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Vaasan Reserviupseerikerho 80 v

Ihana maa on tullut osakseni,
kaunis perintö on
minulle annettu.
Ps. 16:6

80-vuotisjuhlassa soitti Pohjanmaan Sotilassoittokunta kapteeni
Sami Salmivuoren johdolla. Soittokunnan toiminta päättyy vuodenvaihteessa.

s. 8

Maanpuolustuskoulutusta 20 v

Maanpuolustuskoulutuksen vuosijuhlaa vietettiin Kaustisella. Vuoden kouluttajana palkittiin Petter
Lillhonga.

s. 4

Turvaa ja
tulevaisuutta

s. 5

Teltan lämmössä oli mukava kuivatella kastuneita jalkoja.
Nuoret oppivat turvallisuus- ja
maanpuolustustaitoja leirioloissa.

s. 27-
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Nyt sytytämme kynttilän
yt sytytämme kynttilän,
se liekkiin leimahtaa, lauletaan tutussa virressä.
Millaisen kynttilän sinä sytytät?
Onko kynttiläsi tunnelman luoja?
Sellainen, jolla syksyinen pimeys
muuttuu lämpimäksi valoksi, jonka loisteessa on hyvä vetää villasukat jalkaan ja käpertyä kuuntelemaan joululauluja tai lukemaan
hyvää kirjaa? Tai ehkä se syttyy
ruokapöydälle, jonka ääressä vietätte perheen tai ystävien kanssa
jouluaaton iltaa. Muistuttaako
kynttiläsi ilosta? Ehkä tänä vuonna sait olla mukana ristiäisissä?
Sytytettiinkö jollekin lapsistasi
tai lapsenlapsistasi kastekynttilä
ja muistutettiin Jeesuksesta, joka
sanoo olevansa maailman valo?
Kertooko kynttiläsi iloisesta juhlan
odotuksesta ja juhlasta, jolloin talo
täyttyy tuoksuista, valoista, äänis-

N

tä ja väreistä? Viekö kynttiläsi sinne
niihin aikoihin ja muistoihin, jolloin
laulettiin kodin kynttilöistä ja haaveiltiin rauhasta? Vai muistuttaako
kynttiläsi niitä valoja, satoja liekkejä, jotka syttyvät pyhäinpäivän illasta
loppiaiseen? Onko surusi vielä kipeä
ja tuore kuin viiltävä haava vai onko
kivi jo sammaloitunut, polku tallattu ja tuttu? Kenelle heistä, hiljaisen
maan asukkaista kynttiläsi syttyy?
Minulta kysytään usein, saako kirkossa itkeä? Kun kaipaus on kipeä,
virren sävel ja Ison kirjan sana, rukouksen kieli ja kirkon kauneus herkistävät. Saako silloin olla heikko
ja itkeä? Ystäväni, eihän ole parempaa paikkaa itkeä kuin kirkko, jonka
seinät ovat nähneet monien murheet
ja huolet. Mutta eivät vain seinien
hirret, sillä myös Jumala näkee itkusi, sellaisetkin kyyneleet, jotka eivät
löydä tietään sydämestä ulos. Kirkko

on olemassa itkua varten. Mutta kirkko on myös hymyjä varten, sellaisia
hymyjä, jotka voit löytää pienen
lapsen silmistä tai kirkkokahveilla
lähimmäisesi kasvoilta. Ja ilo ja riemukin sinne kuuluvat lasten askelissa
käytävillä, ehtoollisen vapauttavassa
sanassa.
Adventin ja joulun kynttilät syttyvät
sinulle, joka kyselet, saako kirkossa itkeä. Ja se syttyy sinulle, jonka
sydän hehkuu iloa ja odottamisen
riemua. Jokainen elävä kynttilä nimittäin muistuttaa hänestä, jolle me
laulamme Hoosiannaa ja Kunniaa
korkeuksissa Daavidin pojalle ja
seimen lapselle, joka ei saavu luoksemme etäisenä eikä kaukaa vilkuttaen kuin naapurien kuninkaalliset.
Jeesus on toisenlainen. Hän tulee
lähelle. Katso häntä ja näet, miten
Jumala tulee keskelle iloasi ja keskelle suruasi pienenä ja hentona kuin

vastasyntynyt jouluna ja vaatimattomana kuin adventin aasilla
ratsastava kuningas. Sellainen
Jumala meillä on. Siksi me
sytytämme adventin ja joulun
kynttilöitä ja laulamme kunniaa ja rauhaa yhdessä enkelien
kanssa.
Joulun iloa ja rauhaa
Kari Tiirola
Lääninrovasti, Haapajärvi

Puheenjohtajan sanat
Syyslomani aikana innostuin lukemaan
rästiin jääneitä julkaisuja ja kirjoja. Osa
kevyempää kirjallisuutta ja osa ihan täyttä
asiaa. Tässä eräs mielenkiintoisimmista
löydöistäni maanpuolustuksen saralta.
Sain käsiini Asevelvollisuus kansalaisoikeutena – kuka kasvattaa, kuka kouluttaa julkaisun, joka kuuluu Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen julkaisusarjaan.
Julkaisu sisältää 12.10.2012 pidetyn seminaarin puheita ja artikkeleita. Mielenkiintoisen näkökulman asepalvelukseen
tuo puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa,
joka tiivistää sanoiksi sen, mitä yksilö voi
hyötyä asepalveluksesta. Hän toteaa mm:
”Koulutuksellisesta näkökulmasta voidaan mainita, että noin 400 000 elossa
olevaa suomalaista miestä ja naista on
saanut puolustusvoimien antaman johtajakoulutuksen. Puolustusvoimat kouluttaa
tällä hetkellä 80 % Suomen vuosittain valmistuvista raskaiden kuljetusvälineiden
ammattiautoilijoista. Puolustusvoimat
on Suomen Punaisen Ristin jälkeen maan
suurin ensiapukouluttaja.

Kasvatuksellisia tavoitteita
voidaan mainita lukuisia
Vuorovaikutustaito kehittyy.
Ryhmässä toimimisen taidot
kehittyvät.
Sosiaaliset taidot paranevat.
Ravitsemustietämys ja terveellisten
elämäntapojen tietämys lisääntyy.
Parhaimmillaan varusmiespalvelus tukee aikuistumista ja vastuuntuntoiseksi
kansalaiseksi kasvamista sekä valmistaa

”

Toivottavasti edut niin maanpuolustuksen
kuin yksilönkin kannalta tulevat viitoittamaan
yleisen asevelvollisuuden tulevaisuuden ratkaisuja.

henkilö työelämään totuttamalla hänet aikaiseen heräämiseen, ohjattuun aikatauluun,
esimiehen kanssa toimimiseen ja asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseen.
Ryhmätyö, sosiaalisuus, yhteisölliset taidot, kuten joustavuus, kyky tehdä kompromisseja ja hallita kokonaisuuksia kehittyvät.
Palvelus luo koko miesten ikäluokalle käsityksen johtamisesta, johtaja-alaissuhteesta,
käskyjen noudattamisesta ja alaisista huolehtimisesta. Varusmiehille syntyy käsitys,
miten hyvän johtajan tulee toimia.”
Varusmiespalveluksella on myös merkitystä tasa-arvonäkökulmasta, maahanmuuttajien kotouttamisessa sekä syrjäytymisen
ehkäisyssä. Asepalvelus on myös nuoren
näkökulmasta vielä viimeinen side koko
miesväestön ja vapaaehtoisten naisten kouluttamisessa. Se on osa yhteiskunnan koulutusjärjestelmää ja elinikäistä oppimista.
Tähän kaikkeen voin yhtyä opettajana ja
rehtorina. Armeija on osa yhteiskuntaa ja
nuoren on hyvä joutua pohtimaan asioita
myös laajemmasta vastuusta. Mitä minä voin
tehdä maani hyväksi? Tässä itsekeskeisessä
maailmassa ajaudumme herkästi tarkastelemaan asioita vain ja ainoastaan oman edun
kannalta. Ja usein vielä aikaa mitataan myös
rahassa, vapaaehtoistyölle ei tahdo helposti
löytyä sijaa. Onneksi tämä talkooperinne ei
ole vielä täysin kuollut Suomesta.
Yleensä asevelvollisuuskeskustelussa
näkökulma on toinen. Mikä on yleisen asevelvollisuuden merkitys? Tarvitseeko Suomi
sitä? Yleinen keskustelu liikkuu lähes aina

tästä näkökulmasta tarkasteltuna, mikä on
tietysti myös luonnollista. Maanpuolustamisen tarpeestahan näitä ratkaisuja tehdään.
Toivottavasti edut niin maanpuolustuksen
kuin yksilönkin kannalta tulevat viitoittamaan yleisen asevelvollisuuden tulevaisuuden ratkaisuja.
Henkilökohtaisella tasolla olen päättämässä kahden vuoden puheenjohtajuuskauttani
yhteispiirin johdossa. Olen saanut tämän
maanpuolustusharrastuksen kautta tutustua
ensinnäkin suureen määrään ihmisiä, joille
vapaaehtoinen maanpuolustustyö on tärkeää,
solmia ystävyyssuhteita ja luoda kontakteja. Toiseksi minulle on annettu mahdollisuus
hoitaa lähes kolmenkymmenen vuoden ajan
erilaisia tehtäviä niin yhdistys, piiri kuin liittotasollakin. Näistä kokemuksista olen kiitollinen. Tätä harrastusta en jätä vieläkään
vaan toimin edelleen kouluttajatehtävissä
MPK:ssa sekä näillä näkymin RUL:n liittohallituksessa.
Tulevalle puheenjohtajalle, Kurikkalan
Tomille, toivotan menestystä ja jaksamista
piirin johdossa. Jokainen puheenjohtaja luo
omat toimintatapansa kaudelleen. Itse asetin
kymmenen kohdan tavoitelistan, joihin kahden vuoden aikana pyrin, olkoon se kädenjälki omasta työstäni, yhdessä piirihallituksen
kanssa. Tavoitteista taisi toteutua seitsemän.
Keskeisiä toteutuneita asioita oli mm. piirin
tilakysymyksen ja materiaalin varastoinnin
ratkaisu. Piiri toteutti matkoja yhdessä MPK:
n kanssa, piirin atk –laitteistot saatiin liittojen
avustuksella kuntoon, jäsenhankintaa yritet-

tiin aktivoida järjestämällä toimintapäiviä, kersantti ja vänrikkipäiviä yritettiin
organisoida PAUHA –harjoituksen yhteyteen. Piirilehden ilmoitushankintaa elvytettiin erityisesti Kokkolan seudulla, ennestään vahvoja ilmoitusalueitahan ovat
jo vuosia olleet mm. Kalajoki ja Kannus.
Alustavat yhteydenotot lehtiyhteistyön
laajentamisesta käynnistettiin vuoden
2013 loppupuolella. Piirin omistamien
ja MPK:n hallinnoimien aseiden uusintaprojekti käynnistettiin myös vuoden
lopulla, sekin liittojen tuella. Tarkoituksena on uudistaa koko Norinco –kalusto
parempilaatuisilla aseilla. Tähän menee
useampi vuosi.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia teitä
maanpuolustustyön ystäviä, joiden kanssa
olen työskennellyt. Yhteistyössä on voimamme! Onnittelen myös ylennettyjä ja
ansiomitaleilla palkittuja. Suuri kiitos
teille kaikille aktiiveille vapaaehtoisen
maanpuolustustyön parissa.
Toivotan lukijoille rauhallista joulun
aikaa ja hyvää uutta vuotta 2014!
Kimmo Tastula
puheenjohtaja, Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien piiri
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6. Joulukuuta – Suomi 96 vuotta

Lippu nostakaa. Juhlallinen lipunnosto Vaasan Kasarmintorin perinnemuurilla.

Seppelpartiot sankarihaudoille ja eri muistomerkeille. Puhe ja saatesanat
Hans Frantz. rl

Lippulinna kielekkeisen valtiolipun johdolla
sankarihaudoille.

Vaasan Lottakuoro ja “Suomen laulu”. Juhlajumalanpalvelus Vaasan Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa.

Te ette turhaan taistelleet / Te ette turhaan kaatuneet (Yrjö
Jylhä). Kunniavartiossa pursimies Mika Korpela (vasemmalla) ja ylikersantti Pasi Salonen.

Aseveljien muistoa kunnioittaen. Vaasanseudun
Sotainvalidien ja Vaasan Rintama- ja Sotaveteraanien yhteisen havuseppeleen laskivat sotaveteraani Aatto Mukari (oikella) ja Raimo Latvala.
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”Karhun kynnet 20 vuotta”

Rauno Hauta-aho 50 v., Risto Pouttu 60 v., Sakari Hannula 60v. – MPK:n pienoiskilpi.

Piiripäällikkö Jukka Torppa vastaanotti RES-liitonhopeisen ansiomitalin. Luovuttajina Antti Wall ja Rauno Hauta-Aho.

Kapteeni Juhani Alkio, LENTOSK – Keski-PohjanMika Hautamäki Keski-Pohjanmaan maanpuolustajien piirin pronssinen ansiomitali, Aaron Mustajärvi, maan koulutus- ja tukiyksikön standaari.
Onni Mäenpää ja Sinikka Mustajärvi Keski-Pohjanmaan maanpuolustajien piirin hopeiset ansiomitalit.
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Matti Vatka, Jani Pikkarainen, Timo Karvonen, Erkki Laide, Sakari Hannula, Tomi Kurikkala ja Harri Haanpää – Sotiemme veteraanit -keräyksen palkitut.

Toivo Itäniemi, Jörgen Härmälä, Jari Myllymäki, Juha
Möttönen, Antti Wall ja Perttu Tunkkari MPK:n rautaiset
ansiomitalit.

Vuoden toimija 2013 Jouko Liikanen
(Vuoden kouluttajana palkittu Petter
Lillhonga ei päässyt tilaisuuteen).

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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MPK:n ilmapuolutuspiiri palkitsi ansioituneita Kauhavalla
Ilmapuolustuspiirin läntisen koulutusalueen vuoden
viimeiseen koulutustapahtumaan Lentosotakoululle
Kauhavalle kokoontui viikonloppuna 22.–24.11. noin
60 aktiivikouluttajaa kuuntelemaan koulutustuloksia
ja suunnittelemaan vuoden
2014 toimintaa.
Lauantaina 23.11. vietettiin MPK:n 20-vuotisjuhlaa pikkujoulutunnelmissa,
jossa palkittiin ansioituneita
ilmapuolutuspiiriläisiä. Tilaisuus alkoi aluepäällikkö
Matti Soinin ja piiripäällikkö Kari Janhusen puheilla.
Tervehdyksen toi Satakunnan Lennoston komentaja
eversti Sampo Eskelinen
ja Lentosotakoulun johtaja
eversti Jukka Ahlberg, joka
luovutti aluepäällikkö Matti
Soinille LentoSK:n levykkeen. Ilmavoimien Teknillisen koulun tervehdyksen toi
majuri Reima Taipale, joka
luovutti aluepäällikölle Hallin ristin. Lisäksi Pirkkalan
reserviläisten puheenjohtaja
Pertti Luoma luovutti aluepäällikkölle yhdistyksensä
levykkeen.
MPK:n hopeinen ansiomitali myönnettiin: kapteeni Juha-Pekka Kärkiselle
(SATLSTO, Längelmäki),
kapteeni Juha Ojalalle (LentoSK, Kauhava), kapteeni
Juhani Alkiolle (LentoSK,
Kauhava) ja ylivääpeli Timo
Pikkalalle (LentoSK, Kauhava), kapteeni Antti Töllille (LAPLSTO, Rovaniemi)
ja koulutuspäällikkö Jarmo
Hintikalle Suomen Lentopelastusseura ry:stä (Oulu)
MPK:n rautainen ansiomitali myönnettiin: yliluutnantti evp Markku Välimaalle (Kangasala), vänrikki
Aino Koistiselle (Helsinki)
ylikersantti Ville Jokelalle
(Tampere), kersantti Esa

Tervehdystä esittämässä Satakunnan Lennoston komenteja eversti
Sampo Eskelinen.

Mattilalle (Kauhava) ja kersantti Ari Vesalalle (Orivesi)
Ilmapuolustuspiirin
standaarilla palkittiin:
kersantti Ramesh Masawan
(Tampere), vääpeli Jari Peltonen (Tampere), ylikersantti Ari Andersson (Satamala),
korpraali Pekka Tuuttila
(Oulu), majuri evp Veikko Jokinen (Orivesi), yliluutnantti Kimmo Hantula
(LentoSK, Lapua), yliluutnantti (6.12.2013 kapteeni)
Perttu Laihonen (Huittinen)
ja kapteeni Jukka Alamäki
(SATLSTO, Pirkkala)
MPK:n plaketti puualustalla luovutettiin: ylikersantti Marko Paanaselle
(Hämeenlinna), kersantti
Simo Marjamäelle (Kauvatsa), sairaanhoitaja Jenna
Oravasaarelle (Niinisalo),
ylikersantti Jari Ojastille
(Helsinki), ylikersantti Samo Sirènille (Kangasala),
yliluutnantti Arttu Heinälälle (Tampere) ja kersantti Esa
Launikselle (Muurame)
Teksti ja kuvat:
Kaisa Nikkilä,
ILMApp tiedottaja
Lisätietoja: Matti Soini,
aluepäällikkö, puh. 029 929
0902, matti.soini@mpk.

Palkittu aluepäällikkö Matti Soini.

Vasemmalta: Kapteeni Juha-Pekka Kärkinen, yliluutnantti evp Markku Välimaa, kapteeni Juhani Alkio ja
ylivääpeli Timo Pikkala.

Vasemmalta: kersantti Ramesh Masawan, vääpeli Jari Peltonen, ylikersantti Ari Andersson, korpraali Pekka Tuuttila, majuri evp Veikko Jokinen, yliluutnantti Kimmo Hantula ja yliluutnantti Perttu Laihonen.

Vasemmalta: ylikersantti Marko Paananen, kersantti Simo Marjamäki, sairaanhoitaja Jenna Oravasaari,
ylikersantti Jari Ojasti ja ylikersantti Samo Sirén.

Joulukuu 2013

Pohjanmaan Maanpuolustaja

4 / 2013 — 7

RUL
Oulussa
Sunnuntaina maanpuolustusväki runsaslukuisasti osallistui jumalanpalvelukseen Oulun Tuomiokirkossa. Kirkon edustalta noin 80 järjestön lippulinna
marssi Oulun keskustan läpi kokouspaikalle. Edessä keskellä mm. Vaasan Reserviupseeripiirin lippu, jota kantoi reservin majuri Martti Ehrnrooth.

Suomen Reserviupseeriliitto ja neljä muuta valtakunnallista
maanpuolustusjärjestöä järjestivät yhteisen kokousviikonlopun Oulussa. Osallistujat pitivät tilaisuutta erittäin onnistuneena ja toivovat yhteisiä tapahtumia myös jatkossa.
Kokousviikonloppuun liittyvä Valtakunnallinen
maanpuolustusjuhla pidettiin Rauhanyhdistyksen
erinomaisissa kokoustiloissa. Juhlaan osallistui
arviolta noin 500 henkeä. Juhlapuheen piti puolustusministeri Carl Haglund, edessä keskellä, jonka
seurassa istuvat Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mika Hannula ja Reserviläisliiton puheenjohtaja
Mikko Savola. rl

Viiden eri maanpuolustusjärjestön
yhteiseen iltajuhlaan osallistui
yli 400 vierasta.
Myöskin kuuluisat
Oulun Tiernapojat
kävivät esiintymässä juhlaväelle,jotka
olivat olivat erityisen ilahtuneita
Tiernapoikien hienosta esityksestä.

RUL:n liittokokouksen äänet on laskettu. Agronomi,
reservin kapteeni Mikko Halkilahti on valittiin Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajaksi vuosille
2014 – 2016. Kuvassa puolisonsa kera.
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Vaasan Reserviupseerikerho 80 vuotta
Vaasan Reserviupseerikerho
ry:n 80-vuotisjuhlaa vietettiin lauantaina 26.10.2013
Vaasassa ravintola Silveriassa noin 40 jäsenen, seuralaisen ja kutsuvieraan
voimin. Suomen lipun saapumista siivittivät Jääkärimarssin sävelet, joita esitti
Pohjanmaan Sotilassoittokunta. Lippu-upseerina toimineen kapteeni Kaj-Erik
Sandströmin asetettua lipun
jalustalleen kahden naisairueen avulla, kohotutti kerhon
varapuheenjohtaja kapteeni
Pauli Glader maljan kerhon kunniaksi. Sen jälkeen
kerhon puheenjohtaja, luutnantti Juha Ala-aho johdatteli avauspuheellaan kuulijat
juhlatunnelmaan.
Läsnäolijat pääsivät todistamaan Pohjanmaan Sotilassoittokunnan viimeistä Juhlapuheen piti RUL:n puheenjohtaja, professori, RUL:n hopeisella ansiomitalilla huomioitiin kapteeni Väinö Herttua (oikella) ja
esitystä yksityisessä juh- reservin majuri Mika Hannula.
Kerhon puheenjohtaja, ltn Juha Ala-Aho. RUL:n huomionosoitukset kiinnitti
lassa, samoin Soittokunnan
puheenjohtaja Mika Hannula.
yhteisesiintyminen juhlassa
mukana olleen Korsukuoron
kanssa oli viimeinen. Korsukuoro johtajansa Reino
Peltoharjun luotsaamana oli
niin innostunut roolistaan,
että lauluja kimposi loppujen lopuksi enemmän kuin
ohjelmaan oli mahdutettu;
juontajan olikin käytettävä
kaikki keinot saadakseen
sovitettua ohjelma paperille
painettuun muotoon. Mutta
juhlaväkeä se ei haitannut,
päinvastoin, kuultiin kiitoksia musiikkipainotteisesta
ohjelmasta. Pohjanmaan
Sotilassoittokunta esitti johtajansa, musiikkikapteeni
Sami Salmivuoren johdolla
juuri sitä musiikkia, jota vaasalaiset jäävät kaipaamaan
kun soittokunta lakkautetaan
vuoden 2013 lopussa. Salmivuori saikin kerhon pöytäviirin kiitokseksi erittäin hyvästä ja pitkään jatkuneesta Puheenjohtaja Mika Hannula sai vastaanottaa juhlivan kerhon ja Vaasan Reserviupseeripiirin pöytäviirit. Komentaja Jukka Rantaa
muistettiin kerhon historiakirjalla, Etulinjassa ja Teuvo Rodénia kerhon pöytäviirillä. Huomionosoitukset luovuttivat puheenjohtaja
yhteistyöstä.
Juhlapäivällistä seurasi Juha Ala-aho ja reserviupseeripiirin puheenjohtaja Raimo Latvala.
Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajan, professori, reservin majuri Mika
Hannulan puhe. Puhe oli
voimakas puhe kansallisen asevelvollisuusarmeijan säilyttämisen puolesta,

Edessä juhlan keskeinen kunniavieras, kerhon pitkäaikainen jäsen,
sotaveteraani, reservin
kapteeni Lauri Luutonen. Arvokas isänmaallinen juhla päättyi yhteiseen Maamme-lauluun.
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”vain suomalainen mies
voi koko maata puolustaa”.
Vaasan Reserviupseerikerho sai kiitosta aktiivisena
ja esimerkillisenä reserviupseerien yhdistyksenä,
joka huolimatta yleisestä
järjestötoiminnan lamasta
edelleenkin on jäsenmäärältään 32 suurin Suomen
Reserviupseeriliiton 358 jäsenjärjestön joukossa.
Juhlalle toivat tervehdykset Vaasan kaupunki, jonka
esitti toimialajohtaja Jukka
Kentala sekä puolustusvoimat, jonka tervehdyksen
komentaja Jukka Ranta aluetoimistosta. Juhlan lopussa
palkittiin Suomen Reserviupseeriliiton pronssisella
ansiomitalilla kolme Pohjanmaan maakuntakomppanian reserviläistä, (luutnantti
Toni Puutio, pursimies Mika Korpela sekä ylikersantti
Pasi Salonen) jotka suoraan
kertausharjoituksista saapuneina toivat maastopuvuissaan tuulahduksen vakaasta
maanpuolustushengestä.
Hopeisella ansiomitalilla
palkittiin niin ikään kerhon
puheenjohtaja Juha Ala-aho
ja kerhon pitkäaikainen aktiivijäsen, kapteeni Väinö
Herttua. RUL:n puheenjohtaja Mika Hannulalla
oli kotiin viemisinä sekä
juhlivan kerhon että Vaasan
Reserviupseeripiirin pöytäviirit. Yliluutnantti Teuvo
Roden puolestaan palkittiin
mm. 80-vuotishistoriikin
täydennysosan laatimisesta
myös kerhon viirillä, ja komentaja Jukka Ranta jo aiemmin julkaistulla Vaasan
Reserviupseerikerhon laajalla historiateoksella, joka
käsitti vuodet 1933 – 2003.
Päätössanat lausui varapuheenjohtaja Pauli Glader
ja Juhla päättyi yhteisesti
esitettyyn Maammelauluun.
Päivän juhlallisuuksien
aluksi kerhon hallitus kävi
laskemassa havuseppeleen
Sankarihaudoille.
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Pohjanmaan Sotilassoittokunta ja sen päällikkö, kapteeni Sami Salmivuori.

Kerhon hallitus
kunniakäynnillä
Vasan Sankarihaudoilla, jossa havuseppeleen laskivat
puheenjohtaja ltn
Juha Ala-aho ja
varapuheenjohtaja
kapt Pauli Glader.
Mukana olivat
myös ltn Kaj Sandström, joka kantoi
kerhon lippua ja
kerhon kunniapuheenjohtaja maj
Martti Ehrnrooth
sekä kerhon
sihteeri ylil. Teuvo
Rodén.

Juhlamusiikista vastasivat Pohjanmaan Sotilassoittokunta kapteeni Sami Salmivuoden johdolla ja
Korsukuoro dir.mus. Reino Peltoharjun johtamana.

Reserviupseeriliiton pronssisella ansiomitalilla huomioitiin ltn Toni Puutio, pursimies Mika Korpela ja ylik. Pasi
Salonen, jotka kertausharjoituksen kiireistä ehtivät vastaanottamaan ansiomitalin.

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Ylennykset ja huomionosoitukset
Tasavallan presidentti on
ylentänyt itsenäisyyspäivänä
6. joulukuuta 2013 yhteensä 548 upseeria reservissä:
Everstiluutnantiksi 2, majuriksi 22, komentajakapteeniksi 3, lääkintämajuriksi 1,
lääkintäkomentajakapteeniksi 1, kapteeniksi 66, kapteeniluutnantiksi 5, lääkintäkapteeniksi 2, insinöörikapteeniksi 1, yliluutnantiksi
129, merivoimien yliluutnantiksi 9, insinööriyliluutnantiksi 1, lääkintäyliluutnantiksi 1, luutnantiksi 247,
merivoimien luutnantiksi 24,
lääkintäluutnantiksi 7, vänrikiksi 23 ja aliluutnantiksi 4
henkilöä.
Everstiluutnantiksi
Enbom Ari Allan Kouvola
Palmgrén Hannu Antero
Kankaanpää
Majuriksi: Ahtinen Veli Arto Sakari Savukoski, Haapanen Jarmo Harri Antero Nivala, Häggblom Leif Kaius
Helsinki, Hänninen Timo
Juhani Espoo, Juntunen Kari Juhani Oulu, Kuoppala
Heikki Juhani Lappajärvi,
Laukkanen Ari-Pekka Hankasalmi, Lehtimäki Matti Johannes Espoo, Luostarinen
Jouni Sakari Helsinki, Paasikivi Pertti Jari Rauma, Partti
Ilkka Taisto Ensio Mikkeli,
Parviainen Tuomo Tapani
Lappeenranta, Pekola Risto
Arvid Hämeenlinna, Perttula Raimo Tapani Parainen,
Salonen Jukka Sakari Keuruu, Sirviö Kari Tapio Vihti,
Sulkakoski Hannu Tapio
Pietarsaari, Suortamo Veli
Kalevi Turku, Vanhala Jorma Jaakko Paavali Tornio,
Vihervuori Juha Matti Hämeenlinna, Viitanen Eero
Olavi Kouvola, Virta Mika
Antero Helsinki,
Komentajakapteeniksi:
Lahti Hannu Juhani Turku,

Myllyperkiö Jyrki Johannes
Helsinki, Wiljanen Kari Petteri Naantali
Lääkintämajuriksi Halonen Jaakko Ilkka Jyväskylä
Lääkintäkomentajakapteeniksi Sopanen Jouni Tapani Jyväskylä
Lehtemme levikkialueelta
seuraavat reserviupseerit:
Kapteeniksi Ketonen Jussi
Erkki Ilmajoki, Lammi Arto Juhani Soini, Matalamäki
Marko Juhani Seinäjoki
Yliluutnantiksi Flén Elli Agneta Uusikaarlepyy,
Karlsson Jarl Peter Vaasa,
Keski-Opas Kari Tapani Seinäjoki, Kortejärvi Marko Johannes Vaasa, Lahtinen Jari
Asko Lapua, Paasila Pasi Nikolai Kokkola, Rantala Pekka Juhani Kurikka, Rantanen
Kimmo Kalevi Seinäjoki
Luutnantiksi Bildo Mikko
Kari Olavi Seinäjoki, Harjunpää Jussi Nestori Seinäjoki, Hautala Tuomas Antti
Mikael Kauhajoki, Karlin
Paavo Ilmari Vaasa, Koivisto
Juho Ville Seinäjoki, Lehtinen Ville-Tapani Kokkola,
Luoma Valtteri Juhani Kauhava, Mesiäislehto Marko
Juhani Seinäjoki, Mäkipernaa Hannes Kustaa Kauhava, Perälä Jukka Tapio Teuva, Rajaniemi Tomi Kristian
Mustasaari, Rantanen Joni
Nikodeemus Seinäjoki,
Sandvik Petri Matti Kristian
Jalasjärvi, Taimi Petri Ilari
Lapua, Teivaanmäki Harri
Juhani Seinäjoki, Tuhkanen
Joni-Petteri Alavus
Lääkintäyliluutnantiksi
Lilleberg Risto Tapani Laihia, Rajala Timo Pekka Seinäjoki
Vänrikiksi Huhtala Jani
Johannes Lapua, Härkönen
Juha Tapio Kauhava, Kurikkala Tomi Tapani Kannus

Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Pertti Salminen on ylentänyt mm. seuraavat reservin
aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 6.12.2013;
Sotilasmestariksi Rintapää
Paavo Tapani Vaasa
Ylivääpeliksi Jokipii Aija
Annukka Laihia, Uddfolk
Jari Aatos Vaasa, Vaahtoniemi Jussi Kaarlo Matias
Lapua
Vääpeliksi Aro Simo Kalervo Seinäjoki, Koskela Kai
Mikael Kokkola, Norrgård
Arto Juhani Konrad Vaasa,
Nygård Jaakko Tapani Seinäjoki, Paasikivi Yrjö Johannes Kokkola, Poola Keijo
Mikael Jalasjärvi, Potinkara
Pasi Markus Seinäjoki, Rajamäki Erkki Olavi Lapua
Ylikersantiksi Aro Pasi Juhani Seinäjoki, Halmesmäki
Jarkko Kustaa Isokyrö, Härö Maria Hannele Seinäjoki,
Kero Henri Mikael Lapua,
Krans Antto-Päiviö Ilmajoki, Laukkonen Roope Markus Evijärvi, Lehtimäki Toni
Mika Petteri Teuva, Luoma
Mikko Tapio Kauhava, Mattila Simo Tapani Kauhava,
Ranta Matti Jaakko Mustasaari, Saaristo Sampo Ilari
Seinäjoki, Siirilä Mika Onni
Eemeli Seinäjoki, Tarkkanen
Heikki Markus Laihia, Tilus
Mikko Johannes Kokkola,
Vaaranmaa Janne Kalervo
Mustasaari, Vuorenmaa Pasi Mauno Kristian Lapua,
Västi Ari Juhani Seinäjoki,
Yli-Karhu Jaakko Johannes
Lapua
Kersantiksi Autio Sanni
Eveliina Kauhava, Järvinen
Jarno Tapio Seinäjoki, Kataja Janne Tapani Lapua, Knifsund Jan Markus Kokkola,
Koski-Säntti Tuomas Mikko
Kurikka, Latomaa Aki Ilmari Toholampi, Liedes Jarkko

Tapio Kauhava, Loukola
Niklas Henrik Seinäjoki,
Lumppio Ville Matias Veteli,
Mikkilä Tuomas Heikki Olavi Lapua, Mäenpää Juhani
Mikael Ilmajoki, Mäenpää
Tuomo Matias Alavus, Mäki
Anssi Matias Vaasa, Mäkinen Sami Sebastian Vaasa,
Nikkola Joonas Mikael Seinäjoki, Peltokangas Niko
Tuomas Lappajärvi, Peltola
Juho Henrik Mikael Lapua,
Permi Mikko Aleksi Lapua,
Pohjoismäki Rami Eemeli
Veteli, Pukkinen Jyri Kyösti Mustasaari, Rinta-aho Joni
Kristian Alajärvi, Roumio
Marko Kristian Kauhava,
Hannu Sulkakoski, Pietarsaari ylennettiin majuriksi. Saarenmaa Keijo Kalevi
Vaasa, Saari Tuomo Mikael
Taisto Olavi Kaustinen, Mal- Johan Paul Matias Kruunu- Seinäjoki, Saarimäki Simo
kamäki Reijo Henrik Vaasa, pyy, Varpula Henri Tapani Jussi Alavus, Salli Tuomas
Marttunen Markku Juhani Alavus.
Olavi Vaasa, Setälä Raine
Vaasa, Niemi Nea Maurita Alikersantiksi (merivoi- Samuel Ähtäri, Sivunen Jari
Laihia, Olli Joonas Henrik- mat) Koivula Hannu Juhani Mikael Seinäjoki, Storbacka
ki Juhanpoika Vaasa, Passi Vaasa, Somero Rauno Tapa- Rikhard Johannes Kokkola,
Mikko Sakari Kauhava, ni Kokkola
Tolkki Veli-Pekka SeinäPerälä Toni Antero Laihia, Korpraaliksi Alho Teemu joki, Tossavainen Arto TaRantala Jyri Juho Matias Jari Seinäjoki, Haapaluoma pio Kokkola, Tuokko Antti
Seinäjoki, Rinta-Runsala Jari Harri Mikael Isokyrö, Tuomas Seinäjoki, Turunen
Pasi Kalevi Seinäjoki, Rin- Haapoja Jarno Iisakki Sei- Sami Teijo Laihia
taluhta Jesse Henrik Isoky- näjoki, Halmesmäki Keijo Ylimatruusiksi Miiluniemi
rö, Uusimäki Pekka Juhani Antero Kauhava, Halonen Juha Petri Kauhava, VähäKauhava, Ämmänkoski Arto Ville Antti Aleksi Seinäjo- nen Juha Matti Pedersöre
Matti Seinäjoki
ki, Harju Kalle Jaakko KauAlikersantiksi Alatalkkari hava, Hernesniemi Tuomo Pohjois-Suomen SotilasMika Jaakko Olavi Vaa- Antero Lappajärvi, Huhta läänin komentaja prikaatisa, Berglund Eskil Sigvald Mika Jarkko Lapua, Järvi- kenraali Jorma Ala-Sankila
Göran Vaasa, Haga Kjell nen Hannu Kalevi Seinäjoki, on ylentänyt mm. seuraavat
Jan Anders Kruunupyy, Ha- Järvinen Jussi Mikael Vaasa, reservin aliupseeristoon
kanen Veli-Pekka Tapani Kalliokoski Markus Antero ja miehistöön kuuluvat
Kauhajoki, Helkaharju Jari Laihia, Kalliokoski Mikael 06.12.2013
Jouko Mustasaari, Hietalah- Kristian Laihia, Kamppila Vääpeliksi Kerola Jari Pekti Markus Mikael Kokkola, Ville Eero Juhani Seinäjoki ka Kalajoki
Hofman Tomas Johan Vaasa, Koivisto Ville Juhani Vaa- Kersantiksi Saari Martti
Häyry Frank Tomas Kalevi sa, Koivuniemi Sami Ma- Olavi Nivala, Soronen Matti
Vaasa, Koskinen Tero Mi- tias Seinäjoki, Krökki Pasi Aale Pyhäjoki
kael Kokkola, Leivonmäki Tapio Seinäjoki, Kurikkala Alikersantiksi Takkunen
Esa Veli Hermanni Jalas- Jussi Sakari Kokkola, Käk- Petri Ensio Kalajoki
järvi, Linko Jaakko Pentti ränen Ossi Kristian Vaasa, Korpraaliksi Hyry Jarkko
Kauhava, Nisula Petri Pent- Laine Perttu Miika Juhana Allan Kalajoki, Lepistö Jari
ti Kauhava, Snellman Kim Alavus, Latvala Eetu Ilma- Kalevi Ylivieska
Erik Pietarsaari, Strandvall ri Seinäjoki, Lehervo Tomi

Piirin syyskokoukset Ylivieskassa
Keski-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ja Reserviläispiiri kokoontuivat 7.11.
sääntöjen mukaisiin syysko-

kouksiin Ylivieskaan. Kokouspaikkana toimi Centria
AMK. Reserviupseeripiirin
johtoon valittiin Kari Autio

Kokoustunnelmia Ylivieskassa.

Kokkolasta ja Reserviläispiirin puheenjohtajaksi
Rauno Hauta-aho Kokkolasta.

Yhteispiiri Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri
valitsi puheenjohtajaksi vuodelle 2014 Tomi Kurikkalan
Kannuksesta. Kokous vahvisti talousarvion ja toimintasuunnitelman ensi vuodelle. Vuoden 2014 keskeinen
tapahtuma on yhteispiirin
20 –vuotis juhlallisuudet
15.11. Samana päivänä juhlivat myös Kokkolan reserviupseerikerho 80 vuotta ja
Kokkolan reserviläiset 60
vuotta. Yhteisjuhlaa on tarkoitus viettää maakunnallisena maanpuolustusjuhlana,
johon tulee myös sotilassoittokunta.
Kimmo Tastula
Kuvat Eero Muhonen

RUL:n kultaisella ansiomitalilla palkittiin Kari Autio
(oik.) ja hopeisella Jari Myllymäki (kesk.)

Pohjanmaan Maanpuolustaja

Joulukuu 2013

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2013 myönnettyjä kunniamerkkejä
1. luokan Vapaudenristi
Jordan Kari Alpo Erik, Vuorineuvos Kauniainen
2. luokan Vapaudenristi
Kuivala Martti Olavi, Hallituksen puheenjohtaja Vantaa
Tuunainen Jouko Tarmo
Kalervo, Kauppaneuvos
Helsinki
3. luokan Vapaudenristi
Favorin, Jyri Kaarlo, Toimitusjohtaja Espoo, Lahtela
Heikki Juhani, Everstiluutnantti Siilinjärvi, Lirberg
Heikki Kalervo, Puheenjohtaja Fagersta, Mikkonen
Matti Mikael, Everstiluutnantti Kouvola, Raskila
Esko Johannes, Myyntipäällikkö Sastamala, Sirkiä
Ahti Olavi, Ekonomi Espoo,
Virpiaro Matti Sakari, Pelastusylitarkastaja Mäntsälä

myöntää 6.12.2013 mm.
seuraaville ansioituneille
Suomen kansalaisille seuraavat kunniamerkit.
Suomen Valkoisen Ruusun suurristi / Storkorset
av Finlands Vita Ros orden
Katainen, Jyrki, pääministeri, Espoo
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan komentajamerkki
/ Kommendörstecknet av I
klass av Finlands Vita Ros
orden mm. Alahuhta, Matti Juhani, toimitusjohtaja,
Kauniainen
Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki /
Kommendörstecknet av
Finlands Vita Ros orden
mm. Urpilainen, Jutta Pauliina, valtiovarainministeri,
Kokkola

4. luokan Vapaudenristi
Jaakola Pirjo Anja Esteri,
Toiminnanjohtaja Espoo,
Mikkonen Paavo Juhani,
Lehtori Kouvola, Mustalahti
Satu Johanna, Puheenjohtaja
Janakkala

Suomen Leijonan komentajamerkki / Kommendörstecknet av Finlands
Lejons orden mm. Lindqvist, Lars-Johan, professor,
Vasa

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja
Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on päättänyt

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki
/ Riddartecknet av I klass
av Finlands Vita Ros orden

mm. Hänninen, Osmo Juhani, hovioikeudenneuvos,
Vaasa, Skog-Södersved,
Britta Inger Mariann, professor, Korsholm
Suomen Leijonan I luokan
ritarimerkki / Riddartecknet av I klass av Finlands
Lejons orden mm. Hautala,
Lasse Tapani, kansanedustaja, Kauhajoki, Konstari,
Riku Tapio, Local BU Manager, Mustasaari
Suomen Valkoisen Ruusun
ritarimerkki / Riddartecknet av Finlands Vita Ros
orden mm. Kautiainen,
Markku Mikael, geriatrian
ylilääkäri, Pietarsaari, Kerola, Erkki Kalevi, apulaispoliisipäällikkö, Kokkola,
Koivula, Reijo Antero, apulaispoliisipäällikkö, Kuortane, Kronqvist, Bror Matts
Folke, biträdande polischef,
Vasa, Kuisma, Kimmo Kullervo, avohoidon ylilääkäri,
Pietarsaari, Nelimarkka,
Eero Toivo Tapio, ylitarkastaja, Vaasa, Pastuhov,
Kari Juhani, hätäkeskuksen
johtaja, Vaasa, West-Ståhl,
Siv Gunilla Marianne, johtaja, Vaasa, Vik, Gun-Viol
Maria, akademilektor, Vasa,
Vähäsalo, Piia Riikka, pelas-

tusjohtaja, Kalajoki
Suomen Leijonan ritarimerkki / Riddartecknet
av Finlands Lejons orden
mm. Koivisto, Heikki Kaappo, ylikonstaapeli, Seinäjoki,
Lindell, Torbjörn Per Anders,
ylikomisario, Korsholm
Suomen Valkoisen Ruusun
ansioristi / Förtjänstkorset
av Finlands Vita Ros orden
mm. Harjula, Kauko Jarmo,
ylikomisario, Vaasa
Suomen Leijonan ansioristi / Förtjänstkorset av Finlands Lejons orden mm.
Jylhä, Mika Mats Jorma,
kommissarie, Korsholm,
Leppälä, Jouni Matti Antero,
pelastuspäällikkö, Kokkola,
Mäkitalo, Seppo Matias,
tulliylitarkastaja, Kokkola,
Pylkkänen, Terho Olavi,
pelastuspäällikkö, Kokkola
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali kultaristein
/ Medalj av I klass med
guldkors av Finlands Vita
Ros orden mm. Appel, Alf
Mikael, rikosylikonstaapeli,
Malax
Kunniamerkkejä myönnettiin yhteensä 4019.
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Reserviläisliiton ansioristit
soljen kera ja ansioristit
Puolustusministeri on myöntänyt Reserviläisliiton hallituksen esityksestä 6.12.2013
seuraavat liiton Ansioristit
soljen kera sekä Ansioristit:
Ansioristi soljella: Nyberg
Olli, vääpeli, Vantaa
Ansioristi: Hauta-aho Rauno, ylikersantti, Kokkola,
Koskiniemi Kaarlo Antero,
ylikersantti, Lapua ja MäkiHaapoja Mikko Vilhelm,
ylikersantti, Hyllykallio
Reserviläisliiton ansiomitalit liiton esityksestä
Reserviläisliiton hallitus on
myöntänyt seuraavat Reserviläisliiton Kultaiset, Hopeiset ja Pronssiset Ansiomitalit päivämäärällä 6.12.2013:
Hopeinen ansiomitali:
Torppa Jukka, kapteeni, Veteli ja Wall Antti, ylivääpeli,
Kannus
Reserviläispiirien esityksestä Etelä-Pohjanmaa
Kultainen ansiomitali :
Isotalo Antti Kaarlo, sotilasmestari, Voltti
Hopeinen ansiomitali:
Salmivuori Sami, kapteeni,
Vaasa, Uddfolk Jari, vääpeli,
Vaasa

Pronssinen ansiomitali
Hakomäki Jaakko, tykkimies, Vaasa
Keski-Pohjanmaa
Kultainen ansiomitali:
Isokoski Esa, sotilasmestari,
Ylivieska
Serenius Reijo, alikersantti,
Sundby
Hopeinen ansiomitali:
Artismaa Rainer Valentin,
korpraali, Kiuruvesi, Isohanni Janne, vääpeli, Kannus ja
Kurikkala Tomi, kersantti,
Kannus
Pronssinen ansiomitali:
Bäckström Rolf, tykkimies,
Kronoby, Härmälä Jörgen,
korpraali, Forsby, Isokoski
Jaakko, alikersantti, Ylivieska, Kokko Mika Petteri, kersantti, Ylivieska, Valkonen
Esa, korpraali, Pietarsaari ja
West Filip, jääkäri, Esse
Pohjois-Karjala
Kultainen ansiomitali
Vestman Viljo, vääpeli, Ilomantsi
Varsinais-Suomi
Kultainen ansiomitali
Nikkari Jukka Kalervo,
everstiluutnantti, Turku

Suomen Reserviupseeriliitto Ry

LIITTOVALTUUSTO 23.11.2013–2016
Varsinainen jäsen Varajäsen
ETELÄ-HÄME
Antti Koskimäki Reijo Toivonen
Jukka Yrjölä Ilpo Heporauta
ETELÄ-KARJALA
Mika Kainusalmi Aarto Kosunen
ETELÄ-POHJANMAA
Jorma Kallio Pekka Rinta-Hoiska
Jukka Sysilampi Jussi Harjunpää
HELSINKI
Ville Karttunen Seppo Kulmala
Kimmo Kinos Jukka I Mattila
Antti Kokkola Karri Kupari
kapteeni, DI kapteeni, toimitusjohtaja
Keijo Talja Antti Jäntti
Rusila Jukka Pekka Rintala
KAINUU
Terho Pelli Risto Haverinen
KESKI-POHJANMAA
Kari Autio Antti Roiko-Jokela
KESKI-SUOMI
Kari Hämäläinen Tero Tamminen
Kai Jörgensen Arttu Takala
KYMENLAAKSO
Taisto Puustelli Heikki Marjomaa
Juha Tompuri Janne Puonti
LAPPI
Tero Hyttinen Aki Lautamo
ORUP
Sampo Remes Aku Lindström
Matti Tirkkonen Susanna Takamaa
PIRKANMAA
Jaakko Lampimäki Hannu Komppa
Mikko Ritakallio Jussi Pohjala
Hannu Jokinen Ari Paukkunen
POHJOIS-KARJALA
Mika Tukiainen Harri Norismaa

POHJOIS-POHJANMAA
Markku Holopainen Petteri Närä
Eero Virkkunen Jari Oikarainen
POHJOIS-SAVO
Jukka Korhonen Erkki Saarijärvi
Arvi Alpia Mikko Laajalahti
PÄIJÄT-HÄME
Jukka Anttonen Heikki Vahto
SATAKUNTA
Ravo Sarmet Jorma Välke
Arto Ahokas Ari Harju
SUUR-SAVO
Esa Hirvonen Kalevi Vauhkonen
UUSIMAA
Juhani Orhala Juha Kiviniemi
Vahasalo Seppo Jukka Sippola
Kari Vahala Sulopuisto Jarmo
VAASA
Martti Korkiavuori Rodney Strandvall
VARSINAIS-SUOMI
Matti Ankelo Timo Maanpää
Juha Lehtonen Tommi Isoniemi
Tapio Turunen Antti Vuoristo
LISÄPÄIKAT:
Caspar von Walzel Björn Eriksson
Raimo Rousu Janne Jauhola
Kaisu Saraniemi Janne Nurmela
Markus Lassheikki Johanna Törmä
Jyrki Kosonen Esa Forsblom

Puheenjohtaja Mika Hannula liittokokouksessa
Toimintamme varsinaiset
painopistealueet ovat olleet
- jäsenhankinta ja -huolto
- ampumatoiminnan turvaaminen ja kehittäminen
- maanpuolustuskoulutus
sekä
- toiminta- ja vänrikkipäivät.
Näistä ensimmäisen, jäsenhankinnan ja -huollon
merkitystä tuskin voi liiaksi
korostaa. Suuri osa reserviin
siirtyvistä nuorista vänrikeistä ja aliluutnanteista on
liittynyt Reserviupseeriliittoon jo varusmiesaikana.
Näin ollen jäsenhankinta on
meille lähtökohtaisesti huomattavasti helpompaa kuin
muille maanpuolustusjärjestöille. Pullonkaulana meillä
on kuitenkin näistä nuorista
jäsenistä huolehtiminen. Iso
osa heistä jättää ensimmäisen
jäsenmaksunsa maksamatta
ja eroaa toiminnastamme
ennen kuin on tullut siihen
eri oikeasti mukaan. Tämä
pullonkaula voidaan ratkaista
vain reserviupseerikerhoissa.
Nuoret upseerit on otettava
toimintaan mukaan heti, kun
heidät on kerhon jäsenistöön

liitetty. Liitto voi ja sen pitää
tukea jäsenhankintaa mm.
järjestämällä infotilaisuus
reserviupseerikoulussa. Sen
lisäksi liitto on pyrkinyt jakamaan hyviä jäsenhuoltokäytäntöjä kerhojen kesken mm.
järjestämällä yhdistyspäiviä.
Toinen painopistealue listassa oli ampumatoiminnan
kehittäminen ja turvaaminen. Liitto on tuonut esille
useissa yhteyksissä, että
vastuullinen ampumaharrastus on olennainen osa reserviläistoimintaa ja reservin
upseereilla ja muilla reserviläisillä pitää olla mahdollisuus omaehtoisesti ylläpitää
sotilasammattitaitoon kuuluvaa ampumataitoa. Liitto on
toiminut ampumatoiminnan
kehittämiseksi ja turvaamiseksi toimimalla aktiivisesti ampumaratafoorumissa,
osallistunut aiheeseen liittyviin seminaareihin ja tilaisuuksiin, antanut aiheeseen
liittyviä lausuntoja sekä pyrkinyt suoraan vaikuttamaan
eri tahoihin henkilökohtaisten yhteyksien kautta.
Painopistealuista kolmatta
eli maanpuolustuskoulutus-

ta toteutamme pääasiassa
maanpuolustusjärjestöjen
yhteisen koulutusorganisaation eli Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kautta. MPK:n kouluttajista
noin kolmannes on Suomen
Reserviupseeriliiton jäseniä, jonka vuoksi liitolla on
MPK:ssa vahva mandaatti.
Allekirjoittanut toimi 2011
MPK:n hallituksen varapuheenjohtajana. Sen jälkeen
hallituksen jäsenenä on toiminut liiton ensimmäinen
varapuheenjohtaja Mikko
Halkilahti. Liiton edustajia
on myös muissa MPK:n toimielimissä. Maanpuolustuskoulutus ja sen kehittäminen
on varmasti yksi keskeisimmistä Reserviupseeriliiton
painopistealueista. Suuri
osa liiton toiminnasta, on sitten kysymys kannanotoista
tai muusta vaikuttamisesta, liittyy vapaaehtoiseen
maanpuolustuskoulutukseen
tavalla tai toisella.
Painopistealueista toiminta- ja vänrikkipäivät ovat niitä käytännön välineitä, joita
liitto on kehittänyt reserviupseerikerhojen käyttöön.
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Ilomantsin 105 talvisodan päivää Megri –
Ilomantsin alueethan liittyvät
toistuvasti maamme sotahistoriaan jo varhaisimmilta
historian tiedossa olevilta
ajanjaksoilta alkaen. Rajan
läheisyys ei kuitenkaan vaikuttanut Ilomantsilaisten
elämään ennen talvisotaa,
sillä tavoin kuin se vaikutti
vanhan rajan kylien elämään.
Talvisota muutti kuitenkin
kaiken.
Talvisodan alla elämä Ilomantsissa sujui totuttuun
tapaan, elettiin toivossa ja
toisaalta pelättiin pahinta.
Lokakuun seitsämäs päivä
oli varmasti monelle asekuntoiselle miehelle raskas päivä
kun tuli käsky ylimääräisiin
kertausharjoituksiin. Toivottin parasta ja pelättiin pahinta. Monelle Suomen miehelle hyvästijättö perheestä ja
rakkaimmista oli viimeinen.
Alkoi ns yh:n aika .Sotilaiden marssiessa Rajamiesten
avuksi ei vielä uskottu sodan
syttymiseen. Miesten piti joutua talvisavotoille alkoi kuitenkin toisenlainen savotta.
30.11.39 klo 08.00 aamulla
vihollinen ylitti silloisen rajan
Megrissä, Iljanvaarassa ja
Hullarissa n18000 tuhannen
miehen voimin, 147 tykin,
30 kranaatinheittimen, 45
panssarivaunun ja 25 panssariauton sekä konekiväärien ja
kiväärien tuella.NL:n 155 divisioona oli koottu Kalininin
läänissä josta ne alkuvaiheessa oli siirretty puolan rajalle
Opotskaan rajan vartiointiin.
Sieltä edelleen junakuljetuksina lokakuulla Karhumäkeen
josta marssimalla Ilomantsin
rajalle.
Näitä vastaan oli suomalaisilla asettaa ainoastaan
Erillinen pataljoona 11 sekä
vapaaehtoisista ja vanhoista
suojeluskuntalaisista koottu joukkue yhteensä n 800
miestä. Näistä Kapteeni Kivikon komppania oli silloin
rajanvartiointi vastuussa.
Sodanjohto erehtyi pahoin
koska oli ajateltu että huono
ja harvalukuinen tiestö vaikeuttaa isompien vihollisvoimien tuloa.
Kuten arvata saattaa harvalukuisten puolustajien
joukko joutui ylivoiman
edessä vetääntymään tapeltiin päivisin ja vetäännyttiin
öisin. Pataljoonan komentaja
pelätessään saarrostusta antoi
pääjoukolle luvan jättää Kuolismaa joulukuun kolmannen
päivän iltana, neljäs – viides
päivä vetääntymistä jatkettiin
edelleen Möhköön asti yhdessä viimeisten evakoitten
kanssa. Ennen sodan alkua
oli kuitenkin rajanpinnan kylät evakuoitu ilman ylempien
esimiesten lupaa.
Heti sodan alettua oli Möhköön alkanut tulla evakoita,

kävellen ja hevoskuljetuksin
niistä osa majoittui taloihin ja
osa kansakoululle, viimeiset
evakot lähtivät kylästä kuudes
päivä joulukuuta.
Lepoaika Möhkössä ei
mudostunut pitkäksi sillä jo
seitsämännen päivän iltana
klo 16.00 jälkeen vihollisen
kärkijoukko tuli kahden panssarivaunun tukemana Koitajoen sillan luo jolloin pioneerit
räjäyttivät sillan.
Tätä ennen oli myöskin ylin
johto herännyt, perustettiin reserviläisistä kettätäydennys
pataljoonia joista suunnattiin
kolme Ilomantsiin,ne tulivat
Porista, Ilmajoelta ja Kuopiosta.
Kapteeni Engberkin komppania joka sai 7.12.39 päivällä käskyn lähteä vihollista
vastaan tapasikin vihollisen
kärjen Natskapekan rinteessä, päällikkö oli Möhköstä
lähtiessä sanonut miehille että
nyt on hyvä tilaisuus saaha ve-

näläisiltä herroilta kiilto nahkasaappaita. Kuten tunnettua
vihollinen hajoitti komppanian, ps.vaunujen turvin.
8.12 Käytiin kovaa tulitaistelua Möhkön asemissa pst.
Tykin miehistö sai tuhottua
kaikkiaan 3 vihollisen hyökkäysvaunua sekä yhden tykin.
9.12 aamupäivällä saatiin
ilmoitus että vihollinen kiertää selustaan, ja katkaisikin
tien Loukkavan – Poikolan
välillä. Illalla luutnantti Kaltiaisen komppania sai käskyn
avata tie, Oinassalmelta lähti
tien suunnassa hyökkäämään
kenttätäud.pataljoona 5:n yksi
komppania näin tie saatiin auki. Vihollisen tappiot olivat n
200 miestä,uhka oli saatu näin
torjutuksi.
Samana yönä puolustajat
saivat luvan jättää Möhkön
asemat ja vetääntyä Oinassalmelle, ja ensimmäisen kerran
ErP 11 pääsi hetkeksi lepoon.
Lepoaika ei kuitenkaan

muodostunut pitkäksi, sillä ev
Talvela katsoi että Möhkön takaisin valtaus ta on yritettävä
heti kunnes vihollinen kerkiää
sen linnoittaa ja kun oli saatu
vihiä että vihollinen olisi vetäytymässä.
12.12.Oinassalmelta lähtivät hyökkäämään tien etelä
puolella majuri Nikoskelaisen
komentama ErP 11 ja tien pojoispuolella kenttätäydennys.
ptl:na 5 johtajana Kapt Ylinen, molemmilla tavoitteena
Möhkön kylä. Pimeän tulon
ja yhteysvaikeuksien takia
hyökkäys ei onnistunut
13.12 ev Talvela oli tyytymätön toimintaan ja vaati
hyökkäyksen uudistamista ja
vaihtoi ErP 11 komentajaksi
kapt Kivikon, ja pataljoona
sai saman tehtävän kuten
edellisenäkin päivänä tien
pohjoispuolella hyökkäsi
vuorostaan kenttätäyd.ptl:na
X11 komentajana kapt Riite-

suo. Hyökkäystä ei kuitenkaan voitu aloittaa 8.30 koska
Oinassalmen sillan luona oli
vihollisen 4 hyökkäysvaunua,
jotka pst tykit tuhosivat. Klo
10.15 pataljoonat pääsivät
liikkeelle. Tälläkin kertaa
hyökkäys epäonnistui erinäisten syiden takia, ja pataljoonat
palasivat takaisin.
Lepo aika ei taaskaan
muodostunut pitkäksi sillä jo
10 päivä oli Muokonniemen
esikuntaan saatu ilmoitus että iso vihollisosasto kiertää
Nuorajärven kautta selustaan.
Tätä ei aluksi uskottu koska
havainnon tekijä kuumeinen
mies. Kuitenkin lähetettiin
partioita Kortelammen kahta
puolta sekä Taivallammen välistä. Partiot eivät kuitenkaan
menneet tarpeeksi kauas,
kunnes 14.12. puolen päivän
jälkeen kun yksi partio oli
pidättänyt murhasta epäillyt
puolisot Kerviset Kekonie-

men torpasta alkoi tapahtua.
Kello 14 jälkeen nimittäin
vihollinen tulitti Taivallammen yli Muokonniemen esikuntaan menossa olevaa huolto kolonnaa. Onneksi osuma
tarkkuus oli huono ainoastaan
yksi hevonen loukkaantui.
Tätä ennen oli osasto A:n
komentaja ev Ekholm kerennyt ohittaa paikan Ilomantsin
suuntaan ja sai tiedon esikuntaan tapahtuneesta. Ev
Ekholm sai Ev Talvelalta
tiukan käskyn lyödä tielle
päässyt vihollinen. Ilomantsista haalittiin kokoon n 200
miestä käsittävä osasto joka
tuotiin Muokonjärven tasalle
josta lähdettiin etenemään tien
kahtapuolta kohti Oinassalmea. Yön aikana osasto pääsi
etenemään Muokonniemen
rinteeseen asti jossa vihollinen tulitti esikuntaa, vihollisen tultua tuhotuksi todettiin
esikunta tyhjäksi. Kapt Ylinen
oli vetäytynyt taistelun alettua
tien pohjoispuolelle Hyttisen
torppaan jossa puhelimen välityksellä johti taistelua Oinassalmella jossa vihollinen
hyökkäsi sillan molemmin
puolin. 16.12 kers Pynnösen
partio tulomatkallaan esikuntaan sai tuhottua Ravajärven
kankaalla osaston joka käsitti
2 upseeria ja 15 miestä näin
sananviejiä ei jäänyt. Suomalaiset laskivat n 600 vihollisen
kaatuneen lisähsi jäi 34 vankia ja runsaasti sotasaalista.
Näin vihollisen pääsy Ilomantsin tie solmuun oli saatu
estettyä ja eteneminen Tolvajärvellä taistelevien selkäpuolelle.
Joulukuun 22-23 päivien
välisenä yönä Tolvajärveltä
siirretty PPP 7 / kornetti Suorsan komppania yritti vielä kevennys hyökkäystä Möhkön
suuntaan päästen vain vähän
matkaa salmen yli. Yöllisessä taistelussa myös kornetti
Suorsa haavoittui kuolettavasti sekä 3 miestä jäi vihollisen
käsiin, jotka sattuman kauppaa löydettiin 1993 kesällä, ja
vuotta myöhemmin siunattiin
haudan lepoon Pyhäjärven
sankari hautausmaahan.
Tämän jälkeen taistelut
muuttuivat asemasodaksi ja
partio kahakoiksi vihollisen
selustassa.
Sodan päätyttyä rauhanneuvottelut tällä suunnalla
käytiin täällä Möhkössä ruukin patruunan talossa. Jotain
hyötyäkin vihollisen olosta
Möhkössä oli talvisodan aikana, nimittäin he rakensivat
uuden sillan Koitajoen yli sekä kunnostivat sähkölaitoksen, myllyn ,sekä raamisahan
ja jättivät kylän polttamatta.
Korvaukseksi siitä että kaksi
päivää rauhantulon jälkeen
saivat käydä Oinassalmella
räjäyttämässä suomalaisten

Pohjanmaan Maanpuolustaja

Joulukuu 2013

4 / 2013 — 13

Liusvaara – Möhkö -tien suunnassa

liikuntakyvyttömäksi ampumat hyökkäysvaunut.
Neuvostoliittolaisen upseerivangin kertomaa:

Minua on täydellisesti petetty. Meidän sotapropagandamme on täysin valheellista
ja vääristeltyä. Te ette voi va-

lehdella minulle, teidän teoistanne ja käyttäytymisestänne
näen että upseerienne suhtautuminen alaisiinsa ja mie-

histöön on aivan toista kuin
meillä. Meille on selitetty
että suomalaisilla upseereilla
on piiska ja nagani ja niillä pakoitetaan miehet alistumaan.
Sanottiin että miehet ovat
aivan toista mieltä kuin upseerit. Se upseeri joka pidätti
minut suhtautui kanssaan
oleviin miehiin lämpimästi
ja ystävällisesti, kuten tekin
herra komentaja. Hänen ja
teidän otteissanne kun te tarjositte miehelle tupakan oli
jotain sellaista jota ei meillä
nähdä ollenkaan. Minä näen
tämän seikan ulkopuolisena
ja vihollisena paremmin kuin
te itse. Voin tehdä vertailuja
0massa armeijassamme vallitseviin olosuhteisiin. Teillä on
samanlaiset puvut kuin miehilläkin. Lumipuvutkin ovat
yhtä likaisia kaikilla. Meillä
on aivan toisin vastaanottokin täällä on ollut kokonaan
toisenlainen kuin meille on
kuvattu ja opetettu. Olen saapunut teidän luoksenne ja minut on otettu vastaan ihmisenä
eikä vihollisena.
Kenttäsairaaloita oli toiminnassa kunnansairaala,
sekä pineviljelijäkoululla ja
tilapäisesti Kuuksen vaarassa
ja kunnalliskodilla. Lisäksi

kenttäsairaalat Koverossa ja
Heinävaarassa ja Joensuussa.
Kaikkiaan Ilomantsissa oli
9-10 lääkäriä koko talvisodan
ajan. Tappiot koko talvisodan
aikana Ilomantsissa olivat 125
kaatunutta, 275 haavoittunutta
ja 22 kadonnutta. Tappioiden
vähyys Ilomantsin rintamaosalla katsotaan johtuneen
suurelta osin vihollisen passiivisuudesta sodan loppuaikana. Paleltuneina suomalaiset sitä vastoin menettivät
taisteluvahvuudesta yli 400
miestä, tämä johtui kenttätäydennyspataljoonien huonosta
varustuksesta, osa miehiä kesätamineissa, lisäksi ankara
pakkanen, verotti harvalukuisten suomalaisten rivejä.
Parhaimmillaan yli 40 astetta.
Ilomantsin suunnalla, kuten
muuallakin sotilaspapit olivat
tärkeässä asemassa, jakamalla hengen ravintoa joukoille,
pitämällä iltahartauksia teltoissa etulinjan lähellä ja toimittamalla tiedot kaatuneiden
omaisille. Lisäksi heidän liikkuessaa etulinjan joukkojen
luona he toimittivat poikien
kirjeet ja muut asiat kotisuomeen. Samalla he jakoivat
lahjoituksena saatuja virsikirjoja ja Uusia Testamentte-

Sotakamreeri Viljo Vestman.
ja pojille. Sotapäiväkirjoista
löytyy ainakin seuraavien
pappien nimet; Sonny, Ervola,
Erviö, Stenbåk sekä Anttila.
Muistomerkit: Tervaruukin
risteys alue Vanha Suojeluskunnan ja Pohjois- Karjalan
rjavartioston harjoitus alue.
muistokivi v. 41 Rajakomppania 24 reserviläisten vastaanotto paikka.
Oinassalmi Talvisodan
muisto merkki (taiteilija Veikko Jalava) vihitty 30.08.1959.
Oinassalmen silta 1. vihitty
08.08.1939.
Seloste koottu sotapäiväkirjoista, kokoajana sotakamreeri Viljo Vestman

Mielikuvitus teki tepposet
Oli vuoden 1958 tammikuun
naukea pakkasyö. Olimme
lähteneet partiomajan suojasta hiihtämään partiomatkan
paluuosuutta, kun päätimme
toppautua hyvävetisen lähteen luona sijaitsevalle laavule keittämään juotavaa ja
palastamaan.
Lähteellä olivat venäläiset
keittäneet pontikkaa sotien
aikana, paikalla oli säilytetty
keittovehkeitä muistona mainitusta ajasta.
Venäläiset olivat rakentaneet autolla ajettavan tien aina
Ilomatnsin Hattuvaaraan johtavan Kallioniemen lossille
saakka ja huoltivat mainittuun
maastoon kaivautuneita joukkojaan. Joen yli oli rakennettu
tukeista puomi, jota käyttäen
viholliset yrittivät ylittää salmen. Satoja vihollisia kaatui
hullun uhkarohkeasta yrityksestä. Sotamiehelle oli sama
kaatuiko hän suomalaisten
luodeista vaiko omien politrukkien järeiden pistoolien
luodeista.
Mainittu tie oli vieläkin
melko hyväkuntoinen. Soiden
yli he olivat rakentaneet kapulatiet järeästä puutavarasta.
Leveys oli lähes neljän metrin luokkaa. Jäljistä päätellen
tiellä oli ajettu myös raskailla
panssareilla.

Mainittu laavu ja lähde
sijaitsevat noin 700 metrin
päässä rajasta. Ja perusladulta,
joka noudattelee peruspolkua
ja on rajasta 50–100 metrin
päässä näkösuojassa rajasta,
on matkaa mainitulle laavulle
noin 600 metriä.
Siihen aikaan alue oli synkkää havumetsää, jota sodan
raskaiden aseiden rumputuli
ei ollut raiskannut. Monet
kerrat tapasivat partiot toisensa mainituilla alueilla. Ja
nopeampi selvisivoittajana
automaattiaseiden niittäessä
vastapuolen partion niille sijoilleen. Tapasimme silloin
tällöin hävinneen partion
luut ja varusteiden jäännöksiä. Kerrankin istahdimme suomalaisen esikunnan
jäännösten päälle. Päälle
sananmukaisesti, kun itsekin
istahdin muka kiven sijasta
täyden patruunalaatikon päälle. Tarkemmin sammaleita
kuoriessamme totesimme
paikalla olleen suomalaisen
komentopaikan, josta oli tullut kiirus lähtö. Kiväärin ja
konepistoolin patruunoita oli
runsaasti, samoin käsikranaatteja ja polkumiinoja. Oli onni,
etteivät miinat toimineet liikkuessamme pienellä aukiolla.
Tulimme laavulle. Tällä
laavull aoli punapäinen kaa-

risaha ja kirveenkalhu. Kaverini sahasi sopivankokoisen
kelon, joita oli suonlaidalla
satoja. Hän pätki halot ja minä
rikittelin nuotiota. Se syttyy
konstailematta vuolluilla kiehisillä. Rajamiehen sanonta
onkin: tuulella tuohta, sateella
tervasta.
Yhtäkkiä kuulimme olemmat samanaikaisesti, kun
suolla sisämaasta päin hiihtää mies kuuluvasti yskien ja
ähkien kohti laavua! Suksien
suihe ja sauvojen sompien ääni kuului melko läheltä.
Potkaisin alkavaan nuotiopaloon lunta ja kaveri lopetti
kelon pätkimisen. Tarkensimme kuuloamm alaittaen
turkislakkimme korvukset
ylös. Tulija oli arviolta jo alle
sadan metrin päässä.
Suhahdin kaverilleni: Ole
valmiina mikäli hiihtäjä aloitta tulen tai yrittää karkuun.
Vastaamme tuleen ja keskeytämme karkuunyrityksen.
Komennan miehen tulemaan
tänne!
Huusin: Täällä on kaksimiehinen rajamiespartio.
Meillä on tulivoimaa! Hiihtäkää ääntäni kohti kädet
ylhäällä. Olette aseittemme
tähtäimissä! Jos teillä on
ampuma-ase ja avaatte tulen,
vastaamme tuleen!

Yllätykseksemme hiihtäjä
yskäisi muutaman kerran ja
pysähtyi. Toistin käskyni. Ei
tulosta. Sanoin kaverilleni:
Mennään hakemaan tulija.
Sinä koukkaat vasemmalta ja
olet valmiina avaamaan tulen, jos hän tekee sen ensiksi.
Silloin syöksyt lumeen. Minä
koukkaan oikealta ja teen samoin. Avaat tulen vain käskystäni jos minä avaan ensin.
Huusin: Hyvä on! Pysykää
paikallanne, tulemme hakemaan teidät! Jos yritätte karkuun, avaamme tulen, samoin
jos te avaatte tulen!
Hiihdimme asemme varmistamattomina ja tapasimme toisemme noin 150 metrin päässä lähtöpisteestä. Mitä
HELVETTIÄ! Eihän täällä
ole latua! Kuutamon valossa erotimme hiiren ja vanhat
jäniksenjäljet!? Aloimme
hiihtää spiraalia, eikä alueella ollut merkkiäkään ladusta
tai hiihtäjästä! Palasimme
laavulle hiljaisina poikina,
Keitimme kahvia ja söimme
loput eväistämme.
Olimme vartioasemalla kello seitsemän aikoihin. Tein tapahtumasta luonnospiirrosen
ja tarkan selostuksen. Vartiopäällikkö epäili, että olisimme
nauttineet alkoholia, jonka
luonnollisesti kiistimme jyr-

kästi.
Päällikkö ilmoitti asiasta
eteenpäin ja esikunnasta tuli
käsky pysyä minun ja kaverini vartoasemalla. Itse komentaja tulee vartioasemalle.
Hän, esikunnan rajatoimiston
päällikkö, apulaiskomentaja
ja suojelupoliisin tarkastaja
tulivat vartioasemalle ennen
puolta päivää.
Saimme autokyydin rajalle, josta seurue jatkoi hiihtäen tapahtumapaikalle. Sinne
päästyämme komentaja käski
kaverini ja minun toimimaan
tarkasti kuten toimimme edellisenä yönä. Annoin samat
käskyt ja ohjeet sekä samat
käskyhuudot. Seurue seurasi
minun perässäni yöllistä latua
edessäni.
Tietenkin alueella oli vain
meidän ladut. Palasimme
laavulle ja rakensimme tulet
sekä keitimme kahdella pakilla seurueelle ja itsellemme
kahvit.
Sanoin komentajalle:
Herra eversti! Olen valmis
lähtemään psykiatrisiin tutkimuksiin, mutta kuulesistamme havainnoista en luovu.
Samoin sanoi kaverinikin.
Herrat keskustelivat hetken ja
komentaja sanoi: Emme epäile teidän mielenterveyttänne,
eikä teidän tarvitse alistua

terveyttänne selvittäviin tutkimuksiin. Tähän on yksinkertainen, mutta harvinainen
selitys. Toinen teistä ajatteli
tiedostamattaan mainittua tapausta. Toinen oli sattumalta
samalla ”aaltopituudella” ja
vastaanotti kaverin viestin,
jolloin se vahvistui molemmille. Kun minä aloin toimia,
havainto ”loppui2.
Se oli oppimattomille
nuorille suuri helpotus. Komentaja, sotaveteraani kertoili muitakin sotien aikana
tapahtuneita vastaavanlaisia
tapahtumia.
Hiihtelimme autoille lyhyen talvipäivän jo ollessa
pimeä. Kertasimme illan
mittaan kaverini kanssa kavereillemme tapahtuman kulkua
heidän naureskellessa hyväntahtoisesti.
Eikä mainittu tpaus ollut ainoa selittämättömäksi jäänyt
tapahtuma. Kerrankin toistakymmentä rajamiestä todisti
suuren kuivan määnynkannon suhinaan pudotessa ilmasta järven rantahietikolle
ja pomppiessa vedenrantaan.
Se onkin eri tarinan aihe.
Ilmari Matinniemi
toimiups.evp
Kiuruvesi
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Svenska dagen 2013
Årets svenska dag rades på
traditionellt vis på Nylands
brigad i Dragsvik. Firandet inleddes med visitering av paradtrupperna på
brigadens aggplan och en
kort andakt hölls och Kommodor Olavi Jantunen höll
ett tal till de trupperna och
de inbjudna gästerna. Vid
tillfället premierade fem
stycken aspiranter som uppnått berömliga poäng i Reservofcersskolans kurs 242,
till dessa överlämnades ett
stipendium. Samtidigt blev
också 13 jägare befodrade
till korpraler.
Nylands brigads gille lade
även ner en krans vid minnesstenen i Dragsvik. Därefter föryttade vi oss för att
se på paraden. Därefter bjöds
det på kaffe och tilltugg på
ofcersmässen, vid samma

tillfälle beviljades 4 personer
Siikajokikors med svärd och
8 personer Siikajoki med
diplom. Det delades också
ut stipendium å utbildare på
brigaden.
Dagen avslutades med
Nylands brigads gilles höstmöte, på höstmötet presenterades de kommande
ändringarna för Österbottens del, de nuvarande fyra
avdelningarna blir två från
och med årsskiftet. I framtiden blir det en avdelning
i norra Österbotten och en
i Södra Österbotten och
gränsen går vid forna kommungränsen Oravais och
Vörå, konstituerande möten
kommer att hållas i början av
januari.
Text och bild
Rodney Strandvall
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Virolainen Raul Kuutma
Viron – Suomen sillalla
Suomalaisille on vähemmän
tunnettua virolaisten nuorten
miesten hakeutuminen Talvisodan ja erikoisesti Jatkosodan aikana palvelemaan
Suomen armeijassa Neu-

vostoliiton Puna-armeijaa
vastaan. Monet kokivat
vastenmieliseksi liittymisen Saksan Waffen-divisioonaan, niin myös nuori
Raul Kuutma syksyllä 1943.

Suomen-poika Raul Kuutma palkittiin Suomen
Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan ritarimerkillä.

Suomen-poika Raul Kuutmalle on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun
Ritarikunnan 1. luokan ritarimerkki hänen työstään
Suomen-poikien sekä Viron ja Suomen suhteiden
hyväksi.
Kuutma toimi Jatkosodassa taistelleiden virolaisveteraanien hyväksi
jo ennen Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen perustamista vuonna
1992. Vuodesta 1989
Suomen-pojat toimivat
Elias Lönnrot-seuran
Suomen-poikien jaostona.
Kuutma oli Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen hallituksen jäsen ja
toiminnanjohtaja vuoteen

1997 saakka. Puheenjohtajana hän toimi vuoteen
2000, minkä jälkeen hänet kutsuttiin yhdistyksen
kunniapuheenjohtajaksi.
Kuutman toiminta-aikana veteraaniyhdistyksen ansioita olivat muun
muassa Suomen-poikien
matrikkeli, oman hautaalueen saaminen Tallinnaan sekä perinneyhdistyksen perustaminen.
Raul Kuutma on kirjoittanut ja toimittanut useita
kirjoja sekä viroksi että
suomeksi.
Lähteet:
SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tallinna, Embassy of Finland, Karelia-lehti huhtikuu 2006

Suomi koettiin silloin läheiseksi maaksi, osaksi heimotunteen ja osaksi myös siitä
syystä, että Suomi oli sankarillisesti pistänyt vastaan
itäisen suurvallan pyrkimyksiä kohtaan Talvisodan
1939–40 aikana. Suomalaisen pirtutrokarin vene haki
16 virolaista miestä Virosta
Suomeen, jolla myös Raul
Kuutma siirtyi Suomenlahden pohjoisrannalle.
Virolaiset vapaaehtoiset
siirrettiin kuulustelujen jälkeen Helsinkiin Jollaksen
kartanoon, jossa heille tarjottiin mahdollisuutta joko
mennä metsätöihin tai sotilaskoulutukseen. Kaikkiaan 3350 nuorta virolaista
liittyi Suomen armeijaan.
Raul Kuutma koulutettiin
Kouvolassa monen muun
virolaisen ohella ja heistä
muodostettiin kaksi komppaniaa. Koulutetuista nuorista virolaisista muodostettiin oma Jalkaväkirykmentti
200, joka siirrettiin aluksi
rintaman taakse reserviksi.
Myöhäisemmässä vaiheessa he osallistuivat myös
Kannaksen suurhyökkäyksen torjuntataisteluihin ja
antoivat näin oman osansa
Suomen vapauden säilymisen puolesta. Heistä ryhdyttiin käyttämään nimitystä
”Soome-poisit eli Suomenpojat”. Tunnuslauseekseen
he valitsivat kunniakkaan
”Suomen vapauden ja Viron
kunnian puolesta”.
Saksalaisten aloitettua vetäytymisensä Virosta kesällä
1944 JR 200 miehille tehtiin
kysely siitä, ketkä haluaisivat palata takaisin kotimaahansa. Viroon halusi palata
1728 miestä ja Suomeen oli
jäämässä vain 163 sotilasta.
Lopulta palaajia oli yhteensä 1752. Marsalkka Mannerheim kotiutti virolaiset
vapaaehtoiset elokuussa
1944. Virolaiset ”SoomePoisit” kuljetettiin Paldinskiin ilman aseita saksalaisten

vaatimuksesta. Lyhyen koulutuksen jälkeen Suomen-pojista muodostettu pataljoona
suunnattiin vastahyökkäykseen Tarton rintamalle venäläisiä joukkoja vastaan.
Huomattavan ylivoimaista
vihollista vastaan nämä joukot pystyivät ilman raskasta aseistusta pysäyttämään
venäläisten hyökkäyksen ja
viivyttämään vihollista lähes
kolme viikkoa. Saksalaisten
suunnitelmien mukaan virolaisten joukkojen tuli siirtyä
Viljandin kautta Riikaan ja
sieltä edelleen Saksaan. Tähän virolaiset eivät kuitenkaan olleet valmiita ja suurin
osa heistä halusi sotia omalla maaperällään ja siirtyivät
siitä syystä kotiseuduilleen
ja Viron metsiin. Näin syntyi käsite ”Metsäveljet – Metsavennad”, jotka aseellisesti
vastustivat neuvostomiehitystä vielä 1950-luvulla. Josef Stalinin kuoleman jälkeen
myönnetty yleinen armahdus
1955 käytännössä lopetti
Metsäveljien toiminnan. Eräs
viimeisistä Metsäveljistä oli
69-vuotias August Sabbe, joka hukuttautui tai hukutettiin
28. syyskuuta 1978 Vohandu
-jokeen KGB:n sotilaiden
takaa-ajamana.
Suomen-Pojilla oli edessään kova kohtalo Neuvosto-miehityksen aikana.
Suomessa sotineita etsittiin
aktiivisesti ja heitä myös ilmiannettiin viranomaisille.

Viron Neuvostotasavallan
tuomioistuimet määräsivät
suurimmalle osalle Suomessa taistelleista pakkotyötä 20+5 vuotta, joista
suurin osa suoritettiin pakkotyöleireillä Siperiassa.
Kahdenkymmenen vuoden
jälkeen seurasi vielä viiden
vuoden sisäinen maasta karkoitus, jonka aikana tuomittu ei vielä voinut palata
kotimaahansa. Usein myös
heidän perheenjäsenensä
kyyditettiin Siperian.
Raul Kuutma on ollut aktiivisesti ”Soomi-vennad”
-yhdistyksen toiminnassa
mukana toimien sen sihteerinä, puheenjohtajana ja nykyisin kunniapuheenjohtajana.
Pietarsaaren reservinupseerien sotahistoriallisella matkalla viime kesänä matkalaisilla
oli kunnia tutustua häneen
ja kuunnella hänen kertomuksiaan sota-ajasta ja sen
jälkeisestä aikanaan meille
kovin salatusta virolaisten
neuvostoelämästä. Harvoin
on lähes kaksituntisen esityksen aikana ollut niin hiljainen
ja keskittynyt yleisö millään
kokemallamme luennolla.
Hänen kirjoittamastaan ja
kokoamastaan kirjasta saa
selkeän kuvan siitä, kuinka
hän on tehnyt pitkään sodan
jälkeen työtä itsenäisen ja
vapaan Eestin valtion puolesta. Hän on istunut samassa pöydässä presidenttien ja
muiden päättäjien kanssa.

Veteraanikeräys Pietarsaaressa sujui
perinteiseen tapaan. Tulos hyvä

Keräyksen voimakaksikko
Matti Ranta ja C-H Othman.

Varusmiehet käskynjaossa

Tapaamisessamme hän ei
tätä korostanut, mutta kirjaan ”Kaksikymmentä vuotta Viron – Suomen sillalla”
eri henkilöiden kirjoittamat
kertomukset ennen Viron
vapautumista tai sen jälkeen
kertovat tästä selkeästi. Kirja
keskittyy tapahtumiin Viron
itsenäistymisen jälkeen. Viro julistautui itsenäiseksi 20.
elokuuta 1991, kun Neuvostoliitossa tapahtui epäonnistunut vallankaappausyritys.
Suomi empi naapurivaltion
itsenäisyyden tunnustamista pelätessään ärsyttävänsä
suurta naapuriaan. Tapahtumien myötä löydettiin
kuitenkin hieno tapa toimia
tilanteessa, jota lähes kukaan
ei voinut ennustaa edes vuottakaan aikaisemmin. Suomen hallitus ilmoitti nuoren
pääministerinsä Esko Ahon
suulla, ettei Suomen tarvitse
tunnustaa Viron uutta itsenäisyyttä, koska se ei koskaan
ollut tunnustanut de jure
Viron liittymistä Neuvostoliittoon. Siten Suomi saattoi
todeta Viron itsenäisyyden
edellisen tunnustuksen olevan edelleen voimassa!
Ensimmäisen kerran Suomi päätti 7. kesäkuuta 1920
tasavaltansa presidentti K.
J. Ståhlbergin allekirjoituksella tunnustaa Viron itsenäisyyden ensimmäisenä
valtiona maailmassa.
Hannu Sulkakoski
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Sotaorpojen joulujuhla
Pohjanmaan sotaorpojen pohjoisen alueen Joulujuhla vietettiin
30.11.2013 Kannuksen Rauhalassa.
Tilaisuus aloitettiin perinteisen
joulupöydän ruokailulla, jonka
jälkeen Sirkka Keskitalo toivotti
läsnäolijat tervetulleiksi ja Erkki
Simukka luki Jouluevakeliumin.
Musiikista vastasivat – Sotaorpojen lauluryhmä dir.cant. Veli
Ainalin johdolla sekä sotaorpojen
”Tyttöjen lauluryhmä” Perhojokilaaksosta.
Yksinlaulua esittivät – Pentti
Pouttu ja Jenni Kuhmoinen. Kuultiin ja nähtiin Erkki Kujalan esitys
”Tarinoita elämästä”. Perinteisen
”Tiernapojat” esittivät Veli Ainali,
Mikko Himanka, Kalervo Isohanni
ja Antero Kumpumäki.
Ohjelmaan kuului myös yhteislaulua. Loppusanoissa Puheenjohtaja Aulis Karvonen kertoi
vielä tämänhetkisestä Kaatuneitte
Omaisten liiton toiminnasta ja sotaorpotunnus asiasta.
Juhlan päätteksi vielä noin 150
henkeä kahvitteli ennen kotiinlähtöä.

Tiernapojat.

Tyttöjen lauluryhmä.

Lauluryhmä.

Pentti Pouttu.

Erkki Kujala.
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Elämäni ainut ”ISÄ”-joulu
(70 vuotta sitten)
Elettiin joulunaikaa 1942
Alahärmän Pelkkalan kylässä. Kylää pidettiin tuolloin
”mettäkylänä”
– 15 km kirkolle, – ei
sähköä, – ei vettä ja tiekin
lähes olematon. Kylässä oli
tuolloin noin 40 savua ja yli
sata henkeä.
Kylässä oli hyvä yhteishenki, joka varsinkin sodan
aikana korostui , - toisten
auttamisena, ilon, murheen
ja puutteen jakamisena. Sosiaalinen kanssakäyminen
oli luonnollista, omien töiden ohella naiset leipoivat,
pitivät ompeluiltoja ja lähettivät joulupaketteja omille ja
tuntemattomille.
Noihin iltoihin oli usein
pakko ottaa myös lapset mukaan, varsinkin jos ei kotona
ollut ketään.
Kotona ei joulun -42 tulo
juurikaan muusta elämästä
poikennut, asuimme Maijaäitin kanssa hellakamarissa,

tupa kun oli niin kylmä.
Nurkkapöydällä oli pieni
joulukuusi, jota koristi eri
maiden lippusiima, ryssän
lippu oli poltettu. Kuusessa
roikkui myös muutama kynttilä rautalangasta tehdyssä
koukussa, jossa oli lyijytähti
painona. Kynttilöitä ei koskaan poltettu ne olivat vain
koristeena. ( Myöhempinä
vuosina joulukuusi roikkui
tuvassa takkihirren päässä
ja joskus siihen laitettiin langasta roikkumaan nisuäijä).
Joulunaikaan hoidettiin
lehmät, lampaat, sika ja hevonen kuten muulloinkin
käytiin kylällä kuuntelemassa radiouutisia joku odotti
jouluterveisiä radion kautta
omaisiltaan ja tuttaviltaan.
Kylässä oli tuohon aikaan
kolme patteriradiota, akut
piti ladata Jepualla, jonne
matkaa yli 20 km.
Kylän yhteisiä tilaisuuksia
olivat kihlajaiset ammuntoi-

neen, hautajaiset ruokineen
ja kohokohtana koulun joulujuhla lahjoineen. Tähän
kylän yhteiseen joulujuhlaan
osallistuivat kaikki kynnelle
kykenevät, -aikuisetkin lahjoineen.
Joulujuhlan ohjelma oli
koululaisten joululauluja,
runoja, joulunäytelmä ja
tietysti Jouluevankeliumi.
Minun pikkupojan mielestä tuo kaikki kun en ollut vielä koulussakaan oli
enemmän toisarvoista, koska vasta ohjelman lopussa
tuli Joulupukki lahjoineen.
Punaa poskille ja jännitystä lisäsi sekin, että äiti ja
ISÄ olivat mukana. Niin se
ohjelma loppui Jouluvirteen
ja pian Joulupukki koputti
ovelle. Jännittyneenä odotin, koska Pukki huutaa Jaskalle – se kesti kauan, mutta viimein kuului: Jaskalle!
Aivan lentämällä juoksin
hakemaan lahjani.

Sen saatuani heti esittelemään sitä äidille ja isälle. –
Ja vasta sitten huomasin, että
ISÄ oli poissa.
Äiti kertoi, että ISÄN piti mennä pitelemään poroja.
Vahvoista miehistä kun oli
niin kova puute, eikä muita
ollut.
Lahjapaketissa oli puusta
tehty ankanpoika, joka keikkui kahtapuolta kun vedin
sitä narusta perässäni.
Olin kovin pahoillani ettei
ISÄ nähnyt Joulupukkia jakamassa lahjojaan.
Vielä seuraavana päivänä
valittelin asiaa kun ISÄ istui
puuseessä odotellessani siinä ulkopuolella.
Vasta vuosia myöhemmin
selvisi minulle totuus ISÄ
poronhoidosta.
Isä kaatui juhannusyönä
1944.
Jaska Kojola

JUL VID FRONTEN UHTUA/
Myrsky, VALKEAJÄRVI
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Harri Sakari Sorjonen
on poissa!
26.10.13 Kantautui korviimme suruviesti, Harri
Sakari Sorjonen on menehtynyt vakavaan sairauskohtaukseen urheiluharrastuksessa Lohtajalla
25.10.13. Harri oli syntynyt 11.7.1956 Kotkassa.
Saamamme viesti tuntui
epätodelliselta, olihan hän
vain pari päivää aiemmin
läsnä terveenä ja virkeänä,
vastaanottamassa hänelle
myönnettyä ansiomitalia
Automiesristiä.
Harri oli pitkäaikainen
Autokillan jäsen ja hallituksen kantavia voimia.
Hänet tunnettiin rauhallisena ja määrätietoisena
alan henkilönä. Todellisena automiehenä jo
ammattinsakin puolesta,
hän oli koulutukseltaan
autoteknikko ja teki
päivätyönsä autokatsastus alalla – myöskään
yrittäjänä toimiminen ei
ollut Harrille vierasta.
Vapaaehtoinen maanpuolustus kuului Harrin
arvomaailmaan. Hän oli
sotilasarvoltaan vääpeli
ja toimi ansiokkaasti mm.
KOTU: n kuljetusosastossa ryhmänjohtajana ja

kouluttajana. Harri omasi
erään kallisarvoisen piirteen, joka meiltä monilta puuttuu, hänellä oli
”pelisilmää” ja oma-aloitteisuutta. Myös kiltamme
lukuisilla matkoilla Harri
oli mukana luotettavana
autonkuljettajana sekä
tulkkina hyvän kielitaitonsa ansiosta, toimien
matkanjohtajan oikeana
kätenä.
” Levolle laske luojani,
armias ole suojani kun
sijailtain en nouse niin
taivaisiin ota herra tykösi”
Me autokiltalaiset, reserviläiset ja isänmaalliset
ystävät jäämme kaipaamaan Harria
…Kiitos Harri ja
lepää rauhassa.

– Generalmajor Uno Fagernäs med familj i ödemarken
Dottern Harriets minnen från
julen i Uhtua 1942, långt borta i den karelska ödemarken.
Starten sker med kommendörsbil från Uleåborg, där familjen bott i sex år.
Mamma Agnes tar med
några julklappar, fyrarmade
ljusstakar att hängas i granen
med tillhörande kronljus.
Färden går mot Suomussalmi, där man övernattar,
Överallt är det mycket snö.
Följande morgon går färden vidare mot Uhtua, på usla
vägar, tills man är framme vid
kommandokorsun, där generalen tar emot familjen.
När adjutanten, som pappa
kallade för ”min hovmästare”, hade dukat fram allt gott,
som troligen var beställt från
hotell Kämp? i Helsingfors,
ck adjutanten order att gå,
Mamma Agnes börjar
klä julgranen, och Harriet
hjälper till. När allt är klart
kan julmiddagen börja.Hon
minns speciellt efterrätten,
med stora plättar i högar på
desserttallrikarna, med olika
sorters bärsylt emellan,”de
va gott”!
Från Skokloster slott i Sverige hade grevinnan von Essen, familjebekant sen många
år tillbaka, kommit med friska äktar från Sverige, i form

av en bunt Allers-tidningar,
Broder Ole var på plats, medan yngsta bror Torleif (kalllad Turre) var förhindrad att
närvara. Ole lyckades skjuta
en älg och var mäkta belåten
över sin bravad.
Pappa Uno går sedan över
till Ofcersmässen för att ra
jul med sina ofcerskamrater, medan resten av familjen fortsätter sin egen samvaro med pyntad julgran och
sprakande brasa.i kommandokorsun.
Annars om terjärvgeneralen, och hans koppling till Jakobstad. Utöver att han bott
i stan i olika repriser både
före och efter kriget kommer
speciellt en episod fram, när
han plötsligt en eftermiddag
den 17. december 1939, efter en inspektionsresa från
Vasa till Jakobstad, från sitt
högsäte som chef för kustförsvaret från Björneborg i
söder till Uleåborg i norr, får
ett brådskande samtal. Högkvarteret meddelar att gen.
maj Tuompo, som var chef
för norra Finlands försvarsområde, ber om hjälp:
Ryska trupper på väg att
på Finlands smalaste avsnitt
tränga in i landet. Planen
går ut på att skära av förbindelserna med Sverige och

Torneå-trakten, och att inta
Uleåborg och Kemi, meddelar högkvarteret i St. Mickel:
Alltså, omedelbart till Kemi
för att ta kommando över ett
reservistregemente och med
detta ila till Suomussalmi
för att där hjälpa öv. Hjalmar
Siilasvuo och hans två bataljoner mot två ryska divisioner. Sista tåget från Vasa
till Seinäjoki med anslutning
till snelltåget till Rovaniemi
har redan gått! Men en god
bekant med stor personbil

erbjuder sig att köra (hårt),
och fjärrtåget stannas (med
okända medel) vid Herrfors
övergång nära Kållby station.
Följande dag tar öv. Fagernäs emot sitt regemente
i Kemi. Men vilken syn det
var ingen uppmuntrande syn
som mötte; ”Medelålder ca
40, i för det mesta civila kläder, de saknade både paletåer
och tält, och med de gamla
muskedunder, som skulle
motsvara gevär, skulle man
knappast ha träffat ens ryska

lttossor” skriver översten.
Så när Han vid slutgranskningen vid Koivuharju skola
före avfärden, höll tal till
manskapet, frågades om någon har något att klaga på?
Ur ledet steg en ung reservist,
som sade rent ut: Vi har så
dåliga vapen! Kommendören
medgav detta, men tillade:
jag ser ingen annan utväg,
än att vi byter med ryssarna
eller tar av dem deras!
De lär ska ha goda vapen!
Föga kunde han ana hur sann-

spådd han skulle bli.
Men först efter många och
blodiga strider vid Hulkonniemi-Raatevägen-Likoharju.
– Intervju med general Fagernäs’ dotter Harriet, gjord i
Jakobstad i mars 2013.
Carl-Henrik Othman,
Fagernäsin esikunta Myrsky
sijaisi Valkea-järven (Bieloje
Ozero) rannalla. Alueelta löytyy ko. rakennuksen perustuskivet.
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Kirjauutuus:
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EteläPohjanmaalla

Kirja:
Niittokoneasiamiehistä
jääkäreiksi.
Esitelmiä
jääkäriseminaareista
1998-2007.
+IRJAN HINTA
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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 veteraani-tilaan
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.
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veteraanien perinnehuone

SUOJALUKKO
Osoite:
Kauppakatu 19, 85800 Haapajärvi
Sisäänkäynti kulttuuritalon
pihan puolelta.
Avoinna sopimuksesta,
p. 044 4456 202 tai 0400 965 195

Kyrkoesplanaden 22
Källarvåningen
Kirkkopuistikko 22
Kellarikerros

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

Pietarsaaren
kaupunginmuseo,

*ÊÊKÊRINTIE 
 KOR4%3*RVI
0UH.      
  
SUOMENJAAKARiMUSEO KAUHAvAFI

Haapajärven sotiemme

Museo päivystää
joka keskiviikko klo 14–17

Isokatu 4, puhelin 06–785 1111

Operaatio Para Bellum
avaa uuden ulottuvuuden
Ville Kaarnakarin Operaatio-sarja on saanut uuden osan. Übung -42:n,
Chevalierin ja Operaatio
Finljandijan seuraaja
Operaatio Para Bellum
(OPB) on julkaistu.
Kirja on suoraa jatkoa
Operaatio Finljandijalle, joskin toki itsenäinen
teos. Para Bellumin tapahtumat ajoittuvat jatkosodan loppuun sekä
aselevon ja välirauhan
ensi viikkoihin. Kaarnakari kuvaa ulkomaiden –
Yhdysvaltojen, Saksan,
Ruotsin ja luonnollisesti
myös Neuvostoliiton – intressejä Suomen suhteen.
Neuvostoliitto pyrkii
Suomen miehittämiseen
joko suoraan hyökkäyksestä tai aselevon aikana,
kuten edeltäjäteoksessa
on kerrottu. Saksa valmistelee itselleen myötämielisen hallituksen saamista Suomen johtoon ja
Yhdysvallat ennakoi välirikkoa Neuvostoliiton
kanssa pyrkien estämään
Suomen joutumisen venäläismiehitykseen.
Taas kerran Kaarnakarilta monikerroksinen
juoni, jonka synnyttäminen on vaatinut hyvät
pohjatiedot ja varmasti

paljon kovaa työtä.
Kuten tiedetään, torjui
Suomi Neuvostoliiton massiiviset, kahden armeijaryhmän hyökkäykset ja valmistautui aselevon jälkeiseen
miehitysuhkaan myös ns.
asekätkennällä. Tästä on
syntynyt kaarnakarimaisin
keinoin sotakirjallisuuteemme aivan uusi ulottuvuus.
OPB kuvaa tilannetta, jossa
Neuvostoliitto yrittää miehittää maan yllätyshyökkäyksellä Viipurin suunnasta
tavoitteena Helsinki, kun
puolustusvoimiemme reserviläiset ovat kotiutettavina ja
saksalaisten karkottamiseen
Pohjois-Suomesta oli valmistauduttava pelin varusmiesjoukoin.
Pidän tätä juonen kehittelyä arvokkaana kuvauksena
siitä, mikä merkitys ns. asekätkennällä oli. On hyvin
mahdollista, jopa todennäköistä, että myös venäläiset
olivat jossain määrin selvillä
suomalaisten valmiustoimista, mikä oli tehokas pidäke
miehityshankkeille. Kaarnakari kuvaakin kirjassaan
erästä tiedonkulun mahdollisuutta. Jätän tässä lukijan
itsensä selvitettäväksi, miten
OPB:n mukaan tieto asekätkennästä tarkoituksella vuodettiin venäläisille.

Kätketyt aseet olisivat
olleet arvottomia ilman
käyttäjiä. OPB kuvaa salaista liikekannallepanoorganisaatiota, jollaisia on
kaiken järjen mukaan pitänyt
aikanaan olla olemassa. Jos
ei olisi ollut, olisivat asekätkijät olleet typeryksiä. Sitä
en voi uskoa.
Kirjassa torjutaan miehitysyritys kätketyin asein ja
hieman epävirallisella sotajoukolla. Kaarnakari on
saanut tapahtumat hyvinkin todentuntuisiksi, missä
lienee auttanut myös se,
että kirjailija on taustaltaan
lkp-toimintaan perehtynyt ja
taannoisessa vapaaehtoisessa valmiudenkohotusjärjestössä, Hermanneissa, toiminut majuri. Todentuntua lisää taistelupaikkojen, Salpaaseman, tarkka tuntemus ja
kuvaus. Tässä on avustanut
alan todellinen asiantuntija,
majuri Terho Ahonen.
Teos on taas kerran helmi sotahistoriaa tuntevalle
lukijalle. Faktan ja ktion
ero on nytkin hiuksenhieno,
ei aina havaittavissakaan.
Sotatapahtumia tunteva
lukija saa onnistumisen ja
hoksaamisen elämyksiä jo
ensimmäisen luvun alussa,
mutta teksti ei kuitenkaan
ole sellaista, että erityinen

historian tuntemus olisi
tarpeen. Eräs selvä hoksaamisen elämys on miehitysyrityksen torjunnan
ajankohta, lokakuu 1944.
Juonen kulun tiivistäminen on johtanut siihen, että
OPB kuvaa kaakonkulman
olevan kyseisenä ajankohtana ilman säännönmukaisia sotilasjoukkoja, vaikka
Suomella oli silloin melko runsaat puolustukseen
ryhmittyneet sotatoimiyhtymät Salpa-aseman ja
valtakunnan rajan välissä.
Oiva teos niin jännityksen kuin sotahistorian
ystäville, jotka kirjan luettuaan jäävät varmasti
odottamaan OPB:n epilogin tulevaisuutta koskevien viitteiden toteutumista.
Veikko Luomi
Kapteeni
Ville Kaarnakari:
Operaatio Para Bellum,
KOY Tammi 2013,
ISBN 978-951-31-7430-9,
508 sivua.
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Pekka Toveri Länsi-Suomen Suomalaisia johtotehtäviin
sotilasläänin komentajaksi Liberiassa ja Libanonissa
Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita
uusiin tehtäviin 1. tammikuuta 2014 lukien. Prikaatikenraali Pekka Toveri on
määrätty Länsi-Suomen
sotilasläänin komentajaksi.
Itsenäisyyspäivänä 2013
prikaatikenraaliksi ylennetty
Toveri palvelee tällä hetkellä Panssariprikaatin komentajana. Aikaisemmin hän
on palvellut muun muassa
apulaisoperaatiopäällikkönä ISAF-operaatiossa Afganistanissa, yhteysupseerina
United States Joint Forces
Command’ssa USA:ssa sekä Panssarikoulun johtajana.
Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon
vuonna 1995 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna
2007.
Uudeksi Panssariprikaatin komentajaksi on määrätty eversti Pekka Järvi.
Hän palvelee tällä hetkellä
Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan laitoksen johtajana. Aikaisemmin hän on
palvellut muun muassa sektorijohtajana Pääesikunnan
operatiivisella osastolla. Hän
on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1995 ja hänet ylennettiin
everstiksi vuonna 2009.
Puolustusvoimien viestintäjohtaja, Pääesikunnan
viestintäosaston päällikkö,
eversti Jyrki Heinonen on
määrätty Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtoriksi.
Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulun
Strategian laitoksen johtajana sekä Valtakunnallisten
maanpuolustuskurssien apulaisjohtajana. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin
tutkinnon vuonna 1995 ja
hänet ylennettiin everstiksi
vuonna 2010.
Uudeksi Puolustusvoimien viestintäjohtajaksi Pääesikunnan viestintäosastolle on
määrätty sotatieteiden tohtori, eversti Mika Kalliomaa.
Itsenäisyyspäivänä 2013
everstiksi ylennetty Kalliomaa, palvelee tällä hetkellä
tutkimusryhmän johtajana
Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella.
Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa osastoesiupseerina Pääesikunnan
viestintäosastolla sekä Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien apulaisjohtajana.
Kalliomaa suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon
vuonna 1999 ja väitteli sotatieteiden tohtoriksi Maanpuolustuskorkeakoulussa

vuonna 2003.
Eversti Timo Mustaniemi on määrätty maavoimien henkilöstöpäälliköksi
Maavoimien esikuntaan.
Hän palvelee tällä hetkellä
apulaisosastopäällikkönä
Pääesikunnan henkilöstöosastolla. Aikaisemmin hän
on toiminut muun muassa
Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutus- ja
kehittämiskeskuksen johtajana ja Kaartin jääkärirykmentin esikuntapäällikkönä.
Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon
vuonna 1995 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna
2011.
Eversti Arto-Pekka
Nurminen on määrätty
Etelä-Suomen sotilasläänin esikuntapäälliköksi.
Hän palvelee tällä hetkellä
NORDEFCO:n pääsihteerinä Pääesikunnan kansliassa. Aikaisemmin hän
on palvellut muun muassa
apulaisosastopäällikkönä
Pääesikunnan operatiivisella
osastolla ja sektorijohtajana
Pääesikunnan suunnitteluosastolla. Vuosina 2006
–2007 hän palveli Suomalaisen kriisinhallintajoukon
komentajana Kosovossa
(KFOR). Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin
tutkinnon vuonna 1993 ja
hänet ylennettiin everstiksi
vuonna 2008.
Eversti, sotatieteiden tohtori Kaarle Lagerstam on
määrätty Puolustusvoimien
tutkimuslaitoksen johtajaksi.
Hän on tällä hetkellä Puolustusvoimien tutkimuspäällikkö Pääesikunnan suunnitteluosastolla. Aikaisemmin
hän on palvellut muun muassa apulaisosastopäällikkönä
Pääesikunnan suunnitteluosastolla sekä tutkimusjohtajana suunnitteluosastolla
Maavoimien esikunnassa.
Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon
vuonna 1997 ja hän väitteli sotatieteiden tohtoriksi
Maanpuolustuskorkeakoulussa vuonna 2006. Hänet
ylennettiin everstiksi vuonna
2011.
Uudeksi Puolustusvoimien tutkimuspäälliköksi on
määrätty insinöörieversti Jyri Kosola. Hän palvelee tällä
hetkellä Puolustusvoimien
teknillisen tutkimuslaitoksen
johtajana. Hänet ylennettiin
insinöörieverstiksi vuonna
2012.
Eversti Pasi Jokinen on
määrätty Ilmaoperaatiokeskuksen päälliköksi Ilmavoimien esikuntaan. Hän
palvelee tällä hetkellä Ilmavoimien teknillisen koulun
johtajana. Hän on suoritta-

nut yleisesikuntaupseerin
tutkinnon vuonna 2005 ja
hänet ylennettiin everstiksi
vuonna 2012.
Lisäksi puolustusvoimain
komentaja on määrännyt
seuraavat upseerit uusiin
tehtäviin: Everstiluutnantti
Jarmo Viskari on määrätty
Puolustusvoimien liikuntapäälliköksi Pääesikunnan
henkilöstöosastolle. Hän
palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan
henkilöstöosastolla. Everstiluutnantti Pekka Haavikko
on määrätty ilmavoimien
henkilöstöpäälliköksi. Hän
palvelee tällä hetkellä Lapin lennoston esikuntapäällikkönä.
Everstiluutnantti Juha
Salminen on määrätty Lapin lennoston esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä
hetkellä strategisen suunnittelusektorin johtajana suunnitteluosastolla Ilmavoimien
esikunnassa.
Everstiluutnantti Markku
Jämsä on määrätty ilmavoimien koulutuspäälliköksi
henkilöstöosastolle Ilmavoimien esikunnassa. Hän
palvelee tällä hetkellä operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkönä Maavoimien
esikunnassa.
Everstiluutnantti Timo
Vilkko on määrätty EteläSuomen huoltorykmentin
komentajaksi. Hän palvelee
tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä huolto-osastolla
Maavoimien materiaalilaitoksen esikunnassa.
Komentaja Sami Iso-Lauri
on määrätty Varsinais-Suomen aluetoimiston päälliköksi Länsi-Suomen sotilasläänin esikuntaan. Hän
palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan
henkilöstöosastolla.
Everstiluutnantti Jarmo
Mattila on määrätty Lapin
aluetoimiston päälliköksi
Lapin ilmatorjuntarykmenttiin. Hän palvelee tällä hetkellä sektorijohtajana Pohjois-Suomen sotilasläänin
esikunnassa.
Everstiluutnantti Timo
Herranen on määrätty Hävittäjälentolaivue 41. komentajaksi Lentosotakouluun. Hän
palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä suunnitteluosastolla Ilmavoimien
esikunnassa. Majuri Ville
Hakala on määrätty Hävittäjälentolaivue 31. komentajaksi Karjalan lennostoon.
Hän palvelee tällä hetkellä
lentokoulutuspäällikkönä
operatiivisella osastolla Ilmavoimien esikunnassa.

Prikaatikenraaliksi 15. marraskuuta ylennetty Mauri
Koskela on määrätty Liberian rauhansopimusta
valvovan YK-operaation
esikuntapäälliköksi 16. marraskuuta 2013 lukien. Everstiluutnantti Asko Valta ottaa
suomalais-irlantilais kriisinhallintajoukon johtoonsa
YK:n UNIFIL-operaatiossa
Libanonissa 26. marraskuuta
2013.
Tasavallan presidentti on
ylentänyt eversti Mauri Koskelan prikaatikenraaliksi 15.
marraskuuta 2013 lukien.
Koskela on vuoden 2012
alusta toiminut maavoimien
henkilöstöpäällikkönä ja
aikaisemmin muun muassa
Jääkäriprikaatin komentajana, Puolustusvoimien
kansainvälisen keskuksen
johtajana sekä Porin prikaatin esikuntapäällikkönä.
Hänet ylennettiin everstiksi
6.12.2006.
Lisäksi tasavallan presidentti on määrännyt everstiluutnantti Asko Vallan
suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi YK:n
UNIFIL-operaatiossa Li-

banonissa 26. marraskuuta
2013 lukien. Everstiluutnantti Valta on tälläkin hetkellä suomalaisen kriisinhallintajoukon komentaja Libanonissa. Suomi ottaa samalla
johtovastuun suomalais-

irlantilaisesta pataljoonasta,
ja everstiluutnantti Vallasta
tulee koko pataljoonan komentaja.
Lähde: Mil.

RUL:n liittokokous
Olin mukana RUL:n liittokokouksessa viime viikonloppuna Oulussa.
Arvoisan kerhomme puheenjohtaja suostumuksella
sain mukaani muutaman
Pietarsaaren tykistökoulu
kirjan. Tarkoitus oli ojentaa
kirja, ansioituneille RULlilaisille, ja nauttia kenttäapteekin tarjonnasta hotellihuoneessani. Kuten aina
pääkaupunkilaiset eivät taaskaan olleet valmistautuneet
tulevaan millään tavalla ja
niinpä he vaativat äänestystä
muutamasta liittovaltuuston

paikasta, sillä seurauksella
että aikataulutus petti.
Kirjansa ehtivät noutamaan ja kenttäapteekin näytteen nauttivat:
Maj.res. Tapio Peltomäki,
RUL:n entinen puheenjohtaja
Kapt.res. Kari Löfgren,
Keski-Suomen reserviläispiirin (RUL+RES) väistyvä
toiminnanjohtaja
Kirjaansa vaille jäivät kutsutut (seuraavaan kertaan)
Lääkintämajuri, professori
Tapani Havia, RUL neuvottelukunnan puheenjohtaja

Maj.res. professori Mika
Hannula, RUL:n väistyvä
puheenjohtaja.
Kaksi kirjaa on hallussani
odottamassa uutta mahdollisuutta.
Kalottitapaamisen yhteydessä, tänä syksynä, kirja
luovutettiin ROSINin aktiiveille ja yhdelle Norjalaiselle (kuvassa)
Ev.evp. Tomas Bornestaf
Maj.res. Anders Lene´
Kapt.res Jerker Franzen
Kapt.res. Ivar Olsen
NROF, Norja
Alpo Koivuniemi
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Luutnantti Peter
Norrgård Vaasan
Reserviupseeripiirin
johtoon
Vaasan Reserviupseeripiiri - Vasa Reservofcersdistrikt ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidettiin Vaasan Sotilaskodissa 13.11.2013.
Reserviupseeripiirin uudeksi puheenjohtajaksi
vuodelle 2014 valittiin
luutnantti Peter Norrgård
Vasa Reservofcersklubb
rf:n (VROK) riveistä.
Varapuheenjohtajiksi
valittiin (1.) kapteeni
Raimo Latvala, Vaasan
Reserviupseerikerhosta
(VRUK) ja (2.) yliluutnantti Vesa Seppälä Kaskisten Reserviupseerikerhosta (KasRUK). Eri
reserviupseerikerhojen
edustajina hallitukseen
valittiin kapteeni Pauli Glader ja luutnantti
Juha Ala-aho (VRUK),
varajäsen yliluutnantti Martti Korkiavuori,
luutnantti Björn Eriksson (VROK), varajäsen
majuri Brage Forssten,
kapteeni (majuri 6.12.)
Hannu Sulkakoski Pietarsaaren Reserviupseerikerhosta (PrsRUK), ja
hän vastaa myös piirisihteerin tehtävistä ja varajäsen yliluutnantti Rodney
Strandvall. Yliluutnantti
Matti Hannuksela edustaa
Kaskisten Reserviupseerikerhoa, varalla yliluutnantti Jukka Heikkilä.
Kristiinanseudun Reserviupseerikerhoa edustaa
yliluutnantti Juhani Forsström ja varalla majuri
Per-Elof Boström.
Talousupseerina jatkaa
luutnantti Kaj Sandström
(VRUK) ja tiedotusupseerina kapteeni Heikki
Pääjärvi (PrsRUK), joka
toimii myös Pohjanmaan
Maanpuolustaja - lehden
päätoimittajana. Ampumaupseerin tehtävistä
vastaa Pauli Glader. Lisäksi piirihallituksella on
mahdollisuus valita eril-

lisiä tehtäviä hoitamaan
kaksi reserviupseeria.
Piirin edustajaksi
RUL:n liittovaltuustoon
päätettiin esittää yliluutnantti Martti Korkiavuorta (VRUK) ja henkilökohtaiseksi varamieheksi
yliluutnantti Rodney
Strandvallia (PrsRUK).
Lisäksi ruotsinkielisten
reserviupseerikerhojen
liittovaltuutetun varamieheksi esitetään ltn Björn
Erikssonia. Nämä esitykset liittovaltuuston jäsenen ja varajäsenten osalta on vahvistettu RUL:n
liitokokouksessa Oulussa
23.11.2013.
Piirin edustajaksi
RUL:n liittohallitukseen
päätettiin esittää piirin
puheenjohtajaksi valittua
luutnantti Peter Norrgårdia. Valinnan vahvistaa
Oulun liittokokouksessa
valittu RUL:n uusi liittovaltuusto, jonka järjestäytymiskokous pidetään
Helsingissä Katajanokan
Kasinolla 14. päivänä joulukuuta 2013.
Syyskokous hyväksyi
myös vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja
siihen perustuvan talousarvion. Toimintasuunnitelma painottuu jäsenhuoltoon ja erityisesti
nuorten reserviupseerien
tavoittamiseen mukaan
vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan.
Toisena painopistealueena on ampumatoiminnan
kehittäminen ja aktivoiminen, siihen liittyen
ns. prosenttiammunnan
suorittaminen. Lisäksi
tehostetaan tiedottamista ja reserviupseeripiirin
omien internet-sivujen
kehittämistä.
Vaasan Reserviupseeripiirin jäsenkerhoihin
kuuluu tällä hetkellä 380
reserviupseeria.

Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piirin hallitus ja neuvottelukunta vierailivat Haapajärvellä Aleksis
Kiven päivänä lokakuussa ja tutustuivat kaupungintalolla mm. Mika Myllylän laajaan palkintokokoelmaan.

Maanpuolustajia neuvonpidossa Haapajärvellä
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piirillä on ensi
vuonnakin monenlaista toimintaa. Tämä kävi selville,
kun piirin hallitus kokoontui
Haapajärvellä lokakuussa
päivänä, jolloin Suomen liput liehuivat lipputangoissa.
Siniristiliput tosin liehuivat
Aleksis Kiven päivän vuoksi, mutta aiheita kokoontumiselle oli muutenkin. Illan
mittaan käsiteltiin mm. piirin
yleiselle kokouksella meneviä asioita piirin puheenjohtajan Kimmo Tastulan
johdolla. Toimintasuunnitelmaan tuli perinteiseen tapaan mm. ampumatoimintaa
ja ammunnan koulutusta,
kilpailutoimintaa, koulutustilaisuuksia ja kuntoliikuntaa.
Haapajärvellä kokoontui
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piirin neuvottelukunta puheenjohtajansa

Matti Kiviniemen johdolla.
Neuvottelukunnasta mainittakoon, että kaikki siihen
kuuluvat ovat palvelleet
aikaisemmin piirin puheenjohtajina. Neuvottelukunnan
päätehtävänä on avustaa piriin hallitusta suunnittelussa
ja ideoinnissa sekä hoitaa
yhteiskuntasuhteita.
Piirin neuvottelukunta
syntyi jo lähes kymmenen
vuotta sitten Esko Hirviniemen ehdotuksesta. Sen
puheenjohtaja ja sihteeri
valitaan joka toinen vuosi
ja se kokoontuu 1-2 kertaa
vuodessa. Neuvottelukunta
ei kerää jäsenmaksuja eikä
sen jäsenille makseta korvauksia.
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piirin kokouksia on pidetty Haapajärvellä
melko harvoin. Niinpä tilaisuutta käytettiin hyväksi ja
tutustuttiin paikkakunnan

erikoisuuksiin. Tutustumisen kohteena oli Haapajärven kaupungintalolla
sijaitseva mittava teekuppikokoelma, jossa on useita
satoja teekuppeja eri puolita
maailmaa. Tee-emännäksi
nimetty Pirkko Harju ja
teeisännäksi nimetty Kyösti
Niinikoski kertoivat Haapajärven teekaupunki-idean
syntyhistoriasta ja kokoelman kartuttamisesta.
Haapajärven kaupungintalon valtuustosalissa on
kokoelma, joka myös herätti
maanpuolustusväen erityistä
mielenkiintoa. Kyseessä on
mestarihiihtäjä Mika Myllylän palkintokokoelma.
Siihen oli tilaisuus tutustua
kaupunginjohtaja Risto Uusivirran johdolla ja samalla
saatiin muutakin tietoa Haapajärven kaupungista.
Illan mittaan todettiin, että eri puolilla maakuntaa pi-

dettävät kokoontumiset ovat
paikallaan ja tätä käytäntöä
kannattaa jatkaa.
Mainittakoon, että Haapajärvellä sijaitsee PohjoisSuomen huoltorykmentin
Haapajärven varasto, joka
tunnettiin aikaisemmin
Haapajärven Asevarikkona.
Sen kanssa yhteistyössä on
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Keski-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö järjestänyt jo useana
vuonna Vuori-harjoituksena
tunnettuja koulutustapahtumia. Ne ovat saaneet hyvän
vastaanoton reserviläisten
parissa. Viimeksi tällainen
harjoitus pidettiin syyskuussa, jolloin harjoitukseen
osallistui yli sata vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
kiinnostunutta.
Ilmari Luhtasela

Vaasan Reserviupseerikerho ry:n
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään
Vaasan Sotilaskodissa
18.2.2014 klo 19:00 alkaen.
Käsitellään sääntöjen 12 §:n kevätkokoukselle
määräämät asiat.
Hallitus kokoontuu klo 18:00.
Kahvitarjoilu

TERVETULOA!
Hallitus

Tee-emäntä Pirkko Harju esittelemässä vieraille Haapajärven kaupungintalon ala-aulassa olevaa laajaa
teekuppikokoelmaa.
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MP-myymälästä kuoriutui Inttistore

Uudistuksella tavoitellaan parempaa
tunnettuutta ja näkyvyyttä
Erä- ja armeijavarusteita
kauppaava MP-myymälä
uusiutui marraskuun alussa.
Nimeksi tuli Inttistore, ja
Helsingissä sijaitseva myymälä koki täydellisen muodonmuutoksen.
Kauppaa pyörittävän
Maanpuolustusyhtiön toimitusjohtajan Tuomo Simojoen mukaan muutoksella
tavoitellaan vahvempaa asemaa Suomen markkinoilla.
– Myymälän nimi on koettu ongelmaksi, sillä liian
moni sekoittaa sen moottoripyöriin, Simojoki kertoo.
– Tahtotilana on tulla paremmin näkyville. Meitä ei
tunneta riittävän hyvin, ja
tätä lähdetään nyt muuttamaan.
Inttistoren tuotevalikoima
pysyy entisenkaltaisena:
tarjolla on sotilasvarusteita
sekä erä- ja turvallisuustuotteita. Vastaisuudessa erityistä huomiota kiinnitetään army- ja turva-alan tuotteisiin.
– Niissä uskon kasvuun,
kun taas erätuotteiden markkinat ovat hyvin kilpaillut,
Simojoki toteaa.

Suurin kasvu
verkosta

Joitain vanhentuneita tuotteita jää pois ja uusia tulee
tilalle. Erityistä huomiota
kiinnitetään tuotteiden saatavuuteen.
– Meiltä saa yhä puolustusvoimien virallisia tuotteita, ja pyrimme entisestään
tiivistämään yhteistyötä
puolustusvoimien kanssa,
jotta saisimme enemmän
näitä tuotteita tarjolle.
Pohjoisen Hesperiankadun myymälään on tehty
kokonaisvaltainen uudistus:
niin kassajärjestelmä, verkkokauppa kuin lähetys- ja
maksujärjestelmät on uusittu. Samalla myymälän konsepti on muuttunut enemmän showroom-tyyppiseksi.
– Uskomme, että suurin
kasvu tulee verkosta. Myymälässä tuotteet ovat nähtävillä ja kokeiltavissa.
Uuden nimen taustalla on
keväällä järjestetty nimikilpailu, johon saatiin yli 600
ehdotusta. Inttistore valikoitui nimeksi kahdesta syystä:
– Sana intti ohjaa ajatukset
oikeaan suuntaan, ja storella haettiin nuorekkuutta sekä
kansainvälisyyttä. Avaamme
vielä tämän vuoden aikana
kansainvälisen verkkokaupan.

Tuotevalikoimaa lähdetään
kehittämään voimakkaasti.

Inttistore noudattaa jatkuvan kehityksen periaatetta. Toimitusjohtaja Tuomo Simojoki oli avajaisviikolla
muikeana myymälän uudesta ilmeestä.

Etuja liittojen
jäsenille
Uudistuksen myötä Inttistore tarjoaa reserviläisjärjestöjen jäsenille uusia jäsenetuja. Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsenkortti
toimii kanta-asiakaskorttina,
jolla saa kuukausittain vaihtuvia etuja.

Järjestelmää kehitetään
edelleen ensi vuonna, jolloin
sen yhteydessä pystytään
hyödyntämään myös uutta
jäsenrekisteriä.
– Tahdomme olla kenttään
päin aktiivisia ja palvella
jäsenistöä paremmin, jotta
Inttistore koettaisiin jäsenten
omaksi liikkeeksi, Simojoki
sanoo.

Myös uutta asiakaskuntaa
tavoitellaan, erityisesti naisia. Tavoitteena on tarjota
esimerkiksi pieniä kokoja
sekä sellaisia tuotteita, joita
myös naiset voivat ostaa.
Valmista ei kuitenkaan tule yhdessä yössä.
– Toivommekin rakentavaa palautetta asiakkailtamme, Simojoki sanoo.

Maanpuolustusyhtiö on
Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton tasaosuuksin
omistama palveluyhtiö, joka
myymälän lisäksi kustantaa
Reserviläistä sekä ylläpitää
liittojen jäsenrekisteriä.
Teksti ja kuva:
Mirva Brola

ta seuraa tulevan vuoden
ensimmäinen. Uusi vuosi ja
uudet haasteet. Miespolvet
vaipuvat unholaan ja tekevät tilaa uusille, vereksille
voimille ja terveille käsille
jotka vuorostaan tarttuvat
toimeen ja rakentavat tätä
maata. Kukin taitojensa ja

kykyjensä mukaan.
Vuoron vaihto lähestyy.
Uudet miehet marssivat lumipuvuissaan ja pysähtyvät
eteemme kahden askeleen
päähän, tervehdimme sotilaallisesti ja toivotamme
hyvää joulua. Vanha vuoro poistuu ja uudet vartijat

jäävät paikoilleen, uusin
ajatuksin.
Toivotan Sinulle ja läheisillesi Riemullista Vapahtajamme syntymäjuhlaa.
Reijo Hongisto
Kansanedustaja PS

VARTIOSSA
Lyhyt joulukuinen päivä
kääntyy iltaan. Kastekirkkoni kellot kutsuvat vaimealla kumahtelullaan kansaa
jouluaaton hartauteen.
Kirkon vieressä olevaa
hautausmaata valaisevat
tuhannet kynttilät. Mitä
hämärämmäksi päivä painuu, sitä voimakkaampina
loistavat joulun kynttilöiden liekit. Hautausmaan
käytävillä kuuluu vaimeaa
puheensorinaa, toivotellaan
hyvää joulua – tutuille ja
tuntemattomille.
Mieli on levollinen ja
askeleet vakaat, takana on
työntäyteinen vuosi. On
aika hiljentyä kristikunnan
suurimpaan juhlaan.
Seison puhtaan valkoinen
lumipuku ylläni Sankarihautausmaan muistopaaden
vieressä. Paaden toisella
sivulla seisoo toinen reserviläinen. Paadelle laskettua
havuseppelettä ja meitä
vartijoita valaisee kaksi ulkotulta. Kirkkokansa vaeltaa
ohitsemme. Osa tervehtii

nyökkäämällä ja osa heilauttaa tuttavallisesti kättään. Sotiemme veteraaneja
ei enää juuri joukossa näy.
Kunniakansalaistemme
keski-ikä on korkea ja askel
painaa joten liikkuminen
ilman avustajaa on vaivalloista.
Vartiovuoro kestää kolmekymmentä minuuttia. Se
on murto osa vuorokaudesta ja vieläkin vähäisempi
osa vuodesta, mutta minulle riittävän pitkä aika jotta
saan siirretyksi ajatukseni
arjen askareista joulun tunnelmaan.
Puolen tunnin aikana ehdin palautella mieleeni päättymäisillään olevan vuoden
merkittävimmät tapahtumat iloineen ja suruineen.
Tuttavapiirissäni on koettu
tänäkin vuonna syntymän
ihme ja lopullisten jäähyväisten jättö. On käyty läpi
koko elämän kirjo. Paljon
on vuoden aikana tapahtunut
ja monessa olen saanut olla
mukana. Siitä nöyrä kiitos

Joulun Lapselle.
On aihetta kiittää myös
vapaasta Isänmaasta ja siitä
että saan seistä aseetta ja ilman kalpaa tässä ulkotulien
loisteessa. Monet pitävät
itsestäänselvyytenä rauhallisia rajoja, vakaata yhteiskuntajärjestystä ja turvallisuuden tunnetta. Rauha ja
turva eivät kuitenkaan ole
itsestään selvyyksiä, vaan
vaativat jatkuvaa valmiutta
ja ylläpitoa. Ollos huoleton
? poikas valveil on.
Tuhannet silmäparit valvovat maamme rajoja ja sisäistä turvallisuutta vuoden
jokaisena päivänä. Tuhannet
käsiparit hoitavat ja hoivaavat sairaaloiden potilaita
taikka huolehtivat läheisistään muuten. Jotkut ovat
töissä jotta toiset saavat viettää levollisen ja rauhallisen
joulun. Lämmin kiitokseni
ja hyvän joulun toivotukseni
heille jotka viettävät jouluansa työpaikalla.
Vanhassa on uuden alku.
Vuoden viimeistä kuukaut-
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Asevelvollisten johtajakoulutus – johtajuutta yhteiskunnalle
Puolustusvoimissa on ollut
käytössä vuodesta 1998 pääosin samankaltainen johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelma. Ohjelman sisältöä ja
opiskelumateriaalia on toki
useita kertoja kehitetty saadun palautteen perusteella.
Artikkelissa esitellään yleisesti varusmiesten johtaja- ja
kouluttajakoulutusohjelma
sekä tarkastellaan, miten sitä
voidaan hyödyntää reservissä tai reservin harjoituksissa.

1. Johtaja- ja
kouluttajakoulutusohjelma
Johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman päämääränä on,
että johtajat pystyvät aloittamaan omatoimisesti kertausharjoituksissa sekä poikkeusoloissa oman joukkonsa
kouluttamisen ja johtamisen.
Ohjelma rakentuu johtamisen ja kouluttamisen teoriaopinnoista sekä käytännön
harjaantumisesta aliupseeri- ja reserviupseerikursseilla sekä johtajakaudella (kuva
1). Johtajakoulutus aloittaa
koko asevelvollisuusajan
(43 vuotta) kattavan kehittymisen ja kasvamisen ihmisten johtajana.
Varusmiesjohtaja opiskelee aliupseerikurssin ensimmäisellä jaksolla (7 viikkoa)
johtamisen ja kouluttamisen
perusteet. Aliupseerikurssin
toisella jaksolla (9 viikkoa)
ja reserviupseerikurssilla
(14 viikkoa) osaamista syvennetään. Oppiminen jatkuu johtajakaudella (21–26
viikkoa), jolloin toteutetaan
vaativimmat johtamis- ja
kouluttamistaidon jatkokurssit sekä sovelletaan aiemmin
opittua käytännön harjoituksissa. Johtajakaudella järjestetään myös tärkeimmät
sota- ja ampumaharjoitukset. Reserviupseerikoulutus
antaa valmiudet joukkueen/
vast. ja aliupseerikoulutus
ryhmän suuruisen osaston
johtamiseen ja kouluttamiseen. Taulukossa 1 on esitetty varusmiesten johtaja- ja
kouluttajakoulutusohjelman
opintojaksot opintopisteineen eri koulutuskausilla.

2. Johtajakoulutus
Johtajakoulutuksen tavoitteena on, että johtaja hallitsee joukkonsa johtamisen
sekä itsensä kehittämisen
periaatteet syväjohtamisen
mallin mukaisesti. Syväjohtaminen antaa konkreettisen
mallin ja hyvän työkalun
kehittää itseään johtajana.
Malli tiivistää parhaat johtamiskäytännöt ja määrittää
johtajan kehittymistarpeet.
Syväjohtaminen perustuu

ajatukselle, jonka mukaan
johtamiskäyttäytymisellä
saadaan aikaiseksi tyytyväisyyttä, tehokkuutta ja yrittämisen halua. Ajatuksena on,
että ”syväjohtaja” pyrkii koko ajan kehittämään itseään
johtajana. Johtajakoulutuksen kasvatustavoitteena
on kannustaa koulutettavia
jatkuvaan itsensä ja oman
toimintakykynsä kehittämiseen syväjohtamisen mallin
mukaisesti.
Kuvassa 2 on esitetty syväjohtamisen malli. Valmius
on johtajan persoonaan liittyvä käsite. Siihen ovat vaikuttaneet perityt ominaisuudet,
kasvatus, elämänkokemus ja
koulutus. Johtamis- ja vuorovaikutuskäyttäytymisellä
(käyttäytyminen) tarkoitetaan tietyssä ryhmässä toteutuvaa tavoitteellista ihmisten
välistä vuorovaikutusta, ja se
on se osa johtajan toimintaa,
jota voidaan ulkopuolelta
havainnoida.
Organisaation tulokset
ovat johtamiskäyttäytymisen suoria tai välillisiä
vaikutuksia. Johtamisen
vaikutuksilla tarkoitetaan
joukon sisältä sekä sen ulkopuolelta havaittavissa
olevia muutoksia toiminnan
tehokkuudessa, tuloksellisuudessa ja joukon jäsenten
ajattelutavassa (käyttäytyminen on vaikuttamista). Vaikutuksista käyttäytymiseen
tulevalla kaarinuolella tarkoitetaan ulkoista palautetta,
jota johtaja saa koko ajan toimiessaan johtajana. Ylempi
kaarinuoli tarkoittaa sisäistä
palautetta, eli saadessaan palautetta johtajan tulee pohtia
asiaa (palautteen merkitystä), jotta seuraavassa johtamistilanteessa toimisi entistä
tarkoituksenmukaisemmin.
Pohdinnan lisäksi johtajalla pitää olla tahtoa muuttaa
omaa käyttäytymistään, ja
johtajan tulee tehdä myös
henkilökohtainen päätös
oman käyttäytymisensä
muuttamisesta.
Kuvassa 2 olevat pylväät ja numeroidut selitteet
(1–10) näyttävät ulottuvuudet, joista saadaan johtajan
johtaja- tai vuorovaikutusproili. Johtaja- ja vuorovaikutusproilia käsitellään
tarkemmin kohdassa 4.

Kuva 1. Palvelusajan yleinen jaksottelu.

keskeisintä osaa. Toimintakyky on kykyä toimia.
Sotilaan toimintakyky on
oppimisen ja kokemusten
myötä kehittyvä hyvin yksilöllinen toimintavalmiuksien
kokonaisuus. Toimintakyky
(kuva 3) on yksilön fyysistä,
psyykkistä, sosiaalista ja eettistä valmiutta toimia tilanteenmukaisesti sekä luovasti
ja vastuullisesti ympäristössä, jolle tyypillisiä ovat muutokset, epävarmuus, ristiriitaisuudet ja yllätyksellisyys.

Taulukko 1. Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman opintojaksot eri koulutuskausilla. (Ohjelma ei toteudu välttämättä kaikille täysimääräisenä, mikä johtuu koulutuksellisista erityispiirteistä.)

3. Kouluttajakoulutus
Kouluttajakoulutuksen tavoitteena on, että johtaja
osaa kehittää joukkonsa toiminta- ja suorituskyvyn joukon tehtävän edellyttämälle
tasolle. Toimintakyvyn käsite on kouluttajakoulutuksen

Toimintakyky (kuva 3)
kehittyy tietojen ja taitojen
suunnitelmallisen opettamisen sekä asenteiden, perinteiden ja käyttäytymisnormien kasvattamisen avulla.
Sotilaskoulutus luo pohjan
yksilölliselle toimintakyvylle ja sen kehittymiselle.
Toimintakyvyn käsite liittyy
läheisesti suorituskyvyn käsitteeseen, koska koulutuksen tavoite on saada yksilöt
toimimaan suorituskykyisen
sodan ajan joukon osana.
Suorituskyky on lähinnä
joukon ominaisuus, jossa
yksilöiden toimintakyky
on yhdistynyt joukon suorituskyvyksi. Henkilöstön
toimintakyky muodostuu
osaamisesta ja yksilöiden
toimintakyvystä.

4. Palautejärjestelmä ja
muut työkalut

Kuva 2. Syväjohtamisen malli.

Palautejärjestelmällä tuetaan
johtajien itsetuntemusta ja
kannustetaan oppimaan sekä rakennetaan avointa pa-
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Kuva 3.
Toimintakyvyn osa-alueet.

laute- ja johtamiskulttuuria.
Palautejärjestelmän tavoitteena on tukea johtajana ja
kouluttajana kehittymistä sekä oppimistavoitteen
saavuttamista. Johtajana ja
kouluttajana kehittymisen
edellytys on uskottava, aito
ja kannustava palaute sekä
se, että palautteella tuetaan
koulutettavan itseluottamuksen kehittymistä.
Palautejärjestelmä koostuu välittömästä palautteesta
ja kausipalautekeskusteluista. Palautejärjestelmä sisältää muun muassa seuraavia
kokonaisuuksia:

Välitön palaute
Välittömällä palautteella
tarkoitetaan varusmiehen
tai reserviläisen johtamistai kouluttamissuorituksen
aikana ja sen jälkeen käytävää palautekeskustelua.
Keskustelu aloitetaan koulutettavan itsearvioinnilla.
Kouluttaja kuuntelee ja
ohjaa keskustelua sekä tuo
esiin omat havaintonsa suorituksesta. Palautekeskustelussa on selvästi todettava
toiminnan vahvuudet ja
kehittämistarpeet. Joukon

kokonaistoiminnan kannalta
on arvioitava, tuliko tehtävä
täytettyä tai oppimistarkoitus saavutettua. Keskustelun
tukena käytetään johtamisja kouluttamissuorituksen
arviointilomakkeita (kuva
4). Arviointilomakkeet sisältävät myös ohjeet palautteen
keräämisestä ja antamisesta.
Palautteet on keskustelun
jälkeen tallennettava omaan
johtajakansioon. Varusmiespalveluksessa oleva varusmies saa palveluksen aikana
kymmeniä johtamis- ja kouluttamissuorituksen arviointilomakkeita. Johtamis- ja
kouluttamissuoritukset voivat olla muutaman tunnin
koulutuksen järjestämisestä
aina kahden viikon johtajatehtävään joukkokoulutuskauden harjoituksessa.

Kuva 5. Kehittymissuunnitelman kansilehti ja
osa sisällysluettelosta

proilin avulla löytämään
johtamis- tai vuorovaikutuskäyttäytymisen vahvuudet
ja kehittymistarpeet, vertaamaan tuloksia aikaisempiin
havaintoihin ja määrittelemään kehittymistarpeita
pitkällä aikavälillä.

Kausipalaute

Kehittymissuunnitelma

Kausipalautekeskusteluilla
tarkoitetaan johtajakaudella
(perus-, erikois- ja joukkokoulutuskauden päätteeksi
käytävää) kouluttajan ja
varusmiesjohtajan välistä
keskustelua. Kausipalautekeskustelussa pyritään
välittömien palautteiden ja
johtaja- tai vuorovaikutus-

Kehittymissuunnitelma on
tärkeä osa johtajakoulutusohjelmaa (kuva 5). Kehittymissuunnitelman tavoitteena on tukea johtajana
kasvamista ja toimintakyvyn
kehittymistä. Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman
laadinta aloitetaan aliupseerikurssin alkaessa (AUK

Kuva 4. Johtamis- ja kouluttamissuorituksen arviointilomakkeet.

Kuva 6. Esimerkki johtaja- ja vuorovaikutusproilista. (Esimerkkiproilissa
ryhmä 1 on esimiesten vastaukset, ryhmä 2 vertaisten vastaukset ja ryhmä 3
alaisten vastaukset.)

I -jakso), ja se täydentyy
palvelusaikana henkilökohtaisten pohdintatehtävien,
palautteiden ja toimintaympäristön analysointien sekä
tiimityöskentelyjen kautta.
Kehittymissuunnitelma taltioidaan johtajakansioon.
Viimeisen kausipalautekeskustelun perusteella laaditaan kehittymissuunnitelma
ennen kaikkea reservissä
kehittymistä varten. Kehittymissuunnitelma reserviin
sisältää muun muassa seuraavia asioita: vahvuudet,
kehittämistarpeet, kehittymispäätöksen, kehittymislauseen ja sen, miten toteutan kehittymislausettani
konkreettisesti reservissä
sekä fyysisen toimintakyvyn kehittymislauseen ja
sen, miten toteutan konkreettisesti fyysisen toimintakyvyn kehittymislausetta
reservissä. Tarkoituksena
on, että reservin harjoituksen

jälkeen johtaja- tai kouluttajatehtävässä toiminut reserviläinen päivittää oman kehittymissuunnitelmansa saadun palautteen perusteella.

Johtaja- ja vuorovaikutusproili
Johtamis- ja vuorovaikutuskäyttäytymisen kysymyssarja tuottaa koulutettavalle
johtaja- tai vuorovaikutusproilin. Yleensä käytetään
johtamiskäyttäytymisen
kysymyssarjaa. Vuorovaikutuskäyttäytymisen
kysymyssarjaa käytetään
silloin, jos koulutettavalla
ei ole suoranaisia alaisia.
Kysymyssarjaan vastaavat
varusmiesjohtajan alaiset,
vertaiset, esimiehet, kouluttajat sekä varusmiesjohtaja
itse. Profiilia hyödynnetään erityisesti käytäessä
kausipalautekeskusteluja
ja laadittaessa kehittymis-
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suunnitelmaa. Proili sisältää mahdollisuuden antaa
myös sanallista palautetta.
Tärkeää on löytää kehittämistarpeiden lisäksi ne asiat,
joissa on hyvä, ja pitää niistä
kiinni. Arvioitava käsittelee
proilin yhdessä vastaajien
kanssa. Profiilin tulokset
ovat yleensä yllätys arvioitavalle, eivät arvioinnin
antajille.

Tiimityöskentely
Johtajana kehittymisen kannalta on tärkeää, että varusmiesesimiehet saavat jakaa
omat johtamiskokemuksensa vertaistensa kanssa.
Varusmiesesimiehistä koostuvat tiimit muodostetaan
koulutuskokoonpanon mukaisesti. Tiimit arvioivat
saavutettuja koulutustuloksia ja johtamiseen liittyviä
havaintoja 1–2 kertaa kuukaudessa. Tiimityöskentelyssä käsitellään johtajien
omia kokemuksia johtajana
kehittymisen oppimisessa.
Tiimityöskentely tapahtuu alkuvaiheessa yksikön
päällikön, varapäällikön tai
kouluttajan johdolla. Työskentelyssä noudatetaan
kokoustekniikkaa. Tiimityöskentelyn tuloksia ja varusmiesesimiesten tekemiä
esityksiä käsitellään päällikön pitämien viikkopuhuttelujen yhteydessä.

Johtajakansio
Kaikille johtajakoulutukseen
valituille jaetaan aliupseerikoulun alussa johtajakansio.
Johtajakansio sisältää vähintään
varusmiesten johtaja- ja
kouluttajakoulutuksen opetussuunnitelman
varusmiesjohtajan opintokirjan ja opetusvihkon
(Opintokirjaan tallennetaan
tehdyt opinnot ja ne varmentaa kouluttaja).
kehittymissuunnitelman
syväjohtamisen kysymyssarjan ja proilin tulkintaohjeen
johtamis- ja kouluttamissuorituksen arviointilomakkeet ja ohjeen
tiimikokouksen esityslistan ja pöytäkirjamallin
esimerkin palvelustodistuksesta
tarkastuslomakkeen.
Johtajakansio on koulutettavan varusmiesjohtajan
henkilökohtainen taltio
ja johtajana kehittymisen
muisti. Kansioon taltioidaan johtajakoulutukseen
liittyvä materiaali ja palautteet. Johtajakansion
käyttö mahdollistaa oman
johtajana kehittymisen ja
oppimisen seurannan. Johtajakansio on johtajan elinikäisen kehittymisen väline,
ja kansion täydentämistä on
tarkoitus jatkaa myös re-

Kuva 7. Johtajan palvelustodistus ja henkilöarviointi.

servissä. Johtajakansion aineisto vahvistaa ja täydentää
palvelustodistukseen merkittyjä opintopisteitä ja niiden
todentamista. Johtajakansion ylläpito on koulutettavan
omalla vastuulla.

5. Alaisvalmiudet
Johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelmaan kuuluu myös
sotilaan vuorovaikutuskurssi. Kurssille osallistuvat peruskoulutuskaudella kaikki
varusmiehet ja erikois- ja
joukkokoulutuskaudella miehistökoulutettavat.
Vuorovaikutuskurssi kestää
kuusi tuntia. Sotilaan vuorovaikutuskurssin tavoitteena
on muun muassa antaa tietoa
puolustusvoimien johtaja- ja
kouluttajakoulutuksesta ja
palautteen antamisen keskeisistä periaatteista sekä tietoa
omien vuorovaikutustaitojen
kehittämisestä. Perusteiden
avulla myös miehistötason
tehtävissä toimiva voi kehittää oman ryhmänsä toimintakykyä ja ryhmäkiinteyttä.

keutuessaan oppilaitoksiin
ja työelämään sekä arvioidessaan varusmiespalveluksen aikaisten opintojen
hyödyntämistä muussa
koulutuksessa. Korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa suhtaudutaan
positiivisesti varusmiespalveluksen aikana hankitun
osaamisen tunnustamiseen.
Varusmiespalveluksen aikana hankitusta osaamisesta tunnustetaan useimmin eri
koulutusasteilla varusmiesjohtajakoulutuksen aikana
tapahtunut oppiminen. Kukin oppilaitos, korkeakoulu
ja yliopiston tiedekunta
kuitenkin määrittää itse varusmiespalveluksen aikaisen
koulutuksen, harjoittelun ja
työkokemuksen hyväksilukemisen oppilaitokseen pyrittäessä tai itse opinnoissa.

7. Varusmiesten
loppukysely
– johtaja- ja
kouluttajakoulutuksen
summamuuttuja

kavälillä jatkuvasti parantunut. Varusmieskoulutuksen
tuloksia arvioidaan puolustusvoimien kaikilla organisaatiotasoilla aina perusyksiköstä Pääesikuntaan. Loppukyselyjen tulokset ovat osa
kokonaisarviointia, joka on
peruste seuraaville kehittämistoimenpiteille.

8. Lopuksi
Varusmiespalveluksen aikana saadaan elinikäiset eväät
johtajana kehittymiselle. Tavoitteena on palvelusaikana
luoda perusta ja myönteinen
asenne jatkaa johtajana kehittymistä reservissä. Varusmiespalveluksessa saatuja
vuorovaikutuksen, johtamisen ja kouluttamisen tietoja
ja taitoja reserviläinen voi
hyödyntää toimiessaan erilaisissa tehtävissä siviilissä
ja reservin harjoituksissa.
Silloin johtajana kehittymisen tulee jatkua pääosin
siviilielämän kokemusten
pohjalta.
Varusmiesten ja reserviläisten johtaja- ja kouluttaja-

6. Palvelustodistus Johtajakoulutusohjelmaa koulutuksen periaatteet ovat
ja henkilöarviointi kehitetään jatkuvasti saadun samat. VarusmieskoulutukVarusmiesjohtaja saa reserviin siirtyessään johtajan palvelustodistuksen ja
henkilöarvioinnin (kuva 7).
Monisivuisessa todistuksessa on varsin kattava kuvaus
asevelvollisen johtaja- ja
vuorovaikutustaidoista. Palvelustodistus kokoaa yhteen
henkilön varusmiespalvelusaikana suoritetut opinnot,
henkilöarvioinnin, johtajaarvioinnin eli viimeisimmän
johtaja- tai vuorovaikutusproilin tuloksen sekä fyysisen toimintakyvyn.
Edellä mainittuja asiakirjoja asevelvollinen voi
käyttää dokumentteina ha-

palautteen perusteella. Yksi
keskeinen väline kehittämisessä on varusmiehille
pidettävä loppukysely. Varusmieskoulutuksen lopulla
kysely järjestetään kaikille
saapumiserille. Loppukysely
sisältää yhteensä 18 summamuuttujaa, joista yksi on johtaja- ja kouluttajakoulutus.
Varusmiesten loppukyselyssä antama palaute johtaja- ja
kouluttajakoulutuksesta on
ollut viimevuosina keskiarvoltaan 3,8 asteikolla 1–5.
Kokonaisuutena varusmiesten antama palaute
puolustusvoimien koulutuskulttuurista ja koulutuksen
laadusta on pidemmällä ai-

sessa käytettäviä periaatteita
noudatetaan soveltuvin osin
reserviläisjohtajien koulutuksessa sekä kriisinhallintatehtävissä toimivien johtajien toiminnassa. Reservin harjoituksiin soveltuu
erinomaisesti muun muassa
johtamis- ja kouluttamissuoritusten arviointilomakkeiden käyttö, johtaja- tai
vuorovaikutusproilin ottaminen ja kehittymissuunnitelman päivittäminen. Edellä
mainittuja tulee käyttää harkinnan mukaan. Harkintaan
vaikuttaa muun muassa harjoituksen pituus ja se, millaisia tehtäviä harjoituksessa
olevilla reserviläisillä on.

Palautetta kannattaa pyytää omasta johtamis- ja
vuorovaikutuskäyttäytymisestä myös palveluksen jälkeen. Oman käyttäytymisen
muuttaminen vaatii saadun
palautteen pohdintaa ja selkeitä henkilökohtaisia päätöksiä. Kehittämiskohteita
kannattaa asettaa kerrallaan
vain muutama ja pitää ne
mielessä päivittäin. Tästä
syystä kehittymissuunnitelmassa on kehittymislause.
Kehittymislause on helppo
pitää mielessä ja näin siirtää
oma päätös osaksi jokapäiväistä käyttäytymistä. Hyväksi johtajaksi ei synnytä,
vaan sellaiseksi kehitytään
itsetuntemuksen ja jatkuvan
kehittymisen kautta. Kaiken
lähtökohta on se, että suhtautuu myönteisesti saatuun
palautteeseen ja ottaa siitä
myös opikseen.
Pääesikunnan henkilöstöosasto omistaa johtaja- ja
kouluttajakoulutusohjelman
sekä vastaa johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman sisällön ja käytännön toteutuksen kehittämisestä. Palvelen
itse Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksessa.
Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävänä on kouluttaa
upseereita puolustusvoimien
ja Rajavartiolaitoksen tarpeisiin johtaja- ja asiantuntijavalmiuksin. Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja
sotilaspedagogiikan laitos
osaltaan kouluttaa osaajia
toteuttamaan käytännössä
johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelmaa varusmiehille ja
reserviläisille.
Vuosittain puolustusvoimat kouluttaa noin 1 700
reserviupseeria ja yli 5 000
reservialiupseeria. Kotiutumisen jälkeen näiden moti-

voituneiden nuorten miesten
ja naisten osaaminen on koko yhteiskunnan käytössä.

Komentaja Kai Suvanto
Sotatieteiden maisteriopetusryhmän johtaja
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos
Maanpuolustuskorkeakoulu

Lähteet:
Johdatus johtamiseen. 2009.
Kiuru, Jukka (toim.) Helsinki: Edita Prima Oy
Sotilaspedagogiikka. Sotiluuden ja toimintakyvyn
teoriaa ja käytäntöä. 2009.
Toiskallio, J. & Mäkinen,
J. Helsinki: Edita Prima Oy
Johtajan käsikirja. 2012.
Tampere: Juvenes Print Oy
Kouluttajan opas 2007. Helsinki: Edita Prima Oy
Sotilaan käsikirja 2013. Juvenes Print Oy
Varusmiesten johtaja- ja
kouluttajakoulutus -normi.
Pääesikunnan henkilöstöosasto, 7.12.2009.
Virtanen, Ville 2011. Varusmiesten osaamisen tunnustaminen ja siirtyminen
siviiliin. Pääesikunnan henkilöstöosasto: Helsinki.
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/5ac2368048
43dab5b194b95c6ba810
0e/Varusmiesten_osaamisen_tunnustaminen_ja_siirtyminen_siviiliin,_pdf.
pdf?MOD=AJPERES.
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Ruotsi oli Pohjolan Hannu Hanhi

Järjestyksessään 9. Talvisotaforum Kokkolassa
Talvisotayhdistys järjesti
Talvisotaforumin Kokkolassa lauantaina 30.11., jolloin
oli tullut kuluneeksi 74 vuotta talvisodan syttymisestä.
Tilaisuuden pääaiheena on
”Ruotsin merkitys Talvisodalle”.
Aiheesta alustanut everstiluutnantti evp, sotahistorioitsija VTM Ari Raunio,
joka totesi Ruotsin olleen
Pohjolan Hannu Hanhi, joka yhtäältä länsivaltojen ja
toisaalta Saksan vahvoista intresseistä huolimatta
pystyi säilyttämään puolueettomuutensa koko toisen
maailmansodan ajan. Puolueettomuudestaan huolimatta Ruotsi avusti Suomea
erityisesti Talvisodan aikana
merkittävästi taloudellisesti,
sotilaallisesti ja diplomaattisesti, koska sekä poliittisen
johdon että Ruotsin kansan
sympatiat olivat voimakkaasti Suomen puolella.
Apunsa merkityksen tunteneet ruotsalaiset jopa närkästyivät siitä, että Väinö
Tanner ei rauhantulopäivän
radiopuheessaan maininnut
lainkaan Ruotsin apua. Ministeri joutuikin sitä myöhemmin pahoittelemaan.
Lisäksi DI Peter Rehnström kertoi vanhempiensa
kirjeenvaihdosta Talvisodassa otsikolla: ”Tappra
Krigarhustru och hennes
soldat: 150 brev under Vinterkriget.” Kirjeet valottavat
sekä kotirintaman että sotarintaman tunnelmia yksilöntasolta.

Metsänhoitaja Christian
Keil totesi, että ulkomaiset
vieraat usein kysyvät, missä on Talvisodan museo tai
kansallinen muistomerkki.
Sellaista ei ole vaikka Talvisodalla onkin ollut pysyvä vaikutus kansakunnan
identiteettiin. Näillä näkymin kansallinen Talvisodan
muistomerkki paljastetaan
Helsingin Kasarmitorilla
13.3.2015, jolloin on kulunut 75 vuotta Talvisodan
päättymisestä.
Talvisotaforumissa aloitettiin myös uuden Talvisodan 75-vuotismerkkivuoden muistomitalin myynti.
Mitalin on suunnitellut
Martti Vaino, ja mitali nou-

Peter Rehnström puhuu.

dattaa alkuperäisen vuoden
1940-muistomitalin ulkonäköä. Mitalin myynnillä
rahoitetaan edellä mainitun
muistomerkin pystyttämistä.

Talvisotayhdistys
ry:stä

Istuviltaan laulanut sotaveteraanikuoro, joka on tiettävästi toinen kahdesta vielä toimivasta veteraanikuorosta, jossa laulavat oikeat
veteraanit.

Talvisotayhdistys ry on
perustettu vuonna 2010.
Yhdistyksen tarkoitus on
vaalia talvisodan perinnettä ja varmentaa talvisodan
tapahtumien, muiston ja
perinnön sekä talvisodan
kokonaiskuvan välittämistä
nykyisille ja tuleville sukupolville Suomessa ja maailmanlaajuisesti.. Yhdistys haluaa toiminnallaan osoittaa
kiitollisuutta ja arvonantoa
Suomen kansan yhteisille
ponnistuksille vuosikymmenien aikana ja korostaa talvisodan pysyvää merkitystä
osana Suomen kansallista
identiteettiä.
Matti Palo
puheenjohtaja
Talvisotayhdistys ry
044 309 4496
Kuvat Mikko Virta
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Kauhavalla
viimeistä kertaa
Lennoston tukikohtakomppania palveli viimeistä
kertaa näissä merkeissä

Keskipohjanmaan Maakuntakomppanian hallinto- ja
huoltopäivä toteutettiin
Kauhavalla 9.11. viimeistä
kertaa. Mukana oli yhteensä
noin 90 reserviläistä kouluttajineen.
Päivän ohjelmassa oli aamulla juostava Cooper -testi
ja iltapäivällä pidetyt varustarkastukset ja aluetoimiston
oppitunnit.
Merkittävää oli, että vaate-

tus vaihdettiin M 05-malliin.
Lisäksi huomionarvoista oli,
että myös KOTU:n kouluttajatehtäviin sitoutuneet aktiiviset reserviläiset saivat
myös PV:n materiaalin. Tätä
on pidettävä puolustusvoimilta tärkeänä käden ojennuksena MPK:ta kohtaan.
Varusteet kuitattiin Tykistöprikaatin kirjoihin.
Kimmo Tastula
Kuvat Jörgen Härmälä

Hallinto- ja huoltopäivän kouluttajia ja henkilöstöä loppupalaverissa

Varustarkastusta liikuntasalissa
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Pohjanmaan Sotilassoittokunnan ja Satakunnan Sotilassoittokunnan viimeinen yhteinen perinnepäiväkonsertti pidettiin Vaasan kaupungintalon juhlasalissa
22.11.2013. Historialliset tilat täytyivät viimeistä paikkaa myöten, ja huomattavan runsas määrä jäi ovien ulkopuolelle. Molempien soittokuntien toiminta päättyy
31.12.2013. Konsertti päättyi arvokkaasti Länsi-Suomen Sotilasläänin kunniamarssiin ASEMIES. PARHAIN KIITOS kuluneista vuosikymmenistä. rl.

Sedu Kurikka; Mömmömarket.

Sedu Koskenalantie: Team Reilukerho

Koulutuskeskus Sedun opiskelijoiden Survival-päivä
Aurinkoisessa säässä pidettiin torstaina 5.9.2013 Koulutuskeskus Sedun opiskelijoiden Survival-päivä. Päivä
piti sisällään monenlaisia
tehtäväkokonaisuuksia ja
yhteenhiileen puhaltamista
ryhmänä. Kyseinen tapahtuma järjestettiin jo neljännen
kerran. Yhteistyökumppanina toimi Etelä-Pohjanmaan
maanpuolustusyhdistys
(MPK) sekä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos.
Päivä alkoi käskynjaolla
Törnävä-salissa, jossa kerrottiin päivästä, rastikoulutuksesta sekä ryhmien sijoittumisesta rastikoulutukseen.
Ryhmiä oli kaikkiaan 15 ja
yhdessä ryhmässä oli max.
6 opiskelijaa. Kumpaakin
sukupuolta piti olla muka-

na. Kaikkiaan opiskelijoita
oli lähes sata.
Rastikouluttajina oli
Etelä-Pohjanmaan reserviläiset, joita oli yhteensä
kymmenen. Tehtävärasteja
oli kaikkiaan yhdeksän.
Tehtävärastit koostuivat
seuraavasti: hätäensiapu,
apinarata, puujalkakävely,
ilmakivääriammunta, sulkeisjärjestys, kesähiihto,
käsikranaatin heitto/ telamiinan kanto, Seinäjoen
pelastuslaitoksen pitämä
alkusammutusharjoitus ja
Kauhavan lentosotakoulun
varusrouva ja varusmiehen
pitämä varusmiespalvelun
esittelyä.
Tehtävärastin kokonaispituus oli 25 minuuttia ja
siirtymäaika oli 5 minuuttia.

Kun aika tuli täyteen yksi
reserviläinen puhalsi pilliin,
jolloin tiedetiin ryhmien
siirtyminen toiseen koulutukseen.
Puolenpäivänaikaan oli
hernekeitto- lounas soppatykistä, jotka olivat valmistaneet Seinäjoen sotilaskotisisaret ja heidän apunaan
olivat auttamassa Koulutuskeskus Sedun Törnäväntien
cateringalan ensimmäisen
vuoden opiskelijat opettaja
Päivi Kuparin johdolla.
Päivä oli erittäin aurinkoisen lämmin lähes 20 astetta
ja hiki pukkasi jokaisen ryhmän jäsenen otsaan päivän
päätteeksi. Kaikki opiskelijat olivat todella tyytyväisiä
ja iloisia päivän annista.
”Ensi vuonna ilman muuta

Sedu Kurikka: UWB.

järjestäkää”: sanoivat kaikki
opiskelijat yhteen ääneen.
Muutamilla rasteilla oli
pientä kisailua, josta laskettiin pisteet yhteen. Kolmen
parhaan joukkueen tulokset
muodostuivat seuraavasti

I Sedu Kurikka; Mömmömarket, II Sedu Koskenalantie: Team Reilukerho
III Sedu Kurikka: UWB
Sedu-Survival päivän järjestelyn organisoivat olivat:
Koulutus- ja tukiyksikön

päällikkö Maija Haanpää;
Etelä-Pohjanmaan maanpuolustuspiiri, Koulutuspäällikkö Lasse Kinnunen
ja opinto-ohjaaja Timo Järvinen, Koulutuskeskus Sedu.
Timo Järvinen
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Vattaja-päivä

Lohtajan 7 lk

Oliko ryhmäytymispäivä kiva?
Minkä arvosanan antaisit päivälle?
Mitä olisit tehnyt toisin?
Ryhmäytyivätkö oppilaat?
Olimme tiistaina 17.9. Vattajalla seiskaluokkalaisten kanssa ryhmäytymispäivää viettämässä. Mukana olivat 7A:n ja 7B:n oppilaat, luokanvalvojat
ja tukioppilaat 8. ja 9. luokilta. Meitä olivat vastassa Hapine ry:n paikallispäällikkö Päivi Sorjonen,
Marke Leskelä ja Seppo Ojala. Menimme kahteen eri ryhmään, joissa teimme tehtäviä yhdessä.
Päivän tapahtumiin kuului myös mm. makkaran
paistoa sekä radio-ohjattavien lentokoneiden esittelyä. Ennen koululle lähtöä saimme nauttia vielä
Sotkun makoisista pullista sekä hyvälle tuoksuvasta kahvista. Haastattelimme muutamia 7. luokan
oppilaita, Himangan Villeä, Haapojan Heidiä, Alhon Samulia, Vapolan Eetua, Niemen Meeriä sekä
Viisteensaaren Fannyä päivän kulusta.
Ryhmäytymispäivästä oppilaita saimme sellaisia
kommetteja: Ihan semi, olihan se ihan kiva, kivaa
oli, no ihan siedettävä. Ainakin näistä oppilaista
saimme ihan hyvän vaikutelman päivästä, eikä
kellään ollut ainakaan mitään suoraa valittamista. Päivän keskiarvoksi oppilaiden haastattelusta
saimme 9-. Tästä voimme päätellä, että päivä oli
hyvinkin onnistunut oppilaiden mielestä.
Haastattelemamme oppilaat eivät olisi tehneet
paljon mitään erillä lailla päivässä. Muutamia
poikkeuksia kuitenkin oli. Jotkut oppilaat olisivat
olleet valmiita jopa yöpymään Vattajalla.
Päivässä oli kyse ryhmäytymisestä. Kuitenkin
haastattelussa selvisi, että oppilaat eivät juuri olleet ryhmäytyneet. He sanoivat, että syy oli siinä,
että kaverit olivat kavereiden kesken. He myös
totesivat, että ehkä ryhmäytyminen olisi onnistunut paremmin, jos oppilaat olisi jaettu pienempiin
ryhmiin ja niin, että parhaat kaverit eivät olisi
päässeet samaan ryhmään.
Tulevaisuudessa Vattaja-päivän perinnettä kannattaa oppilaiden mielestä jatkaa.

Meeri Niemi, 7B
Eetu Vapola, 7B
Fanny Viisteensaari, 7B

Samuli Alho, 7A
Ville Himanka, 7A
Heidi Haapoja, 7A
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Opiskelijat kerryttivät turvallisuustietouttaan turvakurssilla
Pietarsaaren lukion perinteinen viikonloppukurssi,
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) nuorten
turvakurssi keräsi jälleen
Lohtajalle viikonlopuksi
reilu 30 lukion opiskelijaa.
4.–6. lokakuuta järjestetyn
kurssin tavoitteena oli yhteiskuntatietoisuuden ja turvallisuuden lisääminen.
Turvakurssilaiset saivat
ylleen puolustusvoimien
m91-maastopuvut. Osa
kurssin henkeä on, että kaikki ovat mukana samanlaisella varustuksella, tasavertaisina kurssilaisina. Varustuksen
kuittaamisen jälkeen ilta
käytettiin majoituksen väkertämiseen kasaan. Kahden
tunnin kuluttua aloituksesta
viimeisessäkin kaminassa
rätisi iloinen kipinä, ja vahtivuorojen teko oli hyvässä
vauhdissa. Se onnistui ilmeisen hyvin, sillä kurssin
kumpanakaan yönä kukaan
ei herännyt kylmyyteen.
Kurssin ohjelmaan kuuluivat esimerkiksi luento poliisin toiminnasta, sammutusharjoitus, ensiapukoulutus,
kadonneen henkilön etsintä
avorivistössä ja suunnistus.
Ensimmäistä kertaa mukana
oli myös Laser –simulaattoriammunta, joka sai varsi
suositun vastaanoton. Yllättävää oli, että parhaan tuloksen ampui kolme tyttöä,
joista kukaan ei aikaisemmin
ollut aseeseen koskenutkaan.
Jopa kouluttajat jäivät reilusti kärkikolmikosta! Ammunnasta sai hyvän kokonaiskuvan, koska laserosoitin tietokoneineen oli kytketty oikeaa Sako-rynnäkkökivääriin.
Illalla, kun viimeinenkin
kadonnut kohdehenkilö oli
metsästä löydetty, päästiin
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Pidä hyvää huolta itsestäsi!
KUNNON VIIKONLOPPU
21.–23.2.2014

Liikunnallinen viikonloppu
kaikille omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Voit valitaa
tää
mieleisesi ohjelmat ja/tai viettää
rentouttavaa vapaa-aikaa leväten.
 Venyttelevä salijumppa, kylpylä,,
allasjumppa, kuntosali
 Ohjatut hiihtoretket, kävelyä,
gospel-lattereita
 Terveys- ja kuntoliikunnan perusteet
steet
ja harjoittelu: Terveyshyödyt ja haitat sekä harjoittelun perusteet. Fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja
terveyden välinen yhteys. Nykyiset liikuntasuositukset. Mikko Tulppo, Prof, FT, LitM
 Psalmilaulusta Laaksoseen
 Raamattuopetusta, keskustelua, messu
Mukana myös Heikki Hilvo, Ulla ja Rauno Junttila, Tuomo Nikkola, Juhani Latukka, Mervi Jutila, Esko Siljander
Ilmoittautumiset 21.1. mennessä Opistolle
p. 08 4639 200, toimisto@kkro.fi

Kurssilaiset pääsivät kokeilemaan simulaattoriammuntaa

saunaan. Edeltävien vuosien virheistä oppineina
kouluttajat saivat saunanlämmityksen ohjeistettua
niin täydellisesti, että jopa
kouluttajat pääsivät viimeisinä nauttimaan kipakoista
löylyistä.
Ensikertalaisten lisäksi
kurssilla taitojaan hioivat jo
edeltävänä vuonna kurssin
suorittaneet apukouluttajat.
He avustivat kurssin kouluttajia muun muassa ensiapurasteilla ja kadonneen
etsinnässä. Näyttää siltä, että
yhä useampi tulee kurssille
edellisen vuoden myönteisten kokemusten perusteella
toisenkin kerran.
Sunnuntaina oli aika siivota leirialue ja pakata tavarat
takaisin linja-autoon. Loppupalautteessa opiskelijat

www.kkro.fi, p. 08 4639 200, toimisto@kkro.fi

Haapajärven seurakunta yhteistyössä – ota yhteyttä…

Teltan lämmössä oli mukava kuivatella kastuneita
jalkoja.

kehuivat erityisesti mukavaa
yhdessäoloa ja kurssin järjestelyitä. Tulevina vuosina
turvakurssin järjestelyt ovat
haasteen edessä, kun Len-

tosotakoulu lakkautetaan.
Vielä tälle kurssille muun
muassa maastopuvut saatiin
käyttöön Kauhavalta.
Taneli Kontiainen

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

Kurssilaiset pääsivät jokainen kokeilemaan jauhesammuttimen käyttöä käytännössä.
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Köysikurssilla
lakeusmaisema
avautuu uusista
vinkkeleistä
Olhavan jyrkänteitä ei Pohjanmaalta löydy, joten köysilaskeutumiskurssien pitopaikat on haettava julkisista rakennuksista. Vakiintuneeksi
käytännöksi on muodostunut
perusopetuksen toteuttaminen Vaasassa pelastuslaitoksen tornissa. Toisen päivän koitokseen suunnataan
Seinäjoelle Suomen Rehun
siiloille. Iltapäivällä rohkeimmat uskaltautuvat laskeutumaan kasvot alaspäin

tornista ja itsensä haastaminen on onnistunut. Sangen
juhlavaa on myös laskeutua
Lakeuden Ristin kellojen
säestyksellä ja onhan eräs
aviopari viettänyt köysistössä viisivuotishääpäivänsäkin. Kurssilla voi siis viettää laatuaikaa vaikka koko
perhe. Laskeutumiskurssi
on myös oiva lahjavinkki
vaikkapa anopille!
Tekstit ja kuvat
Hannu Maunula

Taistelijan voimankäyttö-kurssilla
partio ja kohdehenkilö ”ryhmähalissa”
Erityisesti maakuntajoukoille ja kohteensuojaajille räätälöidyllä Taistelijan
voimankäyttö -kurssilla
tutkittiin voimankäytön ja
hätävarjelun hiuksen hienoa eroa. Aihe on tärkeä,
koska pahimmillaan virheet
sanktioidaan raastuvassa.

Puolet ajasta uhrattiin voimankäytön mittariliikkeille
ja ”reissumiestauon” jälkeen
toisessa vaiheessa toimittiin,
kun tilanne muuttuu tehtävän suorittamisesta oman
hengen ja terveyden suojaamiseen. Ehdottomana huomioidaan harjoittelijoiden

turvallisuus, jolloin samassa
kunnossa on lähdettävä kuin
kurssille tultiinkin. Tosin ilman muutamaa mustelmaa
kurssi olisi pelkkää zumbaamista. Periaatteena on
aloittaa uhkaava tilanne vähimmän haitan periaatteella
ja lopettaa se kohdehenki-

lön hallintaan. Sovelletussa
vaiheessa harjoiteltiin myös
partion ja aggressiivisen
kohdehenkilön kohtaamista. Tällainen koulutus sopii
erinomaisesti myös turvallisuusalalla toimiville.

Marskin ajo neljän
pysähdyksen taktiikalla
Tämän vuoden Marskin
ajoon startattiin aurinkoiselta Vaasan torilta Suomen
Vapaudenpatsaan juurelta
syyskuun ensimmäisenä
sunnuntaina. ”Merkkiluokan
voitto” meni Triumph -osastolle, sillä ilmeisesti Pekka
Poudan ennuste oli säikäyttänyt muiden moottoripyörämerkkien omistajat. Napuen
muistomerkin ja Ylistaron

vuoden 1918 ohimarssipaikan jälkeen jatkettiin Lapuan hautausmaan jääkäripatsaalle happirikkaassa
kelissä. Pohjalainen motoristihan ajaa vaikka uholla
niin kauan, kunnes alkaa
auringon paiste. Ja nykyisten erinomaisten ajokuosien
kanssa on merkityksetöntä
missä kelissä ajetaan, pääasia on että ajetaan. Vii-

meiseltä etapilta, Seinäjoen
Mannerheim -patsaalta, jatkettiin loppumatka samassa
raikkaassa kaatosateessa.
Moottoripyörällä ajeluun
ei tarvita kovinkaan suurta
syytä ja kun ajorupeaman
voi yhdistää maanpuolustuskohteisiin, aina parempi. Ja
vinkiksi, ainakin brittipyörällä voi ajaa myös sateella!

”Low Light Tactical Shooting”
Vaasassa
... olisi kurssin nimi, mikäli
se pidettäisiin Atlantin toisella puolen. Mutta meillä
kotoisemmin vuoden viimeinen taktinen kiväärikurssi
2.11. kantoi nimeä Toiminta pimeällä. Vuoden kuudennella kurssilla teemana oli
taktisen valon käyttö. Jotta

olosuhteet vastaisivat tavoitetta, alkoi kurssi iltapäivän
pimetessä jatkuen seuraavan vuorokauden puolelle.
Ensi vuonna ”kiväärilinja”
ottaa jälleen uudet oppilaat vastaan maaliskuussa.
Kurssit yhdestä neljänteen
ovat kaksipäiväisiä ja siitä

eteenpäin jatketaan yhden
koulutuspäivän mittaisilla
tapahtumilla. Näitä jatketaan niin kauan kuin kysyntää riittää. On osoittautunut,
että näillä markkinoilla tarjonta on kyennyt vastaamaan
kysyntään.

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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ALKUVUODEN KURSSEJA POHJANMAAN
KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖSSÄ
Alla on listattuna osa Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikön kursseista alkuvuonna 2014. Tarkemmat
tiedot kursseista löytyvät
osoitteesta www.mpk. ->
koulutuskalenteri -> valitse
yksikkö: Pohjanmaa.

Muuta tarvittaessa myös
haun aikaväliasetukset!
Huomioithan että osalta
kursseistamme (sotilaallisia
valmiuksia palveleva koulutus) kertyy rinnasteisia KH
-vuorokausia! Ne vaikuttavat myös ylennyskiertoon

eli vaikka kertausharjoituksia ei juuri järjestetä säästötoimien vuoksi, voi MPK:n
kursseille osallistumalla
kartuttaa kertausharjoitusvuorokausien määrää Puolustusvoimien kirjanpidossa.
Listalla on jokaisen kurs-

sin tiedoissa merkintä siitä,
saako kurssista rinnasteisia
kh- vuorokausia ja montako.
Kursseja avataan kalenteriin
myös vuoden kuluessa, joten
tarkista säännöllisesti kurssitarjontamme!
Tervetuloa kursseille!

MPK / Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikön kursseja alkuvuodesta 2014
Kurssi:
Milght-jatkokurssi (kevätkausi)
Reserviläisaseammunnat / SRA
MPK:n toiminnan esittely
Uusien harrastajien perehdyttäminen SPOL-kiltatoimintaan
Milght –perustekniikkaleiri vasta-alkajille!
Lentäminen harrastuksena
Kurssivääpelikoulutus
Kurssinjohtajakoulutus
Taistelijan voimankäytön perusteet
Taistelijan tiedustelukurssi
MPK:n kouluttajan tutkinto (opintojakso 1)
Cooper-testaus (botnia-halli)
Eloonjäämiskurssi / talvi
MPK:n kouluttajan tutkinto (opintojakso 2)
MPK:n kouluttajan tutkinto (opintojakso 3)
RK:n käsittelyn peruskurssi+ammunnat
Taktinen kivääri 1
Tarkka-ammunta pienoiskiväärillä 1
Reserviläisaseammunnat / perinneasealoitus
Eloonjäämiskoulutus1 (PAUHA)
Naisten maastokurssi (PAUHA)
IDPA-ammunnan perehdytyskurssi
Taktinen kivääri 5
Cooper-testaus
Taktinen kivääri 2
Tarkka-ammunnan erikoiskurssi
Tarkka-ammunta pienoiskiväärillä 2

Aika:
3.1.–30.5.2014
aloitus 11.1.
13.1.
16.1.–18.12.
18.–19.1.
21.1.
aloitus 23.1.
aloitus 23.1.
1.2.
1.–2.2.
2.2.
11.2.
14.–16.2.
16.2.
2.3.
8.–9.3.
29.–30.3.
5.–6.4.
31.3.
11.–13.4.
12.–13.4.
18.–19.4.
10.5.
13.5.
17.–18.5.
17.–18.5.
24.–25.5.

Koko vuoden ajan jatkuvat kurssit:
Milght-jatkokurssi (kevätkausi)
aloitus 3.1.2014
Reserviläisaseammunnat / SRA
aloitus 11.1.
Reserviläisaseammunnat / perinnease
aloitus 31.3.
Uusien harrastajien perehdyttäminen SPOL-kiltatoimintaan
aloitus 16.1.

MPK kurssinumero:
1900 14 12001
1900 14 12008
1900 14 12002

KH-vuorokausia
kyllä (0-3)
kyllä (0-3)
ei

1900 14 12004
1900 14 12014
1900 14 15001
1900 14 12007
1900 14 12006
1900 14 12022
1900 14 12009
1900 14 12003
1900 14 13005
1900 14 12013
1900 14 12054
1900 14 12005
1900 14 12055
1900 14 12015
1900 14 12017
1900 14 13008
1900 14 12019
1900 14 13023
1900 14 12021
1900 14 12023
1900 14 13013
1900 14 12011
1900 14 12020
1900 14 12025

ei
kyllä (2)
ei
kyllä (1)
kyllä (2)
kyllä (1)
kyllä (2)
kyllä (1)
ei
kyllä (2)
kyllä (1)
kyllä (1)
kyllä (2)
kyllä (2)
kyllä (2)
ei
kyllä (2)
ei
kyllä (2)
kyllä (1)
ei
kyllä (2)
kyllä (2)
kyllä (2)

1900 14 12001
1900 14 12008
1900 14 13008
1900 14 12004

kyllä (0-3)
kyllä (0-3)
ei
ei

Maanpuolustuskoulutus – Turvallisuutta yhdessä
Försvarsutbildning – Säkerhet tillsammans

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
(MPK) PL 22, 65101 Vaasa
(Wolfntie 35)
Pohjanmaan Koulutus- ja
tukiyksikön päällikkö
Juha Ala-aho, gsm:040 756 9960
juha.ala-aho@mpk. www.mpk.

POHJANMAAN
MAANPUOLUSTAJA
Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien
piirin ja Vaasan
Reserviupseeripiirin tiedotus- ja
jäsenlehti.
Päätoimittaja:
Heikki Pääjärvi,
Lähdetie 4,
68600 Pietarsaari,
puh. 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

Seuraava

Pohjanmaan
Maanpuolustaja
1/2014: maaliskuu.
Aineisto 13.3.2014
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
Päivi Kultalahti
Paino:
Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Kokkola

Painos: 6 000 kpl

Lehdet luettavissa
sähköisinä vuodesta
2006 lähtien
osoitteesta www.

kpmaanpuolustajat.

Ilma-aseammunnat
Ylivieskassa 30.11.
Pistooli
Y60: Häkkilä Rauli
Nivalan Reserviläiset 359,
Pylväs Esko Ylivieskan
Reserviläiset 346, Mehtälä
Eino Nivalan Res.Ups. 320
Kauranen Martti Pyhäjärven
Res.Ups. 312, Ahola Pentti
Nivalan Reserviläiset 307
H75: Turpeinen Reijo

Haapajärven Reserviläiset
320
Kivääri
Naiset: Nygård Minna
Kokkolan Reserviläiset 372
Nivala Sari Ylivieskan Reserviläiset 371
H70: Simi Kalervo Ylivieskan Reserviläiset 352

Sota vei isän
Pietarsaaren lukiolla
Pietarsaaren
Reserviupseerien ja
Pietarsaaren seudun
Reserviläisten
tilaisuudessa
24.10.2013
Gösta Karlsson
piti esitelmän
suojeluskuntatoiminnasta
Pietarsaaren seudulla
sekä asekätkennästä.

Kyrönmaan sotaorvot keräsivät ja kirjoittivat oman
elämäntarinansa yhteiseksi kirjaksi ” Sota vei isän”
– kyrönmaan sotaorvot
kertovat.
Kirjassa on 44:n sotaorvon oma elämäntarina sota-ajalta. Kirjaan on myös
sisällytetty Isonkyrön,
Laihian ja Vähänkyrön
sankarivainajien luettelot
1939 – 45.

Kirjan on toimittanut sanataideohjaaja Tarja Koski.
Kirjan julkistamistilaisuus oli Isonkyrön seurakuntatalossa 21.11.2013.
Paikalla oli lähes sata
henkeä.
Kirjan ensipainos on jo
lopuillaan – mutta uusi erä
on mahdollisesti jaossa jo
ennen joulua.

Kirjan voi tilata
Erkki Markkulalta
puh. 044 3652046.
Osoite on Kyröntie 347.
66580 VEDENOJA

POHJANMAAN MAANPUOLUSTAJA
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UUTISIA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖSTÄ
Lillhongasta vuoden kouluttaja ja Liikasesta vuoden toimija
Aiempien vuosien tapaan on koulutus- ja
tukiyksikön johtoryhmä huomioinut vuoden aikana ansioituneita henkilöitä vuoden
kouluttaja ja vuoden toimija -nimityksillä.
Vuonna 2013 vuoden kouluttajaksi on nimetty kokkolalainen luutnantti (res) Petter
Lillhonga ja vuoden toimijaksi ylivieskalainen kapteeni (res) Jouko Liikanen.
29-vuotias Lillhonga on toiminut kurssinjohtajana ja kouluttajana sotilaallisilla,
sotilaallisia valmiuksia palvelevilla sekä
varautumisen ja turvallisuuden kursseilla.
Kurssilaisilta hän on saanut erityisesti kiitosta innostavasta, ammattitaitoisesta ja vastuuntuntoisesta asenteestaan. Lisäksi Lillhonga on kehittänyt kansalaisille suunnattua
kyberturvallisuuskoulutusta ja osallistunut
aktiivisesti reserviläisille suunnatun sovelletun taistelukoulutuksen kehittämiseen.
63-vuotias Liikanen on toiminut ansiokkaasti verkkotiedottamisen toteutus- ja

koulutustehtävissä maanpuolustuspiirin
pääharjoituksissa. Tiedotustehtävien lisäksi
Liikanen on osallistunut myös kouluttajana
varautumisen ja turvallisuuden koulutustapahtumiin. Tehtävissään Liikanen on osoittanut suurta ammattitaitoa, vastuuntuntoa ja
pyyteettömyyttä, joiden ansiosta hän nauttii
laajaa arvostusta niin oman yksikön kuin
maanpuolustuspiirin alueella.
Myös puolustusvoimat huomioi itsenäisyyspäivänä yksikön toiminnassa ansioituneita reserviläisiä. Ylennyksen saivat yliluutnantti Pasi Paasila (Kokkola), luutnantti
Mikko Bildo (Seinäjoki), vänrikki Tomi Kurikkala (Kannus), vääpeli Kai Koskela (Kokkola) ja alikersantit Rainer Artismaa (Kiuruvesi), Markus Hietalahti (Kokkola) sekä
Johan Strandvall (Kruunupyy). Bildoa ja
Artismaata lukuun ottamatta ylennetyt ovat
kunnostautuneet myös maakuntajoukoissa.

Puolustusvoimien tilaaman koulutuksen määrä kasvoi
vuonna 2013
Päättyvän vuoden osalta kurssilaisten ja
koulutusvuorokausien kokonaismäärät ovat
pysyneet samalla tasolla kuin aikaisempinakin vuosina. Koulutustapahtumiin osallistui
lähes 2000 kurssilaista ja heille kertyi lähes
3000 koulutusvuorokautta.
Viime vuoteen verrattuna merkittävin
muutos oli se, että puolustusvoimien tilaaman sotilaallisen koulutuksen osuus oli
selvästi suurempi. Koulutusvuorokausilla
mitattuna koulutus jakautui siten, että puolustusvoimien tilaamaan koulutuksen osuus
oli 25 %, sotilaallisia valmiuksia palvelevan
koulutuksen 36 % sekä varautumisen ja turvallisuuden koulutuksen 39 %.
Kurssipalautteiden keskiarvo oli puolustusvoimien tilaamassa koulutuksessa 4,19,
sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa 4,47 sekä varautumisen ja turvallisuuden koulutuksessa 4,34 (arvosteluasteikko on 1-5).
Voimme siis olla tyytyväisiä päättyvän
vuoteen. Suurin kiitos hyvästä tuloksesta
kuuluu yksikön koulutus- ja tukitehtäviin
sitoutuneille vapaaehtoisille!
Vuoden 2014 koulutustarjonta löytyy
MPK:n koulutuskalenterista
Vuoden 2014 koulutustapahtumat on avattu MPK:n kotisivujen koulutuskalenteriin.
Kuten aiempinakin vuosina, koulutustarjonta kasvaa vuoden kuluessa, joten sivuilla kannattaa käydä säännöllisesti etsimässä
itselle sopivia koulutustapahtumia. Kaikista
avoimista koulutustapahtumista tiedotetaan
myös yksikön Facebook-sivulla, joten sitä

”tykkäämällä” saa muistutuksen omalle
Facebook-sivulleen.
Vaikka vuoden 2014 koulutustarjonta
pitää sisällään jo aiempina vuosina vakiintuneita koulutustapahtumia ja harjoituksia,
on niiden painopisteitä ja teemoja päivitetty.
Mukaan kannattaa siis tulla, vaikka olisi jo
aiemmin vastaaviin tapahtumiin osallistunut.
Sodan ajan joukkoihin sijoitettujen ja sijoituskelpoisten reserviläisten kannattaa erityisesti tutustua PAUHA ja VUORI –harjoitusten koulutustarjontaan. Harjoituksista löytyy
em. kohderyhmälle avoimia PV:n tilaamia
sotilaallisia kursseja (VEH). Vaikka PV tekee viime kädessä päätöksen koulutukseen
osallistuvista reserviläisistä, tarjoaa tämä
mahdollisuus PV:n aseilla ja ampumatarvikkeilla järjestettävään koulutukseen.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia yksikön toimintaan osallistuneita vapaaehtoisia ja koulutustapahtumiin osallistuneita kurssilaisia
päättyneestä vuodesta sekä toivottaa hyvää
joulua ja menestyksekästä vuotta 2014!

Jukka
Torppa
Piiripäällikkö ja KeskiPohjanmaan
KOTU-yksikön päällikkö

Länsi-Suomen maanpuolustuspiirin piiritoimisto
Piiripäällikkö
Koulutussihteeri
Jukka Torppa
Rhea Nykvist
p. 040 485 4744
p. 0400 395 909
jukka.torppa@mpk.fi rhea.nykvist@mpk.fi
lansi-suomi@mpk.fi
Torikatu 40, 5. kerros 67100 KOKKOLA

Vuoden toimija Jouko Liikanen on toiminut
verkkotiedottamisen ohella myös kouluttajana
mm. kehitysvammaisten Intti tutuksi -leireillä”
Vas: Kouluttaja Petter Lillhongan osaaminen
ulottuu kyberturvallisuudesta perinteiseen
taistelukoulutukseen.

Keski-Pohjanmaan KOTU-yksikön koulutustarjonta 1.1.–30.4.2014
1. Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus
Panssarintorjuntakurssi / PAUHA 2014
11.–13.4.
Tarkka-ammuntakurssi / PAUHA 2014
11.–13.4.
Kohteensuojausammunta ja kohteensuojauksen
jatkokurssi (KPK) / PAUHA 2014
12.–13.4.
2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
Sotilaskouluttajien verkkokurssi
1.1.–30.11.
Kurssinjohtajien verkkokurssi
1.1.–30.11.
KOTU-yksikön täydennyskoulutus
1.1.–30.11.
Boot camp - fysisk träning för reservister
1.1.–30.11.
Tilllämpat reservistskytte / Sovellettu reserviläisammunta 1.2.–30.11.
Kouluttajakurssi / Utbildarkurs
1.2.–30.4.
Suunnittelu ja valmistelu / VUORI 2014
1.3.–12.9.
Talvisodan muistohiihto
15.3.
Esikunta- ja johtamistoiminta / PAUHA 2014 11.–13.4.
Sotilaskuljettajien jatkokoulutus / PAUHA 2014 11.–13.4.
Kenttämuonitus / PAUHA 2013
11.–13.4.
Reserviläispäivä
20.4.
Falling plates - rauhanturvaajien ampumakoulutus 24.4.–11.9.
Ase- ja ampumakoulutus / KARIN PANOS 2014 27.4.
Rakennetun alueen taistelu / COPSA 2014 26.4.

Lohtaja
Lohtaja
Lohtaja

Kokkola
Kokkola
Kokkola
Jakobstad
Jakobstad
Luoto/Larsmo
Haapajärvi
Kälviä
Lohtaja
Lohtaja
Lohtaja
Haapajärvi
Kokkola
Haapajärvi
Lohtaja

3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus
Jäsenjärjestöjen perehdytyskoulutus
1.1.–30.11.
Kokkola
Självförsvar för vårdpersonal
15.–25.1.
Jakobstad
KOTU-yksikön johdon ja paikallispäälliköiden koulutuspäivä 18.1.
Kokkola
Suunnittelu ja valmistelu / PAUHA 2014
11.2.
Kokkola
Verkkoturvallisuus
15.2.
Kokkola
Turvallisuuskoulutus/Kallio
3.–28.2.
Ylivieska ja Nivala
Självförsvar för vårdpersonal
12.–22.3.
Jakobstad
Sotilaskotitoiminta poikkeusoloissa / PAUHA 2014 11.–13.4.
Lohtaja
Nuorten maastokurssi / PAUHA 2014
11.–13.4.
Lohtaja
Kokkolan yhteislyseon maastokurssi
25.–27.4.
Lohtaja
Pelastuskoiraohjaajien harjoitus
26.–27.4.
Lohtaja

Keski-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö
Yksikön päällikkö
Koulutuspäällikkö
Jukka Torppa
Jani Pikkarainen
p. 040 485 4744
p. 050 553 6828
jukka.torppa@mpk.fi
jani.pikkarainen@mpk.fi
keski-pohjanmaa@mpk.fi
www.mpk.fi
www.facebook/kpkotu

