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Suomen Jääkärimuseo uudistui

”Paras tapa vaalia jääkäreiden perintöä on 
ylläpitää edellytyksiä vapaan ja itsenäisen 

Suomen tarinan jatkuvuudelle. ”

”
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Suomen itsenäisyyden satavuotis-
juhlavuosi 2017 on sukupolvem-
me merkittävin juhlavuosi. Se 

vaalii Suomen vahvuuksia, kuten tasa-
arvoa ja demokratiaa tarjoamalla suoma-
laisille ja Suomen ystäville monipuolista 
ohjelmaa sekä Suomessa että maailmal-
la. Juhlavuosi antaa mahdollisuuden ym-
märtää  mennyttä, kokea vuosi yhdessä ja 
luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotis-
juhlavuoden teemana on Yhdessä – ja 
yhdessä eri toimijoiden kanssa raken-
namme koko vuodeksi 2017 elävän oh-
jelman. Juhlavuosi on avoin kaikille suo-
malaisille ja Suomen ystäville. Ketään 
ei suljeta toimijana pois, vaan kaikilla 
on mahdollisuus omista lähtökohdistaan 
tehdä pieni tai suuri teko ja samalla antaa 
lahja omalle rakkaalle isänmaallemme, 
itsenäiselle ja vapaalle Suomelle.

Nämä Valtioneuvoston kanslian koor-
dinoiman Suomi 100 -hankkeen linjauk-
set ovat jo juhlavuoden ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla johtaneet mittavaan 
kansalaistoimintaan. Hankkeessa on pel-
kästään virallisesti hyväksyttyjä erilaisia 
tapahtumia ja ohjelmia tuhatlukuinen 
määrä. Tapahtumat vaihtelevat isoista 
valtakunnallisista ohjelmista alueelli-
siin ja paikallisiin, usein pieniinkin ta-
pahtumiin. Erityisen ilahduttavaa on tu-
levaisuuden toimijoiden, koululaisten ja 
yleensä nuorten aktiivinen mukana olo. 
Kerron seuraavassa lyhyesti yhdestä alu-
eellisesta hankkeesta ja yhdestä paikalli-
sesta tapahtumasta, joita molempia olen 
päässyt – osin toteuttajanakin – läheltä 
seuraamaan.

Österbottens Försvarsgille – Pohjan-
maan Maanpuolustuskilta r.f. on kehit-
tänyt juhlavuodeksi erityisen Pro Patria 
-hankkeen, jolla itsenäisyytemme synty-
vaiheita ja itsenäisyyden säilyttämiseen 
liittyviä tapahtumia havainnollistetaan 
koululaisryhmille opastettujen tutustu-

Suomi 100 juhlavuosi – 
meidän kaikkien 
yhteinen juhlavuotemme

miskäyntien muodossa. Kohteina ovat 
Vaasan Sotaveteraanimuseon näyttelyt 
sekä Vaasassa sijaitsevat muistomerkit. 

Ryhmien vierailuohjelma on koko 
koulupäivän kattava. Se koostuu kol-
mesta osiosta. Kaupunkikierroksella tu-
tustutaan ja saadaan informaatiota mm. 
Suomen Vapaudenpatsaasta, Vaasan 
vaakunan Vapaudenrististä ja Marsalkan 
ratsastajapatsaasta Kaupungintalossa, 
Jääkäripatsaasta, Ilmavoimien muis-
tomerkistä, Lotta-patsaasta ja Perinne-
muurista. Myös vanha puukasarmialue 
tulee tutuksi. Siellä vielä toimivassa 
Sotilaskodissa nautitaan perinteinen 
varusmieslounas: hernekeittoa ja pannu-
kakkua. Vaasan Sotaveteraanimuseossa 
tutustutaan ensisijaisesti sota-ajan histo-
riaan, mutta myös sitä edeltäviin itsenäi-
syytemme ensi vuosikymmeniin, jääkä-
reihin, suojeluskuntiin ja lottajärjestöön. 
Kansallisarkistosta lainassa oleva Pro 
Finlandia – Suomen tie itsenäisyyteen 
näyttely asettaa itsenäistymiskehityk-
semme laajempiin kansainvälisiin yh-
teyksiin. Tähän mennessä ohjelmaan 
ovat osallistuneet Pietarsaaren ja Kris-
tiinankaupungin lukiot. Kilta huolehtii 
vierailuohjelman kustannuksista.

Myös kaikkein nuorimmat koululai-
set ovat olleet aktiivisia. Vanhan Vaa-
san alakoulun 2B-luokka päätti tehdä 
luokkalehden juhlavuoden kunniaksi. 
Lehti sai sisällökseen oppilaiden pii-
rustuksia, näkemyksiä tulevaisuudesta, 
mielipidekyselyjä sekä henkilöhaastat-
teluja. Eräs haastateltavista oli sotave-
teraani. Haastattelu antoi kuvan hänen 
lapsuudestaan, koulunkäynnistään, 
työelämästään, harrastuksistaan ja en-
nen kaikkia hänen sotakokemuksistaan. 
Haastattelu oli niin vaikuttava, että ve-
teraani haluttiin kutsua vielä juhlavie-
raaksi kouluun, jossa hänelle esitettiin 
ohjelmaa laulujen muodossa ja käytiin 
lisäkeskusteluja hänen elämänvaiheis-

taan. Kohtaamisesta sotaveteraani Yrjö 
Savolan kanssa nuorille koululaisille jäi 
varmuudella mieleen häneltä saatu hieno 
elämänohje: ”Muistakaa aina, mitä on 
vapaus. Kun tulette aikuisiksi, toimikaa 
niin, ettei koskaan tulisi sotaa. Asioista 
tulisi aina sopia neuvottelemalla. Sota ei 
ole koskaan ratkaisu kiistakysymyksiin”.

Maamme historia ja itsenäisyytemme 
saavuttamiseen ja säilyttämiseen liittyvät 
kysymykset kiinnostavat nykynuoriam-
me, kunhan asiat tarjotaan heille sopivan 
havainnollisessa muodossa. Tällöin heil-
le tulee mahdollisuus hyödyntää vanhaa 
tunnettua viisautta: Tunne historiasi, niin 
voit nykyhetkellä paremmin laatia tule-
vaisuuttasi koskevia suunnitelmia.

* * * * *
Meille suomalaisille on tunnusomais-

ta, että me tunnemme suurta kunnioitusta 
ja arvostusta vallanpitäjiämme kohtaan 
– edellyttäen luonnollisesti, että kulloi-
nenkin vallanpitäjä on toiminnallaan 
tuon arvostuksen ansainnut. Tämä on 
pätenyt niin Ruotsin kuninkaihin ja Ve-
näjän tsaareihin kuin omiin presidenttei-
himmekin. Ylivertaisen kunnioituksen 
näiden arvohenkilöiden joukossa on 
saavuttanut Suomen marsalkka Gus-
taf Mannerheim, joka ensin luotsasi 
maamme sen itsenäisyyden alkuun ja 
neljännesvuosisata myöhemmin pelasti 
sen muiden Neuvostoliiton naapurival-
tioiden kohtalon kokemiselta. Manner-
heim on aina voittanut äänestykset ja 
kilpailut, joissa on etsitty suurinta tai 
merkittävintä suomalaista vaikuttajaa. 
Siksi on erityisen merkityksellistä, että 
itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuo-
teen osuu marsalkka Mannerheimin 
syntymän 150-vuotismuistopäivä. Sota-
veteraaniemme keskuudessa marsalkan 
arvostus on tavanomaistakin korkeam-
malla. Kansallinen veteraanipäivä ja 
Puolustusvoimien lippujuhlapäivä ovat 

tämän johdosta saaneet tänä vuonna ta-
vanomaista juhlavammat puitteet. 

Snellmanin päivänä 12.5.2017 kuollut 
presidentti Mauno Koivisto oli ensim-
mäisestä ministeritehtävästään v. 1966 
lähtien kansan suuri suosikki. Suosio 
jatkui korkeana hänen presidenttikausi-
naan 1982–94 ja vielä sen jälkeenkin. 
Presidentti Koiviston elämäntyötä ei ole 
vielä lopullisesti arvioitu, mutta muisto-
puheissa hänestä jo käytettiin nimityk-
siä suuri valtiomies ja suuri ihminen. 
Häneen poismenoonsa katsottiin myös 
yhden maamme aikakauden päättyneen. 
Mauno Koivisto ja itsenäinen Suomi 
kulkivat lähes vuosisadan ajan yhtä 
matkaa, vaatimattomista aluista kasvoi-
vat huomattavat menestyjät. Nykyisen 
Tasavallan presidentin Sauli Niinistön 
sanoin ”Muistella nyt tässä häntä; on 
kuin onnistuneen Suomen tarina samalla 
liikkuisi kuvina silmien editse”. Mauno 
Koivistoon ja hänen suomalaisuuteen-
sa oli suomalaisten helppo samaistua. 
Jälleen presidentti Niinistöä mukaillen 
”Presidentti Koiviston ainutlaatuisuus ei 
ollut siinä, että hän tunsi kansan, vaan 
siinä, että kansa tunsi hänet. Kansa tun-
si; tunnisti, vaikka hänen sanomaansa 
toisinaan kuvattiin vaikeaselkoiseksi 
tai tulkinnanvaraiseksi. Kansa oli viisas 
tulkki”. On jotain historiallista siinä, että 
presidentti Mauno Koiviston maallinen 
taival päättyi itsenäisyytemme 100-vuo-
tisjuhlavuotena ja vielä suomalaisuuden 
isän, J.V. Snellmanin päivänä.

Joku on sanonut, että kansa saa sel-
laiset päättäjät kuin se on ansainnut. Jos 
marsalkka Mannerheimiä ja president-
ti Koivistoa pidetään mittapuuna, niin 
voimme kansana olla ylpeitä ansiois-
tamme.

Ilkka Virtanen
Kirjoittaja on Österbottens Försvars-

gille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta 
r.f.:n puheenjohtaja

Vuonna 1940 perustettu 
Sotainvalidien Veljesliitto 
piti 65. liittokokouksensa 
kesäkuun alkupuolella Hel-
singissä. Joka toinen vuosi 
järjestettävään kokoukseen 
osallistui n. 250  henkeä, 
sotainvalideja puolisoineen 
sekä kutsuvieraita ja tukijä-
seniä.

Sääntömääräisten liitto-
kokousasioiden ohella ko-
kouksen tärkein päätösasia 
oli uuden puheenjohtajan 
valinta. Veljesliiton pitkä-
aikainen pääsihteeri, ja sen 
jälkeen kahdeksan vuotta 
puheenjohtajana toiminut 
varatuomari Juhani Saari 
oli jo ennakolta ilmoittanut, 

Sotainvalidien Veljesliitolle uusi puheenjohtaja
että ei ole enää käytettävissä 
puheenjohtajaa valittaessa. 

Veljesliiton liittovaltuusto 
esitti ja suositti, että vara-
tuomari Marja-Liisa Taipa-
le valittaisiin liiton uudeksi 
puheenjohtajaksi ja näin 
myös liittokokous yksimie-
lisellä päätöksellään valitsi 
hänet alkavalle kaksivuotis-
kaudelle. Sotainvalidien Vel-
jesliitto oli saanut ensimmäi-
sen naispuheenjohtajan. On 
myös hyvä huomioida, että 
liiton jäsenistä tänä päivänä 
enemmistön muodostavat 
naiset eli puolisot ja lesket.

Seuraava liittokokous 
pidetään vuonna 2019 Hel-
singissä. Vasta valittu puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale pitää kiitospuhetta, vierellään Juhani Saari.
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Mika Piiroinen Pohjanmaan aluetoimiston keskustelu- ja infotilaisuudessa, 
kuva Raimo Latvala.

Yhdessä – tillsammans
Tänä vuonna juhlimme 
Suomen 100 vuotiasta 
itsenäisyyttä teemalla 
yhdessä – tillsammans. 
Juhlimme myös maam-
me suurmiehen Marsalk-
ka Mannerheimin 150 
vuotissyntymäpäivää. 
Kerrotaan, että 150 vuotta 
sitten oli poikkeuksellisen 
kylmä ja huono kesä. Sa-
moin kevät tuli poikke-
uksellisen myöhään ja jo 
elokuussa oli hallaöitä.

Kirjoitan tänä kirjoitus-
ta, perjantaina 2.6.2017. 
Tänään sain olla mukana 
talvisodassa kaatuneen 
ja taistelussa kadonneen 
sotiemme veteraanin siu-
naustilaisuudessa. Hänen 
maalliset jäännökset saa-
tiin kotiseurakunnan mul-
tiin vihdoin 78 vuoden jäl-
keen. Tunsin tilaisuudessa 
samaan aikaan surua, iloa 
ja ylpeyttä. Hautajai-
set ovat aina surulliset. 
Tunsin iloa, että saimme 
sankarimme vihdoin hau-
dattua asianmukaisella 
tavalla. Samoin tunsin yl-
peyttä niistä henkilöistä ja 
toimijoista, jotka edelleen 
jaksavat vuosittain etsiä 
sodissamme kaatuneita 
henkilöitä ja tuoda heitä 
takaisin koti-Suomeen.

Kevään aikana olen saa-
nut olla mukana monissa 
tilaisuuksissa, joissa yl-

peyden ja kiitollisuuden 
tunne ovat olleet pinnassa 
tapahtumien jälkeen. Pohja-
laiset maanpuolustajat ovat 
näyttäneet kevään aikana 
taas voimansa ja osaami-
sensa. 

Huhtikuussa oli perintei-
nen Pauha-harjoitus Loh-
tajalla. Harjoituksessa oli 
mukana ruotsalaisia Hem-
värnetin edustajia tutustu-
massa harjoitukseen. Ken-
ties kahden kolmen vuoden 
kuluttua harjoituksessa 
voisi olla mukana naapu-
rinmaan maanpuolustajia 
omalla joukkueella. Alue-
toimiston suunnasta kan-
nustamme yhteistoiminnan 
kehittämiseen.

Huhtikuussa juhlimme 
virallisesti viimeistä kertaa 
veteraanipäivää. Nyt mei-
dän on yhdessä mietittävä, 
miten viemme veteraanien 
meille jättämää viestika-
pulaa eteenpäin. Vaasan 
torilla järjestettiin nuoriso-
kielellä kuvattuna ”popbup-
tapahtuma”. Teimme hyvin 
yksinkertaiselle tavalla 
lipunnoston ja seppeleen-
laskun Vapaudenpatsaalle. 
Tapahtuman lippulinna oli 
ilahduttavan suuri. Samoin 
yllättävän moni vaasalainen 
tuli seuraamaan tapahtumaa. 
Ehkä sittenkin yksinkertai-
nen on oikeasti kaunista.

Aluetoimistossa järjes-

timme Puolustusvoimien 
lippujuhlan päivän juhlal-
lisuuden hieman uudella 
tavalla. Ylentämistilaisuu-
den kutsut lähetettiin avec-
kutsuina. Oli tosi hienoa, että 
hyvin moni ylennettävä oli 
ottanut puolisonsa/kumppa-
ninsa mukaan. 

Ennen sunnuntain tilai-
suutta, Pohjalaisen toimit-
taja soitti ja kysyi miksi 
järjestämme tilaisuuden 
avec-tilaisuutena. Vastasin, 
että halusimme juhlistaa ti-
laisuutta hieman enemmän, 
koska Suomi täyttää 100 
vuotta ja koska on Man-
nerheimin 150 vuotispäi-
vä. Näin jälkikäteen minua 
hävettää, että en kyennyt 
yksinkertaisesti sanomaan, 
että toiminta isänmaamme ja 
maanpuolustuksen hyväksi, 
ei ole mahdollista ilman ko-
toa tulevaa tukea. Halusim-
me kutsua puolisot mukaan, 
jotta voisimme sanoa hyvin 
vaatimattomalla tavalla, kii-
tos teidän tuesta.

Näissä kirjoituksissa olen 
pyrkinyt tuomaan esille jo-
tain kirjoja, joita kannattaisi 
lukea. Näin Mannerheim 
150-vuotispäivän tunnel-
missa on julkaistua kaksi 
erinomaista kirjaa päivän-
sankarista. Toinen näistä on 
Henrik Meinanderin – kirja; 
Gustaf Mannerheim – Aris-
tokraatti sarkatakissa. 

Toinen kirjoista on kans-
lianeuvos Holger Strandber-
gin Mannerheim – tarinoista 
tehty kirja;  Sata juttua Man-
nerheimista – miten veijaris-
ta tuli Suomen marsalkka. 
Tässä yhteydessä haluan lau-
sua suuren kiitokset kirjan 
toimittaneelle, Pohjanmaan 
maakuntakomppanian aktii-
vitoimijalle, toimittaja Björn 

Stenbackalle. Tusen tack för 
din instats..

Nyt haluan haastaa teidän 
kaikki, ennen hyvän kesän 
toivotusta. 23.8.2017 haluai-
sin tavata teidät kaikki joko 
Nuku rauhassa tapahtumas-
sa Vaasan sisäsatamassa tai 
Puolustusvoimien kesäkier-
tue konsertissa Vaasan toril-
la. Tai oikeasti molemmissa 

tapahtumissa. Turussa 
Nuku rauhassa tapahtu-
massa oli noin 3000 kä-
vijää. Eiköhän oteta yh-
teinen tavoite, että meitä 
on liikkeelle enemmän. 
Näillä ajatuksilla haluan 
toivottaa teille kaikille 
h yvää kesää – Ha riktigt 
god sommar. 

Mika Piiroinen

Muistolaatta aktivisteille ja jääkäreille 
Mustasaaren Malskäriin

Lauantaina 10.6. 2017 paljastettiin muistolaatta Malskärin etappipaikalle. Muistolaatan paljastuspuheen 
piti kotiseututyön aktiivinen toimija Alf Burman. Suomen lippua vartio Gustav Geust ja Jääkäripataljoona 
27 Perinneyhdistyksen Vaasan osaston lippua Kaj Sandström. Kuvat: Gustaf Sten.

Sata vuotta sitten, vuosina 
1916–1917 Raippaluodon 
Vistanissa sijaitseva Mals-
kär oli eräs keskeisin ja 
tärkeimpiin lukeutuva etap-
pipaikka, silloisten aktivis-
tien ja jääkärikoulutukseen 
Saksaan hakeutuvien matka-
reitillä. Malskär toimi myös 
ammusten ja aseiden sekä 
muiden räjähdysaineiden 
piilovarastona.

Anna ja Johannes Nygård 
sekä tyttärensä Ida olivat 
nuo rohkeat henkilöt, jotka 
mahdollistivat etappipaikan 
pidon ja huolehtivat matka-
laisista.

Muistolaatan paljastusti-
laisuuteen osallistui noin 50 
henkeä, kutsuvieraita ja ylei-
söä sekä yhdistysten jäseniä.

Muistomerkin toteutusta 
ovat tukeneet Vapaussodan 
Perinneliitto ja Jääkärisää-
tiö. Toteutuksesta suurim-
man vastuun ovat kantaneet 
Firhetskrigets Traditionfö-
rening i Kust-Österbotten 

rf ja Jääkäripataljoona 27:n 
Perinneyhdistys ry:n Vaasan 
osasto.

 Raimo Latvala
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Koulujen nykyiset opetus-
suunnitelmat mahdollis-
tavat oppimistapahtumien 
joustavan suunnittelun ja 
toteuttamisen mm. niin, et-
tä reagoidaan erilaisiin ajan-
kohtaisiin tapahtumiin ja 
aiheisiin. Riippuu koulusta, 
opettajasta ja tietysti myös 
oppilaista, miten tätä mah-
dollisuutta halutaan hyödyn-
tää. Sain tilaisuuden seurata 
keväällä 2017 varsin läheltä 
yhtä itsenäisyytemme juhla-
vuoden ”Suomi 100 yhdes-
sä” puitteissa toteutettua 
hienoa tapahtumaa Vanhan 
Vaasan alakoulussa. Kysees-
sä oli koulun 2B -luokan tu-
tustuminen opettaja Ritva 
Käräjämäen johdolla yhteen 
sotiemme veteraaniin, hänen 
elämäänsä ja kokemuksiin-
sa sekä hänen ajatuksiinsa 
sodista, itsenäisyydestä ja 
vapaudesta.

Tapahtuman alkujuuret 
olivat opettaja Ritva Kä-
räjämäen ideassa tuottaa 
luokan 2B oppilaiden toi-
mesta juhlavuoden kunni-
aksi sen aihepiiriin liittyvä 
oma luokkalehti. Oppilaat 
saivat itse ideoida aiheita ja 
he kirjoittivat lehteen mm. 
tulevaisuuden näkemyksis-
tään, tuottivat piirustuksia, 
tekivät mielipidekyselyjä ja 
suorittivat haastatteluja. 

Akseli Virtanen halusi 
omana osuutenaan haasta-
tella jotakin sotaveteraania. 
Opettaja lupautui avusta-
maan kysymysten laadinnas-

sa. Kun tunnen vaasalaisen 
veteraanikentän kohtalaisen 
hyvin, tarjouduin toimimaan 
yhdyshenkilönä veteraanien 
suuntaan. Kokemuksesta 
tiesin, että 94-vuotias Yrjö 
Savola on vielä erittäin hy-
väkuntoinen, olemukseltaan 

virkeä sekä kaikenlaiseen 
kommunikointiin hyvin 
pystyvä sotaveteraani.  Sa-
volalle ajatus haastattelusta 
sopi hyvin.

Akselin kysymykset toi-
mitettiin Savolalle etukä-
teen tutustumista varten. 

Akseli päätti nauhoittaa 
keskustelun, jotta ei olisi 
tarvetta muistiinpanojen 
tekemiseen haastattelun 
aikana. Savola toi kuiten-
kin haastattelutilaisuuteen 
kirjalliset vastaukset, joten 
tehtävä helpottui tältä osin. 

Suunniteltu keskustelu silti 
käytiin ja tallennettiin.

Keskeiset aiheet haastatte-
lussa olivat Savolan lapsuus 
ja koulunkäynti, työtehtävät 
ja harrastukset sekä luonnol-
lisesti osallistuminen sotaan. 
Savola varttui maalaisympä-

ristössä Etelä-Pohjanmaalla. 
Urheilua harrastettiin moni-
puolisesti, aina kilpailemis-
ta myöten. Kansakoulu oli 
kuusivuotinen, oppiaineet 
olivat nykyajallekin tuttuja. 
Matematiikka oli Savolan 
suosikkiaine. Kouluruokai-
lua järjestettiin jo 1930-lu-
vulla, ensimmäisinä vuosina 
tosin oltiin kotieväiden va-
rassa. Koulumatka kuljettiin 
jalkaisin tai hiihtäen. Sodan 
jälkeen Savola kävi teknil-
lisen koulun ja valmistui 
rakennusmestariksi. Savo-
lan sotilasura alkoi 18-vuo-
tiaana, 6 kk koulutuksen 
jälkeen oli vuorossa 2,5 
vuotta kestänyt rintamapal-
velus Rukajärven suunnalla. 
Savola ei joutunut kovin ki-
periin paikkoihin, sillä Ru-
kajärven suunnalla käytiin 
lähinnä asemasotaa. Aivan 
viimeisinä päivinä ennen 
aselepoa koettiin kuitenkin 
voimakasta hyökkäysuhkaa 
vihollisen taholta.

Haastattelun päätteeksi 
Savola antoi hienon elämän-
ohjeen nykyajan lapsille: 
”Muistakaa aina, mitä on va-
paus. Kun tulette aikuisiksi, 
toimikaa niin, ettei koskaan 
tulisi sotaa. Asioista tulisi 
aina sopia neuvottelemalla. 
Sota ei ole koskaan ratkaisu 
kiistakysymyksiin”.

Lehden valmistumisessa 
tähdättiin toukokuun alku-
puolelle. Savolan kappa-

Sotaveteraanin ja nuorten alakoululaisten 
koskettava kohtaaminen

Yrjö Savolalle esiinnyttiin koulussa kahteen otteeseen. Mukana oli leikkien esitettyjä lauluja. Iloisuus näkyy ja loistaa lasten ilmeistä.

Akseli Virtanen (8 v) haastattelemassa sotaveteraani Yrjö Savolaa (94 v) veteraanien Ruffe´s kahviossa.
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Yrjö Savola sai osallistumisestaan luokan lehti-
hankkeeseen oppilailta kauniin kiitoskortin.

leen valmistumista kuiten-
kin kiirehdittiin niin, että se 
voitiin luovuttaa hänelle jo 
Kansallisena veteraanipäi-
vänä 27.4. Lehden mukana 
Savola sai luokan oppilaiden 
työstämän kiitoskortin, jota 
koristivat oppilaiden piir-
tämät kukat signeerausten 
kera. Kortin kääntöpuolella 
oli isänmaallinen laulu, jota 
oppilaat olivat koulussa har-

Yrjö Savola Vanhan Vaasan koulun luokka 2B:n juhlavieraana.

Koululaiset kuuntelevat keskittyneinä, mitä sotaveteraanilla on heille kerrottavana.

joitelleet kevätjuhlaa varten. 
Lehtiprojektille tuli vielä 

jatkoa. Opettaja sai onnis-
tuneesta veteraanikontak-
tista ajatuksen, että oppilaat 
voisivat vielä esittää sopi-
vassa yhteydessä kiitoskor-
tissa olevan laulun Savolalle 
muistona haastattelusta. So-
piva yhteinen aika löydettiin 
toukokuun toiselta viikolta 
samoihin aikoihin, kun oppi-

laat saivat omat kappaleensa 
luokkalehdestä. Yhdyshen-
kilön roolissani tarjouduin 
huolehtimaan Savolan vie-
railun edellyttämistä käy-
tännön järjestelyistä, lähinnä 
kuljetuksista.

Luokka oli laitettu Savo-
lan vierailua varten juhla-
kuntoon. Vieras istutettiin 
kunniapaikalle pöydän 
ääreen, jolla oli valkoinen 

liina, Suomen ja veteraani-
en liput sekä sinivalkoiset 
orvokit. Seinillä oli sarja 
Suomen lippuja sekä Suo-
mi 100 tunnuksia. Myös 
Yrjö Savola oli pukeutunut 
juhlavasti kunniamerkit 
rinnassaan. Nämä merkit 
kiinnostivatkin oppilaita 
suuresti. Yleisöjoukko oli 
alkuperäisestä laajentu-
nut, mukana oli yhteensä 6 
luokkaa opettajineen tasolta 
2-4 lk. Opettaja Käräjämäki 
ohjaili joukkoa tottuneesti, 
kaikki sujui hienosti. Tilai-
suus alkoi tervetulotoivo-
tusten jälkeen kiitoskorttiin 
sisältyvällä laululla. Sen 
jälkeen oli vuorossa oppi-
laiden kyselytuokio. Innok-
kaita kyselijöitä riitti. Ky-
syttiin Savolan lapsuudesta, 
koulunkäynnistä ja tietysti 
sota-asioista, siis samoista 
aiheista, jotka olivat esillä 
Akselin suorittamassa haas-
tattelussakin. Mutta myös 
uusia aiheita tuli esiin, mm. 
yhtä tyttöoppilasta kiinnosti 
naisten rooli sota-aikana. Sa-
vola kertoi lotista ja heidän 
tehtävistään, rintamanaisista 
sekä myös kotirintamalla ar-
jen tehtävistä vastuun kan-
taneista naisista. Savolalla 
oli oivallinen kyky vastata 
kysymyksiin napakasti ja 
lasten ymmärtämällä tavalla. 

Kyselytuokion jälkeen oli 
jälleen vuorossa lauluesitys: 
sikermä vanhemmallekin 
väelle tuttuja kevätlauluja, 
jotka oppilaiden on tarkoi-

tus esittää koulun kevätjuh-
lassa. Lasten antaumuksella 
esittämät laulut olivat upea-
ta kuultavaa ja nähtävää. 
Savola kertoi vielä lopuksi 
millainen oli sodan viimei-
nen päivä hänen lohkollaan 
Rukajärvellä ennen 4.9.1944 
solmittua aselepoa. Tilaisuus 
päättyi Savolan esittämään 
itse kirjoittamaansa runoon 
”Silloin ja nyt”. 

Saimme myös kutsun 
yhteiseen ruokailuun oppi-
laiden kanssa. Ruokalassa 
suuri joukko oppilaita kävi 
vielä tervehtimässä Savolaa 
ja esittämässä hänelle kysy-
myksiä – ja saivat myös vas-
taukset. Pois lähtiessämme 
Savola sai kuulla pihalla vä-

litunnilla olevilta oppilailta 
lukuisia ”heippa” ja ”heippa 
veteraani” tervehdyksiä. Ko-
ko vierailun ajan oppilaiden 
suhtautuminen sotaveteraani 
Yrjö Savolaan oli mutkaton-
ta ja rentoa, mutta samalla 
kohteliasta ja arvostavaa.

Oppilaat ja opettajat oli-
vat tapahtumasta innois-
saan, Savola silminnähden 
tyytyväinen kokemaansa. 
Myös tapahtumissa sivulli-
sena mukana elänyt tämän 
kirjoittaja voi tyytyväisyy-
dellä todeta, että kouluissa 
on vielä opettajia, jotka ha-
luavat ja kykenevät saaman 
tällaisen upean tapahtuman 
aikaiseksi.

Ilkka Virtanen  
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Puolustusvoimain lippujuh-
lanpäivää vietettiin Vaasas-
sa tavanomaista monipuoli-
semmin ja juhlavammin.

Kauniin kesäaamun juh-
lallinen lipunnosto suoritet-
tiin Perinnemuurilla, jonne 
kokoontui myös 31 maan-
puolustusjärjestön yhteinen 
lippulinna. Sotilaskodissa 
nautitun kahvin jälkeen 
siirryttiin Vaasan kirkkoon, 
jossa jumalanpalveluksen 
päätteeksi lähetettiin sep-
pelpartiot Sankarihaudalle ja 
vastaaville muistomerkeille.

Saatesanat lausui Pohjan-
maan aluetoimiston päällik-
kö, everstiluutnantti Mika 
Piiroinen. 

 

Puolustusvoimain lippupäivän juhlaa 
suosi upea sää

Kunnianosoitus Suomen Marsalkka C.G. Mannerheimin ratsastajapatsaalla, jota maanpuolustusjärjestöjen upea lippulinna kunnioitti. Laakerinlehväseppeleen 
laskivat Pohjanmaan Maanpuolustuskillan kunniapuheenjohtaja, sotaveteraani Holger Strandberg ja killan puheenjohtaja Ilkka Virtanen sekä evl. Mika Piiroinen.

Kapteeniksi ylennetyt.

Komentajakapteenik-
si (res.) ylennetty Jyrki 
Viitala lausui kiitokset 
ylennettyjen ja palkittu-
jen puolesta.

Aluesihteeri Soilikki Suoranta Vaasasta (oik.) ja merivartiomestari Rolf Nordström Kristiinankaupungista 
sekä sotilasmestari Kari Tapio Vaasasta, saivat vastaanottaa Tasavallan presidentin 4.6. myöntämän Suo-
men Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein.

Österbottens Försvarsgille 
– Pohjanmaan Maanpuolus-
tuskilta on perinteisesti huo-
mioinut Suomen Marsalkka 
Mannerheimin muistamisen, 
laskemalla laakerinlehvä-
seppeleen kaupungintalon 
juhlakerroksessa olevalle 
ratsastajapatsaalle.

Tänä vuonna tilaisuus oli 
tavallistakin juhlavampi, 
koska 4.6. tuli kuluneeksi 
150 vuotta Marskimme syn-
tymästä. Kunniaosoitukseen 
osallistui myös maanpuolus-
tusjärjestöjen lippulinna, jo-

ten tilaisuus näytti erityisen 
juhlavalta.

 Pohjanmaan aluetoimis-
ton järjestämään ylentämis- 
ja palkitsemistilaisuuteen 
Vaasan kaupungintalolla 
osallistui lähes 150 henkeä, 
kun myös  kutsuttujen puoli-
soilla oli mahdollisuus osal-
listua juhlaan.

Juhla sai runsaasti kiitosta 
ja useita toiveita, että jatkos-
sakin tätä juhlaa voitaisiin 
viettää saman suuntaisesti.

Teksti ja kuvat
Raimo Latvala
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Puolustusministerin myöntämän Suomen Reser-
viupseeriliiton kultaisen ansiomitalin sai vastaan-
ottaa yliluutnantti res. Martti Korkiavuori (oik.) ja 
Reserviupseeriliiton myöntämän hopeisen ansio-
mitalin aluetoimiston päällikkö, evl. Mika Piiroinen.

Sotaveteraani Yrjö Savola sai Reserviläisliiton Eri-
koisluokan Ansiomitalin, jonka luovutti Vaasan Re-
serviläisten puheenjohtaja Juha Ala-aho.
 

Puolustusvoimain komentajan 4.6. myöntämän 
Sotilasansiomitalin saivat Markku Koivisto (oik.) 
Vaasasta ja Matti Vatka Vetelistä.

Kokkolan Vartiolinnan uu-
distetuissa perinnetiloissa 
avattiin 23.3.2017 itsenäi-
syytemme ajasta kertova 
valokuvanäyttely. Samassa 
yhteydessä pidettiin Vapa-
ussotien Keski-Pohjanmaan 
Perinneyhdistyksen vuosi-
kokous Teatteriravintolassa.

Vuosikokouksen aluksi 
Vapaussodan Perinneliiton 
puheenjohtaja, kenraalima-
juri (evp) Kalervo Sipi, piti 
mielenkiintoisen kokous-
esitelmän aiheesta ”Man-
nerheim, ja hänen matkansa 
Kiinaan”.

Kalervo Sipiä muistettiin 
kiitoksin esitelmästä ja hä-
nelle ojennettiin yhdistyk-
sen pöytästandaari muistoksi 
käynnistä. 

 Samalla luovutettiin yh-
distyksen pitkäaikaisille 
tilintarkastajille Erkki Koit-
tolalle ja Heikki Kipolle 
pöytästandaarit kiitoksena 
heidän pitkäaikaisesta toi-
minnastaan.

 Vuosikokouksessa pu-
heenjohtajana toimi Antti 
Porko ja sihteerinä Heikki 
Kajomeri. Hallitukseen va-
littiin kaksi uutta varajäsen-
tä, eroa pyytäneiden Juhani 
Vitkan ja Erkki Koskelan ti-
lalle valittiin Jari Myllymäki 
Kokkolasta ja Jouko Liika-
nen Ylivieskasta. Muut esillä 
olleet asiat hyväksyttiin yk-
simielisesti. Paikalla oli n. 30 
yhdistyksen jäsentä ja muuta 
yleisöä.

Kokouksen päätteeksi ja 
Perinneyhdistyksen halli-
tuksen esityksestä kutsuttiin 
perustajajäsen ja varapu-
heenjohtaja Reino Porko yh-
distyksen kunniajäseneksi.

Vapaussotien Keski-Poh-
janmaan Perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja Seppo Yli-
Norpan hiukan lyhennetty 
puhe valokuvanäyttelyn ava-
jaisissa: ”Ympäristö jossa 
nyt olemme, huokuu histo-

riaa. Tämä talo on rakennettu 
1927 ja ollut 90 vuotta tällä 
paikalla vapaan maan tun-
nuksena. Talo rakennettiin 
Keski-Pohjanmaan Suoje-
luskuntapiirin toimitaloksi, 
jossa tehtävässä se toimikin 
vuoteen 1944 saakka. Näissä 
huoneissa oli suojeluskunta-
piirin esikunta, joten sodan 
aikana tätä kautta kulki mo-
nen soturin tie rintamalle ja 
takaisin.

 Sodan jälkeen talo päätyi 
erilaisten vaiheiden kautta 
Kokkolan kaupungille eri 
käyttötarkoituksiin, viimeksi 
kaupunginteatteriksi. Vapa-
ussotien Keski-Pohjanmaan 
perinneyhdistyksellä oli on-
ni saada 1990-luvun lopulla 
nämä huoneet kaupungilta 
vuokraoikeudella käyttöön-
sä perinnetiloiksi. Edellisen 
ja tämän vuoden aikana 
olemme pyrkineet kun-
nostamaan tiloja uusimalla 
mm. kalustoa. Valitettavasti 
seinätkin olisivat kaivanneet 
kunnostusta, mutta siihen ei 
meillä ollut varaa. Ikkunoi-
hin laitoimme museotoimen 
kehotuksesta UV–kalvot 
suojaamaan esineitä aurin-
gonvalolta.

Itsenäisyytemme juhla-
vuoden johdosta päätimme 
kunnioittaa menneiden su-
kupolvien työtä järjestämällä 
näihin tiloihin itsenäisyyden 
ajasta kertovan valokuva-
näyttelyn. Tässä työssä meil-
le on ollut korvaamattomana 
apuna museotoimen johtaja 
Kristiina Ahmas ja Herman 
Renlundin museon ammat-
titaitoinen henkilökunta. Sa-
moin olemme saaneet apua 
ja neuvoja teatterin taholta 
talous- ja hallintojohtaja Mia 
Gustafssonin kautta. Parhaat 
kiitokset teille kaikille anta-
mastanne tuesta. Emme voi 
myöskään unohtaa oman 
yhdistyksemme talkoolaisia, 
jotka ovat osallistuneet tilo-

jen kunnostamiseen. Tarkoi-
tuksemme on pitää näyttelyä 
avoinna myöhemmin ilmoi-
tettavina aikoina ja palvella 
ryhmiä erikseen sovittujen 
aikataulujen mukaan. 

Tässä yhteydessä halu-
aisin huomioida Kristiina 
Ahmasta, Mia Gustafssonia 
ja heidän edustamiaan yh-
teisöjä yhdistyksemme pöy-
tästandaareilla kiitoksena 
hyvästä yhteistyöstä.

Yhdistyksemme tarkoitus 
on toimia yhteistyöjärjestö-
nä, ja tavoitteena on  koota 
yhteen ne kansalaiset ja jär-
jestöt, jotka haluavat vaalia 
itsenäisyystaistelujemme 
perinteitä ja muistoa. Tässä 
tarkoituksessa julkaisimme 

Vapaussotiemme maakunnallisia perinteitä 
vaalitaan yhä

Vapaussotien 
Keski-Pohjan-
maan Perin-
neyhdistyksen 
puheenjohtaja 
Seppo Yli-
Norppa avasi 
itsenäisyy-
temme ajasta 
kertovan valo-
kuvanäyttelyn 
Vartiolinnan 
uudistetuissa 
perinnetilois-
sa. 

Erkki Koittolalle (oik.) ja Heikki Kipolle (kesk.) luo-
vutettiin pöytästandaarit kiitoksena heidän pitkäai-
kaisesta toiminnastaan perinneyhdistyksen tilintar-
kastajina.

Illan esitelmöitsijä, Vapaussodan Perinneliiton puheenjohtaja, kenraalimajuri (evp) Kalervo Sipi, kertoi 
Mannerheimin toiminnasta Venäjän tsaarin armeijassa, matkasta Kiinaan ja hänen merkityksestään suo-
jeluskunnille ja Lotta Svärd -järjestölle.

Itsenäisyystaistelujemme 
perinteitä vaalien -historia-
kirjan Tammisunnuntaina 
tänä vuonna, jolloin tuli 
kuluneeksi 25 vuotta yh-
distyksemme toiminnan al-
kamisesta. Yhdistyksemme 
jäsenet ja jäseneksi haluavat 
ovat oikeutettuja saamaan 
kirjasta ilmaiskappaleet, joi-
ta voi pyytää paikkakunnilla 
toimivilta hallituksemme jä-
seniltä tai allekirjoittaneelta. 

Näillä sanoilla avaan tä-
män näyttelyn ja toivotan 
teidät kaikki tervetulleiksi 
tähän tilaisuuteen. Kiitos 
teille kaikille, kun tulitte!”

Teksti: Seppo Yli-Norppa 
ja Jouko Liikanen

Kuvat: Jouko Liikanen
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Avauspuheen uudistetulle Suomen Jääkärimuseol-
le piti puolustusministeri Jussi Niinistö.

Uuden ilmeen saaneesta 
Jääkärimuseosta kertoivat 
museointendentti Hanna 
Rieck-Takala (yllä)  ja ku-
raattori Anne-Maj Salin.

Suomen Jääkärimuseon Ystävät ry:n tervehdyksen 
ja kiitokset toi puheenjohtaja Marita Mattila.

Arvoisa  Kauhavan jääkäri-
kaupungin herra kaupungin-
johtaja, perinnetyöntekijät, 
unsere Freunde aus Deutch-
land, hyvät naiset ja herrat

Olemme Suomen vapau-
den ja kansallisen itsenäisyy-
den huikean tarinan äärellä. 
Olemme suomalaisen san-
karitarinan äärellä – tarinan, 
jota meidän tulee muistella 
ja joka meidän tulee muis-
taa. Tarinan sankareita ovat 
ne kaikkien maakuntien mie-
het, eritoten runsaslukuiset 
eteläpohjalaiset miehet, 
jotka maanpetostuomiota 
uhmaten lähtivät Saksaan 
saamaan sotilaskoulutusta 
päämääränään Suomen va-
pauttaminen vieraan vallan 
ikeestä. Tämä museo, uudis-
tettu Suomen Jääkärimuseo, 
joka minulla on pian kunnia 
avata, kertoo heidän tarinan-
sa jälkisukupolville.

Jääkäreiden merkitys isän-
maallemme on moninainen. 
He olivat avainasemissa niin 
vapaussodassa kuin vapaus-
kamppailumme jatko-osassa 
toisessa maailmansodassa. 

Vaikka kaksi vuosikym-
mentä erottaa nämä kaksi 
ajanjaksoa, muodostavat ne 
kansakunnalle kokonaisuu-
den, jossa se kamppaili va-
pautensa puolesta. Uskon, 
että kun tulevaisuudessa tätä 
ajanjaksoa tarkastellaan esi-
merkiksi historiankirjoissa, 
nämä sodat, vapaus-, talvi- 
ja jatkosota, nähdään yhä 
enemmän yhtenä historial-
lisena kokonaisuutena. 

Jääkäreiden tarinan alku 
on kuin seikkailukirjoista. 
Lähes 2 000 suomalaista 
miestä hakeutui sortovallan 
viranomaisia ja olosuhteista 
uhmaten mitä erilaisimpia 
reittejä Saksaan. Jo itse mat-

Uudistunut jääkärimuseo 
avattiin juhlallisin menoin

Jääkärien alkuperäisiä uniformuja.

Hohenlockstedtin Kulttuuri- ja Historiayhdistystä edusti herra Achim Jabush, 
tuoden terveiset jääkärien koulutuspaikkakunnalta. Samalla hän antoi lahjaksi 
Lockstedter Lageria esittävän vanhan kartan, pitäen kauniin luovutuspuheen 
suomeksi. Lahjan vastaanotti museointendentti Hanna Rieck-Takala.
 

Jääkärisäätiön puheen-
johtaja Jukka Pennanen 
toi edustamansa yhtei-
sön onnittelut ja kiitok-
set upeasta työstä jää-
käriperinteen säilyttämi-
seksi ja siirtämiseksi ny-
kypäivän sukupolville.

Tilaisuuden avasi kaupunginjohtaja Markku Lumio.

ka tulevalle koulutusalueelle 
oli monelle elämänsä suuri 
seikkailu, sillä moni matka-
miehistä oli kielitaidoton, ja 
kaikki suuruhtinaskunnan 
rajojen ulkopuolella oli uut-
ta. 

Jääkäreiden tie Saksassa 
oli sekin kivikkoinen. Suur-
sotaa käyvän maan kielen 
ja sotilaskulttuurin omak-
suminen kaukana kotoa oli 
varmasti monelle henkisesti 
ja fyysisesti raskas kokemus. 
Koulutuksen tuloksellisuus 
mitattiin vielä vaikeissa 
itärintaman olosuhteissa en-
nen kauan odotettua paluuta 
Suomeen vuoden 1918 hel-
mikuussa.
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Avajaisten korkeatasoista, jääkärihenkistä musiik-
kia esittivät sopraano Katariina Korkman ja piano-
taiteilija Christine Bengtsson.

Avajaisiin osallistui runsaasti arvovieraita ja muita kutsuttuja. Kuvassa etualalla Kauhavan kaupunginjohtaja Markku Lumio, puolustusministeri Jussi Niinistö, 
Jääkärisäätiön puheenjohtaja Jukka Pennanen ja rouva Pennanen. Toisessa rivissä Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Pertti Laatikainen 
ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Hakala.
 

Jääkärit olivat tärkeissä 
asemissa vuoden -18 taiste-
luiden aikana. He muodos-
tivat hallituksen joukkojen 
lujan ytimen. Vapauden 
saavuttamiseksi jääkärit oli-
vat valmiit ottamaan riskejä 
ja tekemään uhrauksia. 

Vapaussodan sarkatak-
kista talonpoikaisarmeijaa 
oli johdettava edestä. Tämä 
tarkoitti sitä, että keskei-
sin johtamiskeino taistelun 
tiimellyksessä, kuularuis-
kujen paukkeessa, oli oma 
esimerkki. Tämän jääkärit 
maksoivat verellään – joka 
kymmenes jääkäri kaatui 
nuoren Suomen puolesta 
vuoden -18 kiivaiden kevät-
kuukausien aikana. 

Jääkäreillä oli myös suu-
ri vaikutus siihen, miten 
puolustusvoimia kehitettiin 
ennen sotia. Uuden, vasta 
itsenäistyneen maan puo-
lustusvoimiin istutettiin ak-
tiivisuutta korostava henki 
ja aktiivisuuteen perustu-
va taktiikka. Määrällisesti 
alivoimainen ei voi jäädä 
odottamaan tappamistaan, 
vaan sen on temmattava 
aloite. Tämä aktiivisuus 
näkyi talvi- ja jatkosodissa 
suomalaisena mottitaktiik-
kana. Mainittakoon vain 
seuraavien jääkäriupseerei-
den nimet: Talvela, Siilasvuo 

ja Raappana. Kerta toisensa 
jälkeen ylivoimainen vihol-
linen saarrettiin maastoa hy-
väksikäyttäen. Taito ja tahto 
voittivat materian.  

Jääkäreiden merkitys 
Suomen sodanjohdossa oli 
olennainen. Sotamarsalkka 
Mannerheimin tukena oli 
suuri joukko kaksikymmen-
tä vuotta aiemmin peruskou-
lutuksensa Saksassa saaneita 
jääkäriupseereita. Esimer-
kiksi Heinrichs, Oesch, ja 
Martola ovat kiveen hakat-
tuina kunniakkaassa sotahis-
toriassamme. 

Vaikka jääkäreiden aktii-
vipalvelus maamme puo-
lustamisessa päättyi melko 
pian sotien päättymisen jäl-
keen, jatkoivat he isänmaan 
palveluksessa. Vaaran vuosia 
seurasivat vuosikymmenet, 
jolloin isänmaallisuus ja 
itsemääräämisoikeus eivät 
olleet kaikille suomalaisille 
lainkaan itsestäänselvyys. 
Jääkärit – kovin jo harventu-
nein rivein – julkaisivat ma-
nifestin Suomen nuorisolle 
vuonna 1975. Sen mukaan 
heidän arvokkain perintönsä 
jälkisukupolville oli luotta-
mus Suomen tulevaisuuteen 
itsenäisenä valtiona, usko 
vapauden voittoon ja tahto 
taistella oikean asian puo-
lesta silloinkin kun kaikki 

näyttää toivottomalta. 
Paras tapa vaalia jääkä-

reiden perintöä on ylläpi-
tää edellytyksiä vapaan ja 
itsenäisen Suomen tarinan 
jatkuvuudelle. Jääkäreiden 
korostama tahto on pysy-
nyt korkeana. Valtaosa suo-
malaisista haluaa edelleen 
puolustaa maataan kaikissa 
tilanteissa. Maanpuolustus-
tahto, jota vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö tukee, on 
yhä puolustuksemme henki-
nen kivijalka.   

Tahto ei yksinomaan riitä 
reaalipolitiikan maailmassa. 
On eittämätön tosiasia, että 

turvallisuustilanne on Eu-
roopassa ja Itämeren alueella 
jännittyneempi kuin muuta-
mia vuosia sitten. Suomen 
on vastattava turvallisuusti-
lanteen muutokseen. 

Meidän on helppo so-
peutua uuteen tilanteeseen 
moniin Euroopan valtoihin 
verrattuna. Me säilytimme 
yleisen asevelvollisuuden, 
josta niin kovin monet luo-
puivat, ja jonka perään mo-
net jo haikailevat. Yleinen 
asevelvollisuus on laajalle, 
mutta verraten vähäväkisel-
le maallemme ainoa kustan-
nustehokas ratkaisu puolus-

taa uskottavasti koko maata.
Jääkärit kokivat talvi-

sodassa, mitä on taistella 
ilman kunnollista sotava-
rustusta. Olemassaolostaan 
taisteleva kansakunta joutui 
syöttämään taisteluiden ku-
rimukseen vajaavarusteisia 
joukkoja. Itsenäisyys säilyi, 
mutta hinta oli sydäntä raas-
tavan kova. Poliitikkojen 
kitsastelu materiaalihankin-
noista maksettiin suomalai-
sella verellä, niin sotilaiden 
kuin siviilien. Sodankäynti 
edellyttää ajanmukaista ma-
teriaalia maalla, merellä ja 
ilmassa sekä nyttemin myös 
kyber-ympäristössä.

Viime helmikuussa jul-
kaistun valtioneuvoston puo-
lustusselonteon lähtökohtana 
on itsenäisen ja uskottavan 
puolustuksen ylläpitäminen. 
Valtakunnan tehokas puo-
lustaminen edellyttää soti-
lasliittoon kuulumattomalta 
maalta, että kaikkien puo-
lustushaarojemme on oltava 
kunnossa. Näin ollen meidän 
on tulevan vuosikymmenen 
aikana toteutettava niin sa-
notut strategiset hankkeet, 
joilla varmistamme meri- ja 
ilmavoimiemme iskukyvyn 
myös tulevaisuudessa. Täs-
tä on onneksi olemassa koko 
lailla hyvä parlamentaarinen 
konsensus. Maanpuolustus 

on yhteinen asiamme.
Arvoisat kuulijat, unsere 

Freunde,
Ich grüsse auch die Wäch-

ter des Tradition von der 
Jäger Bewegung  aus Ho-
henlockstedt herzlich will-
kommen. Die Bedeutung 
des Jägers für unser Vater-
land ist groß. Sie waren in 
wichtige Positionen sowohl 
in dem Freiheitskrieg  als 
auch in der Fortsetzung in 
dem Kämpf für unsere Frei-
heit, nämlich  im Zweiten 
Weltkrieg.

Jääkäreiden perinnön vaa-
liminen on maanpuolustus-
työtä parhaimmillaan. Vaik-
ka sodankäynti on muuttu-
nut keinoiltaan viimeisen 
70 vuoden aikana, ei tarve 
toimia yhtenäisenä kansa-
kuntana puolustusasioissa 
ole muuttunut mihinkään. 
Suomalaisen selviytymista-
rinan takana on halu selvitä 
yhdessä – tillsammans, ku-
ten Suomi 100-juhlavuoden 
tunnus kuuluu.  

Hyvät jääkäriperinnetyön 
tekijät, arvoisat läsnäolijat,

Pitäen mielessä myös tule-
van merkkipaalun – jääkärei-
den kotiinpaluun satavuotis-
juhlat ensi vuonna – minulla 
on kunnia julistaa uudistettu 
Suomen Jääkärimuseo ava-
tuksi. 
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Jääkärien historia kiinnostaa. Liikuntatalon tilat täyttyivät  20. Jääkäriseminaarin yleisöstä.

Kauhavan kaupungin tervehdyksen seminaariin toi 
kaupunginjohtaja Markku Lumio.

Seminaarin luennoitsijat paneelikeskustelussa. Oikealla poliittisen histo-
rian professori (emer.) Timo Soikkanen, keskellä Jääkärisäätiön puheen-
johtaja, kenraalimajuri Jukka Pennanen ja vasemmalla FT Tuomas Hoppu.

Arvokkaan tilaisuuden musiikista vastasi Pohjanmaan Maanpuolustus-
soittokunta kapellimestarinsa Sami Salmivuoren johdolla.

Jääkäriseminaari pidettiin 
23.4. Kortesjärvellä. Semi-
naarin teemana oli: ”Jääkärit 
historian pelinappuloina ja 
pelaajina”

Kun muistelee kaksi vuo-
sikymmentä taaksepäin, mi-
ten ensimmäiset seminaarit 
olivat anniltaan vaatimatto-
mia, mutta hengeltään hyvin 
isänmaallisia. Veteraaneja 
oli mukana kymmeniä ja 
kahvitarjoilun aikana muis-
teltiin sota-aikoja ja säädel-
tiin kuulokojeita. 

Nyt se aika on ohitse ja 
kunniakansaisia oli pai-
kalla vain muutama, mutta 

Korkeatasoinen 20. juhlaseminaari
jääkäriseminaarin henki 
elää ja vahvistuu. Uudis-
tettu museo on virallisesti 
avattu ja odottaa kesän kä-
vijöitä.

Seminaarin ohjelmaan on 
aina kuulunut Jääkärimarssi. 
Tänä vuonna Suupohjan pu-
hallinorkesteri, kapellimes-
tarinaan Sami Salmivuori, 
sai taas kerran sielun väri-
semään sävelten tahdissa.

Esitelmätarjonta juhla-
vuonna oli todella korkea-
tasoinen.

Poliittisen historian pro-
fessori emeritus Timo Soik-
kasen esitys jääkäriliikkeen 

perustajien geopoliittisesta 
ajattelusta oli todella mie-
lenkiintoinen ja mukaansa 
tempaava.

Tietokirjailija Pentti Raja-
la esitteli ”Jääkäri-selkokir-
jan” Kirjan teksti on hyvin 
selkeää ja helppolukuista.

Hyvin tärkeän ”sosiaali-
sen tapahtuman” – kahvi-
tarjoilun aikana vaihdettiin 
kuulumisia ja muisteltiin 
vanhoja. Kahvihetki oli 
kerrankin tarpeeksi pitkä, 
että edes tärkeimmille se-
minaariystäville ehti sanoa 
muutakin kuin ”hei”.

Kenraalimajuri Jukka 

Pennasen sotilaallisen sel-
väsanainen esitys ”Eteen-
päin- maksoi mitä maksoi-
Vorwärts- koste es was wol-
le! ” Jääkärien saama preus-
silainen koulutus. Esitys oli 
hyvin mielenkiintoinen.

”Maailmansodan vapaa-
ehtoisia Saksaan ja Venäjäl-
le” oli FT Tuomas Hopun 
esitelmän otsikko.

Tilaisuuden päätti perin-
teinen paneelikeskustelu.

Lopuksi osallistujilla oli 
vielä mahdollisuus tutustua 
uudistettuun Suomen Jääkä-
rimuseoon

hp 
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Vuonna 1914 syttyi ensim-
mäinen maailmansota. Se 
tarjosi Suomelle mahdolli-
suuden itsenäistyä Venäjän 
vallan alta. Nuorten jääkä-
rien ajatuksia kuvaa hyvin 
jääkärikenraali Väinö Val-
veen sanat:

Tuolloin puhuttiin, että 
maailmansota antaa Suo-
melle hyvän mahdollisuu-
den itsenäistyä.

Ajateltiin, että jos minun 
sukupolveni ei käytä hy-
väkseen tätä mahdollisuutta, 
meitä tullaan syyttämään, et-
tei silloin tehty kaikkea, mitä 
olisi voitu tehdä.

Jokaisen suomalaisen on 
hyvä tietää, keitä jääkärit 
olivat. Vielä tärkeämpää on 
tietää jääkärien merkittävä 
osuus Suomen itsenäisty-
misessä 

Tänä vuonna 2017 vie-
tetään maamme itsenäisyy-
den satavuotisjuhlavuotta. 
Jääkäreillä oli merkittävä 
osuus itsenäisyyden saavut-

Selkokieli
Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea. Selkokieli on 
suomen kielen muoto, jossa kieltä on mukautettu sisällöl-
tään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavam-
maksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, 
joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Miksi selkokieltä tarvitaan?
Vaikea kieli estää monia ihmisiä toimimasta täysvaltaisina 
kansalaisina suomalaisessa yhteiskunnassa. Selkokielen 
tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon 
saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa 
ja osallistumisessa. Selkokieli on saavutettavaa kieltä. Jo-
kaisella ihmisellä on oikeus ymmärrettävään tietoon, mikä 
on itsenäisen elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
perusedellytys.

Selkokielen käyttö
Selkokieltä voi käyttää sekä puheessa että teksteissä. Sel-
kokielellä voi julkaista monenlaisia tekstejä: painettuja tai 
verkkotekstejä, videoita, kuvasarjoja, kuunneltavia tekstejä 
jne. Selkokieltä voi puhua arkikeskusteluissa, haastatte-
luissa, opetustilanteissa tai asiakaspalvelussa. Kaikissa ti-
lanteissa, joissa käytetään selkokieltä, tavoitteena on lisätä 
ihmisten mahdollisuuksia ymmärtää toisiaan.

Selkokieli ja yleiskieli
Selkokieli-sanalla tarkoitetaan usein myös vähän sel-
keämpää yleiskieltä. Varsinainen selkokieli ja yleiskieli 
on kuitenkin hyvä erottaa toisistaan. Periaatteena on, että 
selkokieli on vielä helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin 
yleiskieli.

Tietokirjailija Pertti Rajala

Selkokirja jääkäreistä
tamisessa. Tällä hetkellä ei 
ole saatavilla yleistajuista ja 
helposti ymmärrettävää kir-
jaa jääkäreistä. Myös monen 
nuoren tietämys maamme 
historiasta on joidenkin arvi-
oiden mukaan puutteellista. 
Jokaiselle suomalaiselle - ja 
Suomelle kansakuntana - on 
elintärkeää muistaa ja ym-
märtää omaa menneisyyt-
tään. Maahanmuuttajat ja 
monet vammaiset eivät voi 
elää tasa-arvoisena yhteis-
kuntamme sisällä ellei heil-
lä ole perustietoja maamme 
historiasta.

Tuettu työllistyminen ry 
on julkaissut itsenäisyytem-
me juhlavuoden kunniaksi 
selkokielisen tietokirjan 
jääkäreistä. Jääkärit -kir-
ja kertoo, miten miehet 
pääsivät salaa Saksaan 
sotilaskoulutukseen. Se 
kertoo kovasta koulutus-
ajasta ja osallistumisesta 
taisteluihin ensimmäisessä 
maailmansodassa. Jääkärit 

palasivat takaisin Suomeen 
ja taistelivat sisällissodassa 
itsenäisen Suomen puolesta 
ja myöhemmin itsenäisyy-
den säilyttämisestä talvi- ja 
jatkosodan taisteluissa.

Kirja julkaistaan yhteis-
työssä Kauhavan Kortes-
järven Suomen Jääkärimu-
seon kanssa. Tavoitteena on 
myös, että kirjan ilmestyttyä 
itsenäisyyden juhlavuotena 
järjestetään Jääkärimuseossa 
erilaisia ”selkotapahtumia” 
jääkärien toiminnasta.

Jääkärien 
viesti jokaiselle 
suomalaiselle

Jääkärien päämääränä oli 
Suomen itsenäisyyden saa-
vuttaminen ja sen säilyttä-
minen. Talvi-ja jatkosodas-
sa jääkärien esimerkki lisäsi 
myös muiden suomalaisten 
sotilaiden tahtoa taistella 
isänmaan itsenäisyyden 
puolesta.

Jääkärien viesti jokaiselle 

suomalaisille yli 100 vuoden 
takaa on edelleen ajankoh-
tainen.

Jääkärien kehotus suoma-
laisille kuuluu:

”Perinnöksi teille, Suo-
men nykyinen nuoriso ja 
sen tulevat sukupolvet, 
haluamme jättää sen, mitä 
pidämme arvokkaimpana: 
luottamuksen Suomen tule-
vaisuuteen itsenäisenä ja va-
paana valtiona. Haluamme 
jättää horjumattoman uskon 
tämän asian oikeutukseen ja 
sen voittoon, silloinkin, kun 
kaikki näyttää toivottomalta. 
Haluamme jättää tahdon ja 
uskalluksen taistella, kai-
kissa tilanteissa näiden pää-
määrien puolesta.”

Suomen itsenäisyysjulistuk-
sen joulukuussa 1917 laati-
neen senaatin jäseniin perus-
tuvat suvut järjestävät Suomi 
100 -juhlavuoden merkeissä 
monipuolista yhteistä toimin-
taa. Pääjuhla on Helsingissä 
julistuksen 100-vuotispäivä-
nä 4.12.2017. Keskiviikkona 
14.6. ryhmä sukujen edusta-
jia vieraili Vaasassa, missä 
senaatti työskenteli 6 senaat-
torin voimin keväällä 1918 
runsaan kolmen kuukauden 
ajan. Vieraat tutustuivat mm. 
Kaupungintaloon ja Maaher-
rantaloon, joissa senaatti työs-
kenteli. He istuttivat muistoksi 
Vaasan senaatista  kuusen Ka-
larannan puistoon. Kuvassa 
Kyösti Kallion tyttärenpoika 
Pentti Kaarlonen kertoo su-
kujen edustajien istuttaman 
Senaatin kuusen symboli-
arvoista sekä Suomelle että 
sukujen yhteistyölle itsenäi-
syyden 100-vuotisjuhlavuon-
na. Ohjelmaan kuului lisäksi 
Hallintotalon valtuustosalis-
sa järjestetty pienimuotoinen 
kutsuvierasseminaari, jossa 
sukujen edustajat kertoivat 
Vaasan senaatista ja eräistä 
sen jäsenistä. Asiantuntija-
esityksen Vaasan senaatista 
osana vuosien 1917–1919  
ylintä valtiovaltaa piti ryhmän 
mukana ollut professori Martti 
Häikiö.

Ilkka Virtanen 

Suomen itsenäisyyssenaatin sukujen 
edustajat vierailulla Vaasassa

Kyösti Kallion tyttärenpoika Pentti Kaarlonen kertoo sukujen edustajien istuttaman Senaatin kuusen 
symboliarvoista sekä Suomelle että sukujen yhteistyölle itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna. 
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”Kansallinen veteraanipäivä – Sinun veteraanipäiväsi”
”Nationella veterandagen – Din veterandag”

Vaasassa Kansallisen veteraanipäivän vietto avat-
tiin juhlallisella seppeleenlaskulla Suomen Vapau-
denpatsaalle, jossa toimivat Vaasan kaupungin 
edustajana kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Seppo Rapo ja veteraani- sekä maanpuolustus-
järjestöjen edustajana sotaveteraani Yrjö Savola. 
Kunniavartiossa olivat ylikersantti Petri Uurainen 
(vas.) ja jääkäri Esa Makkonen. Lisäksi tilaisuuttu 
kunnioitti Pohjanmaan aluetoimiston asettama kie-
lekkeinen Suomen valtiolippu vartioineen sekä 22 
maanpuolustusjärjestön muodostama lippulinna.

Merivoimien komentaja, 
vara-amiraali Veijo Tai-
palus piti juhlapuheen 
Vaasan kaupungintalolla 
järjestetyssä juhlassa.

Juhlan herkkä ja tunteellinen tuokio. Vuosien 1991 
– 2016 aikana on ”Vuoden veteraaniksi” nimetty 46 
Vaasalaista sotaveteraania, naista ja miestä. Heistä 
on elossa 16, joista Veteraanipäivän viettoon saapui 
12. Kuvassa juhlaan osallistuneet Vuoden veteraa-
nit kukitettuna.

Grande Finale! Maamme – Vårt land. Pohjanmaan Maanpuolustussoittokunta Sami Salmivuoren johtamana ja juhlayleisö.
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”Rakkaudesta Isänmaahan 
me tätä lehteä teemme” 

  Tue toimintaamme
   FI67 1065 3000 2041 50 

   Sinivalkoinen 
Kiitos!

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

Raution sankarihaudoille on haudattu tai siunattu kentälle jääneenä 53 sankarivainajaa. Sotaleskiä jäi 
14 ja sotaorpoja 25. Sotaleski Hilda Perttula menetti jatkossodassa vuonna 1941 puolisonsa Henrikin ja 
poikansa Onnin ja Laurin. Vapaussodan 1918 patsas on vuodelta 1922 (patsaassa on 2 sankarivainajan 
nimet) ja viime sotien kivipaasi vuodelta 1958, joka on kuvanveistäjä Toivo Jaatisen suunnittelema. Kivi-
paasissa teksti: KAATUIVAT ISÄNMAAN PUOLESTA. Raution kunta liitettiin vuoden 1973 alussa silloiseen 
Kalajoen kuntaan.

Kalajoen seurakunnan tervehdyksen toi khra Kari 
Lauri ja Pohjanmaan Sotaorvot ry luovutti yhdistyk-
sen Kalajoen seurakunnalle pöytästandardin nro 33.

Pohjanmaan Sotaorvot viet-
ti vuoden 2017 vuosikoko-
usta Raution seurakuntako-
dilla Kalajoella helmikuun 
viimeisenä päivänä Kale-
van päivänä 28.2. Päivän 
sää ei ollut otollinen, sillä 
lunta satoi aika lailla en-
nen kokousta, paikalla oli 
parikymmentä osallistujaa. 
Ennen tilaisuutta nautittiin 
emännän keittämää kahvia 
ja leipomia pullia. Vuosi-
kokouksen lopussa saim-
me vielä nauttia lähtökahvit 
voileipien kera.

Tilaisuuden alussa sy-
tytimme kynttilät vuonna 
2016 poismenneille alu-
eemme sotaleskille ja so-
taorpojäsenille. Kalajoen 
seurakunnan kirkkoherra 
Kari Lauri toi tervehdyksen 
vuosikokoukselle ja samal-
la Pohjanmaan Sotaorvot 
ry luovutti seurakunnalle 
yhdistyksen pöytästandar-
din numero 33. Lausuntaa 
esitti Terttu-Kaija Rantala 
Rautiosta. 

Vuosikokous valitsi yksi-
mielisesti puheenjohtajaksi 
Aulis Karvosen Vetelistä. 
Karvonen on toiminut yh-
distyksen puheenjohtajana, 
yhdistyksen perustamisesta 
alkaen vuodesta 2002 al-
kaen. Puheenjohtaja Aulis 
Karvonen on Kaatuneitten 
Omaisten Liiton liittohalli-

Pohjanmaan sotaorpojen vuosikokous Rautiossa

tuksen jäsen, jossa hän on 
ollut vuodesta 2004 lähti-
en. Tämän lisäksi kuuluvat 
Liitossa talousvaliokunnan 
puheenjohtajuus. 

Kokouksessa päätettiin 
hallituksen jäsenten mää-
rästä,  päätettiin valita10 
hallituksen jäsentä aiem-
min 12 sijasta. Hallituksen 
jäseniksi valittiin Paavo 
Hietala Sievistä, Liisa Jär-
velä Kaustiselta, Sirkka 
Keskitalo Kannuksesta, 
Jaska Kojola Pietarsaaresta, 
Ritva Laajala Perhosta, Kal-
le Rautakoski Kalajoelta, 
Ossi Ruusila Kokkolasta, 

Lauri Siirtola Lappajärvel-
tä, Erkki Simukka Kannuk-
sesta sekä Tellervo Uusiaho 
Halsualta. Kokouksessa tuli 
esille hallituksen jäsenen 
valitsemista myös Vaasan 
alueelta, mutta kun ei tul-
lut esitystä, niin päädyttiin 
edellä mainittuihin henki-
löihin. Yhteydenpitoa yllä-
pidetään Vaasan suunnalle 
vastuuhenkilöille Seija An-
nolaan, Erkki Markkulaan 
ja Mauri JV. Öljymäkeen. 
Vuosikokous valitsi myös 
yhdistykselle varapuheen-
johtajan hallituksen joukos-
ta Sirkka Keskitalon Kan-
nuksesta. Sihteerinä jatkaa 
Tommi Sinko Kalajoelta. 

Tilintarkastajiksi valit-
tiin Ritva Jylhä Halsualta 
(varalla Tapani Oksanen 
Kokkola) ja Alpo Puumala 
Kaustiselta (varalla Marjat-
ta Tjäru Kokkola).

Sotaorpojen toimin-
tasuunnitelmaan kuuluu 
mm. vaalitaan Talvisodan 
päättymistä 13.3. (Vaasan 
seudulla), vaalitaan valta-
kunnallista Kaatuneitten 
muistopäivää - jota viete-
tään toukokuun kolmante-
na sunnuntaina, vietetään 
kesäpäiviä elokuussa, osal-
listutaan Ray:n tuetuil-
le kuntoutuslomille sekä 
osallistutaan kesäkuussa 
Tuusulanjärven kierrok-
selle. Tärkeintä on omilla 

alueilla sotaorpojen yh-
teiset tapaamiset tilanteen 
mukaan. Jäsenistö koostuu 
lähinnä Keski-Pohjanmaan 
maakunnan alueelta. Enti-
sen Oulun läänin alueelta 
jäseniä on Haapajärveltä, 
Kalajoelta, Rautiosta, Reis-
järveltä, Sievistä ja Ylivies-
kasta sekä Keski-Suomen 
alueelta Kinnulasta. Lisäk-
si jäseniä on Härmänseudun 
(nykyinen Kauhava), Järvi-
seudun (Evijärvi ja Lappa-
järvi) ja Kyrön-seudun alu-
eelta (Isokyrö, Laihia ja ent. 
Vähäkyrö) sekä Vaasasta ja 
sen lähiympäristöstä. 

Kuvat ja teksti
Tommi Sinko

 

 

 
 

 
VASA KRIGSVETERANMUSEUM 

VAASAN SOTAVETERAANIMUSEO 

Specialutställning 2017 Erikoisnäyttely 

PRO FINLANDIA 
 

Öppet – Avoinna: 
Tis / Ti – Fre / Pe 10 – 12, 13 - 16 

Lö / La 10 - 14 

Guidning under öppethållningstiderna  
Opastus aukioloaikoina 

Fri entré – Vapaa sisäänpääsy 

Grupper – Ryhmät: 
Enligt överenskommelse - Sopimuksen mukaan  

t./p. (06) 312 9894 

Kyrkoesplanaden 22, Källarvåningen 
Kirkkopuistikko 22, Kellarikerros  

 

 

 
Österbottens Försvarsgille – 

Pohjanmaan Maanpuolustuskilta r.f. 
 

 

 

Muista myös 
www.kpmaanpuolustajat.� 
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Kunnioitetut Veteraanisuku-
polven edustajat niin Naiset 
kuin Miehet! Arvoisat Läs-
näolijat!

Kaaoksen uhka ja 
suojeluskuntien synty
Olemme kokoontuneet 
muistamaan niitä miehiä ja 
naisia, jotka vuoden 1917 
lopussa,  epävarmuuden 
hetkinä, suuntasivat ajatuk-
sensa edessä häämöttävään 
Suomen itsenäisyyteen. Ta-
voitteeseen uskoivat vain 
harvat. Pääosalle oli tärkein-
tä hillitä Venäjän vallanku-
mousten innostamien venä-
läisten sotilaiden lisääntyviä 
laittomuuksia. Pohjanmaalla 
alkoi syntyä ”palokuntia”. 
Näin myös Lapväärtissä. 
Taustalla vaikuttivat Voi-
maliiton perinteet ja vuoden 
1916 keväällä muodoste-
tun kylävartion itsenäisyy-
teen tähdänneet tavoitteet. 
Kristiinassa ”palokunnan” 
perustamisaloitteen teki 
kaupungin valtuusto. Ve-
näläinen sotaväki oli siellä 
muodostunut paikkakunnan 
maanvaivaksi. Marraskuun 
yleislakon aikana Suupoh-
jan ”palokunnat” muutettiin 
aseistautuneiksi suojelus-
kunniksi, joskin aseista oli 
huutava puute. 

Lappvärtin kyläpalokun-
nan johtajien kutsusta pi-
dettiin 25. toukokuuta 1917 
kokous, jossa perustettiin 
Suomen ensimmäinen suo-
jeluskunta. Suojeluskunnan 
johtoon valittiin ylioppilas 
Emil Ingves, eläinlääkäri 
Lennart Laurell ja maan-
viljelijä Erik Ådjers. Kun-
ta myönsi 5000 markan 
avustuksen, jolla ostettiin 7 
Grafton kivääriä. Heikkoja 
olivat sotimisen eväät! Ei 
ollut kehuttava myöskään 
muiden Suupohjan suoje-
luskuntien aseistus. Puute 
ilmenee silloisen aluepäälli-
kön, jääkäriluutnantti Paavo 
Talvelan päiväkirjoissa. Ase-
laiva Equvitin Västerössä 
31.10.17 purettu aselasti oli 
jaettu Vaasan pohjoispuolei-
sille alueille. Aseita ei riittä-
nyt Suupohjan suojeluskun-
nille. Equvitin toisen aselas-
tin purkaminen epäonnistui 
porilaisten saamattomuuden 
takia.

Hersalon suojeluskuntain 
historian mukaan Lapväärtin 
suojeluskunnan vahvuus oli 
perustamisaikoina 230 mies-
tä, joista vapaussotaan lähti 
200. Tilastotieto kertoo, että 
aseina oli 13 Grafton - ki-
vääriä. Kun tähän lisätään 
kunnan rahoilla ostetut 7 
Graftonia, ylletään kivää-

Prikaatikenraali Asko Kilpisen puhe Lappfj ärdin suojeluskunnan 100-vuotisjuhlassa helatorstaina 25.5.2017

Suojeluskunnat – tämän päivän vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus – löytyykö vertailupohjaa?

rijoukkueen aseistukseen. 
Olen tarkoituksella saivar-
rellut Graftonien lukumää-
rän parissa osoittaakseni, 
että vuoden 1917 lopussa oli 
Suupohjan alueella riittäväs-
ti intoa, mutta ei aseellisissa 
yhteenotoissa tarvittavaa 
aseistusta. 

Venäläisillä joukoilla oli 
ylimääräisiä aseita, joita 
jaettiin alueen punaisille. 
Venäläisten joukkojen aseis-
tariisunta Pohjanmaalla tam-
misunnuntaina 1918 alkoi lä-
hes paljain käsin. Tasapainoa 
tilanteeseen toivat Saksasta 
etukomennuskuntina Suo-
meen saapuneet jääkärit, 
jotka toivat mukanaan myös 
pienen määrän aseita. Hei-
dän merkityksensä korostui 
ensisijaisesti suojeluskun-
tien sekä Vimpelin ja Vöy-
rin sotakoulujen kurssien 
kouluttajina. Lyhyet kurssit 
tuottivat joukoille kipeästi 
kaivattua päällystöä. 

Suupohjalaiset lähtivät so-
taan jääkäriluutnantti Paavo 
Talvelan johdolla

Talvela oli käynyt Vaasas-
sa noutamassa määräyksensä 
tehtäväänsä Kristiinan alu-
eelle. Hän matkusti Vaasasta 
mukanaan kaksi parabellum-
pistoolia, tavaten Seinäjoella 
näyttävästi aseistetun Lau-
rila ”vanhemman”. Talvela 
toteaa, että suojeluskunnan 
järjestelyn olleen tuolloin 
Kristiinassa jo pitkällä. 
Suojeluskunnan puheenjoh-
taja oli pormestari Gustaf 
Aminoff. Talvelan ensiha-
vainnot olivat: ”Aseettoman 
suojeluskunnan toiminta oli 
vaikeata, sillä kaupungissa 
oli toistasataa ”ryssää” ja 
saman verran aseistettuja 
punakaartilaisia. Kaupungin 
ympäristön suojeluskunnat 

olivat sitä vastoin reippaasti 
toiminnassa. Suupohjan alu-
een suojeluskuntien yhteinen 
vahvuus oli parisen tuhatta 
miestä. Aseita ei ollut juuri 
ensinkään. Voi miten silloin 
toivoin, että jääkäritoveri-
ni Libausta olisivat vaikka 
lentokoneella tuekseni tul-
leet!”  Talvelan tuntemuksia 
Tammisunnuntain alla Suu-
pohjan alueella!

Talvela mainitsee Lap-

väärtin Emil Ingvesin olleen 
mukana Ahlaisten taistelus-
sa 14.3. Ingves oli joukkojen 
johtajana. Talvela (Ström-
sten) otti johtamisvastuun 
saavuttuaan paikalle. Talve-
la toimi suojeluskuntajouk-
kojen komentajana Porin 
- Suupohjan alueella sodan 
loppuun saakka. Talvea 
ylennettiin jääkärimajuriksi 
21 vuotiaana 30. toukokuuta 
1918. 

Pohjanlahden rannikon 
ruotsinkielinen maaseutu 
muodosti Hersalon mukaan 
Suomen ”valkoisimman alu-
een”. Irtonainen punainen ai-
nes oli työn perässä muualta 
kulkeutunutta. Se muodosti 
venäläisten aseistamana 
arvaamattoman uhan. Ve-
näläisten aseistariisunta ja 
punaisten tappiot taisteluis-
sa mahdollistivat Suupohjan 
alueella perustettujen, jääkä-
rien johtamien asevelvollis-
ten joukkojen, keskittämisen 
Karjalan rintamalle ja Neu-
vosto-Venäjän rajalle. Siellä 
suupohjalaiset juuttuivat 
taistelujen tauottua pitkäksi 
aikaa rajavartiotehtäviin. 

Suojeluskuntien 
toiminnan 

käynnistäminen 
sotien jälkeen

Alueen suojeluskuntien 
toiminta käynnistyi sodan 
jälkeen nihkeästi. Syynä oli 
Hersalon arvion mukaan 
pitkä palvelus rajavartio-
joukkona Kannaksen levot-
tomalla rajalla. Luvattu ko-
tiuttaminen oli viivästynyt. 
Suojeluskuntien toiminta 
elpyi muutamassa vuodes-
sa. Asekoulutus- ja harjoi-
tustoiminta alkoi vetää nuo-
ria puoleensa. Paikallisista 

suojeluskunnista muodostui 
sotilaskoulutuksen ohella 
nuorten miesten urheilulli-
sen toiminnan tukipiste. 

Urheilukentät ja ampuma-
radat vetivät nuoria miehiä 
puoleensa. Paikallisten Lot-
ta – yhdistysten perustami-
nen suojeluskuntien tueksi 
ei vähentänyt kiinnostus-
ta.  Jo 1920-luvun loppuun 
mennessä järjestettiin suo-
jeluskuntapiireittäin yhteisiä 
kenttäharjoituksia. Vaasan 
suojeluskunta-alueen kent-
täharjoitukseen osallistui 
vuonna 1929 yli 2600 mies-
tä. Lotat hoitivat muoni-
tuksen. Ampumatuloksissa 
Vaasan suojeluskunta-alue 
oli kärkitiloilla saksalaisten 
osumatarkkojen kiväärien 
ansiosta. Aseiden vaihtuessa 
venäläisiin sotasaalisaseisiin 
tulokset huononivat, paran-
tuakseen taas oman asetuo-
tannon (SAKO) käynnisty-
essä. Hersalon tutkimusten 
mukaan Lapväärtin suo-
jeluskunnan jäsenmäärä 
pysytteli talvisodan alkuun 
saakka noin 300 miehen 
vahvuisena.

Suojeluskunnista sekä 
Lotta–Svärd -järjestöstä oli 
kehittynyt puolustusvoi-
miemme vankka selkätuki. 
Tämän oli myös Neuvosto-
liitto ja kotimainen ääriva-
semmisto havainnut.  Suo-
jeluskuntajärjestö ja Lotta 
Svärd yhdistys oli valvonta-
komission määräyksestä lak-
kautettava ”fasistisina järjes-
töinä” sodan Neuvostoliittoa 
vastaan päätyttyä syksyn 
1945 aseleposopimukseen. 
Suojeluskuntien aktiviteetit 
Suomessa päätyivät, mutta 
jatkuivat lähes sellaisenaan 
meiltä oppia ottaneen Ruot-
sin Hemvärnetin riveissä.

Olisiko Suomessa suoje-
luskunnan mentävä aukko!

Puolustusvoimien ko-
mentaja, kenraali Gustav 
Hägglund vastasi tähän ky-
symykseen kieltävästi, kun 
Pariisin rauhansopimuksen 
rajoitusten purkaminen tuli 
mahdolliseksi 1990-luvun 
alkuvuosina. Kielletty va-
paaehtoinen asekoulutus 
voitiin jälleen käynnistää. 
”Reserviläisten järjestöt, ur-
heiluseurat ja muut aktivi-
teetit ovat tänään täyttäneet 
suojeluskuntien jättämät 
aukot”; näin kenraali perus-
teli kannanottoaan. Taustalla 
oli kenraalin ajankohtainen 
realismi. Reserviläisjärjestöt 
olivat pääosin eri kilpailuil-
la aktivoineet jäsenistönsä 
toimintaa. Aktiviteetit oli-
vat hiljalleen lisääntyneet 

Juhlapuhuja,  Vaasan Sotilasläänin entinen komentaja, prikaatikenraali evp. 
Asko Kilpinen.

Kuvassa oikealla ”Svarta korset”, joka oli perustetun ”palokunnan” ensimmäi-
nen lippu ja vieressä vasemmalla Lappväärtin Suojeluskunnan virallinen lippu 
vuodelta 1918.
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Venäläinen rakuunamiekka, Shashka, jonka omisti Emil Ingves.

Född: 15.9.1895

Dog: 1.1.1924

Dödsorsak en kraftig lungin� ammation.

Studier: Student, juridik och hovrättsauskultant.

Vörå krigsskola.

Familj: Gift med Selma So� a Hinders, född 26.5.1895 och dog 1979.

Fyra gossebarn föddes i äktenskapet.

Skyddskårs- och fosterländsk verksamhet:
25.5.1917 Medborgarmöte beslöt att grunda en skyddskår. Organisationskommitté valdes 

med: Kommunalrådet Johan Starcke, studerande Emil Ingves, bonden Emil Knus och 

ingenjör Nils Molander.

11.6.1917 Medborgarmöte valde till skyddskårens högsta ledning: Studerande Emil 

Ingves, bonden Erik Anders Ådjerds och veterinär Lennart Laurell.

8.11.1917 Vid stabsmöte utsågs studerande Emil Ingves till kårchef.

I medlet av november 1917 var skyddskårens numerär 225 man.

Problemet var bristen på vapen och ammunition.

Julen 1917 kom jägaren och löjtnanten Paavo Talvela (Thorén, Strömsten) till Lappfjärd 

och övertog den militära ledningen.

Kårchef Emil Ingves sänds till Vörå krigsskola för utbildning. Deltog i striderna vid 

Laihela, Kristinestad och avväpnade ryssarna i Lillkyro. Efter befrielsen av Kristinestad 

31.1.1918 vidare söderut mot Björneborg.

Om Kristinestads Bataljon och om Emil Ingves medverkan vid intagningen av Kris-

tinestad och senare stridsverksamhet berättas i senare inlägg i denna tidning.

Vid överbefälhavarens segerparad i Helsingfors 16.5.1918 hade Emil Ingves en synlig 

roll på häst.

Idrottsverksamhet:
Emil Ingves var med och startade Lappfjärds Ungdomsförenings Idrottsklubb LUIK.

Han personbästa enligt följande:

100 m tiden 11,9 år 1916, 

200 m tiden 25,6 år 1917, 

400 m tiden 56,9 år 1916, 

stav höjd 320 cm år 1916, 

längd 578 cm år 1917. 

Emil Ingves tävlade även i trekamp, spjut, kula, diskus, höjd och fotboll. Hans aktiva 

tävlingsperiod inföll under åren 1914 – 1917. 

Konstnärlig verksamhet:
Emil Ingves var en utmärkt tecknare och gjorde många bilder av sin hemby Lappfjärd 

och av staden Kristinestad. 

Selma Ingves           Emil Ingves
* 1895-1979              1895-1924
os. Hinders

1990-luvulle tultaessa. Tarve 

ohjattuun vapaaehtoiseen so-

tilaskoulutukseen oli selvästi 

kasvanut. Taustalla vaikutti 

taloudellisesta lamasta joh-

tunut kertausharjoitusten 

”nollaaminen”. Presidentti 

Mauno Koiviston ilmoitus 

rauhansopimuksen ”vanhe-

nemisesta” avasi tien vapaa-

ehtoiselle koulutukselle. Oli 

luotava vastuullinen koulu-

tusorganisaatio ja toiminnal-

le lailliset kehykset.

Toimin 1995 alkaen Vaa-

san Sotilasläänin komentaja-

na. Minulla oli mahdollisuus 

nähdä ja kokea rajoitusten 

katoamisesta johtuneet niin 

ylilyönnit kuin myös koulu-

tusorganisaation rakentami-

sen reserviläisissä tuottama 

tyytyväisyys. Aseiden ja 

varusteiden kotisäilytys tyr-

mättiin heti! Siitä ratkaisusta 

aika oli ajanut ohi. Vapaaeh-

toisen koulutusjärjestelmän 

kehittymisen eri vaiheiden 

ja puolustusvoimia ravis-

telleiden supistusten ja or-

ganisaatiomuutosten kaut-

ta, päädyttiin tämän päivän 

vastuulliseen ja toimivaan 

organisaatioon.

Tämän päivän Maan-

puolustuskoulutusyhdistys 

(MPK) on valtakunnallinen 

vapaaehtoisen maanpuolus-

tuskoulutuksen yhteistyöjär-

jestö. MPK:lla on 15 jäsen-

järjestöä, joiden koulutusta 

MPK ohjaa, tukee ja sovit-

taa yhteen. Laki määrittää 

MPK:n tehtävät.

Puolustusministeriö oh-

jaa MPK:n toimintaa, jo-

ka perustuu ministeriön 

budjettirahoitukseen sekä 

puolustusvoimien kanssa 

tehtävään sopimukseen so-

tilaallisen koulutuksen tuot-

tamisesta. Koulutuksesta 2/3 

on vapaaehtoista sotilaallista 

ja sotilaallista valmiutta pal-

velevaa koulutusta. 1/3 on 

kaikille avointa varautumis 

– ja turvallisuuskoulutusta. 

MPK kouluttaa vuosittain 

noin 50.000 henkilöä ja 

koulutusvuorokausia ker-

tyy liki 80.000. Koulutus-

määrät ovat vuoden 2008 

jälkeen nousseet noin 80 %. 

Puolustusvoimien tilaaman 

koulutuksen painopiste on 

maavoimien paikallispatal-

joonien koulutuksessa sekä 

aselajikoulutuksessa. Ase- ja 

ampumakoulutuksella yllä-

pidetään ampumataitoa. 

MPK:n koulutuksen osal-

listuvista on 20 % naisia. 

Asepalveluksen ei suoritta-

neille tarjotaan koulutusta, 

joka mahdollistaa heidän 

sijoittamisensa kriisiajan 

kokonaisturvallisuutta tu-

keviin tehtäviin. Koulutusta 

suunnataan myös lukiolaisil-

le ja kiinnostuneille nuorille. 

Kurssit ovat lähinnä henki-

lökohtaiseen turvallisuuteen 

liittyviä kursseja.

Tämän päivän aluetoimis-

toilla on ratkaiseva merkitys 

MPK:n toiminnassa. Alue-

toimisto asettaa koulutusta-

voitteet, järjestävät koulu-

tuksessa tarvittavan tuen ja 

kutsuvat reserviläiset palve-

lukseen. Vastaavasti MPK 

tukee aluetoimistoja niillä 

alueilla, joissa puolustusvoi-

mien resurssit ovat niukat. 

Esimerkkinä olkoon Vaasan 

aluetoimiston vastuualue!

Arvoisa Juhlaväki! Tämän 

päivän Suomesta ei löy-

dy Suojeluskuntajärjestön 

mentävää aukkoa! Tämän 

päivän yhteiskunta ei ole 

valmis hyväksymään ennen 

sotiamme voimassa olleita 

lakeja ja asetuksia, joilla 

mahdollistettiin suojelus-

kuntien aseellinen toimin-

ta. Suojeluskuntien antama 

asekoulutus sekä taktisen 

ajattelun perustaidot loivat 

Suomen puolustusvoimien 

selkärangan, joka osoitti sit-

keytensä sotiemme raskai-

na vuosian. Menneeseen ei 

kuitenkaan ole paluuta. Mei-

dän on tänään rakennettava 

tämän päivän yhteiskuntaan 

ja puolustusvoimiin nivelty-

vä kokonaisuus. 

Maanpuolustuskoulu-

tusyhdistys on Puolustus-

ministeriön ja Puolustus-

voimien tuella sekä prikaa-

tikenraali Pertti Laatikaisen 

johdolla rakentanut tämän 

päivän suomalaiseen yhteis-

kuntaan ja lainsäädäntöön is-

tuvan kokonaisuuden. 1990 

– alkuaikojen ”villinlännen” 

menettelytavat ja kirjavat 

univormuesitykset, historial-

liset tunnukset mukaan luki-

en, on saatu ruotuun. Meillä 

on tänään luotettavasti toimi-

va puolustusvoimia tukeva 

ja reserviläisten koulutusta 

edistävä kokonaisuus, joka 

tuo oman osuutensa Suomen 

puolustuksen uskottavuu-

teen.  Kyllä sitä kannattaa 

häpeämättä myös ulkomaa-

laisille esitellä! Nimimerkki 

kokemusta on! 

Hovioikeudenauskultantti J. Emil Ingvesin hauta-
muistomerkki Lappväärtin hautausmaalla.

Johan Emil Ingves
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Lohtajan Sotaveteraanit ry 

vietti 50-vuotisjuhlaa sun-

nuntaina 12.3.2017. Juhla 

oli samalla Talvisodan päät-

tymisen muistopäivä.

Juhlapäivä aloitettiin Loh-

tajan kirkossa messupalve-

luksella. Partiolippukunta 

Lohtajan Teiskuveljien par-

tiolaiset toivat Suomen lipun 

ja veteraanilipun kirkkoon 

kanttorin soittaessa Veteraa-

nin iltahuudon.  Kirkossa 

saarnasi ja toimi liturgina 

kirkkoherra Sakari Typpö.  

Jumalanpalveluksen jälkeen 

veteraanit laskivat havusep-

peleen viime sotien sankari-

muistomerkille kunniavarti-

on, lippuvartion ja yleisön 

ollessa läsnä. 

Seurakuntakodissa nau-

tittujen kirkkokahvien jäl-

keen oli 50-vuotisjuhla. 

Tervehdyssanat esitti yhdis-

tyksen puheenjohtaja sota-

veteraani Juhani Jukkola. 

Tervehdyspuheessa hän va-

lotti yhdistyksen toimintaa 

vuosikymmenten aikana. 

Tämän jälkeen Kokkolan 

Nuorisosoittokunnan Pu-

hallinkvintetti soitti Oskar 

Merikannon Valse lente se-

kä Koiviston polskan (trad.).  

Nuorten puheenvuoron toi 

nuorisotyönohjaaja Ville 

Orjala. Hän kertoi nuorten 

suhtautumisesta veteraanien 

ansioihin maamme histori-

assa sekä veteraanien teko-

jen merkitykseen maamme 

nykyiseen aikaan. Nuoret 

olivat kirjoittaneet omia 

ajatuksiaan veteraaneista 

ja heidän toimistaan silloin 

siellä jossakin, ja nykyisin. 

Nuorten suhtautuminen oli 

kunnioittava ja hyvin arvos-

tava.

Juhlapuheen piti eversti 

evp Rauno Lankila. Hän on 

musiikkiryhmä Ajomiehet 

esitti laulut Pienet kukkivat 

kummut (Ragnar Nyholm) 

ja Kuudes joulukuuta (V-P. 

Lintula/P. Mäenpää). Tämä 

laulu oli harvemmin kuultu, 

mutta erittäin puhutteleva. 

Siinä oli kertosäkeenä :” 

ilman ontuvaa ystävääni/ 

olisimme vain läntinen lää-

ni/ ilman miestä jonka jalka 

on nyt puuta/ olis’ arkipäivä 

kuudes joulukuuta/ ilman 

teitä sieltä jostain selvinnei-

tä/ puhuisimme vierasta kiel-

tä/ ilman heitä joiden ristit 

ovat puuta, olis’ arkipäivä 

kuudes joulukuuta.”

Juhlaan toivat terveh-

dyksen Kokkolan kaupun-

gin kaupunginjohtaja Stina 

Mattila, Keski-Pohjanmaan 

Sotaveteraanipiirin toimin-

nanjohtaja Risto Pouttu sekä 

Lohtajan seurakunnan kirk-

koherra Sakari Typpö.

Juhlan päätössanat esitti 

yhdistyksen sihteeri Matti 

Uusi-Rauva. Päätössanoiksi 

hän luki Anna-Mari Kas-

kisen runon Puolesta Isän-

maan. Tämä runon Suomen 

Sotaveteraaniliitto on valin-

nut sävellyskilpailuun. Juh-

lan järjestelyihin osallistui-

vat Lohtajan seurakunnan ja 

Kokkolan kaupungin lisäksi 

Kokkolan Sotilaskotiyhdis-

tyksen sotilaskotisisaria tar-

joilussa ja Maanpuolustus-

koulutus ry kunniavartiossa 

sankarihaudoilla. Juhlaan 

osallistui noin 90 henkilöä.

Isänmaallinen ja arvokas 

juhla päätettiin Ajomiesten 

johdatuksella yhteisesti lau-

lettuun Veteraanin Iltahuuto-

lauluun, joka jäi soimaan 

korvissa kotimatkan ajaksi.

Teksti: Matti Uusi-Rauva
Kuvat: Juha Salo

Lohtajan  Sotaveteraanit ry 50 vuotta

lohtajalaissyntyinen sotilas, 

joka toimi mm. Ilmatorjun-

nan tarkastajana ja siten oli 

useita kertoja Lohtajan Ilma-

torjuntaleirillä. Hän kiinnitti 

huomiota veteraanien ja hei-

dän puolisoidensa ja leskien 

kuntoutuksen hoitamiseen 

sekä siihen, etteivät veteraa-

nisukupolven uhraukset saa 

unohtua kansaltamme. Olisi 

myös harkittava koulujen 

opetusohjelmissa enemmän 

otettavaksi huomioon his-

torian opetuksessa sotien 

osuus.

Tämän jälkeen Laulu- ja 

Vas. sotaveteraanit Kalervo Seikkula 94 v), Paavo Palola (96 v), Juhani Jukkola (91 v) ja Reino Perander (93 v).

Veteraanit sankarihau-
dalla, vas, Juhani Juk-
kola, oikealla Kalervo 
Seikkula, Paavo Palola, 
seppelettä pitää sihteeri 
Matti Uusi-Rauva

Juhlavieraita, eturivissä vas. Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin toim.joht. Risto Pouttu, eversti evp Rauno Lankila, sotaveteraa-
nit Kalervo Seikkula, Paavo Palola, Juhani Jukko-la, kaupunginjohtaja Stina Mattila, sotaveteraani Reino Perander, pikku-lotta Eeva 
Perander, Lohtajan Sotaveteraanien sihteeri Matti Uusi-Rauva.
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Arvoisat evijärveläiset, hy-

vät juhlavieraat, Muutokset 

puhuttaessa mahdollisia 

Minulle on suuri ilo ja kun-

nia olla taalla tänään teidan 

kanssanne kunnioittämässa 

esi-isien muistoa. Olette 

halunneet kunnioittaa tätä 

muistoa hankkimalla tykin 

ja asettämälla sen arvokkaal-

le paikalle. Saamani tiedon 

mukaan idea tykin hankki-

miseksi on tullut Evijärvi-

seuralta, mutta prosessi on 

ollut monen tahon yhteinen 

ponnistus. 

Tykki on ostettu Puolus-

tusvoimilta ja haettu Lieves-

tuoreelta asti. Matkaa kertyi 

yli 500 km ja haku kesti 

noin 19 tuntia. Myös se on 

erityinen ponnistus ja osoitus 

peräänantämättomuudesta.

Olette valinneet juhlapäi-

väksenne Puolustusvoimain 

lippujuhlan päivän ja siten 

myös Mannerheimin syn-

tymapäivän. Tänään järjes-

tettävän valtakunnallisen 

paraatin teemana on: Maan-

puolustus kuuluu kaikille.

Arvoisat kuulijat, tänä 

vuonna juhlimme itsenäisen 

Suomen satavuotista taival-

ta. Tämä tykinpaljastustilai-

suus on myös osa virallisia 

Suomi 100 -tapahtumia. 

Juhlaa on kylliksi, sillä myös 

Evijärven kunta täyttää tänä 

vuonna 150 vuotta. Juhlan 

keskellä on tärkeää pysäh-

tyä muistamaan kaikkia 

niita miehiä ja naisia, jotka 

itsenäisyytemme ovat aikoi-

naan mahdolliseksi tehneet. 

Meidän tulee kansakuntana 

kiinnittää huomio heihin, 

jotka kantoivat raskaimman 

taakan sotien vaikeina vuo-

sina.

Tasavallan 100-vuotinen 

taival ei ole ollut helppo. Sel-

viytymistaisteluita on käyty 

niin sodissa, politiikan kabi-

neteissa kuin kansalaisten ja 

perheiden elämassäkin. Mie-

lestäni tuohon sadan vuoden 

jaksoon on kuitenkin sisäl-

tynyt paljon enemmän ilon 

aiheita kuin murhetta. Suurin 

syy iloon on kansamme va-

paus ja yhtenäisyys.

Vaikka nykyaika korostaa-

kin yksilöllisyyttä, Suomen 

kansa on isoissa asioissa 

yksituumainen. Kaiken 

mediakohinan, tosiTV: n ja 

lööppien takaa löytyy kansa, 

joka rakastaa maataan ja ha-

luaa tehdä työtä ja uhrauksia 

sen hyväksi. Näin on ollut jo 

sata vuotta, ja olen varma, et-

ta näin tulee olemaan myös 

jatkossa.

Arvoisat kuulijat, Poh-

janmaalla on aina vallinnut 

isänmaallinen maanpuo-

lustushenki, joka yhdistää 

kaikki sukupolvet. On kun-

nia-asia saada kuulua tähän 

heimoon, se on minulle 

ylpeyden aihe ja velvoittaa 

minua toimimaan pohjalai-

sen maanpuolustusperinteen 

mukaisesti.

Suomalaisten maanpuo-

lustushenki- ja tahto ovat 

yleisestikin ottaen korkealla 

tasolla. Viime joulukuussa 

julkistetun Maanpuolus-

tustiedotuksen suunnittelu-

kunnan kyselytutkim uksen 

perusteella 71 prosenttia 

kansalaisista ilmaisi halun-

sa puolustaa Suomea aseel-

lisesti, vaikka tulos olisi 

epävarma. Tämä prosent-

tiluku on säilynyt vakaasti 

korkeana aina 1990-luvun 

alusta saakka. Kansalaisten 

sitoutumista tähän kuvaa 

se, että saman tutkimuksen 

mukaan yleisen asevelvolli-

suuden kansansuosio jatkaa 

liki 80 prosentin lukemissa.

Hyvät kuulijat,

Sisäministerinä vastaan 

Suomen sisäisestä turvalli-

suudesta, ja valtioneuvoston 

jäsenenä osallistun koko-

naisturvallisuutta ja myös 

maanpuolustusta koskevien 

asioiden käsittelyyn. Sisä-

ministeriön hallinnonalalla 

toimivat viranomaiset ovat 

joka päivä turvallisuuden 

“etulinjassa”. Rajavartio-

laitos huolehtii rajojemme 

turvallisuudesta ja pelastaa 

ihmishenkiä merellä. Poliisi 

vastaa yleisestä järjestykses-

tä ja turvallisuudesta. Pelas-

tustoimi ennalta ehkäisee on-

nettomuuksia sekä pelastaa 

ja auttaa onnettomuuksien 

uhreja.

Turvallisuus on monita-

hoinen kokonaisuus, jossa 

syiden ja seurauksien ketjut 

ovat pitkiä sekä maantieteel-

lisesti, ajallisesti etta sisällöl-

lisesti. Suomalaisten kokema 

turvallisuuskin, tai toisaalta 

sen puute, koostuu lukemat-

tomista osatekijoista. Osa 

niistä liittyy kansalaisten 

omaan välittömään elämän-

piiriin, kun taas toiset ovat 

hyvinkin globaaleja. Esimer-

kiksi oman kodin sähkönja-

kelun hairiöt ja maapallon 

ilmaston lämpeneminen ovat 

mittasuhteiltaan asteikon ää-

ripäissä. Yhtä kaikki molem-

mat vaikuttavat siihen, kuin-

ka turvalliseksi kansalainen 

kokee elämänsä Suomessa.

Sisäisen turvallisuuden 

haasteet näyttävät muuttu-

neen peruuttamattomasti. 

Globalisaation myötä Suo-

mikaan ei ole enää sivussa 

maailman- ja Euroopan-laa-

juisista ilmiöista ja kriiseistä.

On täysin ymmarrettä-

vää. jos kansalaiset ovat 

huolissaan turvallisuudesta. 

Sisäministerinä haluaisin ko-

vasti vakuutella, ettei syytä 

huoleen ole. En kuitenkaan 

sano niin, koska turvallisuu-

desta pitää aina olla vähän 

huolissaan. Liioitteluun tai 

murehtimiseen ei kuitenkaan 

ole syytä.

Sisäministeriön hallin-

nonalan viranomaiset työs-

kentelevat vuoden jokaise-

na päivänö turvallisuuden 

eturintamassa sen vuoksi, 

etta suomalaiset olisivat tur-

vassa. Sen lisäksi iso osa tur-

vallisuudesta huolehtimisen 

vastuusta kuuluu jokaiselle 

kansalaiselle. Arjen valin-

noilla jokainen voi vaikuttaa 

seka omaan, lähipiirinsä  etta 

Suomen turvallisuuteen.

Arvoisat kuulijat, Yksi 

viime aikojen ilmiöistä on 

sotilaallisen voiman lisään-

tyminen ja sen käyttäminen 

Euroopan lähialueilla. Venä-

jän toimet Ukrainassa ovat 

heijastuneet koko Euroop-

paan. Poliittinen ilmapiiri on 

kiristynyt, valtioiden ja ryh-

mittymien välinen vuoropu-

helu vähentynyt ja sotilaalli-

sen voimannäytön tapaukset 

ovat lisääntyneet. Tämä on 

johtanut turvallisuustilan-

teen heikkenemiseen myös 

Itämeren alueella.

Vakauden tilalle on hiipi-

nyt lisääntyva epävarmuus 

ja ennustettavuuden heik-

keneminen. Viimeaikainen 

kehitys on muuttanut va-

kiintuneita käsityksiä vallit-

sevista turvallisuusuhkista. 

On nähty suunnitelmallista 

toimintaa, jossa kohteena 

olevan valtion heikkouksia 

hyödynnetään. Keinovali-

koima on laaja: informaa-

tio-operaatiot, taloudellinen 

ja teknologiaan perustuva 

painostus, tunnuksettomat 

sotilaat tai kybervaikutta-

minen – ja keinovalikoima 

laajenee edelleen.

Turvallisuusymparistöm-

me on vaikeutunut. Miten 

tähän tulisi suhtautua? Vas-

taus kuuluu – vakavasti. 

Tilanteiden ennustettavuus 

on heikentynyt olennaisesti 

ja tästä johtuen varautumi-

nen ja kriisivalmius pitää 

olla kunnossa. Meidän tulee 

olla koko ajan valveilla ja 

tarkastella varautumissuun-

nitelmiamme ja toimintata-

pojamme. Tätä työtä teemme 

myös sisäministeriössä koko 

ajan.

Arvoisat kuulijat, Suomen 

puolustaminen on jokaisen 

suomalaisen velvollisuus. Se 

on myös, ja ennen kaikkea, 

oikeus. Varusmies- ja reser-

vilaiskoulutuksella luodaan 

se voima, johon pienellä 

maalla ei muuten olisi mah-

dollisuuksia.

Taalla Pohjanmaalla ei 

enää ole puolustusvoimien 

joukko-osastoja. Maanpuo-

lustustyö ei ole kuitenkaan 

loppunut Pohjanmaalta. 

Koko maata puolustetaan. 

Pohjalaiset nuoret miehet 

ja naiset suorittavat varus-

miespalveluksensa muual-

la, ja reserviläisina käyvät 

kertausharjoituksissa oman 

joukkonsa mukana.

Hyvät kuulijat, Suomi on 

hyvä ja turvallinen maa. Se 

on ollut ja tulee aina olemaan 

puolustamisen arvoinen. 

Suomalaiset huolehtivat 

toistensa turvallisuudesta 

monilla eri tavoilla. Valtio-

valta ja viranomaiset eivat 

voi yksin taata turvallisuut-

ta, vaan siihen tarvitaan jo-

kaisen suomalaisen panosta. 

Suomi 100 -juhlavuoden tee-

mana on “Yhdessä”. Olkoon 

tämä tilaisuus jälleen näyttö 

ja muistutus meille kaikille, 

etta yhdessä onnistutaan ja 

yhdessä tehdään turvallinen 

Suomi! 

Sisaministeri Paula Risikko

Evijärven tykin paljastustilaisuus 4.6.2017

Sisäministeri Paula Risikko ja Evijärvi-seuran pu-
heenjohtaja Heikki Valijoki.

Kunniavartiossa Jouni Kultalahti ja Sakari Lehto.

Musiikista vastasi Ylihärmän soittokunta Paavo Mularin johdolla.

TIlaisuus oli osa Suomi100 -juhlavuoden ohjelmaa.
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Näin luonnehti kiinalai-

nen sotapäällikkö Sun Tzu 

2600 vuotta sitten kirjoitta-

massaan teoksessa Sodan-
käynnin taito sitä suurta 

merkitystä, mikä lipuilla ja 

viireillä sekä rummuilla ja 

soittimilla oli sotajoukkojen 

merkinannossa ja johtami-

sessa. Vastaavalla tavalla jo 

muinaisen Egyptin kauppa-

alukset ja antiikin Kreikan 

laivat käyttivät lippuja sekä 

tunnuksinaan että merkinan-

toihinsa.

Valtiollisten järjestelmi-

en kehittyessä liput tulivat 

käyttöön myös siviilihal-

linnossa. Samalla lipun 

merkitys merkinannossa 

ja johtamisessa väheni, li-

pusta tuli ennen kaikkea 

valtiollisen tai sotilaallisen 

yksikkönsä tunnusmerkki, 

johon yleensä liittyi vahva 

yksikön toimintamuodosta 

ja -paikasta johtuva arvola-

taus. Lipusta tuli tätä kautta 

tärkeä yksikön perinnettä 

säilyttävä ja välittävä sym-

boli. Tässä kirjoituksessa 

tarkastelen edustamani kil-

lan, Österbottens Försvars-

gille – Pohjanmaan Maan-

puolustuskilta r.f.:n, lipun yli 

300 vuoden taakse ulottuvaa 

perinnettä.

Kaupunkien porvareiden 

oli jo keskiajasta lähtien pi-

tänyt huolehtia kaupunkien 

turvallisuuden takaavista 

toimenpiteistä. Vuonna 1619 

annetulla kuninkaan määrä-

yksellä kaupunkeihin tuli pe-

rustaa porvariskaartit, joiden 

toimintaan ja varustamiseen 

jokaisen täysi-ikäisen por-

varin tuli osallistua. Armas 

Luukko kutsuu tätä velvol-

lisuutta Vaasan historian I 

osassa (vuodet 1606–1721) 

kunnalliseksi asevelvolli-

suudeksi. Vaasan porva-

riskaartista on ensimmäinen 

kirjallinen maininta v. 1648. 

Heti seuraavana vuonna se 

sai seremoniallisen kun-

niatehtävän vastaanottaes-

saan paraatikatselmuksessa 

kreivi Pietari Brahen tämän 

vieraillessa Vaasassa. Kaarti 

oli järjestäytynyt komppani-

aksi.

Porvariskaartilla oli oma 

lippu jo 1600-luvulla. Lipun 

syntyvaiheista tai ulkomuo-

dosta ei ole kuitenkaan säily-

nyt jälkipolville tietoja. Luu-

kon ja Vaasan varuskunnan 

historian kirjoittaneen Stig 

Roudasmaan mukaan tie-

detään vain, että lipun ovat 

hävittäneet tai vieneet mu-

kanaan venäläiset sotilaat, 

jotka Suuren Pohjan sodan 

jälkeisenä Isonvihan aikana 

1714–1721 miehittivät Vaa-

saa ja Pohjanmaata.

1700-luvulle tultaessa 

kaupungin väkiluku oli kas-

vanut niin paljon, että porva-

rien määrän suhteessa kasva-

nut kaarti edellytti sen jaka-

mista kahteen komppaniaan. 

Toista komppaniaa varten 

tilattiin myös lippu (vanha 

lippu oli edelleen käytössä). 

Lipun suunnitteli isokyrö-

läissyntyinen Tukholmassa 

vaikuttanut taidemaalari ja 

-graa� kko Elias Brenner v. 

1703. Lippu luovutettiin por-

variskaartille 1705. Lippuun 

oli käytetty 8 ¼ kyynärää 

sinistä palttinaa. Lippu oli 

kaunis ja koristeellinen, kes-

kuskuvio oli Vaasa-aiheinen 

ja ajan tavan mukaan maalat-

tu, reunoja kiersi kullattu ko-

riste. Pohjanmaan museossa 

on lippua kuvaava akvarelli.

Uudella lipulla oli lähes 

yhtä kolkko kohtalo kuin en-

simmäisellä lipulla. Vaikka 

porvariskaartit eivät yleensä 

osallistuneet sodankäyntiin 

oman kaupunkinsa ulko-

puolella, niin Vaasan porva-

riskaarti oli kuitenkin mu-

kana komppanian vahvuu-

della (120 miestä) Napuen 

onnettomasti päättyneessä 

taistelussa v. 1714. Miehistä 

lähes 100 sai surmansa tai 

joutui vangiksi. Uusi lippu 

joutui venäläisten haltuun. 

Nämä veivät sen mukanaan 

ja lippu kuuluu nykyisin Pie-

tarin tykistömuseon kokoel-

miin. Pohjanmaan museon 

jykevissä ovissa olevista 

Emil Wikströmin pronssire-

liefeistä yksi kuvaa Vaasan 

porvariskaartin taistelua 

Napuella venäläisjoukkoja 

vastaan. Porvariskaartin lip-

pu on relie� ssä keskeisellä 

paikalla ja sen tunnusmerkit 

ovat selvästi näkyvissä.

Pohjanmaan museon 

kokoelmiin kuuluu myös 

Napuella menetetyn lipun 

mukaan tehty kopio (kiitän 

Pohjanmaan museon Kaj 

Höglundia saamistani por-

variskaartin lippua koske-

vista tiedoista). Lipun ovat 

valmistaneet oululaiset nai-

set Vapaussodan alussa ja se 

on luovutettu 3.2.1918 Vasa 

Skyddskårille ”Oululaisten 

kiitoksena vapauttajilleen”. 

Lippu on vaaleansinistä silk-

kiä, brodeerattu. Keskellä on 

kullanruskea Vaasain lyhde 

ympärillään tammenlehvä-

Kiltalippu kantaa 
monisatavuotista 
perinnettä

Kamppailu Vaasan porvariskaartin lipusta Napuen taistelussa 19.2.1714, Emil 
Wikströmin pronssirelie�  Pohjanmaan museon ovissa.

”Kun joukkoja käytetään massoittain, ne leviävät laa-

jalle alueelle, jolloin korvat eivät kuule selvästi eivätkä 

silmät näe kirkkaasti. Siksi upseerit ja miehistö määrätään 

etenemään tai vetäytymään lipuilla ja viireillä annettavien 

merkkien mukaan ja liikkumaan tai pysähtymään kellojen 

ja rumpujen antamien merkkien perusteella. Näin rohkeat 

eivät etene yksin eivätkä pelkurit pakene.”

Vasa Skyddskårin lippu Vaasan kirkon puistossa v. 1919 (Museovirasto)

Elias Brennerin v. 1703 suunnitteleman Vaasan por-
variskaartin lipun kopio vuodelta 1918 ( Pohjanmaan 
museo)

seppele, alhaalla ja sivuilla 

kolme kreivillistä kruunua. 

Alakulmissa on kolme rans-

kalaista liljaa, yläkulmissa 

kolme ristiä ja ylinnä teksti 

Benignitate Fundatoris. Lip-

pu on kiinnitetty mustaan 

tankoon. Lippu on haalis-

tunut ja melkein valkoinen. 

Lipun ulkonäkö ja kuvaus 

vastaavat täysin (kangas-

materiaalia lukuun ottamat-

ta) Brennerin Vaasan porva-

riskaartille suunnittelemaa 

lippua.

Vasa Skyddskårin lippu 

tuli siis olemaan porva-

riskaartin lipun mukainen. 

Tämä käy hyvin ilmi mm. 

Kansallisarkiston suojelus-

kuntalippujen lippupiirros-

kokoelmasta, joka sisältää 

Vasa Skyddskårin lipun lip-

pupiirroksen. Museoviraston 

kuvassa vuodelta 1919 näh-

dään myös suojeluskunnan 

lippu Vaasan kirkon puis-

tossa.

Österbottens Försvarsgil-

le – Pohjanmaan Maanpuo-

lustuskilta on perustettu v. 

1981. Kilta on alueellinen 

kilta, jonka tehtäviin kuuluu 

keskeisesti maanpuolustuk-

seen liittyvien perinteiden 

vaaliminen. Kilta sai oman 

lipun v. 1994 ja sen naulaus 

suoritettiin killan vuosipäi-

vänä Tammisunnuntaina 

30.1.1994. Lippu noudattaa 

väritykseltään ja kuvioinnil-

taan Vaasan porvariskaartin 
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Tänä vuonna otettiin Pietarsaaressa 

poikkeuksellisesti mukaan lippu-

rintama Kaatuneiden muistopäi-

vän juhlallisuuksiin. Normaalisti 

järjestöliput ovat mukana ainoas-

taan 6.12. Lions Club Pietarsaari 

isännöi tapahtumaa ja Pietarsaaren-

seudun Reserviläiset sekä Pietar-

saaren Reserviupseerikerho järjesti 

lipunkantajia. Pedersören kirkolla 

laskettiin seppeleet jumalanpalve-

luksen jälkeen.

Kaatuneiden 
muistopäivä 
Pietarsaaressa

Ylil (res) Johan Nygård johti lippurintama. Preml (res) Johan Nygård ledde fankolonnen. Foto: 
Johan Irjala

I år ordnades undantagsvis fan-

kolonn i Jakobstad i samband med 

uppvaktningarna i samband med 

de Stupades dag. I normala fall är 

fanorna enbart med 6.12. LC Pie-

tarsaari organiserade evenemanget 

och fanbärare kom denna gång 

från Jakobstadsnejdens Reservis-

ter och Jakobstads Reservof� cers-

klubb. Vid Pedersöre kyrka var det 

kransnedläggning efter gudstjäns-

ten.

marsalkka Mannerheimin 

ratsastajapatsaalle. Suomen 

ja killan liput ovat kunnia-

vartiossa. Killan lippu on 

lippua, välillisesti siis myös 

Vasa Skyddskårin lippua. 

Lippu on materiaaliltaan 

vaaleansinistä pellavapaltti-

naa, mahdollisesti siis samaa 

kuin alkuperäinen porva-

riskaartin lippu.

Kaikissa kuvailemissani 

lipuissa on latinankielinen 

teksti Benignitate Fundato-

ris. En ole kirjallisista läh-

teistä löytänyt tälle suomen-

kielistä vastinetta. Käännyin 

siksi suojeluskuntaperinteen 

parissa työskentelevän ja la-

tinaa harrastavan ystäväni 

varatuomari Timo Meri-

lahden (Varsinais-Suomen 

Maakuntasäätiö) puoleen 

suomennoksen löytämiseksi. 

Merilahti piti täsmällisen 

suomennoksen löytämistä 

hankalana.  Fundatoris on 

genetiivi sanasta fundator 

(perustaja). Kirkon ja uskon-

non vaikutusvalta 300 vuot-

ta sitten huomioon ottaen se 

voisi tarkoittaa jopa Luojaa. 

Benignitate on ablatiivimuo-

to sanasta benignitas (lem-

peys, suopeus, anteliaisuus, 

hyväntahtoisuus). Tekstin 

merkitys voisi näin hyvin 

olla Luojan hyväntahtoisuu-

della tai Luojan avulla.

Pohjanmaan Maanpuolus-

tuskilta tuo lipullaan esiin 

vanhaa maanpuolustuspe-

rinnettä, kun lippu on esillä 

eri juhlatapahtumissa. Vuo-

sipäivänään kilta järjestää 

alueen maanpuolustusjär-

jestöjen yhteisen Tammisun-

nuntain juhlan. Osana juh-

lallisuuksia Kasarmintorin 

Perinnemuurille lasketaan 

havuseppele. Tilaisuudessa 

on mukana Suomen lipun ja 

killan oman lipun lisäksi n. 

20 maanpuolustusjärjestön 

lippua. Puolustusvoimien 

lippujuhlapäivänä kilta las-

kee laakeriseppeleen Vaasan 

kaupungintalon portaikon 

ylätasanteella sijaitsevalle 

Vasa Skyddskårin lipun lippupiirros (Kansallisar-
kiston suojeluskuntalippujen lippupiirroskokoelma)

Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta r.f.:n lippu

mukana kaikissa kansallis-

ten juhlapäivien yhteydessä 

muodostettavissa lippulin-

noissa. Killan lippu tuo näin 

tervehdyksen nykypäivään 

yli 300 vuotta jatkuneesta 

maanpuolustustyöstä.

Ilkka Virtanen
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NUKU RAUHASSA -tapahtuma 
Vaasassa keskiviikkona 23.8. klo 10–17 
Vaasan sisäsatamassa toteutettavassa kokonaisuusturvallisuusta-
pahtumassa esitellään monipuolisesti eri maanpuolustus- ja turval-
lisuusjärjestöjen sekä viranomaisten toimintaa osallistavien rastien 
ja kilpailujen sekä kalustoesittelyjen ja toimintanäytösten muodossa. 
Tapahtumassa on mm. mahdollista päästä seuraamaan huumekoi-
rien toimintaa sekä harjoittelemaan ensiapu- ja pelastustaitoja. Vaa-
san tapatuman teemana on ”Turvaa vesillä” jossa tuodaan erityisesti 
esille vapaaehtoisjärjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaa merellä. 
Tapahtuman yhteydessä järjestetään Puolustusvoimien Suomi 100 
-kesäkiertue 2017 Vaasan torilla klo 18 alkaen.

MISTÄ ON KYSE?
Vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen toimeenpanema hanke tuo 
yhteen kaikki keskeiset maanpuolustus- ja turvallisuustoimijat. Mukana 
ovat mm. Sisäministeriö, Puolustusministeriö, Puolustusvoimat, Poliisi, 
Pelastustoimi, Hätäkeskuslaitos, Tulli ja Rajavartiolaitos. Maanpuolus-
tuksen Tuki ry:n koordinoima hanke on osa Valtioneuvoston kanslian 
Suomi100-ohjelmaa.  Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii hank-
keen korkeimpana arvolähettiläänä.
Erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu hanke esittelee maanpuolustus-
ta ja kokonaisturvallisuutta jokaiselle kuuluvana asiana. Hankkeen tar-
koituksena on lisätä tietämystä kokonaisturvallisuudesta ja motivoida 
osallistumaan vapaaehtoiseen maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön. 
Syrjäytymisen torjuminen ja veteraanien perinnön välittäminen ovat 
hankkeen keskiössä. Voittoa tavoittelematon hanke toteutetaan pitkälti 
vapaaehtoisvoimin ja vastikkeettoman työn osuus on siinä erittäin 
suuri.
Hanke koostuu eri puolilla Suomea touko-elokuussa 2017 toteutetta-
vasta kymmenestä kokonaisturvallisuustapahtumasta, huipentuen Hel-
singin Kansalaistorilla järjestettävään päätapahtumaan. Tilaisuuksien 
yleisötavoite on 300 000 ja laadukkaalla kampanjalla tavoitellaan jopa 
kahta miljoonaa suomalaista. Kampanjan teemana on NUKU RAU-
HASSA, jotta Suomessa kaikki voisivat nukkua rauhassa.

NUKU RAUHASSA Kokonaisturvallisuuden Suomi 1

SOV TRYGGT I VASA 
23.8.2017 kl 10–17
Vid det helhetssäkerhetsevenemang som ordnas i Vasa innerhamn 
presenteras mångsidigt olika försvars- och säkerhetsorganisationers och 
myndigheters verksamhet i olika former. Vid evenemanget är det bl. a. 
möjligt att följa med droghundars verksamhet samt att öva förstahjälps- 
och räddningsfärdigheter. Temat för evenemanget i Vasa är ”Säkerhet till 
sjöss” och där poängteras speciellt frivilligorganisationers och myndighe-
ters samarbete till havs.

VAD ÄR DET FRÅGAN OM?
Det unika riksomfattande projektet pågår under hela jubileumsåret och 
sammanför för första gången alla centrala aktörer som arbetar med 
säkerhet, det vill säga myndigheter, organisationer, företag och medb-
orgare. Här samarbetar frivilliga försvars- och säkerhetsorganisationer, 
veteranorganisationer och em Utbildningsstyrelsen, Inrikesministeriet, 
Försvarsministeriet, Säkerhetskommittén, Försörjningsberedskapscent-
ralen, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Polisen, 
Räddningsväsendet, Nödcentralverket samt på lokalnivå även Finlands 
Röda Kors och Frivilliga räddningstjänsten (VAPEPA). Maanpuolustuk-
sen tuki r.y koordinerar projektet. Republikens president Sauli Niinistö 
fungerar som projektets högsta ideélla beskyddare.
Projektet riktar sig särskilt till unga. Avsikten är att öka medborgarnas 
kunskap om säkerhet och motivera dem att delta i det frivilliga försvars- 
och säkerhetsarbetet. Fokus ligger på att föra veteranernas arv vidare 
och förebygga utslagning. Projektet syftar till att stärka samarbetet mel-
lan de aktörer som arbetar med säkerhet, liksom att införliva säkerheten 
i varumärket Finland. Projektet är icke-vinstdrivande och merparten av 
arbetet utförs av frivilliga.
Inom ramen för säkerhetsprojektet arrangeras runtom i Finland tio 
evenemang och fyra expertseminarier samt en � erdimensionell, inklude-
rande mediekampanj. I augusti 2017 når projektet sin kulmen i och med 
huvudevenemanget som arrangeras på Medborgartorget i Helsingfors. 
Förhoppningen är att publiken för de olika evenemangen uppgår till 
300 000 personer och att genom en bra kampanj nå upp till två miljoner 
� nländare. Kampanjens tema är SOV TRYGGT med hopp om att alla i 
Finland ska kunna sova i lugn och ro.
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ARPA ERIKOISEDUIN JÄSENISTÖLLE

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Naisten 
Valmiusliiton jäsenillä on mahdollisuus ostaa Nuku Rauhassa -arpoja erikoiseduin. Jokainen 
jäsen on oikeutettu ostamaan kuusi arpaa viiden hinnalla.

Nuku Rauhassa -arpa on osa Nuku rauhassa - kokonaisturvallisuuden Suomi 100 -juhlahan-
ketta. Ainutlaatuinen ja valtakunnallinen hanke tuo yhteen kaikki keskeiset kokonaisturval-
lisuuden toimijat: kansalaiset, järjestöt, viranomaiset ja yritykset.
 
Erityisesti nuorille suunnatun hankkeen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietämystä 
kokonaisturvallisuudesta ja motivoida heitä osallistumaan vapaaehtoiseen maanpuolustus- 
ja turvallisuustyöhön. Veteraanien perinnön välittäminen ja syrjäytymisen torjuminen ovat 
hankkeen keskiössä. Voittoa tavoittelematon hanke toteutetaan pitkälti vapaaehtoisvoimin ja 
vastikkeettoman työn osuus on siinä erittäin suuri.

Lähde mukaan tärkeään kampanjaan ja anna tukesi ostamalla Nuku rauhassa -arpoja.

HYÖDYNNÄ JÄSENETUSI – OSTA NUKU RAUHASSA 
-ARPOJA ERIKOISHINTAAN

Jäsenetuna Nuku rauhassa -arpanippu (5+1 kpl) erikoishintaan 30 € 
(ovh. 36 €).

OSTA NUKU RAUHASSA 
-ARPOJA 

NUKU RAUHASSA -ARPA

ARPAJAISISTA VOIT VOITTAA AUTON TAI 
UNELMALOMAN – SAMALLA TUET TÄRKEÄÄ ASIAA!

Arpajaisten päävoittoina on 3 kpl Renault Clio -henkilöautoja ja 10 kpl unelmalomia! Muita 
upeita voittoja on yli 92 000 kpl. Voittoluetteloon voit tutustua tästä.

NUKU RAUHASSA on vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä sekä kokonais-
turvallisuutta esittelevä Suomi 100 -juhlahanke. 

Lisätietoja hankkeesta: www.nukurauhassa.fi
Lisätietoja arpajaisista: www.nukurauhassa-arpa.fi tai info@sbh-yhtiot.fi-yhtiot.fi

Sotaveteraani Holger 

Strandberg, 93, on vuosi-

kymmenten aikana kerän-

nyt huomattavan määrän 

Marskistamme kuulemiaan 

tai muutoin haltuunsa saa-

miaan juttuja. Sopivassa 

seurassa ja tilaisuudessa hän 

piristänyt seuralaisiaan näil-

lä kertomuksilla. Muutamat 

kertomuksista ovat harvinai-

suuksia, koska ne eivät juuri-

kaan ole olleet esillä. 

Nyt marsalkkamme 150 

-vuotissyntymävuoden ja 

Suomen itsenäisyyden 100 

-vuotisjuhlavuoden kunni-

aksi kaskut ja kertomukset 

on koottu kirjaksi, joka jul-

kaistiin juuri sopivasti en-

nen marsalkan 4.6. olevaa 

syntymäpäivää. Päivähän 

on myös Puolustusvoimain 

Lippujuhlan päivä. 

Monet jutuista ovat todella 

hauskoja ja kuvaavat Mars-

kimme nopeaa oivaltamista 

ja terävää huumoria, mutta 

toisaalta myös hänen syväl-

listä tietämystään. Muutamat 

tapahtumat liittyvät Pohjan-

maalle tai täältä lähtöisin 

oleviin henkilöihin.  

Holger Strandberg tapasi 

Carl Gustaf Mannerheim – 
Veijari josta tuli Suomen marsalkka

Sata Holger Strandbergin 
keräämää tarinaa

marsalkka Mannerheimin 

myös henkilökohtaisesti, vie-

läpä kahteen kertaan saman 

päivän aikana, päästen ajelul-

le hänen autollaan SA-1 ja sai 

vielä Marskin nimikirjoituk-

sen kotinsa vieraskirjaan. 

Kirjan, tai paremminkin 

kahden eri kirjan erikoisuus 

on se, että se on saatavilla 

molemmilla kotimaisilla 

kielillä. Kirjojen jutut ovat 

yhteneväiset. 

Kirjaa myyvät Vaasassa 

mm. Kirjakauppa Groos, 

Suomalainen Kirjakauppa, 

Mini-Mani ja Prisma. 

Raimo Latvala

Kirjan on toimittanut 
Björn Stenbacka. 137 
sivua, Labyrinth Books 
Ab 2017 

Suomen Sotaveteraanilii-

ton 60 -vuotisjuhlanäyttely 

avattiin Vaasan kaupungin-

kirjaston aulassa. Näyttely 

on koottu 16 Roll-Up ku-

vatelineelle, jotka sisältävät 

12 teemakokonaisuutta ja 

runsaat 40 valokuvaa.

Näyttely on osa Suomen 

itsenäisyyden satavuotisjuh-

lavuoden ohjelmaa. Näytte-

lyn kuva-aiheet on valittu 

hienotunteisesti ja sopivat 

Isänmaan puolesta 
-valokuvanäyttely

Isänmaan puolesta – Suomen Sotaveteraaniliiton 
60 vuotisjuhlavuoden valokuvanäyttely.

kaiken ikäisille. Valokuva-

näyttelyn tueksi on laadit-

tu ohjelmakirjanen, jossa 

kerrotaan kuvien aiheesta. 

Näyttelyn kuraattori on VTT 

Olli Kleemola.

Näyttely on avoinna 

31.7.2017 saakka ja siihen 

voi tutustua maksutta kir-

jaston aukioloaikoina.

Raimo Latvala



Pohjanmaan Maanpuolustaja22 — 2 / 2017 Kesäkuu 2017

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtaja, prikaa-
tikenraali evp. Pertti Laatikainen sai Puolustusvoimain lippu-
juhlapäivänä vastaanottaa 1. luokan Vapaudenristin. Prkenr 
Laatikainen on myös Jääkäripataljoona 27 Perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja.

4.6.2017 annetut 
ritarikuntien 
kunniamerkit

Tasavallan Presidentti, Suomen 

Valkoisen Ruusun ja Suomen Lei-

jonan ritarikuntien suurmestari, on 

päättänyt antaa 4.6.2017 ansioitu-

neille Suomen kansalaisille 1048 

ritarikuntien kunniamerkkiä.

Lehtemme toimialueella 
kunniamerkin saivat mm. 
seuraavat;

Suomen Valkoisen Ruu-
sun I luokan ritarimerkki: 
Jarva, Seppo Juhani Antero, insi-

nöörieverstiluutnantti, Ähtäri. 

Suomen Valkoisen Ruu-
sun ritarimerkki: Takamaa, 

Rami Antero, majuri, Seinäjoki. 

Suomen Leijonan ritari-
merkki: Ahola, Juha Henrik-

ki, insinöörikapteeni, Seinäjoki,  

Asunmaa, Toni Sakari, kapteeni, 

Alavus,  Hölsö, Mikko Antero, 

kapteeni, Ylistaro,  Karvonen, Ei-

no Aulis, taloustirehtööri, Veteli,  

Kujamäki, Kai Johannes, kapteeni, 

Seinäjoki,  Seppälä, Vesa Tapio, in-

sinööri, Kaskinen,  Välimaa, Jouni 

Tapani, kapteeni, Kauhava.

Suomen Valkoisen Ruu-
sun ansioristi: Heittokangas, 

Ilkka, insinööri, Haapajärvi,  Kan-

gasmäki, Kai Eerik, yliluutnantti, 

Kauhava,  Korhonen, Jukka Erik, 

teknikko, Haapajärvi,  Kuuru, Jan-

ne Tapani, yliluutnantti, Lapua,  

Laine, Jani Jukka, yliluutnantti, 

Kauhajoki,  Palmu, Eero Mikael, 

yliluutnantti, Alajärvi,  Sinnemäki, 

Juhani Sanfrid, kunnossapitopääl-

likkö, Lapua,  Tammela, Tuomo 

Tapani, yliluutnantti, Ilmajoki.

Suomen Leijonan ansio-
risti: Häyhä, Timo Kalevi, luut-

nantti, Vaasa,  Luoma, Aune Elisa, 

kirjastonhoitaja, Kauhava,  Rau-

tavirta, Miikka Juhani, luutnantti, 

Vaasa,  Torkkola, Vesa Antero, 

luutnantti, Haapavesi,  Väärämäki, 

Riitta Hannele, controller, Ilmajoki.

Suomen Valkoisen Ruu-
sun I luokan mitali kulta-
ristein: Frangén, Juhani Heikki, 

viestiohjaaja, Vaasa,  Holmberg, 

Pehr Mårten, privatföretagare, Va-

sa,  Koponen, Raili Hillevi, toimin-

nanjohtaja, Isokyrö,  Määttä, Sari 

Ritva, laboratoriomestari, Nivala,  

Möttönen, Juha Olavi, yrittäjä, 

Kunnianosoituksia ja ylennyksiä

Kokkola, Nordström, Rolf Mikael, 

merivartiomestari, Kristiinankau-

punki,  Suoranta, Soilikki, aluesih-

teeri, Vaasa,  Tapio, Kari Juhani, 

sotilasmestari, Vaasa.

Suomen Valkoisen Ruu-
sun I luokan mitali: Haapa-

aho, Jussi Petteri, vääpeli, Alajärvi,  

Haarala, Antti Juhani, lataamo-

työntekijä, Haapajärvi,  Hanka, 

Tapio Johannes, vanhempi meri-

vartija, Vaasa,  Hänninen, Mikko 

Petteri, vääpeli, Pernaa,  Jämsä, 

Ossi Tapani, lataamotyöntekijä, 

Nivala,  Korhonen, Simo Kuller-

vo, lataamotyöntekijä, Haapajärvi,  

Kurkkula, Arja Aini Alina, huol-

tolatyöntekijä, Ähtäri,  Lehtisaari, 

Toni Markus, vääpeli, Seinäjoki,  

Rantanen, Pirjo Annikki, huoltola-

työntekijä, Ähtäri,  Sironen, Marko 

Tapani, varastonhoitaja, Seinäjoki,  

Urpilainen, Pirjo Katriina, yliraja-

vartija, Kokkola. 

Suomen Valkoisen Ruu-
sun mitali: Hautakangas, Pentti 

Kalevi, asentaja, Lapua,  Malmi, 

Pekka Markus, jyrsijä, Lapua,  

Vuorensyrjä, Vesa Juhani, asenta-

ja, Lapua.

Tasavallan presidentti on ylentä-

nyt Puolustusvoimain lippujuh-

lan päivänä 4. kesäkuuta 2017 

yhteensä 945 reservin upseeria ja 

erikoisupseeria. Everstiluutnantiksi 

yksi, majuriksi 39, komentajakap-

teeniksi kolme, kapteeniksi 131, 

kapteeniluutnantiksi 10, lääkin-

täkapteeniksi kaksi, merivoimien 

teknikkokapteeniksi yksi, yliluut-

nantiksi 284, merivoimien yliluut-

nantiksi 23, lääkintäyliluutnantiksi 

viisi, teknikkoyliluutnantiksi kaksi, 

insinööriyliluutnantiksi yksi, luut-

nantiksi 405, merivoimien luut-

nantiksi 28, lääkintäluutnantiksi 

yhdeksän ja merivoimien lääkin-

täluutnantiksi 1 henkilö.

Pohjanmaan 
aluetoimiston alueella 
reservissä ylennetyt; 

Sotilasarvoon: komentajakap-
teeni Viitala Jyrki Jaakko, Seinä-

joki. 

Sotilasarvoon: kapteeni Aal-

tonen Jussi Erik, Mustasaari,  

Alestalo Risto Rikhart, Seinäjoki,  

Heikkinen Sami Markus, Kokko-

la,  Huhtala Harri Rauno Juhani, 

Kauhava,  Hyytinen Jouko Juhani, 

Kauhava,  Kaijankangas Antti Il-

mari, Vaasa,  Katajisto Mika-Seppo 

Matias, Seinäjoki,  Kiviniemi Timo 

Petteri, Kuortane,  Koskela Heik-

ki Matti, Ilmajoki,  Kungsbacka 

Satu Sinikka, Kokkola,  Peltola 

Asko Antero, Lapua,  Rauha Jussi-

Pekka, Seinäjoki,  Ruokoja Asko 

Olavi, Kokkola,  Vilenius Pertti 

Juhani, Vaasa. 

Sotilasarvoon: yliluutnantti 
Ahopelto Aimo Henrik, Alajärvi,  

Hautala Kai Kristian, Kurikka,  

Reservin upseerien ylennykset puolustusvoimain lippujuhlan päivänä
Itänen Mika Rainer, Seinäjoki,  

Juurakko Tero Kristian, Alavus,  

Kankaanpää Tero Juho Matias, 

Lapua,  Knuuttila Kari Juhani, 

Ilmajoki,  Kuoppala Ville Väinö, 

Vaasa,  Lahdensuo Panu Hannu 

Antero, Lapua,   Lahtinen Tero Ta-

pio, Veteli,  Mikkonen Jyrki Tapio, 

Kokkola,  Niemistö Petri Juhani, 

Ilmajoki,  Raikio Tero Kalervo, 

Vaasa,  Rajala Mika Tapani, Sei-

näjoki,  Rantanen Jyrki Vesa Tapa-

ni, Lapua,  Rintala Sami Mikael, 

Kurikka,  Råtts Kim Olof, Vaasa,  

Salmu Sami Olli Iisakki, Kalajoki, 

Soldan Juha Eerik, Vaasa,  Torkko 

Timo Eljas, Vaasa. 

Sotilasarvoon: luutnantti Ala-

Heikkilä Teemu Mikael, Vaasa,  

Anttikoski Juho Antti, Evijärvi,  

Hautala Niko Esko Matias, Seinä-

joki,  Hautoniemi Eetu Hermanni, 

Ähtäri,  Heikkilä Erno Aaron Sa-

muel, Kurikka,   Huuki Markus 

Eerik Petteri, Kannus,  Hämäläinen 

Teppo Olavi Johannes, Seinäjoki,  

Jaatinen Kalle Mikael, Seinäjo-

ki,  Kleimola Severi Kalle Ilmari, 

Alavus,  Koivumäki Jukka Mart-

ti, Ilmajoki,  Kokko Topi Tapani, 

Kokkola,  Komu Juha Sebastian, 

Seinäjoki,  Lahtinen Pekka Kul-

lervo, Seinäjoki,  Myllylahti Henri 

Tapani, Ilmajoki,  Ojala Sami Juha-

ni, Lapua,  Palmgrén Joni Juhani, 

Seinäjoki,  Rajamäki Rami Mikael, 

Vaasa,  Sivula Timo Erik, Kokkola,  

Sjöberg Stefan Mikael, Pietarsaari,  

Vainionpää Jarno Johannes, Ala-

vus,  Virtanen Esa Henrik, Vaasa. 

Sotilasarvoon: luutnantti (Me-

riv.) Berts, Kim-Erik, Vaasa. 

Pohjanmaan aluetoimiston pääl-

likkö on ylentänyt seuraavat henki-

löt reservissä 04.06.2017

Sotilasarvoon: sotilasmesta-
ri Arkkola Esko Juhani, Isoky-

rö,  Honka Tomi Markus, Laihia,  

Myllymäki Tapio Juhani, Isokyrö,  

Tikkanen Jari Matti, Kokkola.

Sotilasarvoon: ylivääpeli Harju 

Juha Pekka, Kauhava,  Lax Joakim 

Fredrik, Vaasa,  Leminen Timo 

Sakari, Kokkola,  Lindberg Mika 

Petteri, Seinäjoki,  Nieminen Kai-

Petri, Seinäjoki,  Peltomäki Esa 

Juhani, Närpiö,  Puronhaara Kari 

Markku Tapio, Soini,  Talvitie Os-

si Samuel, Kurikka,  Ylinen Juha 

Henrik Seinäjoki.

Sotilasarvoon: vääpeli Gustafs-

son Nicklas Joakim, Pietarsaari,  

Harju Kimmo Mikael, Alajärvi,  Is-

kala Harri Mauri, Seinäjoki,  Kallio 

Ari Kalevi, Alajärvi,  Kettu Antti 

Johannes, Veteli,  Kettula Jarkko 

Veli Matti, Kauhava,  Kojonen 

Petri Tapio, Lapua,  Kuusela Kari 

Juhani, Vaasa,  Kuusisto Kimmo 

Juhani, Kristiinankaupunki,  Mäki-

Jouppila Martti Samuel, Ilmajoki,  

Rajala Reijo Tapani, Lapua,  Ra-

jamäki Jarno Jaakko, Mustasaari,  

Raninen Mika Petri, Kauhava,  Sa-

vola Mikko Tapio, Ähtäri.

Sotilasarvoon: ylikersantti 
Eskola Aleksi Johannes, Loppi,  

Hietala Ville Mikael, Kokkola,  

Holopainen Teemu Tapio, Vaasa,  

Husa Olli Tapani, Seinäjoki,  Iso-

oja Jussi Matti Mikael, Ilmajoki,  

Jaskari Arttu Aapeli, Seinäjoki,  

Jäntti Petri Juha, Vaasa,  Kivinie-

mi Jani Markus, Vaasa,  Kolppanen 

Jaakko Petteri, Kannus,  Lähteen-

mäki Rasmus Roope Julius, Kau-

hajoki,  Niemonen Antto Joonas, 

Kokkola,  Niinikoski Matti Olavi, 

Seinäjoki,  Pahkajärvi Ari-Pekka, 

Kauhava,  Piepponen Mikko Tapa-

ni, Kokkola,  Risku Mikko Matias, 

Laihia,  Sihto Lauri Mikko Sameli, 

Seinäjoki,  Tornikoski Mikko Sa-

kari, Kokkola. 

Sotilasarvoon: ylikersantti 
(Meriv.) Stenman Anders Kaj Gun-

nar, Pietarsaari.

Sotilasarvoon: kersantti Anttila 

Eero Ilmari, Kurikka,  Aspvik Mar-

ko Alpo Mattias, Kokkola,  Ellonen 

Otto Henrik, Vaasa,  Hautala Jami 

Mikael, Seinäjoki,  Hoiska Keijo 

Mikael, Kurikka,  Högland Ida 

Marianne, Pedersöre,  Karhunen 

Janne Mikko Olavi, Vaasa,  Keto 

Jani Miikael, Evijärvi,  Kleimola 

Petri Topi Matias, Vaasa,  Korpela 

Tuomo Juho Petteri, Kauhajoki,  

Kulmala Ville-Matti Sakari, Sei-

näjoki,  Kuusisto Jari Heikki, La-

pua,  Latikka Tero Kalervo, Seinä-

joki,  Liukku Sami Kristian, Vaasa,  

Malm Jari Ilmari, Karijoki,  Mikola 

Jani Markus, Seinäjoki,  Mäki Ar-

to Matti Joel, Ilmajoki,  Mäkinen 

Matti Sakari, Seinäjoki,  Peltonen 

Lauri Paavo Aleksi, Lapua,  Rajala 

Marko Mikael, Seinäjoki,  Rintala 

Juha Mikko, Seinäjoki,  Saariket-

tu Teijo Oskari, Kokkola,  Storfors 

Magnus Vilhelm, Mustasaari,  Su-

lonen Valtteri Mikael, Kokkola, 

Särssi Lari Sakari, Vaasa,  Ylinen 

Atte Ari Hermanni, Kurikka. 

Sotilasarvoon: kersantti (Me-

riv.)Asplund Tobias Kaj Mikael, 

Pedersöre. 

Sotilasarvoon: alikersant-
ti Haapoja Samu Petteri, Vaasa,  

Myllykoski Petri Johannes Lapua,  

Vanhala Tapio Juhani, Vaasa. 

Sotilasarvoon: korpraali Ala-

Aho Toni Kristian, Seinäjoki,  Aro 

Harri Mikael, Laihia,  Bengs Tony 

Mikael, Laihia,  Buss Leif Håkan, 

Vaasa,  Heikkilä Jaakko Herman-

ni, Isokyrö,  Hjulfors Daniel Lars 

Martin, Pietarsaari,  Jaatinen Ju-

ha Matti, Alajärvi,   Järvenpää 

Juha Matti Kalevi, Seinäjoki,  

Koivisto Ville Matti, Mustasaari,  

Krook Kristian Ilkka Johannes, 

Kristiinankaupunki,   Kuhmonen 

Rami Tapani, Alajärvi,  Laitila 

Juha Jaakko, Seinäjoki,  Laitila 

Tuomas Juhani, Ilmajoki,   Latva-

Kokko Tuomo Juhani, Ilmajoki,  

Mäki Janne Matias, Vaasa,  Mäki 

Niko Antero, Vaasa, 

Mänty Mika Antero, Kurikka,  

Oikari Veli-Antti Juhani, Kokkola,  

Palomäki Kimmo Tapio, Seinäjoki,  

Perälä Ossi Mikko, Ilmajoki,  Pii-

rainen Juho Valtteri, Vaasa,  Poh-

joiskangas Jukka Tuomas, Alajärvi,  

Rantanen Antti Perttu, Seinäjoki,  

Said Imad Baker, Vaasa,  Seppä Ti-

mo Seppo, Kokkola,  Sivula Mar-

ko Petteri, Seinäjoki,  Strand Jan 

Joakim, Vaasa,  Uusi-Laitila Toni 

Jaakko, Kurikka,  Wicklén Ville 

Johannes, Kristiinankaupunki. 

Sotilasarvoon: ylimatruusi 
Raja-aho Timo Jaakko, Ilmajoki.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

aluetoimiston päällikkö on ylentä-

nyt mm. seuraavat aliupseeristoon 

ja miehistöön kuuluva 04.06.2017:

Sotilasarvoon: lääkintäyliluut-
nantti Löytynoja Janne Teppo Ju-

hani, Ylivieska.

Sotilasarvoon: ylikersantti 
Koivula Jarmo Mika Oskari, Py-

häjoki,

Sotilasarvoon: kersantti Hiito-

la Miikka Johannes, Pyhäjoki, Vie-

rimaa Antti Jaakko Jalmari, Nivala,

Sotilasarvoon: alikersantti 
Nyyssölä Antti Tapani, Haapajär-

vi, Räisänen Jouni Kalevi, Nivala,

Sotilasarvoon: korpraali Heik-

kilä Mikko Johannes, Ylivieska, 

Hietamäki Jukka Petteri, Sievi, 

Rasmus Markus Tapio, Ylivieska.

Sotilasarvoon: ylirajajääkäri
Karhu Keijo Johannes, Ylivies-

ka.
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Reserviläisliitto anoo vuo-

sittain valtiollisia huomion-

osoituksia poikkeuksellisen 

ansioituneille jäsenilleen. 

Valtaosa hakemuksista teh-

dään yhdistysten ja piirien 

lähettämien esitysten poh-

jalta. Valtiolliset huomion-

osoitukset myönnetään Re-

Tasavallan Presidentti, Suo-

men Valkoisen Ruusun ja 

Suomen Leijonan ritarikun-

tien suurmestari on myöntä-

nyt päivämäärällä 4.6.201 

ansioituneille Suomen kan-

salaisille kunniamerkkejä. 

Reserviupseeriliiton esityk-

sestä myönnettiin kymme-

nen kunniamerkkiä.

Puolustusvoimien lippu-

juhlan päivänä myös Vapau-

denristin ritarikunta, jonka 

suurmestari on Tasavallan 

Presidentti,  myöntää kun-

niamerkkejä. 4.6. palkitaan 

pääsääntöisesti puolustus-

voimissa tai rajavartiostossa 

palvelevia. Itsenäisyyspäi-

vänä 6.12. palkitaan muita 

maanpuolustuksen hyväksi 

tehdyssä työssä ansioitu-

neita.

Tällä kertaa korkeim-

man huomionosoituksen 

saa Pääesikunnan päällikön 

tehtävästä kesäkuun alussa 

reserviin siirtyvä, vara-ami-

raali Kari Takanen. Hänelle 

myönnettiin 1. luokan Va-

Puolustusministeri Jussi 

Niinistö on päivämääräl-

lä 4.6. myöntänyt Suomen 

Reserviupseeriliiton kultai-

sen ansiomitalin soljen kera 

pitkäaikaisesta ja erityisen 

ansiokkaasta toiminnasta 

mm. liittovaltuuston edelli-

selle puheenjohtajalle, Jorma 

Kalliolle, liiton koulutustoi-

mikunnan pitkäaikaisille 

aktiiveille Marko Puumalai-

selle ja Veli-Heikki Saarelle 

sekä Martti Minkkiselle, 

Santeri Heinoselle, Hannu 

Jokiselle, Janne Puonnille, 

Heimo Lahtiselle ja Tapio 

Turuselle. Viimeksi mainitut 

henkilöt ovat toimineet pit-

kään ja ansiokkaasti monissa 

yhdistys-, piiri- ja liittotason 

johtotehtävissä.

Suomen Reserviupseeri-

liiton kultainen ansiomitali 

myönnettiin mm maavoi-

mien komentajalle, ken-

raaliluutnantti Seppo Toi-

voselle ja Reserviläisliiton 

edelliselle puheenjohtajal-

le, kansanedustaja Mikko 

Savolalle, reserviupseerien 

pohjoismaisen presidiumin 

pääsihteerille, norjalaiselle 

kontra-amiraali Jørgen Ber-

graville ja Reserviläisurhei-

luliiton toiminnanjohtaja 

Risto Tarkiaiselle. RUL:n 

omista aktiiveista kultaisen 

ansiomitalin saivat mm. Ar-

to Tiainen, Mikko Leppä-

nen, Antti Henttonen, Kari 

Wuokko, Wille Viittanen, 

Kari Vahala, Ari Lahden-

kauppi, Juha-Pekka Sainio 

ja Seppo Posio.

Kaikkiaan puolustusmi-

nisteri myönsi 23 Suomen 

Reserviupseeriliiton kultais-

ta ansiomitalia soljen kera ja 

44 kultaista ansiomitalia.

Puolustusministeri Jus-

si Niinistön päivämäärällä 

4.6.2017 Suomen Reser-

viupseeriliiton esityksestä 

myöntämät ansiomitalit 

(nimen perässä huomion-

osoituksen saajan kotipaik-

kakunta tai -yhdistys):

Kultainen ansiomitali 
soljen kera (RUL am sk)
Ylil Martti Aro (Vakka-

Suomi), kapt Santeri Heino-

nen (Jyväskylä), kapt Han-

nu Jokinen (Mänttä), ylil 

Arto Kallio (Vihti), kapt Ari 

Koski-Ukko (Länsi-Vantaa), 

ylil Hannu Kurki (Raisio), 

maj Heimo Lahtinen (Lah-

ti), kapt Markku Leporanta 

(Kouvola), kapt Ismo No-

kelainen (Loppi), maj Pentti 

Mattila (Hämeenkyrö), kapt 

Yhteiskuvassa vasemmalta Seppo Takamaa Nobel-risti, Ilkka Kronqvist Suo-
men Rauhanturvaajaliiton kultainen ansiomitali, Eija Naapanki Suomen Rau-
hanturvaajaliiton hopeinen ansiomitali, Eversti Timo Ekdahl Suomen Rauhan-
turvaajaliiton kultainen ansiomitali.

RUL:n kultaiset ansiomitalit ja 
ansiomitalit soljen kera 4.6.2017

Martti Minkkinen (Kajaani), 

kapt Janne Puonti (Kouvo-

la), kapt Marko Puumalainen 

(Espoo-Tapiola), ylil Pekka 

Puustinen (Nurmijärvi), ylil 

Matti Romppanen (Kouvo-

la), kapt Veli-Heikki Saari 

(Espoo-Tapiola), kapt Hannu 

Savola (Imatra), kapt Pekka 

Sokura (Nurmijärvi), kapt 

Aimo Takala (Tornio), maj 

Hannu Tapola (Lempäälä), 

kapt Tapio Turunen (Salo), 

kapt Jyrki Uutela (Itä-Hel-

sinki). 

Kultainen ansiomitali 
(RUL am) Kapt Olavi Aik-

kila (Kuusamo), ltn Reijo 

Argillander (Viitasaari), 

kamir Jørgen Berggrav 

(Norja), kapt Åke Frondén 

(Västlynland), ltn Risto Ha-

verinen (Kajaani), ltn Antti 

Henttonen (Senioriupseerit), 

kaptl Lauri Huiskala (Turun 

Reservimeriupseerit), ylil 

Tuomo Jaanu (Voikkaa), 

kapt Seppo Jarva (Kanga-

sala), kapt Heikki Kaakinen 

(Senioriupseerit), ylil Matti 

Kankkunen (Imatra), ylil 

Mikael Karlsson (Vakka-

Suomi), ylil Martti Korkia-

vuori (Vaasa), ylil Kimmo 

Kulmala (Ikaalinen), kapt 

Karri Kupari (Pohjois-Hel-

sinki), ylil Ari Lahdenkauppi 

(Tuusula), komkapt Mikko 

Leppänen (Espoo-Kauniai-

nen), maj Olli Naukkarinen 

(Joutseno), ltn Juha Niemelä 

(Oulunjokilaakso), kapt Ja-

ri Pakanen (Kempele), ylil 

Harri Pakarinen (Reservi-

meriupseerit), kapt Aarne 

Paukku (HRU:n Ilmailu-

kerho), ylil Seppo Posio 

(Lieto), ylil Konsta Punkka 

(Pirkkala), ylil Markus Rita-

la (Pirkkala), ylil Hannu Rä-

mä (Kotka), ylil Juha-Pekka 

Sainio (Turku), ylik Mikko 

Savola, sotmest Risto Tar-

kiainen, ylil Arto Tiainen 

(Janakkala), kenrl Seppo 

Toivonen, ylil Harri Tonder 

(Ruokolahti), ylil Esa Tos-

savainen (Rautalampi), evl 

Jyrki Tulppala, ylil Markku 

Tuominen (Ristiina), maj 

Kari Vahala (Porvoo), kapt 

Vesa Vanhamäki (Oulunjo-

kilaakso), vänr Matti Vainio 

(Janakkala), kapt Petteri 

Widemark (Pyhtää), ylil 

Wille Viittanen (Lahti), ylil 

Lauri Wirola (Kangasala),  

lääkintäylil Kari Wuokko 

(Espoo-Tapiola), ylil Ilkka 

Wäyrynen (Hämeenlinna), 

ylil Timo Åkerlund (Nurmi-

järvi).

RUL:n ansiomitalin 
historiaa

Suomen Reserviupseerilii-

ton kultaisen ansiomitalin 

(RUL am), alun perin kul-

taisen ansiomerkin, myöntää 

nykyisin puolustusministeri 

liittohallituksen esityksestä.

Kultainen ansiomitali voi-

daan myöntää liiton jäsenyh-

distyksen jäsenelle, joka on 

erityisen ansiokkaasti toi-

minut RUL:n tai sen jäsen-

yhdistysten tarkoitusperien 

sekä reservin upseeriston 

yhteisten pyrintöjen edistä-

miseksi.

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 aino-

an kunniapuheenjohtajan, 

Suomen Marsalkka Carl 

Gustaf Emil Mannerheimin 

syntymäpäivä ja Puolustus-

voimain lippujuhlan päivä. 

Mannerheimin syntymäpäi-

västä tuli Puolustusvoimain 

lippujuhlan päivä tarkalleen 

75 vuotta sitten 4.6.1942 

Mannerheimin täyttäessä 

75 vuotta. Vuosi 2017 on siis 

paitsi Suomen itsenäisyyden 

100 -vuotisjuhlavuosi myös 

marsalkka Mannerheimin 

syntymän 150-vuotisjuhla-

vuosi.

Suomen Leijonan ritari-
merkki kotelossa, jossa 
mukana myös pienois-
kunniamerkki ja ritari-
merkin nauharuusuke.

Valtiollinen huomionosoitus kymmenelle 
ansioituneelle Reserviläisliiton esityksestä

serviläisliiton jäsenille lip-

pujuhlapäivänä pois lukien 

Vapauden Ristit, joita liitto 

hakee itsenäisyyspäiväksi.

 Eronen Väinö Martti, Ensio, 

Kitee, SL Ar, Kirves-Lassila 

Sirkku, Tampere, SL Ar, Ki-

vivuori Martti Ilmari, Forssa, 

SL Ar, Koponen Pauli Ante-

paudenristi rintatähtineen. 

Suomen Valkoisen Ruusun 

1. luokan komentajamerkki 

on myönnetty Puolustusvoi-

mien sotatalouspäällikkö, 

kenraaliluutnantti Kyösti 

Haloselle ja Suomen Lei-

jonan 1. luokan komenta-

jamerkki Puolustusvoimien 

henkilöstöpäällikkö, vara-

ro, Kempele, SVR M 1 kr, 

Kuparinen Matti Armas, Iit-

ti, SVR M 1 kr , Nöjd Ismo, 

Järvenpää, SL R, Suominen 

Osmo, Kaarina, SL R, Peura-

saari Hannu, Kemi, SVR M 1 

kr, Tapio Kari Juhani, Vaasa, 

SVR M 1 kr, Tapiomaa Arto 

Kalevi, Orimattila, SL Ar.

Valtiolliset kunniamerkit 4.6.2017

amiraali Timo Junttilalle. 

Maanpuolustuskoulu-

tusyhdistyksen (MPK) toi-

minnanjohtaja, prikaatiken-

raali (res) Pertti Laatikainen 

saa 1. luokan Vapaudenris-

tin. Maanpuolustuksen Tuen 

(MPT) asiamies, eversti (res) 

Jari Anttalainen saa 2. luo-

kan Vapaudenristin.

RUL:n esityksestä myön-

nettiin yhdeksän kunnia-

merkkiä ansioituneille liiton 

jäsenille:

Suomen Leijonan I luo-
kan Ritarimerkki (SL R1)
Kosonen Janne, Espoo, Suo-

men Leijonan ritarimerkki 

(SL R), Laari Pasi, Kouvo-

la, Naumanen Erkki, Porvoo, 

Rahkonen Janne, Tornio, 

Seppälä Vesa, Kaskinen, 

Wahlroos Bengt, Loviisa

Suomen Valkoisen Ruu-
sun ansioristi (SVR Ar) 
Virolainen Juha, Vesilahti, 

Suomen Leijonan ansioristi 

(SL Ar), Kuokkanen Seppo, 

Vantaa, Luomahaara Jussi, 

Ikaalinen.

Kiitän muistamisesta 
 Jaska Kojola

K
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1. Aseistuksen 
lähtökoh dat 1918 

Suomessa

Keisarillisen Venäjän sota-

voimissa Suomen Kaarti sai 

käyttöönsä keisarikunnan 

parasta ja ajanmukaisinta 

aseistusta. Tarkka-ampuja-

pataljoonissa suomalaiset 

oppivat käyttämään näitä 

aseita. Niitä olivat mm. ker-

taladattava jalkaväenkivääri 

M/1870 Berdan  ja venäläi-

nen kolmen linjan kivääri 

m/1891. 

Suomalaiskansalliset 

joukko-osastot lakkautettiin 

vuosina 1899-1905. Aseistus 

kerättiin pois ja vietiin Ve-

näjälle.  

Vapaussodassa berdanit 

jäivät uudempien maka-

siinikiväärien varjoon ja 

niiden merkitys kokonai-

suuden kannalta vähäiseksi. 

Armeija luovutti syyskuussa 

1919 Suojeluskuntajärjes-

tölle 2500 berdania. Niitä 

jouduttiin vielä talvisodan 

alussa jakamaan poikkeuk-

sellisesti eräille täydennys-

joukoille ankarasta kiväärien 

puutteesta johtuen. Talviso-

dan päättyessä niitä oli puo-

lustusvoimien kirjanpidossa 

3 142 kpl.  (Palokangas, 

Sotilaskäsiaseet Suomessa 

1918-1988 III, s. 14-16).

2. Aseellinen 
varustautuminen 

sortovuosilta 
vallankumoukseen

Suomalaiset itsenäisyysmie-

het tiesivät, että itsenäistymi-

seen tarvitaan aseita joita ei 

metsästysseita lukuun otta-

matta ollut.  Niitä piti ryhtyä 

hankkimaan.

* Eugen Schauman hank-

ki Suomen Metsästysyh-

distyksen avulla Hampurin 

kautta erän amerikkalaisia 

15 patruunan makasiinilla 

varustettuja Winchester-ki-

väärejä. Myöhemmin niistä 

luovuttiin ja alettiin ostaa 

ruotsalaisia 6,5 mm:n Mau-

ser – kiväärejä m/96, jotka 

olivat todellisia sotilasaseita. 

Ne olivat myös suosittuja 

metsästysaseita, joten nii-

den yksityinen kauppa oli 

vapaata. Suomeen tuonti oli 

tietysti tehtävä salassa.

* John Grafton. Venäjä 

ja Japani olivat sodassa, jo-

ten Euroopan koillislaidalla 

syntyvä epäjärjestys olisi ol-

lut Japanille edullista. Siksi 

Japani halusi tukea Pietarin 

kapinallisten ja suomalaisten 

itsenäisyysmiesten asehan-

kintoja. Asiaa hoiti Japanin 

Tukholmassa oleva sotilas-

asiamies Akashi. Suoma-

lainen lehtimies ja kirjailija 

Konni Zilliacus osti keväällä 

1905 Pariisista sveitsiläisiä 

10,4 mm:n makasiinikivää-

rejä  M/1871 Vetterli, joita 

kutsuttiin myös nimellä 

Grafton 15 000 kpl ja 2,5 

miljoonaa patruunaa, 300 

Mauser pistoolia Hampuris-

ta sekä 2500 revolveria Lon-

toosta. Niistä valtaosa lienee 

olut Webley Mk IV – tyyp-

pisiä brittien sotilasaseita. 

Japani rahoitti toimenpiteet 

sekä kuljetukseen tarvittavan 

laivan, joka oli John Grafton. 

Suomeen aseista piti tuoda 

5000 kivääriä ja 500 revol-

veria. Muut piti toimittaa 

Pietarin kapinallisille. Mo-

nien vaikeuksien jälkeen 

Suomeen saatiin purettua 

vain muutamia satoja aseita. 

Laiva ajoi Pietarsaaren saa-

ristossa karille ja räjäytettiin. 

Aseiden kaliiperit olivat am-

pumatarvikehuollon kannal-

ta hankalia ja Vetterli kivääri 

konstruktiona nopeasti van-

heneva. 

* Hajanaiset ja koordinoi-

mattomat hankinnat toivat 

Suomeen mitä erilaisimpia 

1900-luvun alussa käytet-

tyjä asetyyppejä. Näillä ei 

ollut juuri muuta käyttöä 

kuin ”temppujen” harjoittelu 

kiväärien asemasta. 

* Asehankinnat Saksasta 

ennen Vapaussotaa. Saksan 

sotaministeriö päätti myydä 

venäläisiä sotasaaliskivää-

rejä n. 100 000 kpl pisti-

mineen, satoja venäläisiä 

Maxim konekiväärejä ja 25 

miljoonaa 7,62 mm:n ki-

väärinpatruunaa sekä muuta 

sotamateriaalia. Ne koottiin 

v. 1917 aikana Danzigiin 

tarkastettavaksi. Lisäksi 

Mauser pistooleja 200 kpl. 

Saksan meriministeriö mää-

räsi englantilaisilta vallatun 

1500 tonnin nopeahkon höy-

rylaiva Equityn aseiden kul-

jetusalukseksi ja laivastoyli-

luutnantti Gustav Petzoldin 

sen päälliköksi. Lokakuussa 

1917 laivaan lastattiin 150 

tonnia aseita ja tonni pionee-

ritarvikkeita. Kuljetus onnis-

tui suunnitelmien mukaisesti 

ja lasti purettiin osaksi Veste-

rössä (80 t.), osaksi Luodon 

saaristossa (70 t.). Maihin 

saatiin venäläisiä sotilaski-

väärejä 6 500 kpl, venäläi-

siä Maxim-koneki-väärejä 

30 kpl ja Mauser pistooleja 

200 kpl sekä runsaasti pat-

ruunoita. Lisäksi tuotiin 4 

500 käsikranaattia, 8 moot-

toripyörää ja 36 laatikollista 

pioneeritarvikkeita.  

Saksalainen sukellusvene 

UC-57 toi 17.11.1917 Lo-

viisan rannikolle muutamia 

jääkäreitä sekä räjähdysai-

neita ja aseita, joista noin 

kolmannes jäi punaisten kä-

siin. Equityn toinen kuljetus 

3.12.1917 epäonnistui täysin 

osittain porilaisten möhlimi-

sen takia.

* Tammikuussa 1918 

Suomi yritti ostaa aseita 

Ruotsista mutta sen hallitus 

ei suostunut. Pääasiassa yk-

sityisten välityksellä saatiin 

joku määrä Mauser kivääre-

jä ja jopa 20 Madsen pika-

kivääriä. 

* Saksan ja Venäjän väli-

sen sodan loputtua Danzigiin 

suomalaisia varten kootut 

aseet siirrettiin kaupallisen 

yrityksen hallintaan. Suomi 

sai vapaussodan jo alettua v. 

1918 ostaa sotamateriaalia ja 

70 000 kivääriä (a´45 mk), 

130 venäläistä konekivääriä 

(a´1000 mk) sekä patruunoi-

ta. Kiväärien kokonaisluku 

oli lopulta ainakin 87 000 ja 

pistoolien 363 kpl.

* Rautateillä toimivat 

valkoiset onnistuivat ohjaa-

maan venäläisten Pietariin 

lähettämät 12 Lewis-pika-

kivääriä Kuopion valkoisille. 

* Venäläisiltä vallattiin 

Vapaussodan aikana useista 

asevarastoista Berdan kivää-

rejä, Grafton kiväärejä eli 

Vetterlejä. Mosin –Nagant 

m/91 kiväärejä sekä myös 

japanilaisia sotilaskiväärejä 

m/05 ja m/97 ja niiden ka-

rabiiniversioita. Myös ja-

panilaisia laivastokiväärejä 

m/02 saatiin sekä venäläisten 

Yhdysvalloista ostamia 7,62 

mm:n Winchester kiväärejä. 

3. Punakaartien 
aseistus Suomessa

* Punaiset saivat aseita venä-

läisiltä. Kiväärit olivat Mo-

sin- Nagant m/91 sotilaski-

väärin eri versioita. Lisäksi 

Nagant revolvereita sekä 

Colt m/1911, FN m/00 ja FN 

m/03 automaattipistooleja. 

Maxim konekiväärejä he sai-

vat runsaasti. Mainittakoon, 

että 24.1.1918 lähti Pietarista 

Suomeen asejuna, jossa oli 

punaisille 5 000 kivääriä. 

Kolme päivää myöhemmin 

lähti Pietarista toinen juna 

punaisten asehankkijana 

toimineen Jukka Rahjan 

johdolla. Siinä oli 15 000 

kivääriä, 30  konekivääriä, 

10 tykkiä ja 2 panssariautoa. 

Rahja haavoittui mutta vel-

jensä Eino Rahja jatkoi.  Hel-

mikuun lopulla  tuli punai-

silla Pietarista vielä 15 000 

kivääriä ja 50 konekivääriä. 

Tallinnasta laivattiin punai-

sille 6.3.1918 mennessä 17 

931 kivääriä, 96 konekivää-

riä ja patruunoita. Lisäksi 

punakaarin käsiin joutui 

muillakin tavoin aseita, joten 

Punakaartilla voidaan arvioi-

da olleen helmikuussa 1918 

vähintään 250 000 kivääriä. 

Punakaartien asehallinto 

oli heikko. Aseita oli jaettu 

toisarvoisille takaportaan 

joukoille ja ampumatarvi-

kehuolto takelteli paikoin 

pahastikin. Tulikurista ei 

voinut edes puhua. 

Punaisilla oli asevarikko-

ja  Helsingissä, Tampereel-

la, Riihimäellä ja Viipurissa. 

Kirjanpito oli kirjavaa. 

4. Venäläisen 
sotaväen käsiaseistus 

Suomessa v. 1918
Venäläisten jalkaväkijouk-

kojen tärkein perusmalli oli 

jalkaväenkivääri m/91. Kun 

Suomi oli koko I maailman-

sodan aikana Venäjän reuna-

aluetta, jossa ei sodittu, sinne 

oli voitu sijoittaa vakiomal-

leista poikkeavaa aseistusta. 

Yleisimpiä olivat japanilai-

set jalkaväenkiväärit m/05 ja 

m/ 97, niiden karabiiniversi-

ot sekä laivastokivääri m/02. 

Myös Yhdysvalloista hankit-

tuja Winchester-kiväärejä 

m/1895 kuului eräiden Suo-

meen sijoitettujen joukkojen 

kivääriaseistukseen. Venäjän 

armeijassa aiemmin vakioa-

seena käytettyjä kertaladat-

tavia Berdan -kiväärejä oli 

myös varastoituna tuhansit-

tain tänne ”reuna-alueelle”. 

* Lyhyen käsiaseen pe-

rusmallina venäläisillä oli 

Nagant  , -revolveri m/1895, 

upseereilla kaksitoimisena 

miehistöllä yksitoimisena. 

Pistoolipulan takia venäjän 

armeijalle ja santarmeille 

oli hankittu täydennysasei-

na Colt m/1911 ja FN m/03 

automaattiaseita. Venäjän 

armeijan vanhoja revolveri-

tyyppejä m/ Smith & Wesson 

ja m/Galand oli myös jonkin 

verran vielä ampumakuntoi-

sina jäljellä. 

* Omaa pikakiväärimal-

lia venäläisillä ei vielä ollut. 

Suomeen sijoitetuilla jou-

koilla oli pieniä eriä amerik-

kalais – englantilais- belgia-

laisia Lewis- pikakiväärejä 

sekä ranskalaisia 8 mm:n 

Chauchat ja tanskalaisia 

Madsen pikakiväärejä. 

* Venäläisillä oli myös 

amerikkalaisia Colt m/1895 

ja englantilaisia Vickers- ko-

nekiväärejä, jotka oli han-

kittu  7,62 laippakantaisella 

patruunalla toimivina.

5. Valkoisen 
armeijan ampuma-

tarvikehuolto.
Suomen valkoisen armeija 

asehallinto luotiin lähes tyh-

jästä. Ylipäällikkö Manner-

heim nimitti ase-esikunnan 

ja sen päälliköksi eversti 

A.G. von Rehausenin. Sei-

näjoelle perustettiin aseva-

rikko. Myöhemmin myös 

Kuopioon ja Sortavalaan. 

Tampereen valtauksen jäl-

keen valkoisten haltuun jäi 

suuret asevarastot. Silloin 

perustettiin asevarikot myös 

Tampereelle ja Elisenvaa-

raan.  

Heikon koulutuksen ja 

tulikuriin tottumattomuu-

den takia nousi ampumatar-

vikkeiden kulutus tarpeetto-

man suureksi. Oli tarpeeton-

ta räiskimistä. Jotta aseiden 

käyttö saataisiin järkeälle 

pohjalle, Berdan- kiväärit 

jätettiin vartiopalvelusta suo-

rittaville suojeluskunnille. 

Pistoolien käyttö oli sellaista 

molemmilla osapuolilla, että 

käsiasetta pitivät hallussaan 

ne, jotka olivat sen onnistu-

neet hankkimaan. 

6. Rauhanaikaisen 
asehallinnon 

alkutaival
Vapaussodan päätyttyä pe-

rustettiin 14.6.1918 sota-

asiain toimituskunta, jonka 

yhdeksi osaksi tuli Taistelu-

välineosasto. Asevarikkoihin 

kirjattiin 

- venäläisiä 7,62  kiväärejä 

179 775 kpl

- Winchester- kiväärejä   

    1 066 kpl

- japanilaisia kiväärejä 

  23 891 kpl

- muunlaisia kiväärejä  

  14 895 kpl

 219 627 kpl

- venäläisiä konekiväärejä   

439 kpl

- ” isopyöräisellä lavetilla 

        47 kpl

- venäläis- saksalaisia ko-

nekiväärejä  55 kpl

- saksalaisia konekiväärejä

  159 kpl

- Colt konekiväärejä  

        90 kpl

- muita kk:jä    57 kpl  

847 kpl

* Keskeisenä ongelmana 

oli käytön ja kirjanpidon 

kannalta aseiden mallikirja-

vuus. Kiväärejä oli sekalaisia 

yksilöitä lukuun ottamatta 

kymmentä mallia: venäläi-

siä, japanilasia, saksalaisia, 

ruotsalainen ja itävaltalai-

nen. 

Konekiväärejä vastaavas-

ti seitsemää varteenotettavaa 

perusmallia: 2 venäläistä, 3 

saksalaista, 1 englantilainen 

ja 1 tanskalainen.   

* Asemalliston yhte-

näistämisen suunnittelu oli 

aloitettava heti. Ensimmäi-

nen kattava kokonaiskäsky 

annettiin 30.8.1918. Sen 

mukaan jalkaväen aseistuk-

seen tulivat kuulumaan ve-

näläinen sotilaskivääri m/91, 

pistooli, venäläinen raskas 

konekivääri sekä kevyt ko-

nekivääri, jonka tuli alussa 

olla Colt. Ratsuväen vakio-

aseita olivat venäläinen rat-

suväenkivääri, pistooli sekä 

venäläinen konekivääri. Pol-

kupyöräjoukoille määrättiin 

venäläinen ratsuväenkivääri, 

pistooli ja kevyt konekivääri. 

Aluksi Colt- mallinen.  Kent-

tätykistön ja miinanheittäjä-

joukkojen aseistukseen kuu-

luivat Winchester- kivääri ja 

pistooli. 

Aseita saivat myös polii-

si, rajavartiojoukot ja suoje-

luskunnat. Suojeluskunnat 

saivat 80 000 kivääriä, 70 

konekivääriä.

7. Taisteluvälinealan 
kehittyminen 

1919-1939 
ja aseiden edelleen luovu-

tukset sotasaalisvarastoista. 

Lähtöasetelma  oli sellai-

nen, että aseita oli yksityis-

henkilöiden hallussa lähes 

kaikkialla eikä valtiolla 

ollut selvää käsitystä omis-

tamansa sotamateriaalin 

Raimo Havusela 12.7.2014

Suomen käsiaseiden hankintaongelmia 1917–1939
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osoittautui Pariisi, josta 

heinäkuussa 1919 laivattiin 

Suomeen 8 000 saksalaista 

karabiinia m/98a, 10 000 

espanjalaista 7,65 mm:n 

pistoolia, 100 saksalaista 

raskasta konekivääriä m/08 

ja 350 saksalaista kevyttä 

konekivääriä m/08-15 ja 

m/08-18.  Samalla tulivat jo 

hankittuihin Renault- pans-

sarivaunuihin ja Breguet- 

lentokoneisiin kuuluvat ko-

nekiväärit. 

Osto herätti parin vuoden 

kuluttua raskasta arvoste-

lua. Saksalaisperäinen ke-

vyt aseistus sopi huonosti 

Suomen armeijan käyttöön 

ja jouduttiin muutaman 

vuoden sisällä poistamaan. 

Espanjalaiset pistoolit olivat 

täysiä susia. «Miksi vanhan 

ja puolikelpoisen tavaran 

varastoja täytyi vielä ker-

ran lisätä vanhalla ja puoli-

kelpoisella», kysyi v. 1924 

taisteluvälinehuollon tilaa 

tutkinut komitea.

* Uusia perusasemalleja 

alettiin hankkia 1920- lu-

vulla.

- Pahimmaksi puutteek-

si arvioitiin tuolloin, ettei 

Suomen armeijalla ollut 

pikakivääriaseistusta. Vapa-

ussodasta jäänet muutamat 

Lewis, Madsen ja Chauchat 

aseet olivat vain kokeiluihin 

sopivia. 

Taisteluvälineosaston hy-

vät suhteet Tanskaan johti-

vat1919 muutaman Madsen- 

merkkisen koeaseen han-

kintaan. Tehdas konstruoi 

aseen 7,62 laippakantaiselle 

patruunalle sopivaksi jolloin 

v. 1920 aloitettiin sarjatila-

ukset nimellä 7,62 pikaki-

vääri m/20. Aseita hankit-

tiin useiden vuosien aikana 

yhteensä yli 700 kpl. Tä-

mäkin hankinta osoittautui 

muutaman vuoden kuluttua 

virheeksi. Koneisto oli mo-

nimutkainen ja jalkaväelle 

epäkäytännöllinen.

- Toinen epäkohta oli so-

pivan pistoolin puute. Pää-

tettiin ryhtyä hankkimaan 

saksalaisia Parabellum- pis-

tooleja. Niitä hankittiin lähes 

koko 1920- luvun ajan. Ase 

oli kallis ja niitä oli voitu 

ostaa 1920-luvun loppuun 

mennessä vain 8 000.  Hanke 

oli muuten onnistunut.

- Toisin kuin sotavä-

ki, Suojeluskuntajärjestö 

kiinnostui jo 1920- luvun 

vaihteessa paljolti vielä tun-

temattomasta asetyypistä 

– konepistoolista. Vuonna 

1921 ostettiin Sveitsistä 4 

koeasetta ja heti sen jälkeen 

1930- luvun alkuun asti 

ostettiin lisää jolloin Berg-

mann- konepistoolien mää-

rä nousi yli 1 400 kappaleen. 

Hankinta oli tärkeä perus-

ratkaisu. Venäläiset yrittivät 

asiamiestensä kautta saada 

haltuunsa Bergmann- kone-

pistoolin, joten suojeluskun-

tien oli tehostettava niiden 

vartiointia. Puolustusvoi-

mien ylin johto ei tajunnut 

konepistoolien merkitystä 

vaan piti niitä «kevyinä ryh-

mäaseina» ja pikakiväärien 

korvikkeina!!!

* Materiaalivaihto Puolan 

valtion kanssa v. 1924

Jo muutaman vuoden käy-

tön jälkeen huomattiin, ettei 

ollut tarkoituksenmukaista 

pitää Suomen armeijan käy-

tössä Ranskasta hankittuja 

saksalaisia karabiineja eikä 

raskaita konekiväärejä. 7,92 

mm:n ampumatarvikkeet 

olivat turha rasite. 

Kun Puola alkoi suuntau-

tua kohti saksalaiskantaista 

ase- ja ampumatarvikelinjaa 

olivat puolalaiset kiinnostu-

neita Suomen saksalaisyli-

jäämästä ja tarjosivat vastik-

keeksi omista varastoistaan 

venäläisiä rakuunakiväärejä 

m/91 sekä 7,62 mm:n Maxin 

– konekiväärejä. 

Vaihto suoritettiin maa-

liskuussa 1924. Suomi luo-

vutti Puolaan 122 raskasta 

konekivääriä m/08, 5 420 

saksalaista karabiinia, 934 

saksalaista jalkaväenkivää-

riä, pistimiä ym. 

Suomi sai Puolasta vain 

2 151 venäläistä ratsuväen-

kivääriä m/91 mutta näiden 

lisäksi 405 raskasta 7,62 

mm:n konekivääriä m/05 ja 

m/10 varaosineen, kuitenkin 

ilman jalustoja, sillä Suomi 

ei halunnut Sokolov- jalus-

toja vaan alkoi kehittää omaa 

putkijalustaa. 

* Suuri aseosto Italiasta 

v. 1926

Suomi olisi saanut os-

taa Italiasta erän venäläisiä 

sotilaskiväärejä sekä 100 

Maxim- konekivääriä. Ki-

väärejä oli 33 260, joista 6 

620 oli ilman lukkoja, 589 

huonokuntoista kivääriä, 2 

298 täydellistä ratsuväen-

kivääriä ja 506 ratsuväen-

kivääriä ilman lukkoja. Tar-

kastuksissa ostaja, kapteeni 

A.E. Saloranta huomasi, että 

monet kiväärit oli porattu 8 

mm:n patruunaa ampuvaksi. 

Italialaiset hermostuivat. Sa-

loranta huomasi, että varas-

tossa oli Maxim- konekivää-

rejä paljon enemmän kuin oli 

aiottu myydä suomalaisille. 

Saloranta neuvotteli kaupan 

sellaiseksi, että Suomi sai 

ostaa 600 venäläistä Maxim- 

konekivääriä varusteineen 

hyvin otolliseen hintaan, ei-

kä 8 mm:n porauksista enää 

puhuttu.  

* Kiväärivaihto v. 1928

Pääesikunta ja valtioneu-

vosto hyväksyivät japani-

laisten kiväärien myynnin 

tai vaihtamisen.  Hampuris-

sa toimivalle Benny Spiro 

nimiselle � rmalle luovutet-

tiin 5 600 käyttökuntoista 

japanilaista kivääriä, 2 570 

korjauskelpoista kivääriä, 

4 800 pistintä sekä patruu-

noita ja varaosia Albaniaan 

vietäväksi. Vastikkeeksi suo-

malaiset saivat 13 000 täysin 

taistelukelpoista venäläistä 

kivääriä pistimineen. Ne 

olivat peräisin Romaniasta 

ja Tsekkoslovakiasta.

* Ensimmäinen Transbal-

tic- vaihto v. 1938

Suomen armeija varas-

toissa oli 6,7 miljoonaa 

kappaletta 7,92 mm:n pat-

ruunoita. Osa kakkoslaatua 

tai romua.  Oy Transbaltic 

Ab halusi ostaa ne.  Suo-

men Taisteluvälineosasto 

halusi vastikkeeksi rahan 

sijaan venäläisiä kiväärejä. 

Lopulta Transbaltic maksoi 

osan patruunoista rahana ja 

vastikkeeksi saatiin myös 

2  000 käyttökuntoista ve-

näläistä kivääriä. Ne tulisivat 

Latvian armeijan varastoista 

mutta kun ne tarkastuksessa 

havaittiin huonokuntoisiksi, 

ainoastaan 856 kivääriä kel-

pasi suomalaisille. Trans-

baltic hankki Ranskasta pa-

remman erän ja suomalaiset 

saivat 2 200 käyttökelpoista 

asetta. 

* Toinen Transbaltic vaihto 

Helmikuuhun 1931 men-

nessä Suomi luovutti yli 5 

miljoonaa 7,92 mm:n sak-

salaista patruunaa ja sai 

vastikkeeksi 4 247 venäläistä 

kivääriä, 395 valopistoolia ja 

1,2 miljoonan markan edes-

tä venäläisen sotilaskiväärin 

varaosia.

* Kolmas Transbaltic- 

vaihto

Suojeluskuntajärjestön 

hallussa olleet runsaat 14 

000 japanilaista asetta kor-

vattiin venäläisillä kivää-

reillä ja järjestö neuvotteli 

Transbaltic yhtiön kanssa 

japanilaisten aseiden myyn-

nistä. Kauppa kariutui ja 

Yliesikunta luovutti aseet 

puolustusvoimille, jonka 

omissa varastoissa oli vie-

lä jäljellä 550 japanilaista 

kivääriä. Erät yhdistettiin 

ja Transbaltic osti ne. Vas-

tikkeeksi saatiin venäläisen 

sotilaskiväärin osia Puolasta 

sekä tykistötarvikkeita. 

Transbaltic välitti ulko-

maille myös 470 kpl saksa-

laista kevyet konekivääriä 

m/08-15 ja m/08 18 kaikkine 

tarvikkeineen sekä yli 8 mil-

joonaa 7,92 mm:n patruunaa 

Lisäksi luovuttiin tarpeetto-

miksi käyneistä saksalaisista 

vuorikanuunoista, 10 kpl ja 7 

500 kranaatista. Tilalle saa-

tiin tykistöaseita ja kiväärin 

m/91 osia.

* Laaja asekauppa ja –

vaihtojen sarja Oy Transbal-

tic Ab:n kanssa 1936-1938.

Firmalla oli vahvat kon-

taktit Saksaan (mm. J. Welt-

jens Waffen und Munitions 

sekä Daugs & Cie G.m.b.H).  

Taisteluvälineosasto luo-

vutti syksyllä 1935 Trans-

balticille varastoissa olleet 

10 itävaltalaista 8 mm:n 

Scwartzlose konekivääriä 

sekä varusteita ja patruu-

noita. Korvauksena saatiin 

venäläisen kiväärin isku-

reita ja lukonosia. Vuonna 

1936 luovutettiin vaihdossa 

venäläisen sotilaskiväärin 

osiin 2 039 itävaltalaista 

Mannlicher- kivääriä.

Transbaltic tuotti v. 1936 

lopulla Suomeen 18 444 ki-

vääriä m/91, pistimiä sekä 

suuren määrän sekalaisia 

osia. Aseet tulivat Puolasta, 

Unkarista ja Tsekkoslovaki-

asta.

Taisteluvälineosasto laati 

luetteloita käyttöön soveltu-

mattomista taisteluvälineis-

tä, joiden pohjalta ruvettiin 

kauppoja suunnittelemaan. 

Ne realisoituivat kun tavaraa 

tuli tarjolle myös Suojelus-

kuntajärjestöltä. Lokakuussa 

kokonaismäärästä. Ensin 

piti siis suorittaa varastoissa 

olevien aseiden inventointi 

ja kunnon tarkastus. 

Vuoden 1919 aikana Suo-

jeluskuntajärjestö sai armei-

jan varastoista vielä :

3 753 venäläistä kivääriä 

m/91

9 081 japanilaista kivääriä

1 360 ruotsalaista mauser-

kivääriä

2 500 venäläistä Berdan 

kivääriä

62 Maxim- konekivääriä

55 Colt- konekivääriä

6 Chauchat- pikakivääriä

3 «O.R.H» – konekivääriä.

Syyskuun lopussa 1939 

Suojeluskuntajärjestön hal-

lussa oli 114 056 kivääriä, 

548 konekivääriä, 684 pika-

kivääriä ja 1 465 konepis-

toolia. Näistä siirtyi valtaosa 

kenttäarmeijalle Talvisodan 

syttyessä. 

* Aseita luovutettiin myös 

poliisin ja rajavartiostojen 

käyttöön sekä ns. heimoso-

tien avustamiseen. 

8. Kotimainen 
aseteollisuus ja 

tuotantolaitokset.
Suojeluskuntajärjestö perusti 

v. 1927 Ase- ja konepajayh-

tiön (SAKO). Tikkakosken 

Rauta- ja Puuteollisuus Oy 

valmisti kiväärin piippuja. 

Lukuisat muut yhtiöt val-

mistivat erilaisia lisätarvik-

keita. Leonard Lindelöfin 

Konetehdas Helsingissä 

valmisti Bergmann- kone-

pistooleja koesarjan  kunnes 

sortui talousvaikeuksiin. 

Vuonna 1893 perustet-

tiin Tikkakosken Rauta- ja 

Puuteollisuus Osakeyhtiö, 

joka valmisti ensin koneita 

ja moottoreita kunnes alkoi 

v. 1918 keskittyä sotatarvi-

ketuotantoon. Se valmisti 

mm. Maxim- konekivääre-

jä ja myöhemmin kiväärin 

piippuja. 

Puolustushallinto ei en-

sin ymmärtänyt hyödyntää 

aseteknikko Aimo Lahden 

kehittämää Suomi- konepis-

toolia. Tikkakosken Rauta- 

ja Puuteollisuus Oy hankki 

aseen valmistusoikeudet 

itselleen, ja tuotanto aloi-

tettiin. Myöhään herännyt 

Suomen armeija joutui näin 

ollen ostamaan tarvitseman-

sa aseet Tikkakoskelta. Yh-

tiön nimi muuttui 1933 Oy 

Tikkakoski Ab:ksi. 

Valtio rakensi Jyväskylään 

kivääritehtaan, jonka tuotan-

to alkoi vuosina 1929-1930. 

Tehdas valmisti aluksi lähes 

yksinomaan Lahti/ Saloranta 

pikakivääriä.  

9. Suomi alkoi ostaa 
aseita ulkomailta

* Vuoden 1919 suuri sotatar-

vikeosto Ranskasta

Tilanne oli otollinen, sillä 

maailmansodan ylijäämä-

aseistusta ja sotasaalista oli 

runsaasti eri maissa. Edul-

lisimmaksi ostopaikaksi 

1936 osti Transbaltic Suo-

men puolustusministeriöltä 

ulkomaille välitettäväksi 

22,2 milj.mk:n arvosta so-

tamateriaalia, johon kuului 

mm. ranskalaisia Stokes- 

kranaatinheittimiä, japani-

laisia vuoristokanuunoja, 

näiden ammuksia,  erilaisia 

lentopommeja ym. Täl-

löin Suomi möi pois mm. 

Colt- konekiväärit m/1895 

jalustoineen ja tarpeineen, 

320 000 kpl ruotsalaisia 6,5 

mm:n kiväärinpatruunoita. 

Kohdemaaksi ilmoitettiin 

Jemen.

Puolustusministeriön 

seuraava ”tarpeettomien” 

luettelo sisälsi miinanheitti-

miä, konetykkejä, satuloita, 

kenttäkeittimiä, sekalaisia 

”vieraskaliiperisia” koneki-

väärejä ja pikakiväärejä ym. 

Tällöin luovutettiin 

12 kpl 7,92 mm:n Parabel-

lum konekivääriä ja 

19 kpl Bergmann- kone-

kivääriä, 

20 kpl 8 mm:n Hotchkiss- 

konekiväärejä, 

14 kpl 8mm:n Chauchat - 

konekiväärejä, 

14 kpl 8 mm:n Darne- pi-

kakiväärejä, 

46 kpl 7,71 mm:n Lewis 

pikakiväärejä, 

52 kpl 7,62 Lewis pikaki-

vääriä ja 

6 kpl 7,62 Colt koneki-

vääriä. 

Lisäksi varusteita ja pat-

ruunoita.

* Suuri kivääriosto Jugos-

laviasta v. 1939

Sodan uhka kasvoi ja asei-

ta tarvittiin lisää. Transbaltic 

selvitti ostomahdollisuuksia, 

mutta kun kaikki varustau-

tuivat, ei myytävää oikein 

ollut löytyä. Jugoslaviasta 

saatiin kuitenkin hankittua 

56 500 asetta, joista osa to-

dettiin romukuntoisiksi. 

10. Talvisodan 
syttyessä 

Talvisodan syttyessä oli 

pahimmasta kirjavuudesta 

aseiden osalta päästy eroon, 

mutta aseita oli luvattoman 

vähän. Suomen puolustus-

voimien kevyt jalkaväen 

aseistus inventoitiin joulu-

kuun vaihteessa 1939 seu-

raavasti:

kiväärejä 250 628

pistooleja    19 252

konepistooleja     4 963

pikakiväärejä     4 872

konekiväärejä     2 479

YH:n yhteydessä kävi sel-

väksi, että sodanajan armei-

jan kokonaisia divisioonia 

tulisi jäämään ilman asian-

mukaista aseistusta. 
Palokangas, Markku (1991). Soti-

laskäsiaseet Suomessa 1918-1988. 

Suomen Asehistoriallisen Seuran 

julkaisuja N:o I-III. 

Palokangas, Markku (1991). Soti-

laskäsiaseet Suomessa 1918-1988. 

Suomen Asehistoriallisen Seuran 

julkaisuja N:o 1. Vammalan Kirja-

paino Oy. 

I    osa Yleishistoria, 389 s.

II   osa Suomalaiset aseet, 521 s.

III Ulkomaiset aseet, 284 s.

Isopyörä Maxim
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Bruttotuotto piirin alueella 

oli 31.265,52 euroa. Ei ai-

van parhaita mutta kuitenkin 

melko hyvä.

Muutamilla alueilla teh-

tiin aivan huipputuloksia. 

Tuoton pienenemiseen esm. 

Vaasan alueella vaikutti se, 

että yksi parhaimmista liike-

keskuksista oli parin muun 

yhteisön käytössä. Näin ve-

teraanikeräystä emme saa-

neet sijoittaa niihin tiloihin.

 Alueelliset kulut on koh-

dennettu ko. alueen tuot-

toon. Tämän jälkeen tuotto 

on jaettu alueen veteraani-

yhdistyksille jäsenmäärien 

suhteessa. Nettotuoton osal-

ta maksumääräys on tehty ja 

rahat ovat tileillä noin kah-

den viikon kuluttua.

Juhlavuosi jälleen 
2018 

Sitten vuoteen 2018, jolloin 

itsenäisen Suomen puolus-

tusvoimat täyttää 100 vuotta.

Juhlavuoteen liittyen pv 

suunnittelee, että silloin va-

rusmiehet olisivat erityisen 

näkyvästi mukana Veteraani-

keräyksen toimeenpanossa, 

periaatteella: ”Joka nieme-

hen, notkohon, saarelmaan”.

 Alustava keskustelu suun-

nittelun osalta on aloitettu 

Jääkäri Häggblom ottaa vastaan lahjoituksen veteraaneille, jääkäri Kronqvist 
seisoo takana. Jägare Häggblom tar emot en donation åt veteranerna, jägare 
Kronqvist skymtar i bakgrunden. 

Jääkärit Byggmästar ja Sjöblom Pietarsaaren kävelykadulla. Jägarna Bygg-
mästar och Sjöblom vid gågatan i Jakobstad. Kuva/foto: Johan Irjala.

Parhain kiitos Veteraanikeräyksen 2017 
kevätkierroksen osalta

Paikkakuntakohtaisesti 
keräys tuotti seuraavasti:

Pietarsaaren alue:               6.649,20 €
Uudenkaarlepyyn alue:      5.391,27 €
Vöyrin alue:                            790,82 €
Vaasan alue:                        8.908,59 €
Mustasaaren alue:              2.846,74 €
Maalahden alue:                 1.780,98 €
Närpiön alue:                      1.769,10 €
Kaskinen:                                231,18 €
Kristiinankaupungin alue:   2.897,64 €
VAASAN KERÄYSPIIRI        31.265,52 €

yhdessä Veteraanivastuu 

ry:n kanssa, joka hallinnoin 

keräystä.

 Mutta mitä mieltä ja aja-

tuksia on Teillä, arvoisat 

keräyksen vastuulliset toi-

mijat?

Oletteko valmiit jatka-

maan vuonna 2018 saman 

suuntaisesti kuin tähänkin 

saakka?

Yksi vai kaksi keräyskier-

rosta?

Entä jatko vuoden 2018 

jälkeen?

Vaasan alueella olen kes-

kustellut muutaman kes-

keisen toimijan kanssa ja 

heidän kantansa on, että 

ainakin kevään 2018 keräys 

vedettäisiin kuten tähänkin 

saakka. Mahdollinen jatko 

arvioidaan sen jälkeen.

 Pyydän vastaukset mie-

luiten sähköpostilla, jolloin 

voin hyödyntää niitä parhai-

ten koosteessa.

Ni kan svara också på 

svenska!

SUOMI 100

Yhdessä – Tillsammans!

Terveisin Raimo Latvala
Keräyssihteeri

Vaasan keräyspiiri

p. / t. 050 358 0274

raimo.latvala@netikka.� 

Sotaveteraanit ovat tehneet velvollisuutensa isänmaatam-
me kohtaan. Sotaveteraaneja on keskuudessamme vielä 
22 000 henkeä, ja heidän keski-ikänsä on 91 vuotta. 
Iän karttuessa he tarvitsevat monenlaista apua.

Sotiemme Veteraanit juhli-

vat 100-vuotiasta Suomea 

lämpimin jaloin. Faceboo-

kin Villasukat veteraaneille, 

Suomi 100 vuotta-ryhmä 

on päässyt huimaan tavoit-

teeseensa; kutoa kaikille 

Suomen 17 000 sotiemme 

veteraanille Suomi 100 juh-

lavuoden villasukat.

Facebookin Villasukat 

veteraaneille, Suomi 100 

vuotta ryhmä syntyi Ou-

lulaisen Jaana Willmanin 

ajatuksesta. ”Oma isäni oli 

sotaveteraani. Olen myös 

itse innokas neuloja. Näistä 

taustoista ajatus varmaankin 

lähti”, kertoo Jaana Will-

man. Tällä hetkellä Face-

book ryhmään kuuluu noin 

8 400 jäsentä, joista neulojia 

on noin 2 500. Neulojia on 

sekä yksittäisiä neulojia että 

neulontaryhmiä. Facebook 

ryhmäläiset ovat jo kutoneet 

tavoitemäärän eli 18 000 vil-

Suomalaisten lahja veteraaneillemme: 

”Pidetään jalat lämpiminä!”
lasukkaparia lämmittämään 

veteraaniemme jalkoja. 

”Täällä Kuusamossa on ollut 

innokkaita neulojia, joten on 

mukava aloittaa villasukkien 

jakaminen veteraaneille tääl-

tä. Kokkolassa asuu Villasu-

kat Veteraaneille, Suomi 100 

vuotta facebook -ryhmän 

ahkerimmat kaksi neulojaa, 

jotka ovat neuloneet kah-

destaan yhteensä 279 paria 

villasukkia oman alueensa 

veteraaneille”, summaa Jaa-

na Willman.

Lähde: veteraanit.� 

Posti toimittaa villasukat niille veteraaneille, jotka 
eivät ole päässeet villasukkien jakotilaisuuksiin 
paikalle, kertoo Tomi Huhtala, Postin aluepäällikkö.
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Carina Rönnlund stöder veteranerna, fr.v.elev Nordman, jäg.Forss. Caj Svenfelt lägger en slant i jäg.Karlströms bössa.

Hurtiga insamlarna jäg.Kivilompolo och jäg. Storbacka Citymarket. Jäg.Björkskog K-Market.

Jäg.Wilhelmsson och insamlingsgruppens chef us.Lind på Gågatan. Jägare Gröns bössa fylls på � itigt vid Prisma.
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MIG-21F-13 ”HOPEATORVET” Suomen taivaalla 1963-86.

Startissa lumi pöllysi. Tien pinta oli jäinen ja luminen. Koskaan aikaisemmin ei 
MG:llä oltu lennetty talvella maantieltä.  Ohjeen mukaan startissa jarrut päällä 
täydet tehot ja vasta sen jälkeen jarrut irti. Liukkauden takia kone lähti liukuun, 
joten oli muutettava ohje. Täydet tehot päälle vasta koneen ollessa jo liikkeellä.

Lasku tehtiin tien keskiviivalle, joka oli lumikerroksen peitossa. Nokka mah-
dollisimman kauan ylhäällä ilmavirran hiljentäessä vauhtia. Jarruvarjoja ei käy-
tetty, sillä tiellä riitti pituutta. Koneet rullasivat suoraan suojapaikkoihin, joissa 
tankkaukset. Kiitotiellä mahdollisimman vähän sotilastoimintaa, jotta ei olisi 
tultu paljastuneeksi tiedustelukoneille.

Varalaskupaikkojen (maantietukikohtien) käyttö 
MIG-21F-13  torjuntahävittäjillä  1967–1972

Maantieverkostoamme uu-

sittiin voimakkaasti 1960-lu-

vulla. Ruotsin mallin mukai-

sesti ryhdyttiin tekemään 

tietyille alueille teiden leven-

nyksiä lentokoneiden vara-

laskupaikoiksi. Wikipedian 

mukaan niitä olisi meillä 

nykyään  parikymmentä.    

Ruotsalaiset  olivat jo pit-

kään käyttäneet  varalasku-

paikkojaan Draken-kaluston 

harjoituskenttinä ennen kuin 

meillä päästiin alkuun.

Tiedettiin maantieltä 

harjoitetun lentotoiminnan 

vaativan tavallista suurem-

paa tarkkuutta ja onnetto-

muusriskien kasvavan yl-

lättävissä tilanteissa, ja siksi 

ehkä meillä pitkitettiin en-

simmäistä  kokeilua 4 vuot-

ta. Hävittäjät olivat tulleet 

meille Karjalan Lennostoon 

Rissalaan 1963 huhtikuussa 

ja Neuvostoliitossa koulu-

tuksensa saaneiden lentäjien 

jatkokoulutus pääsi alkuun 

heti toukokuussa.

Ensimmäistä kertaa Migit 

laskeutuivat varalaskupai-

kalle  11.9.1967. Paikaksi 

oli valittu Joutsan varalasku-

paikka ja  kokeilu suoritettiin 

kahdella koneella. Ensim-

mäisen koneen toi laskuun 

kapteeni Osmo Kopponen 

ja toisen kapteeni Pentti 

Teulahti. Tapahtuma oli niin 

kiinnostava, että ilmavoi-

mien komentaja  kenraali-

luutnantti  Reino Turkki tuli 

IlmavE:n ylimmän johdon 

kanssa seuraamaan harjoi-

tusta. 

Pää oli saatu auki, ja seu-

raava harjoitus oli Tervossa 

lokakuussa 1968. Harjoitus-

astetta vaikeutettiin sillä, että 

koneet rullasivat ensimmäis-

tä kertaa maantietä pitkin n. 

kilometrin päässä olevalle 

parin seisonta-alueelle, joka 

oli valmisteltu korkeiden ha-

vupuiden väliin. Siipikonetta 

ohjasi vääpeli Juha Rossi, ja 

laskun jälkeen käskin hänen 

odottaa radalla niin kauan 

että pääsisin suojapaikkaan. 

Sanoin, että jos rullaukseni 

onnistuu, niin kyllä sinäkin 

pääset perille, ja niin rullaus 

onnistui  molemmilta suun-

nitelman mukaisesti.

Harjoituksen johto lähetti 

tiedustelukoneen valokuvaa-

maan aluetta tarkoituksena 

löytää maastoutetut ja naa-

mioidut koneemme.  Vasta 

kolmannella tiedustelulen-

nolla koneemme löytyivät,  

sillä tiedustelijat eivät arvan-

neet pitää kameraa käynnis-

sä niin kauaksi varsinaiselta  

kiitotiealueelta. Tieduste-

lutuloksen perusteella tuli 

kapteeni Kari Forsblom ryn-

näköimään Fouga-Magister 

harjoituskoneella maassa 

olevia koneitamme. Hän 

ilmoitti tietävänsä konei-

den paikan, mutta ei päässyt 

hyökkäämään kun ei nähnyt 

koneita puiden välistä. Jäl-

leen oli päästy yksi askel 

eteenpäin uuden lentokalus-

ton käyttöönotossa.

Sotaharjoitus 
Joutsa 

25.–28.5.1970
Mig-21 lentokalustoa oli 

siirretty useille eri  lento-

kentille ja maantietukikoh-

tiin. Tarkoituksena oli saada 

mahdollisimman paljon tor-

juntakosketuksia, kouluttaa 

siten taistelunjohtajia, kent-

tien maahenkilöstöä ja antaa 

nuoremmille ohjaajille ko-

kemusta varalaskupaikalta 

toimimiseen.

Me ohjaajat majoituimme 

radan päähän sotilastelttaan  

koneiden viereen, jotta oli-

simme nopeassa lähtöval-

miudessa. Oli toukokuu, 

luonto heräämässä ja aamui-

sin saimme herätä pikkulin-

tujen kauniisiin viserryksiin.  

Hygieniapuoli hoitui siten, 

että talousaliupseeri lämmitti 

meille kenttäkeittimellä pe-

suvedet iltaa varten. Kun 

koko päivän oli ollut paine-

puku päällä ja välillä tullut 

lämminkin lennolla, niin si-

tä mielellään peseytyi ennen 

nukkumaan menoa telttaan.

Kapteeni Aku Miettinen 

tuli eräänä päivä MG-76 

koneella Joutsaan. Hän oli 

lähtenyt torjuntalennolle 

Alavuden varalaskupaikal-

ta. Tankkauksen jälkeen 

hän jäi ohjaamovalmiuteen 

uutta hälytyslentoa varten. 

Kysyin häneltä, oliko hän 

saanut ruokaa koko päivänä? 

Oli vain lentänyt eikä ollut 

ehtinyt ruokailemaan. Vein 

hänelle pakilla hernekeit-

toa. Hän ei ehtinyt ottamaan 

kuin muutaman lusikallisen 

kun tuli hälytys. Pakki lensi 

kesken ruokailun ohjaamos-

ta metsikköön ja niin Akua 

taas vietiin jälkipolton vain 

näkyessä koneen perässä.

Kun jälkipoltolla startat-

tiin ja noustiin kymmeneen 

kilometriin, niin liikkeelle 

lähdöstä tuon korkeuden 

saavuttamiseen kului aikaa 

2min 20sek. Jos matalalla ot-

ti nopeuden 930 km/t, löi jäl-

kipolton päälle niin 10km:n 

korkeuteen kului vain 1min 

30sek. Siinä mentiin jyrkällä 

nousukulmalla ylöspäin jal-

kapohjat taivasta kohti.

Olin itse ohjaamovalmiu-

dessa seuraavana päivänä ja 

tuli hälytyslähtö Itä-Suomen 

suuntaan. Lennon loppuvai-

heessa antoi taistelunjohta-

ja useita suuntakorjauksia 

edessä tulevaan maalikonee-

seen nähden.  Edestä päin ei 

voinut ampua,  joten minut 

johdettiin maalin takasek-

toriin. Taistelukaarron (180 

astetta) jälkeen tuli ilmoitus 

maalin nopeudesta ja sijain-

nista. Maali klo 11 neljä 

km.  Muutaman ilmoituksen 

jälkeen, maali klo 10  yksi 

kilometri kolmesataa metriä 

yläpuolellasi. Ilmoitin näke-

väni ja senjälkeen  irti.

Taistelunjohtaja ilmoitti 

suunnan Joensuuhun, jonne 

lasku tulisi. Siirryin käskystä 

Joensuun tornin radiojaksol-

le ja viritin radiokompassiin 

sen radiomajakan jaksolu-

vun. Näin voin mittarista 

seurata kohtilentoa  ken-

tälle. Sain tornilta lähesty-

misohjeet ja myöhemmin 

laskuluvan.

Ongelma vain oli siinä, 

ettei Joensuussa ollut tavan-

omaista sotilaskoneiden vaa-

timaa maapalvelua.  Tulin 

laskuun miniminopeudella 

mahdollisimman  lähelle ra-

dan päätä, en voinut käyttää 

jarruvarjoa, ei ollut varjon 

pakkaajia. Pidin nokan yl-

häällä mahdollisimman pit-

kään ja annoin koneen men-

nä ihan radan päähän kevysti 

jarruttaen ja käänsin nokan 

valmiiksi tulosuuntaa radan 

reunaan  uutta lähtöä var-

ten. Koneen jarrut toimivat 

paineilmalla, ja painesäiliöt 

täytettiin aina ennen lentoa. 

Täydennystä en voinut saa-

da. Säiliöiden mittari näyttää 

täytön jälkeen 120kp, minul-

la oli vielä 100+, joten tiesin 

voivani lähteä seuraavalle 

lennolle. Polttoainetta sain 

siviilipuolen tankkiautosta.

Tankkauksen jälkeen jäin 

ohjaamovalmiuteen odotta-

maan hälytyslähtöä, mutta 

ei ollut lankayhteyttä len-

nonjohtoon enkä voinut pi-

tää radiota päällä, sillä akku 

olisi heikentynyt eikä moot-

tori olisi ehkä käynnistynyt. 

Käynnistyksessä käytettiin 

aina akkuauton virtaa. 

Viestitys kuitenkin pelasi. 

Lennonjohdossa oli radiotto-

mille koneille viestitettäessä 

tehokas punaista tai vihreää 

antava valolamppu. Kun 

vihreä vilkku näkyi, niin 

käynnistin moottorin koneen 

omilla akuilla, radio päälle ja 

kohti taivaan sineä. Seuraava 

lento päättyi Halliin.

Sotaharjoitus 
talvisissa olosuhteissa 

31.1.–3.2.1972
Kaikissa harjoituksissa oli 

lisätty vaikeusastetta ja nyt 

Varalaskupaikkaharjoitus talviolosuteissa 31.1.–3.2.1972.
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Koneet rullasivat lennonjohdon ohjeiden mukaan omille paikoilleen. Lennon-
johtajalla oli radio sairasautossa, jolla ajaen kiitotie tarkastettiin ennen start-
tia ja laskua. Vartiot joutuivat sulkemaan teitä lentotoimnnan aikana. Poliisin 
kanssa oli huolehdittu tarpeen mukaan kiertotien käytöstä.

Talon isäntä oli Karjalan siirtolaisia. Halusi auttaa harjoitusta. Kaatoi omena-
puun rullaustieltä. Toi propseja ojaan, joka jäädytettiin lumen kanssa, kunnan 
paloauto toi vettä. Kaksikerroksinen vanerilevy päälle ja rullaustie oli valmis. 
TVH:n tiemestarilta saatiin paljon apua muuallekin.

Isäntä linkosi rullausuran navetan päätyyn, johon kone työnnettiin ja naamioi-
tiin, tarjosi sähkötkin voimavirtapistokkeesta ja otti koneen akut sisälle lämpi-
mään. Mekaanikot nukkuivat teltassa oikealla olevassa metsikössä.  Konetta ei 
kuitenkaan käynnistetty ennen kuin tiellä, sillä navetassa oli lehmä.

Koneiden naamiointiin kiinnitettiin erikoista huomiota. Käynnistysauto seurasi 
tarvittaessa mukana ja antoi  lähipuolustusta kaksoiskk:lla sissejä vastaan.

Kone rullaamassa suojapaikkaan 90 asteen suunnanmuutoksen jälkeen. Va-
semmalla koivikossa suojapaikassa kone, joka sijoitettiin koivujen väliin talon 
rekka-auton paikalle. Tässäkin talossa saatiin koneen akut pakkaselta suojaan 
talon eteiseen. Mekaanikkojen telttamajoitus tien toisella puolella metsässä.

Vaikea on konetta havaita. Edessä vanerilevyjä, joita ilmave oli ostanut rullaus- 
ja seisonta-alustoiksi. Ei tuolta metsästä rynnäkkökone näkisi maalia

Naamioitu kone sulautui hyvin talviseen koivikkoon. Mekaanikkojen majoi-
tusteltta oikealla metsikössä.”Muonitusmestari” kenttäkeittimineen oikealla 
ylhäällä pellon takana metsikössä.

Nopeaa lähtöä varten naamioitiin kone radan päähän laskuvarjojen alle. Häly-
tyksen jälkeen oli kone jo ilmassa parin minutin jälkeen. Ohjaajien päivystys-
vuoro pulitoista tuntia maassa. Kovalla pakkaselle oli koneisiin ulkopuolinen 
lämmönlähde.
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Kahden koneen suojapaikat.

Kone metsikössä.

Mekaanikko matkustaa siivellä. Oikealla ha odottaa vuoroaan.

Tukikohdan komentopaikka oli alimmasa rakennuksessa, jossa ohjaajien ma-
joitus ja lennonjohto. Isosta entisen kaupan näyteikkunasta oli hyvä seurata 
koneiden rullausliikennettä oikealla näkyvää tietä  ja ylös vievää  kiitotielle.

Vasemmalla metsikössä mekaanikkojen telttamajoitus. Tien toisella puolella 
kone koivikossa. Valtatien takana kaupparakennuksessa komentopaikka ja 
lennonjohto.

päästäisiin kokeilemaan 

mihin rahkeemme riittävät. 

Koskaan aikaisemmin ei oltu 

lennetty talvella maantietu-

kikohdista; ei laskeuduttu 

jäiselle kiitotielle, ei rullat-

tu maantietä pitkin kauaksi 

kiitotiestä, eikä sijoitettu 

koneita lumiseen metsään. 

ERIKOISENA SAAVU-

TUKSENA VOIDAAN 

PITÄÄ YÖLENTOJEN 

SUORITTAMISTA ERIT-

TÄIN VAATIVISSA OLO-

SUHTEISSA.

Kiitotien alue pyrittiin 

pitämään tyhjänä kaikesta 

sotilaalliseen toimintaan 

viittaavasta. Koneet tan-

kattiin aina suojapaikoissa 

kaukana kiitotiestä. Suoja-

paikat valmisteltiin KYLÄN 

ASUTUKSEN KESKELLE 

SEKÄ METSÄÄN HAVU-

PUIDEN VÄLIIN. Koneet 

sekä kaikki kalusto pyrittiin 

pitämään näkymättömissä il-

mahyökkäysten varalta, siksi 

kiinnitettiin erikoista huo-

miota maastouttamiseen ja 

naamioimiseen. Naamioin-

tiverkot ja vanhat laskuvar-

jot olivat mainioita välineitä. 

Niiden käyttö lisäsi tietenkin 

työmäärää, mutta henkilöstö 

oli jo lentueessa palveluksen 

lomassa perehtynyt menetel-

miin.

Reserviläisten kertaus-

harjoitus liittyi tukikohdan 

toimintaa. Reserviläiset oli 

koulutettu jo aikaisemmin 

ja nyt annettiin ennen har-

joitusta Rissalassa muuta-

man päivän kertaus asioista 

ja sen jälkeen oltiin valmiit 

varalaskupaikalle. Asemie-

hillä oli mukana 100kg pom-

milaatikot (aidot pommit il-

man sytyttimiä) käsittelyhar-

joituksen vuoksi. Jokaiselle 

lennolle laitettiin koneisiin 

harjoitusammusvyöt ja aseet 

puhdistettiin iltaisin.

Reserviläiset olivat hyvin 

motivoituneita, ja ilman hei-

dän työsuoritustaan ei oma 

väki olisi riittänyt kolmen 

tukikohdan miehitykseen.

Koneiden vartiointiin ei 

ollut erityisiä vartiomiehiä, 

siksi mekaanikot ja reservi-

läiset majoittuivat koneiden 

lähelle sotilastelttoihin ja pi-

tivät koneista huolta. Pakka-

nen pysytteli koko ajan 10-

20 asteen paikkeilla antaen 

lisäopetusta toiminnalle. 

Vaikka olosuhteet olivat 

tosi vaativat, niin yhtään 

lentoa ei tarvinnut perua  

teknillisen vian takia eikä 

minkäänlaista vauriota ta-

pahtunut maassa eikä ilmas-

sa. Tämä kaikki osoitti, että 

Mig-21 oli suunniteltu toimi-

maan erittäin kenttäkelpoise-

na kaikissa sääolosuhteissa  

ja henkilöstö oli huippuun-

sa koulutettu hoitaen kaikki 

vaadittavat tehtävät kiitettä-

vällä tavalla. ”MIKKI” oli 

tasokas kone, jonka vertaista 

kenttäkelpoisuutensa vuok-

si tuskin löytyi tuolloin län-

nestä, ei ehkä nykyäänkään.  

Ähvä (F-tyyppi) lensi vii-

meisen lentonsa 17.1.1986, 

joka sattui olemaan myös 

50-vuotissyntymäpäiväni.

TOIMIMME KAHDES-

SA ERI MAANTIETUKI-

KOHDASSA

”Penan tukikohta”;  kap-

teeni Pentti Teulahti (myö-

hemm. evl evp lvkom 

HävLLv11/LapLsto)

 yliluutnantti  Alpo Rinta-

opas ( maj evp)

 vääpeli Yrjö Mörsky (ylil 

evp)

 Teknjohtaja   vääpeli  

Martti Hiltunen (kapt evp )

”Sepen tukikohta”    kap-

teeni  Seppo Saharinen (evl 

evp, lvkom HävLLv 31/

KarLsto)

 kapteeni Aku Miettinen 

(evl evp, esikuntapäällikkö/

KarLstoE)

 yliluutnantti    Hannu Val-

tonen (evl evp, � ltri Keski-

Suomen 

Ilmailumuseon ensimm. 

johtaja)                                                                

 vääpeli  Matti Mörsky 

(kapt evp)

  vääpeli Juha Rossi (kapt 

evp, lentokapteeni)

vääpeli Risto Kukkonen 

(ylil evp)

Teknjohtaja   vääpeli Veik-

ko Rissanen (sotmest evp)

Päivisin suoritettiin ta-

vanomaisia torjuntalentoja, 

joilla tst-johtaja johti koneet 

taistelunmukaiseen kos-

ketukseen maalikoneiden 

kanssa.   ”Sepen tukikohdan” 

ohjaajat  saivat myös yölen-

tokoulutuksen. Yölennot 

mahdollisti se, että maantie-

tukikohtia varten oli valmis-

tettu matalatehoiset valorivit 

molemmin puolin kiitotietä. 

Laskeutumiset vaativat suur-

ta tarkkuutta ja keskittymis-

kykyä sekä hyvää uskoa 

omiin kykyihinsä. Laivueen 

tukikohdassa Kuopiossa oli 

lennetty  monet kerrat yölen-

toja, joten taidot oli hankittu 

jo aikaisemmin. Nyt oltiin 

vain erikoisolosuhteissa tal-

vikelillä.

Nuorimmilla ohjaajilla oli 

vain hiukan yli 200 lentotun-

tia MG:llä, joten lentotuntei-

hin nähden lentoharjoitus oli 

heille erittäin vaativa. Hyvin 

he selvisivät.

”Penan tukikohdassa” ei 

ollut kiitotievaloja ja olin jo 

ennakkoon pyytänyt saada 

suorittaa lentoonlähdön pi-

meältä tieltä omien valon-

heittäjien valossa ja mennä 

Kuopioon laskuun. Laivueen 

komentaja majuri Pertti Tol-

la ( KarLston kom, ja myöh. 

yleisesikunnan päällikkö/

PE) soitti 1.2. iltapäivällä 

ja sanoi, että voisin perua 

pyyntöni, mutta saisin kyllä 

luvan lentoon. Niin tuli len-

toonlähtö suoritettua pimeäl-

tä tieltä koneen omien valon-

heittimien valossa. Halusin 

osoittaa, että tositilanteessa 

voidaan torjunta- tai tiedus-

telulennoille lähteä pimeältä 

valaisemattomalta tieltä ja 

mennä päätukikohtaan las-

kuun. Radan toisessa päässä 
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Ylil Valtonen päivystää.

Koulutustoimiston pääl-
likkö kapt Osmo Koppo-
nen (evl evp kom hävlv 
31/karlsto, kuljetuslaivu-
een kom) tuli kaksipaik-
kaisella migillä tarkasta-
maan ”Sepen tukikoh-
taa”.

oli auton valot suunnattuna 

minua kohti, olisi linja käy-

tössä, jos omat valonheitti-

met sammuisivat. Tukikoh-

dassamme oli kolme konetta 

ja kolme ohjaajaa, joten ni-

mikkokoneet jokaisella, siksi 

saimme enempi torjuntalen-

toharjoituksia naapureihin 

verrattuna. Minullekin tuli 

tuona yölentopäivänä neljä 

lentoa, joka oli tavanomaista 

enempi tavallisiin lentopäi-

viin nähden. 

Tämä oli viimeisin sota-

harjoitukseni KarLstossa, 

sillä sain siirron Kauha-

valle Ilmasotakouluun 8.5. 

kadettikurssin johtajaksi ja 

luovutin lentueen päällikön 

tehtävät kapteeni Seppo 

Sahariselle.  Tuona päivänä 

laivueen komentaja majuri 

Pertti Tolla kuskasi minut 

FM-1 koneella Kauhavalle. 

Hän sanoi, että vain hänellä 

on kelpuutus lennättää pois 

siirtyvä lentueen päällikkö 

uuteen  joukko-osastoonsa. 

Lappajärven päällä koin 

suuren yllätyksen, sillä mo-

lemmille puolille ilmestyi 

yhtäkkiä tietämättäni MIG-

21 koneet. Näin  komiasti 

haluttiin kunniasaatossa en-

tinen päällikkö saattaa uusiin 

tehtäviin. 

Kentällä oli sotilasläänin 

komentaja odottamassa puo-

lustusministerin saapumista. 

Mahtoikohan luulla puolus-

tusministeriä saatettavan?

KarLston komentajana oli 

eversti Veikko Hietamies. 

Hän oli kokenut lentäjä, jo-

ka oli  saanut koelentokou-

lutuksen kotimaan lisäksi 

myös Ranskassa. Toiminut 

sotilasasiamiehenä USA:ssa 

ja Kanadassa. Tuli lennoston 

komentajaksi Ilmasotakou-

lun johtajan paikalta. Hän oli 

tutustunut Ruotsissa maan-

tietukikohtien toimintaan ja 

siksi halusi kehittää omaa 

valmiuttamme, johon  tämä 

Talviharjoitus-72 maantiel-

tä liittyi. Tietämän  mukaan 

vastaavia harjoituksia Mig-

21F-13 kalustolla ei myö-

hemmin ole ollut ohjelmas-

sa. Uudemmalla Mig-21BIS 

tyypillä kylläkin. Ehkä ei 

haluttu ottaa turhia riskejä. 

Meitä suosi sää siinä mieles-

sä, että oli kova pakkanen, 

joka antoi kitkaa pyörän ja 

jään väliin. Nollakelillä oli-

sivat lennot vaikeutuneet 

huomattavasti, ja lopputu-

los olisi saattanut olla aivan 

toinen.

Ilmavoimien entinen ko-

mentaja kenraali Rauno 

Meriö muisteli erästä maan-

tietukikohtaharjoitusta 1980.  

Kenraalieversti Skorikov 

vieraili Suomessa ja hänet 

vietiin tutustumaan Hiirolan 

maantietukikohtaan. Hän sai 

seuraavana vuonna ylennyk-

sen marsalkaksi.

 Samaan aikaan pidettiin 

Oulunsalossa ilma-ampu-

maleiri, mutta sieltä oli käs-

ketty neljä MiGiä Hiirolaan. 

Koneet oli vedetty näkymät-

tömiin metsän suojaan. Sei-

soimme radan päässä, kun 

koneet saivat lähtökäskyn 

hälytysluonteisesti. Hiirola 

oli kapein kenttä, joten ko-

neet jyristivät jälkipolttoi-

neen varsin läheltä meitä. 

Lisäksi jokaisen koneen 

kyljessä näkyi ammunnan 

aiheuttamat nokijuovat.

Se teki vaikutuksen Sko-

rikoviin. Hän kysyikin: 

”Kuinka monta onnetto-

muutta teille on sattunut 

näillä  kentillä?” Ei yhtään 

vastasi Meriö.

Kimmokkeen tälle jutulle 

sain arkistojen kätköistä pal-

jastuneen kuvasarjan myötä. 

Silloinen ilmataktiikan opet-

taja Ilmasotakoulussa, maj 

Kalevi Kumpulainen, kävi 

kuvaamassa opetusmateri-

aalia tukikohtatoiminnasta. 

Kuvat olivat olleet kätkök-

sissä kymmeniä vuosia ja 

alkoivat elää muistoissani. 

Soittelin lentäjäystävilleni ja 

palasimme ajassa taaksepäin 

45 vuotta, tässä kuvaamaani 

talviharjoitukseen. Muisti-

tietoni täydentyivät ja totesin 

kuin kaikki olisi tapahtunut 

lähes eilispäivänä. Lentäjän 

ammatin luonne on luonut 

vahvat veljessiteet ja olim-

me kuin yhtä perhettä. Luja 

ystävyys on  säilynyt vuosi-

kymmenten ajan. Oli mie-

lenkiintoista palata kauaksi 

lentovuosiin ja todeta, että 

olemme edelleen säilyneet 

samoina innokkaina lento-

poikina.
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Kiitotien pään seisonta-alueella mg-65 saa käynnistysvirtaa akkuautosta , kaa-
peli koneen alla. Takana vieraileva fouga-magister harjoituskone, 

Kapt Aku Miettinen rullaamassa jäisellä tiellä lähtöpaikalle. Hän lensi yhden 
tiedusteluyölennon etelään, tst-johto johti.

Laskuvarjot olivat mainioita naamiointivälineitä.

Kone laskuvarjon alla kuusikon vieressä.

Kapt Pentti Teulahti 
koneessa mekaanikon 
avustamana. Koneen 
omat valonheittimet 
valaisivat valmisteluja. 
Naamiolaskuvarjo roik-
kuu puiden välissä.

Kiitotievaloja ei ollut, vain omat valonheittimet valaisivat startissa. Vieressä 
lennonjohtajan sairasauto valaisee myös. Radan toisessa päässä auton valot 
näyttivät linjan.

Vieras kone tuli yllättäen kyläilemään ja sillekin löytyi suojaisa paikka.

Kuvasarja täydentyi Han-

nu Valtosen ja Yrjö Mörskyn 

kuvilla.

TOSITARINA 
Lentäjillä on tapa lentää 

porukassa ilman koneita. 

Eräs vanhempi lentäjä kut-

sui nuorempia kotiinsa iltaa 

istumaan. Lentäminen aloi-

tettiin sohvapöydän ääressä. 

Oli jo suoritettu monta tank-

kausta ja tunnelma muuttui 

yhä hilpeämmäksi. Aika vie-

rähti yli puolen yön. Perheen 

emäntä päätti ottaa johdon 

käsiinsä sanoen, pojat, nyt 

koneet halliin ja hallin ovet 

kiinni, ja Vexi nukkumaan. 

Niin loppuivat yölennot sinä 

yönä.

Halikko 26.4.2017     

Muistelija

Pentti Teulahti 
everstiluutnantti evp
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Kun julistettiin Suomen itsenäisyys
löytyi sille luja pohja alta
tuntui varmasti kuluneen iäisyys
siitä kun alkoi vieraan valta

Mutta ei  käyneet toteen haaveet
ilman suurta verenvuodatusta
tulivat piiloistaan  menneen aaveet
nousi viha verinen, musta

Veli veljeä vastaan taisteltiin silloin
kun haettiin Suomelle suuntaa uutta
ei liene synkempää aikaa milloin
ja suurempaa kansalle onnettomuutta

Puolesta aatteen ja oikeutuksen
kävi taistoa punaiset, valkoiset Suomen
sai moni osakseen teloituksen
ennen kuin puhkesi kukka tuomen

Kahtia jakautui silloin kansa
kun Tampereestakin taisteltiin
haki myös maa vielä vapauttansa
se Tartossa vasta vahvistettiin

Suomen kansalle alkoi sovun haku
se lakien säädöllä toimitettiin
oli saatava pois se kaunan maku
siinä melkein myös yhdessä onnistuttiin

Aukesi haavat vielä kerran
kun Lapuan lakia luettiin
piti miettiä jälleen jonkun verran
miten demokratiaa tuettiin

Loppuivat lopulta muilutukset
joilla vasemmisto maahan poljettiin
alkoivat jälleen uudistukset
punamullasta silloin puhuttiin

Alettiin puhaltaa yhteen hiileen
ja olympialaisia odoteltiin
ne suunnitelmat menivät raskaasti pieleen
kohta talven hangilla taisteltiin

On kerrattu muistot moneen kertaan
monet hangille soturit urheat jäivät
puolesta maan jotka vuodatti vertaan
niin kalliiksi tulivat kunnian päivät

Noita urhoja emme me unhoittaa saata
he vaalivat taistellen kalleinta kultaa
kotia, uskontoa,  isänmaata
saivat ikuiseen uneen he peitokseen multaa

Taistelujen  Itsenäinen Isänmaa:

On suvesi saapuneet sataan kertaan
He vannoivat nuorina valansa sotilaan
valmiina viemään sen loppuun saakka
uskoen johdatukseen ja kansojen Jumalaan
jäi äidille monelle  surujen taakka

Välirauhan aika jäi  lyhyeksi
pian jatkosota jo alkoikin
oli kaikilla mielessä ensimmäiseksi 
saada menetetyt alueet takaisin

Oli mahtava sotija meillä myötä
kun Saksan aseveljenä kamppailtiin
teki Suomen soturit hyvää työtä
jo kolme kannasta saavutettiin

Oli käytössä kaikki voimavarat
myös kotirintamalla ponnisteltiin
piti viljellä naisten peltosarat
kahvin sijasta korviketta keiteltiin

Kohti loppuaan kiihtyi sodan kulku
tuli käsky VT- asemaan
oli pantava viholliselle sulku
ja se pysäytettiin Tali-Ihantalaan

Raiskas rauha Suomi-neitoa pahoin
kun jalka ja käsi katkaistiin
oli mielissä meillä monin tahoin
me liian paljon menetettiin

Jäi kylät tyhjiksi Karjalassa
kun evakot pois sieltä kuljetettiin
ei hylätty heitä Suomen maassa
vaan uusi tulevaisuus rakennettiin

Sai kovia kokea Lapin kansa
kun Saksaa vastaan taisteltiin
menetti moni talonsa ja navettansa
ne sääliä vailla poltettiin

Sotasyylliset joutui tuomiolle
se rauhanehdoissa saneltiin
oli vaikea päätös oikeudelle
näin poliittinen sotakorvaus maksettiin

Vaan säilytti Suomi itsenäisyyden
vaikka paljon verta vuodatettiin
koki kansa uuden yhtenäisyyden
myös vaaran vuosista selvittiin

On suvesi saapuneet sataan kertaan
on  taisteltu puolesta isänmaan
ei kaltaistas löydy kun muihin vertaan
sulle onnea näin mä toivottaa saan!

Heimo Martikainen
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Pietilä piti lentämisestä
Veikko Pietilä syntyi 

14.7.1918 Limingassa ja 

palveli 1937-38 asevelvol-

lisena Ilmailukoulussa saa-

den apumekaanikon kou-

lutuksen. Pietilän palvelus 

jatkui JR 26:ssa, josta hän 

anoi Ilmasotakoulussa (so-

takoulun nimi ehti muut-

tua) Sotaohjaajajakurs-

si 2:lle. Pietilä menestyi 

tuolla kolmisen kuukautta 

kestäneellä kurssilla hyvin, 

sillä kapteeni Kurt Ritjärven 

lentopalveluksesta Pietilälle 

antamat 13 arvosanaa aset-

tuivat välille 7.75 - 9.00. 

Kurssin päätyttyä Pietilä 

komennettiin jatkokoulutuk-

seen T-LeLv 35:een, jossa 

hänen lentosuorituksensa 

Fokker D.XXI -hävittäjällä 

oli lentueenpäällikkö Jorma 

Visapää oli arvioinut alusta 

loppuun arvosanalla: hyvä.  

Talvisodan taisteluihin 

Veikko Pietilä ei ehtinyt, 

mutta jatkosodassa hän 

toimi TLeLv 16:n tieduste-

lulentäjänä, ja tuolloin hä-

nelle myönnettiin Suomen 

lentomerkki n:o 848, jonka 

sai kiinnittää asetakkinsa 

vasemman taskun keski-

kohtaan. Jatkosodan loppu-

vaiheen Veikko Pietilä lensi 

PLeLv 46:n eri tyyppisten 

pommikoneiden ohjaajana. 

Pietilä lensi useilla eri 

konetyypeillä, jotka olivat 

suoritusjärjestyksessä Smo-

lik, Sääski, Viima, Tuisku, 

De Havilland Moth, Gloster 

Gauntlet, Junkers W.34, Py-

ry, Bristol Bulldog, Fokker 

D. XXI, Fokker C.X, West-

land Lysander sekä pommi-

koneet: Bristol Blenheim, 

Tupolev SB -2, Iljushin 

DB-3M ja Dornier Do17z, 

aikamoinen konekavalkadi! 

Ilmavoimissa Pietilä lensi 

edellä mainituilla konetyy-

peillä yhteensä 328 tuntia, 

ja hänen lennoistaan on 60 

merkitty sotalennoiksi Itä-

Karjalassa ja Karjalan sekä 

Maaselän kannaksella.

Dornier-pommittajalla 

(DN-52) tehtiin PleLv 46:n 

viimeinen jatkosodan sota-

lento, jolla lennolla koneen 

päällikkönä toimi vänrikki 

Alpo Lappalainen, ohjaaja-

na kersantti Veikko Pietilä, 

sähköttäjänä korpraali Tapio 

Luomala ja konekivääriam-

pujana kersantti Jouko Ilkka. 

Tuona vuoden 1944 jo hä-

märtyvänä elokuun 20. päi-

vän iltana pudotettiin ”pro-

pagandapommeja” Vuo-

salmen sillanpääasemaan. 

Pahaksi onneksi kone joutui 

2000 metrissä vihollisen va-

lonheittimien keilaan ja sai 

vastaansa erittäin vomakas-

ta ilmatorjuntatulta, jonka 

pahoilta osumilta kuitenkin 

vältyttiin. Lento kesti kaksi 

tuntia ja kymmenen minuut-

Veikko Pietilä.

tia, ja kotitukikohtaan (rajan 

taakse jäänyt Mensuvaara) 

päästiin ehjin nahoin.

Viimeiseksi lennoksi il-

mavoimissa on Pietilän len-

topäiväkirjaan merkitty len-

to Tuiskulla Luonetjärveltä 

Ouluun 2.11.1944. Lento, 

jolla matkustajana oli ollut 

sotamies Lehtonen, oli kai-

kesta päätellen Veikko Pie-

tilän ns. ”siviililento”.

Sota-ansioistaan yliker-

santti Veikko Pietilälle 

myönnettiin 1. ja 2. lk:n 

Vapaudenmitalit sekä Mm 

39-40 ja Mm 41-44. 

Veikko Pietilän lento-

asiakirjoja selaillessani tuli 

eteeni hänen kauhavalaisen 

tähystäjävänrikki Mauri 

Kallion kanssa suoritta-

mansa lennot Fokker C.X 

-tiedustelukoneella, joilla 

lennoilla miehet olivat tie-

dustelleet, valokuvanneet 

ja pommittaneetkin Maase-

län kohteita parikymmentä 

kertaa. Samat lennot löysin 

Kauhavalla elämäntyön-

sä eläinlääkärinä tehneen, 

vuonna 2000 edesmenneen 

Mauri Kallionkin lentopäi-

väkirjan sivuilta.

Siviiliin terveenä pääs-

tyään Veikko Pietilä aloitti 

maanviljelijänä kotitilallaan 

Limingassa, mutta hänen 

mielessään kangastelivat 

yhä ilmailuasiat ja lentämi-

nen. Pietilä ottikin yhteyttä 

sodan aikaiseen lentueka-

veriinsa, oululaiseen Esko 

Tervoon, monessa kiperäs-

sä paikassa pommikoneen 

kk-ampujana jatkosotansa 

taistelleeseen mieheen, ja 

ehdotti tälle yhteisen ”len-

toliikenneyrityksen” perus-

tamista. Kun mukaan saatiin 

kolmanneksi Hugo Estama 

-niminen, vuonna 1915 syn-

tynyt rakennusmestari, alkoi 

asia ottaa tulta. Estama oli 

Pietilän ja Tervon tavoin 

palvellut asevelvollisena Il-

masotakoulussa, saanut apu-

mekaanikon koulutuksen, 

mutta koulutettu sittemmin 

myös ohjaajaksi sekä talvi-

sodan aikana lennonopet-

tajaksi. Kulkulaitosten ja 

yleisten töiden ministeriön 

ilmailutoimistossa työsken-

televään Estaman sotalen-

täjäkaveriin Kaarlo Tem-

mekseen otettiin yhteyttä ja 

saatiin hänet lupautumaan 

perustettavan liikelentoyh-

tiön vahvaksi taustatueksi. 

Temmeksen suosituksesta 

hankittiin yhtiön ensim-

mäiseksi lentokoneeksi KZ 

VII -Lärkan, nelipaikkainen 

kannuspyörä-/vesitasokone, 

jonka Temmes ja Pietilä 

lensivät kesäkuussa 1948 

Tanskasta Suomeen. Liike-

toimet Leivolla aloitettiin 

samana vuonna Kauhavan 

Lentäjien Juhannusjuhlan 

yleisölennätyksillä (ensim-

mäinen kirjoittajan kokema 

juhannuslentonäytös), jonne 

innokkaita lennätettäviä ke-

rääntyi niin paljon, että 15 

minuutin lennot piti muuttaa 

viiden minuutin pituisiksi, ja 

hyvää tulosta tehtiin ”100 

markan hinnalla lennätettä-

vää henkilöä kohti”. Lentä-

jät saivat suorittaakseen ns. 

kelirikkolennot Hailuotoon, 

mistä tulikin Tilauslento 

Oy:n kannattava liiketoimi. 

Lentoyhtiö koulutti myös 

joitakin lento-oppilaita, 

joista ensimmäinen oli oman 

yrityksen Esko Tervo ollen 

Suomen ensimmäinen sodan 

jälkeen koulutettu yksityis-

lentäjä. Yhtiöllä oli lento-

toimissaan hyvä onni, mutta 

paha kolhu sattui 24.8.1957 

yhtiön ”lippulaivan” (OH-

KZA) törmättyä ilmassa 

Oritkarin lentopaikalla 

purjelentokoneiden hinaus-

vaijeriin, yhden henkilön 

saadessa surmansa. Yhtiön 

toiminta jatkui kuitenkin 

menestyksekkäänä, kunnes 

Veikko Pietilä taksiluvan 

saatuaan jäi toiminnasta 

pois, eikä Esko Tervonkaan 

aika enää riittänyt lentotoi-

miin. Hugo Estama jatkoi 

ja hänen veljensä Eino, joka 

myös oli aloittanut lentäjä-

ammatissa jo vuonna 1949. 

Estaman veljeksistä myös 

Evald oli entinen sotalen-

täjä, mutta kouluttautunut 

metsänhoitajaksi ja toiminut 

sittemmin Oulun kaupungin 

metsäpäällikkönä. Evald Es-

tamaan kirjoittaja tutustui 

varsin erikoisella tavalla. 

Palvelin Oulun Ilmatorjun-

tapatteriston komentajana 

1981-83, jolloin muuten 

erinomaisen joukko-osasto-

ni varusmiehet olivat ”täy-

sin vahingossa” katkaisseet 

maastoharjoituksessa Oulun 

kaupungin istutusmetsästä 

muutamia ”ranteenvah-

vuisia lehtikuusia” ja teh-

neet niistä pariin telttaansa 

nurkkasalot! Tämähän ei 

tietenkään käynyt päinsä, ja 

allekirjoittanut saikin met-

sänhoitajalta kiukkuisen 

”kutsun” saapua mitä pikim-

min kaupungintalolle tuota 

asiaa selvittämään. Tapasin 

vakavahkoilmeisen metsä-

päällikön, mutta kun ilme-

ni, että olin syntyperältäni 

kauhavalainen ja hän käynyt 

syntymäpitäjässäni sotaoh-

jaajakurssin, heitimme Esta-

man esityksestä tittelit pois. 

Istuin sitten tämän Evaldin 

kanssa sulassa sovussa kau-

punginjohtaja Ilmo Paana-

sen seuraan kaupungintalon 

kahvipöytään, ja totesimme 

yksissä tuumin lehtikuu-

siongelmammekin tulleen 

sillä istumalla parhain päin 

ratkaistuksi. 

Veikko Pietilää en mies 

mieheen tuntenut, mutta 

tiesin hänet ja olin hänes-

tä kuullut, sillä meillä oli 

Limingassa useita yhteisiä 

tuttavia ja kuulumme ol-

leen pari kertaa vieraina 

samoissa tilaisuuksissakin. 

Hänen lentopäiväkirjaansa 

selailtuani olen vasta nyt 

saanut tutustua useita satoja 

tunteja lentokoneen ohjai-

missa istuneeseen ja rehdiksi 

mainittuun liminkalaiseen 

mieheen, joka piti lentämi-

sestä ja jolle ilmailu oli iso 

osa elämää. 

Veikko Vilhelm Pietilä 

kuoli kotopitäjässään Limin-

gassa 12. huhtikuuta 1991. 

 

Pentti syntyi kuusilap-

sisen kauppiasperheen 

neljäntenä lapsena. Isä 

oli takaamassa usei-

ta kavereitaan, kun 

1920 suuri lama iski 

perhe joutui suuriin  

takausvaikeuksiin. Sen 

seurauksena isä lähti 

Kanadaan saadakseen 

rahaa syntyneiden 

velkojen hoitoon.

Kun rahaa ei kuiten-

kaan alkanut kuulua, 

lähti myös äiti sinne. 

Hän vuokrasi talon ja 

alkoi pitää asuntolaa  

Suomesta tulleille miehille. Hän majoitti heitä laittoi 

ruokaa ja pesi pyykit maksua vastaan tietenkin.

Kuuden  vuoden kuluttua hän lähetti Suomeen ra-

haa ja pyysi tätä ostamaan heille maatilan. Tila ostet-

tiin Perkiömäestä. Äiti tuli pari vuotta myöhemmin 

Suomeen. Lapset olivat jo tässä vaiheessa muuttaneet 

sijoituspaikoistaan ostetulle tilalle.

Varusmiespalveluksen jälkeen Pentti osallistui Tal-

visotaan taistelulähettinä Er. Pion.K:ssa.Taistelupaikat 

olivat Rajajoki, Summa, Pienpero, Tali, Säkkijärvi ja 

Vilojoki. Jatkosodaan hän osallistui niinikään taist-

elulähettinä JR 37:ssä. Taistelupaikat olivat Ruskealan 

Särkisyrjä, missä hän haavoittui. Häneltä meni vasen 

käsi olkavarresta poikki.

Haavoittuminen tapahtui 19.07.1941. Hän ehti palvel-

la 1v 12pv. Sotilasarvoltaan hän oli korpraali.

Toipumisen jälkeen Pentti olisi hyvin maanviljelyhen-

kisenä mielellään halunnut alkaa maanviljelijäksi, mutta  

monet työt olivat hyvin vaikeita yksikätiselle miehelle.  

Niinpä hän sisarensa ehdotuksesta pyrki Vaasaan Kaup-

pakouluun, jonne myös pääsi. Sieltä saamiensa hyvien 

arvosanojen jälkeen hän jatkoi Kauppaopistoon. 

Sen jälkeen hän hän pyrki Turkuun Kauppakorkeaan, 

jonne hänet hyväksyttiin. Hän ei kuitenkaan saanut 

opiskelua varten pankista lainaa ja hänen oli pakko lo-

pettaa sillä opinnot. 

Hyvän ruotsinkielen taitonsa turvin hän kävi 

kysymässä opiskelupaikkaa Åbo Landsbruklärovär-

ketistä, mistä hän sai opiskelupaikan. Siellä järjestyi 

myös opikeluun tarvittavat varat. Hän valmistui sieltä 

agrologiksi.

Opintojen jälkeen hän palasi kotiinsa Alahärmään. Jo 

samana kesänä hänen opistokaverinsa tuli kertomaan 

Pentille, että Seinäjoella Verotoimistossa on auki verov-

almistelijan paikka. Kaveri pyysi Pentin todistuksia 

mukaansa ja vei ne verotoimistoon, mistä tuli ilmoi-

tus työpaikasta. Viiden vuoden jälkeen taas yksi opis-

tokaveri pyysi häntä konttoripäälliköksi Pohjanmaan 

Kauppiaille.

Sieltä hän haki paikka Koiviston Autoliikkeeseen 

konttoripäälliköksi ja hän myös sai sen paikan. Koivis-

to myi GM-merkin autoja. Jossain vaiheessa taas yksi 

vakuutusalalla työskennellyt opitokaveri ilmoitti Pen-

tille, että mene Ouluun GM autoja myyvään Oulun Au-

toliikkeeseen, siellä on auki apulaisjohtajan paikka. He 

ottavat sinut työhaastatteluun. Hän meni ja sai paikan. 

Siellä hän palveli viimeiset 18 vuotta, eläikään asti.

1960 Pentti avioitui Pirkko Härmäsen kanssa. Pirkko 

kuoli 2009. Vuoden 2015  Puolison kuoleman jälkeen 

Pentti asui yksin kotonaan vuoden 2015 Joulukuun 

alkuun, jolloin hän meni Kivipuron Kuntoutuskotiin  

terveyden alkaessa heikentyä. Heidän molemmat on 

haudattu Alahärmän hautausmaalle.

Matti Orrenmaa

Pentti Haapala 
in memoriam

Pentti Haapala s.04.04. 
1917 Alahärmä, k.23.03. 
2017 Seinäjoki Kivipuro.

Nuorista lentäjistä kertovat artikkelit 
ovat Seppo Takamaan kirjasta 

”Sotalentäjät”.

Kirjaa on saatavana kirjoittajalta 
puh. 0400 191 914.
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Vänrikki Reino Ilmonen 

palveli jatkosodan alkaessa 

kapteeni Sven-Erik Sirenin 

komentaman Lentolaivue 

28:n ohjaajana. Hän start-

tasi Varkauden eteläpuo-

lella sijaitsevalta Joroisten 

lentokentältä ranskalaisval-

misteisella Morane-Saulnier 

-hävittäjällä aamulla 10. 

elokuuta 1941 laivueenko-

mentajansa siivellä tiedus-

telulennolle Laatokan luo-

teispuolelle, Sortavalaan 

johtavan maantien suuntaan. 

Voimakkaan ilmatorjunnan 

vuoksi Ilmonen oli joutu-

nut eroon johtokoneestaan, 

mutta ollut kohta radioyhte-

ydessä maa-asemaan kerto-

en ilmatorjunnan tulittavan 

ja hattaroiden tulevan kovin 

lähelle. Muutamia minuut-

teja myöhemmin Ilmonen 

oli ilmoittanut koneensa 

moottorin kierrosluvun las-

kevan ja olevansa pakotettu 

pudottamaan korkeutta. Il-

massa samaan aikaan ollut 

Ilmosen laivuekaveri, luut-

nantti Jouko Myllymäki, oli 

kuullut Ilmosen radioviestin 

ja kehottanut häntä hyppää-

mään, johon Ilmonen olikin 

vastannut: ”Suljen radion ja 

hyppään.” Tämän jälkeen 

Myllymäki ei ollut kuullut 

Ilmosesta mitään, mutta 

kertonut lentokoneen pa-

lavan Uukuniemen lähel-

lä sijaitsevan Korpijärven 

rannalla (nyk. valtakunnan 

rajan kohdalla). 

Reino Ilmosen kohtalok-

si tuli mitä ilmeisimmin 

vihollisen ilmatorjunnasta 

Morane-Saulnier -hävittä-

jänsä tärkeisiin osiin tullut 

osuma. Maastossa suorite-

tuissa etsinnöissä ei tuhou-

tunutta konetta heti löydetty, 

vaan vasta joitakin aikoja 

myöhemmin. Vänrikki Il-

mosen ruumis oli ollut hylyn 

lähellä ja luultavaa on, että 

Ilmonen oli lentokoneesta 

hypätessään takertunut las-

kuvarjosta hävittäjäkoneen-

sa peräsimiin kohtalokkain 

seurauksin.

Reino Evert Ilmonen 

syntyi 8.4.1915 Helsingin 

maalaiskunnassa ja kävi 5/8 

luokkaa Forssan yhteiskou-

lua. Asemiespalveluksensa 

ja apumekaanikkokurssin 

LAs 2:ssa suoritettuaan 

hän kävi Mekaanikkokou-

lun vuoden pituisen kurssin 

ja toimi sen suoritettuaan 

alun kolmatta vuotta lento-

konemekaanikkona. Hänen 

mielensä paloi ohjaajaksi 

ja hän tulikin hyväksytyksi 

Ilmasotakoulun Res.AOK 

5:lle, jonka 12.8.1939 pää-

tyttyä, kävi AOK 9:n kurs-

sikavereinaan jatkosodan 

ilmataisteluissa terävät 

haukan kyntensä näyttä-

neet Urho Lehtovaara ja 

Vänrikin laskuvarjohyppy epäonnistui

Vänrikki Reino Ilmonen.

Antti Tani. Reservilentäjä-

todistuksen Reino Ilmonen 

sai 17.8.1939 ja Suomen 

lentomerkki n:o 610 hänel-

le myönnettiin joulukuussa 

1939. 

Ilmasotakoulun Aliupsee-

riohjaajakoulun Kronikassa 

(säästösyistä mustekynäl-

lä kirjoitettu) on Ilmosen 

kerrottu olevan naimisissa 

ja hänen erikoisharrastuk-

sensa olevan ”murtomaa-

hiihto”. Tulevista hiihto-

menestyksistään hän oli jo 

etukäteen laatinut hiihtäjä-

esittelykseen iskevän sana-

parin: ”Ilmonen-Finland”. 

Lento-oppilas Reino Ilmo-

nen näyttää menestyneen 

kursseillaan hyvin, sillä 

mm. Res.AOK:ltaan hän on 

selviytynyt sijalle 2/23. Ja... 

kun hän on ollut myös erin-

omainen ja hyvän käsialan 

omannut kirjoittaja, hänen 

opinto- ja lentokirjojensa 

lueskelemisesta tutkija suo-

rastaan nauttii. 

LeR 2:sta Ilmonen ko-

mennettiin UK 48:n pio-

neerilinjalle Niinisaloon. 

RUK:n kurssijulkaisuun 

(josta näkyy pioneerilinjan 

yhtenä kouluttajana olleen 

kauhavalaissyntyinen up-

seerikokelas Ahto Virran-

koski, ”vankkaa tekoa ole-

va ikiteekkari”) on oppilas 

Ilmonen kirjoittanut ker-

tomuksen ”Lentäjäkohtalo 

maaliskuulla”, jossa eräs 

luutnantti K ja ”etelänmaal-

ta avuksemme tullut lentäjä 

Diego” sekä kirjoittaja pää-

sevät kosketukseen viholli-

sen pommittajiin samalla, 

kun heidän kimppuunsa käy 

punailmavoimien ”Tsaikko-

ja satamalla”. Diegon kone 

saa osuman ja painuu pys-

tysyöksyllä pintaan yrittäen 

pakkolaskua järven jäälle, 

mutta ajaa ympäri ja me-

nehtyy ”vuodattaen verensä 

vitivalkoiselle Pohjolan han-

gelle” (menehtynyt lentäjä 

oli italialainen Diego Man-

zocchi, joka osuman saatu-

aan oli yrittänyt pakkolaskua 

lumiselle talvitielle, mutta 

koneensa mentyä ympäri 

tukehtunut lumeen). 

Pioneerilinjan kurssijul-

kaisussa Ilmosella maini-

taan olleen ”miellyttävä 

olemus, siniset housut ja 

ruskeat saappaat”. Kaikesta 

edellä mainitusta päätellen 

Reino ”Repe” Ilmosta voisi 

luonnehtia englannin kielen 

sanalla smart merkitykses-

sä: tyylikäs/terävä. Reino 

Ilmonen ylennettiin RUK:n 

käytyään vänrikiksi itsenäi-

syyspäivänä 1940. 

Ilmonen lensi yhteensä 

253 tuntia, joista lennoista 

Lentolaivue 28:ssa parisen-

kymmentä oli sotalentoja 

Karjalan kannaksella kun-

nes hän tuli lentäjäuransa 

päätepisteeseen. Ilmosen 

lentopäiväkirjan viimeiseltä 

sivulta on luettavissa laivu-

eenkomentaja S-E. Sirenin 

hänelle kirjoittamat muis-

tosanat: ”Kaunis on lentäjän 

vaipua silloin, kun vapauden 

aamu koittaa. Hellien vaa-

lii isänmaa vapauttajiensa 

muistoa”. 

Reino Ilmonen oli kau-

havalaisen Vellamo (Siiri) 

Järvenpään aviopuoliso ja 

Järvenpään Puukkotehtaan 

toimitusjohtajana myöhem-

min toimineen Mikko Ilmo-

sen (1939-2002) isä. Mikäli 

hän olisi selviytynyt sodasta 

olisi hänestä tullut Tuula Il-

mosen (os. Luomala) appi.

Toinen lentäjäkohtalo: 

Kun Reino Ilmosen turmas-

ta oli kulunut reilu viikko, 

joutui edellä mainittu ”kau-

hajokinen” Jouko Myl-

lymäki punailmavoimien 

Polikarpov I -153 Tsaikan

alasampumaksi. Pinteestä 

hän kuitenkin pelastui las-

kuvarjohypyllä. Onni ei ollut 

Jokke Myllymäelle enää suo-

pea 25.6.1944, jolloin hänen 

Messerschmitt-hävittäjänsä 

oli kadonnut kapteeni Hasse 

Windin johtamasta parves-

ta. Selvyyttä katoamiseen ei 

saatu, koska viholliskoneita ei 

oltu alueella havaittu ja koska 

ohjaaja ei ollut moottorihäiri-

östäkään ilmoittanut, epäiltiin 

Myllymäen tulleen joko ilma-

torjunnan alasampumaksi tai 

törmänneen matalapilvisessä 

kelissä jonkun korkean mäen 

rinteeseen. Konetta oli etsit-

ty tuloksetta, kunnes Myl-

lymäen tykistössä palvellut 

Eero-veli oli löytänyt noin 

kuukauden verran etsintöjen 

päätyttymisestä MT -221:n 

jäännökset eräältä kalliol-

ta Ihantalan taistelualueen 

maastosta (koneesta oli käyty 

ottamassa metallia sotamuis-

toihin, mutta kukaan ei ollut 

huomannut konehylystä il-

moitella eteen päin). 

Lentäjä-veljensä vähäi-

sistä jäännöksistä velimies 

oli tehnyt pienen käärön 

toimittaakseen sen vainajan 

kotiseurakunnan sankari-

hautaan, kertoo lentäjämuis-

telmissaan Jorma Karhunen, 

jolle Eero Myllymäki oli 

käynyt ilmoittautumassa 

veljensä ja hänen hävittä-

jäkoneensa jäännökset löy-

dettyään. 

Pikku-Väinö ja 
vänkärin välineet
Väinölässä kaikki enemmänkin kuin hyvin.  sataa 

tihuuttaa ja pohjoistuuli puhaltaa.  Lämpöä ei saada 

edes viinasta.  valtakunnan lahjakkaat päättäjät ovat 

innoissaan.  Ei yhtään lennokkiloukkausta Ison Igo-

rin isosta territoriosta moneen viikkoon.  Isänmaan 

päättäjälahjakkuudet saavat kerrankin keskittyä kai-

kista oleellisimpiin kysymyksiin.  

On historiallisen alkoholilainsäädännön uusimi-

sen aika.  Turhaan eivät ole tulleet valituiksi nämä 

isänmaan lahjakkaat päättäjä-toivot.  He jos ketkä 

osaavat keskittyä Väinölän merkittävimpiin haas-

teisiin uupumattomalla innolla ja päättäväisyydellä.  

Sopassa ovat mukana etenkin puolueet:  Maaseudun 

Isäntämiehet ja Persjalkasten Puolue.  Heiltä ei lah-

jakkuuksia puutu, sen ovat lukemattomat Väinölän 

alustalaiset äänestyskopeissa hartain mielin, synkkä 

ilme otsallansa päättäneet.  Ja tulos on sen mukainen.  

Heillä on äänestäjien mandaatti ja sitä auliuden ja 

älyn viittaa he kantavat urhoollisina läpi alkukesän 

tuimien viimojen.  

Väinölän itsenäisyyden 100-vuotiselle taipaleelle 

ei voisikaan loihtia sopivampaa teemaa, kuin se, että 

saako anniskeluravintolassa 4 vai 5:n centin ryyppyä 

tarjoilla vaiko ei.  Tai, että voiko viinakauppa olla 

auki tunnin pidenpään.  Tai voiko joku pienpanimo 

myydä itse omia tuotteitaan.  Näihin tärkeisiin, koko 

Väinölän perustavaa laatua oleviin turvallisuus ja 

hyvinvointikysymyksiin joutuvat nämä alustalais-

ten viisaudessaan valitsemat edusmiehet ja naiset 

vastaamaan intelligenssinsä puitteissa.  

Loogisuus on uskomatonta ja kaunista.  Papa Ge-

orgios ja kumppanit toivovat, että kukkaron nyörejä 

vielä edes kerran löysennettäisiin ja Väinölän alusta-

laiset ymmärtäväisivät tämän ikitärkeän asian.  

Entäs sitten Abut ja Ahmetit.  kuka päättää heidän 

sutkean tilanteensa jatkumisesta.  Osa näistä viatto-

mista lähti vapauttamaan ja puolustamaan hengen 

heimolaisiaan ja kun murhe murhatöissä alkoi pai-

naa, piti päästä takaisin Väinölän lihapatojen ääreen.  

Onneksi heidät otettiin ilolla vastaan, kuten heille 

vääräuskoisten kirjassa auliisti kehotetaan tekemään.  

Tähän ihanaan avuliaisuuteen ovat ansiokkaasti osal-

listuneet myös Sol isaliratit, Nuor-otto-villeläiset, 

kansan nouseva toivo, tuulivoimalaisten puolue.

Toisin sanoen:  Ei hätää valtakunnassa.  Alkoho-

liprosentteja pohtiessa kohti 100-vuotista itsenäistä 

Juhannusta!

p. 040 1484 420, 040 3566 810
www.kauhava.� /jaakarimuseo, www.kauhava.� /museot

Suomen Jääkärimuseo

Uudistettu 

näyttely!

Jääkärintie 80

62420 Kortesjärvi

TERVETULOA!

Avoinna 
ti–su 

klo 11–17
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Pauha-harjoituksilla on jo 

pitkä perinne aina huhti-

kuun toiseksi viimeisenä 

viikonloppuna. Järjestyk-

sessään 17. koulutustapah-

tuma järjestettiin Kokkolan 

Lohtajalla, Vattajan am-

puma- ja harjoitusalueella 

21.-23.4. Nyt johtovastuu 

oli eteläpohjalaisilla, Seinä-

joen koulutuspaikan sitoutu-

neilla reserviläisillä. Myös 

Vaasan ja Kokkolan koulu-

tuspaikkojen aktiivit olivat 

kiinteästi mukana esikunta-, 

kurssinjohtaja- ja koulutta-

jatehtävissä. Harjoituksen 

johtajana toimi reservin 

majuri Heikki Kuoppala 

Lappajärveltä.

PAUHA17:n pääpaino 

oli paikallisjoukkojen kou-

lutuksessa, ja harjoituksen 

toiminnot toteutettiin pai-

kallispataljoonan johdon 

konseptilla. Koulutustapah-

tumia ja kursseja oli kaikki-

aan 18, ja niille osallistui 343 

henkilöä, joista suuri osa oli 

Puolustusvoimien vapaaeh-

toiseen harjoitukseen (VEH) 

kutsuttuja reserviläisiä.

Puolustusvoimien tilaa-

mien sotilaallisten kurssien 

kouluttajina toimivat MPK:n 

Pohjanmaan maanpuolustus-

piirin reserviläiset, joilla on 

Puolustusvoimien myön-

tämät kouluttajaoikeudet. 

PV:n valvojat tulivat Poh-

janmaan aluetoimistolta 

Vaasasta.

Toimintaa kaikilla 
kolmella 

osa-alueella
Tukialueen taistelua harjoi-

teltiin kolmella eritasoisella 

kurssilla, joilla muun muassa 

ammuttiin kertasingoilla ja 

PKM-konekivääreillä. Mui-

ta sotilaallisia koulutusta-

MPK:n PAUHA17 -harjoitus edisti 
kokonaisturvallisuutta

Saattuetoimintakurssi, jonka johti Hannu Maunula. Tämä harjoite on nimel-
tään Bloody nose. Siinä ryhmä on törmännyt viholliseen, ja nyt suoritetaan 
perääntyminen. Kuvassa juokseva taistelija huutaa: ”Viimeinen mies!”, jolloin 
suojaava mies aloittaa tulituksen kohti vihollista. (Kuva: Pasi Lindroos)

pahtumia olivat kuljetuksen 

suojaus, paikallispataljoo-

nan esikuntatyöskentely ja 

ns. reserviläispäivä, jonne 

kutsutut sijoituskelpoiset 

nuoret reserviläiset pääsivät 

ampumaan ja tutustumaan 

muiden kurssien toimintaan.

Sotilaallisia valmiuksia 

palvelevaa koulutusta an-

nettiin alueturvallisuudes-

sa, eloonjäämisessä (SERE 

A -kokonaisuuden 1. osa), 

joukkojen perustamisessa, 

joukkomuonituksessa, väy-

lä- ja sektorivalvonnassa, 

esikunnan reservinä toimi-

misessa ja sotilaskuljetuk-

sissa.

Nuoret pääsivät tutustu-

maan Puolustusvoimien toi-

Kommelinpakan hiekkadyyneillä ammuttiin PKM-konekivääreillä 120 - 250 
metrin etäisyydelle sijoitettuihin kaatuviin maalitauluihin, janttereihin. Reser-
viläiskouluttajat Jänkä, Suvanto ja Tunkkari hallitsivat tehtävänsä kiitettävästi. 
(Kuva: Jouko Liikanen)

Lauantaiaamun räntäsade ja kolea merituuli ei lannistanut nuorimpia kurssilai-
sia, sillä lämmittävät tulet osattiin tehdä omatoimisesti. (Kuva: Jouko Liikanen)

Seinäjoen SEDU:n vartijaopiskelijat huolehtivat 
kiitettävästi PAUHA17:n alueturvallisuudesta yötä 
päivää. (Kuva: Jouko Liikanen)

mintaan ja harjoittelemaan 

maastossa selviytymistä nel-

jän joukkueen voimin. Myös 

sotilaskotitoimijat kertasivat 

harjoituksen varautumis- ja 

turvallisuuskoulutuksessa 

omaa poikkeusolojen toi-

mintaansa.

Vapaaehtoisen maanpuo-

lustuksen henki elää ja voi 

hyvin koko Pohjanmaan 

alueella

PAUHA17-harjoituksen 

erikoisuutena oli mukana 

neljä juuri äskettäin kotiutu-

nutta rouva vänrikkiä, jotka 

paitsi tutustuivat suuren va-

paaehtoisen maanpuolustus-

harjoituksen rakentamiseen 

ja toimintaan, myös koulut-

tivat nuorten kursseilla.

Pauha-harjoituksissa on 

aina vahva yhteenkuulu-

vuuden ja yhdessä tekemi-

sen henki, voimanaan reilu 

ja suora pohjalaisuus. Syvä 

toveruus ja luottamus toisiin 

muodostaa toimintakykyisen 

joukon, ja ilahduttavasti mu-

kana on aina uusia vereksiä 

voimia, jotka takaavat va-

paaehtoisen maanpuolus-

tuskoulutuksen jatkuvuuden.

PAUHA17:n johtaja, re-

servin majuri Heikki Kuop-

pala, oli tyytyväinen aikai-

semmissa harjoituksissa 

yhteen hioutuneen aktiivisen 

toimijakaartin osaamiseen ja 

motivaatioon viedä läpi iso 

ja vaativa koulutustapahtu-

ma.

Palkitsemiset
Pauha-harjoituksissa on 

muodostunut perinteeksi 

lauantai-illan lipunlasku ja 

kurssilaisten palkitsemiset. 

Leiriaukio täyttyi kurssilai-

sista, kouluttajista, esikun-

nan väestä ja vieraista, joita 

tällä kertaa oli Västerbottens 

Hemvärnet’istä. Vain ampu-

vat kurssit olivat maastossa 

omilla harjoitusalueillaan.

Useista osallistumisista 

palkittin:

Tattari Terho (15 kertaa), 

Laide Erkki, Strandvall Rod-

ney ja Wikman Christer (10 

kertaa) ja Korhonen Hannu, 

Makkonen Esa, Lepänhaara 

Timo, Uusi-Kokko Matti, 

Ojaniemi Jarkko ja Lind-

holm Patrik (5 kertaa).

Pohjanmaan maanpuo-

lustuspiirissä järjestettävis-

tä koulutuksista voit lukea 

lisää osoitteessa www.mpk.

� /Pohjanmaa

Teksti: Jouko Liikanen
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Seppeleen lasku Suomussalmen sankarihaudalle.

Perinteinen Raatteen Marssi 

Kainuun sotahistoriallisissa 

maisemissa 27.5.2017, jo 

20:n kerran ja nyt marssittiin 

teemalla Suomi 100 vuotta.

Matkan järjestelyistä vas-

tasi Kälviän Reserviläiset, 

vahvistettuna Keski-Pohjan-

maan vapaaehtoisilla Raate 

faneilla. Matkajohtajana 

totuttuun tapaan Kainuun 

kasvatti Simo Säippä, ”vää-

peleinä” Aaron Mustajärvi 

ja Eero Muhonen. Kuljetus-

vastuuta hoiteli puheenjohta-

ja- liikennöitsijä Antti Vieri, 

ammattilaisen otteella ja 

rutiinilla.

Hiukan oli aikainen he-

rätys, etenkin näin Lauan-

taiaamua ajatellen? Kello 

2.00 herätys ja liikkeelle 

kello 3.00 Heinolankaaren 

ABC:tä. Herätettiin siinä 

samalla ”kukko laulamaan 

sekä se sika piereskele-

mään”. Suuntasimme keulan 

kohden Kälviää. Sieltä lisää 

matkalaisia rattaille ja lähtö 

kohden Kainuun maisemia, 

kellon viisareiden näytel-

lessä 4:n aikoja. Viimeinen 

mutta ei vähäisin matkalai-

nen kyytiin Sievistä, sitten 

taas menoksi.

Noin kello 7.00 paikka 

Kontiomäen Shell, siellä 

tarjolla aiemmin tilattu aa-

mupala ja muut tarvittavat 

toimenpiteet, sitten taas jat-

ketaan kohden Suomussal-

mea ja Raatteenporttia.

Hyvissä ajoissa olimme 

Raatteenportissa, tunnistei-

Raatteen marssi
den jako ja turvaohjeiden 

kuulemiset. Varustautumas-

sa marssin haasteisiin ja 

siirtymiseen Raatteen raja-

puomille. Siellä kenttähar-

taus Kuopion hiippakunnan 

piispa Jari Jolkkonen, jonka 

jälkeen kävellen rajalinjalle, 

sieltä lähtökäskytys kello 

11ja 20??

Tavallisuudesta poike-

ten marssin lähtö tapahtui 

valtakunnan rajalta, siel-

tä ”täyskäännös oikeaan 

päin” ja matka jatkuu koh-

den Raatteenporttia hieman 

tavallisuudesta poiketen, 

sattuneesta syystä! ”Mikä-

li joku ei aijo tai ymmärrä 

täyskäännöstä suorittaa, 

niin ottakaa hihasta kiinni ja 

ohjatkaa oikeaan suuntaan”, 

oli Kainuun rajavartioston 

päällikön antama ohjeistus! 

Purasjoen asemapaikalla 

ruokailu ja voimien kerää-

miset marssin viimeiseen 

ponnistukseen! Niin kuin 

aiemminkin, jopa joo ja nii-

tä juottopaikkoja oli matkan 

varrella riittämiin, eipä pääs-

syt janokaan yllättämään! 

Ennätysmäärä osallistujia 

oli ilmoittautunut mukaan, 

eli 580 rohkeaa lähti suorit-

tamaan haastavaa marssia, 

ja kokemaan historian sii-

pien havinaa? Osallistujien 

määrä oli marssin historian 

suurin, jopa pienoinen yllä-

tys? Kainuun kevät oli rei-

lusti myöhässä, lunta löytyi 

hiihtokeleihin saakka. Suori-

tus tiestöt ja urat olivat kui-

tenkin kohtuullisen hyvässä 

kunnossa, kaikille liikunta-

muodoille. Kun säänhalti-

jatkin olivat suosiolliset, niin 

mikäpä siinä oli liikuntaa 

harrastaessa. Pilvipoutainen 

-3 asteen pakkasesta + 5:n 

asteen lämpöön. Kun sitten 

Sunnuntaina kotimatkalla 

satoi vaihteeksi vettä ja rän-

tää, koko paluumatkamme 

ajan, hatun nosto säänhalti-

jalle!

Hyvissä ajoissa olivat 

marssin haasteet selvitetty ja 

kaikki käyneet kumartamas-

sa muisto mitalinsa historial-

lisesta suorituksesta. Kuivaa 

vaatetusta ylle ja pientä juo-

maa ja purtavaa elimistöön, 

Pienellä varoitusajalla saa-

tiin kokoon ihan kohtuulli-

sen kattava osasto. Yllättä-

vän runsaasti oli osastolla 

kävijöitä, heistä useat olivat 

ihan aidosti kiinnostuneita 

maanpuolustustoiminnasta! 

Joten turhaa emme siellä 

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö esittäytymässä 
Erä- ja puutarhamessuilla Kokkolassa 29.–30.4.2017

aikaamme viettäneet, kerto-

massa vapaaehtoisen maan-

puolustuksen kuulumisia. 

Maanpuolustus tuntuu ole-

van kiinnostava aihe, liekö 

siihen osasyyllisenä tämä 

epävakaaksi muotoutumas-

sa oleva maailman tilanne?                              

Kävi selvästi ilmi sellai-

nen seikka, että kannattaa 

olla mukana tällaisissa ta-

pahtumissa, käyttää aikaa 

valmisteluun sekä osaston 

näkyvyyteen.

Kuvaa ja tekstiä 

Eero Muhonen. 

Pasi Paasila, Kai Koskela, Juha Möttönen ja Veijo Välitalo esittelemässä toi-
mintaa.

Matti Lukkarila ja Lars 

Suomela olivat kutsuneet 

Autokilta/ reserviläiset, sekä 

muut asiasta kiinnostuneet 

keskustelemaan ja kuunte-

lemaan autoilun ajankohtai-

sia kuulumisia, seuraamaan 

mielenkiintoista BMW X- 

drive näytöstä, ja nauttimaan 

pullakahveista.

Aloitettiin tilaisuus is-

tumalla BMW neliveto 

maasturin rattailla, tuntea 

takamuksissaan kuinka be-

mari keinahtelee testiradan 

telineillä! Siitä jatketaan 

kahvikupin ääreen kuunte-

Autoilta Kokkolan Käyttöautolla
lemaan ja keskustelemaan 

liikenteen uusista visioista, 

Lars ja Matti johdattelivat 

keskusteluja ja vastailivat 

kysymyksiimme.

Illan kohokohtana oli pai-

kallisjohtajan Juha Vainion-

pään esitelmä. Aiheena oli 

autokaluston ja liikkumisen 

tulevaisuuden visiointia. Osa 

laitteista on jo ollut käytet-

tävissämme. Esimerkkinä 

voitaisiin mainita muuta-

mia  laitteita, peruutustutkat 

ja kamerat, kaistavahdit, 

ajonopeuden tarkkailuauto-

matiikka, ja kaikkea muuta 

ajankohtaista turvallisuutta 

silmällä pitäen.

Hybridi- ja, sähköautot 

ovat olleet käytössä jo muu-

tamia vuosia. Robottiautoa 

odotellaan jossakin 2022 

vuosiluvulla yleistyväksi?  

Kysymykseksi jäi, mihin 

meitä niin sanottuja kul-

jettajia oikein tarvitaan??  

Meitä ihmispoloisia on 

voinut kautta maailmanhis-

torian puhumalla johdatella 

toimimaan, nyt autot tekevät 

saman, kertovat viisaat?

Tekstiä ja kuvaa: 

Eero Muhonen

Porukka kuulolla ja keskusteluissa.

ohjelma jatkuu osaltamme 

suunnitelmien mukaan. Suo-

ritettiin kunniakäynnit Suo-

mussalmen hautausmaalla 

sekä sankarihautausmaan 

muistomerkillä, seppeleen 

lasku sotilaallisin menoin. 

Historiallisen Kaleva baari/

ravintola juomaa ym tarpeel-

lista ja porukkalottoa kehiin, 

matka jatkuu Ämmänsaa-

ren Tokmannille ostoksille. 

Viimein saavumme Hotelli 

Kiannon Kuohuun, ottamaan 

huoneet vastaan, saunomaan 

ja ansaittua vapaailtaa viet-

tämään.

Sunnuntai ja 28.5 kaikki 

ovat käyneet aamupalalla, 

sekä huoneet luovutettuna, 

valmiina lähtemään päivän 

haasteisiin. Ensimmäinen 

tauko Kontiomäellä, ostok-

sia ja katselua kunnes matka 

jatkuu kohden Kajaania.

Kello 11 aikoina Ka-

jaanissa, tutustutaan vasta 

viimekesänä avattuun Ase 

& Varuste museoon. Miel-

lyttävä yllätys oli tarjolla, 

suosittelemme käyntiä pai-

kalla tutustumassa jos paik-

kakunnalla liikutte! Noin 

reilun tunnin kuluttua mat-

ka jatkuu eteenpäin, nyt py-

sähdys Nuottijärvellä, sieltä 

kalakukkoja sekä muuta 

maukasta kotiin vietäväksi. 

Kärsämäellä tauko vesi-

sateen vihmoessa ja tuulen 

tuivertaessa, Juustoportissa 

kahvittelut ja jotakin pientä 

ostosta kotiin vietäväksi. Jäl-

leen matka jatkuu, Sievissä 

poistuu yksi matkalasisis-

tamme, meidän muiden on 

jatkaminen eteenpäin. Vii-

meinen pysähdys Kälviän 

ST:1, tässä voidaan jo todeta 

matkan päättyneeksi, vain 5 

henkilöä jatkaa Kokkolaan 

ABC Heinolankaaren, kello 

näyttelee vaille neljää!

Näin on jälleen yksi Raat-

teen marssi marssittu, eipä 

muuta kuin mukavaa ja läm-

mintä kesää kaikille!

Tekstiä ja kuvaa 

Eero Muhonen.
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Keski-Pohjanmaan maan-

puolustajien piirin sovellettu 

reserviläisammunta (SRA) 

piirimestaruuskilpailu jär-

jestettiin tänäkin vuonna 

Kokkolassa 4.6. Tänä vuon-

na osallistui ennätysmäärä 

ampujia, 28 henkilöä! Pie-

tarsaarenseudun Reserviläi-

sillä oli pääjärjestysvastuu. 

Keski-Pohjanmaan SRA piirimestaruus 2017

Talven ja kevään aikana on 

Euroopassa sattunut useita 

terroriskuja. Kööpenhami-

nassa ja Oslossa on hyökätty 

ihmisjoukkoihin kuorma-au-

Haulikkorasti missä simuloidaan että ampuja on laittamassa varamiinoitteen 
suojelukohteen yhteydessä kun kuulee huutoja ja ammuskelua. Kaksi tela-
miinaa pitää kantaa ja laittaa alas tiettyyn kohtaan, tämän jälkeen rasti jatkuu 
haulikolla. Hagelbana där det simuleras uppgörande av en reservminering där 
skytten sen fortsätter med hagelgevär.

Pitkän kiväärirastin aloitusasento, ampuja toimii osana iskuosastoa jolla on 
tehtävä lyödä tuntematon vihollismielinen joukko joka on vallannut maakunnan 
lentokenttä. Ampuja kuuluu ryhmään joka hyökkää mereltä kohti uimaranta 
lentokentän tuntumassa. Ajastimen soidessa hän on ampunut kevyellä ker-
tasingolla ja jatkaa sitten kiväärillä. Tämän jälkeen ajanotto keskeytetään ja 
siirto lähietäisyysrastiin missä kivääriammunta jatkuu lyhyeltä etäisyydeltä. 
Den långa gevärsbanans startposition. Skytten fungerar som medlem av en 
stötavdelning som har i uppdrag att slå en okänd � entlig trupp som har eröv-
rat landskapets � ygfält. Skytten hör till en grupp som anfaller från havet mot 
en simstrand som � nns i anslutning till � ygfältet. Då skyttetimern ljuder har 
vederbörande avfyrat pansarskottet och fortsätter sedan med gevär. Efter detta 
avbryts tidtagningen och skytten � yttas därpåföljande korta gevärsbana som 
skjuts på korta avstånd.

Kanttiini tarjosi virvokkeita ja makkaranpaistoa. Sen 
yhteydessä järjestettiin pienimuotoinen ”bonusras-
ti”, SRA-henkinen harjoitus tai kilpailu joka suori-
tettiiin perinnepistoolilla. Vaikka moni ei koskaan 
käsitellyt moista niin oli selvää että toiminta-ampu-
jat pystyi soveltamaan taitonsa. Kantinen bjöd på 
förfriskningar och korvgrillning. I samband med den 
ordnades en småskalig ”bonusbana” i SRA-anda 
som utfördes med traditionspistol. Fast många inte 
hanterat dylik förr var det uppenbart att dynamiska 
skyttar kunde tillämpa sina kunskaper.

Pistoolirasti, kohteensuojelutehtävällä ampuja sattuu olemaan käymälässä kun 
vihollinen hyökkää ja siten on mukana vain pistooli ja yksi käsikranaatti (tämä 
antoi pluspisteitä mikäli se osui merkatulle alueelle). Pistolbanan, skytten som 
är med och skyddar ett objekt, råkar be� nna sig på avträdet då � enden anfaller 
och med sig har denne enbart pistol och handgranat (denne gav pluspoäng om 
den landade inom ett målområde).

Kroonisen toimitisjapulan 

vuoksi tulokset ei laskettu re-

aaliajassa kuten viime vuon-

na vaan kilpailun jälkeen.

Mellersta Österbottens 

reservistdistrikts distrikts-

tävling i tillämpat reservists-

kytte (SRA) hölls i år igen 

i Karleby. I år deltog ett re-

kordstort antal skyttar, hela 

28 stycken! Jakobstadsnej-

dens Reservister hade huvu-

dansvar att ordna tävlingen. 

På grund av kronisk funktio-

närsbrist togs inte resultaten 

upp i realtid som förra året 

utan efter tävlingen.

Teksti ja kuvat: 

Johan Irjala

”Taustaskenaario” 
toilla* ja Ruotsissa on useita 

pommeja räjäytetty. Kevääl-

lä kyberhyökkäykset ovat la-

mauttaneet muutaman vien-

titeollisuusyrityksen ja kaksi 

viikkoa sitten useita verkko-

pankkeja kaatui samalla kun 

matkapuhelimenverkossa on 

esiintynyt häiriötä. Telian 

(entinen Soneran) verkko on 

kokonaan kaatunut ja muilla 

operaattoreilla on myös suu-

ria vaikeuksia ylläpitää pal-

velutasoa. Sähkön- ja veden-

jakelussa on ollut alueellisia 

ongelmia. Valtioneuvosto ja 

eduskunta on pitänyt useita 

hätäkokouksia. Etelän isois-

sa kaupungeissa riehuu paha 

mahatautiepidemia. Pari päi-

vää sitten tunnistamattomat 

ryhmät ovat häiriköineet Ah-

venanmaalla ja Ruotsin Got-

lannin saarella, tilanne Got-

lannilla on epäselvä kun taas 

Ahvenamaalta on raportoitu 

tulitaisteluista. Valmiuslaki 

on mm. tämän takia pääosin 

astunut voimaan.

Paikallispataljoona 99 on 

osittain perustettu ”Onne-

lan” maakuntaan, pataljoo-

nan esikunta, esikunta- ja 

viestikomppania ja maakun-

takomppania sekä SPOL/

vartio-komppania toimivat 

taajama X:n ja teollisuus-

alue Y:n ja Z:n seudulla. 

MAAKK:illa on tämän li-

säksi useita liikkuvia partioi-

ta maakunnassa. Varsinaista 

ilmauhkaa ei ole (valtakun-

nan ilmatilan loukkauksia 

on sen sijaan ollut paljon), 

mahdolliset lennokkiha-

vainnot on sen sijaan tehty 

maakunnissa ja havaintoja 

epäilyttävistä henkilöistä on 

tehty sekä pieniä tihutyöta-

pauksia on raportoitu mm. 

vesilaitoksen vedenottopis-

teellä ja teollisuusalue Z:n 

yhteydessä. Vapaaehtoinen/

ennakoiva väestönsiirto on 

voimassa.

Aamuyöllä Fingridin kan-

taverkkoon on hyökätty eri 

puolilla Suomea ja on viit-

teitä siitä että Suomeen on 

kohdistettu strateginen isku. 

Ei ole saatu yhteyttä niihin 

joukkoihin jotka vartioivat 

maakunnan lentokenttää ja 

pataljoona 99:n valmiutta 

on nostettu. Viime hetken 

tietojen mukaan laki puolus-

tustilasta on astunut voimaan 

klo 06 aamulla.

*) tämä skenaario laadit-

tiin ennen Lontoon paketti-

auto & puukotusterroriteko-

ja jotka tapahtuivat päivää 

ennen kilpailua. Todellisuus 

osoittautui tarua karmeam-

maksi.
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Siinä he seisovat näyttämön 

reunalla, Jääkärin äiteen 

pojat. Kuusi nuorukaista, 

jotka ovat mukana jääkä-

riaiheisessa, Jääkärin äitee 

-näytelmässä. Nuorin heistä 

on 17-vuotias, vanhin 27. 

Juuri saman ikäisiä kuin ne 

nuorukaiset, jotka sata vuotta 

sitten pohtivat maamme tu-

levaisuutta ja päättivät läh-

teä hankkimaan sotaoppia, 

ja omalla tavallaan halusi-

vat olla mukana tekemässä 

Suomesta itsenäistä valtiota. 

Näytelmän teksti sijoittuu 

omalle alueellemme, myös 

näytelmässä mukana olevat 

nuoret miehet ovat tältä alu-

eelta, Tuomo Autio, Tuukka 

Salo, Jaakko Mäenpää ja 

Ville Hämäläinen Kortes-

järveltä ja Sami Paalanen 

Evijärveltä. Leevi Tulisalo 

on lapsuus- ja nuoruusvuo-

sinaan asunut Kortesjärvellä, 

tällä hetkellä hän asuu Vim-

pelissä. 

– Ei sitä voi kokonai-

suudessaan täysin käsittää, 

millaista silloin oli. Olihan 

se varmaan jännittävä ja 

pelottavakin paikka sinne 

Nuorukaiset näyttelevät historiaa eläväksi  
lähteä. Miehillä on pitänyt 

olla isänmaallisuutta, hen-

kilökohtaista kunniaa ja 

velvollisuutta. Heillä ei ol-

lut mitään sotilaspohjaa ja 

kuitenkin lähtivät suureen 

kouluun ja rintamalle. Ny-

kyisin voisi jäädä helposti 

tekemättä, Sami Paalanen 

pohdiskelee.  

– Rohkeutta on tarvittu, 

lisää Ville Hämäläinen. 

Leevi Tulisalo toteaa, et-

tä myös seikkailumieltä on 

miehillä täytynyt olla.

– Lähtivät tuntematto-

maan, eivätkä tienneet yh-

tään mitä odottaa.  Sillä aja-

tuksella ei voinut lähteä, että 

käyn tuolla muuten vaan kat-

tomas ja tuun sitten takaisin. 

–Tässä ite asia tulee niin 

paljon lähemmäksi. Kou-

lussa asiaa on käsitelty vain 

pintaraapaisuna, kertoo Ville 

Hämäläinen. 

– Kortesjärveltähän lähti 

väkilukuun suhteutettuna 

eniten jääkäreitä. Näytelmä 

avaa asiaa henkilöhistorian 

kautta. Asia tulee tutummak-

si, toteaa Tuukka Salo. 

– Tämä panee syvällisem-

min miettimään asiaa.  He 

oikeasti lähtivät sata vuot-

ta sitten, vahvistaa Tuomo 

Autio.

Jaakko Mäenpää toteaa 

saavansa näytelmän kaut-

ta etukäteen valmennusta 

aiheeseen, sillä lukio-opin-

noissaan hän ei ole vielä 

käynyt Suomen historiaa 

käsittelevää kurssia. 

Näyttelijävärvärinä on 

toiminut Tuomo Autio. Hän 

kyseli asiasta kiinnostuneita 

mukaan näyttämölle. Tuomo 

itse on ollut mukana näy-

telmissä aikaisemminkin, 

näyttelijänä tai hoitamassa 

tekniikkaa. Muut ovat ol-

leet lähinnä koulujen joulu- 

ja kevätjuhlien näytelmissä. 

Evijärven lukiossa opiskel-

leet ovat olleet tekemässä 

lukion perinteisiin liittyvää 

joulunäytelmää. Ville Hämä-

läisellä ja Jaakko Mäenpääl-

lä abinäytelmän tekeminen 

on vielä edessä. 

– Lähdin mukaan koke-

muksen kannalta, pääsen 

tekemään isompaa näytel-

mää. Aikaisemmin olen teh-

nyt esityksiä omatoimisesti, 

esittänyt joulupukkia ja pi-

tänyt puheita, kertoo Leevi 

Tulisalo. 

–  Meillä on ollut parisen 

vuotta videoharrastusta. Täs-

sä on mahdollisuus kehittyä 

näyttelijänä ja esiintyjänä. 

Ammattitaitoiselta ohjaa-

jalta otetaan nyt opit, kertoo 

Tuukka Salo, joka harrastaa 

videoiden tekemistä Ville 

Hämäläisen ja Jaakko Mä-

enpään kanssa. 

Jääkärin äitee -näytelmän 

ohjaa Eija-Irmeli Lahti, kä-

sikirjoitus on kirjailija Kirsti 

Mannisen. Näytelmän tuot-

taa Suomen jääkärimuse-

on ystävät ry. Näytelmän 

ensi-ilta on 18. marraskuuta 

Kortesjärven Ylikylän nuo-

risoseuralla. 

Marita Mattila 

Tällainen porukka järviseutulaisia nuorukaisia on hyvinkin saattanut istua 
Lockstedtissa kahvilassa sata vuotta sitten. Jääkärin äitee -näytelmässä ovat 
mukana Leevi Tulisalo (vas.), Tuomo Autio, Sami Paalanen, Tuukka Salo, Jaak-
ko Mäenpää ja Ville Hämäläinen.

Ensimmäisen, vuonna 1992, 

järjestetyn rosvopaistin ide-

oivat näyttelijä Leo Lastu-

mäki ja lentopurseri Kalevi 

Rönnqvist.

Pohjanmaan aluetoimis-

ton ja Finnairin lentävän 

henkilökunnan tämänvuo-

tiseen kutsuun oli tarttunut 

seitsemisensataa veteraania, 

puolisoa lottaa ja leskeä 

saattajineen. Juhlan juonta-

jana toiminut Kalevi Rönn-

qvist osasi ottaa yleisönsä 

Viimeinen viihteellinen rosvopaisti 
Anssin Jussin areenalla on nautittu

Rosvopaisti Anssin Jussin areenalla 2017

hauskoilla muisteloillaan. 

Monipuolisen viihteellisen 

ohjelma kärkinimi oli Vieno 

Kekkonen, joka tanssitti ah-

kerasti veteraaneja. Oman 

ryhdikkään panoksensa 

musiikkitarjontaan antoi 

Sami Samivuoren johtama 

Pohjanmaan maanpuolus-

tussoittokunta.

Puolustusvoimien ja Po-

rin Prikaatin tervehdyksen 

toivat tilaisuuteen kenrmaj. 

Ala-Sankila ja Porin Pri-

kaatin komentaja ev. Saari. 

Malja kohotettiin Isänmaal-

le. Kenttäpiispa Särkiöllä 

oli myös oma sanomansa 

juhlayleisölle. 

Päivän kruunasi, perin-

teiseen tapaan valmistettu, 

makoisa rosvopaisti, jonka 

tarjoilu sujui mallikkaasti 

sotilaskotisisarien ja lento-

emäntien toimesta.

Hyvillä, mutta haikein 

mielin, tyytyväisinä päivän 

antiin poistui juhlakansa 

koteihinsa.

Veteraanien puolesta 

lämpimät kiitokset kaikille 

järjestelyihin osallistuneil-

le yhteisöille ja yritykselle 

sekä yksityishenkilöille, 

joiden avulla rosvopaisteja 

on nautittu koko maassa, 

katkeamattomana ketjuna, 

jo 26:n vuoden ajan.

Teksti ja kuva

Alpo Koivuniemi
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N:o 2/2017
KesäkuuPOHJANMAANPOHJANMAAN MAANPUOLUSTAJAMAANPUOLUSTAJA

Kiireisen alkuvuoden jälkeen Poh-

janmaan maanpuolustuspiiri alkaa 

asettua uusiin uomiinsa. Vuoden pää-

harjoitus ja sotilaallisen koulutuksen osalta 

merkittävin voimainponnistus PAUHA17 

saatiin jälleen onnistuneesti maaliin, tällä 

kertaa 18 koulutustapahtuman tuottaessa 

343 koulutuksensa läpäissyttä kurssilais-

ta. Tästäkin onnistumisesta kuuluu jälleen 

suurin kiitos lukemattomille vapaaehtoisille 

toimijoillemme ja kouluttajillemme. Ilo oli 

myös huomata kuinka 4.6. moni sitoutunut 

toimijamme ja kurssilainen huomioitiin 

ylennyksellä ja huomionosoituksella – läm-

pimät onnittelumme kaikille!

Taistelijan KASI-simulaattorien toteutet-

tava RANNIKKOMYRSKY17 –harjoitus 

toteutetaan tänäkin vuonna elokuun alus-

sa Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella. 

Harjoituksen kursseille on ilmoittautunut 

yli kolmekymmentä kurssilaista jo kevät-

talven aikana, mutta kaikilla kursseilla on 

vielä tilaa, eli mikäli mielenkiinto on käy-

tännön läheisessä jalkaväen taistelun tai 

tiedustelutoiminnan koulutuksessa ja siinä 

kehittymisessä, RANNIKKOMYRSKY17 

on oikea osoite.

23.8. järjestetään yksi vuoden näkyvim-

mistä tempauksistamme Vaasan sisäsata-

massa, nimittäin Nuku rauhassa –tapahtuma, 

joka kuuluu kokonaisturvallisuuden Suomi 

100 -juhlahankkeeseen . Vapaaehtoisjärjes-

töjen toimenpaneman hankkeen järjestelyis-

sä Pohjanmaan maanpuolustuspiirin Vaasan 

koulutuspaikka on suurella panoksella mu-

kana yhdessä meripuolustuspiirin kanssa. 

Kokonaisturvallisuutta jokaiselle kuuluvana 

asiana esittelevän tapahtuman toteuttamiseen 

osallistuu MPK:n lisäksi jopa parikymmentä 

eri maanpuolustus- ja turvallisuustoimijaa, 

kuten Puolustusvoimat, poliisi, rajavartiolai-

tos, SPEK sekä lukuisat maanpuolustusjär-

jestöt, muutamia mainitakseni. 

Kalustoesittelyillä ja toimintanäytöksillä 

katettu päivä huipentuu Vaasan torilla klo 

18 alkavaan Puolustusvoimien Suomi 100 

Kesäkiertue 2017 -konserttiin. Tapahtumiin 

on vapaa pääsy ja maanpuolustusaiheisina 

kesäkauden huipentumina niihin kannattaa 

tulla tutustumaan vähän kauempaakin. Tätä 

seuraavana viikonloppuna MPK esittäytyy 

myös Kokkolan torilla venetsialaisten yhte-

ydessä – tervetuloa jututtamaan! 

Koulutustarjonta
Yhteystiedot

Kaikki saattueensuojauskurssin reserviläiset pääsivät toimimaan vuorollaan 
eri rooleissa, ja kouluttajana toiminut luutnantti (res) Hannes Mäkipernaa antoi 
aina asiallisen palautteen harjoitteen eri vaiheista. (Kuva: Jouko Liikanen)

1. Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus   
KPK:n hallinto- ja huoltopäivä     19.8.  Lohtaja
Tukialueen taistelu 4 / HÄJY17     1.-3.9.  Lohtaja
Taktinen taistelukentän ensiapu 1 (TTEA 1) / HÄJY17  1.-3.9.  Maalahti
Huollon suojaus / VUORI17     22.-24.9. Haapajärvi
  
2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus  
MilFight -reserviläisen voimankäyttö (kesäkausi)   5.6-31.8  Vaasa
Ristinevan rääkki -polkupyörämarssi    1.7.  Kälviä
Perinneaseammunnat / Pyhäjärvi     6.7.  Pyhäjärvi
Dunckers Dag       7.-9.7.  Ruotsi
FINNSNIPER17       21.-23.7. Lohtaja
Maaliosasto- ja tukitoiminta / FINNSNIPER17   21.-23.7. Lohtaja
Köysilaskeutuminen      22.-23.7. Vaasa / Seinäjoki
Joukkueen taistelu / RANNIKKOMYRSKY17   4.-6.8.  Lohtaja
Iskuosastotoiminta / RANNIKKOMYRSKY17   4.-6.8.  Lohtaja
Taistelijan tiedustelukurssi / RANNIKKOMYRSKY17  4.-6.8  Lohtaja
Kansainvälinen Vaasan marssi     11.-13.8  Vaasa
PV:n yleisötapahtuman järjestäminen (Kesäkiertue 2017 Vaasassa) 23.8  Vaasa
�{|�}~�����������{�� � � � � � ���	
���
� �����
MilFight -perustekniikkaleiri aloittelijoille    9.-10.9  Vaasa
Taktinen kivääri 3      30.9-1.10 Vaasa
  
3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus  
Nuorten maastokurssi/VUORI17     22.-24.9. Haapajärvi
Pietarsaaren lukion turvakurssi     29.9.-1.10. Lohtaja

Syyskaudelle siirrytään VUORI17 ja HÄ-

JY17- harjoituksien myötä mutta samaan 

aikaan tavoitteena on järjestää kullakin 

koulutuspaikalla omat verkkovarautumista 

ja turvallisuutta edistävät kyberturvakurssit. 

Näistä, kuten muistakin tulevista kursseis-

tamme löydät aina ajantasaisimman tiedon 

koulutuskalenteristamme osoitteessa www.
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