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Nuoret reserviläiset – 
reipasta toimintaa tarjolla! 

Meidän leveysasteelle normaali kesä on takana ja 
alkavan syksyn merkit näkyvät luonnossa.

On näitä ilmoja riittänyt ennenkin. Se vain edel-
lyttää sopeutumista ja sopivia varusteita. 

Syksyinen sään merkkejä on havaittavissa myös 
vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa. Nuo-
ret reserviläiset ”loistavat” poissaolollaan. Kerhojen 
ja yhdistysten vetäjät ovat ihmeissään kun mikään 
tarjolla oleva toimintamuoto ei tunnu saavan vasta-
kaikua nuorempien reserviläisten keskuudessa. Tar-
jotaanko vääränlaista toimintaa vai onko taustalla 
tehotonta markkinointia. Kumpaakaan ei voi täysin 
sulkea pois. 

Elokuun loppupuolella osallistuin reserviläispii-
rien toiminnanjohtajien ja vastaavia tehtäviä hoita-
vien puheenjohtajien neuvottelupäiville sotiemme 
päämajakaupungissa Mikkelissä. Niin RES:n kuin 
RUL:n taholta esitettiin tilastoja, että kuluvan vuo-
den jäsenmaksukehitys on jäänyt jälkeen verrattaessa 
sitä viime vuoden vastaavaan tilanteeseen. Toimin-
taa on kuitenkin ollut tarjolla jokaisessa piirissä niin 
MPK:n kuin kerhojenkin toimesta. Muutamat pes-
simistit arvelivat, että puolustusvoimauudistus on 
luonut passiivista mielialaa ja arvelivat liian monen 
kysyvät itseltään; miksi minun pitäisi olla kiinnos-
tunut ja osallistua? Eihän asia tunnu kiinnostavan 
päättäjiäkään? 

Edellä kertomani asiat vaikuttavat kovin irrallisilta 
ja toisiinsa vaikuttamattomilta, mutta onko asia näin 
elävässä elämässä ja meitä lähellä olevassa vapaa-
ehtoisessa maanpuolustustoiminnassa?

Toki on myönnettävä, että kaikki voi vaikuttaa 
kaikkeen, mutta ei sille pidä antaa liian ohjaavaa 
osuutta harrastustoimintaan – vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhän. Sotien jälkeiset ns. suuret ikäluokat 
ovat kohta ”koukkupolvien” joukkoa – kuten eräs 
luennoitsija tilanteen osuvasti ilmaisi. Jos koskaan 
niin juuri nyt on nuorilla reserviläisillä – naisilla 
ja miehillä – oikea hetki aktivoitua ja antaa oma 
panoksensa isänmaamme yhteisen turvallisuuden 
edistämiseksi. Reserviläiskerhojen ja -yhdistysten 
syyskokoukset ovat loka–marraskuussa, jolloin tar-
jolla on monia mielenkiintoisia ja haasteellisiakin 
tehtäviä. Nykypäivän nuorilla reserviläisillä on hyvä 
koulupohja ja uusimmat tiedot ja maanpuolustustai-
dot puolustusvoimien antaman koulutuksen kautta, 
jonka varassa voitte toimia ja edelleen kehittyä isän-
maamme kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi. 

Syyskuun alkupuolella internet-posti rullasi näyt-

töpäätteelle puolustusvoimain komentajan kenraa-
li Ari Puheloisen pitämän tervehdyspuheen 202. 
Maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä. 
Puheessaan komentaja ilmaisi huolensa puolus-
tuskykymme säilymisestä kuluvan vuosikymme-
nen loppupuolelta eteenpäin. Erityisesti hän toi 
esiin puolustusvoimien joukkojen varustamisen 
tehtävien edellyttämällä materiaalilla. Mikäli 
puolustusbudjetit pysyvät tasasuuruisina vuoden 
2015 jälkeen, ei käytöstä poistuvaa materiaalia 
kyetä riittävästi uusimaan. Komentajan mukaan 
kuvattu tilanne johtaisi puolustusvoimien tehtävien 
uudelleen määritykseen ja edessä on luopuminen 
koko maan puolustamiseen tarvittavasta puolustus-
kyvystä sekä yleisestä asevelvollisuudesta.

Kenraali Puheloisen puhe sisälsi selkeää teks-
tiä ja terävän kuvauksen, johon säästötoimet 
väistämättä voivat johtaa. Silloin on kyse koko 
isänmaamme uskottavasta puolustuksesta ja ko-
konaisturvallisuudesta. Toivottavasti komentajan 
ansiokas puhe saa huomion myös valtiopäiville 
valitsemiemme edustajien keskuudessa. 

Reipasta ja raikasta syksyä vapaaehtoiseen 
maanpuolustustoimintaan!

Raimo Latvala, puheenjohtaja
Vaasan Reserviupseeripiiri – 

Vasa Reservof� cersdistrikt 

Sotien jälkeiset ns. suuret 
ikäluokat ovat kohta 
”koukkupolvien” joukkoa.

Komentaja Hannu Maunula 
luovutti 22.9.2012 Pohjan-
maan maakuntakomppanian 
päällikkyyden seuraajalleen 
yliluutnantti Jukka Hako-
lalle.

Komentaja Hannu Mau-
nula on syntynyt Seinäjoella 
27.3.1955. Varusmiespalve-
luksensa hän aloitti Porin 
Prikaatissa 15.10.1974. 
Varusmiespalveluksensa ai-
kana hän suoritti Haminas-
sa jalkaväkilinjalla Reser-
viupseerikurssin. Maunula 
kotiutui reservin vänrikkinä 
9.9.1975. Kadettikoulun hän 
aloitti 15.9.1975 valmistuen 
luutnantiksi 1978. Maunula 
on ollut Puolustusvoimien 
palveluksessa Hangon Ran-
nikkopatteristossa, Kokko-
lan Sotilaspiirin Esikunnas-
sa sekä Vaasan Sotilasläänin 
Esikunnassa. Eläkkeelle 
Puolustusvoimista hän siirtyi 
vuonna 2005. Pohjanmaan 
komppaniaan hän liittyi, kun 
joukko perustettiin vuonna 
2006. Komppaniassa hän 
toimi alusta alkaen päällik-
könä. Komentajaksi Mau-
nula ylennettiin 4.6.2012. 
Reserviläisenä Maunula on 
osallistunut erilaisiin reser-
vin harjoituksiin yhteensä yli 
200 vuorokautta.

Pohjanmaan komppanian 

Pohjanmaan maakuntakomppanian päällikkö vaihtui
uusi päällikkö yliluutnantti 
Jukka Hakola on syntynyt 
Kuusjärvellä 29.7.1967. 
Varusmiespalveluksensa 
hän aloitti Jääkäriprikaatis-
sa 13.10.1987. Reserviup-
seerikurssin hän suoritti 
kiväärilinjalla Haminassa. 
Hakola kotiutui reservin 
vänrikkinä 6.9.1988. Poh-
janmaan maakuntakomppa-
niaan hän liittyi joukon pe-
rustamisen aikoihin vuonna 
2006. Komppaniassa hän on 
toiminut ennen päällikök-
si nimittämistä joukkueen 
johtajana. Yliluutnantiksi 
hänet ylennettiin 6.12.2009. 
Reserviläisenä Hakola on 
osallistunut erilaisiin reser-
vin harjoituksiin yhteensä 
noin 50 vuorokautta.

Pohjanmaan Aluetoimis-
to kiittää komentaja Hannu 
Maunulaa menestyksek-
käästä komppanian johtami-
sesta ja toivottaa onnea uu-
teen sodanajan tehtäväänsä. 
Yliluutnantti Jukka Hakolal-
le Pohjanmaan Aluetoimis-
to toivottaa onnea ja me-
nestystä uudessa sodanajan 
vastuullisessa tehtävässään.

Kiitos yhteisistä vuosista 
Pohjanmaan Maakunta-
komppanian väki!

Kun jotain saavuttaa, 
joutuu myös luopumaan: 

päällikkyys meni mutta ”ko-
mentajuus” tuli. Päätän 2006 
alkaneen taipaleeni Pohjan-
maan Maakuntakomppani-
an päällikkönä. Eihän näitä 
reservivuosia tosin montaa-
kaan enää jäljellä ole mutta 
maakuntayksikköurani si-
netöityi komentajaylennyk-
seen kesäkuun 4. päivä. 

Näiden vuosien aikana 
olemme yhteisellä pon-
nistuksella luoneet komp-

panian näköiseksemme. 
Työssä on tarvittu Teidän 
jokaisen panosta. Olette 
ihailtavan aktiivisesti olleet 
isänmaamme asialla, mak-
saessamme kunniavelkaa 
vapautemme lunastaneelle 
sukupolvelle. Maanpuolus-
tus tarvitsee enemmän teki-
jöitä kuin puhujia! Yhteistyö 
kanssanne jatkuu viereiseltä 
ladulta seuraten, koska rää-
tälöin edelleen tilauskurs-

seja MPK:n Pohjanmaan 
koulutus- ja tukiyksikön 
koulutuspäällikkönä. Kii-
tän myös Puolustusvoimien 
Pohjanmaan Aluetoimistoa 
siitä, että olen saanut näinä 
viimeisinäkin vuosina tehdä 
reservin kenttätyötä sen par-
haimman aineksen kanssa.

Komppanian marssi jat-
kuu uuden päällikön, yli-
luutnantti Jukka Hakolan, 
johdolla. Tiedän, että sitou-

dutte häneen samoin kuin 
koin luottamuksenne minua 
kohtaan. Kiitos yhteisistä 
vuosista veljet. Pro Patria!

Hannu Maunula
Komentaja evp

HERRA 
KOMENTAJA! 

Pohjanmaan komppanian 
tekemistä alusta lähtien voi-
daan kuvata sanonnalla ”in-
tensiivistä tekemisen mei-
ninkiä hurtilla huumorilla”. 
Teillä on ollut suuri vaikutus 
tämän tunnelman luomises-
sa ja ylläpitämisessä. Otan 
vastaan mielelläni tämän 
porukan päällikkyyden ja 
lupaan jatkaa Pohjanmaan 
komppanian hengen ylläpi-
tämistä ja edelleen kehittä-
misestä. Ensimmäinen jouk-
kue on toiminut irti muusta 
komppaniasta, itsenäisesti ja 
tiedän että sen johtaminen 
on valmistanut minut tähän 
uuteen haasteeseen. Tästä 
syystä koen että olen valmis 
tähän uuteen tehtävään.

Komppanian toiminta jat-
kuu samalla meiningillä kuin 
aikaisemminkin. Pohjat on 
luotu ja niiltä on hyvä pon-
nistaa kohti tulevaisuutta.

Jukka Hakola 
Reservin yliluutnantti 

Pohjanmaan komppanian päällikköviiri vaihtoi omistajaa. Kuva: Carl-Magnus 
Persson
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Tammenlehväsukupolvi 
sai tunnustusta, kun Oulun 
eteläisten jokilaaksojen ve-
teraanin kohtasivat su 5.8. 
Haapajärvellä. Alueella 
asuvista noin tuhannesta 
tammenlehväläisestä kris-
tillis-isänmaalliseen juhlaan 
osallistui, lähiomaistensa 
seurassa lähes neljäsataa.

– Veteraanit ovat aina 
näyttäneet meille kannus-
tavaa esimerkkiä työn te-
kemisessä, yhteiskunnan 
rakentamisessa, perusarvo-
jen kunnioittamisessa sekä 
isänmaan puolustamisessa. 
He tekevät sen eleettömäs-
ti ja vaatimattomasti, mutta 
taustalta löytyy laaja elä-
mänkokemus ja syvä ope-
tustarkoitus, kuvaili juhla-
puheessa, everstiluutnantti 
Esko Hirviniemi.

Veteraanien elämänko-
kemusten nuoremmille 
tarjoamaa etua ei Hirvinie-
men mielestä ole tarpeeksi 
käytetty hyväksi. – Me nä-
emme nyt, miten maamme 
kunnissa, valtiontaloudessa 
ja koto- Euroopassa epä-
röidään vaikeiden, mutta 
välttämättömien päätösten 
tekemisessä. Tässä varmaan 
auttaisi paljon, jos kuntiin, 
eduskuntaan ja ministeriöi-
hin perustettaisiin neuvoa 
antavat seniorineuvostot. 

Evl. evp. Esko Hirviniemi Haapajärvellä:

Seniorineuvostoilta ohjausta päätöksiin
Meillä ja länsimaissa pitäisi 
joka alalla lisätä kokemuk-
sen kunnioitusta.

Rauhanturvatehtävissä 
ansioitunut Haapajärven so-
tainvalidien puheenjohtajana 
toimiva Hirviniemi kaipaa 
tasapuolisuutta veteraanivä-
estön hoitoon. Valtion tulisi 
pitää mielessä muuttuneet 
tarpeet ja rahoittaa jokaisel-
le veteraanille tasapuoliset 
mahdollisuudet kuntoutuk-
seen ja muun huollon saan-
tiin.

– Tiedämme, että yksi-
näisyys on nykyään vaikea 
ongelma tässä hyvässä isän-
maassamme. Niinpä olem-
me täällä Haapajärvellä ja 
lähikunnissa toteuttaneet 
veteraanien lähiystäväpalve-
lua. Lähiystävän tärkeimpiä 
tehtäviä ovat yksinäisyyden 
lievittäminen, avustaminen 
pienissä asioissa, kuuntelu 
ja tunnustuksen anto.  Lä-
hiystävätoiminnan alkuun-
panijana Hirviniemi kertoi 
esimerkiksi Haapajärvellä 
olevan tänään 42 toimivaa 
ystävää.

Juhlan aloittaneessa juma-
lanpalveluksen toimittaneen 
Mika Katajamäen mielestä 
me joka tapauksessa kuu-
lumme länsimaiden rikkai-
siin. – Jumalan työtovereiksi 
meidät ihmiset on asetettu, 

palvelemaan toinen toisiam-
me. Me voisimme jokainen 
kohdaltamme miettiä miten 
palvelemme. 

Jumalanpalveluksen jäl-
keen kotiseutuneuvos Kyösti 
Niinikoski lähetti seppele-
partiot tekemään kunniaa 
sodissa kaatuneille. – Me 
olemme ylpeitä näistä mie-
histämme, jotka vielä hau-
doistaankin esimerkkinsä 
ja ylvään muistonsa kautta 

moninkertaistuneella voi-
malla täyttävät paikkansa 
isänmaamme rintamassa.

Päiväjuhlan avaukses-
sa kotiseutuneuvos Juha 
Eronen muistutti veteraa-
niperinteen vaalimisesta. 
– Haapajärvellä vaalitaan 
kristillis-isänmaallista pe-
rinnettä kirkkojuhlin, muis-
tomerkein, matrikkelien ja 
historiikkien sivujen kerto-
muksilla.

Sotaveteraaniliiton ter-
vehdyksessä professori 
Aarno Strömmer vakuutti, 
että tammenlehväsukupol-
vella on tänään monia tyy-
tyväisyyden aiheita. - Neljä 
veteraanijärjestöä: Sotain-
validien Veljesliitto, Suo-
men Sotaveteraaniliitto ja 
Rintamaveteraaniliitto ovat 
vielä näinä ehtoovuosinakin 
kiinteästi perustehtävässään. 
Kaikilla niillä on mielessään 

jäsenistöönsä kohdistuva 
huolto- ja tukitoiminta niin 
kauan kuin sitä tarvitaan. 

Puolustusvoimien terveh-
dyksen juhlaan toi majuri 
Juha Taskinen, jossa kertoi 
puolustusvoimissa tapahtu-
vista supistuksista. Esimer-
kiksi Oulun sotilasläänin 
esikunta lakkautetaan. Pai-
kallisesti myös sotilassoitto-
kunnan palvelut heikentyvät 
kun Pohjanmaan ja Kainuun 
sotilassoittokunnat lakkaute-
taan.

Jumalanpalveluksessa ja 
juhlassa ilahduttivat lauluil-
laan paikalliset Haapalastut-
kuoro, johtajanaan Saara 
Howe ja Niilo Pihlajamaa 
Pohjan Sotilassoittokunnan 
solistina, jota johti musiikki-
kapteeni Jaakko Nurila.

Paikallisuutta edusti myös 
Haapajärven kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Sanna 
Isola kertomalla, että kau-
pungin johto on myönteinen 
kuntaliitoksille. Niukoista 
valtionosuuksista huolimat-
ta vanhusväestöstä pidetään 
hyvää huolta. Laitoshoidos-
ta pyritään kotipalvelujen 
lisäämiseen, että jokainen 
voisi valita miten haluaa 
vanhuusvuotensa viettää.

Pasi Jaakonaho

Sade yllätti juhlaväen, Esko Hirviniemi tarjosi sateensuoja puolustusvoimien 
edustaja Juha Taskiselle.

Sateesta huolimatta koko juhlaväki oli seuraamassa kunniakäyntiä sankarihaudoilla.
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Toiminnan kehittyminen 
voidaan alkuosiltaan jakaa 
kolmeen jaksoon: perus-
tamisjaksoon 1962–1965, 
puheenjohtajana Paavo Iso-
pahkala. Sitä seurasi Arvo 
Taluksen johtama toinen 
jakso 1976–1977, jolloin 
jo aloitettiin säännöllinen ja 
aktiivinen ampumatoiminta 
sekä yhteistoiminta reser-
vinupseerien kanssa. Jäsen-
määrä oli tuolloin kasvanut 
54:ksi. Mainittuun jaksoon 
sisältyy myös ”hiljaisen toi-
minnan kausi” 1978 – 1981. 
Siitä kehittyi sitten, aloite-
tuilta pohjilta ponnistaen 
ja vuodesta 1982 alkaen , 
ripeän ja monipuolistuvan 
toiminnan kolmas jakso, 
joka jatkuu edelleen, mutta 
nyt nimellä Kalajoen Reser-
viläiset ry. 

Ensimmäisen jakson pu-
heenjohtajaksi valittiin Paa-
vo Isopahkalan jälkeen Sep-
po Naatus, jota tehtävässä 
seurasi yhdistyksen perusta-
misen ideoinut Artturi Juntti-
la. Yhdistyksen rekisteröinti 
tapahtui 18.12.1962 nimellä 
Kalajoen Reservinaliupsee-
rit ry. Ensimmäisiä toimin-
nan muotoja yhdistyksellä 
olivat jäsenhankinnan ohel-
la ampumatoiminnan suun-
nittelu ja aloittaminen sekä 
yhteydenpito paikallisiin re-
servinupseereihin. Kunnia-
jäsenekseen yhdistys kutsui 
kokouksessaan 29.1.1962 
jääkärivääpeli Jalmari Pa-
hikkalan. 

Kolmannen jakson alussa 
1982–1984 puheenjohtajana 
toimi Erkki Kontio. Kontion 
muutettua pois paikkakun-
nalta hänen seuraajakseen 
valittiin vuonna 1985 Las-

Suomen lippu saapuu Kalajoen Soittajien tahdissa. Lipunkantaja Pekka Uunila, 
airuet:  Mikko Honkela ja Sakari Hihnala.

Puheenjohtaja Lassi 
Suni piti tervehdyspu-
heen.

Kalajoen Reserviläiset 50 vuotta

Toiminnan uudistamista 
ja monipuolistamista

si Suni. Hänen johdollaan, 
mutta nyt nimellä Kalajoen 
Reserviläiset ry, yhdistys 
järjesti 15.9. tänä vuonna 
50-vuotisjuhlansa Pohjan-
kylän koululla. 

Puheenjohtajakautensa 
alusta alkaen Sunin tavoit-
teena on ollut laajentaa ja 
monipuolistaa yhdistyksen 
toimintaa yhteistyössä paik-
kakunan reservinupseerien 
kanssa. Vakiintuneiden toi-
mintamuotojen joukkoon on 
samalla otettu enenevässä 
määrässä paikkakunnan ve-
teraaniväen huomioiminen 
eri muodoin niin juhlassa 
kuin arjessakin. 

Yhteisvoimin on tällöin 
oltu mukana esimerkiksi 
isänmaallisten juhlatilai-
suuksien ja veteraanikerä-
ysten järjestelyissä. Omia 
varoja on kartutettu muun 
muassa osallistumalla Kala-
joella järjestettyjen erilaisten 
suurtapahtumien toimitsija-
tehtäviin tai sitten paikoi-
tusjärjestelyihin. Varsinai-
sessa yhdistystoiminnassa 
Kalajoen Reserviläiset ovat 
kunnostautuneet erityisesti 
ammunnan eri lajeissa. 

”Paras – ja vanhin – ver-
taistensa joukossa” on täl-
löin ollut Paavo Manninen. 
Esimerkkinä nuoremman 
polven mestareista mai-
nittakoon nimet Veikko ja 
Mika Kaarta, Jarkko Pärkkä 
ja Jorma Jaakola. He olivat 
vuosina 1997 ja 1999 muka-
na piirin joukkueissa voitta-
massa reserviläisammunan 
mestaruudet. 

Paikallispuolustustoi-
minta eli PAT aloitettiin 
Kalajoella vuonna 2001. 
PAT:n ensimmäisenä pääl-

likkönä toimi Juha Vieri-
maa. Nykyisin vastaavassa 
tehtävässä on Mika Ojala. 
Pari Juha Vierimaa – Olli 
Pirkola voitti vuonna 2010 
tarkka-ammunnan suomen-
mestaruuden. 

Muusta reserviläisyhdis-
tyksen toiminnasta mai-
nittakoon vielä liittyminen 
VAPEPAan eli vapaaehtoi-
seen pelastustoimintaan eri 
viranomaisten kanssa. Vuon-
na 2001 yhdistyksen jäsenet 
olivat toimitsijoina mukana, 
kun Kalajoella järjestettiin 
pistooliampumahiihdon 
SM-kilpailut.           

Yhdistys on saanut toi-
minnalleen tärkeää tukea 
niin  kaupungilta, seurakun-
nalta kuin paikkakunnan eri 
yrityksiltäkin. Se on innoit-
tanut yhdistystä vastavuoroi-
suuteen.

 Isänmaallisen vakaumuk-
sensa lujittamiseksi ja isien 
jättämän perinteen vahvis-
tamiseksi Kalajoen reservi-
läisyhdistyksen jäsenet ovat 
2000-luvulla tehneet useita 
sotahistoriallisia retkiä Ve-
näjälle, kohteina talvi- ja 
jatkosodan taistelupaikat 
pohjoisesta etelään.  Bal-
tiassa on jäseniä samasta 
joukosta käynyt ”jääkärien 
jäljillä” sekä tutustumassa 
Pietarissa marsalkka Man-
nerheimin Venäjän kauteen .                             

Vaikka Kalajoen reservi-
läisyhdistysten jäsenten ikä 
karttuu ja määrä vähenee, 
heidän taitonsa ja tahtonsa 
auttaa etenkin veteraanivä-
keä eri muodoin, kasvaa. 

Pasi Eskola
Kuvat Vesa Hihnala

20 vuotta taaksepäin yhdis-
tyksemme juhli 30-vuotis-
taivaltaan vielä nimellä Ka-
lajoen Reservin Aliupseerit 
ry. Tuolloin sääntöjemme 
mukaan yhdistyksen jäse-
niltä vaadittiin vähintään 
aliupseerin arvo, mutta jo 
samana vuonna liittomme 
uusittujen sääntöjen mukaan 
yhdistyksen jäseneksi voitiin 
hyväksyä myös korpraalit. 
Vuonna 1997 yhdistyksem-
me nimeksi tuli Kalajoen 
Reserviläiset ry, koska en-
tisen Reservin Aliupseerien 
liiton nimi oli muutettu Re-
serviläisliitoksi ja jäsenyh-
distykset saivat uusittujen 
sääntöjen mukaan myös 
muuttaa nimensä. Sääntö-
jen uudistamisen myötä yh-
distyksemme on nyt avoin 
maanpuolustusjärjestö, 
jonka jäseneksi voidaan hy-
väksyä sotilasarvosta riippu-
matta jokainen täysi-ikäinen 
Suomen kansalainen, jonka 
yhdistyksen johtokunta hy-
väksyy jäseneksi. Tämän 
uudistuksen myötä yhdis-
tyksemme saikin runsaasti 
uusia jäseniä.

Tänä päivänä elämme 
yhteiskuntamme monilla 
aloilla jatkuvien muutosten 
aikaa. Tämä on tuonut mu-
kanaan uudenlaisia haasteita 
myös reserviläistoimintaan. 
Varusmiesikäluokkien pie-
neneminen ja kutsuntaikä-
luokkien alentunut kunto 
yhdessä lisääntyneen varus-
miespalveluksen keskeyt-
täneiden määrän kanssa on 
omalta osaltaan vähentänyt 
reserviin siirtyvien ja luon-
nollisesti myös reservi-
läisjärjestöihin liittyneiden 
määriä. 

Alkuvuodesta julkistettu 
puolustusvoimauudistus on 
tuomassa myös uudenlaiset 
haasteensa reserviläis- ja 
muiden maanpuolustusjär-
jestöjen toimintaan. Julkiste-
tun esityksen mukaan sodan 

Tervetulosanat
ajan joukkojen määrä tulisi 
vähenemään 350000:sta 
230000:een, mikä vaikut-
taa siihen, ettei enää tar-
vittaisi nykyisen suuruisia 
määriä reserviläisiä sodan 
ajan joukkojen sijoituksiin. 
Tämä vähennys tulee alen-
tamaan myös sijoitettavien 
reserviläisten ikärakennetta, 
koska vanhempia ikäluok-
kia ei enää ole sijoitettui-
na yhtä suuria määriä kuin 
tällä hetkellä. Tästä voi olla 
seurauksena, että vanhem-
pien reserviläisikäluokkien 
osallistumisinto reserviläis-
toimintaan ja Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen 
antamaan vapaaehtoiseen 
koulutukseen tulee vähen-
tymään. Puolustusvoimien 
kertausharjoitusten määrän 
edelleen vähentyessä Maan-
puolustuskoulutusyhdistyk-
sen järjestämät harjoitukset 
antavat tällä hetkellä reservi-
läisille lähes ainoan mahdol-
lisuuden hankkia kertaushar-
joitusvuorokausia. Tämä on 
antanut reserviläisille innos-
tusta osallistua Maanpuolus-
tusyhdistyksen järjestämille 
monipuolisille kursseille.

Suuria huolenaiheita re-
serviläistoiminnan kannal-
ta ovat myös varuskuntien 
lakkautus ja aselain uudis-
taminen.

Erityisesti on kannettu 
huolta puolustusvoimien 
lakkauttamien ampumarato-
jen kohtalosta. Varuskuntien 
ampumaradat ovat olleet va-
ruskuntapaikkakuntien ym-
päristön reserviläisille hyvin 
tärkeässä asemassa etenkin 
pidempien matkojen, 150:n 
ja 300:nmetrin, ammunnois-
sa. Monilta paikkakunnilta 
on myös lakkautettu toimiva 
ampumarata ympäristöluvan 
perumisen myötä ja useiden 
ratojen jatko näyttää olevan 
vaakalaudalla. Kysyä sopii, 
missä jatkossa voi moni-
puolisesti harjoitella reser-

viläisten tärkeintä taitoa, eli 
ammuntaa.

Ampuma-aselain muu-
toksen myötä on vaikeutettu 
ensimmäisen ampuma-aseen 
hankintaa, joten varsin-
kin nuorten reserviläisten 
mahdollisuus oman ampu-
mataidon ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen hankaloituu 
huomattavasti. Oman reser-
viläisaseen omistaminen an-
taa parhaan mahdollisuuden 
ampumataidon ylläpitoon ja 
kehittämiseen.

Edellä mainitsemistani 
huolenaiheista huolimatta 
voin 50-vuotiaan yhdistyk-
semme osalta todeta, että 
saamme jatkaa edelleen luot-
tavaisin mielin työtämme 
tärkeällä maanpuolustuksen 
saralla. Tässä yhteydessä 
kiitän Kalajoen Kaupun-
kia, Kalajoen Seurakuntaa 
ja muita yhteistyökumppa-
neitamme vuosien varrella 
saamastamme tärkeästä tu-
esta. Kiitän myös kaikkia 
juhlivaa yhdistystämme 
muistaneita. Erityisesti kii-
tän teitä veteraanit ja sodan 
ajan vastuunkantajat, teidän 
arvokkaan työnne vuoksi 
saamme tätäkin juhlaamme 
viettää vapaassa Isänmaassa.

Lasse Suni

Kalajoen Sotaveteraanien tervehdyksen toivat puheenjohtaja Veli Ainali, Hellen 
Lahti ja Kaisa Honkela. Vastaanottajina puheenjohtaja Lassi Suni ja varapu-
heenjohtaja Mika Ojala.
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Raution Sotaveteraanien tervehdys: puheenjohtaja Alpo Murtoniemi ja Gösta 
Ojala.

Kalajoen Rintamaveteraanien tervehdys: puheenjohtaja Matti Rahkola ja Kaino 
Rahkola.

Piirin tervehdys: Veikko ja Salli Kivinen.

Kotikaupunkinsa reservi-
läisyhdistyksen 50-vuotis-
juhlaan oli saatu puhujaksi 
”oma upseeri”, majuri Ta-
pani Keskitalo. Mitä miellyt-
tävintä oli kuulla, mitä hän 
oli toiveammatissaan näh-
nyt ja kokenut. Sitä on ollut 
runsaasti ja monipuolisesti. 
Esimerkiksi palveluspaik-
kakuntia hänelle on kertynyt 
useita: Keuruu ja Suojelu-
koulu Keski-Suomen  Ryk-
mentissä, Haapajärven Ase-
varikko, Pohjois-Suomen 
Sotilasläänin Esikunta ja nyt 
Puolustusvoimien Johtamis-
järjestelmäkeskus. Tehtävät 
ovat samoin olleet monipuo-
liset: kouluttaja, komppani-
anpäällikkö, apulaisjohtaja 
Keuruulla, hallintopäällikkö 
Haapajärvellä, turvallisuus-
päällikkö Oulussa ja nyt 
huoltopäällikkö Jyväskyläs-
sä. Vastaavasti myös vastuut 
ovat kasvaneet.

Varsinaisen puheensa 
aluksi majuri Keskitalo 
kertoi niistä toimenpiteistä, 
jotka koskevat Puolustus-
hallinnon laajaa uudistus-
ta vuosina 2012–2015. Se 
merkitsee suurinta muutosta, 
mitä Puolustusvoimissa on  
koskaan rauhan aikana tehty. 

Varuskuntia ja esikuntia 
lakkautetaan, joukko-osasto-
ja yhdistetään suuremmiksi 
kokonaisuuksiksi, nykyisten 
maa-, meri- ja ilmavoimien 
materiaalilaitoksista muo-
dostetaan Puolustusvoimien 
Logistiikkalaitos, jolla tulee 
olemaan  toimipisteitä koko 
Suomen alueella, lähimpänä 
Kalajokea Haapajärvellä. 

Juhlapuhuja majuri Tapani Keskitalo puolisonsa ja vanhempiensa sekä iäkkään veteraanin Kauko Ainalin 
ja Kalajoen Sotaveteraanien puheenjohtaja Veli Ainalin seurassa.

Majuri Keskitalon toimintakenttä 
Majuri Pekka Tapani Keskitalo, s. 29.04.1964, 
yo Kalajoen Lukiosta 1983.
Varusmiespalvelus Sodankylässä, 
minkä jälkeen välittömästi  Kadettikoulu.  
Viestiupseeri 1987. 1. palvelupaikka K-S:n Viestipa-
taljoona. Nyt toimikenttänä koko Suomi, käsittäen 24 
paikkakuntaa ja niissä 28 eri toimipistettä Hangosta 
Utsjoelle ja Ilomantsista Raumalle. Tehtävä lyhyes-
ti: luoda puolustushaaroille ja eri aselajeille niiden 
tarvitsemat johtamisedellytykset

Henkilökunnan määrä las-
kee nykyisestä 15 000:sta 
12 300:aan.    

Muutoksesta huolimatta 
Puolustusvoimien tehtävät 
eivät muutu;  eli Suomen 
sotilaallinen puolustami-
nen, muiden viranomaisten 
tukeminen ja osallistuminen 
kansainväliseen kriisinhal-
lintaan, jatkuvat. Yhtenä tär-
keistä periaatteista on se, että 
koko maata puolustetaan. 
Uudistuksen jälkeen sodan 
ajan joukkojen kokonais-
vahvuus laskee 230 000:een. 
Kertausharjoitusvuorokau-
sissa palataan vuonna 2015 
vuoden 2008 tasolle.  

Vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön jatkuminen on 
Puolustusvoimille edelleen 
ensiarvoisen tärkeää. Uudis-
tuksissa vahvistetaan paikal-
lispuolustusta osana puolus-
tusjärjestelmän kehittämistä. 

Paikallisjoukoissa tar-
joutuu nykyistä  laajemmat 
mahdollisuudet myös koke-
nemman reservin henkilös-
tön monipuoliseen käyttöön. 
Maanpuolustuskoulutusyh-

distystä tullaan hyödyntä-
mään erityisesti paikallis-
joukkojen koulutuksessa.         

Vahva maanpuolustustah-
to on keskeinen edellytys 
yhteiskunnan kriisivalmiu-
delle. Siihen yhteiskunnassa 
ohjataan asevelvollisuudella 
ja vapaaehtoisella maanpuo-
lustuskoulutuksella. 

Perinteistä sotilaallisen 
voiman käyttöä ei kuiten-
kaan voida unohtaa. Tule-
vaisuuden erilaisiin turval-
lisuusuhkiin varautuminen 
edellyttää eri viranomaisten 
välistä yhteistä suunnitte-
lua, jossa otetaan huomi-
oon kaikki valtakunnalliset 
toimijat ja entistä enemmän 
myös kansainvälinen yh-
teistyö. Tähän tavoitteeseen 
pyrkiminen antaa tilauksen 
myös vapaaehtoisen reser-
viläistoiminnan jatkuvalle 
kehittämiselle.           

Kiitokset juhlivalle yhdis-
tykselle tähänastisesta moni-
puolisesta työstä kotiseudun 
ja isänmaamme hyväksi,  se-
kä mitä parhainta menestystä 
sen jatkamistavoitteille.
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I oktober 1944 då vapenstil-
leståndsavtalet hade slutits 
och det, som fanns kvar av 
vår sektion var placerat in-
nanför vinterkrigsfredens 
gräns någonstans nordväst 
om Ladoga, hade vår batte-
richef, kapten Jaatinen kom-
menderat hela batteriet till 
uppställning. Han höll tal till 
oss och tackade oss för att vi 
kämpat tillsammans med öv-
riga vapenbröder så att fos-
terlandet var fritt. Ingen vis-
ste då hur det riktigt var med 
självständigheten, men röda 
armén hade ju inte lyckats nå 
sitt mål att ockupera Finland. 
Kapten Jaatinen gav de bästa 
lovord åt Överbefälhavaren 
och nu vår nya president. Det 
var han Mannerheim, som 
kunde föra vårt fosterland 
ur kriget. Det var han, som 
kunde det; han och ingen an-
nan. Han hade auktoriteten. 
Han åtnjöt Finlands folks 
förtroende. Han räddade vårt 
fosterland. Kapten Jaatinen 
ingjöt i oss en stark känsla 
av tacksamhet att vi får äga 
vårt fosterland.

När batterichefen nu 
tackade oss, skedde det 
också i den formen att han 
tilldelade många män i leden 
frihetsmedaljen. Jag var en 
av dem. Eller medaljen � ck 
vi inte, utan endast ett stycke 
av bandet, som medaljen 
skulle bäras i. Medaljen och 
diplomet kom senare hem 

kanske så, att när vi som haft 
förmånen att få leva i fred i 
snart 70 år, så förefaller det 
att vara så självklart, att vi 
har ett fritt och självständigt 
fosterland. 

År 1809 på Borgå-lantdag 
� ck vi autonomi, som små-
ningom kringskars. Rune-
berg och Topelius skrev 
dikter och psalmer, som var 
avsedda att mobilisera vårt 
lands medborgares sinnen 
till aktiviteter för att skydda 
fosterlandet, dess söner och 
dess döttrar.

Sisäisen kamppailun 
jälkeen kansamme sai to-
deta isänmaan itsenäiseksi 
valtioksi, mutta oli lähellä 
menettää sen jo 20 vuotta 
myöhemmin. Armeijamme 
sotilaitten yli-inhimillisin 
ponnistuksin pelasti isän-
maan Tänään täällä kes-
kuudestamme löytyy veljiä, 
jotka sotien jälkeen, joka 
päivä, kantavat todisteita, 
kunnian todisteita kamp-
pailusta isänmaan itsenäi-
syyden puolesta; kunnian 
todisteita siitä, että onnis-
tuivat. Ja uudemman kerran 
kesällä 1944. Mutta hinta oli 
vielä kalliimpi. Siitä kertoo 
maamme Sankarihaudat.

Alltfort sjöng vi Rune-
bergs och Topelius psalmer. 
Det gör vi fortsättningsvis, 

i förhoppning om att de 
manande orden skall leda 
till eftertanke. Frihet och 
självständighet är inte en 
självklar sak. Friheten och 
självständigheten måste an-
sas och vårdas.

Kanske kan vi komma 
överens om att lite oftare 
föra fram tacksamheten över 
att vi får äga ett fritt foster-
land likt Runeberg i följande 
strofer av vår nationalsång, 
som han så mästerligt for-
mulerat:

Ehkä voimme luvata toi-
sillemme vähän useammin 
esittävän kiitollisuutemme 
siitä, että saamme omis-
taa vapaan isänmaan, niin 
kuin Runeberg seuraavissa 

Vaasan Sotaveteraanipiirin kunniapuheenjohtaja Holger Strandberg esitti yhteisen kiitoksen Sotainvalidien ansioristillä ja liiton ansiomerkeillä huomioitujen 
puolesta. Kuvassa oikealla sotainvalidipiirin toiminnanjohtaja Teemu Lintamo.
 

Fosterlandet – det dyrbaraste vi äger
Isänmaa – kalleinta, mitä omistamme

per post. Vi skolpojkar � ck 
medaljen av II klass, några 
äldre vapenbröder � ck me-
daljen av I klass.

Aselevon solmittua syys-
kuussa 1944 patteristomme 
oli sijoitettu talvisodanrau-
han rajan tälle puolelle ja 
patterinpäällikkö kapteeni 
Jaatinen piti meille puheen, 
kiitti meitä, että yhdessä 
muiden aseveljien kanssa 
olimme pelastaneet isän-
maan. Tilaisuuteen kuului 

myös mitalien jako.
Olen palauttanut mieleeni 

tuon tilaisuuden, jolloin sain 
karussa, mutta arvokkaassa 
hetkessä vastaanottaa ensim-
mäisen mitalini. Että tänään 
olen palauttanut mieleeni 
tuon tapahtuman selviää 
Teille myöhemmin tämän 
juhlan aikana.

Puheessaan kapteeni 
Jaatinen useamman kerran 
mainitsi isänmaan sanan. 
Nykypäivänä 70 vuot-

ta myöhemmin saa hyvin 
harvoin kuulla tämän iha-
nan kauniin sanan. Joskus 
kyllä juhlapuheissa ja kun-
nianosoitustilaisuuksissa. 
Isänmaahan on kalleinta ja 
arvokkainta, mitä omistam-
me! Siitä pitäisi usein puhua, 
usein muistuttaa! Sitä ei voi 
verrata kultaan tai jalokiviin 
eikä rahaan - Isänmaan arvo 
on jotain aivan muuta. On-
kohan mahdollisesti niin, et-
tä arkipäivän puuhat vievät 
kaiken aikamme; emme ehdi 
varata aikaa myös kiitoksen 
osoittamiseksi siitä, että 
omistamme vapaan isän-
maan; että sotilaamme pys-
tyivät torjumaan maamme 
miehittämisen kesällä 1944 
niin kuin myös maaliskuussa 
1940. Sillä lähellä oli!

I sitt tal till oss då i ok-
tober 1944 nämnde kapten 
Jaatinen � ere gånger ordet 
fosterland. Varför använder 
vi så sällan idag det vackra 
och känslosamma ordet? Det 
skulle ju gälla att visa tack-
samhet för att vi får äga ett 
fritt fosterland, det dyrbaras-
te vi äger. Är det möjligen så 
att först då, när man håller 
på att förlora något värde-
fullt, då först inser man det 
verkliga höga värdet i det 
man äger och håller på att 
förlora. Såsom det höll på att 
gå för oss i mars 1940 och 
sommaren 1944. Eller är det 

Vaasan Sotaveteraanipiirin kunniapuheenjohtaja 
Holger Strandberg piti juhlapuheen Sotainvalidien 
Veljesliiton Vaasan piirin kesäjuhlassa.

Sotainvalidien ansioristi 
(Sotainv.ar).
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Jääkäripataljoona 27:n Pe-
rinneyhdistys vietti perin-
teisiä kesäpäiviään Vaasassa 
elokuun toisena viikonlop-
puna.

Päivien sääkin oli suotuisa 
eripuolilta Suomea saapu-
neille 80 vieraalle, vaikka 
aurinko ei aivan täydeltä 
terältä paistanutkaan.

Päivien monipuoliseen 
ohjelmaan sisältyi mm. 
saaristoristeily Raippaluo-
dosta Vaasan sisäsatamaan 
ja tutustuminen Vaasan 
Hovioikeuteen. Luonnolli-
sesti myös jääkärihistoria 
muodosti oman osansa ja 
tutustuminen vanhaan ka-
sarmialueeseen.

Myös Vaasan kaupunki 
huomio vieraat ja järjes-
ti lauantai-illan päätteeksi 
vastaanoton Maaherran ta-
lossa. Tämän myötä kaikil-
le tarjoutui mahdolllisuus 
tutustua talon historiaan ja 
vapaussodan ylipääällikön 
Mannerheimin perinnehuo-
neeseen. 

Vastaanoton yhteydessä 
perinneyhdistyksen pu-
heenjohtaja, kenraalimajuri 

Jääkäriperinteen vaalijat Vaasassa

Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry vastaanotti Pienoisjääkäripatsaan 
nro:2 puheenjohtaja Jukka Pennasen luovuttamana. Omistustauluja esittele-
vät kansliapäällikkö Anna-Maija Iitola ja Vaasan osaston puheenjohtaja Martti 
Ehrnrooth.

Puheenjohtaja Jukka Pennanen asettelee laske-
mansa  havuseppeleen nauhat ojennukseen. Sak-
san Jalkaväkiliiton havuseppeleen laski everstiluut-
nantti res. Mark Arez, joka toimii yhteysupseerina 
JP 27:n Perinneyhdistyksen taholle. Kunniavarti-
ossa ovat reserviläiset, vasemmalta lukien vääpeli 
Mika Korpela, luutnantti Juha Ala-aho, kapteeni Kaj-
Erik Sandström ja ylikersantti Pasi Salonen.

Jukka Pennanen luovutti 
Vaasan kaupungille Pienois-
jääkäripatsaan nro: 2, jonka 
kaupungin puolesta vastaan-
ottivat kaupunginjohtaja To-
mas Häyry ja kansliapäällik-

kö Anna-Maija Iitola.
Sunnuntaille sijoittuivat 

päivien arvokkaimmat ti-
laisuudet, jolloin laskettiin 
havuseppeleet Sankari-
muistomerkille ja Vaasaan 

haudattujen jääkärien muis-
tomerkille sekä Jääkäripat-
saalle.

Teksti ja kuvat 
Raimo Latvala

Kaatuneitten aseveljien muistoa kunnioittaen. Rovasti Henry Byskata lähetti 
seppelpartion, jossa toimivat Solveig Strömman, Gunnar Norrman ja Hermes 
Ramstedt.

Vaasan Sotainvalidipiirin puheenjohtaja Markku Ranta on piirin lähes 70-vuo-
tisen historian kolmas puheenjohtaja.

Maamme laulun säkeistöis-
sä:

Här är oss ljuvt, 
här är oss gott, 
här är oss allt beskärt; 
hur ödet kastar än vår lott, 
ett land, ett fosterland vi fått; 
vad � nns på jorden 
mera värt 
att hållas dyrt och kärt? 

Tääll’ olo meill’ on verraton
ja kaikki suotuisaa;
vaikk’ onni mikä tulkohon,
maa, isänmaa se meillä on.
Mi maailmass’ on 
armaampaa
ja mikä kalliimpaa?

Och här och här är 
detta land, 
vårt öga ser det här; 
vi kunna sträcka ut vår hand 
och visa glatt på sjö 
och strand 
och säga: se det landet där,  
vårt fosterland det är!

Ja tässä, täss’ on tämä maa,
sen näkee silmämme;
me kättä voimme oijentaa
ja vettä, rantaa osoittaa
ja sanoa: kas tuoss’on se,
maa armas isäimme!

Festtal vid Krigsinvali-
dernas Brödraförbund Va-
sa distriktets Sommarfest i 
Carpella-paviljongen i Kor-
sholm 18.08.2012. 

Vaasan Sotaveteraani-
piirin kunniapuheenjohtaja 
Holger Strandbergin juhla-
puhe Sotainvalidien Veljes-
liiton Vaasan piirin Kesäjuh-
lassa Carpella-paviljongissa 
Mustasaaressa 18.8.2012.

Tule, opi, innostu!
SYKSYN KURSSEJA

NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN 
GOSPEL-LEIRI 19.–21.10.2012
Pajat: Laulu / gospelkuoro, bändikoskettimet, lyömä-

soittimet / perkussiot, basso, sähkökitara, äänentoisto.

POSLIININMAALAUSKURSSI 19.–21.10.2012
Kesästä jouluun. Perustaidot osaaville harrastajille sekä 

vasta-alkajille. Ohj. Paula Salminen.

SYDÄMEN ASIALLA – 
SYDÄNVIIKONLOPPU 16.–18.11.1012
Kaikille sydämensä terveydestä kiinnostuneille! 

Mukana mm. prof. Matti Uusitupa / Sydänliitto, Kaari-

na Määttä, Raija Keski-Sämpi, Halkosaari. 

RAAMATTUVIIKONLOPPU 23.–25.11.2012
Miten tutkin Raamattua? Tuntuvatko tutut raamatun-

kertomukset jo liiankin tutuilta? Onko vieraampiin raa-

matunkohtiin vaikea tarttua? Tässä viikonlopussa saat 

uusia näkökulmia Raamattuun ja sen lukemiseen. 

Ohjaajina Jukka Norvanto ja Anu Vuola.

www.kkro.fi , p. 08 4639 200, toimisto@kkro.fi 

www.kkro.fi 
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KUVAKALKADI 
Vaasan Rintama- 
ja Sotaveteraanien 
45-vuotisjuhlasta
Vaasan Rintama- ja Sota-
veteraanit juhlivat 45-vuo-
tistoimintaansa. Juhla oli 
samalla yhdistyksen naisja-
oston ja Korsukuoron juhla-
päivä. Naiset ovat ahkeroi-
neet veteraaniensa rinnalla 
40 vuotta ja Korsukuoron 
mieltä herkistäviä esityksiä 
on saatu kuulla 30 vuotta.

Vaasan Rintama- ja Sota-
veteraanit ry:n perustami-
nen 29.9.1967 oli tavallaan 
historiallinen käännekohta, 
kun kaksi eri veteraanijär-
jestöä yhdisti toiminansa ja 

voimansa. Alkoi yhteistyön 
aika, joka kuluneina vuosi-
kymmeneninä on tuottanut 
merkittäviä tuloksia vete-
raanien parhaaksi. Lisäksi 
samassa yhdistyksessä toi-
mivat niin suomen- kuin 
ruotsinkielisetkin sotave-
teraanit. Jos ketkään, niin 
sotiememme veteraanit 
puolisoineen ja lesket ovat 
juhlansa ansainneet.

Kuvakavalkadi Vaasan 
kaupungitalon juhlasalissa. 
RL Kaupungintalon juhlasalin upeat puitteet täydensivät iloista juhlatunnelmaa runsaan 150 vieraan kera.

Liput saapuvat. Nuoret partiolaiset toimivat lippujen 
kantajina ja airueina.

Vaasan Harmonikkakerhon taidokaat esitykset siivittivät veteraanien muistot 
vuosikymmenten taa - sinne jonnekin.

Vaasan kaupungin ter-
vehdyksen esitti kaupun-
ginjohtaja Tomas Häyry, 
joka erityisesti painotti 
kaupungin ja veteraa-
niyhdistyksen yhteistä 
tavoitetta, että veteraa-
nisukupolven miehet ja 
naiset voisivat mahdol-
lisimman pitkään asua 
kotonaan.

Lentosotakoulun johtaja 
eversti Jukka Ahlberg 
kantoi juhlapuhees-
saan erityistä huolta 
syrjäytyneistä nuorista, 
joita menetetään työ-
kyvyttömyyseläkkeelle 
noin 1500 joka vuosi. 
Eikä työelämä ole ehti-
nyt edes alkaa. Eversti 
Ahlberg visioikin, että 
kutsuntoja kehittämällä 
ja laajentamalla kaik-
kia, niin miehiä kuin 
naisiakin 19-vuotiaiden 
ikäluokkaa koskevaksi, 
voisi olla hyödyksi niin 
puolustusvoimille kuin 
koko yhteiskunnallekin.

Vuosikymmenten 
aktiivisesta työstä 
veteraaniveljien hyväksi 
huomioitiin seuraavia; 
Sotaveteraaniliiton 
kultainen ansioristi 
soljen kera luovutet-
tiin Veikko Kurkialalle, 
kuvassa vasemmalla. 
Liiton ansioristin 
saivat Yrjö Savola ja 
Osmo Nojonen ja 
yhdistyksen kunniakirja 
Aatto Nukarille.

Suomen Sotaveteraa-
niliiton tervehdyksen toi 
puheenjohtaja, prikaa-
tikenraali Finn-Göran 
Wennström. Hän koros-
ti juhlivan yhdistyksen 
tarmokasta ja laajaa yh-
teistyötä, joka on mal-
liksi kelpaavaa. Juhlivat 
veteraanit saivat myös 
kuulla puheenjohtajan-
sa kertoma iloisen tie-
don, että eduskuntaryh-
mät ovat tehneet yhtei-
sen aloitteen veteraani-
en kuntoutusmärärahan 
korottamiseksi kuudella 
miljoonalla eurolla bud-
jetissa esitetyn lisäksi.

Hienon ja arvokkaan juhlan kiitos- ja päätössanat esitti yhdistyksen puheenjoh-
taja Alpo Aronen, jossa yhteydessä sotaveteraani Votto Hahto esitti Yrjö Jylhän 
koskettavavan runon Kirkastus.  

Pohjanmaan Aluetoi-
miston edustaja majuri 
Jari Hoppela toivoi vete-
raanien jaksavan toimia 
maanpuolustustyössä. 
Teitä tarvitaan kerto-
maan nuorille niistä uh-
rauksista, millä isänmaa 
- itsenäinen Suomi on 
pelastettu ja säilytetty.
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Juhlassa julkaistiin myös Korsukuoron CD-levy, Vanhan so-
turin muisto, joka on Korsukuoron ja Pohjanmaan Sotilasoit-
tokunnan yhteistuotantoa konserttitaltioinnista. Kuvassa va-
semmalla Korsukuoron puheenjohtaja Alpo Aronen, kuoron 
taiteellinen johtaja dir.cant. Reino O Peltoharju ja sotilassoit-
tokunnan kapellimestari kapteeni Sami Sami Salmivuori. Taus-
talla juhlan juontajana toiminut näyttelijä Ilkka Aro.

Korsukuoron ja Pohjanmaan Sotilassoittokunnan yhteisesti esittämät kappaleet Kodin vartijat 
ja Veteraaninin iltahuuto sekä Sotainvalidien marssi herkistivät juhlayleisön tunteet ja monien 
silmät kostuivat liikutuksesta. Juhla päättyi yleisön ja Korsukuoron sekä Pohjanmaan Sotilas-
soittokunnan yhteiseen Sillanpään marssilauluun, joka on myös Suomen Sotaveteraaniliiton 
kunniamarssi.

7.9.2012 Perjantai
Matka alkoi Kokkolan linja-auto-
asemalta keräten väkeä Kaustisel-
ta, Vetelistä, Perhosta ja Ähtärin 
väen Multian väätäiskylästä.

Matkalla autossa infoa ja jutuste-
lua kunnes oli tultu Keuruun kautta 
Mänttään, missä kohteena oli Ser-
lachiuksen  ”Gustav” – taidemuseo 
jossa jo pari vuotta sitten oli näytte-
ly ja esitys ”Sotalesken Suru”. Vai-
kuttavan museokierroksen jälkeen 
ruokailimme kuuluisalla ”Mäntän 
Klubilla”.

Väki takaisin autoon ja mat-
kaan. Seuraava retkikohde oli 
entisen Kureveden Halli, käynti-
kohteena ”Veljekset Karhumäen 
Wanha konttori”. Vastassa oli itse 
toimitusjohtaja Pekka Niilon poika 
Karhumäki, joka  kertoi meille vel-
jesten elämänhistoriaa ja toimintaa.       

Uusi kohde oli jo odottamassa-
Partalan kylässä  - mutkaisen ja 
mäkisen hiekkatien päässä.  Tämä 
kohde oli tarkoitettu varsinkin nai-
sille – ja sehän oli Lahtisen Huopa-
liike. Siellä meitä odotetntiin kuin 
kuninkaallisia – vaikka perjantain 
sulkemisaika oli umpeutunut jo 
ajat sitten.  Siellä moni teki löytöjä.

Sieltä ajeltiin yöpymispaikkaan 
hotelli Vääksyn Tallukkaan.

8.9.2012 Lauantai
Aamupalan jälkeen suuta kohti 
Lahtea – menomatkalla katselim-
me Mukkulaa, Sibelius – rantaa 
ja hiihtomäkeä. Varsinainen koh-
teemme oli Hollolassa Salpakan-
kaan Sovituksen kirkko, jossa 
uuden vuonna 2010 valmistuneen 
kirkon tiloja ja toimintaa esitteli 
meille sotaorpo Tuula Niipala – oli-
pa asiansa osaava ihminen.  Päät-
teeksi ruokailimme kirkon tiloissa.

Pieni kiire ajoi jo meitä Henna-
lan Varuskuntaan tutustumaan alu-
eella olevaan Sotilaslääketieteen 
museoon. Sehän olikin yllättävän 
laaja kokonaisesitys sodan ajan 
lääkintähuollosta, - tarpeista, väli-
neistä sekä potilaiden kuljetuksista 
ja hoidosta eri tilanteissa  - taistelu-
paikalla että jälkihoidossa.

Samassa pihapiirissä olevassa 

Sotaorpojen Kulttuuripäivät Lahdessa
tiilirakennuksessa on myös musiik-
ki – ihmisten oma museotila soit-
timineen ja kuvineen. Museoiden 
esittelijänä toimi eversti evp  Seppo 
Toivonen.

Pikakäynti majapaikassa ja pa-
luu takaisin Hollolan vanhaan kes-
kiaikaiseen harmaakivikirkkoon, 
jossa kirkon esittely ja iltahartaus.

Neitsyt Marialle omistettu kirk-
ko on itäisen Hämeen vanhin 
seurakunta.  Se lienee perustettu 
jo 1200 – luvun jälkipuoliskolla. 
Itse kirkko ja sen holvauskuuluvat 
rakennusvaiheeseen, joka on ajoi-
tettu tapahtuneeksi vuosien 1475 
– 1485 väliseen aikaan.  Sakaristo 
osa on vanhempi. Kirkkoon tehtiin 
restaurointi 1934 – 1935.

9.9.2012   Sunnuntai
Aamulla kello yhdeksän alkoi 
Lahden Ristin kirkon ulkopuolella 
tilaisuus, jossa oli seppeleenlasku 
”Vapauden Hengettären” patsaal-
le ja  seppelpartion lähettäminen 
”Kunniamuistomerkille suoma-
laiselle naiselle”.

Tilaisuudessa piti vaikuttavan 
puheen Lahden kaupungin valtuus-
ton puheenjohtaja  Ilkka Viljanen. 
Lisäksi tilaisuudessa esiintyivät 
Lahden Veteraanisoittokunta ry ja 
Lahden Sotaorvot ry:n kuoro Lip-
pulinnassa oli sotaorpoyhdistysten 
kantoliput.

Kello kymmenen alkoi Messu 
Lahden Ristin kirkossa. Heti mes-
sun jälkeen  kävimme ruokailemas-
sa Hennalan varuskunnassa – väkiä 
oli yksitoista linja – autollista eri 
puolilta Suomea.

Pääjuhla alkoi kello 14.00 Lah-
den Ristin kirkossa. Tilaisuuden 
aloitti Lahden Veteraanisoittokunta 
johtajana Jorma Alanen .  Aiheena 
muistoja sotavuosilta.

Tervehdyssanat esitti liiton pu-
heenjohtaja  Mauri Niskakoski 
muistuttaen mm. 45-vuotisesta 
hengellisestä toiminnasta ja kym-
menen vuotta sitten aloitetusta so-
taorpoyhdistusten  perustamisesta.

Juhlapuheessaan Emeritusarki-
piispa Jukka Paarma korosti sanka-
rihautojen  merkitystä jälkipolville, 

itsenäisyyspäivän viettoa. Sanka-
rivainajien hautausta kotiseuduil-
leen. Maastoetsinnät, jotka jatkuvat 
yhä. 1100 On haudattu tuntematto-
mina Lappeenrantaan – heistä noin 
300 on vasta tunnistettu

Tilaisuudessa kuulimme minis-
teri Paula Risikon tervehdyksen , 
sekä Lahden kaupungin, Lahden 
Seurakuntayhtymän  ja Puolus-
tusvoimien tervehdykset.

Päätössanat; varapuheenjohtaja 
Mikko Virrankoski.

Tilaisuuressa kuultiin myös lau-
lua ja lausuntaa  - päättyen Maam-
me lauluun.

Juhlan jälkeen taas väki autoon  
ja suunta kotiin. Matkan aikane 
katsottiin muutama DVD mm. 
”Sotalesken Suru” ja Mikko Hi-
mangan kirjaesittely ”Sankar isäin 
lapset me”  Kotona oltiin jo puolilta 
öin.   Jaska Kojola

Kunniamuistomerkki 
suomalaiselle naiselle.

Serlachiuksen taidemuseossa.
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Sotiemme veteraanien yhteinen kirkkopäivä Vöyrillä

Kirkkopäivän suunnite-
lusta ja järjestelyistä vas-
tuun kantaneet, vasem-
malla Vaasan Sotainvali-
dipiirin toiminnanjohtaja 
Teemu Lintamo, Vaasan 
Sotaveteraanipiirin  pu-
heenjohtaja Anders Knip, 
toiminnanjohtaja Tuula 
Harjunpää, Vöyrin kun-
nanhallituksen puheen-
johtaja Per Östman ja 
sotainvalidipiirin puheen-
johtaja Markku Ranta.Lääninrovasti Berndt Berg.

Kaatuneitten aseveljien muistolle. Rovasti Henry 
Byskatan lähettämä seppelpartio poistuu Vöyrin 
kirkosta.

Kirkosta siirryttiin yhteiselle lounaalle Norvallan 
kuntoutuskeskukseen, jossa maittavan lounaan ohella 

oli mahdollisuus tavata ystäviä ja tuttuja vuosikym-
menten varrelta. Vilkkaasta puheensorinasta ja iloi-
sesta naurusta heijastui tapaamisen suuri merkitys. 

Kuvat ja tekstit Raimo Latvala

Vaasan Sotaveteraanipiirin 
ja Sotainvalidien Veljesliiton 
Vaasan piirin yhteistä kirk-
kopäivää vietettiin torstaina 
27.9. Vöyrillä. Runsaat 
200 sotiemme veteraania ja 
puolisoa sekä leskeä ko-
koontuivat yhteiseen juma-
lanpalvelukseen maamme 
vanhimpaan käytössä ole-
vaan puurakenteiseen Vöyrin 
kirkkoon, joka on rakennettu 
Gustaf II Adol� n halli-
tuskaudella vuonna 1626. 
Jumalanpalveluksen saarnan 
piti lääninrovasti Berndt 
Berg ja liturgeina toimivat 
kappalainen Tomas Klemets 
ja rovasti Juhani Niemistö.

CD:tä Vanhan Soturin Muisto on saatavilla 
Korsukuoron jäseniltä ja Vaasan Rintama- ja 
Sotaveteraanien toimistostosta. Levyn hinta 
on 20 €. Mahdollinen tuotto menee vaasalais-
ten sotaveteraanien hyväksi. Veteraanitoimis-

to sijaitsee 
osoitteessa 
Pitkäkatu 
38 D, 
65100 
Vaasa.
Toimisto on 
avoinna 
ma/ke/pe 
klo10:00–
12:00. 
Puh. (06) 
312 0259. 

CD-levy Vanhan 
soturin muisto
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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

Veteraanien henkisen perinnön siirtäminen 
tuleville sukupolville on meidän kaikkien 
yhteinen asiamme. 
Tätä työtä tukemaan tarvitaan myös sodan 
koettelemuksista kertovaa esineistöä. 
Auta meitä kokoamaan Pietarsaaren kaupungin-
museon 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. 

Museo päivystää joka keskiviikko klo 14–17

Pietarsaaren 
kaupunginmuseo, 
Isokatu 4, puhelin 06–785 1111

Talvisodan Jalkaväkirykmentti 24:n ja Kent-
tätykistörykmentti 8:n historia ilmestyy 
30.11.2012 Antin päivänä nimellä ”KIVI-
NIEMEN LUKKO”. Kirjan kustantaa Ala-
vuden veteraanien perinnetoimikunta. Julkis-
tamistilaisuus järjestetään tällöin Alavuden 
kaupungin valtuustosalissa. Tilaisuudesta ja 
sen ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.

Jalkaväkirykmentti 24:n ensimmäinen ja 
toinen pataljoona koottiin Keski-Pohjan-
maalla ja sen kolmas pataljoona Alavuden 
ja Peräseinäjoen reserviläisistä. Rykmenttiä 
komensi Keski-Pohjanmaan suojeluskuntapii-
rin komentaja jääkärieverstiluutnantti V Meri-
kallio. Kenttätykistörykmentti 8 oli kokonaan 
eteläpohjalainen. Se koottiin Kauhajoen, Ku-
rikan, Ilmajoen ja Vaasan reserviläisistä.

Kirjan on kirjoittanut tunnettu ja tunnus-
tettu sotahistorioitsija, maisteri Kimmo Sor-
ko, joka näin jatkaa päävastarinta-asemassa 
Vuoksella taistelleiden rykmenttien historioi-
den kirjoittamista. Hänellä on ollut avustaja-
naan kokenut työryhmä.

Viime vuonna ilmestyi samalta kirjoittajal-
ta JR 23:n historia, joka sai hyvän vastaan-
oton ja on lähes loppuunmyyty. Uusin teos 
ilmestyy vastaavan kokoisena muhkeana kir-
jana sopivasti talvisodan syttymispäivänä ja 
joulumyyntiin.

Rykmentit puolustivat sodassa Kivinie-
men-Haitermaan lohkoa Sakkolan pitäjässä. 
Kiviniemestä johtivat Vuoksen yli tärkeim-
mät tie- ja rautatieyhteydet Käkisalmeen ja 
Laatokan-Karjalaan, joten kyseessä oli hyvin 
merkittävä rintamalohko. Neuvostojoukot 
suorittivat joulukuun alussa ylimenohyök-
käyksen joukkojemme räjäyttämien siltojen 
alueella, mutta hyökkäys epäonnistui ja vain 
osa vihollisista pääsi kosken pohjoispuolelle. 
Tämän osan tuhoaminen vaatikin sitten use-
an päivän ajan, ja jonkin verran tappioitakin. 
Neuvostojoukot ottivat kerrasta opikseen, 
eikä vakavasti otettavia ylimenohyökkäyk-
siä tällä lohkolla tämän jälkeen suoritettu. 
Joukkomme puolustivat koko sodan ajan sa-
moja asemiaan, kunnes rauhantulo pakotti 
joukot irtaantumaan uudelle rajalle. Puolus-
tustaistelussa suoritettiin partiointia Vuoksen 
etelärannalla, käytiin tykistötaisteluja lähes 
päivittäin sekä varustettiin asemia. Kirjan 
kansikuva muistuttaa asemien varustelusta, 
joita jouduttiin suorittamaan lähes päätoimi-
sesti Tiurin ja Kiviniemen alueella.

Rykmentin keskipohjalaispitäjät ja pääosa 
tykistörykmentistä selvisi talvisodassa hel-
polla, yhdellä sodan rauhallisimmista rinta-

Uusi sotahistoriateos

maosista, mutta samaa ei voida sanoa sen 
kolmannesta pataljoonasta.

Vihollisen muuttaessa painopistettään 
Äyräpään-Vuosalmen suuntaan jouduttiin 
sinne haalimaan joukkoja Taipaleen ja Kivi-
niemenkin suunnalta. Kolmas pataljoona oli 
tällöin reservissä Kiviniemen kasarmialueel-
la, joten se määrättiin siirtymään Vuosalmel-
le eversti Laurilan vahvennukseksi, samoin 
kuin luutnantti Martti Ulkuniemen patteri. 
Nämä siirrot olivat kohtalokkaita. Joukot 
kärsivät tänä lyhyenä aikana maaliskuussa 
Vuosalmella saman verran tappioita, kuin 
monet muut koko sodan aikana. Alavuden 
ja Peräseinäjoen sankarihaudat kertovat tästä 
korutonta kieltään.

Kirjassa on virallisten arkistojen perus-
teella kirjoitetun historiaosuuden lisäksi lu-
kuja, jotka perustuvat miesten kertomuksiin, 
tapahtumiin ja henkilöhistorioihin. Tykistön 
osuutta kuvaa erinomaisesti kapteeni Ilmari 
Talvitien koko sodanajan kattavaan päivä-
kirjaan perustuva luku, jota on täydennetty 
otteilla omaisten rintamakirjeistä.

Kirja painetaan laadukkaalle paperille ja 
se on ulkoasultaan näyttävä. Kirjan runsas 
kuvitus koostuu sodanaikaisista rintama- ja 
kotirintamakuvista, henkilö- ja tapahtuma-
kuvista sekä alueen nykytilaa käsittelevistä 
kuvista. Hyvät kartat, ilmakuvat ja tietolaati-
kot täydentävät tekstiä. Kaatuneiden luette-
lot sankarihautausmaakuvineen muistuttavat 
uhreista.

Kirjoittaja työryhmineen toivoo, että kirja 
täyttää jälleen yhden aukon ”Vuoksen var-
tion” historioissa ja saa hyvän vastaanoton 
lukijoiden keskuudessa. Se sopii hyvin myös 
joululahjaksi.

���������	�
�����		����
������

��������	������	�������	��	
�	�������
���
�������		�������������������
�����
������	��	�
���������������������
	�����	�����
	���������
�	
�		������		����	�	����	��	�������		�������������		�
�������������������
�����������	���������������
�����
��		��
��� ��	������������
���	������	����
��������������
���������	�������	��	�	�
�
����	����
�������
��	����
�	������	�		��	����		��	�
�������
	��	��	�
�����	�		�������	�		�

!���	 ��"
��
���#�����"�#$���
�	��������
�����
		
#%�$��"�#%�&����"���
���##����"�#'���
��%���(#�%����)�����������������	���	���
��*
�����
	���	

+�����

������

,�	��

���
�������&�
$�-���.+/0,��1/�2
�����)�$*��-#��3&-#���-��#-&�--���
�-��'$-�''%%
�������		
	�������4
	��	�	�5�

������	
��

����������	

������������
������
������������

0��	�
����	��������	����������	�6���
����!����6�
�����
��������������������
���
����
������
����		��	
�	�		��	
�	��		��������		��������#3#&��/������	���
������	
7���(�������8����		��������������	
���

������
���		
�
��
���������	�
�����������
���	����
��������
���������	�
����������
.���	����	
#%�����	�



Pohjanmaan Maanpuolustaja12 — 3 / 2012 Lokakuu 2012

Pohjanlahden Laivastokil-
ta vietti 30-vuotisjuhlaansa 
Vaasan kasarmialueen so-
tilaskodissa lauantaina 15 
syyskuuta. Juhlaan osallis-
tui yli 60 killan jäsentä ja 
vierasta. 

Kilta sai vastaanottaa 
kaikkiaan 23:n yhteisön ja 
maanpuolustusjärjestön on-
nittelut. 

Miinalaiva Pohjanmaa oli 
sovittanut jokavuotisen vie-
railunsa kummikaupunkiin-
sa juhlan ajankohtana.

Pohjanlahden Laivastokilta ry 
30 vuotta

Juhlaohjelman 
kevennystä. 
Modernin 
tanssin 
opiskelijat 
Johanna 
Miettinen ja 
So� a Karppi 
esittävät itse 
suunnittele-
mansa 
vauhdikkaan 
koreogra� an 
meren 
hengessä.

Turun veljeskillan ja Sininen Reservin onnittelijat. Vasemmalta Sinisen Reservin puheenjohtaja Jarmo 
Holm, Turun Laivastokillan sihteeri Eino Kostian, sekä hallituksen jäsenet Reino Varinowski, Ulpu Hon-
kasalo, Jouko Andström ja Helena Koski.

Maanpuolustuskiltojen 
Liiton puheenjohtaja 
Pauli Mikkola (vas.) 
ja Vaasan kiltapiirin 

puheenjohtaja Per-Elof 
Boström, MPKL:n 
hallituksen jäsen, 

onnittelevat kiltaa.

Kuvat ja tekstit
Teuvo Roden

Puolustusvoimien tervehdyksen toi Pohjanmaan 
Aluetoimiston päällikkö, komentaja Jukka Ranta.

Miinalaiva Pohjanmaan upseerit komentajakapteeni 
Mika Raunun johdolla onnittelemassa kiltaa Jääkä-
rihuoneessa. Suuri osa läsnä olevista upseereista 
oli mukana Atlanta-operaatiossa Somalian rannikol-
la pari vuotta sitten, muun muassa päällikkö itse.

Juhlayleisöä Vaasan sotilaskodissa. Eturivissä va-
semmalta Pohjanmaan Pelastuslaitoksen pelastus-
johtaja Tero Mäki, Sinisen Reservin puheenjohtaja 
Jarmo Holm, 5. Miinalaivueen komentaja, komenta-
ja Janne Muurinen, Laivaston Killan puheenjohta-
ja Olavi Niskanen, Vaasan valtuuston puheenjoh-
taja Håkan Nordman, killan kunniapuheenjohtaja, 
kauppaneuvos Tauno Rewell, MPKL:n puheenjoh-
taja Pauli Mikkola, komentajakapteeni Mika Rauno, 
Vaasan Kiltapiirin puheenjohtaja Per-Olof Boström 
sekä juhlivan killan puheenjohtaja.

Puheenjohtaja Olavi Niskanen Teuvo Rodenin avustamana jakoi huomionosoituksia. Kuvassa vas. 
Kaptltn res Antero Honkasalo ja killan hallituksen jäsen Thor Guss, jotka saivat Laivaston Killan 
ansioristit, sekä killan sihteeri Matti O. Vironmäki, jolleoli myönnetty MPKL:n pronssinen kiltaristi.
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Pohjanlahden Merivartio-
kilta ry järjesti media- sekä 
huomioimistilaisuuden tiis-
taina Vaasassa 26.6.2012 
legendaarisessa Hotell As-
tor :ssa!

Juhlallisen tilaisuuden 
isäntänä toimi kiltaveli 
Lars-Erik Gästgivars, joka 
otti kommodori Isto Mat-
tilan sekä median edustajat 
vastaan tervetulotoivotuksin 
Hotell Astor :ssa.

Mediatilaisuuden jälkeen 
Radio Vaasa haastatteli suo-
rassa lähetyksessä komdri 
Mattilan sekä killan puheen-
johtajan.

Mediatilaisuuden päätyt-
tyä käydyn lounaskeskuste-
lun jälkeen klo 14:00  alkoi 
killan huomioimistilaisuus.

Kiltaveli, kansanedustaja 
Lars-Erik Gästgivars toivot-
ti läsnäolijat tervetulleeksi ja 
kertoi lyhyesti Hotell Astor 
’in historiaa sekä omasta 
merivartijan urastaan.

Aluksi puheenjohtaja toi-
votti huomioitavat, vieraat 
sekä killan hallituksen terve-
tulleeksi tilaisuuteen, jonka 
ajankohtaa on pyritty

kaikin keinoin sovitta-
maan huomioitaville henki-
löille sopivaksi.

Kommodori Isto Mattila 
palvelee EU komissiossa 
Brysselissä Suomen Raja-
vartiolaitoksen edustajana, 
meriturvallisuuden asiantun-
tijatehtävässä. Tilaisuuteen 
valittu ajankohta sopi hänen 
lomamatkansa yhteyteen.

Kahvitarjoilun lomassa 
keskustelu kävi vilkkaana 
johtuen osalla edellisestä 
tapaamisesta vierähtäneen 
jo jonkin tovin.

Tilaisuuden aluksi Pohjan-
maan Aluetoimiston päällik-
kö ye kom Jukka Ranta luo-
vutti Tasavallan Presidentin 
4.6.2012 myöntämän Suo-
men Valkoisen Ruusun

Ritarikunnan I luokan 
mitalin ( SVR I M) kiltaveli 
vanhmvja evp Juha-Pekka 
Palmulle.

Sininen Reservi ry oli 
myönsi vuosipäivänään 
17.5.2012 Ansiomitalin 
esimerkillisestä työstä me-
ripuolustuksen vapaaeh-

Pohjanlahden Merivartiokilta 
huomioi kiltaveljiä

toisen reserviläistoiminnan 
tukijana ja tarkoitusperi-
en edistäjänä kiltaveljille; 
kommodori Isto Mattilalle 
sekä komentaja evp Mauri 
Tuomolalle.

Kunniamerkit ojensi kil-
lan puheenjohtaja sihteerin 
avustama.

Samalla ojennettiin komd-
ri Isto Mattilalle Rajavar-
tiolaitoksen vuosipäivänä 
21.3.2012 myönnetty killan 
korkein huomionosoitus kil-
lan standaari no 37.

Komdri Mattila käytti 
huomioitujen puolesta kii-
tospuheenvuoron, jossa hän 
toi esille aktiivisuuden mer-
kityksen yleensä korostuvan 
erityisesti kaikessa vapaaeh-
toistoiminnassa.

Pohjanlahden Merivartio-
kilta ry päätti Merivartiolai-
toksen perustamisen vuosi-
päivänä 1.6.2012, luovuttaa 
Vallgrundin merivartioase-
malle Hannu Ojalan maa-
laaman taulun ”Vartiolaiva 
Kaakkurin avo-ohjaamo”.

Taulun vastaanotti mv-
aseman päällikkö kaptl Tom-
mi Håkans ja mainitsi tau-
lun sijoittuvan arvoiseensa 
paikkaan merivartioaseman 
tiloissa.

Pootoorin jälkeen puheen-
johtaja kiitti kaikkia läsnä 
olevia ja erityisesti kiltaveli 
komdri Isto Mattilaa sekä 
tilaisuuden isäntää kiltaveli 
kansanedustaja Lars-Erik 
Gästgivars ’a antamastaan 
vapaa-ajasta. Tietoisena 
kiltaveli Isto Mattilan pur-
jehdusharrastuksesta hän 
sai mukaansa kiltamme 
veneviirin  ”päällikkyys-
viirinä” käytettäväksi, se-
kä vierailun ja tilaisuuden 
isäntä Lars-Erik Gästgivars 
sai mukaansa vastaavasti kil-
tamme isännänviirin salkoon 
nostettavaksi.

Saajat käyttivät lyhyen 
kiitospuheensa

Kiitän vielä kerran huomi-
oituja antamastanne tuesta 
toiminnallemme, jolla on 
tarkoitus!

          Hannu Wallius
          puheenjohtaja

         ordförande

Vas kom evp Mauri Tuomola, komdri Isto Mattila, 
vanhmvja evp Pekka Palmu.

Ye kom Jukka Ranta kiinnittää kunniamerkkiä Pek-
ka Palmun rintaan.

Killan standaari no 37 luovutus komdri Isto Matti-
lalle.

VL Kaakkurin avo-ohjaamo taulu, vastaanottajana 
kaptl Tommi Håkans.
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Kohteensuojauskurssi perusti kulunvalvontapai-
kan suojattavalle linkkiasemalle johtavalle tieuralle. 
Kuva MPK.

Naisten maastokurssin ylimääräinen ohjelmanu-
mero, reserviläiskivääriammunta. Ja kymppejä tuli! 
Kuva MPK.

Naisten maastokurssi ampuu. Kuva MPK.

Mies perustamistoiminnan takana. Rainer Artismaa 
vastasi monen vuoden kokemuksellaan VUORI –
harjoituksen perustamistoiminnasta. Kuva MPK.

VUORI 2012 -harjoitus 
toteutettiin jokavuotiseen 
tapaan Haapajärven vari-
kolla 21.–23.9.2012, nyt jo 
11. kerran. Harjoitukseen 
osallistui 120 kurssilaista ja 
toimijaa sotilaalliseen, soti-
laallisia valmiuksia palvele-
vaan tai varautumisen ja tur-
vallisuuden koulutukseen.

Harjoituksen kursseista 
suurin oli Puolustusvoimi-
en MPK:lta tilaama koh-
teensuojauskoulutus, jonka 
koulutusvastuun kantoi 
Keski-Suomen koulutus- ja 
tukiyksikkö. Koulutettavat 
olivat Puolustusvoimien 
erikseen valitsemia ja kut-
sumia reserviläisiä, joiden 
sodan ajan tehtävää koulu-
tus palveli. 

Sotilaallisia valmiuksia 
palvelevaa, kaikille reser-
viläisille avointa koulutusta 
tarjottiin mm. sissi-, huolto- 
ja kuljetustoimintakursseil-
la. Sissikurssi toimi tiiviissä 
yhteistyössä kohteensuoja-
uskurssin kanssa kurssien 
tarjotessa toinen toisilleen 
aitoa maalitoimintaa kah-
den vuorokauden ympäri. 
Huoltokurssin ahkerat puur-
tajat puolestaan vastasivat 
harjoituksen elintärkeiden 
toimintojen sulavasta to-
teuttamisesta, kuten har-
joitusjoukkojen varustami-
sesta ja muonittamisesta. 
Kuljetustoimintakurssilla 
osalle koulutettavista an-
nettiin pätevyys Puolustus-
voimien B-ajolupaan sekä 
kahdelle raskaan kaluston 

VUORI 2012 -harjoitus kokosi 
120 maanpuolustuksesta 
kiinnostunutta 
Haapajärven varikolle

kuljettajalle tyyppikoulutus 
Puolustusvoimien uuteen 
Mercedes Benz -kalustoon. 
Samalla kuljetustoiminta-
kurssi toimi osana harjoituk-
sen huoltotoimintaa siirtäen 
materiaalia ja harjoitusjouk-
koja maastoon ja takaisin.

Varautumisen ja turvalli-
suuden koulutukseen osal-
listui vajaa 30 kurssilaista: 
7 naisten maastokurssille ja 

20 nuorten maastokurssille. 
Varsinkin varikon edellisen 
päällikön, everstiluutnant-
ti Jukka Nikkarin johtama 
naisten maastokurssi keräsi 
kurssilaisilta paljon kiitosta 
saaden harjoituksen kaikis-
ta kursseista parhaan kurs-
sipalautteen. Sanomattakin 
lienee selvää, että naisten 
maastokurssi ei siirtymisis-
sään tukeutunut kuljetustoi-

mintakurssin apuun.
Harjoitukseen kuului 

myös kunniavartio- ja perin-
netoiminnan perusteet -kurs-
si, johon osallistui vajaa 20 
kurssilaista.

Kaiken ytimessä toimi 
tietysti harjoituksen johto 
johtajanaan Seppo Ruotois-
tenmäki, joka ohjaamana 
ylläpidettiin harjoituksen 
tilannekeskusta ja ensiapu-
päivystystä. Harjoituskoko-
naisuuden järjestämisestä 
vastasi MPK:n Keski-Poh-
janmaan koulutus- ja tu-
kiyksikkö.

Harjoitus sai myös merkit-
tävää huomiota sosiaalisessa 
mediassa. Harjoituksen Fa-
cebook-sivustoa päivitettiin 
harjoituksen aikana sään-
nöllisesti, ja sivusto keräsi 
viikon aikana miltei 2300 
kävijää. Sivustoon kan-
nattaa käydä tutustumassa 
osoitteessa www.facebook.
com/VUORI2011 . Lisäksi 
harjoitus sai näkyvyyttä mm. 
Keskipohjanmaa, Kalajoki-
laakso ja Selänne -lehdissä.

VUORI 2012 on hädin 
tuskin saatu päätökseen, kun 
VUORI 2013 suunnittelutyö 
on jo alkanut. Tämän vuo-
den tapaan tulevan vuoden 
harjoituskin tulee painottu-
maan voimakkaasti sotilaal-
liseen koulutukseen, joskin 
tämän vuoden kokemuksien 
perusteella varautumisen ja 
turvallisuuden koulutusta 
täysin unohtamatta.

Jani Pikkarainen

Kunniavartio- ja 
perinnetoiminnan
perusteet -kurssia johti 
evl evp Esko Hirviniemi.
Kurssilla harjoiteltiin 
perinteistä sulkeista 
käännöksineen ja 
asentoineen. 
Kuvassa kurssilaiset 
harjoituksen aloitus-
katselmuksessa.
Myöskin sotilaalliset 
kunnianosoitukset 
kuuluivat kurssi-
ohjelmaan. 
Eri veteraanijärjestöt 
esittivät näkemyksiään 
perinteiden säilyttä-
miseksi. Käytännössä 
harjoiteltiin laskemalla 
kukkalaite
K.J.Stålbergin 
syntymäkodin edessä. 
Ohjelmaan sisältyi 
myös käynti 
Suojalukko-
perinnehuoneessa.
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Vesistön ylityksen jälkeen vaihdetaan kuivaa päälle.

Riitta Alasalmi ylittää puroa.

Kurssilaisten yösija.

Perjantai 21.9.
On ilta kello yhdeksän ja 
olen juuri alkanut pakata 
reppua huomenna alkaval-
le Vuori 2012 harjoituksen 
naisten maastokurssille. Hie-
man päätä rapsien mietin mi-
tä ottaa mukaan. Edellisestä 
kerrasta maastossa yön yli 
selviytymiseen on jo vie-
rähtänyt viitisentoista vuot-
ta. Päätän pakata annetun 
ohjeen mukaan, enkä yhtään 
ylimääräistä. Tarkempaa 
ohjelmaa meille tulevasta 
viikonlopusta ei ole ennalta 
jaettu. Joten pienellä, mutta 
hyvällä jännityksellä odotan 
huomista päivää alkavak-
si. Reppu varusteineen jää 
odottamaan yöksi eteiseen 
aamuista herätystä.

Lauantai 22.9.
Ajaessa kohti Haapajärven 
varikkoa aurinko tekee nou-
sua vaaleanpunaisten pilvien 
takaa, peloilla on kuuraa ja 
vesistöiltä nousee usva. Yöl-
lä on ollut pakkasta. Varhai-
nen aamu on kaunis, tästä ei 
voi tulla muuta kuin hyvä 
päivä.

Päivä alkoi ilmoittautumi-
sella kurssille ja osallistumi-
sella koko harjoituksen yh-
teiseen lipun nostoon ja ava-
jaisiin. Sen jälkeen kävimme 
ryhmän kanssa läpi kurssin 
päämäärän ja tavoitteet. Mit-
kä ovat välttämättömimmät 
tarvikkeet erämaassa selviy-
tymiseen ja kuinka pakata oi-
kein. Lisäksi teoria osuudessa 
käytiin läpi myös retkeilijän 
ensiapua ja suunnistuksen pe-
rusteita. Näiden kallisarvois-
ten taitojen opettelun taikka 
kertaamisen jälkeen olimme 
valmiita tosi koitokseen. Re-
put selkään, saappaat jalkaan 
ja taipaleelle.

Moni meistä oli saapunut 
paikalle pitkän matkan pääs-
tä ja nälkä kurni varmasti jo-
kaisella vatsaa, joten lounas 
aika alkoi olla paikallaan. 
Olimme kävelleet juuri va-
rikon alueen ulkopuolelle ja 
ensimmäisenä tehtävänä oli 
laittaa nuotiopaikka pystyyn 
ja lounaan valmistus pakilla. 
Pakkiin vettä kiehumaan ja 
perään perunamuusijauhe 
ja purkista tonnikalat öljyi-
neen. Niin helppoa ja hyvää. 
Ulkoilma toi oman mauste 
lisäyksen tähän gourmet 
ateriaan. Palan painikkeeksi 
ruisleipää sianläskillä. Jos 
näillä eväillä ei metsässä jak-
saisi, niin ei sitten millään. 

Syötyämme ja nuotio-
paikan siivoamisen jälkeen 

Naiset 
maastokurssilla 
Vuori 2012 
-harjoituksessa

matkamme saattoi jatkaa. 
Kartan ja kompassin avulla 
jatkui etenemisemme kohti 
määränpäätä. Välistä kul-
jimme metsäteitä pitkin ja 
välistä maastoa kompassin 
osoittaman suunnan avulla. 
Mukavan haasteen reitin 
varrella toi hieman soinen 
ja märkä maasto sekä oji-
en yli hyppäämiset. Edessä 
oli vielä isompi puro jonka 
ylitimme tai yksi meidän 
kurssilaisemme ylitti näytös-
luontoisesti, kun oli matkan 
varrella saanut vaatteensa 
märäksi. Muu joukosta tal-
si komeasti sillan yli. Puro 
ylitettiin kahlaten kepillä 
tunnustellen pohjaa ja haki-
en turvallista askelluskohtaa. 
Kävimme myös läpi rinkka-
lautan tekoa.

Patikointi jatkui osin tei-
tä pitkin ja osin maastossa 
suunnistaen kohti leiripaik-
kaa. Matkan varrella hätis-
telimme hirvikärpäsiä, joita 
oli todella paljon. Opimme 
tunnistamaan hirven jätök-
sistä ja sorkan jäljistä, että 
onko liikkeellä ollut uros- 
vai naarashirvi. Yhdet suden 
jäljetkin havaittiin. Leiriyty-
mispaikalle saavuttuamme 
meidän piti lähteä etsimään 
läheisestä ryteiköstä sopivaa 
ainesta teltan tukikepeik-
si, mikäli mielimme kattoa 
yöksi pään päälle. 

Kun olimme saaneet tel-
tan pystyyn ja kannettua 
sisälle kuusen oksia peh-
moista petiä varten, oli aika 
tehdä polttopuut kirveellä 
pilkkoen ja laittaa kamina 
lämmitys kuntoon. Ilta oli 
jo hämärään vaipumassa ja 
päivällisen valmistus vielä 
edessä. Valmistimme tran-
gialla tukevan aterian, peru-
namuusia ja siankylkeä, jotta 
jaksaa yön nukkua ja valvoa 
kipinää.

Valvoimme yöllä kukin 
vuorollaan tunnin kipinä-
vuoron ja pidimme telttaa 
lämpimänä, ei tarvinnut pal-
joa makuupussiin kaivautua 
lämmittelemään, vaikka ul-
kosalla oli lämpötila nollan 
tietämissä. Ohuella kerras-
tolla tarkeni paremmin kuin 
hyvin läpi yön. Kipinävuo-
rossa ollessa huolehdittiin 
siinä sivussa varustehuol-
toa, lähinnä kuivateltiin, 
käänneltiin narulla olevia 
päivän aikana kostuneita 
varusteita. Saappaat kuivui-
vat puupinon päällä. Päivän 
kokemukset olivat tehneet 
tehtävänsä ja uni maittoi 
todella hyvin vähän poikke-

uksellisissakin oloissa.

Sunnuntai 23.9.
Heräsimme aamulla kuu-
den aikaan, viimeinen kipi-
nävuoro oli loppunut vähän 
jälkeen kello viiden, jotta 
kamina olisi tarpeeksi jääh-
tynyt. Purimme leirin ja siis-
timme paikat. Valmistimme 
ja söimme myös viimeisen 
aterian tälle kurssia luonnon-
helmassa. Takaisin Haapa-
järven varikon alueelle pää-
simme  autokuljetuksella. 
Luovutimme meille annetut 
yöpymisvarusteet ja kerta-
simme kurssin tapahtumia 
ja vaihdoimme kokemuksia 
ryhmämme kesken. Lisäksi 
saimme kurssitodistukset.

Ennen loppujäähyväisiä 
saimme tutustua MPK:n 
toimintaan videoesityksen 
kautta ja kivana yllätysoh-
jelmana meille oli järjestet-
ty mahdollisuus tutustua ja 
päästä ampumaan reservi-
läiskivääreillä.

Mielestäni kurssi oli kai-
kessa kokonaisuudessaan 
hyvin onnistunut ja tilausta 
jatkokoulutukselle varmasti 
on monen muunkin mieles-
tä. Tämän pienen päiväkirja 
muistelemisen muodossa 
haluan kiittää meitä naisia 
metsässä oikeille poluille 
luotsanneita everstiluutnant-
ti Jukka Nikkaria ja luutnant-
ti (evp) Jouko Tiittoa, sekä 
tietysti kaikkia muita jotka 
olivat tätä kurssia tekemässä 
mahdolliseksi, unohtamatta 
teitä naiset, kurssitoverit.

Anette Tunkkari

Nikkarin enkelit.

Hanna-Leena Häkkilä ottaa kurssitodistuksen 
vastaan Jukka Nikkarilta.
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Kevyttä ravia ja sotahistoriaa
Pietarsaaren Reserviupsee-
rikerhon sotahistoriallinen 
matka suuntautui tänä ke-
sänä Ilomantsin talvi- ja jat-
kosodan maisemiin. Alpo 
Koivuniemi oli suunnitellut 
todella mielenkiintoisen kol-
men päivän ohjelman.

Perjantai 27.7. 
Aamulla aikaisin oli reis-
summe alkava. Monelle 
meistä Talvi- ja Jatkosodan 
taistelut, jotka käytiin oman 
maamme kamaralla, ovat hy-
vinkin tuntematon historian 
lehti. Ilomantsin taistelut oli 
matkamme pääkohde. Kun 
istuskelin Mauri Jokelan 
ohjastaman Iveco-kehdon 
penkillä, muistin takavuo-
sien veteraanin kommentin, 
kun valittelin matkan pi-
tuutta rajalle: ”On se vaan 
hyvä, että ryssän rajalle on 
tarpeeksi matkaa”.

Oman reissumme ”viral-
linen” ohjelma alkoi Keski-
Suomen Ilmailumuseolta. 
Opastus oli todella asiantun-
tevaa. Ihmettelimme joukol-
la millaisilla ”kangaspuilla” 
ja vekottimilla on lennetty  
- ja pudottu. Meille selvisi, 
että pahamaineinen Vihuri 
ei tipahdellut niinkään tek-
nisistä syistä, vaan lentoku-
rittomuuden takia. Harvi-
naisin kohde oli se kuului-
sa Pekurin Brewster. joka 
ongittiin Karjalan järvestä 
muutama vuosi sitten ja oli 
nyt lainassa Ilmailumuseol-
la. ”Pylly-Waltterin” raato 
on nyt lajinsa viimeinen ja 
hyvin arvokas.

Taas kerran pitää muistaa, 
että hakaristi on Kreivi von 
Rosenin matkoiltaan tuoma, 
eri kansojen onnenmerkki, 
paljon ennen kansallisso-
sialismin nousua. Pari tuntia 
vierähti, ja Ivecomme lellut-
teli taas kohti itää.

Nukkumapaikkamme 
oli hotelli Pääskynpesä. 
Illan ”korkealentoisimpa-
na” paikkana oli vesitorni 
ja mahtavat maisemat sekä 
Hermannin viinitilan tuot-
teet.

Lauantai 28.7.
Ylirajavartija – Ilomantsin 
vuoden ”kellokas” Viljo 
Westman avasi päivämme 
ja sotahistoriaa riitti tunti-
kausiksi: Monet hyökkäyk-
set oli torjuttu niin sanotulla 
hyvällä tuurilla. Viimeinen 
vuonna 1944 saavutettu vi-
hollisen hyökkäyksen py-
säyttäminen auttoi paljon jo 
käynnissä olevia rauhanneu-
votteluja.

Päivän lounas nautittiin 
Möhkön Mantalla, ja kyllä 
kalasoppa kelpasi.

Tutustuminen rajakenraali 
Raappanan majaan täydensi 
taas matkalaisten sotahisto-
riaa. Miestensä komentajal-
leen rakentama 50-vuotis-
lahja, oli monien vaiheiden 
jälkeen löytänyt viimein oi-
kean paikkansa Ilomantsis-
sa. Esineistö ja majaan liit-
tyvät tarinat - karhunpentu 
Mesikkää- unohtamatta oli 
mukava kokemus.

Saimme olla mukana Hat-
tuvaaran taistelujen muisto-

juhlassa lauantaina 28.7
Taistelijan talon pihalla  

Hämeen Ratsujääkäripatal-
joonan Ratsumieskilta esitti 
vauhdikkaan ratsastusnäy-
töksen.

Ennen iltajuhlaa retku-
eellamme oli erittäin mie-
lenkiintoinen tutustuminen 
Ilomantsin kultakaivokseen. 
Jo monissa keskusteluis-
sa paikkakuntalaiset eivät 
unohtaneet mainita, että 
meillä on sitten oma kulta-
kaivos.  Meistä ei kukaan - 
yhtä lukuun ottamatta - ollut 
tutustunut kultakaivokseen. 
Endomines /Pampalonin 
esittelijänä toimi tekninen 
johtaja Jaakko Liikanen, 
yksi kaivoksen omistajista. 

Esityksen jälkeen olimme 
varmasti yhtä viisaita, kuin 
Arkadianmäen ”tarhapöl-
löt”.

Iltajuhla oli harras ja mie-
leenpainuva. Tuntui, että 
varsinkin paikalliset ihmiset 
olivat todella mukana läm-
minhenkisessä juhlassa. 

Illan viimeinen tavoite oli 
päästä niin itään kuin mah-
dollista – ilman viisumia. 
Suomen ja EU:n itäisin piste 
kohteenamme. Täysin tyyni 
järvenlampare ja pienen 
matkan päässä seisovat raja-
merkit. Olo oli kuin Kuusa-
mon Kitkajärvessä elävällä 
muikulla, joka voisi laskujo-
kea pitkin siirtyä Venäjälle, 
mutta ei se siirry. Muikun 
nimi on Kitkanviisas.

Yöksi ajelimme Ulvovan 
Suden Majataloon. Ei me 
siellä ulvottu, mutta äijäjou-

Kultakaivoksessa kävijät

Pekurin ”Pylly - Waltterin” raato

Heikki Vehosalmi, Alpo Koivuniemi ja Viljo Westman sotahistoriakeskusteluis-
sa

Lentävä kummajainen nimeltään ”Taivaan Kirp-
pu”

Kuskimme Mauri Jokela
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kon bassokuorsaus ajoi var-
masti alueella usein liikku-
vat nallet naapurin puolelle.

Sunnuntai 29.7.
Kotiin lähdettiin ja matkalla  
kävimme – Kekkosen syn-
tymäkodissa – rapistuvassa 
Lepikon torpassa.

Rannikolla takaisin illan-
suussa ja vesisateessa. 

Heikki Pääjärvi
Kuvat Pietarsaaren 

Reserviupseerit 
kuva-arkisto

Retkeläiset 
”viimeisellä 

rannalla”

Taistelijan talo Ilomantsi

G-voimat runtelevat Antero Varilaa

Raappanan maja

Autojoukkojen Keski-Poh-
janmaan killan ammunta-
päivä pidettiin 11.08.2012 
Pietarsaaressa. Aseena oli 
tällä kertaa haulikko.

Compak-sporting asian-
tuntijoina olivat Jari Surma-
aho ja Mauri Korkeamäki 
monen vuoden kokemuksel-
la. Kiitokset heille hyvästä 
opastuksesta. Vääpelinä 

Autojoukoilla 
ammuntapäivä

toimi Erkki Mäki, joka teki 
maittavan ruoan. Kiitokset 
osanottajille!

Petri Estala kurssinjohtaja
Tulokset 3 parasta, 

1. Keijo Piippolainen 21, 
2. Mika Mustikkaniemi 19, 
3. Ville Saukko 18
muut killan sivuilta www.
ajk-kp.net: 

SRA-DM 2012

SRA-PM 2012

Jakobstadsnejdens Reservis-
ter arrangerade årets uppla-
ga av SRA-DM vid banorna 
på Spituholmen i Jakobstad. 
Tävlingen som gick av sta-
peln den 16.6.2012. Vädret 
stod på arrangörens sida och 
tävlingen kunde genomföras 
i bästa tänkbara sommarvä-
der. Banorna var välgjorda 
och utmanande för de täv-
lande. De 3 banorna sköts 

Pietarsaaren Seudun Reser-
viläiset järjestivät vuoden 
SRA-PM kilpailut Spituhol-
menin radoilla Pietarsaares-
sa 16.6. Keli oli järjestäjän 
puolella ja kisat toteutettiin 
parhaimmaissa mahdolli-
sessa kesälämmössä. Radat 
olivat hyvin mietityt ja haas-
teelliset kilpailijoille. Am-
muttiin kolme rataa kuten 
aikaisempinakin vuosina, 

Utmaningstävlingen 
2012
Jakobstadsnejdens Reser-
vister anordnade den tradi-
tionella utmaningstävlingen 
den 30.6.2012, vid Jakob-
stads skytteförenings skjut-
bana. 

Tävlingsgrenarna var som 
bekant, hagelgevär för att 
krossa 20 st lerduvor. Gevär 
för att skjuta 15 st precisions 
skott från stående, knästå-
ende, och liggande. Pistol 
25m 3 serier x 5 skott. Stri-
den om tätplaceringarna blev 

Haastekilpailu 2012
Pietarsaaren Seudun Reser-
viläiset järjestivät perinteiset 
Haastekilpailut 30.6.2012, 
Pietarsaaren ampumaseuran 
radoilla.

Ampumalajit olivat tun-
netusti Haulikko, 20 savi-
kiekon särkemiseen, Kivääri 
jolla ammuttiin 15 tarkkuus-
laukausta seisaalta, polvelta 
ja makuulta sekä palvelus-
pistoolilla 3 x 5 laukausta 
25:ltä metriltä. Kamppailu 

som tidigare år med alla va-
pentyper, stormgevär, pistol 
samt hagelgevär.

För de 8 bästa i distriktet 
är ju deltagande i SRA-FM 
i Pahkajärvi nästa utmaning. 

Tävlingsledningen tackar 
funktionärer och tävlande för 
deltagande i tävlingen.

Tävlingsledare
Stefan Järndahl

rynnäkkökiväärillä, pistoo-
lilla ja haulikolla.

Seuraava haaste piirin 
kahdeksalle parhaimmalle 
ampujalle on suomenmesta-
ruuskilpailut Pahkajärvellä.

Kilpailun johto kiittää toi-
mitsijat ja kilpailijat osallis-
tumisesta kilpailuun.

Kilpailujen johtaja
Stefan Järndahl

som väntat en jämn kamp, 
trots att 2 av de utmanade 
sammanslutningarna hade 
förhinder att delta.

Förhoppningsvis kan dom 
i nästa år ställa upp lag för 
att delta i den årligen åter-
kommande gentlemannatäv-
lingen.

Tävlingsledningen tackar 
funktionärer och tävlande 
för deltagande i tävlingen.

Tävlingsledare
Stefan Järndahl

kärkisijoista oli odotetus-
ti hyvin tasainen vaikka 2 
haastetuista yhtymistä oli-
vat estyneet osallistumasta. 
Toivottavasti he pystyvät 
ensi vuonna osallistua jouk-
kueilla vuosittaiseen herras-
mieskilpailuun.

Kilpailun johto kiittää toi-
mitsijat ja kilpailijat osallis-
tumisesta kilpailuun.

Kilpailujen johtaja
Stefan Järndahl
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Kolme vuotta sitten Etelä-
Pohjanmaan maanpuolus-
tuspiirin (MPK) kanssa 
mietimme järjestää jotain 
maanpuolustushenkistä päi-
vää Sedun opiskelijoille ja 
silloin ”syttyi ” ajatus jär-
jestää Sedun opiskelijoiden 
Survival-päivä Seinäjoen 
leirintäalueella. Joukkue 
koostuisi 6 opiskelijasta jos-
sa olisi oltava vähintään yksi 
vastakkaista sukupuolta. En-
simmäisenä vuonna osallis-
tui 14 joukkuetta,seuraavana 
23 ja tänävuonna 16. eli ta-
saisena on pysynyt joukku-
eiden määrä.

Survival-päivän toimin-
tapaikaksi suunniteltiin 
Seinäjoen leirintäalue joka 
oli todella upea, avara  ja 
loistava paikka kyseiseen 
järjestämiseen.

Myös ajankohta oli sopi-
va, koska leirintäajankohta 
on juuri ohitse sekä opis-
kelijat ovat jo vähän ryh-
mäyhtyneet omissa Sedun 
yksiköissään.

Suosio on ollut hyvä ja 
nuorten reipasta otetta oli ilo 
seurata ja nähdä kannustavia 
otteita eri toimintatehtävissä. 
Periksi ei helposti anneta, jo-
ka kasvattaa joukkuehenkeä 
ryhmässä.

Joukkueita oli tänä vuonna 
(6.9.) yhteensä 16. kahdek-
sasta eri Sedun yksiköstä. 
Yhteensä oli siis 110 opis-
kelijaa. Toimintarasteja oli 
8, jotka koostuivat hyvin 
erilaisista toiminnallisista 
ryhmäyhtymistehtävistä. 
Kahdeksan toimintaras-
tia koostuivat seuraavasti: 
hätäensiapu, telamiinojen 
kantoviesti + harjoituskä-
sikranaatin tarkkuusheitto, 
esterata sokkona ”äänioh-
jauksella”, ilmakivääriam-
munta/ekoase, sulkeisjär-
jestys, kesähiihto, nuotio/
tulenteko/langanpoltto ja 
varusmiespalveluksen esit-
telyä; Kauhavan lentosota-

Rasteja sokkokävelystä 
ensiapuun ja 
kaikkea siltä väliltä

koulun sotilaskokelas sekä 
aliupseerioppilas.

Toimintarastien pituus oli 
25 min ja siirtymäaika oli 5 
min. Kun puolet oli rasteis-
ta käyty oli hernekeiton aika 
ja pieni levähdys seuraaville 
rasteille. 

Jokaisella rasteilla koulut-
tajat antoivat pisteitä jouk-
kueille, jolloin erot saatiin 
selvimmin esille ja näin 
saatiin selvät pistejaot eri 
joukkueiden välille. 

Jokaisella toimintaras-
teilla oli Etelä-Pohjanmaan 
reserviläiskouluttajia kaksi 
eli yhteensä 16. Kaksi so-
tilaskotisisaria oli jo ennen 
kuutta aamulla laittaneet 
”soppatykin” porisemaan 
hernekeittoa Survival-päi-
vän väelle. Heitä auttoi kuusi 
ruuan jakamisessa Törnä-
väntien tarjoilijapuolen kol-
mannen vuoden opiskelijat. 

Opiskelijoiden loppupa-
lautteessa oli mainintaa, että 
lisää tällaisia toiminnallisia 
päiviä. Päivä on erilainen ja 
antoisa sekä hyvä ryhmäyh-
tymispäivä.

Sedun opiskelijoiden Sur-
vival-päivästä vastasi Etelä-
Pohjanmaan maanpuolus-
tuspiiri, Etelä-Pohjanmaan 
reserviläiset, sotilaskoti-
sisaret, Törnävän Pallo ry 
sekä kurssijohtajana toimi 
Koulutuskeskus Sedun Tör-
näväntien opinto-ohjaaja 
Timo Järvinen.

Tapahtuma vaati opiske-
lijoilta hyvää yhteishenkeä, 
oikeanlaista asennetta ja 
toisten kovaa tsemppaamis-
ta.

– Aivan mahtavaa vasta-
painoa tenttiputken keskel-
lä. Olimme innostuneina ja 
erittäin motivoituneina val-
mistautuneet päivään, kertoo 
ensi vuonna lähihoitajaksi 
valmistuva Markus Blom-
mendahl.

Opiskelijat saivat osallis-
tua kisaan 6 hengen joukku-

eina. Joukkueessa mukana 
piti olla sekä tyttöjä että poi-
kia. Kolmannen kerran jär-
jestettyyn tapahtumaan osal-
listui tänä vuonna yhteensä 
110 opiskelijaa. Kisaamaan 
saapui 16 joukkuetta Sedun 
kahdeksasta yksiköstä.

Päivä järjestettiin Törnä-
vän leirintäalueella. Kisa 
koostui kahdeksasta toimin-
tarastista, joita ratkottiin ko-
ko joukkueen voimin.  Ras-
teja olivat mm. hätäensiapu, 
kesähiihto, tarkkuusheitto, 
esterata, alkusammutus, tu-
lenteko ja varusmiespalve-
luksen esittely.

– Harmiksemme palo-
kunta jätti tulematta, siihen 
rastiin oli ladattu paljon odo-
tuksia, Markus pohtii.

Hernekeittoa 
soppatykistä 

Kun puolet rasteista oli ta-
kanapäin, oli vuorossa le-
vähdyshetki Sotilassisarten 
valmistaman kenttälounaan 
parissa.  Ruoka maittoi jo-
kaiselle kisaajalla enemmän 
kuin hyvin.

– Ruokaa olisi saanut 
olla enemmän, harmittelee 
hernekeittoon tykästynyt 
Markus.

Erilainen ja antoisa 
ryhmäytymispäivä
– Suosio on ollut hyvä ja 
nuorten reipasta otetta oli 
ilo saeurata ja nähdä kan-
nustavia otteita eri toimin-
tatehtävissä. Periksi ei hel-
posti anneta, mikä kasvattaa 
joukkuehenkeä ryhmässä, 
kommentoi opinto-ohjaaja 
Timo Järvinen päivän jäl-
keen. Myös opiskelijat olivat 
päivään hyvin tyytyväisiä.

–  Päivä oli aivan loista-
va. Ehdottomasti näitä lisää, 
Markus toteaa.

Myös opon korviin kan-
tautui pelkästään hyvää päi-
vän kulusta.

– Opiskelijoiden loppupa-

lautteessa oli mainintaa, että 
lisää tällaisia toiminnallisia 
päiviä, kertoo Timo.

Kiertopokaali 
vuodeksi voittajille
Sedun Survival-päivän 
mahdollistavat Etelä-Poh-
janmaan maanpuolustuspii-
ri, Etelä-Pohjanmaan reser-
viläiset, Sotilaskotisisaret, 
Törnävän Pallo ry, järjeste-
lyistä vastaa Sedun Törnä-
väntien opinto-ohjaaja Timo 
Järvinen.

Päivän voittajaksi selvi-
si Team Reilukerho, johon 
kuuluivat Markus Blom-
mendahlin lisäksi lähihoi-
tajaopiskelijat Joni Mati-
lainen, Heidi Halmes, Sari 
Nylund, Piia Piipponen ja 
Hannu Lähdevuori. Jouk-
kue sai viedä tänä vuonna 
ensimmäisen kerran jaetun 
pokaalin mukanaan Koske-
nalantielle.

Tulevaisuudessa Etelä-
Pohjanmaan maanpuo-
lustuspiirin, piiripäällikön 
Maija Haanpään kanssa jo 
sovittiin alustavasti myös 
ensi vuodesta ja saamme 
jälleen kerran luovuttaa kier-
topalkinnon jollekin Sedun 
opiskelijajoukkueelle.

KOULUTUSKESKUS SEDUN OPISKELIJOIDEN

Hätäensiapurasti Maija Haanpään opastuksella potilaskantoa.

SEDU Survival 
6.9.2012 tulokset

1. Reilukerho:  32,40. Opis-
kelijat: Markus Blommen-
dahl, Hannu Lähdevuori, 
Heidi Halmes, Joni Mati-
lainen, Kari Nylund, Piia 
Piipponen
2. Karvajaiset, Kurikka: 
31,40. Opiskelijat: Hau-
tamäki Aino, Kammonen 
Jenna, Mäki Julia, Niiranen 
Teemu, Ketola Juha-Matti, 
Laine Markus
3. Salihirmut, Kurikka: 
30,20. Opiskelijat: Kevään-
ranta Mikael, Nisula Piia, 
Salmela Jesse, Seittu Petra, 
Latva-Nikkola Toni, Mäki-
nen Jani
4. Puskabatteryt; Kurikka 
29,20

5. Rutimuljut; Kurikka 29,17
6. Rotannahat; Kurikka 
29,10
7. NV12LOGA 1; Törnävän-
tie  26,40
8. NU11RAB; Kirkkokatu 
25,70
9. Kauhajoki SEDU 25,33
10. Jurva 1 25,20
11. NV12 LOGA 3; Törnä-
väntie 24,67
12. NV12 LOGA 2; Törnä-
väntie 24,00
13. NU11 HI 2, Kirkkokatu 
24,00
14. Lapua HRC  23,63
15. NU11 HI 1, Kirkkokatu 
19,50
16. Upan Urheat 18,70

Kirjoittaja: 
Koulutuskeskus Sedun 

opinto-ohjaaja 
Timo Järvinen

Kurikan turvallisuusalan opiskelijat sulkeisjärjestysharjoitus Heikki Kuoppalan 
johdolla.

Opiskelijat ovat  hätäensiapurastilla.

Kurikan turvallisuusalan opiskelijat nuotion/tulenteko/langanpoltto rastia ve-
tävät Erkki Kallio ja Raimo Karjalainen.
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Vaasasta starttasi heinäkuun 
21. päivä kahdeksan pyörä-
kuntaa ensimmäiselle maan-
puolustushenkisille motoris-
teille suunnatulle Marskin 
Ajolle. Tapahtumasta teh-
dään jokavuotinen, teema-
na itsenäisyyden aikamme 
merkittävät kohteet. 

Ajo ei ole Iron Butt-tyyp-
pinen kestävyyssuoritus, 
vaan rentohenkinen ajoru-
peama mutkateillä. 

Kullakin pysähdyspisteel-
lä  käydään läpi paikan his-
toriallinen merkitys ja suun-
nataan pienen tauon jälkeen 
kohti uutta tavoitetta. 

Debyyttiajon kohteina 
olivat marsalkka Manner-
heimiin ja Vapaussodan 
syntyyn Tammisunnuntaina 
28.1.1918 liittyvät paikat. 

Vaasasta ajettiin Ylihär-
män Päämajantielle ylipääl-
likön esikuntarakennukseen. 
Tammisunnuntain Pääma-
jasta jatkettiin Ylistaron en-
tisen Säästöpankin pihaan, 
minkä edustalla vastaan-
otettiin ensimmäinen vapaan 
Suomen maaperällä pidetty 
paraati. Seinäjoella kokoon-

Kotarista kustomiin – ensimmäinen Marskin Ajo 

Marskin Ajolle starttiin Vaasasta Valtion 
virastotalolta  

Tammisunnuntain 
Päämaja Ylihärmässä.

nuttiin Marskin patsaalle ja 
paluumatkalla koukattiin 
Laihian Hulmilla, missä 
Tammisunnuntain taistelut 
johtivat Vapaussodan en-
simmäisiin sankarivainajiin 
Pohjanmaalla.  

Savolaissyntyinen nais-
edustaja tiivisti ajon jäl-
keen ”On kunnioitettavaa, 
että pohjanmaalla on lähes 
pyhää huolehtia pientenkin 
paikkakuntien muistomer-
keistä ja niihin liittyvästä 
historiasta. Tällaisella ajolla 
MPK tavoittaa nuorempia-
kin ja yhdistää myös ajavia 
perhekuntia.”  

Jatkossa voidaan suunnata 
pyörien keulat pidemmälle-
kin taipaleelle, sillä kohteis-
tahan meillä ei ole pulaa. 
Tärkeintä on, että emme 
päästä unohtumaan itsenäi-
syytemme ja vapautemme 
lunastukseen liittyvää his-
toriaa. Ilman veteraanien 
uhrausta yksikäään motoristi 
ei toteaisi ”Ride free!” 

Teksti ja kuvat 
Hannu Maunula

Palvelusammunnat (RK) 
7.7. Kokkolan ampumarata

Palvelusammunta 1
1. Mikael Skytte Pietar-

saari 95p, 2. Anders Back-
lund Pietarsaari 93p, 3. C-H 
Sundelin Kokkola 82p, 4. 
Markus Björk Pietarsaari 
71p

Mikael Skytte.

Takana Skytte, Backlund, Björk, edessä Sundelin.

Palvelusammunnat
Palvelusammunta 2
1. Mikael Skytte Pietar-

saari 150p, 3. Anders Back-
lund Pietarsaari 140p, 4. C-H 
Sundelin Kokkola 76p, 5. 
Markus Björk Pietarsaari 
35p 

Christer Eriksson

Autojoukkojen K-P:n Killan puukolla ja kunniakirjalla palkittu Alik. Antti Alasalmi.

Vierailu toteutettiin 5.7.2012 
1.Er.Autok. Huoltokom-
ppaniassa.

Prikaatin uusitulla portilla 
odotamme hetken niiden au-
keamista.Sen jälkeen suun-
taamme suoraan 1.Er.Autok/
Huoltokomppaniaan jossa 
päälliköt/kapteenit Mikko 
Maunu ja Kari Hiltunen 
meitä jo odottavat.Lyhyen 
neuvonpidon jälkeen siir-
rymme kahvikupin ääreen ja 
hiomme päivän aikataulua.

Auditoriossa kerromme 
killasta, sen toiminnasta ja 
yhteistyöstä autok/huolto-
komppanian ja myöskin 
Kainuun Prikaatin kanssa.
Rutiinilla varapuheenjoh-
taja Ari Olli ja kiltamestari 
Antti Roiko-Jokela visioivat 
myöskin tulevaa... puheen-
johtaja Eero Muhosen hoi-
taessa kuvauspuolen.

Kuten niin monta kertaa… 
nälkä yllättää. Kapt. Mikko 
Maunun johdolla siirrymme 
muonituskeskukseen, edessä 
tuhti sotilaallinen lounas ja 
jälkiruoka kahvien ja lei-
vonnaisten kera. Ruokai-
lun jälkeen avautui meille 
oiva tilaisuus tavata uusi 
Prikaatin komentaja eversti 
Jukka Sonninen. Saimme 
kertoa kuulumisia Keski-
Pohjanmaalta ja Autokillan 
visioita, sekä kuulla uuden 

Autojoukkojen Keski-Pohjanmaan 
kilta kotiuttamistilaisuudessa 
Kainuun Prikaatissa

komentajan tuoreita ajatuk-
sia ja mielipiteitä.

Kello 14 siirryimme pa-
raatikentälle. Ohjelmassa oli 
kotiutuvien varusmiesten/
naisten kotiuttamisparaati, 
sekä palkitsemiset ja kun-
nianosoitukset. Tilaisuus oli 
juhlallinen, todella näkemi-
sen arvoinen tapahtuma.

Paraatin vastaanotti  Pri-
kaatin komentaja eversti 
Jukka Sonninen meidän 

vieraiden seuratessa tilai-
suutta oikein aitiopaikalta.
Paraatikentältä poistuminen 
tapahtui sotilaallisessa jär-
jestyksessä omiin yksiköi-
hin, joissa palkitsemiset ja 
muistamiset saivat jatkoa.

Autojoukkojen Keski-
Pohjanmaan Killan perin-
teisen Iisakki-puukon ja 
kunniakirjan sai alik. Antti 
Alasalmi, vpj. Ari Ollin ja 
kiltamestari Antti Roiko-Jo-

kelan toimiessa luovuttajina.
Päivä ehti kulua jo pitkäl-

le, taisipa lähennellä 16.00.
Kiitämme isäntiämme an-
toisasta ja unohtumattomas-
ta päivästä! 

Arin miettein, ”Meitähän 
kohdeltiin kuin piispaa pap-
pilassa”, tämän allekirjoitta-
vat myös Antti ja Eero.

Teksti ja kuvat: 
Eero Muhonen
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Jännityksen voittaminen ja itsensä ylittäminen luo on todellista riemua. 

Ryhmähenki tiivistyy, koska kukin vuorollaan varmistaa laskijan turvallisuuden toimimalla ”jarrumiehenä”.

Köysilaskeutumikurssilla 
edetään tyvestä torniin. Vaa-
sassa MPK:n tiloissa anne-
tun teoria- ja kylmäharjoit-
telun jälkeen laskeuduttiin 
kymmenen metrin korkeu-
delta Vaasan paloaseman 
tornista. 

Meillähän ei Pohjanmaal-
la ole Olhavan rinteitä, joten 
laskupaikat on etsittävä jul-
kistiloista. Toisena päivänä 
hissillä noustiin Suomen 
Rehun Seinäjoen siilojen 
päälle, jolloin laskeutumis-
korkeudeksi saadaan lähes 
50 metriä. 

Pelkästään tälle ”Rehun 
päivälle” on myös aiemmin 
köysilaskeutumiskurssin 
käyneillä mahdollisuus osal-
listua ylläpitämään taitojaan, 
jota moni ”konkari” käytti-
kin hyväkseen. 

On myös ilahduttavaa ha-

vaita naispuolisten kurssilais-
ten määrän kasvavan. Samoin 
pariskunnat tuntuvat löytä-
vän tästä laatuaikaa. Köysi-
laskeutumiskurssi on myös 

hyvä lahjavinkki. Naispuo-
linen osallistuja oli saanut 
kurssin ylioppilaslahjaksi 
ja aiemmin eräs pariskunta 
vietti viisivuotishääpäivää 

köysistössä. Tämä lahja olisi 
myös varma yllätys seikkai-
luhenkiselle anopille!

Kuvat ja teksti 
Hannu Maunula

Laatuaikaa köysien varassa
Päämajan tiedustelulla oli 
varsinkin keväällä 1944 vai-
kea ristiriitatilanne. Tietoa 
piti hankkia, mutta kaikkea 
mitä saatiin ei uskottu tai ei 
uskallettu kertoa esimiehille.

Liittoutuneiden uusi yl-
lättävä lisäpöytäkirja sotkee 
entisestään päämajan tiedus-
telujaoksen tilannekuvaa. 
Vuotaako siitä radioteitse 
oikeaa vai väärää tietoa. Tu-
leeko Neuvostoliiton suur-
hyökkäys ja jos, milloin ja 
minne? Mitä uskoa?

Neuvostoliitto ja Saksa 
molemmat tahoillaan sotke-
vat kokonaiskuvaa; ja miten 
juuri Ruotsin tiedustelu kuu-
lee ja Suomen ei? Päämajan 
tiedustelu käynnistää so-
danjohdolta salaa operaati-
on totuuden selvittämiseksi. 
Asialle pannaan ketkäs muut 
kuin osasto Marttinan koke-
neet sissit.

Kirjoittajana Ville Kaar-
nakari on huolellinen. Sota-
romaani tihkuu pienintä yk-
sityiskohtaa myöten tarkkaa 
ajankuvaa ja ammattiosaa-
mista. Salainen viesti- ja 
yhteysliikenne päämajojen 
välillä sujuu siinä missä 

Tiedustelua
ja epäuskoa

kyynelradion uikutus idän 
korvissa.

Operaatio Finljandija ottaa 
lukijan tiukasti näppeihinsä. 
Tarina vie mennessään. Juo-
nen käänteet on katsottava, 
kunnes takakansi tulee vas-
taan. Ei ihme, että päämajan 
tiedustelijat olivat hämillään 
tiedon syöttöjen ja harhau-
tusten sekamelskassa. Ih-
mettelmistä on lukijallakin; 
kirja-arvostelijasta on tullut 
uskottava kirjailija.

Kirja on myynnissä alu-
eemme Prisma-tavarata-
loissa.

Terho Ahonen
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Kaikki 
palvelut 
saman
katon alta!
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Tärkeitä linkkejä:
www.kpmaanpuolustajat.fi ,

http://www.rul.fi  ja
www.reservilaisliitto.fi 
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Vuotuinen maamme ainut 
kansainvälisen marssijär-
jestön (IML) hyväksymä 
marssitapahtuma keräsi tänä 
vuonna ennätysmäärän osal-
listujia. Vaasan ympäristöä 
kiersi 700 marssijaa, joista 
300 oli ulkomaalaista. 

Vaikka väkeä oli ennä-
tyksellisesti, oli maakun-
takomppanioiden edustus 
perinteisen niukka. 

Etelä-Pohjanmaan komp-
pania otti haasteen vastaan 
vuosia sitten joukkueella, 
mutta säännöllisesti vain 
Pohjanmaan komppaniasta 
kourallinen väkeä pitää lip-
pua yllä MPK:n osastona. 

Järjestäjät ja osallistu-
jat ihmettelevät joka vuo-
si suomalaisten sotilaiden 
poissaoloa. Tämähän ei ole 
kilpailu, vaan hieno ulkoi-
lutapahtuma, jonka osallis-
tumismaksun maakuntayk-
siköittemme väelle maksaa 
Pohjanmaan Aluetoimisto. 

Kansainvälisen kävely-
passimerkinnän saa joko 
21, 30 tai 42 km:n suorituk-
sesta kolmena peräkkäisenä 
päivänä. 

Nälkä kasvaa tässäkin 
lajissa, jolloin keräämällä 

Veri ei vapise Vaasan Marssilla?

Seuraavalla taukopaikalla saadaan uuninpohjaräis-
käleitä! Kuva Leena Liukkonen.

Paras kenttätesti on marssiminen. 
Seuraavalle marssille varusvaraston kautta. 

Kuva Hannu Maunula.

IML:n hyväksymien mars-
sien merkintöjä ympäri 
maailmaa, saa nostettua kä-
velijästatustaan. 

Marssijan uralla voi edetä 
vuosien myötä International 
Master Walker-, European 
Walker- ja Pan Paci� c Wal-
ker -tasoille. Matkan varrella 
tapaa aina iloisia ja mielen-
kiintoisia ihmisiä eri puolilta 
maailmaa, joita perusliikun-
ta kävely yhdistää. 

Meillä nuoremmilla ei 
ole syytä röyhistellä, sillä 
ensimmäisenä suomalaise-
na 89-vuotias Yrjö Saraste 
on suorittanut Hollannissa 
Nijmegenin  neljän päivän 
160 km:n marssisuorituk-
sen kaksikymmentä kertaa! 
Tämä helsinkiläinen ter-
vaskanto ja Vaasan Marssin 
aktiivikävijä kantaa ylpeänä 
Suomen lipulla varustetussa 
paidassaan tekstiä Veteran 
From World War II. 

Olisiko syytä jo ottaa Vaa-
san Marssin haaste vastaan, 
vai mitä mieltä olet maakun-
tajoukkojen taistelija? 

Hannu Maunula 

TULOSSA: 17.11.2012 Maakuntajoukkojen 
taistelijan voimankäyttökoulutus Vaasassa

Komppanioiden 
täydennys-
koulutusta

Alueemme maakuntajouk-
kojen sotureille on varattu 
Pohjanmaan koulutus- ja 
tukiyksikön vuosisuunnitel-
massa kaksi kohdehenkilön 
kohtaamiseen liittyvää kou-
lutuspäivää. Pilottikurssi 
pidettiin sunnuntaina 5.2 ja 
seuraava tömistellään mar-
raskuun 17. päivä. Koulu-
tus on Puolustusvoimien 
Pohjanmaan Aluetoimiston 
maksama alueen maakunta-
komppanioihin kuuluville. 

Viranomais-
yhteneväisyys

Koulutuksen runko nou-
dattaa hyvin pitkälle polii-
sihallinnon nykylinjausta. 
Tämä tekniikoiden ja tak-
tiikoiden yhdenmukaista-
minen on erittäin tärkeää 
ajatellen vaikkapa virka-
aputilanteita. Puhuttelu- ja 
suoja-asennot, etäisyyden 
hallinta ja liikkuminen tu-
levat tutuiksi. Samoin koh-
teensuojauskursseilla esille 
tulleet identifiointi, L- ja 
kolmiosäännön käyttö har-
joitellaan myös sovellettui-

na uhkatilanneharjoitteina. 
Näihin sisältyvät myös kul-
jetusotteet, maahanviennit ja 
käsirautojen käyttö. Päivän 
aikana harjoitellaan täysin 
uusina asioina puolustautu-
mista hyökkääjää vastaan, 
jolla on veitsi tai käsiase. 

Sovelletuissa harjoituk-
sissa on merkittävää kunkin 
harjoitteluryhmän sisäinen 
briif� . Jokainen osallistuja 
pääsee kertomaan keskeiset 
havaintonsa toiminnasta ja 
näin kyetään kehittämään 
paitsi henkilökohtaista myös 
partion osaamista. 

Keskittyminen 
asian ytimeen 

Kohteensuojausharjoituk-
sissa kohdehenkilön koh-
taamiseen liittyviä asioita 
joudutaan ajan puutteen 
vuoksi käsittelemään vain 
pintapuolisesti, jolloin tällai-
nen “uhkatilanneseminaari” 
luo taatusti uusia valmiuksia 
uhkan hallintaan. 

Kun tilanteeseen lisätään 
stressi, fyysinen rasitus se-
kä ympäristön tarkkailu (+1 
-sääntö), niin jokaisen osal-
listuja voi todeta taitojensa 

kohentuvan huomattavasti. 
Koskaan ei voi harjoitella 
liiaksi tämänkaltaisia voi-
mankäytöllisiä perustaitoja. 

Opintopolku on 
avattu

Kevään kurssin kurssipa-
lautteissa ihmeteltiin kovasti 
sitä, miksi tapahtuma ei saa-
nut suurempaa innostusta. 
Kaikki olivat yksimielisinä 

Harjoitusvälineistöä, taustallaan hallintaote.

Turvallinen kuljetusote varmistaa toiminnan suju-
vuuden.

sitä mieltä, että juuri tällä 
tavalla tulee voimankäyttö-
aihetta käsitellä. Kokonai-
suus rakentui pienistä osista 
ja niitä saatiin harjoitella 
riittävästi. Vaadittiin jopa 
aihetta maakuntajoukkojen 
perusosaamisen listalle. 

Uutisointikin tukee tätä 
vaatimusta, koska yhä raa-
istuneempi väkivalta on ar-
kipäiväämme. Uhriksi voi 

joutua kuka tahansa ja missä 
tahansa eikä “posken kääntä-
minen” ole riittävä suojautu-
mistoimenpide. Saamamme 
palaute velvoittaa meitä jat-
kossakin järjestämään näitä 
nousujohteisina. Nyt siis tä-
mäkin maakuntajoukkojen 
opintopolku jatkuu! 

Kuvat ja teksti 
Hannu Maunula
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Jurvassa syyskuun puo-
livälissä pidetty reservi-
läisten syysjotos kokosi 
yli 40 partiota kertaamaan 
sotilastaitoja. Laajapohjai-
sen järjetäjäjoukon  avulla,  
sekä Lentosotakoulun ja 
maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen tuella  jurvalaiset 
onnistuivat järjestämään  
elämyksellisen viikonlopun 
kilpailijoille ja toimitsijoille. 
Jotostehtävissä oli tilanteita 
sotilas- ja siviilimaailmasta. 
Tehtävissä tänävuonna ko-
rostui kokonaismaanpuolus-
tus ja viestintäturvallisuus.

Jotoksella partiot kisasivat 
kahdessa sarjassa. Suomen-
Sotilas-sarja oli suunniteltu 
perusterveelle reserviläi-
selle. Törni-sarja edellytti 
hieman parempaa kuntoa 
sekä sotilaallisten asioiden 
yksityiskohtaisempaa hal-
litsemista. Jotoksella perin-
teiseti mukana olleet neljä 
virolaisjoukkuetta kilpailivat 
Törni-sarjassa.

Perjantai-iltana 
matkaan

Jotos alkoi perjantai-iltana 
lähtöpuhuttelulla jossa oli 
rovasti Juhani Erkkosen 
kenttähartaus ja kilpailun 
johtajan Markku Laiteenmä-
en viimehetken ohjeet. Illan 
aikana partiot etenivät noin 
7 kilometrin matkan yöpy-
misalueelle rastitehtäviä 
tehden. Törni-sarjalaisille 
oli majoitusalueelle saapu-
misen jälkeen vielä tarjolla 
yötiedustelua. Erityistä iloa 
kilpailijoille sateisena ja pi-
meänä iltana toivat majoi-
tusalueen valmiiksi pilkotut 
kuivat nuotiopuut.

Reserviläisliiton syysjotos 
oli opettava elämys

Laihian reserviläisten talousryhmä vastasi jotoksen muonituksesta .

Virolaisjoukkue teki vesipelastustehtävän ammatti-
taidolla ja nopeasti.

Lauantai
Lauantain kilpailupäivä al-
koi kello seitsemän. Päivän 
aikana Suomen-Sotilas-sarja 
liikkui maastossa 15-20 ki-
lometriä ja Törni-sarja  20-
30 kilometriä. Partoit saivat 
vapaasti valita tehtävät ja 
suoritusjärjestyksen. Tällä 
pyrittiin välttämään suori-
tuspaikkojen ruuhkautumi-
nen ja harjaannuttamaan 
partioita ratkaisuihin. Päivän 
aikana oli tarjolla perinteis-
ten asekäsittelyrastien lisäksi 
esimerkiksi riehujan taltu-
tusta, ajoneuvotarkastusta 
ja sanomalaitteiden käyttöä. 

Launataina majoitusalu-
eelle palattiin valoisana ai-
kana.Huoltotauon jälkeen oli 

vuorossa iltarasteina  mm. 
puukonheittoa ja jurvalai-
sen puusepän työkalujen 
tunnistusta.  Lisäksi Len-
tosotakoulu oli lähettänyt 
kaksi kadettia Hornet- si-
mulaattorin kanssa tarjoa-
maan lentotehtäväelämystä  
jotosväelle.

Sunnuntai
Sunnuntai aamupäivän aika-
na jotosväki siirtyin takaisin 
Kalajaisten leirikeskukseen 
peseytymään ja syömään. 
Perinteisen pikataipaleen 
lisäksi 7–10 kilometrin pa-
luumatkalla  mm. miinoitet-
tiin silta, vaihdettiin polku-
pyörään rengas ja testattiin 
kaasunaamarin käyttötaito. 

Törni-sarjalla oli lisäksi 
ennen saunaa ja ruokailua 
vaativa vesipelatustehtävä. 
Siinä helikopteri oli pudon-
nut Kalajaisjärveen ja lentäjä 
piti pelataa järvestä sopivalla 
tavalla.

Haastava kokemus
Kilpailun tehtäväjohtajien 
Timo Keski-Valkama ja Jani 
Tikkalan johdolla rastipääl-
liköt olivat laatineet yksise-
litteisiä ja riittävän vaativia 
tehtäviä. Saadun palautteen 
perusteella tässä pääosin on-
nistuttiin. Järjestäjien haaste 
olivat olosuhteet. 

Ilman maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen, Lentosota-
koulun ja alueen maanomis-
tajien tukea jotostapahtuman 
järjestäminen puolustusvoi-
mien harjoitusalueen ulko-
puolella  olisi ollut mahdo-
tonta.

Jaakko Liinamaa

Kilpailun suojelijan toiminut  ampumahiihdon moninkertaina maailmanmestari ja olympiamitalisti Heikki 
Ikola jakoi palkinnot. Puolustusvoimissa elämäntyönsä tehnyt Ikola  on ollut Jurvan Reserviläisten jäsen 
vuodesta 1968.

Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Rauno Hauta-Aho oli liiton edustajana tark-
kailemassa jotosjärjestelyjä. Kuvassa menossa keskustelut toimitsijoiden ja 
jotoksen johtajan Markku Laiteenmäen kanssa.

Hornet- simulaattorilla saattoi tehdä lentotehtäviä 
lentokadettien asiantuntevassa ohjauksessa.
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Jääkäriprikaatin 33 vuosi-
päivää vietettiin Sodanky-
lässä perinteisin menoin. 
Vuosipäivän viettoon oli 
kutsuttu myös Jääkäripri-
kaatin Killan jäsenin, joita 
oli paikalla mm. Keski-
Pohjanmaalta kahdeksan kil-
talaisen ryhmä. Juhlapäivän 
vietto alkoi klo 08.00 sep-
peleen laskulla Sodankylän 
kirkkomaalla sankarimuis-
tomerkillä. Tilaisuus jatkui 
kasarmialueella prikaatin 
paraatikatselmuksella ja 
seppeleenlaskulla Joutselän 
patsaalle sekä ohimarssilla. 

Prikaatin ohimarssin vas-
taanottajina toimivat Jää-
käriprikaatin komentaja, 
eversti Petteri Koskinen sekä 
jatkosodan Jääkäripataljoo-
na 1:n veteraani, 92 vuotias 
alikersantti Paavo Palola 
Lohtajalta. 

Päiväjuhlassa sotilasko-
dissa palkittiin perinteiseen 

Lapin Jääkäriprikaati 33 vuotta
Vuosipäivän vietto Sodankylässä 28.9.2012

Lapin Jääkäriprikaa-
tin komentaja, eversti 
Petteri Koskinen ja 
Jääkäripataljoona 1:n 
veteraani, 92 vuotias 
alikersantti Paavo 
Palola Lohtajalta 
valmistautuvat 
Jääkäriprikaatin ohi-
marssin vastaanottoon 
28.9.2012 Jääkärikan-
kaan kasarmialueella.

tapaan prikaatin henkilö-
kuntaa ja varusmiehiä hyvin 
suoritetusta palveluksesta. 
Lisäksi Paavo Palola sai 
vastaanottaa Jääkäriprikaa-
tin Killan pienoislipun.

Juhlapäivän vietto hui-
pentui illalla Jeesiönjoen 
rannalla prikaatin rantasau-
nan maastossa yhteiseen 
illanviettoon maukkaine 
tarjoiluineen.

Seppo Yli-Norppa,
Kuva Liisa Yli-Norppa

För ett antal år sedan när 
jag var aktiv i nejdens re-
servisters styrelse satt vi 
och diskuterade hur vi som 
var aktiva i frivilligförsvaret 
skulle kunna effektivera vår 
marknadsföring mot samhäl-
let. Syftet var att bl. a. väcka 
mer intresse för vår sak bland 
allmänheten, och för att få in 
de som gjort sin militärtjänst-
göring tidigare som aktiva i 
frivilligförsvaret.

Jaakon Päivät 2012
Det var under denna dis-

kussion som tanken på ett 
infobord under Jakobs Da-
gar föddes, Jakobstad är un-
der Jakobs Dagar fyllt med 
folk i alla åldrar från hela 
landet samt övriga Norden. 
Vi gjorde en deal med staden 
Jakobstad där vi � ck en syn-
lig plats på torget för vårt in-
fobord mot att vi ställde upp 
ett antal ordningsvakter för 
övervakning av skolparken 

under kvällsevenemangen.
Vårt mål inför vårt första 

infobord var att visa upp oss 
i M/91 uniform och dela ut 
information om reservis-
ternas verksamhet i Jakob-
stadsregionen. Den positiva 
feedbacken från allmänheten 
under detta första infobord 
överraskade mig totalt, det 
var många som kom fram 
och viskade försiktigt ”det är 
bra att ni är här och visar upp 

under Jakobs Dagar och nu 
kan jag säga att jag var väl-
digt stolt över årets (2012) 
version av infobordet. I år 
var MPK i Mellersta Öster-
botten, Jakobstads KOTU 
avd., Nylands brigads gille, 
Kustjägargillet, reservof� ce-
rarna och reservisterna rep-
resenterade vid vårt bord. 
Och som krydda på detta så 
hade vi förmånen att ha med 
Sergeant Beatrice Lindqvist 
(stampersonal) och jäga-
re Sjöblom från Nylands 
brigad, och som sig bör så 
väckte dessa två mycket 

er pojkar”, en del veteraner 
kom fram och tackade för 
att vår sak förs vidare o.s.v. 
Efter detta första infobord 
så tänkte jag att detta är det 
bästa vi gjort i gröna kläder 
hittills.

Under åren som gått så 
har jag försökt påverka i 
� era olika riktningar för att 
alla nejdens aktörer inom fri-
villigförsvaret skulle kunna 
samsas runt samma infobord 

intresse från allmänheten.
Sergeant Lindqvist har 

dessutom börjat sin militära 
bana genom att delta i kursen 
”I Form För Milin” i Januari 
2011. Kursen ordnas av Ja-
kobstads KOTU-avdelning i 
samarbete med Folkhälsan i 
Österbotten i syfte att höja 
grundkonditionen under 6 
månader innan de rycker in 
för tjänstgöring.

Jörgen Härmälä
Utbildare för MPK 

Mellersta Österbotten

Äidit kiinostuivat maanpuolustuksesta.

Kunniaa lipulle.
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En vacker fredagsmorgon 
i Maj startade vi resan mot 
Dragsvik för att besöka/delta 
i kursen ”Kustjägarverksam-
het” på Gyltö. Efter en lång 
färd, som många med säker-
het kommer i ihåg, anlände 
vi till Dragsviks garnison, 
där den yngre generationen 
var på väg hem medan den 
äldre trädde i tjänst. Efter att 
parkerat, vet vi inte ännu om 
vi såg lite skumma ut eller 
om det var vår stora pack-
ning men militärpolisen tog 
hand om oss ganska snabbt. 
Men till vår lättnad var det 
en gammal bekant som såg 
till att vi kom till rätt plats.

Under tiden våra kurskam-
rater utrustades bekantade 
vi oss med Kustjägargillets 
ordförande och gillets verk-
samhet. När persedlarna ha-
de provats och bytts ut till rätt 
storlek åkte vi ner till Ekenäs 
hamn där 2 st. Jurmor vänta-
de på oss för att börja den 
3,5h långa sjömarschen till 
Gyltö. Eftersom deltagaran-
talet inte var så stort, rymdes 
vi och vår packning gott och 
väl i båda Jurmorna. Under 

EN HELG 
PÅ GYLTÖ

färden såg man bekanta 
landmärken som Koverhar, 
Syndalens sandstränder och 
Hangö udd. Även de skydda-
de skarvarnas biverkningar 
sågs under färden.

Efter att vi anlänt till Gyl-
tö blev det teorilektioner 

i grunderna för skydd av 
objekt samt genomgång av 
VOKS(ROE). Efter grup-
pindelningen kom kvällens 
höjdpunkt, utdelning av 
stg:n. Bivacken � ck vi ord-
ning på efter en stund även 
om vi gjorde allt i totalt mör-
ker. Efter det påbörjades pat-
rullering och uppförande av 
”utsiktsplats”. Fiende kon-
takt � ck vi på morgonkvisten 
och efter lite tumult tror vi att 
vann slaget. Efter att ha gått 
igenom läget � ck vi alla lite 
behövlig sömn. 

Lördag morgon började 
med frukost ( gröt och kaffe/
te!) i grottan. Grottan är inte 
så liten som det låter för de 
som varit in dit vet att där 
ryms en hel del. Efter fru-
kosten följde punktutbild-
ningen där vi gick igenom 
checkpoint, inspektion av 
fordon, säkerhetskontroll av 
person och möte med Ja/Nej 
person. När vi hade färdigt 
punktutbildningen hade vi 
en tillämpad övning där vi 
då skulle tillämpa våra ”nya” 
kunskaper. För eftermidda-
gen var det planerat skyt-
teutbildning och orientering. 
Första gruppen började med 
torrövning och � yttade sen 
över till skarpskyttedelen. 
Skyttedelen gick så pass bra 
att en av oss(den med högre 
tjänstegrad) blev belönad 
för sitt goda arbete på skjut-
banan. En sak tycker jag att 
man ska komma ihåg då det 
gäller skytteutbildning, om 
man ska utbilda skyttarna 
hur man skjuter med den 
finska stg:n ska man inte 
själv som utbildare ha en 
amerikans plastbysse.

På kvällen blev det sim-
ning och bastu, i den ordnin-

Transporten väntar..

Klar för avfärd.

Löpgraven resas på � .

Matsalen inne i grottan.

gen, klippstranden var näm-
ligen ca 700 m från bastun, 
samt korvgrillning eller gril-
la ”skärbä” som våra sydliga 
vänner kallar det. 

På söndags förmiddagen 
gjorde vi anfall med 2 grup-
per och det gick ganska bra 
med tanke på att deltagarna 
inte torrövat för det och att 
de � esta såg varandra förs-
ta gången.  När vi tagit vårt 
objekt började vi rensa upp 

löpgraven och det gjorde 
vi med grupper på 2 eller 4 
personer. På den gamla go-
da tiden tränade kustjägarna 
för att återta fästningarna 
och det är samma taktik då 
som nu, fart och eldgivning. 
Efter några varv i löpgraven 
blev det vapenvård och före 
avfärden mot Ekenäs  be-
sökte vi torn 2 med en 130 
mm:s pjäs. Sjömarschen till-
baka gick utan problem och 

i Ekenäs väntade 2 lastbilar 
för transport till garnisonen. 
Eftersom vi skulle fortsätta 
färden norrut, hoppade vi in 
i hytten. Märk min förvåning 
då chauffören nästan var 
hemma från ”heimbyijin” i 
Korsholm. Det är bara för 
litet det här svensk� nland.

Håll � aggan högt vi ses 
där ute i höstmörkret

Nicklas Gustafsson
Kotu-utbildare

Skribenten laddar upp 
för söndagens anfall.
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SÄHKÖT POIKKI -KOULUTUS 
 
LAUANTAINA 27.10.2012 
 
KESKI-POHJANMAAN KOTU-YKSIKÖN LUOKKA 
TORIKATU 40, KOKKOLA 

 
 
 

Kurssin päämääränä on selvittää osallistujille 
sähkökatkojen vaikutukset ja neuvoa keinoja 
niistä selviytymiseksi. 
 
Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat 

- kansalaisia uhkaavat yhteiskunnan 
häiriötilanteet ja niihin varautuminen  

- Suomen sähköjärjestelmän perusrakenne  
- kodin sähköverkon perusrakenne  
- sähkökatkot asumisessa ja elämisessä  
- sähkökatkot muissa arjen tilanteissa 

 
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti 
Reserviläisliiton jäsenille. Koulutus on 
Reserviläisliiton jäsenille maksuton. Muille 
kurssimaksu on 20 €. 
 
Lisätietoa kurssista antaa kurssinjohtaja Jani 
Pikkarainen p. 050 553 6828. 
 
Ilmoittautumiset 17.10.2012 mennessä MPK:n 
kotisivujen kautta tai piiritoimistoon p. 0400 
395 909. 
 
Tilaisuuden järjestää  
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)  
Länsi-Suomen maanpuolustuspiirin  
Keski-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö 

 
 

 

 
 

 

Pohjalainen Neuvosseura toimii kaikkien 
kolmen pohjalaismaakunnan alueella. Yh-
distyksen jäseneksi kutsutaan jokainen, jolle 
Tasavallan presidentti on myöntänyt tittelin.
Seuran tehtävänä on mm. ylläpitää yhteytttä 
kulttuuriimme, talouselämäämme sekä ajas-
samme tapahtuviin muutoksiin. Yhdistykse-
nä seuralla ei ole kytkentöjä poliittisiin tai
muihin aattellisiin liikkeisiin. Seura järjestää 
nyt ensimmäisen kerran arvoseminaarin Sei-
näjoella. Heikki Kouhi

Osa pääparkin automäärästä.

Etelä-Suomessa riehuvasta 
tehdasaluepalosta vapau-
tuu erittäin myrkyllinen 
kemikaalipilvi. Pilvi leviää 
tuulen mukana lähialueil-
le. Tuulen voimistuminen 
uhkaa lähialueen suuria 
asutuskeskuksia. Laajoihin 
evakuointeihin on ryhdytty. 
Viranomaisten suunnitelmi-
en mukaisesti vaara-alueen 
asukkaita evakuoidaan 
muun muassa Pohjanmaalle.

Evakuointijärjestelyjen tu-
eksi on pyydetty virka-apua 
Puolustusvoimilta. Virka-
apuosastoissa ovat mukana 
myös maakuntajoukot. Poh-
janmaalle saapuu Isoonky-
röön viikonlopun aikana 
arviolta 20 - 30 000 ihmistä.

Pohjanmaan komppanian 
virka-apuosaston tehtävänä 
on avustaa poliisiviranomai-
sia omalle alueelleen sijoitet-
tavien siviilien liikenteenoh-
jauksessa, sekä järjestykseen 
ja turvallisuuteen liittyvissä 
tehtävissä poliisin antaman 
erillisohjeistuksen mukai-
sesti. Komppanian ensim-
mäinen tehtävä on asettaa 
liikenteenohjausryhmä ris-
teysopastukseen sekä pai-
koitukseen. Toinen tehtävä 
on vartioinnin järjestäminen 
ensimmäisen kokoontumis-
paikan majoitusalueelle, 
tavoitteena turvata siviilien 
turvallisuus sekä heidän mu-
kanaan oleva omaisuus.

Onneksi tämä oli vain 
kuvitteellinen tilanne. Vir-
ka-apuosaston kuvattu toi-
menkuva kuitenkin liittyy 
todennäköisimpiin tehtäviin, 

Lisääkin mahtuisi vielä.  

Käsimerkkejä täydennetään tarvittaessa sanallisin ohjein.

Hallitsematon suurpalo Etelä-Suomessa 
– evakuoinnit laajoja

joita se saisi todellisessa ti-
lanteessa. Tällaisen tilanteen 
harjoitteluun saimme mah-
dollisuuden aidoissa oloissa 
Isonkyrön Herättäjäjuhlien 
yhteydessä. 

MPK:n liikenteenohjaus- 
sekä järjestys- ja turvalli-
suuskurssit osallistuivat He-
rättäjäyhdistyksen järjestely-
organisaation mukana juhli-
en järjestelyihin. Kursseilta 
saatu kokemus oli arvokasta 
ja toi esiin aitojen, isompien 
harjoitteiden tarpeellisuuden 
jatkossakin.

Pohjanmaan komppani-
aan kuuluneet osallistujat, 
vahvistettuna Pohjanmaan 
Koulutus- ja tukiyksikön 
henkilöstöllä, hoitivat liiken-
teenohjauksessa kolmea ris-
teystä ja muutaman iltatilai-
suuden muiden kurssilaisten 
osallistuessa mm. paikoitus-
opastukseen. Tehtävät saa-

tiin hoitumaan hyvin ilman 
jonoja pääteillä, eikä paikoi-
tusalueidenkaan läheisyy-
teen niitä juurikaan ehtinyt 
syntyä. Asiaa luonnollisesti 
auttoi järjestelyorganisaa-
tion todella perusteellisesti 
tehty etukäteissuunnittelu. 
Palaute toiminnastamme on 
ollut positiivista ja kiittävää.

Järjestys- ja turvalli-
suuskurssilaiset puolestaan 
huolehtivat teltta-alueen 
henkilöiden ja omaisuuden 
suojelemisesta sekä yleisestä 
järjestyksestä teltta-alueella 
yöaikaan. Jokaisessa parti-
ossamme oli mukana järjes-
tyksenvalvojakortin omaava 
henkilö. Muutamia ulkopuo-
lisia häiriötekijöitä lukuun 
ottamatta teltta-alue saatiin-
kin pidettyä rauhallisena ja 
ihmisten yöuni turvattua.

Pidennetty viikonloppu 
näissä merkeissä oli antoisa. 

Osallistuminen todelliseen 
tapahtumaan, kuvitellun ja 
pienimuotoisen koulutusta-
pahtuman sijasta kehitti val-
miuksiamme toimia yhteis-
työssä suurten ihmisjoukko-
jen kanssa. Suuri väkimäärä 
ja viidenkin sadan auton 
päivittäinen ohjaaminen ke-
hitti kykyä toimia paineen 
alla ja soveltaa aiemmin 
opittuja asioita laajempaan 
käytäntöön. 

Tammikuussa 2013 pi-
dämme yksipäiväisen talvi-
liikenteenohjausharjoituk-
sen Laihialla.

Omalta osaltani esitän 
lämpimät kiitokset juhlaor-
ganisaatiolle kutsusta tehtä-
viin, sekä kurssien osallistu-
jille aktiivisesta ja tuloksek-
kaasta työskentelystä.

Teksti ja kuvat: 
Juha Ala-aho
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  kalliomurskeet 
  kapillaarikatkosepelit 
  täyte- ja eristehiekat 
  seulottua salaojasoraa 

  puutarhamultaa
  asfalttimursketta
  murskausurakoinnit
  kiviaineskuljetukset

Isokalliontie 11
Kalajoki
Puh. 08-460 760

Kivenkovaa
ammattitaitoa

yli 30 vuoden ajalta
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”Pyssy on vaarallinen, 
vaikka siinä ei olisi reikääkään”

Otsikon lauseen alkupä-
rän sanottiin lapsuudessani 
juontavan kiertävän roma-
niperheen isän varoittaes-
sa lapsiaan valkolaisten 
1700-luvulla tapahtuneista 
luvattomasti maanomista-
jan maalle leiriytyneiden 
romanien aseellisesta hää-
tämisestä. Mainittuna aikana 
kerrotaan isäntien vieneen 
poikansa ja renkinsä sun-
nuntaina mailleen leiriyty-
neiden mustalaisten jahtiin 
suusta ladattavien aseiden 
ja jousipyssyjen kanssa.

Mikäli tarina on totta, 
syyllistyivät isännät mur-
hiin, joista ei tarinan mukaan 
rangaistu?

Viime vuosina on Suo-
messa tehty ampuma-aseil-
la uskomattomia joukko- ja 
yksittäisiä murhia ja tappoja. 
Niitä on tehty luvallisilla ja 
luvattomilla aseilla. Mikään 
laki ei pysty estämään jouk-
ko- tai yksittäisiä murhia ja 
tappoja ampuma-aseilla tai 
räjähteillä, koska luvattoman 
ampuma-aseen saa suurissa 
kaupungeissa suurella rahal-
la muutaman tunnin sisällä 
ostoilmoituksesta.

Patruunat maksavat 50 
centistä yhteen euroon kap-
paleelta. Mm. venäläisiä 
rynnäkkökivääreitä sanotaan 
saavan milloin vain, samoin 
patruunoita.

Myös räjähdysaineita on 
piilovarastoissa ties kuinka 
paljon. Niitä on saatu mur-
tautumalla työmaiden ja 
muihin räjähdevarastoihin. 
Myös sytytysmateriaalia on 
saatavana samassa mitassa.

Mistä allekirjoittanut on 
saanut mainitut asiat tie-
toonsa? Pitää vain kuunnella 
kuulemiaan ”korvat torvel-
la....”

Nyt vaaditaan pistooli- 
ja revolveriaseiden kotona 
säilytyskieltoa!? Kuinkahan 
moni laillisia aseita omista-
va luovuttaisi aseitaan vi-
ranomaiskerääjille? Kyllä 
siinä kävisi niin, etteivät 
he luovuttaisi aseitaan pois. 
Seurauksena olisi sakko ja 
aseet saatettaisiin merkitä 
luvattomiksi. Olisiko tilan-

ne nykyistä turvallisempi, 
en usko.

Lääkärien ja valvovien 
viranomaisten on seurattaa 
entistä huolellisemmin ns. 
epävarmasti ja poikkeuksel-
lisesti käyttäytyviä ampuma-
aseiden omistajia. Samon 
runsaasti alkoholia käyttäviä 
puhumattakaan toistuvasti 
rattijuopumuksista rangais-
tuja ja huumeita käyttäviä.

Tietenkin toimenpiteet 
lisäisivät lääkärien ja po-
liisien työtä, mutta yhteis-
kunnan kannattaisi palkata 
muutamia kymmeniä polii-
seja juuri em. tarkkailijoiksi. 
Säästönä voisi olla ties kuin-
ka monta turhan kuoleman 
estämistä.

Kun ja jos terveen ihmi-
sen päässä niksahtaa, hän on 
poissa tolaltaan. Muita syitä 
esim. Poomarkun murhe-
näytelmään ei ole tiedossa, 
ainakaan mitä tähän asti on 
julkisuuteen saatettu. Ku-
kaan ei tiedä mitä päällepäin 
normaalin perheenisän pääs-
sä tapahtui hänen tehdessään 
omille lapsilleen sen mitä te-
ki? Lopuksi hän siirtyi las-
tensa kanssa peruuttamatto-
man rajan tuolle puolen.

Nyt sanotaan, että jos 
murha-ase ei olisi ollut saa-
tavilla, ei hirmutekoa olisi 
tapahtunut. Mutta hän olisi 
voinut toteuttaa teot muilla 
tavoin.

20.6. kertoi tekstitv, että 
kantahenkilökuntaan kuu-
luva on haavoittunut vai-
keasti ampumaradalla. Hän 
haavoittui ampuma-aseen 
luodista. Uutinen ei kerto-
nut, oliko kysymyksessä ta-
paturma vai tahallinen teko?

Tämän kirjoittaja toimi 
nuorena aliupseerina, myö-
hemmin toimiupseerina 
monien vuosien ajan varus-
miesten kouluttajana, myö-
hemmin kantahenkilökun-
nan ammuntojen valvojana. 
Yhden kerran pääsi alokas 
nousemaan makuuammun-
ta-asennosta ylös Suomi-
konepistoolin osoittaessa 
itseeni! Poika oli häkeltynyt 
ilmoittaen, ettei ase toimi!

Jännitin vatsalihaksiani 

odottaen luodin tai luotien 
iskeytyvän vatsaani ja lä-
pi ruumiini. Onneksi � ksu 
upseerikokelas havaitsi ti-
lanteen ja tarttui pojan ta-
kaa aseen piippuun, jolloin 
eteeni maahan surahti sarja. 
Kylmä hiki purskahti jo-
kaisesta hikihuokosestani. 
Onnettomuudekseni olin 
kääntänyt huomioni jonkun 
toisen alokkaan toimintaan 
eivätkä kokelas ja ryhmän-
johtajatkaan hoksineet heti 
pojan nousemista makuu-
asennosta. Alokas nousi 
ampumapaikaltaan todella 
nopeasti.

Mieleeni juolahti aina ja 
varsinkin mainitun tapauk-
sen jälkeen, että jos jollakin 
miehellä on esimiestään koh-
taan vihaa, niin se voi, ellei 
valvoja ole todella tarkkana, 
koitua kouluttajan kuolemak-
si. Onneksi näin en muista 
tapahtuneen. Mieluimmin 
ampuja on ampunut itseään 
esierkiksi suuhunsa.

Jo nyt on ampuma-aselaki 
todella tiukka Ampumahar-
rastus niin lyhyillä kuin pit-
killäkin aseilla on monen 
monen ihmisen aito harras-
tus. Reserviläispiirissä ope-
tetaan nuoria käsittelemään 
aseita oikein ja oppimaan 
ampumaan.

Monet kehittyvät lajissa 
niin hyvin, että edustavat 
maataan jopa olympialai-
sissa. Sitä paitsi maanpuo-
lustuksessa tarvitaan hyvää 
ampumataitoa. Jumala var-
jelkoon Suomea, ettemme 
joutuisi koskaan mainitttuun 
tilanteeseen.

Esimerkin voiman sano-
taan olevan tehokas. Näin 
varmasti onkin. Olisiko vä-
kivaltapelejä pelaavien nuor-
ten sielun syövereihin iskos-
tunut mainittujen pelien vä-
kivaltaisuus, joissa saadaan 
virtuaalisesti hengiltä suuria 
joukkoja? Näin ainakin soti-
laspeleissä. Nuoret pelaajat 
ehkä ihannoivat mielikui-
tussankareita ja ihannointi 
voi muuttua siraalloiseksi. 
Näinkin voi ajatella nuorten 
miesten muutaman vuoden 
välein tekemien joukkomur-

hien vuoksi.
Nyt käydään Norjan oike-

usistuimessa väittelyä teki-
kö joukkomurhaaja Bräivik 
tekonsa normaalissa tilassa 
ollessaan, vai oliko hän hen-
kisesti todella sairas? Näin 
kaukaa ajateltuna ei täydes-
sä järjen juoksussa oleva ih-
minen voisi tehdä niin kuin 
hän teki. Kysymyksessähän 
oli terroriteko. Puuttumatta 
enempiin arvailuihin, en 
kadehdi oikeusistuimen tuo-
mareita ja päättäviä elimiä.

Poomarkun tapahtumaa 
on ehditty nimetä esimer-
kin aikaasaamiseksi. Ehkä 
jatkotutkimukset tuovat va-
laistusta teon syyhyn. Mui-
den kuin rikostutkijoiden 
on parempi vaieta ainakin 
julkisesti ottamatta syyhyn 
kantaa. Leskellä ja omaisil-
la on tietämistä, että he kes-
tävät sanomattoman surun, 
Lasten äiti saa varmaankin 
apua, ilman sitä hän ei jak-
saisi kantaa surua rakkaiden 
lapsiensa poismenosta.

Ainakin itselleni tekee 
pahaa ajatellesani julmaa 
tekoa. Ainakin se on varmaa. 
että heidän on nyt hyvä olla.

Tätä kirjoittaessan 20.6. 
Itä-Suomen paikallistv-
uutisia kuunnellessani, on 
Joensuun poliisi paljastanut 
pimeiden aseiden kauppa-
toiminnan. Jälleen yksi esi-
merkki luvattomien aseiden 
olemassaolosta.

Pitäkäämme lailliset 
aseemme tiukasti lukkojen 
takana ja niin, ettei säily-
tystilaan ole muilla pääsyä. 
Lisäksi matkalla ampuma-
radalle ja takaisin on aseet 
syytä kuljettaa tavaratilas-
sa. Jos ne ovat näkyvillä 
esimerkiksi takapenkillä ja 
kuljettaja poikkeaa vaikkapa 
huoltamolle, saattaa käydä 
niin, että auton sivulasi on 
rikki ja ase/aseet on anas-
tettu. Ammattivaras toimii 
määrätietoisesti ja nopeasti.

Toivokaamme kaikille 
turvallisuutta ja jokaiselle 
sisäistä rauhaa.

Ilmari Matinniemi
Toimiups.evp.

Kiuruvesi
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Nykyinen Reserviläisliiton  
puheenjohtaja Markku Pak-
kanen ilmoitti jo keväällä, 
että hän ei asetu ehdolle Re-
serviläisliiton puheenjohta-
jan valinnassa. 

Nyt käynnissä olevaan 
puheenjohtajakisaan on 
ilmoittautunut kolme hen-
kilöä.  Tällä hetkellä il-
moittautuneiden lisäksi 
saattaa puheenjohtajakisaan 
ilmoittautua vielä muitakin 
ehdokkaita, joten jäämme 
mielenkiinnolla odottamaan 
mahdollisia lisäehdokkaita.

Ensimmäisenä esitti Äh-
tärin Reservinaliupseerit 
ry kansanedustaja Mikko 
Savolaa Reserviläisliiton 
puheenjohtajaksi , toisena 
esitti Turun Reservinaliup-
seerit – Turun Reserviläiset 
ry Reserviläisliiton nykyistä 
1. varapuheenjohtajaa  Osmo 
Suomista Reserviläisliiton 
puheenjohtajaksi ja kolman-
tena esitti Vantaan Reservi-
läiset ry kansanedustaja Tom 
Packale’nia Reserviläisliiton 
puheenjohtajaksi.

Keskustan kansanedustaja 

Reserviläisliiton puheenjohtajavaalit

Mikko Savola. Osmo Suominen.

minnan oltava jäsenistölle 
mielekästä, niin myös uuden 
jäsenistön saaminen mukaan 
on helpompaa.

Iältään Savola on 30 vuot-
ta ja sotilasarvoltaan yliker-
santti.

Toisena esittivät Turun 
Reservinaliupseerit – Turun 
Reserviläiset Ry Varsinais-
Suomen Sotaveteraanipiirin 
toiminnanjohtajaa Osmo 
Suomista puheenjohtajaksi. 
Osmo Suominen on ollut 
vuodesta 2006 Reserviläis-
liiton varapuheenjohtaja, 

Tom Packalén.

pitkäaikainen liittohallituk-
sen jäsen sekä Varsinais-
Suomen Reserviläispiirin 
puheenjohtaja. Hänellä on 
näistä ehdokkaista eniten 
kokemusta Reserviläisliiton 
toiminnasta ja jo työnsäkin 
puolesta veteraanitoiminta 
on hänelle tärkeä asia. 

Suominen pitää tärkeä-
nä, että Reserviläisliitto on 
vaikuttamassa vapaaehtoi-
seen maanpuolustustyöhön 
liittyvissä asioissa. Lisäksi 
hän painottaa ampumarata-
verkoston ja ampumaharras-
tuksen säilymisen tärkeyttä 
maassamme.

Suomisen vaikutus Re-
serviläisliiton toimintaan ja 
suunnitteluun on ollut mer-
kittävää, hän on mm. ollut 
luomassa Reserviläisliiton 
strategiaa. Strategiatyössä 
hän pitää tärkeänä järjestö-
kentän kuulemista Reservi-
läisliiton toimintaa linjatta-
essa. Iältään Suominen on 
52 vuotta ja sotilasarvoltaan 
sotilasmestari.

Perussuomalaisten Kan-
sanedustaja Tom Packalén 

on ensimmäisen kauden 
kansanedustaja. ”siviiliam-
matiltaan” komisario.  Hän 
on toiminut Reserviläislii-
ton joukkueen valmentajana 
AESOR-järjestön sotilasmo-
niotteluissa ja liiton omissa 
kansainvälisissä kutsukilpai-
luissa. Hän toimi myös kan-
sainvälisessä sotilastieduste-
lukilpailuissa vuonna 2002 
Suomen reserviläisjoukku-
een kapteenina ja lisäksi hän 
on osallistunut kolme kertaa 
seikkailu-urheilukilpailu 
Eco Challengeeen.

Iältään Packalén on 43 
vuotta ja sotilasarvoltaan 
vääpeli.

Nämä kolme henkilöä 
ovat tällä hetkellä ilmoittau-
tuneet puheenjohtajakisaan. 
Valittava puheenjohtaja pys-
tyy vaikuttamaan monella 
tavalla Reserviläisliiton toi-
mintaan ja kehitykseen.

Olemme tekemässä tärke-
ää päätöstä, joten toivotta-
vasti mahdollisimman usea 
piirimme reserviläiskerho 
saa edustajan vaalipäiväksi 
syyskokoukseen.

Mikko Savola on ensimmäi-
sen kauden kansanedustaja, 
puolustusvaliokunnan jäsen 
ja ”siviiliammatiltaan” maa-
talousyrittäjä. Hän on ollut 
vuodesta 2003 Ähtärin Re-
servinaliupseerien jäsen ja 
lisäksi hän on aikaisemmin 
osallistunut Etelä-Pohjan-
maan maakuntakomppanian 
toimintaan.

Savolan mielestä Reser-
viläisliitto on tehnyt vuo-
sikymmenten ajan tärkeää 
työtä ja Reserviläisliitolla 
on pitkät perinteet, joita tu-
lee vaalia jatkossakin ja tu-

levaisuuden haasteita ei saa 
kuitenkaan pelätä.  Lisäksi 
hän painottaa ampumatai-
don ylläpitämisen mah-
dollistamista maassamme 
takaamalla ampumaratojen 
läheisyys ja aselain järjet-
tömät muutokset estämällä.

Savolan mielestä jäsenis-
tön vaikutusmahdollisuudet 
on oltava hyvät mainiten 
mm., että Eduskunnassa 
säädettävä ulko- ja turval-
lisuuspoliittinen selonteko 
vaatii myös Reserviläislii-
ton näkemyksen. Lisäksi 
hän mainitsee kerhojen toi-

Tarkka-ampujat FINNSNIPER 2012 -kilpailun alkupuhuttelussa.

Jakobstads utbildnings- och 
understödsavdelning fick 
under våren en förfrågan om 
att ställa upp en motstyrka i 
samband med årets interna-
tionella FinnSniper -pricks-
kyttetävling och intresset 
bland avdelningens utbilda-
re var så stort att valet � ck 
ske genom lottning. Under-
tecknad verkade som mots-
tyrkans gruppchef och hade 
fem mannar till förfogande. 
Tävlingsledningen bestämde 
ROE och motstyrkan försågs 
med gps-trackers för att led-
ningen kunde följa våra rö-
relser.

Uppgiften inleddes med 
att vi � ck ett ansvarsområde, 
som löpte risk att användas 
som observationsterräng för 
tävlingsdeltagarna under 
natten mellan 6-7 juli. Del-
tagarna bereddes möjlighet 
att spana målområdet för 
följande dags skjutningar 
och därför vore en noggrant 
utförd spaning till god hjälp 
för ett lyckat skyttemoment. 

Motstyrkan hade ett stort 
område att patrullera i och 
därför var förpackningen 

Finn
Sniper 
2012

med sk PAVAs till god hjälp i 
skymningen. ROE inbegrep 
att vi hade en buffertzon där 
vi kunde utföra fasttagande 
och vidarebefordra de fi-
entliga till återtransport till 
startområdet för nytt försök 

att ta sig till den aktuella 
terrängen. Förutom att up-
pdraget i sig var intressant 
ur ren infanterisynpunkt, 
var även kontakten med 
tävlingsdeltagarna givande. 
Nya bekantskaper knöts 

och diskussionerna tog vid 
när pauser fanns. Ur mots-
tyrkans synpunkt kan man 
konstatera att den långa ge-
mensamma tiden inom MPK 
och även landskapstrupper-
na har gett en stor dos rutin 

och vana att verka tillsam-
mans, vilket kändes tydligt 
i patrulleringsuppdraget. Ur 
sportsmannasynpunkt får 
antalet fasttagna kontrahen-
ter vara onämnt, vi sätter 
större värde i upplevelserna 

och de småtrevliga inciden-
terna som utspelades i Loch-
teånatten mellan den 6-7 juli.

Kari Rönnqvist
Avdelningschef,

Jakobstads utbildnings- 
och understödsenhet
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Oli elokuun perjantai, kun 
istuin ulkona ja päätin soit-
taa Jarl Portinille eli Jallelle, 
niin kuin me kaikki olimme 
hänet tottuneet tuntemaan. 
Hän oli huvilallaan ja iloi-
sena  kuten yleensä aina 
kertoillen olostaan. Kaikki 
oli hyvin ja hän kutsui mi-
nut sinne vielä joku päivä 
vaimoni kanssa. Lupasi tulla 
hakemaan mantereelta. Tu-
li sunnuntai ja Irma, hänen 
vaimonsa, soitti suruviestin 
– Jalle oli poissa.

Pedersören Leplaksissa 
Jalle oli elänyt elämänsä 
kotitilallaan maanviljeli-
jänä ja hoitaen karjaansa. 
Sen ohessa hän hoiti myös 
useita luottamustehtäviä niin 
paikallisessa kalastus- kuin 
metsästysseurassa. Kalastus 
ja metsästys olivat hänelle 
tärkeitä harrastuksia. Mi-
näkin pääsin usein mukaan 
”kalakaveriksi” ja joskus 
myös sorsajahteihin. Am-
pumaseurassa hän vaikutti 
aktiivina pitkään toimien 
johtokunnan jäsenenä ja 
myös puheenjohtajana. Hän 
oli mukana järjestämässä 
useita suurtapahtumia am-
pumaradalla.

Kahdeksankymmentä-
luvulla  Jalle liittyi myös 
Pietarsaaren Seudun Reser-
viläisiin ja siitä asti hän toimi 
aktiivisena mm johtokun-
nassa ampuma-aliupseeria, 

In memoriam Jarl Portin
varapuheenjohtajana ja 
viimeiset vuodet perinne-
toimikunnan jäsenenä. Hän 
sai useita huomionosoituk-
sia niin Kerhon, Keski-Poh-
janmaan Maanpuolustajien 
piirin kuin Reserviläisliiton 
osalta. Myös Ruotsin kodin-
turvajoukkojen mitalia oli 
hänellä kunnia kantaa. Hän 
osallistui useasti erilaisille 
maanpuolustuskursseille 
oppilaana, kouluttajana ja 
kurssin vetäjänä.

Oravaisten ”Kungliga Ös-
terbottens Regementets Lif 
Compagnie”-yhdistyksessä 
Jalle  vaimonsa kanssa oli 
tuttu näky. Yhdistyksen 
matkat esiintymisineen niin 
kotimaassa kuin ulkomailla 
kiinnostivat häntä aina ko-
vasti ja hän oli niihin lähes 
aina vapaaehtoisena. Oli 
hienoa että komppanian 
lippu soittajineen seurasivat 
häntä hänen viimeisellä mat-
kallaan.

Tuntuu kovin epäreilulta, 
että hän 66 vuoden iässä 
täytyi poistua keskuudes-
tamme. Hänellä olisi vielä 
ollut paljon annettavaa.

Raimo Risikko

Söndagen den femte augusti 
avled pensionerade jordbru-
karen Jarl Portin i Lepplax. 

Jarl Portin � ck lämna det 
jordiska livet ute på som-
marstugan i Lepplax skär-

gård. Efter � era års ohälsa 
drabbades han av en sjuk-
domsattack och livet stod 
inte längre att rädda. 

Jarl Portin var född den 
30 april 1946. Han � ck vä-
xa upp och tillbringa hela 
sitt liv på natursköna Knö-
usa där han också övertog 
föräldrarna Rurik och Vera 
Portins gård och hemman. 

Utöver jord- och skogs-
bruk kom Jarl att ägna sig åt 
många olika fritidsintressen 
med jakt, vapenteknik, täv-
lingsskytte och � ske som de 
främsta. Han var aktiv i Ora-
vais historiska förening och 
dess Kungliga Österbottens 
regementes lifscompagnie. 
Efter egen historisk forsk-
ning tillverkade han en tre-
punds fältkanon som kom att 
används � itigt i regementets 
historiska uppvisningar i 
Finland och utomlands. 

Intresset för historiska 
vapen ledde honom också 
in på vapensamlande, och 
han innehade en värdefull 
vapensamling.

Jaktskytte utövade Jarl 
Portin främst i Jakobstads 
skytteförening och kom 
länge också att verka som 
funktionär vid tävlingar på 
skjutbanan vid Kållbyvägen. 

Jarl Portin var också aktiv 
i Jakobstadsnejdens reser-
vister och speciellt i dess tra-
ditionsarbete. Han var länge 

föreningens vapenunderof� -
cer och behjälplig i praktiska 
uppgifter bland annat i före-
ningens skytteverksamhet. 
Hans militärgrad var under-
sergeant, och han fungerade 
även som landsförsvarets 
utbildare.   

I hembyn utövades jakt-
intresset i Lepplax jaktklubb 
och dess älgjaktlag. Fiske 
och � skeriärenden ägnade 
han sig åt i Lepplax-Norrby 
vattendelägarlag och i Lepp-
lax-Norrby � skelag.

Han deltog också i by-
aforskarsgruppens arbete 
för att dokumentera hembyn 
och dess gårdsgrupper.

Jarl Portin sörjes närmast 
av hustrun Irma, tre barn, tre 
barnbarn och två barnbarns-
barn. 

Bland de sörjande står 
också det vida nät av vänner 
som han med sitt öppna och 
vänliga sinnelag � ck långt 
utöver hembyns gränser. 

Jordfästning ägde rum 
fredagen den 17 augusti i 
Pedersöre kyrka. 

Bertel Widjeskog

Kannuksen Reserviläisten 
ja Reserviupseerikerhon
sääntömääräiset 

SYYSKOKOUKSET
15.11.2012 klo 18.00 
Kannuksen Keskuspesula, Sähkötie 6
Tervetuloa!  Hallitukset

Vaasan Reserviupseeripiiri – 
Vasa Reservof� cersdistrikt ry:n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS 

ja piirin toiminnan 
60-VUOTISJUHLAKOKOUS 
pidetään keskiviikkona 21.11.2012 
klo 19:00 alkaen Vaasan Sotilaskodissa.

Juhlaesitelmä; RUL:n liittovaltuuston 
puheenjohtaja majuri res. Jorma Kallio.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä 
syyskokoukselle määrätyt asiat.
Hallitus kokoontuu klo 18:00.

Kahvitarjoilu TERVETULOA
Hallitus

Vaasan Maanpuolustusnaiset ry:n

SYYSKOKOUS pidetään 
tiistaina 23.10.2012 klo 19.00 
Vaasan Sotilaskodilla, 
osoite Korsholmanpuistikko 6–8, 65100 Vaasa.
Kokousta ennen klo 18.00 tutustumme 
Vaasan taideyhdistyksen uusiin tiloihin 
ja taidelainaamoon sekä 
taiteilija Paula Blå� eldin näyttelyyn.
Osoite Kasarminkatu 13. Tervetuloa!

Kalajoen Reserviupseeri ry:n 
ja Kalajoen Reserviläiset ry:n
sääntömääräiset 

SYYSKOKOUKSET pidetään 
keskiviikkona 14.11.2012 klo 19.00 alkaen
Kalajoen Satamassa, Satamatie 395 Rahja
Esillä sääntömääräiset syyskokousasiat.
Kokouksen alussa kahvit ja sataman esittely.
Tervetuloa Hallitukset

Keski-Pohjanmaan 
Reserviläispiiri ry:n, 
Reserviupseeripiiri ry:n ja 
Maanpuolustajien Piiri ry:n 
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
to 8.11. 2012 klo 18.00-
Nivala, Ravintola Puustelli
Tervetuloa! Hallitukset

HAAPAJÄRVI-REISJÄRVI 
RESERVILÄISET 
SYYSKOKOUS pidetään 
perjantaina 26 lokakuuta 
Haapajärven Osuuspankilla klo 19:00   
Johtokunta kokoontuu klo 18:30. Kahvitarjoilu! 
Tervetuloa!  Johtokunta.

Vuonna 1997 Vapaussotien 
Keski-Pohjanmaan perin-
neyhdistys sai velvoittavan 
tehtävän Kalajoelle kokoon-
tuneilta JR 29:n aseveljiltä. 
Tuolloin rykmentin miehet 
olivat viimeistä kertaa kool-
la, ja pitkä asevelitapaamis-
ten sarja sotien jälkeiseltä 
ajalta oli päättymässä.

JR 29 aseveljet luovutti-
vat tuossa tilaisuudessa ryk-
mentin perinteen vaalimisen 
ja rykmentin lipun Vapaus-
sotien Keski-Pohjanmaan 
perinneyhdistykselle. Saa-
mansa tehtävän mukaisesti 
perinneyhdistys on  vaalinut 
rykmentin perinnettä. Perin-
neyhdistys otti mm. tehtä-
väkseen rykmentin historian 
kokoamisen ja julkaisemi-
sen. Nyt tämä usean vuoden 
urakka on päättymässä, ja JR 
29 historia tulee painosta lo-
kakuun aikana.

Niin kuin tällaisissa hank-
keissa usein käy jouduimme 
toteamaan, että olemme lii-
an myöhään liikkeellä, sillä 
rykmentin veteraanit ovat 
jo lähes kokonaan pois-
tuneet keskuudestamme. 
Tiedossamme on Keski-
Pohjanmaalla elossa enää 

13 rykmentissä palvellutta 
veteraania. Kirjan sisältö 
jouduttiin kokoamaan lähes 
kokonaan arkistotietoihin ja 
aikaisemmin julkaistuihin 
kirjoituksiin perustuen. Ku-
vamateriaalia on ollut hyvin 
saatavilla, mutta valitetta-
vasti usein ilman nimitietoja 
kuvissa olevista henkilöistä.

Historiakirjan julkistamis-
päivää ei ole vielä päätetty, 
mutta se tapahtuu lokakuun 
aikana ja kirja saadaan myyn-
tiin marraskuussa 2012. Kun 

rykmentti 1941 perustettiin, 
niin sen vahvuus oli n. 3000 
miestä, koottuna kaikista 
keski-pohjanmaan pitäjistä. 

Rykmentin vaiheet kos-
kettivat jollakin tavalla lä-
hes kaikkia koteja tai sukuja 
keski-pohjanmaalla. Mikäli 
lehden lukijoissa on kiin-
nostusta hankkia kirja, niin 
sen myynnistä tiedotetaan 
tämän lehden lisäksi mm. 
Keskipohjanmaa lehdessä. 
Tiedustella voi myös perin-
neyhdistyksen edustajilta 

puh. 0500-854999, 0400-
447041, 

Yhteystieto Pohjanmaan 
Maanpuolustaja: heikki.
paajarvi@multi.�  

Jalkaväkirykmentti 29 
historia valmistumassa

JR29 lähtöparaati.

Pietarsaaren Reserviupseerikerhon ja
Pietarsaaren Seudun Reserviläisten

SYYSKOKOUKSET
torstaina 25.10.2012 klo 19.00
Paikka: Pietarsaaren lukio (Pursisalmen koulu)

HUOM! Ennen kokousta pitää Johan Irjala esi-
telmän väestönsuojelusta. Tule kuuntelemaan 
mielenkiintoista esitystä. Esitelmätilaisuus on 
yhteinen Pietarsaaren seudun reserviläisten 
kanssa. Kahvitarjoilu. Sääntömääräiset 
syyskokoukset esitelmän jälkeen.
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Reserviläispiirien toimin-
nanjohtajat ja otona tehtävää 
hoitavat piirin puheenjohta-
jat kokoontuivat neuvotte-
lupäiville sotiemme pää-
majakaupunki Mikkelissä 
22.–23.8.2012.

Vuoden piirilehti Karjalan Pojat

Kuvassa piirien toiminnanjohtaja Ari Eskelinen kannattelee Sananvapaus 
patsasta, jonka hänelle luovuttivat RUL:n toiminnnajohtja Janne Kosonen ja 
RES:n toiminajohtaja Olli Nyberg (oikealla).

Keski-Pohjanmaan maa-
kuntakomppanian kertaus-
harjoitus pidettiin Lohtajan 
ampuma- ja harjoitusalueel-
la  27.8-30.8. Harjoitukseen 
osallistuneiden reserviläis-
ten määrä oli noin 80 kun 
Keskipohjalaisten lisäksi 
joitakin taistelijoita oli mu-
kana myös Pohjanmaan ja 
Etelä-Pohjanmaan maakun-
takomppaniasta. 

Harjoituksen aiheena 
oli joukkueen puolustus ja 
hyökkäys, joita oli harjoi-
teltu jo aiemmilla kursseil-
la. Nyt oppeja sovellettiin 
joukkuekohtaisissa taiste-
luammunnoissa. Reservi-
läiset pääsivät testaamaan 
henkilökohtaista aseenkä-
sittelytaitoaan ampumalla 
kaatuviin tauluihin (Jaster 
maalilaitteisto), joita harjoi-
tuksen kouluttajat nostivat 
esiin aina tilanteen mukaan. 
Taistelukentän olosuhteita 
ammuntojen aikana elävöi-
tettiin myös epäsuoraa tulta 
kuvaavilla tulenkuvausken-
tillä sekä savutuksella, jolla 
kuvattiin panssarintorjun-
taan liittyen ammuttujen sin-
kojen osumia. Reserviläisillä 
oli kerrankin käytettävissään 
runsaasti patruunoita ja tyy-
tyväisyys harjoituksen laa-
tuun olikin ilmeinen.

Lisäpotkua harjoitukseen 
antoi kaksipuoleisen taiste-
lun simulaattorin (KASI-jär-
jestelmä) käyttö puolustus- 
ja hyökkäystaistelussa. Tais-
telijan rynnäkkökivääriin, 
kypärään ja taisteluliiviin 
kiinnitetyt sensorit antavat 
tietoa laserampumalaitteen 
osumien laadusta. Simu-
laattorin avulla reserviläiset 
pääsivät harjoittelemaan toi-
siaan vastaan ja motivaatio 
oli korkealla. Simulaatto-
riin kuuluva paikannusomi-
naisuus antoi tarkan kuvan 
taistelun kulusta kun yksit-

K-P:n maakuntakomppania harjoitteli
vänä tekijänä palvelustur-
vallisuuden parantumisessa 
Prosi näkee viime vuonna 
käyttöön otetun vuosittain 
juostavan cooperin-testin, 
jonka tulosten perusteella 
huonokuntoiset karsittiin 
Pohjanmaan aluetoimiston 
kolmesta maakuntakomp-
paniasta. Poiskarsituilla 
reserviläisille on annettu 
mahdollisuus liittyä takai-
sin maakuntakomppaniaan, 
kun kunto on edellytetyllä 
tasolla. 

Reserviläiset suoriutuivat 
hyvin joukkueen hyökkäys- 
ja puolustusammunnoista, 
kuten myös hyökkäys- ja 
puolustusharjoittelusta, jos-
sa käytettiin KASI-laitteis-
toa. Osumatarkkuuteen am-
muntojen maaleihin Prosi oli 
tyytyväinen. Harjoituksen 
alussa ammutut kohdistus-
ammunnat  olivat tehneet 
tehtävänsä.

Prosi toteaa, että tällainen 
taisteluampumaharjoitus ei 
synny ”sormia napsautta-
malla”. Harjoituksen suun-
nittelu oli aloitettu jo vuotta 
aiemmin. Ammattitaitoista 
kouluttajahenkilöstöä eri 
tehtäviin oli järjestetty vii-
destä eri joukko-osastosta 
samoin harjoituksessa käy-
tettyä välineistöä. 

Tämä harjoitus oli Keski-
Pohjanmaan maakunta-
komppanialle huipennus 
kaksi vuotta kestäneelle 
jalkaväkitaisteluteemalle. 
Ensi vuonna palataan taas 
ykkösteemaan eli kohteen-
suojaukseen. Prosi haluaa 
kiittää vielä kerran kaikkia 
harjoitukseen osallistuneita 
reserviläisiä ja kouluttajia 
erinomaisesta toiminnasta.

Antti Wall

harjoitus oli Pohjanmaan 
aluetoimiston vuoden ainoa 
kertausharjoituksena to-
teutettu harjoitus. Vaativan 
harjoituksen järjestäminen 
oli mittava ponnistus, johon 
osallistui Puolustusvoimi-
en henkilöstöä ja kalustoa 
Pohjanmaan aluetoimiston 
lisäksi Keuruun Pionee-
rirykmentistä, Kauhavan 
Lentosotakoulusta, Porin 
Prikaatista sekä Panssari 
Prikaatista.

Harjoituksen johtaja ko-
mentajakapteeni David Prosi 
Pohjanmaan aluetoimistosta 
totesi, että harjoitus onnistui 
yli odotusten. Harjoitus saa-
tiin läpivietyä turvallisesti 
ilman yhtään vaarantavaa 
virhettä tai loukkaantumis-
tapausta. Yhtenä merkittä-Taistelija valmiina tulittamaan.

Harjoituksessa käytettiin kaksipuoleisen taistelun simulaattorijärjestelmää.

täisen taistelijan liikkumista 
voitiin seurata reaaliajassa 
ja jälkikäteen. Kunkin tais-
teluvaiheen jälkeen oli pa-
lautteenantotilaisuus, jossa 
kouluttajien asiantuntevien 
kommenttien lisäksi kuul-
tiin taistelijoiden värikkäät 
mielipiteet tapahtumista. 
Reserviläisten suoritukset 
eivät kouluttajien mukaan 
aina olleet oppikirjamaisia, 
mutta taistelukentän kaootti-
suudessa reserviläisten kyky 
soveltaa tilanteen mukaan 
ns. ”maalaisjärkeä” käyttä-
mällä oli erinomaista. Reser-
viläiset olivat erittäin innos-
tuneita tähän motivoivaan 
harjoittelumenetelmään.

Puolustusvoimien sääs-
tökuuri näkyy jo kertaus-
harjoitusten määrässä: tämä 

Onnittelemme!

Päivien ohjelmaan sisäl-
tyi mm. Reserviläisliiton 
ja Reserviupseeriiiton se-
kä RESUL:n ajankohtaiset 
asiat ja erityisesti alustavat 
suunnitelmat ensi vuoden 
tärkeimmistä teemoista ja 

tapahtumista. Päivien aika-
na julkistettiin myös vuo-
den 2011 piirilehden valin-
ta, joksi raati oli arvostanut 
Pohjois-Karjalan piirilehden 
Karjalan Pojat.

Pohjanmaan 
Maanpuolustaja



Pohjanmaan Maanpuolustaja30 — 3 / 2012 Lokakuu 2012

 

Keski-Pohjanmaan 
Maanpuolustajien 
piirin ja Vaasan 
Reserviupseeri- 
piirin tiedotus- ja 

jäsenlehti. 

Päätoimittaja: 
Heikki Pääjärvi, 

Lähdetie 4, 
68600 Pietarsaari, 

puh. 06 – 724 6333, 
040 519 9955, 

e-mail: paajarvi@multi.�  

Lehtityöryhmä: 
Raimo Latvala,
Heikki Pääjärvi,

Markku Takala ja
Kimmo Tastula. 

Lehden talous: 
Rauno Hauta-aho 

Ajurintie 28 
67100 Kokkola 

puh. 040–581 7412 
e-mail: 

rauno.hauta-aho@sok.�  

Pankki 
Nordea Kokkola 
106530–204150 

Seuraava 
Pohjanmaan 

Maanpuolustaja 
4/2012: joulukuu. 

Aineisto 6.12.2012

Osoitteenmuutokset: 
RES ja RUL: 

Jäsensihteeri 
Virpi Kukkonen 

(MPY Oy) 
Puh (09) 4056 2011, 

fax (09) 499 875 
Sähköposti: 

jasenasiat@rul.�  

Autojoukkojen Kilta
Ari Olli 050 375 4257
ari.olli@kolumbus.� 

Kokkolan meriosasto
Jari Kivioja 050-5311463

Sivunvalmistus 
Päivi Kultalahti 

Paino: 
Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Kokkola 

Painos: 6 000 kpl
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27.9 Tutustuminen Hämeen 
rykmenttiin ja 28.9 Turval-
lisuus ja Puolustus 2012 
messuihin.

Kukonlaulun aikoihin 
kello 6 lähtee Kannuksesta 
liikkeelle Pohjolan Matka 
Oy bussi, ohjaksissa Antti 
Roiko-Jokela. Matkanjohta-
jana toimi Lauri Appelgren. 
Matkalle oli ilmoittautunut 
Kannuksesta, Lohtajalta, 
Kokkolasta, ja Pietarsaaresta 
sekä Perhosta, josta otimme 
viimeiset lähtijät. Kaikkiaan 
21 henkilöä oli vahvuutem-
me, ihan sopiva määrä.

Kolmen pysähdyksen 
taktiikalla jatkettiin, Kyy-
järvellä kahvitauon paikka 
ja samoin Hirvaskankaalla, 
viimeisenä Jämsässä, oikein 
suolapalan kera kahvit nau-
tittiin. Tuskin tarvitsee mai-
nita, että vettä tuli taivaalta, 
väliin enemmän ja joskus 
hieman vähemmän.

Aikataulun mukaisesti 
olimme perillä Hennalan 
varuskunnan portilla, vailla 
suurempia ongelmia sisään 
portista. Parkkeerattiin auto 
sotilaskodin edustalla, jossa 
meitä oli vastassa Päijät-Hä-
meen kotu yksikön päällikkö 
evl. evp. Aarne Kumpulainen 
ottamassa vieraat vastaan, 
hän johdatteli meidät histo-
rialliseen sotilaskotiin munk-
kikahveille. Harva sotilaskoti 
on alkujaan kirkoksi suunni-
teltu ja rakennettu, oli miten 
oli, mutta näin vain on?

Kahvi ”ryystetty” ja mun-
kit mutusteltu, siirrymme 
Päijät-Hämeen Koulutus- ja 
Tukiyksikön tiloihin. KoTu 
yksikön päällikkö Aarne 
Kumpulainen kertoi yksikön 
toiminnasta ja historiasta, 
sivuten myös koko varus-
kunnankin historiaa. Kuun-
telemme mielenkiinnolla 
esitystä, joka johtaa useisiin 
kysymyksiin ja vertailua 
oman KoTu yksikkömme 
toimintaan ja resursseihin. 
Lopuksi Roiko-Jokelan 
Antti ja Appelgrenin Lauri 
ojensivat Aarne Kumpulai-
selle pienen muiston käyn-
nistämme, oikein järeähkön 

Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien 
piirin kesämatka Lahteen

näköisen ”ammuksen”.
”Tupakan mittainen tau-

ko”, niin kuin on tapana 
sotilaallisesti ilmaista. Luen-
noitsija vaihtuu ja esiin astui 
Esikuntapäällikkö evl. Harri 
Savolainen. Hänen aiheena 
olivat puolustusvoimien uu-
distukset ja niihin liittyvät ra-
dikaalit toimenpiteet. Väistä-
mättä varuskuntien lakkaut-
tamisten myötä ei voi välttyä 
edes irtisanomisiltakaan, vain 
aika tulee näyttämään miten 
tällainen massiivinen toimen-
pide onnistuu? Vakava asia 
innoittaa useisiin tiukkoihin-
kin kysymyksiin, mutta evl. 
Savolaiselta löytyy tyydyttä-
vät vastaukset ammattilaisen 
taidolla.

Aika rientää ja siirryim-
me ruokalan puolelle, päi-
vällinen odotti meitä. Oi-
kein hernekeitto ja pannari 
perinteinen varusmiesten 
odottama päivällinen, viikon 
kohokohta varusmiesaikana 
ja maistuipa se edelleenkin!

Kylläisenä ja tyytyväi-
sinä jätimme Hennalan 
taaksemme, suuntasimme 
keulan kohti Vääksyä ja ho-
telli Tallukkaa. Suoritettiin 
pikainen majoittuminen ja 
siistiytymiset sekä vaatetuk-
sen vaihdot. Pieni elpyminen 
oli myös paikallaan, ennen 
seuraavaa” ohjelmanume-
roa” odotellessa. 

Palasimme takaisin Lah-
teen ja tarkemmin Sibelius-
taloon, seuraamaan Turval-
lisuus ja Puolustus 2012 & 
Ruotuväki 50. V Juhlakon-
sesttia.  Kaartin soittokunta 
ja solistina Mari Palo kajaut-
tivat alkutahdit kello 19.ta ja 
reilun parin tunnin kuluttua 
oli loppumarssin aika. Kon-
sertti herätti keskustelua ja 
monenlaista mielipidettä 
esiintyi, niin kuin asiaan 
kuuluukin. Tosiasia on kui-
tenkin, että taide on aina tai-
detta, siitä joko pitää tai sit-
ten ei? Meillä vanhemmilla 
”jermuilla” tämä taiteellinen 
näkemys ei enää ole terävim-
millään. ”Pieni harjoittelu 
taidemusiikin seuraamisessa 
olisi ihan paikallaan, aivan 

sivistyksenkin kannalta” to-
tesi Roiko-Jokelan Antti! 

Taide elämys oli nautittu, 
niin poistuimme sateiseen 
Lahden kaupunkiin. Tuhti 
taide oli niin vahvaa, että sitä 
täytyi hieman laimentaa kes-
kustan ravitsemusliikkeessä, 
vaihtelevalla menestyksellä, 
ennen paluuta hotellille. En-
nen puoltayötä olimme tur-
vallisesti hotelli Tallukassa. 

28.9.12 ja perjantai he-
räiltiin kaikessa rauhassa, 
käytiin aamupalalla ja luo-
vutettiin huoneet. Kello 10:n 
aikoihin matkanjohtaja Lau-
ri Appelgren otti porukan 
kasaan, siirrymme bussiin 
ja matka Lahden Messukes-
kukseen alkoi. Ohjelmassa 
oli Turvallisuus ja Puolustus 
2012 messut ja vapaamuo-
toinen tutustuminen, ihan 
omien mieltymysten mu-
kaan. Messualue oli laaja ja 
nähtävää paljon, jokaiselle 
löytyi jotakin, taisipa jäädä 
näkemättäkin. 150 näytteil-
leasettaja, 160 näytöstä ja 
tietoiskua, aivan riittämiin 
nähtävää. Sade sotki pahoin 
ulkona olevien tapahtumien 
kulkua, niin kuin on pilannut 
monta muutakin tapahtumaa 
kuluneena kesänä, asia jolle 
emme voi mitään, edes tur-
vallisuuteen tai puolustuk-
seen vetoamalla? 

Turvallisuus ja puolus-
tus, jo pelkät sanat antavat 
laajalti ajattelemisen aihet-
ta ja erilaisia näkökulmia. 
Turvallisuus pitäisi olla jo-
kaisen meidän etuoikeus, 
kuitenkin sitä joudutaan 
puolustamaan, joskus jopa 
voimakeinojakin käyttämäl-
lä.  Sanonta, että yhteiskun-
taketjumme on niin vahva 
kuin sen heikoin lenkki, pi-
tänee aika hyvin paikkansa. 
Turvallisuus on yksiötasolla 
noussut julkisuuteen viime-
päivien uutisissa, lasten pa-
hoinpitelyt ja kaappaukset, 
perheväkivalta, pahoinpi-
telyt ja omaisuusrikokset, 
vain muutamia mainiten. 
Turvallisuus asiat seuraa-
vat meitä kaikkialle, työssä 
ja vapaa-ajalla, liikenteessä 

sekä harrastuksissamme!  
Myös valtioiden välinen 
turvallisuus on puhuttanut, 
kuinka on laita rakkaan 
isänmaamme turvallisuu-
den? Näitä ajatuksia risteili 
allekirjoittaneen mielessä, 
katsellessaan kaikkea mitä 
näytteilleasettajilla oli tar-
jottavaa. Loppupäätelmäksi 
jäi viimein, että turvallisuut-
tamme on syytä puolustaa, 
kaikin käytettävissä olevin 
keinoin! 

Iltapäivä oli pitkälle ku-
lunut, kun viimein saatiin 
porukka kasaan kotimatkaa 
varten. Noin kello 16:a kul-
jettaja Antti tankkaa bussin 
kotimatkalle, sitten keula 
kohti Keski-Pohjanmaata.  
Lahden asiantuntija Päivö 
Aalto kertoili kaupungin 
nähtävyyksistä ja historiasta, 
kaupunki kierroksillamme, 
näin oli koko vierailumme 
ajan, siitä Päivölle kiitokset.

Paluumatka suuntautui 
hieman eri reittiä kuin tul-
lessa, aivan hyväksi koettu 
ratkaisu. Tässä yhteydessä 
on kerrottava, että ennen 
Jyväskylää sade lakkaa, 
tiet kuivuvat ja jopa aurin-
ko näyttäytyy. Hirvaskan-
kaalla ABC:ä kunnollinen 
kahvitauko, sopivasti ennen 
pimeän tuloa. Matkan jatku-
essa leppoisissa tunnelmissa, 
seuraavaan pysähdykseen 
Perhossa, jossa ensimmäiset 
retkeläiset poistuvat joukos-
ta. Seuraava pysähdys Edse-
vön Nesteellä, jossa Pietar-
saareen menijät poistuvat il-
tayön pimeyteen. Noin puo-
len tunnin kuluttua poistuvat 
Kokkolalaiset rattailta, noin 
kello 22 aikoina, Antti ja-
kaa loppuporukan oikeisiin 
osoitteisiin. Viimein Ant-
tikin pääsee kotiin hyvissä 
ajoin ennen puoltayötä. Esi-
tämme oikein suurkiitokset 
Antille urakoinnista, matkan 
onnistumisen hyväksi, kuten 
myös matkanjohtaja Lauri 
Appelgrenille, sekä kaikille 
mukana olleille KIITOS ja 
leppoisaa syksyä!

Tekstiä ja kuvaa. 
Eero Muhonen

Matkalaiset koolla Hennalan varuskunnan sotilaskodin edessä.
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POHJANMAAN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN 
KURSSEJA VUONNA 2012

KESKI-POHJANMAAN 
KOTU-YKSIKÖN 
KOULUTUSTARJONTA 
1.10.–31.12.2012

Pohjanmaan KOTUn loppuvuoden kursseja: 
Taktinen kivääri 4     Vaasa  13.–14.10.
Lapsiperheen turvakurssi (iltakurssi) Valtion Virastotalo  Vaasa   31.10.–28.11.
IDPA-ammuntakilpailun järjestäminen      Vaasa  3.–4.11.
Taisteluviestintä         Vaasa  10. –11.11.
Maakuntajoukkojen taistelijan voimankäyttö     Vaasa  17.11.
Kouluttamisen jatkokurssi       Vaasa  24.–25.11.
Sotapeli 1      Vaasa  8.–9.12.
KOTU-yksikön suunnittelukokous    Vaasa  15.12.

Tervehdys Pohjanmaan KOTUsta!
Syksyn kurssit pyörivät kii-
vaasti ja nyt on jo Taktinen 
kivääri III:kin pidettynä. 
Lopuissa alkaa ilmoittautu-
misten deadline lähestymään 
nopeasti. Ilmoittautumisissa 
on tuntunut olevan välillä 
vaikeuksia, eikä osa kou-
lutuksesta kiinnostuneista 
tunnu löytävän kursseja.

Eräässä puhelinsoitossa 
tuli myös esiin ajatus, että 
taitaa maakuntakomppani-
oiden koulutus olla tyrehty-
nyt. Toteamus oli hämmen-
tävä kannaltamme, koska 

kurssitarjonnassa on ollut 
vuosi vuodelta yhä enem-
män niitä tapahtumia, joiden 
kurssimaksun maakuntayk-
siköihin kuuluville maksaa 
Pohjanmaan Aluetoimisto.

Tänä vuonna näitä kursse-
ja on ollut 17 kpl.

Maakuntakomppaniaan 
kuuluville toimii osallistu-
missuosituksena Puolustus-
voimain taholta juuri se että 
kurssimaksu maksetaan.

Vaikka kertausharjoituk-
sia ja vapaaehtoisia harjoi-
tuksia ei tällä hetkellä ole 

juuri lainkaan, on aktiivisella 
reserviläisellä erinomainen 
mahdollisuus kehittää it-
seään ja ylläpitää taitojaan 
MPK:n kursseilla. Useilla 
kursseillamme aihealueet ja 
sisältö ovat vastaavia kuin 
kertausharjoituksissakin.

Maakuntakomppanioille 
tarjottavat kurssit ovat so-
tilaallisia valmiuksia pal-
velevia ja niiden teemat on 
suunniteltu juurikin maa-
kuntajoukko koulutusten 
teemaa palvelevaksi.

Yksittäisiä komppanioille 

suunnattuja kursseja toki on, 
mutta lisää tarvitaan. Häm-
mästyttävää on, että aktiivi-
sia kurssikalenterin lukijoita 
löytyy, mutta ilmoittautujia 
ei vain tahdo olla.

Vaasan marssillekin osal-
listuu vuosittain vain koural-
linen, vaikka tapahtuma on 
kansainvälinen.  

Räätälöityjä koulutuksia 
löytyy vielä loppuvuonna-
kin, ilmoittaudu mukaan!

Koulutusterveisin 
Juha ja Hannu 

Pohjanmaan KOTUsta

Maanpuolustuskoulutus – Turvallisuutta yhdessä
Försvarsutbildning – Säkerhet tillsammans

1. Puolustusvoimien tilaama 
sotilaallinen koulutus   
Keski-Pohjanmaan komppanian hallinto- ja huoltopäivä
 13.10. LENTOSK
Keski-Pohjanmaan komppanian virka-apukurssi 
 27.–28.10. Kokkola 
   
2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva 
koulutus   
Naisten ase- ja ampumakoulutus 
 6.10. Veteli ja Kaustinen 
Keski-Pohjanmaan maakuntakomppanian 
 täydennyskoulutus 10.11. Kokkola 
Ilma-asekilpailut 1.12. Ylivieska 
   
3. Varautumisen ja turvallisuuden 
koulutus   
Nuorten turvakurssi 5.–7.10. Lohtaja 
Itsepuolustuskurssi (tilauskurssi) 23.10. Kokkola 
Itsepuolustuskurssi (tilauskurssi) 17.11. Veteli 
Sähköt poikki -koulutus 27.10. Kokkola

Vaasan Sotilaspoliisikilta 
järjesti kesäkuun 16. päivä 
kansallisen seuratasoisen 
IDPA -ampumakilpailun 
Kivijärven ampumaurhei-
lukeskuksessa. Tavoitteena 
oli samalla valmentaa IDPA 
-tuomareita ja ratahenkilös-
töä tulevia tapahtumia var-
ten. Kahdeksan ampuma-
asemaa (stage) sisältävään 
kisaan pitkämatkaisimmat 
tulivat pääkaupunkiseudul-
ta ja Oulusta. Järjestelyt 
sujuivat moitteetta, osallis-
tujien pitäessä stageratkai-
suja lajinomaisina ja hyvin 
haasteellisina. Jatkoa seuraa 
ensi keväänä.

Vaasan Sotilaspoliisikilta 
ry on aktiivinen kansainvä-
lisen IDPA -järjestön hyväk-
symä ampumaseura, jonka 
kanssa yhteistyössä toteute-
taan Pohjanmaan Koulutus- 
ja tukiyksikön lajiin liittyvät 
kurssit.

Pohjanmaan Koulutus- ja 
tukiyksikön uudelleen Suo-
meen keväällä 2011 rantaut-
tamana laji on saanut aktii-
visen vastaanoton toiminta-
ampumalajeja harrastavien 
keskuudessa. Laji on kehi-

IDPA -ampumakilpailut käynnistyivät Vaasassa
tetty practicalin pohjalta osin 
samojen henkilöiden toimes-
ta, jotka aikoinaan olivat sitä 
USA:ssa luomassa. IDPA:n 
säännöt sallivat vain käytän-
nöllisen ja yksinkertaisen 
varustuksen käytön. Kotelo 
ei ole viritetty aseteline vaan 
kehoa myötäilevä ja vyö on 

normaali. Pistooliluokissa 
lippaiden määrä on rajoitettu 
kolmeen. Aseeseen ei sallita 
virityksiä, joten kilpailukel-
poinen kalusto löytyy suo-
raan asekaupan hyllyltä. 

Pistelaskujärjestelmän on 
kehittänyt moninkertainen 
practicalin maailmanmestari 

Rob Leathman, joka palkit-
tiin työstään viime syksynä 
Kreikan practicalin MM-kil-
pailussa. IDPA:ssa korostuu 
tarkkuus nopeuden sijaan, 
jolloin taulussa määrätyn 
osuma-alueen ulkopuolisista 
osumista koituu aikasakkoa. 
Samoin ampuma-asemilla 

siirtymämatkat on rajattu ja 
niihin ei ennen suoritusta voi 
tutustua. Tässäkin on siis pa-
luu practicalin alkujuurille. 
Ampuma-asemilla ampujan 
toiminta on erilaista kuin 
sisarlajissa: patrunoituja 
lippaita ei saa pudottaa ja 
tarjottua suojaa on käytet-
tävä. Kilpailijan tulee kyetä 
180 asteen sektorin hallin-
taan, muuten tulee helposti 
toimintavirherangaistuksia.   

Lajin aloittavat ampuvat 
tasoammunnat, joiden pe-
rusteella määräytyy kilpai-
luluokka. Kukin kilpailee 
siis vain omaa taitotasoaan 
vastaavien ampujien kanssa. 
Myönteisesti vastaanotettu 
laji on kaluston suhteen joka-
miesluokka, mutta haastetta 
riittää aina MM-kilpailuihin 
saakka.

Teksti ja kuvat 
Hannu Maunula  Lipas on vaihdettava suojassa, muuten seuraa toimintavirhe.

Tuomari puuttuu suojautumiseen komennolla ”Co-
ver!”, koska sivulla olevat taulut paljastavat puut-
teellisen suojan käytön.

Länsi-Suomen 
maanpuolustuspiirin 
piiritoimisto  
Keski-Pohjanmaan 
koulutus- ja tukiyksikkö,
yhteystiedot takasivulla

Muista myös 
www.kpmaanpuolustajat.� 
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Puolustusvoimauudistuksen valmistelut ovat 
kovassa vauhdissa puolustushaaraesikunnis-
sa, minkä vuoksi uudistuksen vaikutuksis-
ta MPK:n toimintaan ei vielä ole tihkunut 
konkreettisia tietoja. Länsi-Suomen maan-
puolustuspiirin viesti puolustusvoimille 
osoitetuissa lausunnoissa on ollut johdonmu-
kaisesti sama - jokaisen maakunnan alueel-
la on oltava jonkinlainen puolustusvoimien 
MPK:lta tilaamaan sotilaalliseen koulutuk-

Kesän tärkeimmät koulutustapahtumat olivat 
VARIKKO-, FINNSNIPER- ja RANNIK-
KOMYRSKY-harjoitukset. Kaikki harjoi-
tukset toteutettiin sotilaallisia valmiuksia 
palvelevana koulutuksena ja niiden paino-
piste oli soveltavassa toiminnassa. 

VARIKKO-harjoitus järjestettiin maan-
puolustuspiirin entisen toimiston alueel-
la Kokkolassa kesäkuussa. Airsoft-aseet 
osoittautuivat kenttäkelpoisiksi koulutusvä-
lineiksi harjoituksen painopisteenä olleessa 
kohteensuojaus- ja iskuosastotoiminnassa. 
Kokemukset antavat hyvät perusteet ensi 
vuonna toteutettavan harjoituksen suunnit-
telulle.

FINNSNIPER-harjoitus toteutettiin yh-
dessä Pohjanmaan Tarkka-ampujat ry:n 
kanssa tarkka-ampujaparien kilpailuna. 
Heinäkuun alussa Lohtajan ampuma- ja 
harjoitusalueella toteutettuun harjoitukseen 
osallistui suomalaisten reserviläisten lisäksi 
ammattisotilaita ja reserviläisiä Bahrainista, 
Espanjasta, Iso-Britanniasta, Romaniasta, 

Elokuussa järjestettiin ICCS-koulutusohjel-
man (Individual Common Core Skills, yk-
sittäisen sotilaan perustaidot) voimankäyt-
töosuuden kouluttajakoulutus Kannuksessa. 
Koulutuspäällikkö Jani Pikkarainen koulutti 
9 voimankäyttökouluttajaa, jotka perehtyivät 
mm. aseettoman hyökkäyksen torjuntaan ja 
vastarinnan murtamiseen, uhkaajan aseen 
riistämiseen sekä henkilön fyysiseen hal-
lintaan. Lisäksi kurssilaisille koulutettiin 
rynnäkkökiväärin käytön perusteet pikati-
lanteissa. 

MPK:n kouluttamisen peruskurssille osal-
listuu syksyn aikana 13 uutta kouluttajaa, 

joista pääosa suuntautuu varautumisen ja 
turvallisuuden koulutukseen. Koulutus on 
toteutettu kaksikielisenä, joten kouluttami-
sen perusteet hallitsevia uusia innokkaita toi-
mijoita saadaan kentälle niin suomen- kuin 
ruotsinkielisiinkin koulutustapahtumiin. 
Kaksikielisenä toteutetun koulutuksen ve-
täjät Kari Rönnqvist ja Johan Nygård ovat 
olleet hyvin tyytyväisiä kurssilaisten aktii-
viseen asenteeseen, joten voimme odottaa 
innokkaita ja asiansa osaavia uusia toimijoita 
luottavaisin mielin.

MPK:n toimintaedellytykset pyritään turvaamaan 
puolustusvoimauudistuksessa

seen soveltuva ampuma- ja harjoitusalue. 
Lisäksi jokaisen maakunnan alueelle pitäisi 
luoda järjestelyt, joilla turvattaisiin mate-
riaalituki niin puolustusvoimien tilaamaan 
sotilaalliseen, sotilaallisia valmiuksia palve-
levaan kuin varautumisen ja tuvallisuuden 
koulutukseenkin. Alustavien tietojen mu-
kaan sanomaamme on suhtauduttu myön-
teisesti.

Kesän harjoituksissa painopiste oli soveltavassa toiminnassa

Saksasta ja Tanskasta.  Jälleen kerran voi-
daan todeta, että suomalaisten reserviläisten 
ammattitaito kestää kansainvälisen vertailun 
– neljä parasta joukkuetta olivat suomalaisia. 

RANNIKKOMYRSKY-harjoituksessa 
reserviläiset harjoittelivat sovellettua jalka-
väen taistelua Kainuun Prikaatin TASI-lait-
teistolla. Elokuussa toteutetun harjoituksen 
toiminta-alue oli aiemmista harjoituksista 
poiketen Lohtajan ampuma- ja harjoitusalu-
een eteläosissa. Uusi harjoitusmaasto antoi 
sopivasti uusia haasteita myös aiempiin 
harjoituksiin osallistuneille reserviläisille. 
Ripauksen kansainvälisyyttä harjoitukseen 
toi kurssilaisena mukana ollut Ruotsin Ko-
dinturvajoukkojen kersantti. 

Esitän kiitokseni edellä mainittujen har-
joitusten johtajille Pasi Paasilalle, Jarno 
Lankilalle ja Jari Myllymäelle ja heidän 
tukiorganisaatioilleen, jotka ammattitaitoi-
sella toiminnallaan ja innostuneella asenteel-
laan osoittivat jälleen kerran vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen korkean suorituskyvyn.

VUORI 2012  -harjoitus kokosi 
120 osallistujaa Haapajärvelle

VUORI 2012 -harjoitus toteutettiin Haapa-
järven Varikolla 21.–23.9.2012. Harjoitus 
kokosi Haapajärvelle 120 osallistujaa, joista 
suurin osa osallistui sotilaallisesti painottu-
neeseen koulutukseen. 

Harjoituksen järjestelyissä oli mukana 
edellisen vuoden tapaan Keski-Suomen kou-
lutus- ja tukiyksikkö. Harjoituksen johtaja 
Seppo Ruotoistenmäki teki tukijoukkoineen 
erinomaista työtä, sillä harjoituksen järjes-
telyt sujuivat jälleen mallikelpoisesti. Tar-
kempi kertomus harjoituksesta on toisaalla 
tässä lehdessä.

Airsoft-aseet osoittautuivat käyttökelpoisiksi VARIKKO 2012 -harjoituksessa.

22 kouluttajaa osallistunut syksyn kouluttajakoulutuksiin

ICCS-voimankäyttö-
kouluttajakoulutus 

järjestettiin 
Kannuksessa elokuussa

Keski-Pohjanmaan komppaniaa koulutetaan 
poliisin virka-aputehtäviin

Puolustusvoimien tilaaman sotilaallisen kou-
lutuksen painopiste on loppuvuoden aikana 
Keski-Pohjanmaan maakuntakomppaniassa. 
KOTU-yksikkö järjestää Keski-Pohjanmaan 
komppanian hallinto- ja huoltopäivän Lento-
sotakoululla lokakuun puolivälissä. Puolus-
tusvoimien virka-aputehtäviin sitoutuneille 
Keski-Pohjanmaan komppanian reserviläi-
sille järjestetään poliisin virka-aputehtäviin 

keskittyvä koulutustapahtuma lokakuun 
lopussa Lohtajan ampuma- ja harjoitusalu-
eella. Koulutuksen painopiste on tilanteen-
mukaisessa toiminnassa. Samalla mitataan 
maakuntakomppanian kykyä toimia niis-
sä todennäköisimmissä tehtävissä, joissa 
komppaniaa käytettäisiin. Koulutus järjes-
tetään yhteistoiminnassa Keski-Pohjanmaan 
ja Pietarsaaren poliisilaitoksen kanssa.

Sähköt poikki -koulutuksesta 
valmiuksia 
pitkiin sähkökatkoksiin
Reserviläisliitto ry:n jäsenyhdistyksen jä-
senille suunnattu Sähköt poikki -koulutus 
toteutetaan Kokkolassa 27.10.2012. Koulu-
tuksen päämääränä on selvittää osallistujille 
sähkökatkojen vaikutukset ja neuvoa keinoja 
niistä selviytymiseksi. Kurssi on maksuton 
em. jäsenyhdistysten jäsenille. Kurssille ote-
taan mahdollisuuksien mukaan myös muita 
asiasta kiinnostuneita kansalaisia. 

Muut loppu-
vuoden kurssit 
perustietoineen 
löytyvät MPK:n 
kotisivujen kou-
lutuskalenteris-
ta. Käykääpä 
tutustumassa! 

Jukka Torppa
Piiripäällikkö ja Keski-Pohjanmaan 
KOTU-yksikön päällikkö


