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Suomen EU- ja NATOpuolustusyhteistyön arviointia
Suomen nykyisen hallituksen
ohjelman mukaan: ”Sotilasliitoon kuulumaton Suomi ylläpitää ja kehittää kansallista
puolustusta ja uskottavaa puolustuskykyä. Suomi osallistuu
täyspainoisesti EU:n yhteiseen
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ja kriisinhallintayhteistyöhön. Suomi kehittää
rauhankumppanuutta NATO:n
kanssa ja säilyttää mahdollisuuden hakea NATO:n jäsenyyttä.”
EU:n perussopimuksen hyväksyttyään Suomi sitoutui
antamaan apua sotilaallisen
hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle EU:n jäsenvaltiolle ja
vastaavasti ottamaan itse apua
vastaan. Olemmeko nyt sotilaallisesti liittoutuneita?
Suomi ei ole hakenut NATO-jäsenyyttä, mutta teemme
laajasti avointa yhteistyötä
NATO:n kanssa. Tästä seuraa,
että meillä on moniulotteisia
NATO-rasitteita ilman sotilaallisessa kriisissä tarvittavia
turvatakuita. Jäämmekö hyökkäyksen kohteena yksin ilman
nopeaa ja tehokasta sotilaallista
apua?

EU:n perussopimus
eli ”Lissabonin
sopimus”
Lainaus sopimuksesta: ”Jos
jäsenvaltio joutuu alueeseensa
kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus
antaa sille apua kaikin käytettävissään olevien keinoin
Yhdistyneiden Kansakuntien
peruskirjan mukaisesti. Tämä
ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen.
Tämän alan sitoumusten on
oltava Pohjois-Atlantin liiton
puitteissa tehtyjen sitoumusten

mukaisia, ja Pohjois-Atlantin liitto on jäseninään oleville valtioille
edelleen niiden yhteisen puolustuksen perusta ja sitä toteuttava elin.”
Jäsenyys EU:ssa oli aikanaan
Suomelle perustavanlaatuinen
turvallisuuspoliittinen valinta.
Nyt Lissabonin sopimus velvoittaa jäsenmaata antamaan apua
hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle
toiselle jäsenmaalle. Apu voi olla
pelkästään myötätuntoa, siviilitai sotilasvoimavaroja. Mahdollinen avun saanti on epävarmaa ja
hidasta, koska avunannosta ei ole
tehty yksityiskohtaisia sopimuksia.
Suomen on otettava puolustuspolitiikassaan myös huomioon, ettei EU:lla ole omaa puolustussuunnittelua eikä yhteisen puolustuksen
järjestelyä. EU:n käytössä on vain
kriisinhallintajoukkoja. EU antaa
ison talon suojaa, mutta tehokas sotilaallinen apu sodan tilanteessa on
pelkän hyvän uskon varassa. Suomi kuitenkin varautuu mahdollisen
kansainvälisen avun antamiseen ja
vastaanottamiseen.
”Tämä ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen.”
Onko tässä pienten EU-valtioiden
haluamassa epäselvässä lisäyksessä koko avunantovelvoitteen kieltävä vai salliva lause? Kielteisesti
tulkittuna tämä voisi tarkoittaa,
että sotilaallisesti liittoutumaton
tai puolueeton EU-valtio ei sodan
tullen anna apua tai ota sitä vastaan. Myönteisesti tulkittuna lause
voisi tarkoittaa, että sotilaallisesta
liittoutumattomuudesta tai puolueettomuudesta huolimatta apua
annetaan ja vastaanotetaan.
Suomen poliittinen johto tulkinnee asian myönteisellä tavalla.
Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen EU:ssa ei voi olla
sotilaallisesti liittoutumattomia tai
puolueettomia valtioita. EU:n perussopimus on selvästi sotilaallisiakin ulottuvuuksia sisältävä liittosopimus. Kansainvälisten sopimusten
mukaan puolueettoman valtion on

suhtauduttava puolueettomasti sodan kumpaankin osapuoleen.
Avunantolausekkeen koko sisältö on sidottu NATO:n toimintaan.
EU:n 27 jäsenmaasta 21,joukossa
merkittävimmät, ovat NATO:ssa
eli EU-kansalaisista noin 95 % on
NATO:n jäsenmaista. Jos Suomi
saa sodan tullen EU:lta sotilaallista
apua, se tulee käytännössä sotilaallisesti voimakkaimmilta NATOmailta kuten Isolta-Britannialta,
Ranskalta ja Saksalta. Suomi tukee
EU:n ja NATO:n välisen yhteistyön
tiivistämistä, mutta NATO:n ulkopuolella ei ole varmoja sotilaallisia
turvatakuita.

Pohjois-Atlantin
sopimus eli NATO
Lainaus 5. artiklasta:”…, että aseellista hyökkäystä yhtä tai useampaa
sopimusosapuolta vastaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa
on pidettävä hyökkäyksenä niitä
kaikkia vastaan, ja tämän seurauksena ne sopivat, että jos tällainen
hyökkäys tapahtuu, kukin niistä
harjoittamalla yhteistä Yhdistyneitten Kansakuntien peruskirjan
51 artiklassa tunnustettua puolustautumisoikeutta auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutuneita sopimusosapuolia…”
NATO on poliittis-sotilaallinen
liittokunta, jonka olemassa olon perusta on Pohjois-Atlantin sopimus
ja sen 5. artikla. On huomattava,
että avunantovelvoite koskee vain
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
tapahtuvaa jäsenmaahan tai -maihin kohdistuvaa hyökkäyksen torjuntaa. Toiminta Irakissa ja Afganistanissa on paljon enemmän mitä
5. artikla edellyttää. Ne eivät ole
varsinaista NATO-toimintaa, vaan
supervalta USA:n johtaman liittokunnan toimintaa.
Suomi on Afganistanissa YK:n
hyväksymässä NATO-johtoisessa
kriisinhallintaoperaatiossa maan
pohjoisosassa ja USA:n johtama
liittokunta käy sotaa maan ete-

läosassa. IFOR-kriisinhallinta
joukkojen ja USA:n liittokunnan
toiminnoissa on eroa.
NATO:n käytännön toiminta on
nykyään keskittynyt kriisinhallintaan, terrorismin torjuntaan ja
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen. NATO on läntisten demokratioiden puolustusliitto, ja se
on jäsenilleen sekä kumppaneilleen
keskeinen yhteistyöjärjestö. USA
takaa NATO:lle strategiset voimavarat ja globaalin ulottuvuuden.
NATO käynnisti 1994 rauhankumppanuusohjelman (PfP) edistämään ja kehittämään NATO:n ja
muiden maiden sotilaallista yhteistyötä. Suomi, vuodesta 1994 alkaen, on osallistunut PfP-ohjelmaan
ja sen suunnittelu- ja arviointiprosessiin NATO -yhteensopivuuden,
kriisinhallinnan ja mahdollisen
avun vastanoton kehittämiseksi.
PfP-ohjelma ei sisällä turvatakuita, mutta antaa tilaisuuden keskinäiseen konsultaatioon. PfP-maa
Georgia ei saanut NATO:lta sotilaallista apua sodassaan Venäjää
vastaan, vaikka maa kuului rauhankumppanuusmaihin ja sen paras prikaati oli taistelemassa USA:n
liittolaisena Irakissa.
Ilman NATO-jäsenyyttä ei ole
luotettavia sotilaallisia turvatakuita. NATO:ssa avunanto perustuu
ennalta laadittuihin suunnitelmiin,
avun annon sekä vastaanoton
valmisteluihin ja yhteisiin harjoituksiin. Avunantaja valmistautuu
luovuttamaan 40 % maavoimien
rauhanajan vahvuudesta muiden
maiden apuun. Yksimielisesti sovittuihin kansainvälisiin operaatioihin maavoimista luovutetaan 8 %,
mutta tämä päätös on kunkin maan
poliittisen johdon omissa käsissä.
Loput maan rauhanajanjoukoista ja
koko reservi jää oman maan puolustukseen. Ilma- ja merivoimia
käytetään vastaavalla tavalla.
Suomessa on kaikessa hiljaisuudessa varauduttu kansainvälisen
avun vastaanottoon ja antamiseen.
Puolustusvoimat on muutettu NA-

TO-yhteensopivaksi ja sen
suorituskykyjä kehitetään
NATO-standardien mukaisesti. Läntisten demokratioiden
puolustusliiton NATO:n jäsenyys ei ole Suomelle uhka.
Sen suoja ja sotilaallinen apu
on meille ehdottoman tärkeä
hädän hetkellä.

oonaa. Vihollisella oli PohjoisSuomessa täydellinen ilmaherruus
kunnes sinne saapui ruotsalainen
lento-osasto, jolla oli käytössään
kolmasosa Ruotsin kaikista sotilaskoneista. Ruotsalaisten tappiot
olivat 218 miestä. Tuskin monikaan suomalainen olisi vapaaehtoisena antanut henkensä Ruotsin
puolesta jos Saksa olisi hyökännyt
Ruotsiin.
Ruotsin puolustusvoimien varastoista luovutettiin Suomelle
50 miljoonaa kiväärinpatruunaa
84.000 kasiasetta
575 konekivääriä
85 pst-tykkiä
104 it-tykkiä
112 kenttätykkiä
30.000 kranaattia.

Talvisodan aikana ja heti sen
jälkeen Ruotsi antoi Suomelle eisotilaallista humanitääristä materiaali- ja taloudellista apua, vastaten
arvoltaan Suomen puolustus-budjettia kahdelta vuodelta. Talvisodan aikana Ruotsi otti vastaan n.
7.000 sotalasta. Lukuisia haavoittuneita suomalaisia sotilaita hoidettiin ruotsalaisissa sairaaloissa.
Mielestäni ei ole aihetta vähätellä Ruotsin antamaa apua.
Staffan Teir Vaasa

Suomessa on
vain NATO-oven
lonksuttelua
NATO ja EU ovat sopineet
keskinäisestä yhteistyöstä ja
työnjaosta.
NATO säilyy jäsenmaidensa tärkeimpänä puolustusratkaisuna ja EU:n puolustusyhteistyö keskittyy
kriisinhallintaan ja puolustusteolliseen yhteistyöhön.
EU:n ja sen jäsenmaat ovat
USA:n merkittävin poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen kumppani.
Suomi kehittää yhteistyötä
USA:n kanssa politiikan, talouden, turvallisuuden ja puolustusmateriaaliyhteistyön
aloilla niin kahdenvälisesti
kuin EU:n jäsenenä. Miksi
Suomi ei liity NATO:on?
Mielipidemittausten mukaan
kansalaisista noin 60 % on
NATO-kielteisiä, noin 22 %
kannattaa liittymistä ja noin
18 % ei osaa sanoa kantaansa. Esimerkiksi tänä keväänä
Suomen poliittinen johto ja
puolueet eivät tee turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa,
vaan he seuraavat vaalien lähestyessä yleistä mielipidettä
äänten kalastuksen toivossa.
Suomen turvallisuus- ja
puolustuspolitiikkaa ei nyt
johdeta, vaan se näyttää kulkeutuvan ajopuuna ojasta
vastuuttomaan ääntenkalastusallikkoon.
Eversti evp
Heikki Hiltula

Kannanottoa ja kommentointia

Talvisota ja Ruotsin apu
Kuuluisassa päiväkäskyssään talvisodan jälkeen marsalkka Mannerheim sanoi ettei-vät Suomen
naapurit antaneet kauttakulkulupaa Iso-Britannian ja Ranskan
avustusjoukoille, koska ne halusivat varjella omia etujaan. Seppo Yli-Norppa on Pohjanmaan
Maanpuolustaja-lehden edellisessä numerossa esittänyt saman
näkemyksen. Historiallinen tosiasia on että Ruotsin valtio epäsi
kauttakulun. Miksi?
Jokaisen valtion johdon tulee
ensisijaisesti valvoa oman maan ja
sen kansalaisten etuja. Jos kauttakulkulupa olisi annettu, Saksa olisi
melko varmasti hyökännyt Ruotsiin, koska ruotsalaisen malmin
saanti oli Saksan sotateollisuudelle

hyvin tärkeää. Kun Hitler keväällä
1940 pelkäsi brittien maihinnousua
Norjan Narvikiin ja malmin saannin katkeamista Saksa miehitti
Norjan. Mielestäni on kohtuutonta
syyttää Ruotsia siitä, ettei se ottanut riskiä tulla miehitetyksi. En
usko että Ranskan ja Iso-Britannian
ainoana tai edes ensisijaisena tarkoituksena oli Suomen auttaminen,
vaan niiden pyrkimyksenä oli estää
Saksaa saamasta käyttöönsä Ruotsin malmia.
Marsalkan esikuntapäällikkö
kenraali Erik Heinrichs toteaa Mannerheim-kirjassaan, että
marsalkan päiväkäsky kauttakulkuasiassa ei kuulosta aidolta eikä
vakuuttavalta. Hän pitää päiväkäskyä tältä osalta poliittisena

taktikointina, koska Heinrichsin
mukaan marsalkka oli hyvin tietoinen siitä, että luvattu apu ei olisi
koskaan tullut Suomen hyväksi, ja
että se olisi aiheuttanut saksalaisen
väliintulon.
Talvisodan jälkeen on vähätelty Ruotsin apua. Vaikka Ruotsin
valtio muodollisesti oli neutraali
eikä valtiona osallistunut sotaan
se kuitenkin salli vapaaehtoisten
värväämisen ja sotamateriaalin
luovuttamisen Suomelle. Ruotsalainen vapaaehtois-osasto käsitti
yli 8.200 miestä. Se vapautti viisi
suomalaista pataljoonaa, jotka voitiin lähettää Kannakselle. Ruotsalainen joukko-osasto yhdessä kolmen suomalais-pataljoonan kanssa
sitoi Sallassa kaksi vihollisdivisi-

Lähteet
Erik Heinrichs:
Suomen marsalkka
Lars Lindh:
Militärhistoriska
Magasinet 1/2010
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Lotta Svärd -järjestö perustettiin
90 vuotta sitten
Lottatoiminnan syntysanoja ei
varsinaisesti koskaan lausuttu,
vaan se kehittyi vähitellen naisten
vapaaehtoisen maanpuolustustyön
pohjalta jo Suomen itsenäisyystaistelun aikoihin. Tuolloin naisten yhteisöt syntyivät usein ikään
kuin omalla painollaan eri puolilla
maata, mutta aivan eritysesti Pohjanmaalla, jossa naisia oli mukana jo jääkäriliikkeessä. Lottatoiminnan kehittäminen koko maan
kattavaksi toimijaksi alkoi suojeluskuntain yliesikunnan toimesta
syyskesällä v. 1919. Syynä tähän
oli lottaosastojen määrän kasvu.
Alkuvuodesta 1920 niitä oli jo 259.
Myös osastojen nimikirjavuudesta
haluttiin päästä eroon, nimiä kun
oli Sotamartoista Suojeluskunnan
emäntiin. Lottaosastot olivat kyllä
jo muodostaneet kaikkiaan 28 piiriorganisaatiota. Ensimmäinen niistä
muodostettiin Keski-Pohjanmaalla
v.1919. Maaliskuun 22.-23. päivinä 1921 lottapiirien edustajat kokoontuivat Helsinkiin perustamaan
valtakunnallista järjestöä hyväksymään sille säännöt ja nimen.
Lotta Svärd -järjestöllä ei ollut
minkäänlaisia esikuvia ja sen toiminta perustui kaikessa vapaaehtoisuuteen. Rauhan vuosikymmeninä 1920-luvulta alkaen järjestö
kehitti koko jäsenistönsä kattavan
koulutus- ja toimintaohjelman, jonka hyödyllisyys ja tehokkuus tuli
esille viime sotien aikana. Lotta
Svärdin jäsenmäärä kasvoi tasaisesti ja nousi jo 30-luvun lopulla
yli sadantuhannen. Suurimmillaan
järjestö oli jatkosodan aikana.
Tuolloin lottia oli noin 242 000.
Väestömäärään suhteutettuna se oli
maailman suurin naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö.
Syyskuussa 1944 solmittuun
välirauhansopimukseen vedoten
valvontakomissio vaati valtioneuvoston lakkauttamaan Lotta
Svärd- järjestön ja järjestön varat
luovutettavaksi valtiolle. Marraskuun 23. päivänä 1944 tehty
lakkautuspäätös tyrmistytti niin
keskusjohtokunnan kuin muutkin
lotat. Se koski heihin myös henklökohtaisesti. Lottapuvun käyttö
kiellettiin ja se vaadittiin hävitettäväksi. Jo aiemmin tapahtuneiden
muiden järjestöjen lakkauttamisten
vuoksi lotat olivat jo aavistaneet
vaikeuksia, joten lottayhdistykset
olivat lahjoittaneet omaisuuttaan
muille omalla paikkakunnallaan
toimineille yhdistyksille. Järjestön
keskusjohtokunta oli niin ikään jo
24. päivä lokakuuta perustanut
Suomen Naisten Huoltosäätiön
huolehtimaan lottien ja muiden
sodasta kärsimään joutuneiden
naisten terveydenhuolto- ja toimeentuloavustuksista. Kaikkia
varoja ei tuolloin arvattu siirtää
säätiölle. Niinpä valtiolle meni yli
75 miljoonaa markkaa (nykyrahassa n.12 milj. € ).
Lakkauttamisen jälkeenkin lottia
tarvittiin kuitenkin joukkojen kotiuttamisen yhteydessä ja vielä pitkään Lapin sodan aikana armeijan
tehtävissä ja evakkojen siirroissa.
Pohjois-Suomen jälleenrakennustyömaiden muonituksessa lotille
avautui uusia työtilaisuuksia. Tämän toiminnan organisoimiseen
Suomen Naisten Huoltosäätiö pe-

rusti marraskuussa Työmaahuolto
-nimisen yhdistyksen, joka myöhemmin muutettiin osakeyhtiöksi.
Lapin jälleenrakennuksen jälkeen
Työmaahuolto oy jatkoi Etelä-Suomessa työpaikkaruokailun uranuurtajana ja omalla panoksellaan
rahoitti vuosittain Suomen Naisten Huoltosäätiön vuodesta 1945
alkanutta lottien avustustoimintaa.
Vuonna 1977 Huoltosäätiö aloitti
lottien kuntoutuksen, jota edelleenkin rahoitetaan Työmaahuolto
Oy:n myynnistä saatujen varojen
tuotolla. Vuosien 1978-2010 aikana Säätiö on käyttänyt kuntoutukseen 26 miljoonaa euroa ja kuntoutuksen saajia on ollut 26 330 henkilöä, pääasiassa lottia mutta viime
vuosina myös lottatyttöjä. Suomen
Naisten Huoltosäätiön nimi saatiin
muutetuksi Lotta Svärd Säätiöksi
vuonna 2004.
Lotta Svärd -järjestön ansiokkaasta työstä vaiettiin julkisuu-

dessa 40 vuotta. Lottatoiminnan
osuus ja arvo maanpuolustuksessa alkoi kuitenkin lopulta tulla
esiin eri yhteyksissä 1980-luvun
puolivälistä lähtien. Ensimmäisen
murtuman vaikenemisen muuriin
teki Raumalla asuneen viipurilaisen talousneuvos Pauli Talvion
teettämän lottapatsaan sijoittaminen, sille kun ei ensi alkuun
löytynyt paikkaa. Lopulta patsas
pystytettin Lappeenrantaan vuonna 1985. Toinen merkittävä lottien
ympärillä vallinneen hiljaisuuden
katkaisija oli kirjailija Inkeri Kilpisen näytelmä Rakas Lotta, jonka
Lappeenrannan kaupunginteatteri
uskaltautui ottamaan ohjelmistoonsa vuonna 1990 ja josta tuli valtava
yleisömenestys.
Lopullisen pisteen vaikenemisen
ajalle pani vuonna 1991 Helsingissä Finlandia-talossa järjestetty
Lotta Svärd -järjestön perustamisen 70-vuotismuistojuhla. Silloin

puolustusministeri Elisabeth Rehn
puheessaan antoi valtiovallan täyden tunnustuksen ja kiitoksen lottien sotien aikana isänmaan hyväksi
tekemästä työstä.
Lottien kunniaksi järjestetään
maaliskuussa Lotta Svärd 90
vuotta -tilaisuuksia. Lottien korkean keski-iän, 88 vuotta, huomioon ottaen on katsottu parhaaksi
hajauttaa juhlien vietto lähemmäs
lottia eri puolille maata. Niinpä
tilaisuuksia järjestetään Helsingin
lisäksi viidellä muulla paikkakunnalla: Kouvolassa, Kuopiossa, Rovaniemellä, Seinäjoella ja Turussa.
Juhlien järjestäjinä toimivat Lotta
Svärd Säätiö ja vuonna 1992 perustettu Suomen Lottaperinneliitto ry
jäsenyhdistystensä kanssa.
Sirkka-Liisa Hollmén
Suomen Lottaperinneliitto ry:n
puheenjohtaja

Vaasan Lottaperinneyhdistys ry
Lottatraditionsföreningen i Vasa rf
Vaasan Lottaperinneyhdistys ry,
Lottatraditionsföreningen i Vasa
rf, perustettiin 19.9.2001, ja se on
Suomen Lottaperinneliiton jäsenyhdistys. Toiminta on perustamisesta lähtien ollut aktiivista ja jäseniä on tällä hetkellä 120. Yli puolet
on Lottia tai Lotta-tyttöjä ja muut
ovat niin sanottuja Perinnelottia.
Yhdistyksessämme on myös muutama miespuolinen kannatusjäsen.
Yhdistys on aikaansaanut Vaasan Kasarmintorille Lottapatsaan,
mikä paljastettiin Lotanpäivänä
12.5.2005. Patsaan on suunnitellut ilmavalvontalotta, kuvanveistäjä Tea Helenelund, joka lähes
90-vuotiaana loi patsaan muistuttamaan meitä Lottien urheasta työstä
isänmaan hyväksi.
Tällä hetkellä on yhdistyksessä
meneillään Vaasanseudun Lottahistorian tallentaminen, sillä historian kirjoihin on jäänyt kertomatta
alueemme naisten merkittävä työ,
jonka vaasanseudun naiset tekivät
itsenäisyytemme alkuaikoina ja
sen kohtalonvuosina 1939-1944.
Kirja tullaan julkaisemaan tämän
vuoden lopulla.
Lottakuoro toimii aktiivisena
Vaasan suomalaisen seurakunnan
alaisuudessa ja kuoron johtajana
on seurakunnan 1.kanttori Katariina Järvinen.
Yhdistys järjestää kerran kuu-

Lottapatsas ja tekijä 12.5.2005. Kuva Raimo Latvala.

kaudessa Lotta-iltoja, niihin pyrimme saamaan aina jonkun kiinnostavan esitelmöitsijän, sekä laulamme
sota-ajan lauluja. Osallistumme
Isänmaallisiin tapahtumiin kuten
Itsenäisyyspäivän, Puolustusvoimain lippujuhlan, Kansallisen
veteraanipäivän sekä eri maanpuolustusjärjestöjen tapahtumiin
joissa yhdistyksellä on ollut aina
kiitettävä edustus paikalla.
Lotanpäivän vieton aloitamme
aina laskemalla kukat Lottapatsaalle. Viime vuosina olemme myös
järjestäneet yhteisen kesäpäivän
Rintamanaisten kanssa.
Yhdistyksemme järjestää lotille ja lotta-tytöille avokuntoutusta
Vaasassa sijaitsevassa Tropiclandian tiloissa olevassa Relaxissa.
Seuraava kuntoutusjakso on 24.58.6.2011 välisenä aikana yhteensä 7 hoitokertaa ja sinne voivat hakea ennen v.1930 syntyneet lotat.
Kuntoutus toteutetaan Lotta Svärd
säätiön rahoituksella. Anomuskaavakkeita saa allekirjoittaneelta.
Lokakuun 8-9 päivänä Vaasassa
järjestetään Suomen Lottaperinneliiton liittokokous sekä Lottaperinnepäivät, tilaisuuteen odotamme
noin 300 osallistujaa.
Päivien järjestelyvastuu on yhdistyksellämme.
Tuula Harjunpää
puheenjohtaja

Vaasanseudun Lottien historia 1918–1945
Toimintasuunnitelma kirjan julkaisemiseksi
Vaasanseudun rooli maamme
itsenäisyyden historiassa on monella tapaa merkittävä, siitä on
merkkinä Vaasan kaupungin vaakunan vapauden ristikin. Historiaa
on tallennettu ansiokkaasti viime
vuosina, mutta eräs näkökulma
on toistaiseksi jäänyt kertomatta
Vaasan historiasta, nimittäin se
merkittävä työ minkä Vaasanseudun naiset lottina tekivät itsenäi-

syytemme alkuaikoina ja sen kohtalonvuosina 1939-1944. Koska
toiminta vaadittiin lakkautettavaksi
sotien jälkeen ja sen olemassaolo
täysin vaiettiin monen kymmenen
vuoden ajaksi, on tämä arvokas työ
nyt vihdoin myös nostettava esiin
omana julkaisunaan.
Vaasan Lottaperinneyhdistys on
käynnistämässä tietojen keruun
Vaasan lotista ja lottatoimintaan
liittyvistä asioista. Tavoitteena on
saada julkaistua kirja yhdistyk-

sen 10 -vuotisjuhlavuoden lopulla 2011. Materiaalia on saatu eri
lähteistä koskien varsinaista yhdistys ja koulutustoimintaa, mutta
tärkein osa, lottien omakohtaiset
kokemukset ja tarinat tulisi myös
saada kirjattua muistiin.
Vaasan Lottaperinneyhdistys tulee vuoden 2011 aikana haastattelemaan kaikki tavoittamansa alueen
lotat ja pikkulotat ja kirjaamaan
näiden haastattelujen pohjalta
heidän tarinansa. Haastatteluja on

tehty jo niin paljon, että aineistoa
meillä on jo aika paljon. Kirjan
kirjoitus on aloitettu ja on jo aika
pitkällä.
Haastatteluja ovat tehneet yhdistyksemme jäsenet. Kirjan kirjoittaa yhdistyksemme jäsen Soilikki
Suoranta.
Kirjan kokoamisvaiheessa tullaan käyttämään myös asiantuntijapalveluja tuloksen laadun varmistamiseksi.
Tuula Harjunpää
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Österbottens försvarsgille 30 år
Pohjanmaan maanpuolustuskilta 30 vuotta

Muuttuva itsenäisyys –
självständighet i förändring
Vasa 30.01.2011. Ole Norrback
– Först vill jag tacka för inbjudan att festtala vid försvarsgillets
30- årsjubileum. Det är en ära att
få framför tankar om vårt land
och om en självständighet i ständig förändring på försvarsgillets
jubileum.
Suomen itsenäisyys on meille
hyvin arvokas useammasta syystä.
Maamme tuli itsenäiseksi kovien
taistelujen ja suurten uhrauksien saattamana. Itsenäisyyttä on
jouduttu puolustamaan viisaan
ulkopolitiikan ja diplomatian
keinoin itsenäisyyden alkuvuosikymmenten ja kylmän sodan aikana. Itsenäisyys on antanut meille
mahdollisuuden rakentaa tämän
päivän hyvinvointiyhteiskunta,
joka pärjää loistavasti kaikissa
kansainvälisissä vertailuissa, riippumatta siitä mitä mitataan. Sotaa
käyneen sukupolven lapset, ja minä kuuluun niihin, eivät aina ymmärtäneet kiittää sotien taakkoja
kantaneita. Onneksi sotaveteraanien lastenlapset näyttävät siinä
isompaa viisautta.
Förändringar är det enda riktigt
bestående är vår värld, och förändringarna berör också självständigheten. Vårt lands självständighet är till sitt innehåll helt
annan idag jämfört med vad den
var åren 1918, 1939, 1948, 1972
eller 1975, bara för att nämna några årtal. 1918 tog vårt land de
första staplande stegen som ett
självständigt land, ett sargat land
i en sargad värld. 1939 anföll
Sovjetunionen Finland och vinterkriget började. 1948 tog kommunisterna makten i Tjeckoslovakien
och risken för samma utveckling

Killan ansioristillä huomioidut.

hos oss var mycket stor. Början
av 1970-talet har kallats farans år,
då hotfullt agerande från Sovjets
ambassad i Helsingfors och från
Kreml tolkades som en tydlig
strävan att öka Sovjets inytande över vårt land. 1995 är en stor
vändpunkt i vårt lands historia när
vi gick med i EU. Finland kunde
äntligen markera sin plats i gruppen av västvärldens demokratier.
Kaikki nämä vuosiluvut ja tapahtumat alleviivaavat maamme
riippuvuutta ympäröivästä maailmasta niin sodan kuin rauhankin
aikana. Täyttä itsenäisyyttä ei ole.
En yritä millään tavalla aliarvioida itsenäisyyden merkitystä
tällä toteamuksella. Itsenäisyys
on antanut meille mahdollisuuden rakentaa tämän päivän yhteiskunta. Saamme elää massa, jonka
elintaso on maailman korkeimpia,
opetusjärjestelmä niittää mainetta laadustaan, maamme vakauden
ja turvallisuuden tasosta voidaan
vain unelmoida hyvin monessa
maassa, ja meillä on hyvät suhteet
meitä ympäröivään maailmaan.
Ei löydy yhtään kokonaista sukupolvea ihmiskunnan historiasta,
joka on voinut elää yhtä turvallisissa oloissa kuin me. Ajatelkaamme niitä oloja jotka vallitsivat 100
tai 70 vuotta sitten. Ei ollut juuri
tietoa tämän päivän itsestäänselvyyksistä kuten lapsilisistä,
opintotuesta eikä eläkkeistäkään,
ja mahdollisuudet opiskeluun tai
terveydenhoitoon oli vain harvojen ulottuvissa. Onhan meillä
edelleen puutteita, mutta meillä
on hyvät syyt olla hyvin ylpeitä
maastamme.
Vårt växande beroende av om-

världen förändrar också innehållet i vår självständighet. När beroendet av omvärlden ökar, ökar
också behovet av samarbete. I allt
samarbete får man lov att ta hänsyn till andras åsikter.
Frågor som vi tidigare suveränt kunde besluta om i vårt land,
avgörs nu tillsammans med andra
länder. Därmed kan man också
säga att vår självständighet minskar. På allt era områden krävs
emellertid internationella beslut
för att nå de bästa lösningarna.
Miljöproblemen kommer över
gränserna utan pass och visum.
Mera internationellt samarbete
behövs för att skydda vår miljö.
Ekonomin är global, men reglerna
i fortfarande nationella eller europeiska.
Fri handel är inte frihet från regler för handeln. En global handel
behöver globala regler för att garantera en konkurrens på likvärdiga villkor. I kampen för mänskliga
rättigheter kan goda resultat nås
bara med hjälp av internationellt
samarbete. Ingen diktator, som
plågar och förtrycker sitt folk, borde få lämnas ifred. Förteckningen
över områden, där vi med internationellt samarbete kan nå bättre resultat till fördel för oss alla,
kan göras mycket lång. Sist men
inte minst, länder som samarbetar mycket, och som är beroende
av varandra, är sällan i krig med
varandra.
Allt internationellt samarbete
är därmed också avgörande viktigt för freden. Det är en paradox,
men idag kan man hävda att mera samarbete och därmed mindre
självständighet tycks ge en bättre

Ole Norrback.

och tryggare värld för oss att leva
i.
EU:n jäsenyys on poistanut
joitakin maiden itsenäisyyden
tunnusmerkkejä. Lähes kaikilla
itsenäisillä valtioilla on ollut oma
valuutta. Maa, joka aikoo pärjätä globaalissa taloudessa, hyötyy
vakaasta valuutasta, ja isompi
valuutta on yleensä vakaampaa,
varsinkin kriiseissä. Suomelle on
ollut enemmän hyötyä Eurosta,
vaikka haittojakin on ollut. Maailmanlaajuinen valuutta poistaisi
mahdollisuudet valuuttojen keinotteluun, ja vakauttaisi maailman
taloutta merkittävästi. Silloin rahan arvo ei vaikuttaisi enää hintoihin. Tuskinpa kukaan meistä
tulee näkemään maailmanlaajuista valuuttaa, mutta seuraavan
valuuttakriisin jälkeen joudutaan

varmaan kehittämään valuuttojen
välistä, vakautta lisäävää järjestelmää. Se on jo pitkä askel. Tullit,
joilla säädeltiin ulkomaankauppaa, olivat myös itsenäisen valtion tunnusmerkkejä. Niistä on
jo luovuttu maailmanlaajuisesti
lähes kokonaan.
EU-ländernas handelspolitik är
redan gemensam och utrikespolitiken samordnas också allt mera.
Finland blir aldrig en stark global
aktör på egen hand. I EU kan vi
bevaka våra europeiska intressen,
och via EU kan vi bevaka våra
globala intressen. EU blir ett allt
viktigare utrikespolitiskt verktyg
för oss, och ännu ett traditionellt
kriterium för ett lands självständighet tonas ner.
Internationella avtal på allt era
områden påverkar vår lagstiftning
i allt högre grad, och internationella domstolar spelar en allt större
roll också när nländare vill slå
vakt om sina lagliga rättigheter.
Det är inte helt ovanligt att Europadomstolen eller EU-domstolen
dömer annorlunda än våra egna domstolar. I Norge, som står
utanför EU, räknar man med att
omkring 70 % av all lagstiftning
är helt eller delvis beroende av
EU:s regler. Samma procenttal
gäller säkert också hos oss. Det
är väl en paradox att hävda att Finlands självständighet i förhållande
till EU är större än Norges, eftersom vi som medlem kan påverka
besluten, medan Norge bara kan
tillämpa dem, och gör det stort
sett i samma utsträckning som vi.
Norge betalar vanligen dessutom
en större årlig avgift till EU, än
vad vi gör, för att bl.a. ha tillgång
till den gemensamma marknaden.
Kansainvälinen ja tekninen
kehitys pakottaa myös puolustusvoimiemme mittaviin muutoksiin.
Uhkakuvat muuttuvat jatkuvasti,
jotkut vanhat poistuvat ja uusia
tulee tilalle. Vielä parikymmentä
vuotta sitten, kun toimin puolustusministerinä, koulutettiin sotilaitamme liian paljon edellisten
sotien tehtävien ja strategian hallitsemiseen. Ei ole paljon hyötyä
erämaasodan taidosta ellei vihollinen suostu käymään erämaasotaa.
Baltian maiden itsenäistymisen
yhteydessä havaittiin meilläkin
taajamataistelujen uutta merkitystä. Tiedotusvälineiden, kuten
radio- ja TV-asemien haltuunotto
oli strategisesti paljon tärkeämpää
kuin laajojen maa-alueiden valloittaminen. Tämä on myös nähty
viime päivinä Egyptissä, joki sulki
tietoverkostot kun levottomuudet
alkoivat. Sodankäynti tänään voidaan aloittaa jopa pelkästään tietokoneiden avulla, ja vihollisen
puolustuskykyä voidaan heikentää, ehkä jopa tuhota, myös tietokoneella.
Meilläkin pitää olla rohkeus
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med att den allmänna värnplikten
krymps ner. Precis som själva försvaret fungerar de frivilliga organisationerna systematiskt med
klara strukturer för beslut och
ledning. Den utbildning medlemmarna får för aktivitet i krissituationer kan användas i många olika sammanhang. När Nokia stad
ck sitt dricksvatten förstört för
något år sedan, ställde de frivilliga försvarsorganisationerna upp
och organiserade försörjningen av
dricksvatten. Se där ett gott exempel på hur praktisk krishantering
kan fungera.
Maanpuolustushengen vaaliminen on enenevässä määrin
vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen vastuulla. Lujalla kan-
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san tahdolla voidaan puolustautua
ylivoimaista hyökkääjää vastaan,
josta talvisota on hyvä esimerkki.
Luja kansan tahto vapautti Baltian
maat sortovallasta pari kymmentä vuotta sitten ja Etelä-Sudanin
juuri nyt. Luja kansan tahto kaataa myös yksinvaltiaat, kuten nyt
Tunisiassa ja Egyptissä. Ihmisille
hyvä yhteiskunta on aina tavoittamisen ja puolustamisen arvoinen.
Onnittelen Pohjanmaan Maanpuolustuskiltaa, kiitän hyvästä
työstä isänmaamme hyväksi ja toivotan menestystä tästäkin eteenpäin. Det är en vital 30-åring vi
hyllar och noterar att många mandomsprov – om nu det ordet tillåts
– väntar i framtiden.

Kunniamerkkinäyttelyn juhlallinen avaus.

myöntää että asevelvollisuusjärjestelmämme siirtyy historiaan
viimeistään kymmenen vuoden
sisällä. Mekin joudumme käyttämään niukat resurssimme siinä,
missä niistä on eniten hyötyä.
Keskustelu varuskuntien lukumäärästä vie päähuomion väärään
suuntaan. Ei kysytä varuskuntien
lukumäärä, tuskinpa edes sijaintia, jos puolustusvoimiemme joutuu valmistautumaan tositoimiin.
Silloin kysytään ensin onko meillä
varusteita joilla voimme puolustautua, ja onko meillä sotilaita,
jotka hallitsevat tarvittavaa teknologiaa ja strategista ajattelua.
Silloin tarvitaan ammattilaisia ja
ammattitaitoa. Aluepoliittiset näkökohdat, niin tärkeät kuin ovatkin, ovat kuitenkin toisarvoisia
kun maanpuolustusjärjestelmä
uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden haasteita.
Vapenteknologin blir allt mera
sostikerad och allt dyrare. Små
länder kan pressa kostnaderna en
del genom att göra anskaffningar
tillsammans. Här kan det nordiska samarbetet användas betydligt
mera än hittills. Thorvald Stoltenbergs förslag till fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete i Norden
togs väl emot, men har inte lett
till sådana bestående resultat som
skulle vara till nytta i alla nordiska
länder.
Redan vår samverkan i internationella, Natoledda operationer
gör en samordning av vår militära teknologi med Natos helt
nödvändig. Dessutom är priserna
lägre när försvarsmateriel görs i
långa serier. I våra anskaffningar
beaktar vi ständigt Natos standarder. Framför allt är det viktigt att
notera att strategiska beslut inom
Nato påverkar också vår militära
säkerhet i mycket hög grad.
Det är ingen hemlighet att jag
ända sedan Berlinmuren föll ansett att Finland bör bli medlem i
Nato. Några av mina argument är
följande:
Finland bör i princip vara medlem i alla de internationella organisationer, som är viktiga för oss
och som fattar beslut som berör
oss
Finland bör vara med i den militära organisation, vars uppgift
det är att trygga demokratin och
de mänskliga fri- och grundrättigheterna
Nato är samtidigt en organisati-

on i ständig förändring, en process
och ett arbetsredskap för medlemmarna, där vi bör kunna påverka
utgående från våra nationella
intressen, samt
Medlemskapet stärker freden i
hela Europa, eftersom krigshandlingar mellan medlemsländerna är
närmast omöjliga.
Natoa luotiin aikoinaan demokratian ja avoimen yhteiskunnan
puolustajaksi totalitarismia vastaan. Nato rooli on muuttunut
paljon sen jälkeen kun päävihollinen Varsovan liitto meni hautaan Itä-Euroopan kommunismin
kanssa. Demokratian ja ihmisten
perusoikeuksien ja – vapauksien
puolustaminen on kuitenkin nyt ja
jatkossakin eräs Naton päätehtäviä, mielestäni sen tärkein. Globalisaatio korostaa myös Naton
maailmanlaajuista vastuuta. Ei
ole Suomenkaan kannalta yhdentekevää miten syntynyt valtiotyhjiö esim. Tunisiassa ja Egyptissä
täytetään. Onhan meidänkin etujen mukaista että olisi rauhaa Lähi-idässä, Afrikassa ja muuallakin,
jossa Naton johtamat joukot yrittävät luoda vakautta, edesauttaa
demokratiaa ja parantaa ihmisten
elinoloja.
Vanhat asenteet suhteessa sekä
Venäjään että Natoon vaikeuttavat
edelleen analyyttistä keskustelua
Natosta ja Suomen jäsenyydestä.
Kannattajat ovat varovaisia niin
kauan kuin enemmistö mielipiteiden mukaan vastustaa jäsenyyttä.
Vastustajat eivät näe tarvetta keskustella, pitkälti samasta syystä.
Yksimielisyyden korostaminen
turvallisuuspolitiikassamme luo
myös varovaisuutta. Hyvä poliitikko sekä kuuntelee että vetää
linjoja. Kansan mielipide ei koskaan ole kiveen hakattu, ja se voi
muuttua kun poliittiset johtajat
avoimesti ja harkituilla perusteilla ehdottavat jäsenyyttä. Yleistä
mielipidettä on syytä kuunnella,
mutta yleinen mielipide ei ole poliittiseksi johtajaksi.
På centrala områden har vi med
egna och välgrundade beslut avstått från symboler för självständigheten genom att starkt utöka
vårt internationella samarbete.
Har vi då svikit dem som gjorde
stora uppoffringar för att bevara
vårt lands självständighet? En
sådan slutsats skulle vara felaktig. Var tid kräver sina lösningar.
Idag är vi allt mera beroende av

omvärlden, var vi än bor och vad
vi än gör. På bara någon sekund
kan vi nå nästan vem som helst
nästan var som helst på vår jord.
Phileas Fogg behövde 80 dagar
för att resa runt jorden, vi kan
göra det inom ett eller två dygn.
Dagens stora utmaningar känner
inte av nationsgränser, och bara
i internationellt samarbete kan vi
möta dem. Självständigheten ger
oss idag möjlighet att tillsammans
med andra fatta beslut för vårt eget
bästa. Idag når vi bättre resultat
med mera samarbete.
Suomen Marsalkka Karl Gustav
Mannerheim kuoli 60 vuotta sitten. Hän ei ollut pelkästään suuri
sotilaallinen johtaja. Taustaltaan,
ajatustavaltaan ja toiminnaltaan
hän oli hyvin kansainvälinen. Hän
osasi nähdä mahdollisuuksia vaikeuksissa ja muutoksissa.
På Österbottens försvarsgilles
30-årsjubileum har vi orsak att
minnas Marskalk Mannerheims
avgörande insats för vårt land,
men också inspireras av hans sätt
att se möjligheterna i svårigheterna och i förändringarna. Han
stödde också aktivt folkrörelser,
allt från barnskyddsförbund till
försvarsorganisationer.
De frivilliga försvarsorganisationerna blir ännu viktigare i takt

Suomen Marsalkka.

Pohjanmaan kadettipiirin onnittelut.

Tyytyväistä juhlayleisöä. Aukeaman kuvat R. Latvala.
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MR 2, Nordin ja Storbacka.

Christer Boucht.

Heimo Lampi.

Vaasan Sotaveteraanimuseossa
harvinainen kunniamerkkinäyttely

Uno Fagernäs.

Sururisti. Alikersantti Bengt
Finnilä, s. 26.10. 1921 haavoittui Syvärillä 16.6.1944, sirpale
rasiassa. Kuoli 14.7.1944, Sotasairaala 27, Vaasa.

Vaasan Sotaveteraanimuseossa
on 30.1.–29.5.2011 esillä suomalaisia kunniamerkkejä ja niiden
saajia, ansioituneita pohjalaisia
veteraanisukupolven edustajia
käsittelevä erikoisnäyttely. Näyttely on avoinna sunnuntaisin klo
14–16 ja ryhmille sopimuksen
mukaan (varaukset Per-Erik Fant,
puh. 0500 861 094). Museon osoite on Kirkkopuistikko 22 A, 65100
Vaasa.
Österbottens Försvarsgille –
Pohjanmaan Maanpuolustuskilta
rf:n 30-vuotisjuhlapäivänä Tammisunnuntaina 30.1.2011 avattiin
killan ylläpitämässä Vaasan Sotaveteraanimuseossa suomalaisia
kunniamerkkejä käsittelevä erikoisnäyttely. Näyttelyssä esitellään
kattavasti sekä viralliset valtiolliset
eri ritarikuntien kunnia- ja ansiomerkit että muun isänmaallisen
toiminnan ja valtakunnallisen luonteen omaavien yhteisöjen merkit.
Sotien ajalta on peräisin myös
eräitä saksalaisia kunniamerkkejä,
mm. rautaristin ja Kotka-ritarikunnan eri luokkien merkkejä. Kunniamerkkien lisäksi näyttelyaineistoon kuuluu merkkeihin liittyvää
oheistietoutta: ritarikuntia, kunniamerkkien keskinäistä järjestystä
sekä niiden käyttöä ja kantamista
käsittelevät esittelykansiot.
Kunniamerkit ovat esillä niiden
saajien mukaisesti ryhmiteltyinä
kokonaisuuksina. Esillä on yli
sadan pohjalaisen veteraanisukupolven vaikuttajan kunniamerkit,
sekä heidän sotien aikaisista että
myöhemmistä siviiliansioista saamansa merkit. Jokaiseen esillä olevaan henkilöön liittyy lyhyt henkilötietolomake. Näyttely saa näin
myös historiallista ulottuvuutta ja

on samalla kunnianosoitus veteraaniemme työlle.
Näyttelyn vanhimmat merkit
ovat 1900-luvun alusta, jääkäriajalta sekä Vapaussodan ja sitä
seuranneiden Karjalan ja Aunuksen heimosotien ajalta. Jääkäreitä
on mukana seitsemän, joista kaksi
kenraalia: Uno Fagernäs ja Väinö
Vainio. Killan toimialueen viidestä
Mannerheim-ristin ritarista mukana ovat Arvid Nordin ja Harald
Storbacka. Lotat ovat edustettuna
usealla kokoelmalla. Näistä upein
on hovioikeudenpresidentti Ritva
Hyökyn hieno merkkikokoelma.
Korkea-arvoisten valtiollisten
merkkien rinnalla Hyökyn koko-

elmassa ovat hänen sota-ajan ansioista saamansa lukuisat merkit,
mm. kahdesti myönnetty Punaisen
Ristin tunnuksin varustettu 1 lk.
Vapaudenmitali.
Maaherra K.G.R. Ahlbäckin,
hävittäjälentäjä ja hovioikeudenpresidentti Heimo Lampin sekä
ruotsalaisten vapaaehtoisjoukkojen komentajan, everstiluutnantti
Martin Erikssonin merkkikokoelmat ovat myös vaikuttavia. Kuvakooste kunniamerkkinäyttelystä
on nähtävissä osoitteessa https://
picasaweb.google.com/itvirtanen/
Kunniamerkit.
Samasta perheestä tai suvusta
on monesti useita edustajia. Ho-

Rudolf Renvall.

vioikeudenneuvos Harald Boucht
ja asianajaja Christer Boucht, isä
ja poika, ovat ainakin kaikille
vaasalaisille hyvin tuttuja. Harald
Boucht oli tärkeässä roolissa Vapaussodan aikana ja hänet tunnettiin
Mannerheimin hyvänä ystävänä.
Hänen saamastaan 1 lk. Vapaudenrististä kerrotaan seuraava tarina. Mannerheim katsoi Bouchtin
niin ansioituneeksi, että hänelle
tuli myöntää tuo korkea-arvoinen
kunniamerkki. Esteeksi oli muodostua se, että Bouchtilla ei ollut
sotilasarvoa ja 1 lk. Vapaudenristi
edellytti vähintään majurin arvoa.
Mannerheimin kerrotaan ratkaisseen ongelman ilmoittamalla, että
kyseinen kunniamerkki myönnetään majuri Bouchtille. Vastaavaa
luovuutta Marskin kerrotaan harrastaneen myöhemminkin.
Christer Boucht tuli tunnetuksi
mittavasta toiminnastaan sotainvalidijärjestöissä sekä Grönlantiin ja
napa-alueille suuntautuneista tutkimusmatkoistaan, joista hän on
kirjoittanut myös lukuisia kirjoja.
Christer Bouchtilta on näyttelyssä
19 eri merkkiä. Tavallisesti hän
käytti näistä vain arvokkaimpia,
viittä Vapaudenristiä.
Näyttelyn jokaiseen kunniamerkkikokoelmaan liittyy oma tarinansa. Erityisesti sota-ajan merkkien
taustalla on usein jokin sankariteko.
Mutta siellä voi olla myös surua ja
murhetta. Näin on erityisesti erään
merkkiryhmän, kaatuneiden sotilaiden leskille ja äideille myönnettyjen
Vapaudenristin sururistien kohdalla.
Näyttelyyn tutustuvat voivat kuulla
ainakin osan näistä tarinoista museossa toimivilta oppailta.
teksti Ilkka Virtanen,
kuvat Raimo Latvala
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Sotilaspoikien vuosijuhla
Raudaskylässä
Tarvitaanko sotilaspoikatoimintaa nykypäivinä ja tulevaisuudessa? Kysymykseen
löytyisi monia myönteisiä
vastauksia, mutta pohdin
niistä vain kahta.
Ensimmäinen näistä kahdesta on lähihistoria.
Lähihistorian tekeminen
kokemuksen, asioitten taustojen ja koettujen arvojen
pohjalta on kuin sukututkimusta, jonka sotilaspojat
ovat eläneet todeksi niin
isänmaan kohtalon vuosina
kuin jälleenrakennuksenkin
aikoina.
Kaiken tämän tulee olla
kantavana voimana nykyhetkessä ja myös tulevaisuudessa. Perinteeseen
liittyvät asiat ovat meille
tärkeitä ja tulkintojen tulee
olla aitoja kaikkina ajanjaksoina.
Vuoteen 1918 liittyvät
vapaussodan tapahtumat
ja niiden ratkaisut ovat minulle läheisiä vapaussoturin
poikana. Olen monet iltayöt
keskustellut isän ja toisaalla
kunnioitettavan tapahtumien vastapuolella olleen henkilön kanssa.
Minut yllätti molempien
tahojen empatian eli toisen
asemaan asettumisen suuruus ja se, että oltiin valmiita tunnustamaan ylilyönnit
ja niiden aiheuttamat ahdistukset ja nöyryytykset.
Olin kysyvällä mielellä
niistä tapahtumista, jotka
toteutuivat voittaneenkin
osapuolen toimesta sodan
päättymistä koskevissa
murheellisissa tapahtumissa. Sain vastauksen molemmilta osapuolilta.
Loppuselvittelyjen raskaat ratkaisut todettiin
aiheutuneen sodan alkamiseen liittyneistä asennepatoutumista eli siitä, mitkä tapahtumat aiheuttivat
sodan syttymisen.

Koen 1918 tapahtumat
vapaussotana ja lähihistoria
on vuosien saatossa myönteisellä kehityksellä vahvistanut näkemystä.
Talvi- ja jatkosota kohtelivat rankoin ottein meitä
suomalaisia. Sotaveteraanit
ja -naiset ovat kantaneet yli
ymmärryksen yltänein voimin vastuuta isänmaasta.
Kotirintamalla naiset ovat
ponnistelleet inhimillisten
voimien äärirajoilla kodin
ja yhteiskunnan toimivuuden puolesta.
Rajujen luonnonolosuhteiden keskellä alle kouluikäisistä alkaen pojat,
tulevat sotilaspojat, ovat
suorittaneet aikamiesten
töitä ja lisänneet myös sotilaspoikavalmiuksiaan.
On tehty työtä, on kannettu vastuuta ja ikävöity
ja itketty äidinkin kanssa
isä-ikävää ja pelätty rintamalla olevan isän tai veljen
puolesta.
Ja kaikkein kovin isku,
sotaleskeys äideille ja sotaorpous lapsille asetti elämän
niin kovien kysymysten ja
asenteiden keskelle, että
edes lähimpien kanssaihmisten oli mahdoton tuntea
sen surun syvyyttä.
Muun muassa kaikki
edellä kerrottu on lähihistoriaa, jonka siirtyminen
sukupolvelta toiselle on koettua ja jonka jatkuminen on
sotilaspoikatyön arvokasta
jatkumoa sukupolvelta toiselle.
Sen kantavana voiman on
ollut korkeimpien voimien
johdatus ja usko sielunhoidolliseen apuun vaikeimpinakin hetkinä.
Tapasin minua pari vuotta
vanhemman opintiekaverin, jonka kanssa yli kolme
vuotta ponnisteltiin samassa
opinahjossa. Hän on sotaveteraani ja kovat taistelut La-

pin sotaa myöten kokenut.
Kun viimeksi tavattiin,
niin hän arkisin sanakääntein
totesi: ”Olen täysin varma,
että ilman pelastususkoa ja
armeijan sielunhoitotyötä
emme olisi selvinneet sodan
kauhuista.” Sanontaan liittyi
kokemus, jota erilaiset elämäntapalosoat eivät pysty
lieventämään.
Sotilaspoikatyön perinnekantavuus on tunnettu
jo 1941, sillä sotilaspoikia
koskevassa päiväkäskyssä
sanotaan näin: ”Sallimus
on kerran sälyttävä maamme kohtalon Teidän harteillenne ja Te tulette olemaan
vastuussa maamme tulevaisuudesta.” Voimme siis
sotilaspoikatyösää turvatuin
mielin yhtyä Runebergin
Isänmaa-virren sanoihin ja
niiden synnyttämiin ajatuksiin: ”Ja meidän polkuamme saa / taas lapsemmekin
taivaltaa. / He kyntää kerran peltomme / ja uskoo
kuin me uskomme.”
Ja se toinen peruste, josta
alussa mainitsin, on sotilaspoikien työ toimia sillanrakentajana yhteiskunnassa
kulloinkin vallitsevissa
olosuhteissa. On löydettävä
yhteydet kotien turvaa tukeviin vaikuttajavoimiin ja
niihin voimatekijöihin, jotka
edesauttavat isänmaallisuuden, tulevaisuuden uskon ja
oikeudenmukaisuuden kehittymisen ja kasvun.
Kyösti Kallio on lausunut
asiasta näin: ”Tämän maan
menestyksen takeena ovat
kaikkien suomalaisten kunto, rehellisyys, yksimielisyys
ja kaikkensa uhraava isänmaanrakkaus.”
Nämä ajatukset riittävät huoneentauluna meille
kaikkina aikoina.
Tässä ja nyt eletään kuitenkin aikaa, jolloin koettuja perusarvoja halutaan

Ansiomitalien ja sinisen ristin saajat: Elias Päivärinta, Paavo Ropponen, Aaro
Ruuttunen ja Jaakko Sorvisto (sininen risti) Ylivieskasta.

Jääkärisoittokunta JR27, kapellimest. Juhani Latvala.

suoranaisesti poistaa niin
sanottujen liberaalien ja

Juhlayleisöa, eturivissä mm teoll.neuvos ja puoliso Esko Melametsä, juhlapuheenpitäjä.

vapaitten elämänmuotojen
tieltä.
Sotilaspoikien toiminnan keskeisiin perusteisiin
kuuluu kuitenkin vapaussoturien, sotaveteraanien,
sotainvalidien, sotaorpojen,
lottien, sotilaskotisisarien ja
sotilaspoikien työn ja arvojen sovittaminen keskinäisellä sillanrakentamisella,
oman osuudensillanrakentamisella, yhtenäiseksi peruspilariksi yhteiskunnan
kaikkiin vaiheisiin.
Sotilaspoikakiltojen puheenjohtajat ovat vastuullisella paikalla työn turvaamisessa.
Meidän kiltapuheenjohtajamme toiminta on oiva
esimerkki väsymättömästä ja epäitsekkäästä työstä
sotilaspoikatyön eteenpäin
viemisessä. Tähän työhön
toivotaan meitä kaikkia
maanpuolustushenkisiä joko

yksin tai perheineen mukaan
kaikkina ajanjaksoina.
Ajanjaksoista puheenollen
haluan palata aivan alkuasetelmiin omalta osaltani.
Muistaakseni alakoulussa
opin seuraavan runosäkeen:
”Sydänten rakkaus, uskollisuus, tarmokas työ ja uutteruus, Jumalaan luottamus
tienä on onneen, niistä saa
turvan myös hetkinä murheen.”
Nämä sanat ja niiden
synnyttämät tunnetilat ovat
yhtä ajankohtaisia nyt kuin
yli 76 vuotta sitten.
Niin on myös sotilaspoikatyö ollut ja on alkuvuosista hamaan tulevaisuuteen – se on pitkäjänteistä
toimintaa isänmaan, puolustusvoimien, yhteiskunnan ja
suomalaisten kotien perusteitten turvaamiseksi.
Puhe Esko Melametsä
Kuvat Jussi Isotalo
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Pietarsaaren Seudun
Reserviläiset ry 50 vuotta
Esko Raskilan juhlapuhe
Pietarsaaren Seudun Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa 5.2.2011, hotelli Polaris
Pietarsaaren Reserviläiset
kuuluu jäsenenä Reserviläisliittoon, joka näki päivänvalon keväällä 1955 Reservin
Aliupseerien Liittona. Liiton
perustivat paikalliset reservinaliupseeriyhdistykset, joita
maassa toimi tuolloin runsaat kuusikymmentä.
Osa näistä yhdistyksistä oli perustettu jo ennen
talvisotaa mutta niiden toiminta oli ollut sotien ajan
pysähdyksissä. Toiminta
käynnistyi monella paikkakunnalla uudestaan heti
vaaran vuosien jälkeen. Tämän innoittamana uusia reservinaliupseeriyhdistyksiä
alkoi syntyä pikkuhiljaa eri
puolelle Suomea.
Liiton perustamisen jälkeen uusia yhdistyksiä syntyi yhä nopeammassa tahdissa. Seuraavan kymmenen
vuoden aikana perustettiin
yli sata uutta reservinaliupseeriyhdistystä. Erityisen
nopeaa perustamistahti oli
hieman yllättäen 1960-luvun loppuvuosina, jolloin
Suomessakin elettiin radikalismin ja voimakkaan yhteiskunnallisen kuohunnan
aikaa. Vuosina 1965 – 1970
perustetut, yli 150 uutta reservinaliupseeriyhdistystä
kertovat ehkä osaltaan siitä,
mitä mieltä monet suomalaiset olivat tuon ajan aatteista
ja toimintatavoista.

1970-luvulla perustamistahti hiljeni selvästi. Tällä
hetkellä liitolla on 352 jäsenyhdistystä. Näihin kuuluu
lähes 36.000 suomalaista,
joista noin 90 prosenttia on
suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen.
Nykyisin Reservin Aliupseerien Liitto tunnetaan
paremmin nimellä Reserviläisliitto ja sen jäsenyys on
avoin kaikille täysi-ikäisille
Suomen kansalaisille. Jokainen liittoon kuuluva jäsenyhdistys on itse saanut
linjata edellyttääkö se jäseniltään armeijan käymistä
vai ei.
Noin puolet yhdistyksistämme haluaa edelleen, että
asepalvelus on jäseniä yhdistävä tekijä. Toinen puoli
taas katsoo, että maanpuolustushenkisyys on riittävä
peruste jäseneksi hyväksymiselle. Tämän lisäksi liitossa on muutama kymmenen
yhdistystä, jotka edelleen
edellyttävät aliupseerinarvoa. Yhdistystemme joukosta löytyy myös muutama
kilta sekä naisyhdistys.
1990-luvun puolivälissä
tehty nimen ja jäsenyyslinjan tarkistus on nostanut
liiton jäsenmäärää yli neljänneksen ja tehnyt Reserviläisliitosta Suomen selkeästi
suurimman maanpuolustusjärjestön. Myös jäsenistön
koostumus on muuttunut mikä näkyy erityisesti miehistön suurena määränä. Heitä

on nykyään jo yli neljännes
liiton jäsenistöstä ja osuus
kasvaa vuosittain. Reservinaliupseerien suhteellinen
osuus on samassa tahdissa
laskenut ja heitä on tällä hetkellä runsaat 60 prosenttia.
Pietarsaaren Reserviläiset
on kokenut saman kehityskaaren. Keski-Pohjanmaan
alueen 15 paikallisyhdistyksestä noin puolet perustettiin vuosina 1955-1960.
Pietarsaaren Seudun Reserviläiset puolestaan perustettiin marraskuussa 1961
silloisen kaupunginhotellin
tiloissa nimellä Jakobstads
Reservunderofcerare rf eli
suomeksi Pietarsaaren Reservinaliupseerit ry.
Yhdistys toimii tänään nimellä Jakobstadsnejdens Reservister rf eli Pietarsaaren
Reserviläiset ry. Sen jäsenten ei enää tarvitse olla reservinaliupseereita vaan pelkkä
varusmiespalveluksen tai
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen
riittää. Entistä avoimempi
jäsenyys ja vahva toiminnallisuus ovat nostaneet yhdistyksen jäsenmäärää noin
viidenneksen. Tämä on hatunnoston arvoinen suoritus.
Voimakas jäsenkasvu on
muokannut myös Pietarsaaren jäsenistön koostumusta.
Miehistöön kuuluvia on jäseniä on tällä hetkellä noin
puolet kun taas reservinaliupseerien osuus on noin 40
prosenttia. Merkillepantavaa
on, että miehistön määrä on

Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien Piirin mitalit Mikael Skytte, Rauno Hautaaho, Timo Virkama ja Stefan Järndahl

Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Esko Raskila
piti juhlapuheen. Aukeaman kuvat HP.

selvästi korkeampi kuin liitossa keskimäärin.
Uudesta nimestä ja jäsenyyspohjasta huolimatta
Pietarsaaren yhdistyksen
perustehtävä ei ole aikojen
saatossa juuri muuttunut.
Paikalliset reservinaliupseeriyhdistykset syntyivät aikanaan osaltaan täyttämään
sitä aukkoa, jonka Suojeluskuntien lakkauttaminen jätti
suomalaiseen yhteiskuntaan.
Reservinaliupseerin koulutuksen saaneet reserviläiset
saattoivat yhdistyksissä ylläpitää omaa fyysistä kuntoaan
sekä ampumataitojaan.
Aliupseeriyhdistysten
puitteissa tehtiin paljon
myös maanpuolustustahdon
ylläpitämiseen tähdännyttä
työtä, joka kohdistui kaikkiin suomalaisiin. Tälle oli
erityisen suuri tarve, sillä sodanjälkeiset vuosikymmenet
eivät suosineet maanpuolustusta. Täytyykin nostaa hattua niille miehille ja naisille,
jotka jaksoivat pitää itsenäisyyden ja maanpuolustuksen
lippua korkealla noina vaikeina aikoina.
Reserviläisliiton jäsenyhdistykset tekevät tänäänkin
pitkälti samoja asioita. Meillä ammuntaan, harrastetaan
liikuntaa ja urheilua, järjestetään erilaista koulutusta sekä tämän kaltaisia maanpuolustusjuhlia ja paljon muuta
toimintaa, joka liittyy tavalla
taikka toisella maanpuolustukseen. Suuren yleisön
maanpuolustusasenteisiin
vaikuttaminen on myös edelleen keskeistä.
Uutta on se, että toimintamme kohdistuu nykyään
kaikkiin reservin henkilöstöryhmiin. Lisäksi pyrim-

me nykyään tarjoamaan
toimintamahdollisuuksia
ja koulutusta myös asepalvelusta suorittamattomille
henkilöille, joita on jäsenistämme noin kymmenesosa.
Itse toiminnan osalta uutta on oikeastaan vain suoranainen sotilaskoulutus, joka
tuli mahdolliseksi pari vuosikymmentä sitten Neuvostoliiton hajoamisen myötä.
Tätä vapaaehtoiseksi maanpuolustuskoulutukseksi
kutsuttua koulutustoimintaa
järjestetään nykyään lakisääteisen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puitteissa.
Reserviläisliitto on yksi
MPK:n jäsenjärjestöistä ja
perustajista.
Panoksemme reservin sotilaallisten tietojen ja taitojen
ylläpitämisessä on erittäin
vahva. Viime vuonna tehdyn
tutkimuksen mukaan yli 43
prosenttia MPK:n kouluttajista tulee Reserviläisliiton
riveistä. Vahva panoksemme
koulutukseen näkyy selvästi myös täällä Pietarsaaressa,
onhan yhdistyksenne erittäin
aktiivisesti mukana vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestämisessä.
Reserviläisliiton puolesta haluan kiittää Pietarsaaren Reserviläisiä siitä
merkittävästi työstä, jota
olette jo puolen vuosisadan
ajan tehneet vapaaehtoisen
maanpuolustustyön saralla.
Erinomainen esimerkki on
vuoden malliyhdistyksen
huomionosoitus, jonka saitte
vuonna 2009.
Aina työstämme ei ole
tullut kiitosta mutta silti se
on ollut aina tarpeellista ja
tärkeä osa suomalaista puolustusjärjestelmää. Tänään

voimme yhdessä olla ylpeitä merkittävästä työstämme
isänmaan ja maanpuolustuksen hyväksi. Itsenäinen
isänmaa ja maanpuolustus
on jatkossakin yhteinen
asiamme.
Suomalainen puolustusjärjestelmä poikkeaa melkoisesti muiden pohjoismaiden järjestelmistä. Meillä
on mm. edelleen voimassa
laajamittainen yleinen asevelvollisuus, jonka avulla
koulutamme noin ¾ miespuolisesta ikäluokastamme.
Näin syntyvän, laajan reservin avulla me ylläpidämme
eurooppalaisittain poikkeuksellisen suuria sodan ajan
joukkoja.
Tämän hetken SA-vahvuutemme on 350.000 henkilöä. Ja vaikka mediassa ja
erilaisissa keskusteluissa on
aika ajoin väläytelty vahvuuden voimakastakin laskua,
säilynevät SA-joukkomme
myös jatkossa suurina. Tästä
pitävät huolen maantieteellinen asemamme sekä liittoutumattomuutemme.
Puolustusvoimia tukee
Suomessa ainutlaatuisen
laaja vapaaehtoisjärjestöjen
ja -toimijoiden verkosto.
Näitä ovat oman liittomme
lisäksi Reserviupseeriliitto,
Maapuolustuskoulutusyhdistys, Naisten Valmiusliitto, Maanpuolustuskiltojen
liitto, Sotilaskotiliitto jne.
Missään muualla maailmassa ei tietääkseni tällaista tukijoukkoa Puolustusvoimilla
ole.
Tämä kertoo osaltaan
Puolustusvoimien korkeasta arvostuksesta suomalaisten keskuudessa. Lisäksi
se kuvastaa hyvin sitä, että
Suomessa maanpuolustus
mielletään edelleen koko
kansan asiaksi. Pitkälti kattavan asevelvollisuusjärjestelmän johdosta maanpuolustus koskettaa Suomessa
edelleen hyvin monia kansalaisia.
Toisin on niissä valtioissa,
joissa on käytössä valikoiva
asevelvollisuus tai ammattiarmeija.
Se, mitä Suomesta ei sen
sijaan löydy, on kodinturvajoukkojärjestelmä. Tai itse
asiassa sekin voisi löytyä,
sillä Maakuntajoukot oli
alun perin tarkoitettu eräänlaiseksi suomalaiseksi kodinturvaksi.
Kodinturvajoukkokysymys nousee todennäköisesti
uudelleen tarkasteluun kun
vaalien jälkeinen hallitus alkaa työstää uutta puolustusselontekoa. Asia on pitkälti
sidoksissa siihen, kuinka
paljon sodan ajan vahvuutta
leikataan ja kuinka monta
varuskuntaa lakkautetaan.
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Laulu-Jaakot viihdyttivät laulamalla isänmaallisia lauluja.

Kodinturvajoukoilla voitaisiin osaksi paikata niitä aukkoja, jota nämä supistukset
tekevät paikallispuolustukseemme sekä Puolustusvoimien näkyvyyteen maakunnissa.
On tietenkin selvää, että
Reserviläisliitto kannattaa
maakuntajoukkokonseptin
selvittämistä. Jo pelkästään
monen SA-sijoituksensa
menettäneen jäsenemme
kannalta olisi hieno asia, jos
mahdollisen uuden järjestelmän kautta löytyisi uusi SAsijoitus.
Kannamme luonnollisesti
huolta myös puolustuskyvystämme ja olemme valmiita tekemään enemmän
työtä sen hyväksi, jos sitä
meiltä odotetaan. Emmekä
sulje pois sitäkään vaihtoehtoa, että liitostamme tulisi
jonain päivänä osa tällaista
järjestelmää. Kaikki vaihtoehdot ovat kannaltamme
aidosti avoimia.
Myönteisestä suhtautumistavasta huolimatta on
hyvä olla realisti ja pitää
faktat mielessä. Ensimmäinen fakta on se, että suomalaisessa yhteiskunnassa ei
ole ruotsalaisen kodinturvan

Jarl Portin, Kari Jakamo ja Reijo Serenius vastaanottivat tykkilaatat.

kokoista aukkoa. Meillä on
jo esim. VAPEPA, SPEK ja
SPR. Aiempien kokemusten
nojalla on vaikea nähdä, että
em. siviiliorganisaatiot olisivat halukkaita liittymään
mahdollisesti perustettavaan
puolisotilaalliseen organisaatioon. Niinpä mahdollisen uuden toimijan tehtävien
pitäisi olla ensisijaisesti sotilaallisia. Toki virka-apua
voidaan ja on järkeväkin

tarvittaessa antaa.
On myös hyvä pitää mielessä, että vapaaehtoisen
maanpuolustuksen aktiivitoimijat tulevat pitkälti reserviläisjärjestöistä. Tätä kuvastaa hyvin se, että MPK:n
kouluttajista 75 prosenttia
on RES:n ja RUL:n jäseniä.
Niinpä toimijoita uuteen
järjestelmään, erityisesti
päällystöä ja alipäällystöä,
on hyvä hakea reserviläis-

Pietarsaaren Reserviupseerit – Jaakko Tuisku ja Hannu Sulkakoski- muistivat
juhlivaa yhdistystä pöytäviirillä.

järjestöjen organisaatioihin
ja asiantuntemukseen nojautuen. On epätodennäköistä,
että suuria määriä sitoutumishaluisia vapaaehtoisia
löytyisi nykyisten maanpuolustusjärjestöjen ulkopuolelta. Erityisen vaikeaa
tullee olemaan miehistöön
kuuluvien vapaaehtoisten
saaminen mukaan. Heistähän on pulaa nykyisissä
maakuntajoukoissakin.
Kolmanneksi on hyvä
tiedostaa, että aktiivitoimijoiden määrä on järjestöissäkin rajallinen. RES:n ja
RUL:n yhteinen jäsenmäärä on noin 65.000 henkilöä.
Useammassakin liittojen
teettämässä tutkimuksessa
on todettu, että ns. aktiivitoimijoita on tästä joukosta
vain noin viitisentoista prosenttia. Vaikka nämä kaikki
saataisiin värväytymään ja
kelpuutettaisiin mukaan,
olisi koossa vasta 10.000
toimijaa.
Reserviläisten mukaan
tulo on pitkälti riippuvainen noudatettavista sijoittamiskriteereistä sekä siitä,
kuinka paljon sitoutumista
uuden järjestelmän toimijoilta vaaditaan. Käytännössä sitoutumishalukkaita
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on sitä vähemmän mitä
korkeammaksi mukaantulon rima nostetaan ja mitä
suurempaa sitoutumisen
asetetta vaaditaan. Myös
ikäkysymys on tärkeä eikä
yli 60-vuotiaitakaan reserviläisiä tulisi yksiselitteisesti sulkea järjestelmän
ulkopuolelle.
Muutama ajatus kannattaa suunnitteluvaiheessa
uhrata myös nykyisille
maanpuolustusjärjestöille
ja vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle. Niin
maanpuolustusjärjestöjen
kuin niissä toimivien kansalaistemmekin määrä on
ainakin eurooppalaisessa
mittakaavassa ainutlaatuinen. Tämä on yksi korkean
maanpuolustustahtomme
taustatekijöistä. Perinteisten maanpuolustusjärjestöjen toiminnan edellytyksiä
ei kannata huonosti suunnitelluilla uudistuksilla
heikentää.
Reserviläisliiton edustaja on menossa Eduskunnan puolustusvaliokuntaan
kuultavaksi ns. kodinturvakonseptiin liittyen. Yllä on
kuvattu muutamia niistä
näkökohdista, joita meillä tämän asian osalta on.
Kokemuksesta tiedämme,
että eduskunnassa on monia muita tahoja enemmän
valmiutta kuunnella myös
niitä yhteisöjä, joilla on
käytännössä eniten annettavaa mahdolliselle uudelle
järjestelmälle.
Reserviläisliiton puolesta
haluan kiittää kutsusta tähän tapahtumaan ja samalla onnitella vielä kerran 50
vuotta täyttävää Pietarsaaren paikallisyhdistystämme. Toivotan teille paljon
onnea sekä voimia jatkaa
arvokasta työtänne itsenäisen isänmaamme hyväksi
myös tulevaisuudessa.
Muistoksi näistä sanoista
ja tästä tilaisuudesta luovutan Pietarsaaren Reserviläiset ry:lle liittomme pöytämitalin numero 169. Mitali kuvaa Kymijokea sekä
maamme puolustuksen viimeiseksi lukoksi aikanaan
rakennettua Salpa-linjaa.
Tämä kuva-aihe symboloi
hyvin Reserviläisliittoa,
sillä meillä reserviläisillä
on nykypäivänä saman-

tyyppinen rooli maamme
puolustuksessa.
Reserviläisliiton puolesta
haluan kiittää kutsusta tähän tapahtumaan ja samalla onnitella vielä kerran 50
vuotta täyttävää Pietarsaaren
paikallisyhdistystämme.
Toivotan teille paljon onnea sekä voimia jatkaa arvokasta työtänne itsenäisen
isänmaamme hyväksi myös
tulevaisuudessa.

Bästa åhörare
På Reservistförbundets vägnar vill jag tacka er för inbjudan till denna tillställning
och ännu en gång gratulera
Jakobstadsnejdens Reservister r.f. som fyller 50 år. Jag
önskar er lycka till samt styrka att fortsätta ert värdefulla
arbete för vårt självständiga
fosterland också i framtiden.
Som minne av dessa
ord och denna tillställning
överlåter jag till Jakobstadsnejdens Reservister r.f.
förbundets medalj nummer
169 (hundra sextio nio). Medaljen föreställer Kymmene
älv samt Finlands hittills
mest omfattande byggprojekt Salpalinjen, som hör
till en av de starkaste försvarslinjer som byggdes under andra världskriget. Detta
bild-motiv symboliserar bra
Reservistförbundet som också idag har en liknande roll
i vårt lands försvarsarbete.

Huomionosoitukset
Pietarsaaren Seudun Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa jaettiin seuraavat
huomionosoitukset:
Pietarsaaren Seudun Reserviläiset ry:n pöytästandaarit:
Raskila Esko Reserviläisliitto
ry:n varapuheenjohtaja, Dahlin
Joakim Pietarsaaren Seudun
Reserviläiset ry:n jäsen
Pietarsaaren Seudun Reserviläiset ry:n Tykistölaatat:
Jakamo Kari, Portin Jarl, Serenius Reijo
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien Piiri ry:n mitalit:
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien Piiri ry:n kultaiset
ansiomitalit: Hauta-aho Rauno,
Skytte Mikael ja Virkama Timo
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien Piiri ry:n hopeinen
ansiomitali: Järndahl Stefan.

Sotilasmusiikista nautittiin Sami Salmivuoren johdolla.
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Neuvottelukunta on keskusteleva foorumi

Vapaaehtoinen maanpuolustus
koskettaa viranomaisia ja järjestöjä
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueelliset neuvottelukunnat perustettiin vuonna
2008 valtakunnallisen neuvottelukunnan tuntosarviksi valtakunnan eri alueille.
Länsi-Suomen alueellinen
neuvottelukunta kokoontuu
keskimäärin kaksi kertaa
vuodessa ja on toiminut ennen kaikkea viranomaisten
ja järjestöjen tiedonvälityksen foorumina.
Neuvottelukunta voi olla
myös aloitteellinen kehittäjä ja osallistujien kokoaja
vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa.
Neuvottelukunnalla on
tavoitteena vuonna 2011
kehittää toimintatapamallia, jolla se voisi koordinoida osallistujien yhteisiä
toiminnallisia harjoituksia
Länsi-Suomen alueella.

aluehallinnon ja alueellaan
toimivien järjestöjen ja yhteisöjen esitysten mukaan.
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii LounaisSuomen aluehallintoviraston
ylijohtaja Rauno Saari.
Viranomaisedustus neuvottelukunnassa on poliisihallinnosta, pelastuksen ja
varautumisen toimialalta,
Rajavartiolaitoksesta ja puolustusvoimista.
Järjestöjen edustus on kattava aina Suomen Punaisesta
Rististä Maapuolustuskiltoihin ja reserviläisjärjestöistä

naisten vapaaehtoisen maanpuolustustyön organisaatioihin. Länsi-Suomen alueellisessa neuvottelukunnassa on
edustus myös ruotsinkielisistä reserviläisistä.
Pohjanmaan maakunnista
neuvottelukunnan jäseninä
ovat aluepäällikkö Veikko
Alanko edustaen Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestöä, talouspäällikkö Jorma
Kallio Reserviupseeriliiton
mandaatilla ja rehtori Greger Englund Kokkolasta,
joka istuu ruotsinkielisten
reserviläisten edunvalvojana

neuvottelukunnassa. Greger
Englundin varajäsen on Timo Sysilampi Reserviläisurheiluliitosta ja piiripäällikkö Maija Haanpää istuu
neuvottelukunnassa MPK:n
varajäsenenä.

Neuvottelukunta
vaihtaa tietoa ja
perehtyy
Neuvottelukunta on kuluvana vuonna pitänyt kaksi
kokousta. Ensimmäisen kokouksen yhteydessä tutustuttiin Satakunnassa MPK:n

maanpuolustuspiirin toimintaan, koulutustarjontaan ja
osallistumisen volyymeihin.
Kokous joutui myös täydentämään organisaatiotaan
henkilöiden osalta, koska
kokoonpanossa huomioitiin
muutokset poliisihallinnossa
sekä aluehallintovirastojen
perustaminen.
Syyskokouksen yhteydessä marraskuussa neuvottelukunta vieraili Porin
Prikaatissa ja tutustui joukko-osaston ja sen yhteydessä
toimivan Sarakunnan Aluetoimiston vapaaehtoisen

Kattava edustus
järjestöistä ja
viranomaisista
Valtioneuvoston asettama
vapaaehtoisen maanpuolustuksen valtakunnallinen
neuvottelukunta päätti asettaa toimikaudekseen sotilasläänien yhteyteen alueellisia
neuvottelukuntia. Neuvottelukuntien on eduskuntavaalikausi ja se kestää vuoden
2011 loppuun.
Alueellisen neuvottelukunnan tehtävänä on toimia
toimialueellaan eri tahoja
yhdistävänä aloitteellisena
asiantuntija-, yhteistyö- ja
vuorovaikutuselimenä.
Länsi-Suomen Sotilaslääni nimesi alueellisen
neuvottelukunnan valtion

maanpuolustuksen suunnittelu- ja tukitoimintoihin.
Vierailun yhtenä tarkoituksena oli havainnollistaa
sitä, kuinka paljon ja millä tavalla vapaaehtoiselle
maanpuolustukselle annettava tuki näkyy ja työllistää
prikaatia.

Yhteistyöhön myös
toiminnan tasolla
Neuvottelukunta on aloittanut suunnittelun ja rakentaa
vuoden 2011 kevättalven
aikana toimintamallia, jolla Länsi-Suomen alueella
voitaisiin neuvottelukunnan
koordinoimana toteuttaa
viranomaisia ja järjestöjä
palveleva yhteistoimintaharjoitus. Edellytykset
yhteistyölle ovat juuri sen
vuoksi, että edustus eri sektoreista neuvottelukunnassa
on vahva. Viranomaisten ja
vapaaehtoisten vastapelurit
ja kumppanit ovat edustettuina.
Syksyllä 2011 neuvottelukunta vierailee ja tutustuu Naisten valmiusliiton
toimintaan Nasta-harjoitus
ULAPASSA Kirkkonummella. Vierailun eräänä harjoituksena on tehdä havaintoja ja hakea kokemuksia
suuren ja useita osa-alueita
käsittävän harjoituksen johtamisesta. Naisten Valmiusliittoa neuvottelukunnassa
edustaa marjo Tuomaranta
Turusta.
Teksti ja kuva:
Kapteeni Ari Pakarinen,
alueupseeri

Neuvottelukunta perehtyi Porin Prikaatissa joukko-osaston maanpuolustustyön tukitoimiin.

Täsmennyksiä ampuma-aseiden käyttöön ja perinnepukeutumiseen
vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa
Pääesikunta on marraskuussa 2010 käskyllään AG
22911 tarkentanut ohjeistusta ampuma-aseiden käytöstä
ja perinnepukeutumisesta
osana puolustusvoimien
suorittamaa valvontaa havaittujen epäkohtien perusteella. Puolustusvoimien
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukitoimien
pääperiaatteena on aina toiminnan lainmukaisuus.

Toiminta
ampumaradoilla
Pääesikunta käskyssään
korostaa sitä, että puolustusvoimien ampumaratojen ja ampuma-alueiden
käyttö ei poista ampumaaseista annettua sääntelyä.
Ampuma-aselain lisäksi

puolustusvoimat on omissa määräyksissään, kuten
ampuma-alueiden johtosäännöissä, säännellyt ampumatoimintaa.
Puolustusvoimien alueilla toteutetuissa sotilaallisia
valmiuksia palvelevassa
koulutuksessa ja yhdistysten
ammunnoissa ei sallita yksityishenkilöiden ja yhdis-

tyksen omistuksessa olevien sarjatuliaseiden käyttöä.
Ammuntoja suunnitellessa
tulee ottaa huomioon se,
että vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa
mahdollisesti suoritettavat
taisteluammunnat johtaa
aina ja ainoastaan puolustusvoimat.
Reserviläisurheiluliiton

voimassa olevien sääntöjen
mukaisia sovellettuja reserviläisammuntoja ei pidetä
taisteluammuntoina eikä
taistelukoulutuksena.
Yleiseen järjestyksen ja
turvallisuuden vuoksi puolustusvoimien hallinnoimilla alueilla suoritettavissa
ammunnoissa käytettäville
ampumatarvikkeilla on asetettu myös rajoituksia.
Kiväärikaliiberisten
aseiden maksimikaliiberi
on .338 Lapua Magnum
(8,6*70 mm) CIP-standardin mukaista määritelmää
vastaavasti.
Tätä kaliiberirajoitusta ei
sovelleta suustaladattaviin
mustaruutiaseisiin. Sotilaallisia valmiuksia palvelevassa
koulutuksessa ja yhdistysten
ammunnoissa ei lisäksi sal-

lita ns. ERVA patruunoiden
tai ammusten käyttöä.

Perinnepukeutumisen
tulee olla yleisesti
hyväksyttävää
Perinneammuntojen järjestämisen yhteydessä on havaittu piirteitä, jotka saattavat vaikuttaa vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen
hyväksyttävyyteen ja puolustusvoimien julkisuuskuvaan.
Ammuntojen luonteeseen
kuuluu pukeutuminen perinneasuihin ja sen tulee
olla yleisesti hyväksyttävää
ja mm. ulkomaisten asevoimien sotilaspukujen käyttö
puolustusvoimien alueilla
on kielletty.

Pääesikunnan asiakirja
tunnukseltaan AG22911 on
jaettu järjestöille jakeluna.
Mikäli paikallisyhdistykset
tai niiden toimijat eivät ole
oman organisaationsa kautta päässeet tutustumaan koko asiakirjan sisältöön, niin
asiakirjan saa tarvittaessa
lähimmän puolustusvoimien aluetoimiston palvelupisteestä.
Puolustusvoimien tarkoituksena on tukea tehtävänsä
mukaisesti vapaaehtoista
maanpuolustuskoulutusta
myös tulevaisuudessa, ja sen
vuoksi on erityisen tärkeää,
että palvelusturvallisuus on
etusijalle kaikessa toiminnassa.
Teksti ja kuva:
Kapteeni Ari Pakarinen,
alueupseeri
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Kitinkannuksen henkilöstöä muistettiin 20 vuotta palvelleille kultainen Talon sydän: Sonja Aho, Helena Ala-Kuusisto, Marjo Joki-Korpela, Pirkko Kesti, Ritva
Kiljala ja Päivi Siermala. 10 vuotta palvelleille Sotainvalidien Veljesliiton Keski-Pohjanmaan piirin kultainen ansiomerkki: Pirkko Mäkelä, Arja Yli-Jylhä ja AnnaLiisa Ågren.

"Tiedostamme tehtävämme,
ennakoimme tulevaa"
20-vuotias Kitinkannus juhli arvokkaasti
– Lounaston Hannu tuli
hakemaan minut Seinäjoelta ja vaati, että nyt lähdet
Kannukseen perustamaan
veljeskotia, kertasi AnnaMaija Salminen yli 20 vuoden takaisia tapahtumia.
Salminen jätti johtavan
hoitajan työnsä Seinäjoella ja aloitti ylihoitajana
yhdessä toimitusjohtaja
Lounaston kanssa silloisen
Kannuksen Veljeskodin
toiminnan suunnittelun työmaan keskellä.

– Kävimme tutustumassa
toisiin veljeskoteihin ja oppimassa heidän virheistään.
Mukana oli myös Kestin
Pirkko, muisteli nyt jo eläkkeellä oleva Salminen, joka
osallistui viime perjantaina
Kitinkannuksen, entisen
Kannuksen Veljeskodin,
20-vuotisjuhlaan.
Kitinkannuksen hallituksen puheenjohtajan, kansanedustaja Mika Lintilän mukaan veljeskodin saamiseen
Kannukseen vaikutti se,

ettei Keski- Pohjanmaalla
ollut aikaisemmin vastaavaa laitosta, joka huolehtisi
veteraanien ja invalidien
kuntoutuksesta. Myös Kannuksen kaupungin aktiivinen ote vaikutti asiaan.
Vuonna 2004 veljeskodin nimi muuttui Kitinkannukseksi. Lintilä korosti,
että Kitinkannus huolehtii
kunniallisesti viimeisenkin
veteraanin kuntoutuksesta.
Tällä hetkellä heidän keskiikä on 88 vuotta.

Puolustusministeri Jyri
Häkämies:
Maanpuolustajista huolehtiminen
on mitä suurimmassa
määrin
maanpuolustustyötä.
– Tiedostamme tehtävämme, mutta ennakoimme
myös tulevaa, totesi Lintilä, joka vastaanotti juhlassa
puolustusministerin myöntämän Sotainvalidien ansioristin.

Uusia
kehitysalueita

Arvokas juhla. Noin 500 henkilöä ympäri Keski-Pohjanmaata osallistui Kitinkannuksen 20-vuotisjuhlaan. Juhlassa esiintyi muun muassa Pohjanmaan sotilassoittokunta.

Myös puolustusministeri
Jyri Häkämies korosti kuntoutuskeskuksien uusien
toimintamuotojen etsimistä. Samalla taataan lopuille
veteraaneille huipputasoinen hoito.
– Valtakunnallisesti rat-

kaisuja on etsitty yhdistymällä tai tekemällä palvelusopimuksia julkisen
terveydenhuollon kanssa
tarjoamalla työikäisille erilaisia työhyvinvointiin liittyviä palveluja. Erilaisten
erityisryhmien kuntoutuspalvelut ovat nousemassa
yhä merkittävämpään rooliin kuntoutuslaitosten tulevaisuuden suunnitelmissa.
Ministeri Häkämies totesi
Kitinkannuksen olevan ajan
tasalla.
– Ensimmäinen toimintastrategian tarkistus tehtiin jo kymmenen vuoden
toiminnan jälkeen. Viime

vuonna strategiseksi kehitysalueeksi valittiin neurologinen kuntoutus. Tämä
osoittaa tahtoa ja ymmärrystä tulevaisuuden menestystekijöiden löytämiseksi
ja toiminnan turvaamiseksi.
Häkämies muistutti, että
maanpuolustajista huolehtiminen on mitä suurimmissa
määrin maanpuolustustyötä.
– Nuoremmille sukupolville on kunnia-asia, että veteraanisukupolvi saa kaiken
sen tuen ja hoidon, jonka se
kalliisti on lunastanut.
Kitinkannuksen juhlaan
Kannuksen kaupungin tervehdyksen toi kaupunginjohtaja Terttu Korte ja valtionkonttorin toimialajohtaja Jyri Tapper. Pohjanmaan
sotilassoittokunta ja KeskiPohjanmaan Balettiopisto
esiintyivät.
Kukkalähetysten sijaan
Kitinkannus toivoi tukirahaston kartuttamista. Kitinkannuksen toimitusjohtaja
Hannu Lounaston mukaan
5 100 euroa käytetään asukkaiden virkistykseen
Marja-Leena MattilaNumminen
Lestijoki-lehti
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Sotaorvot Pietarsaaressa

14. Jääkäriseminaari

”Jääkärien elämän jäljet”
sunnuntaina 10.4.2011
Kauhavalla, Kortesjärven liikuntatalolla
Klo 10.00
Perinnejumalanpalvelus
vuoden 1910 mukaan Kortesjärven kirkossa
Saarna ja liturgia kirkkoherra Seppo Ruotsala
Kortesjärven kirkkokuoro
kanttori Inka Palojärven johdolla
Seppelpartion lähettäminen ja
kunniakäynti Jääkärimuistomerkillä
Klo 11.00
Mahdollisuus ruokailuun seurakuntatalolla,
yhteisvastuulounas 8€
Klo 12.00 Jääkäriseminaari
Musiikkia
Kauhavan - Ylihärmän soittokunta
kapellimestari Paavo Mularin johdolla
Seminaarin avaus
Kauhavan kaupunginjohtaja Harri Mattila
Länsi-Suomen sotilasläänin tervehdys
Komentaja kenraaliluutnantti Juhani Kääriäinen
”Jääkärialokkaiden elämä Lockstedtin leirissä paikallisten näkökulmasta”, Hohenlockstedtin
kulttuuri- ja historiayhdistyksen puheenjohtaja
Achim Jabusch, tulkkaus Hanna Rieck-Takala
”Sotilaskodit – Jääkärien perintö”
Oulun Sotilaskotiyhdistyksen
puheenjohtaja Tellervo Suoranta-Sallinen
Kahvitarjoilu
”Risto Rytin kirje jääkärivärväri Nestori Fräntille”
Everstiluutnantti evp. Erkki Erkinheimo
Paneelikeskustelu
Seminaarin jälkeen mahdollisuus tutustua Suomen
Jääkärimuseoon klo 16.30 saakka
Suomen Jääkärimuseo

Kauhavan kaupunki

JP27:n Perinneyhdistyksen
Etelä-Pohjanmaan osasto
Suomen Jääkärimuseon ystävät ry
Finlands Jägarmuseum´s vänner rf
Tiedustelut
Hanna Rieck-Takala
Museointendentti
Puh. 040 148 4420 / 06 2412 9840
hanna.rieck-takala@kauhava.fi

Pohjanmaan Sotaorpoyhdistyksen puheenjohtaja Aulis Karvonen (vas) Jaska Kojola Pietarsaaresta ja
yhdistyksen sihteeri Tommi Sinko. Kuva Jonas Brunnström Pietarsaaren Sanomat.

Pohjanmaan Sotaorvot ry
kokousti Pietarsaaressa
23.helmikuuta. Yhdistys
on toiminut vuodesta 2002.

Yhdistyksen toiminta-alueella on yli 2000 sotaorpoa.
Koko maassa sotaorpoja on
n. 30000.

Seurakuntakeskukseen
kokoontui noin 50 sotaorpoa ja kannattajajäsentä.
Vetelissä asuva Aulis Kar-

vonen toimii puheenjohtajana ja sihteerinä Tommi
Sinko.

Suomen Jääkärimuseossa näyttely
"saksalaisesta jääkäristä"
Huhtikuun 10. päivänä järjestetään Kauhavan Kortesjärvellä taas perinteinen
jääkäriseminaari.
14. Jääkäriseminaari
houkuttelee mielenkiintoisilla luennoilla. Yksi
esitelmöitsijä tulee Hohenlockstedtista, suomalaisjääkäreiden entisestä
Lockstedtin leiristä. Achim
Jabusch on paikallisen kulttuuri- ja historiayhdistyksen
puheenjohtaja.
Hän kertoo seminaariyleisölle Lockstedtin leirin
siviiliväestön kokemuksista
suomalaisten jääkärialokkaiden kanssa.
Paikkakunnalla, jossa jääkäreiden muisto elää yhä,
on myös monille suomalaisille tuttu kotiseutumuseo,
jossa on jääkäreistä kertova
osasto.
Sieltä on jo näinä päivinä
tullut lainaksi Suomen Jääkärimuseoon ainutlaatuinen
näyttely.
Näyttely kertoo saksalaisesta luutnantista Carlos
Nordwaldista. Hän oli yksi
muutamasta saksalaisesta,
jotka palvelivat suomalaisten Jääkäripataljoonassa.
Nordwald, syntynyt 1892,
liittyi jääkäripataljoonaan
toukokuussa 1916 heti pataljoonan perustamisen yhteydessä.
Suomalaisjääkäreiden
kanssa hän lähti itärintamalle ja oli heidän kohtalotoverina lokakuuhun 1917
asti. Puolentoista vuoden
aikana hän on suoriutunut
tehtävistään niin hyvin, että Suomen senaatti myönsi
hänelle jo kesällä 1918 III
luokan vapaudenristin.

Suomen senaatti myönsi Carlos Nordwaldille jo kesällä 1918 kolmannen luokan vapaudenristin. Kuva Hanna Rieck-Takala.

Myös Jääkäriliitto muisti
häntä myöhempinä vuosina
kunniamerkeillä.
Kunniakirjat ja -merkit,
ennen julkaisemattomia valokuvia sekä muuta materiaalia on antanut Hohenlockstedtin kulttuuriyhdistyksel-

le Carlos Nordwaldin toinen
vaimo Marianne Nordwald.
Hän on yli 30 vuotta nuorempi kuin hänen jo 1964
edesmennyt miehensä ja
viettää, nykyään päälle
80-vuotiaana, eläkepäiviään
Hampurissa.

Näyttelyyn voi tutustua
jääkäriseminaarin jälkeen
klo 17:00 asti sekä museon
aukioloaikoina ti ja ke klo
12-16 sekä 15.6.-15.8.2011
ti-su klo 11-17 ja sopimuksen mukaan.
Hanna Rieck-Takala
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Larsmo den 13. februari
Det är lördag eftermiddag,
klockan visar på 16.00, och
folk samlas i stora rummet
vid Bjärgas Hembygdsgård
i Larsmo. Det nns 24 sittplatser, men alla 68 ryms in!
Det är på dagen 70 år
sedan tragedin vid LarsmoÖja-korsun vid Summa
den ödesdigra dagen 13.
februari 1940.
På plats finns nu veteraner, som överlevde
sprängningen, anhöriga,
krigsänkor, hembygds- och
historieforskare, grannar
och vänner. När klockan
närmar sig 17 säger någon
– Nu började det! – Sedan
följer en lång rad berättelser
om händelser, som anknyter
till Summa-tragedin.
Den 1. februari 1940
hade anfallet vid Summa
by börjat. Söndagen den
11. februari kl. 8.20 ökade
plötsligt intensiviteten till
en kanonad, som ck marken att vibrera. Man kunde
inte urskilja de enskilda
nerslagena, förrän ren följande krevad kom. Fienden
hade över 100 kanoner till
förfogande, och manskapet
ck avlösning var tredje dag
(enl. ryska krigsarkivet).
Vi hade fått fram koordinaterna för några av dem,
men vår ammunition började tryta. Natten var lugnare, men följande morgon
bröt helvetet lös igen. Hade
enden upptäckt våra batteriställningar; ja då hade vi

inte någon lång tid kvar.
Våra batterier ck allt kortare skjutkommandon…tills
den sista ordern löd: ”skjut
direkt på tanksen”!
Men de tunga pjäserna
hann inte svängas så snabbt
som situtionen fordrade.
Mannerheimlinjen höll på
att ge vika. Infanteriställningarna med artilleriets eldledning var söndermosade;
och enden anföll nu med
två pansarbataljoner (enl.
ryska krigsark.).
Tisdagen den 13. februari
kommer endetanksen in i
ställningarna, över och mellan korsuna. Och så blev då
den korsu, som sedermera
sprängdes, omringad.
Så tillbaka till minnesstunden på Bjärgas.
Hur kände och tänkte den
soldat, som då råkade vara
på permission Eller han,
som med granatskärvor i
benet, men med gevärskolven som krycka, på natten
lyckades smyga sig genom
skogen till Kronoby-bornas
korsu någon kilometer längre bak
Lisbeth Fagerudd läser
Kjell Westös Brev till min
farfar, (som Kjell ju aldrig
hade träffat). På minnesstenen ovan nns namnet Otto
Anders Erling Vestö, stupad
13.02.1940. Två andra har
också samma dödsdatum.
Schaumans Fabriker ville hedra minnet av de sex
anställda, som stupade i

Kartan över Summa-linjen.

Minnessten över sex Schauman-anställda, som
stupat i Vinterkriget.

Vinterkriget.
Minnesstenen finns nu
placerad utanför CikoriaMuseet på Alholmen, Jakobstad. Kjell Westö visste
icke om stenen, som alldeles
i nutid fått en värdig plats.
När skribenten, jag,
Carl-Henrik Othman, hade
fått det stora förtroendet att
hålla Veteranfestföredraget
i april 2009 vid Holm skola
i Larsmo, tyckte jag det var

Kaamoksen hallintaa
Huhmarissa

”Ihmisiin kaamos saattaa
vaikuttaa negatiivisesti, ja
pimeys voi laukaista kaamosmasennuksen tai aiheuttaa ylimääräistä väsymystä,
kaamosväsymystä”, kuvailee Wikipedia kaamoksen
vaikutuksista ihmiseen.
Ylivieskan seudun reserviupseereihin kaamos
vaikuttaa kuitenkin täysin
päinvastaisesti, ja yhdistys
järjesti tänäkin talvena 22.2.

pimeätoimintakoulutuksen
paikallisille ja lähialueen
reserviläisille.
Kuten aikaisempinakin
vuosina, koulutuksessa paneuduttiin niihin perusasioihin, joita pimeässä toimivan
taistelijan tulee ottaa huomioon nykypäivän teknistyvällä taistelukentällä ja koska
pimeyttä meillä Suomessa
riittää, pimeätoimintataidot
ovat yksi selviytymisen eh-

på sin plats att också få uppleva denna sammankomst...
Men alla 68 närvarande
rymdes in runt bordena,
med sittplatser för 24!
Många var de, som mindes vad som hände då, och
många frågor ställdes och
kommenterades…
Med vänlig hälsning till
alla deltagare vid Bjärgasgården den 13.feb. 2010,
Carl-Henrik Othman
dottomia peruspilareita.
Teoriakoulutuksen lisäksi
osallistujat pääsivät tutustumaan nykyaikaiseen valonvahvistintekniikkaan sekä
ampumaan pimeäammunnan ryhmän oman valaisun,
eli valopistoolin tukemana.
Lankesipa muutamille
vielä tehtäväksi kokeilla
ryhmänjohtajan tulenosoittamisen haasteellisuutta.
Jos ei kaamos ole masentanut järjestäjiä, ei se ole
tehnyt sitä osallistujillekaan.
Purevasta pakkasesta huolimatta paikalla oli 17 aiheesta
kiinnostunutta Ylivieskasta,
Nivalasta ja Toholammilta ja
jos suosiosta voidaan jotain
johtopäätöksiä tehdä, jatkoa
on varmasti luvassa.
Harri Haanpää, pj.
kuvat: Jouko Liikanen
ja Jani Pikkarainen
Kalajokilaakson
Reserviupseerikerho ry
Ylivieska

Hjälm smugglad från Summa för ett par år sen, doneras till Bjärgas-muséet.

Maakunnallinen
suojeluskunta/
sotilaspoika
-patsashankkeen
varainkeräys
on alkanut
Laajat maanpuolustus-perinnejärjestöt, reserviläiset ym ovat saaneet virallisen poliisihallituksen
luvan Kokkolaan Vartiolinnan eteen pystytettävän
patsaan aikaansaamiseksi.
Kuvanveistäjä, Pekka Jylhä, jonka juuret ovat
Pohjanmaalla Toholammilla on lupautunut muistopatsaan suunnittelijaksi.
Rahoitukseen on anottu muun muassa Suomen
kulttuurirahastolta apurahaa. Myös yksityiset ja
liikelaitokset ovat lähteneet mukaan muun muassa
Kokkolan kaupungin ohella.
Patsaskeräyksen suojelijaksi on lupautunut kaupunkineuvos Antti Isotalus Kokkolasta. Sihteerinä on Kaija Jestoi Kokkolan kaupungista muun
kattavan toimikunnan mukana. Patsastoimikunta
odottaa laajaa tukea patsashankkeelle.
Vartiolinnan edessä on jo saman kuvanveistäjän
suunnittelema Lotta-patsas.(Vain miehet puuttuvat!)
Kustannusarvio on sopimuksen mukaan 120.000
euroa. Toivomme tälle yhteispohjalaishankkeelle
laajaa tukea ja kannatusta.
Patsastoimikunnan psta
pj. Jussi Isotalo,
Kokkola.
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Kirjasta

Talvisodan tiedustelijat

ERIKOISNÄYTTELY
KUNNIAMERKEISTÄ.
SPECIALUTSTÄLLNING
AV HEDERSTECKEN.
Kyrkoesplanaden 22
Källarvåningen

Päämajan tiedusteluosaston
Sortavalan alatoimisto talvisodassa

Kirkkopuistikko 22
Kellarikerros

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

(Matti Kosonen)
Talousneuvos, Mannerheim-ristin ritari Onni Määttänen muistosanoissaan veteraaniveljestään ja läheisestä ystävästään agrologi,
reservin majuri Pentti Juppalasta; mm.

Haapajärven sotiemme veteraanien perinnehuone

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

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

Aseveli, viimeinen matkasi on päättynyt.
Isänmaa, jota olit puolustamassa,
sulkee Sinut syliinsä.
Kaikkivaltias Jumala siunatkoon työsi
ja antakoon Sinulle
iankaikkisen rauhan.
Aseveljet kunnioittavat muistoasi.

Sinunkin
apuasi
tarvitaan
Veteraanien henkisen perinnön
siirtäminen tuleville sukupolville
on meidän kaikkien yhteinen
asiamme.
Tätä työtä tukemaan tarvitaan
myös sodan koettelemuksista
kertovaa esineistöä.
Auta meitä kokoamaan
Pietarsaaren kaupunginmuseon
veteraanitilaan asuja, aseita,
karttoja, kirjallisuutta, kirjeitä,
valokuvia, kunniamerkkejä,
lippuja, standaareja, viirejä,
puhdetöitä, sotilaspasseja jne.
jotta veteraanitilalle asetetut
toiveet toteutuvat.

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

Pietarsaaren
kaupunginmuseo,
Isokatu 4,
puhelin 06–785 1111

 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.
Osoite
Puhelin
Email
www-sivusto

Jääkärintie 80 (kunnanvirasto)
62420 KORTESJÄRVI
Puh. (06) 2412 4228, (06) 2412 400
hanna.rieck@kortesjarvi.fi
www.jarviseudunmuseoverkko.fi

In Memoriam

Aimo Hakola
Viesti hyvän ystävän
kuolemasta hiljentää.
Aimo Hakola oli siirtynyt luo ylhäisen maan
21.tammikuuta. Vaikea
sairaus mursi loppuun
asti positiivisen autonkuljettajamme.
Sain tuntea Aimon
melkein kymmenen

vuotta. Jo ensimmäisellä
Venäjän reissullamme me
matkalaiset saimme huomata, että meillä oli kuljettajana palvelualtis aina
hymyilevä kuljettaja, joka
oli käynyt naapurimaassa satoja kertoja. Meistä
matkalaisista muodostui
vuosien mittaan yhteinen

reissuperhe, joka vuosien
ajan tutustui sotahistoriaan ja taistelupaikkoihin
itärajan takana. Kun viimeksi tapasimme Aimon
kanssa, sairauden edettyä
jo pitkälle, muistelimme
hymyssä suin yhdessä
koettuja kommelluksia
vuosien takaa.
Aimon bravuri oli
pyttipannu, jota hän valmisti kaasupannulla bussin tavaratilan reunalla
istuen ja rauhan savuja
puhallellen. Viime kesänä matkalaiset kyselivät
heti: ”Saammeko Aimon
pyttipannua?” Surullista
oli kertoa, että sairaus
oli viemässä voiton ja
Aimoa ei enää nähtäisi
Peuran punaisen bussin
ohjaimissa.
Aimo oli syntynyt 24.6.
1947 – aito iloinen juhannuslapsi.
Kylmänä pakkaspäivänä laskimme kukkaset
hyvän ystävä hautakummulle. Lämmin muistosi
säilyy
Matkalaiset ja
Pietarsaaren
Reserviupseerikerho
Heikki Pääjärvi
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In Memoriam
Seppo Sakari Sundberg 16.2.1954 – 26.2.2011
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön laaja-alainen vaikuttaja
ja aktiivinen toimija, reservin
majuri Seppo Sundberg kuoli
26.2.2011, ratsastusonnettomuudessa saamien vammojen
seurauksena. Tapahtumaketju
sai alkunsa jo viime vuoden
syyskuun alussa, jolloin hän
onnettomuuden seurauksena
loukkaantui erittäin vakavasti ja
oli siitä alkaen tajuttomana. Kuluneiden kuukausien aikana hänen tilansa heikkeni asteittain,
kunnes helmikuisena lauantaiaamuna elämänliekki sammui.
Seppo oli syntynyt Helsingissä
16.2.1954.
Ylioppilaaksi tulonsa jälkeen
Seppo Sundberg suoritti asevelvollisuuden Viestirykmentissä Riihimäellä, josta kotiutui
vänrikkinä vuonna 1977. Tämän
jälkeen hän hakeutui Posti- ja telehallituksen palvelukseen tietoliikennealan tehtäviin ja aloitti
seuraavana vuonna työskentelyn radiosähköttäjänä Vaasan
Radioasemalla.
Tämän myötä Seppo perheineen asettui asumaan Vaasaan,
josta sitten tuli perheen kotikaupunki lähes kahdeksi vuosikymmeneksi.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö veti miehen mukaan ja
Seppo liittyi Vaasan Reserviupseerikerhon jäseneksi v. 1980.
Tämän myötä alkoi hänen tu-

loksellinen ja nousujohteinen, yli
kolme vuosikymmentä kestänyt
maanpuolustustyö eri järjestöissä
ja tehtävissä. Oman reserviupseerikerhonsa hallituksessa Seppo
toimi yli kymmenen vuotta ja oli
kerhon puheenjohtaja vuosina
1987 – 1990. Vaasan Reserviupseeripiiri – Vasa Reservofcersdistrikt ry:n hallituksessa Seppo
oli kerhonsa edustaja eri tehtävissä seitsemän vuotta ja toimi reserviupseeripiirin puheenjohtajana
vuosina 1991 -1992.
Tähän aikakauteen liittyy myös
Maanpuolustuskoulutus ry:n toiminnan käynnistäminen silloisessa Vaasan maanpuolustuspiirissä.
Seppo Sundberg toimi Vaasan
koulutusalueen ensimmäisenä
koulutuspäällikkönä vuosina
1992 – 1995.
Tehtävän myötä hän osallistui valtakunnalliseen kurssien ja
koulutuksen suunnitteluun yhteistyössä puolustusvoimain kanssa.
Sepon johdolla toimeenpantiin
alueemme ensimmäinen Kansalaisen turvakurssi ja vastaavasti
ensimmäinen Valmiuskurssi.
Myös ensimmäinen ruotsinkielinen turvakurssi järjestettiin
Sepon johdolla v. 1993, jonka
opetussisällöt tuotettiin hänen
johdollaan yhteistyössä kouluttajien kanssa.
Kaikkiaan Seppo Sundbergin
johdolla toteutettiin Vaasan alueella 34 kurssia, joille osallistui

yhteensä lähes 900 oppilasta.
Muutettuaan Vantaalle hän toimi
koulutuspäällikkönä myös Uudenmaan koulutusalueella.
Kuluneen 30 vuoden aikana
Seppo Sundberg osallistui merkittävällä tavalla myös alueemme kiltatoimintaan. Hän oli jäsen
Merenkurkun Kilta ry:ssä ja toimi
aktiivisesti sen hallituksessa kaikkiaan kuusi vuotta.
Vastaavasti hän oli mukana Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskillassa ja
toimi sen hallituksessa kymmenen vuotta.
Pääkaupunkiseudulla hänen
kiltatoiminta jatkui Reserviratsastajat ry:n riveissä ja toimi sen
puheenjohtaja vuodesta 2009 alkaen kuolemaansa saakka. Tähän
tehtävään liittyen hän oli esiintymässä myös onnettomuuspäivänä
ratsastaen perinnepuvussa.
Seppo Sundberg oli mukana
myös vapaaehtoisen maanpuolustustyöhön liittyvissä valtakunnallisissa johtotehtävissä.
Huomattavin näistä oli 70.000
jäsenen Reserviläisurheiluliitto
ry:n puheenjohtajuus vuosina
2005 – 2008 sekä Reservin neuvottelukunnan jäsenyys vuosina
2006 – 2008.
Kansainvälisiin sotilastehtäviin
reservin majuri Seppo Sundberg
osallistui vuosina 1983 – 84, jolloin hän palveli tilannepäivystäjänä Libanonissa. Suoritettuaan

sotilastarkkailijakurssin v. 1990
hän välittömästi siirtyi sotilastarkkailijaksi Persianlahdelle
runsaan vuoden ajaksi.
Valtion palveluksessa Seppo
Sundberg oli yli 30 vuotta. Tänä aikana hänen nousujohteinen
työura eteni Vaasan radioasemalta
Pohjanmaan Sotilasläänin esikuntaan ja sieltä edelleen Pääesikunnan koulutusosastolle, jossa hän
palveli järjestelmäpäällikkönä insinöörin virassa, vastaten tietojärjestelmien kehittämistoiminnasta.
Vuonna 2000 Seppo Sundberg
siirtyi Väestörekisterikeskuksen
tietoturvapäällikön tehtävään.
Hänen johdollaan virasto hankki ensimmäisenä valtionhallinnon
keskusvirastona kansainvälisen
tietoturvasertikaatin. On huomion arvoista, että väestötietojärjestelmä on yksi valtakunnan
keskeisistä perusrekistereistä.
Vuona 2002 Seppo Sundberg
siirtyi Valtiokonttorin tietoturvapäälliköksi ja vuodesta 2006
alkaen hän toimi Valtiokonttoriin turvallisuusjohtajana. Tästä
tehtävästä hän siirtyi yksityiselle
sektorille Netum Oy:lle tietoturvatehtäviin.
Mittavasta työurastaan niin valtion hallinnossa kuin myös vapaaehtoisen maanpuolustustyön eri
tehtävissä reservin majuri Seppo
Sundberg tuli huomioiduksi lukuisilla kunniamerkeillä ja ansiomitaleilla. Huomattavimmat ovat

SVR R, SL R, Valtion virkaansiomerkki XXX, RUL kam
sk, RES kam ja Kilta-ansiomitali. Reservin majuriksi Seppo
Sundberg ylennettiin v.2004.
Reservin majuri Seppo
Sundbergin varhaisen poismenon myötä vapaaehtoinen
maanpuolustustyö on menettänyt ahkeran ja tuloksia aikaan
saaneen tekijän ja vaikuttajan.
Seppoa jäävät kaipaamaan
läheisten lisäksi lukuisat ystävät eri puolilla Suomea.
Seppo Sundberg siunataan
viimeiselle matkalleen Hausjärven kirkossa sunnuntaina
27.3.2011.
Vapaaehtoinen maanpuolustusväki tekee kunniaa reservin
majuri Seppo Sundbergin elämäntyölle ja muistolle.
Vaasa 13.3.2011
Raimo Latvala
puheenjohtaja

Vaasan Reserviupseeripiiri –
Vasa Reservofcersdistrikt ry.

Pakkasennätyksiä
Kuluvana talvena on saavutettu
vähän joka puolella Suomea paikkakunnan pakkasennätyksiä. On
puhuttu epävirallisista lähes 50
asteen pakkaslukemista.
Kirjoihin merkitään vain virallisilla lämpötilamittausasemilla saavutettuja lämpötiloja, vaikka jossain suoreunassa, rautatieasemalla
tai laaksossa voi olla huomattavasti
kylmempää.
Jokainen vuonna 1956 helmikuussa Rovajärven raskaseampumaleirillä ollut silloinen kouluttaja
ja varusmies muistavat parin viikon
ajan vallinneet 50-51 asteen pakkaslukemat. Ehkä joku silloin nuori
kouluttaja on vielä elossa. Paljon
on silloisia varusmieskavereita
poistunut elävien kirjoista, ja me
elossa olevat olemme 74-78 vuoden ikäisiä.
Palvelin Krh-yksikössä. Muistan ikäni koordinaattimittauspäivät tunturissa – varsinkin kuruissa
pakkasen huidellessa 50 asteen
hujakoilla. Majoitusalueen lammenrannassa näytti mittari monena
päivänä -51 astetta Celsiusta.
Vieläkin käy sääliksi suuntakehän käyttäjiä ja lukemien ylöskirjaajia. Itse toimin mittamiehenä.
Kantahenkilökuntaa asui parakeissa, varusmiehet puolijoukkueteltoissa. Onneksi teltoissa oli
puurallit ja makuualustana ohuet

korkkimakuualustat. Peitteenä
peitehuopa, joka itselläni oli vanha ja kulunut, harva kuin ”muikkuverkko”.
Oli mielenkiintoista lapioida
metrin paksuinen lumi kulkuväyliltä ja raskasasemista. Näin varsinkin tykistön pojilla. Raskaan ja
kevyen heittimistön tuliasema oli
omia pienempi.
Yli viikon ulkopalveluksen jälkeen määräsi leirin päällikkö ulkopalveluksen lopetettavaksi. Kenttäkeittiöltä pakilla haettu ”tsaju” ja
keitto ehtivät jäähtyä ennen telttaan
palaamista. Niitä lämmitettiin tulipunaisen kamiinan päällä.
Vielä karmeampi kokemus oli
asioida kenttäkäymälässä riu’ulla.
Sananmukaisesti pissa jäätyi kaarelle – ainakin melkein.
Lunta oli niin paljon, että ”tossupoluilla” kulkevista miehistä näkyi
vain turkislakin yläosa. Pienistä
miehistä ei mitään.
Ulkopalveluksen ja riu’ulla
käynnin seurauksena kärsivät monet pojat kikkelinpään, sormien ja
varpaiden paleltumisista. Mainittuja vammoja saaneet huusivat sairastuvalla kivusta. Puhuttiin, että
leiriltä jouduttiin kuljettamaan kaikessa hiljaisuudessa Rovaniemelle
keskusssairaalaan monia potilaita.
Jo leirin alkupäivinä kirjoitin
kotiini pikakirjeen, jossa pyysin

lähettämään pikaisesti välihousut
ja villapaidan. Sainkin ne vajaan
viikon kuluttua.
Vaikka nukuimme täysissä varusteissa, turkislakki ”yksinkerroin” nauhat leualle solmittuina, oli
lakki jäätynyt kiinni päänalusena
olevaan reppuun. Itseltäni kylmi
varpaita ja sormia. Onneksi niitä
ei tarvinnut poistaa.
Oli varmaa, ettei tulivartiomies,
”kipinämikko” nukkunut vuoronsa aikana. Lähivartiomiehen vartiovuoro oli vain tunnin mittainen,
siinäkin oli kylmyyden vuoksi
kestämistä.
Koettelemus jatkui. Paluu yöllä
40 kilometrin päässä olevalle Misin rautatieasemalle tapahtui yli 40
pakkasasteessa taistelutilanteessa.
Asemalle päästyä alkoi kaluston
kuormaus junaan, saimme ruokaa,
nousimme härkävaunuihin, tuli kaminaan ja lavereille nukkumaan.
Tarpeet tehtiin sitä varten kussakin
vaunussa olevaan asiaan.
Ylälavereilla tarkeni, mutta alalavereilla olevia paleli.
Tietenkin Rovajärvellä mitatut
pakkaslukemat eivät tulleet aikakirjoihin merkityiksi virallisina
lukemina, mittareiden sanottiin
olleen luotettavia.
Tämän päivän varushenkilöillä on tyystin erilaiset, kylmyyttä
kestävät varusteet; vaatetus ja jal-

kineet. Meillä oli päällysvaatetuksena kulunut sarkapuku,
taisipa olla välihousut ja villapaitakin. Sukkia ei ollut, oli vain
jalkarätit ja syylingit, jalkineina nahkasaappaat. Itselläni oli
siviilivillasukat. Käsineinä oli
ns. ”ampumavillakäsineet” ja
nahkakintaat. Itselläni oli siviilivillakintaat.
Tänä päivänä varushenkilöitä
tuskin vietäisiin mainitun pakkasen vallitessa ulkopalvelukseen.
Ehkä sissipioneerit saattaisivat
pärjätä metsäolosuhteissa ns.
sissiteltassa ja komean nuotion
ääressä.
Sodissa olleet kouluttajat
kertoivat, että heillä oli vieläkin surkeammat olosuhteet
taisteluhaudoissa ja vihollisen takka-ajettavina kauko- ja
muiden partioiden yhteydessä.
Myös vartiovuorot taisteluhaudoissa olivat sotavuosien kovien
pakkasten aikana ikimuistoiset.
Lisänä oli jatkuva haavoittumisen ja kaatumisen mahdollisuus.
Monta kertaa meni kaveri vierestä...
Se tosikovista pakkasista kuluvan vuoden helmikuun pakkasten kestäessä.
Ilmari Matinniemi
toimiups.evp., Kiuruvesi
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Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien Piiri ry.

KEVÄTKOKOUS
ti 19.4.2011 klo 19.00
Ylivieska, Ammattikorkeakoulu

Hallitus

Tervetuloa!

Kalajoen Reserviupseerit ry
Kalajoen Reserviläiset ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
KEVÄTKOKOUKSET
torstaina 31.3.2011 klo 19.00 alkaen
Kalajoen Teräs OY:llä,
Meinalan teollisuusalue.
Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Tilaisuuden aluksi yritysesittely ja kahvit.
Tervetuloa!

Hallitukset

Vaasan Maanpuolustusnaiset ry:n

De som gör en frivillig insats för vår sak skall också premieras, 4 medaljer av totalt 8 gick till Österbotten.
Det visar också att det händer saker här på gräsrotsnivå i Österbotten ...

Finlandssvensk försvarsdag

KEVÄTKOKOUS pidetään
keskiviikkona 31.3.2011 klo 18.00
Mikolan Akvarellisalissa, Raastuvankatu 21,
käynti sisäpihan puolelta.
Kokousta ennen klo 17.30 alkaen
Annika Svahn-Niemi esittelee taidesalin ja
esillä olevan Juha Tammenpään näyttelyn.
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Haapajärvi-Reisjärvi
reserviläiset

KEVÄTKOKOUS pidetään
Haapajärven Osuuspankilla
29.4.2011 klo 19:00
(johtokunta kokoontuu klo 18:00)
Tervetuloa!

Kahvitarjoilu

Johtokunta

Vaasan Reserviupseeripiiri –
Vasa Reservofcersdistrikt ry:n
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään Vaasan Sotilaskodissa
maanantaina 28.3.2011 klo 18:30 alkaen.
Käsitellään sääntöjen 10 §:n
kevätkokoukselle määräämät asiat.
Hallituksen kokous klo 18:00.
Klo 19:00 Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikön
päällikkö (KOTU-päällikkö) Juha Ala-aho
kertoo MPK:sta, sen uudesta organisaatiosta
ja koulutussuunnitelmista.
Tervetuloa kuuntelemaan ja kysymään
ajankohtaisesta aiheesta.
Kahvitarjoilu

TERVETULOA

Hallitus
Raimo Latvala
puheenjohtaja

HAAPAJÄRVEN
RESERVIUPSEERIKERHO RY

KEVÄTKOKOUS
Aika: pe 29.4. klo 19.00
Paikka: HOTELLI KULKURIN KIEVARI
Kokouksen jälkeen everstiluutnantti
Esko Hirviniemi esitelöi aiheena Lähi-itä.
Hallitus

För andra gången i rad ordnades Finlandssvensk Försvarsdag den 15 januari 2011.
Denna gång på marinstaben i
Åbo, premiär hade försvarsdagen den 17 januari 2009
på Sveaborg.
I år hade arrangörerna
lyckats få med tre nordiska
länders kommendörer, general Ari Puheloinen (Finland), general Harald Sunde
(Norge) och general Sverker
Göransson (Sverige).
Förutom försvarscheferna
så medverkade även Rikshemvärnschefen general
Roland Ekenberg (Sverige),
MPK:s ordföranden Harri
Kainulainen och marinchefen viceamiral Juha Rannikko. Försvarsdagens deltagare var ca 130 inbjudna som
på något sätt visat intresse
för Finlands försvar och våra veteraners sak. Deltagarna var fördelade på 3 bussar
en från Österbotten, en från
Åboland och en från Nyland.
Programmet bestod i att
de tre försvarscheferna var
och en gav sin syn på det
nordiska samarbetet ”NORDEFCO – intensierat samarbete” för att sedan svara
på frågor från deltagarna i en
paneldebatt. För intresserade
kan tilläggas att på respektive ambassaders hemsida
finns referat från försvarschefernas tal och händelser
från försvarsdagen.
För mig som Österbottning känns det väldigt tryggt
när dessa chefer sitter och
drar upp riktlinjer för ett
utökat nordiskt samarbete i
försvarsfrågor. Den karis-

Chefen för hemvärnet i
Sverige, General Roland
Ekenberg berättade om
hemvärnets historia samt
dess allt större betydelse
i det svenska försvaret.
Roland Ekenberg var också en mycket bra talare.

Dagens huvudpersoner från höger, general Ari Puheloinen (Finland), general Harald Sunde (Norge)
och general Sverker Göransson (Sverige).

En del av delegaterna från Österbotten inför kvällens middag.

matiske rikshemvärnschefen berättade om hemvärnets
historia i Sverige samt dess
nya utmaningar, vi som hör
till lanskapstrupperna kände
stundtals igen oss i hanns
beskrivning av hemvärnet.

Kannuksen
Reserviupseerikerho ry:n
ja Reserviläiset ry:n
sääntömääräiset

KEVÄTKOKOUKSET

Försvarsdagen avslutades
med mingel och middag varpå vi Österbottningar styrde
kosan hemåt vid 22.30-tiden.
Vi kan bara lyfta på hatten åt
arrangörerna som igen hade
lyckats ordna en minnesrik

Finlandssvensk Försvarsdag.
Text och bild:
Jörgen Härmälä
Några länkar i ämnet:
http://www.swedenabroad.
com/News____8817.
aspx?slaveid=119558 /

Keski-Pohjanmaan
Reserviupseeripiiri ry:n ja
Reserviläispiiri ry:n
sääntömääräiset

to 31.3.2011 klo 18.30

KEVÄTKOKOUKSET

Kannuksen Kauppapuutarha Oy,

ti 19.4.2011 klo 18.30
Ylivieska, Ammattikorkeakoulu

Rekiläntie 689
Tervetuloa !

Hallitukset

Tervetuloa!

Hallitukset

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Keski-Pohjanmaan Autojoukkojen Kilta
vieraili Kainuun Prikaatissa 4.1.2011
Toivottamassa 1Er. Auto. K /
Huoltok. varusmiehet/naiset
tervetulleeksi siviiliin!
Vuoden ensimmäinen
Kajaanin reissu aloitetaan
poikkeamalla hieman perinteisistä, jolloin tilaisuudet aloitettiin aamupäivällä.
Nyt oli aloituksen ajankohta
siirretty iltapäivän puolelle
klo 15 ja hyvinhän onnistui
näinkin.
Noin kello 14 aikoina
saavuimme Hoikankankaan
varuskuntaan, sydäntalven
hämärän laskeutuessa tienoon ylle. Hyvissä ajoissa
suuntasimme kulkumme
Autokomppaniaan jossa
komppanian päällikkö kapt.
Jukka Hoppania toivotti vieraat tervetulleeksi ja johdatteli auditorioon, valmistelemaan tilaisuuden alkamista.
Sotilaallisen täsmällisesti
kello 15.00. 1Er. Autokomppania järjestäytyneenä
auditoriossa, vahvuus 15
varusmiestä ja lisäksi kantahenkilökuntaa. Kapt. Hoppania avaa tilaisuuden esitellen
vieraat ja luovuttaa ”estradin”
Autokillan haltuun.
Alkajaisiksi kiltamme
puheenjohtaja Ari Olli luovuttaa perinteisen Autokillan
puukon ja kunniakirjan Alik.
Pieta Matleena Kataiselle
Pohjois- Savon ansioituneelle autopuolen naissotilaalle.
Näin on kiltamme historian
ensimmäinen nainen palkittu, perinteitä vaalivalla
tavalla! Alik. Katainen naulaa rutinoituneella otteella

laattansa kunniatauluun,
muistoksi jälkipolville, tästä
historiallisesta tilaisuudesta..
Odotellaan se kuuluisa
”Akateeminen vartti”, kunnes Huoltokomppaniakin
ehtii asettua paikalle, virittäytymään juhlatunnelmiin.
Alkoi olla ”tupa täysi”, likimain 90 henkeä kaikkiaan,
suurin määrä allekirjoittaneen historiassa.
Puheenjohtaja Ari Olli

erittelee Autokillan historiaa, toiminnan tarkoitusta ja
toimintaamme, Kiltamestari Eero Muhosen toimiessa
kommentaattorina ja valokuvaajana. Noin kello 16:ta
tienoilla lopetellaan tilaisuus
ja toivotetaan palveluksensa
päättävät tervetulleeksi siviiliin, sekä toivottavasti myös
mukaan killan toimintaan,
kun aika siihen on otollinen.
Lopuksi keskustellaan

komppanian päällikkö
kapt. Jukka Hoppanian
kanssa, muistellen menneitä ka suunnitellen tulevaa!
Hyvä yhteistyömme ja perinteet jatkuvat tulevaisuudessakin. Sitten onkin aika
kiittää isäntiämme vieraanvaraisuudesta ja poistua kotimatkalle kohden KeskiPohjanmaata.
Teksti: Eero Muhonen
Kuva: Ari Olli.

Puheenjohtaja Ari Olli (oik.) luovutti perinteisen Autokillan puukon ja kunniakirjan Alik. Pieta Matleena Kataiselle Pohjois- Savon ansioituneelle autopuolen
naissotilaalle.
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AUTOJOUKKOJEN
KESKI-POHJANMAAN Kilta Ry.

KEVÄTKOKOUS
30.3.2011 klo 18.00
Koulutustalo KOKKOLA
Tervetuloa!

Hallitus

KILPAILUKUTSU

Karinpanoskilpailut
Paikka Haapajärven varikonrata
Aika
Sunnuntaina 10.4.2011 alkaen klo 09.30
Johtaja Ari Haapa-aho 040-5008828
Lajit
Reserviläiskivääri 7,62*39
Ase vakiovarusteinen avotähtäimillä.
Ammutaan 300 m 3+2 koelaukausta
ja10 kilpalaukausta.
Aseen oman hihnan käyttö sallittu.
Sotilaskivääri ”Pystykorva”
Ammutaan 300 m 3+2 koelaukaukset
ja10 kilpalaukausta
Ase vakiovarusteinen sotilaskivääri
kal.7,62*53R
Aseen oman hihnan käyttö sallittu.
Koelaukaukset näytetään ja tarvittaessa
ilmoitetaan puhelimella.
Kielletyt varusteet:
Kaukoputket ja kiikarit.
Ammuntaa tukevat
mm. ampujan takit/housut kengät
ja hansikkaat.
Sarjat Yleinen ja y 50
Aseet Omilla aseilla.
Palkinnot
Lajien 3 parasta palkitaan,
lisäksi paras yhteistulos palkitaan.
Osanottomaksu10 € laji.
Huom ! Ampujilta vaaditaan ampumaharrastevakuutus tai vastaava.
Lisätietoja Ari Haapa-aho 040-5008828
Tulokset löytyvät sivulta
www.haapajarvi-reisjarvi-reservilaiset.

Kannuksen Reserviupseerikerhon toimintasuunnitelma 2011
Painopisteet
Jäsenistön aktivointi paikalliseen vapaaehtoiseen
maanpuolustustoimintaan
kerhotoiminta > urheilu,
koulutus, tutustumiset
Veteraaniperinnön hoitaminen

Yhteistyö
Yhteistoiminta jatkuu Kannuksen reserviläisten kanssa
paikallisissa tapahtumissa.
Piirin järjestämiin kilpailuihin, koulutuksiin ja eri
tapahtumiin osallistutaan.
Veteraanikeräykseen ja eri
tempauksiin osallistutaan

ja perinteiset kunniavartiot
ja lippujen kannot huolehditaan yhdessä reserviläisten
kanssa. Muiden järjestöjen
(VaPePa, SPR, Palo- ja
pelastus) koulutuksiin ja
tapahtumiin osallistutaan.
Kannuksen kaupungin, seurakunnan ja yrittäjien kanssa jatkamme yhteistyötä.

Urheilutoiminta
Pääsääntöisesti tukeudumme urheiluseurojen ja
piirin järjestämiin kilpailuihin. Omana toimintana
on kenttäammunta ja ampumasuunnistuskisa sekä
ilma-asekilpailut.

Tiedotustoiminta
Jäsenkirjeitä lähetetään
kolme kertaa jäsenistölle ja
sähköpostitse tiedotetaan
osoitteiston mukaisesti. Piirilehdessä tiedotamme toiminnastamme ja hankimme
ilmoituksia lehteen. Myös
paikallislehdessä ilmoitamme toiminnastamme.
Reserviläislehdestä saamme
hyvää tietoa muiden kerhojen ja piirien toiminnasta.

Tapahtumia 2011
Kerhon jäsenet osallistuu /
järjestää: Lipunkannot veteraanipäivänä 27.4. ja kaatu-

neitten muistopäivänä 15.5.
sekä itsenäisyyspäivänä
6.12. Kynttilöiden sytytys
sankarivainajien haudoille
6.12. ja 24.12. Kunniavar-

tiot kirkkopihassa 6.12.
ja 24.12. Seppeleen lasku
muistopatsaalle 24.12. Esitelmätilaisuuksiin ja maanpuolustusjuhliin osallistu-

minen
Kannuksen Reserviupseerikerhon hallitus
Antti Roiko-Jokela
sihteeri

Kannuksen Reserviupseerikerhon hallitus 2011
puheenjohtaja Seppo Ojala seppo-ojala@suomi24. 050 521 2192
varapj. Markku Törmä markku.torma@kotinet.com 050 5648796
sihteeri Antti Roiko-Jokela antti.roiko-jokela@kpedu. 044 513 1550
rahastonhoit. Juhani Asiainen juhani.asiainen@luukku.com 06 870 703
urheiluvastaava Olli Somero someko@luukku.com 050 349 0779
koulutus Johanna Törmä jtorma@saunalahti. 040 511 9881
nuorten toiminta Risto Lounasto raizto@hotmail.com 050 553 8133
veteraaniasiat Kalervo Niemelä kalervo.niemela@omanetti. 06 870 117

Haapajärven-Reisjärven Reserviläisten kilpailukalenteri 2011
Aika

Kesto

Kilpailu

Aseet

Radat

Ammunnan johtaja

10.4.2011
10.7.2011
1.5.2011
5.6.2011
3.7.2011
7.8.2011
4.9.2011

9.30-15.00
9.30-15.00
9.30-15.00
9.30-15.00
9.30-15.00
9.30-15.00
9.30-15.00

Karinpanos
Jepenpytty
Palvelusase P1- P4
Palvelusase P1- P4
Palvelusase P1- P4
Palvelusase P1- P4
Palvelusase P1- P4

Rk 7,62*39 ja 7,62*53 R
Rk 7,62*39 ja Pist.22 kal.
Rk 5,45-8 mm ja Pist. 9 mm
Rk 5,45-8 mm ja Pist. 9 mm
Rk 5,45-8 mm ja Pist. 9 mm
Rk 5,45-8 mm ja Pist. 9 mm
Rk 5,45-8 mm ja Pist. 9 mm
Rk= Reserviläiskivääri

300 m
150m ja 25m
150m ja 25m
150m ja 25m
150m ja 25m
150m ja 25m
150m ja 25m

Ari Haapa-aho 040-5008828
Rainer Artismaa040-7605310
Markku Takala 0400-889660
Markku Takala 0400-889660
Markku Takala 0400-889660
Markku Takala 0400-889660
Markku Takala 0400-889660

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Beväringsförberedande
kurs 14.5.2011
Reserviläinen – kehitä taitojasi ja
osaamistasi PAUHA 2011 -harjoituksessa
Aselajien perustaidot, 16.4.2011
Kurssin päämääränä on kerrata yksittäisen taistelijan aselajitaitoja. Kurssi koostuu
ase-, kenttälääkintä-, pioneeri-, tulenjohto- ja viestikoulutuksesta. Lisäksi kurssilla
esitellään MPK:n reserviläisille suunnattua koulutustarjontaa ja reserviläistoimintaa.
Kurssi soveltuu ennen kaikkia niille reserviläisille, jotka haluavat tutustua MPK:n
koulutukseen ja reserviläistoimintaan.

Esikuntatyöskentelyn perusteet, 15.4. –17.4.2011
Kurssin tavoitteena on perehtyä torjuntapataljoonan esikunnan tehtäviin, työskentelyyn ja työnjakoon. Kurssi koostuu kurssia edeltävästä itseopiskelusta ja kurssin
aikana toteutettavasta teoriaopetuksesta, ryhmätöistä sekä tilanneharjoituksista.

Tarkka-ammunta 5, 16.–17.4.2011
Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mm. aseen ulkoballistiikkaan vaikuttavien tekijöiden määrittäminen, tähtäimen milliradiaanisten mittojen ja säätöjen määrittäminen,
tähtäimen säätöjen määrittäminen, luodin lähtönopeuden mittaaminen, ballistiikkaohjelman käyttö, luodin ballistisen kertoimen määrittäminen koe-ammunnan perusteella sekä ase- ja ampumakohtainen korjaustaulukon laatiminen. Kurssilla käytetään omia aseita ja ampumatarvikkeita.

Yksikön suojelutoiminta, 16.–17.4.2011
Kurssin päämääränä on kerrata perusyksikön tähystyspaikan suojelutoiminnan
perusteet. Kurssin aikana perehdytään tähystyspaikan suojelu- ja viestikaluston
käyttöön, suojelutoiminnan perusteisiin sekä taistelijan henkilökohtaiseen suojeluvarusteisiin ja niiden käyttöön. Painopiste on käytännön koulutuksessa ja soveltavassa harjoittelussa.
Kursseista saa rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia.
Lisätietoa kursseista www.mpky. -> Länsi-Suomen maanpuolustuspiiri ->
PAUHA 2011. Kurssit järjestää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen LänsiSuomen maanpuolustuspiiri.

Kursens målsättning är att
ge blivande beväringar och
ungdomar över 18 år en inblick i försvarets utrustning
samt praktisk hantering av
den utrustning man kommer i kontakt med under
militärtjänstgöringen.
Kursen ordnas den 14
maj, kl 08.30–16.30, och
innehåller olika teoretiska

och praktiska moment.
Kursdeltagaren bör medta
en följeslagare, som bör ha
genomfört militärtjänstgöring.
I kursavgiften (20 €) ingår
lunch för 2 personer, försäkring samt kostnader för
ammunition. Följeslagare
erhåller ett ersättande repetitionsövningsdygn.

Kursdagen planeras innehålla följande moment
och punktutbildningar:
08.30-09.00
Anmälan,
information om kursdagen
09.00-09.30
Uppsättning av halvplutontält
Punktutb 1,
Gemensam punktutbildning
Därefter indelning i grupper, grupperna roterar mellan
punktutbildningarna
09.30-10.00
Norinco 7,62 x 39, allmänna
egenskaper och hantering
Punktutb 2
10.00-11.00
Skytte RK 3, avstånd 100 m
Parallellt program:
09.30-10.00
Bandminan och dess egenskaper
Punktutb 3
10.00-11.00
Pansarskott KES samt APILAS
11.00-12.00
Trangia, tillredning av egen lunch
Punktutb 4
Gemensam punktutbildning
12.00-13.30
Grupperna roterar så att de som
genomgått punktutbildning 2,
genomgår nr 3, och de som genomgått punktutbildning 3, utför nr 2.
13.30-14.00
Information om reservistverksamhet
i nejden, de deltagande föreningarna kan informera kursdeltagarna
om sin verksamhet
14.00-15.00
Bataljonsradio LV 217, egenskaper
och användning, Punktutb 5
15.00-16.00
Kast av handgranat. Truppmina,
egenskaper samt hantering
Punktutb 6
Genomgång, feedback, kursen avslutas

Kursen ordnas av utbildnings- och understödsavdelningen i Jakobstadsnejden,
och med detta brev inbjuds
Jakobstads Reservofficersklubb rf samt Jakobstadsnejdens reservister rf
att medverka som arrangörer av kursdagen samt som
utbildare under denna.

Pyyntö
Teille ja edustamallenne yhdistykselle pyyntö: valmentautuminen varusmiespalvelukseen -kurssille 14.5.
tarvitaan yhdistyksistä rastikouluttajia. Kurssi käydään
molemmilla kielillä näillä
näkymin, vaikka esittely on
ainoastaan ruotsiksi, lähinnä
ajanpuutteen takia.
Toivomukseni olisi että
saisitte 4–5 henkilöä omista porukoistanne osallistumaan kouluttajiksi oman
katsomansa erikoisosaamisen saralla. Kutsuisin halukkaat kokoon huhtikuun
puolessa välissä viilaamaan
pakettia.
Ainoastaan RK-ammunnan kannalta vaatimuksena
on, että piirin aseilla tapahtuva ammuntarasti on oltava
MAASK:n tai MPK:n kouluttamien ammunnanjohtajien käsissä.
Ottakaa kokouksissanne
kantaa, toivon että otatte minuun asian tiimoilta yhteyttä
viimeistään 10.4.
Kari Rönnqvist,
Pietarsaaren koulutusja tukiosaston johtaja

Aselajien perustaidot
KILPAILUKUTSU

Palvelusaseammunnat 2011
PAUHA 2011 -harjoituksessa
Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella
lauantaina 16.4. klo 9.00–17.00
Kurssin päämääränä on kerrata yksittäisen taistelijan aselajitaitoja. Kurssi koostuu ase-, kenttälääkintä, pioneeri-, tulenjohto- ja viestikoulutuksesta. Lisäksi kurssilla esitellään
MPK:n reserviläisille suunnattua koulutustarjontaa ja reserviläistoimintaa.
Kurssi soveltuu ennen kaikkia niille reserviläilsille, jotka haluavat tutustua MPK:n koulutukseen ja reserviläistoimintaan.
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri ry maksaa kurssilaisten osallistumismaksut. KUrssista saa yhden rinnasteisen
kertausharjoitusvuorokauden.
Lisätietoa kurssista saa MPK:n kotisivuilta ja kurssinjohtaja
Kimmo Tastulalta p. 044 780 9122.
Ilmoittautumiset 27.3.2011 mennessä MPK:n kotisivujen
kautta tai piiritoimistoon p. 0207 56 8904, keski-pohjanmaa.
mpky..
Kurssin järjestää Länsi-Suomen maanpuolustuspiirin KeskiPohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö yhteistoiminnassa KeskiPohjanmaan Maanpuolustajien piiri ry:n kanssa-

Paikka Haapajärven Varikonrata
Aika
Touko-syyskuu 1.5, 5.6, 3.7, 7.8 ja 4.9 alkaen klo:09:30
Lajit

Reserviläiskivääri 5,45-8 mm Ra 3 ja Ra 7
Pistooli vähintään 9 mm 10+10+10+10 laukausta.
Lisäksi tarvittavat koelaukaukset.
Aseet vakiovarusteisia.

Ammunnan kulku
Reserviläiskiväärillä ammutaan Ra 3 ja Ra 7 ( 6+6+6 )
Pistoolilla ammutaan 10+10 laukausta joista ensimmäiset 10
paikallaan olevaan tauluun. Seuraavat 10 laukausta ammutaan
parilaukauksina kahdesta lippaasta 3 sekunnin kääntöön.
Palkinnot
Kesän aikana järjestetystä viidestä (5) kilpailusta otetaan
kolme (3) parasta tulosta huomioon joiden yhteistulos on
kilpailijan tulos. Kolme sarjojensa parasta palkitaan, lisäksi
parhaan yhteistuloksen saanut palkitaan. Palkintojen jako
suoritetaan syyskuun 4.9. kilpailun yhteydessä.
Sarjat Vain yksi sarja.
Johtaa Markku Takala 0400-889660
Maksu Osallistumismaksu 15 € kilpailu tai 5 € laji.
Huom ! Ampujilta vaaditaan ampumaharrastevakuutus tai vastaava.

Lisää turvallisuutta

Tervetuloa !
Tulokset löytyvät sivulta

www.haapajarvi-reisjarvi-reservilaiset.

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Talvisodan muistohiihto
Kälviällä
Talvisodan Muistohiihto
hiihdettiin yhdeksättä kertaa Kälviällä lauantaina
12.2. Mukana oli tällä kertaa
huoltojoukot mukaanlukien
noin 50 henkilöä.
Hiihtomatkat 15 ja 25 km.
Sakari Hannula
Kuvat Sakari Hannula,
Janne Myllykangas ja
Matti Saari

Möttösen maanpuolustusperhe, eli Talvisodan
muistohiihdon kurssivääpeli, vääp (res) Juha
Möttönen, ltn (res) Marko Möttönen ja Ulla Möttönen.

Talvisodan Muistohiihtoon osallistui huoltojoukot mukaanlukien noin 50 henkilöä.

RUL 80 vuotta –
Johtamispäivä 2011
Suomen Reserviupseeriliiton
perustamisesta tulee kuluneeksi ensi vuoden toukokuussa 80
vuotta. Juhlavuoden päätapahtumana toteutetaan eri puolilla
maata Johtamispäivä 2011 tapahtumia.
Päivän tarkoituksena on
kerrata ja oppia keskeisiä sotilasjohtamiseen ja -osaamiseen
liittyviä asioita.
Tapahtuman onnistumisen
edellytyksenä on, että mahdollisimman moni jäsenyhdistys
ja piiri osallistuu tapahtuman
järjestämiseen. Johtamispäivän
voi toteuttaa yhdistys yksin tai
yhdessä naapuriyhdistyksen
kanssa. Myös Reserviupseeripiiri voi toimia järjestäjänä.
Liitto tuottaa järjestäjille pitkäl-

le valmistettua tukimateriaalia,
jonka avulla Johtamispäivän
järjestäminen onnistuu helposti.
Tapahtuma vaatii toimenpiteitä:
Aloittakaa keskustelu toimintapäivän järjestämisestä
heti, miettikää samalla toteutatteko päivän yksin vai yhdessä
naapuriyhdistyksen tai piirin
kanssa
Lähettäkää tieto osallistumisesta omaan reserviupseeripiiriin 10.1.2011 mennessä
Nimetkää tapahtuman
vastuuhenkilöt ja miettikää
valmiiksi sopiva paikka tapahtuman järjestämiseksi
Aloittakaa tapahtuman
markkinointi heti kun paikka
ja aika on sovittu

•

•
•
•

•
•

Tietopaketti postitetaan yhdistyksille 15.4.2011 mennessä
Tämän jälkeen on vielä
kuukausi aikaa tutustua materiaaliin, valita lopullisesti mitkä rastit toteutetaan ja kouluttaa
rastihenkilöstö
14.5. (tai muuna sovittuna
päivänä) toteutetaan Johtamispäivä
Palaute / koonti Johtamispäivästä kesäkuun loppuun
mennessä liittoon
Liiton toimisto vastaa mielellään kaikkiin Johtamispäivään
liittyviin kysymyksiin.
Ystävällisesti, maanpuolustusterveisin
Janne Kosonen
toiminnanjohtaja

•
•

Naisten Valmiusliiton valtakunnallinen
NASTA-valmiusharjoitus

WILMA 2011

Lappeenrannassa 15.-17.4.
Tule
vahvistamaan
turvallisuusturvallisuus
taitojasi!

Harjoitukseen voi osallistua kuka tahansa
suomalainen nainen, joka haluaa vahvistaa
turvallisuus- ja varautumistaitojaan.
KURSSIT :

maastotaidot, katuturvallisuus, tietoturvallisuus, ikääntymisen haasteet
turvallisuudelle, selviytyminen sähköttä
ja toimintakyky kriisitilanteissa
LISÄTIETOJA:

www.naistenvalmiusliitto.
Pääsihteeri Lotta Mertsalmi
p. 040 561 1655
NAISTEN VALMIUSLIITTO RY

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Kuvasatoa
Veteraanikeräyksestä

Uudenmaan Prikaatissa palvelevia alueemme varusmieheä valmiina keräystehtävään.

KORSHOLMS APOTEK
MUSTASAAREN APTEEKKI
SMEDSBY SEPÄNKYLÄ
Öppet vard. 9-18, lördag 9-13
Avoinna arkisin 9-18, lauantaisin 9-13
TEL 3222 941 PUH.

Kujalan pariskunta Nivalasta poikkesi matkallaan
Vaasalaisessa kauppakeskuksessa, jossa ilomielin
ja kiitollisuutta tuntien halusivat osallistua keräykseen veteraaniemme hyväksi. Keräystehtävää hoiti
Ilmari Loppi Vaasan Rintama- ja sotaveteraanien
tukijaostosta.

Majuri Kaj Nyman Pohjanmaan Aluetoimistosta tervehti sotilaita ja kertoi keräystehtävän tärkeydestä
veteraaniemme parhaaksi.

Fysikalisk undersöknings- och vårdanstalt
Fysikaalinen tutkimus- ja hoitolaitos
Fysioterapeut, fysioterapeutti
Aki Yli-Korpela
Källängsvägen 1, Niittylähteentie
KORSHOLM, 65610 MUSTASAARI
Tel. 06- 3223 566, 050-597 4075
vitafysio@netikka.fi

* Palveleva
* Betjänande

* Yksilöllinen * Erilainen
* Individuellt * Annorlunda

Vaasan Kuninkaan Apteekki
Kungs Apoteket i Vasa
ark/vard 9-20 la/lö 10-16 puh/tfn 3168 700
Kuninkaantie/Kungsvägen 72-74
www.vaasankuninkaanapteekki.fi

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

Vaasan Rintama- ja sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja, kamarineuvos Veikko Kurkiala (s.-26) toi sotiemme veteraanien tervehdyksen keräykseen osallistuville varusmiehille. Vakavavin ilmein KAIPR:N nuoret sotilaat kuuntelivat sotaveteraanin kertomusta, kuinka hän 17-vuotiaana vapaaehtoisena lähti sotaan.
Monta läheistä koulukaveria taistelut veivät ja heitä me muistelemme. Olette hienolla ja tärkeällä asialla
veteraanien hyväksi, kannusti ja kiitti Veikko Kurkiala.

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

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

Veteraanikeräys Pietarsaaressa onnistui hyvin Varusmiehet
Uudenmaan Prikaatista hoitivat keräystehtävät sotilaallisen
ryhdikkäästi. Keräys toteutettiin lipaskeräyksenä eri kauppakeskuksissa.
Keräyksen tulos oli hyvä.

Keräyksen toiminnasta vastasivat alikersantti Sundfors, Rauno Hauta-aho,
Matti Ranta ja alikersantti Aspfors.

Vaasalainen nuorimies halusi myös
osallistua Veteraanikeräykseen ja pudotti viikkorahan kolikot lippaaseen.
Hänellä oli kuitenkin kiire ulos aurinkoiseen kevätpäivään, että kuvaaja ei
edes nimeä ehtinyt kysyä. Vasa Reservofcersklubb rf:n varapuheenjohtaja
Kim Kurenmaa toimi kerääjäänä.

Tervetuloa osallistumaan Sotiemme Veteraanit keräykseen Vaasan ja Mustasaaren alueella. Luutnantti
(res) Kaj Sandström vastaanotti Kainuun Prikaatin keräysjoukkueen, joka myös koostui alueeltamme
olevista varusmiehistä.

UUTISET MAAKUNNASTA, KOTIMAASTA JA MAAILMALTA

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

Muista käyttää
mainostajiemme
palveluja!

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Kokkolan reserviupseerit ry:n
toimintasuunnitelma 2011
Tavoitteet
Yhdistyksen kotisivujen toteuttaminen internetiin.
Uusien jäsenten rekrytointi yhdistykseen.
Nuorille upseereille suunnattua toimintaa.
MPK ry:n koulutusmahdollisuuksien hyödyntäminen. Kerho maksaa jäsentensä kurssimaksut maanpuolustuskoulutukseen.
Yhteistyön tiivistäminen
Kokkolan Reserviläisten
ja muiden piirin alueella
toimivien reserviläisyhdistysten kanssa.
Kunniavartioiden järjes-

täminen kaatuneiden muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona.
Osallistutaan veteraanikeräyksen järjestelyihin ha
heidän joululehden myyntiin.
Kerhon omaisuuden taltioinnin jatkaminen.
Piirilehden hyödyntäminen positiivisen julkisuuden
luomiseksi sekä toiminnasta
tiedottamiseen.
Kuntaliitosten vaikutusten selvittäminen kerhoon.

Kevätkausi
11.1.2011 hallituksen jär-

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY.
Pohjanmaan Syöpäyhdistys on perustettu 1956.
Yhdistyksen toimialueena on Pohjanmaan,
Etelä-Pohjanmaan ja
Keski-Pohjanmaan maakunnat.

jestäytymiskokous
15.2.2011 Esitelmätilaisuus.
1.3.2011 hallituksen kokous, kevätkokouksen valmistelu
15.3.2011 kevätkokous
Botnia Printin lehtipainossa
18.5.2011 reserviläisammunta, Kokkolan ampumarata
15.5.2011 kaatuneitten
muistopäivän kunniavartiot
ja lippulinna
25.5.2011 pistooliammunta, Kokkolan ampumarata
6.5.–27.9. reserviläisammunnat perjantaisin kello

Reserviläinen Facebookissa:

Maanpuolustus NYT!
18–20 Kokkolan ampumaradalla, omat aseet
Kesällä ei muuta omaa
järjestettyä toimintaa. Osallistutaan kuntorasteille ja
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piirin järjestämiin tapahtumiin.

Syyskausi
13.9.2011 hallituksen kokous
15.11.2010 syyskokous,
paikka avoin
6.12.2010 itsenäisyyspäivän kunniavartiot ja lippulinna
24.12.2010 jouluaaton
kunniavartiot

Kokkolan reserviupseerit ry:n
painopistealueet vuonna 2011:
1. Yksi yleisöllekin avoin sotilasaiheinen esitelmä
2. Yhdistymishankkeiden loppuun saattaminen
Kälviän Reserviupseerikerho ry:n kanssa.
3. Jäsenmäärän kasvattaminen Kälviän liitoksen
kanssa 40:llä
4. Kokoukset pidetään,
2 vuosikokousta, 6 hallituksen kokousta ja
6 kerhoiltaa.

Pietarsaaren seudun reserviläiset
– Jakobstadsnejdens reservister
Järjestävät seuraavat tapahtumat aiemmin ilmoitettujen ohjelmien lisäksi:
Anordnar följande evenemang utöver tidigare meddelade program:

SRA ampujakurssi – skyttekurs
Teoriakoulutus tapahtuu 2–3 iltana, jonka jälkeen kirjallinen koe ja käytännön harjoitus. Ensimmäinen teoriakoulutus 5.5. klo.18.00, seuraavista päivistä sovitaan kurssilaisten kanssa. Osallistujien on hyvä tutustua
sääntöihin jo ennen kurssia.
Kurssimaksu: 50€ (teoria + käytännön koe) ja käytännön harjoituksissa
ja ammunta-kokeessa kurssilaiset kustantavat itse a-tarvikkeet.
Yhdistyksen aseet ovat käytettävissä, joten omia ei tarvitse.
Kurssilaisilla on oltava voimassa oleva ampumaharrastusvakuutus.
Ilmoittautumiset viim.30.4. Mikael Skytte 050 598 3142
tai mikael.skytte@kolumbus.
Teoriutbildningen ordnas på 2–3 kvällar varefter teoriprov och praktiska
övningar. 5.5 kl. 18.00 ordnas det första teoritillfället, om fortsättningen
överenskommes med kursdeltagarna. Deltagarna bör bekanta sig med
regelverket redan innan kursen.
Kursavgift: 50 € (teori + praktiskt prov) och kursdeltagarna står själva för
ammunitionskostnaderna under de praktiska övningarna och det praktiska säkerhetstestet.
Föreningens vapen nns fritt till förfogande så man behöver inte egna
vapen.
Deltagarna bör ha ikraftvarande skytteförsäkring.
Anmälning senast 30.4: Mikael Skytte 050 598 3142,
eller mikael.skytte@kolumbus.

Kanotsafari – Kanoottisafari
Lör/Lau14.5 Lappfors – Esse. Start från simstranden i Lappfors nerför
Esse-å till Esse Highland där vi tar iland och grillar korv. Lähtö Lappforsin uimarannalta Ähtävän jokea alas Esse Highlandiin jossa grillataan
makkaraa.
Färden tar ca 4 h, kesto n. 4h
Arrangören har 8 kanadensare till förfogande men deltagarna kan även
använda egna, järjestäjällä on enintään 8 kanoottia käytettävissä mutta
osallistujat voivat myös käyttää omia.
Anmälning/ Ilmoittautuminen senast/ viim. 7.5.
Jan-Erik Backlund 050 356 0778
Mer info om föreningens evenemang via www.pj-res.net
Lisätietoa yhdistyksen tapahtumista www.pj-res.net
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Kokkolan
reserviupseerit
ry:n toimihenkilöt
Puheenjohtaja ja postin
saaja: ylil Kari Autio, Sipolanpolku 9, 67100 Kokkola,
asianajaja.autio@elisanet.,
0400-448240, 06-8349441
Varapuheenjohtaja maj.
Keijo Knuuttila, Viherlaaksontie 14, 67700 Kokkola,
keijo.knuuttila@netikka. ,
050-511 5905, 06-831 1966
Sihteeri: ltn Pasi Paasila,
Pohjoinen Vattungintie 20,
68550 Öja, pasi.paasila@
kokkola., 0400-911 043
Koulutusupseeri: maj.
Jari Myllymäki, Honkatie
1-3 A4, 67100 Kokkola,
jari.myllymaki@pohjola.,
050-026 5147
Urheilu- ja nuorisoupseeri: ylil. Osmo Saarinen,
Pajukuja 11, 67400 Kokkola, osmo.saarinen@netikka.
, 040-7184930
Ampumaupseeri: ylil.
Jaakko Kemppainen, Holminkatu 7, 67100 Kokkola,
jaakko.kemppainen@componenta.com, 050-593 9507
Tiedotus- ja lippu-upseeri: ins- ylil. Esa Kaustinen,
Kevättie 1, 67200 Kokkola,
esa.kaustinen @gmail.com,
0500-669 593
Taloudenhoitaja: kapt.
Ensio Korkeasaari, Torikatu 16 A 7, 67100 Kokkola,
ensio.korkeasaari@lemminkainen., 0400-367 075
Yhdysupseeri KokkolaKälviä: kapt. Perttu Marttila, Puistokatu 4, 67100
Kokkola, perttu.marttila@
kolumbus., 06-822 5555,
044-736 5555

Huhtikuun eduskuntavaalit lähestyvät. Miten käy maanpuolustuksen tulevaisuudessa, vähenevätkö määrärahat,
lakkautetaanko varuskuntia? Kuumin keskustelu vaalien alla on parhaillaan käynnissä Facebookissa.
Tule ja kanna kortesi kekoon: Maanpuolustus nyt
-ryhmä kokoaa aiheeseen liittyvän keskustelun sosiaalisessa mediassa. Mukaan on värvätty niin kansanedustajaehdokkaat, aktiiviset vapaaehtoisen maanpuolustuksen harrastajat kuin mediaväkikin.
Ryhmän taustalla ovat vapaaehtoisen maanpuolustuksen uutislehti Reserviläinen, Suomen Reserviupseeriliitto sekä Reserviläisliitto.

Toimi näin:
Kun olet jo rekisteröitynyt Facebookin käyttäjä, löydät
Maanpuolustus nyt -ryhmän haku-toiminnolla. Fanita,
liity jäseneksi ja vinkkaa vielä kaverillekin! Rautaa
rajalle vai rauhaa maailmaan? Kerro mielipiteesi ja
vaikuta!
Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Ei se mitään, pääset silti lukemaan ryhmän keskustelua osoitteesta
http://en-gb.facebook.com/pages/MaanpuolustusNyt/185885591430102
Maanpuolustusterveisin
Päätoimittaja Mirva Brola
Reserviläinen-lehti

Tutustu Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien kotisivuihin
www.kpmaanpuolustajat.

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

Painos: 6 000 kpl

Seuraava

Pohjanmaan
Maanpuolustaja
2/2011: kesäkuu.
Aineisto 4.6.2011
Osoitteenmuutokset:
RES ja RUL:

Jäsensihteeri
Virpi Kukkonen
(MPY Oy)
Puh (09) 4056 2011,
fax (09) 499 875
Sähköposti:
jasenasiat@rul.
Autojoukkojen Kilta
Ari Olli
050 375 4257
ari.olli@kolumbus.
Kokkolan meriosasto
Jari Kivioja 050-5311463
Sivunvalmistus
Ari Alalantela ja
Päivi Kultalahti

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

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Pohjanmaan KOTU-yksikkö

Laki uudistui – ammunnan harrastaminen jatkuu
Vaikka aselaki uudistuessaan tiukentuu, ei ammunnan
harrastajien ole syytä työntää piippuja santaan ja tyytyä
nukkuviksi harrastajiksi. Pohjanmaan KOTU -yksikkö järjestää tänäkin vuonna useita ampuvia kursseja. Kursseille
osallistuminen on samalla erinomainen keino osoittaa harrastuneisuuttaan myös lupaviranomaisen suuntaan.
Pidä kirjaa harrastamisestasi!
Viimeistään nyt on jokaisen syytä alkaa pitämään kirjaa
omasta harrastuksestaan! Eli selkeästi kirjata ylös harjoittelupäivämäärät sekä harjoittelussa käytetty ase, sen kaliiperi
ja laukausmäärät. Samaan kirjanpitoon merkitään myös
käydyt kurssit sekä mahdolliset kilpailut ym. Näin harrastajalla on esittää harrastuneisuudestaan myös kirjallisia
dokumentteja esimerkiksi aselupahakemuksensa tueksi.

Pohjanmaan KOTU-yksikön
koulutustarjonta 15.3.–30.6.2011
Puolustusvoimien tilamaama sotilaallinen koulutus:
Jalkaväkijoukkueen taistelun perusteet (VEH) / Pauha
Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus:
Taktinen kivääri 1
Henkilösuojaus 1
SRA-ampumaharjoitukset
Taktinen kivääri 2
Taktinen pistooli 1
Taktinen pistooli 2
Tarkka-ammunta pienoiskiväärillä 1
MilFight -reserviläisen voimankäyttö (kesäkausi)

Ampuvia kurssejamme
Perinteisten SRA- ja perinneaseammunnan harjoitusten
lisäksi kurssiohjelmassamme olevat, nousujohteiset taktiset asekurssimme sekä tarkka-ammunta pienoiskiväärillä
–kurssi ovat erinomaisia mahdollisuuksia kehittää ja monipuolistaa taitojaan. IDPA –kursseilla puolestaan syvennytään uuteen lajiin. IDPAn osalta täyttyvät jo jonotuspaikat.

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus:
Perinneaseampumaharjoitukset
IDPA-ammunnan 1. peruskurssi
IDPA-ammunnan 2. peruskurssi
Pohjanmaan Turvallisuuspäivät –
Österbottens Säkerhetsdagar
Ampumaratatalkoot
PV:n nykypäivä ja historia tutuksi

Myös kh -päiviä kursseista
Moni ampuva kurssimme on tänä vuonna huomioitu Pohjanmaan Aluetoimiston taholta, eli ne kerryttävät myös
kh-vuorokausia. Tästä merkintä kurssin esittelyssä koulutuskalenterissa, samoin infoa kurssimaksusta Pohjanmaan,
E-P:n ja K-P:n maakuntakomppanioihin kuuluvien osalta.
Lopuksi infoa muutamista kursseistamme.
Toiminnantäyteistä keväänodotusta,
Juha Ala-aho
Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö

Tapahtumat:
MPK:n ampumakoulutuksen esittely
Perinnekivääri 150m 3 -as. PM-kilpailut
Itselataava res. kivääri 150m PM-kilpailut

16.-17.4 Lohtaja

26.-27.3
2.-3.4
2.4-12.11
9.-10.4
7.-8.5
21.-22.5
28.-29.5
2.6-29.8

Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa

11.4-10.10
22.-23.4
24.-25.4

Vaasa
Vaasa
Vaasa

5.-6.5
10.5
30.5

Vaasa
Vaasa
LENTOSK, Kauhava

25.5
7.5.
16.6.

Vaasa
Vaasa
Vaasa

Lisätietoa kursseista www.mpky. KOTU-päällikkö Juha Ala-aho; juha.ala-aho@mpky.

Tarkka-ammunta pienoiskiväärillä 1
Kurssi pidetään 28.–29.5
Vaasassa.
Kurssi on tarkoitettu pienoiskiväärin omistaville
henkilöille, joilla on aseessaan optinen tähtäin (kiikaritähtäin). Kurssilaisella
voi olla mukanaan toinen
henkilö tähystäjänä, jolla
ei tarvitse olla asetta.
Pelkkä kiikari tai kaukoputki riittää. Tämä tarjoaa
hyvän mahdollisuuden ottaa
mukaan perheenjäsenen tai

tuttavan kurssille.
Kurssin tavoitteena on
antaa perustiedot tarkkaampujien organisaatioista, taistelutekniikasta ja
välineistä. Kurssin aikana
selvitetään oman aseen
lentorata 20–200 metrin
matkoille. Kurssilla opetetaan tarkka-ampujan lisäksi
myös tähystäjän tehtävässä
toimiminen.
Kaikkiin osioihin liittyy
aseturvallisuuskoulutus.

Ensimmäinen päivä toteutetaan pääasiassa luokkaopetuksena ja toinen päivä
vietetään ampumaradalla.
Kurssi antaa valmiudet
osallistua tarkka-ammunnan jatkokursseille.
Kurssista saa todistuksen,
jonka voi esittää esimerkiksi seuraavaa aselupaa haettaessa.
Kurssista saa 2 kh (vast)
vuorokautta.

Taktisen kiväärin ja pistoolin kurssit 1 ja 2
Kurssit alkavat Vaasassa
26-27.3. Taktinen kivääri I
–kurssilla.
Kurssien kohderyhmänä ovat oman itselataavan
lippaallisen kertatulikiväärin / - pistoolin omistavat
reserviläiset ja ammunnan harrastajat. Tavoitteina on opettaa itselataavan
kertatulikiväärin/-pistoolin
turvallinen ja oikeaoppisen
sovelletun (taktisen) käytön
perusteet. Kurssin 1 läpikäynti mahdollistaa osallistumisen ”Taktinen kivääri /
-pistooli 2” -kurssille.
Kurssilla 1 opetettavia asioita ovat aseturvallisuuskoulutuksen jälkeen mm. aseen
kantaminen, ampumaote

Taktinen kivääri. Kuva
Hannu Maunula.

sekä tähtääminen, laukaisu
ja häiriön poisto.
Kun nämä on käyty läpi,
siirrytään sovelluttuihin harjoitteisiin, joissa opetellaan

YHTEYSTIETOMME:
Länsi-Suomen maanpuolustuspiiri /
Pohjanmaan KOTU-yksikkö
(www.mpky./pohjanmaa)

veto kotelosta (pistooli),
sovelletut ampuma-asennot
ja heittolaukaus, sekä lippaan vaihdot, liikkuminen
ja käännökset.
Lopuksi käydään läpi toiminta stressitilanteessa sekä
ympäristön hallinta (uhkasektori 360 astetta)
Kurssilla 2 jatketaan nousujohteisesti ”Taktinen kivääri/ pistooli 1” -kurssin
opetusta. Kurssin läpikäynti
antaa mahdollisuuden osallistua ”Taktinen kivääri 3/
-pistooli 3” -kursseille.
Kurssilla 2 opetettavia
asioita ovat aseturvallisuuskoulutuksen jälkeen mm.
ampuminen vahvemmalla
ja heikommalla kädellä (pis-

Toimisto:
Käyntiosoite:
Postiosoite:

Puhelin:

Tarkka-ammunta
pienoiskiväärillä.
Kuva Juha Ala-aho.

Taktinen pistooli. Kuva Hannu Maunula.

Wolfntie 35
PL 22
65101 Vaasa
pohjanmaa@mpky.
040 756 9960

tooli) / vahvemmalta ja heikommalta puolelta (kivääri),
toiminta asehäiriötilanteessa
ja suojan käyttö.
Tämän jälkeen opetetaan
toiminta eri lähtötilanteista
ja –asennoista, ampuminen
liikkeestä sekä rasituksen
alaisena. Lisäksi käydään
läpi päätöksen teko ampumatilanteessa sekä täysympyräuhkasektorin hallinta.
Taktisista asekursseista
saa 2 kh (vast) vuorokautta.

KOTU-päällikkö: Juha Ala-aho
juha.ala-aho@mpky.
p. 040 756 9960
Koulutuspäällikkö:Hannu Maunula
hannu.maunula@mpky.
p. 040 486 4200 tai 0500 719 283

POHJANMAAN
MAANPUOLUSTAJA

N:o 1
Maaliskuu
2011

KESKI-POHJANMAAN
KOTU-YKSIKÖN PALSTA

Keski-Pohjanmaan KOTU-yksikön
koulutustarjonta 26.3.–30.6.2011

Yksikkö on toiminut uusitussa kokoonpanossa vuoden 2011 alusta. Toiminta
on käynnistynyt lupaavasti ja uusia
koulutusideoita on syntynyt kiitettävästi. Näyttää siltä, että vuodesta 2011 on
tulossa monipuolisten ja ennen kaikkea
toiminnallisten kurssien vuosi. Kiitos
siitä kuuluu yksikön aktiivisille ja innokkaille toimijoille!

Puolustusvoimien tilaama
sotilaallinen koulutus

puolestaan ase- ja ampumakoulutuksessa.
Ammunnassa sovelletaan KP:n maakuntakomppanian testiammunnan ampumaohjelmaa. Ensimmäinen testiammunta
järjestetään Perhossa 7.5.2011.
Haastavaa ja toiminnallista koulutusta
saa myös rakennetun alueen taistelusta
Kokkolassa 7.5.2011 ja rannikkojalkaväkitoiminnasta Kokkolan merivartioasemalla 21.–22.5.2011. Kursseilla
käytetään koulutusvälineinä niin ikään
airsoft-aseita. Rannikkojalkaväkikoulutus annetaan ruotsiksi, mutta erittäin
mielenkiintoiselle kurssille ovat tervetulleita myös suomenkieliset reserviläiset. Samalla saa intensiivikurssin toisesta
kotimaisesta kielestä!

PAUHA 2011 lähestyy
Länsi-Suomen maanpuolustuspiirin
pääharjoitus PAUHA 2011 järjestetään
perinteisesti huhtikuun puolivälissä.
Harjoitus on myös Keski-Pohjanmaan
KOTU-yksikön päätapahtuma jo senkin vuoksi, että johtovastuu on keskipohjalaisilla. Harjoituksen johtaja Jani
Pikkarainen tukijoukkoineen on tehnyt
jo runsaasti töitä, jotta harjoitus saadaan toteutettua sujuvasti ja että kouluttajat sekä kurssilaiset saavat mahdollisimman hyvät puitteet laadukkaalle
koulutukselle.
Harjoituksesta ja sen kursseista löytyy lisätietoa PAUHA 2011 -kotisivuilta (www.mpky.) -> Länsi-Suomen
maanpuolustuspiiri -> PAUHA 2011).
Ensimmäistä kertaa harjoitus löytyy
myös Facebookista. "Naamakirjan"
käyttäjät – käykääpä tutustumassa!

KOTU-YKSIKKÖ – haastavia
ja mielekkäitä tehtäviä
maanpuolustusväelle
Yksikön koulutus- ja tukitehtävät mahdollistavat väylän omien taitojen kehittämiseen ja aktiiviseen maanpuolustustyöhön. Tarjolla on monipuolisia tehtäviä
niin reserviläisille kuin muillekin maanpuolustustyöstä kiinnostuneille.
Lisätietoa yksikön toiminnasta löytyy
Keski-Pohjanmaan
KOTU-yksikön kotisivuilta ja allekirjoittaneelta.

Aselajien perustaidot
-kurssi kannustaa
uusia toimijoita
reserviläistoimintaan

Maanpuolustusterveisin,
Jukka Torppa

PAUHA 2011 -harjoituksessa järjestetään Aselajien perustaidot -kurssi,
jossa kerrataan taistelijan aselajitaitoja. Lisäksi kurssilla esitellään MPK:n
reserviläisille suunnattua koulutustarjontaa ja reserviläistoimintaa. KeskiPohjanmaan Maanpuolustajien piiri
ry maksaa kurssilaisten osallistumismaksut. Kurssi on suunnattu ennen
kaikkea niille reserviläisille, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet MPK:n
koulutukseen tai reserviläisyhdistysten
toimintaan.

16.-17.4. Lohtaja
Lohtaja
Lohtaja

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus
Taistelijan sovellettu taistelukurssi
26.3.
Karin Panos
10.4.
Kuljetustoiminta / PAUHA 2011
15.-17.4.
Perustamiskurssi / PAUHA 2011
15.-17.4.
Esikuntatoiminnan perusteet / PAUHA 2011 15.-17.4.
Aselajien perustaidot / PAUHA 2011
16.4.
Yksikön suojelutoiminta / PAUHA 2011
16.-17.4.
Ase- ja ampumakoulutus
1.5.-31.8.
Ase- ja ampumakoulutus
1.5.-31.7.
Palvelusaseammunnat 1-4
1.5.-4.9.
Taistelu rakennetulla alueella 1
7.5.
Taistelijan testiammunta
7.5.
Beväringsförberedande kurs
14.5.
Kustinfanteri 1
21.-22.5.
Ristinevan Rääkki
21.5.
Taistelijan testiammunta
21.5.
Ase ja ampumakoulutus
25.5.-24.8.
Reserviläispyöräily
11.6.
Ammunnanjohtajakurssi
11.6.
Eloonjäämiskurssi 2
18.-19.6.
Ase- ja ampumakoulutus - Jepen Pytty -ammunta 10.7.
Perinneaseammunnat
14.7.
POHJANMAANLINJA
20.-24.7.

Kannus
Haapajärvi
Lohtaja
Lohtaja
Lohtaja
Lohtaja
Lohtaja
Kannus
Ylivieska
Haapajärvi
Kokkola
Perho
Jakobstad
Öja
Kälviä
Kaustinen
Himanka
Lohtaja
Lohtaja
KP KOTU
Haapajärvi
Pyhäjärvi
Ylivieska

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus
Ensiapu- ja varautumiskurssi
9.4.
Alueellinen ensihoitoharjoitus / PAUHA 2011 15.4.
Sotilaskotitoiminta tutuksi / PAUHA 2011 15.-17.4.
Nuorten Pauha / PAUHA 2011
15.-17.4.
Ensihoito maasto- ja poikkeusolosuhteissa / PAUHA 2011
15.-17.4.
Päivä armeijassa
13.5.
Päivä armeijassa
20.5.
Reserviläisten ase- ja ampumakoulutus 2.6.
Intti tutuksi
30.5.-1.6.

Toiminnallista koulutusta
reserviläisille
Toimintavuoden aikana järjestetään
reserviläisille suunnattu ampuma- ja
taistelukoulutusta, jonka tavoitteena
kehittää reserviläisten tilanteenmukaista aseenkäsittelytaitoa. Taistelukoulutusta annetaan Taistelijan sovelletuilla
taistelukursseilla, joista ensimmäinen
järjestetään Kannuksessa 26.3.2011.
Näillä taistelijan ja taisteluparin toimintaan keskittyvillä kursseilla koulutusvälineinä ovat airsoft-aseet. Reserviläisen testiammunnassa painopiste on

Maakuntakomppanian virka-apukoulutus / PAUHA 2011
Tulenjohtokurssi / PAUHA 2011
16.-17.4.
Jalkaväkitaistelun perusteet / PAUHA 2011 16.-17.4.

Reisjärvi
Lohtaja
Lohtaja
Lohtaja
Lohtaja
Kokkola
Kokkola
Pyhäjärvi
Lohtaja

Muu toiminta
Kuntotesti
Kuntotesti
Kuntotesti
Jäsentapaaminen/veteraanit

Tomi Kurikkala nimitettiin Kannuksen-Toholammin paikallispäälliköksi
22.1.2011.

3.5.
14.5.
17.5.
16.6.

Pännäinen
Kannus
Pännäinen
Lohtaja

Lisätietoa kursseista
www.mpky.
-> Koulutustarjonta tai piiritoimistosta.

Länsi-Suomen maanpuolustuspiiri Keski-Pohjanmaan KOTU-yksikkö
Piiritoimisto
Pohjoisväylä, Koulutustalo
67900 KOKKOLA
p. 040 485 4744

keski-pohjanmaa@mpky.
lansi-suomi@mpky.
www.mpky./keski-pohjanmaa
www.mpky./lansi-suomi

Piiripäällikkö ja KP KOTU-päällikkö
Jukka Torppa
p. 040 485 4744
jukka.torppa@mpky.

Koulutussihteeri
Rhea Nykvist
p. 0400 395 909
rhea.nykvist@mpky.

