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Selviytyjän asumus Pauhassa. Eloonjäämiskurssin johtaja näyttää tilapäismajoitteen mallia. Kuva Taneli Kontiainen.
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kannon alla
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 Sotapelko
Pelko inhimillisenä tunteena on yksi merkittä-
vimmistä tunteista ihmisen laajassa tunneskaa-
lassa. Pelon tunteen tarkoituksena on välittää 
meille viesti mahdollisesti uhkaavasta vaarasta. 
Pelon tunne syntyy tilanteissa, joissa vaisto-
amme, tai tiedostamme asioita, jotka uhkaavat 
meidän turvallisuuskuvaamme. Pelot voivat 
olla joko rationaalisia tai irrationaalisia. Irra-
tionaaliset pelot syntyvät mielikuvissamme, 
joiden taustalla on fantasia uhkasta, joka ei 
ole rationaalinen. Tästä esimerkkinä vaikkapa 
pimeän pelko, matelijoiden pelko, lentopelko 
jne. Rationaalisten pelkojen taustalla on teki-
jöitä, jotka ovat todellisia tapahtuneita vaarati-
lanteita, jotka ovat uhanneet tai vahingoittaneet 
meitä, joten pelko varoittaa meitä varautumaan 
mahdollisten samankaltaisten aiemmin reali-
soituneiden vaaratilanteiden varalta. Pahim-
millaan pelko voi myös lamauttaa ihmisen ja 
näin saada meidät jopa toimintakyvyttömiksi. 
Tämä seikka näkyy yksilön toimintakyvyn la-
maantumisena. 

Kollektiivinen pelko voi lamauttaa myös ko-
konaisen kansakunnan, jolloin syntyy kaikkien 

tunnistama jänis-esimerkki jäniksestä, joka uhkan 
ja pelon riivaamana työntää päänsä pensaaseen, 
jottei näkisi uhkaa mutta muu keho jää saalistajan 
armoille.

Sotapelko perustuu meillä monta kertaa histo-
riamme aikana saatuihin vammauttaviin konk-
reettisiin kokemuksiin. Meillä elää vielä keskuu-
dessamme ihmisiä, jotka ovat meille esimerkkejä 
sodan todellisuudesta, ja sen mukanaan tuomista 
kärsimyksistä. Tuo sukupolvi voitti pelkonsa ja 
kykeni äärimmäisissäkin olosuhteissa turvaamaan 
kansallisen olemassaolomme ja valtiollisen itse-
näisyytemme.

Ei tarvitse olla mikään ruudinkeksijä, voidakseen 
päätellä mitä olisi ollut seurauksena jos kansakun-
tamme olisi pistänyt pään pensaaseen v. 1939.

Krimin ja Ukrainan tapahtumat ovat aiheutta-
neet kansalaisissa realistisia pelkoja. Emme voi 
ummistaa silmiämme siltä todellisuudelta, että 
Venäjän selkeästi imperialistiset ja äärinationalis-
tiset toimet ovat ravistelleet koko kansainvälisen 
yhteisön, etenkin euroopan ruususen unestaan. 
Valtiojohtomme toteaa nyt, ettemme osanneet ol-
lenkaan ottaa huomioon nyt tapahtuneita asioita. 

Tämä kertoo siitä surullisesta tosiasiasta, että 
meillä on ollut pää pensaassa toisen maail-
mansodan loppumisesta lähtien. Meillä on 
ohitettu täysin se aggressiivinen ja uhitteleva 
retoriikka, jota Venäjä on Putinin aikakau-
della kohdistanut niin meitä kuin muutakin 
Eurooppaa kohtaan. 

Mitä siis voimme tehdä, jotta pelkomme 
voisi laantua? Meidän on analysoitava uhka-
kuvat. Puhuttava niistä avoimesti. Luotava 
strategiat, joilla yhdessä läntisten demokra-
tioiden kanssa voimme suojata itseämme ja 
ystäväkansojamme nyt ja tulevaisuudessa.

Meistä itsestämme riippuu, miten rea-
goimme pelkoihimme, miten käsittelemme 
peloista johtuvaa ahdistusta. Toivomme, 
että kansakuntamme päättäjät kykenisivät 
voittamaan pelkonsa ja toimimaan avoi-
men keskustelun kautta, aitoa vastuuta ot-
taen isänmaan parhaaksi. Tähän suuntaan 
on jo toiminut Tasavallan Presidentti, aloit-
taessaan turvallisuuspoliittisen keskustelun 
Kultarannassa.

Jussi Rytkönen

Suuri ja mahtava Neuvostoliit-
to -kansanhymni on sanoiltaan 
ja säväellykseltään todella 
mahtava esimerkiksi puna-
armeijan kuoroesityksenä. 
Poljento on mahtipontinen ja 
sävellys mahtava.

Nyky-Venäjä on edelleen 
suurvalta ja muuttuu koko 
ajan yhä suuremmaksi voima-
tekijäksi ei vain Euroopassa, 
vaankoko maailmassa.

Olen tallettanut merkittäviä 
lehtileikkeitä eri aikkausilta. 
Yhden tälllaisen ostsikkoon: 
Tohtori Jukka Tarkka nojaa 
70-luvun uusiin tietoihin. 
Neuvostoliitto uhkaili Suo-
mea mihityksellä. Mainittu 
kirjoitus on ollut 30.1.2012 
ilmestyneessä Iltalehdessä.

Mainitusta uutiseta joitakin 
irrallisia kohtia: NL:n soti-
laallinen ”etukeno” uhkasi 
Suomea etenkin 1970-luvun 
alussa., välittää Elinkeinoelä-
män Valtuuskunnan (EVA) 
historiankirjoittaja tohtori 
Jukka Tarkka.

Hänen mukaansa presidentti 
J.K.Paasikiven usein toistama 
NL:n ”sotilaallinen intres-
si” Suomea kohtaan tarkoitti 
sotilaallista hyökkäystä eikä 
suonkaan status quon (vallit-
seva tila) säilyttämistä eikä 
Leningradin turvallisuutta, 

Suuri itänaapuri on ”varoittanut” Suomea aika ajoin
kuten Suomessa on tähän saakka 
uskottu.

Suomeen alkoi tihkua hälyttäviä 
tietoja viimeistään Tshekkoslova-
kian mihityksen jälkeen syksyllä 
1969. Tshekkikenraali Jan Senja 
loikkasi länteen ja kertoi, että pu-
na-armeijan tarkoituksen on krii-
sitilanteessa edetä kohti Atlanttia 
ja että Suomen läpimarssi sjuisi 
24 tunnissa.

Eversti Y. Tenhola raportoi fre-
gatti Matti Kurjen kesällä 1970 
toteutetusta vierailusta Leningra-
diin. Sen messissä käydyn rajun 
juhlinnan aikana, saunomisen jäl-
keen, Kronstadtin sotasatamasta 
vastaava insinööärikommodori 
katsoi tarpeelliseksi varoittaa Suo-
mea etsimästä tukea lännestä: ”NL 
pitää huolen turvallisuudestaan ja 
kriisin sattuessa Suomen eteläran-
nikon tukikohdat Hamina, Kotka, 
Loviisa, Porkkala ja Hanko mie-
hitetään vaikka väkisin. Hyvillä 
suhteilla Neuvostoliittoon tämä 
voidaan välttää.”

Edellämainitussa artikkelissa on 
useita muitakin Suomea koskevia 
NL:n taholta esitettyjä arvosteluja.

Suomen hallitus ja Pääesikunta 
sekä Rajavartiolaitoksen esikun-
ta olivat ja ovat edelleen tietoi-
sia kaikkien maiden suhteista 
maahamme. Sotilasasiamiehet 
tarkkailevat kohdemaansa kan-
nanottoja ja heillä lienee myös 

omia tiedonsaantikanavia. Kai-
kista itänaapurin eri aikakausina 
uhkailusita ja kannanotoista on 
valtiojohto ollut tietoinen. Viisas 
ulkopolitiikka ja rehellisyys ovat 
pelastaneet Suomen joutumasta 
todella miehitysuhkaan. 

Muun muassa Tshekkoslovaki-
an kriisin aikana olen itse nähnyt 
rajanpinnassa olevalla rautatiease-
malla kaksi pitkää junaa, joissa oli 
raskaita panssarivaunuja. Joiden-
kin vaunujen päällä olevat peitot 
olivat osittain irronneet. Junat oli 
yritetty suojata viereen ajetulla 
pitkällä umpivaunujunalla.

Mainitun havainnon tein ol-
lessani junamatkalla silloiseen 
Leningradiin hotelli Astorian 
työmaalle, jossa työskentelin mie-
lenkiintoisessa varastonhoitaja-
tehtävässä.

Toinen lehtileike, valokopio on 
17.10.2001 Ilta-Sanomista. Otsik-
ko kuuluu: Halonen sai Zjugano-
vin Nato-terveiset. 

Artikkeli alkaa: ”Tasavallan 
presidentti Tarha Haloselle ei jää-
nyt epäselväksi, mitä mieltä Ve-
näjän suurimman puolueen, kom-
munistien, puheenjohtaja Gennadi 
Zjuganov oon Suomen mahdolli-
sesta Nato-jäsenyydestä, kun he 
tapasivat eilen Helsingissä.”

Joitakin irrallisia lauseita: ”Suo-
men liittoutuminen ärsyttäisi naa-
puria ja pystyttäisi maiden välille 

uusia rajoja.”
”Jos terroristi levittää jotakin 

myrkkyä newyorkilaisessa baa-
rissa, mitä Suomen Nato-jäsenyys 
siinä auttaa? Tai jos Afganistanin 
kon� ikti leviää Pakistaniin, mitä 
Suomen Nato-jäsenyys auttaisi 
siinä maailmanpoliittisessa tilan-
teessa?”

On selvää, että Suomen pre-
sidenttiemme kahdenkeskisissä 
keskusteluissa on käsitelty hy-
vinkin seikkaperäisesti Suomen 
ja Venäjän suhteita. Suomen roo-
lista YK:ssa, mahdollisesta Nato-
jäsenyydestä. Tottakai Venäjä 
tietää, ettei Suomi liittyisi Natoon 
esimerkiksi läntisten naapuriensa 
pelosta. Senkin Suomen johtajat, 
ennen kaikkea sotilasjohtajat tie-
tävät, että mahdollinen aseellinen 
yhteenotto itänaapurin kanssa 
käytäisiin yksinomaan Suomen 
maaperällä.

Suomi ei taatusti aloita kon� ik-
tia, diplomaattista tai vakavaakaan 
tilannetta maittemme vläillä. Kyl-
lä se osapuoli, joka ”nälvii ja uh-
kailee” Suomea pienistäkin asiois-
ta on Veäjä. Mm joku aika sitten 
ns. lapsijupakka sai naurettavat 
mittasuhteet. Venäjän ehdotukset 
jostain ”lapsiasiamiehestä” oli 
kaukaa haettu.

Venäjä seuraa hyvin tarkasti, 
kuinka heidän Suomessa asuvia 
kansalaisiaan kohdellaan. Ehkäpä 

SUomesta kiinteistöjä ostavia 
on ”valaistu” joidenkin asioi-
den suhteen. Jotkut maaham-
me muuttaneet ovat saaneet 
tietyissä asioissa koulutusta 
ja toimivat huomaamattomasti 
arkisissa asioissa.

Myös jotkut suomalaiset 
ovat joidenkin maiden ”palk-
kalistoilla”. Kaikista edellä-
mainituista ja paljosta muus-
takin ovat maamme vastaavat 
viranomaiset tietoisia. Niistä 
ei liiemmin kerrota. Näin on 
ja näin tulee aina olla Suomen 
turvallisuuden vuoksi. Kaikki 
asiat kehittyvät vuosien kulu-
essa. Mikä oli käytäntöä ja 
tietoa oman virkaurani aika-
na, on nyt vanhanaikaista ja 
osittain merkityksetöntä.

Ainakin Suomen maan-
tieteellinen asema vaatiin 
Suomen johtajilta kuhunkin 
aikaan sopeutuvaa johtamis-
ta, tilanteen hallintaa ja ennen 
kaikkea diplomatiaa. Josku 
todella lujaa päättäväisyyttä. 
On nähtävä kaukasi tulevai-
suuteen, unohtamatta lähi-
menneisyyttä.

Ilmari Matinniemi
Edesmenneen rajamme vartijan 
pakinoita julkaisemme lehdessäm-
me jatkossakin, omaisten luvalla. 
Sinivalkoinen kiitos tästä! HP



Pohjanmaan Maanpuolustaja 2 / 2014 — 3Kesäkuu 2014

Vaasan Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa pidetyn kaksi-
kielisen jumalanpalveluksen 
yhteydessä lähettiin seppel-
partiot Vaasan Sankarimuis-
tomerkille – Pyhä puisto  –  

Seppelpartiot ryhmittyneenä kuulemaan saatesanoja Pyhän Kolminaisuuden 
kirkon kuorissa.

Seppelpartiot valmiina laskemaan havuseppeleet ja kukkalaitteet Sankarimuistomerkille. Havuseppeleen laskivat Puolustusvoimat, Vaasanseudun Sotain-
validit sekä Vaasan Rintama- ja Sotaveteraanit, Vaasan kaupunki, Vaasan seurakuntayhtymä ja kukkalaitteen Kansalaisjärjestöt sekä Sotalapset.  Vaasan 
sankarihauta-alueelle on haudattu 381 kaatunutta, joista kentälle jääneinä (poissaolevina) siunattu 73.

Kaatuneitten 
muistopäivää 
vietettiin Vaasassa 
perinteisen arvokkaasti

Vaasan kaupungin 
järjestämä Kansallisen 
Veteraanipäivän juhla 
kokosi kaupungintalon 
juhlasalin lähes täy-
teen yleisöä. Juhlas-
sa huomioitiin myös 
vuoden Vaasalaiseksi 
veteraaniksi nimettyä 
Aatto Mukaria, joka sai 
vastaanottaa kaupun-
gin pöytästandaarin 
diplomin kera. 
Aatto Mukari edessä 
keskellä.

Kansallinen 
veteraani- 
päivä 
Vaasassa

ja muille vastaaville muisto-
merkeille.

Seppeleiden kantajien 
ryhmityttyä kirkon alttarin 
kuoriin lausui rovasti Tor-
Erik Store saatesanat.

Narvan marssin soidessa 
seppelpartiot poistuivat kir-
kosta Suomen lipun johdol-
la. RL



Pohjanmaan Maanpuolustaja4 — 2 / 2014 Kesäkuu 2014

Suomen ehdotonta 
antautumista koskeva 

asiakirja

Suomen hallitus ja puolustus-
voimain ylipäällystö tunnustavat 
Suomen asevoimien täydellisen 
häviön  sodassa SNTL:ää vastaan 
ja ilmoittavat Suomen ehdottomas-
ta antautumisesta pyytäen lopetta-
maan sotatoimet. SNTL:n hallitus 
suostuu laatimaan ehdot, joilla se 
on valmis pysäyttämään sotatoi-
met Suomea vastaan, koska Suo-
men hallitus ja puolustusvoiman 
ylipäällystö hyväksyvät täysin 
SNTL:n hallituksen vaatimukset, 
ja koska ne sitoutuvat olemaan es-
tämättä Liittoutuneiden Saksaa ja 
muita akselivaltioita vastaan suun-
nattuja sotatoimia. Edellä esitetyn 
pohjalta Neuvostoliiton puolustus-
voimain ylipäällystön edustajat, 
(toisaalta), ja Suomen hallituksen 
ja puolustusvoimain ylipäällystön 
edustajat, (toisaalta), joilla kaikilla 
on tarvittavat valtuudet, ovat alle-
kirjoittaneet alla olevan Suomen 
ehdotonta antautumista koskevan 
asiakirjan: 

I. Sotaehdot 

A. Yleiset sotaehdot

1. Täten Suomen maa-, meri- ja 
ilmavoimat, sijainnistaan riippu-
matta, antautuvat ehdoitta. 

2. Suomen hallitus ja ylipäällys-
tö lopettavat tunnin kuluttua tämän 
asiakirjan allekirjoittamisesta sota-
toimet Liittoutuneita vastaan kai-
killa sotatoimialueilla maalla me-
rellä ja ilmassa. 

3. Suomen puolustusvoimien 
ylipäällystö antaa viipymättä Neu-
vostoliiton sotavoimien ylipääl-
lystölle täydelliset tiedot Suomen 
maa-, ilma- ja merivoimien kaikki-
en yksikköjen sijainnista, kokoon-
panosta ja varustuksesta, olivatpa 
nämä missä tahansa, samoin kuin 
sen liittolaisten sotilasyksiköistä, 
jotka sijaitsevat Suomen alueella, 
tai jotka toimivat yhdessä. 

4. Suomen puolustusvoimain 
ylipäällystö luovuttaa Neuvosto-
liiton sotavoimien ylipäällystölle 
täydelliset tiedot kaikkien mahdol-
listen Suomen asevoimien tai sen 
liittolaisten asettamien miinojen, 
miinaesteiden ja muiden maalla, 
merellä tai ilmassa liikkumista vai-
keuttavien esteiden sijainnista, mu-
kaan lukien Itämeressä, Barentsin 
meressä, Laatokassa ja Äänisessä 
sekä muissa vesistöissä olevat mii-
naesteet.

Ehdoton antautuminen olisi 
lopettanut itsenäisen Suomen
“Antautumissopimus” on julkaistu painettuna Martti 
Turtolan ja Paavo Frimanin toimittamassa Manner-
heim-kirjassa. Antautumissopimus on valan tehneen 
kielenkääntäjän tekemä käännös venäjänkielisestä 
tekstistä. Venäjän federaation ulkoministeriön arkis-
tossa ei ollut suomenkielistä alkuperäistekstiä. 

Asiakirja ratkaisee aikalaisia ja myöhemmin tutkijoi-

ta ja suurtakin yleisöä pohdituttaneen kysymyksen, mi-
tä EHDOTON ANTAUTUMINEN olisi merkinnyt. Se 
olisi merkinnyt ehdotonta antautumista ilman mitään 
lieventäviä asianhaaroja. Suomi olisi joutunut rautai-
seen puna-armeijan miehitykseen ja koko hallintoko-
neistoa olisi käyttänyt neuvostoarmeija. Kysymyksessä 
oli siten neuvostoarmeijan sotamenestyksen innoittama 

“sotilaallinen ratkaisumalli”. Suomen armeijan torjun-
tavoitot kesä-heinäkuussa 1944 vaikuttivat siihen, että 
Stalin päätti ratkaista Suomen rauhankysymyksen “po-
liittisella mallilla”, jota 19.9.1944 välirauhansopimus 
raskaista ehdoistaan huolimatta merkitsi. 

Martti Turtola 

Miinanraivaus ja esteiden pois-
taminen tapahtuu Suomen maa- ja 
merivoimien toimesta Neuvosto-
liiton sotavoimien ylipäällystön 
valvonnassa sen määräämän jär-
jestyksen ja aikataulun mukaan.

5. Tämän asiakirjan tullessa voi-
maan Suomen hallitus ja puolus-
tusvoiman ylipäällystö sitoutuvat 
viipymättä kutsumaan Suomeen 
kaikki muilla rintamilla toimivat 
Suomen sotajoukot ja riisumaan 
ne aseista. 

6. Suomen alueella toimivat sak-
salaiset sotilasliittymät ja -osastot 
on välittömästi riisuttava aseista ja 
internoitava. Näiden sotajoukkojen 
päällystö ja saksalaisten esikuntien 
koko henkilöstö on pidätettävä. 

Suomen hallitus ja puolustus-
voimain ylipäällystö antavat NL:n 
puolustusvoimain ylipäällystölle 
kaiken  mahdollisen avun näiden 
sotajoukkojen aseistariisumisesta. 
Tässä yhteydessä on huomioitava 
mahdollisuus Suomen asevoimien 
osallistumisesta saksalaisten sota-
joukkojen aseistariisuntaan Neu-
vostoliiton sotavoimien ylipääl-
lystön vaatimuksesta. 

Suomen armeijan esikunnissa 
ja sotilasosastoissa niin rintamalla 
kuin selustassa olevat Saksan so-
tavoimien ylipäällystön edustajat 
tulee välittömästi pidättää ja luo-
vuttaa Neuvostoliiton sotavoimien 
ylipäällystölle.

Suomen hallitus ja puolustusvoi-
main ylipäällystö kieltävät saksa-
laisten sotajoukkojen kuljetukset 
Suomen alueen läpi ja aseiden, va-
rusteiden ja kaikenlaisten muiden 
tarvikkeiden toimittamisen saksa-
laisille sotajoukoille sekä niiden 
huoltamisen paikallisin voimin. 

7. Suomen puolustusvoimain 
ylipäällystö suorittaa kaikkien Suo-
men maa-, ilma- ja merivoimien 
aseistariisumisen Neuvostoliiton 
sotavoimien ylipäällystön määrä-
ysten, aikataulun ja järjestyksen 
mukaisesti sen valvonnan alaisena. 

8. Tämän asiakirjan allekir-
joittamishetkestä lähtien siihen 
saakka kunnes Neuvostoliiton so-
tavoimien ylipäällystö on ottanut 
valvontaansa kaikki Suomen tie-
toliikenneyhteydet (k.48), kaikki 
radiolähetykset Suomen alueella 
on kielletty ja Suomen lennätin-, 
puhelin- ja radioyhteydet muihin 
maihin katkaistaan.

9. Suomen hallitus ja puolus-
tusvoimain ylipäällystö turvaavat 
SNTL:n sotajoukkojen Suomen 
alueella tapahtuvat kuljetukset rau-

tateitse ja muilla kuljetusvälineillä 
sekä tarvittavan huollon joukoille.

10. Antautumisehtojen täyttämi-
seksi ja SNTL:n etujen turvaami-
seksi Neuvostoliiton sotavoimien 
ylipäällystö – omin asevoimin ja 
oman harkintansa mukaan – mie-
hittää osittain tai kokonaan Suomen 
alueen, sen satamat, Ahvenanmaan 
saariston ja Suomenlahden saaret.

SNTL:n hallitus toteuttaa kaik-
kia miehitysvaltioille kuuluvia oi-
keuksia Suomen miehitetyillä alu-
eilla. Neuvostoliiton sotavoimien 
ylipäällystö julkaisee omat käskyt 
ja määräykset. Suomen hallitus 
ja Suomen kansa pyrkivät kaikin 
tavoin myötävaikuttamaan näiden 
käskyjen ja määräysten täytäntöön-
panoon.

Tätä tarkoitusta varten Suomen 
hallitus antaa viipymättä määräyk-
sen kaikille keskus- ja paikallishal-
linnon viranomaisille, oikeuslai-
tokselle, julkisille organisaatioille 
ja kaikille virkamiehille pysyä en-
tisissä asemissaan, totella ehdoitta 
määräyksiä ja suorittaa tunnollises-
ti tehtävänsä kunnes Neuvostolii-
ton sotavoimien ylipäällystö antaa 
määräyksensä.

11. Suomen miehitetyillä alueilla 
järjestyksen ja rauhallisuuden yllä-
pitämisestä on vastuussa Neuvos-
toliiton sotavoimien ylipäällystö. 
Suomen miehittämättömillä alu-
eilla yllä mainitusta on

vastuussa Suomen hallitus. 
12. Suomen hallitus sitoutuu to-

teuttamaan sellaiset lakisääteiset ja 
muut toimet, jotka Neuvostoliiton 
sotavoimien ylipäällystö katsoo 
tarpeellisiksi tämän asiakirjan eh-
tojen täyttämiseksi. 

13. Suomen hallitus vastaa kai-
kista miehittämisestä johtuvista 
kuluista. 

B. Suomen maa- ja 
ilmavoimat

14. Suomen aseista riisutut maa-
voimien joukot pysyvät niissä 
kohteissa ja kasarmeissa, joissa ne 
olivat tämän asiakirjan allekirjoit-
tamishetkellä, kunnes Neuvostolii-
ton sotavoimien ylipäällystö 

antaa määräyksen niiden siirtä-
misestä, demobilisoitumisesta tai 
muusta vastaavasta. 

15. Suomen hallitus ja puolus-
tusvoimain ylipäällystö luovuttavat 
Neuvostoliiton sotavoimien yli-
päällystön vaatimuksesta viimeksi 
mainitulle sen määräämässä aika-
taulussa ja järjestyksessä kokonai-
suudessaan  jalkaväen aseistuksen, 

panssarintorjunta-aseistuksen, ty-
kistön, hyökkäysvaunut, panssari-
vaunut,  panssarijunavaunut, lento-
koneet, ilmatorjuntakaluston vies-
tilaitteineen, kaiken muun sellaisen 
aseistuksen sekä kuljetusvälineet, 
ampumatarvikkeet, miinat ja muut 
sotilastarvikkeet, jotka kuuluvat 
Suomelle samoin kuin ne, jotka 
ovat Suomen alueella ja kuuluvat 
muille akselivaltioille, siinä muo-
dossa, jossa kaikki yllä luetellut 
kohteet ja tarvikkeet olivat tämän 
asiakirjan allekirjoittamishetkellä. 

16. Tämän asiakirjan allekirjoit-
tamishetkestä lähtien suomalaisia 
sotilas- ja siviililentokoneita sa-
moin kuin muille maille kuuluvia 
Suomen alueella olevia lentoko-
neita kielletään nousemasta ilmaan 
ilman Neuvostoliiton ylipäällystön 
erikoislupaa. Mikä tahansa lento-
kone, joka ilmestyy ilmatilaan 
ilman tälläistä lupaa, katsotaan 
vihollislentokoneeksi. Kaikki täs-
sä kohdassa mainitut lentokoneet 
miehistöineen ja varusteineen jää-
vät paikoilleen tämän asiakirjan 
allekirjoittamishetkellä, kunnes 
Neuvostoliiton sotavoimien yli-
päällystö toisin määrää.

17. Suomen hallitus ja puolus-
tusvoimain ylipäällystö luovutta-
vat Neuvostoliiton sotavoimien 
ylipäällystölle sen määräämässä 
aikataulussa kaikki lentokentät 
kaikkine laitteineen, varastoineen 
ja lentokenttävarustuksineen täy-
dessä toimintakunnossa. 

18. Suomen hallitus ja puolus-
tusvoimain ylipäällystö luovutta-
vat Neuvostoliiton sotavoimien 
ylipäällystölle kaikki maa- ja 
rannikkolinnoitukset kaikkine 
aseineen, ampumatarvikkeineen, 
materiaaleineen ja niissä olevine 
tuotantolaitoksineen täydessä toi-
mintakunnossa sekä linnoitusten 
suunnitelmat ja pohjapiirrustukset, 
ja turvaavat esteettömät ja turvalli-
set pääsyn linnoituksiin. 

C. Suomen sota- ja 
kauppalaivastot

19. Suomen hallitus ryhtyy tarvit-
taviin toimiin, jotta kaikki Suomen 
laivat ja sukellusveneet, jotka ovat 
tämän asiakirjan allekirjoittamis-
hetkellä Suomen meri- ja sisäve-
sisatamissa, pysyvät näissä sata-
missa miehistöineen päästämättä 
miehistöä poistumaan, kunnes 
Liittoutuneiden nimissä toimiva 
Neuvostoliiton sotavoimien yli-
päällystö toisin määrää.

Kaikki merellä olevat laivat ja 

sukellusveneet palaavat lähim-
pään satamaan, missä ne pysyvät 
erityismääräysten saapumiseen 
saakka. Tätä määräystä rikkonutta 
sotalaivaa Neuvostoliiton

sotavoimien ylipäällystö pitää 
vihollislaivana. 

20. Suomen kauppa-, kalastus- 
ja muut alukset sekä minkä muun 
tahansa lipun alla purjehtivat lai-
vat samoin kuin joki- ja sisävesi-
laivastoon kuuluvat alukset, jotka 
ovat tämän asiakirjan allekirjoit-
tamishetkellä Suomen satamissa, 
on pysyttävä näissä satamissa ja 
Suomen aluevesillä olevien alus-
ten on välittömästi purjehdittava 
lähimpään suomalaiseen satamaan 
ja pysyttävä siellä, kunnes niiden 
omistussuhteet selviävät ja Neu-
vostoliiton ylipäällystö on antanut 
niitä koskevat määräykset. 

Tätä määräystä rikkonutta sota-
laivaa Neuvostoliiton sotavoimien 
ylipäällystö pitää vihollislaivana.

21. Suomen puolustusvoimain 
ylipäällystön alaisena toimivan 
Saksan merivoimien päällystön 
Suomen satamissa ja tukikohdissa 
sekä Suomen merivoimien esi-
kunnissa olevat edustajat on pidä-
tettävä viipymättä ja luovutettava 
Neuvostoliiton sotavoimien yli-
päällystölle. 

22. Suomen hallitus ja ylipääl-
lystö luovuttavat Neuvostoliiton 
sotavoimien ylipäällystölle kaikki 
sota-, kauppa-, ja huolto-laivastoon 
kuuluvat alukset ja sukellusveneet 
sekä erikoisalukset, vesitasolento-
koneet, tekniset laitteet ja merivoi-
mien koko aseistuksen ampumatar-
vikkeineen siinä muodossa kuin ne 
ovat tämän asiakirjan kirjoittamis-
hetkellä kaikkine niihin liittyvine 
piirrustuksineen ja tietoineen.

23. Minkä tahansa lipun alla 
purjehtivia sotalaivoja ja kaikkia 
kohdassa 22 lueteltuja aluksia 
kielletään luovuttamasta toiselle 
valtiolle. 

Kaikki tämän sopimuksen alle-
kirjoittamista edeltäneinä kuutena 
kuukautena tehdyt suomalaisiin 
sotalaivoihin ja muihin meri- ja 
jokialuksiin liittyvät kauppaso-
pimuksen kuten myynti, vaihto, 
vuokraus, muilla ehdoilla tapah-
tunut luovutus, ovat mitättömiä. 
Kaikkia aluksia, joihin edellä 
mainitut toimet liittyvät, samoin 
kaikkia ulkomaalaisiin satamiin 
piiloutuneita laivoja pidetään suo-
malaisina riippumatta siitä, missä 
nämä laivat ja alukset ovat tämän 
asiakirjan kirjoittamishetkellä. 
Suomen hallitus ryhtyy kaikkiin 
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tarvittaviin toimiin näiden laivojen 
j alusten palauttamiseksi Suomeen 
ja niiden luovuttamiseksi Suomeen 
ja niiden luovuttamiseksi kohdan 
22. mukaisesti Neuvostoliiton so-
tavoimien ylipäällystölle. 

Suomen hallitus korvaa pa-
laamatta jäävien sotalaivojen ja 
-alusten arvon Neuvostoliiton so-
tavoimien ylipäällystölle.

24. Kohdan 20, 22 ja 23 asetuk-
set koskevat vastaavasti Suomen 
aluevesillä tämän asiakirjan  kir-
joittamishetkellä olevia Saksan, 
Italian ja Romanian aluksia. 

Näiden alusten miehistö on vä-
littömästi internoitava ja alukset on 
luovutettava Suomen satamaviran-
omaisten vartioitaviksi ja huollet-
taviksi, kunnes toisin määrätään.

25. Kaikki Suomen satamissa 
olevat Yhdistyneille kansakunnil-
le kuuluvat alukset - riippumatta 
siitä, onko niiden omistusoikeus 
siirtynyt Suomen kansalaisille so-
tasaaliina tai muulla tavoin –

luovutetaan viipymättä Neuvos-
toliiton sotavoimien ylipäällystölle 
siinä kunnossa, missä ne ovat tä-
män asiakirjan kirjoittamishetkellä, 
jotta ne voitaisiin palauttaa omis-
tajilleen. 

Suomen hallitus kantaa täyden 
aineellisen vastuun näiden alusten 
kaikenlaisesta vaurioitumisesta tai 
hävittämisestä. 

II. Sotavankien 
palauttaminen ja 
Liittoutuneiden 
siviiliväestön 
vapauttaminen

26. Suomen hallitus ja ylipäällystö 
luovuttavat viipymättä kaikki nii-
den hallussa olevat Liittoutuneiden 
asevoimille kuuluvat sotavangit 
Neuvostoliiton sotavoimien yli-
päällystölle sen määräämissä koh-
teissa ja sen antamien ohjeiden ja 
aikataulun mukaisesti. 

27. Kaikki Liittoutuneiden Suo-
men viranomaisten taholta pidätet-
tyinä tai internoituna olevat samoin 
kuin orjuuteen tuomitut kansalaiset 
vapautetaan välittömästi.

28. Suomen hallitus ja puolus-
tusvoimain ylipäällystö sitoutuvat 
tämän asiakirjan allekirjoittamis-
hetkestä alkaen turvaamaan kai-
kille Liittoutuneiden sotavangeil-
le, pidätetyille, internoiduille ja 
orjuutetuille kansalaisille riittävän 
ravinnon, vaatetuksen, lääkityksen 
ja asunnon terveysvaatimusten mu-
kaisesti.

29. Suomen hallitus ja puolus-
tusvoimain ylipäällystö luovutta-
vat Neuvostoliiton sotavoimien 
ylipäällystölle luettelon niistä 
yrittäjistä ja muista henkilöistä, 
joille tämän asiakirjan kohdassa 
26 mainitun Liittoutuneiden kan-
salaiset tekivät työtä. 

III. Suomen suhteiden 
katkaisu akselivaltioiden 

kanssa 

30. Tämän asiakirjan allekirjoi-
tushetkestä alkaen Suomen hal-
litus katkaisee kaikki poliittiset, 
taloudelliset ja muut suhteet ak-
selivaltojen kanssa. Samasta het-
kestä lähtien Suomen diplomaatit, 
sotilashenkilöt, konsulaattien ja 
muiden virastojen edustajat näissä 
valtioissa menettävät valtuutensa ja 
heidät kutsutaan välittömästi takai-
sin Suomeen. Suomen alueella ole-
via akselivaltioiden diplomaatteja, 
sotilashenkilöitä ja konsulaattien 
edustajia kohdellaan SNTL:n hal-
lituksen määräysten mukaan. 

31. SNTL:n hallitus voi antaa 
määräyksen suhteiden ylläpitä-
misestä Suomen alueella olevien 
puolueettomien

diplomaattien, sotilashenkilöi-
den ja konsulaattien edustajien 
kanssa hallitusten kanssa tai vaatia 
näiden edustajien poistamista Suo-
men alueelta samoin kuin määrätä 
säännöt Suomen hallituksen ja sen 
edustajien suhteille puolueettomi-
en maiden kanssa. 

IV. Sotilaspoliittiset 
ehdot

32. Suojeluskunnan kaikki osas-
tot ja liittymät sekä Suomen muut 
vastaavat niin rintamalle kuin se-
lustallekin kuuluvat järjestöt on 
riisuttava aseista välittömästi. Neu-
vostoliiton sotavoimien ylipääl-
lystö määrittelee aseistariisunnan 
ja aseiden luovuttamisen säännöt. 
Kaikki suojeluskunnan jäsenet on 
internoitava.

33. Suomen hallitus lakkauttaa 
kaikki Neuvostoliiton sotavoimien 
ylipäällystön määräämät järjestöt.

34. Sotasyylliset ja sotarikolliset 
joiden nimet mainitaan SNTL:n 
hallitukset listoissa, Suomen hal-
litus pidättää välittömästi ja luovut-
taa SNTL:n hallitukselle Neuvos-
toliiton sotavoimien ylipäällystön 
välityksellä. 

35. Suomen hallitus vapauttaa 
välittömästi kansalaisuudesta ja 
kansallisuudesta riippumatta kaik-
ki ne pidätetyt henkilöt, joita syyte-
tään myötätunnosta Liittoutuneita 
kohtaan tai toiminnasta  Liittoutu-
neiden hyväksi.

36. Kaikki akselivaltojen kan-
salaiset, jotka sotivat Liittoutunei-
ta vastaan, ja jotka ovat Suomen 
alueella tämän asiakirjan allekir-
joittamishetkellä, on internoitava 
välittömästi. Näiden henkilöiden 
asemasta jatkossa päättää SNTL:n 
hallitus.

37. Suomen hallitus kieltää kan-
salaisiltaan välittömästi Liittoutu-
neita vastaan sotivien valtioiden tai 
puolueettomien valtioiden armei-
jaan menon. 

38. Suomen kansalaisia sekä 

minkä tahansa muun valtion Suo-
men alueella olevia kansalaisia 
kielletään tämän asiakirjan allekir-
joittamishetkestä alkaen harjoitta-
masta mitään toimintaa sellaisten 
valtioiden hyväksi, jotka käyvät 
sotaa jonkin Liittoutuneisiin kuu-
luvan maan kanssa.

39. Tämän asiakirjan allekirjoit-
tamishetkestä lähtien matkustami-
nen Suomen rajojen ulkopuolelle 
ja saapuminen maahan kielletään 
ilman Neuvostoliiton sotavoimien 
ylipäällystön lupaa.

40. Suomen hallitus esittää kaik-
ki SNTL:n hallituksen vaatimat, 
etenkin asevoimien ja sotateolli-
suusyrityksiä koskevat arkistot ja 
asiakirjat. Kaikenlaisten arkistojen, 
merkintöjen, suunnitelmien tai 
minkä tahansa muiden asiakirjojen 
tai tietojen tuhoaminen tai piilotta-
minen on kielletty. 

V. Sotataloudelliset 
ehdot

41. Tämän asiakirjan allekirjoitus-
hetkestä lähtien Suomen aseiden, 
ampumatarvikkeiden, räjähdysai-
neiden sekä muun sotavarustuksen 
valmistukseen osallistuvien val-
tiollisten ja yksityisten yritysten 
toiminta lakkaa.

42. Kaikki Suomen sotateolli-
suusyritykset kaikkine valmiine 
tuotteineen, laitteineen, raaka-ai-
neineen, muine materiaaleineen, 
suunnitelmineen, piirrustuksineen 
ja patentteineen ym. tulevat koske-
mattomiksi ja ne siirtyvät Neuvos-
toliiton sotavoimien ylipäällystön 
kontrollin alaisuuteen.

43. Kaikkien kohdassa 41 mai-
nittujen yritysten työntekijät ja 
toimihenkilöt pysyvät omilla työ-
paikoillaan ja Suomen hallitus 
takaa heille sen palkan, jonka he 
saivat tämän asiakirjan allekir-
joittamishetkellä siihen saakka, 
kunnes näiden yritysten tuotanto 
muutetaan siviilituotannoksi tai 
ko. työvoimaa käytetään muuhun 
tarkoitukseen Neuvostoliiton sota-
voimien ylipäällystön luvalla.

44. Suomen hallitus sitoutuu 
esittämään pikaisesti Neuvosto-
liiton sotavoimien ylipäällystölle 
omat ehdotuksensa sotatarvike-
teollisuusyritysten muuttamisesta 
valmistamaan tuotteita siviilitar-
koituksiin.

45. Suomen hallitus ja puolus-
tusvoimain ylipäällystö ryhtyvät 
kaikkiin tarvittaviin toimiin joiden 
avulla vältytään vaurioittamasta 
tai tuhoamasta teollisuusyrityksiä, 
voimalaitoksia, sää- ja radioase-
mia, rautatie-, tie-, satama- yms. 
laitoksia, sotatarvikkeita, talous-
kohteita, varastoja, tukikohtia yms. 
sekä takaavat valtion tai yksityis-
ten omistaman kiinteän ja irtaimen 
vartioinnin. 

46. Suomen hallitus kantaa täy-
dellisen aineellisen vastuun teol-

lisuusyritysten ja –laitosten sekä 
muun kohdissa 15, 17, 18, 21, 23, 
45 mainitun omaisuuden kaiken-
laisesta vaurioitumisesta tai tuhou-
tumisesta. 

47. Tämän asiakirjan allekirjoi-
tushetkestä ja sen koko voimas-
saoloajan Suomen fyysisiltä ja 
juridisilta henkilöiltä sekä valtion 
yrityksiltä ja laitoksilta on kielletty 
kaikenlainen kiinteän omaisuuden 
(mm. tehtaat, voimalaitokset jne.) 
myynti, vaihto, vuokraaminen tai 
luovuttaminen ulkomaalaisten kan-
salaisille tai yrityksille. 

Kaikki tämäntapaiset vuoden 
aikana ennen tämän asiakirjan 
allekirjoittamista kiinteällä omai-
suudella tehdyt kaupat katsotaan 
mitättömiksi ja kaiken tällä taval-
la hankitun omaisuuden katsotaan 
kuuluvan Suomelle.

48. Tämän asiakirjan allekirjoit-
tamishetkestä alkaen ja koko sen 
voimassaolon ajaksi määrätään  
Neuvostoliiton sotavoimien yli-
päällystön valvonnan alaisiksi:

a) Suomen raaka-aine-, jalostus- 
ja muu teollisuus; 

b) raaka-ainevarastot; 
c) kaikki viljatuote-, elintarvike- 

ja rehuvarastot;
d) sisä- ja ulkomaankauppa sekä 

pankkitoiminta; 
e) koko rautatie-, vesi- ja maan-

tieliikenne sekä siviili-ilmailu; 
f) viestintäyhteydet kuten posti, 

radio lennätin, puhelin ym.; 
g) painotuotteiden julkaisu teat-

teri- ja elokuvaesitykset, radiolä-
hetykset ja muut propaganda- ja 
huvitilaisuudet. 

49. Kaikki rahaliikenteeseen, 
kauppaan ym. liittyvät suhteet ja 
liiketoimet akselivaltioden kanssa 
tai näiden hyväksi sekä akselival-
tioiden miehittämien valtioiden 
kanssa lakkautetaan kokonaan.

50. Suomen hallitus sitoutuu 
Neuvostoliiton sotavoimien yli-
päällystön määräämän aikataulun 
mukaisesti palauttamaan SNTL:lle 
täydellisenä koko sotatoimien ai-
kana poiskuljetetun omaisuuden, 
joka kuuluu valtiollisille tai julki-
sille yrityksille ja laitoksille sekä 
osuuskunnille tai yksityisille kan-
salaisille, kuten tehtaiden koneet 
ja laitteet, veturit, rautatievaunut, 
traktorit, historialliset muistomer-
kit, museoiden arvoesineet ja muu 
omaisuus.

51. Suomen hallitus ja Suomen 
kansa korvaavat Neuvostoliitolle 
Suomen sotatoimien Neuvostolii-
tolle aiheuttamat tappiot. 

Suomen hallitus ryhtyy Neuvos-
toliiton sotavoimien ylipäällystön 
vaatimuksesta korvaamaan ennal-
ta edellisessä lauseessa mainittuja 
tappioita ylipäällystön määrää-
mässä järjestyksessä, muodossa ja 
aikataulussa.

52. Liittoutuneille aiheutuneiden 
tappioiden maksamisen vakuu-
deksi Neuvostoliiton sotavoimien 

ylipäällystö asettaa takavarikkoon 
sekä Suomen pankin että muiden 
pankkien kultavarannon, ulkomaan 
valuutan ja muut arvotavarat näi-
den pankkien esittämien v. 1944 
virallisten kirjojen ja dokumenttien 
mukaan.

Suomen hallitus ryhtyy kaikkiin 
tarvittaviin toimiin palauttaakseen 
mahdollisimman pian Suomeen 
sille kuuluvan, mutta ulkomailla 
olevan Suomen pankin ja muiden 
pankkien kultavarannon, ulkomaan 
valuutan ja muun arvotavaran.

Tämän asiakirjan allekirjoitta-
mishetkestä alkaen ja koko sen 
voimassaoloajan kaikenlaiset 
kauppatoimet edellisessä kohdas-
sa esitetyillä arvotavaroilla on kiel-
letty ja kaikki näistä arvotavaroista 
Suomen alueella ja ulkomailla teh-
dyt kaupat välisenä aikana ennen 
tämän asiakirjan allekirjoittamista 
katsotaan mitättömiksi ja kaikki 
tälläiset arvotavarat, joilla on teh-
ty ko. kauppoja, katsotaan Suomen 
omaisuudeksi riippumatta siitä, 
missä nämä arvotavarat ovat Suo-
men antautumishetkellä. 

VI. Loppuasetukset
53. Tämä asiakirja tulee voi-

maan sen allekirjoittamishetkestä 
ja on voimassa siihen asti, kunnes 
Liittoutuneiden ja Suomen välinen 
rauhansopimus astuu voimaan.

54. Tämän asiakirjan asetusten 
voimaansaattamiseksi SNTL:n 
hallitus perustaa valvontakomis-
sion, joka toimii Suomen alueella 
Neuvostoliiton sotavoimien yli-
päällystön alaisuudessa. 

55. Mikäli Suomen hallitus tai 
puolustusvoimain ylipäällystö ei-
vät täytä jotakin tässä asiakirjassa 
olevaa ehtoa, Neuvostoliiton sota-
voimien ylipäällystö käyttää pak-
kokeinoja, joilla taataan ehtojen 
täyttäminen. Tarvittaessa SNTL:n 
hallitus irtisanoo tämän asiakirjan, 
jolloin irtisanominen astuu voi-
maan välittömästi.

56. Tätä asiakirjaa on laadit-
tu venäjän ja suomen kielellä, 
venäjänkielisen tekstin ollessa 
todistusvoimainen ja sen ymmär-
tämistä koskevissa riitatilanteissa 
valvontakomission päätökset ovat 
lopullisia.

SNTL:n hallituksen valtuutta-
mana Suomen hallituksen Neuvos-
toliiton sotavoimien valtuuttamana 
ylipäällystön edustajat (allekirj.) 
(allekirjoitukset) Suomen puolus-
tusvoimain ylipäällystön valtuutta-
mana (allekirj.). 

Lähde: 
Sotaveteraani-lehti n:o 2/2014  

Huhtikuun 14. päivänä 2014
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Alueemme korkeimman 
kunniamerkin, Suomen 
Leijonan I luokan rita-
rimerkin sai res. majuri 
Per-Elof Boström Kristii-
nankaupungista.
Hän on pitkään toiminut 
Vaasan Kiltapiirin pu-
heenjohtajana ja on myös 
Kristiinanseudun Reser-
viupseerikerhon varapu-
heenjohtaja.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa...

Jussi Reinisalolle luovutettiin Reserviläisurheiluliiton 
hopeinen ansiomitali.

Tasavallan Presidentti, Suo-
men Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan ritarikun-
tien suurmestari on päättänyt 
myöntää 4.6.2014 ansioitu-
neille Suomen kansalaisille 
seuraavat kunniamerkit. 
Lehtemme levikkialueella 
mm. seuraaville, 
Suomen Leijonan komen-
tajamerkki: Ahlberg, Juk-
ka Tapio, eversti, Seinäjoki 
ja Pennala, Jarmo Antero, 
kommodori, Lieto
Suomen Leijonan I luokan 
ritarimerkki: Boström, Per-
Elof Mikael, företagare, 
Kristinestad
Suomen Valkoisen Ruusun 
ritarimerkki: Korkeakoski, 
Jouko Tapani, insinöörima-
juri, Haapajärvi ja Perikanta, 
Esa Uljas, komentajakaptee-
ni, Härmä
Suomen Leijonan rita-
rimerkki: Alkio, Juhani 
Markus, kapteeni, Kauhava, 
Karsikas, Arto, suunnittelija, 
Haapajärvi, Komsi, Risto Ju-
hani, teknikkokapteeniluut-
nantti, Vaasa, Kyntäjä, Petri 
Juhani, kapteeni, Seinäjoki, 
Leskelä, Ilkka Juhani, in-
sinöörikapteeni, Kauhava, 
Luomanen, Hannu Matti, 
kapteeni, Kauhava, Nahka-
la, Hannu Antero, kapteeni, 
Kauhava, Rannisto, Jarkko 
Juhani, kapteeni, Lappajärvi 
ja Tuomela, Erkki Johannes, 
kapteeni, Kauhava
Suomen Valkoisen Ruusun 
ansioristi: Antila, Ari Veijo 
Juha, suunnittelija, Kurik-

Tasavallan presidentti on 
ylentänyt Puolustusvoimain 
lippujuhlan päivänä 4. ke-
säkuuta 2014 yhteensä 476 
reservin upseeria ja erikoi-
supseeria. Everstiluutnantik-
si yksi, majuriksi 21, komen-
tajakapteeniksi yksi, kaptee-
niksi 72, kapteeniluutnantik-
si viisi, lääkintäkapteeniksi 
yksi, insinöörikapteeniksi 
yksi, teknikkokapteeniksi 
yksi, yliluutnantiksi 152, 
merivoimien yliluutnantiksi 
12, teknikkoyliluutnantiksi 
yksi, lääkintäyliluutnantiksi 
yksi, luutnantiksi 187, me-
rivoimien luutnantiksi 18, 
lääkintäluutnantiksi yksi 
vänrikiksi yksi henkilöä.
Everstiluutnantiksi: (koko 
maa); Sutinen Kari Emil An-
tero Kajaani
Majuriksi: (koko maa);
Ahotupa Kai Olli Helsinki
Allonen Heikki Ilmari Hel-
sinki, Halonen Timo Antero 
Kuusamo, Kause Olli Pek-
ka Pori, Kuisma Eero Frans 
Kalervo Laitila, Kärnä Au-
vo Sakari Kuhmo, Laurinen 
Tommi Kalevi Helsinki, 

Ylennyksiä ja huomionosoituksia

ka, Holm, Ove Mikael, pre-
miärlöjtnant, Vasa, Kiviaho, 
Ari Johannes, yliluutnantti, 
Kauhava, Kuhalampi, Harri 
Juhani, yliluutnantti, Kuor-
tane, Kujala, Kari Matti, yli-
luutnantti, Ylistaro, Lepistö, 
Jussi Antero, yliluutnantti, 
Vaasa, Liljekvist, Kaj Johan 
Evert, premiärlöjtnant, Ja-
kobstad, Rasmus, Tommy 
Antero, premiärlöjtnant, 
Karleby, Tietäväinen, Mark-
ku Tapani, yliluutnantti, La-
pua ja Tikkanen, Raimo Ju-
hani, yliluutnantti, Alajärvi
Suomen Leijonan ansio-
risti: Ala-Aho, Juha Mati-
as, koulutus- ja tukiyksikön 
päällikkö, Vaasa, Frangen, 
Jarmo Juhani, luutnantti, 
Vaasa, Lehtimäki, Erkki Ju-
hani, alikonemestari, Vaasa, 
Sundell, Bror Peter, löjtnant, 
Kristinestad ja Tarkkanen, 
Heikki Markus, maatalous-
yrittäjä, Laihia 
Suomen Valkoisen Ruusun 
I luokan mitali kultaristein: 
Haapamäki, Marko Olavi, 
varastonhoitaja, Vöyri, Hä-

meenniemi, Helmi Johanna, 
toimistosihteeri, Seinäjoki, 
Koivisto, Tapio Juhani, yli-
vääpeli, Isokyrö, Malm, Sari 
Kyllikki, varastonhoitaja, 
Kauhava, Sipilä, Kalle Ola-
vi, taksiautoilija, Alavieska ja 
Välimäki, Arto Juhani, lento-
konemekaanikko, Seinäjoki
Suomen Valkoisen Ruusun 
I luokan mitali: Haapala, 
Pirjo Hannele, toimistosih-
teeri, Vaasa, Kerola, Mau-
ri Antero, vääpeli, Lapua, 
Nivala, Jyrki Tapio, vää-
peli, Haapajärvi, Pasto, Ti-
mo Heikki, ylimerivartija, 
Mustasaari, Riippi, Anssi 
Mikael, vääpeli, Seinäjoki, 
Tiitto, Teijo Olavi, vääpeli, 
Haapajärvi, Tikkanen, Eero 
Juhani, asentaja, Ylivieska, 
Tuohimäki, Juha Kalervo, 
vanhempi huoltolatyönteki-
jä, Ähtäri, Tyynismaa, Päivi 
Susanna, vääpeli, Kauhava, 
Vuoti, Lauri Matias, vanhem-
pi kunnossapitoammattimies, 
Haapajärvi ja Ylinen, Jani 
Kristian, ylivääpeli, Ilmajoki
Suomen Valkoisen Ruusun 

mitali: Santala, Ritva Anne-
li, huoltolatyöntekijä, Ähtäri
Kunniamerkkejä yhteensä: 
955

Vapaudenristin 
Ritarikunta
Puolustusvoimain lippujuh-
lapäivänä 4.6.2014 myönne-
tyt kunniamerkit 
1. luokan Vapaudenristi 
rintatähtineen
Rannikko Juha Sakari, Vara-
amiraali, Helsinki 
1. luokan Vapaudenristi
Sipi Kalervo Vilho, Kenraa-
limajuri, Tampere ja Tuuna-
nen Martti Pekka, Prikaati-
kenraali Tikkakoski 
2. luokan Vapaudenristi 
Kytölä Jari Ilmari, Eversti 
Riihimäki 
3. luokan Vapaudenristi
Mäntysaari Matti Juhani, 
Yliläkäri Espoo ja Tyry Mi-
ka Henri, Majuri Helsinki 
4. luokan Vapaudenristi 
Aalto Lasse Adolf, Kapteeni 
Vantaa, Hyvärinen Risto Ju-
hani, Teknikkokapteeni Pe-
täjävesi, Kvist Jouni Matias, 
Kapteeni Kajaani, Lindroos 
Kaj Mikael, Kaptenlöjtnant 
Raseborg, Mikkonen Henry 
Markus, Kapteeni, Lem-
päälä, Pekkala Petri Juhani, 
Kapteeniluutnantti Turku, 
Pitkäkangas Timo Antero, 
Kapteeni Tampere ja Rauhio 
Sinikka Inkeri, Erikoissuun-
nittelija Muhos 
1. luokan Vapaudenmitali 
Säynevirta Jarkko Juhani, 
Ylivartija Joensuu

Lindstedt Jukka Ilmari, 
Linjakumpu Seppo Juha-
ni Kuusamo, Mäki Heikki 
Kalevi Turku, Piili Jari Sa-
kari Turku, Poutiainen Mika 
Petri Lappeenranta, Riekko-
la Pekka Antero Hämeen-
linna, Rinta Perttu Juhani 
Mikkeli, Rossi Juhani Pekka 
Kankaanpää, Rönnlund Kaj 
Mikael Vaasa, Saari Lasse 
Heikki Ylöjärvi, Sarajärvi 
Arto Jari Rovaniemi, Selin 
Jukka Sakari Kerava, Smeds 
Sakari Kouvola ja Vuorio 
Vesa Pekka Tuusula
Komentajakapteeniksi: 
(koko maa); Leppänen Mik-
ko Markus Kauniainen

Lehtemme levikkialueella:
Kapteeniksi: Jokimäki 
Veikko Juhani Laihia ja 
Kaappola Marko Jukka Sei-
näjoki 
Lääkintäkapteeniksi: Kau-
koranta Heikki Ensio Vaasa 
Yliluutnantiksi: Haanpää 
Harri Juhani Ylivieska, Kal-
lioniemi Raimo Asko Jaak-
ko Kuortane, Norrgård Lars 
Peter Vaasa ja Takala Antti-

Reservin upseerien ylennykset puolustusvoimain 
lippujuhlan päivänä 4.6.2014

Matti Ilmari Alavus 
Luutnantiksi: Aaramaa Sa-
ku-Pekka Johannes Lapua, 
Ervasti Jenni Elisa Vaasa, 
Eskeli Aaro Hermanni Vaasa 
Halmesmäki Juho Lauri 
Kustaa Kauhava, Hänni-
käinen Juha-Matti Vaasa, 
Kopperoinen Aaro Veikko 
Aukusti Vaasa, Laakso Ossi 
Vesa Tapani Vaasa, Lall Jan 
Mikael Vaasa, Leponiemi 
Antti Antero Veteli, Paavola 
Jyrki Ville Tapio Pyhäjärvi, 
Perttilä Tuomas Hermanni 
Seinäjoki, Pohtola Ville Her-
manni Seinäjoki, Viinamäki 
Noora Karoliina Vaasa ja 
Viljanen Mika Antero Lapua 

Länsi-Suomen sotilasläänin 
komentaja prikaatikenraali 
Pekka Toveri on ylentänyt 
mm. seuraavat reservin ali-
upseeristoon ja miehistöön 
kuuluvat 04.06.2014
Sotilasmestariksi: Ilolakso 
Hannu Juhani Seinäjoki, Ko-
sonen Jaakko Sakari Kok-
kola, Toivanen Vesa Juhani 
Kokkola ja Wall Antti Kaar-
lo Kannus

Ylivääpeliksi: Länne Tuo-
mas Juhani Mustasaari
Vääpeliksi: Salonen Pasi 
Jaakko Mustasaari ja Ylitalo 
Pasi Ismo Juhani Seinäjoki
Ylikersantiksi: Huhtala 
Kyösti Matias Kokkola, 
Hänninen Jouni Timo Tapio 
Alajärvi, Koski Kari Mar-
kus Vaasa, Lavonen Aleksi 
Ville-Valtteri Vaasa, Lou-
kiainen Jussi Sakari Vaasa, 
Länkimäki Sami Kristian 
Seinäjoki, Mattila Esa Tuo-
mas Kauhava, Metsä-Ketelä 
Tiina Ilona Jalasjärvi, Mä-
kitalo Janne Valtteri Kok-
kola, Puroaho Anssi Armas 
Kauhava, Pursiainen Niko 
Valtteri Kokkola, Räisänen 
Pekka Markus Vaasa, Sund-
qvist Ulf Christian Luoto, 
Timonen Jani Markus Vaa-
sa ja Toija Maija Anna-Liisa 
Kauhajoki
Kersantiksi: Haapamä-
ki Veijo Tapio Kauhajoki, 
Hongell Tuomas Harri Matti 
Kokkola, Kakkuri Jouni An-
tero Kokkola, Kallio Matti 
Kustaa Lapua, Kerttula Juho 
Antti Lapua, Keskitalo Mar-

kus Juho Tapani Kannus, 
Ketomäki Kent Christian 
Vaasa, Koivunen Vesa Tapa-
ni Alajärvi, Korhonen Lasse 
Henrik Kokkola, Kuusi Jari 
Jorma Isojoki, Luoma Osku 
Johannes Seinäjoki, Mart-
tila Harri Mikael Seinäjo-
ki, Marttunen Rami Juhani 
Kauhajoki, Mutanen Joni 
Johannes Kristian Vaasa, 
Määttä Jarno Reino Saka-
ri Seinäjoki, Peura Mikko 
Tapio Kauhava, Puolivä-
li Tarmo Antero Alajärvi, 
Pääkkönen Janne Antero 
Kauhajoki, Sillanpää Jar-
mo Petteri Halsua, Taipalus 
Jaakko Matti Eemeli Seinä-
joki, Wallius Björn Antero 
Laihia, Varsanpää Markku 
Juhani Vaasa ja Viitala Tuo-
mas Jukka Mikael Ilmajoki
Alikersantiksi: Granholm 
Svante Andreas Pedersöre, 
Hautamäki Mika Juhani 
Kokkola, Homi Mika Juha-
ni Seinäjoki, Isohanni Juho 
Markus Kannus, Liedes Mil-
ko Sakari Kannus, Lindblom 
Rune Kaj Christian Vaasa, 
Nygård Mika Johannes Kok-

kola, Sepponen Jani Juhani 
Pietarsaari ja Stenberg Per 
Johannes Kokkola
Korpraaliksi: Broberg Ma-
tias Wilhelm Mustasaari, 
Heikkilä Vesa Antero Äh-
täri, Jokinen Tero Kristian 
Isokyrö, Mäntymaa Pekka 
Matias Vaasa, Olli Mikko 
Juhani Mustasaari, Pelttari 
Olli Teppo Johannes Kok-
kola ja Rasku Jarkko Matias 
Ilmajoki
Ylirajajääkäriksi: Kähkö-
nen Jari Petteri Vaasa

Pohjois-Suomen Sotilas-
läänin komentaja kenraali-
majuri Jorma Ala-Sankila 
on ylentänyt mm. seuraavat 
reservin aliupseeristoon 
ja miehistöön kuuluvat 
4.6.2014.
Vääpeliksi: Vierimaa Juha 
Jouko Tommi Kalajoki
Ylikersantiksi: Rasila Jor-
ma Heikki Tapani Pyhäjärvi
Savolainen Vesa Jukka Haa-
pajärvi 
Korpraaliksi: Hanhisuanto 
Sulo Antero Haapavesi ja 
Liuska Juho Elias Haapajärvi
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Pohjanmaan Koulutus- ja Tukiyksikön päällikkö, luut-
nantti Juha Ala-aho ja laihialainen ylikersantti Heikki 
Tarkkanen  saivat vastaanottaa Tasavallan presidentin 
4.6.2014 myöntämät Suomen Leijonan ansioristit. Huo-
mionosoitukset luovutti aluetoimiston päällikkö komen-
taja Jukka Ranta.
 

Toimistosihteeri Pirjo 
Haapala Pohjanmaan 
Aluetoimistosta sai Suo-
men Valkoisen Ruusun I 
luokan mitalin.

Sotilasmestari Jukka Oksaselle komentaja Ranta luo-
vutti Puolustusvoimain komentajan 4.6.2014 myöntä-
män Sotilasansiomitalin.

Kapteeni Pauli Glader (Vaasa) sai vastaanottaa Puolustusministerin 4.6.2014 myön-
tämän Suomen Reserviupseeriliiton kultaisen ansiomitalin soljen kera. Mitalin luovut-
tivat komentaja Jukka Ranta ja Vaasan Reserviupseeripiirin  puheenjohtaja Peter 
Norrgård.

Kapteeni Sami Salmivuori sai Reserviläisliiton hopeisen ansiomitalin, jonka luovut-
tivat E-P:n Reserviläispiirin varapuheenjohtaja Jukka Oksanen ja Vaasan Reservi-
läisten puheenjohtaja Juha Ala-aho.

Majuri res. Kaj Rönnlund esitti kiitokset niin ylennyksen saaneiden kuin huomionosoituksilla palkittujenkin taholta.

Puolustusministeri Carl Ha-
glundin 4.6.2014 Suomen 
Reserviupseeriliiton esityk-
sestä myöntämät 8 Suomen 
Reserviupseeriliiton kultais-
ta ansiomitalia soljen kera ja 
35 kultaista ansiomitalia. 

Suomen Reserviupseeri-
liiton kultaisen ansiomita-
lin soljen kera myönnettiin 
pitkäaikaisesta ja erityisen 
ansiokkaasta toiminnasta 
mm. Petri Kukkoselle Lap-
peenrannasta ja Jorma Suo-
niolle Tampereelta. He ovat 
toimineet pitkään useissa eri 
tehtävissä RUL:n yhdistys-, 
piiri- ja liittotasolla.

Suomen Reserviupseeri-
liiton kultainen ansiomitali 
on myönnetty mm. puo-
lustusvoimien komento-
päällikkö Jukka Ojalalle, 
Reserviläisurheiluliiton 
puheenjohtaja, Tor-Erik 
Lindqvistille, sekä RUL:n 
1. varapuheenjohtaja Aaro 
Mäkelälle ja koulutustoi-
mikunnan puheenjohtaja 
Marko Honkaselle. Liiton 
omista aktiiveista kultaisen 
ansiomitalin saavat lisäksi 
mm. Olavi Akkanen Ina-
rista, Martti Hämäläinen 
Kuhmosta, Kimmo Karila 
Helsingistä sekä Mikko Ri-
takallio Kangasalta.

Suomen Reserviupsee-
riliiton kultainen ansiomi-
tali soljen kera (RUL am 

RUL:n kultaiset ansiomitalit 4.6.2014
sk): kapt Anders Finskas, 
Kirkkonummi, kapt Pauli 
Glader, Vaasa, kapt Olavi 
Heikkilä, Myllykoski, ylil 
Heikki Heikkonen, HRU:n 
Autokerho, maj Raimo Hy-
nynen, Kanta-Helsinki, maj 
Petri Kukkonen, Lappeen-
ranta, maj Jorma Suonio, 
Tampere, kapt Hannu Wi-
rola, Kangasala

Suomen Reserviupsee-
riliiton kultainen ansio-
mitali (RUL am): kapt 
Olavi Akkanen, Inari, maj 
Mats Blomberg, Porvoo, 
kapt Matti Bärling, Huitti-
nen, ylil Marko Honkanen, 
Tapiola, maj Vesa Hyyry-
läinen, Tuusula, ylil Auvo 
Hyyrynen, Kouvola, ltn 
Martti Hämäläinen, Kuh-
mo, ylil Esko Kaappola, 
Kirkkonummi, ylil Markku 
Kahari, Ikaalinen, kapt Jor-
ma Kangasluoma, Ylistaro, 
maj Kimmo Karila, Hel-
singin Sissikerho, ltn Erkki 
Kinnari, Orivesi, kapt Jyrki 
Kivi, Inari, kapt Jussi Koi-
vunen, Huittinen, kapt Pekka 
Kojo, kapt Kimmo Kova-
nen, Kotka, Järvenpää, ylil 
Hannu Lagerström, Järven-
pää, ev Eero Lauri, Hamina, 
ltn Mika Lehtonen, Kalvo-
la, kapt Tor-Erik Lindqvist, 
Salo, ylil Olli Lähteenmäki, 
Parikkala, ltn Aaro Mäkelä, 
Kanta-Helsinki, kapt Paavo 

Naumanen, Luumäki, ylil 
Eero Nurminen, Salo, pr-
kenr Jukka Ojala, Vantaa, 
kapt Olli Pasi, Kouvola, 
kapt Martti Pekkonen, Kirk-
konummi, ltn Jukka Rinta-
la, HRU:n Viestiosasto, ylil 
Mikko Ritakallio, Kangasa-
la, kapt Antti Romu, Isokyrö, 
ltn Markku Rossi, Viitasaari, 
kapt Jouko Siljamäki, Teu-
va, kapt Ilkka Vauhkonen, 
Pieksämäki, ylil Jari Virta, 
Huittinen, ylil Eero Vuori-
nen, Tammela
Ansiomitalin juuret 1930 
-luvulla: Vuonna 1935 
perustetun Suomen Reser-
viupseeriliiton kultaisen an-
siomitalin (RUL am), alun 
perin kultaisen ansiomerkin, 
myöntää nykyisin puolus-
tusministeri liittohallituksen 
esityksestä.

Kultainen ansiomitali 
voidaan myöntää liiton jä-
senyhdistyksen jäsenelle, jo-
ka on erityisen ansiokkaasti 
on toiminut RUL:n tai sen 
jäsenyhdistysten tarkoitus-
perien sekä reservin upsee-
riston yhteisten pyrintöjen 
edistämiseksi.

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

aktiivisesti ja ansiokkaasti 
muutoin reserviupseeritoi-
minnassa.

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

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

RUL:n ansiomitalit myön-
netään päivämäärällä 4.6. 
Kyseessä on liiton ainoan 
kunniapuheenjohtajan, Suo-
men Marsalkka Carl Gustaf 
Emil Mannerheimin syn-
tymäpäivä ja puolustusvoi-
main lippujuhlan päivä.

Lähde: RUL tiedote
Harri Haanpää Kalajoki-
laakson KOTU-osastos-
ta ylennettiin yliluutnan-
tiksi.
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Yliluutnantti Tom Sundell ilmoitti paikalle saapuneet ylennettävät aluetoimiston päällikölle, komentaja Jukka 
Rannalle.

Onnittelut majuriksi ylennetylle vaasalaiselle Kaj Rönnlundille – Kiitän herra komentaja. Seuraavana kaptee-
niksi ylennetyt Veikko Jokimäki (näkyy vain osittain) ja kolmantena rivissä oleva Markko Kaappola, joka toimii 
Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtajana. Hänen jälkeen kuvassa on lääkintäkapteeniksi ylennetty 
vaasalainen Heikki Kaukoranta.

Onnitteluvuoroon tulossa yliluutnantiksi ylennetty Peter Norrgård, joka toimii Vaasan Reserviupseeripiiri – Vasa 
Reservof� cersdistrikt ry:n puheenjohtajana. Kolmantena vasemmalta kuvassa on luutnantiksi ylennetty Jenni 
Ervasti Vaasasta.

Sotilasmestariksi ylennetty Hannu Ilolakso Seinäjoel-
ta. Hänen vierellä on luutnantiksi ylennetty Noora Vii-
namäki

Onnitteluvuorossa sotilasmestariksi ylennetty Antti 
Wall Kannuksesta.

Komentaja Ranta onnittelee vääpeliksi ylennettyä Pa-
si Salosta. Kuvassa myös ylivääpeliksi ylennetty Tuo-
mas Länne.

Pohjanmaan 
Aluetoimiston 
ylentämis- ja palkitsemis-
tilaisuus Vaasan Sotilaskodilla
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Sotavahinkosäätiö on pal-
kinnut 12 henkilöä ja 8 yh-
teisöä maanpuolustuspalkin-
noilla. 

Tarkoituksena on palkita 
henkilöitä ja yhteisöjä, joi-
den saavutukset maanpuo-
lustuksen saralla ovat poik-
keuksellisen merkittäviä. 
Palkintoja myönnetään Ka-
dettikunnassa, Suomen Re-
serviupseeriliitossa, Maan-
puolustuskiltojen liitossa ja 
Reserviläisliitossa tehdystä 
maanpuolustustyöstä. Sota-
vahinkosäätiö myöntää tun-
nustuspalkintoja vuosittain.

Tällä kertaa säätiö myönsi 
yhteensä 40.000 euroa seu-
raaville tahoille: 
Suomen Reserviupseerilii-
ton esityksestä:

Lahden Reserviupseeri-
kerho 2.000 euron palkinto. 
Ansiokas toiminta sotilasur-
heilun ja ampumatoiminnan 
edistämiseksi sekä Suomen 
Reserviupseeriliiton kan-
sainvälisen toiminnan hy-
väksi.

Pohjois-Pohjanmaan 
Reserviupseeripiiri 2.000 
palkinto. Piirin tiedotustoi-
minnan uudistaminen sekä 
internetissä tapahtuvan tie-
dotustoiminnan kehittämi-
nen.

Virolahden ja Miehikkä-
län Reserviupseerikerho, 
2.000 palkinto. Erittäin an-
siokas toiminta Salpalinjan 
tunnettuuden lisäämisessä 
sekä sotiemme veteraanien 
ja suomalaisten maanpuo-
lustustahdon hyväksi.

Kapteeni Ville Maijanen 
(s. 1972) Tapiolan Reser-
viupseereista, 2.000 euron 
palkinto. Ansiokas toiminta 
vapaaehtoisessa maanpuo-
lustuksessa ja erityisesti 
ampumatoiminnan turvaa-
misessa.

Kapteeni Tor-Erik Lind-
qvist (s. 1962) Salon Seudun 
Reserviupseereista, 2000 eu-
ron palkinto. Erittäin ansio-
kas toiminta vapaaehtoisessa 
maanpuolustustyössä sekä 
reserviläisurheilussa ja Re-
serviläisurheiluliitossa.
Kadettikunnan esitykses-
tä:

Etelä-Karjalan kadetti-
piiri, 2.000 euron palkinto. 
Tulimyrskyn keskellä – Jat-
kosodan suurhyökkäyksen 
torjunnan 70-vuotisjuhlase-
minaarin järjestäminen 9.-
10.6.2014 Lappeenrannassa.

Everstiluutnantti Heikki 
Mikael Rintanen (s. 1952) 
Pohjanmaan kadettipiiristä, 
2.000 euron palkinto. Pitkä-

aikainen ja erittäin ansiokas 
vapaaehtoinen maanpuo-
lustusaatteellinen toiminta 
Pohjanmaalla.

Kapteeniluutnantti Sami 
Tapio Vuorinen (s. 1984) 
Helsingin kadettipiiristä, 
2.000 euron palkinto. Aktii-
vinen ja ansiokas toiminta 
kadettipiirin luottamusteh-
tävissä ja piirin toiminnan 
kehittämisessä.

Komentaja Jukka An-
tero Alavillamo (s. 1966) 
Länsi-Uudenmaan kadetti-
piiristä, 2.000 euron palkin-
to. Pitkäaikainen ja erittäin 
ansiokas vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö koulu-
laisten ja nuorison parissa 
Länsi-Uudellamaalla.

Eversti Pentti Juhani 
Väänänen, (s. 1947) Pir-
kanmaan kadettipiiristä, 
2.000 euron palkinto. Pitkä-
aikainen ja erittäin ansiokas 
vapaaehtoinen maanpuolus-
tustyö Pirkanmaalla. 

Maanpuolustuskiltojen lii-
ton esityksestä:

Lentotekniikan Kilta, 
2.000 euron palkinto. Sota-
historiallisesti ainutlaatuisen 
kohteen, Gloster Gauntlet 
-lentokoneen ja Ilmavoimien 
perinteiden ylläpito.

Sotavahinkosäätiö myönsi 40.000 euroa 
vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle
E-P:n Reserviläispiirien toiminnanjohtaja Ulla Muurimäki sai maanpuolustuspalkinnon

Tampereen Seudun Rat-
suväen Kilta, 2.000 palkin-
to. Killan perinneratsuosas-
ton 1930-luvulla valmistet-
tujen varusteiden kunnostus 
ja uusiminen.

Rannikkojääkärikilta, 
2.000 euron palkinto. Killan 
kanootteihin liittyvä koulu-
tustoiminta ja sen kehittä-
minen.

Sotilasmestari Ari Heik-
kilä (s. 1957) Karjalan Pri-
kaatin Killasta, 1.000 euron 
palkinto. Pitkäaikainen ja 
tuloksellinen työ kiltatoi-
minnan ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen 
hyväksi Kymenlaakson alu-
eella.

Everstiluutnantti Heik-
ki Lahtela (s. 1952) Ilma-
voimien Kiltaliitosta, 1.000 
palkinto. Aktiivinen vapaa-
ehtoinen maanpuolustustyö 
Karjalan Lennoston Killassa 
sekä piiri- ja liittotasolla ja 
MPK:n toiminnassa.

Majuri Seppo Suho-
nen (s. 1946) Pohjan Pio-
neerikillasta, 1.000 palkin-
to. Erittäin pitkäaikain työ 
maanpuolustustahdon, vete-
raanien sekä vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen 
hyväksi.

Rouva Marju Teperi (s. 

1951) Varsinais-Suomen 
Kiltasisarista, 1.000 palkin-
to. Erittäin tuloksellinen työ 
naisten saamiseksi mukaan 
vapaaehtoiseen maanpuo-
lustustyöhön ja -koulutuk-
seen Varsinais-Suomen 
alueella. 

Reserviläisliiton esitykses-
tä:

Hattula-Tyrvännön Re-
serviläiset, 3.000 euron pal-
kinto. Erittäin pitkäaikainen, 
merkittävä ja vaikuttava toi-
minta maanpuolustuksen hy-
väksi Etelä-Hämeen alueella 
sekä hedelmällinen yhteistyö 
Panssariprikaatin kanssa.

Pirkanmaan Reserviläis-
piiri, 3.000 euron palkinto. 
Vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön vaikuttavuuden 
kasvattaminen lisäämällä 
jäsenmääriä Pirkanmaan 
alueella toimivissa reservi-
läisyhdistyksissä.

Sotilasmestari Teppo Ii-
sakkila (s. 1942) Valkeakos-
ken Reserviläisistä, 2.000 
euron palkinto. Poikkeuk-
sellisen ansiokas ja pitkäai-
kainen työ maanpuolustuk-
sen hyväksi Etelä-Hämeen 
alueella.

Toiminnanjohtaja Ulla 
Muurimäki (s. 1954) Etelä-

Pohjanmaan Reserviläispii-
ristä, 2.000 euron palkinto. 
Poikkeuksellisen ansiokas 
työ maanpuolustuksen hy-
väksi Etelä-Pohjanmaan 
alueella. 

Taustalla talvisota
Sotavahinkosäätiön syn-
tytausta liittyy talvisotaan. 
Suomessa perustettiin tal-
visodan tuhojen korjausta 
rahoittamaan kaksi sotava-
hinkoyhdistystä, joiden toi-
minta jatkui jatko- ja Lapin 
sodan aikana. Sotavahin-
koyhdistykset korvasivat 
lakisääteisellä palovakuu-
tuksella vakuutettujen talo-
jen ja irtaimistojen vauriot 
täysimääräisesti.

Kun tuhot oli saatu korjat-
tua, jäljelle jääneet varat siir-
rettiin vuonna 1954 perustet-
tuun Sotavahinkosäätiöön, 
joka on tukenut merkittävin 
apurahoin ja avustuksin 
mm. sotiemme veteraane-
ja. Maanpuolustuspalkin-
toja Sotavahinkosäätiö on 
myöntänyt vuodesta 2009. 
Säätiön puheenjohtajana toi-
mii vakuutusneuvos Peter 
Küttner Helsingistä. 

Saloon haudatut Manner-
heim-ristin ritarit eversti 
Hans Olof von Essen, ali-
kersantti Eino Laisi ja len-
tomestari Urho Lehtovaara 
saivat lauantaina 7.6. muis-
tolaatan Salon Sibelius-

Mannerheim-ristin ritareille 
muistomerkki Salossa

puistoon. 
Paljastuspuheen piti itse 

tasavallan presidentti Sau-
li Niinistö, joka muistutti 
maanpuolustuksen tärkey-
destä ja siitä, että ei saa tä-
näkään päivänä liikaa tuu-

dittautua olojen vakauteen 
Ukrainaan viitaten. Vaikka 
presidentillämme oli tulos-
sa seuraavana päivänä ko-
vantason neuvottelut Kulta-
rannassa, hänellä kuitenkin 

oli aikaa tähän tilaisuuteen. 
Meillä on isänmaallinen pre-
sidentti.

Heikki Vehosalmi
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Sankarivainajien Muistoa Kunnioittaen. Puolustusvoimain havuseppeleen laski Pohjanmaan Aluetoimiston päällikkö komentaja Jukka Ranta seurassaan majuri 
Jari Hoppela. Rivistössä vuoroaan odottavat Vaasan Sotainvalidien ja Vaasan Rintama- ja Sotaveteraanien edustajat Alpo Aronen ja Raimo Latvala, Vaasan 
kaupungin edustajat Leif Sand ja Anna-Maija Iitola sekä Vaasan Seurakuntayhtymän edustajat, joista kuvassa näkyy Arto Lehtineva.

Lippujuhlan päivä aloitettiin juhlallisella lipunos-
tolla Kasarmintorin Perinnemuurilla komendantti 
ylil Tom Sundellin johdolla. Lipunnostajina toimi-
vat pursimies Mika Korpela (vas.) ja vääpeli Pasi 
Salonen.

Lipunnostoon osallistui Pohjanmaan Aluetoimiston henkilöstö sekä Vaasan alueen veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt 22 lipun kera.

Lippujuhlan päivän 
kuvakavalkadi Vaasasta

Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskillan edustajat puheenjohtaja Ilkka Virtanen 
(vas.) ja Per-Erik Fant, seurassaan aluetoimiston päällikkö komentaja Jukka Ranta laskivat laakerinleh-
tiseppeleen Vaasan kaupungintalon juhlakerroksessa olevalla Suomen Marsalkan Ratsastajapatsaalle. 
Suomen lippua kantoi Matias Muotio ja maanpuolustuskillan lippua Raimo Havusela.
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Vaasan Kiltapiirin lipun naulaus 
ja vihkiminen 12.4.2014

Hieno ja arvokas juhlatilaisuus päättyi yhteisesti Vaasan Marssiin.

Vaasan Kiltapiiri ry – Vasa Gillesdistrikt rf sai oman 
lipun juhlallisessa naulaus- ja vihkimistilaisuudes-
sa 12.4.2014 Vaasassa. Arvokkaaseen juhlaa osal-
listui lähes 70 kutsu- ja muuta juhlavierasta. Uusi 
uljas lippu Kiltapiirin puheenjohtajan Per-Elof Bo-
strömin tukevassa otteessa.

Sotiemme veteraanien naulan kiinnitti sotaveteraa-
ni Yrjö Savola. Hän myös sai vastaanottaa Maan-
puolustuskiltojen liiton myöntämän Kiltaristin ho-
peisena. Naulaajia ohjasi Mårten Holmberg.

MPKL:n naulan kiinnitti 
varapuheenjohtaja Arno 
Hakkarainen.

Vaasan Sotilaskotisisarten 
naulan kiinnitti puheen-
johtaja Riitta Järvinen.

Lipun heraldinen suun-
nittelija ja toteuttaja he-
raldikko Harri Rantanen 
kiinnittämässä naulaan-
sa. 
Taustalla Jan-Erik Jus-
lin huolehti naulaajia 
kirjoittamaan nimensä 
Naulauskirjaan.

Rovasti 
Tor-Erik Store 
siunasi lipun 

arvokkaaseen 
tehtäväänsä.

Kuvat ja tekstit
Raimo Latvala

Holger Strandberg 90 år/vuotta 16.6.2014.
Vasa Krigsveterandistrikts Hedersordförande
Vaasan Sotaveteraanipiirin Kunniapuheen-
johtaja.

Vi Gratulerar – 
Onnittelemme

 
 

 
 

JÄÄKÄRIKONSERTTI
Jääkäriliike 100 vuotta

torstaina 20.11.2014 klo 19.00 
(ovet avataan klo 17.00)

Finlandia-talo, Helsinki

Liput myynnissä 
Lippupalvelun myyntipisteissä sekä 

www.lippupalvelu.fi 

Lipun hinta on 27 euroa 
(sis. palvelumaksun ja vaatepalvelun)

Pohjanmaan Maanpuolustaja 
löytyy myös verkosta:  

www.
kpmaanpuolustajat.� 
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Pohjan Prikaatin Kilta järjesti Jääkäriprikaatin tuella perinteisen lipunnos-
totilaisuuden Kilpisjärvellä.  Aurinkoisen sään houkuttelemana paikalle oli 
saapunut runsaat kaksisataa henkeä kunnioittamaan 69 vuotta sitten päät-
tynyttä Lapin sotaa.

Valtaosa saapui hiihtäen mutta moni myös peltipailakalla. Juhlapuheen piti 
Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentajan kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila.

Juhlapuhe kansallisen ve-
teraanipäivän juhlatilai-
suudessa Kilpisjärvellä 
27.4.2014

Kunnioitetut sotiemme 
veteraanit, arvoisat kutsuvie-
raat, hyvät naiset ja herrat!

Ärade krigsveteraner, inb-
judna gäster, mina damer 
och herrar!

Minulla on Pohjois-
Suomen Sotilasläänin ko-
mentajana ilo viettää tätä 
kansallista veteraanipäivää 
kanssanne täällä Enonte-
kiön Kilpisjärvellä.  Tämä 
tilaisuus on arvokas tapa 
osoittaa kunnioitusta vete-
raanisukupolven uhrauksia 
ja pitkäjänteistä isänmaam-
me hyväksi tehtyä työtä 
kohtaan. Erityisen juhlavaa 
se on täällä erämaan keskel-
lä paikalla, jossa 69 vuotta 
sitten nostettiin kielekkeinen 
valtiolippu kolmen valta-
kunnan rajapyykkiin Lapin 
sodan päättymisen merkiksi. 

Puolustusvoimissa pide-
tään kansallista veteraanipäi-
vää tärkeänä tapahtumana, 
jonka yhteydessä voidaan 
eri muodoin osoittaa arvos-
tusta veteraanisukupolven 
miehille ja naisille heidän 
toiminnastaan aikana, jol-
loin kansakunta kamppaili 
olemassaolostaan, sekä so-
dan jälkeisten vuosikym-
menten työstä hyvinvoinnin 
rakentamisessa. Kansallisen 
veteraanipäivän vietto vah-
vistaa suomalaisten tietoi-
suutta menneisyydestämme 
ja kiinnittää tämän päivän 
laajempaan historian koko-
naisuuteen.

70 vuotta sitten, keväällä 
1944, elettiin vielä niin kut-
suttua asemasodan aikaa. Ti-
lanne rintamilla oli suhteel-
lisen rauhallinen, vaikkakin 
muutoksen tuulet leijuivat 
ilmassa. Helsingin suur-
pommitukset helmikuussa 
olivat jo olleet merkki siitä, 
että Neuvostoliitto oli pyr-
kimässä Suomen rintamalla 
ratkaisuun. Tämä suunnitel-
ma kulminoitui kesäkuussa 
aloitettuun suurhyökkäyk-
seen Karjalan Kannaksella. 

Suomalaiset sotilaat saivat 
ankarien taistelujen jälkeen 
tämän hyökkäyksen torjut-
tua ja näin vakiinnutettua 
tilanteen itärajalla sellaiseen 
asetelmaan, että rauhasta 
sopiminen oli ylipäätään 
mahdollista. Jatkosota lop-

pui syksyllä, mutta Suomen 
osalta sota jatkui Lapin sota-
na saksalaisia vastaan vielä 
kevääseen 1945 saakka.

Kaiken kaikkiaan sodissa 
1939-1945 kaatui ja haavoit-
tui yli 90 000 suomalaista. 
Isänmaan itsenäisyydestä 
maksettiin siis kova hinta. 

Suomi taisteli ja kesti ko-
ettelemukset yhdessä. Sodan 
kaltaisen totaalisen ponnis-
tuksen kestäminen onnistuu-
kin vain yhtenäisen kansan 
ja toimivan yhteiskunnan 
avulla. Se pätee hyvin myös 
tämän päivän maailmassa. 

 
Tämän päivän hyvin-

vointi-Suomessa elävän on 
vaikea kuvitella millainen 
ponnistus ja kärsimys sota 
voi kansakunnalle olla. Var-
sinaisten taistelujen lisäksi 
kaikki valtion voimavarat 
jouduttiin keskittämään so-
taponnistusten tukemiseen, 
joka tarkoitti kaikinpuolisen 
elämänlaadun heikkenemis-
tä. Lisäksi miespuolisen, 
parhaassa työiässä olevan 
väestön poissaolo työmark-
kinoilta tarkoitti sitä, että 
naisten, nuorten ja vanhusten 
oli otettava vastuuta raskais-
ta töistä. Elämää kaikkialla 
varjosti huoli ja kuoleman-
pelko. Isänmaan tulevaisuus 
oli hämärän peitossa. Vaikka 
näin veteraanipäivänä pää-
huomio osoitetaan sotave-
teraaneille, ei olekaan syytä 
unohtaa koko väestön roolia 
ja uhrauksia viime sotiemme 
aikana.

Miten me sitten voimme 
osoittaa kiitollisuuttamme 
veteraanisukupolven työl-
le ja uhrauksille? Meidän 
on tietysti pidettävä huolta 
veteraanien terveydestä ja 
hyvinvoinnista ja taattava 
heille arvokkaat vanhuuden 
päivät. 

Me emme saa jättää heitä 
yksin, vaan meidän on olta-
va läsnä heidän arjessaan ja 
elämässään osoittaen arvos-
tavamme heidän elämäntyö-
tään.

Yhtä tärkeätä on pitää 
huolta Suomesta. Isänmaan 
turvallisuus ja kansalais-
ten elinmahdollisuudet on 
taattava. Meidän on pon-
nisteltava yhdessä luoden 
nuorisollemme samanlaiset 
edellytykset elää ja rakentaa 
tulevaisuutta kuin veteraanit 
aikanaan meille. Esimerk-

kinne sitkeydestä, ahkeruu-
desta, uhrautumiskyvystä ja 
vastuunkannosta kelpaavat 
ohjenuoraksi tämänkin päi-
vän haasteisiin.

Viime aikojen tapahtumat 
Itä - Euroopassa ovat osoitta-
neet, että yhteiskunnallinen 
epävakaus ja epäluottamus 
kansakuntien välillä voi 
edelleen aiheuttaa väkivaltaa 
ja jopa sotilaallisen voiman 
käytön uhkaa. Vaikka näillä 
tapahtumilla ei olekaan suo-
raa yhteyttää Suomeen, on 
helppo todeta, että huoleh-
timalla itsenäisen poliittisen 
päätöksentekojärjestelmäm-
me toimivuudesta ja uskot-
tavasta puolustuskyvystä 
sekä säilyttämällä toimivat 
suhteet naapureihimme, 
luomme edellytykset selvi-
tä vaikeistakin tilanteista. On 
myös vaalittava kansallista 
eheyttä ja huolehdittava yh-
teiskunnan kokonaisturvalli-
suudesta. 

Suomi on tänään osa Eu-
roopan yhteisöä ja meillä 
on kiinteät suhteet pohjois-
maisten naapurikansojemme 
kanssa. Vaikka emme kuulu 
puolustusliittoihin, teem-
me yhteistyötä eri maiden 
puolustusvoimien kanssa 
esimerkiksi koulutusalalla. 
Olemme myös monin tavoin 
sitoutuneet sotilaallisesti tu-
kemaan yhteisiä ponnistelu-
ja kansainvälisessä kriisin-
hallinnassa. Verkottumisen 
avulla pyrimme vaikutta-
maan omaan asemaamme. 
Liittoutumattomana ei ole 
turvatakuita, mutta luotetta-
vaa kumppania on vaikeam-
pi jättää pulaan!

Puolustusvoimat huoleh-
tii Suomen sotilaallisesta 
puolustuksesta. Sen raken-
taminen perustuu pitkä-
jänteiseen suunnitteluun ja 
hankintapolitiikkaan. Sodan 
ajan joukkojen muodostami-
sessa yhdistyy varustaminen 
varusmiesten ja reservin 
koulutukseen. Puolustus-
kyky mitoitetaan arvioituun 
uhkaan ja kansan suomiin 
resursseihin. Puolustusky-
ky ei perustu luuloihin eikä 
optioihin vaan tahtoon, tai-
toon ja materiaaliin. Suomen 
maanpuolustus on juuri niin 
vahva kuin suomalaiset sen 
haluavat olevan. Vielä tällä 
hetkellä me puolustusvoi-
missa uskomme, että se on 
riittävä!

Juhlallinen lipunnostotilaisuus kolmen 
valtakunnan rajapyykillä Veteraanipäivänä

Taustalla siintää Norjan puolella olevat lumihuippuiset vuoret.

Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila 
piti juhlapuheen. Oikealla Mallatunturin luonnonpuisto.



Pohjanmaan Maanpuolustaja 2 / 2014 — 13Kesäkuu 2014

Suomen lippu nousee tankoon 27.4.2014 klo 12:00 Kolmen valtakunnan rajapyykillä. Etualalla lippujoukkue, joka koostui Pohjan Jääkäripataljoonan kokelaista.

Juhlaan osallistuivat myös jatkosodan veteraanit 
Hemmi Jaara ja Tauno Palo.

Seisomme tänään täällä 
yhdessä. Veteraanit, nuoret 
asevelvolliset, aktiivinen 
maapuolustusväki, kai-
kenikäiset ja monet taustat 
omaavat kansalaiset. Olem-
me täällä muistamassa so-
tiemme veteraanien upeaa 
elämäntyötä ja kunnioitta-
massa sukupolvenne uhra-
uksia. Samalla osoitamme 
Suomen kansan yhtenäi-
syyttä ja halua puolustaa 
maataan. 

Ympärillämme leviävä 

upea huhtikuinen Lapin 
luonto muistuttaa meitä 
Suomen monipuolisesta 
kauneudesta, ja myös siitä, 
että jokainen kolkka rak-
kaassa isänmaassamme on 
puolustamisen arvoinen. 
Pitäkäämme huolta siitä, et-
tä pystymme Suomea puo-
lustamaan kaikissa oloissa 
ja kaikkialla myös tulevina 
vuosina!

Puolustusvoimien puo-
lesta lausun sotiemme vete-
raaneille lämpimät kiitokset 

isänmaan eteen tekemästän-
ne elämäntyöstä. Esimerk-
kinne viitoittakoon kaikkien 
suomalaisten ponnisteluja 
myös tulevina vuosina! Toi-
von teille hyvää kansallista 
veteraanipäivää sekä terve-
yttä ja voimia tulevaisuu-
teen!

Kiitokset myös tämän 
tilaisuuden järjestäjille hie-
noista tapahtumasta, joka 
arvokkaalla tavalla juhlistaa 
kansallisen veteraanipäivän 
viettoa täällä pohjoisessa!

Mina damer och herrar!
Veteraner och familjemed-

lemmar, ni har gett oss ett 

� nt fosterland. Vi är mycket 
tacksamma för era uppoff-
ringar både vid fronten och 
på hemmafronten och stolta 
över det exempel er genera-
tion har visat oss yngre. 

Jag önskar er alla trevlig 
nationell veterandag samt 
hälsa och krafter för fram-
tiden.

Kilpisjärven Kansalli-
sen Veteraanipäivän 
juhlasta ja lipunnostos-
ta sekä juhlakonsertista 
ilmoitettiin perinteisellä 
“tolppailmoituksella”.

Juhlakonsertissa esiintyi myös enontekiöläinen kuoro Tunturilaulajat, jota tällä kertaa johti armoitettu 
kuoro- ja musiikkimies Pentti Sutela Oulusta.
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Jussi Kokkila kertoi lähdös-
tään Saksaan sotilaskoulu-
tusta saamaan,  tarkoituk-
senaan sen avulla osallistua 
Suomen vapauttamiseen 
Venäjän vallasta. Samoin 
aikein lähti vuosien 1915–16 
aikana Saksaan, Lockstedtin 
leirille, noin 50 km Hampu-
rista, 2000 muutakin suoma-
laista nuorta miestä. Heistä 
palasi vuonna 1918 Suo-
meen kuitenkin vain noin 
1200 miestä. Loput jäivät 
Saksaan töihin jne., kotiin-
paluun viivästyttyä aiotusta 
lähteneiden pettymykseksi 
pahemman kerran monista-
kin eri syistä.

Jääkäreiden koulutuk-
sesta ja vaiheista Saksassa, 
heidän paluustaan Suomeen 
ja merkityksestään nuoren 
itsenäisen valtion armeijan 
kehittämisessä sekä heidän 
osallistumisestaan eteensä 
tulleisiin kolmeen eri sotaan 
on kirjoitettu vuosikymmen-
ten saatossa runsaasti, tuhan-
sin sivuin. 

Tässä esityksessä palataan 
dokumentaarisin keinoin 
aikaisempiin, sadan vuo-
den takaisiin tapahtumiin, 
jääkäriliikkeen syntyvai-
heisiin vuonna 1914. Kohta 
kuultavat haastattelut ovat 
pieni osa edesmenneen isä-
ni, Vaasasta olleen rehtorin 
ja historiantutkijan Tauno 
Kuusimäen 1960-70 luvuil-
la tekemistä haastatteluista. 
Hänen puhuttamiensa 65 
jääkärin kertomuksista muo-
dostettiin Yleisradion tekni-
sellä avustuksella noin 80 
tunnin mittainen jäsennelty 
aineisto. Tämä, nyttemmin 
digitalisoitukin, ainutlaatui-
nen äänitekokoelma luovu-
tettiin isäni toimesta vuonna 
1979 Jääkäripataljoona 27:n 
perinneyhdistykselle ja sa-
malla määrättiin se  Helsin-
gin yliopiston suomenkielen 

laitoksella jälkipolvia varten 
säilytettäväksi  ja perinneyh-
distyksen antamalla luvalla 
tutkijain käytettäväksi.

Millaisia mahtoivat olla 
jääkäreiksi aikovien ajatuk-
set suunnitelmien käydessä 
toteen ja Saksaan lähdön 
ollessa edessä? 

Eiväthän miehet vankasta 
vakaumuksestaan huolimat-
ta noin vain voineet Saksaan 
lähteä. Mistä jääkäriliike 
oikein sai alkunsa, kuka 
organisoi, mistä tarvittavat 
varat jne? Paljon tiedetään 
ja runsaasti on aiheesta kir-
joitettukin, mutta paljon on 
jäänyt asioita myös pimen-
toon. Kysymyksessähän oli 
oikeudellisesti arvioiden 
vaarallinen, maanpetoksel-
linen hanke, jonka puitteissa 
ei kokouksista pöytäkirjoja-
kaan liiemmälti ollut syytä 
pitää. 

Historiallinen tausta asi-
alle oli kuitenkin verraten 
selkeä. Autonomian kau-
desta noin 90 vuotta oli, eri-
tyisesti keisari Aleksanteri 
I:n Suomea kohtaan monin 
tavoin  osoittaman suopeu-
den johdosta, ollut sangen 
rauhallista aikaa. Suomalai-
suuden identiteettikin saattoi 
yhteiskunnallisen kehityk-
sen ja kulttuurin puolesta  
melko otollisesti juurtua ja 

ryhtyä versomaan. Kuten 
kaikki tiedämme, poliittinen 
käänne huonompaan ilmeni 
vuosisadan loppuvuosina ja 
huipentui vuonna 1899 ns. 
helmikuun manifestiin ja sitä 
seuranneisiin sortovuosiin. 
Venäläistämispyrkimykset 
tuntuivat kaikessa ja kaik-
kialla. 

Jääkäreiksi lähteneiden 
nuorten miesten sukupolvi 
oli varttunut aikuisiksi juuri 
tuona ahdinkoisena ajanjak-
sona. Passiivinen vastarinta, 
jonka kannattajat olivat voit-
topuolisesti vanhempaa lep-
poisempiakin  aikoja elänyt-
tä ikäpolvea, tuntui nuoressa 
mielessä aivani toivottomal-
ta ja ainakin tehottomalta. 

Yksittäisiä aktiivisen 
vastarinnan muotojakin oli 
toki vuosien varrella nähty 
ja kenraalikuvernööri Bob-
rikof� n murha lienee niistä 
tunnetuin. Tunnettu on myös 
saksalaislaivan tuoma ase-
lasti Pohjanmaan rannikolle. 

Yksittäisillä väkivallante-
oilla ja aselasteilla ei Suo-
men asiaa kuitenkaan hyväs-
tä tahdosta huolimatta olisi 
voitu ratkaista. Maailman 
myllerrys ja sen seuraukse-
na vääjäämättömästi lähes-
tymässä ollut maailmansota 
muutti tilanteen kokonaan. 
Alettiin uskoa siihen, että 

voivansa ryhtyä tukemaan 
suomalaisten toimintaa, jota 
pitivät, ymmärrettävää kyllä, 
selvänä kapinahankkeena. 
Sympatiaa aktiivisetkin toi-
mijat siltä suunnalta kuiten-
kin saivat. 

Hankkeen kannalta rat-
kaiseva konkreettinen askel  
otettiin sitten 2.12.1914, 
jolloin saksankielen täydel-
lisesti hallinneet ylioppilaat 
Walter Horn ja Bertel Paulig 
lähtivät ruotsalaisella laival-
la Rauman kautta Tukhol-
maan ottamaan yhteyttä Sak-
san siellä työskennelleeseen 
sotilasasiamieheen. Ensin 
neuvoa kysyttiin kuitenkin 
Tukholmassa maanpaossa 
olleelta kreivi Carl Manner-
heimiltä, marsalkan veljeltä. 
Samaan neuvonpitoon oli 
Saksasta onnekkaasti sa-
manaikaisesti Tukholmaan 
sattunut myös Saksassa jo 
pitempään asunut, siellä ke-
hittyneeseen Suomen puo-
lesta toimineeseen aktivis-
tiryhmän johtoon kuulunut 
tohtori Herman Gummerus. 

Gummeruksen, Hornin ja 
Pauligin laatimassa kirjel-
mässä saksalaisille kerrottiin 
aluksi siitä, mitä venäläis-
tämistoimia Suomessa oli 

17. Jääkäriseminaari 6.4.2014 Kauhavan Kortesjärvellä
Professori Matti Kuusimäki
”Mietteitä ja toimenpiteitä jääkäriliikkeen aamuhämärissä”

uudet olosuhteet saattaisi-
vat avata mahdollisuuksia 
myös Suomen asialle.  Täs-
sä vaiheessa astuivat jääkä-
riliikkeen synnyn kannalta 
keskeiseen rooliin eri osa-
kuntiin kuuluvat ylioppilaat, 
joiden keskuuteen aktivismi 
yleisemminkin oli jo ehtinyt 
hiipiä. 

Alkuvaiheessa ylioppilaat 
olivat toimineet pienissä 
ryhmissä, paljolti osakun-
nittain, tietämättä juurikaan 
toistensa tekemisistä. Aate 
oli yhteinen, mutta organi-
soitumisesta ei ollut tietoa-
kaan. Walter Horn kuului 
kuitenkin ryhmään, joka oli 
jo lokakuussa verraten hyvin 
selvillä tulevista tavoitteista, 
sellaisista, joilla voisi olla to-
dellista merkitystä. 

Syystä tai toisesta ja ehkä 
vähän yllättäenkin Venäjä 
julkaisi 17.11.1914 ns. mar-
raskuun manifestin, jonka 
sisältämillä toimilla oli kiis-
tattomasti määrä tehdä lop-
pu Suomen erityisasemasta 
Venäjän keisarikunnassa. 
Se oli kuin sodanjulistus 
ylioppilasnuorisolle ja johti 
nopeasti erillisten aktiivisten 
ylioppilasryhmien yhdisty-
miseen ja järjestäytymiseen. 

Marraskuun manifestin 
jälkeen ylioppilaat pitivät 
pari tärkeää kokousta, kes-
keisimmän 20.11.14,  Ost-
robotnialla – jossa raken-
nuksessa on näiltä tiimoin 
tänäkin päivänä arvokkaasti 
sisustettu ns. Jääkärihuone. 
Kokouksissa tehtiin suunni-
telmia jo sangen konkreetti-
sista toimista, aina vakoilu- 
ja sabotaasitöitä myöten. 

Katseita oli suunnattu 
toiveikkaina myös Ruot-
sin suuntaan. Ruotsalaiset 
eivät tietenkään – kuten 
eivät kireissä poliittisissa 
tilanteissa välttämättä myö-
hemminkään – katsoneet 

vastikään tehty ja ja millä eri 
tavoin niitä oli koetettu vas-
tustaa ja miten suomalaisten 
ainoa toivo oli nyt Saksan 
suunnalla. Samalla tarjottiin 
käsitys, että saksalaisten so-
taoperaatioita ymmärrettiin 
Suomen taholla entistä pa-
remmin ja että yhteistyökin 
oli mahdollista saksalaisten 
mahdollisten Suomen ope-
raatioiden osalta. 

Saksan poliittinen intres-
si Suomenlahden suunnalla 
oli mitä ilmeisin; itsenäinen 
Suomi olisi heille paljon 
parempi vaihtoehto kuin 
venäläinen Suomi. Luulta-
vasti samanlainen oli ajatus 
myös Ruotsin suunnalla. 
Kuten tiedetään saksalais-
ten maihinnousu Suomeen 
tapahtui vasta aivan kan-
salaissodan loppuvaiheissa 
vuonna 1918. Mutta jo yli 
kolme vuotta aikaisemmin, 
tammikuussa 1915 saapui 
Saksasta Helsinkiin sähke, 
josta ilmeni, että suomalaiset 
voisivat saada sotilaskoulu-
tusta Saksassa. 

Myönteisen sähkeviestin 
jälkeen alkoivat monitahoi-
set toimet värväyksineen 
kaikkineen, mutta se onkin 
sitten jo kokonaan eri juttu. 



Pohjanmaan Maanpuolustaja 2 / 2014 — 15Kesäkuu 2014

Haluaisin ensin esitellä it-
seni lyhyesti: olen vuodesta 
2001 lähtien vastannut reser-
viupseerina suhteista suo-
malaisiin Saksan jalkavä-
kiliitossa; ensin sijaisena ja 
vuodesta 2006 päävastuussa. 
Vuosien 2001 ja 2013 välis-
sä olen useasti edustanut 
saksalaista sotilasattaseaaa 
Suomessa hänen poissaolo-
jensa ajan.

Kiitän sissikurssitove-
riani vuodelta 1978, 2010 
edesmennyttä yleisesikun-
taeverstiluutnantti Stephan 
Leistenschneideria.

Hänen kirjansa ”Teh-
tävätaktiikka preussilais-
saksalaisessa armeijassa” 
vuodelta 2002 oli minulle 
yksi tärkeä lähde tätä puhetta 
laatiessa.

Puhun täällä tänään sak-
salaisena, koska jääkäri-
koulutus Saksassa on erityi-
nen menestystarina. Esitän, 
ettei se ole mikään sattuma, 
koska sille oli kaksi tärkeää 
edellytystä:

Ensiksi: Muunlaiset kuin 
ne miehet, jotka 1915 tulivat 
vapaaehtoisina Suomesta, 
eivät olisi siihen pystyneet.

Toiseksi: näiden miesten 
täytyi ehdottomasti saada 
koulutusta Saksassa

Nämä kaksi elementtiä 
saivat aikaan sen tekijän, jo-
ka oli ratkaiseva jääkäriliik-
keen menestyksen kannalta:

Tehtävätaktiikka
Se oli jo sukupolvien ajan 
yleisesti saksalaisen armei-
jan tunnusmerkki. Tehtä-
vätaktiikan muodostuminen 
on kuitenkin vähemmän tun-
nettua. Ennen kuin käsittelen 
tehtävätaktiikkaa ja jääkärei-
tä, valotan tehtävätaktiikan 
historiaa preussilais-saksa-
laisissa asevoimissa:

Preussilaiset hävisivät 
25.8. 1758 Seitsenvuotisessa 
sodassa Zorndor� n taistelun. 
Fredrik Suuri itse astui alas 
hevosensa selästä, tarttui 
Bülow’n regimentin lippuun 
ja haki pakenevat joukkonsa 
henkilökohtaisesti kohtaa-
maan vihollisen. Tappiota 
ei silti voitu välttää.

Fredrik uhkasi kenraali-
luutnantti Friedrich Wilhelm 
von Seydlitz-Kurrzbachia, 
että tämä  tämä oli hengel-
lään vastuussa taistelun lop-
putuloksesta. Turhaan. Von 
Seydlitz kieltäytyi toistuvas-
ti kuninkaan käskyistä.

Hän odotti sen sijaan 
ideaalia hetkeä, kunnes oli 
preussilaisten linjojen läpi 
tunkeutuneiden venäläisten 
selustassa(?)

Ensin hän tarttui myöhään 
iltapäivällä yli 50 eskadroo-

Jääkärit ja tehtävätaktiikka
Saksan jälkaväkiliiton Suomen yhdysupseeri, reservin everstiluutnantti Mark Aretz:

Odottamattomat tekijät 
tekevät suunnitelmat jo 
muutaman päivän jälkeen 
turhiksi.

Sotilasjohtajien on kyet-
tävä tekemään päätöksiä ly-
hyessä ajassa ilman tarkkoja 
tietoja.”

Clausewitz määritteli 
myös ne rajat, joissa korke-
amman johdon itsemäärää-
minen toteutui: sodan kulun 
määräsi politiikka.

Sota alistetaan poliittisel-
le päämäärälle. Päämäärän 
voivat määritellä poliitikot 
tai sotilaat.

Keisari Wilhelm I 
Ensimmäisiä preussilaisen 
hallitsijan ja myöhemmin 
keisari Wilhelm I:n virka-
toimia oli kabinettimää-
räys (hallitusmääräys?) 
16.12.1858:

Tässä niin sanotussa 
”magna Charta der Selbs-
tändigkeit = Itsenäisyys” 
hän velvoitti kenraalit, sa-
nanmukaisesti vaalimaan 
alaisissaan ”itsenäisyyttä ja 
yksilön kehitystä”.

Helmut von Moltke
1869 Helmut von Moltken 
(Generalstabchef) ”määräys 
korkeammille joukonjohta-
jille” 

Se kuuluu: ”On monia ti-
lanteita, joissa upseerin täy-
tyy toimia oman harkintansa 
mukaan. Häneltä olisi väärin 
odottaa käskyä tilanteessa, 
jossa ei ole varaa jäädä ot-

tamaan.”
Deutsch-Französischen 
Krieg (Saksan ja Ranskan 
sota)

Saksan ja Ranskan sodas-
sa 1870-71 sotilaillamme oli 
suuri ongelma: ranskalaisten 
Chassepot-kiväärillä oli pi-
dempi kantama, kuin meillä 
käytössä olleilla kivääreillä. 
Joukkomme ratkaisivat on-
gelmat itsenäisesti niin sano-
tulla ”eteen tunkeutumisel-
la” (”durchgehen nach vor-
ne”). Miehet  menivät niin 
lähelle ranskalaisten linjaa, 
että vihollinen oli saksalais-
ten kiväärien kantamassa.

Taktiikan riski oli suuri. 
Useat kenraalit protestoivat. 
Saksa voitti sodan.

Sieg 1871
1888 Keisari Wilhelm II an-
toi määräyksen ”Exerzier(?) 
– säädökset jalkaväelle”

Keisari Wilhelm II
Se kuului, että esimiesten 
tulee kouluttaa kaikkien ta-
sojen johtajia ja yksittäisiä 
sotilaita itsenäisyyteen.(?)

Japani-Venäjä-sota
1905 Venäjällä oli Japania 
vastaan vahva armeija. Japa-
ni oli kuitenkin ottanut käyt-
töön saksalaiset määräykset 
vuodelta 1888. Venäläiset 
kenraalit sen sijaan johtivat 
taisteluita alimmalle tasolle 
asti. Venäjä hävisi katastro-
faalisesti Japanille.

Sen pohjalta keisari Wil-
helm laati toisen Exerzier 
Reglement für die Infante-
rie, jonka nimeksi tuli tehtä-
vätaktiikka ja siitä tuli ainoa 
noudatettava johtamismeto-
di koko armeijassa.

Jääkärit
Mitä tekemistä tällä kaikella 
on jääkäreiden kanssa?

Olen sitä mieltä, että teh-
tävätaktiikka on jääkäriliik-
keen historiassa keskeinen 
tekijä. Ratkaiseva kysymys 
on : millaisia ihmisiä tarvit-
sen, jotta tehtävätaktiikka 
toimii? 

Britit ja 
amerikkalaiset

Britit ja amerikkalaiset 
noudattavat perinteisesti 
pääasiassa käskytaktiikkaa. 
He ovat kuitenkin tunteneet 
preussilais-saksalaisen ar-
meijan hyvän suoritusky-
vyn hyvin. Molemmat val-
tiot ovat yrittäneet käyttää 
tehtävätaktiikkaa. Tulos oli 
epäonnistuminen.

Syy siihen oli: tehtävätak-
tiikka vaatii hyvin koulute-
tun, itsetietoisen miehistön, 
jota esimiehistö kunnioittaa. 
Tarkan hierarkinen rakenne 
luokkaeroineen, tai koulut-
tamattomat alaiset eivät voi 
käyttää tehtävätaktiikkaa.

Mielestäni on selvää, mik-
si melkein sata vuotta sitten 
saksalaisen tehtävätaktiikan 
opit tuottivat suomalaisissa 
hedelmää: suomalaiset toi-

vat jo Suomesta mukanaan 
henkiset ja yhteiskunnalliset 
edellytykset tullakseen suo-
rituskykyisiksi sotilaiksi.

Eräs ratkaiseva tekijä on: 
Itsenäisyyttä ei voi käskeä, 
vaan sotilaalla on oltava sii-
hen tarvittavat edellytykset 
valmiina.

Suomalaiselle tämä ei 
ole yllättävää. Meille sak-
salaisille kylläkin. Preus-
silais-saksalainen sotilas 
on auktoriteettiuskollinen. 
Nykyään suurin osa saksa-
laisista uskoo, että ilmapiiri 
varhaisessa saksalaisessa 
armeijassa pidettiin yllä tyl-
sillä sulkeisharjoituksilla, 
alamaishengellä ja ehdot-
tomalla käskyjen noudatta-
misella. 

Nationale Volksarmee 
der sogenannten ”DDR” = 
DDR:n kansanarmeija

Oli olemassa yksi saksa-
lainen armeija ilman tehtä-
vätaktiikkaa: niin sanotun 
DDR:n kansanarmeija. 
Armeijan ulkoinen kuri oli 
kellontarkka ja virheetön. 

Oli huonoin saksalainen 
armeija, koska se toteutti 
neuvostolaista käskytaktiik-
kaa ja kaikki upseerit olivat 
puolueen sotilaita(?).

Huolimatta täydellisistä 
paraateista ja tottelevaisuu-
destaan se on muurin murtu-
misen jälkeen 1990 hajonnut 
yksityiskohtiinsa. Miehet 
ovat pienintä piirtoa myöten 
fyysisiä, mutta samalla hen-
kisesti kouluttamattomia.

nan kanssa venäläisten kyl-
keen ja tavoitti näin maksi-
maalisen hyödyn. Preussi-
laiset voittivat taistelun ja 
lopulta koko sodan.

Von Seydlitz taisteli taval-
la, jossa oli tehtävätaktiikan 
piirteitä. Hänen merkittäviä 
saavutuksiaan kuvailee Bun-
deswehrin sotapalvelusmää-
räys ”hundert strich hundert” 
seuraavasti:

”Tehtävän johtaminen 
on ylin Johtamisperiaate... 
Johtaja, joka vain odottaa 
käskyä, ei voi käyttää  het-
keä hyödykseen. Itsenäisyys 
sallii johtajalle tilanteen ar-
vioinnin ja rohkean hyödyn-
tämisen.

Joten hänen täytyy, silloin 
kun se on tarpeellista, myös 
ilman erillistä käskyä ottaa 
hoitaakseen toisen tehtävät, 
tai luopua omasta tehtäväs-
tään silloin kun toiminta sitä 
edellyttää.”

Tässä näkyy, että käsite 
Tehtävätaktiikka on har-
haanjohtava. Se ei tarkoita 
taktiikkaa, vaan enemmän-
kin metodia.

Sen käyttöön ottamista 
edelsi monta takaiskua, en-
nen kuin se tuli lopullisesti 
preussilais-saksalaisen ar-
meijan käyttöön. Eräitä virs-
tanpylväitä olivat seuraavat:

Napoleon Berlin
Preussi hävisi 1806 Napo-
leonille ja pakkoliitettiin 
Ranskaan.

Fredrik Wilhelm Kolmas
Preussin kuningas F.W. 
Kolmas tiesi, että tilanne oli 
kestämätön, mutta toimi lii-
an myöhään.

Yorck
Preussilainen kenraali von 
Yorck solmi omasta päätök-
sestään  31.12.1812 Liettuan 
Tauroggenissa liiton venä-
läisten kanssa.

Tauroggen
Tämä oli lähtölaukaus siitä 
seuranneelle vapautussodal-
le Preussi vastaan Napoleon. 
Uudenlaisessa kansalaisso-
dassa kenraali Scharnhorst 
1813 antoi itsenäisiä toimia 
alaisilleen.(?)

Scharnhorst
preussilainen kenraali Carl 
von Clausewitz muotoili 
kuuluisassa sotilasteoreet-
tisessa työssään ”Sodasta” 
(”vom Kriege”) sotilaiden 
itsenäisyydestä 1831:

Carl von Clausewitz
”Sotaretket voidaan suunni-
tella etukäteen vain tiettyyn 
pisteeseen asti.
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Käskytaktiikka
Tehtävätaktiikka ei silti tar-
koita, että jokainen tekee ku-
ten henkilökohtaisesti näkee 
oikeaksi. Tehtävätaktiikka 
tarkoittaa: jokainen toimii 
suuri tavoite mielessään, 
mutta joutuu itse ratkaise-
maan kuinka tämän tavoit-
teen saavuttaa.

Miehillä, joista tuli myö-
hemmin jääkäreitä,  ei ollut 
vielä marsalkkaa, joka olisi 
voinut määritellä suuren 
päämäärän. Voitiin kuitenkin 
sanoa, että se oli tavallaan 
1914 Suomen kansa. Tämä 
tehtävä kuului: vapaus!

Jääkäreiden onni oli, että 
he saivat sotilaskoulutuk-
sensa preussilaisessa armei-
jassa. Siellä tehtävätaktiikan 
käyttö mahdollisti sen, että 
heidän Saksaan mukanaan 
tuomansa perusedellytykset 
voitiin muuttaa menestyk-
sellisesti sotilaallisiksi omi-
naisuuksiksi.

Itsenäisellä päätöksente-
kokyvyllään suomalaiset toi-
vat Saksaan jotain sellaista, 
jota parhaatkaan saksalaiset 
kouluttajat eivät olisi voineet 
heille opettaa.

Tätä suomalaisten itse-
näistä päätöksentekokykyä 
ei voi arvostaa tarpeeksi.

Ilman suomalaisten up-
seerien ohjaustaitoja, jotka 
oli hankittu tsaarilaisessa 
armeijassa, ei vapaussotaa 
olisi voitettu. Näiden soti-
laiden saati Mannerheimin 
panos ei ollut yhtään vähem-
piarvoinen kuin jääkäreiden. 
Miten korkealle itsenäinen 
päätöksenteko jääkäreissä 
arvotetaan, näyttää kuiten-
kin eron näiden kahden hy-
vin erilaisen sotilasryhmän 
välillä. Vanhat upseerit kul-
kivat mukana historiallises-
sa kehityksessä. Tsaarivallan 
murruttua he taistelivat Suo-
men puolella. Jääkärin sen 
sijaan tekivät historiaa itse, 
sillä he tekivät päätöksenä 
taistella Suomen puolesta 
itsenäisesti, vaikka enteet 
eivät olleet hyvät. Jääkärit 
eivät olleet korkea-arvoisia 
upseereja, vaan tavallisia 
miehiä, jotka tekivät ratkai-
sunsa suurella tahdonvoi-
malla ja siihen liittyi suuri 
henkilökohtainen riskinotto. 
Se oli nimenomaan das Holz 
aus dem Auftragstaktiker 
geschnitzt sein müssen

Voisi myös huomauttaa, 
että suomalaiset tsaarilaiset 
upseerit olivat valalla sidottu 
Nikolaus II:een ja oli kiellet-
ty rikkoa tämä vala. 

Saksalaisten kanta siihen 
on vähemmän yksiselittei-
nen. Yksittäisen upseerin it-
senäisen päätöksenteko voi 
vaatia valan sivuuttamista 
jos tilanne sitä vaatii. 

Carl von Clausewitz 
kieltäytyi esimerkiksi 1812 
marssimasta Ranskan kans-
sa Venäjään, kun Preussi oli 
pakkoliitetty Ranskaan. Hän 
astui sen sijaan venäläisten 

palvelukseen taistellakseen 
Napoleonia vastaan. Preus-
sin kuningas tulkitsi tämän 
karkuruudeksi, eikä pääs-
tänyt Clausewitzia takaisin 
armeijaan. Myöhemmin 
hän kuitenkin nimitti tämän 
38-vuotiaana nuorimmaksi 
preussilaiseksi kenraaliksi.

20.6.2044 saksalaiset up-
seerit tekivät päätöksensä 
siitä, että (Hitlerille vannot-
tu) vala oli aiheeton, koska 
valan tuli olla vastavuoroi-
suudesta: koska Adolf Hitler 
käytti valta-asemaansa mää-
rin, eivät hänen alaisensa ol-
leet enää valalla sidottuja, ja 
toteuttivat attentaatin.

Attentaatin saattoivat to-
teuttaa vain upseerit, jotka 
olivat sisäistäneet tehtä-
vätaktiikan. Kun Stalin 10 
vuotta aiemmin murhasi 
miljoonia ja kenraaleitaan, 
ei armeijan johto asettunut 
vastarintaan.

Mutta takaisin Suomeen: 
kuten jo sanottu, tehtävätak-
tiikka ei tarkoita, että kukin 
sotilas tekee mitä tahtoo. 
Jääkärit tahtoivat taistella 
1918 vapaussodassa yhte-
nä yksikkönä. Mannerheim 
sen sijaan päätti, että on 
tehokkaampaa, jos jääkärit 
toimivat johtajina ja esiku-
vina koko Suomen nuorelle 
armeijalle. Jääkärit hyväk-
syivät tämän – ja voittivat.

Ehkä on niin, että heidän 
ratkaisuntekokykynsä, se 
tietty osa heidän DNA:taan, 
oli myös edellytys sille, et-
tä he toimivat 1920-luvulla  
usein johtavissa viroissa ar-
meijassa. 

Täysin selvää on taas se, 
että talvisodan torjuntavoit-
toa ei olisi saavutettu ilman 
jääkäreiden omaksumaa teh-
tävätaktiikkaa.

Talvisota osoittaa oppi-
kirjamaisesti tehtävätak-
tiikan ylivoimaisuuden. 
Kun Neuvostoliitto marssi 
tiukassa järjestyksessä tar-

koin määräysten mukaisia 
reittejä, saattoivat itsenäi-
sesti operoivat suomalaiset 
yksiköt hyödyntää tilanteen 
mukaan muuttuvia taktiikoi-
ta ja voittaa määrällisesti ja 
materiaalisesti ylivoimaisen 
vastustajan.

Nyt voisi kysyä: miten 
Saksan armeija hävisi mo-
lemmat maailmansodat 
vaikka käytti ylivoimaista 
tehtävätaktiikkaa? Tässä tu-
lee muistaa sitaatti Carl von 
Clausewitzilta: ”Sota on po-
litiikan jatkoa eri keinoin”. 
Jos politiikka ja siten myös 
tehtävä on asiantuntematon 
tai huono, ei paraskaan so-
tilas voita.

Tämä näyttää ylipäänsä 
ratkaisevan eron Saksan ja 
Suomen välillä molemmis-
sa sodissa:

Kuten yli vuosikymmen-
ten Saksassa, alettiin myös 
Suomessa noudattaa tehtä-
vätaktiikkaa. Vaikka mo-
lemmissa maissa näyttää sil-
tä, että kehitys on kulkenut 
kohti tehtävätaktiikkaa, sitä 
ei kuitenkaan sodissa koko 
ajan noudatettu.

Saksassa oli esimerkiksi 
Verdunin ja Stalingradin 
taistelut, joissa sotilaat vas-
toin tehtävätaktiikan oppia 
toimivat täysin itsenäisesti.

Suomessa oli vielä jat-
kosodassa vaiheita, jolloin 
määrättiin noudattamaan 
pysyviä pääpuolustuslinjoja.  
Johtajien itsemääräämistä ja 
taktista ajattelua supistettiin. 
Torjuntavoitto Neuvostolii-
tosta saavutettiin kuitenkin 
joustavuudella ja taktisilla 
tykistön tulituskeskityksillä.

Tehtävätaktiikka on ras-
kas. Armeijolla on taipumus 
toimia mieluiten moodissa 
”Käsky ja kuuliaisuus”. Itse-
näisyys on häiritsevä tekijä. 
Takaiskuissa on hyvä muis-
taa nuorten jääkärien henki 
vuodelta 1915.

Tämä on tunnettu pila-

piirros N.N:ltä. Se näyttää, 
millaisia tulevat jääkärit 
Lockstedterin leirillä oli-
vat.  Kuriton läjä epäsoti-
laattisesti käyttäytyviä, 
osuvasti luonnehdittuja 
suomalaisia kaikista sosi-
aaliluokista. 

Pilapiirros on hyvä. Pila-
piirros on väärässä. Hyväs-
sä järjestyksessä seisovista 
miehistä ei saa sitä vaiku-
telmaa, että heidän tärkein 
ominaisuutensa on omaeh-
toinen ajattelu ja päätöksen-
tekokyky.

Tärkeä tulos saksalaises-
sa koulutuksessa on tämä: 
jääkärit esittivät 26.2.1918 
Vaasan torilla näyttävän 
ulkoisen kuvan joukoista, 

jollaisia Suomessa ei vielä 
oltu nähty.

Jääkäreiden ominaisuus 
itsenäiseen päätöksentekoon 
ei näy miehistä ulospäin.

Mutta juuri sitä jääkärit 
osoittivat käytännössä. Kai-
kista tärkeimmän päätöksen 
he tekivät jo ennen kuin 
heistä tuli sotilaita: nämä 
yksinkertaiset miehet tekivät 
toivottomalta näyttävässä 
tilanteessa päätöksen jättää 
Suomi saadakseen sotilaal-
lista koulutusta. He eivät 
tienneet mikä heitä odotti 
ja he ottivat suuren henkilö-
kohtaisen riskin.

Pilapiirroksen sijaan suo-
sittelen jääkäreiden yhte-
yteen seuraavaa symbolia 

Jääkäriseminaarin puuhanaiset Sinikka Syrjälä (vas.) ja Marita Mattila.

eli pataljoonanumeron tul-
kintaa:

on olemassa kaksi toisiaan 
täydentävää ja tasa-arvoista 
rakennuskiveä jääkäripatal-
joona 27:lle:

suomalaisten vapaaehtois-
ten luonteenpiirteet itsenäi-
syys ja päätöksentekokyky

ja preussilais-saksalainen 
tehtävätaktiikka, jonka mu-
kainen ajattelu mahdollisti 
sen, että itsenäisesti ajat-
televa sotilas voi käyttää 
tärkeintä ominaisuuttaan 
hyödyksi.

Ilman yhtä toista ei voi 
käyttää ja toisinpäin. Siksi 
me saksalaiset ja suomalai-
set istumme täällä tänään 
yhdessä.
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Suomi pyrki erillisrau-
haan Neuvostoliiton kanssa. 
Maamme päättäjät olivat 
ymmärtäneet, että se olisi 
ainoa keino Suomen itse-
näisyyden ja alueellisen kos-
kemattomuuden säilyttämi-
seksi vaikeassa tilanteessa. 
Sotilaallinen johto valmis-
tautui äärimmäisen salaiseen 
operaatioon tiedustelumate-
riaalin ja henkilöstön evaku-
oimiseksi maasta. Operaatio 
toteutettiin Varsinais-Suo-
mesta, Uudestakaupungista 
ja Pohjanmaalta, Närpiöstä.

Operaatio suoritettiin siltä 
varalta, että Neuvostoliitto 
miehittäisi Suomen. Asele-
po astui voimaan 5.9.1944 
(4.9.1944) ja valmistelut 
välirauhansopimukselle 
19.9.1944 käynnistivät ope-
raation.

Operaatio Stella Polaris 
pantiin toimeen 22.–24. 
syyskuuta 1944. Kolme alus-
ta – S/S Maininki, S/S Os-
mo ja S/S Georg - joissa oli 
yhteensä noin 500 ihmistä, 
lähti Närpiön Nämpnäsistä 
kohti Härnösandia. S/S Lok-
ki lähti Uudestakaupungista 
mukanaan noin 250 henkeä 
kohti Gävleä. Yhteensä noin 
750 henkeä evakuoitiin

Pohjanlahden yli Ruotsiin, 
mukana oli kokonaisia per-
heitä. 

Operaation valmisteluun 
osallistuvat Suupohjassa 
Kaskinen, Kristiinankau-
punki ja Närpiö. Itse ope-
raatio suoritettiin Närpi-
östä. Voidaan olettaa, että 
Kaskinen, jossa oli laivas-
ton tukikohta, oli mukana 
suunnitelmissa ensisijaises-
ti. Kuulustelupöytäkirjoissa 
Härnösandissa mainitaan 
Kaskinen lähtösatamana. 
Nämpnäsin valinta lieneekin 
tehty turvallisuussyistä.

Kuljetukset tulivat Närpi-
ön rautatieasemalle Finby-
hyn.  Närpes Folkhögskola 
niminen kansanopisto Yt-
termarkissa toimi huoltotu-
kipisteenä välttämättömälle 
huollolle. Sieltä matka jatkui 
Nämpnäsiin ja Österfjärde-
nin laivalaituriin mistä ka-
lastajaveneet kuljettivat ta-
varat ja henkilöstön merellä 
odottaviin aluksiin. Alukset 
omisti laivanvarustaja ja so-
tilas, eversti Ragnar Nord-
ström.

Tapahtumia 
yleisölle ja vieraille

Kesämarkk ina luenno t 
12.7.: HSP Historiallisyh-
distys Stella Polaris ry jär-
jestää merkkivuoden aikana 
tapahtumia 

Rannikko-Suupohjassa. 
Kulttuuritalo DUXissa jär-
jestetään Kesämarkkinalu-
ento 12. heinäkuuta. Klo 
12 Filoso� an maisteri Ulf 

Smedberg luennoi ruotsik-
si aiheesta ”Det ständiga 
knekthållet”, - Ruotuväkilai-
tos Pohjanmaalla. Suomen-
kielisen luennon klo 14 pitää 
Asehistoriallisen seuran va-
rapuheenjohtaja Raimo Suo-
minen joka puhuu aiheesta 
”Aselaki ja asekeräily”.

Laivaston 
kiltapäivät 

26.–27.7.2014
Laivaston kiltapäivät jär-
jestetään Kristiinankaupun-
gissa 26.–27 . heinäkuuta. 
Ohjelmassa on muun muas-
sa paraati (klo 11:30, järjes-
täytymisalue linja-auto ase-
man kenttä), seppeleenlasku 
sankarihaudoilla (klo 12 lip-
pulinna, alueen paikalliset ja 
alueen veteraanit kutsutaan 
osallistumaan), tutustumi-
nen Ulrika Eleonoran kirk-
koon ja kaupungin historian 
esittely, opas Helena Kari. 
Luentoja Kristiinankaupun-
gin kaupungintalolla, maju-
ri Jan-Erik Juslin esittelee 
Operaatio Stella Polarista ja 
insinöörimajuri Hari Paatti-
mäki kertoo uudesta taiste-
lumenetelmästä. Iltajuhla ja 
päivällinen hotellissa sekä 
Veljesilta Suolamakasiinis-
sa. 

Perinteinen Unikeon-
päivän aamu järjestetään 
27.7. Klo 07 kastetaan 
Kristiinankaupungin kun-
niakansalainen numero 5 
Kaupunginlahdessa. Aamu-
pala Lassfolkhin pihamaalla 
kulttuuriohjelman lomassa. 
Kiltalaiset esittävät Pohjan-
lahden laivastokillan Linda 
ja Maria kiltaveneet kaupun-
kilaisille. Herrasmieskilpai-
lu Saunapuistossa. Kilta-
päivien vieraat kuljetetaan 
kaupunkijuna Toomella.

Mahdollisuus tutustua 
Kristiinankaupungin Me-
rimuseoon, sen molempiin 
osiin.   

Päätapahtumat 
18.–21.9.2014

Kaikki kolme  kaupunkia 
Rannikko-Suupohjassa osal-
listuvat aktiivisesti Stella 
Polariksen merkkivuoden 
viettoon. Myös seurakunnat 
ovat aktiivisesti mukana jär-
jestelyissä ja ohjelmissa.

Päätapahtumat aloite-
taan Kristiinankaupungissa 
18.9.2014 klo 17. Kulttuuri-
talo DUXissa kirjailija Paa-
vo Salo esittelee otsikolla 
”Stella Polaris 2”. Keskus-
telu S/S Karhulasta ja toi-
minnasta Kaskisissa. 

Elokuvatuottaja Hans Bar-
nekow kertoo kuinka hän 
tekee � lmin. Esimerkkinä 
on hänen � lminsä, jota Yle 
ei näyttänyt. Filmin nimi 
”Suomi 1944–1952 Stalinin 
varjossa”. Esittelyn jälkeen 

näytetään elokuva.
Kaskisissa järjestetään 

19.9. välirauhan 70-vuo-
tis-muistotilaisuus alkaen 
seppeleenlaskulla sankari-
haudalle klo 15. Erityisesti 
veteraanit kutsutaan terve-
tulleiksi tähän tilaisuuteen 
ja kaikkien maanpuolustus-
järjestöjen lippujen

toivotaan osallistuvan ti-
laisuuteen ja lippulinnaan. 
Seppeleenlaskun jälkeen 
muistotilaisuus jatkuu klo 
15.30 Kaskisten kirkossa 
jossa tarjotaan musiikkia, 
liturgiaa, saarna ja ehtool-
linen. Kirkkoherra Tom 
Ingvesgård. Jumalanpalve-
luksen jälkeen professori, 
valtiotieteen tohtori, ye-
eversti Pekka Visuri luennoi 
aiheesta ”Aselepo ja välirau-
ha syksyllä 1944”. Yhteen-
veto ruotsiksi valtiotieteen 
kandidaatti Jan-Erik Juslin. 
Tarjoilu.

Kaskisten kirkossa jatkuu 
välirauhan muistotilaisuus 
klo 18. musiikilla ja yhteis-
laululla. Professori Pekka 
Visuri esitelmöi aiheesta 
”Marsalkka Mannerheimin 
rooli aselevon ja välirau-
han aikaansaamisessa syys-
kuussa 1944”. Valtiotieteen 
kandidaatti Jan-Erik Juslin 
referoi esityksen ruotsiksi. 
Iltahartaus. Tarjoilu ja elo-
kuvaesitys.

Närpiö on tänä vuonna 
Stella Polaris seminaarin ta-
pahtumapaikka. Seminaari 
on merkkivuoden kunniaksi 
entistä laajempi ja monipuo-
lisempi.

Finbyssä kyläyhdistyksen 
tiloissa (vanhassa asemara-
kennuksessa jonne stellistit 
saapuivat 70 vuotta sitten) 
järjestetään muun muassa 
seuraavia tapahtumia:

Perjantai 19.9.2014 ra-
dioamatöörit ja -veteraanit 
saapuvat asuntoautoilla ja 
-vaunuilla. Osoite Stations-
vägen14-16, 64230 Närpiön 
Asema. Närpiön uimahalli 
avoinna klo 21 asti. Käve-
lyetäisyydellä rautatiease-
malta. Finby Byförening rf 

järjestää tarjoilua rautatie-
asemalla.

Lauantai 20.9.2014 klo 
10–18. Stella Polaris näyt-
tely aseman Makasiinissa, 
Finbyssä. Laaja radioka-
lustonäyttely.  Toteutetaan 
yhteistoiminnassa Suomen 
radiohistoriallisen seuran, 
Petäjäveden Radio- ja pu-
helinmuseon ja Suupohjan 
Kuutosten puheenjohtaja 
Ben Nybergin johdolla. Suu-
pohjan Kuutoset rakentavat 
myös radioasemia mikä ta-
kaa radioliikenteen ja Stella 
Polaris OI6SP kutsun kuu-
lemisen ympäri maailmaa. 
Näyttelyssä on esillä mm 
häkäpönttöauto.

Satakunnan Asehistorial-
linen Seura r.y. varapuheen-
johtaja Raimo Suomisen 
johdolla järjestää Historial-
listen aseiden ja sotilaspuku-
jen näyttely.

Lapsistellisti Pertti Hänni-
nen esittelee kokoelmaansa 
koskien ajankohtaista kir-
jallisuutta aiheeseen liitty-
en. Hän opastaa ja näyttää 
myös miten Internetiä voi 
käyttää tiedusteluun ja tutki-
mukseen. Kokoelma sisältää 
ennen näkemätöntä 

ja julkaisematonta mate-
riaalia. Pertti Hänninen on 
entinen IT-johtaja pankki- ja 
� nanssimaailmasta ja hän on 
Aili ja Einari Hännisen poi-
ka. Einari Hänninen oli stel-
listi ja yksi niistä 26:sta jotka 
siirtyivät FRA:n (Försvarets 
Radioanstalt) palvelukseen, 
vuonna 1944.

Järjestetään muistojen 
ja kertomusten taltiointi. 
Haastattelustudio peruste-
taan sitä varten, että kaikki 
halukkaat voivat tulla kerto-
maan muistojaan sota-ajalta 
ja erityisesti kertomuksia 
Stella Polarikseen liittyen 
joita ovat kuulleet.  Doku-
mentaatiosta vastaa Cay Ir-
jala joka toimii Mediatuot-
tajien projektijohtajana. 19.9 
nauhoitetaan Högåsenilla 
Kristiinankaupungissa ja 
20.–21.9 nauhoitetaan När-
piössä, Finbyssä. Ilmoittau-

tumisia haastatteluun ottaa 
vastaan puheenjohtaja Per-
Elof Boström 040 7088030.

Lauantaina klo 9–12 Stella 
Polaris luentoja Rautatiease-
malla. Insinöörikomentaja-
kapteeni Antero Tanninen, 
radioamatööri ja kyynelra-
diospesialisti, puhuu aihees-
ta ”Kyynelradion kehitys ja 
käyttö” ja SRAL:n TURVA 
komitean puheenjohtaja ra-
dioamatööri Jyri Putkonen 
puhuu aiheesta ”Suomen ra-
dioamatöörien kriisiviestintä 
– katsaus menneisyyteen ja 
nykyisyyteen.”

Lauantaina klo 10–16  
järjestetään myös suuri 
Rompetori/Kirpputori Ase-
ma-alueella. Kirpputori on 
tarkoitettu kaiken maailman 
radiotarvikkeille.

Klo 11–13 Lounas Kockens 
bar (auki tapahtumien vuok-
si), Simhallsvägen 1, 64200 
Närpiö. Etukäteisilmoittau-
tuminen (per-elof.bostrom@
hotmail.com) mikäli haluat 9 
€ lounaan. 

PÄÄJUHLA
Lauantaina klo 13 Stella Po-
lariksen 70-vuotismuistojuh-
la YA:n Auditorio
* Juhlapuhe Prikaatikenraali 
Asko Kilpinen
* Musiikista vastaa Laivas-
ton Soittokunta
* Muistoja, lapsistellisti 
Pertti Hänninen
Osoite: Svenska Yrkesaka-
demin, Närpiön Yksikkö, 
Ängskullsvägen 1, 64230 
Närpiö.
Klo 15.30 Seppeleenlasku 
Stella Polaris muistomer-
kille, Nämpnäs, Österfjärden 
Laivaston Soittokunta
Puhe diplomikauppias Kaj 
Hagman

Sunnuntai 21.9.2014 klo 
9–12.9. Stella Polaris -näyt-
tely Makasiinissa, Finbyssä. 
Kattava radio- ja viestikalus-
tonäyttely jonka ovat koon-
neet Suomen Radioamatöö-
riliitto ry. SRAL, Suomen 
Radiohistoriallinen Seura ry. 
SRHS ja Petäjäveden Radio- 
ja Puhelinmuseo yhteistoi-
minnassa Suupohjan Kuu-
tosten kanssa puheenjohtaja 
Ben Nybergin johdolla. Suu-
pohjan Kuutoset rakentavat 
useita radioasemia, mikä ta-
kaa että Stella Polaris, När-
piö ja kutsu OI6SP kuuluvat 
maailmassa. Näyttelyssä on 
esillä myös häkäpönttöauto.

Sunnuntaina klo 9-11 
Stella Polaris seminaari 
Rautatieasemalla Finbyssä 
luennoitsijoina mm. filo-
so� an lisensiaatti, kirjailija 
Johanna Parikka Altenstedt 
aiheena ”Flóra Bartha Paa-
sosen Vaiettu elämä” ja pro-
fessori Pekka Visuri aiheena 
”Eversti Aladár Antero Zol-
tán Béla Gyula Árpád Paa-

sonen päämajan tiedustelu-
päällikkönä vuonna 1944”.

Sunnuntaina klo 12 Juh-
lajumalanpalvelus Närpiön 
kirkossa, kirkkoherra Lars 
Lövdahl. Mukana mm. ro-
vasti ja kenttäpappi (1941–
1944) Holger Andersson.

Paikallisväestö ja vieraat 
ovat tervetulleita osallis-
tumaan eri tilaisuuksiin ja 
myös kertomaan muistiku-
vistaan liittyen Stella Polaris 
Operaation valmisteluihin ja 
toteutukseen.

Luentoja Stella Polarik-
sesta ja vuoden 1944 väli-
rauhasta järjestetään alueen 
lukioissa klo 09-15. Luen-
toja pidetään suomeksi ja 
ruotsiksi tai miten koulut ha-
luavat ja heidän tilauksensa 
mukaisesti. Lisää tietoja ja 
tilaukset 040 708 8030.

Majoitusmahdollisuus 
on varattu SÖFFin oppilas-
asuntolassa Yttermarkissa, 
Vasavägen 764, 64220 Yt-
termark. Varaukset ja yh-
teys 06 2249280. Kahden 
hengen huone 60 € ja yhden 
hengen huone 40 €. Ilmoita 
”Stella Polaris” varauksen 
yhteydessä. Huoneet otetaan 
vastaan perjantaina (19.9) 
ennen klo 18 ja lauantaina 
(20.9) ennen klo 12. Ei aa-
mupalaa, mutta mukaan ote-
tun aamupalan voi valmistaa 
huoneessa mikäli haluaa. 

Lauantaina klo 19 yhtei-
nen Stella Polaris päivälli-
nen ilmoittautuneille När-
piön keskustassa Ravintola 
Logenissa. Kolmen ruokala-
jin päivällinen 30 €.

Ilmoittautuminen viimeis-
tään 1.9.2014 per-elof.bost-
rom@hotmail.com

Järjestelyjä tukevat rahal-
lisesti tähän mennessä seu-
raavat tahot: KulturÖsterbot-
ten, Svenska kulturfonden, 
Suomen Kulttuurirahasto, 
Svensk-Österbottniska 
Samfundet r.f. ja Kristiinan-
kaupungin Sivistys- ja kult-
tuurilautakunta. Järjestävä 
yhdistys kiittää tuesta!

Yhdistys vastaanottaa uu-
sia lahjoituksia, sponsoreita 
ja vapaaehtoistyövoimaa 
(talkooväkeä).

Tervetuloa viihtymään, 
osallistumaan ja tekemään!

Ruotsinkiellinen tiedote 
esitetään tämän lehden il-
moituksessa! Svenskspråkig 
information ingår i denna 
tidnings annons!

Historiskaföreningen Stel-
la Polaris rf – Historiallisyh-
distys Stella Polaris ry HSP

Per-Elof Boström 
Yhdistyksen puheenjohtaja

kouluneuvos, majuri   
hsp180112@gmail.com

per-elof.bostrom
@hotmail.com
040 708 8030 

Stella Polaris -operaation merkkivuosi
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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. 

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

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

Pietarsaaren 
kaupunginmuseo, 
Isokatu 4, puhelin 06–785 1111

Museo päivystää
joka keskiviikko klo 14–17

Veteraanisukupolvien ja ny-
kypäivän reserviläisten mu-
siikki- ja virsilaulutilaisuus 
Kristiinankaupungin kir-
kossa lauantaina 13.9.2014 
klo 15.

Kuva reserviläisten Kesäillan kirkkotapahtumasta Kristiinankaupungin kirkossa elokuulla 2013.

Veteraanisukupolven ja reserviläisten 
musiikkitilaisuus Kristiinankaupungissa

Laulamme isänmaallisia 
lauluja ja virsiä Suomen 
kohtalon ajoilta. 

Mukana mm. everstiluut-
nantti evp. Niilo Hakala ja 
majuri evp. Jan-Erik Juslin. 

Tilaisuuden jälkeen kahvit 
suomalaisessa seurakunta-
keskuksessa. 

Toivomus, jos mahdollis-
ta, sotilaspuku tai maasto-
puku. 

Tilaisuus on kaksikielinen. 
Tarkempi ohjelma myöhem-
min. Tervetuloa laulamaan ja 
kuuntelemaan! 
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Jääkärihaudat 
Etelä-
Pohjanmaalla
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Kirja: 
Niittokone-
asiamiehistä 
jääkäreiksi.
Esitelmiä 
jääkäri-
seminaareista 
1998-2007.
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VAPAA 

PÄÄSY!

To 14.8. klo 18.00 
Vaasa

Sisäsatama
Lapin sotilassoittokunta; 

Evelio Galan ja 
Laritza Silverio Rojas, laulu

Ilmavoimien Big Band;
JUKKA PERKO, 

saksofoni

Varusmiessoittokunnan 
Show Band;

 Inga Söder, laulu

Kansallinen veteraanipäivä 
sattui tänä vuonna sunnun-
taipäivän kohdalle. Tuskin-
pa löytyi yhtään seurakun-
taa, joiden sunnuntaisessa 
jumalanpalveluksessa ei 
veteraanipäivän vietto tul-
lut esille tavalla tai toisella. 
Aktiivisimmat paikkakunnat 
järjestivät päivän merkeissä 
perinteiseen tapaan erityi-
sen kansallisen veteraani-
päivän juhlan. Niin tehtiin 
Haapajärvelläkin. Kirkossa 
saarnasi Mika Katajamäki 
ja messun jälkeen oli kun-
niakäynti sankarihaudoilla. 
Seppeleen laskivat jo 101 
vuoden ikäinen Johannes 
Pietikäinen, Frans Heikkilä 
ja Eino Syrjäniemi.

Haudoilta siirryttiin seura-

Veteraaneja ei unohdeta

Kansallisena veteraanipäivänä seppeleen Haapajärven sankarihaudoille laski-
vat Frans Heikkilä, Eino Syrjäniemi ja 101-vuotias Johannes Pietikäinen.

Haapajärvellä toimiva Tammenlehväkuoro esiintyi kansallisen veteraanipäivän juhlassa seurakuntatalolla.

kuntatalolle kirkkokahville 
ja vielä erityiseen veteraa-
nipäivän juhlaan, jossa kau-
pungin tervehdyksen esitti 
kaupunginhallituksessa is-
tuva Maarit Nikula.

Olen mahdollisuuksien 
mukaan osallistunut joka 
vuosi itsenäisyyspäivän juh-
lan viettoon jo yli 50 vuoden 
ajan. Kansallisen veteraani-
päivän juhlassa olen myös 
ollut mukana aina kun sii-
hen on ollut mahdollisuus. 
Huhtikuun 27. päivä sattuu 
tosin aika harvoin sunnun-
taipäivän kohdalle niin kuin 
tällä kertaa. Varmaan moni 
muukin on tehnyt näihin 
juhliin osallistumisesta oma-
kohtaisen perinteen.

Haapajärvellä veteraa-

nipäivän juhlassa viime 
sunnuntaina juhlapuheen 
pitänyt Solmu Laulumaa 
muistutti kansallisen vete-
raanipäivän historiasta tode-
ten, että sitä vietettiin meillä 
ensimmäisen kerran vuonna 
1987. Se vuosi oli Suomen 
itsenäisyyden 70-vuotisjuh-
lavuosi. Huhtikuun lopul-
la Haapajärvellä oli vielä 
noin 40 sotaveteraania, 9 
sotainvalidia ja 12 lottaa. 
Kotihoidossa on vielä 30 
veteraania. Sotaveteraanien 
nykyisenä puheenjohtajana 
on Haapajärven entinen kau-
punginjohtaja Maija-Liisa 
Veteläinen

Aika kuluu ja veteraanien 
määrä pienenee. Kutsu vii-
meiseen iltahuutoon on osu-

nut jo useimpien kohdalle. 
Haapajärven sotaveteraanien 
keski-ikä on jo 91,5 vuotta.

Sotaveteraanien pitkäai-
kainen sihteeri Solmu Laulu-
maa kertoi veteraani-ikäpol-
ven parissa tehtävästä työstä. 
Hän viittasi ajankohtaiseen 
teemaan ”Kiitollisuudella 
kohti tulevaisuutta.”

On selvää, että sotiemme 
veteraanien määrän vähetes-
sä myös yhdistystoiminnan 
luonne muuttuu. Aika näyt-
tää, millaiseen toimintamal-
liin jatkossa päädytään. Pe-
rinnetyön osuus painottuu.

Suomessa toimii nykyi-
sin useita järjestöjä veteraa-
nityön parissa. Laulumaan 
mukaan hänelle ja monille 
muillekin riittäisi, että oli-
si vain yksi keskusjärjestö, 
joka hoitaisi niin sotarin-
taman ja kotirintamankin 
perinteitä. Perinneliittona 
hänen mielestään voisi toi-
mia Tammenlehvän perinne-
liitto, joka perustettiin 2003. 
Paikallinen toimija voisi 
Haapajärvellä olla vaikkapa 
kotiseutuyhdistys Haapa-
järvi-Seura, joka muutenkin 
hoitaa kotiseutu- ja kulttuu-
riperinnettä. Ratkaisut perin-
netyön toimintatavasta tulee 
päättää lähiaikoina, ehkäpä 
jo tulevana vuonna.

Tämäntapaisista asioista 
veteraanien juhlassa Haa-
pajärvellä puhuttiin. Tam-
menlehväkuoro piti huolen 
kuorolaulusta. Lukion oppi-
laat Iida Knaappila ja Emi-
lia Mayan lauloivat. Pianoa 
soitti Aleksi Keränen. Yksi 
soitetuista kappaleista oli 
haapajärveläistaustaisen 
Anssi Tikanmäen sävellys 
”Aamu lakeuksilla”. Juhla 
päättyi lippulauluun.

Tämänlaisissa juhlissa on 
mielellään mukana. Niissä 
tuodaan esille tärkeitä vai-
heita maamme historiasta 
ja meille läheisten ihmisten 
osuudesta erityisesti sodan 
vaikeina vuosina ja sen jäl-
leen.

llmari  Luhtasela

T ämä piirilehtemme tavoittaa kaikki 
piirimme jäsenet ja on siten piirin 
tärkein viestintäkanava. Toivon että 

lehteä hyödynnettäisiin enemmän yhdistys-
ten tiedotuskanavana toimittamalla lehteen 
artikkeleita tapahtumista ja tiedottamalla tu-
levasta toiminnasta. Kokousilmoitukset kan-
nattaa julkaista omassa lehdessämme, koska 
ne eivät maksa yhdistyksille mitään.  Lehden 
seuraavan numeron materiaali on toimitettava 
päätoimittajalle syyskuun loppuun mennessä.

Uusi jäsenrekisteri on käytössä ja yhdis-
tyksille on jaettu käyttäjätunnukset. Help-
pokäyttöisen jäsenrekisterin ominaisuuksiin 
kannattaa tutustua ja ottaa siitä kaikki hyöty 
irti yhdistystoiminnassa. Esimerkiksi yhdis-
tyksen jäsenten merkkipäivät saa nyt helposti 
tulostettua ja sähköpostia lähetettyä jäsenille. 
Jäsenrekisterin toiminnassa on kuitenkin vie-
lä alkukankeutta ja kaikista jäsenrekisteristä 
havaituista virheistä, puutteista ja toimimat-
tomuuksista kannattaa ilmoittaa jäsenrekiste-
riin (jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.� ). 
Erityisesti uusien jäsenien rekisteröityminen 
kannattaa tarkastaa.

Yhdistyksissä on varmasti henkilöitä, joi-
den toiminta vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen hyväksi ansaitsee tulla palkituksi. Tätä 
varten on huomionosoitusjärjestelmiä sekä 
liittotasolla (Reserviläisliitto tai Suomen 
Reserviupseeriliitto) että piiritasolla. Yleen-
sä näitä huomionosoituksia jaetaan liian niu-
kasti. Palkitkaa siis toiminnassa ansioituneet 
yhdistyksen jäsenet tai yhteistyökumppanit 
huomionosoituksilla. 

Antti Wall

 Toiminnanjohtajan 
ajankohtaiset

Muista myös 
www.kpmaanpuolustajat.� 
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Puoli yhdeksän odottelimme asemalla bussia 
Tulisko sieltä sitä tilattua Kempaisen Jussia
Antero jo soittaa kilautti autokyydistä
Eipä Jukka vielä tiennyt  koko tilaus myytistä

Asia aukes – klo 9 oli lähdön hetki
Ja siitä alkoi meidän  Härmän retki
Suuntana Uusikaarlepyy  - nyt aluksi
Mulle mikki käteen  - retkityökaluksi

Siinä vilahti jo Nyko – Fryys
Topeliuksen talo ja Juthbakan hyys
Vasta Juuttaan patsaalla – auto seis
Pieni kertomus von Döbelistä – se oli kiinostus meis

Härmän mailla 28.5.2014

Tilanne Juuttaalla
Ruotsi-Suomen pääarmei-
ja oli Vaasassa marsalkka 
Klingsporin johdolla perään-
tymässä pohjoiseen. Hänen 
kyvyttömyyttä sotilasjoh-
tajana pidetäänkin täydellä 
syyllä niin poikkeuksellise-
na, että maailmanhistoria ei 
juuri vastaavaa tunne. 

”Sillon saapui 
Klingpor marski
ylpeä kuin kuningas
kaks ol´leukaa, yksi silmä
sydäntä vain puolikas…”

J.L Runeberg
Hän lähetti sairaan von Dö-
belin joukkoineen varmista-
maan kulkutien Oravaisiin ja 
aina Uuteenkaarlepyyhyn 
saakka. Von Döbel aset-
tui Porin 2 prikaan kanssa 
Juuttaalla asemiin  , koska 
oli epäily, että venäläiset jou-
kot yrittävät katkaista tien 
Ruotsi-Suomen armaijalta 
sen matkalla pohjoiseen. 

Venäläisen kenraalin  
Kamenskin pääjoukko oli 
jo Lapualla – tulossa Ruo-
nan taisteluista. Hän lähetti 
kenraali Koshatshovskin ja 
eversti Kulnevin  2000:n 
miehen kanssa katkaisemaan 
Ruotsi-Suomen armeijan 
tien pohjoiseen. Venäläis-
ten tullessa 13.9.1808 klo 
3 Juuttaalle oli siellä von 
Döbelillä jo kova valmius 
taisteluun. 

Venäläisten häviöstä kuul-
tuaan ja siitä tuotuneena lähti 
kenraali Kamenski joukkoi-
neen  kohti Vaasaa jossa tie-
si Ruotsi-Suomen armeijan 

majailevan.  Molemmat ar-
meijat olivat liikkeellä ja yh-
teentörmäys tapahtui jo seu-
raavana päivänä 14.9.1808 
Oravaisissa.  

Ruotsi-Suomen armeija 
tuhoutui ja historiassa kään-
nettiin uusi lehti.  
Matka kiiti kohti Kiitolaa
Siellä autosta katsottiin 
pihaa ja koskea hiipuvaa
Enää ei täällä villoja karsta-
ta, eikä kangaslankoja
kehrätä

Kiitolankosken vesivoi-
maa on hyödynnetty keski-
ajalta saakka. Kutomoteolli-
suus alkoi jo 1800 luvulla ja 
se loppui vasta v. 1932.
Kepon kartano oli seuraava 
kohde. Päärakennuksesta 
uhkui vielä sen kukoistuk-
sen hohde. Mirka sitä uu-
teen nousuun kohottaa. Uusi 
hotelli on kohta valmis – se 
asiakasvieraita jo odottaa

Kepon koskessa oli saha-
laitos jo 1700-luvulla, tu-
pakkatehdas ja pikiruukki. 
Oravaisten Kimo pruukin 
kirjanpitäjä Carl Otto von 
Essen hankki tilan sahoineen 
1838. Saha paloi 1893, jonka 
jälkeen paikalle Hugo Grön-
lundin toimesta rakennettiin 
kutomo, joka oli toiminnassa 
1899 – 1908. 

Jääkäriliikkeen värvärinä 
toimineen Johan von Esse-
nin venäläiset tappoi 10.9. 
1916.

Vuonna 1954 Emil Hög-
lund ja Karl Tidström ostivat 
tilan ja perustivat tilan maille 
maailman suurimman mik-
kifarmin. 

Päivän luontoretki kohti 
Kirkkopakkaa. Mitähän ku-
ningas Olavi meille mukaan 
nakkaa. uultiin tarinoita ” 
Kirkkopakan Herrasta”
Pitääpä lukea uudelleen –
kun ei muista kerrasta.
Auto kiitää kohti Knuuttilan 
raittia. Katsotaan Jääkärien 
etappi muistomerkkiä. atse 
seuraa Isoontaloon Antin tu-
paa. Se historiaa kertoo – ei 
mennä pihaan ilman lupaa
Härmäseuran talo korjattu-
na komeilee. Palmun hoijak-
ka pellolla seisoo  merkkinä
isäntä kotona oleilee. Kiep-
saus takaisin isolle tielle – 
suunta kohti Hunurinjärveä
Kerron Nikke Pärmistä – on-

Jutas                 Kamenski              Kulnev

kohan siinä nyt oikein järkeä
Hunurinjärvellä ”Himme-
lissä” kahvit juodaan. Näin 
pieni lepotauko matkalai-
sille suodaan. Seija heti 
arpajaiset järjestää väelle. 
Me katselemme Kalevin 

järveä – joka on tehty mäel-
le. Pian saapuu itse isäntä 
–Kalevi Hanhimäki. Kertoi 
vaatimattomana – mutta yl-
peänä työstään – senhän jo 
vieraskin näki. Hän kertoi 
aluehistoriaa ja rakennus 

Juthbackan talo.

G.C. Döbel  Juuttaalla.

Kiitolan tehdas ja uusi päärakennus.

Kepon kartanon päärakennus.

Uusi hotelli valmistumassa.

”Knuuttilan raitti”. Voit ajella läpi – You Tubessa.

Himmelin alla.

Kirkkopakan kuningas kertoo (Olavi Koivisto).
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tarinaa. Joukostamme kuu-
lui vain ihmettelyn hurinaa. 
Väki autoon ja nyt kirkon 
seutua katsomaan. Matkal-
la näemme taloja, tiloja ja 
orastavan kylvömaan. Siinä 
vilahti teollisuusalue ja mu-
seo pappila. Seurakuntakes-
kus ja muistomerkki Antti 
Hakola.

Siirrymme meille avattuun 
kirkkoon. Kuuntelimme nau-
halta kirkkohistoriaa lähti-
essä kirjoitin nimen vihkoon.
Kirkkopihassa 187 sankari-
hautaa ja vapausodan pat-
sas – on monta vainajaa. 
Isoon Antin hautakin meidät 
vielä vieraaksi houkuttaa

Nähtiin senaattori Matti 
Holman ja Vaasan Jaakoon 
muistomerkit, Piiskoomänty 
ja sen kilvet ja ehtoomerkit
Yht’äkkiää hypätään ny-
kyaikaan Power Parkkiin. 
Aivan kun tulis ”tekniseen 
Noan arkkiin”. Meille tääl-
lä vain hyvä ruoka maistuu. 
Katsellessa vuoristorataa – 
into sinne kyllä haihtuu 
Väki katsoo arkkitehtuuria 
ihmetellen. Tällaista Här-
män mailla – tehty kellen?
Aika rientää – meitä jo puuk-
komuseo odottaa. Eipä siellä 
muita – ei tarvinnut jonottaa
Onpa puukkoja monenlai-
seen käteen. Tekstiilien kuto-
misessa – naiset taas pääsee 
päteen. 

On saavutettu retkemme etä-
piste. Käännytään kotiinpäin 
– ehkä tullaan joskus toiste
Ajetaan Kosolan kautta 
Ylihärmän kirkonkylän taa-
jamaan. Kierretään hotelli 
Mäntylinnan kautta Ku-
rienluhuralle maisemaan 
avaraan

Kirkonrakentaja Antti Ha-
kolan perhe ja suku omistivat 
aikanaan lähes koko Kaupin 
kylän. Kaupissa asui1870-
luvulla kuuluisan ”Kau-
havan rumafaltesmannin” 
kolleega Otto Fredrik Cho-
rin (21.5.1834–17.10.1880). 
Hänet tunnettiin lisänimellä 
”piiskuri”. Hänetkin  Kaupin 
trenki puukotti kualiaaksi.

Kauppiin rakennettiin rau-
tatie 1910 – sitä jatkettiin pa-
rantolaan 1930-luvulla. 1950 
-luvulla rataa jatkettiin tala-
kootyänä 4 km Ylihärmään 
asti. Nyt rata on purettu.

Vuonna 1941Kaupin kan-
kaalle rakennettiin saksa-
laisjoukkojen huoltokeskus 
mm. noin hehtaarin kokoi-
nen perunakellari. Kellariin 
sopii kerralla veturi ja viisi 
vaunua. Rakentajina olivat 
venäläiset sotavangit  - töi-
tä valvoi kymmenkunta 
saksalaista sotilasta. Vangit 
yöpyivät nuorisoseuratalo 
Huvilassa.

Paluumatkalla otetaan Road 
Housessa tauko- Kyllä kah-
vi ja pulla maistui – joku jo 
lauko. Ohitimme Onnelan, 
Koulukeskuksen ja Kunna-
rinmäen Vuoskiven.
Sivuun jäivät J V Snelman-
nin talo ja Riitan Herkku, 
– joista kerroin hiven. Lot-
takioski Voltissa muistoja 
herättää. Sen rapistunut ole-
mus monia närästää. Kylä-
raitti Tyni, Kojola, Köykkäri 
taakse jäivät Jepuankin kylät 
Kunnari ja Silvasti on näh-
nyt jo nykypäivät.

Tässä on kerrottu kohde ot-
sikot. Matkakohteet – jotkut 
vähän tosikot. Kiitos – että 
jaksoitte kuunnella, monta 
asiaa olis vielä huulella

Terveisin 
Jaska ja Kalle-kissi

Ruokailu ohi Power Parkissa.

Voltin Lottakioski 1930–40-luvun vaihteessa.  
(Viikko sitten luvattiin vähän rahaa korjauksiin).

Lähes kadonnut kansanperinne – on saamassa uu-
sia harrastajia.

Kuunnellaan kirkkohistoriaa.

Power Parkin Road House.

Pentti ja ”Kauhava-
laane”

JUURET ELÄMÄLLE

Muista myös 
www.kpmaanpuolustajat.� 
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Tämänvuotinen Pauha-
harjoitus oli sotilaallises-
ti painottunut. Lohtajalla 
11.–13. huhtikuuta 2014 
järjestetty Maanpuolustus-
koulutuyhdistyksen (MPK) 
Länsi-Suomen maanpuolus-
tuspiirin pääharjoitus kokosi 
paikalle yli 300 osallistujaa, 
joista noin puolet oli puo-
lustusvoimien tilaamaan 
sotilaalliseen koulutukseen 
osallistuvia reserviläisiä. 

MPK:n Länsi-Suomen 
maanpuolustuspiirin piiri-
päällikkö Jukka Torppa ker-
too harjoituksen olleen kool-
taan viime vuotta pienempi.

– Tänä vuonna Tykistö-
prikaati toimi ensimmäistä 
kertaa pääyhteistyökump-
panina. Koska tukijärjestelyt 
muuttuivat, emme halunneet 
paisuttaa tapahtumaa yhtä 
isoksi kuin viime vuonna.

Torppa kehuu järjestelyjen 
sujuneen Tykistöprikaatin 
kanssa loistavasti. Aikai-
semmin tukijärjestelyistä 
on vastannut vuodenvaih-
teessa lakkautettava Lento-
sotakoulun joukko-osasto 
Kauhavalla.

Sotilaallisten kurssien li-
säksi Pauhassa järjestettiin 
sotilaallisia valmiuksia tu-
kevaa koulutusta sekä va-
rautumisen ja turvallisuuden 
koulutusta. Sotilaallinen pai-
notus johtui paitsi pienem-

Onko asiaa alueelle? Perjantaina puomille muodos-
tui jopa paikoin jonoa.

Harjoituksen johtajana toimi tänä vuonna yliluut-
nantti res. Rodney Strandvall.

MPK:n Länsi-Suomen maanpuolustuspiirin piiri-
päällikkö Jukka Torppa kehui Pauha 2014 -harjoi-
tuksen sujuneen erittäin hyvin.

Tarkka-ammuntakurssi valmisteli tuliasemakortteja Vattajan dyyneillä.

Pauha 2014 oli edellisvuotta 
sotilaallisempi

mästä osallistujamäärästä, 
myös MPK:n harjoitusten 
kehityssuunnasta.

– Sotilaalliseen koulu-
tukseen panostaminen on 
se suunta , johon MPK:n 
kurssit ovat menossa, mutta 
varautumisen ja turvallisuu-
den koulutus säilyttää ase-
mansa koulutustarjonnassa 
tulevaisuudessakin, Torppa 
kommentoi. 

Harjoitus sujui 
“erittäin hyvin”

Pauha 2014 käynnistyi 
ensimmäisiltä osiltaan jo 
torstaina Tykistöprikaatin 
kuljetusten saapumisella. 
Perjantaina esikunta, perus-
tamistoimet ja kurssinjohta-
jat pääsivät ensimmäisenä 
aloittamaan työnsä. Osal-
listujat saapuivat Lohtajan 
harjoitusalueelle perjantai-
na kello 20.00 mennessä. 
Lisäksi osa kursseista saa-
pui paikalle lauantaiaamuna. 
Viikonloppu soljui läpi hy-
vässä säässä, ja ilman suuria 
yllätyksiä harjoitus päättyi 
sunnuntaina iltapäivällä.

K o k o n a i s u u d e s s a a n 
Pauha 2014 sujui Torpan 
mukaan “erittäin hyvin”. 
Kehitettävää toki löytyy 
aina, mutta pääpiirteissään 
toiminta oli mallikasta. Sen 
takasivat Torpan mukaan 
sitoutuneet osallistujat. Hän 
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Kuljetuskalustoa ja varusmiehiä oli paikalla Kainuun Prikaatista ja Tykistöp-
rikaatista.

Sotilaskoti toimi tässäkin Pauhassa perjantaista 
sunnuntaihin.

Missä päin on pohjoinen? Kepin varjot näyttävät oikean suunnan eloonjää-
miskoulutuksessa.

Veijo Välitalo (vas.) ja Raimo Nyssylä valmistautu-
vat varusteiden jakoon.

Meneillään Kurikan nuorten tutustuminen puolustusvoimiin. “Ensimmäinen yö 
takana, ja vielä hymy löytyy!”

Armeija marssii vatsallaan. Tässä valmistellaan 
sunnuntain lounasta.

haluaakin lausua kiitoksen 
kaikille Pauhassa mukana 
olleille.

– Loppujen lopuksi juuri 
kurssilaiset luovat toimin-
nan omalla osallistumisel-
laan, Torppa sanoo.

Pauhan asema MPK:n 
toiminnassa on vahva. 
Isossa harjoituksessa jär-
jestetään kursseja kaikilta 
kolmelta MPK:n toiminnan 
osa-alueilta. Torppa muis-
telee toiminnanjohtajan ai-
koinaan kuvanneen harjoi-
tusta MPK:n lippulaivaksi. 
Tämänvuotinen pauha oli 
järjestyksessään 14:s.

Lohtaja sai 
arvovaltaisia 

vieraita
Sotilaallisiin kursseihin 
lukeutuivat tänä vuonna 
panssarintorjuntakurssi, 
tarkka-ampujakurssi sekä 
kohteensuojaus- ja henkilö-
suojauskurssit. Sotilaallisia 
valmiuksia palvelevaa kou-
lutusta järjestettiin sotilas-
kuljettajien jatkokurssilla, 
esikunta- ja johtamistoimin-
tana, kenttämuonituksessa, 
perustamisessa, merival-
vonnassa, eloonjäämiskou-
lutuksessa ja Reserviläislii-
ton naisten maastokurssilla. 
Varautumis- ja turvallisuus-
koulutus koostui kurikka-
laisten nuorten kurssista, 
alueturvallisuudesta ja varti-
oinnista, mediakoulutukses-
ta sekä sotilaskotitoiminnas-
ta poikkeusoloissa.

Lohtajan harjoitusalue 
sai lauantaina arvovaltaisia 
vieraita. Valtakunnallinen 
Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen neuvottelukunta kävi 
tutustumassa harjoitukseen. 
Mukana olivat muun muas-
sa MPK:n toiminnanjohtaja, 
prikaatikenraali evp. Pekka 
Tuunanen, Etelä-Suomen 
sotilasläänin komentaja 
prikaatikenraali Pertti Laa-
tikainen, vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tarkasta-
ja, eversti Hannu Hyppönen 
sekä entinen puolustusmi-
nisteri, Etelä-Suomen alue-
hallintoviraston ylijohtaja 
Anneli Taina. Ensi vuoden 
Pauhasta on piiripäällikön 
mukaan odotettavissa hy-
vin samantyylinen kuin tä-
nä vuonna. Vetovastuussa on 
Etelä-Pohjanmaan koulutus- 
ja tukiyksikkö.

Teksti ja kuvat
Taneli Kontiainen
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PM KILPAILUKUTSU
Vaasan Reserviupseerikerho ry järjestää Vaa-
san Reserviupseeripiirin itselataavan reservi-
läiskiväärin (RK)  PM-kilpailut.  
Kilpailut maanantaina 9.6.2014 kello 15 alkaen 
Kivijärven 150m ampumaradalla.  (ilmoittautu-
miset ennakkoon tai klo 14.45 alkaen paikan 
päällä, muista mainita että osallistut upseeri-
piirin kisaan!)

Ensimmäinen erä aloitetaan klo 15.15 ja toinen 
klo 17.15. Sarjat  AK -pohjaisille aseille ja avoin 
sarja muun tyypin aseille.
Lajit:  
-rk 150m makuu  20 ls
-rk 150m 3-asento  (10) + 10 + 10 ls
-rk pika-asento  5+5+5 ls, aikaa 2min
Sarjat:   
Avoin sarja, Y, H50, H60, H70. 
Tarvittaessa N ja H80.

Osallistumismaksu:   
10 €/ laji tai 25 € kaikki kolme lajia

Ilmoittautumiset ja mahd. tiedustelut: 
Pauli Glader  050-525 9859

Huom! 
-Kohdistuslaukaukset (5 ls) ainoastaan koko erän 
alussa. 
-Ratakaukoputken ja ampujanlasien käyttö sallittu.
-Makuuosion 10 ensimmäistä laukausta lasketaan 
mukaan asentokilpailuun 
-Kilpailut ammutaan PV:n 03 –taulua (vast.) tau-
luun. 
-Kaikkiin lajeihin osallistuvat tarvitsevat 60 patruu-
naa 
-Pika-asentokilpailun ampuvilla on oltava kolme 
kpl 30ptr lipasta.
-Pika-asentokilpailussa ampuma-aika on 2min.
-Optisten ym. lisätähtäinten käyttö on kielletty.

TERVETULOA  VAASAAN 
TUTULLE RADALLE!!

Juhlava lipunlasku. Viidettä ja kymmenettä kertaa Pauhaan osallistuneet palkittiin.

 Siitä se lähti. Panssarintorjuntakurssi ampui näyttävästi, mutta kuvaajan saaliiksi jäi vain savua.

Valtakunnallinen Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta vieraili harjoituksessa lauantaina.

Ovatko luvat kunnossa? Kohteensuojauksessa har-
joiteltiin tarkastusta.
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Panssarintorjunta on jalka-
väen perustaitoja ja sen har-
joitteluun Puolustusvoimien 
Pohjanmaan aluetoimisto 
oli kutsunut reserviläisiä. 
Harjoituksen läpiviennistä 
vastasivat MPK:n Keski-
Pohjanmaan koulutus- ja 
tukiyksikön kouluttajat.

 Panssarintorjuntaa Pauhassa
Taistelijalla on maali kertasingon tähtäimessä ja kohta paukkuu.

PST-kurssin kalustoa 
hallinnoi luutnantti 
Mikko Bildo.

Useimmilla kurssilaisilla 
oli kulunut jo vuosikymmen 
varusmiespalveluksesta tai 
edellisestä kertausharjoi-
tuksesta. Panssarintorjun-
nassa käytettävät kevyet ja 
raskaat kertasingot olivat 
tuttuja, mutta aseiden käyt-
tötavoissa on tapahtunut 

kehitystä, joten pelkästään 
vanhan kertaamista ei kurs-
siohjelmassa ollut.

Lohtajan ampuma- ja 
harjoitusalue tarjosi hyvät 
puitteet ammunnoille, joissa 
käytettiin kiinteitä, kaatuvia 
ja liikkuvaa maalia. 

Sinkoammunnat aloitettiin 
totutteluammuntana sisäpiip-

ryhmän toimintaharjoitus. 
Siinä ryhmän partiot to-
teuttivat hikeä säästämättä 
annettua tehtävää ryhmän-
johtajan käskyttämänä ja 
taistelukenttää elävöitettiin 
savutteilla ja tulenosoitus-
panoksilla.

Reserviläiset olivat kurs-
sin antiin tyytyväisiä var-
sinkin kun ampumaan pääsi 
riittävästi. Lisäksi raskaan 
kertasingon harjoitusraketin 
ampuminen oli harvinaista 
herkkua. 

Kurssilaiset omaksuivat 
nopeasti aseiden käytön ja 
sinkojen tulenavausnopeus 
ja osumatarkkuus oli korke-
alla tasolla. 

Kurssin johtajana toi-
minut Tomi Kurikkala oli 
puolestaan tyytyväinen kun 
koulutustavoitteet täyttyivät 
kirkkaasti.

Antti WallNaisten maastokurssi pystyttää teltaa. Keskisalon pystytys vuorossa seuraavana.

puammunnoilla ja sitten 
siirryttiin käyttämään am-
muksina harjoitusraketteja. 
Sinkojen lisäksi ammuttiin 
rynnäkkökiväärillä. 

Yksittäisen taistelijan hen-
kilökohtaisten taitojen lisäksi 
harjoiteltiin panssarintorjun-
tapartion toimintaa ja har-
joituksen huipentumana oli 
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Parillekymmenelle Vaasan 
läänin Maanpuolustusyh-
distyksen jäsenelle tarjoutui 
toukokuun puolivälissä tilai-
suus seurata Panssariprikaa-
tin ja Hämeen Panssaripatal-
joonan toimintaharjoitusta 
Niinisalon Pohjankankaalla. 
Ja nähtävää todella riitti kun 
Leopard 2A4 panssarivaunut 
harjoittelivat
yhteistoimintaa. Siinä Poh-
jankangas pölysi ja puusto 
lakosi kun 55 tonniset vau-
nut kiihdyttivät jopa yli 60 
km tunnissa.

Eversti evp 
Ari-Ilmari Iisak-
kalalla (oikella) 
oli kokemuspe-
räistä kysyttävää 
Panssariprikaatin 
komentajalta 
eversti Pekka 
Järveltä (vasem-
malla) ja Hämeen 
Panssaripataljoo-
nan komentajalta 
Jarmo Keskiseltä, 
joka on lähtöisin 
Lappajärveltä.

Mielenkiintoista katsel-
tavaa ja kuvattavaa sekä 
kysyttävää oli riittämiin. 
Edessä keskellä yhdis-
tyksen puheenjohtaja 
Mauri Volama.

Leopard 2A4 täy-
dessä vauhdissa 

Pohjankankaan 
maastossa.

 

 

RANNIKKOMYRSKY 2014 
 

JV-TAISTELUHARJOITUS RESERVILÄISILLE  
LOHTAJALLA 8.-10.8.2014 

 
 
 

 
 
Tilanteenmukaista jalkaväkitaistelukoulutusta sodan ajan joukkoihin 
sijoitetuille ja sijoituskelpoisille reserviläisille. Harjoitus toteutetaan 
PV:n aseilla, harjoitusampumatarvikkeilla ja taistelijan simulaattori –
laitteistolla (TASI). 
 

Harjoituksessa järjestettävät koulutustapahtumat: 
- Jalkaväkijoukkueen taistelu / RANNIKKOMYRSKY 2014 
- Infanterigrupps strid / RANNIKKOMYRSKY 2014 
- Kenttähuolto / RANNIKKOMYRSKY 2014 

 

POHMALTSTO maksaa maakuntajoukkojensa reserviläisten 
kurssimaksut. Harjoituksesta saa kolme rinnasteista 
kertausharjoitusvuorokautta. 
 
 

Lue lisää ja ilmoittaudu www.mpk.fi/koulutuskalenteri ! 
 

  

 

 

 VUORI 2014 
HAAPAJÄRVELLÄ 19.-21.9.2014 

 
 

 
 
Harjoituksessa järjestetään puolustusvoimien tilaamaa sotilaallista 
koulutusta, joka toteutetaan vapaaehtoisena harjoituksena (VEH). 
Kohderyhmänä ovat sodan ajan joukkoihin sijoitetut ja sijoituskelpoiset 
reserviläiset. 
 

Harjoituksessa järjestettävät koulutustapahtumat: 
- Pioneeritoimintakurssi / VUORI 2014 
- Sissitoimintakurssi  / VUORI 2014 
- Tulenjohtokurssi  / VUORI 2014 

 
 

Lue lisää ja ilmoittaudu www.mpk.fi/koulutuskalenteri ! 
 

Pohjois-Pohjanmaan aluetoimisto valitsee osallistujat 
koulutustapahtumiin ilmoittautuneiden joukosta ja toimittaa heille VEH-
kutsut.  
  
Tutustu myös harjoituksen FB-sivustoon 
www.facebook.com/VUORIharjoitus  
 

Hämeen Panssaripataljoona harjoitteli Pohjankaankaalla
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Jo pidempään suunnitteilla 
ollut matka saatiin viimein 
toteutukseen. ”Hyvin suun-
niteltu on puoliksi tehty” on 
joku viisas joskus sanaillut?

Vierailu aloitettiin Här-
män Kuntokeskuksesta, 
puolenpäivän aikoina lou-
naspöydän antimia nautis-
kellen. Vastassa oli vierailun 
isäntämme Kari Hongisto, 
hän toivotti vieraat terve-
tuulleeksi ja kertoi päivän 
ohjelmasta, sekä siihen liit-
tyvistä pienistä muutoksista 
ja tarkennuksista.

Aterioinnin jälkeen aloi-
timme varsinaisen vierai-
luohjelman, Kari Hongisto 
ohjasi vieraat Ylihärmän 
puolelle Maaseudun Kone 
Oy:n toimitiloihin. Materi-
aalijohtaja Erkki Rintala otti 
vieraat vastaan ja tervetulo 
toivotusten jälkeen kertoi 
MSK:n historiasta aina ny-
kypäivän toimintaan saakka.

Antoisan esityksen päät-
teeksi pääsimme tutus-
tumaan tuotantotiloihin, 
materiaalijohtaja Erkki 
Rintalan toimiessa edelleen 
oppaanamme. Tuotanto oli 
pysähdyksissä, sattuneesta 
syystä, eli työläistenjuhlan 
Vapun takia. Vapunpäivä 
antoi työtätekeville niin sa-
notun ”pitkän viikonlopun ja 
se heille suotakoon”!

Traktoreiden ja muiden 
työkoneiden ohjaamoja 
valmistuu linjalta, materi-
aalikasasta valmiiksi huip-
putuotteeksi. Tietokoneyh-
teiskunnan ihmeellisyyksiä 
siinä porukalla ihmeteltiin?  
Ennen valmistuksen alka-
mista on tiedossa, mihin 
maahan ja kenelle onnelli-
selle omistajalle ohjaamo on 
menossa, sekä mitä ”herkku-

Autojoukkojen Keski-Pohjanmaan Kilta
vierailumatkalla Ylihärmässä ja Alahärmässä 2.–3.5

tarvitsemme toisiamme ja 
ennen kaikkea rakas isän-
maamme tarvitsee meitä.

Hämärän hiipiessä tienoon 
ylle vierailuumme ollessa 
päätösvaiheessaan, luovutta-
vat kiltamestari Antti Roiko-
Jokela ja varapuheenjohtaja 
Ari Olli kiltamme standar-
din isännillemme muistoksi 
vierailustamme. Esitämme 
suuret kiitokset kaikille 
isännillemme jotka olivat 
vaikuttamassa vierailumme 
toteutukseen. KIITOS ja 
leppoisaa ja lämmintä kesää.

Siirrymme lopuksi Här-
män Kuntokeskukseen, 
huoneiden jakoon ja majoit-
tumiseen. Osa porukasta jak-
soi vielä kylpylän saunalle ja 
uintiin, ennen kuin aliotim-
me illanvieton kuntokeskuk-
sen ravintolassa. Tanssien 
ja lauleskellen Autokillan 
tapaan pienten juomisten 
kera, kevyesti keinahdellen 
kohden uutta aamua.

Lauantaina 3.5. herää-

miset aivan omaan tahtiin, 
sitten aamu-uinnit sekä tie-
tenkin kunnon aamupalalle, 
ennen huoneiden luovu-
tuksia. Ennen puoltapäivää 
erkanemme kukin omalle 
tahollemme, joidenkin jat-
kaessa kylpylälomaa.

Pääosa porukasta suuntaa 
kulkunsa Keski-Pohjanmaan 
suuntaan, puikoissa jatkaa 
edelleen Antti Roiko-Joke-
la. Kotikunnaille ehdimme 
sopivasti iltapäivän aikana, 
Antin hommaksi jäi vielä 
auton luovutus Kokkolan 
tilausliikenne Veli Aution 
tallille. Näin oli jälleen yksi 
kiltamme matkoista onnel-
lisesti päätöksessään, joten 
toivotamme mukavaa ja 
lämmintä kesää, sekä suuret 
kiitokset kaikille vastuuhen-
kilöille ja mukana olleille, 
toivottavasti tapaamme pian 
uudelleen!

Kuvaa ja tekstiä 
Eero Muhonen

 

Karting-ajon puhuttelu menossa.

Ohjaamotehtaan tuote yhdessä kiltalaisten kanssa.

Kari Hongisto ja Erkki Kovanen ottavat kiitoksia 
vastaan.

ja” tilaaja on hyttiinsä halun-
nut. Kierros tuotantotiloissa 
oli mielenkiintoinen ja antoi 
varmaan meille kaikille uut-
ta tietoa Maaseudun Koneen 
tuotteiden valmistamisesta. 
Työmenetelmät olivat sen 
verran salaista, että kuvaa-
minen tuotantotiloissa oli 
luvanvaraista. Kierroksem-
me päätteeksi kiitämme 
vierailusta ja kiltamestari 
Antti Roiko-Jokela luovutti 
kiltamme standardin mate-
riaalijohtaja Erkki Rintalan 
haltuun, kiitokseksi mielen-
kiintoisesta vierailusta. 

Aika riensi vauhdilla ja 
oli siirryttävä uusiin haas-
teisiin, matkasimme Ala-
härmään tarkemmin Power 
Park huvipuistoon. Ansai-
tun kahvin jälkeen karttig 
radalle, ilmoittautumiset ja 
varusteet päälle sitten GB 
kisa käyntiin, ajanototon jo 
odotellessa missä ne kuskit 
kuppaa?

Edessä kaksi armotonta 
noin 10 minuutin erää, ” 
bensaa suonissa ja vauh-
ti kallossa” voittaja ehätti 
ruutunipulle ensimmäisenä, 
ja hänhän oli varapuheen-
johtaja Ari Olli, pienestä 
Räikkösmäisestä nurmikolla 
käynnistä huolimatta. Eivät 
toisetkaan kaukana olleet, 
samalla kierroksella kaikki, 
melkoisia ratinpyörittäjiä 
kaikki autokiltalaiset. 

Kaikki kiva loppuu aika-
naan, niin kävi tälläkin ker-
taa. Kevyen kahvipaussin 
jälkeen maisema vaihtuu 
Ylihärmän reserviläisten 
ampumaradalle. Pistoolit 
olivat valmiina ampumapai-
koilla ja ammuntojen johtaja 
Jukka Yli-Ketola kertoi am-
muntoihon liittyvät ohjeet ja 
säännöt . Ammuntojen avus-
tajana toimi Erkki Kovanen.

Taisipa siinä leikkimieli-
sessä kilpailussa käydä niin, 
että isännät olivat tarkempia 

kuin vieraat? Kyllä vieraat-
kin saivat reikiä tauluun, 
mutta ehkä hieman vääriin 
kohtiin. Ari Olli oli taasen 
vieraiden paras reikien te-
kijä, mutta eivät muutkaan 
huonoja olleet.

Auringon laskiessa ja illan 
hämärtyessä siirrymme rau-
hallisesti Ylihärmän Reser-
viläiset Ry: n saunalle, män-
tymetsän siimekseen pienen 
lammen rannalle, aivan upe-
alle paikalle! Kovasen Erkki 
oli laittanut saunan lämpe-
nemään ja makkaran tuoksu 
täytti saunamökin sopivasti. 
Saunomista ja uimista tar-
jolla ja sitä hyödynnettiin 
joukolla, eikä tarjoilujakaan 
jätetty seuraaville vieraille. 
Keskusteluja ja mielipiteitä 
kaikesta maan ja taivaan vä-
liltä, lopputuloksena päädyt-
tiin toteamukseen. Tällaisia 
rentoja kiltatapaamisia olisi 
syytä järjestää useamminkin. 
Olemme samassa veneessä 
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Etelä-Pohjanmaan Maan-
puolustuskoulutusyhdistys 
(MPK) järjesti Koulutus-
keskus Sedun Kouluka-
dun spurtin opiskelijoille 
mieleenpainuvan, elämyk-
sellisen ja toiminnallisen 
toimintapäivät Kauhavalla 
lentosotakoulun maastos-
sa. Seitsemän opiskelijaa 
oli mukana kokeilemassa 
”miestenkoulua” erilaisissa 
maastoharjoituksissa. Myös 
tyttöjä oli mukana yli puolet 
osallistujista, joka oli iloinen 
ja hyvä asia.

Sulkeisia ja 
harjoituksia

Saavuttuamme ensin Kauha-
van lentosotakoulun pihaan. 
Etelä-Pohjanmaan maan-
puolustuskoulutusyhdistyk-
sen koulutus- ja tukiyksikön 
päällikkö Maija Haanpää ja 
koulutuspäällikkö Lasse 
Kinnunen kertoi vat Kauha-
van lentosotakoulusta sekä 
päivien ohjelmasta. Tämän 
jälkeen oli pukeutuminen 
puolustusvoimien maasto-
asuihin, joka tuntui olevan 
todella jännää ja hauskaa-
kin. Pukeutumisen jälkeen 
harjoiteltiin sulkeisjärjestys-
tä Lasse Kinnusen johdolla 
Kauhavan lentosotakoulun 
pihassa. 

Välillä oli lounas lento-
sotakoulun ruokalassa, josta 
jatkettiin marssien maasto-
harjoituksiin. Maastoharjoi-
tuksena tehtiin pieni nuotio, 
jossa piti saada narulanka 
poikki. Tehtävän suorittami-
seksi tehtiin kolme kahden 
hengen ryhmiä, jotka vuoli-
vat puunpalasesta tuohoksia 
nuotioon. Mielenkiintoinen 
tehtävärasti nuorille.

Trangian käyttöä harjoitel-
tiin maastossa, joka todettiin 
todella käytännönläheiseksi 
toiminnaksi. Trangialla kei-
tettiin kahvit, joka maistui 
auringon paisteessa todella 
hyväksi ja nautinnolliseksi. 
Maastomarssi jatkui koh-
ti Mäenpään hiihtomajaa. 
Matkaa kertyi noin 5 km.

Saavuttuamme hiihtoma-
jalle, alkoi heti puolijouk-
kueteltan pystytys. Kaikki 
nuoret osallistuivat sen ko-
koamiseen sekä pystytyk-
seen. Tämä koettiin aivan 
uudeksi oppimiskokemuk-
seksi. Joillekin tämä oli 
ensimmäinen kerta teltan 
pystyttäminen.

Saunaa ja syömistä
Tämän jälkeen olivat saunat 
lämmenneet niin, että päivät 
hiet saatiin putsattua pois. 
Kaikille tämä hetki oli koho-
kohta. Saunomisen jälkeen 
Maija oli hakenut päivälli-
sen Kauhavan lentosotakou-

Spurtti stetsaa, Kauhava 23.–24.4.
lusta ja tämä maistui todella 
hyvältä pitkästä päivästä.

Ruokailun jälkeen valmis-
tauduttiin telttamajoitukseen 
sekä jaettiin tunnin kipinä-
vuorot jokaiselle nuorelle. 
Tämä tuntui olevan kaikille 
nuorille elämyksellinen ko-
kemus, keväiseen luontoon 
ja kuunnella ihanaa lintujen 
viserrystä.

Aamulla herätys oli aika 
vilpoisaa. Mittari näytti –7 
C. Ei ollut kovin lämmintä 
puolijoukkueteltassa. No-
peasti puettuamme Maija 
oli valmistanut aamupalan 
valmiiksi hiihtomajassa. 
Kaikki heräsivät vasta aa-
mupalan yhteydessä. Aa-
mupalan nautittuamme, oli 
vuorossa puolijoukkuetel-
tan purku, jossa Lasse osasi 
taidokkaasti neuvoa nuoria. 
Seuraava rasti nuorille oli 
Maijan opettama ensiapu 
sisätiloissa. Ensiapu oli to-
della käytännönläheinen ja 
toiminnallinen rastikoulu-
tus.

Kouluttajat laittoivat sillä 
välin ulkona valmiiksi ras-
tikoulutuspisteet. Rastikou-
lutukset olivat kenttäpuheli-
men käyttö, ilmakivääriam-
munta, ritsalla ampuminen 
ilmapalloihin sekä kranaa-
tinheittoa.

Maijan ensiapukoulutuk-
sen jälkeen rastikoulutus 
pyöri hyvin parin tunnin 
ajan nuorille. Tämän jälkeen 
kerättiin tavarat autoon ja 
suunaattiin kohti Kauhavan 
lentosotakoulua. 

Positiivista 
palautetta

Lentosotakoululla vaihdet-
tiin siviilivaatteet päälle. 
Lentosotakoulun sotkussa 
Maija ja Lasse piti pienen 
yhteenvedon päivistä sekä 
nuoret saivat antaa kirjallista 
palautetta kurssipäivistä. Lo-
puksi Maija jakoi jokaiselle 
nuorelle kurssitodistuksen 
päivistä ja ihana kotimatka 
alkoi kohti Seinäjokea.

Kaikki nuoret olivat lo-
puksi iloisia ja onnellisia 
päivistä. Olis saanut olla 
pitempi, oli jonkun nuoren 
palaute! sekä nyt ymmärrän 
vähän mitä on olla armei-
jassa.  

Kurssin vetäjät olivat 
seuraavat: Maija Haanpää, 
Lasse Kinnunen, Anne Oja-
lehto, Timo Järvinen, Riitta 
Laihosola ja Jukka Pyhälahti

Kuvat: 
Anne Ojalehto

Kirjoittaja: 
Timo Järvinen, 

opinto-ohjaaja, 
Koulutuskeskus 

Sedu,Törnäväntie
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Käännös oikeaan – PÄIN! 
kajahtaa kuuluvasti ja käs-
kevästi armeijan vihreisiin 
pukeutuneen kouluttajan 
suusta ja 19 naista kääntyy 
oikeaan suuntaan. 

Käskyjen toteuttaminen 
on aluksi hapuilevaa ja osaa 
kurssilaisista naurattaa, 
mutta kouluttajan karjahta-
essa käskyn suut suppuun 
rivissä, ilmeet kurssilaisilla 
vakavoituu. Olemme vii-
konlopun sotilaita, joten 
meidän kuuluu myös käyt-
täytyä niin. Viikonloppu 
sotilaana kurssilla kävimme 
läpi varusmiehen arkea tii-
vistettynä kahteen päivään, 
päivät olivat pitkiä ja yöt 
lyhyitä. Varusmiehillä ei ole 
helppoa, sen voin nyt todeta.

Ensimmäinen kurssipäi-
vä alkoi varusteiden jaolla, 
pukeuduimme päästä var-
paisiin armeijan vihreisiin. 
Tämän jälkeen oli info- ti-
laisuus ja sitten itse asiaan, 
sulkeiset. Mikä onkaan 
mahtavampaa, kuin seisoa 
kolmirivissä, selkä suorana 
ja toteuttaa ilmoille kajahte-
levia käskyjä koko ryhmän 
liikkuessa (lyhyen harjoitte-
lun jälkeen) samanaikaisesti. 
Yhteenkuuluvuuden tunne 
sekä ryhmähenki alkoivat 
muodostua välittömästi 
kurssilaisten kesken. 

Sulkeisten jälkeen alkoi 
rastikoulutus, ensimmäisellä 
rastilla oli ampuma-asennot, 
aseiden käsittely, sekä kom-
passin ja kartan käyttöä. 
Monelle tämä hetki oli en-
simmäinen kosketus oikeaan 
aseeseen, mutta jännitys lau-
kesi nopeasti asiantuntevien 
kouluttajien ohjeistaessa 
aseiden käsittelyä oikeaop-
pisesti. Aseiden käsittelyn 
tärkein opetus  ”Käsittele 
asetta aina niin kuin se olisi 
ladattu” on nyt iskostunut  
takaraivoon. Kiitos koulut-
tajien! Seuraavilla rasteilla 
saimme koulutusta singosta, 
käsikranaateista ja telamii-

nasta. Nyt tiedän paljonko 
telamiina painaa ja kuinka 
paljon se sisältää räjähdettä, 
sekä tietysti kuinka telamii-
na asennetaan/piilotetaan tai 
poistetaan maastosta. 

Mielestäni paras osuus 
tuli kuitenkin seuraavaksi, 
eli eteneminen metsässä 
varusteliivi päällä ja rynkky 
kädessä. Kurssilaiset jaettiin 
kolmeen ryhmään ja etenim-
me valittujen ryhmänjohta-
jien perässä käsimerkkejä 
käyttäen. Välillä piti kirjai-
mellisesti sukeltaa maata 
pitkin, kun merkki viholli-
sen lähestymisestä annet-
tiin, voisin sanoa adrealiinin 
jonkin verran virranneen. 
Illalla lähdimme suunnista-
maan metsään reput selässä 
otsalamppujen valossa, ryh-

mä kulki jonossa muutamia 
kilometrejä, jonka jälkeen 
nousimme jyrkkää rinnettä 
ylös. 

Reidet alkoivat olla ha-
poilla ja pientä kirosanaa 
alkoi suusta pääsemään kun 
kuului kamala jysäys, ja piti 
heittäytyä suojaan vihollisel-
ta turvaan. Kaveri sotkeentui 
ansalankoihin ja totesimme 
että ei tässä hyvin olisi käy-
nyt. Kaikesta huolimatta 
kaikki nousivat rinteen ehjin 
nahoin ylös, ja jälkeen päin 
� ilis oli aika voitokas. Mak-
karat paistettiin tasanteella ja 
sitten suunnistimme takaisin 
”kotiin”, eli pystyttämiimme 
telttoihin. Kipinävuorot jaet-
tiin ja ei kun makuupussei-
hin piiloon ja silmät kiinni. 
Yön pimeinä tunteina saim-

MPK: Viikonloppu sotilaana 
5.–6.4. Huovirinne, Säkylä

me kokea vihollisen vielä 
kertaalleen, todella äänekäs 
”tulitus” räväytti jokaiselta 
silmät auki, mutta onneksi 
vihollinen pakeni paikalta ja 
saimme jatkaa nukkumista.

Seuraavana aamuna he-
rätys oli klo: 07.00, vettä 
satoi, eli sadevaatteet päälle 
ja asianmukainen asenne oli 
taattu. Seuraava tehtävä oli 
teltan purku ja aamujumppa 
kurssinjohtajan vetämänä. 
Tämän jälkeen paikalle as-
teli kaksi varusmiestä, jotka 
ohjasivat meidät Masin kyy-
tiin ja siitä maastoon. Voin 
sanoa, että oli kyllä elämäni 
kyydit, varusmiehet eivät 
kuoppia väistelleet ja olo 
oli kuin huvipuistossa. Kyy-
tien jälkeen päästiin ampu-
maan, kahdella pistoolilla ja 
rynnäkkökiväärillä. Käskyt 
kuuluivat lataa ja varmista, 
saa ampua. Pauke oli valtava 
kuulosuojaimista huolimat-
ta, hylsyjä lenteli näköken-
tässä ja ruudin tuoksu oli 
melkein huumaava. 

Voisin sanoa aamun olleen 
erilaisen erinomainen. Am-
munnan jälkeen menimme 
pesulle kasarmin alueelle, 
missä myös ruokailimme. 
Luovutimme varusteet ja 
saimme kurssitodistukset 
sotilaskodissa, sekä yllä-
tykseksi kolme parasta am-
pujaa palkittiin. Pääsimme 
myös edellisenä päivänä 
tutustumaan sotkuun ja täy-
tyy sanoa, että sotkun soke-
rimunkki on aivan paras. 

Viikonloppu sotilaana 
kurssi oli äärettömän mie-
lenkiintoinen, kokemusrikas 
ja täynnä toimintaa oleva 
elämys. Opin paljon ja in-
nostuin mpk:n toiminnasta, 
niin kuin moni muukin. 

Kiitos Porin Prikaati. 
Kiitos Kouluttajat. 
Kiitos MPK. 
Tulen toistekin!

Teksti: 
Johanna Viklund  

kuvat: Jaana Rapo

  

  

Vaasanpuistikko 18, 65100 Vaasa
p. (06) 312  0250

Asianajotoimisto
Ristikangas & 
Kinnunen Oy

Muista myös 
www.kpmaanpuolustajat.� 
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Reserviläiskivääri Y
1 Sievänen Mika 89, 2 
Sandelin Marko 89, 3 Mai-
jala Simo 84, 4 Vanhatalo 
Miika 81, 5 Rönkä Saku 81, 
6 Kääriäinen Pekka 41, 7 
Vierimaa Antti 22
Reserviläiskivääri Y-50
1 Kauranen Martti 74, 2 
Korhonen Jukka 73, 3 Ku-

Karin panos -kilpailun palkitut 27.4.2014. 

Karin panos -kilpailun tulokset
nelius Arto 69, 4 Järvinen 
Kari 66, 5 Rönkä Olavi 62, 
6 Paananen Jouko 51
Pystykorva Y
1 Maijala Simo 77, 2 Vanha-
talo Miika 75, 3 Rönkä Saku 
72, 4 Kääriäinen Pekka 71, 
5 Sievänen Mika 65, 6 San-
delin Marko 63, 7 Vierimaa 
Antti 0

Pystykorva Y-50
1 Järvinen Kari 83, 2 Kau-
ranen Martti 72, 3 Kunelius 
Arto 69, 4 Rönkä Olavi 45, 
5 Mäenpää Onni 44, 6 Kor-
honen Jukka 9
Yhteistulokset 2014
1 Maijala Simo 161, 2 Van-
hatalo Miika 456, 3 Sievä-
nen Mika 154, 4 Rönkä Sa-

ku 153, 5 Sandelin Marko 
152, 6 Järvinen Kari 149, 
7 Kauranen Martti 146, 8 
Kunelius Arto 138, 9 Kääri-
äinen Pekka 112, 10 Rön-
kä Olavi 107, 11 Korhonen 
Jukka 82, 12 Paananen 
Jouko 51, 13 Mäenpää On-
ni 44, 14 Vierimaa Antti 22

Keski-Pohjanmaan piirin re-
serviläisten pienoiskiväärin 
mestaruuskilpailut Nivalassa 
25.5.2014
Pienoiskivääri makuu 60 ls

Sarja Y 75: 1. kapt. Al-
po Hakala Kokkola 572, 2. 
vääp. Ossi Loukkaanhuhta, 
Toholampi 563, 3. yliltn. 
Paavo Jalander, Toholampi 
550

Sarja Y 70: 1. korp.Kaler-
vo Simi, Ylivieska 568

Sarja Y 60: 1. korp. Eero 
Marjakangas, Ylivieska 579 
(22 x), 2. korp. Veikko Kaar-
ta, Kalajoki 579 (18 x), 3. 

Ampumakilpailutuloksia
alik. Matti Ylikoski, Nivala 
568, 4. korp. Jukka Saukko, 
Nivala 532

Sarja Y 50: 1. tykkim. 
Jouni Helander, Nivala 578, 
2. alik. Yrjö Uusivirta, Ni-
vala 572

Sarja Y: 1. lentostm. Mi-
ka Kaarta, Kalajoki 577, 2. 
korp. Mika Tenhunen, Ni-
vala 564
Asentokilpailu 3 x 30 ls

Sarja Y 50: 1. tykkim. 
Jouni Helander, Nivala 528, 
2. alik. Yrjö Uusivirta, Ni-
vala 513

Eino Mehtälä

Tel 06-2243738 

BILBESIKTNING AUTOKATSASTUS

Keski-Pohjanmaan Maan-
puolustajien Piiri ry:n ke-
vätkokous pidettiin Kokko-
lassa. Tänä vuonna Piiri on 
toiminut Reserviläisliiton ja 
Suomen Reserviupseriliiton 
jäsenyhdistysten yhteise-
nä piiritason toimijana jo 
20 vuotta. Piirin toiminta 
koostuu ampuma- ja urhei-
lutapahtumien järjestämi-
sestä, perinnetyöstä, tiedo-
tustoiminnasta ja yhdistys-
ten toiminnan tukemisesta. 
Piirin talous oli kuluneena 
vuonna positiivinen ja pii-
rin jäsenyhdistysten käyt-
töön hankittiin kolme uutta 
reserviläiskivääriä korvaa-
maan kovassa käytössä 
olleita ikääntyviä aseita. 
Kokouksen aluksi jaettiin 
huomionosoitukset pitkäai-
kaisesta maanpuolustustyön 
hyväksi tehdystä työstä. Re-
serviläisliiton kultaisen an-
siomitalin sai Esa Isokoski, 

hopeisen ansiomitalin saivat 
Antti Wall ja Tomi Kurikka-
la. Vapaussotien Keski-Poh-
janmaan perinneyhdistyksen 
puolesta Seppo Yli-Norppa 
ojensi Sinisen Ristin Rauno 

 Piirin kevätkokous

Kimmo Tastula ja Rauno Hauta-aho saivat Sinisen 
Ristin. Kuva Eero Muhonen

Hauta-aholle ja Kimmo Tas-
tulalle. Lisäksi muistettiin 
Antti Wallia ikääntymisen 
johdosta Reserviläsiliiton 
kunniakilvellä.

Antti Wall
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Nylands brigads gille rf 

Fyra Österbottniska 
lokalavdelningar blev två

Från Vänster: Kim Snellman, Christer Eriksson, Rodney Strandvall, Nicklas 
Gustafsson, Kim Ålander, Christer Wikman och Christian Sundqvist.

Nylands brigads gille rfs 
styrelse beslöt i höstas, ef-
ter en enkät undersökning 
bland de Österbottniska 
medlemmarna, att omorga-
nisera lokalavdelningarna 

i Österbotten. Förut fanns 
det fyra stycken lokalav-
delningar i Österbotten: 
Sydösterbotten, Wasa, Mel-
lersta Österbotten och Norra 
Österbotten. Från och med 

årsskiftet är det två stycken 
lokalavdelningar i Österbot-
ten: Södra Österbotten och 
Norra Österbotten, gränsen 
går mitt i Vörå. Rättare sagt 
Oravais hör till Norra och 

Vörå till södra, gränsen är 
inte absolut utan medlem-
marna får själva välja till 
vilken lokalavdelning man 
vill höra. 

Styrelser för avdelning-
arna har väljts i Södra Öst-
erbottens lokalavdelning 
har vi Jesper Wikström som 
ordförande och som styrel-
semedlemmar har vi Chris-
toffer Hällfors, Johnny Kak-
kuri, Marcus Beijar, Håkan 
Wörlund och Per-Elof Bo-
ström. I Norra Österbotten 
Rodney Strandvall, ordfö-
rande, Nicklas Gustafsson, 
Christian Sundqvist, Chris-
ter Wikman, Christer Eriks-
son, Kim Ålander och Kim 
Snellman.

I år kommer Fanedstill-
fället att ordnas i Larsmo, 
vilket gör den till viktigaste 
händelsen  i Österbotten i 
år, tillfället ordna s den 15 
augusti.

Ennen lauantain 19.7.2014 
ensimmäistä näytöstä kunni-
oitetaan Jämin lento-onnet-
tomuudessa menehtyneiden 
hyppääjien muistoa lasku-
varjohypyllä Douglas DC-3 
-koneesta. Kaikki hyppääjät 
ovat henkilöitä jotka joko 
osallistuivat pelastustoimiin, 
selvisivät hengissä onnetto-

Hyppy ystävien 
muistolle la 19.7.

muudesta, menettivät rak-
kaitaan siinä, tai jotka ovat 
osaltaan edistäneet laskuvar-
jourheilua Suomessa Comp 
Air 8 - koneesta sen lyhyeksi 
jääneen historian aikana.
Lisätietoja tapahtumasta 
http://www.jami� yin.com

Blue Skies,
Taneli Äikäs

Pietasaarenseudun reser-
viläiset järjestivät yhdessä 
Pietarsaaren reserviupseeri-
en kanssa sääntömääräisen 
kevätkokouksen 1.4.2014.

Aluksi pidettiin yhteisti-
laisuus, jossa esitelmöijänä 
toimi Raimo Latvala.

Tämänkertainen esitelmä 
koski Lapuan patruunateh-
taan räjähdystä.

Mielenkiintoiseksi esitel-
män teki se, että räjähdystä 
ja sen jälkitapahtumia kat-
sottiin nyt itse tutkinnan 
suorittajan näkökulmasta.

Tämä rauhanajan suurin 
räjähdysonnettomuus ta-
pahtui 13.4.1976 klo. 07.42.

Latvalan kertomus sai 
kuulijan suorastaan näke-

Kevätkokoukset Pietarsaaressa
mään omin silmin tämän 
lohduttoman näyn, jonka 
hän kohtasi saapuessaan 
onnettomuuspaikalle.

Kuvat, joita esitettiin 
saivat käsittämään mitä 
pelastustyöntekijät todella 
joutuivat kohtaaman tuona 
päivänä joka vaati 40 työn-
tekijän hengen.

Allekirjoittaneen oma 
muistikuva tästä onnetto-
muudesta on sellainen,että 
kouluun saavuttuani opet-
taja kertoi tapahtuneesta ja 
Lapuan keskusta olisi aivan 
tuhoutunut.

Kolmasluokkalaisen mie-
lessä tämä sai aikaan mitä 
hurjimpia mielikuvia.

Mutta eihän se onneksi 

ihan näin kuitenkaan men-
nyt.

Rauha menehtyneiden 
sieluille. 

Kiitos Raimo Latvalalle.
Esitelmän jälkeen oli vuo-

rossa kevätkokous.

Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat ja pal-
kittiin ammunnoissa ja toi-
minnassa kunnostautuneet 
reserviläiset.

Kokouksessa palkittiin ammunnoissa ja toiminnassa kunnostautuneet reserviläiset.

PALVELEE:

MA-PE
LA
SU

Kannus puh. 020 780 8420

6-21
8-21
8-21

Meiltä 
saat

Bonusta
  jopa 5%
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Maanpuolustuspiirin pääharjoitus PAUHA 2014 toteutui erinomaisesti. Kiitokset siitä kuuluu 
harjoituksen johto- ja tukitehtäviin osallistuneille toimijoille, kurssinjohtajille, kouluttajille 
ja kurssilaisille. Harjoitukseen tutustunut valtakunnallinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
neuvottelukunta oli erityisen vaikuttunut osallistujien ammattitaitoisesta otteesta ja myön-
teisestä asennoitumisesta koulutettaviin asioihin. Lisää harjoituksesta löytyy toisaalta tässä 
lehdessä.

Kevään aikana reserviläisten mahdollisuudet ase- ja ampumakoulutuksen järjestämiseen 
ovat parantuneet lehden levikkialueella. Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien Piiri ry hankki 
Keski-Pohjanmaan KOTU-yksikön käyttöön kolme uutta Arsenal-reserviläiskivääriä. Nyt 
aseiden kokonaismäärä on 18. Myös Vaasan Reserviläiset Ry on hankkinut jäsenistönsä 
käyttöön kahdeksan Arsenal-reserviläiskivääriä, joita Pohjanmaan KOTU-yksikkö voi tar-
vittaessa käyttää järjestämissään ase- ja ampumakoulutustapahtumissa. 

Reserviläisaseiden laajamittainen ja keskitetty käyttö MPK:n koulutustapahtumissa tarjoaa 
valtakunnallisestikin vertailtaessa alueemme reserviläisille poikkeuksellisen hyvät mah-
dollisuudet oman ampumataidon ylläpitoon ja kehittämiseen. Asehankinta osoittaa myös 
jäsenjärjestöjemme piiri- ja paikallistason organisaatioiden erittäin korkeaa sitoutumista 
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukemiseen ja järjestämiseen. Reserviupseeri- ja 
reserviläisyhdistysten kannattaakin muistaa, että ne voivat tilata tai järjestää kauttamme 
ase- ja ampumakoulutusta omille jäsenilleen.

Kesä ja alkusyksy tarjoavat alueemme reserviläisille useita koulutustapahtumia omien so-
tilaallisten taitojen kehittämiseen. Lohtajalla elokuussa järjestettävän RANNIKKOMYRSKY 
2014 -harjoituksen teemana on sovellettu jalkaväkitaistelukoulutus, jossa toimintaa elävöite-
tään KAIPR:n taistelijan simulaattori -laitteistolla (TASI). Soveltavaa koulutusta on tarjolla 
myös syyskuun alussa Maalahdessa järjestettävässä HÄJY 2014 -harjoituksessa. Vaikka 
harjoituksen painopiste on PV:n tilaamassa sotilaallisessa koulutuksessa, siellä järjestetään 
myös kaikille reserviläisille avointa tiedustelukoulutusta.  Koulutus on jatkoa elokuussa 
järjestettävälle tiedustelun perusteisiin keskittyvälle koulutustapahtumalle. HÄJY 2014 -har-
joitus tarjoaakin loistavan toimintaympäristön PV:n tilaamien sotilaallisen ja sotilaallisia 
valmiuksia palvelevan koulutuksen sovellettujen vaiheiden yhdistämiseen. Haapajärvellä 
syykuun loppupuolella järjestettävän VUORI 2014 -harjoituksen painopiste on niin ikään 
PV.n tilaamassa sotilaallisessa koulutuksessa. Huomionarvoista on kuitenkin se, että koulu-
tustapahtumiin reserviläiset voivat hakeutua myös MPK:n kotisivujen kautta!

Harjoitusten lisäksi koulutustarjonnasta on useita monipuolisia koulutustapahtumia, joihin 
voi tutustua syvemmin kotisivujemme koulutuskalenterin kautta.

Hyvää kesää ja lämpimät onnittelut kaikille 4.6. ylennetyille reserviläisille!
Jukka Torppa

Piiripäällikkö

VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUSKOULUTUS
Piiripäällikkö Jukka Torppa
jukka.torppa@mpk.fi 
puh. 040 485 4744

Koulutussihteeri Rhea Nykvist
p. 0400 395 909
rhea.nykvist@mpk.fi 

Ase- ja ampumakoulutukseen 
aiempaa paremmat mahdollisuudet

Koulutustarjonta

Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa

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

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

Koulpääll Jani Pikkarainen
jani.pikkarainen@mpk.fi 
puh. 050 553 6828

Koulpääll Hannu Maunula
hannu.maunula@mpk.fi 
puh. 0500 719 283

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
www.mpk.koulutuskalenteri

Ykspääll Jukka Torppa
jukka.torppa@mpk.fi 
puh. 040 485 4744

Ykspääll Juha Ala-aho
juha.ala-aho@mpk.fi 
puh. 040 756 9960

PV:n tilaama sotilaallinen koulutus     
Hallinto- ja huoltopäivä (KPK)    23.8.  Lohtaja KP  
Taktinen taistelukentän ensiapu 1 
(TTEA 1) / HÄJY 2014      6.-7.9.   Maalahti PO  
Kohteensuojausammunta ja kohteen-
suojauksen jatkokurssi  / HÄJY 2014   6.-7.9.  Maalahti KP  
Sissitoimintakurssi  / VUORI 2014    19.-21.9.  Haapajärvi KP  
Tulenjohtokurssi / VUORI 2014    19.-21.9.  Haapajärvi KP  
Pioneeritoimintakurssi / VUORI 2014   19.-21.9.  Haapajärvi KP  
     

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus     
FINNSNIPER 2014     4.-6.7.  Lohtaja KP  
Maaliosasto- ja tukitoiminta / FINNSNIPER 2014  4.-6.7.  Lohtaja KP  
Perinneaseammunnat     10.7.  Pyhäjärvi KP  
Panssarintorjunta 1     2.8.  Lohtaja KP  
Kansainvälinen Vaasan Marssi    8.-10.8. Vaasan ympäristö PO  
Haanen jotos      8.-10.8.  Perho KP  
Jalkaväkijoukkueen taistelu / 
RANNIKKOMYRSKY 2014    8.-10.8  Lohtaja KP  
Infanterigrupps strid / 
RANNIKKOMYRSKY 2014    8.-10.8  Lohtaja KP  
Kenttähuolto / RANNIKKOMYRSKY 2014   8.-10.8  Lohtaja KP  
Keski-Pohjanmaan autojoukkojen kilta ry:n 
ase- ja ampumakoulutus     9.8  Pietarsaari KP  
MPK:n kurssinjohtajakoulutus osa1    10.8.  Vaasa PO  
Ase- ja ampumakoulutus / JEPEN PYTTY 2014  10.8.  Haapajärvi KP  
12 min:n juoksutesti     12.8.  Kokkola KP  
Eloonjäämiskoulutus 1 (SERE A) / 
Överlevnad 1 (SERE A)     15.-17.8.  Maalahti PO  
Reserviläispäivä      23.8.  Maalahti / Vaasa PO  
Sotilaskodin kenttämuonituskurssi    23.8.  Lohtaja KP  
Taistelijan tiedustelukurssi 1     23.-24.8.  Maalahti PO  
Köysilaskeutuminen     23.-24.8. Vaasa/Seinäjoki PO  
Taistelijan pioneeritaidot     23.-24.8.  Maalahti PO  
MilFight -jatkokurssi (syyskausi)    1.9.-31.12.  Vaasa PO  
12 min:n juoksutesti     2.9.  Pedersöre KP  
Taistelijan tiedustelukurssi 2 / HÄJY 2014   6.-7.9.  Maalahti PO  
MilFight -perustekniikkaleiri aloittelijoille   13.-14.9.  Vaasa PO  
Tarkka-ammunta pienoiskiväärillä 3    20.-21.9.  Vaasa PO  
TTEA 1       20.-21.9.  Maalahti PO  
Taktinen kivääri 3     27.-28.9.  Vaasa PO  
     

Varautumisen ja turvallisuuden koulutus     
Maakuntakomppanian cooper-testi    5.8. Kaarlen kenttä, Vaasa PO  
Jäsenet ja veteraanit     8.8  Lohtaja   
Kiviniityn lukion maastokurssi    14.-15.8.  Lohtaja   
Vattajapäivä      4.9.  Lohtaja   
Maakuntakomppanian cooper-testi    10.9.Kaarlen kenttä,Vaasa PO
Kokkolan yhteislyseon lukion maastokurssi   12.-14.9  Lohtaja   
Nuorten maastokurssi / VUORI 2014   19.-21.9.  Haapajärvi   
     

Kesä ja alkusyksy tarjoavat useita mahdollisuuksia taistelutaitojen ylläpitoon.

Uudet Arsenal-reserviläis-
kiväärit nostavat ase- ja 
ampumakoulutuksen 
laatua.


