9. Helsinki 0608 10 12051  Timo Hyyppä 050–554 1261 
Rannikkojalkaväen perusteet  4.–5.9. Öja 0609 10 12052  Rodney Strandvall 050–516 8122 
Sotilasasekilpailut  11.9. Haapajärvi 0601 10 12092  Raimo Palomäki 040–724 5615 
Ase- ja ampumakoulutus  11.9. Veteli 0614 10 12053  Perttu Tunkkari 040–511 0232 
VUORI 2010  17.–19.9. HAAPV  Harjjoht Jouni Liuska 0400–747 126 
– Perusyksikön vääpelin jatkokurssi 17.-19.9. 0601 10 12054  Rauno Hauta-aho 040–581 7412 
– Sissitoiminnan perusteet  17.–19.9. 0601 10 12055  Tuomas Rautio 040–541 1195 
– Komppanian johtamisen perusteet 17.–18.9. 0601 10 12056  Matti Kiviniemi 040–300 8250 
– Kenttämuonitus  17.–19.9. 0601 10 12057  Jari Kaarlela 040–545 1393 
– Perustamiskurssi  17.–19.9. 0601 10 12058  Rainer Artismaa 040-760 5310 
– Ammunnanjohtajakurssi  18.9. 0601 10 12059  Janne Nyman 040-581 6071 
– Reserviläisten lähitaistelukurssi 18.–19.9 0601 10 12086  Petri Ahola 044–7787430 
Taktinen pistooli  25.–26.9. Pedersöre 0615 10 12060  Stefan Järndahl 044–552 5857 
Ilmauhka/Maakuntakomppanian täyd.koulutus 1 2.10. Kokkola 0609 10 12061  Matti Vatka 040-553 0357 
Taistelu rakennetulla alueella 2  9.10. Kokkola 0609 10 12062  Waltteri Mäkitalo 040–550 5606 
Kenttämuonituskurssi  14.10. Kokkola 0609 10 12063  Kari Moilanen 0400–510 940 
Maastoajokurssi  16.–17.10. Lohtaja 0603 10 12064  Ari Olli 050–375 4257 
Pioneeritoiminnan perusteet  23.10. Kokkola 0609 10 12065  Mikko Bildo 050-492 2652 
Suojelutoiminnan perusteet  23.10. Kokkola 0609 10 12066  Tuomas Suvanto 040-840 8795 
Maakuntakomppanian täydennyskoulutus 2 6.11. Kokkola 06091012067  Kari Moilanen 0400–510 940 
Reserviläisjohtaja 1  14.10.–21.11. 0609 10 12068  Johan Nygård 050–309 1198 
– Opetustilaisuus (ilta)  14.10. Kannus 
– Opetustilaisuus (ilta)  4.11. Pietarsaari 
– Opetustilaisuus (ilta)  11.11. Ylivieska 
– johtamisharjoitus  20.–21.11. Kokkola 
Mil� ght-perusteet  20.–21.11. Kokkola 0609 10 12072  Toni Haukirauma 040–778 2316 
Ilma-asekilpailu  27.11 Ylivieska 0612 10 12093  Esa Isokoski 044–449 2510 
Maakuntakomppanian 
täydennyskoulutus 3  11.12. Kokkola 0609 10 12069  Jari Myllymäki 0500–265 147 
 
3. Siviilikoulutus 
VETRES-tapaaminen  15.6. Lohtaja 0603 10 13021  Marja-Leena Leskelä 050–329 7281 
Kunnossa kassulle  1.7.–31.12. Kokkola 0609 10 13022  Terho Tattari 045–279 1797 
Kunnossa kassulle  1.7.–31.12. Pietarsaari 0602 10 13023  Jörgen Härmälä 050–592 1001 
Kunnossa kassulle  1.7.–31.12. Reisjärvi 0617 10 13024  Juhani Tilli 040–300 8400 
Nuorten turvakurssi  19.–20.8. Lohtaja 0603 10 13036  Terho Tattari 045–279 1797 
Nuorten turvapäivä  30.8. Lohtaja 0603 10 13025  Heidi Yrjänä 040–732 9997 
Varautumisen ja väestön 
suojelun peruskurssi 2  11.9. Kokkola 0609 10 13026  Jouko Kuismin 050-304 4182 
Maastoetsintä  4.9. Kälviä 0608 10 13027  Tom Helen 040-730 5294 
Nuorten turvakurssi  6.9.–17.10. Kannus 0606 10 13028  Tomi Kurikkala 050–553 8133 
Nuorten vuori /VUORI 2010  17.–19.9. HAAPV 0601 10 13029  Mika Katajamäki 0440–764 130 
Pelastuskoiraohjaajien koulutus 24.–26.9. Lohtaja 0603 10 13030  Salla Valpola 040–727 8196 
Nuorten turvakurssi  1.–3.10. Pietarsaari 0602 10 13001  Hannu Sulkakoski 044–785 1333 
Maastoetsintä  2.10. Kannus 0606 10 13032  Markku Törmä 050–564 8796 
Vuoden 2011 kurssin-
johtajien koulutus  30.10. Kokkola 0609 10 13033  Jukka Torppa 040–485 4744 
 
4. Tapahtumat 
Lihaskuntotesti ja cooper  13.8. Kannus 0606 10 14010  Olli Somero 050–349 0779 
MPK vuosijuhla  19.11. Kälviä 0609 10 14004  Piiripäällikkö 040–485 4744  
Kälviän reserviläisten joulukirkko 16.12. Kälviä 0608 10 14005  Pasi Palmu 040–734 0760  

PIIRIPÄÄLLIKÖN PALSTA


