JOUKKOKIRJE

POHJANMAAN
MAANPUOLUSTAJA

N:o 4
Joulukuu
2010

˝Ja hyvä, lämmin
hellä on mieli
jokaisen...˝˝
jokaisen...

Kuva Raimo Latvala

Luutnantti Sari Johanna Törmä ylennettiin yliluutnantiksi Itsenäisyyspäivänä puolustusvoimissa.
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Joulukirjoitus
Hiljattain, talvisodan alkamisen vuosipäivänä, oli itselläni varsin ainutkertainen sotilaspapin tehtävä Kurikassa. Sain olla mukana
kivenpaljastustilaisuudessa.
Kivi ei ollut ihan mikä tahansa, vaan se
oli tuotu pitkän matkan takaa Karjalan kannakselta. Se oli panssariestekivi nk Enckelin linjalta, joka rakennettiin v. 1920-24
Kannaksen poikki Humaljoelta Summan
ja Muolaanjärven kautta aina Laatokan
rantaan saakka ja sen varaan rakennettiin
Karjalan Kannaksen puolustaminen.
Tätä Enckellin linjaa vahvennettiin ennen
talvisotaa linnoitustoimin, joihin kesällä
1939 osallistui muiden mukana lukuisa
joukko kurikkalaisia vapaaehtoisia. Linnoitustöissä osallistuneilla miehillä oli vahva
kotiseuturakkaus, niinpä useamman pitäjän
miehillä syntyi ajatus nimetä yksi kivistä
kotipitäjän mukaan, joten yhteen kiveen hakattiin sana ”Kurikka”. Siellä Kurikka-kivi
osallistui isänmaan puolustamiseen lukemattomien kaltaisensa joukossa, aivan kuin
kurikkalaiset sotapojat muualta Suomesta
tulleiden joukossa sotatoimissa.
Sodan jälkeen panssariestelinja jäi menetetyn Karjalan Kannaksen mukana osaksi
historian muistoja ja Kurikka-kivi vaipui
unholaan. Vapautemme sentään säilytimme
kovalla hinnalla, omia sukulaisianikin lepää
Kurikan sankarihaudassa.
Kymmenkunta vuotta sitten eräs hämäläinen oli osallistunut matkalle Äyräpään
sotatantereille ja huomannut kiven, jossa
oli lukenut ”Valkeakoski”. Hän vei kivestä
viestin koti-Suomeen, jonka seurauksena
valkeakoskelaiset virittivät retkikunnan ja

hakivat ”nimikkokivensä” pois panssariesteeltä.
Noutoreissullaan he löysivät myös Kokemäen ja Kurikan kivet, jotka sittemmin noudettiin
kotiin, Kurikka-kivi tämän vuoden syyskuussa. Tästä noutoreissusta oli kymppiuutisten
kevennyskin. Tätä kiveä sain olla paljastamassa Kurikan tykkipuistossa, se muistuttaa
osaltaan meitä isänmaan vapaudesta ja sen
hinnasta.
Niin kuin tuo kivi, jos voisi kertoa, koki
sodan melskeissä monia vaiheita. Samoin sotamiehemme, joista osa vieläkin on keskellämme ja aika ajoin muistelee niitä aikoja.
Näin joulun lähestyessä moni heistä muistelee sotajouluja siellä jossakin. Syksyllä jäi
mieleeni erään vaasalaisen veteraanin joulumuistelus. He olivat kai aika likellä etulinjoja
asemissa, tilanne oli suhteellisen rauhallinen,
mutta tarkkana piti vartiossa olla.
Heillä oli sellainen onni, että lähellä asemia oli sauna, joka päätettiin lämmittää joulun
kunniaksi, muonamestari lupasi sen lämmittää. Hän lähti jälleen lisäämään puita ja pian
hän juoksi hengästyneenä takaisin huutaen:
”Hälytys, hälytys!”.
Miehet säikähtivät, vihollinen oli päässyt
yllättämään vartiomiehen, koska hän ei ollut
hälyttänyt. Miehet pukivat kiireesti sotavarustuksen, kypärät päähän, pyssyt mukaan.
Useimmat miettivät: ”Pitihän se arvata, että
vihollinen taktikoisi juuri näin, jouluaattona
joudutaan sotimaan”.
He ryntäsivät pihalle täysissä tamineissa
valmiina sotaan, kun muonamestari huusi:
”sauna palaa!”. Silloin miehet huokasivat,
että onneksi vain sauna palaa. Kiireesti sam-

Sotilaspastori Arto Lehtineva.

mutettiin tulipalo ja illalla vielä saunottiin
samassa saunassa.
Varmasti tästä tuli heille kaikille ikimuistoinen joulu, oli sittenkin rauha maassa, ei
tarvinnut jouluna sotimaan. Varmasti tuona
iltana luettiin jouluevankeliumi poikkeuksellisella hartaudella ja kiitettiin, että vain
sauna paloi.
Siinä oli mainiot ainekset jouluhartaudelle, jonka useimmiten piti joku asetovereista. Joululahjoja oli kovin vähän ja oikeasta
joulumielestä kertoi sekin, että hyvin harva
niistä, joille paketti oli tullut, vetäytyi nurkkaan yksikseen nauttimaan jouluherkuistaan. Yleensä herkut levitettiin pöydälle ja
sanottiin kavereille, olkaapa hyvät – hyvää
joulua! Lahjat jaettiin, jokainen sai hyvän
joulumielen. Siellä toteutui eräs joulun
perimmäisistä asioista: ”ihmisten kesken
hyvä tahto”.
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen siunaamaa joulua!
Arto Lehtineva

Juha Ala-aho Pohjanmaan
KOTU-yksikön päälliköksi
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) hallitus on
12.10. nimittänyt vaasalaisen
psyk. sairaanhoitajan, HT yo
Juha Ala-ahon Pohjanmaan
Kotu-yksikön päälliköksi.
Ala-aho on vuonna 1967
syntynyt perusvaasalainen,
joka tunnetaan reserviläis- ja
ampujapiireissä laajemmallakin alueella.
Asevelvollisuuden Juha Alaaho suoritti Vaasan Rannikkopatteristossa vuosina1986 – 87,
kotiutuen tulenjohto- ja viestikoulutuksen saaneena alikersanttina. Tämän jälkeen hän
hakeutui sairaanhoitajakoulutukseen. Vuosina 1990-1991
hän piti opinnoistaan välivuoden ja työskenteli ulkomailla.
Vuosien työn ohella hän on
aktiivisesti suorittanut jatko-

opintoja, valmistuen 10.12.2010
erityistason perheterapeutiksi ja
sen ohella hallintoteiden maisterin
opinnot ovat loppusuoralla. Vaasassa syntyneenä ja kasvaneena
ovat molemmat kotimaiset kielet
tuttuja jo nuoruudesta alkaen ja
vuodet ulkomailla sekä opinnot
ruotsinkielellä ovat vahvistaneet
kaksikielisyyttä, jota englannin
kielen taito täydentää.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja toiminta sen järjestöissä on
Juha Ala-ahon harrastuksiin kuulunut vuodesta 1994 alkaen. Opiskelujen myötä hän liittyi Vaasan
Opiskeleviin Reserviupseereihin
jo vuonna 1994 ja Vaasan Reserviläisiin 1987, jonka hallitukseen
hän kuulunut vuodesta 2002 alkaen.
Vuonna 2005 Juha Ala-aho pyrki
ylikersanttina Reserviupseerikou-

luun ja onnistui saamaan opiskelupaikan kouluttautua aliupseerista
upseeriksi. RUK:n suorittamisen
myötä tuli vänrikki-ylennys vuonna 2006, jonka jälkeen hän välittömästi liittyi Vaasan Reserviupseerikerhoon.
Kerhon sihteerinä hän toiminut
vuodesta 2008 alkaen ja kerhon
syyskokouksessa hänet valittiin
puheenjohtajaksi vuodelle 2011.
Vapaehtoinen maanpuolustuskoulutus ja MPK:n toiminta
kokonaisuudessaan ovat vuosien
saatossa tulleet Ala-aholle tutuksi
osallistumisen myötä eri kursseille
ja myöhemmin kouluttajana sekä
kurssien johtajana. Hän on suunnitellut ja johtanut mm. lukuisia
lukiolaisten turvakursseja sekä
muita erilliskursseja.
Juha Ala-ahon liikunnalliseen
perheeseen kuuluu vaimo ja kolme
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tytärtä, jotka kaikki ovat aktiivisesti
mukana ampumaurheilussa juosten
tai hiihtäen sekä ampuen. Harrastuksista päällimmäisenä Juhalla on
ampumaurheilu ja siihen liittyen
erityyppiset ampuma-aseet sekä
niiden tekniset ominaisuudet.
Uudessa tehtäväsään Juha Ala-

aho aloittaa 1.1.2011.
Lehtemme välityksellä alueemme maanpuolustusväki
esittää parhaat onnittelut Juha
Ala-aholle ja toivottaa menestystä haasteellisessa tehtävässä
maanpuolustuksen parhaaksi.
rl.
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Itsenäisyyspäivänä 2010
Kannuksessa
Meidän tehtävämme on kertoa lapsillemme ja lastenlapsille näistä asioista, että hekin tietäisivät miten
kallis asia vapaus on, ja miten kiitollisia meidän tulee
olla vapaasta isänmaasta. Heidän tulee muistaa sodissa kaatuneita ja arvostaa sotiemme veteraaneja
annetuista uhrauksista, niin kuin nykyisinkin teemme. Tämä perintö tulee siirtää myös jälkipolville. Vapaus ei ole koskaan itsestään selvyys.

I

tsenäisyyspäivä
johdattelee ajatuksemme kansamme
itsenäisyyteen, ja sen
eri vaiheisiin. Tänä
vuonna olemme viettäneet talvisodan päättymisen 70 vuotispäivää.
Tuo päivä, 13.3.1940
oli merkittävä päivä
sillä maamme säilytti
itsenäisyytensä, vaikka
siitä maksettiin kallis
hinta.

Itsenäisyytemme
oli lunastettu jo yli 20 vuotta
aikaisemmin vapaussodan seurauksena 1918, mutta nuori kansakuntamme joutui jälleen taistelemaan vapaudestaan. Niinpä
ylipäällikkö Mannerheim totesi
talvisodan alkaessa, ”tämä sota
on suoraa jatkoa vapaussodalle”.
Ilman talvisodassa saavutettua torjuntavoittoa, olisi kansamme tulevaisuus ollut aivan muuta kuin se,
mitä tunnemme ja tiedämme.
Otan tässä puheessani tarkasteltavaksemme talvisodan, sen
tapahtumia ja seuraukset, sekä
erityisesti ne vaihtoehdot jos olisi
käynyt toisin, väheksymättä lainkaan myöhemmin käydyn jatkosodan merkitystä, sen saavutuksia
ja vaatimia uhrauksia.
Kun tarkastellaan historiaamme
nykytiedon pohjalta, tunnustavat
mm. Kremlin arkistot sen asian,
jonka me suomalaiset olemme tienneet. Arkistot kertovat, että Saksan
ja Neuvostoliiton solmima hyökkäämättömyyssopimus 1939 ja Euroopan maiden jakaminen näiden
valtioiden etupiiriin, oli valtapolitiikkaa Hitlerin ja Stalinin välillä.
Vuosisatojen ajan on maamme joutunut olemaan suurvaltojen valtapyrkimysten pelinappulana, ja niin
tapahtui nytkin.

Kesäkuussa 1939, viisi kuukautta ennen talvisodan syttymistä
Stalin oli antanut tehtäväksi laatia
hyökkäyssuunnitelma Suomeen,
jonka hän hyväksyi heinäkuussa
1939. Tämä tapahtui jo kuukautta
ennen Saksan ja Neuvostoliiton tekemää Ribbentrob-sopimusta, jolla
mm. Suomi jaettiin Neuvostoliiton
etupiiriin, ja neljä kuukautta ennen
talvisodan alkua.
Stalinin hyväksymän hyökkäyssuunnitelman mukaan Viipuri vallattaisiin 4 päivässä, (30.11
alkaneessa sodassa 3.12 mennessä)
Helsinki 2 viikossa ( 13.12) ja koko
Suomi 3 viikossa (20.12) eli jou-

luun mennessä. Päätöksen hyökätä
Suomeen Stalin teki jo ennen kuin
Suomen neuvottelijat ehtivät Moskovaan 12. lokakuuta. Näin ollen
Stalinin neuvottelut alueluovutuksista Suomalaisten kanssa olivat
pelkkää teatteria. Tätä eivät neuvottelijamme tietenkään tuolloin
osanneet aavistaa, vaan toimivat
siinä uskossa, että sota voitaisiin
välttää.

Stalin järjesti provokaation
sodan aloittamiseksi ja ammutti
omilla tykeillään omia asemiaan
26.11. Mainilan kylässä Karjalan
kannaksella, väittäen sitä Suomalaisten tekemäksi. Tämä venäläisten valhe johti siihen, että
myöhemmin rauhanteossa Suomi
katsottiin syylliseksi sotaan ja tuomittiin maksamaan valtavat sotakorvaukset ja luovuttamaan suuren
osan alueestaan.
Voitetun Suomen kohtaloksi ei
Stalin kaavaillut vain maan valtaamista ja miehittämistä, vaan paljon
pahempaa. Vasta arkistot ovat paljastaneet sen kohtalon, joka meitä
mahdollisen miehityksen jälkeen
olisi odottanut. Tämä käy selville
kolmesta Stalinin Suomea koskevasta päätöksestä, jotka diktaattori
teki talvisodan aikana.

Stalinin ensimmäinen päätös kuului: ”Suomen kansa asutetaan muualle, Suomessa on vähemmän asukkaita kuin Leningradissa,
heidät on helppo siirtää”. Suomen
kansan valtaosa olisi siis siirretty
pois. Stalin oli mestari tällaisissa
väestönsiirroissa, olihan hän siirrättänyt Neuvostoliitossa pakkokuljetuksin talonpoikia omilta tiloiltaan kolhooseihin ympäri maata. Suomen runsaat kolme ja puoli
miljoonaa, ehkä lopulta vain kolme
miljoonaa asukasta olisi ollut paljon pienempi kuljetussuoritus.
Jos tämä olisi toteutunut, niin
meistä suomalaisista kerrottaisiin
nykyisin länsimaiden historiassa,
että Suomen niemellä asui kerran
suomalaisia. Kun tämä maa miehitettiin toisessa maailmansodassa,
niin suomalaiset hajotettiin ympäri Neuvostoliittoa. Tuon kansan
rippeitä asuu nyt Uralilla, ValkoVenäjällä, Siperiassa ja muilla Venäjän alueilla.
Sanoin, että meitä suomalaisia
olisi ollut vain kolme miljoonaa,
miksi näin kun väkiluku oli kolme
ja puoli miljoonaa.
Tämä johtuu Stalinin toisesta ja
kolmannesta päätöksestä tammikuussa 1940.

Toisessa päätöksessä hän
ilmoitti, että 25.000 Suomalaista
upseeria kuljetetaan Katynin keskitysleiriin lähelle Smolenskia. Kuljetukset sinne alkavat heti voitetun
talvisodan jälkeen. Suomella vain
ei ollut tuolloin 25 000 upseeria,
vaan upseerien määrä oli noin 3000.
Tuhoamisleireihin olisi epäilemättä
viety nuo 25 000 suomalaista, koska Stalin oli niin määrännyt. Tämä
ryhmä olisi myöhemmän Puolan
mallin mukaan käsittänyt ammatti
upseereiden lisäksi myös reservin
upseerit, kansanedustajat, yliopistojen ja koulujen opettajat, poliisit, papit, ja yleensäkin miehittäjän
kannalta kielteiset vaikuttajat.
On huomattavaa, että osan puolustusvoimistamme muodostivat
suojeluskuntalaiset, eivätkä he
kuulu tähän ryhmään. Stalinin
mielestä juuri kaikkein pelätyimpiä
ja vihatuimpia suomalaisia olivat
suojeluskuntalaiset, jotka hän määräsi ammuttavaksi jo täällä. Tämä
oli Stalinin kolmas päätös. Näin
pois siirrettävän väestön lukumäärä
olisi voinut olla noin kolme miljoonaa. Se on paljastunut Kremlin
pääsihteerin Dimitrovin päiväkirjasta. Stalin ei näytä tunteneen
suojeluskuntalaistemme määrää
ja tappioita. Todellisuudessa suojeluskuntalaisia oli talvisodan alkaessa n. 120.000. Päiväkirjaan
21.1.1940 kirjattu päätös kertoo
kuitenkin selkeästi sen, mitä voitetun talvisodan jälkeen suomessa
oli määrä tapahtua.
Näistä asioista puhuttaessa on
muistettava se, että Stalin oli diktaattori, jonka pienintäkin toivetta
ja määräystä noudatettiin tinkimättä, joten ei ole mitään syytä epäillä
etteikö näitäkin olisi toteutettu.
Suomalaisia Stalin ei Katynin
leirille saanut, mutta me tunnemme hyvin sinne vietyjen yli 22.000
puolalaisen kohtalon, he eivät koskaan palanneet.
Tähän liittyen saanen siteerata
Keskipohjanmaa-lehden uutista
Moskovasta 27.11.2010, jossa lehti
kirjoittaa:
Venäjän Duuma pääsi sopuun
julkilausumasta, jonka mukaan
neuvosto-diktaattori Josef Stalin
antoi henkilökohtaisesti määräyksen Puolalaisten upseerien joukkomurhasta Katynin metsässä 1940.
Neuvostoliitto syytti aikanaan teloituksista natseja, ja myös Venäjä on
ollut vastahakoinen myöntämään
Neuvostoliiton vastuuta joukkomurhasta.
Suurvallalta kesti 70 vuotta
myöntää nämä hirmuteot, jotka

neuvostovallan aikana kiellettiin.
Suomalaisten teloitukset eivät suurestikaan olisi muuttaneet Stalinin
hirvittävimpien saavutusten lukuja. Olihan hänen määräyksestään
teloitettu Neuvostoliitossa omia
kansalaisia vähintään 35 miljoonaa
1920 ja -30 luvuilla.
Se oli toisaalta Stalinilta palvelus suomalaisille, sillä hän teloitutti
1930 luvulla mm. kymmeniätuhansia Neuvostoarmeijan parhaita upseereita, pelätessään heidän
taholtaan vallankaappausta. Talvisodan alkaessa hänellä oli kova
puute pätevistä komentajista, joka
sitten näkyi taistelussa suomalaisia
vastaan.
Edellä olen yrittänyt kuvata asiakirjatietoihin perustuen sitä tilannetta, jos Suomi olisi miehitetty
talvisodassa. Kohtalomme olisi
ollut vieläkin julmempi mihin Baltian maat, Viro, Latvia, ja Liettua
joutuivat toisen maailmansodan
jälkeen.

Tältä kurjuudelta meidät
pelastivat yhtenäinen kansa ja talvisodan taistelijat, joita keskellämme on enää hyvin vähän. Heidän
peräänantamaton taistelunsa takasi
sen, että Suomea ei miehitetty ja
säästyimme siltä kohtalolta josta
olen edellä teille kertonut. Talvisodan torjuntavoittoa pidän siinä
mielessä ratkaisevana, sillä jos
se olisi hävitty, niin myös Suomi
kansakuntana olisi hävinnyt historiaan. Suomen surkean varustelutason Stalin kyllä tunsi, mutta
hän ei tainnut tuntea Suomalaista
sotilasta.
Lisäksi on muistettava, että Suomi oli yksin. Yksikään valtio ei tullut apuun. Englanti ja Ranska lupasivat apujoukkoja, mutta Ruotsi
kielsi niiltä kauttakulkuoikeuden,
jota olisi tarvittu sillä itämeri oli
jäässä. Suomalaiset olivat taistelleet Ruotsin kuningaskunnan puolesta satoja vuosia pitkin Eurooppaa, mutta Ruotsi kielsi avun kun
Suomi olisi sitä tarvinnut, lukuun
ottamatta pientä vapaaehtoisjoukkoa joka tänne tuli.

Talvisodassa suomalaisia kaatui n. 26 600, haavoittui 39 886 ja
katosi n. 1000. Yksi näistä haavoittuneista oli isäni. Hän taisteli
talvisodassa Suomussalmella, ja
kuului JR 64, jonka tehtävänä oli
ensin vapauttaa Suomussalmen
kirkonkylä ja Hulkonniemi sinne
tunkeutuneista vihollisista. Mainittakoon, että ensimmäisiä kaatuneita tuossa Hulkonniemeen tehdyssä
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hyökkäyksessä oli Lauri Linnakari, Kannuksesta, joka kaatui isäni
vierestä. Lisäksi Rykmentin tehtävä oli estää Neuvostoarmeijaan
kuuluneen Ukrainalaisen 44 divisioonan eteneminen Raatteen tietä
Suomussalmelle ja sieltä edelleen
Ouluun.. Isäni kertoi kuinka tällä
Ukrainalaisella divisioonalla oli
mukanaan mm. soittokunta Oulussa pidettävää voitonparaatia varten.
Tuo Divisioona tuhoutui Raatteen
tielle, eikä koskaan nähnyt Oulua.
Isäni talvisota jatkui tammikuussa
Pitkässärannassa, Laatokan takana, jossa päättyi haavoittumiseen
23.1.1940.
Kun tiedämme, että talvisodassa kaatuneiden ja haavoittuneiden
lisäksi Jatkosodassa kaatui n.
66 200, ja haavoittui n.158 000 suomalaista, ymmärrämme sen uhrin
suuruuden, jonka kansamme on antanut vapaudestaan. Näistä luvuista
puuttuvat kokonaan vapaussodassa
1918 menehtyneet. Heidän uhrinsa
ei ollut turha, sillä me saamme asua
vapaassa isänmaassa. Välillä kyllä herää kysymys, olemmeko enää
itsenäinen kansakunta joka voi
päättää omista asioistaan, lähinnä
lainsäädännön ja talouden suhteen,
kun seuraamme nykypäivän tapahtumia Euroopassa ja EU:ssa.
Sanotaan että, ”kansakunta joka
ei tunne menneisyyttään, sillä ei ole
tulevaisuutta” Meidän tehtävämme
on kertoa lapsillemme ja lastenlapsille näistä asioista, että hekin
tietäisivät miten kallis asia vapaus
on, ja miten kiitollisia meidän tulee
olla vapaasta isänmaasta. Heidän
tulee muistaa sodissa kaatuneita
ja arvostaa sotiemme veteraaneja
annetuista uhrauksista, niin kuin
nykyisinkin teemme. Tämä perintö tulee siirtää myös jälkipolville.
Vapaus ei ole koskaan itsestään
selvyys. Ensimmäisen maailmansodan päättyessä uskottiin, että uutta sotaa ei tule enää koskaan. Kesti
vain n. 20 vuotta ja tarvittiin vain
kaksi diktaattoria, Hitler ja Stalin
niin toinen maailmansota alkoi, johonka sitten monet valtiot joutuivat mukaan tahtomattaan, yhtenä
näistä Suomi. Toivokaamme. että
kansamme ei joudu enää koskaan
kokemaan sotaa.
Valitettavasti tilanne maailmalla osoittaa, niin kuin ihmiskunta
ei tässä suhteessa olisi viisastunut
vuosituhansien aikana lainkaan.
Seppo Yli-Norppa
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Liput Kunniaa

Itsenäisyyspäivän juhla
Haapajärvellä
Everstiluutnantti Jukka Nikkari aloitti juhlapuheen esittämällä kysymyksen.
– Mitä itsenäisyys on ja
mitä se meille itse kullekin
merkitsee? En odota siihen
vastausta, enkä itsekään pyri siihen vastaamaan, vaan
olkoon kysymys taustalla,
jota vasten itsenäisyyttä ja
sen merkitystä tarkastellaan.
Tapani mukaan tarkastelen
nykyistä itsenäisyyttä ja
siihen johtanutta kehitystä
historiallisista ja geopoliittisista lähtökohdista kulttuuria kuitenkaan unohtamatta.
Näin siksi, että historiasta
löydetään viitekehys tämän
päivän itsenäisyydelle.

Ensimmäiset dokumentoidut vuosisadat,
eli noin 600 vuotta Suomi
oli osa Ruotsin kuningaskuntaa ja aikansa suurvaltaa,
eli melko paljon kauemmin
kuin esimerkiksi nykyinen
Ruotsin maakunta Skåne,
joka liitettiin Ruotsiin vasta
1650-luvulla. Suomen liittäminen Ruotsiin on alkuvaiheiltaan, eli ensimmäisestä
ristiretkestä 1100-luvulla,
varsin kiistanalainen ja
varsinaisesti vasta Birgerjaarlin toimia 1200-luvun
alkupuolella voidaan pitää
Suomen tunnetun historian
alkuna ja maan katsotaan liitetyn Ruotsiin. Ensimmäiset
Suomea koskevat kirjalliset
merkinnät löytyvät Ruotsin
arkistoista vuodelta 1253.
Hetimiten Turkuun alettiin
rakentaa linnaa ja melko
pian sinne perustettiin yliopisto.

Elämä Suomessa lienee
ollut ruotsalaisesta näkökulmasta varsin ankeaa varsinaisen sivistyksen ollessa
Saaristomeren länsipuolella.
Suomalaiset metsäläiset kelpasivat kuitenkin erinomaisesti kuninkaan sotajoukkoihin miehistöksi upseeriston
tullessa emämaan aatelista.
Vuosisatoja kuninkaat kävivätkin sitten sotia ja aina
viimeiseen suomalaiseen
saakka.

Ruotsin vallan aikaa
leimaavat monet sodat ja
sitä kautta Suomeen kohdistuneet rasitukset, mutta
toisaalta myös sivistys alkoi
vähitellen painua metsäläisten kalloihin, jos ei muuten
niin kirkon pakottamana.
Lainsäädäntö kehittyi ja
muutenkin eurooppalaiset
aatteet levisivät maahamme.
Suomalaisten elosta ja varmaan myös kuolosta päätti
kuitenkin Ruotsin kuningas
lääninherroineen.
Ruotsin vallan ajan päätti
hävitty Suomen sota 1808
- 1809. Ruotsin ja Venäjän
raja määritettiin Tornionjoelle, vaikka venäläiset joukot olivat edellisenä talvena
syvällä Keski-Ruotsissa.
Rajan sijaintiin saattoi osaltaan vaikuttaa kuninkaan ja
tsaarin sukulaisuussuhde.
Tässä tapauksessa Suomen
kohtalosta päättivät Venäjän
tsaari ja Ruotsin kuningas,
eikä suomalaisilla ollut siihen mitään sanottavaa. Näin
jälkeenpäin tarkasteltuna
Venäjälle tapahtui rauhassa
strateginen virhe, tai sitten

sen voimat vain oikeasti
loppuivat.

Venäjän vallan kausi
alkoi positiivisessa ilmapiirissä. Porvoossa kokoontuivat säätyvaltiopäivät jo
1809, lait ja kieli säilyivät
ja kulttuuri kehittyi, mutta
Suomen asemasta viimekädessä päätti Venäjän tsaari.
Venäjän vallan aikaa leimasi voimakas kulttuurillinen
ja teollinen kehittyminen
aina kauden viimeisiin vuosiin käännyttäessä 1900luvulle. Metsäläisistä tuli
vähitellen varhaisteollisen
yhteiskunnan jäseniä. Tämä
aikakausi on myös Suomen
historian pisin yhtäjaksoinen
rauhan kausi, vaikka Krimin
sota 1800-luvun puolivälissä
käytiinkin. Se ei kuitenkaan
vaikuttanut koko kansaan.
Mitä nyt englantilaiset kävivät vähän ammuskelemassa
Ahvenanmaalla ja Pohjanlahden rannikolla ja joku
tarkka-ampujapataljoona oli
Krimin maarintamalla.
Venäjän vallan kausi
päättyi tunnetusti Suomen
itsenäisyysjulistukseen
6.12.1917 ja Neuvosto-Venäjän silloisen johtajan V I
Leninin tunnustaessa Suomen itsenäiseksi valtioksi.
Tätä seurasivat nopeasti
muiden valtioiden tunnustukset. Tässä yhteydessä tapahtui Venäjän toinen strateginen virhearviointi. Lenin
lienee lähipiireineen oikeasti
uskonut vallankumouksen
voittoon myös Suomessa ja
Suomen liittymiseen yhtenä
neuvostotasavaltana Neu-

vosto-Venäjään. Toisin kuitenkin kävi. Valkoiset voittivat keväällä 1918 käydyn
vapaus- tai sisällissodan tai
miksi tätä synkkää vaihetta
Suomen historiassa nyt halutaan kutsuakaan. Suomi pysyi itsenäisenä tasavaltana.
Itsenäisyysjulistuksen antaneita poliitikkoja täytyy
kunnioittaa todellisina suomalaisina ja kansanystävinä
ja henkilökohtaisesti äärimmäisen rohkeina henkilöinä,
koska heillä oli rohkeutta ottaa tämä historiallinen askel.
Asiahan olisi voinut mennä
aivan toisin ja lopputulos
olisi ollut henkilökohtainen
katastrofi maanpetoksesta
tuomittuna.

Itsenäistymisen jälkeen Suomen toimia leimasi syvä epäluulo entistä
isäntää ja nykyistä itäistä
naapuria kohtaan. NeuvostoVenäjän sisällissotaan osallistuttiin tavalla jos toisellakin. Perustettiin retkikuntia,
suomalaiset palkkasotilaat
mellastivat Karjalassa ja
laadittiin huimia sotilaallisia suunnitelmia Pietarin
valtaamiseksi ja bolsevikkien kukistamiseksi. Niin vain
kävi, että kiville meni sekin
yritys ja bolsevikit jäivät
Venäjällä valtaan. Muuten
Suomi uskoi kansainvälisessä toiminnassaan 1920perustettuun Kansainliittoon
kuin pässi suuriin sarviin,
mikä virheeksi sittemmin
huomattiin. Politiikan seurauksena syntyi talvisodan
malli Cajander.
Suurvaltojen politiikka on

Räjähdelaitoksen Haapajärven Varikon päällikkö,
Everstiluutnantti Jukka Nikkari piti juhlapuheen.

aina ollut ja tulee aina olemaan suurvaltapolitiikkaa ja
sen Suomi sai kokea varsin
pian. Tultaessa 1930-luvun
loppupuolelle Hitlerin Saksa oli nouseva suurvalta ja
Stalinin Neuvostoliitto oli
Suomen epäilyttävä naapuri.
Kaikkien Euroopan valtioiden yllätykseksi ensin mainitut solmivat hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka
salaisessa lisäpöytäkirjassa
Euroopan pienet valtiot
jaettiin suurvaltojen etupiireihin. Kaikkihan tietävät,
mitä suunniteltiin suomalaisten kohtaloksi. Sopimuksen
tarkoituksena lienee etupiirijaon ohella ollut vain ajan
pelaaminen ennen lopullista
yhteenottoa sopimuskumppaneiden välillä.

Toinen maailmansota alkoi syyskuussa
1939 Saksan hyökkäyksellä
Puolaan, johon pian liittyivät Neuvostoliiton joukot.

Suomessa talvisodan nimellä tunnetut Leningradin
sotilaspiirin syyssotaharjoitukset alkoivat sitten
30.11.1939. Vain vaivoin
suomalaiset joukot kestivät
sodan rasituksia ylivoimaista vihollista vastaa ja voimien ollessa äärimmillään viimeisen kestokyvyn rajoilla
solmittiin rauha 13.3.1940.
Tätä rauhansopimusta voitaneen pitää Neuvostoliiton
näkökulmasta kolmantena
strategisena virheenä. Jos
Isä Aurinkoisella olisi ollut
taikurin kristallipallo, niin
hän tuskin olisi rauhaa solminut, vaan olisi ponnistanut
kaikki sotilaalliset voimansa
äärimmilleen, murtanut suomalaisten joukkojen selkärangan, valloittanut Suomen
ja edennyt Pohjois-Ruotsiin
ja edelleen Pohjois-Norjaan.
Miksi näin? Koska kristallipallosta hän olisi nähnyt, että
Hitlerin operaatio Tanskaan
ja Norjaan oli alkamassa ja
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todellisuudessa oli kyse Pohjois-Ruotsin rautamalmista,
jonka Saksa näin ollen voitti.
Suomen kohtalosta päätti tosiasiassa Stalin.

Välirauhan aikana
Suomesta tuli käytännössä
pakon kautta Saksan kumppani. Ilman sen ruoka- ja materiaalitukea Suomen tilanne
olisi ollut mahdoton Saksan
tukkiessa Tanskan salmet ja
tehdessä yhteistyötä Ruotsin
kanssa. Päätös oli suomalaisten, mutta mahdollinen
nälkä lienee auttanut päätöksenteossa.

Jatkosodan syttyessä kesällä 1941 Suomessa
oikeasti uskottiin menetetyn
alueen takaisin valtaamiseen
ja taisipa joku uskoa jopa
Neuvostoliiton kukistumiseen Saksan voittamattomana pidetyn sotakoneen
edessä. Taas kävi toisin,
Saksa hävisi, Neuvostoliitto voitti, suomalaiset saivat
taas köniinsä, mutta ehkä
sittenkin rauha voitettiin,
koska itsenäisyys säilyi ja
maata ei miehitetty. Suomen kohtalosta päättivät
taas muut kuin suomalaiset,
taisi olla niin sanotut kolme
suurta eli Roosevelt, Churchill ja Stalin. Osa Suomen
poliittisista ja sotilaallisista
johtajista Mannerheimia
lukuun ottamatta todettiin
sotasyyllisiksi ja laitettiin
vankilaan. Tässä suhteessa
onni oli suomalaisten puolella, kun taas saksalaisille
kävi vähän huonommin.
Arvoisat veteraanit, kunnia itsenäisyyden säilymisestä kuuluu teille.

Toisen maailmansodan jälkeinen aika on
ollut voimakkaan taloudellisen ja kulttuurillisen kehityksen aikaa. Suomen poliit-

tisen johdon taiteilu idän ja
lännen välissä vaikuttaa näin
jälkikäteen harakan touhuilta tervatulla sillalla. Virallisessa Suomessa vannottiin
YYA-sopimuksen nimeen,
mutta maakunnassa uskottiin mahdollisen vihollisen
edelleen tulevan idästä ja
jos se tulisi jostain muualta,
se olisi koukannut. Suomen
poliittiset johtajat pitivät lippua pystyssä niin YK:ssa,
Pohjoismaiden neuvostossa, ETYK:ssä ja lopulta
myös Euroopan neuvostossa. Samalla suomalaiset
sotilaat niittivät arvostusta
rauhanturvaamisen saralla.
Näin jatkettiin aina vuoteen
1991 saakka. Todellisuudessa Suomen asemasta päättivät Neuvostoliiton, USA:n,
NATO:n, Varsovan liiton ja
EEC:n johtajat, omien poliitikkojen luoviessa enemmän
tai vähemmän sivustakatsojien roolissa.
Maailma mullistui lähes
kertarysäyksellä 1991. Lähes ikuisena pidetty Neuvostoliitto hajosi ja kylmä sota
sellaisenaan päättyi. Saksat
yhdistyivät ja Baltian maat
itsenäistyivät uudelleen.
Myös NATO joutui identiteettikriisiin potentiaalisen
vihollisen kadotessa. Neuvostoliiton perillisen Venäjän
talous oli kuralla ja sotilaallinen voima rupesi happanemaan latoihin huollon puutteessa. Maailmalla oli toinen
toistaan ksumpia talouden
ja sotilasstrategian asiantuntijoita, jotka maalailivat
kuviaan Venäjän surkeasta
tilasta ja heikkoudesta. Eräs
suomalainen venäläisyyden
tutkija totesi, että Venäjä ei
ole ikään niin vahva miltä
näyttää, mutta aina se on
Suomelle liian vahva.
Euroopan järjestäytyessä uudelleen Suomi valitsi
oman suuntansa hakemalla
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Kunniavartiossa Kunelius ja Ahola.

Euroopan unionin jäsenyyttä niin taloudellisena
kuin turvallisuuspoliittisena ratkaisuna. Järjestettyä
kansanäänestystä voidaan
tavallaan pitää omana valintana itsenäisyydestä tai
ainakin sen tasosta. Aina
aikaisemmin joku muu oli
tosiasiassa päättänyt suomalaisten puolesta 1917 itsenäisyysjulistusta lukuun
ottamatta.
Teitä varmaan ihmetyttää,
että olen puhunut ainakin
yhtä paljon Venäjästä ja sen
strategisista virhearvioinneista Suomen suhteen, kuin
Suomesta ja sen itsenäisyy-

destä. Nämä kuitenkin liittyvät oleellisesti yhteen. Suomi on Venäjän naapuri, vaikka kylmän sodan aikaisessa
vitsissä USA:n presidentti
Kennedy kertoikin pääsihteeri Hrutseville nähneensä
unta, että vuonna 2000 Suomen ja Kiinan rajalla olisi
ollut joitakin kahnauksia.
Edelleen uskon, että te
odotitte enemmän maanpuolustukseen ja puolustusvoimien tilaan liittyvään
juhlapuhetta, koska sotilas
on sitä pitämässä. Olkoon
se muiden tehtävä, koska
todellisuudessa poliitikot
määrittävät uskottavan puo-

lustuksen tason, mutta joka
tapauksessa puolustusvoimat ovat lähivuosina suuren
muutoksen edessä. Tämä
koskee myös Haapajärveä.
Muutostarpeeseen vaikuttavat osaltaan väestön ikääntyminen, ikäluokkien pieneneminen, puolustusmateriaalin
kallistuminen ja uhkien
muuttuminen. Poliitikkojen
ja puolustusvoimien ylimmän johdon on päätettävä
kehitetäänkö puolustuskykyämme länsimaisen vai
venäläisen uhka-analyysin
mukaan. Lännessä panostetaan huipputeknologiaan
ja kriisinhallintaan, idässä

taas määrään ja perinteiseen
sodankäyntiin.
Mielestäni kaikki vanha
ajattelu aluepuolustuksesta
ei ole virheellistä ja uusi ajattelu uusine uhkineen oikeaa.
Pinta-alaltaan Euroopan viidenneksi suurinta ja harvaan
asuttua maata ei suuren hädän hetkellä puolusteta muutaman kymmenentuhannen
ukon kenttäarmeijalla ja
huipputeknologialla, vaan
siihen tarvitaan edelleen
kansan syviä rivejä, jokaista
miestä ja naista sekä uhrautuvuutta yhteiseksi hyväksi.

parempi tulevaisuus. Samalla kun sotakorvaukset saatiin
maksuun ennätysnopeasti,
loi Suomi oman menestyksensä pohjan. Sotakorvaukset maksettiin mm. metalli-,
puu- ja vaateteollisuustuotteilla. Kun sotakorvaukset
oli maksettu, jäivät uudet
teolliset tuotantolaitokset
tuottamaan hyvinvointia
koko Suomelle.
Näin raskaan ajan ponnistuksista suomalaiset loivat
erinomaisen alun tulevalle
menestykselle.
Sodan jaloista paenneelle
Suomen tapa selvitä antaa
varmaan lohtua. Toivottavasti eri puolilla maailmaa
käytävien sotien jälkeen
kaikki sodan osapuolet olisivat valmiit samaan nöyrään
jälleenrakennustyöhön.
Sodan arpia ei voi poistaa,
mutta arvet paranevat vain,
jos niiden antaa olla rauhassa – jos mikään osapuoli ei
ryhdy repimään arpia auki.
Itsenäisyyden merkitys on
muuttunut olennaisesti yli 90
vuoden aikana. Tänä päivä-

nä Suomi on osa Euroopan
Unionia – olemmeko siis
itsenäisiä. Minulle vastaus
on selvä: olemme itsenäinen
Suomi osana Eurooppaa.
Erilaiset kansainväliset
sopimukset sitoivat Suomea
myös ennen liittymistämme
Euroopan Unioniin. Tällä tavalla ajateltuna maailmasta
ei löydy yhtään täysin itsenäistä valtiota.
Suomalainen itsenäisyys
on meidän itsemme käsissä.
Menneet sukupolvet ovat
rakentaneet viisaasti suomalaista hyvinvointia. Uskon, että myös nykyisellä
sukupolvella on tarpeeksi
malttia vaurastua ja edelleen
kehittää suomalaista yhteiskuntaa.
Pitää osata arvostaa mennyttä, elää kiitollisena nykyistä aikaa ja pitää osata
myös haaveilla nykyistä paremmasta tulevaisuudesta.
Tässä on mielekäs haaste
tälle ja tuleville itsenäisyyspäiville.
Ilkka Heinonen

Puhe sankarihaudalla itsenäisyyspäivänä
Itsenäisen Suomen asukkailleen tarjoamat palvelut
on useissa viimeaikaisissa
kansainvälisissä vertailuissa arvostettu aivan parhaiden
maiden joukkoon. Näissä
vertailuissa ei mielestäni
ole merkitystä sillä, onko
vertailtava maa paras, toiseksi paras vai sijoittuuko
vertailussa vaikkapa kymmenen parhaan joukkoon.
Olennaista on, että lukuisilla
erilaisilla tavoilla tehdyissä
vertailuissa Suomi sijoittuu
kärkeen.
Kaikissa vertailuissa on
muistettava, että niissä ei
oteta kantaa siihen tulisiko
myös parhaimmaksi arvioidun edelleen kehittää palvelujaan.
Näen, että nykyisellä
Suomella on jatkuvasti tarve kehittyä myös palvelujen
tuottajana.
Suomi on kehittänyt kansalaistensa palveluja itsenäisenä valtiona jo yli 90 vuoden ajan. Itsenäisyyspäivänä
nousee sotien, Talvi- ja Jatkosodan, merkitys Suomen

itsenäisyydelle keskeisimmäksi asiaksi. Näin on myös
minun mielestäni. Siksi on
oikein viettää itsenäisyyspäivänä hetki sankarihaudoilla.
Sodan sankarit antoivat heille kalleimman lahjansa itsenäisen Suomen edestä.
Nykyinen kansainvälisissä mittauksissa menestyvä
Suomi ei kuitenkaan olisi
noussut menestykseen ilman niitä suomalaisia, jotka
raskaan sodan jälkeen olivat
sitoutuneita mittavaan jälleenrakennustyöhön.
Luin muutama viikko sitten lehtihaastattelun sodan
keskeltä Suomeen paenneen pakolaisen ajatuksista
Suomen itsenäisyyden ajasta
Talvi- ja jatkosodan jälkeen.
Häneen, pakolaiseen, oli
vaikuttanut merkittävästi
suomalaisten päättäväisyys
sotakorvausten maksamisessa. Sotakorvaukset maksettiin, vaikka ne koettiin epäreiluiksi. Suomalaiset eivät
siis jääneet toimettomaksi
valittamaan tilannetta, vaan
ryhtyivät työhön tavoitteena

Puhe haudoilla Ilkka Heinonen.
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Jouluaaton kunniavartiot Kanta-Kokkolassa
Kunniavartioilla on KantaKokkolassa pitkät perinteet.
Puolustusvoimat ja reserviläisjärjestöt ovat ainakin jo
1950-luvun alusta lähtien
muistaneet sodissamme
kaatuneita kansalaisiamme
kunniavartiolla kaatuneitten muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona.
Puolustusvoimien joukkoosastojen yksi toisensa jälkeen jätettyä kaupunkimme
on kunniavartioiden järjestäminen vuodesta 1996
ollut yksin reserviläisten
harteilla.
Vuosittaisista kunniavartioista juhlallisin on jouluaaton kunniavartio, joka
järjestetään sekä Kaarlelan
sankarihaudoilla että Marian
hautausmaan sankarivainajien muistomerkillä. Aattoillan
hämärtyessä seisovat miehet
kukin vuorollaan puolen tunnin vuoronsa paikasta riippuen joko kaksin tai neljistään.
Kynttilät valaisevat ympärillä pimenevää iltaa omaisten
vieraillessa läheistensä haudoilla. Monet ihmiset käyvät myös sankarihaudoilla
ja sytyttävät sinne kynttilän
edesmenneiden omaistensa
muistolle.
Vuodesta 2004 minulla on
ollut ilo ja oikeus aikatauluttaa ja jakaa kunniavartiovuorot eri reserviläisjärjestöillä.
Tässä tehtävässä olen kokenut sekä turhautuneisuuden
että ilon hetkiä. Monesti elämäntilanne tai jokin
muu syy estää reserviläistä

Kokkolan Reserviupseerien ja Autojoukkojen Keski-Pohjanmaan Killan yhteinen kunniavartio Marian hautausmaalla Kokkolassa itsenäisyyspäivänä 2010.

Reservin upseerit kunniavartiossa Kaarlelan sankarihaudoilla itsenäisyyspäivänä 6.12.2010.

Reservin vänrikit jouluaaton kunniavartiossa Kaarlelan sankarihaudoilla.

osallistumasta kunniavartioon. Onneksi joukossa on
myös niitä, joille joulu ei
ole joulu ilman aattoillan
perinteistä vartiovuoroa.
Monelle Kokkolan Reserviupseerikerhon jäsenelle
jouluaaton kunniavartiossa
oleminen on jo usean vuosikymmenen koko perheen
perinne. Ikänestorimme on
tällä hetkellä majuri (res)
Terho Tattari, jonka kunniavartioura alkoi vuonna 1967
nuorena reservin vänrikkinä.
Tänäkin vuonna hän oli ensimmäisten joukossa varaamassa vartiovuoroansa
ja näyttämässä esimerkkiä
nuoremmille.
Kunniavartioon osallistuminen on reserviläisen oikeus ja velvollisuus ikään ja
sotilasarvoon katsomatta. Se
on meidän jälkipolvien kunnianosoitus niille nuorille
miehille, jotka tahtomattaan
tulivat tapetuiksi puolustaessaan elämänmuotoamme ja
itsemääräämisoikeuttamme.
Meidän jokaisen tulisi muistaa, että ilman päättäväistä
ja taistelevaa kansaa yli 70
vuotta sitten meillä ei olisi
ollut vuosikymmeniin sellaisia joulujuhlia ja jouluja
kuin mihin olemme tämän
yltäkylläisyyden keskellä
tottuneet.
Kunniavartioiden varustus
on vaihdellut vuosien mittaan. Viime vuosikymmeninä vartiomiesten asuna on
ollut maastopuku M62 val-

koinen puoli päällepäin. Tämä pellepuvuksikin sanottu
asu poistettiin puolustusvoimien käytöstä vuoden 2008
lopussa ja samalla myös
kunniavartioiden asuste
muuttui vihreään M91:een.
Tummanvihreä maastokuvio
ei ole paras mahdollinen väri
talven lumisessa maisemassa ja tämän vuoksi reserviläisjärjestöt Kokkolassa
ovatkin hankkineet itsenäisyyspäivän ja jouluaaton
kunniavartioihin asusteeksi
täysvalkeita lumipukuja.
Sotiemme veteraanien
keski-ikä on jo 88 vuotta.
Veteraanien perässä vanhenemme me nuoremmat
ikäluokatkin. Monet kunniavartiotoiminnassa mukana olleet reserviläiset ovat
itsekin jo iäkkäitä tai ainakin pikkuhiljaa poistumassa
vartioidemme kokoonpanosta. Tämän vuoksi olisi hyvä
että saisimme mukaan uusia
kunniavartiosta innostuneita reserviläisiä sotilasarvoon
katsomatta. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan
kunniavartioon tänä vuonna
tai myöhempinä vuosina,
ota rohkeasti yhteyttä. Me
koulutamme ja varustamme sinut tehtävään ja pääset
mukaan kokemaan vahvaa
yhteenkuuluvaisuuden henkeä muiden reserviläisten
seurassa.
Kari Autio
Kokkolan Reserviupseerit ry:n puheenjohtaja

Vid hjältegravar
i Jakobstad
Jakobstadsnejdens reservister uppvaktar årligen på självständighetsdagen vid två olika hjältegravar i
Jakobstad. Vid Pedersöre kyrka är
det församlingens scouter som bär
in Finlands agga innan gudstjänsten börjar, då är även kransarna uppradade vid altaret.
De senaste åren har Jakobstadsnejdens reservister haft en
grupp på 4–8 personer från nejdens
reservister som delar i gudstjänsten för att sedan delta i Pedersöres
församlings kransnedläggning vid
hjältegravarna efter gudstjänsten.
Jag har själv deltagit de 5 senasFr v:
(M/91)
Kari
Rönnqvist,
Nicklas
Gustafsson,
Joakim
Dahlin,
Jörgen
Härmälä
fr v:
(i civila
kläder)
Jarl
Portin.

te åren vid Pedersöre kyrkas
kransnedläggning och kan bara
konstatera att veteranernas deltagande drastiskt minskat från år
till år, i år räknande jag endast 3
veteraner som orkade vara med vid
kransnedläggningen.
Efter Pedersöres kransnedläggning förflyttar sig gruppen till
kransnedläggningen vid Jakobstads hjältegravar för att sedan
fortsätta självständighetsrandet
vid Jakobstads församlingscenter
i samlad trupp.
Jörgen Härmälä

Kunnianosoitus ja muistoseppeleiden laskijat Vaasan sankarihaudoilla.

93. Itsenäisyyspäivä Vaasassa
Isänmaamme 93. Itsenäisyyspäivää vietettiin Vaasassa perinteisin
ja arvokkain juhlallisuuksin.
Päivä aloitettiin aamuvarhain,
jolloin sytytettiin lähes 400 muistokynttilää sankarihaudoille.
Tämän jälkeen seurasi Perinnemuurilla juhlallinen lipunnosto,
johon osallistuivat myös sotainvalidi- ja sotaveteraani- sekä maan-

puolustusjärjestöjen lippulinna,
kuten päivän muihinkin juhlatapahtumiin.
Vaasan Pyhän Kolminaisuuden
kirkossa pidetyn juhlajumalanpalveluksen yhteydessä lähettiin
seppelepartiot sankarihaudoille ja
vastaaville muistomerkeille.
Vaasan kaupungin järjestämään
itsenäsisyyspäivän juhlaan kau-

pungintalon juhlasalissa osallistui
lähes 400 henkeä.
Päivän päätteeksi ylioppilaiden
soihtukulkue marssi Kasarmintorilta Vapaudenpatsaalle, jossa pidettiin Wasa Sångargillen ja Pohjan Miesten sekä ylioppilaskuntien
isänmaallinen tilaisuus. RL
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Keski-Pohjanmaan sotilaspoikien perinnekilta ry
juhli 15-vuotista taivaltaan Kokkolassa
17.10.2010 kokoontuivat
Keski-Pohjanmaan sotilaspojat perheineen ja maanpuolustusperinneystävineen
sekä maakunnan alueelta että
myös naapurikiltojen edustajat viettämään yhdessä Kokkolan seurakuntayhtymän ja
Kokkolan kaupungin kanssa
killan 15-vuotisjuhlaapäivää
arvokkaine juhlallisuuksineen.
14.11.2010 tulee kuluneeksi tasan 15 vuotta sotilaspoikien perinnekillan
perustamisesta Keski-Pohjanmaalle. Killan nimenä
oli aluksi Pohjanmaan Sotilaspoikien Perinnekilta ry ja
kotipaikka Haapajärvi, jossa
asiaa oli valmisteltu yhdessä Oulun seudun sotilaspoikien perinnekillan kanssa.
Kokkolassa asevarikolla
pidetyssä kokouksessa päätettiin perusta maakuntaan
sotilaspoikien perinnekilta ja
jäsenmäärä nousi heti alussa
yli 250..Lukuisa joukko sotilaspoikia sai mm sotilaspoikaristin Kokkolan Vartiolinnassa pidetyssä tilaisuudessa. Toiminta on ollut vireää
sotilaspoika- ja suojeluskunta- sekä veteraaniperinteen tallentamista monin eri
tavoin ja mm muistomerkein
ja täydellisin CD-tallentein
ja kirjoin sotilaspoika-ajan
sekä suojeluskunta-ajan tapahtumista.
Monet aktiiviset sotilaspoikaveljet ovat olleet eri
paikkakunnilla keräämässä
ja tallentamassa perinneaineistoa kirjoihin ja kansiin
mm perinnemuseoihin. Killalle on hankittu oma lippu
eri paikkakunnille ja killalle
sekä pöytästandaarit killan
käyttöön. Killan sotilaspoikaveljet puolisoineen ovat

tukeneet paikkakuntien veteraani- ja sotainvaliditoimintaa ja pitäneet yhteyttä
myös sotaorpoihin ja heidän perheisiinsä, sotaleskiin.
Ahkeria perinnetoiminnassa
mukana olleita on pyritty
palkitsevaan huomionosoituksin kunniajäseninä ja
ansiomerkinsaajina. Monet
ovat hankkineet myös sotilaspoikaristin, sotilaspoikaplaketin hautamuistomerkkiä
varten ja Vapaussodan Perinneliiton myöntämän Sinisen
ristin. Killan tarkoituksena
on ollut maanpuolustushengen ylläpitäminen sekä jäsenistössä että koko alueella.
On kannettu huolta myös
nousevasta sukupolvesta,
sen kunnosta ja maanpuolustusvalmiudesta.
Jäsenistöä laajennetaan
edelleen myös nuorisoon ja
perheisiin päin ja kannustetaan yhteistyöhön myös
reservijärjestöjen kanssa..
Killan 15-vuotisjuihlatapahtuma oli myös osa Kokkolan kaupungin, maakunnan
keskuksen 390-juhlavuoden
tapahtumaa. Kokkolan kaupungin kaupunginjohtaja,
kaupunkineuvos Antti Isotalus kutsuttiin suojeluskuntasotilas/sotilaspoikapatsaskeräyksen suojelijaksi. Patsaan
suunnittelijaksi on kutsuttu
ansioitunut toholampilaissyntyinen kuvanveistäjä
Pekka Jylhä. Valtakunnallinen keräys patsashankkeen
tueksi saadaan myös .toimikunnan aloitteesta käyntiin.
Vuosijuhla aloitettiin perinteisesti juhlajumalanpalveluksella Kokkolan kauniissa kirkossa. Juhlasaarnan
piti kirkkoherra Jouni Sirviö.
Jumalanpalveluksessa
Avusti entinen suojelus-

kuntakuoro Kokkolan Lauluveikot johtajanaan dir.cant.
Erkki Keskinen. Seppelepartio lähetettiin sankarihaudalle ja sen jälkeen seurakunta
tarjosi juhlalounaan seurakuntakeskuksessa.
Pääjuhlassa Kokkolan ent.
suojeluskuntatalossa, Vartiolinnassa piti juhlapuheen
liiton puheenjohtaja Atte
Kaskari käsitellen talvisodan
tapahtumia yksityiskohtaisen tarkasti ja mielenkiintoisesti. Juhlaan osallistujat
lausui tervetulleeksi ja kiitti kiltapuheenjohtaja Jussi
Isotalo kaikkia läsnäolijoita
osallistumisesta sekä huomionosoituksista, joita esittivät
mm kunnallisneuvos Kauko
Ojala Keski-Pohjanmaan
liitosta ja Kokkolan kaupungista, Puolustusvoimien
aluetoimisto, everstiluutnantti Tapio Luukkainen,
Sotainvalidien Keski-Pohjanmaan piiri, pj. Heikki
Kankaanpää, Vapaussotien
Keski-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry, pj. Seppo
Ylinorppa samoin KeskiPohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry, toiminnanjohtaja
Seppo Yli-Norppa, EteläPohjamaan Sotilaspoikien
perinnekilta pj. Aulis Perälä
ja sihteeri Pentti Pesonen
sekä sisaryhdistys Pohjanmaan Sotaorvot ry:n puolesta rovasti Mikko Himanka ja
sihteeri Kaarina Perttula sekä lukuisat maamme veljessotilaspoikien perinnekillat
mm kunniaplaketilla Traditionsgillet för Norra Svenska
Österbottens soldatgåssar r.f.
sekä mm. Pääkaupunkiseudun , Varsinais-Suomen ja
Keski-Suomen ym. huomionosoituksin ja onnitteluin.
Juhlassa käytti historialli-

Kirkkoherra Jouni Siviö,
Kokkolan kirkko.
Viljo Ali-Haapala Ullavalta palkitaan ansiomitalilla.
Vas. pj Jussi Isotalo, liiton pj Atte Kaskari ja sotilaspoika Viljo Ali-Haapala, Ullava.

sen puheenvuoron myös kiltamme kunniapuheenjohtaja
kotiseutuneuvos, killan ensimmäinen perustajapuheenjohtaja Juha Eronen Haapajärveltä. Monet lämpimät
kädenpuristukset toivottivat
onnea ja menestystä kiltaperinnetoiminnallemme.
Juhlan ehkä miellyttävin
anti oli nuorison, Kokkolan Nuorisosoittokunnan,
johtajanaan kapellimestari
Pasi Ojalan esiintyminen
korkeatasoisin musiikkiesityksin ja säestyksin. Nuorisossahan on kansamme
toivo ja tulevaisuus. Hieno
esitys! Samoin kuin sotilaspoika Pasi Eskolan lausuma
juhlaruno “Sotilaspoika”
Juhani Lindholmin suomennoksena. Pohjanmaan
Sotaorpojen kuoro dir.cant.
Veli Ainalin johdolla esitti
Jorma Salmelan säveltämän
ja sotilaspoika op. Martti
Härkösen sanoihin sävelletyn Sotilaspojan ja Martti
Salmelan “Eläköönhuuto
Isänmaalle”.

Tilaisuuden alussa Killan
hallitus lauloi tutun Fredrik
Paciuksen säveltämän “Sotilaspojan” Nuoriso-orkesterin
säestyksellä. Sitä ennen liput
saapuivat Siniristilippummelaulun saattelemana juhlahuoneeseen kapellimestari
Pasi Ojalan johdolla. Sali
oli täyttynyt yleisöstä ja
ohjelmansuorittajista kutsuvieraineen. Juhlassa kiitettiin killan pöytästandaarilla
Kokkolan seurakuntayhtymää, kutsuttiin killan jäseneksi ja palkittiin hopeisella
ansiomitalilla kansliasihteeri
Kaija Jestoi Kokkolan kaupungista. Muita ansiomitalin
saajia olivat: Sotilaspoikaristi: Elias Päivärinta, Paavo
Roponen, Aaro Ruuttunen;
Hopeinen ansiomitali:
Viljo Ali-Haapala, Valto
Brax, Aarto Herronen, Matti
Herronen, Raimo Kallinen,
Samuli Pajala, Juho Pernu,
Veikko Saari, Matti Siivola;
Hopeinen ansiomitali:

Paavo Heinonen, Pentti Kinnarinen ja jo mainittu Kaija
Jestoi.
Liiton pienoislipun luovutti Sotilaspoikien Perinneliiton puheenjohtaja Atte
Kaskari kiltapuheenjohtaja
Jussi Isotalolle Kokkolasta
(Kälviä). Sinisen ristin sai
Jaakko Sorvisto.
Päätössanojen, Jussi Isotalo jälkeen yhdyttiin Maamme lauluun ja siirryttiin Kokkolan kaupungin tarjoamille
390-vuotisjuhlakahville ja
samalla tutustuttiin Toivo
Sandkvistin opastuksella
laajaan perinnemuseoon
Vartiolinnassa, jossa on mm.
Sotilaspoikien Perinnekillan
valokuvanäyttely monien
muiden arvokkaiden muisto/
perinne-esineiden ja asiakirjojen lisäksi jatkuvasi avoimena.ja tallennettuna perinteistä rikkaan Vartiolinnasuojeluskuntatalon suojissa.
Jatkamme toimintaamme
innolla uusin nuorentuvin
ja laajentuvin voimin laajassa maakunnassamme kukin tahollamme kiitollisina
jo arvokasta työtä tehneille
kiltaveljille.
Jussi Isotalo
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Kunniaristin saajat.

Rintamaveteraaniliitto
jakoi kunniaristejä
Puolustusministeri Jyri Häkämies myönsi Rintamaveteraaniliiton esityksestä
kunniaristit veteraaneille
ja yhteistyökumppaneille.
Kunniaristit jakoi puolustusministeriön ylijohtaja Teemu
Penttilä, liiton johdon avustamana, 30. marraskuuta Katajanokan Kasinolla.
– Edustan itse sitä sukupolvea, joka sai oppinsa
maanpuolustuksen tärkeydestä sodan käyneiltä isovanhemmiltaan. Siitä opista
kehittyi myös kunnioitus
veteraanisukupolvien uhrauksia kohtaan, totesi ylijohtaja Teemu Penttilä tervehdyspuheessaan. Hän toimi
.kunniaristien jakotilaisuudessa puolustusministerin
edustajana .
– Nykypäivänä elämme varsin turvallisessa yhteiskunnassa mutta sen perustan
ovat veteraanit rakentaneet.
Kun aseiden vaikenemisesta tuli viime keväänä
kuluneeksi 65 vuotta, on
keskuudessamme edelleen

Kunniaristien jakotilaisuudessa avusti toiminnanjohtaja Pirjo Jaakola.

Puolustusministeriön ylijohtaja Teemu Penttilä

lähes 60 000 rintamaveteraania. Veteraanien keskiikä on jo korkea – 88 vuotta
– ja heidän avun tarpeensa
kasvaa jatkuvasti. Vaikka
valtiovalta onkin pyrkinyt
osoittamaan veteraanien tukemiseen varoja ja henkilöstöä on veteraanien oma-apu
ja vapaaehtoistyö edelleen
keskeisessä roolissa.
Suomalainen perinne,
jossa kaveria ei jätetä, synnytti sotien jälkeen joukon
veteraanijärjestöjä, joissa
veteraanit ja heidän omaisensa organisoivat itse apua
tarvitsevien tuen. Rintamaveteraaniliitto on yksi
keskeisimmistä mainituista
järjestöistä.
Veteraanien tilanne ja
tarpeet ovat tänä päivänä
erilaiset kuin välittömästi
sotien jälkeen. Valtiovalta on
osaltaan kyennyt lisäämään
tukensa määrää ja veteraanijärjestöt ovat vakiinnuttaneet

roolinsa kotona asumisen ja
kuntoutuksen tukemisessa.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että veteraanityö olisi
saatettu päätökseen tai pon-

nisteluita sotaveteraanien
eteen ei enää tarvittaisi. Tätä
kansakunnan kunniavelkaa
maksetaan täyspainoisesti viimeiseen veteraaniin
saakka.
Myös suomalaisen kokonaismaanpuolustuksen, ja
sotilaallisen maanpuolustuksen sen osana, toiminnan
turvaaminen edellyttää tänä
päivänä kasvavassa määrin
voimavaroja ja yhteistyötä.
Viime sotiimme liittyvät
kokemukset sekä kansan
päättäväisyys ja arvot tuolloin muodostavat vankan
pohjan myös pohdittaessa
kansallisen puolustuksemme tulevaisuuden haasteita.
Maanpuolustus on Suomessa perinteisesti tukeutunut
yhteenkuuluvuuden ja yksilöllisyyden onnistuneeseen yhteensovittamiseen.
Maanpuolustustyössä tuleekin jo tästä syystä eteenpäin
katsomisen ohella muistaa
myös historia ja varsinkin
sen tekijät.
– Arvoisat palkittavat, Te

Liiton puheenjohtaja
Onni Toljamo.

olette saaneet tämän tunnustuksen ansioistanne suomalaisten veteraanien hyväksi
tehdystä työstä. Olen varma, että veteraanien antama tunnustus kunniaristin
muodossa saa erityisen
arvon mielissänne. Onnittelen teitä kaikkia ja toivon
kaikille voimia ja jaksamista
isänmaamme ja veteraanien
eteen tehtävän työn parissa,
totesi Teemu Penttilä.

Kuvassa kunniaristin saaneet veteraanit ja liiton johto.

Kuvat: K.E.Koskivuori
Kunniaristin saajien
nimiluettelo sivulla 12

Prikaatinkenraali JuhaPekka Liikola piti kiitospuheen.
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Merivartiointi ja Lentotoiminta 80 vuotisjuhlavuosi Rajavartiolaitoksessa
Pohjanlahden Merivartiokilta ry Bottniska vikens
Sjöbevaknings gille rf juhlisti ennakolta vietettävää
Merivartioinnin sekä Lentotoiminnan 80 vuotis taivalta
perjantaina 21.5.2010 vuosikokouksessaan kunnioitettavia perinteitä vaalivalla
Vaasan upseerikerholla.
Merivartiointi 80 v juhlavuoden merkeissä killan hallitus oli kutsunut huomioitavaksi killan perinnejoukkoosaston Pohjanlahden Merivartioston edesmenneen
evp komentajan kom Paavo
Hiltulan puolison sekä kaikki evp komentajat, sidosryhmän edustajat, ja killan palkittavat aktiivitoimijat.
Samalla julkistettiin Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueelle killan lahjoittama
Hannu Ojalan maalaama
akvarelli ”Lentotoiminta
Vaasan lentosatamassa 1930
luvun alussa”, jonka luovutus tapahtui myöhemmin tarkennettuna ajankohtana.

Kiltamme sai kutsun Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueessa Malmilla 25
pv:nä elokuuta vietettyyn
Lentotoiminta 80v juhlaan.

Uusi helikopteri

Vas. Pohjanlahden Merivartiokilta ry sihteeri Timo Lehto kom evp Mikko Ruutu komdri evp Kauko Lehtinen
sekä kiltamme hallituksen jäsen Pertti Pörsti.

Huomionosoituksia
Vuoden 2010 kiltalainen
Christer Sid vastaanotti
Hannu Ojalan maalaaman
akvarellin ”VL Kaakkurin
avo-ohjaamo” vuodeksi
haltuunsa ja samalla luovutettiin v 2009 kiltalaiselle
Raimo Yli-Joudolle vedos
samasta taulusta muistoksi
myönnetystä huomionosoituksesta.
Killan perinnejoukkoosaston PLMV:n edesmenneen komentaja Paavo Hiltulan kukitettu puoliso rva
Sonja Hiltula oli saapuvilla
vastaanottamaan killan korkeimman huomionosoituksen killan pöytästandaarin.
Rouva Hiltula kiitospuheessaan muisteli 30 vuoden
takaista aikaa Vasassa ja palautti meille palveluksessa
tuolloin olleille hauskoja
muistoja kyseiseltä ajalta.
Killan perinnejoukkoosaston Pohjanlahden Merivartioston evp komentajat ye
kom Esa Salonsaari, komdri
Hannu Äyräväinen, ye kom
Pekka Henttonen, kom Mikko Ruutu sekä komdri Kauko Lehtinen ovat kuluvana
kautena vastaanottaneet
heille myönnetyt standaarinsa aina tilaisuuteen sopivan
ajankohdan löytyessä.
Pöytästandaarin Pohjanmaan Poliisilaitokselle pitkäaikaisesta tuloksekkaasta
yhteistoiminnasta vastaanottivat apulaispoliisipäällikkö
Pekka Melleri sekä veneryhmän päällikkö ylikonstaapeli
Hannu Pajala.
Edellä mainitut kiittivät
saamastaan huomionosoituksesta jämerän hauskasti
ja toivoivat yhteistyön jatkuvan.
Seuraavat killan hallituk-

Pohjanlahden Merivartiokilta ry Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf edustajat pj Hannu Wallius sekä vpj Ronald Pått luovuttivat Vartiolentolaivueelle
taiteilija Hannu Ojalan maalaaman akvarellin ”Lentotoiminta Vaasan lentosatamassa 1930-luvun alussa”.

Juhlayleisöä.

sen jäsenet vastaanottivat
heille myönnetyt killan standaarit; no 20 Markku Koskenmäki, no 21 Pertti Pörsti
ja no 22 Christer Sid.
Killan esittämän ja Vapaaehtoisen Maanpuolustustyön
ansiomitalitoimikunnan
myöntämän Vapaaehtoisen
Maanpuolustustyön ansiomitalin vastaanottivat seuraavat jäsenet sekä killan
ulkopuolinen henkilö;Juhani
Aspholm, Christer Eklund,
Veijo Järvinen, Hannu Lindholm, Christian Petander
sekä kurssisihteeri Annina
Rosenqvist.
Vuosikokous noudatti
killan sääntöjenmukaista
kulkua ja sääntömuutosta
myöten esityslista-asiat hyväksyttiin yksimielisesti.

Juhlan arvovaltaisille kutsuvieraille sekä juhlayleisölle
esiteltiin myös operatiiviseen käyttöön otettu uusi
AW119 Ke Koala helikopteri, joista esitelty kone on
ensimmäinen ja RVL:n Vartiolentolaivue on saamassa
myöhemmin vielä 3 lisää.
Konetyyppi korvaa jo hyvin pitkään ja luotettavasti
palvelleet Jet Ranger 206
helikopterit.
Pohjanlahden Merivartiokilta ry Bottniska vikens
Sjöbevaknings gille rf edustajat pj Hannu Wallius sekä
vpj Ronald Pått luovuttivat
Vartiolentolaivueelle killan
toimesta taiteilija Hannu
Ojalan maalaaman akvarellin ”Lentotoiminta Vaasan
lentosatamassa 1930-luvun
alussa”.
Teoksen otti vastaan Vartiolentolaivueen komentaja
eversti Antti Pesari.
Juhlava ja miellyttävä tilaisuus päättyi konekaluston
esittelyyn sekä vapaamuotoiseen seurusteluun tarjoilun ohessa.
Pohjanlahden Merivartiokilta ry, puheenjohtaja
Bottniska vikens
Sjöbevaknings gille rf,
ordförande
Hannu Wallius
mvluutn evp
Kuvat Hannu Wallius
ja Johanna Mäkinen,
Rajavartiolaitoksen tiedottaja
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Kalajoen Reserviupseerikerho
50 vuotta
Kalajoen Reserviupseerikerho on perustettu Kalajoen Kristillisellä opistolla pidetyssä perustamiskokouksessa 28. maaliskuuta 1960.
Yhdistysrekisteriin kerho
on merkitty 5. lokakuuta
samana vuonna. Yhdistystoiminta on aaltoliikettä,
on vireämpiä ja hiljaisempia jaksoja. Vuonna 1973
Kerho yhdistettiin Kalajokilaakson reserviupseerikerhoon, jonka kotipaikka
on Ylivieska.
Vajaa kymmenen vuotta
myöhemmin 1981 Kalajoen reserviupseerikerhon toiminta viritettiin uudelleen
toimintaan. Yhdistystä ei
oltu lakkautettu virallisesti
missään vaiheessa, vaikkakin hallitus oli päättänyt
yhdistyksen lakkauttaa ja
omaisuuden sekä varat luetteloida. Yhdistys uinui ja
toiminta tapahtui Ylivieskan
kerhon kautta.
1990 kerhon täyttäessä 30
vuotta juhlivan kerhon lehdistötiedotteessa todetaan,
että kerhon jäsenmäärä on
n. 60. Toiminnan tavoitteeksi todetaan toimintasuunnitelmassa lisätä Kalajoella
asuvien reserviupseerien
asenteellista valmiutta itsensä mieltämiseen ja kehittämiseen reservin johtajina.
Tämä tapahtuu esitelmien
ja eri puolille maatamme
suuntautuvien retkien muodossa. Toiminta tapahtui jo

tuolloin yhdessä Kalajoen
reservinaliupseerien kanssa. Yhteistyö reservinaliupseerien kanssa on päätetty aloittaa niinkin varhain
kuin 1963. Kerhon toimesta
on aloitettu kunniavartiotoiminta. Aluksi käytäntönä on
ollut hartaustilaisuus jouluaattona sankarihaudoilla.
Haudoilla on ollut kunniavartiot ja seppeleenlasku.
Muistopuheen vainajille
on pitänyt Mikko Torvinen
Kristilliseltä opistolta. Kunniavartiot on ollut myös itsenäisyyspäivänä ja Kaatuneiden muistopäivänä. Tervehdykseni alkuosassa olen
lainannut lehdistötiedotetta
30-vuotisjuhlasta sekä Paavo Kotimäen historiikkia
vuosilta 1960 – 1990.
Kalajoen Reserviupseerikerho on kuin morsiamen
hääpuku, siinä on jotain
vanhaa, jotain uutta ja jotain sinistä.
Vanhaa on yhteistoiminta Kalajoen reserviläiset
ry:n kanssa. Kunniavartiotoiminta ja seppeleenlasku
sankarihaudoille jatkuu
1960-luvun perinteen mukaisesti. Käytännön muoto
on vuosien varrella hieman
muuttunut.
Uutta on 2000-luvulla
alkaneet sota-ja kulttuurihistorialliset kesäretket,
joita on tehty jo 11 kesänä
peräkkäin. Olemme tutustuneet talvi- jatko- ja La-

Kimmo Tastula tuo Keski-Pohjanmaan reserviupseeripiirin tervehdystä. Vastaanottajina puheenjohtaja Esko Valikainen ja sihteeri Eero Lehto.

6.12. kunniavartiossa reserviupseerit ja reserviläiset yhdessä jo vuodesta 1963.

Kerhon puheenjohtaja Esko Valikainen ja kadetti
Antti Vähäjylkkä valmistautumassa illan puheisiin

pin sodan taistelupaikkoihin Jäämereltä Pietariin.
Olemme käyneet Jääkärien
jäljillä Balttiassa, Virossa ja
Latviassa. Näillä matkoilla

dessä tärkeiden ja jokavuotisten yhteistyötahojemme
Kalajoen kaupungin ja seurakunnan kanssa hankitut
sotilasasut kunniavartiotoi-

Juhlapäivällinen odottaa, vieraat keskittyvät katsaukseen upseerikoulutuksesta

usea kalajokinen on saanut
nähdä isänsä taistelupaikkoja, joista osalle taistelut ovat
johtaneet sankarihaudan
lepoon. Uutta on myös yh-

mintaa varten. Asut tuovat
arvokkuutta ja ryhdikkyyttä
kunniavartioden ilmeeseen.
Meidän ei tarvitse enää hakea varusteita Kokkolasta
tai Oulaisista.
Sinistä! Toivon ja uskon,
että sinisiä ovat ne ajatukset, jotka Suomi kotimaana,
isänmaana kalajokisissa reserviupseereissa herättää.
Kalajoen reserviupseerikerhon jäsenmäärä on tällä
hetkellä 44. Jäsenistö kasvaa
jälleen. Meillä on jäseniä Kalajoen ulkopuolella, kolmasosa jäsenistöstämme asuu
Kalajoen ulkopuolella.
Toimintasuunnitelmassa
vuodelle 2011 on perinteiset kunniavartiot sankarihaudoille, ammuntavuorot
yhdessä reserviläisten kanssa, fyysisen kunnon kohottaminen ja ylläpitäminen,
veteraanileirin järjestämiseen osallistuminen, vetaraanikeräyksen organisointi, juttujen kirjoittaminen
Pohjanmaan Maanpuolustaja-lehteen.
12. kesäretki on suunnitteilla Viroon. Puheenjohtajana toivon luonnollisesti,
että mahdollisimman moni
reserviupseerikoulutuksen
saanut olisi myös kerhon
jäsen. Himangan alueelta
toivotamme myös upseerit
tervetulleeksi kerhoon, varsinkin jos eivät vielä kuulu
mihinkään yhdistykseen.
Pidetään kerhon toiminta
jäsenten näköisenä. Toiminta voimavarojemme mukaisena.
Esko Valikainen
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Maanpuolustuskoulutus
Keski-Pohjanmaa
palkitsi
ansioituneita

Keski-Pohjanmaan maanpuolustajien
piirin hopeinen ansiomitali:
kapt Juhani Alkio,
vääp. Juha Möttönen ja
koulut.siht. Rhea Nykvist.
MPK:n hopeinen ansiomitali:
Kapt Matti Kiviniemi

MPK:n rautainen ansiomitali:
kers Mika Ojala ja
alik Tomi Kurikkala.

Mannerheim-kirjalla palkittiin Ylikers (res) Kari Rönnqvist, Kapt res Matti Vatka
ja sot. mestari Kari Moilanen.

Vanha piiripäällikkö
palkitaan piirin viirillä.
Kaikkien palkittujen
nimiluettelo sivulla 12.

Keski-Pohjanmaan maanpuolustajien piirin pronssinen ansiomitali: Vääp Jouko Kuismin ja korpr
Jörgen Härmälä, joka palkittiin myös Vuoden kouluttajana
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Ylennykset ja huomionosoitukset
Puolustusministerin
myöntämät
Rintamaveteraaniliiton kunniaristit
6.12.2010
Kouluneuvos Yrjö Alamäki
Projektipäällikkö Reijo Forssander
Puheenjohtaja Aarno Happonen
Verotarkastaja Veli-Pekka Heikka
Osaston puheenjohtaja Lauri Heikkilä
Sisäasiainministeri Anne Holmlund
Toimittaja Olli Ihamäki
Osaston johtokunnan jäsen Eero Joronen
Osaston johtokunnan jäsen Antero Juvonen
Osaston johtokunnan jäsen Mauno Järvinen
Opetusneuvos Kristina Kaihari-Salminen
Osaston puheenjohtaja Risto Kajander
Valokuvaaja Antero Karjalainen
Majuri Ilpo Karvinen
Kustantaja Kari Kivelä
Varastonhoitaja Kaino Tapio Kovanen
Rakennusneuvos Seppo Kukkola
Vastaava tuottaja Kaiantero Lahti
Osaston johtokunnan jäsen Heikki Lehtonen
Prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola
Osaston sihteeri Aarret Lindfors
Osaston johtokunnan jäsen Viljo Liukkonen
Johtaja Hanna Lähelmä
Ohjaaja Juhana Manner
Osaston puheenjohtaja Lauri Partti
Liittovaltuuston jäsen Antti Puranen
Kapteeni res. Heikki Pääjärvi
Osaston sihteeri Aarre Juhani Ranta
Osaston puheenjohtaja Vilho Rantanen
Ylilääkäri Ilkka Ruuskanen
Puheenjohtaja Reijo Sallinen
Suojelupoliisin päällikkö Ilkka Salmi
Osaston varapuheenjohtaja Paavo Turkki
Osaston puheenjohtaja Mikko Tynkkynen
Osaston johtokunnan jäsen Onni Uskelin
Verotarkastaja Terttu Viisas
Osaston johtokunnan jäsen Kalevi Väisänen

Keski-Pohjanmaan
maanpuolustuspiirin
vuosipäiväjuhlassa
19.11.2010 palkitut
Vuoden kouluttaja:
Korpr(res) Jörgen Härmälä
Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin standaari:
Maj (res) Terho Tattari, Kokkola
MPK:n hopeinen ansiomitali:
Kapt(res) Matti Kiviniemi, Reisjärvi
MPK:n rautainen ansiomitali:
Korpr(res) Rainer Artismaa, Kiuruvesi
Alik(res) Tomi Kurikkala, Kannus
Kers(res) Mika Ojala, Kalajoki
Keski-Pohjanmaan maanpuolustajien piirin hopeinen
ansiomitali:
Kapt Juhani Alkio, LENTOSK
Maj Jari Lukkari, KAIPR
Vääp(res) Juha Möttönen, Kokkola
Koulsiht Rhea Nykvist, Kokkola
Ltn(res) Janne Nyman, Reisjärvi
Keski-Pohjanmaan maanpuolustajien piirin pronssinen ansiomitali:
Korpr(res) Jörgen Härmälä, Pedersöre
Vääp(res) Jouko Kuismin, Kokkola

Tasavallan presidentti on
ylentänyt seuraavat reservin upseerit 06.12.2010
Sotilasarvoon: KAPTEENI
Aho Pasi Matias Seinäjoki, Kivioja Keijo Jari Tapani Kokkola,
Kurenmaa Kim Gustaf Vaasa,
Niemistö Esa Mikael Ilmajoki,
Rantakangas Esa Olavi Lappajärvi, Saarinen Osmo Johannes Kokkola ja Storbacka Tony Mickael
Kokkola
Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄKAPTEENI Mannismäki Ilkka
Kaleva Seinäjoki
Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI Alakarhu Heikki Kustaa Seinäjoki, Hyytiä Jorma Arvi
Ensio Seinäjoki, Johansson Sören
Paul Mathias Pedersöre, Keisala
Jouni Tapani Alavus, Kujala Juuso Henrik Lappajärvi, Pukkinen
Marko Tapio Vaasa, Torppa Jarmo Antero Kokkola, Virrankoski
Petri Aleksi Kauhava, Laiteenmäki Markku Juhani Kurikka
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Aho Jaakko Matti Perho, Akolahti Jari Markus Kokkola, Blomster
Jorma Petteri Seinäjoki, Happonen Juha Matti Kauhajoki, Hautala Petri Jaakko Vähäkyrö, Huhtala Jaakko Antero Lapua, Kahre
Helena Katariina Töysä, Kinnunen Viljami Johannes Kokkola,
Koivukoski Ville Johannes Kokkola, Kokkola Sami Antti Juhani
Kaskinen, Kosonen Ville Henrik
Seinäjoki, Laxåback Erik Joakim
Kokkola, Lehtimäki Jani Kristian Kannus, Mäenpää Toni Markus Laihia, Puoskari Lasse Ensio
Seinäjoki, Ruokoja Toni Tapani
Lapua, Sulkakoski Jussi Samuli
Vaasa, Sysilampi Timo Eero Elias Seinäjoki, Takala Henri Veikko Elias Seinäjoki, Ylinen Janne
Matias Kauhava, Vänskä Lauri
Tapani Lapua, Haapanen Pekka
Esko Juhani Vaasa, Tampsi Kari
Mika Juhani Kauhajoki

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Järvinen Timo Erkki Seinäjoki, Katila Vesa Antti Pellervo
Seinäjoki, Kerola Erkki Kalevi
Kokkola, Levijoki Jani Sebastian Alajärvi, Peurala Sami Juhani
Seinäjoki, Rauman Mikko Jaakko
Jalasjärvi, Vesanto Risto Reinhold
Mustasaari, Vähäpassi Matti Sakari Kauhava
Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI Hautala Jarkko Tapio Kauhava,
Leppänen Anssi Eero Kokkola,
Pajula Kai Kristian Seinäjoki, Peltoniemi Tero Markus Kaustinen,
Perkiö Jani Tapani Kristiinankaupunki, Soramo Mikko-Petteri Lapua, Suokko Juha Tapio Isokyrö
Sotilasarvoon: KORPRAALI
Ala-Hukkala Jarkko Juhani
Seinäjoki, Harhio Ilkka Mikael Kokkola, Kataja-Rahko Jyri
Matias Seinäjoki, Kivekäs Antti
Jussi Seinäjoki, Kokko Marko
Toni Mikael Ilmajoki, Koskinen
Tero Petteri Vaasa, Kuula Markus
Antero Soini, Luoma Joni Petri Seinäjoki, Mäkinen Aki Antti
Ilari Alavus, Niemenaho Markku Tapani Soini, Nygren Mark
Kristian Kokkola, Pohjoisaho
Joona Petteri Lappajärvi, Pohjola
Iiro Heikinpoika Kokkola, Pohto
Risto Mikael Kokkola, Puska Vesa
Mikael Seinäjoki, Saari Anssi Taneli Kokkola, Syring Kim Håkan
Vaasa, Viljamaa Jorma Kalervo
Seinäjoki, Yli-Korpela Esko Aki
Johannes Mustasaari
Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI Ihalainen Pasi Heikki
Aleksi Pietarsaari
Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI Setälä Niko Sylvester Alajärvi

Kapteeni res. Jari Kivioja.

Osmo Saarinen ylennettiin
kapteeniksi.

Reservin ylennykset Oulun eteläisessä.
Yliluutnantiksi
Linna Jukka Tuomas Eemeli,
(Sievi), Ojala Matti Kalevi (Ylivieska)
Ylikersantti Rauno Hauta-aho

Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön
kuuluvat 06.12.2010
Sotilasarvoon: VÄÄPELI AlaKoukkari Jukka Tapio Seinäjoki,
Anttila Lasse Tuomas Alavus,
Kuoppala Jukka Tapani Alajärvi,
Mattila Kai Osmo Juhani Lapua
Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI Ala-Könni Ilkka Erkki
Ilmajoki, Arpiainen Sami Taisto
Olavi Vaasa, Haapala Kai Jaakko
Juhani Teuva, Hauta-aho Rauno
Antero Kokkola, Kattelus Antti
Ilmari Kauhava, Kuoppala Jussi
Antti Eemeli Seinäjoki, Lahtela
Jarmo Eerik Seinäjoki, Lammi
Timo Matti Antero Vaasa, Niemi
Marko Jouko Tapani Kokkola,
Pirttinen Petri Antti-Juhani Laihia,
Rinta-Jaskari Vesa Mikael Seinäjoki, Rättyä Jari Mikael Kokkola, Rönnqvist Kari Boris Luoto,
Sippola Esa Matti Olavi Seinäjoki, Somero Jani Antero Vaasa,
Utunen Timo Johannes Seinäjoki,
Ylä-Kero Jari Juhani Kokkola

Luutnantiksi
Kukko Mikko Markus (Ylivieska), Kumara Mika Antero (Nivala)
Vääpeliksi
Hillilä Tapio Antero (Kalajoki)
Ylikersantiksi
Anttila Veli-Pekka (Oulainen),
Laitinen Pauli Mikael (Haapajärvi), Sorvari Juha Matti (Kalajoki),
Tirkkonen Jari Juhani (Nivala)
Kersantiksi
Jokelainen Kirsi Sanja Marita
(Haapavesi), Kangas Mika Marko (Sievi), Koskela Jukka Tapio
(Reisjärvi), Mäyrä Jani Vilho Arvid
(Oulainen), Olkkonen Heikki Matias (Kalajoki), Vähäkangas Tomi
Antero (Haapajärvi)
Korpraaliksi
Finnilä Juuso Aukusti (Haapajärvi)

Ylikersantti Kari Rönnqvist.

Itsenäisyyspäivän
ylennykset
puolustusvoimissa
Yliluutnantiksi:
luutnantti Sari Johanna Törmä
(Sotilaslääketieteen Keskus)
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Vaasan läänin Maanpuolustusyhdistys –
Vasa läns Försvarsförening toiminut 45 vuotta
Jo historian lehdille siirtyneen Vaasan läänin ensimmäinen alueellinen maanpuolustuskurssi järjestettiin
Vaasan kaupunginvaltuuston
istuntosalissa maaliskuussa
1965. Tälle viikon mittaiselle kurssille osallistuneet tekivät myös päätöksen perustaa oma alueellinen yhdistys,
johon jäseneksi voivat liittyä
alueellisen tai valtakunnallisen maanpuolustuskurssin
suorittaneet henkilöt.
Maanpuolustusyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun
tiloissa lokakuun loppupuolella ja samalla juhlittiin 45
toiminnan vuotta.
Varsinaisen syyskokouksen asioina hyväksyttiin
tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
joka perustuu 15 euron vuosittaiselle jäsenmaksulle. Lisäksi hyväksyttiin uudistetut
säännöt, joissa on huomioitu
nykypäivän tiedonvälitys jäsenistölle.
Yhdistyksen puheenjohtaja toimii Alpo Koivuniemi
Pietarsaaresta. Yhdistyksen
kuuluu lähes 400 jäsentä.
Vuosijuhlan taiteellisesta
ohjelmasta vastasivat ammattikorkeakoulun taiteen
yksikön oppilaat, jotka olivat
valmistaneet korkeatasoiset
esitykset.
Opiskelija Tuula-Elina
Kilpelän lauluesitykset Kalle-Antti Viiperin säestämänä
olivat erittäin nautinnollista
kuultavaa. Vastaavasti opiskelija Anna Valo esitti tarinoita, joita hän on kerännyt
Keski-Pohjanmaan alueen

Juhlan yhteydessä huomioitiin yhdistyksen pöytäviirillä Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu, jonka vastaaanotti rehtori MarjaLiisa Tenhunen (vasemmalla), Kaija Jestoi Kokkolasta, Pohjanmaan Aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Tapio Luukkainen sekä
kuusi vuotta puheenjohtajana toiminut Martti Ehrnrooth Vaaasta. Lisäksi pöytäviirin sai Antti Porko Kokkolasta, joka oli estynyt
saapumaan tilaisuuteen.

sotaveteraaneilta talvi- ja jatkosodasta. Tarinat on koottu
myös kirjaksi.

Juhlapuheen piti Pohjan- Luukkainen.
maan Aluetoimiston päälPäätössanoissaan ammatlikkö everstiluutnantti Tapio tikorkeakoulun rehtori Mar-

ja-Liisa Tenhunen painotti
koulun tärkeää merkitystä
nuorison kasvattamisessa ja

ohjaamisessa isänmaallisten
arvojen huomioimiseen ja
kunnioittamiseen. RL.

Pietarsaaren Reserviläiset palkitsi
Självständighetsdagen
förlöpte enligt traditionellt
koncept i Jakobstad, med
kransnedläggning vid hjältegravarna.
Efteråt samlades vi vid
Församlingscentret till
kaffebjudning och Jakobstadsnejdens Reservisters
utdelning av förtjänsttecken
till medlemmar som särskilt förtjänstfullt verkat till
fromma för det frivilliga försvarsarbetet i nejden.
Joakim Dahlin belönades
med Reservistförbundets
förtjänstmedalj i silver, JanErik Backlund, Nicklas Gustafsson och Jani Sepponen
ck motta Reservistförbundets förtjänstmedalj i brons.
Leo Wideman ck motta föreningens förtjänstkors med
spänne.
De nybefordrade översergeanterna Rauno Hauta-aho
och Kari Rönnqvist fick
även motta föreningens gratulationer.
Itsenäisyyspäivän vietto

Pietarsaaressa sujui perinteisesti seppeleenlaskulla Pietarsaaren sankarihaudoilla.
Sen jälkeen kokoonnuttiin
Seurakuntakeskukseen kahvitilaisuuteen.
Pietarsaaren Seudun Reserviläisten järjestämään
huomionosoituksien jakotilaisuudessa jaettiin ansiomitaleita erityisen ansiokkaasta
toiminnasta vapaaehtoisen
maanpuolustyön hyväksi.
Joakim Dahlin sai vastaanottaa Reserviläisliiton
hopeinen ansiomitalin.
Jan-Erik Backlund, Nicklas
Gustafsson ja Jani Sepponen saivat Reserviläisliiton
pronssiset ansiomitalit.
Leo Wideman sai yhdistyksen ansioristin soljella.
Juuri ylennetyt ylikersantit Rauno Hauta-aho ja
Kari Rönnqvist saivat myös
vastaanottaa yhdistyksen
onnittelut.
Mikael Skytte
Jani Sepponen Res Pam, Nicklas Gustafsson Res Pam, Jan-Erik Backlund Res Pam, Joakim Dahlin Res
Ham, Leo Wideman pj-res ARS ja ylikersantti Rauno Hauta-aho
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Kotisivu: www.evl.fi/srk/kannus

Österbottens Försvarsgille
– Pohjanmaan
Maanpuolustuskilta

30 vuotta
perinnetyötä
Pohjanmaan
maanpuolustuksen
ja veteraanien
parissa
Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan
Maanpuolustuskilta rf
on perustettu vuonna
1981. Killan perinteistä
Tammisunnuntain vuosipäivän juhlaa 30.1.2011
vietetään samalla killan
30-vuotisjuhlana. Juhla
alkaa Vaasan Kaupungintalon juhlasalissa klo
15:00. Ennen tilaisuuden
alkua peilisalissa on kahvitarjoilu.
Juhlapuhujaksi on lupautunut ministeri Ole
Norrback. Musiikista
vastaavat Pohjanmaan
Sotilassoittokunta kapellimestarinsa yliluutnantti
Sami Salmivuoren johdolla sekä pianotaiteilija Christine Bengtsson,
joka esittää Sibeliuksen
Finlandian, Op. 26. Ohjelmassa on lisäksi killan
syksyllä 2010 järjestämän
ainekirjoituskilpailun palkintojen jako ja kilpailun
paras aine kirjoittajan esittämänä. Kilta jakaa myös
huomionosoituksia sekä
ansioituneille kiltalaisille
että tärkeille yhteistyötahoilleen. Tervehdykset on
pyydetty valtakunnalliselta kattojärjestöltämme
Maanpuolustuskiltojen
liitolta sekä alueen siviili- ja puolustushallinnolta
eli Pohjanmaan Liitolta
ja Länsi-Suomen Sotilas-

läänin Pohjanmaan Aluetoimistolta.
Juhlapäivän ohjelmaan
kuuluu lisäksi perinteinen
seppeleen lasku Perinnemuurille klo 14:00 (tilaisuuteen osallistuu myös
maanpuolustusjärjestöjen
lippulinna) ja seppeleen
lasku Kaupungintalon
portaikkotasanteella sijaitsevalle Marsalkka
Mannerheimin ratsastajapatsaalle klo 14.30 (marsalkan kuolemasta 60
vuotta 27.1.2011). Vaasan
Sotaveteraanimuseossa
avataan klo 13:00 kunniamerkkejä käsittelevä erikoisnäyttely. Näyttelyssä
ovat esillä valtiolliset ja
erityisesti sodanaikaiset
kunniamerkit sekä joukko merkittäviä pohjalaisia
veteraanisukupolven vaikuttajia ja heidän saamansa kunniamerkit.
Juhlapäivänä on sekä Perinnemuurilla että
Kaupungintalolla juhlaliputus.
Vaasa, 23.11.2010
Maanpuolustusterveisin
Ilkka Virtanen
Killan puheenjohtaja
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Ylentämis- ja palkitsemistilaisuus Vaasassa
Pohjanmaan Aluetoimisto
järjesti 3.12.2010 Vaasan
Sotilaskodissa ylentämisja palkitsemistilaisuuden,
johon oli kutsuttu 6.12. reservissä ylennyksen saaneita
upseereita ja aliupseereita.
Puheessaan ylennetyille aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Tapio
Luukkainen kertasi ylennykseen vaadittavat kertausharjoitusmäärät ja muuta
edellytykset. Vastaavasti
hän toi myös esiin mm. niitä
näkökohtia, jotka lähivuosina tulevat vaikuttamaan
puolustusvoimien rakenteeseen ja sodanajan joukkojen
vahvuuteeen. Erityisesti evl.
Luukainen korosti reservin
ja yleensä koko reserviläiskentän tärkeää merkitystä
maanpuolustyössä.
Lista kaikista 6.12. ylennyksen saaneista aluetoimiston reserviläisistä on
julkaistu toisaalla tässä
lehdesämme.
Tilaisuudessa jaettiin
myös Reserviläisurheiluliiton 6.12.2010 myöntämä kultainen ansiomitali
kapteeni Pauli Glader´ille
ja pronssinen yliluutnantti
Jari Parkkoselle. Molemmat ovat Vaasan Reserviupseerikerhon aktiivisia
toimijoita.
Tilaisuuden niin virallisesta kuin viihteellisemmästäkin musiikista vastasi Pohjanmaan Sotilassoittokunta kapellimestarinsa
yliluutnantti Sami Salmivuoren johdolla.

Kapteeni Pauli Glader vastaanottaa Reserviläisurheiluliiton kultaista ansiomitalia vierellään ylil. Jari Parkkonen, joka vastaanotti pronssisen ansiomitalin.
Mitalit luovuttivat alutoimiston päällikkö evl Tapio Luukkainen ja Vaasan Reserviupseerikerhon puheenjohtaja ltn Kaj Sandström.

Kapteeniksi
ylennetyt Keijo Kivioja,
Kim Kurenmaa ja
Osmo Saarinen.

Sotilaskotisisarten tarjoilema kahvi ja leivos maistuivat juhlaan osallistuneille.
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Tammisunnuntaina 30.1.2011 avataan
ERIKOISNÄYTTELY KUNNIAMERKEISTÄ.
Januarisöndagen den 30.1.2011 öppnas
SPECIALUTSTÄLLNING AV HEDERSTECKEN.

Kyrkoesplanaden 22
Källarvåningen

Kirkkopuistikko 22
Kellarikerros

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

Haapajärven sotiemme veteraanien perinnehuone

Muistoja merimiinojen
raivaustoiminnasta
1944–1950
Oli sotatoimet päättyneet meille raskaaseen rauhaan,
sai Suomen mies tarttua taas kuokkaan, auraan.
Selvittävä sodan seurauksista oli tarkoin,
sotakorvauksetkin maksettava, vaikka kultaharkoin.
Suomenlahti silloin oli maailman miinatihein meri,
jonka raivauksen Suomi-äiti rauhanteossa peri.
Juminda Tallinnan itäpuolella,
Kipinola, Kuolemajärvi Suomenlahden suulla,
Rukajärvi Suursaaren itäpuolella;
raivattava nämä kaikki, ja vielä erittäin huolella.

SUOJALUKKO
Osoite: Kauppakatu 19,
85800 Haapajärvi
Sisäänkäynti
kunnan kulttuuritalon
pihan puolelta.

Miinanraivaajien muistomerkki Kajanokan Laivapuistossa vierellään miinanraivaukseen osallistunut Olavi Koivula Vaasasta. Yllä muistomerkin
kilpi teksteineen.

Parisataa alusta ja seitsemän osastoa työtä teki,
herätys aina aamukuudelta ja sitten matkaan heti.
Kaksituhatta miestä ja kuusikymmentätuhatta miinaa,
työn vaarallisuus vieläkin veteraanien muistoissa piinaa.
Lepopäivän kaivatun toi vain kova myrsky,
huoltotyöt ne silloin tehtiin - kuten tupajysky.
Koulutus oli myös lepopäivän motto.
Viittoilu ja vilkun käyttö hallittava oli silloin,
merkinantoliput opittava vaikka sitten illoin.
Kirkonmaa oli tukikohtana, paikka perin tuttu.
Mitä kaikkea siellä tehtiin, on jo eri juttu.
Kuljetukset pienoisrataa aina siellä hoidettiin,
laiturilta lopun matkaa aluksilla soudettiin.

puh. kultuuripalvelut 044 4456 201
tai Jarmo Eronen 044 4456202,
muulloin Juha Eronen 0400 965 195.

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.

Kuudestoista toukokuuta neljäviisi oli historiallinen hetki.
Silloin alkoi raskas työmme
ja tämä vaivalloinen ja pitkä retki.

Avoinna virastoaikana,

Mukana hankkeessa ovat
Sotainvalidit, Rintamamiehet,
Sotaveteraanit, Sotilaspojat,
Reserviupseerit ja Reserviläiset.

Pietarsaaren
kaupunginmuseo,
Isokatu 4,
puhelin 06–785 1111

Miinanraivaajien
laivastoa.

Suomen Joutsen meillä oli tukialus oiva,
siellä puosu "liikemies"– tulot ennakoiva.
Ostaa sai kangasta ja kenkää – vaikka vaararahoja
tai korttipelissä suurta haita vastaan.
Viisi vuotta sota kesti meillä,
viisi kesää miinanraivaus, eri välineillä.
Erilaista alusta, suurta sekä pientä,
jokaisella muonaa tehtiin keittämällä lientä.
Suursaari usein häämötti jo horisontin takaa,
kulku aluksen tuulessa kun ei aina ollut niin vakaa.
Loppuuko tämä milloinkaan? tuli usein mieleen
kun kokkipojan pannarit herahtivat mieleen.

Miinanpurkajat erittäin
vaarallisessa työssään.

Tuli vihdoin armon vuosi, kevät viisikymmentä.
Meri miinoista silloin vapaa ja tulos voitiin ynnätä!
Raskaat oli lunnaat tästä vaivasta ja hiestä;
menetetty monta vuotta sekä kaksikymmentäkahdeksan miestä.
Kolmekymmentäviisi sai vammoja; parane ne ei koskaan.
Omatunto heillä puhdas, rauhaan pääsykö oli näin suurta tuskaa?

 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
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.
aikuiset 2 euroa, lapset 1,50 euroa

Kirjauutuus: Niittokoneasiamiehistä jääkäreiksi.
Esitelmiä jääkäriseminaareista 1998-2007.
Kirjan hinta 15 euroa.
Lähetettäessä kirjan hintaan lisätään postikulut.

Haapasaaressa Pro Patria kohoaa taivasta kohti:
"Herran kädessä kaikki oli, Hän näin asiat johti."
Teemme kunniaa vainajille ja toivomme rauhaa syvää.
Sukupolvet tulevat, kunnioittakaa kaikkea pyhää.

Osoite

Kirj. Väinö Kaltevo
19.11.1926– 14.6.2010

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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Joulujuhlaan kuuluu musiikki
– ingen julfest utan musik!
Vörå Spelmansklubb osaa
loihtia joulutunnelman.
Kauniisti ja puhtaasti soitetut joulun sävelmät saivat
juhlayleisön nappaskengät
heilahtelemaan musiikin
tahtiin.
Muutamat tarjoilijapojat
ottivat tanssiaskelia tonttumaisen iloinen ilme kasvoillaan. Olimme Pietarsaaren
Sotaveteraanien, Sotainvalidien ja Perinneyhdistyksen joulujuhlassa Optiman
tiloissa Pietarsaaressa. Kunnioitetut veteraaniharmaapäät istuivat juhlapöydissä,
ja juhlasalin kaikki paikat
olivat varatut.
Jakobstadsnejdens Krigsveteraner – Pietarsaaren
seudun Sotaveteraanit r.f:n
puheenjohtaja Sten Petterson piti lämminhenkisen

tervehdyspuheen.
Joulujuhlaan kuuluu tietenkin ansioituneiden henkilöiden palkitseminen.
Vasa Krigsveterandistrikt
– Vaasan Sotaveteraanipiiri
r.f:n puheenjohtaja Anders
Knip apunaan toiminnanjohtaja Tuula Harjunpää luovuttivat ansiomitalit Karl Arne
Björkille ja Karl-Erik Wärnålle. Kolmas palkittu Roger
Enlund ei ollut paikalla.
Seuraavaksi yhteislaulu
kajahti komeasti molemmilla kotimaisilla.
Jouluhartauden piti
Jockum Krokfors.
Joulupuuroa, musiikkia,
kahvia, ja yksinlaulua sisältyi juhlan loppuosaan.
Kolmen yhdistyksen kaunis ja lämminhenkinen joulujuhla. HP
Ansiomerkit saaneet Jakobstadsnejdens Krigsveteraner – Pietarsaaren Seudun Sotaveteraanit r.f. olivat: Karl Arne Björk (90 v), Karl-Erik Wärnå ja Roger
Edfelt (ei paikalla). Muut olivat Nykarleby Krigsveteraner r.f. ja heille jaetaan
ansiomerkit Nykarleby Sjukhemmetissä.

Vörå Spelmansklubb kan
konsten att skapa julstämning. Vackert och rent, klingade julvisorna ut
över festpubliken, och ck
mången sko att vippa i takt
med musiken. Flera uppassarpojkar rörde sig
också med danssteg, med
ett glatt tomtenisseleende på
läpparna.
Vi besöker de lokala
Krigsveteran- och Krigsinvalidföreningarnas samt
Traditionsföreningens
julfest i ykesskolan Optimas utrymmen i Jakobstad.

Lucia on
Ellen Eklund ja
hänen neitonsa ovat
Josene Holmstedt ja
Hanna Kanerva.

Yhdistyksen
puheenjohtaja
Sten Pettersson ja
taustalla juhlakansaa.

Våra ärade gråhåriga veteraner satt vid festbordena, och
varenda plats var upptagen!
Ordföranden för Jakobstadsnejdens Krigsveteraner – Pietarsaaren seudun
Sotaveteraanit rf, .Sten Pettersson höll inledningstalet,
med känsla och värme.
Till en riktig julfest hör
naturligtvis att premiera
förtjänta personer, så ocså
nu. Ordföranden för Vasa
Krigsveterandistrikt-Vaasan
SotaVeteraanipiiri rf, Anders
Knip, biträdd av verksamhetsledaren Tuula Harjunpää

överräckte förtjänst-medaljer åt Karl-Arne Björk och
Karl-Erik Wärnå; en tredje
premierad, Roger Enlund
var förhindrad att närvara.
Sen följde unisont en sång
på båda inhemska språkerna.
Jockum Krokfors höll julandakten.
Julgröt, musik, kaffe, solosång m.m. turades om under festens senare del.
Så begicks tre föreningars
vackra och varmsinnade
julfest. HP
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Rintamaveteraanien puurojuhla Pietarsaaressa

Juhlassa puhui rehtori
Hannu Sulkakoski.

Eino Pohjonen osallistui puolisoineen jouluiseen
puurojuhlaan.

Kunniamerkkien saajat:
Markus Karlsson (oik.),
Eija Koski, Terhi Päivärinta, Eino Pohjonen ja
Heikki Pääjärvi.

Pietarsaaren eläkkeensaajien kansanlauluryhmässä esiintyvät Esko Försti,
kantele, Johannes Uusitalo, haitari sekä solistit Terttu Järvenlahti Laura Filppula, Irma Talvitie, Ritva Finnilä ja Kirsti Keränen.

Kunniamerkit kiinnitti Kirsti Keränen, vastaanottamassa Markus
Karlsson, joka myös
lausui kiitoksen merkinsaajien puolesta.

Kertomus ensimmäisestä kirkkomatkasta
Erään rajapitäjän reunasta on matkaa
”Pogostalle”, kirkonkylään, yli 80 kilometriä, joten silloin, kun autoja ei sanottavasti ollut, tehtiin kesällä taivalta
joko ”apostolinkapuloilla”, polkupyörällä, ratsain tai vesiteitse veneellä soutaen. Talvella hevosella tai hiitäen.
Matka huomioiden oli välillä matkan
puolivälissä yövyttävä. Maakunnassa
vallitsee vieläkin auttamishalu ja ollaan
vieraanvaraisia, joten yöpymispaikka
löytyy helposti.
Niinpä perheen isä ja äiti saivat kotimiehen huolehtimaan asunnon lämmittämisestä ja eläinten hoitamisesta,
naapurin emännän ja lähtivät aattona
hevoskyydillä joulukirkkoon kahden
nuoremman lapsen kanssa.
Matkan puolivälissä yövyttiin tutussa
talossa ja hevoselle löytyi tallipaikka.
Kellon osoittaessa joulupäivää
puolen yön tietämissä jatkettiin matkaa, että ehditään
toiseen kello yhdeksältä
alkavaan joulujumalanpalvelukseen.
Perhe oli perillä
hyvissä ajoin. Hevonen oli hyväjalkainen nuori ruuna, joten se ravasi
mielellään pitkiä
salotaipaleita.
Hevonen laitettiin kiinni kirkon
pihamaalla olevaan
puomiin, eteen heiniä
ja selkään lämmittävä

kaksinkertainen villahuopa. Asteltiin
juhlavalaistuun kirkkoon.
Mainittu kirkko on vanha puurakenteinen ritikirkko, jonka laipioon
ja seinille on maalattu kymmenkunta
suurikokoista valkeaa enkeliä.
Kymmenvuotiaalle pojalle kirkkomatka oli elämänsä enismmäinen ja
koulunkäynnin aloittaminenkin oli
myöhässä pari vuotta.
Hän oli ollut isänsä mukana metsästys- ja kalastusreissuilla ja ottipa isä
poikansa mukaan joskus pontikantiputteluun korvessa virtaavan raikasvetisen
puron varressa olevalle ”tuotantolaitokselle”.

Isällä oli tapana sanoa, ettei korven
eläjälle ole tämäkään taito pahasta…
tuohan kirkas ja pahanmakuinen hieman lohtua ja piristystä yksinkertaiseen
ja köyhään elämään.
Vanhemmat eivät olleet kertoneet
lapsilleen enemmälti Jumalasta ja uskonasioista, ja kun poika ei ollut vielä
koulussakaan, ei mainittua tietoa ollut
saatavissa.
Istuessaan kirkossa vanhempiensa
välissä poika tiiraili enkelien kuvia ja
muita kirkossa olevia ”ihmeellisyyksiä”.
Ennen kuin urkuri aloitti Enkeli tai-

vaan -virren alkusoiton, kailotti kuuluvaääninen poika: ”Isä kato! On mahottoman suuria
mehtoja!”
Kirkkoväen keskuudessa kuului nauruntirskumista, joku ei voinut pidättää nauruaan ja
kanttorikin nauraa hohotti täysin palkein!
Voi arvata, että pojan vanhemmat häpesivät.
Kanttorin mainitun virren säestys oli monin
kohdein puutteellista ja rytmi sekaisin. Kirkkonkansan laulaama mainitun virren ensimmäisen säkeistön osa oli hapuilevaa, olihan
nauru lähellä.
Mainittakoon, että tapauksesta on kulunut
noin 80 vuotta, mutta tarina tunnetaan pitäjän
vanhemman väen keskuudessa vieläkin.
Tänään ei mainitussa kylässä ole yhtäkään
asumusta. Sudet, karhut ja ilvekset sekä jokunen ahma ovat syöneet hirvet.
Suuren itänaapurin mittaamattomilla Pieningän saloilla on runsas petokanta, josta
liittää lihansyöjiä Suomeenkin. Ja onhan rajakylissä omat petokantansa
kuten nykyään lähes kaikkialla
maassa.
Ja ellei ole, istutetaan
EU:n tahdon mukaisesti
petoja kertoman mukaan
jopa Turun saaristoon.
Tällainen joulutarina
palautui muistilokeroista ”pukkikuun” ensimmäisenä ehtoona.
Ilmari Matinniemi
toimiups.evp
Kiuruvesi
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Premiär för RES-URSUS-marschen
I slutet av augusti ck vi en
förfrågan utav Kai Petterson
om eventuellt deltagande i
RES-URSUS marschen, endera som funktionärer eller
att delta med en patrull. Marcus Holmqvist och Nicklas
Gustafsson var genast med
på noterna, vi lyckades inte
få ihop en patrull för tävlingen då RES-URSUS sammanföll med andra kurser.
Vi packade bilen på fredagen den 1.10 med sikte mot
Dragsvik Garnison, resan
förlöpte snabbt då sällkapet
och humöret är på topp. Vi
anlände till Dragsvik någon-

gång vid mörkrets inbrott (ca
19 tiden) De övriga domarana hade redan anlänt till
Dragsvik, så för oss var det
att nna tältet var vi kunde
kasta in våra ryggsäckar för
att sen masa sig iväg till ordergivningen.
På vår lott föll bland annat
skytte och pansarvärns kontrollerna följande dag, natten
mellan lördag och söndag
var vi med och skötte signal och pionjärkontrollerna.
De tävlande anlände lördag
morgon och blev i stort sätt
skickade iväg på en gång, i
år deltog fyra patruller. I det

stora hela blev det än lyckan
tävlan trots att all planering
skett per distans, nästa år blir
det en ny tävling och tills
dess har man säkert ett lag
från Österbotten.

Krävande marsch
För en god tid sedan började
man inom Gillet och MPK
fundera på hur man skulle
kunna fixa till en aktivitet som skulle locka yngre
svenskspråkiga reservister
med i verksamheten. Tanken på en krävande marsch
typ ”barettmarschen” föddes
av kommodor Anders Gard-

I väntan på de tävlande preparerade vi vår egen middag. Här Nicklas ifärd med
att förbereda sin middag. Nudlar!

Skyttekontrollens (Pistol och Stormgevär)domare. Från vänster Rodney
Strandvall, Caspar Von Walzel, Roos; Markus Liesalho, Nicklas Gustafsson
och Marcus Holmqvist.

berg i en diskussion mellan
major Öjvind Björkman
och kapten Kaj Pettersson.
Redan i fjol tog major Ulf
ANDERSSON fram namnet
RES-URSUS, men det skulle ta ytterligare ett år innan
den första marschen ledd av
kapten Kaj PETTERSSON
kunde starta.
De 15 startande i den första
marschen samlades i Dragsvik på lördagsmorgonen, där
funktionärerna redan byggt
på banan sedan dagen innan.
Efter att deltagarna utrustats
med terrängdräkt och annan
rekvisita var det dags för

start. Framför sig hade de
(fågelvägen) 50 kilometer, dels på väg dels i svår
kustterräng. Längs rutten
väntade era uppgifter som
exempelvis skytte, pansarvärn, signaltrakering, första
hjälpen och en snabbetapp.
Idealtiden var beräknad till
ca 16 timmar.
Segrare i denna första
RES-URSUS-marsch blev
patrull INDECS med Mikko
Ritakallio, Antti Kirjavainen,
Sampo Peltola och Teemu
Rautiainen. Övriga deltagare var Team Clas: Kim
Levander, Daniela Willner,

Viktor Bäck, Patrull Sanpo
med Laura Katainen, Maria
Lindroos, Niklas Björk och
Ville-Matias Väänänen samt
patrull Novacase som bestod
av Nadim Kestilä, Joachim
Valli, Carl-Thomas Uhlenius
och Sebastian Fjäder.
Arrangörerna tackar dessa
tappra, och hoppas på ett rikt
deltagande 10.– 11.9.2011 i
Syndalen, då gärna också
med patruller från Sverige.
Öjvind Björkman och Kaj
Pettersson arrangörer
Rodney Strandvall

Autokilta vierailulla Käyttöauto Oy:n
uusissa tiloissa Kokkolassa 28.10.2010

Autokillan puheenjohtaja Ari Olli luovutti Killan standardin Käyttöauton johtajalle Bjarne Lindelille.

”Käyttöauton edustuksiin Kokkolassa kuuluvat
Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Citroën,
Dodge, Chrysler, Jeep ja
BMW -henkilöautot sekä
Citroën, Nissan ja Opel
tavara-autot. Huollossa ja
varaosissa palvelemme sekä
uusia että käytettyjä autoja,
erityisesti Mercedes-Benz,
Mitsubishi, Nissan, Opel,
Citroën, Dodge, Chrysler,
Jeep ja BMW -merkkejä.
Uusien autojen lisäksi tarjoamme valikoiman tarkastettuja ja hyväkuntoisia
vaihtoautoja edullisin rahoitusehdoin.” Sekä paljon
muuta mitä polttomoottori
liikuttaa!
Lokakuun lopun sateisen
viileähkönä iltana, oli parisenkymmentä Autokillan
jäsentä kokoontunut Käyttöauton uutuuttaan kiiltäviin toimitiloihin. Näin oli
jo pidempään suunnitteilla

ollut vierailumme, enää toteutusta vailla.
Paikallisjohtaja Bjarne
Lindell toivotti kiltalaiset
tervetulleeksi, kertoen Käyttöauton historiaa ja tämän
päivän toimintaa Kokkolan
upouusissa tiloissa.
Autokillan puheenjohtaja Ari Olli luovuttaa killan
standardin johtaja Bjarne
Lindellille muistoksi vierailustamme. Jonka jälkeen
johtaja Lindell johdattaa
vieraat kiertokäynnille tutustumaan talon sisäiseen
maailmaan, kertoen samalla toiminnasta eri toimipisteissä.
Pelkästään koko rakennus
poikkeaa tavanomaisesta
arkkitehtuurista, muodoltaan ja lasiseiniensä ansiosta. Voidaan hyvällä syyllä
todeta, että talossa tapahtuva
toiminta on ”läpinäkyvää”!
Uutuuttaan hohtavat toimitilat kertovat aivan uudesta

ajattelutavasta autokaupan
saralla. Oheispalveluissa
löytyy, parturi-kampaamo,
autokatsastus, ravitsemuspalvelut ja polttoaineiden
jakeluasema. Talossa viihtyy muutenkin, kuin pelkästään autoasioissa.
Kierroksen päätteeksi nautimme maukkaat
”viinerikahvit” KäyttöautoBristosso kahviossa,
keskustelimme ja teimme
teräviä kysymyksiä kiertokäyntimme pohjalta. Kunnes kiittelimme isäntiämme,
toivotimme menestystä ja
leppoisaa illanjatkoa.
Tässä samalla kun kulunut vuosi alkaa olla päätöksessään ja joulua odotellaan.
Niin Autokilta toivottaa
Hyvää ja rauhallista Joulua
sekä oikein hyvää tulevaa
vuotta 2011.
Tekstiä ja kuvaa
Eero Muhonen.
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Vuoden
piirilehdeksi
Pirkan Viesti
Reserviläinen-lehden toimituskunnan raati on valinnut vuoden 2010 piirilehdeksi Pirkan Viestin. Valinta
julkistettiin toiminnanjohtajien neuvottelupäivillä
Oulussa 26.8.
Vuonna 2000 lehti valittiin ensimmäisen kerran
vuoden parhaaksi piirilehdeksi.
Lehden päätoimittajana toimii Hannu Jokiluoma,
ja lehteä julkaisee Pirkanmaan maanpuolustuksen
tuki PMT ry. Painos on 7500, ja lehti ilmestyy kuusi
kertaa vuodessa.

Parhaat Onnittelut !

Uudistettu rata koekäytössä.

Jakobstadsnejdens Reservister
uppdaterade skjutbanan
I sommar har reservisternas
skjutbana vid Spittholmen
uppdaterats för att fylla även
framtida kriterier. Banans
sidoskyddsvallar har höjts
med era meter och på banan
har även uppförts nya mellanvallar för att man tryggt
och omväxlande skall kunna
skjuta på olika avstånd utan
ktiva risker för rikoschetter
och förlupna kulor.
En kulissbastion av stock
har också uppförts för att
kunna variera skyttescenariona. Även ljudnivån
torde bli ytterligare reducerad till sådan nivå att ej
heller dom känsligaste öron
störs på industriområdet
några hundra meter bakom
skjutbanan. Någon fast bosättning nns som bekant
inte inom de närmaste kilometrarna.
Jordmassorna som använts till projektet uppgår
till era hundra kubikmeter.
Omfattande talko arbeten
har utförts av föreningens
medlemmar och även en
grävmaskinsentreprenör har
varit anlitad för jordbyggnadsarbetena.
Banan som nu upprustats
för tusentals euro skall fylla kriterierna för dynamiskt
skytte långt in i framtiden.
Skjutbanan som i praktiken
varit stängd från användning
hela förra och det gångna
året skall ofciellt återöppnas inom kort. Ett avtal
skall även uppgöras om ar-

rende av banan endast för
reservisternas ändamål med
Jakobstads skytteförenings
nuvarande styrelse för att
trygga användningens kontinuitet från alla potentiella
hinder som annars oväntat
kan dyka upp.
Arrendesumman bör bibehållas på samma nivå
som den nuvarande an-

medel men en del fås tillbaka via Reservistförbundets
projektstöd.
Vi hoppas föreningens
skytteintresserade medlemmar nu snabbt hittar tillbaka
till verksamheten, förutsättningarna att utöva skytte har
nu avsevärt förbättrats.
Mikael Skytte

Pietarsaaren Seudun Reserviläisten
ampumarata päivitetty
Tänä kesänä reserviläisten
ampumarata on päivitetty
täyttämään myös tulevaisuuden vaatimukset.
Radan sivusuojavalleja
on korotettu useammalla
metrillä ja radalle on rakennettu myös välivalleja, jotta
ammunta voidaan suorittaa
turvallisesti ja monipuolisesti eri etäisyyksiltä ilman
mahdollisia riskejä kimmokkeista ja harhautuneista
luodeista.
Hirsistä on myös rakennettu kulissiseinä, jonka
takaa voi monipuolistaa
ammunnan eri tilanteita.
Myös ammunnasta tuleva
ääni on luultavasti alentunut sellaiselle tasolle, että
herkimpien korvienkaan
ei pitäisi häiriintyä äänestä
teollisuusalueella, joka sijaitsee muutama sata metriä
ampumaradan takana.

Haapärvi-Reisjärvi
RES johtokunta
Vuodelle 2011 valittiin
puheenjohtaksi Arto
Kunelius. Ensimmäinen
varapuheenjohtaja on
Rainer Artismaa, toinen
varapuheenjohtaja Jouko
Paananen ja sihteerinä

vändningsavgift legat på
för att inte bli en alltför stor
belastning för föreningens
ekonomi, och bindande för
kommande styrelser med
stora fasta utgifter som skulle påtvinga medlemmarna
kraftigt höjda avgifter i
framtiden.
Föreningen har bekostat
hela projektet med egna

Heikki Pääjärvi
Pohjanmaan Maanpuolustaja
päätoimittaja

palvelee Kimmo Turpeinen. Rahastonhoitaja on Teemu Isola ja
muut hallituksen jäsenet
ovat Antero Heiska, Jani
Niemi, Jorma Lindberg
ja Jukka Suomala.

Kiinteätä asutustahan alueella ei ole.
Maamassat, joita on käytetty projektissa ovat useampi sata kuutiota. Mittavia
talkootöitä on tehty yhdistyksen jäsenten avulla ja
myös kaivinkoneurakoitsija
on ollut palkattuna maansiirtotöihin.
Rata, jota on kunnostettu
monella tuhannella eurolla
tulee täyttämään vaatimukset sovelletulle ammunnalle pitkälle tulevaisuuteen.
Ampumarata, joka on käytännössä ollut suljettuna kaikesta käytöstä viime vuodesta
lähtien, tullaan vielä kuluvan
vuoden aikana virallisesti
avaamaan.
Myös vuokrasopimus tullaan tekemään JSF:n nykyisen hallituksen kanssa, jotta
käyttötarkoitus on turvattu
kaikilta potentiaalisilta es-

teiltä, joita muuten saattaa
ennaalta arvaamatta esiintyä.
Vuokrasumma tulisi olla
suunnilleen samaa luokkaa
jota nykyinen käyttömaksu
on ollut, ettei yhdistyksen
taloutta liiaksi rasiteta. Emme
myöskään halua sitoa tulevia
johtokuntia liian isoilla kiinteillä kuluilla, joka tarkoittaisi jäsenille voimakkaita
hinnankorotuksia tulevaisuudessa. Yhdistys on rahoittanut hankkeen omilla varoilla,
näistä osa saadaan kuitenkin
takaisin Reserviläisliiton projektituen kautta.
Toivomme yhdistyksen
ammunnasta kiinnostuneitten jäsenten löytävän takaisin aktiiviseen toimintaan,
sillä edellytykset harrastaa
ammuntaa ovat parantuneet
huomattavasti.
Mikael Skytte

Sananvapauden patsas -kiertopalkinnon otti
vastaan Pirkanmaan piirin toiminnanjohtaja
Päivi Huotari.
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Lähes 50 entistä leikkikaveria 40–50 vuoden takaa osallistui syyskuussa yhteistapaamiseen.

Ilmatorjuntapatteriston leikkikaverit
60-luvulta tapasivat Kokkolassa
Oli vuosi 1982, kun KariPekka Lapinoja oli Pietarsaaressa viransijaisena.
Siellä hän törmäsi lapsuuden leikkikaveriinsa Ari
Olliin.
Pojat silloin päättivät että
joskus vielä kutsutaan kaikki mahdolliset kaverit kasaan joiden kanssa leikittiin
silloin 60-luvulla Kokkolan
Patteristolla. Siltä ajalta
oli jäänyt paljon mukavia
muistoja että niitä voisi yh-

dessä muistella isommalla
porukalla.
Tuli vuosi 2010. Ari otti
yhteyttä Kari-Pekkaan ja
pojat tapasivat patteristolla. Kesällä alkoi nimien ja
osoitteiden keruu. Tavoitteena oli saada kasaan 5– 10
entistä nuorta.
Elokuussa 2010 viesti
saapui Tukholman kautta
Helsinkiin ja sieltä Kokkolaan.
Viesti saapui Tuula Lid-

Pietarsaaren
Seudun
Reserviläiset
Lentosotakoululla
Kerho toteutti 11.11.2010
jo toisen tutustumismatkan
Kauhavavan Lentosotakoululle noin vuoden sisällä.
Tällä kertaa päästiin tutustumaan lähinnä simulaattoreihin ja lennon opiskeluun.
Kerholaiset saivat kokeilla
miltä tuntuu saada ”haukka”
ilmaan, lentää ja tuoda kone
takaisin kentälle. Joku tuhosi
simulaattorilla koneensa kun
taas joku toi sen alas kentälle ehkä hieman pomppimalla
mutta kuitenkin ehjänä.
Reserviläiset olivat tyytyväisiä ja kiinnostuneita
näkemäänsä lentokoulu-

tuksen ”arjesta”. Vierailun
isäntänä toimi everstiluutnantti Markus Renko, joka
piti esityksen myös koulun
toiminnasta, vahvuuksista ja
tavoitteista.
Lopuksi juotiin kahvit
luonnollisesti sotilaskodissa
ja jotkut tekivät myös pikku
ostoksia kotiin vietäväksi.
Raimo Risikko

Pietarsaaren Seudun
Reseviläiset vierailivat
Kauhavalla.

slelle, joka innostui asiasta
myös ja alkoi kerätä mukaan
myös 1954 Naarajarveltä
Ilmatorjuntapatteriston mukana muuttaneita vanhempia lapsia. Muutama nimi
oli tiedossa ja noin viikon
kuluttua, kun viesti kulki
henkilöltä toiselle nimiä ja
osoitteita oli jo kymmeniä.
Jokainen tahollaan muisteli ja isien muisteja myös
koeteltiin, kun muisteltiin,
että ketä kaikkia siellä

asuikaan.
Kaikkien osoitteita ei yrityksistä huolimatta löydetty.
Noin 70 henkilöä löydettiin,
mutta kaikki eivät päässeet
tapaamisen. Lähes 50 saapui Kokkolaan ympäri Suomea.
Tapaaminen 25.9.2010
Kokkolassa Hotelli Kaarlessa oli liikuttava kun entiset leikkikaverit noin 40
– 50 vuoden takaa yrittivät
tunnistaa toisensa. Vanhoja

valokuvia katseltiin ja tunnistettiin niistä toisiamme.
Olimme kaikki yhtä hymyä.
Kävimme myös katsomassa entistä asuinpaikkaamme Patteriston aluetta.
Siellä mittakaava oli meidän
mielestä muuttunut. Rakennukset näyttivät olevan lähempänä toisiaan.
Joitakin asioita oli entisellään, esimerkiksi voimistelusali ja elokuvateatteri. Sa-

moin ruokala, jossa monet
lastenjuhlat vietettiin.
Ankkalampi oli paikallaan joskin ehostettuna, siellä luistelimme ja sen ympärillä jokatalviset hiihtokisat
pidettiin. Oi niitä aikoja.
Päätimme että tapaamme
uudestaan 2011 ja jatkamme
entisten leikkikavereiden
etsimistä seuraavaan tapaamiseen asti.
Ari Olli
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Perinnekiltojen esittelytilaisuus
Kainuun Prikaatissa Kajaanissa
Kainuun Prikaati oli kutsunut
eri askellajien perinnekillat
neuvottelu ja esittäytymistilaisuuteen prikaatin varuskuntakerholle 28.9.10.kello
10:si. Keski-Pohjanmaan
Autojoukkojen Kilta ry oli
saanut myös kutsun, killan
johtokunta päätti lähettää
edustuksen tilaisuuteen.
Ennen kello kymmentä on
Autokillan edustus Martti
Juvonen ja Eero Muhonen
varuskuntakerholla, jossa
prikaatinkomentaja Eversti
Jukka Ojala on vastaanottamassa kiltojen edustajat, paikalla myös prikaatin esikuntapäällikkö Everstiluutnantti
Petteri Järvinen, sekä viiden
eri komppanian päälliköt.
Tilaisuus aloitettiin perinteisillä kahvituksella ja
pikkusuolaisella purtavalla.
Tämän jälkeen Ev. Ojala
toivotti vieraat tervetulleeksi. Jonka jälkeen hän esitteli
prikaatin historiaa, organisaatiota, prikaatin vaikutusta Kainuun talouselämään ja
työllisyyteen, päätyen tämän
päivän tilanteeseen.
Puolustusvoimat ovat olleet ja ovat edelleen suurten
muutosten keskellä, näin
ollen perinnekiltojen osuus
tulee muuttumaan ja keskeinen merkitys vahvistumaan. Ev. Ojala toivoi, että
kiltojen keskuudessa heräisi keskustelua ja otettaisiin
kantaa varusmiespalvelun
muutokseen!
Ev. Ojala kertoi hieman
salaisempaakin tietoa, näin

Prikaatin komentaja Ev Jukka Ojala kertomassa Prikaatin kuulumisia.

meidän kiltalaisten tietokantaan. Prikaati tulee saaman
motorisoitua ja muutakin
kalustoa reippaasti lisää,
tulevana vuonna aloitetaan
sotilaskodin peruskorjaus,
Vuosangan harjoitusalue
laajenee, lievästä vastustuksesta huolimatta. Päättäen esityksensä kiteytykseen,
”Kainuun Prikaati on ja tulee
vastaisuudessakin olemaan
vahva yhteistyökumppani,
myös perinnekiltojen suun-

taan!”
Puolenpäivän tietämissä
lounastauko, siinä samalla
oli mahdollisuus keskusteluun omien aselajien edustajien kanssa. Autokillan
keskustelukumppaniksi
asettui Evl. Karjanmaa Autokomppaniasta.
Saimme tilaisuuden lausua kiitoksen 4.–5.9. toteutuneen Autokomppanian vierailun johdosta! Kävimme
keskusteluja 1Er Autokom-

ppanian pitkään jatkuneesta
yhteistyöstä ja totesimme,
yhteistyö toimii tällä hetkellä kitkattomasti, eikä vaadi
mitään välittömiä muutoksia. Yhteistyön kehittämistä
jatketaan ja toteutetaan tarvittaessa hyvässä yhteisymmärryksessä.
Lounaan jälkeen oli varattu aikaa kiltojen esittäytymiseen, noin kymmenen
minuuttia per kilta. Viimeisenä mutta ei vähäisempänä,

Kodinturvajoukoissa on
paljon pohdittavaa
Seinäjoen liittokokoustapahtuman päättäneessä maanpuolustusjuhlassa puheenjohtaja Markku Pakkanen
korosti reserviläisjärjestöjen
yhteistä näkemystä puolustuksemme perusteista. Varapuhemies Seppo Kääriäistä
puolestaan mietitytti mahdollisten kodinturvajoukkojen suhde maakuntajoukkoihin.
Seinäjoen syyskokouksessa kahden vuoden jatkopestin
saanut puheenjohtaja Markku Pakkanen kertoi päätöspuheessaan, että RES:n ja
RUL:n yhteinen näkemys
puolustuksemme perusteista
on kirjattu liittojen yhteiseen
puolustuspoliittiseen ohjelmaan. Pakkanen oli tyytyväinen siihen, että erityisesti puolustuksemme isoissa
kysymyksissä järjestöt ovat
samoilla linjoilla.
– Meidän mielestämme
Suomen puolustus tulee jatkossakin rakentaa niin, että
kykenemme tarvittaessa
torjumaan laajan maahan-

tunkeutumisen koko maan
alueella. Tämä edellyttää
yhteisen näkemyksemme
mukaan suuria sodan ajan
joukkoja, jotka kootaan reserviläisistä. Me näemme
molemmat, että reserviläisiä kyetään kouluttamaan
riittävästi vain laajamittaisen
yleisen asevelvollisuuden
avulla.
Molemmat järjestöt suhtautuvat kielteisesti myös
valikoivaan asevelvollisuuteen ja ammattiarmeijaan.
Nämä näkemykset on kirjattu RES:n ja RUL:n yhteiseen puolustuspoliittiseen
julkilausumaan. Viimeksi
vastaavia yhteisohjelmia on
tehty pari vuosikymmentä
sitten. Uudella yhteisohjelmalla järjestöt haluavat
vaikuttaa puolustusvoimien
suureen rakenneremonttiin,
joka on alkamassa 2015.
Seinäjoen Törnävä-salissa
kuultiin myös varapuhemies
Seppo Kääriäisen juhlapuhe.
Kääriäinen käsitteli puheessaan muun muassa esitystä

Markku Pakkanen valittiin edelleen Reserviläisliiton puheenjohtajaksi.

kodinturvajoukkojen perustamisesta. Kääriäinen painotti poliittisen sekä faktoihin
ja kerättyihin kokemuksiin
pohjautuvan keskustelun
tarvetta ennen päätöksiä.
Erityisesti häntä mietitytti
kodinturvajoukkojen ja maakuntajoukkojen suhde.
– Toisekseen on tiedettävä mahdollisten kodinturva-

oli Autokillan vuoro astua
areenalle, Martti Juvonen
selvisi urakastaan kohtuullisesti, vaikka ei ollutkaan
käytettävissä sellaisia apuja,
mitä toisilla hyvin harjoitelluilla kiltaveteraaneilla oli
varattuna! Kaikesta huolimatta saimme myönteistä
palautetta isäntiemme taholta, ainut autokilta paikalla ja
vielä Keski-Pohjanmaalta.
Toimintamme tunnettiin ja
sitä myös arvostettiin. Tois-

ten kiltojen hyvistä esityksistä saimme useita hyviä
vinkkejä, osa aivan toteutus
kelpoisia sellaisenaan. Ongelmat mitä me autokillassa olemme tiedostaneet, ovat
myös muidenkin kiltojen
mietinnässä ja odottamassa
ratkaisua.
Päiväkahvin jälkeen poistuu Ev. Ojala toiseen tärkeään kokoukseen, tältä osin
on palaveri päätöksessään.
Evl. Karjanmaa johdattelee meidät varuskuntaan ja
1Er. Autok. tiloihin ja seuraamme liittyy komppanianpäällikkö kapteeni Jukka
Hoppania. Jatkamme keskustelua yhteistoimintamme
jatkumisesta ja kotiutuvien
varusmiesten/naisten perinteisestä palkitsemisesta.
Emme nähneet mitään syytä
muutokseen, joten jatkamme entiseen tapaan. Yhteistyömme jatkuu myönteisessä hengessä ja toivottavasti
kehittyy edelleen?
Lopuksi kapt. Hoppanian
opastuksella käymme seuraamassa Autokomppanian taisteluharjoitusta. Oli
mielenkiintoista seurata
tilannetta ja todeta kuinka
kehitys on edennyt tällekin
alueelle, muistellen omaa
varusmiesaikaa.
Kello 16:a jälkeen kiittelemme isäntiämme ja aloitamme kotimatkan.
Kuvaa ja tekstiä:
Eero Muhonen.

Pietarsaaren Reserviupseerikerho ry.
Jakobstads Reservofcersklubb rf.
Pietarsaarenseudun reserviläiset ry.
Jakobstadsnejdens reservister rf.

joukkojen tehtävät ja niiden
asema puolustusvoimissa.
Puolustusministeri näkyy
viittaavan siihen, että kodinturvajoukot olisivat selkeästi
osa puolustusvoimia. Tässä
hän hakee pohjoismaista
mallia. Kaiken kaikkiaan
on selvitettävä maakuntajoukkojen ja mahdollisten
kodinturvajoukkojen välinen suhde.
Kääriäisen mukaan on
välttämätöntä, että Suomessa
pyritään jatkossakin laajaan
poliittiseen yhteisymmärrykseen turvallisuuttamme
ja puolustustamme koskevissa linjaratkaisuissa. Samansuuntaisia näkemyksiä
on aiemmin esittänyt myös
puheenjohtaja Pakkanen.
Seinäjoen valtakunnallinen maanpuolustusjuhla
päätti Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja
Maanpuolustusnaisten Liiton yhteisen liittokokoustapahtuman. Paikalla Törnäväsalissa oli noin 500 henkilöä.
Lähde: RES

KEVÄTKOKOUS
10.3.2011 klo 19.00 Pursisalmen koulu
Tilaisuus alkaa luennolla
Kerhojen hallitukset kokoontuvat klo 18.00

Tutustu
Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien

kotisivuihin

www.kpmaanpuolustajat.

Muista myös
http://www.rul. ja
www.reservilaisliitto.
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Kuvia veteraanikeräyksestä 2010

Koko Pietarsaaren keräysporukka
Uudenmaan Prikaatista lähtövalmiina.

Vasemmalta keräysvastaava M.
M RanRan
ta, alikersantit Jonathan Granholm,
Sebastian Liljeström, Matias Matkala
ja keräysvastaava R. Hauta-Aho.

Reservin majuri Brage Forssten ja
j
res. kapteeni Pauli Glader sijoittavat Kainuun Prikaatin varusmiehiä (49 vm) eri keräyskohteisiin.

Uudenmaan Prikaatin varusmiehet (31 vm) valmiina siirtymään keräyskohteisiin. Keräysliivit tuovat näkyvyyttä niin kerääjille kuin keräyksellekin sotiemme
veteraanien hyväksi.
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Här bivackerade
Vasa gossar 1941
Sotiemme historia ja siihen liittyvät pienemmätkin
erillistapahtumat kiinnostavat nykypäivän ihmisiä
lisääntyvässä määrin. Niinpä Reserviupseeriliiton liittokokouksessa Seinäjoella
marraskuun loppupuolella
allekirjoittaneelle toimitettiin mielenkiintoinen kuva ja
siihen liittyen lyhyt selostus,
jossa toivottiin lisävalaistusta kuvassa näkyvän tekstin
syntyyn ja mahdollisiin tekijöihin.
Kyseinen teksti on ikuistettuna Värtsilässä, Tervavaarantien varrella, joka
kulkee Sääperinvaaran
länsipuolella, vajaan viiden kilometrin etäisyydellä
Venäjän rajasta. Kuvan perusteella teksti on suurehkon
irtolohkareen kyljessä. Paikka sijaitsee vain parin kilometrin etäisyydellä Patsolan
kylästä ja nykyisen Värtsilän
keskustaan on matkaa noin
viisi kilometriä.

Teksti ”Här bivackerade
Vasa gossar 1941” näyttäisi
olevan ammattimiehen käsialaa, sillä kirjaimet ovat
suorassa rivissä ja tasavälein hakattu kyseiseen lohkareeseen. Mutta ketkä ovat
ne Vaasan pojat tai mihin
joukko-osastoon he kuuluivat, jotka tuolloin tykkien
jo jyskyessä yöpyivät alueella?
Sotahistorioitsija Nils-Erik
Nykvistin Sextiettan (JR 61)
historiasta löysin jonkin verran lisävalaistusta mahdollisesta joukko-osastosta, joka
tuolloin alueella liikkui.
Kirjan mukaan 61:n siirtyi
17.7.1941 junakuljetuksella
Porvoon alueelta ja saapui
Kaurilan pysäkille. Patsolan
kylään majoituttiin 19.7. ja
rykmentin komentopaikka
sijaitsi kansakoulun tiloissa,
josta on vajaat kolme kilometriä nyt puheena olevalle
leiriytymisalueelle.
Oleskelu Patsolan alueella

jäi vain muutamaan päivään,
sillä 23.7. alkoi rykmentin
marssi itään kohti taistelujen tietä.
Värtsilän Pitäjänyhdistyksen ja paikallisten reserviläisten edustajat toivovat ja
odottavat, että löytäisimme
lisävalaistusta tähän historiaan.

Mikäli lehtemme lukijoiden joukosta löytyy henkilö, joka jollain tavalla voisi
auttaa tai tarkentaa tätä kiveen ikuistettua tekstiä, niin
kiitollisuudella vastaanotan
vähäisimmätkin vihjeet.
Raimo Latvala,
puh. 050 358 0274 tai
raimo.latvala(at)netikka..

Vaasan kivi lähikuvassa.

Hannula, Halkilahti
ja Rautalahti RUL:n
puheenjohtajat 2011
Yliluutnantti Mikko Halkilahti Salosta ja komentajakapteeni Yrjö-Pekka Rautalahti Helsingistä on valittu
Suomen Reserviupseeriliiton varapuheenjohtajiksi
vuodelle 2011.
Liiton puheenjohtaja valitaan joka kolmas vuosi
järjestettävässä liittokokouksessa. Marraskuussa
Seinäjoella pidetyssä liittokokouksessa kapteeni Mika
Hannula Tampereelta valittiin jatkamaan tehtävässään
myös kolmivuotiskauden
2011–2013.
Mika Hannula (42) on
koulutukseltaan tekniikan
tohtori ja hän toimii Tampereen teknillisen yliopiston
Teknis-taloudellisen tiedekunnan dekaanina.
Majuri Matti Ankelo
Uudestakaupungista jatkaa
RUL:n liittovaltuuston puheenjohtajana. Valtuuston
varapuheenjohtajaksi valittiin luutnantti Pinja Hellman Helsingistä. Hän on
ensimmäinen nainen RUL:n
liittotason puheenjohtajatehtävissä.

Liittohallitukseen
kuusi uutta jäsentä

Kartta alueesta. Muistokiven sijainti ympyröity. Karttalähde: Retkikartta. – Metsähallitus.

Tmi Jari Myllymäki, Honkatie 1-3 A 4,67200 Kokkola
gsm 0500-265 147 ja 010 253 1712, fax 010 253 1715
email: jari.myllymaki@pohjola.fi

UUTISET MAAKUNNASTA, KOTIMAASTA JA MAAILMALTA

Asianajotoimisto
Anne Mäkelä
Torikatu 35 A
67100 Kokkola
Puh. (06) 824 2350
Fax (06) 824 2395

Asianajotoimisto
Ristikangas &
Kinnunen Oy
Vaasanpuistikko 18, 65100 Vaasa
p. (06) 312 0250

-henki-, vahinko- ja työeläkevakuutukset yksityisille, yrityksille
ja maanviljelijöille.

ahlsell oy
www.ahlsell.fi

Muista käyttää
mainostajiemme
palveluja!
Saimme lunta...
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RUL:n liittohallituksen jäsenet valittiin piirien esitysten mukaisesti. Hallitukseen
valittiin kuusi uutta jäsentä.
RUL:n liittohallituksen jäseninä vuonna 2011 toimivat
(uudet jäsenet kursivoitu): maj Antti Koskimäki
(Etelä-Häme), kapt Jyrki
Kosonen (Etelä-Karjala),
kapt Kari Ratavaara (EteläPohjanmaa), kapt Sakari Väliahde (Helsinki), ltn Martti
Hämäläinen (Kainuu), kapt
Kimmo Tastula (KeskiPohjanmaa), kapt Timo Salo (Keski-Suomi), kapt Pasi
Laari (Kymenlaakso), maj
Seppo Rautiainen (Lappi),
ltn Timo Koski (Opiskelijat),

Kapteeni Mika Hannula
Tampereelta valittiin jatkamaan RUL:n puheenjohtajana kolmivuotiskauden 2011–2013.

ylil Hannu Jokinen (Pirkanmaa), kapt Harri Norismaa
(Pohjois-Karjala), maj Kari
Ahokas (Pohjois-Pohjanmaa), maj Jukka Korhonen
(Pohjois-Savo), maj Juha
Tarnanen (Päijät-Häme),
ylil Hannu Aho (Satakunta), kapt Pentti Nuutilainen
(Suur-Savo), ylil Timo Hautala (Uusimaa), maj Brage
Forssten (Vaasa), kapt TorErik Lindqvist (VarsinaisSuomi).
Liittohallituksen varapuheenjohtajat, liittohallitus
sekä liittovaltuuston varapuheenjohtajat valittiin tehtäviinsä RUL:n liittovaltuuston syyskokouksessa, joka
pidettiin 11.12. Katajanokan
Kasinolla Helsingissä.
Suomen Reserviupseeriliitto ry. on vuonna 1931
perustettu reserviupseerien
valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen
maanpuolustusjärjestö.
Toiminnallaan liitto edistää Suomen ja sen kaikkien
kansalaisten turvallisuutta.
Liiton 340 jäsenyhdistykseen kuuluu n. 28.000 reserviupseeria, joista kolmasosa
on alle 35-vuotiaita.

Juha Ala-aho Vaasan
Reserviupseerikerhon johtoon
Vaasan Reserviupseerikerho
ry sääntömääräinen syyskokous pidettiin 4.10. Vaasan
Sotilaskodissa. Kerhon
puheenjohtajaksi vuodelle
2011 valittiin vänrikki Juha Ala-Aho ja varapuheenjohtajaksi kapteeni Pauli
Glader.
Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin yliluutnantti
Teuvo Rodén ja hän hoitaa
sihteerin tehtävät, talousupseeriksi luutnantti Kaj Sandström ja urheilu-upseerin
tehtäviin yliluutnantti KajErik Sandström sekä perinneupseeriksi kapteeni Raimo Latvala. Lisäksi halli-

tukseen kuuluu yliluutnantti
Jorma Korpela.
Toiminnantarkastajaksi
valittiin yliluutnantti Pekka Innilä ja kapteeni Jan
Sandvik.
Syyskokous hyväksyi
myös toimintasuunnitelman
ja talousarvion vuodelle
2011. Toiminta painottuu
jäsenhankintaan ja jäsenhuoltoon sekä jäsenistön
monipuolisen liikunnan ja
ampumaharjoitusten aktivoimiseen. Lisäksi kerho
osallistuu kahdesti vuodessa
toimeenpantavan veteraanikeräyksen järjestämiseen.
Raimo Latvala

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY.
Varainkeräys Kaikki syöpää vastaan
8.6.2009  31.12.2010
Tuotto käytetään mm. hiuspohjan jäädytyslaitteiden
hankintaan keskussairaaloihin
(käytetään rintasyövän hoidossa).
Keräystili VOP 567008-5175207
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Keski-Pohjanmaan KOTU-palsta

Johtajat uuteen
kokoonpanoon valittu
Vuoden 2011 alussa aloittavaan uudistettuun KeskiPohjanmaan KOTU-yksikön alueellisten koulutus- ja
tukiosastojen johtajat on valittu. Osastonjohtajina toimivat Pasi Paasila (Kokkolan osasto), Jani Pikkarainen
(Kalajokilaakson osasto),
Kari Rönnqvist (Pietarsaaren seudun osasto) ja Tomi
Kurikkala (Lesti- ja Perhonjokilaaksojen osasto).
Kuljetusosaston johtajana
toimii Ari Olli. Ryhmänjohtajat on niin ikään valittu.
Heidän esittelyt löytyy yksikön kotisivuilta www.mpky./keski-pohjanmaa.
Uskon että uudet osastonjohtajat yhdessä ryhmänjohtajiensa ja kouluttajiensa kanssa antavat uutta
iskua yksikön toimintaan,
semminkin kun kouluttajien yhteydenpito helpottuu
alueellisen kokoonpanon
myötä!

Henkilöstön
rekrytointi
käynnissä
Joulukuun aikana on koulutus- ja tukiosastojen
toiminnasta pidetty infotilaisuuksia, joissa on ollut
mahdollisuus tehdä myös
uusitut sitoumukset MPK:n
koulutus- ja tukitehtäviin.
Rekrytointi yksikön teh-

Uusia KOTU-yksikön toimijoita joukkomuonituksen kouluttajakurssilla 23.10.
Kuvassa Ville Hakkio ja Tiina Sundbäck. (Kuva Hannu Korhonen)

täviin on kuitenkin koko
ajan käynnissä ja toiminnasta kiinnostuneet voivat
ottaa yhteyttä niin osastonjohtajiin kuin yksikön päällikköönkin.
Yksikkö tarjoaa monipuolisia kouluttaja- ja tukitehtäviä niin reserviläisille kuin
vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta kiinnostuneille naisillekin.

Vuoden 2012
koulutustarjonnan
suunnittelu
käynnistyy
Vuoden 2011 koulutustarjonnan yksityiskohtaisen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi
vuoden 2012 koulutustarjonnan suunnittelu käynnistyy jo
joulukuun 2010 lopussa.
Osastonjohtajat ovat saaneet perusteet suunnitte-

lutyön aloittamiselle. Nyt
tarvitaan hyviä ideoita, jotta
koulutustarjonnasta saadaan
nousujohteinen, haastava ja
mielenkiintoinen. Ideoita voi
toimittaa suoraan yksikön
päällikölle, osastonjohtajille
ja paikallispäälliköille.
Maanpuolustusterveisin,
Jukka Torppa
Päällikkö
Keski-Pohjanmaan
KOTU-yksikkö

Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikön
koulutustarjonta 1.1.–31.5.2011
Puolustusvoimien tilamaama sotilaallinen koulutus:
Jalkaväkijoukkueen taistelun perusteet / Pauha

16.–17.4

Lohtaja

29.–30.1
12.3.
26.-27.3.
2.-3.4.
2.4.–12.11.
9.-10.4.
14.–15.5.
21.–22.5.
21.–22.5.

Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus:
Isokatu 14, 67100 Kokkola
Puh. (06) 831 3884

www.vakkurinkukka.fi

Torjuntakomppanian taktinen käyttö (karttaharjoitus)
Alue-etsintä
Taktinen kivääri 1
Henkilösuojaus 1
SRA-ampumaharjoitukset
Taktinen kivääri 2
Tarkka-ammunta pienoiskiväärillä
Taktinen pistooli 1
Joukkueen hyökkäys rakennetulla alueella

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus:

KOKKOLAN
KESKUSAPTEEKKI

Asianajotoimisto
Kari Autio
Pitkänsillankatu 37
67100 Kokkola
Puh. 0400 448 240
Fax (06) 834 9441

Milght-jatkokurssi
9.1–30.5.
Milght- Perustekniikkaleiri aloittelijoille
15.–16.1.
Käsiasepatruunoiden latauskurssi
12.–13.2.
KOTU-henkilöstön kouluttajakoulutus
19.–20.2.
Perinneaseampumaharjoitukset
4.4.–14.11.
IDPA-ammunnan peruskurssi
22.–23.4.
Pohjanmaan Turvallisuuspäivät – Österbottens Säkerhetsdagar 5.–6.5.
Ampumaratatalkoot
10.5.
PV:n nykypäivä ja historia tutuksi
27.5.

Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
LENTOSK, Kauhava

Tapahtumat:
MPK:n ampumakoulutuksen esittely

25.5.

Vaasa

Lisätietoa kursseista www.mpky. -> koulutustarjonta
tai 1.1.2011 alkaen KOTU-päällikkö Juha Ala-Aholta juha.ala-aho@mpky.
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Lohtajan 7 lk Vattaja 26.10.2010.

Ryhmäytys
Lohtajalla

Makkaratikun tekijat Marke (Marja-Leena) Leskelä
ja Juha Salo.

Lohtajan koulun 7-luokkalaiset olivat viettämässä
ryhmäytyspäivää Vattajalla
26.10.
Koululaisille opetettiin
muun muassa suuren teltan
pystyttämistä ja suunnistuksen perustaitoja. Sää oli
kylmä ja välillä tuprautti
luntakin.

Kun tehtävät oli suoritettu, syötiin makkaraa ja
eväsleipiä. Päivä oli kaikkien mielestä oikein mukava
ja erilainen.
Kirj. Emma Hietamäki,
Jenni Orjala ja
Helli Korvela

Kouluttajat Terho Tattari ja Seppo Ojala. Poikien
kanssa Marke, taustalla opettaja Kimmo Erkkilä.

Matkatunnelmia joulun syntysijoilta
Loka-marraskuun vaihteessa
pääsin toiviomatkalleni raamatun maisemiin Israeliin ja
Jordaniaan. Matkan taloudellisen puolen järjestymisestä
kuuluu kiitos sukulaisille,
ystäville ja yhteistyökumppaneille, jotka muistivat minua syntymäpäivänäni.
Ennen matkaa mielessä oli
monenlaisia pelkoja, ovathan näistä seuduista kertovat uutiset yleensä huonoja:
pommi-iskuja, väkivaltaa,
terroria.
Ehkä etukäteen tulikin sitten pähkäiltyä tarpeeksi, sillä
perillä ei tullut pelko mieleen
yhtään kertaa. Saimme rauhassa liikkua väkimassojen
seassa oppaan siniristilipun
perässä, kukaan ei häirinnyt
eikä pysähdyttänyt pyhiinvaellustamme.
Rajatarkastukset olivat tiukat, mutta asialliset. Oppaan
neuvo”Olkoon teidän puheenne on on tahi ei ei, mitä
siihen lisäätte on pahasta”

oli riittävä – kaikesta selvisi vaikeuksitta, kun vastasi
vain siihen mitä kysyttiin ja
eteni rauhallisesti. Turistibusseja ei tarkastuspisteissäkään paljon pysäytellä.
Seurasimme Jeesuksen
jalanjälkiä Betlehemissä,
Nasaretissa, Kapernaumissa,
Öljymäellä ja Getsemanessa.
Kävelimme tietä, jota pitkin
Jeesus saapui Jerusalemiin
palmunlehvillä juhlittuna
sekä Via Dolorosaa, jota
pitkin hän kantoi ristinsä –
ja samalla meidän ristimme
– Golgatalle .
Kävimme myös juutalaisvainojen museossa, Yad
Vashemissa. Museokierros
antaa selkeän kuvan Hitlerin valtaannoususta ja rotupuhdistusten kehittymisestä
mielivaltaiseksi kidutukseksi
ja teurastukseksi.
Erääseen näyttelyseinäkkeeseen on kirjoitettu lause:
”Kansakunta ei ole vain sitä
mitä se tekee, vaan myös sitä

mitä se sallii”. Eriarvoinen
yhteiskunta, kateus, katkeruus ja taitava agitaattori
voivat synnyttää vastaavanlaisen aallon missä tahansa. Natsismi on vain yksi
malliesimerkki siitä, kuinka
pitkälle pahuus menee, ellei
sitä pysäytetä ajoissa.
Vierailimme myös Jad
Hashmonan moshavissa, joka on perustettu kahdeksan
Suomesta luovutetun juutalaisen muistolle. Paikalla
toimii kibbutsin kaltainen
koulutus- ja lomakylä, ainoat matkalla nähdyt hirsirakennukset!

hoidattamassa esimerkiksi
hampaitaan, koska hinnat
ovat matalan verotuksen
vuoksi huomattavasti edullisempia. Eli sanonnan mukaan: ”Moses is Moses, but
business is business”.
Vaikka arkipäivän yhteistyö maltillisten kansalaisten

kesken sujuu joustavasti, aiheuttaa raja-aita katkeruutta
ja on jälleen uusi syy ääriainesten kostoihin ikiaikaisessa vihan kierteessä.
Kotiin palattuani luin kirjan ”Hamasin poika”. Sen
kirjoittanut Mosab Hassan
Yosef, jonka isä on yksi

Hamasin perustajista. Yosen elämäntarina opettaa
ymmärtämään, miksi rauhan saaminen Lähi-itään on
vaikeaa – ellei mahdotonta.
Muslimien Pyhässä sodassa
ei tunneta sanaa armo. Eikä
se sota pysähdy Lähi-itään.
Päivi Kultalahti

Jerusalem
Jerusalem on muurien kaupunki. Tuhansia vuosia
vanhojen muurien lisäksi on
pystytetty uusi ”turva-aita”
tarkastuksineen terrorismia
vastaan. Oppaan mukaan
juutalaisilla on yritystoimintaa siirtokunnissa ja juutalaiset käyvät siellä ostoksilla ja

Ainoa paikka,
jossa näin ryhmän
sotilaita oli Länsi- eli
Itkumuurin tori. Naisten
asepalvelus kestää Israelissa
kaksi vuotta. Israelin armeijan
parhaat kouluttajat, iv-tutkaajat ja
panssarivaununkuljettajat ovat naisia.
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Syntymäpäivät –
Födelsedagar 2011
Vaasan Reserviupseeripiiri –
Vasa Resrvofcersdistrikt

Reserviupseeriliitto:

Nimi

Arvo ja ammatti

sotilasarvo

syntymäpäivä

yliluutnantti

18.3.

yhdistys

95 vuotta
Rökman Guy

Kapteeni

Yliluutnantti, eläkel.
16.10.
19.11.

Vaasan Reserviupseerikerho
Vaasan Reserviupseerikerho

Kokkola

Koivumaa Erkki,

Haapajärvi

16.9.1916

vänrikki

16.9.

Pietarsaaren Reserviupseerikerho

80 vuotta
Kjellman Olof
yliluutnantti
Hakkarainen Risto yliluutnantti
Kurten Carl
yliluutnantti
Kjellman Henrik yliluutnantti

4.7.
6.10.
1.12.
2.12.

Pietarsaaren Reserviupseerikerho
Vaasan Reserviupseerikerho
Kaskisten Reserviupseerikerho
Pietarsaaren Reserviupseerikerho

18.5.
5.6.
25.7.
13.8.
13.9.
22.10.

Vasa Reservofcersklubb
Vaasan Reserviupseerikerho
Kristiinanseudun Reserviupseerikerho
Vaasan Reserviupseerikerho
Vaasan Reserviupseerikerho
Kristiinanseudun Reserviupseerikerho

28.2.
12.4.
23.6.
13.8.
21.9.
2.11.

Vaasan Reserviupseerikerho
Kaskisten Reserviupseerikerho
Vaasan Reserviupseerikerho
Vaasan Reserviupseerikerho
Pietarsaaren Reserviupseerikerho
Vaasan Reserviupseerikerho

8.1.
9.3.
16.4.
12.6.
22.6.
5.7.
1.8.

Kristiinanseudun Reserviupseerikerho
Kaskisten Reserviupseerikerho
Kaskisten Reserviupseerikerho
Pietarsaaren Reserviupseerikerho
Vasa Reservofcersklubb
Vaasan Reserviupseerikerho
Vasa Reservofcersklubb

23.1.
13.2.
25.11.
9.12.

Kaskisten Reserviupseerikerho
Vaasan Reserviupseerikerho
Vaasan Reserviupseerikerho
Vaasan Reserviupseerikerho

75 vuotta
Fant Per-Erik
kapteeni
Orrenmaa Matti vänrikki
Paunikallio Mauri yliluutnantti
Rintatalo Aulis majuri
Varteva Matti
luutnantti
Hongisto Sakari luutnantti

70 vuotta
kapteeni
luutnantti
kapteeni
yliluutnantti
yliluutnantti
majuri

60 vuotta
Haapala Matti luutnantti
Heikkilä Jukka yliluutnantti
Vuola Heikki
luutnantti
Sundholm Håkan yliluutnantti
Lundström Bert kapteeni
Mäki Johan
luutnantti
Forssten Brage majuri

50 vuotta
vänrikki
yliluutnantti
yliluutnantti
kapteeni

"Vanheneminen on odottamattominta
mitä ihmiselle voi sattua."
Leo Tolstoi

"Opeta meidät laskemaan päivämme oikein,
että me saisimme viisaan sydämen."
Psalmit

Niin kulkevi aika, kuin rientävi
kiitävä pyörä:
Kun aamua odotan, puoless´ onpi jo
päivä,
Kun puolehen odotan, ehtivi kohta
jo ilta;
Vaan illoin siintävi silmiin aamuinen
taivas.
Niin kulkevi aika, kuin rientävi
kiitävä pyörä.
J.H. Erkko

Ylivieska

12.5.1931

75 vuotta
Yliluutnantti, diplomi-insinööri Konttinen Veli Tapani Ylivieska
Yliluutnantti evp
Simola Martti Lauri
Himanka
Vänrikki
Aromaa Hannu Henrikki Ylivieska,
Kapteeni, pappi
Jaatinen Esko S
Ylivieska,
Yliluutnantti, varatuomari, toim.joht. Petäjä Paavo Matti Sakari,
Haapajärvi
Yliluutnantti, peruskoulun opettaja, eläkeläinen Keskinen Erkki,
Kokkola

1.1.1936
2.2.1936
22.2.1936
22.3.1936
30.9.1936
14.12.1936

70 vuotta
Yliluutnantti, piiri-insinööri Ylikangas Väinö
Kokkola
Luutnantti, lehtori, eläkeläinen Hurnasti Sauli Kalevi Kalajoki
Yliluutnantti, liikenneohjaaja Vr.N Kukkola Vilhelm Ylivieska
Yliluutnantti, dipl.ins.
Roisko Timo
Kokkola
Kapteeni, rehtori
Suhonen Aaro
Kokkola
Yliluutnantti, opettaja
Niemelä Pentti Aulis
Haapajärvi
Kapteeni, maanviljelijä Hedetniemi Aarne
Haapajärvi
Kapteeni, varatuomari
Autere Veikko
Hämeenlinna
Yliluutnantti, myyntipäällikkö Kumpumäki Jorma Gabriel Kokkola

5.1.1941
14.1.1941
6.2.1941
4.3.1941
9.5.1941
16.8.1941
2.9.1941
17.10.1941
30.10.1941

60 vuotta
Yliluutnantti, autoteknikko Mäkelä Timo
Ylivieska
Kapteeni, toimitusjohtaja Ammesmäki Erkki
Vimpeli
Vänrikki
Myllymäki Ari
Köyhäjoki
Yliluutnantti, insinööri
Heikkilä Mikko Sakari
Veteli
Luutnantti, vanh.konstaapeli Viisteensaari Vesa Kullervo Veteli
Luutnantti Rahja Antti Johannes
Ylivieska
Yliluutnantti, toimitusjohtaja Järvelä Timo Päiviö
Kannus
Luutnantti, työnjohtaja Säilynoja Erkki Johannes
Sievi
Yliluutnantti, insinööri
Lahti Timo Juho
Ylivieska
Yliluutnantti, metsänhoidonneuvoja Lahti Kauko Sakari Kalajoki
Yliluutnantti, rehtori
Nivala Keijo
Ylivieska
Yliluutnantti
Maunuksela Hannu
Kälviä
Malinen Tuomo P
Alavieska
Vänrikki, rakennusmestari HänninEn Matti Kalevi Pyhäjärvi
Luutnantti, koulunjohtaja Pesonen Pauli
Vesikoski

1.1.1951
3.2.1951
24.3.1951
31.3.1951
19.4.1951
22.4.1951
20.5.1951
29.5.1951
8.6.1951
26.6.1951
11.7.1951
19.9.1951
17.11.1951
19.10.1951
2.12.1951

50 vuotta
Luutnantti, ylikomisario Alanko Simo Tapani
Luutnantti, metsätyönjohtaja Leppänen Olli
Vänrikki, lääkäri
Saarnio Juha Mikko
Vänrikki, ylikonstaapeli Kananen Tapio Ilmari
Kapteeni, ylitarkastaja
Pajala Heikki Mikael

"Parasta tulevaisuudessa on se,
että se tulee päivä kerrallaan."
Abraham Lincoln

16.12.1921

80 vuotta
Majuri, rakennusneuvos Hintikka Eero,

85 vuotta

Hämälä Ilkka
Niemi Olli
Forma Petri
Hautala Seppo

Isoherranen Aki

syntymäpäivä

90 vuotta

Sillanpää Kauko luutnantti
Luutonen Lauri kapteeni

Tervasto Jussi
Miettinen Tauno
Perälä Eino
Aunio Matti
Siro Matti
Ehrnrooth Martti

kotipaikka

95 vuotta
Pietarsaaren Reserviupseerikerho

90 vuotta

Ahonen Mikko

nimi

Haapajärvi
Haapajärvi
Oulu
Pyhäsalmi
Seinäjoki

22.1.1961
7.2.1961
9.2.1961
14.6.1961
20.12.1961

"Joka sanoo, että nuoruus on kypsää ikää onnellisempi,
väittää että näköala tornin juurelta on parempi
kuin sen huipulta."
William Lyon Phelps

"Mitä pitempään elän,
sitä kauniimmaksi elämä tulee."
Frank Lloyd Wright

Ajatelmat on lainattu kirjasta
Elämä on ihanaa (Karisto 2005)
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Reserviläisliitto:
85 vuotta
Alikersantti, metsäteknikko Hämäläinen Antti

Veteli

1.12.1926

80 vuotta
Vänrikki, ekonomi
Korpraali, maanviljelijä
Korpraali

Cereberg Johannes
Pernu Toivo Matias
Lankila Risto Matti

Kokkola
Himanka
Kalajoki

23.1.1931
8.3.1931
20.10.1931

Sievi As
Kalajoki
Kokkola
Nivala
Kokkola
Ylivieska
Saltvik

23.4.1936
4.5.1936
27.5.1936
28.5.1936
14.8.1936
11.12.1936
28.12.1936

Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Oksakoski
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Alavieska
Kokkola
Kokkola
Pyhäsalmi
Kokkola
Koivisto
Ylivieska
Ylivieska

9.1.1941
18.1.1941
11.2.1941
16.2.1941
12.3.1941
30.3.1941
10.4.1941
9.5.1941
30.5.1941
7.6.1941
15.6.1941
24.6.1941
2.8.1941
8.8.1941
29.10.1941
7.11.1941
16.11.1941

Salamajärvi
Kokkola
Övermalax
Tynkä
Pyhäsalmi
Inari
Kälviä
Sievi As
Kälviä
Kalajoki
Kalajoki
Pyhäsalmi
Kälviä
Pyhäsalmi
Kokkola
Halsua
Kokkola
Kokkola
Kalajoki
Kokkola
Sarjanahde
Räisälänmäki
Jakobstad
Tynkä

18.1.1951
10.2.1951
6.3.1951
17.3.1951
3.4.1951
3.4.1951
24.4.1951
30.4.1951
9.5.1951
9.6.1951
18.6.1951
21.6.1951
1.7.1951
21.7.1951
19.8.1951
3.9.1951
7.9.1951
10.9.1951
11.10.1951
19.10.1951
22.10.1951
1.11.1951
21.11.1951
17.12.1951

Ylivieska,
Pyhäsalmi,
Kronoby
Kalajoki
Pännäinen
Kalajoki
Forsby
Nivala
Haapajärvi
Furuholmen
Kalajoki
Pietarsaari
Pyhäsalmi
Kaustinen
Kalajoki
Kokkola
Kannus
Kokkola
Haapajärvi
Jakobstad
Kälviä
Toholampi

9.1.1961
25.1.1961
31.1.1961
3.2.1961
8.2.1961
3.3.1961
18.3.1961
4.4.1961
2.5.1961
2.5.1961
29.5.1961
30.7.1961
5.8.1961
10.8.1961
25.8.1961
9.10.1961
17.10.1961
25.11.1961
28.11.1961
30.11.1961
4.12.1961
24.12.1961

75 vuotta
Alikersantti, maanviljelijä Mäki-Petäjä Jorma Kalervo
Ylikersantti
Naatus Seppo Antero
Sotilasmestari
Harju Esko Matti
Eläkeläinen
Niemelä Mauno
Alikersantti, värvätty evp Hovila Kalevi
Kersantti, sähköteknikko Paavola Urpo
Alikersantti, toimitusjohtaja Boijer K-G

70 vuotta
Vääpeli, kiinteistöpäällikkö Ruusila Ossi Päiviö
Sotamies, sähköasentaja Saukko Toivo Einari
Ylikersantti
Pallaspuro Aarno Taisto
Sotamies, eläkeläinen
Kangas Keijo Jaakko
Alikersantti
Rajala Pentti Jaakko
Kellokoski Rauni Valter
Ylikersantti
Keto Raimo Herkko Vilhelm
Ylikersantti, eläkeläinen Luukkanen Seppo Juhani
Ylikersantti, ylikonstaapeli Vuorenpää Veli Pekka
Korpraali, eläkeläinen
Viljamaa Aimo Yrjö Antero
Ylikersantti
Kumpumäki Osmo Antero
Kapteeni evp
Koskinen Reino Olavi
Alikersantti, työnjohtaja Henttonen Matti Tapani
Kersantti, veturinkuljettaja Alainen Jorma Johannes
AlikersanttI, maanviljelijä Kalliokoski Timo Johannes
Alikersantti
Kontio Taisto
Korpraali
Simi Kalervo Kaarlo Antero

60 vuotta
Everstiluutnantti, eläkeläinen Ronkainen Lauri Juhani
Alikersantti, eläkeläinen Biskop Leif Börje
Korpraali, senior super intendent Löfholm Roger Karl-Erik
Ylikersantti, maatalouskoneasentaja Polvikoski Isto
Kersantti, varastomies Kauranen Terho
Ylikersantti, viemärilaitoksen hoit. Rahkola Esko Olavi
Sotilasmestari, kenttämestari Saari Matti Johannes
Alikersantti
Somero Mikko Antero
Ylikersantti, kauppias
Mustajärvi Aaron
Kersantti, poliisi
Rasmus Seppo
Kersantti
Honkela Mikko Tapio Väinämö
Jääkäri, maanviljelijä
VaskilampI Aaro
Alikersantti, radiopuhelinmekaanikko Klapuri Hannu Heikki
Jääkäri
Mikkonen Markku Arvi Sakari
Ylikersantti
Kuismin Jouko Tapio
Kersantti, rakennustarkastaja Jussinmäki Mauri
Kersantti, sähköasentaja Linna Timo Aarne
Sotamies
Hästbacka Jouko Olavi
Sotamies, kirvesmies
Juola Reijo Kalevi
Hintsala Heikki
Alikersantti
Ylikoski Matti Sakari
Korpraali
Räisälä Timo Antti
Kersantti, montör
Backlund Jan-Erik
Korpraali, maanviljelijä Kaarta Veikko Juhani

50 vuotta
Korpraali, sähköasentaja Hiltunen Juha Heikki
Kersantti, koneenkuljettaja Pesonen Heikki Johannes
Tykkimies Björklund Jan Henrik
Salmu Jukka Olavi
Korpraali, reparatör
Rantamäki Ronnie Rauno
Ylikersantti, opinto-ohjaaja Ylikoski Timo Ahti
Alikersantti, yrkesskolärare Lassila Harald Mats Henrik
Lentosotamies, sähkömekaanikko Hakula Arvo
Vääpeli, teknikko
Korhonen Jukka Erik
Sotamies, cervicechef
Sandström Jarmo Sixten
Alikersantti, kirjanpitäjä Kärjä Heikki J
Korpraali, konehitsaaja Mäenpää Harri Jouni
Alikersantti, yrittäjä
Laitila Risto
Korpraali, maanviljelijä Harju Jari Kalervo
Luutnantti, rehtori
Siirilä Esa Mikko
Alikersantti, palomies
Puutio Vesa Matias
Sotilasmestari, myyntipäällikkö Isokangas Vesa Pekka
Alikersantti, työnjohtaja Holmbäck John Anders
Alikersantti, levyseppähitsaaja Teirioja Pekka Olavi
Alikersantti, väktare/fältchef Gripenberg Mats
Sotamies, laminoija
Välikangas Teuvo Tapani
Sorkkahoitaja
Potila Matti Juhani
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POHJANMAAN MAANPUOLUSTAJA
Aineistopäivät:

N:ro 1: 13.3. – Talvisodan päättymisen muistopäivä
N:ro 2: 4.6. – Marskin syntymäpäivä
N:ro 3: 19.9. – Suomen Sodan Haminan rauha 1809
N:ro 4: 6.12. – Itsenäisyyspäivä
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Keski-Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikön koulutustarjonta 1.1.–31.5.2011

PIIRIPÄÄLLIKÖN PALSTA

Puolustusvoimien tilamaama sotilaallinen koulutus:
Rakennetun alueen taistelu
2.-3.4. LENTOSK
Maakuntakomppanian virka-apukoulutus / PAUHA 16.-17.4. Lohtaja
Jalkaväkitaistelun perusteet / PAUHA
16.-17.4. Lohtaja
Tulenjohtokurssi / PAUHA
16.-17.4. Lohtaja

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus:

Maakuntajoukkojen reserviläisille suunnattu ITKK-kurssi toteutettiin valtakunnallisen it-harjoituksen yhteydessä 26.–27.11.

Viimeinen Keski-Pohjanmaan
piiripäällikön palsta
Länsi-Suomen maanpuolustuspiirin toiminta alkaa vuodenvaihteessa. Muutos vaikuttaa
seuraavasta numerosta alkaen myös MPK:n
tiedotuskäytäntöihin tässä lehdessä. Uudet
linjaukset ovat työn alla, mutta varmaa on
se, ettei tiedotus lehden levikkialueen koulutustarjonnasta ainakaan laske. Esimakua
saamme jo tässä lehdessä, jossa esitellään
myös Pohjanmaan KOTU-yksikön koulutustarjonta.

Jörgen Härmälästä vuoden kouluttaja
Pedersöreläinen Jörgen Härmälä nimitettiin Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin vuoden kouluttajaksi vuosijuhlassa
19.11.2010. Jörgen on ansioitunut monipuolisena ja idearikkaana kouluttajana, joka
aloitteellisesti ja aktiivisesti osallistuu myös
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
tiedotus- ja valistustyöhön. Vuosijuhlassa
palkittiin myös muita maanpuolustuspiirin
toiminnassa ansioituneita henkilöitä, joista
kerrotaan lisää toisaalla tässä lehdessä.
Uusia kursseja vuoden 2011 koulutustarjonnassa Alkuvuosi 2011 tuo tullessaan
uusia kursseja, joista voidaan mainita ainakin
Taistelijan viestikurssi, Eloonjäämiskurssi ja
Psykologisen sodankäynnin perusteet. Myös
perinteikkäät kurssit, kuten hiihtomarssin
toimintoja kertaava Talvisodan muistohiihto, ovat niin ikään vakiinnuttaneet asemansa alkavan vuoden koulutustarjonnassa.
Tarkemmat kurssiesittelyt löytyvät MPK:n
kotisivujen koulutustarjonnasta. Käykääpä
tutustumassa!

osallistuville erinomaisen mahdollisuuden
kehittää omia johtamis- ja organisointivalmiuksia. Innostuneille ja motivoituneille
toimijoille riittää tehtäviä, joten PAUHA
2011 -harjoituksen esikunta- ja tukitehtävistä kiinnostuneet voivat ilmoittaa halukkuutensa piiritoimistoon.

Uusi vuosi – uudet haasteet
Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin
viimeinen toimintavuosi itsenäisen maanpuolustuspiirinä on päättymässä. Vuosi
2010 on ollut koulutusvuorokausien, kurssien ja kurssilaismäärien perusteella ollut
yhtä menestyksekäs kuin aikaisemmatkin
vuodet. Uskon että uuden organisaation
avulla kykenemme pääsemään vähintään
samaan ja ennen kaikkea kehittämään
koulutustarjontaamme sekä toimintaamme siten, että MPK maine tunnettuna,
arvostettuna ja kiinnostavana kokonaisturvallisuuden tuottajana kasvaa. Vaikka
koulutustarjontamme on tulevaisuudessa
selkeästi sotilaallisesti painottunutta, tarjoamme edelleenkin varautumisen ja turvallisuuden koulutusta kansalaisille sekä
viranomaisille.

Kiitoksen aika!
Vuosijuhlassa palkittiin MPK:n toiminnassa ansioituneita henkilöitä. Muistettava on, että palkitsemisilla voidaan muistaa
kuitenkin vain osaa aktiivista toimijoista.
Tässä yhteydessä haluankin kiittää kaikkia
niitä henkilöitä, jotka ovat olleet mukana
toteuttamassa vuoden 2010 kursseja. Teidän pyyteetön työpanoksenne on vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen vankin
kivijalka!

Kokkolan KOTU-osaston koulutus
1.1.-31.12. KP KOTU:n alue
Pietarsaaren seudun KOTU-osaston koulutus 1.1.-31.12. KP KOTU:n alue
Lesti- ja Perhonjokilaakson KOTU-osaston koulutus 1.1.-31.12. KP KOTU:n alue
Kalajokilaakson KOTU-osaston koulutus
1.1.-31.12. KP KOTU:n alue
Pohjanmaanlinjan suunnittelu ja johto
1.1.-31.12. Ylivieska
Fortbildningsdag för kustinfanteriutbildare 1 10.1.-31.3. Larsmo
SRA lisäammunta
1.2.-30.11. Pedersöre
PAUHA johtohenkilöstön koulutus
10.2. Kokkola
Taistelijan viestiliikennekurssi
12.2. Kokkola
Eloonjäämiskurssi 1
19.-20.2. Tarkentuu myöhemmin
Ase- ja ampumakoulutus
1.3.-1.10. Pyhäjärvi
Talvisodan muistohiihto
12.3. Kälviä
Kenttämuonituksen perusteet
19.3. Kokkola
Psykologisen sodankäynnin perusteet
19.3. Kokkola
Kuljettajien peruskurssi
25.-27.3. KAIPR
Taistelijan sovellettu taistelukurssi
26.3. Kannus
Karin Panos
10.4. Haapajärvi
PAUHA-johto / PAUHA
15.-17.4. Lohtaja
Kuljetustoiminta / PAUHA
15.-17.4. Lohtaja
Perustamiskurssi / PAUHA
15.-17.4. Lohtaja
Jalkaväen tiedustelukurssi / PAUHA
15.-17.4. Lohtaja
Esikuntatoiminnan perusteet / PAUHA
15.-17.4. Lohtaja
Aselajien perustaidot / PAUHA
16.4. Lohtaja
Yksikön suojelutoiminta / PAUHA
16.-17.4. Lohtaja
Kouluttamisen perusteet / PAUHA
16.-17.4. Lohtaja
Esikunta- ja johtamisharjoitus
26.-27.4. Kokkola
Ase- ja ampumakoulutus
1.5.-31.8. Kannus
Palvelusaseammunnat 1-4
1.5.-31.8. Haapajärvi
Taistelu rakennetulla alueella 1
7.5. Kokkola
Taistelijan testiammunta
7.5. Perho
Beväringsförberedande kurs
14.5. Jakobstad
Kustinfanteri 1
21.-22.5. Öja
Ristinevan Rääkki
21.5. Kälviä

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus:
I form för milin
1.1.-31.12. Jakobstad
KOTU:n sidosryhmäkoulutus
1.1.-31.12. KP KOTU:n alue
Koulutuksen johtoryhmän täydennyskoulutus 1.1.-31.12. KP KOTU:n alue
Pedersören paikallispäällikön johtoryhmän koulutus 1.1.-31.12. Pedersöre
Kunnossa kassulle
1.1.-31.6. Kälviä
Kunnossa kassulle
1.1.-31.6. Reisjärvi
KP KOTU:n VIRVE-kouluttajien täydennyskurssi 6.1. Pyhäjärvi
KOTU-johdon ja paikallispäälliköiden koulutus 22.1. Kokkola
Hygieniapassikoulutus
5.2. Kokkola
RESUL:n kuntokoordinaattorikoulutus 3
5.2. Kannus
Självförsvar för vårdpersonal
5.2.-30.3. Jakobstad
VIRVE-kurssi
12.-13.3. Kokkola
RESUL:n kuntokoordinaattorikoulutus 4
26.3. Kannus
Alueellinen ensihoitoharjoitus / PAUHA
15.4. Kokkola ja Lohtaja
Sotilaskotitoiminta tutuksi / PAUHA
15.-17.4. Lohtaja
Nuorten Pauha / PAUHA
15.-17.4. Lohtaja
Ensihoito maasto- ja poikkeusolosuhteissa / PAUHA 15.-17.4. Lohtaja

Keski-Pohjanmaa PAUHA 2011
Toivotan rauhallista
Muu toiminta:
-harjoituksen johtovastuussa
joulua ja menesKunniavartiotoiminta
1.1.-31.12. KP KOTU:n alue
Nivalalainen Jani Pikkarainen on nimityksekästä uutta vuotta
Kuntotesti
3.5. KP KOTU:n alue
tetty Keski-Pohjanmaan KOTU-yksikön
kaikille toimijoillemme,
Kuntotesti
17.5. KP KOTU:n alue
koulutuspäälliköksi 1.12.2010–30.4.2011.
kurssilaisillemme
Koulutuspäällikkönä Jani tärkein tehtävä
ja yhteistyöon PAUHA 2011 -harjoituksen suunnittelu
kumppaneillemme!
Lisätietoa kursseista www.mpky. ->
ja johtaminen. Tukenaan Janilla on Länsikoulutustarjonta tai piiritoimistosta
Suomen maanpuolustuspiirin piiritoimisJukka Torppa
to ja harjoitukseen osallistuvien KOTUpuh. 0207 56 9037
Piiripäällikkö
yksiköiden johto. Jani on jo ansiokkaasti
aloittanut valmistelutyön ja harjoituksen
esikunnan rekrytoinnin. Harjoituksen toi- Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin yhteystiedot:
meenpano on suuri ponnistus, joka antaa Piiritoimisto
Piiripäällikkö
Koulutussihteeri
harjoituksen johto- ja tukiorganisaatioon Pohjoisväylä, Koulutustalo
Jukka Torppa
Rhea Nykvist
67900 KOKKOLA
p. 0207 56 8903
p. 0207 56 8904
jukka.torppa@mpky.
rhea.nykvist@mpky.
p. 0207 56 9037
keski-pohjanmaa@mpky.

www.mpky./keski-pohjanmaa

