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Heti tultiin kun 
päästiin...

MPK ja MPKL
juhlivat

Veljeä ei jätetä. Maatumattomat esineet helpot-
tivat vainajan tunnistamista

Lottien kunniakuja, kun seppelpartio Narvan 
marssin soidessa lähetettiin sankarihaudoille.
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Juhlavaa soitantoa, josta vastaasi Kauhajoen 
Soitokunnan seitsikko.

Aleksis Kivi: Suomenmaa

Viel’ monta näissä laaksoissa
on käynyt kauhua,
kun sota surman, kuolon toi
ja tanner miesten verta joi;
mut sankarien kunnian
sai Suomi loistavan.

Mi autuas helmas’ nukkua,
sä uniemme maa,
sä kehtomme, sä hautamme,
sä aina uusi toivomme,
oi Suomenniemi kaunoinen,
sä iankaikkaikkinen.
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Sypressi ja kuusi – 
suomalaisten joulupuut

Raahasimme sypressiä märällä ja likaisella kadulla 
kerrostalokotiamme kohti. Rappukäytävä oli ahdas, 
mutta sypressin oksat eivät katkeilleet eivätkä havut 
varisseet kuten pakkasesta sisään kannetussa kuuses-
sa. Jostain olimme onnistuneet hankkimaan jalustan 
joulupuullemme, joka sitten istutettiin kodin nurkkaan 
tuomaan sypressin tuoksua ja joulun tunnelmaa – aivan 
Sylvian joululaulun tapaan.

Usein olohuonettamme kaunisti myös toinen joulu-
puu. Se oli oikea suomalainen joulukuusi – tai ainakin 
suomalaisen lentoyhtiön kuljettama ja Egyptin suurim-
malle suomalaiselle lapsiperheelle lahjoittama. Suuri, 
suomalainen kuusi vietiin aina Suomen suurlähettilään 
virka-asuntoon, me siis saimme toisen, pienemmän. 
Usein tuo suomalainen kuusi oli matkasta ja Egyptin 
maahantuloviranomaisten käsittelystä kärsinyt, mutta 
meille se oli suuri ilon ja ylpeydenkin aihe.

Vietimme joulua sypressin tuoksussa kahdeksan 
kertaa. Kerrostalokotimme neljännen kerroksen par-
vekkeen korkeudella keinuivat palmun lehvät. Se oli 
toisenlainen joulu. 

Joulu on muistojen aikaa ja jokainen joulu, noiden 
Egyptin pääkaupungissa Kairossa vietettyjen joulujen 
jälkeen, vie ajatukset myös noihin muistoihin. Juhlan 
aika on usein muistojen aikaa.

Lapsuuden joulut, sota-ajan joulut, vaikeitten aikojen 
joulut, syntymän ja kuoleman joulut – kaikki tuo on 
usein muistoissamme. Tuohon juhla-aikaan piirtyvät 
kuvat ovat usein piirtyneet selkeinä ja syvinä sielumme 
seinämiin. 

Muistot 
rakennusaineksina

Muistot rakentavat hyvällä tavalla mei-
dän elämäämme. Ne ovat pääomaa, 
jota mikään lama tai pörssiheilahtelut 
eivät vähennä. Niistä kannatta pitää 
kiinni ja myös kipeitten asioitten ja 
raskaitten muistojen kautta voi kulkea 
hyvään huomiseen. 

Muistojen ja tunnelmien ohella py-
sähdymme joulun keskeisimmän vies-
tin äärellä. Pienen lapsen syntymä on 
tuon viestin lähtöpiste – yli 2000 vuotta 
sitten taivaan kosketus tuntui erityisel-
lä tavalla Beetlehemin pikkukaupungin 
vaatimattomassa tallissa, joka toimi 
synnytyssairaalana. Tuon kosketuk-
sen aistivat myös lapsen vanhemmat, 
muut tapahtuman todistajat ja joukko 
paimenia, jotka merkillisellä tavalla 
hälytettiin tapahtumapaikalle. 

Ilman tuota viestiä ei olisi joulua. Valitettava usein me ku-
vittelemme rakentavamme joulua kauppojen kassajonoissa 
tai hääräämällä tuhansissa askareissa. Oikean jouluviestin 
sisällöksi ei jää pelkästään kaunis, liikuttava kertomus lap-
sesta ja hänet kohdanneista ihmisistä. Ensimmäinen joulu 
on alku matkalle, joka johtaa siihen hetkeen, kun meidän 
tähtemme kuollut Kristus nousee kuolleista ja saa aikaan ko-
ko maailman ja sen historian muuttaneen muutoksen aallon. 

Joulu on siinä, kun Juma-
la koskettaa sisintäsi.

Muistoista 
elämään

Kaikkiin muistoihin ja 
tunnelmiin, joita joulu 
herättää, haluaisin lisätä 
kokemuksen Vapahtajan 
kohtaamisesta. Näin voi 
tapahtua uudestaan ja 
uudestaan. Joskus koke-

mus voi olla aivan uusi. 
Joulupuumme voi olla millainen tahansa, mutta 

oikea joulu on sydämen juhla. Joulu syntyy siellä, 
missä sydän avautuu viestille anteeksiantavasta ja 
elämään tarkoituksen antavasta Jumalasta. Sitä jou-
lua sinulle rukoilen ja toivotan vuonna 2011!

Erkki Huuki
kirkkoherra, Kannus

Nasaretilaisen 
kirkon ikkuna-
maalaus: Enkeli 
ilmoittaa Joo-
se� lle unessa 
Jeesuksen syn-
tymästä, kuva: 
Erkki Huuki

Osallistuttuaan Itsenäisyys-
päivän ja Joulun jumalanpal-
veluksiin (Kirjoitan molemmat 
isolla alkukirjaimella), sekä It-
senäisyyspäivän juhlatilaisuu-
teen havaitsee, että harmaapäi-
den määrä on pienentynyt.

Tuoni on korjannut satoa, 
samoin monet sairaudet ja vai-
vat. Hauraat itsenäisyytemme 
puolustajat, naiset ja miehet, 
ovat pian vain lähihistoriam-
me muisto. Toivottavasti eivät 
pian unohdettu muisto.

Neuvostoliitossa oli tapa-
na sanoa, jos joku ihmetteli 
painetun tekstin ja käytän-
nön alistä epäsuhtaa, jotenkin 
näin:”Bumaaka i bumaaka, 
praktiika praktiika!” Eli pa-
peri on paperia, käytäntö on 
käytäntö!

Sotien jälkeen kunnioitettu 
marsalkkamme Mannerheim 
sanoi, että teistä sotiemme 
veteraaneista on Suomi pitävä  
huolen. Jos marsalkka olisi ol-
lut nuorempi ja saanut elää ja 
vaikuttaa pidempään, olisivat 
kaikki sotiemme veteraanit 
saaneet asianmukasita kunni-
oitusta ja hoitoa.

Pian sotien jälkeen oli mai-
nittujen veteraanien kunnioit-
taminen kuin kirosana. Lotat-
kin loattiin likaan ja painostet-

tiin polttamaan lottapukunsa. 
Samoin miesten suojeluskun-
tapuvut.

Mitä mahtavat ajatella kun-
nioitetut ikääntyneet kansa-
laisemme nykyisestä maail-
manmenosta? He rakensivat 
ja puolustivat maatamme, 
suuri joukko joutui antamaan 
henkensä itsenäisyyden lunas-
tamiseksi.

Sotien jälkeinen maam-
me elpyminen oli paljolti 
sotakorvausten maksamisen 
vuoksi rakennettujen tehtai-
den ja tuotantolaitosten, rin-
tamamiesten ja evakuoidun 
väen asuntjen rakentamisesta 
ja uusien maatilojen, usein 
korpeen raivattujen peltojen 
raivaamisen ansiota.

Se oli raskasta aikaa, työtä 
oli paljon, ruokaa vähän ja 
palkat pieniä. Muu maailma 
ihmetteli selviytymistämme.

Tänä päivänä – laman alku-
aikana, elämme taloudellisesti 
vielä jonkun aikaa moniin ver-
tailumaihin nähden ”reteesti”, 

Elintarvikemyymälöiden hyl-
lyt ovat täynnä mitä ihmeelli-
sempiä ulkomaisia tuotteita: 
hedelmiä, mausteita ja elin-
tarvikkeita. Auto- ja erilaisis-
sa koneliikkeissä sekä muissa 
teknillisiä vempaimia myy-
vissä liikkeissä on valtavasti 
hienoja teknisiä saavutuksia. 
Muodin virtaukset vaihtuvat 
ja elämä sykkii kiivaana.

Kaiken nykyajan tuoman lä-
hes käsittämättömän ”hyvän” 
ohella olemme kadottaneet ih-
misläheisyyden, huolenpidon 
apua tarvitsevista ja tyytyväi-
syyden. Monet harhailevat 
vailla päämäärää kenenkään 
puuttumatta asiaan.

Ns. sivistyneen maailman 
talous horjuu hulvattoman 
menon seurauksena. Se kos-
kettaa myös Suomea. Nyt on 
tullut pää vetävän käteen ja 
”paperi on paperia, käytäntö 
tulee olemaan toista.”

Suuri itänaapuri uusii ja ny-
kyaikaistaa aseistustaan. Ehkä 
Suomen Natoon liittymisen 

”Mitä mahtavat ajatella kunnioitetut ikääntyneet 
kansalaisemme nykyisestä maailmanmenosta? 
He rakensivat ja puolustivat maatamme, 
suuri joukko joutui antamaan henkensä 
itsenäisyyden lunastamiseksi.”

”pelosta” maa sijoittaa maamme 
itärajan tuntumaan uusia nyky-
aikaisesti aseistettuja joukkoja. 
Venäjä haluaa palata todelliseksi 
suurvallaksi muiden suurvaltojen 
joukkoon.

Toivottavasti rauhansopimuk-
semme ei ole vain ”bumaaka i 
bumaaka.”

Suomen taloudellinen tilanne, 
syvä rauhantila ja varushenkilö-
ikäluokkien pienetyminen ovat 
syitä varuskuntien lakkauttami-
seen, varusmiesten koulutuksen 
valikoitumiseen ja lyhenemiseen. 
Samoin kertausharjoitusten vähe-
nemiseen ja reservin määrittämi-
seen noin neljännemiljoonaksi.

Jalkaväkimiinojen kieltämisen 
ja em. syiden vuoksi ovat maan-
puolustushalukkaat ja -järjestöt 
hämmentyneitä.

On selvää, ettei maata puoluste-
ta vain lukuisilla varuskunnilla ja 
laitoksilla, vaan hyvin koulutetiul-
la ja nopeasti liikuteltavilla sekä 
nykyaikaisilla aseilla varustetuilla 
hyväkuntoisilla ja motivoituneilla 
joukoilla.

”Ammattiarmeijaramboja” 
ei tämä maa tarvitse. Nykyinen 
asevelvollisuusarmeija on maal-
lemme sopivin.

Tietenkin kantahenkilöstö 
muodostaa puolustusvoimiem-
me rungon, suunnittelun ja joh-
tamisen.

Tulevana Itsenäisyyspäivänä 
Suomen kansa ei tanssi karne-
vaalihumussa kaduilla. Tasa-
vallan presidentti kutsuu omat 
kansan syvistä riveistä valitut 
vieraansa. Pääosa kansaa viet-
tää juhlaa hiljaisuudessa ja asi-
anomaisissa juhlissa käyden. 
Niissä ovat kunniavieraina har-
venevat sotiemme veteraanit.

Globalisaatiosta huolimatta 
olemme Suomenmaan suoma-
laisia omine tapoinemme ja tot-
tumuksinemme.

Ilmari Matinniemi
toimiups. Evp.

Kiuruvesi

Harmaahapsipäät vähenevät
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Paljon on Kymijoessa 
vettä virrannut siitä, kun 
edellisen kerran tähän 
lehteen kirjoittelin. Puo-
lustusvoimat ovat jäl-
leen kerran historiallisen 
muutoksen edessä niin 
organisaation kuin toimi-
nansakin osalta. Tällaisia 
muutoksia on oikeastaan 
ollut vain muutamia vuo-
desta 1918 lukien, kun 
puolustusvoimat perustet-
tiin, vaikka muuten muu-
tos on ollut viimeisen 20 
vuotta lähes jatkuvaa.

Puolustusvoimien teh-
tävät ja kokoonpano ovat 
eläneet vuosikymmenten 
saatossa uhkien ja talou-
dellisten resurssien mu-
kaan, mutta aina ykkös-
tehtävä on ollut kotimaan 
puolustaminen. Näinhän 
se on nytkin. Tavat, kei-
not, menetelmät ja tak-
tiikat ovat vaihdelleet 
sotataidon ja välineistön 
kehittymisen mukaan. 
Vuosisatoja tai oikeastaan 
vuosituhansien ajan ihmi-
set pyrkivät nitistämään 
toisensa vain maanpinnan 
tasolla, keskiajalla otettiin 
käyttöön epäsuora tuli ja 
1900-luvun alussa siirryt-
tiin seuraavaan ulottuvuu-
teen eli ilmaan. Toinen 
maailmansota ja sen jäl-
keiset kon� iktit 2000-lu-
vun alkuun saakka ovat 
olleet oikeastaan taistelua 
ilmatilan herruudesta ja 
sitä kautta taistelutilan 
hallinnasta. Nyt toiminnan 
painopisto on siirtynyt tai 
on ainakin yhä kiihtyväl-
lä nopeudella siirtymässä 
sähkömagneettisen spekt-
rin hallintaan. Voitaneen 
varmaan puhua kyberava-
ruuden hallinnasta. Taikuri 
oli jopa itse hämmästynyt 
sanavalinnastaan, maanlä-

Kysymyksiä vaan ei vastauksia
”En hetkeäkään jaksa uskoa tietoteknisten johtamis-
härpäköiden toimimiseen poikkeusoloissa, kun ne 
eivät toimi normaalioloissa tai ainakaan kotona.”

heinen pioneeri kun on.
Mitäs se meihin sitten vai-

kuttaa, nörtit ovat nörttejä ja 
tosimiehet ratkovat edelleen 
avio- ja muita ristiriitoja sillä 
isommalla puukolla. Meille 
jo sotatouhujen ehtoopuo-
lelle kallistuville sissi-
sodankäynnin ja alueellisen 
taistelun kyllästämille fait-
tereille homma haiskahtaa 
pahanlaisesti, mutta tosi on, 
että julkisuudessa puolus-
tusvoimien ylimmän johdon 
esittämät perustelut tarpeesta 
pienentää niin rauhan kuin 
sodan ajan kokoonpanoja 
perustuvat oikeisiin rätin-
keihin aseelliseen kriisiin 
soveltuvien käyttökelpois-
ten miesten vähentymisestä 
ja sotakalujen kallistumises-
ta. Ei sen puoleen, sotakalut 
ovat koko tunnetun historia 
olleet aina liian kalliita, mut-
ta niihin ovat rahat riittäneet 
vähän samalla mallilla kuin 
juopolla viinaan. 

Nyt on vähän toisin, kun 
vaivalla kerättävät verorahat 
menevät kasvavan ikäänty-
vän väestön hyvinvointiin. 
Itse kukin voi miettiä, mi-
hin haluaisi noin 30–50 % 
bruttotuloistaan käytettävän. 

Inhorealistisesti ajateltuna 
kaikenmaailman taivaanran-
nanmaalareiden ja evoluu-
tioteoreetikkojen ajatukset 
väestöpyramidin hallinnasta 
vaikuttavat yksinkertaisuu-
dessaan ihan järkeviltä. Äl-
kää tappako niitä susia salaa.

Ikäluokkien pienentymi-
sen takia puolustusvoimien 
suurille ikäluokille raken-
netussa ja jo 1990-luvulla 
supistetussa varuskuntara-
kenteessa on taas noin 4000 

ylimääräistä vuodepaikkaa, 
mikä on hotellibisneksen 
näkökulmasta hukkakapa-
siteettia. 

Käyttöastetta on parannet-
tava ja metsäteollisuus on 
osoittanut toimivan keinon, 
lakkauttamisen. Hukkaka-
pasiteetti on yhteensä noin 
kaksi valmiusyhtymää tai 
muutama pienempi koulut-
tava varuskunta. Maata ei 
todellisuudessa puolusteta 
varuskunnista, jotka ovat 
oikeasti vain rauhan ajan 
koulutuskeskuksia, vaik-
kakin alueellisesti tärkeitä 
työllistäjiä. Yhteiskunnan 
puolustaminen tehdään ai-
van jossain muualla. 

Johtoportaiden vähentä-
minen rauhanajan kokoon-
panosta lienee perusteltua. 
Välillä kuitenkin tuntuu, 
että sotaväen touhut ovat 
vain nimillä kikkailua. En-
sin lakkautettiin divisioo-
nat ja perustettiin sotilas-
läänit. Sitten lakkautettiin 
sotilaspiirit ja perustettiin 
uudelleen divisioonat, jos-
kin maanpuolustusalueen 
nimellä. Muutaman vuoden 
jälkeen ne taas lakkautettiin 
ja perustettiin piirien tehtä-
viä hoitamaan aluetoimistot. 
Nyt ollaan lakkauttamassa 
sotilasläänit ja perustamassa 
aluetoimistoista piirit uudel-
leen joskin varmaan jollakin 
toisella nimellä, kun piiri on 
niin vanhahtava. Olisikohan 
Military District HQ in Eng-
lish mitään? Mielenkiinnolla 
odottelen tammikuuta, jol-
loin uusi organisaatioraken-
ne pitäisi julkaista.

Poikkeusolojen johta-
misen suhteen olen varsin 

skeptinen, vaikka amerik-
kalaiset pystyisivätkin joh-
tamaan yksittäistä A-maassa 
toimivaa tiedusteluryhmää 
suoraan Pentagonista. Pysty-
vätkö puolustushaaraesikun-
nat ja etenkin Maavoimien 
Esikunta oikeasti johtamaan 
sotatoimia ja taisteluita, vai 
onko poikkeusolojen joh-
tamista varten perustettava 
lisäksi tarpeellinen määrä 
tilapäisiä operatiivisia joh-
toportaita? Jos näin aiotaan 
menetellä, niin onkohan 
randomilla muodostettava 
poikkeusolojen johtoporras 
parempi kuin jo normaali-
oloissa toimiva alueellinen 
johtoporras. Mene ja tiedä. 

En hetkeäkään jaksa us-
koa tietoteknisten johtamis-
härpäköiden toimimiseen 
poikkeusoloissa, kun ne 
eivät toimi normaalioloissa 
tai ainakaan kotona. Entäs 
sitten taistelevat sotajoukot? 
Puolustusvoimain komenta-
ja on jo virallisesti sanonut 
teknoarmeijalle ”ei”, mutta 
keihäänkärki on siitäkin ol-
tava. 

Asevelvollisuuteen pe-
rustuva järjestelmä on hal-
pa, vallankin jos pääosalle 
ei hankita muuta kuin malli 
Cajander, joka on jo maas-
sa. Ammattimiehille taas 
pitäisi olla ammattimiesten 
vehkeet, jotka tunnetusti 
maksavat. Syyskuussa näyt-
tävästi julkaistu tutkimus 
Venäjän panostamisesta so-
tatekniikkaan ja etenkin sen 
perinteiseen teknologiaan 
vaatii myös muilta mailta 
perinteiseen teknologiaan 
panostamista. Kybervekotti-
met eivät vaan toimi rautaa 

vastaan. Tuleen on tunnetus-
ti vastattava jauhesammutti-
milla.

Entäs kuinka hoidetaan 
kotirintaman puolustus laa-
jenevan taistelutilan viite-
kehyksessä? Se mitä ennen 
sanottiin paikallispuolus-
tuksesi. Nopeasti liikkuvat 
hampaisiin saakka aseistetut 
erikoisjääkäritkö singahtele-
vat paikasta toiseen ottoajo-
neuvoillaan ja eliminoivat 
huippuunsa viritettyjä eri-
koisjoukkosoluja. Vai pitäi-
sikö sittenkin säilyttää kyky 
muunkinlaiseen toimintaan. 

Meidän rauhanturvajouk-
kojemme suurin uhka ovat 
nykyään IED:t, joita ennen 
sanottiin tilapäismiinoiksi. 
Niiden käyttöä meille ai-
koinaan opetettiin, oli kyllä 
oikeita kylki- ja muitakin 
miinoja. Suunniteltiin oi-
kein miinaylläköitä, joissa 
lähtölaukauksen antoi tie-
rumpuun asennettu isän-
maallinen panos, jonka vai-
kutus oli suunnilleen lentävä 
taisteluvaunu. Toisen terro-
risti lienee edelleen toisen 
vapaustaistelija.

Suomea ei uhkaa kukaan 
eikä mikään, näinhän meil-
le kerrotaan. Miksi sitten 
ylläpitää puolustusvoimia 
lainkaan, vai onko uhka 
sittenkin olemassa, kerran 
siihen varaudutaan? Voisi-
ko Suomi toimia Ruotsin 
tapaan ja ulkoistaa puolus-
tuksen esimerkiksi Venä-
jälle, vai voisiko Suomessa 
olla vain pieni suuri erikois-
poliisi, kansan mekaanisen 
käsittelyn joukot, jolla olisi 
toimivaltaa niin sisäisten 
kuin ulkoistenkin uhkien 
torjunnassa. 

Entäs sitten kansalaisilla 
olevat noin 1,5 miljoonaa 
(1 500 000) tuliasetta? Ne 
ovat todellinen uhka aina-

kin hirville, jäniksille, 
pienpedoille ja mahdol-
liselle maahan tunkeutu-
jalle, joka ei pääsekään 
strategisen iskun jälkeen 
pois, vaan sitoutuu laa-
joihin sotatoimiin hallit-
sematonta sissiarmeijaa 
vastaan. Sehän se on se 
todellinen uhka. 

Eräällä etelä-pohjalai-
sella paikkakunnalla oli 
kylmän sodan vuosina 
asenne, että jokaisessa 
huushollissa pitää olla 
ainakin yksi luvaton ase, 
jotta vielä jää kättäpirem-
pää, kun luvalliset on ke-
rätty pois. 

Nyt näyttää siltä, että 
monilla paikkakunnilla 
niitä kerätäänkin mitä 
ihmeellisimmillä perus-
teilla. Kokeilkaapa vaik-
ka laittaa naamakirjaan 
vihjaileva epäily jostakin 
henkilöstä, jotta se käyt-
täytyy oudosti, esittelee 
vehkeitään, on kiukkui-
nen esivallalle, saattaa 
se juoda viinaakin ja sen 
akkakin on kuin riihen 
seinästä repäisty piru, 
niin hupsista vain ja jär-
jestelmä hoitaa aseet pois 
oli siihen sitten perusteita 
tai ei. 

Niin sitä vaan lähes-
tytään jo edesmennyttä 
ihanneyhteiskuntaa, jossa 
kaikilla oli hyvä olla.

Miksi alussa oli Kymi-
joki, miettikääpä sitä?

Lopuksi parhaat onnit-
telut itsenäisyyspäivänä 
ylennetyille, kunniamer-
killä palkituille, linnan-
juhliin kutsutuille sekä 
kaikille muillekin maan-
puolustajille ja maanpuo-
lustushenkisille.

Everstiluutnantti 
Jukka Nikkari

Keski-Pohjanmaan 
Maanpuolustajien piiri 
on myöntänyt 

Ilmari Matinniemelle 

piirin kultaisen ansiomitalin piirin 
lehden hyväksi tehdystä 
ansiokkaasta työstä. 
Erityisen kiitoksen ansaitsevat  
ne kymmenet pakinat
ja kertomukset, jotka Pohjan-
maan Maanpuolustaja-lehti 
on saanut julkaistavakseen. 

Sinivalkoiset 
onnittelut!
Päätoimittaja ja 
lehtitoimikunta.

Puolustusministeri Stefan 
Wallin kertoi 15.12. edus-
kunnassa, että seuraavalla 
nelivuotiskaudella kerta-
usharjoituksissa käy vain 
noin 2000 reserviläistä vuo-
sittain. Suomen Reserviup-
seeriliiton (RUL) ja Reser-
viläisliiton (RES) mukaan 
kertausharjoitusten määrän 
romahtaminen nykytasosta 
vajaaseen kymmenesosaan 
vaarantaa alueellisen puo-
lustuksemme suorituskyvyn 
sekä uhkaa koko yleiseen 
asevelvollisuuteen perustu-
van puolustusjärjestelmän 
uskottavuutta.

Puolustusvoimien sodan 
ajan vahvuus on tällä hetkel-
lä 350.000 henkilöä. Näistä 

Kertausharjoitusten alasajo vaarantaa 
puolustusratkaisun uskottavuuden

joukoista yli 95 % on reser-
viläisiä. 

RUL:n puheenjohtaja 
Mika Hannula ja RES:n 
puheenjohtaja Markku 
Pakkanen korostavat, että 
2000 kertausharjoitettavaa 
reserviläistä vuodessa on 
jo selkeästi alle kipurajan. 
Reserviläisjärjestöt eivät 
voi hyväksyä kotimaan so-
tilaallisen puolustuskyvyn 
alasajoa.

RUL ja RES katsovat, että 
jokaisen reserviläisen tulisi 
päästä kertaamaan vähintään 
viiden vuoden välein. Käy-
tännössä tämä edellyttäisi 
runsaan 65.000 reserviläi-
sen kutsumista kertaamaan 
vuosittain. Puolustusminis-

terin nyt esittämällä tahdil-
la sodan ajan joukkojemme 
kertausharjoituttaminen 
kestää 168 vuotta.

Puolustusbudjetin leikka-
ukset asettaa puolustusvoi-
mat vaikeaan taloudelliseen 
tilanteeseen, mutta kertaus-
harjoituksia leikkaamalla ei 
ole mahdollista saavuttaa 
kokonaisuuden kannalta 
merkittäviä säästöjä.

Puolustusbudjetti pie-
nenee ensi vuonna reilun 
prosentin, mutta kertaus-
harjoitusten määrää ollaan 
vähentämässä yli 90 % tä-
män vuoden tasosta. RUL:n 
ja RES:n mielestä tämä on 
kestämätön ratkaisu. Kysy-
mys on arvovalinnasta. 
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Pohjanmaan Sotaorvot Joensuussa, 
Heinävedellä ja Ilomantsissa 30.9.–2.10.2011

Pohjanmaan So-
taorvot päättivät 
lähteä hengellisille 
ja kulttuuripäiville 
vähän pidemmällä 
kaavalla. Meitä 
oli kuljettaja mukaan luki-
en 30 osallistujaa ääripäinä 
Reisjärvi, Ähtäri ja Perho. 
Lähdimme varhain perjan-
taiaamuna liikkeelle. Ensim-
mäinen kohteemme oli Hei-
nävesi, jossa Kalajoelta (ent. 
Himanka) kotoisin oleva 
kunnanjohtaja Riitta A.Tilus 
esitteli meille perusteellisesti 
kunnan asioita. Asiat tuntui-
vat olevan hyvin hallinnassa: 
velkamäärä oli pieni inves-
toinneista huolimatta. Ainoa 
murhe oli väestön vähenemi-
nen. Meille tarjottiin kahvit 
ison piirakan ja munavoin 
kera, sekä musiikkia hanu-
rilla ja huuliharpuilla aivan 
maailman huipulta.

Matka jatkui Heinäveden 
luostareihin. Lintulassa oli 
vain pieni pyrähdys aikatau-
lun pettämisen takia. Uudes-
sa Valamossa saimme mie-
lenkiintoisen ja leppoisan 
selostuksen viitankantajaveli 
Johannekselta. Näimme mo-
lemmat kirkot kallisarvoisi-
ne ikoneineen ja tauluineen. 
Sihteeri oli kertonut, että 
saisimme ruoaksi hapankaa-
likeittoa. Se osoittautui hy-
väksi päivälliseksi kolmine 

pääruokavaihtoehtoineen. 
Luostarin kaupassa matkaan 
tarttui monenlaista ja sitten 
olimme valmiit jatkamaan 
matkaa Joensuuhun.

Aikaisin lauantaiaamuna 
lähdimme kohti Ilomantsia. 
Sää oli suosiollinen ja ruska-
maisemat loistivat auringos-
sa. Puut olivat paljon pitem-
piä ja siten komeampia kuin 
Pohjanmaalla. Kohteemme 
oli Suomen itäisin kylä 
Möhkö. Se oli huomattava 
teollisuusalue 1800-luvun 
loppupuolella, joka työllisti 
peräti 2000 ihmistä, joukos-
sa työntekijöitä ja -johtoa 
myös ulkomailta. Siellä 
nostettiin järvimalmia, ja 
se jalostettiin ruukissa. Alu-
eella oli runsaat vesivarat, 
halpa puuhiili ja Koitajoen 
Möhkönkoski, jotka mah-
dollistivat tuotannon. 

Möhkön alueella käytiin 
talvisodan ensimmäisiä 
taisteluja. Neuvostoliiton 
tarkoituksena oli katkaista 
Suomi. Suomen sodanjohto 
ei ollut varautunut niin suu-
reen hyökkäykseen. Väestö-
kin oli vielä evakuoimatta. 

Suomalaisten onnistui 

kuitenkin hidas-
taa hyökkäystä 
päivällä taistellen 
ja yöllä vetäytyen. 
Suomi toteutti pol-
tetun maan taktiik-

kaa peräytyessään. Poltettiin 
taloja ja myös ruukin alueen 
tuotantolaitoksia. 

Ruukkimuseossa opas 
selosti meille taistelujen 
kulkua ja tehdaslaitoksen 
vaiheita. Tutustuimme ha-
vainnolliseen ja monipuo-
liseen näyttelyyn Pytingissä 
ja sen ympäristön muissa 
rakennuksissa mm. savotta-
perinteeseen, sekä maastossa 
masuuneihin ja kanaviin. 

Keräilimme matkamuis-
toksi sinivihreitä lasimaisia 
kiviä, jotka olivat prosessin 
jätettä.

Paluumatkalla pysähdyim-
me Oinassalmen muistomer-
kille, jossa Pentti Huotari ja 
Tellervo Uusiaho laskivat 
Pohjanmaan Sotaorpojen 
havuseppeleen. Tellervon isä 
oli kadonnut em. taisteluiden 
aikana. Möhkön Rajakarta-
nossa söimme maittavan 
aterian.

Seuraava kohteemme oli 
Ilomantsissa nukkemuseo, 
jossa varsinkin naiset viih-
tyivät, tosin miehetkin sinne 
tulivat. Päiväkahvit joimme 
Lähimmäispalvelukeskus 
Iljassa, joka on entinen or-

Kyynelsilmin seurasimme partiota, 
joka Narvan marssin saattelemana 
eteni hitaasti kohti ulko-ovea. 

TOLVAJÄRVI – OINASSALMI – KALLIONIEMI VESISTÖLINJALLA PUOLUSTI-
VAT SUOMEN MIEHET ISÄNMAAN VAPAUTTA TALVISODASSA 1939 – 1940. 
Seppeleen lasku  Pentti Huotari ja Tellervo Uusiaho.

Ilomantsin kirkko.

Ryhmäkuva otettu Heinäveden kirkolla.
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lemana eteni hitaasti kohti 
ulko-ovea. 

Jumalanpalveluksen jäl-
keen käytiin pikaisesti 
syömässä Kontiorannan va-
ruskunnassa ja sen jälkeen 
oli monipuolinen pääjuhla 
Carelia-salissa, jossa joen-
suulaiset esittivät parastaan. 

Erityisen mielenkiintoisia 
olivat loppupuolella olleet 
tervehdykset. Kaikilla tuntui 
olevan jotain uutta sanotta-
vaa. Joensuun seurakunnan 
kirkkoherra Petri Karttunen 
oli kiitollinen siitä, että Val-
takunnalliset Hengelliset 
ja Kulttuuripäivät pidettiin 
Joensuussa. Olimme tulol-
lamme tehneet heille juhlan. 

Kiitämme puolestamme 
lämpimästi Pohjois-Karjalan 
Sotaorpoja ja Kaatuneiden 
omaisia sekä heidän tar-
mokasta puheenjohtajaansa 
Aune-Inkeri Keijosta koke-
mastamme hienosta juhlasta. 
Kiitokset osoitamme myös 
Joensuun seurakunnalle ja 
kaupungille.

Oli ilo olla mukana Valta-
kunnallisilla Hengellisillä ja 
Kulttuuripäivillä. Aina niistä 
on saanut evästä eteenpäin. 
Näille matkoille kannattaa 
osallistua. Me, jo ikäihmi-

set, emme enää yksin mat-
kustele katsomassa Suomen 
nähtävyyksiä, eikä pienellä 
ryhmällä matkatessa saa 
näin hyvää opastusta. Li-
säksi kaikki on vaivatonta. 
Sihteerimme oli koonnut 
suuren kiitoksen arvoisen 
paketin, johon kolme päivää 
kului tarkkaan. 

Matkan aikana katselim-
me mm. Jaska Kojolan ku-
vaamaa DVD:tä Särkisyrjän 
taistelun 70-vuotisjuhlasta 
Ruskealassa. Opimme mat-
kan aikana tuntemaan toi-
siamme taas hiukan enem-
män ja yhä tutummassa 
seurassa on hyvä olla. 

Koko joukko oli samaa 
mieltä, että vastaaviin ta-
pahtumiin kannattaa varata 
useampi päivä. 

Kaarina Kerttula
Kuvat  Jaska Kojola

Viitankantaja Johannes. Joensuun Ev. Lut. kirkko.

todoksipappila. Sitten olikin 
jo palattava Joensuuhun.

Illalla osallistuimme Joen-
suun kirkossa pidettyyn Pie-
lisensuun seurakunnan kirk-
koherran Tapani Nuutisen 
säveltämään ja sanoittamaan 
Karjalaisen kansan messuun. 
Se oli raikas nuorten esitys, 
jonka sävelmät tuntuivat he-
ti tutuilta. Kolehti kerättiin 
kuoron ja soittoryhmän ul-
komaanmatkaa varten. Näin 
mainion joukon sponsoroin-
tiin otti mieluusti osaa. 

Sunnuntaiaamuna yli 
600-päinen osanottajajouk-
ko osallistui ehtoollisjuma-
lanpalvelukseen kauniissa 
Joensuun ev.lut. kirkossa. 
Olimme aikaisin kirkossa 
ja ehdimme ihailla mm. kir-
konkaton kauniita kattomaa-
lauksia, joissa oli eri puiden 
lehtiaiheita. 

Ehtoollinen kohtalotove-
reiden kanssa on aina yhtä 
koskettava. Pohjois-Karja-
lan Sotaorpojen puheenjoh-
taja rovasti Aune-Inkeri Kei-
jonen lähetti seppelepartion 
Joensuun sankarihaudalle 
omakohtaisen kokemuksen 
tuomalla tunteella. Kyynel-
silmin seurasimme partiota, 
joka Narvan marssin saatte-

Liiton puheenjohtajisto yhteiskuvassa, vasemmalta 1. 
varapuheenjohtaja Mikko Halkilahti, puheenjohtaja Mi-
ka Hannula, liittovaltuuston puheenjohtaja Jorma Kal-
lio, liittovaltuuston varapuheenjohtaja Pinja Hellman ja 
liiton 2. varapuheenjohtaja Aaro Mäkelä.

Reserviupseeriliiton liit-
tovaltuusto piti kuluvan 
vuoden toisen kokouksen-
sa Katajanokan kasinolla 
26.11.2011. Kokouksen tär-
keimmät valinnat ja päätök-
set liittyivät liittovaltuuston 
puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan sekä liiton va-
rapuheenjohtajien valintaan. 
Toisen keskeisen asiakoko-
naisuuden muodosti liiton 
ensivuoden tulo- ja meno-
arvion sekä toimintasuunni-
telman vahvistaminen. 

Liittovaltuuston puheen-
johtajaksi valittiin vuodelle 
2012 majuri (res.) Jorma 
Kallio Lapualta ja varapu-
heenjohtajaksi luutnantti 
(res.) Pinja Hellman Tam-
pereelta. Liittohallituksen 
1. varapuheenjohtajaksi 

RUL liittovaltuusto valitsi 
puheenjohtajistot vuodelle 2012

valittiin yliluutnantti (res.) 
Mikko Halkilahti Salosta 
ja 2. varapuheenjohtajaksi 
vänrikki (res.) Aaro Mäkelä 
Helsingistä. Viimeksi mai-
nittu on lähtöisin Laihialta.

Liiton puheenjohtajana 
toimii kapteeni (res.) Mi-
ka Hannula, joka valittiin 
kolmivuotiskaudeksi 2011–
2013 Seinäjoen liittokoko-
uksessa syksyllä 2010. RL.

Tasavallan presidentti on 2. 
joulukuuta 2012 määrän-
nyt kenraalimajuri Markku 
Nikkilän sotilasedustajan 
tehtäviin EU:ssa ja Natos-
sa ja kenraalimajuri Pertti 
Salmisen Länsi-Suomen 
Sotilasläänin komentajaksi 
1. maaliskuuta 2012 lukien.

Etelä-Suomen Sotilaslää-
nin komentaja, kenraalima-
juri Markku Nikkilä siirtyy 
Brysseliin sotilasedustajan 
tehtävään Suomen pysyvään 
edustustoon EU:ssa ja edus-
tustoon NATO:ssa sekä Suo-
men pysyväksi sotilasedus-
tajaksi EU:n sotilaskomi-
teassa ja sotilasedustajaksi 
NATO:ssa 1.3.2012 lukien.

Pääesikunta tiedottaa: 

Suomen sotilasedustaja vaihtuu
Etelä-Suomen Sotilas-

läänin komentajana hän on 
palvellut helmikuusta 2011. 
Aikaisemmin Nikkilä on 
muun muassa toiminut Kan-
sallisen puolustuspolitiikan 
yksikön johtajana ja van-
hempana toimistoesiupsee-
rina puolustusministeriössä, 
Porin Prikaatin komentaja-
na. Yleisesikuntaupseerin 
tutkinnon Nikkilä suoritti 
vuonna 1991. Kenraalima-
juriksi hänet ylennettiin ke-
säkuussa 2011.

Suomen sotilasedustaja 
EU:ssa ja NATO:ssa, ken-
raalimajuri Pertti Salminen 
siirtyy Länsi-Suomen So-
tilasläänin komentajaksi 

1.3.2012 lukien. Suomen 
sotilasedustajana Brysse-
lissä hän on palvellut vuo-
desta 2009. Aikaisemmin 
Salminen on muun muassa 
toiminut Maanpuolustuskor-
keakoulussa rehtorina, aine-
laitoksen johtajana, strategi-
an pääopettajana, opettajana 
ja tutkijaesiupseerina sekä 
prikaatin apulaiskomentaja-
na SFOR -operaatiossa.

Yleisesikuntaupseerin tut-
kinnon hän suoritti vuonna 
1987 ja hän suoritti valtio-
tieteen tohtorin tutkinnon 
Helsingin yliopistossa vuon-
na 1996. Kenraalimajuriksi 
Salminen ylennettiin vuonna 
2006.

Reserviupseeriliiton, RUL-
80 juhlavuosi päättyy vuo-
den lopussa. Juhlavuotta on 
vietetty ”toiminnan merkeis-
sä”, jonka päätapahtuman 
muodostivat koko maassa 
järjestetyt Johtamispäivät. 
Osanottajamäärät liikkuivat 
vajaasta tusinasta yli 100 
hengen joukkoon. Koko 
maassa järjestettiin runsaat 
50 Johtamispäivää, joiden 
toimintarastit perustuivat 
pääasiassa liiton tuottamaan 
materiaaliin. Vaasan Reser-
viupseeripiirin alueella ta-
pahtumasta vastasi Vaasan 
Reserviupseerikerho piirin 
tukemana.

Juhlavuoden huomatta-
vin painotuote on Reservin 
kenttäjohtaja -kirja, josta on 
tähän mennessä otettu 8.000 
kappaleen painokset. Kirja 
perustuu yli 90%:sti RUK:n 
koulutusmateriaaliin. 

Kirjan valmistaminen on 
yksi esimerkki RUL:n ja 
puolustusvoimien välisestä 

RUL:n juhlavuosi päättyy
hyvästä yhteistyöstä. Kirja 
on jaettu mm. RUK:n ja Me-
risotakoulun upseerioppilail-
le. Lisäksi kirjoja on toimi-
tettu veloituksetta mm. jo-
kaiseen reserviupseeripiiriin 
ja edelleen piirien kerhoille. 
Kirja maksaa jäsenille 10 € 
ja sitä on saatavissa RUL:n 
toimiston välityksin. 

Toinen merkittävä paino-
tuote on Maanpuolustajan 
Juhla- ja Seremoniaopas, 
jonka julkaisemiseen Reser-
viupseeriliitto on osallistunut 
merkittävällä osuudella. Kir-
jasta löytyy vastuksia moniin 
tärkeisiin seremoniallisiin 
toimintoihin. Kirja kattaa 
juhla- ja seremoniatilaisuuk-
siin liittyvät säännöt sekä 
etiketit aina kunniamerkkien 
käytöstä paraateihin. Kirjaa 
voi ostaa ja tilata MP-myy-
mälästä 18 € hintaan. 

Lisäksi RUL:n juhlavuo-
teen hankittiin upea puukko, 
joka perustuu tuttuun Re-
serviupseerikoulun kurssi-

puukkoon. Puukon tuppi on 
juhlavan sininen ja siihen on 
kiinnitetty näyttävä RUL:n 
tunnus eli kullattu leijona 
hopeiseen ruusuun kiinni-
tettynä. Juhlavuoden puukot 
ovat numeroituja. Puukon 
kysyntä on ylittänyt kaikki 
ennakko-odotukset ja val-
mistussarja on käytännössä 
loppuunmyyty. RL
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Lottaperinneyhdistyksiä toi-
mii eri puolilla maata jo 26 
ja tärkeä linkki yhteistoimin-
nassa ovat vuosittaiset Lot-
taperinneliiton järjestämät 
LOTTAPERINNEPÄIVÄT, 
joiden yhteydessä myös pi-
detään liiton vuosikokous. 
Tänä vuonna tapahtuma-
paikaksi oli valittu Vaasa, 
jossa lotat, perinnelotat ja 
lottien ystävät kokoontui-
vat 8. -9.10.2011. Jäseniä 
Lottaperinneliitossa on tällä 
hetkellä noin 4.000 ja tar-
mokkaana puheenjohtajana 
toimii Sirkka-Liisa Holmén.

Ensimmäinen päivä oli 
omistettu lähinnä virallisel-
le liittokokoukselle, jossa 
mm. Turun Seudun Lot-
taperinneyhdistys sai tun-
nustuspalkinnon ideastaan 
muistuttaa konkreettisesti 
”talvisodan leipäpaketeil-
la” lottien avaintoiminnasta 
sodan aikana. Liittohallituk-
sen jäsen Soilikki Suoranta 
kertoi kokousesitelmässään 
Vaasan historiasta lotta-
toiminnan taustatekijänä 
ja lottatoiminnasta Vaasan 
seudulla. 

Kokousosallistujilla oli 
sitten mahdollisuus tutustua 
kiertoajelulla kaupungin 
nähtävyyksiin, nähdä Suo-
men pisin silta ja hiljentyä 
Raippaluodon saaristolais-
kirkossa. Illalla oli Vaasan 
kaupungin juhlavastaanotto 
kaupungintalon peilisalissa.

Pääjuhla Vaasan kaupun-
gintalon juhlasalissa alkoi 
juhlavasti jääkärien marssil-
la, jota kaikki kunnioittivat 
seisaalleen nousten. Jääkä-
rit tulivat Vaasan kautta 
Suomeen 25.2.1918, joten 
Vaasan vaakunan vapauden 
ristiä katsellessa hetki tuntui 
aivan henkeä salpaavalta. 
Jostain tuli mieleen sanat 
”…Satu uusi nyt Suomesta 
syntyvä on, se kasvaa, se 

Lottaperinneliitto kokoontui Vaasassa 8. – 9.10.2011

Kuvassa vasemmalla Suomen Lottaperinneliiton 
puheenjohtaja Sirkka-Liisa Holmén ja oikealla Vaa-
san Lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja Tuula 
Harjunpää.

”Vapaan Suomen vartiojoukko on tämä lottien rintama harmaa”. Vaasan Lottakuoro aloitti Vaasan kirkon 
messun heleästi laulamalla ”Lottien laulun”, johtajanaan srk. kanttori Katariina Järvinen.

Isänmaallisuutta ja juhlavuutta messun seremoniaan lisäsi lottien kunniakuja, kun seppelpartio Narvan marssin soidessa lähetettiin 
sankarihaudoille.

Juhlapuheen piti sosiaali- ja terveysministeri Paula 
Risikko.

ryntää se voittaa”
Pääjuhla Vaasan kaupun-

gintalon juhlasalissa alkoi 
juhlavasti jääkärien marssil-
la, jota kaikki kunnioittivat 
seisaalleen nousten. Jääkä-
rit tulivat Vaasan kautta 
Suomeen 25.2.1918, joten 
Vaasan vaakunan vapauden 
ristiä katsellessa hetki tuntui 
aivan henkeä salpaavalta. 
Jostain tuli mieleen sanat 
”…Satu uusi nyt Suomesta 
syntyvä on, se kasvaa, se 
ryntää se voittaa”.

Juhlapuheen piti sosiaa-
li- ja terveysministeri Paula 
Risikko , joka lausui mm. 

”En liioittele, kun sanon, 
että Lotta Svärd -järjestön 
työ on osaltaan rakentanut 
suomalaista yhteiskuntaa 
nykyaikaiseksi hyvinvointi-
yhteiskunnaksi.

Järjestön työ oli merkit-
tävää jo itsenäisyytemme 
alkuvaiheessa. Tuolloin 
tarvittiin isänmaallista va-
listustyötä, puolustustahdon 
vahvistamista sekä kansa-
kunnan yhdistämistä. Kan-
salaissodan pahoin jakamas-
sa yhteiskunnassa siltojen 
rakentaminen oli tärkeää. 
Naisten panos tässä työssä 
oli merkittävää. Lopputu-
loksena oli, että yhteiskunta 
saattoi yhtenäisenä nousta 
puolustamaan itsenäisyyt-
tään ja vapauttaan Talviso-

dan vaikeina kuukausina. 
---
Edessämme on merkit-

täviä, koko suomalaisen 
yhteiskunnan tulevaisuutta 
koskevia, ratkaisuja. Maa-
ilmantalouden näkymät 
varjostavat Suomen tulevia 
vuosia ja talouden liikku-
mavara on poikkeuksellisen 
vaikea. Onneksi Suomi kuu-
luu niiden harvojen maiden 
joukkoon, jotka ovat hoi-
taneet asiansa hyvin. Me 
olemme vaikeuksista huo-
limatta vauras maa; väestön 
hyvinvointi on kasvanut ja 
paljon uudistuksia on voitu 
viedä eteenpäin. 

Talouden niukkuudesta 
huolimatta uusi hallitusoh-
jelma sisältää useita van-
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Vaasan Sankarihautamuistomerkille seppeleen laskivat sodanajan lotat, kuvassa oikealta Britha Antila ja 
Nora Lisko sekä pikkulottana toiminut Liisa Uurtimo.

hus- ja veteraanipoliittisia 
tavoitteita, samoin palve-
lujärjestelmän uudistuksia. 
Etuuksien kehittämiseen on 
vaikea löytää määräraho-
ja samalla kun osa valtion 
budjetin menoista katetaan 
velalla. Hallitusohjelman 
vanhus- ja veteraanipoliitti-
sissa tavoitteissa korostetaan 
sotainvalidien ja veteraanien 
vanhuudenhuollon palvelui-
den varmistamista.

Erityisenä kehittämis-
kohteena ovat kuntouttavat 

kotiin vietävät palvelut. 
Laitoskuntoutus on vähitel-
len väistyvä kuntoutusmal-
li. Iäkkäiden veteraanien 
kuntoutuksen ensisijainen 
paikka on veteraanin koti 
tai lähiympäristö. 

Pidän myös tärkeänä ta-
voitekirjausta, jonka mukaan 
hyödynnetään sotainvalidien 
sairas- ja veljeskotien osaa-
mista vanhuspalvelujen 
kehittämisessä. Laitosten 
vuosikymmenien aikaista 
osaamista ei tule hukata, 

Juhla antoi kaikille osallistujille todistuksen siitä, että isänmaallisuuden arvostus on edelleen korkea. Use-
at viralliset tervehdykset muistuttivat siitä. Pohjanmaan Sotilassoittokunta nostatti tunnelmaa ja diplomi 
oopperalaulaja Katariina Järvinen hurmasi yleisön lauiluillaan ”Evakon laulu” ja ”Ma elän”

kun henkilöt, joille ne alun 
perin rakennettiin, poistuvat 
keskuudestamme. 

Nostan uuden hallitus-
ohjelman vanhuspoliittista 
tavoitteista esille erityisesti 
viime hallituskaudella käyn-
nistämäni vanhuspalvelulain 
säätämisen. Lakiluonnos 
valmistui viime keväänä. 
Laki kuuluu peruspalvelu-
ministerin toimialaan. Halli-
tuksen esitys annetaan edus-
kunnalle ensi vuoden aikana. 
Laki tulee voimaan vuoden 

2013 aikana. Vanhuspalve-
lulaki kohdistuu ikäihmisiin 
ja se auttaa sodan aikaisten 
ikäpolvien asemaa. Halli-
tusohjelma sisältää myös 
omaishoitajien asemaa ja 
tukea koskevia linjauksia.” 

Juhlakansa näytti melko 
mietteliäältä. Paljon ajatte-
lemisen aihetta oli päivien 
aikana saatu - sekä mennei-
syydestä että nykyisyydestä. 

Soilikki Suoranta

Vaasan Läänin Maanpuolus-
tusyhdistys ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidettiin 
30.11.2011 Vaasassa ammat-
tikorkeakoulun tiloissa. Ko-
kouksen aluksi rehtori Tauno 
Kekäle esitteli johtamansa 
koulun toimintaa ja sen laa-
ja-alaista koulutustarjontaa. 

Yhdistyksen puheenjoh-
tajan Alpo Koivuniemen 
avaussanojen yhteydes-
sä vietiin hiljainen hetki 
30.11.1939 alkaneen talvi-
sodan ja kansakuntamme 
raskaille koettelemuksille. 

Syyskokous päätti tulevan 
vuoden toimintasuunnitel-
masta ja talousarviosta sekä 
valitsi hallituksen vuodelle 
2012. Puheenjohtajaksi va-
littiin seuraavaksi kolmeksi 
vuodeksi Mauri Volama Sei-
näjoelta, varapuheenjohta-
jaksi Lasse Ahtola Kaskisis-
ta ja sihteeriksi Marja-Liisa 
Tenhunen Kokkolasta. Hal-
lituksen muut jäsenet ovat 
Ulf Nylund Vaasasta, Taimi 
Moisio Seinäjoelta, Antti 
Porko Kokkolasta, Antti 
Roiko-Jokela Kannuksesta, 
Hannu Sulkakoski Pietarsaa-
resta, Pekka Viitaniemi Ala-
järveltä, Rauno Yli-Hynnilä 
Kurikasta ja Pekka Änkilä 
Vaasasta. Lisäksi sotilasasi-
antuntijana hallitukseen va-
littiin Pohjanmaan Aluetoi-

Mauri Volama 
Vaasan läänin 
Maanpuolustus-
yhdistyksen 
johtoon

miston päällikkö komentaja 
Jukka Ranta Vaasasta. 

Maanpuolustusyhdistys 
toimii entisen Vaasan läänin 
alueella ja jäseniksi voivat 
hakeutua henkilöt, jotka ovat 
käyneet valtakunnallisen tai 
alueellisen maanpuolustus-
kurssin. 

Kokouksen jälkeen eversti 
evp. Ari-Ilmari Iisakkala pi-
ti esitelmän aiheesta” Suomi 
kansainvälisen politiikan 
pelinappulana II:ssa maail-
mansodassa”. 

Mielenkiintoinen esitelmä 
valotti niin poliittisia kuin 
sotilaallisiakin taustoja aina 
1910-luvulta lähtien, jotka 
vaikuttivat tilanteen yleiseen 
kehittymiseen ja johti toisen 
maailmansodan puhkeami-
seen. RL.

Mauri Volama johtaa 
Vaasan läänin Maan-
puolustusyhdistystä 
seuraavat kolme vuotta.

Vaasan Ammattikorkeakoulun juhlasali antoi run-
saslukuiselle kokousväelle hienot puitteet.

Puheenjohtaja Alpo Koivuniemi luovutti illan esi-
telmän pitäjälle eversti evp. Ari-Ilmari Iisakkalalle 
kiitokseksi kirjan Pietarsaaren tykistökoulu – Artil-
leriskolan i Jakobstad.
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Juhlakahvilla vallitsi iloinen tunnelma ja keskustelu kävi vilkkaan MPK:n ja sen edeltäjien lähes kaksi 
vuosikymmentä kestäneestä koulutustarjonnasta.

Ylikonstaapeli Martti Korkaivuorelle luovutettiin 
MPK-levyke.

Sotaveteraanien tervehdyksen toi kanslianeuvos 
Holger Strandberg.

Toimialapäällikkö Esa Peltomäelle MPK:n rautai-
nen ansiomitali, jonka luovuttivat Kotu-päällikkö 
Juha Ala-aho (vasemmalla) ja MPK:n hallituksen 
puheenjohtaja Harri Kainulainen, jolle Tasavallan 
Presidentti 6.12. myönsi 2.luokan Vapaudenristin.

Juhlapuhuja MPK:n puheenjohtaja vakuutusneuvos 
Harri Kainulainen.

Juhlavaa soitantoa, josta vastaasi Kauhajoen Soitokunnan seitsikko.

Maanpuolus tuskou lu-
tusyhdistyksen (MPK) 
Pohjanmaan koulutus- ja 
tukiyksikkö (KOTU) vietti 
vuosijuhlapäivää Vaasassa. 
Juhlan tervehdyspuheessaan 
Pohjanmaan kotu-päällikkö 
Juha Ala-aho otti kantaa 
esitettyihin rahoituskehyk-
siin todeten mm; MPK:n 
rahoituksen vähentämisen 
sijasta nykytilanteessa tuli-
si entistä laajemmin pohtia, 
kuinka paljon MPK osaltaan 
voi säästötalkoissa auttaa, 
järjestämällä periaatteidensa 
mukaisesti laadukasta mutta 
samalla muita vaihtoehtoja 
merkittävästi edullisempaa 
koulutusta puolustusvoimil-
le, viranomaisille sekä kun-
nille yhtä lailla kuin yksilöil-
lekin.  Myös puolustusvoi-
mauudistuksen siirtymäajan 
vaikutuksia, mm. reservin 
koulutuksen vähenemises-
sä voidaan MPK:n avulla 
loiventaa, korvaamalla pois 
jääviä kertausharjoituk-
sia MPK:n kurssein. Näin 
autetaan paitsi yksittäisen 

MPK juhlisti vuosipäivää Vaasassa

reserviläisen sotilaallisen 
osaamisen kehitystä myös 
hänen uskonsa säilymistä 
reserviläiskoulutukseen tu-
levaisuudessakin. 

Juhlapuhujaksi oli saatu 
MPK:n hallituksen puheen-
johtajan tehtävät vuoden-
vaihteessa jättävä vakuutus-
neuvos Harri Kainulainen. 
Puheessaan hän tarkasteli 

kuusi vuotta kestänyttä 
MPK:n hallituksen pu-
heenjohtaja kauttaan, jona 
aikaan on saatu edetä nou-
sujohteisesti. Tähän on myös 
myötävaikuttanut MPK:n 
aseman muuttuminen jul-
kisoikeudelliseksi yhdistyk-
seksi. Erityisesti yhteistyö 
puolustusvoimien kanssa 
on kehittynyt myönteises-

ti ja tuloksekkaasti. Myös 
MPK:n järjestämien vapaa-
ehtoisten kertausharjoitusten 
määrän Kainulainen uskoo 
edelleen lisääntyvän, johon 
vaikuttaa puolustusvoimien 
säästövelvoitteet ja reservin 
merkittävä pienentyminen. 
Lisäksi Mpk:n järjestämä 
maanpuolustuskoulutus on 
taloudellisesti edullista. Tätä 
taustaa vasten Kainulainen 
olikin huolestunut tulevan 
vuoden rahoituskehyksestä, 
mikäli suunniteltu n. 20 % 
vähennys joudutaan toteut-
tamaan. 

Juhlassa esitettiin myös 
kutsuvierastahojen terveh-
dykset, joista sotaveteraa-
nien tervehdyksen toi kans-
lianeuvos Holger Strand-
berg, Vaasan kaupungin 
tervehdyksen kaupungin-
johtaja Thomas Häyry ja 
puolustusvoimien tervehdys 
komentajakapteeni David 
Prosi sekä kansanedustaja 
Markku Mäntymaa.

Vuosijuhlassa huomioitiin 
seuraavat henkilöt: (poissa-
olijat suluissa); Pohjanmaan 
KOTU:n standaari: MPK:n 
hallituksen puheenjohtaja 
Harri Kainulainen, MPK:n 
rautainen ansiomitali: toimi-
alapäällikkö Esa Peltomäki 
(ja aluepäällikkö Heikki 
Nyrhinen), MPK–levyke; 
kapteeni Juhani Alkio, yli-
konstaapeli Martti Korkia-
vuori (ja pelastusjohtaja Tero 
Mäki). 

Lisäksi majuri Stefan 
Törngren Ruotsista sai 
vierailunsa muistoksi Poh-
janmaan alueen paikallis-
lahjana Lasse Erikssonin 
närpiön murteella laulaman 
cd-levyn. Kansanedusta-
ja Markku Mäntymaa ja 
majuri Anssi Yrjölä saivat 

kumpikin ”Laihian euron”, 
muistuttamaan liian sääs-
tämisen seurauksista. Ja 
kun Pohjanmaan KOTUN 
alueella sijaitsee myös Vä-
häkyrö, jossa alueen vanha 
pläkkyriperinne on säilynyt, 
niin pläkkyrimestari Pentti 
Tuominen oli valmistanut 
perinteisen ”fyrryn”, joka 
luovutettiin MPK:n halli-

tuksen puheenjohtaja Harri 
Kainulaiselle. 

Tilaisuuden juhlavasta 
musiikkiannista vastasi 
Kauhajoen soittokunnan 
seitsikko.

Arvokkaan juhlan päät-
teeksi MPK tarjosi kahvit 
joulutortun ja pipareitten 
kera. 

Teksti ja kuvat RL
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Maanpuolustuskiltojen liiton 
perinteinen kaikille avoin 
maanpuolustusjuhla järjes-
tettiin sunnuntaina 27.11. 
Vaasan kaupungintalolla.

Juhlapuheen piti valtio-
sihteeri Marcus Rantala. 
Juhlapuhe on luettavissa 
kokonaisuudessaan lehdes-
sämme. 

Vaasassa oli panostettu 
kiitettävästi juhlan kulttuu-
ritarjontaan. Konserttitar-
jonnasta vastasivat Pohjan-
maan Sotilassoittokunta ka-
pellimestarina yliluutnantti 
Sami Salmivuori. Soolonu-
meron esitti baritonitorvea 
soittava kersantti Eero Sy-
dänmetsä. 

Kuula-opistosta esiin-
tymässä olivat Emma 
Backman, laulu ja Cecilia 
Nordqvist, piano. Upea 
runosikermä-esitys kuul-
tiin, kun lavalle astelivat 
Runonkulkijat ja Kuula-
opiston muusikot.  

Tervehdyksiä esittivät 
Vaasan kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja, kaupun-
kineuvos Håkan Nord-
man, komentaja Jukka 
Ranta Puolustusvoimista 
sekä kamarineuvos Veikko 
Kurkiala Sotiemme vete-
raaneista. 

Oli ilahduttavaa kuulla, 
miten he kaikki kertoivat 
arvostavansa maanpuolus-
tuskiltojen tekemää vapaa-
ehtoista maanpuolustustyötä 
sekä itsenäisyytemme perin-
teiden vaalimista. 

Erityisen tunteisiin ve-
toavaa oli kuunnella so-
taveteraani Veikko Kur-
kialan tervehdystä nuorten 
partiolaisten seistessä hänen 
takanaan. 

MPKL:n kokous- ja juhla-
viikonloppu järjestelyineen 
onnistui erinomaisesti, josta 

Juhlapuheenpitäjä valtiosihteeri Marcus Rantala. Sotiemme veteraanien tervehdyksen esitti kamarineuvos 
Veikko Kurkiala.

MPKL:n maanpuolustusjuhla Vaasassa
monet ovat lausuneet kau-
niin kiitoksen Vaasan kil-
tapiirille ja sen aktiiviselle 
juhlatoimikunnalle.   

Maanpuolustus-
mitalit numeroituna 

miekkojen kera. 
MPKL:n maanpuolustus-
juhlassa Vaasan kaupun-
gintalolla luovutettiin kol-
me maanpuolustusmitalia 
numeroituna miekkojen 
kera. 

Mitalin saivat merivar-
tiokapteeniluutnantti evp. 
Martti Juvonen Vaasasta 
(Pohjanlahden Laivastokil-
ta ry), toimitusjohtaja Teuvo 
Rodén Vaasasta (Pohjan-
lahden Laivastokilta ry) ja 
toiminnanjohtaja Henry Sii-
kander Helsingistä (Helsin-
gin Laivastokilta ry).

Maanpuolustusmitali on 
perustettu 1989 muistok-
si maanpuolustuksellisiin 
tehtäviin osallistumisesta 
vuoden 1945 jälkeen. Maan-
puolustusmitalitoimikunta 
myöntää maanpuolustusmi-
talin numeroituna miekkojen 
kera maanpuolustustyön hy-
väksi suoritetusta erityisen 
ansiokkaasta työstä. 

Teksti ja kuvat RL
(Lähde: MPKL:n 
internetsivusto).

Maanpuolustusmitalin numeroituna miekkojen kera saivat Pohjanlahden Laivastokillan aktiiviset Vaasalai-
set toimijat merivartiokapteeniluutnantti evp. Martti Juvonen (vasemmalla) ja toimitusjohtaja Teuvo Rodén 
ja helsinkiläinen toiminnanjohtaja Henry Siikander Helsingin Laivastokillasta. Mitalit luovutti Maanpuo-
lustuskiltojen liiton puheenjohtaja, teollisuusneuvos Erkko Kajander.

Upea runosikermä
-esitys kuultiin, 

kun lavalle astelivat 
Runonkulkijat ja 

Kuula-opiston 
muusikot.
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Viime sodissamme menehtyi 
95 000 sotatoimiin osallistu-
nutta. Sodan alettua joudut-
tiin uuden ongelman eteen: 
Mitä tehdään kaatuneille 
sotureille? Tätä kysymystä 
ei ollut rauhan aikana poh-
dittu ratkaisuun asti.  No-
peasti kuitenkin Suomi teki 
merkittävän päätöksen kaa-
tuneiden huollosta. Päätös 
oli aikanaan ainutlaatuinen 
koko maailmassa. 

Silloin päätettiin, että 
kaikki kaatuneet toimite-
taan, mahdollisuuksien mu-
kaan, kotiseudulleen omais-
ten haudattavaksi. Suomi 
oli lähes ainoa valtio, joka 
toimi tällä tavoin. Yleensä 
kaatuneet haudattiin so-
tatoimialueille sitä varten 
perustetuille hautausmaille. 

13 000 jäi rajan 
taakse

Tehdyn päätöksen mukai-
sesti valtaosa kaatuneista 
sotilaista tai lotista tuotiin 
kotiseurakuntiensa sankari-
hautoihin. Kaikista ponnis-
teluista huolimatta Itärajan 
taakse luovutetulle alueelle 
jäi kentälle talvisodassa ja 
jatkosodassa 13000  suo-
malaista sotilasta. He olivat 
kaatuneita tai haavoittunei-
ta, joita ei pystytty evaku-
oimaan. 

Kentälle jääneitä olivat 
myös taistelussa kadonneet, 
hukkuneet, kranaattien täys-
osumista tuhoutuneet sekä 
häthätää kenttähautoihin 
haudatut kaatuneet.

Jatkosodan alettua aloi-
tettiin talvisodassa kentälle 
jääneiden etsinnät. Silloin 
löydettiin 2800 sankari-
vainajaa, joista tunnistetut 
haudattiin kotiseuduilleen. 
Tunnistamatta jäi 800 vai-
najaa, jotka haudattiin Kol-
laan, Summan, Säkkijärven, 
Taipaleenjoen, Viipurin ja 
Äyräpään kenttähautausmai-
hin. Etsinnöistä huolimatta 
kaikkia kentälle jääneitä ei 
silloin löydetty. Talvisodan 
uhreja on löydetty vielä 
vuonna 1992 aloitetuissa 
etsinnöissä.

Uudelleen aloitetuissa et-
sinnöissä on pääsääntöisesti 
yritetty hakea kesän 1944 
suurhyökkäyksen aikana 
kentälle jääneitä. Kesän 
1944 ratkaisutaisteluissa 
kentälle jäi kaatuneina, haa-
voittuneina ja kadonneina yli 
5000 sotilasta.

Valtiosopimus v. 1992 
Venäjän kanssa mahdol-
listi  kaatuneiden etsinnät 
entisillä sotatoimialueilla. 

Heti tultiin kun päästiin…
Suomi on huolehtinut poikkeuksellisen hyvin sodissa kaa-
tuneista sankarivainajistaan.  Vuonna 1992 Venäjän kanssa 
tehdyn valtiosopimuksen myötä on kotimaan multiin yritetty 

Sopimukseen sisältyi myös 
oikeus Karjalaan jääneiden  
kenttähautausmaiden kun-
nostamiseen  ja hoitamiseen  
sekä muistomerkkien pystyt-
tämisen kenttähautausmaille 
ja taistelupaikoille.

Poliittisesta arkailusta joh-
tuen etsintätehtävä annettiin 
Opetusministeriölle, vaikka 
se luonnollisesti olisi kuulu-
nut Puolustusministeriölle. 
Tehtävän käynnistäminen 
oli hankalaa. Kenelläkään 
ei ollut kokemusta tällaisesta 
etsintätyöstä, yhteistoiminta 
venäläisten virkamiesten-
kin kanssa oli myös uutta 
tällaisessa asiassa. Oman 
ongelmansa muodosti myös 
raja-alueella olevat taistelu-
paikat. 

Matalalla pro� ililla 
alkuun

Työ käynnistyikin varsin 
matalalla profiililla. Itse 
hakeuduin työhön mukaan 
sanomalehdessä olleen pie-
nen artikkelin perusteella, 
jossa mainittiin, että ”et-
sintätyö tullaan tekemän 
vapaaehtoisvoimin”. Etsi-
jöiksi päätyi miehiä ja naisia 
lähinnä kavereiden mukaan 
pyynnön perusteella. Tämä 
oli luonnollisesti hyvä asia 
etsijöiden tuntiessa jo en-
nestään toisensa. 

Työhön oli varattu varsin 
niukasti varoja, joilla hädin 
tuskin katettiin etsijöiden 
autovuokra-, polttoaine- ja 
yöpymiskulut. Palkkaa tai 
edes päivärahaa ei maksettu 
kenellekään (pl. ministeriön 
virkamiehet).  

Etsintöihin on vuosien 
kuluessa osallistunut noin 
250 henkilöä. Vuonna 1998 
etsinnät siirtyivät Opetus-
ministeriön alaisuudesta 
vastaperustetulle Sotavaina-
jien muiston vaalimisyhdis-
tykselle, johon tänä päivänä 
kuuluvat yhteisöinä Kaatu-
neiden Muistosäätiö, Kaa-
tuneitten Omaisten Liitto ry, 
Karjalan Liitto ry, Rintama-
naisten Liitto ry, Rintama-
veteraaniliitto ry, Sotainva-
lidien Veljesliitto ry, Suomen 
Sotahistoriallinen Seura ry, 
Suomen Sotaveteraaniliitto 
ry. 

Etsintöjen alkuaikoina 
joiltakin tahoilta tuli vies-
tejä, että etsintätyö ei ole 
kovin suotavaa, vanhojen 
asioiden tulisi jo antaa olla, 
mutta tänä päivänä vallitsee 
täysi yksimielisyys toimin-
nan tarpeellisuudesta.

Etsijät ovat kirjavaa 
joukkoa: lääkäreitä, ve-

Taistelukentän räjähtämättömät ammukset, miinat 
ja käsikranaatit vaativat huolellisuutta maaston kai-
vutyössä.

Useassa löytöpaikassa oli useampi vainaja samas-
sa haudassa. Löydetyn esineistön perusteella py-
rittiin päättelemään onko kyseessä suomalaisia vai 
venäläisiä vainajia. Näistäkin yritettiin löytää lisä-
tunnistamista helpottavia esineitä kuten esimerkik-
si tuntolevyjä.

Maatumattomat varusesineet helpottivat vainajan 
tunnistamista joko suomalaiseksi tai venäläiseksi. 
Etsijät laativat kuvaston, jossa oli mallit sodanaikai-
sista kengänpohjista, napeista, soljista jne.

turinkuljettajia, poliiseja, 
evp. upseereja, eläkeläisiä, 
opiskelijoita, mainosmie-
hiä, noin 20 naista ja saman 
verran veteraaneja. Jotkut 
ovat olleet mukana yhdellä 
tai kahdella retkellä, toiset 
ovat jo kohta kaksikymmen-
tä vuotta kulkeneet Karjalan 
metsiä taistelupaikkoja tut-
kien. Monista on tullut to-
dellisia  taistelupaikkojen ja 
sotahistorian tuntijoita. Ku-
vaavaa on eräs tapahtuma. 
Etsintäjoukko oli maastossa 
Laatokan pohjoispuolella. 
Haettua paikkaa ei tuntunut 
löytyvän. Silloin soitettiin 
Suomeen eräälle konkarille, 
joka puhelimitse opasti et-
sijät oikealle kohteelle. Yh-
teinen piirre kaikille mukana 
olijoilla on ollut halu etsin-
töihin osallistumalla osoittaa 
arvostuksensa suomalaisille 
sankarivainajille. Isänmaan 
miehiä ja naisia kaikki!

Katoamis- ja 
kaatumis-

paikkatietoa 
Etsintätyö perustui toimin-
nan alkuvaiheissa laajaan 
kaatumis- ja katoamispaik-
ka-tiedostoon, joka kerät-
tiin omaisilta, aseveljiltä, 
Sota-arkistosta ja Sotata-
paturma-arkistosta, lähtei-
nä mm. joukkoyksiköiden 
sotapäiväkirjat, kaatuneiden 
evakuointikeskusten (Kek) 
asiakirjat sekä sotilaskan-
takortit. 

Vuonna 1991 suoritetus-
sa veteraaneille osoitetussa 
tiedustelussa saatiin tiedot 
3000 kentälle jääneestä. Ar-
kistojen avulla selvitettiin 
noin 1500 kaatumis- ja ka-
toamispaikkatietoa. Kaikis-
sa näissä tiedoissa oli yksi 
yhteinen haittatekijä – epä-
tarkkuus. Tiedot oli kerätty 
mahdollisesti hetkellä, jol-
loin ajateltiin, että koskaan ei 
päästä kadonnutta etsimään, 
ja katoamispaikan tiedot 
merkittiin esimerkiksi 1:100 
000 karttaan. Etsintöjä var-
ten näistä saatiin valokopiot 
käyttöön, jolloin jo kopioi-
taessa niihin tuli millin tai 
parin heitto. Joku sanoikin 
kuvaavasti, että ”ei se virhe 
ole paljon tykkimiehelle, 
mutta lapiomiehelle se on 
ylivoimainen urakka”.

Kaikki saadut tiedot siir-
rettiin kuitenkin siirrettiin 
sotien aikana käytössä ol-
leisiin topografikarttoihin 
( 1:20 000 ), joita sitten 
käytettiin etsinnöissä. Tämä 
menetelmä oli luonnollises-
ti melko ylimalkainen, mutta 

etsijöiden taitojen kehittyes-
sä niilläkin saatiin hyviä tu-
loksia aikaiseksi.

Etsintäalueilla tavat-
tiin vuosien aikana myös 
venäläisiä vapaaehtoisia 
tekemässä samaa työtä. 
Nämä olivat silloin liikkeel-
lä omin päin, mutta pian 
näiden kanssa saatiin yh-
teistyötä aikaiseksi. Moni 
kotimaan multiin päätynyt 
suomalainen sankarivainaja 
on venäläisen etsintäryhmän 
löytämä. Vastavuoroisesti 
suomalaiset alkoivat mer-
kata maastoon löytämiään 
venäläisiä kaatuneita.

Alun opettelun jälkeen työ 
on tuottanut hyviä tuloksia 
ottaen huomioon, kuinka 
pitkä aika sodistamme on.  
Taistelupaikkojen maasto 
on muuttunut kasvillisuuden 
osalta täydellisesti. Vanho-
jen valokuvien perusteella 
on vaikea tunnistaa taistelu-
maastoja tai paikkoja nyky-
asussaan. 

Oppimisen kautta tulokset 
paranivat. Suuren ongelman 
luonnollisesti tuotti löyde-
tyn vainajan tunnistaminen. 
Ensin piti yrittää rajata onko 
vainaja venäläinen vai suo-
malainen. Tätä varten luotiin 
eräänlainen tunnistusvihko. 
Siihen kerättiin kuvia ja tie-
toja sodan aikana käytössä 
olleiden varusesineiden ja 
varusteiden maatumatto-
mista osista, kuten napeis-
ta, soljista, kengänpohjista, 
kolikoista jne. Jos näiden 
perusteella löydetty tunnis-
tettiin suomalaiseksi tutkit-
tiin löytöpaikka huolellisesti 
tavoitteena tuntolevyn löyty-
minen.

Tuntolevyjä ja 
dna:ta

Vuosien 1992 – 2011 aikana 
on löydetty  yli 1000 vai-
najan jäänteet. Löydetyistä 
tähän mennessä on tunnis-
tettu hieman yli 300 sanka-
rivainajaa. Tunnistaminen 
on tapahtunut useimmiten 
löydetyn tuntolevyn perus-
teella. Sen tietoja on verrat-
tu henkilön dokumentteihin, 
esimerkiksi pituutta on ver-
tailtu. 

Viime vaiheessa lopulli-
nen tunnistus on tehty ot-
tamalla yhteyttä vainajan 
omaisiin ja on suoritettu 
dna-testi. Tälläkin hetkellä 
Helsingin Yliopiston oi-
keuslääketieteen laitoksel-
la on tunnistettavana usean 
vainajan jäänteet. Tunnis-
tetut on haudattu pääsään-
töisesti kotiseurakuntiensa 

saada myös kentälle jääneet. Kentälle jääneiden etsinnät 
on toteutettu pääasiassa vapaaehtoisvoimin.
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Jokainen esine ja luut laitettiin kuljetusta varten säkkeihin. Jokaisesta löytö-
paikasta tehtiin paikanpäällä pöytäkirja, johon kirjattiin kaikki tunnistamiseen 
vaikuttava tieto. Ville Kaarnakari tutkimassa tehtyjä löytöjä.

sankarihautoihin. 
Tuntemattomaksi jääneet 

on haudattu suurelta osin 
juhlallisin menoin Lappeen-
rannan valtakunnalliseen 
sankarihautausmaahan.

Tämä vainajien tunnistus-
tekniikan kehittyminen vei 
suomalaisia oikeuslääkäreitä 
myös Balkanille tutkimaan 
löydettyjä joukkohautoja. 
Osaamista on tarvittu myös 
muun muassa tsunamin uh-

rien  ja Nepalin sisällissodan 
uhrien tunnistamisessa. 

Etsintätyö alkoi opettelu-
na. Alku keskittyi maastossa 
vainajien etsimiseen. Nyt, 
lähes kaksi vuosikymmen-
tä myöhemmin vainajien 
maastoetsintä on lähes ko-
konaan päättynyt. 

Joitakin vainajia löyde-
tään vuosittain venäläisten 
etsintäryhmien toimesta. 

Etsintätyö on muuttunut 

kenttähautausmaiden kun-
nossapitämiseksi. Muisto-
merkkejä on pystytetty use-
alle paikalle. Kadonneiden 
piiriin on nyt otettu myös 
venäläisillä sotavankilei-
reillä kuolleet tai kadonneet 
suomalaiset soturit. Usealle 
vankileirille on pystytetty 
muistomerkki suomalaisten 
kunniaksi.

Ikimuistoisia 
hetkiä

Työskentely etsintätehtävis-
sä tarjosi monia sykähdyt-
täviä ja mieleenpainuvia 
hetkiä. Etsintäryhmäni löy-
si Viipurin pohjoispuolelta 
niin sanotun neljän tien 
risteyksen alueelta virolah-
telaisen alikersantin, joka 
pystyttiin tunnistamaan. 
Alikersantti haudattiin soti-
lashautajaisissa, joihin sain 
tilaisuuden osallistua. 

Muistotilaisuudessa pai-

Syksyisin kesän aikana tehdyt löydöt arkutettiin Viipurissa. Alkuun vainajat 
tuotiin Suomeen rautateitse. Vainajat saivat arvoisensa lähdön Viipurista Suo-
men lippujen perässä.

Tunnistamattomat kaatuneet haudataan juhlallisin menoin Lappeenrantaan.

kalla olleet alikersantin 
aseveljet kertoivat, mitä 
Potinhoikan maastossa oli 
tapahtunut  ja kuinka vai-
naja oli saanut surmansa 
lentopommin sirpaleesta. 
Vainajaa ei voitu ottaa seka-
van tilanteen takia mukaan, 
ja osa aseveljistä oli jäänyt 
hetken kuluttua sotavangik-
si. Heidän jälkeensä kerroin, 
miten olimme alikersantti 
löytäneet. 

Se oli ikimuistettava hetki 
– tuntui kuin kaikki vuosi-

kymmenet tapahtuman ja 
nykypäivän välillä olisivat 
kadonneet. Sillä hetkellä 
tunsi suurta tyytyväisyyttä. 
Ainakin yhdessä perheessä 
vuosikymmenien epätietoi-
suus ja odotus oli päättynyt.

”Heti tultiin kun päästiin”, 
kiteytti eräs etsijä ajatuksen-
sa katsoessaan taistelumaas-
toa Äyräpään harjanteella. Ja 
siitä ei voi olla kuin tyyty-
väinen.

Ville Kaarnakari
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Suomi on pinta-alaltaan 
tarkasteltaessa iso maa – ai-
nakin Euroopan mittapuun 
mukaan tarkasteltuna. Maa-
ta asuttaa suhteellisen har-
valukuinen kansa. Väestö ja 
elinkeinoelämän keskitty-
mät ovat kaikkien tiedossa. 
Haasteellisuus kasvaa poh-
joiseen edetessä puhutaan-
pa sitten potentiaalista tai 
resursseista. Meidän kaik-
kien yhteinen tahto on kä-
sitykseni mukaan säilyttää 
koko maa elinkelpoisena. 
Samoin ajatus koko valta-
kunnan alueen puolustami-
sesta on laajalti hyväksytty.

Muutamia sotilaalliseen 
maanpuolustukseen liittyviä 
perustotuuksia on syytä ker-
rata tänäkin päivänä syvän 
rauhan tilan vallitessa. Van-
ha totuus ” geopolitiikalle 
emme mahda mitään” pätee 
tänäkin päivänä. Venäjä on 
naapurimme. Iso sellainen, 
Ja Suomen perspektiivistä 
tarkasteltuna se on suurval-
ta – puhutaanpa sitten talou-
desta, väestöstä, resursseista 
kokonaisuutena tai vaikkapa 
sotilaallisesta potentiaalista. 
Tämä tarkastelukulma on 
hyvä pitää mielessä niin ala- 
kuin ylämäissäkin.

Suomen tilanne on tällä 
hetkellä turvallisuuspoliit-
tisesti vakaa ja meillä on 
hyvät ja asialliset naapurit. 
Tulevaisuuden ennustami-
nen on kuitenkin vaikeaa 
– tarkka ennustaminen jopa 
mahdotonta. Tämä mielessä 
kansakunnalla soisi olevan 
päättäväisyyttä harjoittaa 
jatkuvaa ja ennustettavuutta 
edustavaa turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaa myös 
taloudellisesti haastavis-
sa vaiheissa. Aina täytyy 
muistaa, että uskottavan 
maanpuolustuskyvyn raken-
taminen on pitkäjänteistä ja 
erinomaisen vaativaa laajaa 
yhteiskunnallista yhteistä 
panostusta vaativaa työtä – 
nopea alasajo on sen sijaan 
” helppoa kuin heinänteko ”.

zz

Kutsumme Teidät
Kannuksen  

Reserviupseerikerhon
60-vuotisjuhlaan

sunnuntaina 6.11.2011
    

Klo 10.00 Jumalanpalvelus Kannuksen kirkko

Klo 11.30 Kahvitarjoilu seurakuntatalolla

Klo 12.00 Tervehdysten vastaanotto

Klo 13.00 60-vuotisjuhla seurakuntatalolla

Juhlapuhe kenraalimajuri Markku Nikkilä

 Seppo Ojala   Antti Roiko-Jokela
 Puheenjohtaja   Sihteeri

tumma puku, kunniamerkit, kutsu kahdelle.

Mahdolliset muistamiset : Kannuksen Op 510802-434504

Päiväjuhla
Musiikkia 

Kannuksen Soittokunta  
johtaa Ahti Orjala

Tervehdyssanat 
Kapt. Seppo Ojala

Historiikki 
Maj.res. Antti Roiko-Jokela

Musiikkia 
Kannuksen Sotaveteraanien lauluryhmä Varapatruuna 

säestää Veikko Kulonen

Juhlapuhe 
Kenraalimajuri Markku Nikkilä

Musiikkia 
Kannuksen Soittokunta  johtaa Ahti Orjala 

Sooloesitys marimballa, muusikko Timo Roiko-Jokela

Muistamiset

Maammelaulu 
Soittokunta, kuoro ja yleisö

Kannuksen Reserviupseeri
Viimeisen vuoden aikana 

on tuotu esille tarve puo-
lustusvoimauudistuksesta. 
Perustelu on voimakkaasti 
yksinkertaistettuna ” puo-
lustusvoimat tulee nykyt-
rendillä syömään enemmän 
kuin tienaa ”. Eli käytännös-
sä puolustusvoimien rauhan 
ajan rakenne, toiminta ja 
niiden vaatima resurssi ovat 
jatkossa nykyistä enemmän 
epäsuhdassa maanpuolus-
tukseen pitkällä tähtäimel-
lä kohdennettavissa olevan 
resurssin kannalta tarkas-
teltuna. Epäonneksemme 
valtiontalouden näköpiirissä 
oleva liikkumavara on käy-
mässä samaan aikaan mii-
nusmerkkiseksi. Tämä hei-
jastuu suoraan hallituksen 
talouspoliittisiin raamipää-
töksiin, jotka ovat erityises-
ti puolustushallinnon osalta 
voimakkaasti laskevalla 
käyrällä. Hyvin perustellusti 
voidaan puhua vuosittaiseen 
budjettiin kohdistuvista noin 
10 % säästöistä. En sano tätä 
valittaakseni, vaan todetak-
seni kylmän tosiasian, jonka 
pohjalta meidän on pystyt-
tävä sopeuttamaan toimin-
tamme.

Edellisen sanottua jatkan 
toteamalla, että sodan ajan 
joukot tarvitsevat sellaisen 
aseistuksen, jolla kyetään ta-
kaamaan kansakunnan itse-
määräämisoikeus. Suomen 
puolustusvoimien on pystyt-
tävä osoittamaan myös tule-
vaisuudessa – modi� oituna, 
remontoituna, uudistettuna, 
mitä sanaa nyt sitten halu-
taankaan käyttää – sellaista 
aseellista maanpuolustus-
kykyä, jolla kyetään aidosti 
ehkäisemään ennalta mah-
dollisen sotilaallisen voiman 
käyttö valtakuntaa vastaan 
jatkumona poliittisella ja ta-
loudelliselle panostukselle. 

Uskottavuuden taso on 
oltava riittävä myös ulko-
puolisin silmin tarkasteltuna.

Yhtälö on vähintään-
kin haastava. Sotilaallisen 

maanpuolustuksen tulee 
muodostaa tasapainoinen 
kokonaisuus siten, että kei-
hään kärjen on oltava terävä 
ja edustettava ehdottomasti 
kansainvälistä huippua. Tä-
mä vaatimus voidaan johtaa 
jo pelkästään rauhan ajan 
aluevalvonnan näkökul-
masta tarkasteltuna. Valtaosa 
operatiivisista ja alueellisista 
joukoista voidaan varustaa 
käyttökelpoisella ja hieman 
vanhemmalla materiaalilla, 
joka on varmasti kustannus-
tehokasta oikein käytettynä. 
Mikään ei estä käyttämästä 
materiaalihankinnoissa van-
haa hyväksi koettua ” Sulo 
Vilen -metodia ”.

Sotakelpoisen asevoiman 
rakentaminen perustuu kol-
meen elementtiin, joista jo-
kaisen on oltava kunnossa: 
1. väline, 2. taito ja 3. tahto.

Väline
Väline on tällä hetkellä hy-
vässä iskussa. Aika näyttää 
rapautuuko välineen terävin 
kärki ja vastaako kokonai-
suus turvallisuusympäris-
töämme. Pieni notkahdus 
hankintamäärärahojen ta-
soon on vielä sallittavissa 
mutta pitkällä tähtäimelle 
meidän pitäisi pystyä koh-
dentamaan noin kolmannes 
puolustusmäärärahoistam-
me sotamateriaalin hankin-
toihin.

Taito 
Saamme parhaan edun 
myös tulevaisuudessa osaa-
vasta ja motivoituneesta 
nuorisostamme luottamalla 
edelleenkin yleiseen ase-
velvollisuuteen, jota tukee 
naisten vapaaehtoinen ase-
palvelus. Reservin osaami-
sen säilyminen on pyrittävä 
takaamaan riittävällä kerta-
usharjoituskoulutuksella. 

Väitteet siitä, että Suomen 
sotilaallinen puolustaminen 
voitaisiin hoitaa helposti ja 
kustannustehokkaasti am-
mattiarmeijalla vaikuttavat 

Kannuksen reserviupseerikerhon 60-vuotisjuhlan avaussanat lausui puheen-
johtaja Seppo Ojala.

Liput saapuvat.

kerhon historiikin esitti 
sihteeri Antti Roiko-Jokela.

Timo Roiko-Jokela (Ollin poika) esitti ma-
rimballa kaksi kappaletta, joista toinen 
yhdessä soittokunnan säestyksellä. Olipa-
han vauhdikas esitys kokonaisuutena huh. 
huh.. sanon minä kummisetänä (= Antti).

kerhon 60-vuotisjuhlan juhlapuheen esitti kenraalimajuri Markku Nikkilä. Hän 
on kotoisin naapuripitäjästä Sievistä ja toimii tällä hetkellä Etelä-Suomen So-
tilasläänin komentajana.
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kohtuullisen heikosti perus-
telluilta. Näkyvissä oleval-
la puolustusbudjetin tasolla 
kykenisimme – jos speku-
lointi sallitaan – ylläpitä-
mään ehkä kohtuullisella 
tasolla pysyvää rauhan ajan 
aluevalvontaa ja korkein-
taan hyvin rajallisen alu-
een varsinaista sotilaallista 
maanpuolustusvalmiutta.

Tahto
Maanpuolustustahto on yh-
teinen asia. Tässä haastan 
mukaan koko yhteiskunnan 
– vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen laaja kenttä etune-
nässä – kamppailemaan sen 
puolesta. että perinteisesti 
hyvin korkealla tasolla ole-
va maanpuolustustahto ky-
ettäisiin ylläpitämään myös 
tulevaisuudessa riittävällä 
tasolla. Tahtoa ei voi käskeä 
kenenkään kovien väliin. 
Tahto on asenne – tahtotila. 
joka syntyy jokaisen yksi-
lön ”omassa maalimassa” 
monen eri osatekijän asso-
siaationa. Meillä kaikilla 
tässäkin salissa tänään läs-

Kannuksen Sotaveteraanien laulukuoro Varapatruuna lauloi Veikko Kulosen säestäessä hanurilla.

Johanna Törmä sai juhlan sinivalkoiset kukat omak-
seen, luovuttajina Markku, Antti ja Olli.

Kannuksen soittokunta esiintyi Ahti Orjalan johdolla.

Veteraani sotilasjohtajan vierellä on kerhon perus-
tajajäsen Arvo rytioja. Keski-Pohjanmaan Reser-
viupseerikerhon Kannuksen alaosasto perustettiin 
26.4.1947, ja se toimi Kokkolan alaisuudessa. Arvo 
rytioja oli perustavassa kokouksessa mukana, sa-
moin kuin oman kerhon perustamisessa 24.1.1951

kerho 60 vuotta  6.11.2011
nä olevilla on oma roolim-
me yksilöiden tahtotilasta 
koostuvan kansakunnan 
yhteisen maanpuolustus-
tahdon rakentajina.

Edellisen yhtälön kolmi-
naisuuden väline – taito – 
tahto on oltava kokonaisuu-
tena toimiva. Jos joku osate-
kijä jää heikkoon hoitoon tai 
pahimmillaan jopa kuihtuu 
pois, yhtälö ei toimi – ketju 
katkeaa. Tähän kansakun-
nalla, joka muodostuu val-
takunnan nimeltä Suomi, ei 
ole varaa. Sanon tämän kan-
salaisena, veronmaksajana ja 
vasta viimeisenä virkapukua 
kantavana kenraalina.

Edellisen sanottuani mi-
käpä olisikaan osuvampaa 
kuin lopettaa puheenvuoro 
edesmenneen jalkaväen ken-
raalin, Adolf Ehrnroothin, 
sanoihin: ”Suomi on hyvä 
maa. Se on paras maa meille 
suomalaisille. Se on puolus-
tamisen arvoinen ja sen ai-
noa puolustaja on Suomen 
kansa”.

Markku Nikkilä
Kenraalimajuri

Maamme-laulu.
Risto Pouttu rul ham (kuvasta poissa), Johanna Törmä rul pram, Olli Somero rul pram, Markku Törmä piirin 
kam, Juhani Asiainen piirin ham, Seppo Ojala rul ham ja Markku Nikkilä kerhon pöytästandaari.

Piirin pöytästandaaria luovuttamassa puheenjohta-
ja Rauno Hauta-aho ja I varapuheenjohtaja Kimmo 
Tastula vastaanottajina kerhon hallituksen vanhin 
Kalervo Niemelä ja puheenjohtaja Seppo Ojala.

Taitaa olla ”miesten asioita”, paikalla Kenraalin 
kanssa Antti Wall, Rauno Hauta-aho, Kimmo Tastu-
la ja Terho Tattari.
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Tasavallan presidentti on 
ylentänyt seuraavat reservin 
upseerit 06.12.2011

Majuriksi: Ratavaara Kari 
Kalevi Kurikka.

Kapteeniksi: Mikola Pa-
si Olavi Seinäjoki, Parkko-
nen Jari Antero Mustasaari, 
Rinta-Hoiska Pekka Ilari 
Kurikka, Rintala Matti Juha-
ni Teuva ja Sandström Kaj-
Erik Vaasa 

Kapteeniluutnantiksi: 
Lehtineva Arto Johannes 
Vaasa 

Yliluutnantiksi: Ekholm 
Pasi Mikael Vaasa, Forslund 
John Niklas Emanuel Pietar-
saari, Heikkilä Marko Juha 
Ilmajoki, Hulkki Esa Ilmari 
Lapua, Innanen Pasi Tapio 
Nikolai Kauhava, Jåfs Lars 
Henrik Mikael Vöyri, Kan-
kaanpää Juha Petri Vaasa, 
Kiili Teemu Henrik Seinä-
joki, Lindell Leif Patrick 
Vaasa, Lintala Urpo Antero 
Kurikka, Luopajärvi Mika 
Marko Juhani Vaasa, Muho-
nen Juha Emil Antero Vaasa, 
Mäkinen Janne Petteri Sei-
näjoki, Mäkinen Ulf Fredrik 
Laihia, Nygård Anders Johan 
Pietarsaari, Ojaniemi Jarkko 
Antero Seinäjoki, Perälä Ti-
mo Tapani Teuva, Prest Tom 
Mikael Kokkola, Ristaniemi 
Kari Juhani Kauhava, Ris-
timäki Juha Jaakko Antero 
Seinäjoki, Saari Jukka Saka-
ri Isokyrö, Strandvall Rodney 
Hans Johan Pietarsaari ja Val-
li Marko Juhana Vaasa 

Lääkintäyliluutnantiksi: 
Nyrhilä Jari Pekka Seinäjoki 

Luutnantiksi: Ala-aho Ju-
ha Matias Vaasa, Esko Jouko 
Tapani Laihia, Haimakainen 
Pentti Juhani Kokkola, Hau-
tala Kai Kristian Kurikka, 
Hautalahti Pasi Markus Sei-
näjoki, Karvinen Pertti Taa-
vetti Vaasa, Kilpeläinen Jenni 
Maria Seinäjoki, Klein Kaj-
Kristian Seinäjoki, Kuusisto 
Ilkka Olavi Vaasa, Laine Ju-

Pohjanmaan Aluetoimisto
ha-Pekka Mikael Seinäjoki, 
Latomäki Juho-Mikko Kus-
taa Seinäjoki, Latva-Kyyny 
Marko Juha Tapani Kurikka, 
Lehto Kimmo Tapio Seinä-
joki, Liimatta Jukka Pekka 
Lapua, Makkonen Ismo 
Lauri Juhani Seinäjoki, Nis-
ka Kimmo Sakari Lapua, No-
kua Markus Jaakko Johannes 
Seinäjoki, Paananen Reima 
Johannes Seinäjoki, Paavola 
Aki Juhani Vaasa, Pallaspuro 
Mikko Tapani Kokkola, Pau-
lamäki Kaj Eerik Vaasa, Pe-
rälä Toni Kristian Kaskinen, 
Rinta Ville Aukusti Isokyrö, 
Ruotsala Aki Seppo Samuel 
Kauhava, Sandvik Tom-
mi Juhani Vaasa, Toppinen 
Vesa Markus Nikolai Sei-
näjoki, Vesala Janne Sakari 
Seinäjoki, Wiik Mika Juhani 
Ilmajoki, Yhtiö Tomi Juhani 
Alavus ja Kamila Niklas Jo-
achim Vaasa 

Aliluutnantiksi: Rönn-
qvist Kari Boris Luoto 
Sotilasläänin komentaja on 
ylentänyt seuraavat reservin 
aliupseeristoon ja miehistöön 
kuuluvat 06.12.2011

Vääpeliksi: Anttila Tom-
mi Matti Kaustinen, Hauta-
kangas Pentti Juhani Alajär-
vi, Järvensivu Petri Johannes 
Isojoki, Kankaanpää Reijo 
Heikki Kuortane, Kujala 
Kalervo Sakarias Evijärvi, 
Nisula Kaj Håkan Kokkola, 
Parvi Erkki-Jussi Ilmajoki, 
Pitkänen Juha Henrik Kau-
hajoki, Posio Risto Juhani 
Kannus, Rajala Jani Juha 
Petteri Lapua, Saarikettu Te-
ro Markus Kokkola, Setälä 
Harri Antti Tapani Kauhava, 
Sorjonen Harri Sakari Kok-
kola ja Tuomaala Juhani Rai-
mo Kokkola

Pursimieheksi: Ojala Ve-
sa Ismo Vaasa

Ylikersantiksi: Alanen 
Tero Jaakko Ilmari Seinä-
joki, Anttila Matias Sakari 
Johannes Kokkola, Auronen 

Ylennykset ja huomionosoitukset
Teemu Tapani Vaasa, Hakala 
Eero Mustasaari, Hanhikoski 
Pauli Matti Evijärvi, Hautala 
Pasi Kalevi Veteli, Havisto 
Jani Mika Antero Seinäjoki, 
Hilli Kimmo Matti Eemeli 
Jalasjärvi, Järvelä Jarmo Ma-
tias Kaustinen, Karhu Risto 
Juhani Kauhava, Karvo-
nen Kari Marko Kaustinen, 
Keski-Sämpi Riku Petteri 
Kannus, Korte Mika Kaler-
vo Perho, Kotanen Henri 
Kristian Seinäjoki, Kärki 
Jaakko Kalervo Alajärvi, 
Lassila Antti Veikko Kuor-
tane, Lehtinen Sami Jussi 
Seinäjoki, Luoma-aho Niko 
Petteri Vimpeli, Myllylä Ilmo 
Sakari Kokkola, Oikarinen 
Antti-Jussi Ilmajoki, Pum-
mila Jouni Juhani Kuortane, 
Risku-Rajala Tapio Armas 
Kurikka, Rouhiainen Juha 
Ilkka Emil Vähäkyrö, Saik-
konen Kari Eino Seinäjoki, 
Sillanpää Risto Johannes 
Kokkola, Takala Jussi Pekka 
Seinäjoki, Tarkkanen Juha-
Matti Vaasa, Toura Matias 
Timo Mikael Vaasa, Vehma-
nen Kaj Kristian Kokkola, 
Wikström Jesper Andreas 
Kaskinen ja Lindgren Kari 
Ossian Ilmajoki

Kersantiksi: Ahvennie-
mi Asko Tapio Lappajärvi, 
Hakala Petri Antero Kurik-
ka, Hautanen Arttu Tapani 
Laihia, Hirvelä Timo Olavi 
Ilmajoki, Koskela Kimmo 
Miikael Kokkola, Kuljun-
lahti Joni Veikko Toholampi, 
Kurki Ari Juhani Seinäjoki, 
Lammi Veli-Pekka Soini, 
Latvala Kari Juhani Seinä-
joki, Niemi Mika Kristian 
Seinäjoki, Pikkumäki Jussi 
Antero Vaasa, Salmenkangas 
Pekka Jaakko Mikael Seinä-
joki, Savolainen Pekka Tapio 
Lapua, Suksi Ilkka Matti Sa-
muel Ilmajoki ja Takala Arto 
Uolevi Lappajärvi

Alikersantiksi: Kalliomaa 
Turo Hannu Matti Alajärvi, 
Keski-Liikala Jani Ilmari 

Reserviläisliitto ry on myön-
tänyt 6.12.2011 ansioista 
vapaaehtoisessa maanpuo-
lustustyössä

Kultainen ansiomitali: 
Seppo Luukkanen, Kokko-
la. Veli Pekka Vuorenpää, 
Kokkola.

Hopeinen ansiomitali: 
Antero Iso-Kungas, Kannus. 

Reserviläisliitto myönsi 
ansiomitaleita

Mikko Kattilakoski, Kan-
nus, Matti Kivistö, Kälviä. 
Klas Prest, Kokkola.

Pronssinen ansiomitali: 
Heikki Annala, Kokkola. 
Mika Aro, Kokkola. Juha 
Kivistö, Kälviä. Kauko Ki-
vilehto, Kokkola. Osmo Lin-
dell, Kokkola. Kai Siltanen, 
Kokkola.

Piirin syyskokous pidettiin 
10.11. Kokkolassa Keski-
Pohjanmaa Kirjapaino Oyj:n 
tiloissa. Kokouksessa valit-
tiin piirin puheenjohtajaksi 
Kimmo Tastula.

Hallitukseen valittiin: 
Tomi Kurikkala, 1. varapu-
heenjohtaja. Jani Pikkarai-
nen, 2. varapuheenjohtaja. 
Rauno Hauta-aho, 3. vara-
puheenjohtaja. Muut halli-
tuksen jäsenet ovat Ari Olli, 
Seppo Ruotoistenmäki, Ris-

Keski-Pohjanmaan 
Maanpuolustajien piiri ry:n 
syyskokoustapahtumat

to Pouttu, Matti Kivistö, Esa 
Isokoski ja Päivi Sorjonen. 

Piirin toiminnanjohtajaksi 
valittiin Antti Wall.

Tilaisuudessa palkittiin 
vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen saralla saavutetuista 
ansioista Rauno Hauta-aho 
piirin viirillä ja piirin ansio-
ristillä sekä Antti Roiko-Jo-
kela Mannerheim-patsaalla.

Kuvan otti Eero Muhonen.
Antti Wall

Antti Roiko-Jokela palkittiin Mannerheim-patsaalla 
ja Rauno Hauta-aho piirin viirillä.

Jalasjärvi, Miekkoja Simo 
Kalevi Pietarsaari, Riihola 
Martti Juhani Vaasa, Rin-
nasto Timo Juhani Laihia, 
Saukko Mikko Leo Allan 
Seinäjoki, Savonen Mikael 
Johannes Kokkola, Strang 
Janne Johan Kokkola, Yli-
Kesäniemi Juha Väinämö 
Alajärvi ja Nissilä Timo Ta-
pani Kokkola

Korpraaliksi: Ala-Hon-
kola Heino Kalevi Kauhava, 
Enfors John Vidar Kruu-
nupyy, Harju Janne Tapani 
Kokkola, Honkala Jussi 
Antero Kokkola, Huttunen 
Jouko Topias Perho, Kan-
gas Marko Tapani Evijärvi, 
Kopsala Pasi Matias Kok-
kola, Kultalahti Ville Petteri 
Evijärvi, Kuorikoski Mika 
Juhani Kaustinen, Lahti Mar-
ko Petri Kokkola, Lillrank 
Stig Bengt-Johan Pedersö-
re, Mannila Pekka Johannes 
Vimpeli, Metsomäki Mika 
Johannes Seinäjoki, Niemi 
Simo Kalevi Vimpeli, Palm 
Tomi Sakari Vaasa, Peltola 
Jaakko Paavo Oskari Ala-
järvi, Puikkonen Sami Arto 
Laihia, Rannanjärvi Antti 
Juhani Kauhava, Roos Jani 
Kristian Olavi Seinäjoki, 
Saari Sami Ville Lapua, Sa-
lin Heikki Antero Seinäjoki, 
Sillanpää Heikki Juhani Il-
majoki, Simonsbacka Janne 
Markus Kokkola, Sironen 
Jani Petteri Alajärvi, Sivula 
Jari Pekka Jalasjärvi, Suo-
ranta Simo-Veikko Santeri 
Mustasaari, Syynimaa Esa 
Eemeli Kauhava, Sågfors 
Victor Edvard Pedersöre, 
Uusi-Pohjola Jarkko Tapani 
Seinäjoki ja Yli-Kesäniemi 
Ari Matti Alajärvi

Ylimatruusiksi: Björk-
skog Mårten Jan Petter Luo-
to, Kauppi Tapani Johannes 
Kauhava, Lillskrubb Kim 
Johan André Kruunupyy ja 
Mäki-Teppo Jari Juhani Sei-
näjoki

Varusmiespalvelus Vaasan 
Rannikkopatteristossa saa-
pumiserässä 2/83, kotiu-
duin korpraalina 1984. Sen 
jälkeen hiljaiseloa, kunnes 
MPK aloitti toimintansa 
P:saaressa 1993. 

Osallistuttuani MPK:n toi-
mintaan sekä kurssilaisena 
että kussinjohtajana, kertaus-
harjoitusrumba käynnistyi, ja 
minut ylennettiin alikersan-
tiksi 1995. Toiminta jatkui 
MPK:ssa ja ohessa toimin 7 
vuotena Pietarsaaren seudun 
reserviläisisten johtokunnas-
sa eri tehtävissä. Samanai-
kaisesti paikallisosastotoi-
minnan käynnistyttyä olin 
osasto Graftonin koulutus-
vastaava usean vuoden ajan. 

Kari Rönnqvistin ”sotatie”
Kun reservin täyden-

nyskurssit alkoivat, pääsin 
ensimmäiselle järjestetylle 
miehistöstä aliupseeriksi 
-kurssille, jonka suoritin 
Kaartin Jääkäripataljoonan 
asutuskeskustaistelulinjalla 
2005. Kurssin aikana minut 
ylennettiin kersantiksi, ja 
valmistuin kurssikakkosena. 

Kun Pohjanmaan komp-
pania aloitti toimintansa 
2006, pääsin mukaan maa-
kuntajoukkotoimintaan, ja 
olen alusta asti toiminut 
ryhmänjohtajana. KOTU-
toiminnan käynnistyttyä 
vuonna 2008, toimin Keski-
Pohjanmaan koulutus- ja 
tukiyksikön siviilikoulutus-
osaston johtajana, vuodesta 

2010 Pedersören paikallis-
päällikkönä, ja 2011 lähtien 
Pietarsaaren seudun koulu-
tus- ja tukiosaston johtajana. 

Hakiessani 2010 reservin 
täydennyskurssille aliup-
seerista upseeriksi, minut 
hyväksyttiin, ja kurssin ai-
kana minut ylennettiin 2010 
ylikersantiksi. Valmistuin 
reserviupseerikurssilta 238 
”Joutsen”-kurssilta täyden-
nyskurssin priimuksena. 

Toiminta jatkuu entiseen 
malliin, Pietarsaaren seu-
dun koulutus- ja tukiosas-
ton johtajana, Pedersören 
paikallispäällikkönä, Pietar-
saaren seudun Reserviläisten 
jäsenenä, mutta uutena lisä-
nä Pietarsaaren Reserviup-

Kari Rönnqvist. 
Takana vas. ”Kurssin 
kärki” -kiertopalkinto.

seerikerhon hallituksessa. 
Ylennys aliluutnantiksi tuli 
6.12.2011.

Sinivalkoiset onnittelut 
Karille!   hp

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2011
myönnetyt kunniamerkit

1. luokan Vapaudenristi 
rintatähtineen Kääriäinen 
Seppo Arimo, kansanedus-
taja Iisalmi, Sailas Raimo 
Olavi, valtiosihteeri Espoo
1. luokan Vapaudenristi 
Lappi Ahti Ensio  eversti 
Helsinki
2. luokan Vapaudenristi 
Häikiö Martti Johannes, val-
tiotieteiden tohtori Helsinki, 
Kainulainen Harri Sakari pu-
heenjohtaja Helsinki
3. luokan Vapaudenristi 
Kanninen Olli Pekka, yrit-
täjä Ristiina, Lindell Jari 
Kimmo yrittäjä Kangasala, 

Lipponen Martti Sakari apu-
laiskaupunginjohtaja Espoo, 
Läksy Niilo lääkintöneuvos 
Iisalmi, Räihä Arto Pekka 
Niilob kauppaneuvos Ka-
jaani, Sivunen Eero Antero 
yli-insinööri Vantaa
4. luokan Vapaudenristi 
Fält Birger Johannes raken-
nusmestari Jyväskylä, Kiira 
Tarja Anneli  sotilaskotisisar 
Kajaani, Palko Veikko Ante-
ro apulaistarkastaja Espoo, 
Toivio Reino Tuure Antero 
valtiotieteiden maisteri Hel-
sinki.
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MPK:n vuosipäiväjuhlassa 
Nivalassa 9.12.2011 pal-
kittiin kouluttajia ja toi-
mihenkilöitä ansiokkaasta 
toiminnasta vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen 
hyväksi.

MPK:n rautainen ansiomi-
tali: Jani Nevala (Ylivieska), 
Pasi Paasila (Kokkola), Rod-
ney Strandvall (Pietarsaari) 
ja Simo Säippä (Kokkola) 

Keski-Pohjanmaan Maan-
puolustajien Piiri ry:n kultai-
nen ansiomitali: Jani Pikka-
rainen (Nivala)

Keski-Pohjanmaan Maan-
puolustajien Piiri ry:n ho-
peinen ansiomitali: Nicklas 

MPK:n Keski-Pohjanmaan vuosipäiväjuhlassa palkitut
Gustafsson (Pietarsaari), 
Risto Makkonen (PSSLE), 
Jari Myllymäki (Kokkola) 
ja Ari Tuikka (Kokkola)

Keski-Pohjanmaan Maan-
puolustajien Piiri ry:n prons-
sinen ansiomitali: Jouko 
Paananen (Reisjärvi) ja Pert-
tu Tunkkari (Veteli),

Vuoden kouluttaja: Jari 
Myllymäki (Kokkola)

Vuoden toimija: Nicklas 
Gustafsson (Pietarsaari)

Vuoden kouluttajaksi ni-
metty Jari Myllymäki on 
toiminut vastuuntuntoisena 
ja ammattitaitoisena harjoi-
tuksen- ja kurssinjohtajana 
sekä pääkouluttajana soti-

Vuoden kouluttaja 
Jari Myllymäki.

Vuoden toimija 
Nicklas Gustafsson.

Aselaiva 
Equity´n ja 
sen rohkeitten miesten 
muistoa huomioitiin 
30.10.2011, kun 
Jääkäripataljoona 27:n 
Perinneyhdistyksen 
Vaasan osaston ja 
Maxmo Militärhistoriska 
föreningen edustajat 
laskivat havuseppeleen 
aselaivan 
muistomerkillä 
Vesterön Storsandissa.
Ennen seppeleenlaskua 
kokonnuttiin 
yhteiskuvaan, 
jonka taustana on 
alkuperäinen lato, 
johon aseita ja 
ammuksia varastoitiin. 
RL

Pohjanmaan Aluetoimisto 
järjesti ylentämis- ja pal-
kitsemistilaisuuden Vaasan 
Sotilaskodissa 5.12.2011 
komentaja Jukka Rannan 
johdolla.

Tilaisuuteen oli kutsuttu 
ylennyksen saaneet reser-
vin upseerit ja aliupseereita, 

Pohjanmaan Aluetoimiston ylentämis- 
ja palkitsemistilaisuus 5.12.2011

MPK:n Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikön pääl-
likkö Juha Ala-aho, (kuvassa vasemmalla) ylen-
nettiin luutnantiksi. Seuraavina kuvassa kapteeni 
ylennyksen saaneet  Jari Parkkonen ja Kaj-Erik 
Sandström. Kaikki kuuluvat myös Vaasan Reser-
viupseerikerhoon.

laallisilla ja sotilaallisia val-
miuksia palvelevilla kurs-
seilla. Lisäksi Myllymäen 
vakaa, jämäkkä ja tasapuo-
linen suhtautuminen niin 
kurssilaisiin, kouluttajiin 
kuin yhteistyökumppanei-
hin on osaltaan vahvistanut 
MPK:n roolia luotettavana 
ja laadukkaana koulutusor-
ganisaationa.

Vuoden toimihenkilöksi 
nimetty Nicklas Gustafs-
son on ollut varsinainen 
”työjuhta” suurimmassa 
osassa Pietarsaaren seudul-
la järjestetyillä kursseilla. 
Hän on aktiivisuudellaan 
ja omatoimisuudellaan tu-

kenut merkittävästi useiden 
kurssien järjestelyjä. Lisäksi 
Gustafsson on omalla käy-
töksellään toiminut esimerk-
kinä pyyteettömästä reservin 
kouluttajasta, joka on aina 
valmis jatkuvaan itsensä 
kehittämiseen ja ammatti-
taitonsa kartuttamiseen.

Sorjonen ja Tuikka pal-
kittiin toiminnastaan Keski-
Pohjanmaan Autojoukkojen 
Kilta ry:n ja Keski-Pohjan-
maan koulutus- ja tukiyksi-
kön esityksestä.

Jukka Torppa

Hymy herkässä. Juhla-
hetki tuntui hienolta ja 
juhlakahvit maistuivat 
ylennyksen saaneille 

Pietarsaaren Reseviup-
seerikerhoon kuuluville 
uusille yliluutnanteille, 

kuvassa vasemmal-
ta Johan Nygård ja 

Rodney Strandvall sekä 
edessä oikella aliluut-

nantiksi ylennetylle 
Kari Rönnqvistille.

joita sotilaskotiin saapui lä-
hes 50.

Majuriksi ylennetty Kari 
Ratavaara puheenvuoros-
saan kiitti aluetoimistoa 
hyvästä yhteistyöstä reser-
viläisten taholle ja esitti kii-
tokset kaikkien ylennyksen 
saaneiden puolesta.

Ylentämistilaisuuden 
avauspuheessaan komen-
taja Jukka Ranta onnitteli 
kaikkia ylennyksen saanei-
ta reserviläisiä ja kiitti heitä 
aktiivisesta osallistumisesta 
monimuotoiseen toimintaan 
maanpuolustuksen hyväksi.

Komentaja myös toi esiin 
puolustusvoimiin kohdistu-
vat suuret säästövelvoitteet 
ja huolensa niiden vaiku-
tuksesta, jotka toteutuessaan 
tulevat heijastumaan useille 
toimintasektoreille, vähentä-
västi mm. kertausharjoitus-
ten toimeenpanoon.

”Kolemeppa poikaa 
Kurikasta niin komi-
asti tässä liikkuu ...” 
Keskellä majuri res. 

Kari Ratavaara, oikealla 
kapteeniksi ylennetty 

Pekka Rinta-Hoiska ja 
vasemmalla yliluutnan-

tiksi ylennetty Urpo 
Lintala, rikosyliko-

misario Etelä-Pohjan-
maan poliisilaitoksessa.
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Autokillan perinteiset syys-
vierailut saivat jatkoa 10.–
11.9.2011, nyt matkailtiin 
Keuruun upeisiin maisemiin, 
tutustumaan Pioneeriryk-
mentin toimintaan, koulu-
tukseen ja heidän käyttä-
määnsä kalustoon.

Matkan johtajaksi olimme 
saaneet Keuruulla työsken-
nelleen, nyt eläkkeellä ole-
van ltn evp Ilkka Kallisen, 
häneltä löytyi käytännön 
kokemusta ja tietämystä. 
Myös mielenkiintoisia yk-
sityiskohtia kerrottavaksi 
meille ensi kertaa Keuruulla 
vieraileville.

Meitä matkalaisia oli il-
moittautunut Ilkan lisäksi 
seitsemän muuta ”hem-
moa”, onneksi ei niitä kuu-
luisia ”seinähulluja”! Tähän 
väliin on vain todettava, että 
odotukset olivat suurem-
paan lähtijöiden määrään! 
Kello kahdeksan aikoina 
sullouduimme killan vuok-
raamaan ”volkkari”-bussiin 
Kokkolan linja-autoasemal-
ta, puikkoihin istahti Ilkka 
Kallinen, viimeinen kaveri 
otettiin kyytiin Vetelistä. 
Kyyjärvellä pidettiin se pe-
rinteeksi tullut kahvitauko, 
sitten taas eteenpäin. Vielä 
yksi kiltalainen on liikkeel-
lä omalla autollaan ja oli jo 
odottelemassa varuskunnan 
portilla. Kyseessä oli Au-
tokillan varapuheenjohtaja 
Matti Tenkula ja paikalla 
ensimmäisenä, soitteli jo 
huolestuneena portilta ” 
arvoisat kiltaveljet, tehän 
olette myöhässä”!

Kuitenkin olimme ennen 
kello yhtätoista varuskun-
nan portilla, siitä selvitte-
limme itsemme portin sisä-
puolelle. Tästä se sitten vie-
railumme alkoi virallisesti, 
jatkuen vauhdikkaasti kohti 
rykmentin ruokalaa ja lou-
nasta nauttimaan. Sotilaal-
lisen lounaan, jälkiruoan ja 
kahvin jälkeen oli vuorossa 
se virallisempi osuus.

Keski-Pohjanmaan Autojoukkojen Kilta vierailulla 
Pioneerirykmentissä Keuruulla

Tässä lienee paikallaan 
kertoa, mikä se sellainen 
Pioneeri rykmentti on? An-
netaan Wikipedian kertoa: 
“Pioneerirykmentti (ly-
henne PionR) on Suomen 
maavoimien rauhanajan 
joukko-osasto. Pioneeriryk-
mentti sijaitsee Läntisellä 
Maanpuolustusalueella Keu-
ruulla ja se on pioneeri- ja 
suojelualojen koulutus- ja 
kehittämiskeskus. Pionee-
rirykmentissä koulutetaan 
varusmiehiä, reserviläisiä 
ja palkattua henkilökuntaa. 
Pioneerirykmentissä työs-
kentelee noin 250 palkattuun 
henkilökuntaan kuuluvaa ja 
siellä koulutetaan vuosittain 
noin tuhat varusmiestä. Pio-
neerirykmentin rauhanajan 
kokoonpanoon kuuluu Pio-
neeri- ja Suojelukoulu(Pion- 
ja SluK), Keski-Suomen 

Pioneeripataljoona (KS-
PionP) ja Huoltokeskus 
(Hkesk/PionR)”

Ennen kierroksemme al-
kua, kuin sattuman saattele-
mana tulee vastaamme evl. 
Juha Pöllänen! Tuttu henki-
lö Kallisen Ilkalle, siitähän 
kehkeytyi hyvin mielenkiin-
toinen tapaaminen.

Everstiluutnantti Juha 
Pöllänen on Keski-Suomen 
Pioneeripataljoonan komen-
taja everstiluutnantti Jukka 
Kentalan jälkeen.

Kello 12 olemme järjes-
täytyneet Pioneerirykmen-
tin luokkahuoneeseen, jossa 
Keski-Suomen Pioneeripa-
taljoonan pataljoonaupseeri 
Majuri Juha Pelto toivottaa 
vieraat tervetulleeksi, esitel-
len rykmentin ja varuskun-
nan muustakin toiminnasta 
alkaen ja päätyen aina kan-
sainvälisiin tehtäviin ja ope-
raatioihin saakka. Erittäin 
mielenkiintoinen ja kattava 
esitys, jättäen paljon asioita 
mietittäväksi, vallankin kun 
puhutaan PV rajuista sääs-
töistä, jopa varuskuntien 
lakkauttamisesta? Kohtalon 
sormi osoittaa pahaenteisesti 
myös kohti Keuruuta, mikä-
li huhuihin on uskominen? 
Näin vanhemman autokil-
talaisen mieltä jäi askarrut-
tamaan, onko tämä oikea 
suunta säästöille?

Tupakan mittaisen tauon 
ja happihyppelyn jälkeen 
suuntaamme askeleemme 
perinnehuoneeseen katsele-
maan, kuinka kehitys menee 
eteenpäin kiihtyvällä vauh-

dilla. Perinnehuonekierrok-
semme päätteeksi kiltamme 
varapuheenjohtaja Matti 
Tenkula ja matkanjohtaja 
Ilkka Kallinen luovuttavat 
killan standardin, jonka 
vastaanotti maj Juha Pelto, 
muistoksi käynnistämme.

Tästä matkamme jatkuu 
ajoneuvoesittelyihin, jos-
sa kiltalaiset ottaa vastaan 
kersantti Mäkipelto. Ensim-
mäisenä katseenvangitsijana 
oli raivausajoneuvo RAISU. 
Wikipedia kertoo seuraavaa: 
“RA-140 DS eli “Raisu” on 
suomalaisvalmisteinen Si-
sun kehittämä, ja sittemmin 
Patria Vehicles Oy:n mark-
kinoima Miinanraivausajo-
neuvo. Ajoneuvoja on myyty 
useamman maan asevoimien 
käyttöön, ja se on ollut tuttu 
näky rauhanturvaamistehtä-
vissä.”

Seuraavana olikin mielen-
kiintoinen ja paljon kysy-
myksiä herättänyt ajoneuvo 
Puhdistusajoneuvo ”PUJO! 
“Uusinta uutta oleva puhdis-
tusajoneuvo, joka kykenee 
kaikkien tavallisten pelas-
tustehtävien lisäksi puhdis-
tamaan maaston joukoille 
vaarallisista kemikaaleis-
ta. Tyyppimerkillä Saurus 
puhdistusajoneuvo FDS 
43/5 liikkuvassa autossa on 
varustus puhdistusemulsion 
levitykseen, jolla neutraloi-
daan saastuneita alueita ja 
laitteita, esimerkiksi tais-
teluajoneuvoja. Emulsio 
tehoaa CBRN-aineisiin eli 
kemiallisiin, biologisiin ja 
radioaktiivisiin taisteluainei-

siin”. (lainaus Wikipediasta)
Kaikki kiva ja mielenkiin-

toinen loppuu aikanaan, kun 
aikakin on vielä rajallista. 
Oli meidänkin aika kiittää 
Kers. Mäkipeltoa mielen-
kiintoisesta ja asiantuntevas-
ta opastuksesta, kääntää rin-
tamasuunta uusiin asioihin.

Tähän väliin oli sovitetta-
va käynti majapaikassamme 
hotelli Keurusselässä, vas-
taanottamassa varaamam-
me huoneet.  Paluumatkalla 
pistäydyimme Keuruun kes-
kustassa, suorittamassa tar-
peellisia hankintoja edessä 
olevaa saunailtaa varten. Jat-
koimme matkaamme takai-
sin varuskuntaan ja rykmen-
tin ruokalaan, jossa vuorossa 
oli sotilaallinen päivällinen 
kello 16.30 alkaen.

Kun oli aterioitu itsemme 
kylläiseksi, jatkoimme mat-
kaamme Pirttiniemeen ryk-
mentin rantasaunalle valmis-
telemaan saunailtaa. Sauna 
lämpenemään ja tutustutaan 
paikkaan, Ilkka oli järjes-
tänyt pienen leikkimielisen 
visailun kiltalaisten tiedois-
ta Pv:n käyttämistä kirjain 
lyhenteistä.  Jokainen taisi 
tietää jotakin, ainakin pal-
kinnoista päätellen?

Jätämme hetkiseksi sau-
nan lämpenemään ja käväi-
semme Sotilaskodissa (sot-
kussa) juomassa ne kuuluisat 
munkkikahvit, kun kuuluvat 
jokaiseen varuskunta käyn-
tiin. Tulipa siinä tehtyä 
muitakin hankintoja, pientä 
muistoa matkaltamme. 

Siitä sitten takaisin sau-

nalle ja saunomiset alkuun, 
muutaman huurteisen myötä 
vapaata seurustelua ja paran-
netaan maailmaa, autokillan 
tapaan. Jatkettiin makkaran 
paistolla, jopa polttamisella 
ja nyyttikestien tarjoiluilla, 
hyvin toimivalla itsepalvelu 
periaatteella.  Ilta alkaa hä-
märtyä Keurusselän yllä, on-
han kello ehtinyt ylitse 19:ta 
ja viisarit liikkuu edelleen.

Leppoisa saunailta päät-
tyy siihen, kun on matkat-
tava hotelli Keurusselkään 
katselemaan ja kokemaan 
hotellin tarjoamaa ohjelmaa. 
Jokainen käytti tilaisuuden 
tyylikkäästi parhaaksi kat-
somallaan tavalla, ei aina-
kaan suurempia valituksia 
kuulunut?

Sunnuntai ja 11.9.2011. 
Heräillään sopivasti aamu-
palalle, kaikki on kunnos-
sa ja valmiita kotimatkaa 
varten. On pilvipoutainen 
ja muutama lämpöaste, 
melkein on tyyntä kun kat-
selee järven pintaa, ihan 
hyvä ajokelikin oli tulossa. 
Että silliensä, siinä ennen 
puoltapäivää luovutetaan 
huoneet ja järjestäydytään 
”Volkkariin”. 

Matka kohti kotikontuja 
voi alkaa, päätettiin kiertää 
keskisuomea muualta kuin 
niitä totuttuja pääteitä myö-
den. Kallisen Ilkalla oli ”na-
vigaattori korvien välissä”, 
kun on asustellut pitkään 
Keski-Suomen seuduilla ja 
joutunut liikkumaan siellä 
työn ja toimeentulon vuoksi.

Kuitenkin on ensimmäi-
nen pysähdys muutaman mi-
nuutin päässä hotellilta Keu-
russelän liikuntapuistoon. 
Aivan upea kaiken kattava 
urheilu- ja liikuntapuisto, 
löytyy jokaiselle lajille jo-
takin. Huippu-urheilijoiden 
harjoittelupaikka, siellä on 
viimeistelty monet huippu-
suoritukset historian lehdil-
le.

Siitäpä sitten jatkamme 
neljän pysähdyksen taktii-
kalla kohti Kokkolaa, saam-
me ihailla keskisen Suomen 
kaunista syysmaisemaa, 
muualtakin kuin vilkkaiden 
pääteiden varrelta.

Hyvissä ajoin iltapäivällä 
on matkamme päätökses-
sään, oliko jossakin kello 
17 tienoilla? Jälleen on yksi 
Autokillan matkoista pää-
tynynnyt historian lehdille, 
ongelmitta ja hyvillä mielin, 
kiitokset kaikille mukana ol-
leille, ennen kaikkea Ilkalle, 
turvallisesta kyydistä ja mat-
kan järjestelyistä.

Matkakertomuksen kirjasi 
ja kuvilla koristeli 

 Eero Muhonen.
Majuri Juha Pelto vastaanottaa killan standardin.

Matkalaiset varuskunnan muistomerkillä.
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Kokkolassa järjestettiin 
toinen Reserviläisjohtaja 1 
kurssi 12.–19.11.2011. 

Koulutus pohjautuu sy-
väjohtamisen perusteisiin 
ja on Reserviupseeriliiton ja 
MPK:n järjestelemä kurssi. 
Kurssi ajoittui yhdelle vii-
konlopulle, sekä torstai il-
lalle ja lauantaipäivälle. 

Aiheina olivat muun mu-

Reserviläisjohtajia 
kurssitettiin

Kurssilaiset laatimassa kehittämisuunnitelmaansa 
oman johtamispro� ilin perusteella.

Kurssijohtaja Johan Nygård ja kouluttaja Kari 
Rönnqvist.

assa toimintakyky, kehitty-
missuunnitelman laadinta 
sekä käytännön harjoituk-
set, jotka toteutettiin johta-
mis- ja tehtäväradalla. 

Evl (evp) Ilkka Peura 
luennoi syväjohtamisen 
perusteista sekä evl Jukka 
Nikkari sotilasjohtamisesta 
ja johtamisesta yleensä käy-
tännössä. 

Ylikonst Jari Kivioja piti 
luennon, Johtaminen polii-
sin kenttätoiminnassa. 

Kurssin johtajana toimi 

Johan Nygård sekä kou-
luttajina Kari Rönnqvist ja 
Kimmo Tastula.

Kimmo Tastula

Keski-Pohjanmaan maa-
kuntakomppania järjesti 
hallinto- ja huoltopäivän 
Lentosotakoululla Kauha-
valla la 19.11.2011. Päivän 
ohjelmassa oli muun mu-
assa ajankohtaista tietoa, 
cooper -testi sekä varustar-
kastus. 

Osallistujia oli muutamia 
myös Pohjanmaan ja Etelä- 
Pohjanmaan komppaniois-
ta. Vahvuus oli yhteensä 
109 taistelijaa.

Hallinto- ja huoltopäivä Kauhavalla
Maakuntakomppanian varustarkastus.

Harjoituksen toimitsijoi-
na toimivat mm. Haan-
pää, Kuoppala, Pikka-
rainen ja Bildo.
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PERINNEASEKILPAI-
LUT, Liite 3.3

1. Yleistä
Perinneasekilpailujen tar-
koituksena on, paitsi pe-
rinteisten sotilaskivääri- ja 
pistoolilajien säilyttäminen 
vapaaehtoisen maanpuolus-
tustoiminnan ”jokamiehen” 
lajeina, myös kaikenikäisten 
reserviläisten perusampu-
mataidon kehittäminen. Eri 
lajeissa voidaan myös jär-
jestää RUL:n ja RES:n pii-
rinmestaruus- ja RESUL:n 
mestaruuskilpailuja. Käytet-
tävät ikäsarjat ovat H, H50, 
H60, D ja D50.

Perinnekiväärin mesta-
ruuskilpailut voidaan jär-
jestää seuraavissa lajeissa: 
2.1.A, 2.1.B. Lisäksi voi-
daan mestaruuskilpailut jär-
jestää lajeissa 2.1.C ja 2.1.D.

Kaikissa mestaruuskil-
pailulajeissa kilpailuaseen 
on täytettävä perinnease-
kilpailujen lajisääntöjen 
kohdan 4.1. mukaiset ylei-
set asemääräykset sekä 
mestaruuskilpailuna järjes-
tettävissä lajeissa 2.1.A ja 
2.1.B asemääräykset 4.1.A. 
Kilpailuissa voidaan lisäksi 
käyttää kohdan 4.1. alamo-
menttien B, C ja D mukaisia 
määritteitä. Ammuttavista 
lajeista ja asemääräyksistä 
sekä ampumatoimikunnan 
kilpailukohtaisesti hyväk-
symistä rajoituksista on il-
moitettava kilpailukutsussa.

Perinnepistoolin mesta-
ruuskilpailut on järjestettä-
vä lajeissa 2.2.A ja 2.2.B. 
Lisäksi voidaan järjestää 
mestaruuskilpailut lajissa 
2.2.C.

Kaikissa mestaruuskil-
pailulajeissa kilpailuaseen 
on täytettävä perinneasekil-
pailujen lajisääntöjen koh-
dan 4.2. mukaiset yleiset 
asemääräykset sekä mesta-
ruuskilpailuna järjestettä-
vissä lajeissa 2.2.A ja 2.2.B 
asemääräykset 4.2.A. Mesta-
ruuskilpailut 2.2.A. ja 2.2.B. 
voidaan kilpailla joko yhte-
nä yhdistettynä kilpailuna 
tai erillisinä kilpailulajeina. 
Kilpailuissa voidaan lisäksi 
käyttää kohdan 4.2. alamo-
mentin B mukaisia määrit-
teitä. Ammuttavista lajeista 
ja asemääräyksistä sekä am-
pumatoimikunnan kilpailu-
kohtaísesti hyväksymistä 
rajoituksista on ilmoitettava 
kilpailukutsussa.

2. Ammuntalajit
2.1. Perinnekivääri:

A. Perinnekivääri 300 
m, 30 laukausta makuu. 5 
koelaukausta. Kilpailulau-
kausten ampumisaika 30 
minuuttia. Taulu SAL:n 300 
m:n kivääritaulu tai puolus-
tusvoimien maalitaulu nro 

Perinneasekilpailujen uuden säännöt
01. Taulujen taakse on ase-
tettava vaalea tausta. Taulun 
tarkastus/paikkaus tai vaihto 
15 laukauksen jälkeen. 

B. Perinnekivääri 150 m, 
3 x 10 laukausta (makuu, 
pysty, polvi). 5 koelauka-
usta. Kilpailulaukausten 
ampumisaika 10 minuuttia 
asentoa kohti. Taulu SAL:n 
300 m:n kivääritaulu tai 
puolustusvoimien maalitau-
lu nro 01. Taulun tarkastus/
paikkaus tai vaihto asentojen 
välillä.

C. Perinnekivääri 100 m, 2 
x 15 laukausta (makuu, pys-
ty). 5 koelaukausta. Kilpai-
lulaukausten ampumisaika 
30 (15 + 15) minuuttia. Tau-
lu SAL:n pistoolikoulutaulu. 
Taulun tarkastus/paikkaus 
tai vaihto asentojen välillä. 

D. Perinnekivääri / kenttä-
ammunta 150 m, 10 ls ma-
kuu +10 ls pysty. Ammutaan 
RESUL:n kenttäammunta-
sääntöjä noudattaen , siten, 
että taulut ovat näkyvissä 
3 minuuttia 10 laukauksen 
makuu- tai pystysarjaa koh-
den. Hihnatuen käyttö myös 
pystyasennossa on sallittu. 
Taulun tarkastus/paikkaus 
tai vaihto asentojen välillä. 
Tauluna voidaan tarvittaessa 
käyttää myös puolustusvoi-
mien maalitaulua nro 03. 
Taulun kääntömekanismin 
puuttuessa käytetään pilliä 
tai tulikomentoja.

2.2. Perinnepistooli:
A. Perinnepistooli 25 m 

koulu, 30 laukausta (6 x 5 
laukauksen sarjaa) koulu-
ammuntana.

5 koelaukausta. Kilpailu-
laukausten ampumisaika 30 
minuuttia (6 x 5 minuuttia). 
Taulu SAL:n pistoolikou-
lutaulu. Taulun tarkastus/
paikkaus tai vaihto 15 lau-
kauksen (3 sarjan) jälkeen. 

B. Perinnepistooli 25 m 
kuvio (”kaksintaistelu”), 
15 laukausta heittolaukauk-
sina (= 3 x 5:n laukauksen 
heittolaukaussarjaa) + 15 
laukausta pikasarjoina (= 3 
pikalaukaussarjaa (= 3 x 5 
laukauksen pikasarjaa). 5 
koelaukausta. Heittolauka-
ussarjoissa taulu on näky-
vissä 3 sekuntia laukausta 
kohden ja pois näkyvistä 
laukausten välillä 7 sekuntia. 
Pikasarjoissa ampuma-aika 
on 15 sekuntia sarjaa koh-
den. Taulu SAL:n kuviotau-
lu tai tarvittaessa puolustus-
voimien maalitaulu nro 04. 
Taulun tarkastus/paikkaus 
tai vaihto heittolaukaussar-
jojen jälkeen. Noudatetaan 
RESUL:n pistoolipika-am-
munnan sääntöjä. Kuitenkin 
häiriön sattuessa ei oikeuta 
uusintaan vaan ampujan on 
korjattava häiriö ja pyrit-
tävä jatkamaan suoritusta. 

Taulun kääntömekanismin 
puuttuessa käytetään pilliä 
tai tulikomentoja.

C. Perinnepistooli 50 m, 
30 laukausta (6 x 5 lau-
kauksen sarjaa) kouluam-
muntana. 5 koelaukausta. 
Kilpailulaukausten ampu-
misaika 30 minuuttia (6 x 
5 minuuttia). Muuten kuten 
perinnepistooli 25 m koulu, 
mutta maalitaulu on SAL:n 
kuviotaulu tai tarvittaessa 
puolustusvoimien maalitau-
lu nro 04; kahdenkäden ote 
on sallittu, samoin niskahih-
nan käyttö. Taulun tarkastus/
paikkaus tai vaihto 15 lauka-
uksen (3 sarjan) jälkeen. 

3. Asento-
määräykset

3.1. Pystyasento: 
Ampuja seisoo vapaasti, 

nojaamatta mihinkään. Ki-
vääriä kannattavat ja tukevat 
yksinomaan ampujan kädet 
ja olkapää. Kannattajakäden 
olkavarsi ja kyynärpää saa-
vat nojata kylkeen sekä am-
pujan poski kiväärin tukkiin. 
Sotilaskiväärin kantohihnaa 
saa ampuja halutessaan käyt-
tää aputukena siten, että se 
tukeutuu vain asetta kannat-
tavaan käteen. Kantohihna 
on oltava molemmista päis-
tään normaalisti kiinnitetty-
nä aseeseen. Apuremmien 
käyttö on kielletty.

3.2. Polviasento: 
Ampuja on toisella pol-

vellaan, ja tämän jalan sekä 
polven että jalkaterän tulee 
koskea ampuma-alustaan. 
Nilkan alla saa käyttää nilk-
kapehmikettä, mutta vain yh-
tä. Tämän jalan polven sekä 
jalkineen kärjen on nojattava 
ampuma-alustaan ja ampuja 
istuu kantapäällä. Ampuja 
on oikeutettu asettamaan 
jalan lappeittain allensa, jol-
loin jalkaterän ulkoreuna on 
ampuma-alustalla. Tällöin 
on kuitenkin nilkkapehmik-
keen käyttö kielletty. Asetta 
kannattavan käden kyynär-
pää tai olkavarsi tukeutuu 
toiseen polveen. Ase tai sen 
osa tai laukaisijakäsi eivät 
saa koskettaa kannattajakä-
den olka- tai kyynärvarteen. 
Sotilaskiväärin kantohihnaa 
saa ampuja halutessaan käyt-
tää aputukena. Kantohihna 
on oltava molemmista päis-
tään normaalisti kiinnitetty-
nä aseeseen. Apuremmien 
käyttö on kielletty. Polvi-
asennon sijasta voidaan 
kolmiasentoisen kilpailun 
yhdeksi asennoksi määrätä 
istuma-asento. Erikoistapa-
uksessa voi kilpailun johto 
myöntää ampujalle todis-
tetun ruumiinvamman joh-
dosta oikeuden ampua pol-
viasennon istuma-asennosta. 
Yli 50-vuotiaiden sarjoissa 

saa ampuja ampua polvi-
asennon istuma-asennossa 
aina niin halutessaan.

3.3. Istuma-asento: 
Ampuja istuu ampuma-

alustalla jalat eteenpäin tai 
etuviistoon. Molempien 
käsien kyynärpäät saavat 
tukeutua vastaavaan pol-
veen. Ase tai sen osa tai 
laukaisijakäsi eivät saa 
koskettaa kannattajakäden 
olka- tai kyynärvarteen ei-
kä jalkoihin. Jaloille ei saa 
etsiä erikoista tukea. Soti-
laskiväärin kantohihnaa saa 
ampuja halutessaan käyttää 
aputukena. Kantohihna on 
oltava molemmista päistään 
normaalisti kiinnitettynä 
aseeseen. Apuremmien käyt-
tö on kielletty. Erityisen am-
pumakorokkeen käyttö on 
kielletty. Ampumajakkaran 
mitat ovat seuraavat: Kor-
keus 30 cm, leveys 30 cm 
sekä pituus 25 cm.

3.4. Makuuasento: 
Ampuja makaa korkein-

taan 45 asteen poikkeuskul-
massa ampumasuunnasta. 
Käsivarsista saavat ainoas-
taan kyynärpäät tukeutua 
alustaan. Kyynärpäitä varten 
ei saa kaivaa kuoppia eikä 
asetella muitakaan aputukia. 
Kiväärin on oltava kokonaan 
irti alustasta. Ase tai sen osa 
tai laukaisijakäsi eivät saa 
koskettaa kannattajakäden 
olka- tai kyynärvarteen. 
Sotilaskiväärin kantohihnaa 
saa ampuja halutessaan käyt-
tää aputukena. Kantohihna 
on oltava molemmista päis-
tään normaalisti kiinnitetty-
nä aseeseen. Apuremmien 
käyttö on kielletty.

 
3.5. Pistooliasento: 

Ampuja seisoo vapaasti 
ja nojaamatta mihinkään. 
Asetta kannatetaan vain yh-
dellä kädellä, jonka on ol-
tava ojennettu niin, ettei se 
nojaudu kylkeen. Ase ei saa 
nojautua vaatteisiin.

Kuvioammuntakilpai-
luissa tauluja odotettaessa 
on käsivarsi ja ase ojennet-
tuna maata kohti n. 45 asteen 
kulmassa. Ampuja ei saa ko-
hottaa asettaan ennen kuin 
taulut ovat tulleet näkyviin.

3.6. Pistooliasento 50 m: 
Muuten kuten normaali 

pistooliasento, mutta kah-
den käden ote on sallittu. 
Kaikissa sarjoissa on niska-
hihnan käyttö sallittu. Mikäli 
aseessa ei ole alkuperäistä 
mallinmukaista kiinnikettä 
niskahihnaa varten, voi käyt-
tää irtoniskahihnaa siten, et-
tä sen aseenpuoleinen pää ei 
ole kiinteästi aseessa kiinni, 
vaan kiristyy ampuma-asen-
nossa joko kahvan ympäril-

le tai ampujan käteen, ollen 
muuten irtonainen.

 

4. Ampuma-aseet
4.1. Perinnekivääri: 

Perinnekivääri on yleis-
määritelmältään avotähtäi-
min varustettu, mallinmu-
kainen sotilaskivääri, jonka 
toimintaperiaatemääritelmä 
on lippaallinen kertatuli. It-
selataavat kiväärit eivät ole 
sallittuja. Perinnekiväärin 
liipaisimen on virittynä kes-
tettävä 1,5 kg:n laukaisu-
paino. Sotilaskiväärin kan-
tohihnaa saa mallinmukai-
sesti kivääriin kiinnitettynä 
käyttää aputukena kaikissa 
asennoissa. Hihnan on oltava 
Suomen puolustusvoimissa 
käytettyä tyyppiä eikä sen 
hihnaosan leveys saa ylittää 
30 mm. Kantohihna voi olla 
joko yksiosainen tai kaksi-
osainen (suojeluskuntamal-
lia). Hihnan kiinnityksen on 
oltava asemallin mukainen. 
Kiväärin kantohihna oltava 
mallinmukainen.

A. Avoin perinnekivää-
rimalli: Mikäli kilpailussa 
hyväksyttäväksi perinne-
kiväärityypiksi ilmoitetaan 
”avoin”, voi kyseiseen kil-
pailuun osallistua kaiken-
maalaisilla säännönmukai-
silla perinnekiväärimalleilla.

B. Suomessa käytetty pe-
rinnekiväärimalli: Mikäli 
kilpailussa hyväksyttäväksi 
perinnekiväärityypiksi il-
moitetaan ”Suomessa käy-
tetty”, voi kyseiseen kilpai-
luun osallistua kaikenmaa-
laisilla säännönmukaisilla 
perinnekiväärimalleilla, joita 
Suomen puolustusvoimilla 
on ollut joskus käytössään.

C. Suomalainen perin-
nekiväärimalli: Mikäli kil-
pailussa hyväksyttäväksi 
perinnekiväärityypiksi il-
moitetaan ”suomalainen”, 
voi kyseiseen kilpailuun 
osallistua kaikilla Suomes-
sa valmistetuilla, kootuilla 
tai muunnetuilla perinneki-
väärimalleilla.

D. Pystykorva: Mikäli 
kilpailussa hyväksyttäväksi 
perinnekiväärityypiksi il-
moitetaan ”pystykorva”, voi 
kyseiseen kilpailuun osal-
listua kaikilla suomalaisilla 
pystykorvakiväärimalleilla.

4.2. Perinnepistooli: 
Perinnepistooli on yleis-

määritelmältään vähintään 
7 mm kaliiperinen sotilas- 
tai palveluskäyttöön ennen 
vuotta 1945 suunniteltu pis-
tooli tai -revolveri. Lippaa-
seen tai rullaan on mahdut-
tava vähintään 5 patruunaa. 
Liipaisimen on viritettynä 
kestettävä vähintään 1 kg:n 
laukaisupaino. Ase on oltava 
mallin mukainen. 

Kilpailunjärjestäjä voi 
määritellä rajoituksia kil-
pailussa käytettävän perin-
nepistoolin suhteen.

A. Avoin perinnepistoo-
limalli: Mikäli kilpailussa 
hyväksyttäväksi perinne-
pistoolityypiksi ilmoitetaan 
”avoin”, voi kyseiseen kil-
pailuun osallistua kaiken-
maalaisilla säännönmukai-
silla palveluspistoolimal-
leilla.

B. Suomessa käytetty pe-
rinnepistoolimalli: Mikäli 
kilpailussa hyväksyttäväksi 
perinnepistoolityypiksi il-
moitetaan ”Suomessa käy-
tetty”, voi kyseiseen kilpai-
luun osallistua kaikenmaa-
laisilla säännönmukaisilla 
perinnepistoolimalleilla, 
joita Suomen puolustusvoi-
milla on ollut joskus käytös-
sään.

5. Varusteet
Perinnekiväärikilpailuissa 
noudatetaan SAL:n sääntö-
jä ampuma-alustan, kyynär-
maton ja nilkkatuen suhteen. 
Varsinaisen nilkkatyynyn 
asemesta voidaan käyttää 
tilapäismateriaalia, esimer-
kiksi vaatetta, joka on rul-
lattu vastaavanpaksuiseksi 
(enintään 15 cm halkaisijal-
taan).

Varsinaisten rata-ammun-
ta-asusteiden (ampumatakki, 
-housut, -kengät ja -käsine) 
käyttö on kielletty. Tavallisia 
sotilasvarusteita jäykemmät 
tai paksummat asusteet on 
kielletty. Nahkatakit ja mok-
katakit ovat kielletty. Puo-
lustusvoimien sarkapuku tai 
mantteli on sallittu, samoin 
pakkaspuku , mutta ei yhtä 
aikaa.  Erityisten kyynärpää- 
tai polvitukien tai suojusten 
käyttö on kielletty eikä asus-
teisiin saa lisätä paksunnok-
sia tai pehmikkeitä. Jalkineet 
ovat vapaavalintaiset. Ki-
väärin tukikäden käsineeksi 
hyväksytään nahkahansikas 
tai -rukkanen, jonka alla voi 
käyttää villasormikasta tai 
-lapasta.

Ampujan suojalasit (vä-
rittömät tai värilliset) sitä 
vastoin ovat suositeltavat. 
Kaikissa sarjoissa on ampu-
jainlasit ja iirishimmentimet 
sallittu. Kiikarin tai ratakau-
koputken käyttö iskemien tä-
hystykseen on sallittu kaikis-
sa sarjoissa. Ampuja ei saa 
käyttää erillistä tähystäjää.

6. Liite
Asemalliluettelo.

RESUL_perinneaselis-
ta_2009 (xls) (22.5 KB)

7. Tasatuloksen 
ratkaiseminen

Perinnekiväärin (300m, 
150m ja 100m) tasatulos 
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NUIJAMIESTEN KIERROS 2012 on Länsi-Suomen 
maanpuolustuspiirin pohjalaisyksiköiden järjestämistä 
koulutustapahtumista koostuva kuntourheilutapahtuma. 
Tapahtuman päämääränä on kannustaa reserviläisiä 
oman fyysisen kunnon ja sotilaallisten taitojen ylläpi-
toon sekä kehittämiseen.

Tapahtuma koostuu seitsemästä koulutustapahtu-
masta ja kuntotestistä. Koulutustapahtumat kuuluvat 
sotilaallisia valmiuksia palvelevaan sekä varautumisen 
ja turvallisuuden koulutukseen. Osasta koulutustapah-
tumista osallistujat saavat rinnasteisia kertausharjoitus-
vuorokausia.

Kolme koulutustapahtumaa ja juoksutesti 
Kierroksen suorittamiseen vaaditaan osallistumista 

12 minuutin juoksutestiin ja vähintään kolmeen tapah-
tumaan, jotka ovat vähintään kahden eri koulutus- ja 
tukiyksikön järjestämiä. Juoksutestin osallistuja voi 
suorittaa oman alueensa koulutus- ja tukiyksikön jär-
jestämässä kuntotestissä.

Kierroksen suorittaneet palkitaan.
Kaikkia kierroksen suorittaneita osallistuja pyydetään 

ilmoittamaan tietonsa Länsi-Suomen maanpuolustus-
piirin sähköpostiin lansi-suomi@mpk.� . Jokainen kier-
roksen suorittanut osallistuja palkitaan oman alueensa 
koulutus- ja tukiyksikön vuosijuhlassa vuoden 2012 
lopussa.

Maanpuolustuspiirin kuntourheilutapahtuma

Nuijamiesten kierros 2012 
– kuntourheiluhaaste reserviläisille

Kierrokseen kuuluvat 
koulutustapahtumat
Kierros koostuu seuraavista koulutustapahtumista.

Etelä-Pohjanmaa:
Jääkärihiihto, Vesterö, 25.2.2012
Härmänmaan läpisoutu, Lapua, 1.5.2012
Reserviläispyöräily, Kauhava, 11.8.2012

Keski-Pohjanmaa:
Talvisodan muistohiihto, Kälviä, 10.3.2012
Ristinevan rääkki, Kälviä, 12.5.2012
Haanen jotos, Perho, 10.-13.8.2012

Pohjanmaa:
Vaasan marssi, Vaasa, 10.8.2012

Koulutustapahtumiin voi ilmoittautua MPK:n kotisi-
vujen www.mpk.�  koulutuskalenterin kautta. Kou-
lutuskalenterista löytyvät myös vuoden 2012 aikana 
järjestettävät kuntotestit. 

Lisätietoja kotisivuilta
NUIJAMIESTEN KIERROS 2012 –tapahtumalle on 

luotu Internetiin omat sivut Länsi-Suomen maanpuo-
lustuspiirin kotisivuille. Osallistumisohjeiden lisäksi 
sivuilta löytyvät pikalinkit jokaisen kierroksen koulu-
tustapahtuman perustietoihin ja ilmoittautumisiin. 

Kun on kerran lähtenyt Pohjan mies, seis voitto pois! 
(V.A. Koskenniemi)

Jukka Torppa
Piiripäällikkö

Länsi-Suomen maanpuolustuspiiri

Haanen Jotoksella 2010.

Talvisodan 
muistohiihto 
2011.

Reserviläisurheiluliiton val-
takunnallinen talvijotos Bör-
beli-jotos järjestetään 11.-
12.2.2012 Tykistöprikaatissa, 
osoite Varuskunnantie, Niini-
salo. Vastuullisena järjestäjänä 
on Ylöjärven Reservinaliup-
seerit ry ja jotoksen suojeli-
jana toimii Prikaatikenraali 
Olli Heiskanen. Rastitehtävät 
ovat sotilaallisia ja tehtävät on 
suunniteltu 4-hengen partioille, 
mutta myös 3–5 hengen partiot 
hyväksytään. Ilmoittautuminen 
pitää suorittaa 27.1.2012 men-

ratkaistaan SAL:n 300 m 
kiväärisääntöjen mukaises-
ti, eli jos kilpailuissa ei ole 
mahdollisuutta pudotusam-
muntaan ratkaistaan tasatu-
los seuraavasti. Sisäkympit, 
kympit, yhdeksiköt, kahdek-
sikot jne. Jos tämänkin jäl-
keen eroa ei synny, niin sijoi-
tus jaetaan. Perinnekiväärin 
kenttäammunnan tasatulos 
ratkaistaan RESUL:n kent-
täammuntasääntöjen mu-
kaisesti. Perinnepistoolien 
lajit 25m koulu, kuvio 25m 
ja 50m perinnepistooli sijat 
ratkaistaan osumien perus-
teella eli, ensin napa kympit 
sitten kymppit, yhdeksiköt, 
kahdeksikot ja niin edelleen 
kunnes ratkaisu syntyy. Jos 
tämänkin jälkeen eroa ei 
synny, niin sijoitus jaetaan.  

8. Ennätys-
kelpoiset taulut

Näissä säännöissä mainitut 
taulut ovat kaikki ennä-
tyskelpoisia tauluja, mutta 

RESUL:n täytyy ylläpitää 
jokaisesta eri mallin taulus-
ta oma ennätyskelpoinen 
tulos. Taulut ovat seuraavat, 
perinnepistoolissa SAL:n 
kuviotaulu, koulutaulu sekä 
puolustusvoimien malli nro 
04 pistoolitaulu. Kiväärissä 
taulut ovat seuraavat, pe-
rinnekivääri 300m SAL:n 
300 m:n kivääritaulu tai 
puolustusvoimien maali-
taulu nro 01. Perinnekivääri 
150m taulu SAL:n 300 m:n 
kivääritaulu tai puolustus-
voimien maalitaulu nro 01. 
Perinnekivääri 100m SAL:n 
pistoolikoulutaulu. Perinne-
kivääri kenttä 150m kilpai-
lutauluna käytetään RUL:n/
RES:n kenttäampumataulua 
malli 68 tai puolustusvoimi-
en taulu nro 03.

9. Hyväksyntä
Nämä säännöt on hyväksytty 
RESUL:n  hallituksen koko-
uksessa 12.11.2011

Reserviläisurheiluliitto 
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Den 1 och den 8 oktober höll 
Jakobstadsnejdens utbild-
nings- och understödsav-
delning en kurs för blivande 
skjutledare, och som utbilda-
re fungerade Rodney Strand-
vall och Nicklas Gustafsson. 
Kursens målsättning var att 
ge beredskap för ledande av 
MPK:s skyttetillfällen och 
erhålla färdigheter och kuns-
kap inom skytte samt regle-
menten gällande de vapen 
som Mellersta Österbottens 
utbildnings- och understöd-
senhet besitter. 

Efter genomgången och 
godkänd kurs kan man an-
hålla om rättigheter att verka 

Skjutledarkurs
som skjutledare vid de skytt-
etillfällen som anordnas med 
ovannämnda reservistvapen. 
Kursen var lämpligt indelad 
i en teoridag och en praktisk 
dag.

Samtliga deltagare god-
kändes, och breddar där-
med kunnandet i KOTU-
avdelningen. Ett par delta-
gare genomförde samtidigt 
sin praktiska del av kursen 
som utbildarprov i ledet för 
erhållande av utbildarstatus 
i MPK, så där kan man tala 
om effektivt utnyttjande av 
tid och resurser.

Kari Rönnqvist, 
kursledare

RESUL:n talvijotos 
Niinisalossa 11.–12.02.2012

nessä osoitteeseen talvijotos@
gmail.com. Osallistumismaksu 
on 150 euroa/partio ja se suo-
ritetaan ilmoittautumisen yhte-
ydessä Ylöjärven Reservinali-
upseerit ry:n tilille: FI42 4500 
0010 0350 50. Tiedusteluihin 
vastaa jotoksen johtaja Petri 
Borg 040 545 5785 tai talvi-
jotos@gmail.com. Lisätietoja 
ja kirjautumisohjeet MPK:n 
sivuille osoitteesta www.reser-
vilaisliitto.� /liitto/piiirit_ja_yhdis-
tykset/sivustot/ylojarven_reser-
vinaliupseerit.  
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Voittajat puolijoukkuteltan pystytys aika 8.40: Juuso Puutio, Jesse Viitala, Sini 
Jokela, Tuulia Venetjoki, Larissa Kuorikoski, Noora Niemi, Mikael Hievi.

28.9.11 Me seiskaluokkalai-
set olimme Vattajalla ryh-
mäytymispäivällä. Reissun 
tarkoituksena oli tutustua 
rinnakkalaisluokkaamme. 
Vattajalla meillä oli kolme 
erilaista tehtävää. Teimme 
tehtävät annetuissa ryhmis-
sä, joissa oli sekä tyttöjä että 
poikia. 

Yksi tehtävistämme oli 
puolijoukkueteltan pysty-
tys. Teltan pystytys oli ai-
ka haastavaa ja yhteistyö-
tä tarvittiin.  Joukkueesta 
valittiin yksi henkilö joka 
oli pomo, joka auttoi mui-
ta joukkuelaisia antamalla 
käskyjä ja ilmoittamalla 
milloin teltta oli pystytetty. 

Terho Taarna neuvoi 
aluksi teltan pystytyksen, 
jonka jälkeen Terho otti 
aikaa teltanpystytyskisaa 
varten.

Toinen tehtävämme oli 
suunnistus Vattajan teitä pit-
kin. Jouko Pahikainen ohja-
si meitä kun me kävelimme 
kartat kädessä suunnistuksen 
aikana. Välillä Jouko kyseli 
olimmeko kartalla. Suunnis-
tuksen aikana näimme myös 
armeijan ampumatorneja.

Kolmas tehtävämme oli 
koota telttaan laitettava ka-
miina. Ensin ohjaajamme 
Seppo Ojala näytti mallia 
miten kamiina kootaan. Sen 
jälkeen saimme yrittää itse, 
ja hyvinhän se onnistuikin. 

Seiskaluokkalaiset 
ryhmäytyivät Vattajalla

Vattajalla ryhmäytymispäivällä Lohtajan 7 lk.

Kuluvan vuoden veteraani-
keräys Vaasan keräyspiiris-
sä, joka alueellisesti kattaa 
koko Pohjanmaan maakun-
nan onnistui jälleen kiitet-
tävän hyvin. Varusmiesten 
osuus veteraanikeräyksen 
hyvään tulokseen on täy-
dellisen ratkaisevaa, sillä 

Sitten alkoi makkaran paisto 
ja mukana oli myös mehua 
ja leipää jota saimme nau-
tiskella päivän päätteeksi. 
Meistä haluttiin myös ottaa 
ryhmäkuva. Ennen kuin läh-
dimme linkalla Lohtajalle 
päin saimme käydä Sotilas-
kodissa ostamassa herkkuja 
yms. Paikka oli todella tun-
nelmallinen.

Oppilaskunnan hallitus 

keräsi rahaa sotaveteraani-
en hyväksi 14.9.2011 syys-
keräyspäivänä. Keräsimme 
rahaa S-Marketin pihalla 
kukin omalla vuorollaan 
parien kanssa. Saimme hei-
jastinliivit jotka olivat päällä 
rahankeruun aikana. Monet 
ihmiset lahjoittivat rahaa 
lippaisiin. Rahaa kertyi run-
saasti. 

Mustasaaren keskuskoulun yläasteen oppilaat 
tekivät Taksvärkin veteraanien hyväksi

Majuri Kaj Nyman toi Pohjanmaan Aluetoimiston tervehdyksen Dragvikista 
saapuneille alueemme varusmiehille. Sotiemme veteraanien tervehdyksen toi 
oikealla edessä istuva kamarineuvos Veikko Kurkiala. Varusmiehet kuuntele-
vat pirteinä ja tarkkaavaisina, vaikka takana on lähes kuuden tunnin yöllinen 
bussimatka kohti kotikontuja.

Kainuun Prikaatin vahvennettu joukkue on saapunut Vaasan kasarmialueelle. 
Sotilaskotisisarten laittama lounas odottaa valmiina ja sitten muutamaksi tun-
niksi keräyspaikoilla eri tahoille Vaasaa ja Mustasaarta.

vapaaehtoisia kerääjiä ei 
niin suurta määrää saada 
liikkeelle.

Toisaalta esm. Vaasan ja 
Mustasaaren alueella vapaa-
ehtoisten kerääjien määrä on 
merkittävästi lisääntynyt, 
josta heille parhaat kiitokset. 

Keräyksen kokonaistuotto 

53.471 euroa jakaantui si-
ten, että kevätkierros antoi 
27.729 euroa ja vastaavasti 
lokakuussa 25.742 euroa. 
Keräyskulut alueellamme 
ovat erittäin pienet, vain hiu-
kan yli 4 % keräysbrutosta. 
Kulut muodostuvat yli 90 
% varusmiesten muonituk-

sesta. 
Alueellisesti eniten keräys 

antoi Vaasassa, jossa kertyi 
26.883 euroa. Pietarsaaressa 
8.368 euroa ja Uudessakaar-
lepyyssä 5.284 euroa sekä 
Mustasaaren alueella 4.418 
euroa. Maalahdessa keräys 
tuotti 2.712 euroa, Närpiös-
sä 2.475 euroa, Kristiinan-

kaupungissa 1.713 euroa 
ja Vöyrillä 974 euroa sekä 
Kaskisissa 641 euroa. 

Hienona esimerkkinä on 
syytä tuoda esiin Sepänky-
län suomenkielisen keskus-
koulun oppilaiden TAKS-
VÄRKKI 2011 keräys, josta 
kertyi 1.180 euroa. Parhaat 
kiitokset kaikille oppilaille 

ja koulun rehtorille. Kannus-
takoon heidän esimerkkinsä 
muitakin kouluja mukaan 
ensivuoden keräystoimin-
taan.

Keräyksen tuotto on ko-
konaisuudessaan palautettu 
kuntatasolla toimiville vete-
raaniyhdistyksille. RL.



Pohjanmaan Maanpuolustaja 4 / 2011 — 21Joulukuu 2011

Den 11.12.2011 fick ut-
bildnings- och understö-
dsavdelningen i Jakobstad 
celebert besök i och med att 
major Stefan Törngren från 
Högkvarteret för Sveriges 
Försvarsmakt och major 
Anssi Yrjölä från Huvuds-
taben bekantade sig med 
enhetens kustinfanteriutbil-
dares verksamhet under de-
ras fortbildningsdag i Rädd-
ningsverkets övningsområ-
de Procenter. 

Major Törngren ver-
kar som utbildningschef i 
Högkvarterets frivilligav-
delning, och major Yrjölä 
bistår Försvarsmaktens 
utbildningschef i utveck-
landet av reservens utbild-
ningssystem och frivillig-
försvaret. Målsättningen 
med fortbildningsdagen 
var att planera nästa verk-
samhetsår och att uppdatera 
utbildarnas kunskaper och 
färdigheter i inbrytning, 
avancemang i större bygg-
nader och vad detta medför 
i form av framryckning i 
trapphus, korridorer mm. 
Under dagen användes air-
soft-vapen, som än en gång 
visade sig vara ypperliga 

Yliluutnantti C-H Othman, jota avusti majuri Martti Ehrnrooth luovuttivat majuri 
Brage Forsstenille Ruotsin Rserviupseeriliiton myöntämän hopeisen ansio-
mitalin. (Förbundet Sveriges Reservof� cerares Förtjänsttecken i silver (SVE-
ROFSFt)). Kuvan vasemmassa alakulmassa kuva ansiomitalista, joskin tässä 
kultaisena.

Vaasan Reserviupseeripii-
rin sääntömääräinen syys-
kokous pidettiin Vaasan 
Sotilaskodissa 23.11.2011 
piirin kaikkien kerhojen 
ollessa edustettuna. Piiri on 
perustettu 6.10.1952, joten 
alkava vuosi 2012 on piirin 
60. -toimintavuosi. Juhla-
vuoteen sisältyy reserviup-
seeripiirin omaa toimintaa 
ja osallistumista alueelli-
siin tapahtumiin. Jäsenistöä 
pyritään aktivoimaan mu-
kaan reserviupseeripiirin 
60-vuotisjuhlakokoukseen, 
joka huomioidaan syysko-
kouksen 2012 yhteydessä ja 
vänrikkipäivään (reserviläis-
päivä) tai johtamispäivään 
sekä ampumatoimintaan, 
jossa erityisesti osallistumi-
nen prosenttiammuntaan ja 
ampumakorttikoulutukseen. 
Samoin piirin / kerhojen 
jäsenmäärää pyritään ak-
tiivisesti lisääminen ja yh-
distystoimintaa muutoinkin 
aktivoimaan. 

Osallistuminen Veteraani-
keräyksen toimeenpanoon 
on eräs piirin 60-vuotistee-
ma ja samoin Vaasan Marssi 
10.-12.8.2012 sekä Kalot-
träffen – Kalottitapaami-
nen elokuun loppupuolella 
Ruotsin Bodenissa. Lisäksi 

Kapteeni Raimo Latvala jatkaa Vaasan Reserviupseeripiiri – 
Vasa Reservoffi  cersdistrikt ry:n puheenjohtajana

pöytäviirin Maanpuolustus 
– Peruskalliomme. 

Samassa yhteydessä luo-
vutettiin majuri Brage Fors-
stenille Ruotsin Reserviup-
seeriliiton hänelle myön-
tämä hopeinen ansiomitali 
(Förbundet Sveriges Reser-
vof� cerares Förtjänsttecken 
i silver). 

Piirihallituksen ja pii-
rin puheenjohtajana jatkaa 
kapteeni Raimo Latvala 
Vaasan Reserviupseeriker-
hosta (VRUK) ja 1. vara-
puheenjohtajaksi valittiin 
majuri Alpo Koivuniemi 
Pietarsaaresta (PrsRUK) 
sekä 2. varapuheenjohtajak-
si luutnantti Peter Norrgård 
Vasa Reservofficersklubb 
(VROK). 

Piirihallitukseen valittiin 
seuraavat; luutnantti Vesa 
Seppälä ja varajäseneksi 
yliluutnantti Matti Hannuk-
sela Kaskisten Reserviup-
seerikerhosta. Luutnantti 
Björn-Olof Heikkilä ja va-
rajäseneksi kapteeni Martti 
Heikkilä Kristiinanseudun 
Reserviupseerikerhosta. 
Kapteeni Hannu Sulkakos-
ki ja varajäseneksi luut-
nantti Rodney Strandvall 
Pietarsaaren Reserviupsee-
rikerhosta. Vänrikki Juha 

Ala-aho ja kapteeni Pauli 
Glader sekä varajäseneksi 
yliluutnantti Teuvo Rodén 
Vaasan Reserviupseeriker-
hosta. Luutnantti Björn J. 
Eriksson ja varajäseneksi 
majuri Brage Forssten Vasa 
Reservof� cersklubb.

Piirihallituksen tehtäväup-
seereiksi valittiin seuraavat, 
sihteeri luutnantti Björn J. 
Eriksson, talousupseeri 
kapteeni Pauli Glader, lii-
kuntaupseeri kapteeni Jari 
Parkkonen (VRUK), am-
pumaupseeri kapteeni Pauli 
Glader ja tiedotusupseeri 
kapteeni Heikki Pääjärvi 
(PrsRUK).

Toiminnantarkastajiksi 
valittiin kapteeni Jan Sand-
vik (VRUK) ja kapteeni Kaj 
Rönnlund (VROK) sekä 
varalle kapteeni Olof Back 
(VROK) ja kapteeni Jaakko 
Yli-Suomu (VRUK). 

Piirin edustajana Suomen 
Reserviupseeriliiton liito-
hallituksessa jatkaa majuri 
Brage Forssten Vaasasta. 

Syyskokouksen päätteek-
si yliluutnantti Carl-Henrik 
Othman piti esitelmän Nor-
jan Bardufossissa pidetystä 
Kalottitapaamisesta. RL. 

pyritään saamaan joukkue 
RESUL:n Syysjotokselle, 
joka järjestetään Laihian / 
entisen Jurvan alueella. 

Syyskokouksen aluksi pu-
heenjohtaja Raimo Latvala 
onnitteli piirin kunniajäsen-
tä, majuri Martti Ehrnroothia 

hänen 70-vuotispäiväänsä 
liittyen ja luovutti hänelle 
huomionosoituksena Suo-
men Reserviupseeriliiton 

Kustinfanteriet fi ck besök

Major Stefan Törngren från Högkvarteret orientera-
de kustinfanteriutbildarna bl a i frivilligorganisatio-
nernas utbildningssystem i Sverige.

Major Yrjölä och major 
Törngren fann � era 
paralleller i frivillig för-
svarsutbildning mellan 
våra nationer.

verktyg för dylik utbildning.
Våra gäster � ck förutom 

inblick i det praktiska ut-
bildningsarbetet, även in-
formation om Jakobstads 
KOTU-avdelnings upp-
byggnad och profilering, 
och de åtaganden vi har 
under nästa verksamhetsår. 
Dagen gav även utrymme 
för fri diskussion, och bäg-
ge parter kunde konstatera 
att det fanns � era likheter i 
frivilligarbetet mellan våra 
nationer. Major Törngren 
gav intressant information 

om de olika aktörerna in-
om den svenska frivillig-
sektorn, och belyste även 
de utmaningar som man 
står inför. 

Dagen gav stor behåll-
ning åt oss "på verkstads-
golvet", och snålblåsten 
lade knappast ingen märke 
till i sin iver att visa upp 
ett delområde av vad MPK 
sysslar med. Förhoppnings-
vis leder besöket till nya 
kontakter på någon nivå.

Foton: Jörgen Härmälä
Artikel: Kari Rönnqvist

Inbrytning på gång under utbildare Christian Sundqvists vakande ögon.
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Dessinatööri Guy Ru-
dolf Selim Rökman kuoli 
95-vuotiaana 26. elokuuta 
2011 Pietarsaaren Malmin 
sairaalassa, jossa hän viet-
ti viimeiset kuukauten-
sa. Hän oli syntynyt 18. 
maaliskuuta 1916 Kruu-
nunkylässä Pohjanmaalla 
opettajaperheeseen.

Perhe muutti Tammi-
saareen Rökmanin olles-
sa noin 12- vuotias. He 
asuivat omakotitalossaan 
aivan rautatieaseman lä-
heisyydessä. Rökman oli 
nuorena innokas partio-
lainen ja hyvin aktiivi-
nen kasvattamaan nuoria 
partio-aatteeseen. Asevel-
vollisuutensa hän suoritti 
Dragsvikin varuskunnassa 
sekä Haminan reserviup-
seerikoulussa.

Koulun jälkeen Rökman 
lähti opiskelemaan Ruot-
siin Norrköpingiin Len-
ningstekstiltekniska in-
stituuttiin tekstiilitekniik-
kaa. Hän joutui kuitenkin 
keskeyttämään opintonsa, 
kun talvisota syttyi. Talvi-
sodan hän palveli Vöyrissä 
koulutusupseerina kou-
luttamassa ruotsinkielisiä 
alokkaita.

Jatkosodassa Rökman 
joutui aluksi Hangon rinta-
malle Tammisaaren edus-
tan saarille, joissa käytiin 
erittäin verisiä taisteluita. 
Hän toimi tällöin esimer-
killisesti komppanian 
päällikkönä ollen usein 
itse etulinjassa.

Venäläisten poistuttua 
Hangosta Rökman sai siir-
ron perustettuun Äänisen 
rannikkoprikaatiin, joka 
joutui usein torjumaan 
jään yli pyrkivää vihol-
lista. Äänisen jälkeen siir-
ryttiin Virolahdelle, jonka 
aikana solmittiin rauha. 
Rökman ehti vielä toimia 

Guy Rökman
s. 18.3.1916 k. 26.8.2011

myös Porkkalan 
rajavartiostossa 
ennen kotiutus-
taan.

Tämän jälkeen 
hän jatkoi Ruot-
sissa keskenjää-
nyttä opiskelua 
valmistuen des-
sinatööriksi. Ensimmäinen 
työpaikka oli Ekenäs Klädes-
fabrik Tammisaaressa, josta 
Rökman muutti perheineen 
1949 Antskogiin Pojovikens 
Klädesfabrikin palvelukseen. 
Koska Rökman oli valmis-
tunut palo-opistossa palo-
päälliköksi, hän toimi myös 
tehtaan palopäällikkönä 
hankkien sen ensimmäisen 
paloauton.

Kesällä 1951 Rökman 
muutti Oravaisten Tehtaalle, 
Oravais Klädesfabrikeniin 
toimien siellä dessinatöörinä 
ja monissa muissa tehtävissä 
eläkkeeseensä asti. Täälläkin 
hän vastasi koko Oravaisten 
Tehtaan palontorjunnasta.

Guy Rökman oli aktiivi-
nen Reservinupseereissa ja 
veteraanien asiat olivat hä-
nelle tärkeitä. Hän oli myös 
perustamassa Lions Club 
Oravaista. Hän toimi siinä 
aktiivisesti ja piti yhteyksiä 
ulkomaisiin Lions-veljiinsä.

Eläkkeelle jäätyään hän 
jatkoi sotaveteraanitoimintaa 
osallistuen useille Äänisen 
retkille, joilla kierrettiin sota-
paikkoja. Vanhat sodanaikai-
set kartat mukanaan hän pys-
tyi kertomaan ja muistamaan 
ryhmitykset ja tapahtumat.

Eläkeläiskerhotoimintaa 
hän veti aktiivisesti ja or-
ganisoi erilaisia kotimaan 
kiertomatkoja. Pietarsaa-
ressa, jossa Rökman asui 
pitkän ja rikkaan elämänsä 

viimeiset vuodet, hänet 
tunnettin erittäin lapsirak-
kaana päiväkodin vaarina 
”dagispappana”, joka 17 
vuoden ajan vieraili las-
tentarhoissa ja oli hyvin 
pidetty. Nuoriso- ja lapsi-
työstään hän sai yhdessä 
vaimonsa Mairen kanssa 
vuonna 2008 Pietarsaaren 
kulttuuripalkinnon.

Rökmanin harrastuksiin 
kuului myös � latelia, lasin 
kaiverrus ja öljyvärimaa-
laus, johon aiheet löytyivät 
Pohjanmaan lakeuksilta ja 
Lapin tuntureilta.

Isänmaa, itsenäisyys, 
sotamuistot ja vanhat ase-
veljet ja siihen liittyvät 
asiat olivat hänelle tärkei-
tä, samoin kunnioitus Suo-
men lippua kohtaan. Guy 
Rökman oli Pietarsaaren 
Reserviupseerikerhon kun-
niajäsen.

Rökmanilla on kolme 
poikaa avioliitosta Anna-
Maria Karvosen kanssa. 
Anna-Marian kuoltua 
1970 hän avioitui Maire 
Nurmelan kanssa.

Guy Rökmania jäivät 
kaipaamaan vaimo Maire, 
pojat puolisoineen, lasten-
lapset, sukulaiset sekä suu-
ri joukko ystäviä.

Kay, Bo ja Kim 
Rökman

Kirjoittajat ovat 
Guy Rökmanin poikia.

Guy Rökman 
1916–2011.

Jaakko Tuisku 
1922–2011.

Isäni Jaakko Tuisku syn-
tyi Jalasjärven Jokipiin 
kylässä maanviljelijä-
perheeseen jouluaattona 
1922. Hänen isänsä Vil-
jo toimi myös kauppiaana 
tuohon aikaan hyvin vilk-
kaassa kylässä. Perhe oli 
isänmaallinen. Viljo oli 
vapaussoturi ja hänen 
veljensä Jukka oli kaatu-
nut Lempäälässä keväällä 
1918. Jaakon syntyessä 
Suomi oli ollut itsenäi-
nen kansakunta vasta 5 
vuotta.

Lapsuus oli ilmeisen 
onnellinen. Vain runsas-
ta vuotta vanhempi Jussi 
veli oli paras kaveri. Har-
rastuksiin kuului ainakin 
kalastus, ravustus, mu-
siikki ja vähän myöhem-
min metsästys ja nuoru-
kaisena suojeluskunta.

Talvisodan aikana Il-
majoella keski-koulua 
käyvä Jaakko ilmoittau-
tui vapaaehtoiseksi ja 
astui  sotapalvelukseen 
pian 17 vuotta täytetty-
ään 18.2.1940. Painoa 
nuorukaisella ei vielä 
ollut 50 kiloa.  Alokas-
aika jäi kahteen päivään, 
sillä suojeluskunnassa 
suoritetun sotamiestut-
kinnon ansiosta hänet 
komennettiin saman tien 
aliupseerikouluun. Väli-
rauhan aikana hän suo-
ritti Niinisalossa reser-
viupseerikoulun kurssin 
numero 50. Jatkosodan 
aikana Jaakko palveli 
pisimmän ajan jalkavä-
kirykmentti kuuden toi-
sessa pataljoonassa kra-
naatinheitinkomppanian 
tulenjohtoupseerina ja 
joukkueenjohtajana. So-
tilaspassista löytyy mer-
kintöjä monista taistelu-
paikoista kuten: Jääski, 
Kyyrölä, Kivennapa, Jäp-

Jorma Jaakko Tuisku 
24.12.1922 – 3.10.2011

pilä, Mainila, Valkeasaari, 
Aleksandrovka  ja Äyräpää. 
Maaliskuussa 1942 hän osal-
listui pataljoonansa mukana 
Suomenlahdella Suursaaren 
takaisinvaltaukseen. 

Isäni ylennettiin luutnan-
tiksi 20-vuotiaana. Sodasta 
hän kotiutui marraskuussa 
1944. Sotareissu kesti yhtä-
jaksoisena lähes viisi vuotta. 
Sodasta isä oli aika vaiteli-
as. Joskus hän kertoi miten 
musertavaa saattoi 19-vuo-
tiaalle joukkueenjohtajalle 
olla tilanteet, joissa oli pak-
ko määrätä perheellisiä mie-
hiä – lasten isiä – ”pahoihin 
paikkoihin”.

Sodan vielä kestäessä 
Jaakko oli tavannut tulevan 
vaimonsa Norman. He avioi-
tuivat 1947 ja avioliitto kesti 
64 vuotta. Kaikki kolme poi-
kaa, Seppo, Jorma ja Timo 
syntyivät Jalasjärvellä. Mu-
siikista tuli isälle ammatti. 
Hän toimi toistakymmentä 
vuotta tanssiorkesteri For-
ten hanuristina. Luulen, että 
rautalankamusiikin tulon 
myötä muuttunut tanssi-
lava- ja nuorisoseurakult-
tuuri sekä ylipäätään suuri 
”maaltamuuttoaalto” saivat 

perheemme muuttamaan 
toimeentulon perässä 
Pietarsaareen 60-luvun 
alkupuolella semminkin 
kun Schaumanin uuteen 
sulfaattiselluloosa- ja voi-
mapaperitehtaaseen tarvit-
tiin paljon uutta työväkeä. 
Isäni teki tehtaassa kolmi-
vuorotyötä vanhuuseläke-
ikään asti. 

80-luvulla Jaakko joutui 
käymään läpi kaksi raskas-
ta tapahtumaa. Ensin Jus-
si veljen kuolema ja 1984 
pahin mitä ihmiselle voi 
sattua; oman lapsen Jor-
man kuolema.  

Pietarsaareen muuton 
jälkeen aktiivinen musi-
sointi jäi, mutta rakkaus 
musiikkiin säilyi. Viime 
vuosiin asti hän kävi syk-
syisin Jalasjärvellä kana-
lintumetsällä. Isänmaal-
lisena miehenä hän oli 
kiinnostunut maanpuolus-
tukseen liittyvistä asioista. 
Jaakko oli jo Jalasjärvellä  
mukana reserviupseeritoi-
minnassa ja vuonna 2009 
hänet kutsuttiin Pietarsaa-
ren Reserviupseerikerhon 
kunniajäseneksi. Rintama-
veteraanina hän oli laske-
massa seppeltä monen 
aseveljen arkulle.

Isä liikkui paljon, mie-
luiten metsässä mutta päi-
vittäiset pyörälenkit kuu-
luivat myös asiaan. Hän 
säilyi äkkikuolemaansa 
asti terveenä, hyväkun-
toisena ja teräväjärkisenä. 
Hän oli olemukseltaan  
ulkoisesti ja henkisesti 
ryhdikäs mies, josta mei-
dän lasten, lastenlasten ja 
lastenlasten lasten on hyvä 
ottaa mallia.

Seppo Tuisku
kirjoittaja on Jaakko 

Tuiskun vanhin poika

Mitä tapahtui todellisuudes-
sa panssarilaiva Ilmariselle 
13.9. 1941 kelo 20.32? Ka-
tajanokan laiturissa tuhoutui 
kuusi tuntia myöhemmin 
kolme saksalaista miinan-
raivaajaa. Oliko se onnetto-
muus, niin kuin väitetään? 
Koulutettiinko suomalaisia 
sodan aikana salaa Lening-
radissa? Mihin oli suuntau-
tumassa Laatokan rantaan 
noussut venäläinen partisaa-
niosasto? Kuka varastaa va-
rikoilta asepukuja, aseita ja 
kulkuvälineitä? Minkälaisen 
salaisen organisaation venä-
läiset olivat luoneet suurim-
piin kaupunkeihimme? Mikä 
oli maanalaisen sabotaasi-
ryhmän todellinen kohde? 

Operaatio Chevalier paljastaa sodanaikaisen sabotaasiryhmän salaiset iskut
Mitä tekee vastavakoilu? 
Miksi Adolf Hitler viipyi 
marsalkka Mannerheimin 
syntymäpäivillä puolitoista 
tuntia suunniteltua kauem-
min? Mikä on totuus Huh-
tiniemen joukkohaudoista? 

Ville Kaarnakarin toinen 
sotatrilleri lepää jälleen 
vankan faktatiedon päällä. 
Kirjan henkilöinä ovat to-
delliset, kirjassa mainituis-
sa tehtävissä sodan aikana 
toimineet, tiedustelu- ja 
vastavakoilumiehet. Muka-
na ovat jälleen muun muas-
sa kaukopartiomiehet majuri 
Marttina ja Mannerheim-ris-
tin ritari kapteeni Honkanen 
ja monet muut jo edellisestä 
kirjasta, Operaatio Übung 

-42:sta tutut henkilöt.
Kirjan tapahtumat on 

taitavasti sijoitettu todella 
tapahtuneiden tilanteiden 
päälle. Historiallinen fakta 
ja fiktio sekoittuvat kuin 
sormet sormien väliin. Niis-
tä muodostuu kimurantti 
tapahtumasarja. Vastakkain 
ovat suomalainen vastava-
koilu ja hahmoton viholli-
nen, johon on vaikea päästä 
kiinni. Vastavakoilu tietää, 
että jotain on tapahtumassa, 
mutta on ovelaa vastusta-
jaansa askeleen jäljessä.

Monipolviseen tapah-
tumaketjuun sekaantuu 
asioiden kehittyessä yhä 
enemmän toimijoita. Yllä-
tys seuraa toistaan. Tapah-

tumien näyttämönä tässä 
jännittävässä sotakirjassa 
on kotirintama, jossa todella 
tapahtuu merkillisiä asioita. 

Sodanajan sabotaasi-
toiminnasta on kirjoitettu 
vähän. Kirjan ällistyttävät 
lopputapahtumat saavat lu-
kijan miettimään, onko näin 
voinut todellakin tapahtua. 
Kaarnakari pesee kätensä 
mainitsemalla ovelasti, että 
asiaan liittyvät asiapaperit 
on hävitetty Stella Polaris 
operaation yhteydessä.

Kirjan sivuilla koko ajan 
kasvava piinaava jännitys 
huipentuu lopun ällistyttä-
viin tapahtumiin. Sotatrille-
ri parhaimmillaan. Lukijan 
arvioitavaksi jää kysymys: 

totta vai mielikuvituksen 
tuotetta? 

Operaatio Chevalier
Ville Kaarnakari
Tammi, 531 s.

Ville Kaarnakari: Reservin 
majuri, rauhanturvaaja, sota-
kirjailija. Tuotanto: Kaarna-
kari on kirjoittanut aikaisem-
min Operaatio Übung -42, 
joka paljastaa suomalaisen 
tiedustelun tarkimmin var-
jellun salaisuuden. Kirja il-
mestyi 2011. 

Sotarillerien lisäksi Kaar-
nakari on kirjoittanut yhdes-
sä Kyösti Pietiläisen kanssa 
neljä kirjaa Pietiläisen alias 
Karl Petersin kokemuksista 
28 vuoden aikana Muuka-
laislegioonassa.
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Kyrkoesplanaden 22 
Källarvåningen 
Kirkkopuistikko 22 
Kellarikerros

Öppet / avoinna: Sö/su kl./klo: 14:00–16:00
Grupper / ryhmät:
- enligt överenskommelse,
- sopimuksen mukaan.   tel. / puh. (06) 3129 894.

Haapajärven sotiemme 
veteraanien perinnehuone 

SUOJALUKKO 
Osoite: 

Kauppakatu 19, 85800 Haapajärvi 
Sisäänkäynti kunnan kulttuuritalon pihan puolelta. 

Aikavaraukset: vapaa-aikavirasto puh. 08 – 769 3201

Sinunkin 
apuasi 
tarvitaan
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
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Jatkosodan tiedustelutoiminta

ESITELMÄTILAISUUS
tiistaina 17.1. Koulutustalolla,  
Pohjoisväylä Kokkola.

Kirjailija Mikko Porvali esitelmöi kirjoittamiensa 
kirjojen pohjalta aiheesta Jatkosodan tieduste-
lutoiminta. Tutustu netissä: www.mikkoporvali.�

Tilaisuudessa on mahdollisuus ostaa 
kirjoja.

TILAISUUS ON KAIKKILLE AVOIN JA MAKSUTON
Tervetuloa!

Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien Piiri ry

Österbottens Försvarsgille 
– Pohjanmaan Maanpuo-
lustuskilta rf pitää vuo-
den 2012 vuosipäivän 
juhlansa perinteiseen ta-
paan Tammisunnuntaina 
29.1.2012 klo 16 alkaen 
Vaasan Kaupungintalolla. 
Juhlapuhujana on Helsin-
gin yliopiston vaasalais-
syntyinen � loso� an pro-
fessori Timo Airaksinen, 
jonka puheen aiheena on 
”Isänmaallisuus ja maan-
puolustushenki ennen ja 
nyt, meillä ja muualla”. 
Juhlassa jaetaan myös 
syksyllä 2011 järjestetyn 
koululaisten ainekirjoi-
tuskilpailun palkinnot ja 
kuullaan kilpailun paras 
kirjoitus voittajan esittä-
mänä. Juhlan musiikista 
vastaavat Pohjanmaan 
Sotilassoittokunta kap-
teeni Sami Salmivuoren 
johdolla sekä Vaasan Lot-
takuoro diplomiooppera-
laulaja Katariina Järvisen 

Tammisunnuntai 2012 
Vaasassa

johdolla. Juhlaan saapuville 
on järjestetty kahvitarjoilu 
Peilisalissa ennen juhlan 
alkua.

Tammisunnuntain juhlal-
lisuudet alkavat kunniakäyn-
nillä ja seppeleenlaskulla Pe-
rinnemuurilla klo 15. Maan-
puolustusjärjestöjen lippu-
linna on perinteisesti ollut 
juhlistamassa seppeleenlas-
kua. Tätä toivon myös nyt. 
Lippulinna järjestäytyy klo 
14.50 Upseerikerhon edessä.

Vaasan Sotaveteraanimu-
seo on juhlapäivänä avoin-
na klo 14–16. Museossa 
tammi-lokakuussa 2011 
avoinna ollut sotaveteraani-
en kunniamerkkejä esitellyt 
erikoisnäyttely on nyt pu-
rettu, mutta museon omiin 
kokoelmiin kuuluville kun-
niamerkeille on järjestetty 
oma osastonsa osana muse-
on perusnäyttelyä. Museon 
perusnäyttelyä on samassa 
yhteydessä osittain uudistet-
tu. Museo on kevätkaudella 

2012 avoinna sunnuntai-
sin klo 14–16.

Pohjanmaan Maanpuo-
lustuskillan vuosipäivän 
juhlasta on yhä eneneväs-
ti muodostunut alueen 
maanpuolustusjärjestöjen 
yhteinen Tammisunnun-
tain juhla. Perinnemuurin 
lippulinna ja maanpuolus-
tusväen runsaslukuinen 
osallistuminen Kaupun-
gintalon juhlaan ovat tästä 
osoituksena. Tämän suun-
tauksen toivon edelleen 
jatkuvan ja voimistuvan. 
Puolustusvoimia odotta-
vat lähes miljardiluokan 
säästöt edellyttävät va-
paaehtoisen maanpuolus-
tustyön parissa toimivien 
järjestöjen yhteistyön 
tiivistymistä ja vahvistu-
mista.

Hyvää joulunaikaa ja 
turvallista uutta vuotta 
2012

Ilkka Virtanen  
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90 vuotta   
Sandell Per Olof 
premiärlöjtnant 10.1. 
Vasa Reservof� cersklubb  
r.f.
Fransholm Bernhard 
premiärlöjtnant 8.4. Vasa 
Reservof� cersklubb  r.f.
Rosenlöf Fjalar 
kapten 3.7. Vasa 
Reservof� cersklubbr.f.
   

80 vuotta   
Kuula Fritz löjtnant 23.1. 
Vasa Reservof� cersklubb 
r.f..
Yli-Suomu Jaakko 
kapteeni 7.3. Vaasan 
Res.Ups.kerho ry
Nordman Folke majuri 
11.5. Vaasan Res.Ups.
kerho ry
Nykvist Nils-Erik 
premiärlöjtnant 2.7. Vasa 
Reservof� cersklubb r.f.
Saarenheimo Sakari 
kapteeni 12.7. Vaasan 
Res.Ups.kerho ry
Othman Carl-Henrik 
premiärlöjtnant 11.9. 
Pietarsaaren Res.Ups.
kerho ry
   

75 vuotta   
Kojola Jaska vänrikki 
16.3. Pietarsaaren Res.
Ups.kerho ry
Perman Torvald kapten 
30.5. Pietarsaaren Res.
Ups.kerho ry
Havusela Raimo Veli 
yliluutnantti 25.10. 
Vaasan Res.Ups.kerho ry

94 vuotta    
Jaakola Urho 
Nivala 23.7. Nivalan 
Reserviläiset ry

92 vuotta    
Keiski Kauko Kokkola 
23.11. Kokkolan 
Reserviläiset ry

75 vuotta    
Haapaniemi Aarne 
Sykäräinen 7.9. Kokkolan 
Reserviläiset ry
Heinonen Toivo 
Halsua 6.12. Kokkolan 
Reserviläiset ry

70 vuotta    
Anttila Martti Antero 
Sievi As 6.6. Sievin 
Reservinaliupseerit ry
Jakamo Kari Antero 
Pietarsaari 18.2. 
Pietarsaaren Seudun 
Reserviläiset ry
Kippo Heikki Juhani 
Kokkola 201.1 Kokkolan 
Reserviläiset ry
Korkiakoski Valio 
Nivala 26.3. Nivalan 
Reserviläiset ry
Lehto Voitto Kokkola 
11.4. Kokkolan 
Reserviläiset ry
Povelainen Juhani 
Haapajärvi 18.11. 
Haapajärven-Reisjärven 
Reserviläiset ry
Toivola Jouko Antero 
Kokkola 20.12. Kokkolan 
Reserviläiset ry

65 vuotta  
Halmetoja Jaakko 
Maliskylä 24.4. Nivalan 
Reserviläiset ry
Hyvönen Olli 
Pyhäkumpu 24.5. 
Pyhäjärven Reserviläiset 
ry
Hyvönen Pentti 
Kalevi Pyhäsalmi 24.7. 
Pyhäjärven Reserviläiset 
ry
Karjula Esa Heikki 
Kokkola 30.9. Kokkolan 
Reserviläiset ry
Keränen Markku 
Juha Elias Koivisto 
24.8. Sievin 
Reservinaliupseerit ry
Krapu Kari Kalevi 
Karvoskylä 4.8. Nivalan 
Reserviläiset ry
Leppäkari Markku 
Ruotsalo 10.5. Kälviän 
Reserviläiset ry
Mustonen Matti Antero 
Kalajoki 19470317 
Kalajoen Reserviläiset ry.
Näsi Heimo Juhani 
Pietarsaari 9.11. 
Pietarsaaren Seudun 
Reserviläiset ry
Olkkonen Raimo 
Haapajärvi 18.1. 
Haapajärven-Reisjärven 
Reserviläiset ry
Ruuska Hannu 
Olavi Parkkila 15.2. 
Haapajärven-Reisjärven 

Merkkipäiviä 2012
Vaasan Reserviupseeripiiri – 
Vasa Reservoffi  cersdistrikt

Söderholm Harry 
kaptenlöjtnant 22.11. 
Vasa Reservof� cersklubb 
r.f.
Palo Rauno kapteeni 
27.12. Pietarsaaren Res.
Ups.kerho ry
Rinne Timo yliluutnantti 
28.12. Kaskisten Res.
Ups.kerho ry
   

70 vuotta   
Glader Pauli kapteeni 
11.1. Vaasan Res.Ups.
kerho ry
Björklund Björn 
premiärlöjtnant 12.7. 
Vasa Reservof� cersklubb 
r.f..
Korpi Kalevi kapteeni 
1.9. Vaasan Res.Ups.
kerho ry
Halkola Reijo luutnantti 
13.10. Vaasan Res.Ups.
kerho ry
Kuusisto Olavi 
yliluutnantti 23.10. 
Vaasan Res.Ups.kerho ry
Huttunen Pekka 
luutnantti 12.11. Vaasan 
Res.Ups.kerho ry
   

60 vuotta   
Råtts Leif löjtnant 5.4. 
Kristiinanseudun Res.
Ups.kerho ry
Dahlvik Kjell löjtnant 
26.4. Kristiinanseudun 
Res.Ups.kerho ry
Vainiola Maunu Veli 
Lauri majuri 9.5. 
Kristiinanseudun Res.
Ups.kerho ry

Huhta Harry Yliluutnantti 
27.8. Vaasan Res.Ups.
kerho ry
Kivikoski Harri Kaarlo J 
Luutnantti 30.10. Vaasan 
Res.Ups.kerho ry
Yliaho Ilkka Tapani 
Luutnantti 21.10. Vaasan 
Res.Ups.kerho ry
Piira Lars Bertil Kapten 
28.10. Kaskisten Res.
Ups.kerho ry
   

50 vuotta   
Byholm Kim 
premiärlöjtnant 27.1. 
Vasa Reservof� cersklubb  
r.f.
Kumpulainen Lauri 
Kaleva yliluutnantti 8.4. 
Vaasan Res.Ups.kerho ry
Back Henrik Karl-
Gustav löjtnant 29.10. 
Pietarsaaren Res.Ups.
kerho ry
Valtari Markku Tuomas 
vänrikki 21.12. Vaasan 
Res.Ups.kerho ry

Reserviläisyhdistysten 
syntymäpäivälista

Reserviläiset ry
Saariniemi Esa Juhani 
Kalajoki 29.7. Kalajoen 
Reserviläiset ry.
Stolp Antti Kalajoki 1.6. 
Kalajoen Reserviläiset ry.
Sundqvist Kurt 
Håkan Jakobstad 17.5. 
Pietarsaaren Seudun 
Reserviläiset ry
Takalo Voitto Pietarsaari 
25.1. Pietarsaaren 
Seudun Reserviläiset ry
Tammela Mauri 
Sarja 30.1. Nivalan 
Reserviläiset ry
Tiainen Pekka 
Kokkola 8.1. Kokkolan 
Reserviläiset ry
Vauhkala Kalevi 
Maliskylä 18.11. Nivalan 
Reserviläiset ry
Vuorinen Jouko Olavi 
Kokkola 24.8. Kokkolan 
Reserviläiset ry
Ylikoski Kalervo Forsby 
25.7. Pietarsaaren 
Seudun Reserviläiset ry
Ylitalo Mauri Tynkä 10.1. 
Kalajoen Reserviläiset ry.
Åkerblom Måns Oskar 
Kokkola 26.3. Kokkolan 
Reserviläiset ry

60 vuotta    
Ahola Pentti Juhani 
Maliskylä 8.6. Nivalan 
Reserviläiset ry
Brännström Greger 
Karleby 6.2. Kokkolan 
Reserviläiset ry
Järvinen Eero Kalevi 
Kalajoki 18.4. Kalajoen 
Reserviläiset ry.
Kekkonen Hannu 
Pyhäsalmi 27.6. 
Pyhäjärven Reserviläiset 
ry
Korpela Kalervo 
Pietarsaari 6.12. 
Pietarsaaren Seudun 
Reserviläiset ry
Kungas Seppo Mauno 
Kalevi Kannus 9.3. 
Kannuksen Reserviläiset 
ry
Kykyri Erkki Antero 
Kälviä 25.10. Kälviän 
Reserviläiset ry
Lukkarila Matti Juhani 
Kälviä 24.7. Kälviän 
Reserviläiset ry
Lukkarila Pirkko-Liisa 
Kälviä 26.12. Kälviän 
Reserviläiset ry
Marjamäki Vesa Antero 
Nykarleby 18.10. 
Pietarsaaren Seudun 
Reserviläiset ry
Niemi Sulo Johannes 
Haapavesi 8.5. Nivalan 
Reserviläiset ry
Nyström Markku Uolevi 
Kokkola 30.12. Kokkolan 
Reserviläiset ry
Paananen Timo Ensio 
Matias Markkula 13.2. 
Kokkolan Reserviläiset ry
Pernu Olavi Matias 
Himanka 29.7. 
Kannuksen Reserviläiset 
ry

Prättälä Veikko 
Haapajärvi 10.7. 
Haapajärven-Reisjärven 
Reserviläiset ry
Puikko Hannu Kalervo 
Kälviä 16.12. Kälviän 
Reserviläiset ry
Risikko Raimo 
Pännäinen 1.2. 
Pietarsaaren Seudun 
Reserviläiset ry
Sakko Kari Ylivieska 
12.6. Ylivieskan 
Reserviläiset ry
Siltanen Kai Kokkola 
1.7. Kokkolan 
Reserviläiset ry
Törölä Eino Haapajärvi 
5.1. Haapajärven-
Reisjärven Reserviläiset 
ry
Vikström Alf Eugmo 3.5. 
Pietarsaaren Seudun 
Reserviläiset ry

50 vuotta    
Aro Mika Kokkola 24.2. 
Kokkolan Reserviläiset ry
Arvo Jouko Seppo 
Kalajoki 20.4. Kalajoen 
Reserviläiset ry.
Harju Kai Johannes 
Ruotsalo 26.8. Kokkolan 
Reserviläiset ry
Jääskä Risto 
Ullava 30.5. Kälviän 
Reserviläiset ry
Kantola Pekka Juhani 
Kalajoki 23.7. Kalajoen 
Reserviläiset ry.
Koivusalo Teijo Esau 
Kokkola 14.2. Kälviän 
Reserviläiset ry
Latukka Erkki 
Tapani Vasikka-
aho 16.5. Evijärven 
Reservinaliupseerit ry
Leppänen Mauri Antero 
Kannus 7.8. Kannuksen 
Reserviläiset ry
Manninen Tapio 
Kalajoki 26.10. Kalajoen 
Reserviläiset ry.
Murtoniemi Esa 
Pietarsaari 25.3. 
Pietarsaaren Seudun 
Reserviläiset ry
Niemelä Tapio Veli 
Kalervo Kalajoki 6.5. 
Kalajoen Reserviläiset ry.
Rasila Jorma Heikki 
Tapani Pyhäsalmi 16.4. 
Pyhäjärven Reserviläiset 
ry
Ruokoja Olavi Asko 
Kälviä 6.9. Kälviän 
Reserviläiset ry
Saviaro Kimmo Tapio 
Pietarsaari 18.6. 
Pietarsaaren Seudun 
Reserviläiset ry
Tallila Timo Antti 
Hämeenkyrö 17.6. 
Perhon Reserviläiset
Välitalo Veijo Kokkola 
15.1. Kokkolan 
Reserviläiset ry
Ylikorpi Henry Tapio 
Kokkola 30.1. Kokkolan 
Reserviläiset ry

Hallitus – 
Styrelsen 2012

Puh.joht. – Ordf.
Mikael Skytte
Pörkenäsgatan 2
68620 Jakobstad
Mobil: 0505983142
e-mail. mikael.skytte@ko-
lumbus.� 

Jan-Erik Backlund
Borgarmalmsvägen 5
68620 JAKOBSTAD
Mobil: 0503560778    
e-mail: j-e.backlund@mul-
ti.� 

Rolf Bäckström
Jeussbyvägen 186
68500 Kronoby
Mobil: 0400814679
e-mail: rolf.jb@hotmail.
com

Pietarsaaren Seudun Reserviläiset 
– Jakobstadsnejdens Reservister

Joakim Dahlin
Dalabäckvägen 116
68800 Kållby
Mobil: 0400368714     
e-mail: joakim.dahlin@
multi.� 

Rauno Hauta-Aho
Ajurintie 28
67100 Kokkola
Mobil: 0405817412     
e-mail: rauno.hauta-aho@
sok.� 

Stefan Järndahl
Älgvägen 1
68660 JAKOBSTAD
Mobil: 0447851219     
e-mail: stefan.jarndahl@
jakobstad.� 

Robert Nyman
Bollgränd 9
66900 Nykarleby
Mobil: 0503493030

e-mail: robbannyman@hot-
mail.com

Raimo Risikko
Finnäsbackavägen 66
68910 Pännäinen
Mobil: 040703 9208     
e-mail: raimo.risikko@eli-
sanet.� 

Jani Sepponen
Uikkutie 21
68600 Pietarsaari
Mobil: 044 013 0467     
e-mail: jani.sepponen@
gmail.com

Mika Tapanainen
Nådjärvägen 5
68820 Esse
Mobil: 050 5928187     
e-mail: mr.tapanainen@
gmail.com
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Keski-Pohjanmaan Kou-
lutus- ja Tukiyksikkö juhli 
kuluvaa vuotta tällä ker-
taa Nivalassa 9.12. Vaikka 
muuten leudonlaisesti, jopa 

Kotu-yksikkö juhli Nivalassa

Esko Hirviniemi.

Palkitut. Vuosipäiväjuhlassa palkittujen nimiluettelo on sivulla 15.

suorastaan vetisesti alkanut 
talvi näyttäytyi juuri juhlail-
tana runtelemalla varsinkin 
pitkänmatkalaisia armotto-
malla lumipyryllä, kaikki 

pan estyttyä saapumasta 
sairaustapauksen vuoksi 
toivotti koulutus- ja tukiyk-
sikön koulutuspäällikkö Ja-
ni Pikkarainen juhlavieraat 
tervetulleiksi. Tervetulopu-
heessaan Pikkarainen välit-
ti piiripäällikön terveiset ja 
kiitokset kuluneesta vuo-
desta ja kertoi seuraavalle 
vuodelle asetetuista haas-
teista. 

Juhlassa palkittiin MPK:n 
esityksestä useita koulutus- 
ja tukiyksikön sekä Puo-
lustusvoimien edustajia ja 
toimijoita Maanpuolustus-
koulutuksen ansiomitalein 
sekä Keski-Pohjanmaan 
maanpuolustajien piirin 
myöntämin ansiomitalein. 
Palkitsemisien jälkeen ra-
vintolan henkilökunta pal-
kitsi omalta osaltaan jokai-

sen juhlavieraan loihtimal-
laan vähintäänkin runsaan 
monipuolisella juhlakatta-
uksella.  

PSSLE:n edustaja kaptee-
ni Risto Makkonen kehui 
puheenvuorossaan Maan-
puolustuskoulutusyhdistyk-
sen antaman koulutuksen 
korkeaa laatua, ja mainitsi 
esimerkkinä kuinka nyky-
ään MPK:n vastuulla ole-
vat harjoitukset myös ovat 
aidosti MPK:n vastuulla il-
man, että puolustusvoimien 
henkilökunnan on tarvetta 
koulutuksen kulkuun puut-
tua. 

Everstiluutnantti Es-
ko Hirviniemi puolestaan 
hauskuutti juhlayleisöä kir-
voittamalla raikuvat naurut 
värikkäillä kertomuksillaan 
rauhanturvaaja-ajoiltaan. 

ilmoittautuneet lähes 30 
juhlavierasta saapuivat juh-
lapaikalle ravintola Puustel-
liin.

Piiripäällikkö Jukka Tor-

Paikalla olivat myös Poh-
janmaan ja Pohjois-Pohjan-
maan aluetoimistojen edus-
tajat sekä Lentosotakoulun 
edustaja, ja Puolustusvoi-
mien voimakas edustus 
juhlassa pistettiinkin ilolla 
merkille muun juhlaväen 
keskuudessa. 

Teksti Jani Pikkarainen
Kuvat Jani Nevala

Keski-Pohjanmaan kou-
lutus- ja tukiyksikkö on 
asettanut Jokilaaksojen 
poliisilaitoksen hyväksy-
mänä ampuma-asekoulut-
tajakseen koulutuspääl-
likkö Jani Pikkaraisen, 
joka on KOTU-yksikön 
toimijoiden käytettävissä 
käsiaselupa-asioita kä-
siteltäessä. Uuden lain 
seurauksena määriteltiin 
valtakunnallisesti yhtei-
nen käytäntö hallussa-
pitoluvan saannin vaati-
muksista. 

P ä h k i n ä n k u o r e e n 
tiivistettynä hakijalta 
vaaditaan nykyään hy-
väksytysti suoritettua, 
lupaviranomaisen teet-
tämää soveltuvuustestiä, 
ampuma-asekouluttajan 
kirjoittamaa todistusta ai-
emmasta harrastuneisuu-
desta ja tietysti sitä, että 
harrastus, jota ilmoittaa 
harrastavansa, ja ase, jo-
hon lupaa anoo, kohtaavat 
toisensa. 

Uudessa laissa käyte-
tään hieman harhaanjoh-
tavasti termiä käsiase, 
jolla tässä yhteydessä 
tarkoitetaan pistoolia, re-
volveria, pienoispistoolia 
ja pienoisrevolveria. Täl-
lä hetkellä todistusta ei 
siis vaadita esimerkiksi 
reserviläiskiväärin hank-
kimiseen. 

Saadakseen ampuma-
asekouluttajan todistuk-
sen tulee hakijan esittää 
kouluttajalle todisteet har-
rastuksensa säännöllisyy-
destä ja aktiivisuudesta. 

Keski-Pohjanmaan Kotu-yksikölle 
oma ampuma-asekouluttaja

Käytännössä tämä tapahtuu 
harrastajan itsensä ylläpitä-
mällä ampumapäiväkirjalla.

Hyvässä ampumapäivä-
kirjassa tulee käydä ilmi 
vähintään:

kaliiperi ja laukausmäärä
aika ja paikka
todistajan nimi
Toki hakija voi esittää 

myös muita todisteita, kuten 
ampumakilpailujen tuloslis-
toja tai otteen MPK:n säh-
köisestä koulutuskortista, 
josta käy ilmi hänen osal-
listuneen sellaisille kurs-
seille, joissa on harjoiteltu 
harrastukseen soveltuvan 
aseen käyttöä. 

Joka tapauksessa esitetyn 
aineiston tulee olla sellaista, 
josta ampuma-asekouluttaja 
pystyy luotettavasti selvit-
tämään suoritteiden todella 
tapahtuneen. 

Tämän vuoksi hakijan 
kannattaa pitää kirjaa myös 
todistajien yhteystiedois-
ta, jotta kouluttaja pystyy 
tarvittaessa tarkistamaan 
suoritteisiin liittyviä epä-
selvyyksiä. Luonnollista 
on, että esimerkiksi am-
munnanjohtajan tai kurssin 
kouluttajan allekirjoitus on 
painoarvoltaan suurempi 
kuin samaan ruokakuntaan 
kuuluvan tai muuten lähisu-
kulaisen todistama suorite. 

Selkeät ampumapäivä-
kirjat helpottavat myös 
ampuma-asekouluttajan 
työtä ja nopeuttavat todis-
tuksen saantia kun vältytään 
epämääräisten suoritteiden 
aiheuttamalta taustatutki-
mustyöltä. 

Tämä ei kuitenkaan tar-
koita sitä, että yksin am-
muttuja suoritteita ei kan-
nata kirjata päiväkirjoihin 
– päinvastoin, jokainen 
ampumakerta ylös myös 
siten eritellen, kun samal-
la ratakäynnillä ammutaan 
useammalla eri asetyypillä 
ja kaliiperilla. 

Aktiivinen 
harrastaja?

Täyttääkseen lain määri-
telmän aktiivisesta harras-
tajasta tulee hakijan todis-
teista käydä ilmi vähintään 
10 ampumasuoritekertaa 
kahden vuoden ajalta. 
Tässä kiinnitetään erityis-
tä huomiota harrastuksen 
säännöllisyyteen, eli suo-
ritteita pitää olla tasaisesti 
jakautuneena koko kahden 
vuoden ajanjaksolle. 

Tässä suhteessa lainsäätä-
jä on onneksi osoittanut ym-
märrystä meitä hieman poh-
joisemman kolkan asukkai-
ta kohtaan, ja antanut tiettyä 
pelivaraa säännöllisyyden 
määrittelyssä: ulkoampu-
maradoilla harjoitteleville 
hyväksytään kausiluontoi-
sia, sääolosuhteista johtu-
via katkeamia suoritteiden 
säännöllisyyteen. 

On myös muita erikois-
tapauksia, joissa katkeama 
säännöllisyydessä voidaan 
hyväksyä, joskin sekin pi-
tää pystyä luotettavasti to-
distamaan. 

Vuoden mittaista taukoa 
suoritteiden välillä on kui-
tenkin jo hyvin vaikea pe-
rustella. 

Todistus
Ampuma-asekouluttajan 
kirjoittama todistus ei itses-
sään ota kantaa harrastajan 
soveltuvuuteen tai ampu-
mataitoon, vaan se on jul-
kista luotettavuutta nauttiva 
asiakirja, johon kouluttaja 
on laatinut yhteenvedon ha-
kijan harrastuksen säännöl-
lisyydestä ja aktiivisuudesta. 
Todistuksessa käyvät ilmi 
käsiaseilla ammuttujen suo-
ritekertojen määrät tietyllä 
ajanjaksolla sekä perustelut 
mahdollisille poikkeamille 
säännöllisyydessä. 

Tässä pitää kuitenkin 
huomioida, että aktiivisesti 
reserviläiskiväärillä harras-
tava ei voi yksistään näillä 
suoritekerroilla hakea itsel-
leen lupaa esimerkiksi 9mm 
puoliautomaattipistooliin, 
vaikka hän on epäilemättä 
kivääriharrastuksensa kaut-
ta harjaantunut turvallisem-
maksi aseenkäsittelijäksi. 

Suoritteiden pitää vasta-
ta sitä ampumalajia johon 
hän lupaa on hakemassa. 
Harrastuksen aloittamisen 
kynnystä on onneksi laskettu 
siten, että tarkkuusammunta-
suoritteiksi lasketaan myös 
ilmapistoolilla ammutut 
suoritteet.  

Harrastuksen pitää myös 
noudattaa jotain yleisesti 
hyväksyttyä ampumalajia 
– satunnainen soramonttus-
omottelu omaksi iloksi ei ole 
sellainen.

Joitain poikkeuksiakin 
löytyy. Muun muassa polii-
sin, puolustusvoimien ja ra-
javartiolaitoksen asetta työs-

sään kantavien henkilöiden 
ei tarvitse todistusta hank-
kia, vaan heidän katsotaan 
jo työssään harjaantuneen 
riittävissä määrin käsiaseen 
käyttöön. 

Myös loukkuaseiden 
osalta on oma käytäntönsä, 
ja näissä tapauksissa kannat-
taa kääntyä riistanhoitoyh-
distysten puoleen, joilla on 
näihin tarkoitukseen tule-
ville aseille todistuksenkir-
joitusoikeus.

Huomionarvoista on, että 
ne henkilöt, jotka ovat van-
han lain aikaan saaneet mää-
räaikaisen hallussapitoluvan, 
joutuvat myös esittämään 
ampuma-asekouluttajan to-
distuksen uusiessaan lupaa. 
Yhden määräaikaisen luvan 
jälkeen seuraava lupa on ai-
na voimassa toistaiseksi.

Todistus on maksuton yh-
distyksen omille toimijoille.

Harrastuksen 
jatkuvuus

Ampumaharrastajan val-
vonta ei pääty siihen, kun 
hän saa luvan ja aseen hal-
tuunsa, vaan siitä se vasta 
alkaa. Nykyisen lain aikana 
myönnettyjen käsiaselupien 
haltijoiden pitää tulevaisuu-
dessa esittää kolmen vuoden 
välein todistus ampuma-
harrastuksen jatkumisesta 
ja säännöllisyydestä, joka 
sekin haetaan ampuma-ase-
kouluttajalta. 

Lisäksi soveltuvuustesti 
teetätetään luvan haltijalla 
noin viiden vuoden välein 
viranomaisten toimesta. 

Tällöinkin aktiivisuutta 

mitataan hyvin pitkälti 
samoilla kriteereillä kuin 
lupaa ensimmäistä ker-
taa hakiessa, eli pääasia 
on, että harrastaminen on 
säännöllistä ja suhteellisen 
aktiivista.

Ampumaharrastajan 
kannattaa pitää tarkasti 
kirjaa kaikista ampuma-
suoritteistaan, myöskin 
muista kuin lain määritte-
lemillä käsiaseilla ammu-
tuista, koska tästä on taa-
tusti hyötyä tulevaisuudes-
sa. Valmiita päiväkirjapoh-
jia löytyy muun muassa 
netistä reserviläisliittojen 
ja ampumaliittojen sivuil-
ta sekä kuulemma myös 
joidenkin poliisilaitosten 
palvelupisteistä. 

Uusi laki on aiheuttanut 
paljon hämmennystä ja 
herättänyt voimakkaita-
kin tunteita harrastajissa, 
mutta tulkintojen pikku 
hiljaa hahmottuessa voi-
daan sanoa, ettei laki kui-
tenkaan kohtuuton ole. Se 
vaatii hieman enemmän 
paperityötä ja se korostaa 
todellista harrastuneisuu-
den merkitystä, muttei tee 
aseen hankintaa mahdot-
tomaksi. Loppujen lopuk-
si kyse on vain aiemmin 
laaditun yhtenäistämisoh-
jeen muuttamisesta lain 
muotoon.  Tämän kanssa 
pystytään kyllä elämään.

Todistusasioihin liitty-
vissä tiedusteluissa voitte 
ottaa yhteyttä sähköpostil-
la jani.pikkarainen@mpk.
�  tai soittamalla 050 553 
6828.
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Päätoimittaja: 
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MilFight on rekisteröity 
aikuisille suunnattu järjes-
telmä, jonka tavoitteena on 
fyysisen kunnon kohentami-
nen kamppailun avulla. Laji 
syntyi tarpeesta luoda kamp-
pailuhybridi, missä ei tode-
ta ”ei näin voi tehdä, koska 
metodi ei kuulu systeemiin”. 

Akrobatiaa ei harras-
teta eikä mitään itsepuo-
lustuksen, kamppailun tai 
voimankäytön osa-aluetta 
väheksytä. Kehitysproses-
siin on vaikuttanut lukuisat 
kamppailulajit, jolloin jär-
jestelmä muistuttaa hyvin 
paljon kansainvälisiä ver-
taislajejaan kuten jet kune 
do, defendo, combat sambo 
tai urban combatives. 

MilFight -harjoittelussa 
toimivaksi koetut tekniikat 
hyväksytään ja epäkelvois-
ta luovutaan. Tehokkuuden 
mittarina toimii vain se, 
miten opittu saadaan har-
joitteluparin kesken toimi-
maan. Vaikutteita haetaan 
jatkuvasti nykymetodeista, 
jolloin hyväksi koetut tek-
niikat otetaan koekäytön 
jälkeen pysyvästi mukaan. 
Näin varmennetaan kamp-
pailun kehityksen aalloilla 
pysyminen.    

Perustekniikat pohjau-
tuvat karaten, judon, taek-
wondon, potkunyrkkeilyn, 
ju-jutsun, budotaijutsun, 
kalin, escriman, kyusho-
jitsun, taijin sekä aikidon 
liikkeisiin. 

Taustalajit ovat satojen 
vuosien tietämystä, mutta 
tapa miten niitä yhdistellään, 

MilFight on kamppailun 
opintopolku!

MilFight on rekisteröity aikuisille suunnattu järjestelmä, jonka tavoitteena on fyysisen kunnon kohenta-
minen kamppailun avulla. Kuvaaja Hannu Maunula.

tekee MilFight-järjestelmäs-
tä erityisen.

Fyysisen tehokas harjoit-
telu juurruttaa takuuvarmasti 
jokaiselle todellisen kamp-
pailu- ja itsepuolustusosaa-
misen mutta kehityskaari on 
kullakin yksilöllinen. Nämä 
yksilöerot huomioidaan aina 
MilFight -harjoittelussa. 

Vaikka harjoittelu on fyy-
sistä, kilpailu-uralle valmen-
taminen ei ole olennaista. 
Treeni sujuu aina rennossa 
ilmapiirissä omia tahtoteki-
jöitä vahvistaen. 

Toimivuuden mittareina 
käytetään tilanneharjoituk-
sia, joissa vastapuoli laittaa 
”kunnolla hanttiin”. 

MilFight -harjoittelu on 
aina luova prosessi, jolloin 

tiukassa tilanteessa on löy-
dettävä kykyä improvisoin-
tiin. Tämä perustuu siihen, 
että ”työkalupakista” löy-
detään luonteva ratkaisu ti-
lanteeseen. Egokamppailulle 
ei ole sijaa, vaan kaikki ovat 
tasavertaisia. 

Saliotteluissa ei korosteta 
häviäjää eikä voittajaa, vaan 
opitaan oikeasti ”learning by 
doing.”  

MilFight -yhteisössä val-
litsee aina rento tunnelma 
ja halu hikoilla. Viikkotree-
neihin pääsee osallistumal-
la viikonlopun mittaiselle 
perustekniikkaleirille. 

Kamppailu- ja itsepuolus-
tustaidot kehittyvät takuu-
varmasti samassa suhteessa 
kuin treenipaita kostuu ja 

ylimääräinen rasva palaa! 
Laji sopii niin miehille kuin 
naisille, kamppailulajeja ai-
emmin harrastaneille sekä 
täysin niitä kokemattomil-
lekin. 

Tule ja totea se itse! Li-
säksi MilFight -harrastus 
on edullista Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen toi-
miessa järjestävänä tahona. 

Ilmoittautuminen seuraa-
valle perustekniikkaleirille 
14.–15.1.2012 www.mpk.�  
(Länsi-Suomi, Pohjanmaa) 
Lisätietoa lajista www.mil-
� ght.�  

Egokamppailulle ei ole sijaa, vaan kaikki ovat tasavertaisia. Kuvaaja Hannu Mau-
nula.

Kokkolan Reserviupseerit 
ja Kokkolan Reserviläi-
set vierailivat 15.11.2011 
tutustumassa uuteen Port 
Toweriin, josta on tullut 
todellinen maamerkki teol-
lisuusalueelle Kokkolaan. 

Isäntänä tutustumisti-
laisuudessa toimi upseeri-
kerhon Olli-Matti Airiola, 
joka on toimitusjohtajana 
KIP Service Oy:ssä ja osit-
tain myös vuokralaisena 
talossa. Periaatteessa sin-
ne keskittyy niin Suomen 
suurimman epäorgaanisen 
teollisuuden keskittymä ja 
Kokkolan laajat satamatoi-
minnot.

Tähän Kokkolan kaupun-
gin omistamaan rakennuk-
seen sijoittuvat mm. koko 
edellä mainittujen laitosten 
kulunvalvonta, VR:n juna-

Port Tower 
vierailukohteena 
Kokkolassa

järjestelyhenkilöstö, teolli-
suuskylän toimisto, kulje-
tuksiin kuuluvien asiakir-
jojen valvonta TyöPlussan 
työterveysasema ja Sode-
xon ruokala. Rakennukses-
ta löytyy myös edustus ja 
neuvottelutilat saunoineen. 
Tilat ovat ulkopuolistenkin 
vuokrattavissa.

Tutustumiskäynnin lisäk-
si Kokkolan Reserviupseerit 
ry ja Kokkolan Reserviläiset 
ry pitivät syyskokouksensa. 
Syyskokouksethan ovat yh-
distysten valintakokouksia. 
Kokkolan Reserviupseerien 
uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin res. maj  Jari Myl-
lymäki ja Kokkolan Reser-
viläiset ry:n puheenjohta-
jana jatkaa res. ylik Matti 
Kivistö.

Keijo Knuuttila
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POHJANMAAN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN KURSSEJA ALKUVUONNA 2012

Taistelussa joukolla on ai-
na tehtävä, joka sen tulee 
suorittaa. Sodan valitettava 
mutta kiistämätön tosiasia 
on että tappioita syntyy niin 
kaatuneina kuin haavoittu-
neinakin, joista joukon on 
huolehdittava. Vaakakupis-
sa on siis toisaalta joukon 
taistelukyky ja toisaalta 
haavoittuneen henki. Suun-
ta mihin vaaka kallistuu, on 
aina tilannekohtainen.

Viholliskosketuksessa on 
käytettävä tulta, liikettä ja 
suojaa, temmattava aloite, 
johdettava edestä. Tämä on 
itse kullakin kristallinkirk-
kaana mielessä. Yleensä 
kaikki tämä kuitenkin unoh-
tuu kun aletaan harjoitella 
ensiapua, koska toiminnan 
keskiössä on tällöin yleensä 
haavoittunut ja hänen hoita-
misensa. 

Hoito täytyy kuitenkin 
kyetä antamaan ilman että 
tehtävä ja muu joukko vaa-
rantuu, joten keskiössä pitäi-
sikin olla tehtävä ja joukko, 
ei haavoittuneen hoito. Tu-
likaste ei myöskään saisi ol-
la ensimmäinen kerta, kun 
joukko joutuu kohtaamaan 

MilFight -jatkokurssi (kevätkausi)       aloitus 2.1.2012   1900 12 12001
Maakuntajoukkojen taistelijan voimankäyttö    8.1.2012   1900 12 12029
MilFight -PERUSTEKNIIKKALEIRI ALOITTELIJOILLE  14.–15.1.2012   1900 12 12002
Kouluttamisen perusteet         21.–22.1.2012   1900 12 12030
KOTU-yksikön hätäensiapukurssi 1     4.2.2012   1900 12 13003
Ampumakorttikoulutus 1        13.2.2012   1900 12 13005
Taistelijan viestitekninen peruskurssi      18.–19.2.2012   1900 12 12005
Kouluttamisen jatkokurssi         17.–18.3.2012   1900 12 12011
TTEA 1              24.–25.3.2012   1900 12 12035
Ampumakorttikoulutus 2         2.4.2012   1900 12 13006
IDPA-ammunnan 1. peruskurssi       6.–7.4.2012   1900 12 12006
IDPA-ammunnan 2. peruskurssi       8.–9.4.2012   1900 12 12007
TA 5 (Pauha, omin asein)         13.–15.4.2012   1900 12 12010
Taistelijan viestitaktinen kurssi (Pauha)      14.–15.4.2012   1900 12 12009
Taktinen kivääri 1          21.–22.4. 2012   1900 12 12008
Ampumaratatalkoot          9.5.2012   1900 12 15003
Taktinen kivääri 2          12.–13.5.2012   1900 12 12013
Tarkka-ammunta pienoiskiväärillä 1      19.–20.5. 2012   1900 12 12031
MilFight -reserviläisen voimankäyttö (kesäkausi)    4.6.–30.8 . 2012   1900 12 12014
Eloonjäämiskoulutus 1         27.–29.7. 2012   1900 12 12015
Köysilaskeutuminen          18.–19.8. 2012   1900 12 12016

Siviilissä potilas on tehtävä 
– Taistelussa on sekä potilas, että tehtävä

haavoittumisia tehtävää suo-
rittaessaan.

Laskelmien mukaan noin 
15% hengenvaarallisesti 
haavoittuneista on pelastet-
tavissa muutaman minuutin 
sisään annetulla oikeaop-
pisella ensiavulla. Tuon 
muutaman minuutin sisäl-
lä joukkueen lääkintämies 
ei yksinkertaisesti voi olla 
kaikkialla yhtä aikaa, haa-

voittuneita kun tulee yleensä 
enemmän kuin yksi kerral-
laan. On myös muistettava, 
ettei lääkintämieskään ole 
kuolematon. Näin ollen 
etenkin välittömän, hengen-
pelastavan ensiavun antaja 
onkin tosiasiassa tavallinen 
taistelija. Kyvyttömyys 
avunantoon tarkoittaa omaa 
tai vieruskaverin kuolemaa, 
pahimmillaan molempien. 

Yhtäältä täytyy tunnustaa 
se tosiasia, että oikeaop-
pisesta taistelutoiminnasta 
huolimatta haavoittumisia ei 
voi täysin välttää. Toisaalta 
on huomioitava, etteivät 
kaikki haavoittumiset suin-
kaan ole hengenvaarallisia. 
On siis kyettävä tunnista-
maan haavoittuneista ne, 
jotka selviävät ilman väli-
töntä hoitoa - ja toisaalta 
ne, jotka kuolevat hoidosta 
huolimatta. Hoidon väärä 
kohdistaminen tarkoittaa lie-
vimmässä tapauksessa sitä, 
että hoidon antajan tulivoi-
ma on poissa joukon käytös-
tä - pahimmassa tapauksessa 
hoidon antaja asettaa itsensä 
turhaan hengenvaaraan, ja 
haavoittuneita voikin pian 
olla kaksi.

Ilahduttavan monet ovat 
saaneet siviilipuolen EA 
-koulutusta, mutta sen taus-
talla ovat siviilimaailman 
realiteetit: potilaita on usein 
vain yksi, korkeatasoista 
apua on saatavilla nopeasti 
ja laajassa mitassa kontrol-
loiduissa ja steriileissä olo-
suhteissa. 

Taistelukentällä potilaita 

on lähes aina useita, kor-
keatasoista apua on saata-
villa vasta toisinaan pitkän-
kin evakuointiajan jälkeen, 
käytettävissä olevien varus-
teiden määrä on rajallinen, 
on märkää/kylmää/pimeää - 
ja ennen kaikkea vihollinen 
yrittää tappaa avunantajan. 
Myös tyypillisimmät vam-
mat ovat (onneksi) hyvin eri-
laisia: taistelukentällä estet-
tävistä olevista kuolinsyistä 
tavallisimmat ovat massiivi-
nen verenvuoto, hengityksen 
akuutti romahdus paineil-
manrinnan johdosta ja muut 
hengitysvaikeudet. Näin ol-
len taistelukentällä suositus 
on käyttää akuutin raajave-
renvuodon pysäyttämiseen 
ensisijassa siviilimaailmas-
sa kammoksuttua kiristys-
sidettä - (paine)ilmarinnan 
hoitoa tai nenänieluputken 
asettamista ei tavallisilla 
siviilipuolen EA -kursseilla 
edes harjoitella.

Samoja periaatteita käy-
tetään nykyisin laajalti eri 
maiden asevoimissa, mm. 
Yhdysvaltain armeijassa 
(Tactical Combat Casualty 
Care; TCCC). Näillä aute-

taan suorittamaan osaston 
saama tehtävä ja toisaalta 
mahdollisimman tehokkaas-
ti turvaamaan vammautu-
neen taistelijan henki. Tämä 
osaaminen kuuluu taisteli-
jan perustaitoihin, joten nyt 
Pohjanmaan koulutus- ja tu-
kiyksikön kurssilla Taktinen 
Taistelukentän EnsiApu 1 
harjoitellaan aihetta. (TTEA 
1; 24. –25.3.2012, Kurssinu-
mero: 1900 12 12035.)

TTEA 1 -kurssilla opetel-
laan tarvittavat lääkinnälliset 
tiedot ja taidot taistelukentän 
olosuhteisiin ja olosuhteissa, 
sekä periaatteet haavoittu-
neiden hoitoon osana ryh-
män toimintaa (=tehtävän 
suorittaminen!). Kokonai-
suutta harjoitellaan myös 
käytännön soveltavissa case-
tilanteissa. 

Kurssi on tarkoitettu kai-
kille reserviläisille, jotka 
haluavat oppia perusteet 
taistelukentän ensiavusta ja 
/ tai taistelukentän ensiavun 
annon taktiikasta. Kurssi ei 
edellytä aiempaa tietämystä 
ensiavusta.

TTEA, kuvaaja Mikko Hiltunen.

Kurssimme 
päivittyvät 
koko ajan. 
Tarkkaile 
koulutuskalenteria! 



hentyessä MPK tarjoaa runsaasti mahdol-
lisuuksia niille aktiivisille reserviläisille, 
jotka haluavat ylläpitää ja kehittää vapaaeh-
toisesti sotilaallisia taitoja sekä valmiuksia. 
Suurimmasta osasta sotilaallisia valmiuksia 
palvelevasta koulutuksesta saa rinnasteisia 
kertausharjoitusvuorokausia, jotka omalta 
osaltaan vaikuttavat sodanajan joukkojen 
sijoituksiin ja reservin ylennyksiin. 

Perinteinen PAUHA 2012 -harjoitus jär-
jestetään Lohtajan ampuma- ja harjoitus-
alueella huhtikuussa. Huomioitavaa on se, 
että ilmoittautumisaika kursseille päättyy 
18.3.2012! Lisätietoa harjoituksesta löytyy 
Harjoituksen omat kotisivut löytyvät MPK:n 
kotisivuilta Länsi-Suomen maanpuolustus-
piirin sivujen kautta. 

Tutustu myös NUIJAMIESTEN KIER-
ROS 2012 -kuntourheilutapahtumaa käsitte-
levään juttuun toisaalla tässä lehdessä.

Koulutus- ja tukiyksikkö 
sosiaalisessa mediassa

Keski-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksi-
kölle luodaan omat Facebook-sivut vuoden 
2012 alkuun mennessä. Sivujen tavoitteena 
on kehittää yksikön sisäistä viestintää ja tu-
kea kurssimarkkinointia. VUORI- ja PAU-
HA- harjoituksille on luotu jo aikaisemmin 
omat Facebook-sivut. Käykääpä tutustumas-
sa!

Kiitokset ku-
luneesta vuo-
desta kaikille 
kurssilaisille, 
kouluttajille 
ja yhteistyö-
kumppaneille. 
Hyvää joulua 
ja menestyk-
sekästä vuotta 
2012!

Jukka Torppa
Piiripäällikkö ja Keski-Pohjanmaan 

KOTU-yksikön päällikkö 

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN UUTISET

KESKI-POHJANMAAN KOTU-YKSIKÖN KOULUTUSTARJONTA 1.1.–1.4.2012

N:o 4
Joulukuu 2011POHJANMAANPOHJANMAAN MAANPUOLUSTAJAMAANPUOLUSTAJA

1. SOTILAALLISIA VALMIUKSIA PALVELEVA KOULUTUS    
Kokkolan KOTU-osaston täydennyskoulutus   1.1.–31.12. Kokkola  0600 12 12001 
Kalajokilaakson KOTU-osaston täydennyskoulutus 1.1.–31.12. Ylivieska  0600 12 12002 
Lesti- ja Perhonjokilaaksojen KOTU-osaston täydennyskoulutus 1.1.–31.12. Kannus 0600 12 12003 
Pietarsaaren seudun KOTU-osaston täydennyskoulutus 1.1.–31.12. Pietarsaari  0600 12 12004 
Kenttäkelpoisuus ja sotilastaidot     1.1.–31.12. Pietarsaari  0602 12 12065 
Fortbildningsdag för kustinfanteriutbildare    17.1.–28.3. Jakobstad  0602 12 12005 
Taistelijan viestiliikennekurssi      28.1. Kokkola  0609 12 12006 
Taistelijan talvikurssi       11.–12.2. Lohtaja  0603 12 12007 
SRA-lisäammunta        21.2.–21.11. Pietarsaari  0602 12 12009 
Utbildarskolning         1.–30.3. Jakobstad / Larsmo  0600 12 12010 
Ase- ja ampumakoulutus       1.3.–1.10. Pyhäjärvi  0616 12 12011 
VUORI-johdon perehdytyskoulutus     1.3.–1.9. Haapajärvi  0601 12 12060 
Talvisodan muistohiihto       10.3. Kälviä  0608 12 12012 
Taistelijan sovellettu taistelukurssi      17.3. Perho  0605 12 12013 
Psykologisen sodankäynnin jatkokurssi    17.3. Kokkola  0609 12 12014 
Kuljettajien peruskurssi       23.–25.3. Kajaani  0600 12 12015 

MPK:n toiminta Keski-Pohjanmaalla on säilyt-
tänyt aiempina vuosina vakiintuneen tasonsa 
myös vuonna 2011. Keskustoimiston kanssa 
sovitut tulostavoitteet ylitettiin puolustusvoi-
mien tilaaman sotilaallisen koulutuksen sekä 
varautumisen- ja turvallisuuden koulutuksen 
osalta. 

Sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulu-
tuksen osalta tavoitteita ei saavutettu, mikä 
johtuu ennen kaikkea POHJANMAANLIN-
JA-harjoituksen peruuntumisesta. Kokonaistu-
lostavoitteet kuitenkin saavutetaan puolustus-
voimien tilaaman sotilaallisten koulutuksen ja 
varautumisen ja turvallisuuden hyvien tulosten 
avulla.  Näitä tuloksia lähdetään tavoittelemaan 
myös vuonna 2012.

Hyvistä tuloksista saamme kiittää ennen 
kaikkea kurssinjohtajia, kouluttajia ja muita 
kurssien sekä harjoitusten toimihenkilöitä. 
Ansioituneimpia heistä palkittiin MPK:n vuo-
sipäiväjuhlassa Nivalassa 9.12.2011. Vuosipäi-
vän juhlassa palkituista kerrotaan lisää toisaalla 
tässä lehdessä.

Puolustusvoimauudistus 
tarjoaa myös mahdollisuuksia
Puolustusvoimain komentajan kenraali Ari 
Puheloinen otti kantaa maanpuolustusväen 
keskuudessa paljon keskusteltuun kodintur-
vajoukkojen tarpeeseen puheessaan valta-
kunnallisen maapuolustuskurssin avajaisissa 
syykuussa. Komentajan mukaan kodinturvan 
organisointi ei tue puolustusvoimien säästötar-
peita ja kodinturvan tehtävät voidaan sijoittaa 
puolustusvoimien uudistettavaan aluetason 
organisaatioon. 

Eräänä uudistuksen tavoitteena on reservin 
osaamisen entistä parempi hyödyntäminen 
sijoittamalla muun muassa vanhempia mut-
ta kenttäkelpoisia ja kokeneita reserviläisiä 
paikallisjoukkojen tehtäviin nykyistä vielä 
huolellisemman yksilöllisen valinnan perus-
teella. Puheloisen mukaan aluetoimistojen ja 

Yksikön kouluttajat ja Pohjanmaan Rauhanturvaajat ry tutustuivat 35 ITK 88-ka-
lustoon ITH 2/11 -harjoituksessa.

Katsaus päättyvään vuoteen

paikallisjoukkojen tasolla rakentuisi myös kos-
ketuspinta vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja 
sotilaallisen maanpuolustuksen välille

MPK:n johto yhtyi komentajan näkemyk-
siin. On tärkeää luoda nykypohjalta edullinen 
ja toimiva alueellisen puolustuksen järjestelmä. 
Tässä tulee hyödyntää parhaalla mahdollisella 
tavalla vapaaehtoisuuden vastuunkantokyky ja 
-halu sekä kustannustehokkuus ja edut paikal-
listuntemuksessa, viranomaistuessa sekä hen-
kilöstön saatavuudessa.

Säästöt uhkaavat, mutta 
koulutustarjonnan laadusta 

ei tingitä

Maanpuolustukseen kohdistuvat säästöt 
vuonna 2012 vaikuttavat myös MPK:n 
toimintaan, sillä vapaaehtoiselle maanpuo-
lustukselle osoitettu valtionapu laskee 18 
%. Vahvana tahtotilana kuitenkin on, että 
säästöjen aiheuttamat vaikutukset eivät näy 
vuoden 2012 koulutustarjonnassa. Koulu-
tustarjonta pysyy kattavana ja laadukkaana 
myös tulevaisuudessa. Säätötoimet tosin 
saattavat aiheuttaa paineita kurssimaksujen 
nostamiseen joiltakin osin.

Puolustusvoimien säästöjen osalta yksikön 
toimintaan ja etenkin kouluttajakoulutuk-
seen vaikuttaa eniten se, että ensi vuodelle 
suunnitelluista puolustusvoimien kouluttaja-
koulutuksista osa on jo peruttu. Sama kohta-
lo on toteutunut jo usean puolustusvoimien 
kertausharjoituksen osalta. Puolustusvoimi-
en MPK:lta tilaama sotilaallinen koulutus 
toteutunee kuitenkin suunnitelmien mukaan.  

Vuoden 2012 koulutustarjonta on julkais-
tu MPK:n kotisivujen koulutuskalenterissa. 
Puolustusvoimien kertausharjoitusten vä-

Kuljetusosaston ajolupakoulutus     24.3. Kajaani  0600 12 12016 
Ase- ja ampumakoulutus       31.3. Haapajärvi  0601 12 12017  
    
2. VARAUTUMISEN JA TURVALLISUUDEN KOULUTUS    
Koulutuksen johtoryhmän täydennyskoulutus   1.1.–31.12. Kokkola  0600 12 13001 
Sidosryhmäkoulutus       1.1.–31.12. Kokkola  0600 12 13002 
Pedesören paikallispäällikön johtoryhmän koulutus 1.1.–31.12. Luoto  0615 12 13003 
Kunnossa kassulle        1.1.–30.6. Reisjärvi  0617 12 13020 
KOTU-johdon koulutuspäivä      21.1. Kokkola  0609 12 13005 
Työurvallisuuskorttikoulutus       4.2. Kokkola  0609 12 13023 
PAUHA-johdon perehdytyskoulutus     9.2. Kokkola  0609 12 13019 
Koululaisten turvakurssi       10.2. Veteli  0614 12 13024 
Kutsunta- ja asevelvollisten psykososiaalinen tuki   7.3. Kokkola  0609 12 13025 
Självförsvar för vårdpersonal       9.3.–24.3. Jakobstad  0602 12 13006 
Turvallisen ammunnan koulutus     24.3. Reisjärvi  0617 12 13021 

Lisätietoa kursseista www.mpk.fi /koulutustarjonta tai piiritoimistosta. 

Yksikön kouluttajat perehtyivät NH90-
kuljetushelikopterin ohjaamon saloi-
hin marraskuussa.

Länsi-Suomen maanpuolustuspiirin piiritoimisto  
Keski-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö 
Piiripäällikkö  Koulutussihteeri Yksikön päällikkö Koulutuspäällikkö
Jukka Torppa  Rhea Nykvist  Jukka Torppa  Jani Pikkarainen
p. 040 485 4744 p. 0400 395 909 p. 040 485 4744 p. 050 553 6828
jukka.torppa@mpk.�  rhea.nykvist@mpk.�  jukka.torppa@mpk.�  jani.pikkarainen@mpk.� 

lansi-suomi@mpk.�    keski-pohjanmaa@mpk.�  
Pohjoisväylä, Koulutustalo, 67900 KOKKOLA


