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Hakoteillä?
H

allituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko sisältää varsin
merkittäviä ja myös ristiriitaisia ilmaisuja. Puhutaan puolustuksen kehittämisestä ja todetaan, että se mitoitetaan valtiojohdon
turvallisuus- ja puolustuspoliittisten linjausten
mukaiseksi. Nämä linjaukset voidaan ymmärtää
monella tavalla. Esimerkiksi sivulla 104 todetaan, että sotilaallinen maanpuolustus perustuu
suorituskykyiseen puolustusjärjestelmään alueellisen puolustuksen mukaisesti. Kuitenkin liitteen 1 sisältö, jossa kerrotaan ne joukot, joilla
puolustus ainoataan suorittaa, viestittää aivan
jotain muuta.
Selonteossa mainitut perusteet nykyisen kansainvälisen tilanteen ja sen lähiajan kehittymisen
osalta ovat varmasti nykytiedon valossa oikean
tasoisia. Tällä hetkellä suursodan mahdollisuus,
jossa Eurooppa olisi jollain tavalla mukana, on
erittäin epätodennäköinen. Toisaalta näyttää
siltä, että 2020-luvun puolivälissä tai sen jälkeen, kansainvälinen tilanne edellyttää vallan
uusjakoa maapallolla. Kysymys on tällöin sekä vallasta että monien kansakunnille tärkeiden hyödykkeiden niukkuudesta tai suorastaan
puutteesta.
Ei ole uskottavaa, että tällöin kansainvälisten
voimasuhteiden muutokset voidaan toteuttaa ilman aseellisia toimia. Eikä ole myöskään todennäköistä että Eurooppa voisi pysyttäytyä laajan

koniktin ulkopuolella. Suomen puolustuskyvyn vaatimuksia tuleekin arvioida tätä taustaan vastaan. Suomen tilanteessa sotilaallisen puolustuksen ylläpitoa
tulisi katsoa 15 – 20 vuoden aikaperspektiivillä
Talvisodassa Suomella oli etulinjassa noin 100
pataljoonaa ja noin 80.000 sotilasta. Kokonaisvahvuudesta 290.000 miestä, oli vihollisen hyökkäävää
jalkaväkeä torjumassa runsas neljännes puolustusvoimien silloisesta vahvuudesta. Jatkosodassa joukkojen
määrä oli suurempi, mutta suhde kokonaisvahvuuden
ja etulinjan jalkaväen osalta pysyi samalla tasolla.
Selonteon liite 1 kertoo, että tällä hetkellä 11 prikaatin vahvuudesta etulinjan jalkaväkeä olisi noin
47 pataljoonaa eli runsaat 30.000 sotilasta. Vaikka
julkisuuteen on tiedotettu, että nykyistä kokonaisvahvuutta ei supisteta tämän selonteon perusteella, niin
liite antaa ymmärtää, että prikaatien lukumäärä laskee
yhdestätoista kolmeen ja sen myötä etulinjan pataljoonien lukumäärä edellä mainitusta noin viiteentoista,
jolloin hyökkääjän miehittämään pyrkivää jalkaväkeä
torjuu enää runsas 10.000 sotilasta.
Yhdysvaltojen sotilaallista suorituskykyä ovat asiantuntijat hymähdellen arvostelleet siksi, että suurvallan organisaatiossa vain joka kymmenes sotilas
kuuluu etulinjan taistelijoihin, selonteon mukaan
ensi vuosikymmenellä Suomessa vain joka kahdeskymmenesviides. Matematiikka ei ole koko totuus,
mutta kertoo suorituskyvystä tavalla, mikä otettava
huomioon.
On syytä kysyä, kuinka monta valmiusyhtymää

on talebaneilla Afganistanissa? Yhdysvallat ja
Nato-liittolaiset ovat hätää kärsimässä ja varteenotettavien ennusteiden mukaan ne joutuvat
peräytymään maasta häntä koipien välissä, jos
sekään on enää silloin tallella. Suomessa meillä
on etuna laaja peitteinen maa, joka soveltuu
erinomaisesti alueelliseen puolustukseen, mutta
kuitenkin sillä edellytyksellä, että käytettävissä
on riittävä määrä taistelijoita torjumaan hyökkääjän jalkaväkeä. 2010-luvulla joukkojen lukumäärä ei mahdollista alueellista taistelua.
Olin 1970-luvun alussa mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa alueellisen puolustuksen järjestelmää ja toimintaperiaatteita. Silloiset suunnittelun perustekijät ovat edelleenkin
voimassa. Meillä on edelleenkin yli 300.000
rynnäkkökivääriä, tehokas panssarintorjunta
sekä kohtuullinen ilma- ja hävittäjätorjunta.
Myös miina-ase tulee hyödyntää täysimääräisesti. Näitä jokainen suurvalta kunnioittaa, ja
oikein organisoituna ne muodostavat uskottavan puolustuksen, jonka murtaminen ei miltään
hyökkääjältä tule onnistumaan ennalta arvioitavassa ajassa.
Poliitikkojen olisi syytä perehtyä tosiasioihin
ja tehdä niiden perusteella johtopäätöksiä. Jos
vihollisen jalkaväkeä ei kyetä torjumaan, on
kaikki muu toisarvoista.
Ari-Ilmari Iisakkala
Eversti evp
Vaasan Sotilasläänin
ent. komentaja

Veteraanipäivänä Haapajärvellä

Laguksen
veteraani
Armas Ruuska
laski seppeleen
sankaripatsaalle.
Kunniavartiossa ovat
Tero Liljeblad ja Petri Ahola

Evl. Nikkari johti lippukulkuetta veteraanipäivän jumalanpalveluksen jälkeen sankarihaudoilla. Sotainvaliidien lippua kantaa
Aarne Hedetniemi ja sotaveteraanien Hannes Tolonen,
varikko hoiti Suomen lipun.
Kuvat ja teksti Markku Takala
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Lippujuhlapäivä Vaasassa
Marsalken av Finland - Med tacksamhet och vördnad – Suomen Marsalkka
– Kiitollisuudella ja kunnioituksella. Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan
Maanpuolustuskilta, oli kirjoitettu muistoseppeleen nauhoihin, jolla huomioitiin
Marskimme syntymäpäivää ja 4.6. Vaasan kaupungintalolla sijaitsevalle Suomen Marsalkan Ratsastajapatsaan pienoismallille. Kunnianosoituksen suorittivat maanpuolustuskillan kunniapuheenjohtaja kanslianeuvos Holger Standberg
(kesk) ja puheenjohtaja professori Ilkka Virtanen (vas) sekä sotilasläänimme
esikuntapäällikkö everstiluutnantti Tomi Nurminen.
Suomen Marsalkan Ratsastajapatsaan pienoismalli on sijoitettu Vaasan kaupungintalossa eteisaulan ylätasanteelle. Kuvat ja teksti Raimo Latvala.

Lippujuhla Mannerheimin merkeissä
Olemme jälleen saaneet
juhlistaa Puolustusvoimien
lippujuhlapäivää ja Suomen
marsalkka Carl Gustav Emil
Mannerheimin syntymäpäivää. Puolustusvoimien
lippujuhlapäivää vietettiin
itsenäisyytemme alkuvuosina valkoisen armeijan voitonparaatin vuosipäivänä 16.
toukokuuta. Tuona päivänä
vuonna 1918 Mannerheim
saattoi ilmoittaa senaatille
koko maan olevan hallituksen joukkojen hallinnassa
ja sotatoimien päättyneen,
”aseet ovat puhuneet, nyt
on politiikan vuoro”!
Mannerheim kiteytti asian ytimen puheessaan Helsingin Senaatintorilla seuraavasti: ”Suomen armeija,
jota omassa maassa monet
vihasivat ja parjasivat ja jota
muuallakin väärin arvosteltiin, pelasti maan perikadosta
ja laski perustuksen, lujemman kuin mikään julistus,
Suomen tulevaisuudelle itsenäisenä valtiona.”
Tuon virkkeen Mannerheim joutui lunastamaan uudelleen jo parin vuosikymmenen jälkeen talvisodan
alkaessa. Tänään meidän
on helppo ajatella, että talvisodan lopputulos oli veteraaniemme sitkeyden ohella
paljolti myös hänen voimakkaan persoonansa ansiota.
Talvisodan päättymisen
jälkeen ylipäällikkö Mannerheim esitti, että toukokuun
16:n viettämisestä juhlapäivänä luovuttaisiin, koska tal-

visodassa oli itsenäisyyden
puolesta taistellut yhtenäinen
kansa. Sen sijaan vietettäisiin kaatuneitten muistopäivää toukokuun kolmantena
sunnuntaina. Sotien jälkeen
eduskunta löysi varsin nopeasti taisteluissa kunnostautuneille Puolustusvoimille
uuden juhlapäivän, Suomen
marsalkka Mannerheimin
syntymäpäivän. Puolustusvoimien lippujuhlaa on vietetty 4. kesäkuuta vuodesta
1946 alkaen.
Tällä kertaa Pohjanmaan
Sotilassoittokunta tarjosi
meille Lippujuhlapäivän
kunniakasi musiikkielämyksen pari päivää etukäteen.
Soittokuntamme sai kunnian
esiintyä Porissa pääparaatissa yhdessä Satakunnan Sotilassoittokunnan kanssa.
Puolustusvoimat ovat olleet aikamoisessa pyörityksessä viimevuosina ja meidän osaltamme tuo pyöritys
jatkuu. Pv:n henkilöstövahvuutta pienennetään nykyisestä vajaasta 16 000:sta
15 000:een. Henkilötyövuosien leikkaaminen tapahtuu pääosin siirtämällä
huoltopalveluja mm Millog
Oy:lle ja Patrialle. Meitä
koskettaa suoranaisesti selonteon lause: ”Alueelliset
sotilasläänit lakkautetaan ja
tilalle perustetaan aluetoimistot”. Muutos merkitsee
juustohöylä-leikkausta, joka
vienee noin kolmanneksen
vahvuudestamme.
Henkilöstö vähenee lähin-

”Suomen armeija, jota omassa maassa monet vihasivat ja parjasivat ja
jota muuallakin väärin arvosteltiin,
pelasti maan perikadosta ja laski perustuksen, lujemman kuin mikään
julistus, Suomen tulevaisuudelle itsenäisenä valtiona.”
nä eläköitymisen myötä. Jo
ensi talvena on puolenkymmentä sotilasta jäämässä
reserviin. Muutos merkitsee
toimintamahdollisuuksiemme kaventumisen myötä
aikamoista haastetta reservimme koulutukselle ja
maanpuolustustyön tukemiselle.
Maanpuolustushengen
vaaliminen on jäämässä
yhä suuremmassa määrin
maanpuolustusjärjestöjen
vastuulle.
Vielä tätä tervehdystä kirjoitettaessa puolustuspoliittisen selonteon käsittely on
eduskunnassa kesken. Se
saataneen päätökseen juhannuksen alla, minkä jälkeen
saamme täsmälliset ohjeet
kokoonpanomuutoksista.
Sotilasläänin henkilökunnalle aika on tietenkin varsin
stressaavaa. Meidän on nopealla aikataululla kyettävä
sopeuttamaan ajattelumme
uuteen organisaatioon ja
laatimaan uudet työnkuvaukset. Sitten on opeteltava
vielä uusia tehtäviä. Näissä
haasteissa mitataan ryhtimme ja yhteishenkemme

jälleen kerran. Uskon ammattiylpeytemme riittävän
vielä tämänkin puristuksen
loppuun saattamiseen!
Iloksemme saatoimme
jakaa henkilökunnallemme
useita huomionosoituksia,
joiden merkitys tällaisissa
haasteissa vain korostuu.
Selonteosta on noussut
julkisen keskusteluun lähinnä esitetty puolustusmäärärahan 2% tasokorotus
vuodesta 2011 alkaen. Nykyisellä rahoitustasolla puolustusvoimien vahvuutta on
pakko valmistautua supistamaan jo ensi vuosikymmenen puolivälin seutuvilla.
Puolustusvoimain komentajaa siteeraten: ”Pelkällä
maanpuolustustahdolla ei
uskottavuuttamme ylläpidetä.”
Meidän puolustusbudjettimme taso on ollut viimeaikoina noin 1,3% BKT:stä
ja euromääräisesti runsaat
kaksi miljardia euroa. Ruotsin vastaavat luvut ovat 1,8%
ja runsaat 4 mrd euroa. Puolustusvoimien lippujuhlan
päivänä meidän onkin hyvä
muistaa vanhan valtiomie-

hen, presidentti Paasikiven
viisaus, että varautumalla etukäteen pahimpaan
vaihtoehtoon vahvistetaan
kykyä selvitä pienemmistä
uhkista tuntemattomassa tulevaisuudessa. Onneksemme
puolustusbudjettimme on
vakiintunut ja näyttäisi ensi
vuodelle jopa nousevan ainakin inaatiotarkistuksen
verran.
Pv:n tavoite noin 1,4%
BKT-osuudesta mahdollistaisi vakaan pitkäjänteisen
suunnittelun.
Nykyaikaisen kaluston
hankinta on pitkäjänteistä työtä. Ensin selvitetään
jopa vuosia kestävissä tutkimuksissa puolustuksemme kehittämisen tarpeet ja
niihin soveltuvat välineet.
Sitten käynnistetään hankinta, jossa otetaan huomioon kaluston koko elinkaari
käyttöönottoon liittyvästä
koulutuksesta aina romutukseen asti, mikä on tavallisesti
20 jopa 40 vuoden ajanjakso.
Osaavissa käsissä asejärjestelmä palvelee tehokkaasti
koko elinkaarensa ajan.
Hyvin koulutetut ja vahvat elämänarvot omaavat
sotilaat, niin reservissä kuin
vakinaisessa palveluksessakin toimivat, ovat olleet ja
ovat vastakin keskeisessä
asemassa luotaessa vankkaa suomalaisen osaamisen
mainetta.
Olette hyvin perillä tämän
hetken kertausharjoitustemme vähyydestä.

Sotilasläänimme Esikunta
kouluttaa tänä vuonna kertausharjoituksissa noin 1000
reserviläistä yhteensä vajaan
3000 vuorokauden ajan.
Vapaaehtoisissa harjoituksissa koulutamme noin 500
reserviläistä käytössämme
olevilla vajaalla 1000 khvuorokaudella.
Käytössä olevilla kertausharjoitusvuorokausilla
kykenemme kouluttamaan
maakuntajoukkojamme ja
omaa uuden kokoonpanon
mukaista esikuntaamme.
Eivätkä vuorokaudet sitten
paljon muuhun riitäkään.
Ylennysperusteissa pyrimme ottamaan huomioon
kertausharjoitusten lisäksi
henkilön aktiivisen toiminnan maanpuolustus- ja veteraanityön parissa. Samalla
arvioidaan myös kansalaiskunnon nuhteettomuus. Siksi mm liikennerikkomukset
ovat viivästäneet ylennyksiä,
mikä näin lyhyenä selityksenä joidenkin muutoin ansaittujen ylennyksien viivästymiselle.
Esitän parhaat onnittelumme kaikille tänään palkituille
ja ylennetyille. Olette kaikki
ansainneet tunnustuksenne
työpanoksestanne isänmaan
hyväksi. Olkoon maamme
puolustaminen meille kaikille vastakin sekä oikeus
että velvollisuus.
Eversti
Jorma Aherto
Pohjanmaan
Sotilasläänin komentaja
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Jääkäriseminaarin Perinnejumalanpalveluksen yhteydessä Pohjanmaan Sotilasläänin komentaja eversti
Jorma Aherto lähetti seppelpartion Jääkärimuistomerkille. Seppeleen laskivat JP 27n Perinneyhdistyksen
Etelä-Pohjanmaan osaston puheenjohtaja Juhani Passi ja Kauhavan kaupunginjohtaja Harri Mattila.
Kuva Raimo Latvala.

Kesäkuu 2009

Kortesjärven kirkkopihassa sijatseva Jääkärimuistomerkki. Kunniavartiossa 19.4.2009 jääkäriasuiset
Jari-Pekka Mäki-Fränti ja Vesa Mattila. Kuva Raimo
Latvala.

Jääkärien esimerkki innoitti Suomipoikia
Kortesjärvellä järjestetyn
12. Jääkäriseminaarin aiheena oli ”Jääkärit aatteiden ja realiteettien välissä”.
Pohjanmaan sotilasläänin
tervehdyksen tilaisuuteen
tuonut sotilasläänin komentaja Jorma Aherto kiinnitti
huomiota seminaarin otsikkoon. Jääkäreillä oli sitkeyttä
toimia aatteiden mukaisesti.
Tämän päivän ihmisen pitäisi saada kaikki heti, totesi
Aherto.
Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta: Soomepoisid – Suomenpojat
1941–44, oli ruotsalaisen
professori Hain Rebasin
alustuksen aiheena. Hänen
juurensa ovat Virossa.
– Jääkärit olivat esimerkkinä Suomenpojille Viron
vapaustaisteluissa vuosina
1918–20. Ilman jääkäreitä
ei olisi ollut Suomenpoikia,
totesi professori Hain Rebas.
Rebasin isä, Robert Rebas, oli syntynyt Tallinnassa
vuonna 1916. Hän oli yksi
Suomenpojista.
Suomenpojat käsitti noin
3 300 virolaismiestä, jotka
Jatkosodan aikana taistelivat
Suomen puolesta, pääosin
JR 200:ssa.
Rebas totesi, että Suomenpojat halusivat taistella
Neuvostovoimia vastaan
säädyllisessä asepuvussa.
Ei Waffen-SS-varustuksissa
eikä neuvostoarmeijan asepuvussa. Suomenpojat olivat
saaneet koulutuksen vapaassa Virossa, he olivat hyvin
koulutettuja, isänmaallisia
nuoria, joille Suomi, suomenkieli ja Suomen jääkäriliike olivat tuttuja.
Vuonna 1944 JR 200 siirtyi Hangon ja Paldiskin kautta Viroon.
– Suomenpojista Viron
taisteluissa kuoli 181 miestä, saksalaisessa asepuvussa
vielä 19. Vähän yli 1 300
heistä saavutti lännen vapauden, isäni oli yksi heistä. Loput, noin 1 600 miestä

jäivät uudelleen neuvostomiehitettyyn Viroon.
– Isäni kantoi veteraanitammenlehväänsä loppuun
saakka ja oli kiitollinen ja
liikuttunut huolenpidosta,
jota Suomen valtio osoitti
vanhoille veteraaneille ja sotainvalideille, Rebas totesi.
Jääkäriseminaarissa Hain
Rebas tapasi kauhavalaisen
Martti Mansikkamäen. Mansikkamäki oli aloitteentekijänä Jatkosodassa taistelleitten
virolaisten kuntoutustoimintaa luotaessa.
– Kaikkiaan vuosien
1991–92 aikana kuntoutettiin 647 veteraania, heistä
kaksi oli naisia. Varoja toimintaan kerättiin 2,5 miljoonaa markkaa.

Jääkärihistoriassa
on vielä tutkimista
Prikaatikenraali Asko Kilpinen käsitteli alustuksessaan
sitä, missä olivat ne 600
miestä, jotka eivät lähteneet
13. helmikuuta 1918 Saksasta Suomeen. Tilastojen
mukaan Lockstedter Lagerin
leirille 1915-17 ilmoittautui
1863 miestä. Vapaussotaan
osallistui 1261 miestä, mutta 602 miestä ei osallistunut
vapaussotaan.
Jääkärien karsiutuminen
täysin seulomattomasta joukosta ei ole mikään mysteeri.
Aliravitsemus oli otollinen
pohja taudeille, tuberkuloosi
ja malaria vaivasivat. Vieras
komento- ja koulutuskieli
aiheutti konfliktitilanteita.
Alttonan työkomennuskuntaan ja rangaistusleirille oli
kurinpidollisista syistä komennettuna syksyn 1916talven1917 aikana 224 jääkäriä. Kaikki vapautettiin
1.9.1917, viisi palasi pataljoonaan, muut menivät takaisin siviilityöhön, 10 jääkäriä
kuoli rangaistuskomennuksen aikana tai siviilityössä.
Yhteensä 512 jääkäriä lähti
eri vaiheissa siviilityöhän
tai sairaalaan. Näistä 38

Kaarlo Hantula lahjoitti Suomen Jääkärimuseolle valokuvataulun. Kuvassa
ovat jääkärit Erkki Nuottimäki, Jaakko Kokkila, Yrjö Luoma, Kustaa Mattila,
Jukka Hantula, Ilmari Pahkajärvi, Antti Sarkaranta ja Jukka Kokkila.

palasi pataljoonaan. Myös
raha houkutti siviilityöhän,
päiväraha pataljoonassa oli
0,53 DM, palkka tehtaassa
oli 12-17 DM.
Sanoma kotiinlähdöstä ei
tavoittanut heti kaikki ympäri Saksaa hajautuneita jääkäreitä. Jotkut myös välttelivät
kotiinlähtöä eri syistä.
Eri lähteissä on eroja lukumäärissä. Kilpisen mukaan
jälkijoukon suuruus oli noin
580 miestä, luku sisältää
kuolleet, kadonneet ja muualle siirtyneet. Todellinen
Suomeen siirrettävä joukko

oli noin 480 miestä, tästä
joukosta ainakin 100 osallistui vapaussotaan, mutta
ovatko he mukana luvussa
1261, pohtii Kilpinen.

Jääkärihaudat ovat
historiaamme
– Jääkärien historiaa ei ole
läheskään loppuun tutkittu.
Saksaan jääneiden jääkäreiden lukumäärästä ja syistä,
jotka johtivat pääjoukosta
erkanemiseen ei ole vaiettu,
joskaan sitä ei ole korostettukaan. Edesmennyt kunniajäsenemme Per Heinrich

totesi, että jääkäriliike ja jääkärien elämäntyö kestävät
myös kriittisen tarkastelun,
totesi Kilpinen.
Museoneuvos MarjaLiisa Haveri-Nieminen ja
Perinneyhdistyksen Pirkanmaan osaston jäsen Kyösti
Tammisto kertoivat jääkärihautojen merkitsemistyöstä.
– Jääkärihaudat ovat tärkeä osa itsenäisen Suomen
historiaa. Museovirasto on
jo vuonna 1994 lähettänyt
seurakunnille yleiskirjeen,
jossa kerrotaan miten tulee

toimia, jos seurakunnissa
otetaan jääkärihautoja uusiokäyttöön.
Kyösti Tammisto esitteli
Pirkanmaan alueen jääkäreistä tekemäänsä Jääkärien
haudat -kirjaa.
Lääninkouluneuvos Pekka Nieminen ja Marja-Liisa
Haveri-Nieminen ovat kiertäneet Etelä-Pohjanmaan
alueella hautausmaita ja
kartoittaneet jääkärihautoja
1990-luvun lopulla, tuolloin ei ollut tarkoitus tehdä
kirjaa. Mikäli mielitään kirjantekoon, työtä 27 kunnan
alueella riittää.
– Kortesjärveltä lähti 39
jääkäriä, heistä 33 oli syntyperäisiä kortesjärveläisiä.
Kortesjärvelle on haudattu
14 jääkäri, muut ovat jossain muualla. Sama tilanne
on monissa muissa pitäjissä
Alahärmässä, Kauhavalla,
Vimpelissä, selvitystyötä
pitäisi tehdä paljon, totesi
Haveri-Nieminen.
Seminaarin yhteydessä kortesjärveläissyntisen
Jukka Hantulan poika, Kullervo Hantula lahjoitti Suomen Jääkärimuseolle valokuvataulun. Kuva on otettu
Lockstedtin leirillä vuonna
1916.
Museointendetti Hanna
Rieck oli tyytyväinen seminaarin onnistumiseen.
– Olemme saaneet Kortesjärven Säästöpankki –säätiöltä avustuksen Rebasin
luentoon, hän totesi.
Jääkäriseminaarin yhteydessä musiikkia esittivät Kauhavan-Ylihärmän
soittokunta Paavo Mularin
johdolla sekä Kortesjärven
Seniorikvartetti.
Seminaaripäivään liittyi
perinnejumalanpalvelus
Kortesjärven kirkossa sekä
kunniakäynti jääkärimuistomerkillä.
Teksti ja kuva:
Marita Mattila
Järviseudun Sanomat
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Hain Rebas Kortesjärvellä 19.4.2009

Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta; för Finlands frihet
och Estlands ära: ”soomepoisid” (suomenpojat) 1941–44
Min far Robert Rebas föddes 1916 i Tallinn och avled i Göteborg 2008. Han
var estnisk student och reservofficer. Åren 1943-44
framlevde han i nsk fältuniform i Karelen. Där blev
han svårt sårad i april 1944.
Hela sitt fortsatta liv var han
stolt över att en gång ha varit Marsalkkan vänrikki. Sitt
veteran-tammilehti bar han
intill slutet och var ytterst
tacksam för den omvårdnad
finska staten visade sina
gamla veteraner och krigsinvalider. Honom tillägnar
jag denna framställning.
Redan som liten hade jag
hört honom berätta om de
nska jääkerit 1918 och än
mer om de nska frivilligas
avgörande roll i det estniska
självständighetskriget 191820. I de två nska regementen, som kämpade med den
äran för Estland från januari
1919, tjänstgjorde ett beaktansvärt antal f.d. jääkerit.
Hans Kalms ”Pohjan Pojat”,
förde en fana med texten
Viron vapauden ja Suomen
kunnian puolesta – ”För
Estlands frihet och Finlands
ära”.
Vi känner igen parollen. I
omvänd ordning, dvs. som
Suomen vapauden ja Viron
kunnian puolesta kom den
att användas av de estniska
”soomepoisid”, suomenpojat, som stred för Finland i
Fortsättningskriget. Allra
mest hörde jag förstås om
just dem, suomenpojat. Vi
syskon närmast växte upp
till tonerna av suomenpojats
marsch Teid me tervitame
kodumaa metsad.
Tiden gick. Som mycket
ung student blev jag inbjuden att representera blåsvart-vita Eesti Üliöpilaste
Selts, dvs den äldsta estniska (student-)organisationen
överhuvudtaget, vid EteläPohjalainen Osakuntas
vuosijuhla i studenthuset
Ostrobotnia i Helsingfors.
Den solenna tillställningen
började i Jääkärihuone på
nedre botten.
Där ck vi gäster var sitt
välfyllda spetsglas i handen
och tillfrågades högtidligen
Mistä jääkärit tulit?, varpå
vi lärt oss svara Pohjanmaan
kautta, högt och tydligt. Sen
tömdes glasen i ett svep;
”botten upp”. Det var nämligen just i Ostrobotnia, som
jägarrörelsen redan i november 1914 hade startat.
Nu, era decennier senare,
är det därför med en alldeles
särskild glädje, som jag står
här i Kortesjärvi, i den nska
jägarrörelsens centrum, med
ett museum lett av Hanna
Rieck, magistra artium från
mitt gamla universitet i Kiel,
som i sin tur inte ligger långt
från de nska jägarnas tyskpreussiska utbildningsort
Hohen-Lockstedt i Holstein.
Sålunda, mina damer och

herrar, sluts så småningom
alla cirklar.
Innan vi går vidare slår vi
fast: utan jääkerit inget fritt
och demokratiskt Finland.
Man kan bara med skräckblandad rysning försöka
förställa sig vad som hänt
1918 och därefter om Otto
Ville Kuusinen, som ju inte
drog sig för att skicka sin
egen hustru till Gulag och
starta Vinterkriget, fått sin
vilja fram i Finland.
Utan jääkerit och de två
redan nämnda nska regementena under år 1919 i
Estland, hade vi inte heller
haft ett självständigt demokratiskt Estland. Dvs. att
utan jägarnas uppoffrande
insatser hade det i Finland
och Estland i dag sett ut ungefär som det gör i Karelen
och i Pskov-distriktet.
Och - utan jääkerits exempel och föredöme, ej heller
estniska suomenpojat!

Vilka var de?
Soomepoisid är en sammanfattande beteckning för de
närmare 3400 estniska unga
män som under Fortsättningskriget stred för Finland, till
lands och till sjöss, och varav
närmare 500 offrade livet.
Men det började tidigare.
Omkring 60 ester anlände
redan under Vinterkriget.
De enrollerades i den s.k.
Sisu-brigaden och kom även
i strid. Efter det nsk-sovjetiska vapenstilleståndet och
det tyska angreppet på Norge i månadsskiftet mars-april
1940 skidade några av dem
vidare till Norge och anmälde sig på nytt som frivilliga,
på norsk sida, förstås.
Vidare, under våren 1941,
när man i Finland förberedde det kommande kriget mot
Sovjetunionen, utbildades 65
ester i den s.k. Erna-gruppen,
en elitenhet för diversion och
sabotage bakom fiendens
linjer. Gruppen tränades i
Syd-Finland och sattes in i

Estland under den kaotiska
sommaren 1941 när sovjettrupperna och deras förintelsebataljoner härjande var på
väg ut ur landet och tyska
Wehrmacht avancerade söderifrån.
Två år senare, under våren
1943, ökade tillströmningen
av estniska unga män i Finland kraftigt. Dels hade tyskarna just lidit sitt kapitala
nederlag vid Stalingrad, och
sovjetarmén började trycka
på västerut. Dels hade tyskarna mot all internationell
rättspraxis börjat mobilisera
även i sitt Reichskommissariat Ostland, dvs. i sina baltiska lydriken.
Patriotiska grupperingar
i Estland kom då att erinra
sig den nska jägarrörelsens
exempel, dvs. att skaffa sig
militärutbildning och skarp
fronterfarenhet utomlands,
för att sedan, och om så
behövdes med vapenmakt,
befria hemlandet, fosterlandet om man så vill. Finland,
som man i Estland ändå
sympatiserade med, låg ju
faktiskt bara 80-90 km bort.
Därtill befann sig nnarna
i krig med just den totalitäre terrorist, som under året
1940-41 närmast förintat det
estniska politiska och militära ledarskapet och som i boskapsvagnar forslat iväg över
10 000 landsmän österut.
De under år 1943 på Finlands sydkust landade esterna tilldelades den s.k. Vallilabataljonen, III/JR 47, under
ratsumestari, senare major
Claes Gripenberg, Mannerheims systerson. De tjänstgjorde ute vid Rajajoki redan
från september 1943. Andra
enrollerades i den nska marinen, där de till slut utgjorde 10 % av manskapet. Men
efter hand översvämmade de
anlända esterna detta förenklade upptagningssystem.
Så väcktes naturligen
tanken på ett eget, estniskt
regemente i nsk uniform:

Suomen vapauden ja Viron
kunnian puolesta! Så lät
det, och så blev det. Och
följaktligen organiserades
merparten av esterna den 9.
februari 1944 i det nybildade
JR 200.
Regementet räknade två
bataljoner á fyra infanterikompanier, plus ett granatkastar- och ett pansarvärnskompani, en sambandsenhet
och en pionjärpluton. Den I
bataljonen övertogs närmast
i ograverat skick från IR
47. Regementet leddes av
eversti Eino Kuusela, som
bl a utexaminerats från den
estniska Högre Krigsskolan
och talade utmärkt estniska.
Dess fana syddes av en estnisk frivilligmoder och bar
inskriften Eesti auks, tuleviku pandiks, 1944, alltså För
Estlands ära, som framtida
pant, (Viron kunnian, …)
Regementets olika enheter
sändes först på kompletterande utbildning, till Taavetti
och Jalkala i Karelen. Befäl,
ofcerare som underofcerare, vidareutbildades senare
vid särskilda kurser i Tuusula
och Niinisalo, läkarna i Lahti. 147 man utnämndes efter
hand till nska fänrikar, 25
man till militärläkare.
Under tiden tillspetsades
världsläget. Det gick allt
sämre för Wehrmacht och
följaktligen även för dess
vapenbroder Suomen armeija. Som bekant landsteg
de västallierade i Normandie
i början av juni 1944, varpå
ryssarna den 9. juni startade
ett storanfall med ett kraftfullt artilleriunderstöd över
Karelska Näset. Där tilldelades I bat IR 200 den 10. divisionen, och under ledning
av mannerheim-riddaren
major Eero Kivelä, bataljon sitt elddop den 10. Juni.
Den fördröjde och avvärjde
vid Haapala och Raivola,
senare med förtvivlans mod
även på öarna Leppänsaari
och Papinsaari väster om Vi-

Professori Hain Rebas (oik.) tapasi seminaarissa kauhavalaisen Martti Mansikkamäen. Mansikkamäki oli aloitteentekijänä virolaisveteraanien kuntoutustoiminnan järjestämiseksi Suomessa. Keskustelemassa myös museointendentti
Hanna Rieck. Kuva Marita Mattila.

borg samt vid Vuoksens och
Suvantos stränder.
Bland alla fallna finnar
och ryssar stupade i det fruktansvärda damm-, krut-, rökmolnet också 181 ester, samt
helt enkelt försvann 72 man.
De förblev missing in action.
Den delen av kriget kan för
esternas del gott sammanfattas med Väinö Linnas koncisa: ”Det var en skitresa, men
den måste genomföras”.
Och med dessa för en liten
enhet dock avsevärda förluster, kan man påstå, återbetalades esternas heders- eller
blodsskuld från det estniska
Frihetskriget. Där hade ju
även nska frivilliga stupat
och än er sårat. Många fallna ester ligger f.ö. begravda
i Malms hjältegravar i Helsingfors.
I slutet av juli 1944 följde som bekant det finsksovjetiska vapenstilleståndet
och president Rytis avgång.
Men söder om Finska Viken vällde sovjetmakten
västerut med oförminskad
intensitet. Visserligen hade
fronten vid Sinimäed väster
om Narva stått emot länge
nog, men till priset av c:a 40
000 stupade försvarare plus
omkring 200 000 anfallare.
Sovjetarméns genombrott
och återkomst till Estland
stod icke att hejda.
Nu, i detta hopplösa läge
för nationen, inträffar JR
200-s verkliga Sternstunde,
tähdenhekti (?). Trots marskalk Mannerheims, eversti
Kuuselas och de båda nska
bataljonschefernas avrådan,
valde 2/3, dvs drygt 2 000
man, att sin fana frivilligt
återvända till Estland. Trogna sin patriotiska paroll och
inspirerade av Estlands Nationella Kommittés självständighetssträvanden for de
hem till vad som inte gärna
kunde bli någonting annat
än Den Sista Striden, apokalypsen.
Marsalk Mannerheims dagorder N:o 129 av den 16.
augusti 1944 förtjänar att
citeras:
Eestiläisten vapaaehtoisten pääosan jättessä maamme
lausun kiitokseni ja suuren
tunnustukseni heidän arvustaan ja menestyksellisestä
palveluksestaan Suomen
armeijassa. Monissa kovissa taisteluissa eestiläinen
joukko on ehtinyt osoittaa
urhoollisuutta ja sotilaallista kuntoa, joka on kunniaksi
koko heidän isänmaalleen ja
kovia kokeneelle kansalleen.
Se veri, mitä vapaaehtoisten
joukko on Suomen kamaralla
voudattanut, ja ne uhrit, mitä
se yhteisessä taitseluissa on
antanut, on entisestäänkin
lujittanut heimositena veljeskansojen välillä.
Sotilaat! Rientäesenne nyt
vaikeina kohtalon hetkenä
kokeneina sotilaina ja eestiläisiä teistelijoina kamppailuun oman maanne kamaral-

la toivotan jokaiselle Teistä,
upseereille, aliupseereille ja
miehele, onnea ja menestystä. Antakoon Kaitselmus
apunsa Teille ja kokon Eestin kansalle!

Vad var det här för
slags soldater?
Vad har de gemensamt, förutom nationaliteten och
den relativa jämnårigheten?
Säkerligen är det ansvarskänslan, lojaliteten, och offerviljan, som kännetecknar
för dessa unga män. Dvs. att
först under nazi-tyskt mobiliseringshot och i småbåtar
smyga sig över till Finland.
De betraktades ju som desertörer av de tyska ockupanterna, som patrullerade Finska
Viken. Om de gripits på bar
gärning hade de omedelbart
ställts mot väggen av Feldgendarmerei.
Robert Rebas spydde som
en katt under den stormiga
överfarten och trodde att
hans sista stund var kommen. Han var knappast ensam om det. Och lyckligen
framme anmälde pojkarna
sig till att delta i Finlands
Fortsättningskrig, för, som
det senare hette ”Finlands
frihet och Estlands ära”.
Eller, som det också sades: ”Jo, gärna kämpa mot
sovjetmakten, men i en anständig uniform!” Dvs. inte
i Waffen-SS-mundering,
som så många av deras
landsmän och framför allt
lettiska grannar gjorde sedan 1943. Men framför allt
inte i sovjetarméns paltor!
Som bekant hade även
sovjetmakten inför sommaren 1941 tvångsmobiliserat era årgångar ester
och transporterat iväg dem
österut. Bland dem var min
äldre morbror Kalju, liksom
min far född år 1916. Kalju
kunde återvända först tre år
senare, i Eesti Laskurkorpus kolonner, dvs. under
den segerrika sovjetarméns
röda fanor.
Under tiden ck alltså varje estnisk suomenpoika på
kort tid fatta två avgörande
beslut, på liv och död. Deras beslut att dra till Finland,
och att därefter, att återvända
hem i utomordentligt sårbart
läge, vittnar om en lojalitet
och stoisk patriotism, som
man i våra dagar får leta efter länge. Självklart måste ett
regemente, som besjälas av
en sådan moral, och som därtill fått hård infanteriutbildning, ha varit något alldeles
säreget. Vilket det också var.
Om detta vittnar era entusiastiska utbildningsrapporter
av erfarna nska regementsofcerare.

... jatkuu
seuraavassa
lehdessä
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Uljas joukko,
Jääkäriprikaatin kokelaat,
siirtymässä rajapyykille.

Järjestyksessään 15. Operaatio Pohjanloimu
juhli veteraanipäivänä sodan päättymistä ja
veteraaneja kolmen valtakunnan rajapyykillä
Pohjan Prikaatin killan ja Pohjan Jääkäripataljoonan yhteishanke, Pohjan Loimu, oli ankeahkosta säästä huolimatta
saanut paikalle runsaslukuisen juhlayleisön kuuntelamaan
puolustusministeri Jyri Häkämiestä. Myös tiedotusvälineet
olivat hyvin edustettuina mm. TV1 ja MTV3 olivat lähettäneet toimittajansa paikalle.
Killan puheenjohtajan evl.evp. Jouko Lahdenperän johtaman tilaisuuden kruunasi Pohjan Jääkäripataljoonan varusmiesten tarjoama hernerokka. Pohjaloimu on vakiinnuttanut paikkansa Kansallisen Veteraanipäivän tilaisuutena
ja näyttää houkuttelevan kolmen valtakunnan rajapyykille
joka vuosi runsaat kaksisataa henkeä.
Teksti ja kuvat
Alpo Koivuniemi

Mukana olleet veteraanit ja lotat esiteltiin juhlayleisölle. Veteraani ja sotakamreeri, Tornion maihinnousussa mukana ollut, Reino Pelttari Torniosta
TV1:n haastattelussa.

"Koko maata puolustetaan"
Puolustusministeri Jyri Häkämiehen puhe kansallisen
veteraanipäivän juhlassa
kolmen valtion rajapyykillä
Kilpisjärvellä.
Viime sotiemme loppunäytös tapahtui täällä Kilpisjärvellä tänä samaisena
huhtikuun päivänä vuonna
1945. Henkilökohtaisesti on
osallistua kansallisen veteraanipäivän juhlaan siinä
paikassa, jossa kansallisen
juhlapäivämme päivämäärä
on syntynyt.
Täällä viimeksi sotinut
joukko koostui viimevaiheessa muutamasta sadasta
varusmiespalvelusikäisestä
nuorukaisesta. Silloin päättynyttä operaatiota kutsuttiin, vanhempien jo kotiutettujen sotilaiden suulla
”lasten ristiretkeksi”.
Tänä päivänä voimme
todeta, että kyse oli varusmiespalvelusikäisten nuorten miesten joukosta, jolle
lankesi viimeisin vaativa

tehtävä sotiemme vaiheissa.
Tänä päivänä he ovat niitä miehiä ja vapaaehtoisia
naisia, joiden harteilla viime kädessä on veteraanien
perinnön vaaliminen.

Uskottava
puolustus
turvattava
Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen
selonteko on parhaillaan
eduskunnan käsiteltävänä.
Suomen puolustusratkaisu
perustuu jatkossakin yleiseen asevelvollisuuteen ja
alueelliseen puolustukseen.
Koko maata puolustetaan.
Perusperiaatteet ovat edelleen pitävät.
Paras tapa osoittaa arvostustamme veteraaneille on
turvata uskottava kansallinen puolustus. Puolustuksen
uskottavuus syntyy hyvin
koulutetuista ja varuste-

tuista joukoista sekä lujasta maanpuolustustahdosta.
Emme ole seuraamassa
yleiseurooppalaista puolustuksen supistamislinjaa.
Talouskriisistä huolimatta
puolustusta ei altisteta suhdanteille.
Joukkojemme varustaminen ajanmukaisella puolustusmateriaalilla on osa uskottavuutta. Viime aikoina
päätetyt suuret puolustusmateriaalihankinnat ovat
pitkän valmistelun lopputulos.
Suurista euromääristä
huolimatta ne eivät lisää
puolustusbudjetin kokoa,
vaan sisältyvät jo vuonna
2004 selonteossa päätettyihin linjauksiin.
Suorituskykymme voidaan romuttaa hetkessä,
mutta sen rakentaminen
vie vuosia. Emme voi tehdä
turvallisuuspoliittisia ratkaisuja tämän päivän tilanteen
perusteella.

Puolustuksemme kehittäminen on oltava pitkäjänteistä ja se lähtee omista
turvallisuuspoliittisista lähtökohdistamme.

Vähemmän
joukkoja, lisää
liikkuvuutta
Puolustusvoimiemme sodan
ajan vahvuus pidetään samana ensi vuosikymmenen
puoliväliin asti. Sen jälkeen
joudumme jo ikäluokkien
pienenemisen vuoksi supistamaan vahvuutta.
Kysymys alueellisten
joukkojen kehittämisestä
on samalla kysymys sodan
ajan reservimme määrästä.
Jatkossa joukkojen supistus
kohdistuu niihin alueellisiin
joukkoihin, joiden varustus
vanhenee ja joihin ei enää
voida osoittaa henkilöstöä
pienenevien ikäluokkien
vuoksi.
Selonteossa linjattu
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Puheenjohtajan palsta

Onko Suomella
alueellista
puolustusta?

– Koko maata puolustetaan. Perusperiaatteet ovat edelleen pitävät. Talouskriisistä huolimatta puolustusta
ei altisteta suhdanteille, mainitsi puolustusministeri Jyri Häkämies juhlapuheessaan kolmen valtakunnan
rajapyykillä Kilpisjärvellä kansallisena Veteraanipäivänä.
Ministeri saapui paikalle hiihtäen mikä selittää poikkeuksellisen ”juhla-asun”. Ministerin seurassa prikaatinkomentaja ev. Mauri Koskela, tunturipappi Vilho Vähäsarja ja Pohjolan Sanomien Eero Haapala.
Mauri Koskela sai vastaanottaa 2. luokan vapaudenristin 4.6.

puolustuksen resurssitaso
mahdollistaa tärkeimpien
alueellisten joukkojen varustamisen. Rahoituksen
vuotuinen korotus ei ole
nyt, vaan vuodesta 2011
alkaen.
Joukoista tehdään liikkuvampia ja tulivoimaisempia. Huolimatta vähemmistä
joukoista liikkuvuus antaa
kyvyn koko maan puolustamiseen.
Täällä Lapin laajoilla
alueilla joukkojen liikkuvuuden tarpeen ymmärtää
konkreettisesti. Tulevaisuudessa meillä on siis käytössä
lukumäärältään pienemmät,
mutta suorituskyvyltään nykyisen kaltaiset puolustusvoimat.
Kansallisen Veteraanipäivän tilaisuudessa olivat
asianmukaisin kulkupelein varustettuna myöskin
maj.res., RESUL:n entinen puheenjohtaja Juhani
Paakkola ja rouva Tellervo Suoranta-Sallinen.

Maanpuolustustahtoa vaalittava
Olemme kansainvälisessä
vertailussa äärimmäisen

maanpuolustustahtoista
kansaa. Sellaista pääomaa,
on huolella vaalittava. Yleisellä asevelvollisuudella ja
vapaaehtoisella maanpuolustuskoulutuksella on tässä
järjestelmässä jatkossakin
keskeinen rooli.
Killat ja maanpuolustusjärjestöt tekevät hyvää
työtä maanpuolustuksemme eteen. Se osoittaa, arvoisat sotiemme veteraanit, teidän uhrauksenne
yli kuusi vuosikymmentä
sitten eivät ole osoittautuneet turhiksi.
Suomi tuntee syvää kiitollisuutta siitä työstä, jota veteraanien sukupolvi
on tehnyt isänmaamme
hyväksi niin sodan kuin
rauhankin rintamilla. Teitä
on kiittäminen siitä, että
voimme tänään elää ja asua
vapaassa, kansanvaltaisessa
Suomessa.

Ministeri Häkämies kiteyttää
puolustuksen linjauksemme
kolmeen keskeiseen seikkaan:

Aleemme maanpuolustustahdon ulospäin näkyvänä osana on aktiivinen reserviläistoiminta ja osallistuminen maanpuolustuskoulutukseen. Kuluvan
kesän merkittävin tapahtuma, jossa maanpuolustustahtomme voi olla näkyvästi esillä, on maaseutunäyttely Kokkolassa heinä-elokuun vaihteessa.
Kutsun kaikkia maanpuolustushenkisiä mukaan
näyttelytyöhön. Sinulle on varattu paikka MPKY:n
ja Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piirin yhteiselle osastolle. Kysy lisää paikkakuntasi reservin
toimijoilta ja ilmoittaudu työhön. Yhteystietoja löydät tästä lehdestä ja piirin nettisivuilta.
Muista myös silmäillä netissä MPKY- piirimme
monipuolista koulutustarjontaa. Sinullekin löytyy
sopivia koulutustapahtumia.
Onnittelut huomionosoituksia ja ylennyksiä saaneille!

1. Suomen puolustuksesta vastaavat aina
ensisijassa suomalaiset. Me tunnemme
alueemme ja meillä on paremmat edellytykset puolustaa sitä kuin kenelläkään
muulla. Yleinen asevelvollisuus on kustannustehokkain järjestelmä sen toteuttamiseksi.
2. Puolustuksen uskottavuus rakennetaan
vain pitkäjänteisellä työllä, se ei saa olla
suhdanteista riippuvainen. Uskottavuus
vaatii toteutuakseen riittävät resurssit.
3. Vahva maanpuolustustahto ylläpitää
veteraanien jättämää perintöä. Meidän
on varmistettava, että myös tulevat sukupolvet ymmärtävät, millaisin uhrauksin
maamme on rakennettu.

Tuoreeseen selontekoon sisältyy edelleen linjauksena koko maan puolustaminen. Tämän tavoitteen
uskottavaksi tekemisen vuoksi pidetään yllä edelleen alueellisen puolustuksen käsitettä. Onko tämä
enää realiteetti? Joukkojen supistaminen etenee
siinä tahdissa, että harva historiaa tunteva kohta
uskoo alueelliseen puolustukseen ja koko maan
puolustamiskykyyn.
Selonteossa kiinnitetään kovasti huomiota puolustusmäärärahojen tason turvaamiseen. Perusteluna
käytetään sotamateriaalin voimakasta kallistumista.
Samanaikaisesti tuhotaan runsaasti maamme puolustamiseen täysin käypää materiaalia. Väistämättä tulee mieleen kysymys: ”Onko Suomen tarpeen
hankkia sitä sotamateriaalia, jota suurvalta-armejat
hankkivat?” Mitä perimmäisiä tarkoituksia tässä
on? Muokataanko Suomea voimalla Nato-kuntoon?
Uhkailua on kuultu myös siitä, että varuskuntia ym
kansallisen puolustuksen perusteita leikataan kovalla kädellä, jos rahat eivät riitä uuden sotamateriaalin
hankkimiseen.
Suomen laaja pinta-ala, vaikeat maasto- ja ilmasto-olosuhteet, edellisten sotien ja myös nykysotien
opetukset, joissa pieni maa on vastakkain suurvallan
kanssa, kertovat karua kieltä. Pienen maan mahdollisuudet piilevät lujassa maanpuolustustahdossa
ja koko asekuntoisen väestön käyttämisessä puolustukseen. Mitä enemmän Suomen puolustus on
ulkopuolisten suurvaltojen ja koaliitioiden varassa,
sitä enemmän kansa kärsii sodassa. Surullisinta on
se, että ne poliittiset voimat, jotka voimakkaimmin
ajavat Suomea osaksi sotilasliittoja, eivät tosipaikan
tullen ole itse kärsijöiden joukossa. He ovat valmiita
istumaan tuleen toisten housuilla.
Mitä alueellista puolustusta toteutetaan suunnitelluilla 250 000 miehen joukoilla Suomessa? Viime
sotien kokemuksen mukaan maassamme tarvittiin
lähes miljoona miestä ja sittenkin oltiin tosi tiukalla. Suunnitellulla miesvahvuudella kyetään lähinnä
estämään maahan tunkeutuneen vihollisen pääsy
muutamiin valtakunnallisesti tärkeiksi luokiteltuihin kohteisiin. Kaikkialla muualla kansamme on
aseettomana ja puolustuskyvyttömänä vihollisen
tallattavana ja terrorin kohteena.
Nyt on korkea aika päättäjienkin herätä kansainvälisestä kriisinhallintaunistaan ja miettiä ensisijaisesti oman maan puolustamista. Turhaa puhetta,
että miehemme eivät riitä suurempaan armeijaan.
Eivät riitäkään, jos ensin rajataan huomattava joukko asekuntoisia miehiä iän perusteella ulos. Tämähän on selvää tarkoituksenhakuisuutta. Muistakaa
reserviläiset, että emme ole sivustakatsojia, meidän
tulee olla vaikuttajia. Ei EU eikä Nato tuo ratkaisua
Suomen puolustukseen vaan oma laajaan reserviin
ja kovaan maanpuolustustahtoon perustuva hyvin
koulutettu ja harjoitettu armeija.

Tilaisuuden kruunasi Pohjan Jääkäripataljoonan
varusmiesten tarjoama hernerokka. Pohjaloimu on
vakiinnuttanut paikkansa Kansallisen Veteraanipäivän tilaisuutena, joka houkuttelee kolmen valtakunnan rajapyykille joka vuosi runsaat kaksisataa
henkeä.

Matti Kiviniemi
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piirin ja
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
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KeskiPohjanmaan
Sotilaspojat
Perinnekilta
ry tiedottaa
jäsenilleen:
Imoittautuminen välittömästi Haminan
liittokokousmatkalle 8.–9.8. klo16.00.
Lähemmin sotilaspoikalehdessä.
Ilmoittautuminen tapahtuu yhteiskaavakkeella sihteerin Jouko Oja puh. 044
5480579 tai 08–480579 kautta.
Majoitus mm varuskunnan kasarmeilla,
sisältyy hintaan! Osallistumismaksu 60
euroa/ koko aika.Puolisot mukaan!
Kimppakuljetus edullisin. Linja-autokuljetus mahdollisesti noin 50 euroa/
henkilö

Akka, tuo kirves,
tiällä on joku
kersantti…
Tapahtuma ajoittuu
1950-luvun puolen
välin tienoille. Pohjois-Karjalan Rajavartioston talvisissisotahajoitus oli kestänyt
muutaman vuorokauden ajan, kun eräs rajamies sairastui kovaan
kuumeeseen. Vallitsi
navakka pakkanen,
moottorikelkkoja ei
ollut, ja lähimmälle
autolla ajokuntoiselle
tielle , jonka varressa
oli 1:100 000 kartan
mukaan asumus, oli
matkaa liki kymmenen
kilometriä.
Potilas oli saatava hoitoon ja niinpä
lääkintäaliupseerikersantti ja ryhmän
vahvuinen osasto lähtivät vetämään potilasta
ahkiolla mainitun tien
varteen ja josko talonväki ottaisi sairastuneen sisälle siksi ajaksi kunnes Rajan auto
noutaa potilaan oman
yksikön sairastuvalle
tai sairaalaan.

Topi-radiolla oli saatu
yhteys yksikköön ja auto
oli jo matkalla.
Kymmenen kilometrin
ahkionvetotaival paksussa lumessa, vaikka
edessä oli useita ladunaukaisijoita oli hikinen
urakka. Vetäjiä vaihdettiin tiuhaan ja potilas
paleli. Pohjois-Karjalan
maasto on vaara- ja suomaisemaa, välissä syviä
mustavetisiä lampia.
Siksi matkaa kertyi lisää
vaaroja kiertäessä.
Kartassa oleva tönö
oli asuttu ja partio tuli
pihamaalle aamuviiden
tienoilla. Lääkintäkersantti koputti eteisen ulko-oveen useita kertoja,
kunnes möreä-ääninen
isäntä havahtui ja tinkasi kuka P..e siellä yöllä
hakkaa ihmisten asumuksen ovea?
Kersantti kertoi tilanteen ja pyysi, että sairastunut saisi tulla sisälle
odottamaan auton tuloa.
Koska mökin ulko-ovi
oli hatara, pääsi lämpö
karkaamaan eteiseen
ja sen ulko-ovi oli jäätynyt alaosasta kiinni.
Ovi ei auennut isännän
toimesta. Keittiön nurkassa oli ilmeisesti kirves, sillä mies mörähti
vaimolleen: ”Akka! Tuo
kirves, tiällä on joku kersantti!”
Isäntä koputteli kirveenhamaralla oven auki – mutta oven takana ei
ollut enää ketään…
Ilmari Matinniemi
Kiuruvesi

Keski-Pohjamaan Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n hallitus kokoontui Kitinkannuksessa.
Kuva Jouko Oja.

Nivalan veteraaneja reserviläisten
vieraana Eränkävijäin majalla
Reserviläiset kutsui viimme sunnuntaina iltapäivällä vereraaneja tutustumaan
heidän toimintaansa.Veteraaneja tuli eri kyyteillä
kymmenkunta.
Aluksi juotiin munkkikahvit, munkkeja oli reilusti.Huotarin Sanna oli
leiponut edellisenä iltana
ruhtinaallisen määrän.
Reserviläisten puheenjohtaja Mika Huotari toivotti vieraat tervetulleeksi
ja esitteli tämänhetkistä
toimintaamme.
Veteraaneille oli järjestetty halukkaille kokeilla
heille tuttua pystykorvaa
eli sotilaskivääriä ja muitakin aseita. Niinpä joku
kokeilikin ja kyllä taulusta
reikiä löytyi.
Kohokohta oli kuitenkin
hernekeittotarjoilu voileipineen ja vanhoja asioita
muistellen.
Tarinatuokioiden lomassa
juotiin vielä munkkikahvit
ja munkkipussit annettiin
heille vielä kotia vietäväksikin. Siinäpä sunnuntainen
iltapäivä vierähti rattoisasti.
Kiitokset veteraaneille vierailustanne.
Nivalan Reserviläiset kiittää Nivalan K-supermarkettia, Halpa-Hallia ja S-supermarkettia saamastaan tuesta
veteraanien hyväksi.
Kari Muje

Tarinatuokioiden lomassa juotiin munkkikahvit.

Halukkaat saivat kokeilla tuttua pystykorvaa. Sihti oli tallella.
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Safööri Jaska Kojola ja "hääpari" Heikki Kojola ja Helena Siekkinen Alahärmän Pelkkalassa keväällä 1944.

Se muisto omasta isästä
Sota on aina suuri onnettomuus. Mukana olleille –
sotilaille ja siviileille – se
on ollut kokemus, joka ei
unohdu koskaan. Joukko
lapsia sai myös kokea järkyttävän menetyksen, kun
se oma isä ei palannutkaan
”sieltä jostakin”. Pienen ihmisen suurta surua ei osaa
edes kuvitella.
Yksi näistä sotaorvoista on Pietarsaaressa asuva
Jaska Kojola.
Kesällä 1944 Suomi kävi
ankaraa selviytymistaisteluaan suurta ja mahtavaa
naapuria vastaan. Äyräpäässä käytiin verinen torjuntataistelu. jossa oli mukana
myös monta pohjalaisotilasta, heidän joukossaan
Verner Kojola Alahärmän
Pelkkalasta.
Ylikersantti Kojolan tehtävänä oli hoitaa ampuma-

tarvikkeita kuorma-autoilla
Vuosalmen alueella taisteleville joukoille. Kotona
odottivat isää lomalle vaimo Maija ja pojat Jaska ja
Heikki. Kohtalo oli määrännyt toisin – Verner-isä kaatui kranaattikeskityksessä
25.6.1944.
Muistoksi on jäänyt isän
rintamalla pojilleen rakentama polkuauto.
Keväällä 1944 auto tuli
junalla Kojolan asemalle ja
ajettiin hevospelillä Pelkkalaan.
Isä tunsi poikansa, ja kirjoitti 26.helmikuuta vaimolleen.
… kuules olen tuumannut
sillä lailla, ellei Sinulla ole
sitä vastaan, että laittaisin
sen auton Kojolaan ja toisin tullessani vasta kotiin.
Mun pitäisi saada olla itse
ohjaamassa poikia sen au-

ton käsittelyyn ja ohjaamiseen. Siinä sattuu helposti
kiusallisia haaveria, jos sen
tuo kotiin niin varmasti Jaska ottaa asiasta selvää eikä
siihen auta silloin mikään,
Pitäisi jättää Kojolaan ja
antaa olla siellä piilossa…
Isä ei koskaan päässyt
poikiaan ohjaamaan, mutta
autosta tuli Jaskalle ja Heikille rakkain muisto isästä.
Autolla poljettiin tavaroita ja istuipa takapenkillä pikkuinen ”hääparikin”.
Vuosien myötä auto kävi
pojille pieneksi, mutta isän
muistot säilyvät.
HP

Muisto isästä on jäänyt Jaskalle pieneksi.

PS Jaska hoitaa autoa
hellästi ja tarkasti , ja se
on näytteillä Härmälääsissä Häjyylyissä Alahärmän
koulukeskuksessa 3.–6.
heinäkuuta.

Verner
-isä
ja
hänen
ajokorttinsa
vuodelta
1941.
Auto mallia 1944 alta, päältä ja sisältä.
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Sinunkin
apuasi
tarvitaan
Veteraanien henkisen perinnön
siirtäminen tuleville sukupolville
on meidän kaikkien yhteinen
asiamme.
Tätä työtä tukemaan tarvitaan
myös sodan koettelemuksista
kertovaa esineistöä.
Auta meitä kokoamaan
Pietarsaaren kaupunginmuseon
veteraanitilaan asuja, aseita,
karttoja, kirjallisuutta, kirjeitä,
valokuvia, kunniamerkkejä,
lippuja, standaareja, viirejä,
puhdetöitä, sotilaspasseja jne.
jotta veteraanitilalle asetetut
toiveet toteutuvat.
Mukana hankkeessa ovat
Sotainvalidit, Rintamamiehet,
Sotaveteraanit, Sotilaspojat,
Reserviupseerit ja Reserviläiset.

Pietarsaaren
kaupunginmuseo,
Isokatu 4, puhelin 06–785 1111

Haapajärven sotiemme
veteraanien perinnehuone

SUOJALUKKO
Osoite:
Kauppakatu 19,
85800 Haapajärvi
Sisäänkäynti kunnan kulttuuritalon
pihan puolelta.
Aikavaraukset:
vapaa-aikavirasto puh. 08 – 769 3201

Yliltn. Carl-Henrik Othman esitteli PRUK:n esitelmäilllassa taistelupiirroksia.

Bengtskärin taistelu
kesällä 1941
Talvisodan 105 taistelupäivää on päättynyt, Suomi
nostaa lipun puolitankoon!
Välirauha alkaa...
Venäjä aloittaa uuden sodan tunnettujen tekosyitten
(Mainilan laukaukset) turvin, ilman sodanjulistusta...
varhain aamulla 22.06.1941,
panssarilaivat ja tykkivene Uusimaa ensimmäisinä
kohteina linjalla SottungaKorppoo-Alskärin linnake
(Turun saaristo)...
Suomen hallussa oleva
Pohjolan korkein majakka,
Bengtskär, on Venäjälle luovutetulla Hangonniemellä

”piikki lihassa”, kun majakan tornista on täysin vapaa
havaintosuunta Hangon satamaan, ja toimintaan siellä, kuten myös vastaavasti
tulenjohtopaikkana.
Joten Bengtskärin majakka on hävitettävä (Venäjän
sota-arkisto). Hyökkäys
alkaa keskiyöllä 25.–26.
heinäkuuta 1941 neljällä veneellä yösumun ja Hangonniemen metsäpalojen savun
turvin, täytenä yllätyksenä
puolustajille, klo 01.00...
Suomi voitti verisen taistelun, joka sanottiin Lounais-Suomen suurimmaksi

yksittäiseksi taisteluksi,
missä kaikki kolme aselajia,
niin maa-, meri- kuin ilmavoimat osallistuivat.
Bengtskärin taistelusta on
sanottu, että se oli suomalaisen SISUN, URHOOLLISUUDEN ja VANKKUMATTOMAN TAISTELUTAHDON SYMBOLI
Majakkasaaren puolustusta johtamaan oli käsketty luuutnantti Fred Luther,
(Pietarsaaren RUK-n edesmennyt jäsen) joka haavoittui kolmasti taistelussa.
Luther’in uroteko sai
kauaskantoista moraalista

vastakaikua armeijamme
etulinjoille, paljon ennenkuin hän itse, toivuttuaan
haavoistaan, pääsi konekiväärikomppanian päälliköksi muun muassa TaliIhantalan taisteluihin.
Yliltn. Carl-Henrik Othman tutustutti innokasta
kuulijakuntaa PRUK:n
esitelmäilllassa 29.03.2009
seikkaperäisiin taistelupiirroksiin. Koska esitelmäaikaa oli rajoitetusti, esitettiin
”jatkoa”.
Carl-Henrik Othman

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

Kyrkoesplanaden 22
Källarvåningen
Kirkkopuistikko 22
Kellarikerros

 Museossa kerrotaan jääkäriliikkeen syntyvaiheista, toiminnasta
ja sen merkityksestä maamme itsenäisyydelle.
 Jääkärien tarina kertoo lähes 2000 nuorukaisesta, jotka lähtivät
Saksaan oppimaan sotataitoja tavoitteenaan itsenäinen isänmaa.
 Perusnäyttelyn lisäksi museossa on viimeisen jääkärin, kenraali
Väinö Valveen huone sekä vaihtuvia erikoisnäyttelyitä,
 Museossa on huomattava kokoelma jääkärien sukulaisten
lahjoittamaa materiaalia.
 Museokaupassa kiinnostavaa ostettavaa.
Avoinna

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

Museot ovat kansakunnan muisti

Pääsymaksu

16.8. - 14.6. ma-pe klo 10.00 - 15.00
15.6. - 15.8. joka päivä klo 11.00 - 18.00
muina aikoina sopimuksen mukaan.
2 euroa

Kirjauutuus: Niittokoneasiamiehistä jääkäreiksi.
Esitelmiä jääkäriseminaareista 1998-2007.
Kirjan hinta 15 euroa.
Lähetettäessä kirjan hintaan lisätään postikulut.
Osoite
Puhelin
Email
www-sivusto

Jääkärintie 80 (kunnanvirasto)
62420 KORTESJÄRVI
Puh. (06) 2412 4228, (06) 2412 400
hanna.rieck@kortesjarvi.fi
www.jarviseudunmuseoverkko.fi
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PlMvKn vuosikokous Hotelli VALLONIAssa 12 05 09: Katajisto, Pått,
Koskenmäki, Penttilä ja Pörsti.
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Rantanen, Kaján, Lohikoski,
Dahlbo, Yli-Jouto ja Lehto.

Pohjanlahden Merivartiokilta ry
Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf
Killan vuosikokouksessa
12.5.2009 suoritettiin seuraavat yksimieliset henkilövalinnat hallitukseen;
puheenjohtaja Hannu Wallius, varsinaisiksi jäseniksi
Juhani Frangén, Visa Katajisto, Markku Koskenmäki,
Timo Lehto, Tenho Lohikoski, Ronald Pått, Pertti
Pörsti, Kimmo Rantanen,
Gustav Rönn, Christer Sid
sekä tilintarkastajaksi Liisa
Mäenpää ja varatilintarkastajaksi Heikki Kaján.
Varajäseniksi; Allan Furu,
Christian Petander, Markus
Kinnari, Jorma Kuntsi,

Sid, Frangén ja Gästgivars

Raimo Yli-Jouto. LänsiSuomen Merivartioston
pysyvä varsinainen edustaja

komkapt TimoToivonen.
Hallitus järjestäytymiskokouksessaan 20.5.2009

suoritti seuraavat killan
toimihenkilövalinnat; varapuheenjohtaja Ronald
Pått (koulutus oto), sihteeri
Timo Lehto, rahastonhoitaja
Raimo Yli-Jouto, veteraanien edustaja Tenho Lohikoski, saariston yhdyshenkilö
Gustav Rönn jäsensiht Pertti Pörsti, ampuma ja kilpailu
Markku Koskenmäki, webvast Joni Hoppi, varusteet
Kimmo Rantanen, perinteet
Christian Petander.
Killan edustajana eri yhteisöissä jatkavat aiemmin
valitut jäsenet.
Hallitus

TOIVOTTAA
YHTEISTYÖKUMPPANEILLE
sekä TUKIJOILLE
HAUSKAA, LÄMMINTÄ
ALKUKESÄN JUHLAA,
KAUNISTA ja
AURINKOISTA

KESÄÄ!

Laivastokillan kesä
osallistui 52 muun maanpuolustajan kanssa Karlskronassa Ruotsissa 11.14.6. pidettäville XXXII
Pohjoismaisille Kiltapäiville. Matkasta enemmän
seuraavassa numerossa.
Heinäkuun 4-6. päivinä tehdään matka Kuhmoon, jossa osallistutaan Talvisodan
näyttelypaikan kesäkauden
avajaisiin Jyrkänkoskella ja
tutustutaan Kuhmon Reserviläisjärjestöjen opastamana
talvisodan taistelualueisiin.
Saman kuun lopulla, 25.7.,
on Valtakunnallinen Laivastokiltapäivä Naantalissa,
jossa järjestelyvastuussa on
Turun Laivastokilta. Samalla matkalla käydään katsomassa isoja purjelaivoja
Tall Ships Race –tapahtumassa Turussa. Perinteinen
purjehdus merivartioston
vartiolaivalla tehdään 5.8.
yhdessä muiden merellisten yhdistysten jäsenten
kanssa.
Kilta-alus Marialle on
niin ikään suunniteltu runsaasti ohjelmaa kuluvalle
kesälle. Omien harjoitusajojen lisäksi oululaisia
kiltaveljiä tulee tutustumaan alukseen, Vaasan ReKillan jäseniä matkalla Suomenlinnaan Helsingin Laivastokillan järjestämille serviupseerikerhon hallitus
kiltapäiville.
pitää kokouksen aluksella,

Pohjanlahden Laivastokillalla on suunnitteilla
kesäkaudeksi runsaasti
ohjelmaa. Toukokuu kului
puuhailussa kiltavene Marian kanssa. Takakannelle
rakennutettiin suojakaide,
sekä istuimeksi laatikko,
jossa säilytetään pelastusliivejä. Lisäksi on hankinnas-

sa aggregaatti, sillä saaristossa liikuttaessa ei sähköä
ole välttämättä saatavilla
joka paikassa. Kyseessä
oli siis meriturvallisuuden
vahvistaminen. Kiltalaisia osallistui myös Vaasan
Kiltapiirin järjestämään
matkaan Dragsvikiin, jossa
tutustuttiin Uudenmaan Pri-

kaatin toimintaan. Matkaan
sisältyi myös Raaseporin
kaupungin vastaanotto.
Kesäkauden toiminta alkoi Puolustusvoimien Lippujuhlalla 4.6. Killan lippua
perinnemuurin
lipunnostossa ja Sankarihaudoilla kantoi puheenjohtaja. Kuusi kiltalaista

alustavasti on sovittu ajankohdaksi heinäkuun päivä.
Killan sponsorin, Vaasa
Osuuspankin henkilökuntaa viedään merelle sopivana ajankohtana, samoin
on neuvoteltu Pohjanmaan
Sotilasläänin esikunnan
edustajien kanssa tutustumispurjehduksesta elokuulla. Pisin yhtämittainen purjehdus tehdään Naantalin
laivastokiltapäiville. Se on

samalla Meripuolustuspiirin
ohjelmaan kuuluva koulutuspurjehdus. Syyskauden
puolestaan käynnistää miinalaiva Pohjamaan saapuminen Vaasaan 25.9. Kristiinankaupunkiin sijoitettu
killan koulutusalus Linda
suorittaa ainakin kaksi koulutuspurjehdusta.
Teksti ja kuvat
Teuvo Roden

Killan puheenjohtaja ja Rajavartiolaitoksen päällikkö, vara-amiraali Jaakko Smolander syksyllä 2007
Vaasan upseerikerholla. Luokkakavereita vuosien
takaa Vaasan Lyseosta
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Ylennykset ja huomionosoitukset
Tasavallan Presidentti, Vapaudenristin Ritarikunnan,
Suomen Valkoisen Ruusun
ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on
4.6.2009 antanut ansioituneille Suomen kansalaisille em. ritarikuntien kunniamerkkejä mm. seuraaville
henkilöille:
Vapaudenristin suurristi Hägglund Johan Edvin
Birger Gustav, kenraali,
Helsinki
2. luokan Vapaudenristi Jokisalo Jorma Johannes,
Eversti, Hämeenlinna, Koskela Mauri Tapani, Eversti,
Lappajärvi
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki
/ Riddartecknet av I klass
av Finlands Vita Ros orden; Hannula, Mika Eerik,
professori, Tampere
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki / Riddartecknet av I klass av
Finlands Lejons orden;
Lehtonen, Yrjö Juhana,
majuri, Vaasa, Lenck, KarlErik Ragnar, major, Turku,
Rintala, Erkki Juhani, majuri, Mustasaari
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki / Riddartecknet av Finlands
Vita Ros orden; Pääjärvi,
Heikki Juhani, päätoimittaja, Pedersöre
Suomen Leijonan ritarimerkki / Riddartecknet
av Finlands Lejons orden;
Håkans, Tommy Lars Torsten, kaptenlöjtnant, Vasa,
Rönkkö, Reijo Olavi, kapteeni, Laihia
Suomen Valkoisen
Ruusun ansioristi / Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden; Salmivuori,
Sami-Taavetti, yliluutnantti,
Vaasa, Wargh, Tom Johan,
premiärlöjtnant, Bergö
Suomen Leijonan ansioristi / Förtjänstkorset av Finlands Lejons
orden; Lisko, Nora Marie, piirimyyntipäällikkö,
Vaasa,Piittari, Tapio Jo-

hannes, luutnantti, Vaasa,
Viinamäki, Heikki Tapio,
luutnantti, Mustasaari
Puolustusministeri Jyri Häkämies on 4.6.2009
Suomen Reserviupseeriliiton esityksestä myöntänyt
kaikkiaan 16 Reserviupseeriliiton kultaista ansiomitalia soljen kera ja 38 kultaista
ansiomitalia seuraaville
henkilöille:
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali soljen kera (RUL am
sk): inskapt Ahti Alanärä,
Veitsiluoto, kapt Ari Iskanius, Itä-Helsinki, ltn
Esa Järveläinen, Tikkurila,
kapt Pentti Kangas, Seinäjoki, kapt Matti Kauppinen,
Joensuu, maj Anders Knip,
Vasa, maj Keijo Knuuttila,
Kokkola, ylil Rauno Laitila,
Kuortane, ylil Matti Latomäki, Riihimäki, kapt Kai
Leinonen, Rovaniemi, ylil
Matti Niemi, Parkano, maj
Matti Pulkkinen, Mikkeli,
ylil Hannu Salo, Merikarvia, kapt Jarmo Seppälä,
Kuopio, kapt Juha Sorvari,
Vihti, maj Veikko Toivonen,
Mäntsälä
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali (RUL am): kapt
Jorma Ake, Parainen, ylil
Raimo Antila, Toijalan Seutu, kapt Matti Asikainen,
Nurmes, ltn Pertti Eklund,
Espoo-Kauniainen, evl Jukka Eskola, Turku, ylil Pertti Forsberg, Sastamala, ylil
Jaakko Harjumäki, Mänttä, ylil Santeri Heinonen,
Jyväskylä, ylil Eero Heiskanen, Pyhtää, ylil Raimo
Hemmilä, Kangasala, kapt
Hannu Hujanen, Pielavesi, kapt Mauno Juottonen,
Hattula-Tyrväntö, ylil Arto Kallio, Vihti, ltn Kyösti
Kaitila, Espoo-Kauniainen,
ylil Hannu Karhu, Kuhmo,
ylil Keijo Kinnunen, Mynämäki, kapt Seppo Kinnunen,
Kitee, ylil Antti Kokkola,

Kanta-Helsinki, maj Kari
Koskinen, Eura, ltn Juhani
Kuisma, Turun RMU, vänr
Seppo Kuokkanen, Tikkurila, ev Pertti Laatikainen,
Helsinki, ylil Pekka Laatu, Naantali, ev Ahti Lappi, Ilmatorjuntakerho, ylil
Pasi Laurila, Tampere, ylil
Markus Luoma, Kanta-Helsinki, kapt Martti Luukka,
Kangasniemi, kapt Jorma
Malila, Ilmailukerho, maj
Yrjö Nevanperä, Teuva,
evl Ilmari Niemelä, Kuortane, kapt Ismo Nokelainen,
Loppi, ylil Juhani Orhala,
Vihti, kapt Mikko Peltoniemi, Teuva, ylil Arto
Pulkki, Tapiola, ylil Heikki
Sihvonen, Kristiinanseutu,
maj Asko Suikkanen, Laitila, ylil Seppo Virtaniemi,
Kuortane, maj Harri Westerlund, Nurmijärvi
Suomen Reserviupseeriliitto on myöntänyt
14.3.2009 hopeisen ansiomitalin (RUL ham): ylil.
Teuvo Rodén, Vaasa.
Reserviläisurheiluliitto on
4.6.2009 myöntänyt kultaisen ansiomitalin (ResUL
kam, kuvassa): majuri
Martti Ehrnrooth, Vaasa
ja hopeisen
ansiomitalin
(ResUL ham)
yli. Heikki
Vehosalmi,
Helsinki
(Pietarsaari).
Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. sotilasansiomitalin 174 henkilölle.
Mitali myönnetään puolustusvoimien palveluksessa
oleville tunnustuksen osoituksena erityisestä kunnostautumisesta palveluksessa,
erityisestä neuvokkuudesta
tai aloitteellisuudesta taikka

pelottomasta toiminnasta
vaaratilanteessa.
Pohjanmaan Sotilasläänin
esikunnassa sotilasansiomitalin sai toimistosihteeri
Tiina Hanneli Salli.
Puolustusvoimiin kuulumattomalle henkilölle
mitali voidaan myöntää
puolustusvoimien hyväksi
tehdystä erityisen ansiokkaasta työstä. Pietarsaaressa sotilasansiomitalin sai
yrittäjä Göran Sten-Erik
Lillkåll.

Ylennetyt 4.6.2009
Pohjanmaan
Sotilasläänissä
Tasavallan presidentti on
ylentänyt 4.6.2009 reserviläisiä.
Majurin ruusukkeen
voivat kiinnittää vaasalaiset
Brage Ralf Yngve Forssten
ja Juha-Pekka Kurvinen sekä Tauno Olavi Kangasaho
Lappajärveltä

Rikosylikonstaapeli Brage Forssten ylennettiin
4.6.reservin majuriksi.

Pohjanmaan Sotilasläänin Esikunnassa ylennettiin
henkilökuntaa
Sotilasarvoon: KAPTEENILUUTNANTTI
Lehtimäki, Markku Kalevi,
Salo, Pentti Juhani.
Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI Palvelusarvoon:
YLIKERSANTTI Sandvik, Bernt

Ylennetyt
Pohjanmaan
Sotilasläänin
reservissä
Sotilasarvoon: MAJURI
Forssten, Brage Ralf Yngve,
Vaasa, Kangasaho, Tauno
Olavi, Lappajärvi, Kurvinen, Juha-Pekka, Vaasa.
Sotilasarvoon: KAP-

Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piirin sihteeriJani Pikkarainen ylennettiin yliluutnantiksi.

TEENI Englund, Greger
Johan, Kruunupyy, Kortesniemi, Pertti Johannes,
Seinäjoki, Nieminen, Juha
Matti, Vaasa, Salo, Pekka
Juhani, Vaasa.
Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI Helminen,
Esa Tapio, Vaasa, Kajaala,
Harri Juhani, Seinäjoki,
Kanto, Mikko Mikael,
Seinäjoki, Kaustinen, Juha
Henrik, Vaasa, Kiviniemi,
Timo Petteri, Kuortane,
Kosonen, Hannu Juhani,
Laihia, Lammila, Mika
Kalevi, Seinäjoki, LatvaKiskola, Jarmo Antero,
Kurikka, Lehtonen, Mika
Petteri, Vaasa, Luomala,
Jarmo Johan, Kokkola,
Markkula, Jarmo Kalervo,
Isokyrö, Sihto, Marika Tellervo, Vaasa, Sorjonen, Arto
Lauri, Uusikaarlepyy, Vehkaoja, Heikki Elias, Seinäjoki, Viitasalo, Esa Ilmari,
Vaasa.

"Pyöreen pöyrän ritarit". Vas. Matti Ehrnrooth, Alpo Koivuniemi, Heikki Vehosalmi, Heikki Pääjärvi, Teuvo
Roden, Anders Knip ja Heikki Sihvonen. Kuva Raimo Latvala.

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI Asumus, Sami

Kalervo, Seinäjoki, Heiskanen, Seppo Janne Tapani,
Kokkola, Kujala, Kari Taneli, Kokkola, Nevanperä, Jari
Alpo, Ähtäri, Peltokangas,
Ilkka Tapani, Kauhava, Vikström, Mikael Torolf, Luoto, Westerback, Mikael Bo
Christer, Vaasa.
Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄLUUTNANTTI Thors,
Jan-Erik Kristian, Vaasa.
Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI Toivanen, Vesa Juha,
Kokkola, Wall, Antti Kaarlo, Kannus.
Sotilasarvoon: VÄÄPELI Ketola, Toni Antti,
Seinäjoki, Viitanen, Mika
Aulis, Kuortane.
Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI Björklund, Johan
Bo Ingmar, Pietarsaari,
Kuisma, Kimmo Kullervo,
Pietarsaari, Lammela, Jyri
Henrik, Seinäjoki, Palomäki, Reijo Juhani, Seinäjoki, Pastuhov, Kari Juhani,
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Toinen vuoro Isänmaalle

Reilu vuosi Haanen ruorissa
Perhon paikallisosaston
ruorissa on ollut Toivo
Itäniemi vuoden 2008
alusta asti. Perhossa
1970 syntynyt paikallisosaston päällikkö viihtyy
perheineen erinomaisesti
synnyinkunnassaan. Itäniemi on valmistunut
agrologiksi 1990.
Kunniakkaasta Pohjan Prikaatista 1991
kersanttina kotiutuneen
Itäniemen aselaji oli
Krh. Paikallisosaston
päällikön harrastuksiin
kuuluvat metsästys ja
kalastus.
Olosuhteet harrastukselle ovat Perhossa ihanteelliset ja koko perhe on

aktiivisesti luontoharrastuksessa mukana.
Osaston järjestämä vuotuinen Haane Jotos on
merkittävin tapahtuma
osaston toiminnassa. Paikallisosaston nimikin on
historiaan liittyvä – osasto
Haane. Itäniemi on aktiivisesti mukana myös MPK:n
toiminnassa sekä maakuntakomppaniassa että koulutustukiyksikössä.
Lehti toivottaa vireälle
paikallisosastolle ja päällikölle hyvää jotostelua.
elokuussa.
HP
Toivo Itäniemi.

Ylivääpeli Antti Wall.

Vaasa, Saari, Vesa Tomi
Johannes, Seinäjoki, Salonen, Pasi Jaakko, Mustasaari, Stinson, Rusty Ray,
Maalahti.
Sotilasarvoon KERSANTTI Emet, Jens Gustav, Pietarsaari, Järvelä,
Markus Juhani, Kaustinen,
Länkimäki, Sami Kristian,
Seinäjoki, Mäkitalo, Janne
Valtteri, Kokkola, Pajunen,
Janne Dan-Anders, Pietarsaari, Peltola, Arvi Oskari,
Lapua, Puska, Tuukka Tapani, Vaasa, Räisänen, Pekka Markus, Vaasa, Saarinen,
Jarmo Juhani, Kurikka, Silmonen, Tuukka Matias, Seinäjoki, Smeds, Ernst Peter
Kristian, Vaasa.
Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI Forma,
Markus Samuli, Vähäkyrö,
Lamminpää, Jarno Antero,
Alavus, Nilsström, Mikael
Johannes, Uusikaarlepyy,
Tallgren, Jens Mikael, Pedersöre, Östergård, Per Anders, Vaasa.
Sotilasarvoon: KORPRAALI Hautamäki, Mika
Juhani, Kokkola, Hietaharju, Jyri Mikael, Vaasa,
Jylhä, Kenneth Johannes,
Kaustinen, Järvi, Sami Sakari, Kokkola, Kalliokoski,
Matti Viljami, Seinäjoki,
Kallionpää, Ari Pekka, Kauhava, Knif, Patrik Richard,
Vaasa, Korkiamäki, Sami
Pekka, Lapua, Liedes, Milko Sakari, Kannus, Linjamäki, Jari Markus, Lapua,
Marjomäki, Jaakko Matias, Seinäjoki, Niva, Rauno
Kalervo, Kannus, Nyman,
Kaj Mikael, Pietarsaari,
Siirilä, Mikko Matias, Alavus, Teppo, Markku Tapio,
Vaasa, Torkko, Jyri Tarmo,
Vaasa, Vainio, Timo Kalervo, Vaasa, Vainionpää, Juha
Samuli, Laihia.

Ylennettyjä
Pohjois-Suomen
Sotilasläänissä
Sotilasläänin komentaja on
ylentänyt seuraavat reservin
aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 04.06.2009
Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI Ylisuvanto Osmo
Olavi Pyhäjärvi
Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI Oikarinen Teuvo
Pekka Kajaani
Sotilasarvoon: KERSANTTI Ojala Mika Veikko Antero Kalajoki, Valli
Petri Ylivieska
Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI Isola Teemu Heikki Ensio Haapajärvi, Leppimaa Hannu Veikko Nivala
Sotilasarvoon: KORPRAALI Jauhiainen Toni
Mikael Pyhäjärvi ja Salminen Jiri Jeremias Alavieska

Kalajoki:
Sotilasarvoon: KAPTEENI
Koskimaa Jarmo Kalevi

Ylivieska:
Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI Päivärinta Mika
Allan
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI Haanpää Harri
Juhani, Punkeri Paul
Sotilasarvoon: KAPTEENI Hintikka Jorma Martti

Nivala:
Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI Pikkarainen Jani
Kristian

Haapajärvi:
Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI Heikkinen Jari
Olavi
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI Jokelainen Petteri
Erkki Olavi

Pyhäjärvi:
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI Kauranen Juha
Hiskias

Pietarsaaren Reserviupseerikerhon
hallitus tempaisi
Kerhon hallitus päätti toteuttaa Veteraanin toiveen
ja hävittää pihapiiristä vanhan kuusiaidan uudenaidan
tieltä.
Operaatiolla haluttiin
konkreettisesti osoittaa ettei vanha sanonta ”kaveria
ei jätetä” ole unohtunut,
”Veteraania ei jätetä”.
Kerhon puheenjohtaja
Rodney Strandvall suosittelee muillekin yhdistyksille
Veteraanien auttamista talkootyönä.
Kuusiaita ennen ja jälkeen operaation. Veteraani, Jaakko Puska, tarkastaa työn ja hyväksyy
sen kiitoksin.
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Pauha 2009

Granatkastarmän ur Södra österbottens kompani tränar direktskjutning, fullträff enden utplånad. Heitinmiehiä E-P komppaniasta harjoittelee suoraammuntaa ja kranatit osuu. Vihollinen lamautettu.

Årets Pauha-övning gästades av major Karl-Erik
Ragnarsson samt kapten leif
Alperud från Försvarsutbildarna i Västerbotten. Under
helgen besökte dessa ertalet kurser i området och
bekantade sig med både utbildningen och deltagare.
Major Ragnarsson höll
i samband med KeskiPohjanmaan Maanpuolustajien piiri ry:s vårmöte ett
anförande om det svenska
försvarets pågående omorganisering och framtida in-

Jaakko Tuisku var plutonchef för en granatkastarpluton under kriget, samtalar
här med Rodney Strandvall Grk- plutonchef i landskapstrupperna. Aikanaan tositoimissa ollut sodanajan krh-joukkueenjohtaja Jaakko Tuisku keskusteluissa
maakuntajoukon krh-joukkueenjohtajan Rodney Strandvallin kanssa.

riktning, samt hur framtiden
ser ut för frivilligförsvaret
däröver. Distriktets ordförande Matti Kiviniemi premierade våra svenska gäster
med distriktets förtjänsmedaljer som erkänsla för det
mångåriga samarbetet våra
nejder emellan.
Under helgen premierades fältväbel Raimo Risikko ssamt översergeant Leo
Wideman med det svenska
Hemvärnsbefälets Riskförbunds Gustaf Petri-medalj
i brons.

I egenskap av medföljande tolk vill jag passa på att
tacka alla er som medverkade till en lyckad övning,
som gav oss mycket nytt
att bekanta oss med. Tyvärr hade vi inte möjlighet
att besöka alla kurser, men
förhoppningsvis får vi besök igen. Ett speciellt tack
till alla kursledare och funktionärer, som alltid ställde
upp för att berätta vad som
var på gång.
Kari Rönnqvist

Veteraner besökte
årets Pauha
Veteraanit vierailivat
Pauha-harjoituksessa
Lionsklubben LC-Pietarsaari och Jakobstads Reservofficersklubb hade
ordnat en resa till Lochteå

Veteranerna Algot Roos,
Bror Hallbäck och Severin Frände. ”Vilka
minnen granatkastarna
framkallade”. Veteraanit
Algot Roos, Bror Hallbäck ja Severin Frände
“mitähän kaikkia muistoja kranaatinheitin toikaan mieleen”.

för Jakobstadsnejdens vetaraner. Veteranerna bjöds på
en fältlunch samt besök till
de olika kurserna på årets
PAUHA som arrangerades
den 20.–21.4.
I år hade man för första
gången ordnat en kurs i direktskjutning med 81mm
granatkastare, kursen var
riktad till landsskapstrupperna. Deltagarna kom rån
Södra- Mellersta och Österbottenskompanier, veteranerna visade stort intresse
för kursen.
Det visade att en del av ve-

teranerna hade varit i ”knakomän” i kriget, vilket var
en positiv överraskning för
oss yngre knakokarar. Det
diskuterades och jämfördes
utrustning och det visades
sig att veteranerna hade ett
utomordentligt minne när
det gällde vikt och kaliber
på den utrustning som användes under kriget.
Mig var det ett nöje att
kunna diskutera med dessa
män som offrade så många
år av sitt liv för vår självständighet.
Rodney Strandvall
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Kunnossa kassulle kannustaa nuoria liikkumaan
Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin alueella
järjestettävien Kunnossa
kassulle -kurssien tavoitteena on auttaa varusmiestä selviämään paremmin
palveluksen fyysisistä ja
psyykkisistä. Kurssin aikana on mahdollisuus etukäteen tutustua eri liikuntalajeihin.
Ensimmäiset kurssit
järjestetään vuonna 2010
Kokkolassa, Pietarsaaressa
ja Reisjärvellä. Opetus on
osallistujille maksutonta.
Varusmiesten fyysisen
kunnon testien tulokset ovat
heikentyneet viime vuosina.
Myös ylipaino ja heikosta

kunnosta johtuvat rasitusvammat ovat lisääntyneet
ja johtaneet palveluksen
keskeyttämiseen. Kunnossa
kassulle -kurssi tukee nuorten omatoimista liikuntaharrastusta ja kannustaa nuoria
oman hyvinvoinnin kehittämiseen. Kurssiin sisältyy muun muassa hiihdon,
juoksun, uinnin, paintballin,
salibandyn, suunnistuksen
ja kuntosaliharjoittelun lajiopetusta. Lisäksi siihen
kuuluu kaksi maastoliikuntapäivää.
Kurssien kohderyhmänä
ovat vuonna 2009 kutsuntoihin osallistuvat Kokkolan
suomenkieliset, Pietarsaa-

ren ruotsinkieliset ja reisjärveläiset kutsuntavelvolliset.
Kokkolan suomenkieliset ja
Pietarsaaren ruotsinkieliset
kutsuntavelvolliset testataan kutsuntatilaisuuden
aikana ja osalle suositellaan kurssille osallistumista. Reisjärvellä toteutettava
kurssi markkinoidaan yhteistoiminnassa kunnan sivistystoimen kanssa. Myös
muut Keski-Pohjanmaan
maanpuolustuspiirin alueella asuvat kutsuntaikäiset
asevelvolliset ovat tervetulleita kursseille. Kullekin
kurssille mahtuu 15–20
henkilöä. Kurssille otetaan
osallistujia mukaan ilmoit-

tautumisjärjestyksessä.
Kurssien järjestelyistä
vastaavat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen KeskiPohjanmaan maanpuolustuspiiri, Keski-Pohjanmaan
Liikunta ry ja Folkhälsan.
Kurssien käytännön järjestelyissä on mukana useita
Keski-Pohjanmaan liikunta- ja urheiluseuroja. Puolustusvoimien Pohjanmaan
aluetoimisto tukee kurssien järjestelyjä ja osallistuu
kurssien tiedottamiseen
kutsuntatilaisuuksien yhteydessä.
Kurssien rahoituksesta
vastaavat Terve ja hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa

-hanke (Kokkola ja Reisjärvi) sekä Folkhälsan (Pietarsaari).
Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin alue kattaa
Keski-Pohjanmaan maakunnan, Pietarsaaren alueen
ja Kalajokilaakson.
Yleistietoa kurssien
yleisjärjestelyistä ja Kokkolan kurssista: Terveysliikunnan kehittäjä Satu
Heinoja, Keski-Pohjanmaan
Liikunta ry, 044 0916 075
Koulutuspäällikkö Jukka Torppa, Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiiri,
040 485 4744
Tietoa Pietarsaaren
kurssista: Osastonjohtaja

Kari Rönnqvist, Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin koulutus- ja tukiyksikön siviilikoulutusosasto,
040 527 0712
Kouluttaja Jörgen Härmälä, Keski-Pohjanmaan
maanpuolustuspiirin koulutus- ja tukiyksikön siviilikoulutusosaston liikuntakoulutusryhmä, 050 592
1001
Tietoa Reisjärven kurssista: Ryhmänjohtaja Juhani Tilli, Keski-Pohjanmaan
maanpuolustuspiirin koulutus- ja tukiyksikön siviilikoulutusosaston liikuntakoulutusryhmä, 040 300
8400

Tukiasekurssilla Säkylässä
Kaksi vuorokautta Säkylän
Huovinrinteellä lisää syntilistaan. Ohjelmana ammunta
RK:lla, KVKK:lla, KES 66
88 -sisäpiipulla ja PKM:llä,
sekä ITKK, Tak 85 ja Tak
2000 käpistely. Erityisesti
jälkimmäinen oli uutuuttaan
mielenkiintoinen tuttavuus.
Viikonloppu 14.–15.3.2009
kului hyvään tarkoitukseen,
ja koulutetut asiat menivät
hyvin perille.
Majoituimme alustavasti ulkomaanelävien sekaan
lähtevien koulutusta varten
rakennettuun Camp Mauriin,
joka koostuu konttiparakeista, matkien RDF- tukikohdan rakennetta. Sisälämpötilaksi yön ajaksi säädettiin
tottakai ihmisen luontainen
lämpötila eli +37 C… Tosin
emme oleskelleet konttien
alueella päiväsaikaan kauemmin kuin ruokailut (ruokaa oli riittävästi, ja se oli
hyvää, suklaapatukat eivät
tosin olleet Suffelia) ja oppitunnit, loppuaika ammuttiin
jokamiehen jv-aseilla.
Harjoituksen käytössä
olivat Porin Prikaatin ampumaradat, joilla ei sääntöjen
mukaan voi (armeijassahan
ei saada) ampua sarjaa, ja

konekivääreillä ammuttiin
tämän säännön mukaisesti. Näin ”häiriönpoisto” eli
vyön tyhjän kohdan siirto
latausliikkeellä tuli tutuksi.
Lihasmuisti paras muisti -menetelmä todellakin
toimii, vaikken tätä häiriönpoistokoulutusta ehkä
seuraavaan Pauhaan suosittelisikaan kk-ammunnan sisällöksi. Iloisena yllätyksenä
kuulosuojaimet olivat sitä
mallia, josta kuulee läpi mikrofonin kautta. Ei tarvinnut
arvailla missä mennään, eikä kuulosuojausta tarvinnut
välttämättä poistaa missään
vaiheessa ampumaratavaiheen aikana.
Käytössämme oli 150
m ja 300 m kivääriradat ja
hirvi- eli liikkuvan maalin
rata. Jälkimmäistä varten
oli tankinkuvatuskin saatu
käyttöömme. T-34 sai useita osumia, vaikka melkoinen
osa kes-sisäpiipun valojuovista huristikin lumihangen
läpi penkkaan. Osasyynä oli
ehkä yhden käytössä olleen
aseen tähtäin, joka oli mallia irroitettava/irtoava. Tuntuman hommaan kuitenkin
sai, kun jokaiselle oli kolme
laukausta varattuna, ja suu-

rin osa ammuksista osuikin
johonkin osaan ”tankkia”.
Ja kyllä sisäpiipulla saakin
paljon paremman tuntuman
kes-ammuntaan kuin painamalla laukaisinta ja kuulemalla ”naks”.
Tarkoitus oli ampua liikkuvaa maalia myös RK:lla,
mutta kymmenen valojuovan
jälkeen ja kaikkien 20:n paikalla olleen lippaan lipastamisen jälkeen totesimmekin
yllättäen iloisin mielin, että
Bertta-ryhmä onkin täysinoppinut ja siirryimme PKMammuntaan, jättäen lippaat
seuraavan ryhmän ahneisiin
käsiin. Aarne-ryhmän melunpidosta päätellen täytetyt
lippaat tulivat hyvään käyttöön harjoitellessa, Berttahan ei lisätreeniä tarvinnut.
Ihan mukava niitä lippaita
oli täyttää, joo, ei haitannut
ollenkaan!..
Kouluttajamme ltn Söderlund Porin Prikaatista
piti meille koulutuksen lailtana PKM:n rakenteesta
ja toiminnasta yleisesti,
ja sunnuntaina ammuimme kyseisellä aseella. Ase
osoittautui erittäin hyväksi
ampua; huolimatta pitkästä
kiväärinpatruunasta rekyyli

oli olematon ja käyttö yksinkertaista – kyllä venäläinen
nämä vehkeet osaa suunnitella. KVKK 62 jäi kirkkaasti hopealle ergonomian yms
puolesta, eikä siihen taida
olla edes vyöntäyttölaitetta
olemassa?
Viikonloppu Huovinrinteellä oli erittäin mielenkiintoinen ohjelman ja toiminnan puolesta. Kiitän kurssin
järjestäjiä harjoituksesta ja
tiiviistä ohjelmasta, kanssaosallistujia seurasta, hyvästä
hengestä ja omituisestakin
huumorista, ja kouluttajia
tehokkaasta koulutuksesta. Tällaista koulutusta tarvitaan.
Kurssinjohtaja lupasi*,
että vuoden päästä kurssi
järjestetään uudelleen, ja
että sitten käyttöön saadaan
myös tst-ammuntarata, jolloin konekivääreillä voi ampua sarjaa. Voin varauksetta
suositella osanottoa myös
pohjalaisille maanpuolustajille.
Jussi Vehosalmi
*) niin, eli kyseessä oli
nimenomaan lupaus, valan
vannonta ja kaikki muu
kuluttajalainkin mukaan sitova.

Keski-Pohjanmaan
maakuntakeskus

KOKKOLAN KAUPUNKI
Kokkola on hiljalleen merestä noussut
satamakaupunki. Kokkolan perustamisesta
on kohta kulunut 400 vuotta. Kustaa II
Aadolf perusti Kokkolan v. 1620.
Väkiluku on nyt n. 36 000.
Kokkola on kaksikielinen kaupunki,
ruotsinkielisiä on n. 18%.

Kokkolan kaupunki
PL 43, 67101 Kokkola
Puh. (06) 828 9111
Faksi (06) 828 9389
www.kokkola.fi

Puh. 06-8745 111
www.kannus.fi

Tutustu
Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien

kotisivuihin
www.kpmaanpuolustajat.
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Österbottens kompanis
reservövning 8.–11.6.2009
Staben för Österbottens militärlän arrangerade Österbottens kompanis reservövning
i Vasaregionen 8.–11.6.2009.
Som övningsledare funge-

rade överstelöjtnant Tomi
Nurminen.
Övningen var uppbyggd i
tre skeden: I det första skedet
grundades kompaniet, det

andra bestod av utbildning
och gruppering inför första
uppdraget. Under skede tre
skyddades strategiskt viktiga
objekt.

Till övningens centrala
utbildningsområden hörde
kompaniets ledningsfunktioner samt kommandoplatsernas organisation och

Det svenskspråkiga
manskapet är till stor del
samlat i tredje pluton,
säger premiärlöjtnant
Mika Lehtonen.

Matpaus i reservövningen för kapten Kaj Rönnlund och premiärlöjtnant Kim Kurenmaa. I mitten kaptenlöjtnant Pentti Salo.

verksamhet, ledning och
förverkligande av kompaniets underhåll, skydd av
transporter och personer
samt stridsövning på bebyggt område mot specialtrupper.
Österbottens kompani
har en styrka på knappt
200 reservister. Kompaniet
är tvåspråkigt och av reservisterna är cirka två tredjedelar nskspråkiga och en
tredjedel svenskspråkiga.
Kommandospråket är nska.
Under övningen förstärks
kompaniet med reservister
från Södra Österbottens
och Mellersta Österbottens
kompanier.
Kompanichef för Österbottens kompani är kommendörkapten Hannu Maunula. Österbottens kompani
grundades år 2006. Kompaniets reservister är frivilliga
som ingår i landskapstrupperna.
Text och bilder:
Peter Ehrström

Österbottens kompanis repetitionsövning hölls i Vasatrakten
– Jag är mycket nöjd med
övningen och med hur reservisterna har agerat. Andan är
god och verksamheten inte
så hierarkiskt uppbyggd.
Plutoncheferna får ett gott
stöd och här behöver inga
order skrikas ut . Uppgifterna går man i genom, överenskommer och utför, säger
övningens ledare, överstelöjtnant Tomi Nurminen.
Österbottens kompani
består av knappa 200 man,
omkring två tredjedelar
nskspråkiga och en tredjedel svenskspråkiga. Kommandospråket är nska och
kompaniet ett gott exempel
på fungerande tvåspråkigt
samarbete i praktiken.
Det svenskspråkiga manskapet är i huvudsak samlat
i tredje plutonen.
– Av praktiska skäl görs
indelningen inte bara på basen av utbildning utan också
språk, men svenskspråkiga
ingår även i andra plutoner.
Utbildningen kommer i första hand och språket i andra,
säger plutonchefen, premiärlöjtnant Mika Lehtonen.
Thomas Röjdahl och Patrik Nyman ingår i tredje

plutonens manskap. Bägge
var nöjda reservövningens
innehåll.
– Jag var också med på
reservövning ifjol. Kraven
är helt andra än under beväringstiden, säger Rönndahl.
– Det här första storövningen för mig. Det känns spännande, säger Patrik Nyman.
Kompanichefen, kommendörkapten Hannu Maunula,
har höga förväntningar och
förtroende för kompaniets
ofcerare och män.
– Under övningen har vi
testat hur det jobb som utförts
tidigare, som planering, fungerar i praktiken. Vi lägger
mycket ansvar på reservisterna. På varje förmansnivå
gäller att lära känna manskapet och deras individuella
förutsättningar så att de i en
krissituation kan användas
enligt dessa förutsättningar,
säger Maunula.

Viktigt öva
regelbundet
Många av deltagarna har
specialuppgifter, en av dem
skarpskytten korpral Mika
Ranta.
– På den här övningen är

min uppgift att rekognoscera och säkra områden. Här
hålls inga skjutövningar, säger Ranta. Han har deltagit i
Österbottens kompani sedan
det grundades 2006 och anser att repetitionsövningar
hålls beklagligt sällan. För
att upprätthålla sin skicklighet är han medlem i era
skytteklubbar och ägnar sig
åt gevärs- pistol- och hagelgevärsskytte.
– Det är viktigt att öva
ofta och regelbundet. Håller
man en längre paus märks
det genast. Mängden är inte
så viktigt som att träna regelbundet, säger Ranta.
Premiärlöjtnant Kim Kurenmaa, som var med om att
ställa upp kompaniet, betonar att repetition är kunskapens moder.
– Vi kunde ha haft ett
kompani till att ställa upp, då
kommer man bättre ihåg vad
man lärt sig. Vi borde öva det
relativt ofta, säger han.
Kapten Kaj Rönnlund betonar att nska armén har en
stor fördel i att reservisterna
har med sig goda erfarenheter från civila livet. Det ger
en stor kunskapsbredd.

– Det är viktigt att vi reservister tar ansvar och förverkligar övningen. På det
sättet blir reservisterna också bättre i sin egen funktion,
betonar Rönnlund.
I årets övning deltog 126
frivilliga reservister. Kompaniets reservister är frivilliga som ingår i landskapstrupperna. Under övningen
förstärktes kompaniet med
reservister från Södra Österbottens och Mellersta Österbottens kompanier.

Underhållet måste
fungera
Stora reservövningar ställer
också stora krav på underhållet. Och utan mat, ingen
armé.
– Underhållet fungerar. I
en krissituation garanteras en
varm måltid per dag, men vi
försöker bjuda på två, säger
premiärlöjtnant Simo Kourio. Under övningen i juni
stod bland annat välkryddad
skinkfrestelse, köttgryta och
hawaiigryta på menyn.
Övningsledaren Tomi
Nurminen har noterat viss
frånvaro från årets övning,
främst av hälso- och person-

liga skäl, men säger att den
också kan bero på arbetsgivares inställning.
– Österbottens kompani
rekryteras på frivillig grund.
Vi har räknat med att den
som ingår också vill delta
i övningarna, säger Nurminen.
Övningen har väckt tankar
om att utbildningen borde
vara mera mångsidig och
Österbottens kompani ibland kunde fungera nästan
som ett gevärskompani och
öva anfall och försvar.
– Det skulle göra verksamheten mera intressant
även om huvuduppgiften
är att skydda objekt, säger
Nurminen.
Till övningens centrala
utbildningsområden hörde
kompaniets ledningsfunktioner samt kommandoplatsernas organisation och
verksamhet, ledning och
förverkligande av kompaniets underhåll, skydd av
transporter och personer
samt stridsövning på bebyggt område mot specialtrupper. Bland annat tränades
också realistiska situationer
och incidenter.

– Under situationerna
framgår hur trupperna reagerar och om de reagerar på
rätt sätt. Det viktigaste under
övningen är inte vem som
vinner utan om man agerat
rätt, säger kommendörkapten Pauli Salo.

Myndighetssamarbete betonas
Samarbetet med övriga
myndigheter betonas i övningen, polisenheter deltog
både i specialsituationer och
i uppvisningen för publik.
Överstelöjtnant Pekka
Intke, ansvarig för utbildningsplanering vid Landstridskrafternas stab i St
Michel, säger att Österbottens kompani ger goda erfarenheter av samarbete med
andra myndigheter.
– I utbildningen läggs
nu större vikt på samarbete
med andra myndigheter, säger Intke. Han uppfattar beredskapen vid Österbottens
kompani som god.
– En viktig del av övningen
har också varit att signalera
utåt att försvarsmakten är på
plats. Vi har ett zonförsvar
och redan i den yttersta zo-
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nen bör försvarets närvaro
märkas, säger kompanichefen, kommendörkapten Hannu Maunula.
Han betonar att övningens
avslutande analysdiskussion
är det viktigaste.
– Det viktigaste är att analysera om processen lyckades och vad som gått rätt
eller fel. Därför är de två sista timmarna av övningen de
viktigaste, säger Maunula.
Han betonar också att er
frivilliga välkomnas i Österbottens kompani.
– Vi välkomnar mera
manskap. Det krävs inte en
toppidrottares kondition, den
kan alltid höjas.
Övningsledaren, överstelöjtnant Tomi Nurminen,
framhåller i sin tur att rekryteringen till Österbottens
kompani pågår kontinuerligt.

2/2009 — 17

– Personer med specialutbildning behövs alltid.
Intresserade kan ringa till
Österbottens militärläns stab
eller mejla mig. Jag ser till att
förfrågan går vidare till rätt
person, säger Nurminen.

Överste Aherto är mycket
nöjd med hur övningen utfallit.
– Verksamheten har löpt
bra och vi uppnår målsättningarna. Men alltid nns
det saker som kan göras ännu bättre.
Ifjol hölls en motsvarande
reservövning i Södra Österbotten, år 2010 står Mellersta
Österbotten på tur. Kommer
verksamheten vid Österbottens kompani att påverkas av
den organisationsförändring
som Försvarsmakten står inför?
– Tanken är att verksamheten fortsätter som förut, men
landsförsvarsdistrikten får
ett större utbildningsansvar.
Det frivilliga landsförsvaret
betonas mera, säger överste
Jorma Aherto.

Inställning
viktigare än ålder
Medelåldern i Österbottens
kompani är relativt hög,
cirka 34 år. Kommendören
för Österbottens militärlän,
överste Jorma Aherto, betonar dock att deltagande
är mera en konditions- och
mentalitetsfråga än en åldersfråga.
– Fysisk ålder är en sak,
men det handlar också om
inställning. Österbottens
kompani har en stor åldersbredd, vilket betyder att de
äldre tillför lugn och de yngre ungdomlig energi.

Käskynjako.

Pohjanmaan Komppanian
kertausharjoitus 8.–11.6. 2009
Pohjanmaan Sotilasläänin
Esikunta toteuttI Pohjanmaan Komppanian kertausharjoituksen Vaasan alueella
8.–11.6.2009. Harjoituksen
johti everstiluutnantti Tomi
Nurminen.
Harjoitus oli rakennettu
kolmeen vaiheeseen. Ensimmäiseen vaiheeseen kuului
komppanian perustaminen
ja toiminnan aloituksen valmistelut. Toisessa vaiheessa
ryhmityttiin ensimmäiseen
tehtävään, jolloin myös vastaosasto aloitti toimintansa.
Kolmas vaihe oli kohteen
suojaamista.

Harjoituksen päämääränä oli kehittää Pohjanmaan
Komppanian taitoja kohteensuojaamistehtävissä.
Keskeisiä harjoituksen aiheita olivat komppanian
johtaminen sekä komentopaikkojen järjestelyt ja toiminta, huollon johtaminen
ja toteuttaminen, kuljetusten
suojaaminen sekä taistelu rakennetulla alueella erikoisjoukkoja vastaan.
Pohjanmaan Komppanian
vahvuus on alle 200 reserviläistä. Komppania on kaksikielinen. Miehistä kaksi
kolmasosaa on suomenkie-

lisiä ja yksi kolmasosa ruotsinkielisiä. Komentokieli
on suomi. Harjoituksessa
Pohjanmaan Komppaniaa
vahvistetaan Keski- ja EteläPohjanmaan komppanioiden
reserviläisillä.
Pohjanmaan komppanian
päällikkönä toimii komentajakapteeni Hannu Maunula.
Pohjanmaan Komppania
perustettiin vuonna 2006.
Komppanian reserviläiset
ovat vapaaehtoisesti ilmoittautuneet mukaan maakuntajoukkoihin.
Kuvat ja teksti
Vesa Koivumäki

"Kyllä tämä aina kotiolot voittaa"
Tommi Heikkilä huitoo sääskiparvea kauemmaksi otsaltaan. Itikat ovat kiusallisia,
mutta toisaalta ne pitävät
miehen hereillä - ja ennen
kaikkea valppaana.
Alikersantti Heikkilä on
vartiotehtävissä Vaasan lentoaseman maastossa. Hän
on yksi lenkki Pohjanmaan
Komppanian kehäsuojaustestissä.
–Tämä on aikuisten miesten leikkiä. Arkielämästä
irrottautumista, 44-vuotias
laihialainen miettii.
Hän ei ole yksin ajatustensa kanssa. Pohjanmaan
komppaniaan kuuluu lähes
kaksisataa reserviläistä, ja
kaikki vapaaehtoisesti mukaan ilmoittautuneita.
Komppanian harjoitus alkoi tiistaina ja keskiviikkona alkaa jo haipakka painaa.
Unet ovat jääneet vähiin ja
vihollinen eli maaryhmä sen
kun tiivistää toimintaansa.

Vähän hullu
pitää olla?
Tommi Heikkilä on mukana
Pohjanmaan komppaniassa
kolmatta vuotta.
–Töissä sanovat, että pitää
olla vähän hullu kun tänne
tulee vapaaehtoisesti. Täältä
kuitenkin saa uusia kavereita
ja ainakin meidän porukassa

on hyvä henki.
–Porukassa on heti toinen henki, kun kaikki ovat
vapaaehtoisia, Heikkilä sanoo.
Lomasta Pohjanmaan
komppanian kertausharjoitus ei ihan mene. Heikkilän
mielestä se on vähän itsensä
kiusaamista, mutta samalla
näkee onko itsestä enää mihinkään.
–Puolet joukkueesta on
ollut koko ajan menossa tai
väijyssä. Vähän tässä alkaa
olla väsyksissä.
Heikkilä kuitenkin tietää,
että suojaaminen vaatii kärsivällisyyttä. Se on uuvuttavaa touhua.

Henki on tosi hyvä
Kimmo Rosendahl vapauttaa
Heikkilän vartiosta. Puhelimet ja kulumiset vaihdetaan,
ja sääskiä manataan.
–Hyttysmyrkkyä on kuulemma tilattu, Heikkilä lohduttaa uutta vartiomiestä.
Alikersantti Rosendahlilla
into Pohjanmaan komppaniaa kohtaan syttyi heti sen perustamisvuonna 2006.
–Näin pääsee hyvällä
syyllä pois kotoa ja töistä,
YK-joukoissakin palvellut
Rosendahl naurahtaa.
–Tänne on mukava tulla.
Tälläkin kertaa puolet poru-

kasta oli jo edellisvuosilta
tuttua. Henki on hyvä, 38vuotias mustasaarelainen
kehuu.
Rosendahl ja Heikkilä
eivät turhaan kehu komppanian henkeä. Sen on huomannut myös komppanian
päällikkö, komentajakapteeni Hannu Maunula.
–Tämä on helkkarin motivoitunutta porukkaa, Maunula paukauttaa.

Kutsu käy
ensimmäisten
joukossa
Maakuntajoukkojen valmius
on suuri. Komppania on varustettu valmiiksi, miehillä
on varusteet kotona asetta
lukuun ottamatta.
Pohjanmaalla on kolme maakuntakomppaniaa,
Pohjanmaalla, Etelä- sekä
Keski-Pohjanmaalla omansa. Yhteensä niihin kuuluu
noin 500 reserviläistä.
–Komppanioilla on joka
vuosi aktiviteetteja ja ne kutsutaan riviin ensimmäisten
joukossa kun valtakunnassa
nostetaan valmiutta, majuri
Yrjö Lehtonen kertoo.
Lehtonen toimi tämänvuotisen harjoituksen apulaisjohtajana.
Pohjanmaan komppanian
päällikkö Hannu Maunula

Sääsket ja väsy on pieni vaiva, kun luvassa on muutama päivä Pohjanmaan
komppanian kertausharjoituksia. Näin vakuuttavat vartiossa vaihtoa tekevät
Tommi Heikkilä ja Kimmo Rosendahl.

sanoo, että maakuntakomppaniassa miehet tuntevat toisensa ja se on suuri etu tosi
tilanteessa.
–Kolmannes harrastaa
maanpuolustustoimintaa
kertausharjoitusten ulkopuolellakin. Tämä on tervepäistä, hieman varttuneempaa
porukkaa, Maunula arvioi.

Kokenut
komppania osaa
hommansa
Kokemus on valttia sotatyössäkin. Sen todisti Pohjanmaan maakuntakomppania kesäkuisessa kertausharjoituksessa Vaasassa.
Komppanian keski-ikä on
34 vuotta.
–Olen kovin tyytyväinen
harjoitukseen ja siihen miten
porukka toimi, harjoituksen
johtaja, everstiluutnantti Tomi Nurminen kommentoi
tuoreeltaan.

Maakunnan vapaaehtoisista reserviläisistä koottu
komppania suojasi harjoituksessa Vaasan lentoasemaa tiistaista torstaiaamuun.
Kaikessa näki, että komppania on toiminut yhdessä jo
kolme vuotta.
–Henki on porukassa hyvä,
tämä ei ole niin hierarkista
touhua. Asioista keskustellaan ja sovitaan. Ei tarvitse
huutaa, räyhätä ja käskeä,
Nurminen kertoo.
Hän nostaa reserviläisille
hattua. Nykypäivänä ei ole
aivan helppo irtautua arjen
rutiineista ja lähteä pusikoihin harjoittelemaan kohteen
suojausta.
–Meidän yhteinen asiahan
tämä on, Nurminen huomauttaa.

Miehiä tarvitaan
lisää
Nurmisen mielestä komp-

panian harjoituksia voisi
monipuolistaa. Suojaamisen
se jo hallitsee, mielenkiinnon
säilymiseksi voisi harjoitella myös kiväärikomppanian
tekemisiä.
– Rekrytointi on meille
jatkuva haaste. Tarvitsemme koko ajan lisää miehiä
komppaniaan. Jos jota kuta
kiinnostaa, niin ottakaa yhteyttä, Nurminen kannustaa.
– Tämä on ihan kivaa
hommaa, hän lisää.
Pohjanmaan komppanian päällikkö, komentajakapteeni Hannu Maunula
sanoo, että maakuntakomppaniaan tuleville pidetään
kohteensuojauksen peruskurssi.
–Mukaan mahtuu. Monia
mieskohtaisia tehtäväpaikkoja on vielä täyttämättä,
Maunula kertoo.
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KOTU-palsta

Yksikön vahvuus ylitti sadan henkilön rajan
Kesäkuun alkuun mennessä
Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin koulutus- ja
tukiyksikön (KOTU) koulutus- ja tukitehtäviin on
sitoutunut jo 100 henkilöä.
Keskipohjalaisten maanpuolustajien innostus luo
vankan perustan vuoden
2010 haasteisiin. Tästä on
hyvä jatkaa!
Vuoden 2010 kouluttajaja tukitehtävien suunnittelu
alkaa
Vuoden 2010 kurssien
kouluttajien rekrytointi alkaa
kesän 2009 aikana. Olemme
yhteydessä henkilöstöön
osastonjohtajien, ryhmänjohtajien ja kurssinjohtajien
kautta. Alustavana tavoitteena on se, että jokainen
KOTU-yksikköön sitoutunut
henkilö saa vähintään kaksi
tehtävää ensi vuodelle.

Ammunnanjohtajien
vaatimukset muuttuvat vuoden 2010 alusta: Maanpuolustuspiiri on
laatinut ohjeen ammuntojen
johtamisesta reserviläisaseilla. Ohjetta noudatetaan
kursseilla, joissa ammutaan
Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin hallinnassa
olevilla Norinco-aseilla. Oh-

miseksi ja rynnäkkökiväärin
ampumaohjelmisto löytyvät
maanpuolustuspiirin kotisivuilta www.mpky./keskipohjanmaa –>Tietoja piiristä
–> Asiakirjoja.

Liikuntakoulutusryhmän tulikaste vuonna
2010: Vuonna 2010 järjes-

Ammunnanjohtajien vaatimukset muuttuvat vuoden 2010 alusta.

jetta sovelletaan myös niihin
kursseihin, joissa em. aseita
käytetään harjoitusaseina.
Ohje astuu voimaan vuoden
2010 alusta.
Vuoden 2010 alusta alkaen ammunnanjohtajana
voi toimia henkilö, joka on
suorittanut hyväksytysti
vuonna 2009 tai sen jälkeen
ammunnanjohtaja-kurssin ja
jolle piiripäällikkö on myöntänyt voimassa olevat ammunnanjohtajan oikeudet.

Kurssi kestää yhden päivän
ja kurssin aikana perehdytään ammuntojen johtamista
koskevan ohjeistukseen käytännön suoritusten avulla.
Kouluttajina toimivat ampumakoulutusryhmän kouluttajat Janne Nyman ja Mika
Ojala, jotka osallistuivat
Maasotakoulun johtamaan
ammunnanjohtajakoulutukseen toukokuussa.
Ensimmäinen ammunnan
johtaja -kurssi järjestettiin

PAUHA-harjoituksessa,
jolloin kurssille osallistui
14 reserviläistä. Seuraava
suunniteltu kurssi pidetään
viimeistään VUORI-harjoituksessa syyskuussa. Lisää
kursseja pyritään järjestämään syksyn aikana. Kurssien ajankohdista tiedotetaan yksikön kotisivuilla ja
MPK:n tietojärjestelmässä.
Ohje ammuntojen johtamisesta, hakemus ammuntojen johtamisoikeuden saa-

tetään Keski-Pohjanmaan
maanpuolustuspiirin alueella
Kunnossa kassulle -kursseja,
joiden tavoitteena on auttaa
varusmiestä selviämään
paremmin palveluksen fyysisistä ja psyykkisistä haasteista. Liikuntakoulutusryhmä on voimakkaasti mukana
kurssien järjestelyissä. Kursseista on lisää tietoa toisaalla
tässä lehdessä.

Oma kenttäasu tulee
myyntiin kesällä 2009:
MPK on saanut ensimmäiset uuteen asukokonaisuuteen kuuluvat vaatteet.
Maanpuolustuspiirit saavat
keväällä 20 liiviä KOTUyksiköiden käyttöön. Tavoitteena on se, että kurssinjohtajina, kouluttajina ja
kurssivääpeleinä toimivat
henkilöt voivat kurssinsa
ajaksi lainata liivit piiritoimistolta.

Uuden asukokonaisuuden
käyttöönotto etenee siten, että ensi vuoden aikana uusi
kenttäasu tulee MPK:n palkatun henkilöstön käyttöön.
Uusi ulkoisten tunnusten järjestelmä valmistuu vuoden
loppuun mennessä. Merkit
otetaan käyttöön vuoden
2010 alussa.
KOTU:n vapaaehtoiset
voivat ostaa liivejä ja uusia
kenttäasuja omalla kustannuksellaan Maanpuolustusyhtiö Oy:n MP-myymälästä
jo kesän aikana. Liivien
myynti alkaa toukokuun
lopussa. Kenttäasua tulee
myyntiin kesän aikana.
Kotisivuilta löytyy lisätietoa toiminnasta
Käykää säännöllisesti
tutustumassa yksikön kotisivuihin www.mpky./keskipohjanmaa –> Koulutus- ja
tukiyksikkö. Sivuja pyritään
pitämään mahdollisimman
hyvin ajan tasalla. Esityksiä
kotisivujen kehittämiseksi
saa lähettää allekirjoittaneelle.
Hyvää ja aurinkoista kesää
teille ja läheisillenne toivottaen,
Jukka Torppa
Koulutuspäällikkö
jukka.torppa@mpky.
040 485 4744

Maanpuolustustyön uusi aikakausi
Historiallisen maanpuolustustyön ”uuden aikakauden” avasi Vetelin
korsukuoro laulamalla
Äänisen aallot.
– Kukapa meistä olisi
uskonut 20 vuotta sitten,
Berliinin muuri murtui,
Baltia ja Neuvostoliitto veti joukkonsa pois.
Olemme tänään aloittamassa KOTU:n toimintaa. Laki on tukenamme.
MPK:n toimintaa on ollut 15 vuotta. Tärkeintä
on, että olemme tehneet
työmme oikein. Pv on
tärkein yhteistyökumppanimme. Olette Isänmaan
palveluksessa vuosina
2009–2010. Myönteinen
ja innostava ilmapiiri on
kaikkein tärkeintä, mutta
myös henkinen ja fyysinen virkistäytyminen ovat
tärkeitä asioita. Hyvät ystävät, maanpuolustushenki, -tahto ja -taito olkoon
edelleenkin se meidän kivijalkamme, kertoi avauspuheessaan piiripäällikkö
Terho Tattari.
Komentaja, eversti
Jorma Aherto puheenvuorossaan totesi, että
aseellinen voimankäyttö
on arkipäivää myös Euroopassa. Asevoimien
vahvuutta ollaan pienentämässä, mutta alueellisen
maanpuolustusjärjestelmän kautta toimintaa kehitetään.
Suomen puolustuksen

lähtökohdat ovat entisen
kaltaiset, mutta puolustuskykyämme testaillaan
eri koniktien yhteydessä.
Oman kansan pitää arvostaa ja arvioida riittäväksi
oman maanpuolustuksensa.
80 % suomalaisista on sitä
mieltä, että Suomea pitää
puolustaa.
Laki Puolustusvoimista
asui voimaan, missä päätehtävinä ovat: Suomen alueen
puolustaminen, viranomaistuki ja osallistuminen eri
kriisinhallintatehtäviin. Pv
vähentää henkilökuntaansa
n. 1000 henkilötyövuodella
vuoteen 2012 mennessä ja
huollon tehtäviä siirretään
mm. teollisuudelle, mutta
ketään ei sanota irti. Pv:n
kouluttajat alkavat olla jo
”kortilla”. Tavoitteena on
yhä 1–2 kouluttajaa per
joukkue.
Pv:n maavoimat -yksikkö
on antanut vuonna 2008 n.
400 kertaa virka-apua. Se
on jo arkipäivää Pv:n toiminnassa. Kaikki resurssit
on otettava käyttöön tarvittaessa. Pv:lla on ulkomailla n. 600 rauhanturvaajaa,
valmiudessa n. 200 miestä.
Yhden sotilaan ylläpito maksoi 80 dollaria Balkanilla,
Tsadissa yli 200 dollaria
/ päivä. Ulkoministeriön
budjetista maksetaan puolet
ja puolustusvoimat maksaa
toisen puolen.
Rahoitus: Tasokorotuksella 2 % on tarkoitus turvata

uuden kaluston hankintaa.
Jos lisärahaa ei saada, sodan
ajan vahvuus pienenee melko varmasti. Aseet kallistuvat 7 % vuodessa. Suomen
Puolustusvoiminen budjetti
on 2,4 miljardia euroa ja
Ruotsissa vastaavasti n. 4
miljardia euroa.
Alueelliset Sotilasläänit
muuttuvat aluetoimistoiksi
2010 vuoden alussa. Aluetoimistoja on joko 10 tai 21.
Pohjanmaalla on 3 maakuntaa, mutta vain yksi aluetoimisto ja Kauhavalla on
palvelupiste. Pohjanmaan
aluetoimiston vahvuudeksi
esitetään 18 henkilöksi.
Alueelliseen taisteluun sisältyy KPMAAKK, joka on
valmiusjoukoista näkyvin.
Heidän koulutusvastuunsa siirtyy yhä enemmän
MPK:lle. Ensi keväänä KPMAAKK on testivaiheessa
kesäkuussa, jota KOTU
tukee. Heitinryhmässä, tulenjohdon, viestin ja huollon puolelle löytyy vielä
muutamalle kärkitaistelijalle
paikka.
Vuosittain kutsunnoissa kohdataan 3500 nuorta
miestä. Nuorten miesten
kunnon kohentamishanke
alkaa yhdessä Esikunnan,
Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin, KOTU:n ja
KePli:n kanssa. Tällä hetkellä arvio on, että vuonna
2009 määrätään alle 80%
palvelukseen. Täältä KeskiPohjanmaalta miehet lähe-

tetään lähinnä Kajaaniin.
Sopeutumishäiriöt ja huono
kunto ovat osasyy palveluksen keskeytyksiin.
Täällä reservi on aktiivista eli poistuma on ollut aika
pieni. Kertausharjoituskouluttajana Pohjanmaan sotilaslääni on Länsi-Suomen
alueella toiseksi suurin ja
ollaan Panssariprikaatia
jäljessä vain muutamalla
miehellä.
Pv seuraa kaikkien lähinaapureiden varustelua.
Rajan lähellä on Ruotsissa
60 000 sotilasta ja itänaapurissa 1 miljoona. Lähialueella joukkojen määrä on
selkeästi vähentynyt. Suomen Hornet-lentäjä lentää
enemmän kuin ”naapuri”.
Suomessa on osaava lennoston henkilökunta.
Koulutuspäällikkö Jukka
Torppa painotti vuorostaan
puheessaan KOTU:n yhteisen hengen, yhdessä tekemisen ja kokemisen tärkeyttä.
– Olemme pysyneet hyvin
aikataulussa. Meidän työmme koostuu osaamisesta,
turvallisuudesta ja vapaaehtoisuudesta. KOTU:laisia on
koulutettu mm. Haminassa
ja Suomenlinnassa.
Perhossa ruokittiin 700
koululaista ja perholaiset
muodostavat oman ryhmän
tukiosaston muonitusryhmässä. Myös KRP:lle annoimme etsintätapahtumassa
Perhossa apua. Kouluttajien
koulutus alkoi Joni Jämsän

johdolla 4.4.2009. Ensimmäiset todistukset perusopinnoista jaettiin KOTU:n
avajaistilaisuudessa.
Toimintamme perustuu
vapaaehtoisuuteen. KOTUsitoumukset on tehty vuoden
2010 loppuun saakka. 2011
teemme uudet sitoumukset
seuraavalle ajanjaksolle.
Ensi vuoden 2010 aikana
koulutamme Pv:n reserviläisiä monilla eri kursseilla.
Nyt on loistava aika ideoida
uusia kursseja. Hyvä idea ja
ota yhteyttä ryhmänjohtajiin.
Tehdään yhdessä ammattitaitoinen ja hyvähenkinen
KOTU.
Sotilasosaston johtaja
Matti Vatka painotti puheessaan viikon mietelausetta: ”se mikä on elämässä
pysyväistä, se on tehtävä –
suuri tai pieni, jonka eteen
olemme eläneet”, Runeberg
totesi.
Suuri kiitos – KOTU:laiset
ovat ottaneet tehtävänsä innokkaasti ja vapaaehtoisesti
vastaan. Tällä kokemuksella
ja ammattitaidolla tulemme
selviämään vaativimmistakin haasteista. Ylitse muiden
tehtävämme on kasvattaa ja
ylläpitää Isänmaan henkeä
kaikkein pahimmankin varalta ja vaalia isiemme perinnettä. Niin kauan kuin
minussa voimia on.
Tärkeintä: Emme saa
unohtaa kuinka hienossa
seurassa saamme aikaamme
viettää.

Muistamiset
Ensimmäinen kappale
piirin Laulukirjasta luovutettiin Vetelin Korsukuorolle. Lauri Appelgren,
KOTU:n ryhmänjohtaja,
täytti 60 vuotta. Hänelle
luovutettiin MPK:n seinästandardi. Kouluttajatodistukset jaettiin seuraaville: Helén Tom, Jämsä
Joni, Moilanen Kari, Nygård Johan, Rönnqvist
Kari ja Vatka Matti.
Nimittämiskirja KOTU-toimintaan jaettiin
seuraaville: Appelgren
Lauri, Englund Greger,
Gustafsson Nicklas, Itäniemi Eino, Itäniemi
Sirpa, Jerkku Päivi, Kiviniemi Matti, Mattila
Jaakko-Petteri, Rauma
Vuokko, Sorsamäki Anja, Viitala Kirsi, Ylitalo
Sanna-Marja ja Wikman
Christer.
Kaikkien lähes 90 KOTU-sitoumusta, nimittämiskirjaa on jaettu maaliskuun loppuun mennessä.
Opetelkaa Jääkärimarssi
ja sanat, se kohottaa henkeä, jättää hyvän mielen
ja lopulta Jääkärinmarssi
kaikui komiasti Kokkolan kaupungin Kokkola
–salissa.
Kokkola-Sali
31.3.2009
Kari Moilanen
Koulutus- ja tukiyksikkö, varapäällikkö
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Vänrikkipäivät
Kauhavalla

Mellersta Österbottens KOTUenhet testade konditionen
Att motionera är viktigt för oss alla. För reservisten är motionerandet något som främjar även allmän fältduglighet. I ett krisläge
krävs god fysisk och psykisk kondition av
varje reservist.
Landskapstruppernas bemanning kallas
med jämna mellanrum in till repetitionsövningar, vilka tidvis kan vara av rätt så krävande natur. Av denna orsak testas trupperna med jämna mellanrum för att kartlägga
konditionen.
Den 12 maj höll Jörgen Härmälä i trådarna, när reservister ur Mellersta Österbottens samt Österbottens landskapskompanier
testades i Karleby.
Testet inleddes med 4 olika testmoment
av muskelstyrkan och avslutades med det
traditionella cooper-testet. De esta deltagarna uppfyllde kriterierna som militärlänet
ställt upp, och kallas till nya test om tre år.
Nästa testtillfälle ordnas vid Vetil den 2 juni
kl. 18.00.
Kari Rönnqvist

Jörgen Härmälä höll i trådarna, när
reservister ur Mellersta Österbottens
samt Österbottens landskapskompanier testades i Karleby.

Vänrikkipäivä
Vaasassa
Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja Vaasan
Reserviupseerikerho ry
järjestävät 27.09.2009
”vänrikkipäivän” Kivijärven ampumaradalla
Vaasassa.
Päivän aikana esitellään
laaja-alaisesti reservin
toimintamahdollisuuksia.
Harjoituksen sisällössä on
huomioitu viimeisimpien
taistelukenttien kokemuksia. Niiden mukaan
”jokainen on ensisijaisesti
kiväärimies” aselajista ja
tehtävästä riippumatta.
Toiminnassa korostetaan yksilöä aktivoivaa
lähestymistapaa jolloin
jokainen pääsee itse kokeilemaan eri osioiden
toimintoja.

Tapahtuma jakaantuu
kahteen pääosaan; johtamisharjoitukseen ja taisteluteknisiin osuuksiin.
Tapahtuman pääsisältö on
maastossa toteutettavassa
johtamisharjoituksessa jossa mahdollistetaan reserviläisjohtajan tärkeimmän
ominaisuuden käyttämistä;
kokemukseen ja koulutukseen perustuvan itsenäisen
johtamisen harjoittelu ja
kehittäminen.
Taistelutekniset osuudet
jaetaan taktisiin ja teknisiin osioihin. Taktiset osiot
toteutetaan värikuula-asein
ryhmätason kaksipuoleisena
harjoituksena rakennetulla
alueella.
Tekniset osiot toteutetaan
ampumalla rynnäkkökivää-

Äitienpäivän aattona 9.5.
järjestettiin Kauhalla järjestyksessään kolmannet vänrikkipäivät alueen nuorille
upseereille ja aliupseereille.
Kersantti / vänrikkipäivän
nimellä kulkevan koulutuspäivän kohderyhmänä
olivat kaikki ne alle 30vuotiaat varusmiehet, jotka
ovat kotiutuneet varusmiespalveluksesta aliupseeri- tai
upseerikoulutuksen saaneina eivätkä ehkä vielä olleet
kertausharjoituksiin osallistuneet.
Harjoituksen johtajana
toimi Etelä-Pohjanmaan
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja reservin majuri
Jorma Kallio. Alustavasti
harjoitukseen oli ilmoittautuneita 29. Sateen ja äitienpäivän läheisyyden vuoksi
osanottajamäärä kuitenkin
laski siten, että harjoitukseen lopulta osallistui 18
henkilöä. Näistä noin 2/3
osaa oli upseerikoulutuksen saaneita ja 1/3 aliupseereita.
Tällainen koko reserviläisjohtamista koskeva
koulutustilaisuus puoltaa
paikkaansa ja luo hyvän
yhteyden upseeriston ja
aliupseeriston yhteistyölle. Aikaisemmin vastaavia
koulutustilaisuuksia on Etelä-Pohjanmaalla järjestetty
kaksi kertaa. Ensimmäisellä
kerralla osanottajamäärä oli
yli 40 ja aktiivisuus kursseille osallistumiselle on
ollut suurta.
Koulutuspäivän tavoitteena oli tutustuttaa nuoret
alikersantit, kersantit ja
vänrikit reserviläisjärjestöjen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaan,
ylläpitää ja kehittää reserviläisjohtajan johtamistaitoja

sekä harjoituttaa myös ampumataitoa. Kurssiin sisältyi sotilaallinen jakso, jonka
aikana suoritettiin rynnäkkökivääriammunta Puolustusvoimien valvonnassa
ja Puolustusvoimien VEHkäskyllä. Lisäksi toisena
osiona oli mielenkiintoinen
kohteensuojaaminen.
Erityisvaatimuksena kurssille oli tietty koulutustaso
varusmiesajalta. Kurssille
osallistumisen perusteena
oli reservin alikersantin,
kersantin tai vänrikin koulutus. Olipa mukana luutnanttejakin, kunhan ikää oli
kuitenkin alle 30 vuotta.
Kurssin tarkoituksena oli
lähentää maanpuolustuskoulutusta varusmieskoulutuksen jo jonkin aikaa sitten
käyneille. Kertausharjoitusvuorokausien vähentymisen
myötä Maanpuolustuskoulutuksen merkitys korostuu
nuorien jo kotiutuneiden
reserviläisjohtajien koulutuksen järjestämisessä.
Myös nuorten motivaation
ylläpitämisessä ja sotilastaitojen kertaamisessa tapahtumalla on suuri merkitys.
Suuri vaara varusmieskoulutuksen saaneiden ja aikaa
sitten kotiutuneiden kertausharjoituksiin kutsumisen
välillä….

Yhteinen huumori
löytyy nopeasti
Vänrikki Juho Annala,
luutnantti Juha Pöntinen ja
kersantti Ville Murtosaari
ilmoittivat haastattelussa,
että varusmiespalveluksesta pääsystä oli kulunut
porukalla kaiken kaikkiaan
2–8 vuotta ja kertausharjoitusvuorokausia takana oli
0–7 vuorokautta miehestä

riippuen. Yhteistä kuitenkin oli, että harjoituksessa
poikien välinen juttu luisti
heti ja yhteinen huumori
löytyi nopeasti. Kysyttäessä
harjoitukseen hakeutumisen
syytä yhtenä kimmokkeena
pojat ilmoittivat harjoituksesta kertyvät kertausharjoitusvuorovuorokaudet.
Alkukimmokkeena oli kuitenkin kutsu harjoitukseen.
Tärkeätä oli, että päästiin
heti suoraan toimintaan.
Jokaisen mielestä harjoituksessa tuli paljon uutta
asiaa. Etelä-Pohjanmaan
pelastusalueen harjoituskeskuksessa toteutettu kohteen
suojaaminen koettiin yllättävän mielekkäänä.

Kokemusta myös
kouluttajille
Tässä harjoituksessa maakuntakomppanian jäsenistä
kaksi toimii kouluttajina.
Tällä tavalla myös kouluttajat saivat omaan toimintaansa kokemusta. Yhteistoiminta maakuntakomppanian ja
Maanpuolustuskoulutuksen
kanssa saa näin konkreettisen kosketuspinnan. Usein
kouluttajat voivat olla myös
KOTU -yksikön kouluttajina ja tätä kautta saavat myös
koulutusta oman toimintaansa.
Harjoituksen johtaja Jorma Kallio oli hyvin tyytyväinen harjoituksen tulokseen. Loppuhaastattelussa
osallistujat toivat esille
oman tyytyväisyytensä järjestelyihin ja harjoituksen
kulkuun. Esimerkiksi sähköisesti välitetty tieto kurssin tapahtumista tuli esille
ajankohtaisesti ja se koettiin
positiivisena.
Hannu Sulkakoski

rillä, pistoolilla ja tarkkuuskiväärillä. Tapahtuma
on ensisijaisesti tarkoitettu
harrastustaan aloitteleville
reservinupseereille, mutta mikäli tilaa jää voivat
muutkin halukkaat osallistua.
Ilmoittautuminen tapahtuu Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tietojärjestelmän kautta (www.mpky.
 – Pohjanmaa).
Osallistuminen maksaa
15 €, joka kattaa kaikki tarvittavat kulut. Tapahtuma
on vakuutettu. Lisätietoja
antaa Vaasan Reserviupseerikerho ry:n puheenjohtaja Kaj Sandström,
kajsandstrom@netikka.,
puh. 0500 666 606

RESERVIN UPSEERI – YLLÄPIDÄ OSAAMISTASI!

Kuvassa vasemmalta vänrikki Juho Annala, luutnantti Juha Pöntinen ja kersantti Ville Murtosaari.
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Kurssin teräsnaiset: harjoituksen johtaja Mirja Assinen, pääsihteeri Lotta Mertsalmi ja tiedottaja Ritva Vainio.
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Vas. kanslianeuvos Holger Strandberg, maaherra Anneli Taina, everstiluutnantti
Tomi Nurminen ja ministeri Paula Risikko odottelevat kuljetusta kurssiesittelyyn.

Akat turvallisesti yhdessä
Kauhavan Lentosotakoululla

Päivi Sorjonen hoiteli terhakasti kuljetusrastia.

K a i k k i
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Kaarlelankatu 55
67100 Kokkola

Kun lauantaina ajelin Kauhavalle seuraamaan Naisten
Valmiusliiton valtakunnallista NASTA- harjoitusta,
odottelin saavani tutustua
maastopuvuissa kirmaileviin, kikatteleviin naisiin,
joita kaitsisivat vanhemmat
”justiinat” soppakauha nyrkissä. Erehryympäs !
Kaksi kertaa vuodessa eri
paikkakunnilla tapahtuva
harjoitus oli elämys. Kurssitarjonta oli todella kattava.
Kahdeksan eri kurssia – turvallisuuspolitiikasta maastotaitoihin – joista naiset saivat
valita. Aika tarkkaan 200
kurssilaista ympäri maata oli
tullut oppimaan turvallisuustaitoja. Ikäjakauma oli 15 ja
70 vuoden välillä.
Maaherra Anneli Tainan
tietoisku Naisten Valmiusliitosta oli paikallaan ja hyvä

avaus tapahtumalle.
Pääsihteeri Lotta Mertsalmessa on ihan selvää vääpeliainesta, kun hän kirkkaalla
äänellä komensi kutsuvieraat
bussiin ja tutustumaan eri
harjoituskohteisiin. Minuuttiohjelma toimi uskomattoman hyvin.
Meitä kaikki mukana olleiden mieltä lämmitti, että
ministeri Paula Risikko oli
ehtinyt kiireiltään seuraamaan harjoitusta. Puheenvuorossaan hän toi esille
meidän maanpuolustajien
huolen nuorten osaamisessa
arjen turvallisuutta
uhkaavissa häiriötilanteissa. Yläasteella olisi oikea
hetki kouluttaa näitä asioita
nuorille.
Veteraanien tervehdyksen
ja tunteellisen kiitoksen kurssin järjestäjille esitti kanslia-

neuvos Holger Strandberg.
Harjoituksen budjetti oli
alle 15.000 €, mikä on pieni
summa, kun sai nähdä miten
paljon tehokasta koulutusta

Pysäköintikielto pohojalaasittain.

kurssilaiset kolmen päivän
aikana saivat
Harjoituksen johtajan
Mirja Assisen on syytä hymyillä.
Pääesikunnan edustaja
majuri Väinölä totesi, että
sotilasammattilaisten olisi
syytä useimmin osallistua
tämän tyyppisiin harjoituksiin
Yhteenvetona voi todeta,
että näin paljon ”akkaenergiaa” rikastuu harvoin Kauhavalle. Kaikkien osanottajien
kasvoilla oli aurinkoinen ja
iloinen ilme.
On kuitenkin yksi asia,
josta on pakko esittää isänmaallinen vastalause:
On se niin väärin, että me
sinivalkoiset munakkaat emme saa osallistua NASTAkursseille ?
Heikki Pääjärvi

Reserviupseerit kurssille!
Sijoitetun ja sijoitettavan reserviupseerin
perustaitoihin kuuluu
kyetä toimimaan joukkueen johtajana, komppanianpäällikkönä tai
erilaisten esikuntien
upseereina.

Onko valmiutesi
ajan tasalla?
Mikä on valmiutesi toimia yhteistyössä komppanian komentopaikan,
pataljoonan esikunnan
tai ylempien esikuntien
kanssa?
Riittävätkö tietosi ja
taitosi tulla sijoitetuksi
pataljoonan esikunnan
upseeriksi?
Ovatko Nato -yhteensopivat taktiset merkit jo
hallinnassa?
Tunnetko esikunnan
karttajärjestelmät?
Tiedätkö tiedustelun
merkityksen ja tieduste-

lutiedon jalostamisen suunnitelmaksi?
Osaatko sujuvasti käyttää
pataljoonan esikunnan viestivälineitä niin kuin jokaisen
esikuntaupseerin tulee?
Miten tehdään tilanneilmoitus ja annetaan tilanneselostus?
Jos voit vastata kaikkiin
edellä esitettyihin kysymyksiin myöntävästi, omaat
valmiudet tulla sijoitetuksi
pataljoonan tasoiseen esikuntaan. Jos kaikki asiat
eivät ihan vielä ole ”hanskassa”, tule kiireen vilkkaan
parantamaan valmiuksiasi!

Tartu tilaisuuteen!
Nyt Sinulla on erinomainen
tilaisuus lisätä ja päivittää
valmiuksiasi. MPKY:n koulutustarjonnassa on juuri Sinulle suunnattu koulutus. Se
toteutetaan sekä Pauha- että
Vuori -harjoituksissa.
Lähin ajankohta on seu-

raava Vuori -harjoitus syyskuussa Haapajärvellä.

Nousujohteinen
koulutus
Katso MPKY Keski-Pohjanmaan kurssiohjelmaa
netistä ja ilmoittaudu pikaisesti kurssille. Kurssiviikonlopun aikana saat perusteet
työskentelyyn pataljoonan
esikunnassa.
Koulutus on nousujohteista. Tulevina vuosina
tavoitteena on järjestää
esikuntatyön jatkokurssi
joko Pauha- tai Vuori-harjoituksessa. Jatkokurssille
pääsyn ehtona on peruskurssin käyminen. Jatkokurssilla tullaan pelaamaan
pataljoonan esikunnan toimintaa.
Vuori -harjoituksen esikuntatyön kurssilla on
rautaista ammattitaitoa tarjolla. Tule kuulemaan mitä
esikunnissa työskenteleviltä

reserviupseereilta edellytetään.
Kurssin pohjaksi pataljoonan komentajan
päätöksen antaa evp kapteeni. Kouluttajina toimivat reserviupseerit, jotka
ovat olleet sijoitettuna
pataljoonan esikuntaan
tai käyneet MPKY:N esikuntatyön perus- ja jatkokurssin.
Paljon puhutaan, että
reservin upseereille ei
järjestetä juuri heille kohdennettua ajankohtaista
koulutusta. NYT ON.
Tartu tilaisuuteen ja ilmoittaudu heti!
www.maanpuolustuskoulutus. -> Keski-Pohjanmaa -> Esikuntatyöskentely / Vuori-harjoitus.
terveisin kurssin
johtaja
Matti Kiviniemi
kapt-res
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Perhon erämaa kutsuu

Haanen Jotokselle
osallistujia
Jotos suoritetaan kolmihenkisin joukkuein,
osallistumismaksu 30 euroa per joukkue.
Jotoksen ajankohta:

7.–9.8.2009.

Harjoituksen johtaja:

Toivo Itäniemi
0400–766423

Ilmoittautuminen MPK;n kautta
tai harjoituksen johtajalle.
Paikallisosasto Haane/Perho MPK

Pyhäjärven ampumaradalla valmistaudutaan ammuntaan.

Piiripäällikön pamaukset
Tattarin Terhon aamukamman lyhentyessä Terho on
lähtenyt kiertueelle aseineen,
varusteineen ja makkaroineen. Terhon ”läksiäiskiertue” rantautui Pyhäjärvelle
Toukokuun alussa. Syksyyn
mennessä Terho kiertää jokaisen paikallisosaston järjestäen siellä erittäin mielenkiintoisen koulutustapahtuman.
Pyhäjärven ampumaradalle oli saapunut 15 aktiivi maanpuolustajaa. Kaikki
eivät ehkä olleet Terholle
tuttuja, mutta kaikki tunsivat varmasi Terhon! Sen
verran Terhon naama on
tullut kaikille tutuksi harjoituksissa.
Ohjelmassa oli leikkimielinen kilpailu, jossa lajeina
oli tarkkuusammunta, käsikranaatin heitto ja sovellettu
”merkkariammunta”.
Ei niistä tässä vaiheessa
sen tarkemmin, jotta jännitys säilyisi niissäkin paikallisosastoissa joita Terho
ei ole vielä käynyt ammuttamassa. Lisäksi ammuttiin
piirin reserviläiskivääreillä
kouluammunta.
Ja siitä mistä piiripäällikkö tunnetaan on se, että paikalla oli varmasti palkintoja,
syötävää ja juotavaa!
Muistankin kun aloittelin
paikallisosaston päällikön
hommia, niin ensimmäisiä

Veteraanitapahtuma 2009
suunnittelu on käynnistynyt.
Yhteydenotot veteraani- ja
reserviläisjärjestöihin eivät
kaikkien yhdistysten osalta
toteutuneet suunnitellulla
tavalla. Eräs syy on siinä,
että em. järjestöjen piirien
toiminnanjohtajia tai piirisihteereitä ei ole kaikilla
niillä paikkakunnilla, joissa
toimii SRTL:n yhdistys.
Pyydän kuitenkin ottamaan yhteyttä alueenne
veteraani- ja reserviläisjärjestöjen jäsenyhdistyksiin
mahdollisimman laajan
joukon saamiseksi mukaan
suunnitteluun ja tapahtuman
toteuttamiseen.

Veteraanitapahtuma on
haaste

Piiripäällikkö Terho Tattari järjestää läksiäiskiertueena mielenkiintoisia koulutustapahtumia.

Terhon sanoja mitkä jäivät
mieleen oli ”syötät ja juotat

ne sitten hyvin!”. Näinhän se
on; maanpuolustaminen voi

olla mukavaakin!
Seppo Ruotoistenmäki

Merkkarikisa (kasaammunta ilmakiväärillä, käsikranaatin heitto,
pika-ammunta rk:lla):
Olkkola Ari 37 p., Lamu
Petri 33 p., Haasiomäki
Osmo 21 p., Haasiomäki
Eino 20 p. ja Ylitalo Antero 19 p.
Kouluammunta (70
m): Lamu Petri 94 p., Haasiomäki Eino 92 p., Ylitalo Antero 91 p.,Sillanpää
Risto 90 p. ja Olkkola Ari
89 p.

19 p., 3. Eklund Mika 18 Pekka 90 p., Lukkarila
Pyhäjärvi 8.5.2009: ri
p., 3. Vatka Matti 18 p., 5. Juha 89 p. ja Turpeinen

Merkkarikisa: Kärkkäinen Juha 31 p., Kauranen
Ari 31 p., Suvilehto JuhoPekka 28 p., Pietikäinen
Tapani 24 p. ja Pekkarinen
Tapio 24 p.
Kouluammunta (100
m): Tapaninaho Ensio 88
p., Kekkonen Hannu 87
p., Pekkarinen Tapio 83 p.,
Kauranen Martti 80 p. ja Suvilehto Juho-Pekka 74 p.

Veteli 15.5.2009
Merkkarikisa: 1. Hautala
Pasi 30 p., 2. Nykänen Ka-

Tunkkari Perttu 15 p.
Kouluammunta (80 m):
Vatka Matti 89 p, Hautala
Pasi 89 p., Tunkkari Perttu
88 p., Harju Timo 85 p. ja
Nykänen Kari 84 p.

Kälviä 29.5.2009
Merkkariammunta: Hannula Sakari 30 p., Riihimäki
Juha 25 p., Lukkarila Juha
21 p., Kakkuri Jouni 21 p.
ja Isotalo Pekka 21 p.
Kouluammunta (100m):
Riihimäki Juha 92 p., Hannula Sakari 90 p., Isotalo

Haluan myös korostaa, että
tapahtuma on veteraanien
haaste koko kansalle. Heidän mukanaolonsa haastajina on tietysti erittäin tärkeää. Edelleen tapahtuma
suunnitellaan yhdessä mukaan lähteneiden järjestöjen
kanssa.
Myös vetovastuu ja toimikunta päätetään paikkakunnittain järjestäytymiskokouksessa, jonka koollekutsuja on SRTL:n yhteyshenkilö. Siis automaatisesti
vetovastuu ei kuulu SRTL:n
yhdistykselle, vaan toimi-

kunta valitaan 1. kokouksessa. Tapahtuma voidaan
luonnollisesti järjestää myös
paikkakunnalla, jossa ei ole
SRTL:n yhdistystä. Uskon,
että reserviläisyhdistykset
ottavat vetovastuun, kun
saavat tietää, mistä on kysymys.
Tavoitteena on tehdä
liikuntatapahtumasta kansalaistapahtuma, jossa veteraanisukupolvi ulkoilee
hyvän asian puolesta yhdessä nuorempien sukupolvien kanssa. Erityisesti
panostetaan koululaisten ja
urheiluseurojen saamiseksi mukaan. Myös perheet
ovat tervetulleita mukaan.
Tapahtuma pyritään järjestämään mahdollisimman
monella paikkakunnalla.
Tällä hetkellä tapahtuma
on suunnitteilla 23 paikkakunnalla.
Pyydän kaikkia järjestöjä lähettämään pitämänne
kokouksen pöytäkirjan tai
ainakin kertomaan missä tapahtuma järjestetään
(paikkakunta, lähiosoite,
tapahtuman yhteyshenkilö)
valtakunnallisen järjestelytoimikunnan sihteerille,
Heikki Pietilälle heikki.
pietila@rauhanturvaajaliitto..
Heikki Holma
puheenjohtaja

Tapahtumassa ovat mukana:

Kevään kisatuloksia
Toholampi
5.5.2009

Rauhanturvaajat
kutsuu reserviläisiä

Keijo 88 p.

Reisjärvi 5.6.2009
Merkkariammunta: 1.
Vedenpää Antti 37 p., 2.
Uusikangas Juha 36 p.,
3. Nyman Janne 30 p., 4.
Marjamaa Markku 29 p.,
5. Liimatainen Ari 28 p.
Kouluammunta (100
m): 1. Uusikangas Juha
83 p., 2. Nyman Janne 82
p., 2. Åvist Petri 82 p., 4.
Liimatainen Ari 72 p., 5.
Marjamaa Markku 68 p.

Sotainvalidien Veljesliitto
Suomen Sotaveteraaniliitto
Rintamaveteraaniliitto
Rintamanaisten Liitto
Suomen Rauhanturvaajaliitto (SRTL)
Kaatuneitten Omaisten Liitto
Reserviläisliitto (RES)
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL)
Suomen Lions Liitto
Suomen Lottaperinneliitto
Suomen Latu
Naisten Valmiusliitto
Reserviläisurheiluliitto
Maanpuolustuskiltojen Liitto
Tammenlehvän Perinneliitto
Suomen YK-liitto
Suomen Partiolaiset
Suomen Sotilasurheiluliitto
Suomen Kuntourheiluliitto
Sotilaspoikien Perinneliitto.
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KILPAILUKUTSU
Palvelusaseammunnat
Paikka: Haapajärven Varikonrata
Aika: Touko-syyskuu
3.5, 7.6, 5.7, 2.8 ja 6.9 alkaen klo 11:00
Lajit Reserviläiskivääri 7,62*39 Ra 3 ja Ra 7
Pistooli 9 mm 10+10+10+10laukausta.
Lisäksi tarvittavat koelaukaukset.
Aseet vakiovarusteisia.

Ammunnan kulku
Reserviläiskiväärillä ammutaan Ra 3 ja Ra 7
(6+6+6)
Pistoolilla ammutaan 20+20 laukausta joista
ensimmäiset 20 paikallaan olevaan tauluun.
Seuraavat 20 laukausta ammutaan parilaukauksina kahdesta lippaasta 3 sekunnin kääntöön.
Paras 10 laukauksen sarja otetaan huomioon.

Palkinnot Kesän aikana järjestetystä viidestä (5) kilpailusta otetaan kolme (3) parasta tulosta huomioon joiden yhteistulos on kilpailijan
tulos. Kolme sarjojensa parasta palkitaan, lisäksi parhaan yhteistuloksen saanut palkitaan.
Palkintojen jako suoritetaan syyskuun 6.9 kilpailun yhteydessä.
Sarjat Vain yksi sarja.
Johtaa Rainer Artismaa 040–7605310
Maksu Osallistumismaksu
15 € kilpailu tai 5 € laji.
Huom ! Ampujilta vaaditaan ampumaharrastevakuutus tai vastaava.

Tervetuloa!
Tulokset löytyvät sivulta
www.haapajarvi-reisjarvi-reservilaiset.

KILPAILUKUTSU

Jepenpytty
Paikka Haapajärven varikonrata
Aika Sunnuntaina 26.7.2009
alkaen klo 11.00
Lajit: Pienoispistooli (kal.22.), 5 koelaukausta
ja 5+5+5 kilpalaukausta.
Reserviläiskivääri 7,62*39, 5 koelaukausta ja
6+6+6 kilpalaukausta.
Matka 150m. Yhteistulos ratkaisee sijoituksen.
Pistoolilla ammutaan koulutauluun,
Reserviläiskiväärillä ammunta on Ra 7
Palkinnot: Voittajalle vuodeksi kiertopalkinto ja
3 parasta palkitaan.
Sarjat: Vain yksi sarja.
Johtaja:
Ammunnan johtajana toimii Ari Haapa-aho
Maksu Osanottomaksu on 10 € kilpailu.
Huom ! Ampujilta vaaditaan ampumaharrastevakuutus tai vastaava.
Lisätietoja Ari Haapa-aho 040–500 8828

Tervetuloa!

Henkilökohtaisen kisan 5 parasta oikealta lukien Stefan Järndahl, Anders Backlund, Mika Tapanainen Filip
West ja Mauri Korkeamäki.

Pietarsaaren Seudun Reserviläisten
haastekilpailu 2009
Haastekilpailu käytiin toukokuussa sateisissa olosuhteissa, mutta kisa saatiin
vietyä läpi vaikka tulospaperit pääsivät välillä hieman
kastumaan.
Kisa käytiin perinteen
mukaan keräämällä pisteitä kiväärillä, pistoolilla ja
haulikolla.
Joukkueita olivat asettaneet reserviläiset, Pedersören Seudun Riistanhoitoyhdistys ja Pietarsaaren
Metsästysseura. Ampujia
oli nuorista ikämiehiin.
Vuoden kuluttua perinne
jatkuu uusin koitoksin.

Joukkuekisan tulokset –
Lagtävlingsresultat
1. Pietarsaaren Seudun Reserviläiset/Jakobstadsnejdens Reservister
RES) 818.5 pistettä/poäng:
Stefan Järndahl 329.0, Filip
West 268.5, Rolf Backström
221.0 p.
2. Pedersören Seudun
Riistanhoitoyhdistys/Pedersörenejdens Jaktvårdsförening (PR) 739.0 pistettä/
poäng: Mika Tapanainen
271.5, Ulf Östman 240.5,
Anton Tapanainen 227.0 ”
3. Pietarsaaren Metsästäjät/Jakobstads Jägare 620.5
pistettä/poäng: Mauri Korkeamäki 245.5, Miska Karvonen 233.0, Johan Tonberg
142.0.

Jakobstadsnejdens
Reservisters
utmaningstävling 2009
Utmaningstävlingen i maj
råkade infalla under regniga
förhållanden, men trots att
resultatpapperen emellanåt
blev litet våta kunde tävlingen genomföras.
Tävlingen gick såsom
tidigare ut på att samla poäng med gevär, pistol och

C-H Othman suotittaa osuuttaan kivääriammunnassa.

hagelbössa. Reservisterna,
Pedersörenejdens Jaktvårdsförening och Jakobstads Jaksförenings hade
ställt upp med lag.
Skyttarna bestod av såväl

Ammuntapäivä
2.5.2009
Tulokset:
Pystykorva (Spol-taulu, 10 laukausta 140 m,
max 50 pist.)
1. Kajuutti Ari 50 p,
2. Kivelä Hannu 46 p,
3. Flink Olavi 42 p, 4.
Vehkalampi Joona 42 p,
5. Lassila Olavi 40 p, 6.
Pigg Raimo 38 p, 7. Poh-

jola Juho 36 p, 8. Päivärinne Sami 36 p, 9. Korte
Mika 32 p, 10. Kinnunen
Matias 30 p, 11. Ylitepsa
Mikko 15 p, 12. Toivola
Marjut 9 p.
Tulokset lehteen
toimitti
Jorma Koivuniemi

unga som oldboys. Nästa
år för vi traditionen vidare
med nya tag.
Raimo Risikko

Henkilökohtainen kisa –
Individuella resultat
1. Stefan Järndahl 329
pistettä/poäng RES
2. Anders Backlund 312
p. RES
3. Mika Tapanainen 271
p. PJUF
4. Filip West 268.5 p.
RES
5. Mauri Korkeamäki
245.5 p. PMS

Esikuntakurssi,
Kajaani 6.5.2009
1 Biskop Kim 91, 2 Myllymäki Jari 89, 2 Pikkarainen Jani 89, 4 Torppa
Jukka 87, 4 Hämäläinen
Pasi 87, 6 Paananen Antti
86, 7 Skytte Mikael 82,
8 Laine Arttu 77, 9 Olli
Ari 75, 10 Pouttu Risto
75, 11 Vatka Matti 75, 12

Aurtio Kari 72, 13 Marttila Perttu 69, 14 Tattari
Terho 67, 15 Paasila Pasi
66, 16 Kalliomaa Jorma
65, 17 Peuranto Kimmo
62, 18 Saari Matti 60, 19
Hauta-aho Rauno 60, 20
Roiko-Jokela Antti 49,
21 Pääjärvi Heikki 33
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Rannikkomyrsky VIII
Lohtaja 14.–16.8.2009
Tasisimulaattorilaittein käytävä
sissiharjoitus. Kouluttajana
KAIPR:n sissikouluttaja.
Kurssilla päivitetään ja harjoitellaan koottuun sissitoimintaan liittyviä asioita. Painopiste kohteen
tiedustelu ja kohteen tuhoaminen. Kurssilaiset
toimivat kahtena sissijoukkueena.
Ilmoittautuminen www.mpky.
kurssinumero 0608 09 12023,
tai piiritoimistoon puh. 0207 56 9037.
Kurssinjohtajana
Antti Vieri puh. 0400–908 123.
Vääpeli Jouni Kakkuri puh. 050–359 5488.

Pohjanmaanlinja järjestetään
heinäkuussa Ylivieskassa
Yhdeksäs Pohjanmaanlinja
järjestetään 23.–26.7.2009
Ylivieskassa. Sissi- ja tiedusteluharjoituksen valttina
on aidosti kaksisuuntainen
tilanne eli vihollisen toiminta vaikuttaa tapahtumiin
aivan kuten omakin.
Keltaisen ja sinisen komppanian lisäksi harjoituksessa
toimii molempien puolien
operatiivisia joukkoja sissien ja tiedustelijoiden lisämaaleina.
Tilanne on koko harjoituksen ajan jatkuvasti ”päällä” eli mitään lepo-, ruokatai koulutustaukoja ei ole.
Värikuula-aseen osumasta
kaatuneet lähetään tuoreina täydennyksinä heti täydennykseksi komppaniansa
vahvuuteen.
Komppanioiden päällystö on nimetty jo ilmoittautuneista, mutta varsinkin
joukkueenjohtajia yhä kaivataan.
Pohjanmaanlinjan varsinainen ilmoittautuminen
päättyy 7.7.2009.
Lisätietoja:
www.pohjanmaanlinja.net
Antti Mäki
0400 803 714
antti.maki@iki.

Huomio
Reserviläiset!
Haapajärven-Reisjärven Reserviläiset ovat avanneet
kotisivut, sivuilta löytyy tulevien kisojen tulokset ja
muuta tietoa toiminnastamme. Sivuja päivitetään kevään aikana. Sivut löytyvät osoitteesta.

www.haapajarvireisjarvi-reservilaiset.
Täällä on kuvia myös Mpk:n Vuori-harjoituksista.
Huom! Edellisessä lehdessä oli osoite väärä, pahoittelen virhettä.
Markku T.

Piirimestaruus-09
Pietarsaari 7.6.2009. PJ-res yleiskilpailu. Lopputulokset
Tulostettu: sunnuntai 7.6.2009 20:52:53

Toistensa lisäksi sissi- ja tiedustelukomppanioiden havainnoinnin ja tuliylläköiden kohteena on ”kevyesti mekanisoitu” jalkaväkitoiminta.

2009 päällystö, vasemmalta kadetti Saad, joka kohtaa luutnantti (res) Björnin
ja kersantti Kolehmaisen johtaman sinisen komppanian. Sinisten varapäällikkö
on ylikersantti Hovila (ei kuvassa).

Sij. Kilpailu % Pisteet
1 100,0000 323,3347
2 82,5136 266,7951
3 80,2026 259,3227
4 72,1319 233,2274
5 71,1442 230,0338
6 69,3019 224,0770
7 62,6626 202,6098
8 61,1116 197,5949
9 58,4384 188,9517
10 56,4571 182,5453
11 55,3072 178,8275
12 51,0083 164,9276
13 48,7631 157,6680
14 43,9318 142,0467
15 42,1617 136,3235
16 39,9356 129,1256
17 31,0395 100,3614
18 30,8251 99,6681
19 29,3428 94,8754
20 23,5290 76,0775
21 23,3932 75,6383
22 22,4139 72,4718
23 13,5645 43,8587

Kilpailija
Yhdistys Luokka
Dahlin Joakim PJ-res
Avo
Granrot Mikael PJ-res
Avo
Skytte Mikael PJ-res
Vakio
West Filip
PJ-res
Avo
Virkkala Juha Yliv-res Avo
Tapanainen Mika PJ-res Avo
Grön Fredrik PJ-res
Avo
Saariaho Toni PJ-res
Avo
Bäckström Rolf PJ-res Vakio
Valkonen Esa PJ-res
Avo
Hyvärinen Mikko Yliv.
Vakio
Backlund Anders PJ-res Avo
Haga Kjell
PJ-res
Vakio
Hautala Arto
Vakio
Vainio Esa
Isok.res 50Avo
Nikkola Matti Yliv-res. Vakio
Järndahl Stefan PJ-res Vakio
Estala Petri PJ-res
50Avo
Ylikangas Heikki Yliv.res Vakio
Saviaro Kimmo PJ-res Vakio
Holmbäck Matias PJ-res Vakio
Serenius Reijo PJ-res 50Avo
Gustafsson Nicklas PJ-res Vakio

Reserviläisten piirinmestaruuskilpailut Himangalla
kilpailtiin
Nivalan Pyssymäellä
Tulokset 21.5.2009
Pienoiskivääri 60 ls. Makuu
Yleinen: alik. Yrjö Uusivirta Nivalan res. 575, lentostm Arvo Hakula Nivalan
res. 551, (alokas) Jarno Uusivirta Nivalan res. 497
Y 50: alik. Matti Ylikoski Nivalan res. 566, korp.

Jukka Saukko Nivalan res.
545
Y 60: korp. Eero Marjakangas Ylivieskan res.
576, korp. Kalervo Simi
Ylivieskan res. 570, maj.
Eino Mehtälä Nivalan Res.
Ups. 477
Y 70: kapt. Alpo Hakala
Kokkolan Res.Ups. 571,

vääp. Ossi Loukkaanhuhta, Toholammin res. 566,
yliltn. Paavo Jalander Toholammin Res.Ups. 564,
autostm. Tapio Välikangas
Toholammin res. 542
3 x 20 ls
Yleinen: alik. Yrjö Uusivirta Nivalan res. 545,

ltnstm. Arvo Hakula Nivalan res. 518, (alokas) Jarno
Uusivirta 396
Y 70: autostm. Tapio
Välikangas Toholammin
res. 515, kapt. Alpo Hakala Kokkolan Res.Ups. 493,
vääp. Ossi Loukkaanhuhta
Toholammin res. 459

Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piirin ampumahiihtomestaruuskilpailut pidettiin Himangalla
29.3.2009
Sarja Y 9 km: 1. Risto Pernu 28,30 sakot 0+2,
2.Teemu Pietilä 35,14 sakot
2+2
Sarja M 40–55v 6km: 1.
Jarmo Pietilä 19,45 sakot

0+1, 2. Reijo Juola 23,16
sakot 2+4
Sarja M 60–75v 4 km: 1.
Henning Nynäs 16,52 sakot
2+2, 2. Jouko Toivola 18,10
sakot 3+3, 3. Tor Prest 19,11
sakot 0+3, 4. Dage Nynäs
21,35 sakot 1+5, 5. Aarne
Haapaniemi 22,45 sakot
1+3.
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RAATE HARJOITUS

Vesi- ja viemärilaitos 1.1.2009 alkaen.

Harjoituksen osanottajat koolla ennen RK-ammuntaa.
Tulokset sivulla 22.
Loistava
oppaamme
31 vuotta
rajavartiostossa
palvellut evl
Teuvo Saharinen.
Sinivalkoinen
Kiitos myös
KPO-konsernille ja
Kokkolan Osuuspankille harjoituksen taloudellisesta
tukemisesta.

 KULJETUKSET PÄIVITTÄIN
YMPÄRI MAAKUNTAA
 MUUTTOKULJETUKSET

KULJETUSPALVELU
Pasi Syrjälä Ky
Rekiläntie 581, 69100 Kannus
Puh. 040 7156 049, 06-873 407

Talvisodan muistomerkki: "Tällä paikalla
katkaistiin vihollisen vetäytymistie vuoden viimeisinä päivinä 1939."
Vas. joukkohauta.

Piirin tulevat kilpailut 2009
Palvelus-ammunta 3&4 (Pist.) Pietarsaari,
JSF: n ampumarata 28.6. klo 18.00
(Res & Rul SM (25.7)karsinta) Timo Virkama 040 – 7447 426
Palvelus-ammunta 1&2 (RK) Kokkola, ampumarata
4.7. klo 13.00 (Res & Rul SM (25.7)karsinta)
Mika Virtanen 040 – 5044 901, Christer Eriksson 040 – 5525 269
Kaksoishirvi Pietarsaari, JSF:n ampumarata 2.8. klo 18.00
Jan-Erik Backlund 050 – 3560 778
Pienoiskivääri tarkka-ammunta Ylivieska,
ampumarata 9.8. klo 10.00 Arto Hautala 040 – 5657 364

Leppäojantie 7
69100 Kannus
ph. 010 4253 730

Teollisuustie 3
67600 Kokkola
p. 010 4253 740

Kokkola  Kannus

Kuntotestit 2009
Lihaskuntotesti + Cooper
12.8 Pedersöre, Sursikin urheilukenttä klo 18.00 Jan-Erik Backlund
050 – 356 0778
14.8 Kannus, Kitinkankaan urh.keskus klo 18.00
Olli Somero 050 – 349 0779
Marssi/ Vaellus 5.6. Kannus–Sievi, Pikkuratavaellus
Eskola klo 22.00 14/40km Erkki Koivisto 044–374 5451

MONIPUOLISTA KONEURAKOINTIA!

KONEURAKOINTIA.FI
050-567 1825

Ampumasuunnistus Kälviä, ampumarata 27.8 klo 18.00
Markku Törmä 050 – 5648 796
Sotilasasekilpailut Haapajärvi, Varikonrata 5.9 klo. 10.00
Kiv 300m, RK ,Isopistooli Raimo Palomäki 040 – 7245 615
Pienoiskivääri kasa-ammunta Lohtaja, Huoraati
26.9. klo 9.00 3x10 lks 100m Matti Lukkarila 0400 – 125 124
Ilma-asekilpailut Ylivieska, Ylivieskan lukio 28.11. klo10.00
Esa Isokoski 044 – 449 2510

Ammuntaosuudet
28.6 Pietarsaari PA 3 & 4 JSF:n rata klo.18.00
Timo Virkama 040-7447 426
4.7 Kokkola, PA 1 & 2 ampumarata klo 18.00
Christer Eriksson 040–552 5269
26.8 Kokkola, RK ampumarata klo 18.00
Mika Virtanen 040–504 4901

11.9 Kannus RK n:o 3 Janne Isohanni 044–551 5973
Hietakankaan ampumarata klo 18.00
Ammuntaosuudet järjestetään myös paikkakunnittain kilpailukalenterin mukaisesti.
Suunnistusosuudet ”helppo 5 km”
Osallistutaan eri paikkakuntien urheiluseurojen järjestämiin maanantai ja torstai-rasteihin.
Lihaskuntotesteissä käytettävä puristuspainemittarit saatavilla Antti
Roiko-Jokelalta 044 - 5131 550 ja Terho Tattarin toimistosta 0400
– 746 743. Täydellinen merkintä vaatii kaikki neljä osasuoritusta =
yksi korvaavakertausharjoitus vrk
Mikael Skytte, Urheiluvastaava,
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri ry.
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Vuori-harjoitus Haapajärvellä
syyskuussa
Haapajärvellä järjestetään
MPK:n Vuori-09 harjoitus
18.–20.9.2009
Harjoitus pidetään Haapajärven varikon alueella
ja joukot majoittuvat telttoihin, harjoitusalueelta ei ole
yöksi mahdollista poistua.
Lisätietoja harjoituksesta
löytyy Mpk:n sivuilta josta
voi myös ilmottautua kursseilla.

Ristikangas & Kinnunen Oy
Seinäjoki
p. 06-421 9200

Maastossa tehdään muun muassa lääkintätehtäviä.

taan ennen kurssille tuloa
perehtyvän kurssisivuille
liitteeksi tulevaan aineistoon. Koulutuksen kannalta on keskeistä tuntea pääpiirteissään sotilaallisten
merkkien ja lyhenteiden
käyttöperiaatteet, esikunnan henkilöiden työnjako
ja henkilöille asetettavat
vaatimukset.
Kohteensuojauksessa
koulutustavoitteet ovat.
Kurssin tavoitteena on opettaa
- strategisen iskun uhkakuva

- vartiomiehen toimivaltuudet
- aluepartiointi
- kulunvalvontapaikan perustaminen ja toiminta
- kohdehenkilön kohtaaminen
- asiapapereiden tarkastus
- varoituslaukauksen ampuminen
- päällekarkauksen torjuminen ampumalla
- ampumataidon kehittäminen
- henkilö- ja ajoneuvotarkastus
- kohdehenkilön kahlinta.

Haapajärven Varikolla 18.–20.9.2009

Kursseja 10

Harjoituksenjohtaja
Jouni Liuska
puh. 0400–747 126

Haapajärven Varikko
Evl Jukka Nikkari

Harjoituksen vääpeli
Markku Takala
puh. 0400–889 660

Esikuntatyöskentely
kj Matti Kiviniemi
kouluttaja Jukka Torppa
Sami Salmu
18.–20.9.

Kohteensuojaus
kj Jani Pikkarainen
18.–20.9.

Sissitoiminta
kj Tuomas Rautio
18.–20.9.

Arki Turvalliseksi
kj Simo Säippä
18.–20.9

Ammunnanjohtajakurssi
kj Janne Nyman
19.9.

Kouluttajakoulutus
osa 3
kj Joni Jämsä
19.9.

Perustaminen
kj Rainer Artismaa
18.–20.9.

Kenttämuonitus
kj Kari Muje
Kouluttaja Marjatta Tiitto
18.–20.9.

Nuorten Vuori
kj Mika Katajamäki
19.–20.9.

Rastikoulutus 18.–20.9.
Viesti
kj Seppo Ruotoistenmäki

Lassila & Tikanojalta saat:
- Jäteastiat ja kuljetukset
- Lokakaivojen tyhjennykset
- Viemärien ja salaojien
puhdistukset sekä kuvaukset
- Kuivaimuroinnit
- Painepesut ja vesipiikkaukset
- Vaihtolavat, roskasäiliöt,
puristimet ja paalaimet
- Bajamaja vuokra WC:t

Asianajotoimisto

Vuori 2009 harjoitusorganisaatio
Tavoitevahvuus 130

Anna jätehuolto
asiantuntijan tehtäväksi.

Ensiapu
kj. Arto Kankaanpää

Päivä armeijassa
kj Terho Tattari
19.9

Sissitoiminta toimii maaliosastona kohteensuojauksella ja kurssilla perehdyttää
tiedusteluun mm. liikenteenlaskentaa tuliylläköihin ym.
Ammunnanjohtajakurssi on päivän kestävä ja
antaa valmiudet ammuttaa
piirin aseilla ja toimia ammuntojen johtajina.

Vaasa
p. 06-312 0250

PÖRHÖN
AUTOLIIKE OY
Vaunumiehenkatu 4
67700 KOKKOLA
-KARLEBY
020 762 44

Vaunusepäntie 10
68660 PIETARSAARI
-JAKOBSTAD
020 762 44

Kouluttajakoulutus osa
3 on tarkoitettu tuleville
kouluttajille ja he suorittavat tällä kurssilla näytön
taidoistaan ja näytön hyväksytysti suorittaneet saavat
oikeuden toimia kouluttajina oman alansa kursseilla.
Perustaminen varustaa
ja purkaa kaikki kurssit ja
antaa koulutusta jakolinjan
toiminnasta perustamiskeskuksessa.
Kenttämuonitus muonitta kaikki harjoitusjoukot
harjoituksen aikana, antaa
koulutusta kenttäkeittiön
toiminnasta.
Nuorten Vuori on nuorille suunnattu kurssi jolla
kurssilaiset tutustuvat muiden kurssien toimintaan ja
suorittavat Erä-vaellusta ja
yöpyvät maastossa, sisältää
mm. erätaitojen opettelua.
Päivä armeijassa on kehitysvammaisille suunnattu
kurssi jolla päästään tutustumaan elämään intissä. Sisältää mm. teltanpystytystä,
ruuanlaittoa trangialla, sulkeisharjoittelua ja ensiapukoulutusta ym. jokapäiväiseen elämään tarvittavia
taitoja.
Lisäksi rastikoulutuksena
annetaan koulutusta viestija ensiapukoulutusta muille
kurssilaisille.
Tiedotteen värkkäsi
"Harmaa Eminenssi"

Paljonko eläkettä
sinä haluat?
>YSWSXc^>OO=OVOU^KOVsUO]STYS^_]
Rantakatu 14 A
Kokkola
0200 3000 (pvm/mpm)
nordea.fi

Selekta-vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, joka myy Selektavakuutuksia asiamiehenään toimivan Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreiden sekä
oman myyntiorganisaationsa kautta.

HUOMIO!
Tiedottakaa toiminnastanne
piirilehdessä! Lähettäkää
tiedotteet, tulokset,
tä
jutut ja kuvat
pis to
osoitteeseen
tie elle!
e
paajarvi@multi.
liikk

Nordea Pankki Suomi Oyj

Esikuntakurssilla koulutustavoitteet ovat seuraavat: Perehdytään torjuntapataljoonan esikunnan
tehtäviin, organisaatioon
ja esikunnan henkilöstön
työnjakoon. Tavoitteena on
antaa kurssilaisille yleiskuva työskentelystä pataljoonan esikunnassa. Kurssin
käyneillä on perustiedot,
joiden hallinnan osoittaminen antaa Puolustusvoimille mahdollisuuden harkita
henkilön sijoittamista esikuntatehtäviin.
Kurssille tulevien odote-

www.lassila-tikanoja.fi

Lassila & Tikanoja Oyj, Vasarakuja 11, 67100 Kokkola
Soita ja pyydä tarjous! puh. 010 636 161

Harjoitus sisältää
mm. seuraavat
kurssit.
Esikuntatyöskentely
Kohteensuojaus
Sissitoiminta
Arki turvalliseksi
Ammunnanjohtaja
Kouluttajakoulutus osa 3
Perustaminen
Kenttämuonitus
Nuorten Vuori
Päivä armeijassa
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Pohjanmaan Maanpuolustaja

26 — 2 /2009

Kesäkuu 2009

Reittikarttaan on merkitty tärkeimmät kohteet. Kartassa on myös kuvat kohteesta 1900-luvun alussa ja
nykypäivänä.

KANNUKSEN O
KAUKOLÄMPÖ Y
Puhelin ......... (06) 8743 800
Päivystys ...... 044-0265 633
Fax ............... (06) 873 490

Maanrakennus

Huuki Oy

huukioy@kotinet.com

- Maanrakennustyöt - Sähkö- ja puhelinkaapeleiden auraus
- Huom! Maalämpöputkien auraus
- Kokonaisurakoinnit - Jätevesijärjestelmät

Raimo Huuki
040 5567539

Janne Huuki
044 533 8068

Marko Huuki Ky
- Salaojasora, Hiekka, Murskeet ym.

Marko Huuki .... 0400 767 346

Isokatu 14, 67100 Kokkola
Puh. (06) 831 3884

www.vakkurinkukka.fi

Uusi puhelinnumeromme on

010 444 3560
Handelsbanken
Kokkola
Mannerheiminaukio 2

Jääkäreiden koulutuspaikasta
yhä kiinnostavampi matkailukohde
Pohjois-Saksan Hohenlockstedtissa vietettiin 18.
huhtikuuta Keisarillisen
harjoituskentän reitin vihkiäiset. Harjoituskenttä on
ollut käytössä 1871-1919
ja kuului aikanaan Saksan
suurimpiin, jossa koulutettiin vuosittain n. 100 000 sotilasta. Vuosina 1915-1918
siellä perehtyivät sotaoppiin noin 2000 suomalaista
vapaaehtoista tavoitteena
itsenäinen isänmaa.
Entisestä Lockstedtin leiristä nykyinen Hohenlockstedt on saanut alkunsa.
Hohenlockstedtin kulttuuri- ja historiayhdistys
ry, joka vaalii paikkakunnan
perinnettä, on jälleen luonut
erityisesti suomalaisia kiinnostavan matkailukohteen.
Entisen Keisarillisen
harjoituskentän toimintaan
voi tutustua 16 km pituisen
vaellus- ja pyöräilyreitillä,
jonka varrella on 10 opastaulua. Niissä kerrotaan sekä saksaksi että suomeksi
kentän kehityksestä ja siitä
mitä sotilaat missäkin harjoittelivat.
Reitin laatiminen on kestänyt kolme vuotta ja on
maksanut noin 4000 €.
Lisätietoja reitistä saa
nettisivuilta http://www.
museum-hohenlockstedt.
de ja www.hohenlockstedt.
info.de.
Seuraava suunnitelma on
järjestää reitin alkuun pyörävuokraamo.
Keisarillisen harjoituskentän lisäksi suomalaissaksalaisesta historiasta
kiinnostuneen kannattaa
tutustua myös Hohenlockstedtin kotiseutumuseoon,
jossa on pysyvä jääkäriaiheinen näyttely sekä
viereiseen yli sata vuotta

Dierk Hein näyttää millaisin merkein reitti on merkitty.

Erik Bornholt lahjoitti Suomen Jääkärimuseolle
kirjan, johon on koottu Café Schütin historia. Hän
esittelee kirjaa museointendetti Hanna Rieckille ja
Suomen Jääkärimuseon ystävät ry:n puheenjohtaja Lasse Hokkalalle. Takana Hohenlockstedtin kulttuuri- ja museoyhdistyksen puheenjohtaja Achim
Jabush.

vanhaan leirin vesitorniin,
jonka huipulta avautuvat
hienot näkymät entiselle
harjoituskentälle ja paikkakunnalle.
Yhteistyösopimus Hohenlockstedtin kulttuuri- ja
historiayhdistyksen, Suomen Jääkärimuseon ystävien ja Kortesjärvi-Seuran
välillä
Hohenlockstedtilainen
delegaatio vieraili uudessa Kauhavan kaupungissa
16.-19. toukokuuta 2009.
Mukana olivat Hohenlockstedtin kulttuuri- ja historiayhdistyksen edustajia, Hohenlockstedtin pormestari
Bernhard Diedrichsen, alueellisen piirikunnan johtava
virkamies Erik Bornholt sekä paikallisen Saksa-Suomi
seuran jäseniä.
Sunnuntaina 17.05. yhdistyksien puheenjohtajat, hohenlockstedtilainen
Achim Jabusch, Suomen
Jääkärimuseon ystävien
Lasse Hokkala ja Kortesjärvi-Seuran Mauri Jokela,
allekirjoittivat yhteistyösopimuksen. Sen tavoite
on luoda pohjaa yhteistyön
syventämiseen. Näyttelyesineiden ja tietojen vaihtelua
halutaan jatkaa ja mm. pienmuotoinen nuorisovaihto on
tarkoitus laajentaa.
Sekä Suomessa että Saksassa ollaan ilahtuneita siitä dynamiikasta, mikä on
kehittynyt erityisesti vierailujen kautta. Yhteistoimintaan ovat mainittujen
yhdistyksien lisäksi ryhtyneet myös Kortesjärven ja
Hohenlockstedtin maa- ja
kotitalousnaiset ja muitakin kiinnostuneita tahoja
löytyy.
Hanna Rieck

Pohjanmaan Maanpuolustaja

Kesäkuu 2009

2/2009 — 27

POHJANMAAN
MAANPUOLUSTAJA
Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien
piirin ja Vaasan
Reserviupseeripiirin tiedotus- ja
jäsenlehti.
Päätoimittaja:
Heikki Pääjärvi,
Lähdetie 4,
68600 Pietarsaari,
puh. 06 – 724 6333,
040 519 9955,
e-mail: paajarvi@multi.
Lehtityöryhmä:
Raimo Latvala,
Heikki Pääjärvi,
Kari Moilanen ja
Markku Takala
Lehden talous:
Rauno Hauta-aho
Ajurintie 28
67100 Kokkola
puh. 040–581 7412
e-mail:
rauno.hauta-aho@sok.
Pankki
Nordea Kokkola
106530–204150

Seuraava

Pohjanmaan
Maanpuolustaja
3/2009: lokakuu. Aineisto 29.9.2009
Osoitteenmuutokset:
RES ja RUL:

Jäsensihteeri
Virpi Kukkonen
(MPY Oy)
Puh (09) 4056 2011,
fax (09) 499 875
Sähköposti:
jasenasiat@rul.
Autojoukkojen Kilta
Ilkka Jylhä 0400 168 438
Kokkolan meriosasto
Jari Kivioja 050-5311463
Sivunvalmistus JS/
Ari Alalantela ja
Päivi Kultalahti
Paino:
Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Kokkola

4

SA-nimilaatta
€
Vihreä tarrakiinnitteinen kangaslaatta
omalla nimellä brodeerattuna

Juhani Vakkuri:
Pietarsaaren tykistökoulu -kirja
Pauli Salo:
Tarkka-ampuja 1 ja 2 -kirjat
Pauli Salo:
Rynnäkkökivääri 7,62 x 39 -kirja
Tilaukset Keski-Pohjanmaan
piiritoimistoon puh. 0207 56 9037
keski-pohjanmaa@mpky.

Tutustu Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien
kotisivuihin
www.kpmaanpuolustajat.

www.1809.

Painos: 6 000 kpl

POHJANMAAN
MAANPUOLUSTAJA
Pysyvät
aineistopäivät:
N:ro 1: 13.3. – Talvisodan päättymisen muistopäivä
N:ro 2: 4.6. – Marskin syntymäpäivä
N:ro 3: 29.9. – Suomen Sodan Lohtajan aselepo 1809
N:ro 4: 6.12. – Itsenäisyyspäivä

Reserviläisliitolle
uusi jäsenmerkki
Reserviläisliitto on päättänyt uusia jäsenmerkkinsä. Uusi merkkijärjestelmä on kolmiportainen. Jokainen jäsen
voi jatkossa hankkia
itselleen
Hopeisen jäsenmerkin. Vähintään viisi
vuotta jäsenenä ollut on
oikeutettu Kultaiseen
merkkiin. Timanttisen

jäsenmerkin voi hankkia
15 vuotta kestäneen jäsenyyden perusteella.

Myynti piirien ja
yhdistysten kautta
Alkuvaiheessa uusia jäsenmerkkejä myydään Reserviläisliiton jäsenyhdistysten ja piirien kautta. Niille
maksetaan tuntuva provisio
myydyistä merkeistä.

Jäsenmerkin hankinta onkin siten hyvä tapa
tukea oman yhdistyksen
toimintaa.
Yhdistyksenne puheenjohtaja ottaa tilauksia vastaan ja välittää
niitä keskitetysti piirin
toiminnanjohtajalle
Antti Roiko-Jokelalle
044 513 1550

POHJANMAAN
MAANPUOLUSTAJA

N:o 2 Kesäkuu
2009

TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.–31.12.2009

Piiripäällikön
palsta

11. Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus
Sotilaskoulutusosaston koulutus 0609 09 11002
Korpi 0609 09 11006

Puoli vuotta
aktivismia

Lohtaja 5.9
Kajaani 11.–13.9

Matti Vatka 040–5330 357
Terho Tattari 0400–746 743

12. Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

Toimintavuodesta 2009 on käytetty liki puolet. Olen ollut siinä onnellisessa
asemassa saadessani lähes kymmenen
vuoden ajan kirjata valtakunnallisestikin verrattuna kiitettäviä kurssi- ja
osanottajalukuja. Keski-Pohjanmaan
maanpuolustuspiirin toiminnan määrä ei ole kokenut vuosien varrella
notkahduksia. Alkuvuosi 2009 tekee poikkeuksen oppilasmäärässä,
käyrä singahtaa tosin ylöspäin ennätyslukuihin. Kertaakaan kymmenen
vuoden aikana emme ole ylittäneet
kevätkauden toiminnan perusteella
1000 osanottajan rajaa. Tulevana viikonloppuna 1200 raja menee rikki.
Kursseja on toteutunut 56. Kouuttajia on ollut remmissä alkuvuonna 162
henkilöä.
Mistä moinen nousu, selityksiä
lienee yhtä monta kuin suunnistajalla kisan jälkeen. Yksi keskeisimmistä
lienee KOTU-yksikön onnistunut kokoaminen ja hyvin käyntiin lähtenyt
koulutus. Kiitokset jo tässä vaiheessa Jukalle, Matille sekä Kari R:lle ja
Kari M:lle. Se missä jäämme monien
maanpuolustuspiirien jalkoihin koulutuslukujen vertailussa on auttamattomasti ykköskorin koulutus eli pv:n
tilaamat kurssit. Keski-Pohjanmaan
maanpuolustuspiirillä on takana yksi
kurssi ja 23 oppilasta. Esim. PäijätHämeellä 7 kurssia ja 575 oppilasta.
Kymenlaakson 30 kurssista 14 on
pv:n tilaamaa. No, meitä yhden kurssin piirejä on viisi muutakin.
Tilanne ei ole ihan näin mustavalkoinen, se todettakoon. POHMALTSTO on maksanut kevään aikana yksittäisten MAAKK:n jäsenten kurssimaksuja useille sotilaallisille kursseille, eikä se näy pv:n tilauskursseina.
PPOHMALTSTO tukee vastaavalla
tavalla KPmpp:n syksyllä pidettävää
Vuori-harjoitusta.

Keski-Pohjanmaan
maan-puolustuspiirin
internetsivut

Pohjanmaan Linja IX 0612 09 12043
Haanen Jotos 0605 09 12009
Rannikkomyrsky / sissikurssi / Tasi 0608 09 12023
Grundkurs för utbildare 0608 09 12017
Köysilaskeutuminen 0609 09 12055
Köysilaskeutuminen 0609 09 12056
Sovellettu rk-ammunta 0614 09 12006
Kenttämuonitus / Vuori 0601 09 12024
Kenttälääkintä / Vuori 0601 09 12025
Perustaminen / Vuori 0616 09 12026
Viestikurssi / Vuori 0616 09 12027
Sissitoiminta /Vuori 0616 09 12028
Esikuntatyöskentely / Vuori 0601 09 12040
Kohteensuojaus / Vuori 0601 09 12041
Kouluttajakoulutus osa 3 / Vuori 0601 09 12067
Ammunnanjohtajakurssi / Vuori 0615 09 12020
Aseenkäsittely ja ammunta 0606 09 12052
Taktinen rynnäkkökivääri 2 0615 09 12029
Johtamisharjoitus 0603 09 12045
4744

13. Siviilikoulutus
Muonituskurssi 0609 09 13037
Kokkola 30.7.–2.8.
Kehitysvammaisten leiri 0603 09 13018
Lohtaja 25.–27.8.
Nuorten turvakurssi 0606 09 13007
Kannus 31.8.–11.10.
Lukiolaisten turvakurssi 0614 09 13004
Veteli 1.–30.9.
Nuorten toiminta 0603 09 13011
Lohtaja 1.9.
Tieturvakurssi 0619 09 13014
Himanka 1.9.
Naisten maastotaidot 0603 09 13025
Nivala 5.9.
Nuorten turvakurssi 0617 09 13023
Reisjärvi 9.–30.9.
Päivä armeijassa 0601 09 13019
Haapajärvi 19.9.
Nuorten Vuori / Vuori 0601 09 13027
Haapajärvi 18.–20.9.
Etsintäharjoitus 0606 09 13006
Kannus 3.10.
Maastotaidot 0609 09 13005
Kokkola 3.10.
Etsintäkoirien kouluttajakoulutus 0603 09 13009 Lohtaja 2.–4.10.
Nuorten turvakurssi 0602 09 13030
Pietarsaari/Lohtaja 2.–4.10.
Maakuntakomppanian infotilaisuus 0614 09 13020 Veteli 7.10.
Pohjanmaanlinja palaute 0612 09 13028
Ylivieska 25.–25.10.
Självförsvar för vårdpersonal 0615 09 13038
Pietarsaari 14.11.

Kari Moilanen 0400–510 940
Terho Tattari 0400–746 743
Risto Lounasto 050–553 8133
Pasi Hautala 050–353 0560
Heidi Yrjänä 040–732 9997
Mika Hihnala 044–559 9123
Jani Pikkarainen 050–553 6828
Juhani Tilli 040–300 8400
Terho Tattari 0400–746 743
Mika Katajamäki 044–0764130
Markku Törmä 050–564 8796
Terho Tattari 0400–746 743
Irmeli Jalkanen 040–594 9976
Hannu Sulkakoski 044–785 1333
Matti Vatka 040–533 0357
Antti Mäki 0400–803714
Kari Rönnqvist 040–5270712

14. Muut koulutustapahtumat
Farmari maatalousnäyttely 0609 09 14008
Näyttely 0603 09 14003
Näyttely / Maanpuolustuspäivä 0602 09 14002
MPK vuosijuhla 0609 09 14001

Kangasvyö

Keski-Pohjanmaan nettisivuilla rikkoutui juuri 10 000 kävijän raja. Sivuilta
löytyy kattavasti tietoa KOTU-yksikön
toiminnasta ja ajankohtaisista kursseista. Erilaisia asiakirjoja kuten turvallisuussuunnitelma ja ampumakäsky on
myös lisätty sivuille. Asiakirjat löytyvät ”tietoja piiristä”-sivun alta.
Hyvää kesää toivottaa
piiritoimiston henkilökunta!
Terho, Rhea ja Jukka

Ylivieska 16.–19.7
Antti Mäki 0400–803 714
Perho 7.–9.8.
Toivo Itäniemi 0400–766 423
Lohtaja 14.–16.8.
Jouni Kakkuri 050–359 5488
Pedersöre 22.8.
Kari Rönnqvist 040–527 071
Kokkola 5.9.
Terho Tattari 0400–746 743
Kokkola 6.9.
Terho Tattari 0400–746 743
Veteli 12.9.
Pasi Hautala 050–353 0560
Haapajärvi 18.–20.9.
Kari Muje 044–541 5572
Haapajärvi 18.–20.9.
Haapajärvi 18.–20.9.
Rainer Artismaa 040–7605310
Haapajärvi 18.–20.9. Seppo Ruotoistenmäki 040–587 0423
Haapajärvi 19.–20.9.
Tuomas Rautio 040–5411195
Haapajärvi 19.–20.9.
Matti Kiviniemi 040–3008250
Haapajärvi 19.–20.9.
Jani Pikkarainen 050–553 6828
Haapajärvi 19.–20.9.
Joni Jämsä 0500–683 470
Haapajärvi 19.9.
Mika Ojala 040– 834 8859
Kannus 3.10.
Janne Isohanni 044–551 5973
Pedersöre 24.–25.10
Leo Wideman 0500–668 615
Lohtaja 21.–22.11 ja 28.–29.11.Jukka Torppa 040–485

* leijonasolki
* maastokuvio tai musta
* 40mm leveä

15 €

Kokkola 30.7.–2.8.
Lohtaja 1.10.
Pietarsaari 21.–22.11.
Kokkola 11.12.

Antti Roiko-Jokela 044–513 1550
Seppo Ojala 050–521 2192
Raimo Risikko 040–703 9208
Terho Tattari 0400–746 743

Nahkavyö
* leijonasolki
kullan-tai hopeanvärisenä
* musta

Tilaukset
Keski-Pohjanmaan piiritoimisto
puh. 0207 56 9037,
keski-pohjanmaa@mpky.

Maanpuolustuskoulutus Keski-Pohjanmaa
osoite: Pohjoinen ohikulkutie, Koulutustalo, 67100 Kokkola,
puh. 0207 56 9037, fax 0207 56 9038, sähköposti: keski-pohjanmaa@mpky.
Piiripäällikkö Terho Tattari 0400 – 746 743, koulutuspäällikkö Jukka Torppa 040 – 485 4744,
koulutussihteeri Rhea Nykvist 0400 – 395 909

18 €

