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JOULU, VAPAHTAJAMME
SYNTYMÄJUHLA
Joulu on mielletty aina rauhan juhlaksi. Valmistautuessamme tulevaan jouluun joudumme toteamaan
että, elämme rauhattomassa maailmassa. Viime aikoina olemme päivittäin tiedotusvälineistä saaneet
seurata uutisia, missä kerrotaan eri puolilla maailmaa
käynnissä olevista sodista tai tehdyistä terroriteoista.
Ukrainan kriisin myötä sota on tullut jälleen lähemmäksi meitä eurooppalaisiakin.
Tulevan joulun olosuhteet maassamme näyttävät
kuitenkin olevan rauhalliset. Näin ei ole ollut aina.
Talvisodan puhjettua 75 vuotta sitten vietettiin joulua
toisenlaisissa tunnelmissa. Ylivoimaisen hyökkääjän
luoma uhka, joka lepäsi kansamme tulevaisuuden
yllä, oli yhdistänyt eri kansankerrokset toisiinsa ja
luonut yksimielisen kansan. Talvisodan rintamilla
Suomen miehet taistelivat ankarissa olosuhteissa
maamme itsenäisyyden puolesta yhteiskunnallisesta
asemastaan huolimatta rinta rinnan.
Kuusamolaissyntyinen, jo edesmennyt appeni kertoi kuinka hän juuri varusmiespalveluksesta kotiutuneena reserviläisenä joutui keskelle Suomussalmen
ratkaisutaisteluja, joita käytiin juuri joulun aikoihin.
Noilla talvisodan Suomussalmen ja Raatteen taistelujen voitoilla oli suuri merkitys Suomen kansan
mielialojen nostattajina.
Talvisodan joulua seurasi vielä neljä vaikeaa koko
kansaa koetellutta sotajoulua, mitkä miehet viettivät
pääosin rintamalla.
Tuskin koskaan on maassamme rukoiltu niin paljon kuin sotien aikana. Monet huokaukset lähtivät
Korkeimman puoleen, että Hän varjelisi maatamme
ja säilyttäisi sen itsenäisenä.
Voimme jälkeenpäin todeta, että Jumala kuuli nuo
rukoukset. Monien raskaiden sotavuosien ja torjuntataistelujen jälkeen koitti lopulta rauha. Sotien vaatima

uhri oli raskas. Monet parhaassa iässä
olevat miehet ja naisetkin menettivät
kalleimpansa, oman henkensä isänmaataan puolustaessaan. Vielä useammat vammautuivat tai menettivät
terveytensä sotarintamalla. Raskas
uhri ei ollut turha. Jumala varjeli
maatamme ja antoi kansalle voimia
niin että, se jaksoi taistella. Suomi sai
pitää vapautensa sekä säilytti itsenäisyytensä.
Sotien jälkeisen ajan olemme saaneet elää rauhassa ja rakentaa maastamme yhden maailman kehittyneimmistä ja vauraimmista valtioista. Tämän ennen näkemättömän hyvinvoinnin keskellä meillä on
paljon kiitoksen aiheita. Muistammeko aina olla kiitollisia
tästä kaikesta hyvästä, minkä olemme saaneet?
On tärkeä muistaa se että, joulun sanomassa on pääasia
Jumalan tuleminen ihmiseksi. Luomiskertomuksessa kerrotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ensimmäinen ihmispari sai elää paratiisissa. Syntiinlankeemuksessa
tuo kuva turmeltui kun sielunvihollinen käärmeen muodossa houkutteli ensimmäisen ihmisparin tottelemattomuuden
syntiin. Me kaikki olemme osallisia tuosta perisynnistä.
Jumala kuitenkin rakasti syntiin langennutta ihmistä
niin, että antoi tälle lupauksen lunastuksesta. Hän täytti
lupauksensa Pojassaan, joka syntyi ihmiseksi, meidän
Vapahtajaksemme, joka kärsimisellään, kuolemallaan ja
ylösnousemuksellaan sovitti meidän syntimme ja valmisti
meille tien iankaikkiseen elämään.
Joulun lapsi, Jumalan valtakunnan kuningas, vaikuttaa
vieläkin täällä maan päällä omiensa kautta. Jeesus antoi
omilleen tehtävän saarnata parannusta ja syntien anteeksiantamusta. Hänen valtakunnastaan saarnataan yhä evanke-

liumia - ilosanomaa Vapahtajastamme
Jeesuksesta Kristuksesta. Tuon evankeliumin ydin on sanoma syntien anteeksiantamuksesta Jeesuksen ansion
tähden, hänen nimessään ja sovintoveressään.
Joulun aikana tunnemme suurta
kiitollisuutta sotiemme veteraaneja
kohtaan, jotka aikanaan täyttivät kansalaisvelvollisuutensa viimeistä piirtoa myöten isänmaata puolustaessaan.
Meidän nuorempien velvollisuutena
on aivan erityisesti muistaa sotaveteraaneja ja niitä sodan ajan sukupolvia,
jotka mahdollistivat sen kehityksen,
minkä seurauksista tänäkin päivänä saamme nauttia.
Käytännössä tämän muistamisen voi tehdä vaikka vierailemalla veteraanin luona tai osallistumalla veteraanin
lähiystävätoimintaan, joka on toiminut jo runsaan kymmenen vuoden ajan ainakin täällä Haapajärven seudulla.
Oman maan puolustaminen ja siihen varautuminen
on jokaisen kansan oikeus ja velvollisuus. Rauhattomassa maailmassa tulee yhä jokaisen itsenäisen valtion
huolehtia turvallisuudestaan ja maansa puolustamisesta.
Kristittyinä emme näe siinä mitään ristiriitaa. Se kuuluu
myös esivallan tehtäviin ”sillä ei hän hukkaan miekkaa
kanna” kuten apostoli Paavali kirjoitti (Room.13:4.).
Vapaaehtoinen, vastuunsa tunteva maanpuolustustyö
on tärkeä osa Suomen maanpuolustusta, jonka perustan
luo edelleenkin toimintakykyinen reservi. Rukoilemme
Korkeimman siunausta tälle työlle ja varjelusta isänmaallemme.
Rauhallista joulua toivottaen
Osmo Leppänen

Tammisunnuntai 25.1.2015 Vaasassa
Österbottens Försvarsgille
– Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf:n Tammisunnuntain vuosipäivän juhlasta on
2000-luvun kuluessa muodostunut alueen maanpuo-

lustusjärjestöjen yhteinen
Tammisunnuntain juhla. Kasarmintorin Perinnemuurilla
suoritettavaan havuseppeleen laskutilaisuuteen osallistuu yleensä n. 20 järjestöä

edustava lippulinna. Eri järjestöjä edustava maanpuolustusväki on tervetullut ja
perinteisesti myös osallistuu
runsaslukuisesti Kaupungintalon juhlaan.

Pohjanmaan Maanpuolustuskilta järjestää vuoden
2015 vuosipäivän juhlansa
perinteiseen tapaan Tammisunnuntaina 25.1.2015 klo
16 alkaen Vaasan Kaupun-

Perinnemuurin komea lippurivistö Tammisunnuntain 2014 hämärässä (kuva Raimo Latvala).

gintalolla. Juhlapuhujana
on oikeusministeri AnnaMaja Henriksson. Juhlassa
jaetaan myös syksyllä 2014
järjestetyn koululaisten ainekirjoituskilpailun palkinnot
ja kuullaan kilpailun paras
kirjoitus voittajan esittämänä. Kilta palkitsee huomionosoituksin eräitä toimintansa
tukemisessa ansioituneita
yhteistyötahoja ja jäseniään.
Juhlan musiikki on tällä kertaa tavanomaista monipuolisempi. Solf Blåsorkester
Jussi Lepistön johdolla
vastaa juhlaan perinteiden
velvoittamana kuuluvasta
puhallinmusiikista. Nuorten ääni tulee ainekirjoituskilpailun lisäksi kuuluville,
kun Onkilahden koulun musiikkiluokkien kuoro opettaja Anne Tiensuun johdolla
astuu lavalle ohjelmistoaan
esittämään. Juhlaan saapuville on järjestetty kahvitarjoilu Peilisalissa ennen
juhlaa klo 15 alkaen.
Tammisunnuntain juhlallisuudet alkavat kunniakäyn-

nillä ja seppeleenlaskulla
Perinnemuurilla klo 15.
Maanpuolustusjärjestöjen
lippulinna järjestäytyy tapahtumaa varten klo 14.50
Upseerikerhon edessä. Vaasan Sotaveteraanimuseo on
juhlapäivänä avoinna klo
14–16. Museossa on vielä
avoinna maamme sotien
aikaista meri- ja rannikkopuolustusta käsittelevä
erikoisnäyttely. Museon perusnäyttelyä on myös uusittu. Kesän ja syksyn aikana
on toteutettu mm. mittava
asekokoelman uudelleen järjestely. Aseet on ryhmitelty
ajan ja valmistajan mukaiseen loogiseen järjestykseen
ja aseiden yhteydessä kerran
kerrottu yksityiskohtaista
tietoa niiden valmistukseen
ja käyttöön liittyen. Museo on kevätkaudella 2015
avoinna sunnuntaisin klo
14–16.
Hyvää joulunaikaa ja turvallista uutta vuotta 2015
Ilkka Virtanen
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Lotta Svärd-järjestön lakkauttamisesta
70 vuotta 23.11.2014
Sunnuntaina 23. marraskuuta 2014 tuli kuluneeksi
päivälleen 70 vuotta Lotta
Svärd – järjestön lakkauttamisesta.
Tuona “mustana torstaina” Valtioneuvoston tekemä päätös yhdellä nuijan
kopautuksella mitätöi Lottien yli kaksi vuosikymmentä
kestäneen työn isänmaan hyväksi. Erityisen raskaaksi ja
oikeudettomaksi tuo päätös
koettiin koko kansakunnan
sydämissä.
Sodan raskaina vuosina
Lotat olivat ponnistelleet
eri tehtävissä, niin taistelurintaman tuntumassa kuin
kotirintamallakin ja Lapissa
sota jatkui edelleen saksalaisten karkottamiseksi.
Nyt marraskuun sunnuntaina Vaasan Lottaperinneyhdistys halusi kunnioittaa Lottien uhrautuvaa ja
arvokasta työtä heidän toiminta-aikanaan järjestämällä
yhdessä Vaasan suomen- ja
ruotsinkielisten seurakuntien
kanssa kaksikielisen muistojumalanpalveluksen. Siinä saarnasivat kirkkoherrat
Krister Koskela ja Tor-Erik
Store.
Lisäksi jumalanpalveluksessa avustivat Vaasan
Lottakuoro ja Laivaston
soittokunnan kvintetti. Sankarihaudoille lähetetylle seppelpartiolle, jonka muodostivat kolme sodan ajan lottaa,
saatesanat lausui kirkkoherra
Krister Koskela. rl.
Lotta Svärd-järjestö perustettiin 22.3.1921. Se oli
vapaaehtoinen puoluepoliittisesti sitoutumaton naisten maanpuolustusjärjestö,
jonka tarkoituksena oli
vahvistaa itsenäisyyden ja
maanpuolustuksen aatetta ja
avustaa suojeluskuntia suojaamaan kotia, uskontoa ja
isänmaata. Nimensä järjestö
oli saanut J.L. Runebergin
kirjasta Vänrikki Stoolin tarinat. Lotta Svärd oli sotilaan
vaimo, joka seurasi miestään
sotaan ja miehen kaaduttua
huolehti sotilaista sekä aineellisesti että henkisesti.
Järjestön jäseneksi pääsi
jokainen 17 vuotta täyttänyt nainen, joka halusi noudattaa järjestön sääntöjä ja
antoi lottalupauksen. Lottia
velvoittivat myös järjestön
kultaiset sanat, jotka saatiin lopulliseen muotoonsa
vuonna 1926. Lottajärjestön organisaatio oli tehokas
ja kurinalainen; keskusjohtokunta puheenjohtajineen,
piirit ja paikallisosastot
päälliköineen ja kyläosastot
johtokuntineen.
Vuonna 1922 lottia oli

Seppelpartio poistuu kirkosta Suomen lipun johdolla, jota kantaa Vaasan Lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Harjunpää.

Lottien kunnianosoitus sankarivainajille. Seppelpartion muodostivat sodan aikana lottina toimineet, vasemmalla Britha Antila, Nora Lisko ja Grethel Nyman.

33.779. Vuonna 1933 Suomessa oli 664 paikallisosastoa, 1.384 kyläosastoa ja
lottia 80.000. Vuonna 1944
jäsenmäärä oli 232.000. Lotat käyttivät toiminnassaan
lottapukua, lottaneulaa ja
käsivarsinauhaa. Puku oli
harmaa, pitkähihainen, yksiosainen ja pituus maasta
oli 25 cm. Lottaneulassa
on hakaristi, joka on onnen
symboli. Lottaneulan neljä
heraldista ruusua ovat ur-

hoollisuuden vertauskuvia.
Lottaneulan oli suunnitellut
vuonna 1921 Eric Vasström.
Toiminta tapahtui jaostoissa, joita olivat lääkintä, muonitus, varus, toimisto, viesti,
keräys ja huolto sekä sotien
aikana lisäksi ilmavalvonta,
radisti, säähavainto, kaatuneitten evakuointikeskuksen
työt ja valonheitinlotat.
Kaikki lotat koulutettiin
tehtäväänsä siinä jaostossa,
jonka toimintaan he halusi-

vat osallistua.
Lotta Svärd-järjestön pitkäaikaisin ja merkittävin puheenjohtaja oli Fanni Luukkonen, joka toimi lottajohtajana vuodet 1929–1944.
Hän oli tuona aikana ehkä
merkittävin henkilö naisten
vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Hänen johtajaominaisuutensa herättivät
yleistä ihailua ja arvonantoa.
Hän oli tulevaisuuteen katsova johtaja, joka halusi ulot-

taa lottatoiminnan lapsiin
ja nuoriin ja näin kasvattaa
uusia sukupolvia lotiksi.
Järjestötoiminnan pitkäjänteisyyden kannalta
oli tärkeää kasvattaa uutta
sukupolvea toiminnan jatkajaksi. Suunnitelmallinen
tyttötyön kehittäminen
aloitettiin vuonna 1931 ja
toiminnan tarkoituksena oli
uskonnollis-isänmaallinen
kasvatustyö. Pikkulotat olivat 8 – 16 vuotiaita. He osal-

listuivat isompien joukossa
lähes kaikkeen lottatyöhön.
Lotta Svärd-järjestön toiminta herätti kiinnostusta
ulkomailla. Suomalaisen
esikuvan mukaisia järjestöjä perustettiin mm. Pohjoismaihin, Baltiaan ja Puolaan.
Lottien kansainvälinen toiminta oli tiukasti keskusjohtokunnan hallinnassa.
Sota-aika oli lottien varsinainen tulikaste. Koulutuksessa saadut opit otettiin
käytäntöön ja tulos oli valtava. Talvisodassa lottia oli
noin 90.000, joista komennustehtävissä 25.000 lottaa.
Jatkosodan sytyttyä Lotta
Svärd-järjestöstä tuli osa
puolustusvoimia. Päämajan
komento-osaston yhteyteen
perustettiin lotta-asiain toimisto 23.5.1942. Jatkosodan
lopussa lottia oli 232.000,
joista komennustehtävissä
noin 95.000 lottaa. Jatkosodan aikana lotat tekivät
yhtensä 20 miljoonaa työpäivää, joista kotirintamalla
9 miljoonaa ja sotatoimialueilla 11 miljoonaa työpäivää.
Talvi- ja jatkosodan aikana
kuoli 292 lottaa lottatehtävää
suorittaessaan.
Marraskuun alussa 1944
tapahtuneen suojeluskuntien lakkauttamisen jälkeen
alkoi näyttää siltä, että Lotta Svärd-järjestölle kävisi
samoin. Valtioneuvosto
lakkautti Lotta Svärd-järjestön välirauhan sopimukseen ja valvontakomission
painostukseen perustuen
23.11.1944. Lakkautus koski kaikkiaan 240.000 lottaa
ja pikkulottaa. Lottapukujen
ja järjestötunnusten käyttö kiellettiin ja arkistot tuli
luovuttaa valtiolle.
Lotat ehtivät pelastaa osan
omaisuudestaan tekemällä lahjoituksia paikallis- ja
piiritasolla sekä ohjaamalla
varoja lokakuussa 1944 perustamalleen Suomen Naisten Huoltosäätiölle. Loppu
omaisuus jouduttiin luovuttamaan Suomen valtiolle.
Myöhemmin osa näistä varoista ohjattiin perustettuun
Alli Paasikivi Säätiöön.
Lotta Svärd -järjestö, jolle
ei löydy vertaa koko maailmasta, oli kehittynyt vuosien
1921–1944 aikana Suomen
kaikkien aikojen suurimmaksi naisjärjestöksi, jonka
jäsenmäärä lakkauttamisen
hetkellä oli 232.000 lottaa
ja pikkulottaa.
Kaija Vesala
Suomen Lottaperinneliiton puheenjohtaja
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Maakunnallinen maanpuolustusjuhla Kokkolassa

Yhteistyön juhla
Tänä vuonna täyttivät Kokkolan Reservinupseerit ry,
Kokkolan Reserviläiset ry sekä Keski-Pohjanmaan
maanpuolustajien piiri ry tasakymmeniä. Nämä tahot
päättivät jarjestää yhdessä maakunnallisen maanpuolustusjuhlan. Yhteistyöhön pyydettiin mukaan lisäksi myös
MPK Keski-Pohjanmaa.Yhdistämällä kaikkien näiden
toimijoiden voimavarat saatiin juhlan arvon mukaiset
puhujat sekä esiintyjät. Tämä ei olisi ollut mahdollista
ilman yhdistysrajoja rikkovaa yhteistyötä.
Tähän kiinnittivät huomionsa myös niin juhlapuhuja toiminut kenraali Pekka Toveri kuin muut puhujat.
Yhteistyö tuotti hedelmää myös juhlan taloudellisissa
järjestelyissä. Kiitos Kokkolan kaupungille, Pohjolan
vakuutusyhtiölle, Halpa-Hallille, Kokkolan Osuuspankille, KPO:lle sekä Keski-Pohjanmaan Kirjapainolle
juhlan tukemisesta.
Erityisen suuren kiitoksen juhlan järjestämisestä
haluan kohdistaa juhlatoimikunnalle, johon kuuluivat Jari Myllymäki puheenjohtajana, Keijo Knuuttila,
Terho Tattari, Kimmo Tastula, Christer Eriksson, Veijo
Haapakoski, Kari Moilanen, Veikko Kivinen, Rauno
Hauta-aho sekä Jukka Torppa.
Tomi Kurikkala, puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri

Minulla on omasta ja Puolustusvoimien puolesta ilo
ja kunnia tuoda tähän maanpuolustusjuhlaan Puolustusvoimien tervehdys. Ajankohta onkin hyvin otollinen
maanpuolustusjuhlan järjestämiselle. Onhan nyt kulunut täysiä kymmeniä vuosia
sekä paikallisten maanpuolustusjärjestöjen perustamisista että kansakuntamme
kohtalonhetkistä 70 vuotta
sitten. Omaa ajankohtaisuutta maanpuolustuksen
sanomalle tuo viimeaikojen levottomuudet itäisessä
Euroopassa ja lisääntynyt,
välillä varsin aggressiivinenkin sotilaallinen toiminta
lähialueillamme.

Vaikka tiedän, että tämä
paikalla oleva yleisö tuntee isänmaamme historiaa
ja veteraanisukupolviemme tekoja keskimääräistä
paremmin, haluan aloittaa
juhlapuheeni menemällä
hieman historiaan. Menneiden sukupolvien teot kun
ovat niin merkittäviä, että
niitä on syytä toistaa asiantuntevallakin yleisölle. Jos
ei nimittäin tunne ja muista
historiaansa, ei voi rakentaa
tulevaisuuttaankaan. Tämä
pitää paikkansa varsinkin
nyt, kun Euroopassa tapahtuu asioita, jotka pelottavalla
tavalla muistuttavat meitä yli
70 vuoden takaisista tapahtumista. Siksi käsittelenkin

Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja prikaatikenraali
Pekka Toveri ja piiripäällikkö Jukka Torppa.

puheessani historian lisäksi
myös tämän päivän tilannetta ja puolustuksemme
haasteita.
Pieni isänmaamme suurvallan naapurissa on läpi koko itsenäisyytensä joutunut
tahtomattaankin vedetyksi
mukaan suurvaltojen välisiin
kriiseihin. Johtajamme ovat
joutuneet tekemään kovassa
paineessa vaikeita päätöksiä.
Päinvastoin kuin jotkut naapurimaamme, olemme kuitenkin aina valinneen taistelun itsenäisyyden puolesta
mieluummin kuin alistuneet
vieraaseen komentoon.
Tällä on valitettavasti ollut hintansa. Talvi-, Jatkoja Lapinsodassa kaatui yli

90 000 suomalaista soturia ja
yli 200 000 haavoittui, osan
vammautuessa iäksi. Yli
3000 soturia joutui lisäksi
raskaaseen sotavankeuteen,
jotkut jopa vuosikausiksi.
Tappiot olivat todella raskaita, sillä lähes joka kolmas kenttäarmeijan sotilaista
kaatui, katosi tai haavoittui
sotien aikana. Tästä huolimatta rintama vain taipui,
muttei murtunut. Puolustusvoimat säilyivät loppuun asti
taistelukykyisenä ja täyttivät
tehtävänsä pysäyttäen vihollisen.
Sotilaittemme suuret uhraukset takasivat sen, että
kotirintama säästyi. Vaikka
kotirintamallakin kuoli yli

Sininen risti: vasemmalta vääpeli (res) Seppo Yli-Norppa, kapteeni (res) Jukka Torppa, kapteeni
(res) Antti Porko, majuri (res) Terho Tattati, majuri (res) Jari Myllymäki.

2000 ihmistä pommitusten
ja partisaani-iskujen takia,
olivat siviiliväestön kärsimykset silti vähäiset verrattuna muiden sotaan osallistuneiden maiden vastaaviin.
Pahimmat pommitukset torjuttiin ja mitä tärkeintä, maatamme ei koskaan miehitetty, vaan vihollinen pysäytettiin raja-alueille. Sotaan
osallistuneista maista vain
Iso-Britannia ja Suomi pystyivät pitämään vihollisen
pääosin rajojensa ulkopuolella. Neuvostoliitossakin
valtavia alueita oli vihollisen
miehittämiä vuosikausia sodan aikana. Pommitukset ja
miehitysjoukkojen väkivaltaisuudet aiheuttivat muissa
maissa valtavia kärsimyksiä
siviiliväestölle, Suomessa
kyettiin kotirintamaa onneksi suojaamaan.
Hyvin tärkeää kansakuntamme kannalta oli myös
se, että estämällä maamme
miehityksen ja suojaamalla
kotirintama taattiin demokratian ja oikeusjärjestyksen säilyminen Suomessa
ja mahdollisuudet maan
jälleenrakentamiseen sotien
jälkeen. Kiitos puolustuksen
onnistumisen, olemme saaneet rauhassa kehittää maatamme nyt lähes 70 vuoden
ajan. Ja tuloksia on syntynyt.
Parannettavaa ja kehitettävää toki löytyy edelleen ja
taloudessa on tällä hetkellä
haasteita, mutta siitä huolimatta olemme eri tutkimusten mukaan maailmassa
kolmen kärjessä muun muassa tasa-arvossa, ihmisten
tyytyväisyydessä elämäänsä, lasten kasvatuksessa,
opiskelumahdollisuuksissa,
korruption vähäisyydessä
ja monessa muussa asiassa.

Erään kansainvälisen tutkimuksen mukaan Suomi on
maailman vakain valtio, jossa todennäköisyys sisäisiin
levottomuuksiin on äärimmäisen pieni. Suomi on siis
edelleen mitä ilmeisimmin
hyvä maa asua, ja mielipidetutkimusten mukaan suomalaiset kokevat maamme
puolustamisen arvoiseksi.
Tämä onkin tärkeää, sillä
maanpuolustuksen merkitys
on viime aikoina taas korostunut. Euroopassa käydään
jälleen sotaa. Välillä helposti
unohdetaan, että sodat eivät
ole Toisen Maailmansodan
jälkeenkään Euroopasta
koskaan hävinneet. Kylmän
sodan päättymisen jälkeen,
vuodesta 1991 alkaen, on
maanosassamme käyty 11
sotaa ja useampia aseellisia
konikteja, joissa on kuollut
yli 200 000 ihmistä, satoja
tuhansia on loukkaantunut
tai haavoittunut ja miljoonia on joutunut pakolaisiksi.
Viimeisin sota on tietenkin
parhaillaan käynnissä oleva
Ukrainan ja Venäjän tai Venäjän tukemien separatistien
välillä. Vaikka varsinaisia
sodanjulistuksia ei olekaan
annettu, en ammattisotilaana voi kutsua raskaalla tykistöllä, panssarivaunuilla
ja ilmarynnäköillä käytävää
kamppailua enää pelkäksi
koniktiksi tai kriisiksi.
Tällä kertaa sota on siis
siirtynyt Balkanilta ja Kaukasukselta jo lähemmäs
Suomea, Ukrainaan, vain
hieman yli 1000 kilometrin päähän. Sodan myötä
poliittinen ja sotilaallinen
vastakkainasettelu on Euroopassa lisääntynyt. Sekä
NATO että Venäjä kehittävät
sotilaallisia valmiuksiaan ja
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sotilaallinen toiminta lähellä alueitamme on kasvanut
selkeästi. NATO on siirtänyt
maajoukkoja ja ilmavoimia
Baltiaan ja lisännyt harjoitustoimintaansa. Joukkojen
määrä on vähäinen, mutta
niiden symbolinen ja psykologinen merkitys on suuri.
Venäjä on puolestaan lisännyt ilma- ja merivoimiensa
toimintaa Itämeren alueella
merkittävästi, mikä on johtanut useisiin alueloukkauksiin. NATO:n mukaan ilmavoimien tunnistuslentoja on
tehty tämän vuoden aikana
jo kolme kertaa enemmän
kuin edellisvuonna. Samankaltainen kehitys on ollut
havaittavissa Suomenkin
ilmavoimissa.
Naapurimaamme Venäjä
on taas kerran ottanut aseellisen voiman käytön keinovalikoimaansa pyrkiessään
poliittisiin tavoitteisiinsa.
Kynnys voiman käyttöön on
viimeisen 10 vuoden aikana
selkeästi madaltunut ja itse
välinettäkin, eli asevoimia,
kehitetään voimakkaasti. Venäjä on käyttämässä
yhteensä yli 540 miljardia euroa sotamateriaalin
hankintaan vuoteen 2020
mennessä. Samalla Venäjän
asevoimien budjetti on kasvanut koko 2010-luvun noin
15% vuodessa ja budjetti
jatkaa kasvamistaan edelleen. Myös Ruotsi ja Baltian maat ovat kasvattamassa
puolustusbudjettejaan, tosin
huomattavasti maltillisemmin. Olemme ilmeisesti lähivuosina vajoamassa, jos ei
nyt uuteen kylmään sotaan,
niin ainakin ”mini kylmään
sotaan”, joka vaikuttaa koko
maanosaamme merkittävästi
niin poliittisesti, sotilaallisesti kuin taloudellisesti.
Puhtaan sotilaallisen
varustautumisen lisäksi
olemme nähneet muiden
vaikutuskeinojen, kuten
propagandan, mediasodankäynnin ja kybersodankäynnin kehittyvän voimakkaasti.
Kamppailu ihmisten mielistä ja mielipiteistä alkaa jo
rauhan aikana ja kansakuntia pyritään heikentämään
ja hajauttamaan luomalla
kansan sisään rajalinjoja ja
kuppikuntia. Näitä edellä
mainittuja keinoja on käytetty näyttävästi Ukrainan
sotaan liittyen, ja kamppailu
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Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri ry:n huomionosoitukset vasemmalta lukien: prikaatikenraali evp Pekka Tuunanen MPK,
alikersantti (res) Kalle Luoma, piirin hopea, vääpeli (res) Seppo Yli-Norppa, piirin kulta, luutnantti (res) Aatto Ainali, piirin
kulta, kapteeni (res) Kimmo Tastula, piirin ansioristi, kapteeni (res) Kari Autio, piirin hopea, kapteeni (res) Antti Rytioja, piirin hopea,
kapteeni Jari Kukkonen, piirin hopea, luutnantti Mikko Bildo, piirin pronssi ja alikersantti Ville Hakkio, piirin pronssi.

näyttää levinneen myös Suomen sosiaaliseen ja julkiseen
mediaan.
Ukrainan tapahtumat
osoittavat hyvin, miten tärkeää kansakunnalle ovat
vakaat olot, toimiva demokratia, oikeuslaitos ja hallinto, sekä ennen kaikkea
yhteiset arvot ja kansallinen
yhtenäisyys. Näiden puuttuessa ajaudutaan tilanteeseen, missä ulkovaltojen on
helppo puuttua sisäisiin asioihin ja lietsoa väkivaltaa.
Suomessa edellä mainitut
vakauttavat asiat onneksi
löytyvät, kiitos veteraanisukupolven ponnistelujen.
Vaikka rauhan aikana usein
kiistelemme pienistäkin asioista, olemme edelleen hyvin yhtenäinen kansakunta,
jossa ihmiset jakavat varsin
samanlaiset arvot. Yhtenä
merkittävänä kansaamme
yhdistävänä tekijänä meillä
on maanpuolustus ja vahva
maanpuolustushenki.

Sotilaskotisisaret: Raili Aalto ja Aune Orjala.

Jos maanpuolustuksen
merkitys on viime kuukausina korostunut, mikä on sitten
maanpuolustuksen tila Suomessa? Naapurimaa varustautuu, samalla kun Suomen
Puolustusvoimien budjettia
on leikattu tällä hallituskaudella 10% leikkausten jatkuessa ensi vuonnakin. Puolustusvoimien henkilöstöä
on leikattu viimeisempien
säästötoimien perusteella
15% ja reservejämme jopa
35%. Samalla on käynnissä läpi rauhan ajan suurin
organisaatiouudistus, missä joukko-osastoja ja esikuntia lakkautetaan. Täällä
Pohjanmaalla menetetään
Kauhavan varuskunta kun
Lentosotakoulu lakkautetaan
ja lähialueelta lakkautetaan
myös Pioneerirykmentti
Keuruulta. Komentamani
Länsi-Suomen Sotilaslääni
lakkaa myös olemasta tämän vuoden lopussa ja sen
tehtävät siirretään Panssariprikaatille ja Porin Prikaatille.
Moni kansalainen kysyykin,
onko meillä näin mittavan
uudistuksen jälkeen enää
riittävästi puolustuskykyä?
Näkemykseni mukaan on.
Uudistuksen myötä organisaatiomme on tehokkaampi.
Organisaatio, toimintamenot
ja rahat ovat jälleen tasapainossa. Kouluttajia on enemmän kentällä antamassa varusmiehille ja reserviläisille
tehokasta sotilaskoulutusta.
Reservin kertausharjoitusten
määrä alkaa nousta jo tämän

vuoden loppupuoliskolla,
ja ensi vuonna koulutamme jo 18 000 reserviläistä,
eli ylitämme säästötoimia
edeltäneen tason. Koulutusta tehostetaan lisäksi
hankkimalla lisää koulutusvälineitä kuten nykyaikaisia
simulaattoreita. Sodan ajan
organisaatio on toki pienentynyt kolmanneksella, mutta puolustuskykymme ei ole
pienentynyt samassa suhteessa, koska poistettavissa
joukoissa on paljon niin
sanottuja paperitiikereitä,
joukkoja joille ei ollut jakaa
kunnon varustusta. Parhaat
ja iskukykyisimmät joukot
jäävät edelleen reserviimme.
Meillä on lisäksi naapurimaihin verrattuna edelleen
mittava määrä hyvää sotamateriaalia, lähinnä koska
sitä on kyetty hankkimaan
käytettynä, mutta pääosin
uuden veroisena, ulkomailta.
Kun esimerkiksi asiantuntijoiden mukaan maailman
parhaimpiin kuuluvat Hollannista hankittavat Leopard
2 A 6 taistelupanssarivaunut
saapuvat maahamme, on
maavoimilla enemmän nykyaikaisia taistelupanssarivaunuja kuin Iso-Britannialla ja Ranskalla. Tykistöä
ja kranaatinheittimistöä on
myös runsaasti ja ilmavoimien Hornet-hävittäjät on
juuri päivitetty nykyaikaisiksi kaiken varustuksen osalta,
vain muutamia esimerkkejä
mainitakseni.
Varusmieskoulutusjärjes-

telmämme on myös viritetty
tehokkaaksi. Varusmiesten
sotaharjoitusvuorokaudet
lisääntyvät ensi vuonna 40%
ja järjestetään suuria sotaharjoituksia. Ja mitä tärkeintä,
meillä on koulutuksessa hyvin motivoituneita ja osaavia nuoria. Vapaaehtoisesti
varusmiespalvelukseen
tulevien naisten määrä on
tasaisesti kasvanut, koulutuksen keskeyttämisten
määrä laskenut ja viimeksi
kotiutunut ikäluokka antoi
kaikkien aikojen parhaan
palautteen koulutuksestaan
niin koulutuksen laadun kun
koulutettavien maanpuolustustahdon osalta.
Jotta pysyisimme ajan hermolla, on sodan ajan joukkojemme käyttöperiaatteita viime vuodet kovasti kehitetty
vastaamaan uusiin uhkakuviin. Maavoimien uudessa
taistelutavassa korostuu
aktiivisuus ja omatoimisuus
pieninäkin joukkoina taistellessa. Viholliseen isketään
kaikkialla ja koko ajan kaikilla keinoilla, niin sissiylläköillä, kuin pitkän kantaman
täsmäaseillakin. Samalla tavoin on uudistettu paikallispuolustuksen organisaatiot
ja toimintaperiaatteet. Uudistetussa maavoimien taistelussa on reserviläistemme
osaamisella ja paikallistuntemuksella suuri merkitys
ja siksi kertausharjoitusten
lisääminen onkin meille erittäin tärkeää. Lisäksi pyrimme jatkossa hyödyntämään

entistä paremmin aktiivisten reserviläisten osaamista
ja halukkuutta tarjoamalla
mahdollisuuksia omaehtoiseen kouluttautumiseen ja
hakeutumiseen eri tehtäviin.
Puolustusvoimat seuraa
lisäksi tarkkaan tapahtumia
sekä Itä-Euroopassa että
lähialueillamme. Valmiutta
on kohotettu ja säädetty tarpeen mukaan. Suurvaltojen
toimintamalleja on tutkittu ja
niihin on kehitetty vastatoimia. Yhtenä esimerkkinä tästä on Puolustusvoimain komentajan päätös luoda meille
terävimmän kärjen joukoista
koostuva, kantahenkilökuntaa ja reserviläisiä käsittävä
suorituskykyinen torjuntajoukko, joka saadaan taisteluvalmiiksi hyvin nopeasti.
Näin voimme vastata suurvaltojen rauhan ajan joukkojen nopeaan toimintaan, jotta
mikään Krimin valtauksen
kaltainen sotatoimi ei meitä
vastaan onnistu.
Puolustusvoimauudistuksen jälkeen, ensi vuoden
alussa, puolustusvoimat on
siis hyvässä kunnossa ja kykenee vastaamaan eri uhkiin.
Kykymme on reservin koulutuksen kautta myös lähivuosina nousemassa. Sama
tuki sekä viranomaisille että
vapaaehtoiselle maanpuolustukselle annetaan kuin
ennenkin, vain eri organisaation kautta. Ja hyvä niin,
sillä tämän päivän tilanteessa
sotilaallisella valmiudella
ja puolustuskyvyllä on
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merkitystä, jos maamme
halutaan pitää erossa sotilaallisista kriiseistä ja pitää
huoli että, ”kasakalla ei ole
mitään otettavaa”. Kuten
tasavallan presidentti on todennut, Suomi osoittaa naapureilleen selkeästi missä
rajamme ovat ja estää niiden
loukkaamisen. Tasavallan
presidentti on myös korostanut, että puolustuskyvystä
on itse huolehdittava ja että
tähän tarvitaan taitoa, tahtoa ja välinettä, ja kaikkien
kolmen osa-alueen pitää olla
kunnossa.
Toisaalta pitää avoimesti myöntää, että meillä on
myös merkittäviä haasteita
ja puutteita. Tahtoa meillä
löytyy, taidon kehittämiseen
on kohta taas varoja, mutta
välineeseen tarvitaan lisää
rahaa. Kuten kansanedustaja Ilkka Kanervan johtama
parlamentaarinen seurantaryhmä loppuraportissaan
totesi, meillä on paljon hyvää materiaalia, mutta myös
merkittäviä puutteita muun
muassa panssarintorjunnan,
joukkojen ilmatorjunnan ja
ampumatarvikkeiden osalta.
Ja kustannusten kokoajan
noustessa olemme jo vuosikymmenen lopussa tilanteessa, missä on edessä uusia
leikkauksia organisaatioon ja
koulutukseen, jos puolustusvoimien rahoitusta ei lisätä.
Lisäksi kaikissa puolustushaaroissa on merkittävä
määrä sotamateriaalia, joka
auttamattomasti vanhenee
ensi vuosikymmenellä ja nykyisillä puolustusbudjeteilla
näitä ei kyetä korvaamaan.
Ilman lisärahoitusta puolustuskykymme lähtee nopeasti
rapautumaan, varsinkin kun
lähialueillamme sotilaalliset
resurssit kasvavat kokoajan.
Kaikki johtavat puolueet
ovat vakuuttaneet olevansa
resurssien lisäämisen takana,
joten täytyy vain toivoa, että
ensi kevään vaalien jälkeinen
hallitus kantaa tässä asiassa
vastuunsa.
Hyvät kuulijat, olen edellä
puhunut paljon materiaalista
ja rahasta. Puolustusvoimat
ei kuitenkaan puolusta Suomea yksin. Maanpuolustus
on Suomessa aina ollut koko kansan asia. Maamme
on pinta-alaltaan suuri ja
pelkästään pienellä ammattisotilasjoukolla sitä ei voi
puolustaa. Ei ennen, ei nyt,
eikä nähtävissä olevassa tulevaisuudessakaan. Vaikka
teknisiä huippujärjestelmiä
ja ammattiosaamista ehdottomasti tarvitaan, ei pienellä
tekno-armeijalla voida korvata laajaa reserviä.
Naapurimaassamme
Ruotsissa, jossa käytetään
puolustukseen kaksi kertaa
enemmän resursseja kuin
meillä, on tultu jälleen kerran samaan johtopäätökseen.
Ruotsissa varusmiespalvelu
lopetettiin muutama vuosi
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näisyytemme aikana puo- velvoittavaa perinnettä meilustus on alkanut aina heti dän tulee ylläpitää jatkossarajoilta ja maata ja sen väes- kin. Veteraanisukupolvien
töä on tehokkaasti suojattu. hiljalleen poistuessa viimeiNämä veteraanisukupolven seen iltanimenhuutoon, on
teot muistetaan. Ne velvoit- vapaaehtoisella maanpuotavat meitä ja antavat uskoa lustustyöllä tärkeä rooli ”autulevaisuuteen.
kon paikkaajana” ja viestin
Kun tämän päivän varus- välittäjänä nuorisolle.
miesten arvomaailmaa on
Tällä alueella Kokkolan
tutkittu laajoilla kyselytut- reservinupseerit, Kokkolan
kimuksilla joihin on osal- reserviläiset, Maanpuoluslistunut kymmeniä tuhansia tuskoulutuksen Keski-Pohvarusmiehiä, on havaittu, et- janmaan piiri ja muut maantä heillä on edelleen korkea puolustusjärjestöt tekevät
maanpuolustustahto. Maan- tärkeää työtä isänmaamme,
puolustustahdon perusteina maanpuolustushengen ja
varusmiehet mainitsevat maanpuolustustaidon hysellaisia asioita kuin kult- väksi. Se, että olette luoneet
tuuri, kieli, demokratia, sa- Keski-Pohjanmaan Maannanvapaus, sosiaaliturva ja puolustajien piirin alueellihyvinvointi, pienet tuloerot, seksi katto-organisaatioksi,
itsenäisyys, isänmaa ja soti- on osoitus siitä yhteishenen veteraanien esimerkki.
gestä mitä tarvitsemme jatPäinvastoin kuin yleen- kossakin Suomen hyväksi
sä luullaan, nuorisomme ei tehtävässä työssä.
näytä olevan muuttumassa
Puolustusvoimien puoleseurooppalaiseksi tai glo- ta haluan kiittää teitä kaikkia
baaliksi ja hylkäämässä maanpuolustuksen hyväksi
vanhempien sukupolvien tehdystä ansiokkaasta työsarvoja, vaikka viime sodista tä, onnitella eri yhdistyksiä
MPK:n huomioimiset vasemmalta lukien: prikaatikenraali evp Pekka Tuunanen, on jo kohta seitsemän vuo- ja järjestöjä 80, 60 ja 20-vuoylikersantti (res) Jani Somero (vuoden kouluttaja), ylivääpeli (res) Juha Möttö- sikymmentä. Suomi ja suo- tispäivistä sekä vuosijuhlasta
malaiset koetaan nuorison ja toivottaa teille kaikille onnen ( vuoden toimija) ja kapteeni Evp Jukka Torppa.
parissa edelleen puolustami- nea ja menestystä tulevinasitten, ja siirryttiin ammat- lustustyössä, että kriisiajan mukaista maanpuolustusta sen arvoisiksi. Kiitos kuuluu kin vuosina tässä tärkeässä
tiarmeijaan. Nykyisessä tur- palveluksessa. Yhtä tärkeää tai antaisi mahdollisuutta veteraanisukupolville, jotka työssänne. Tai kuten meillä
vallisuuspoliittisessa tilan- on kansan maanpuolustus- vähentää maanpuolustuksen rakensivat meille puolusta- on panssarijoukoissa tapana
teessa on sitten havahduttu tahto. Yhtenäinen ja vahvan resursseja. Sen ovat muun misen arvoisen maan. Tätä sanoa, Iske ja Murra!
tosiasiaan, että pieni ammat- maanpuolustustahdon omaa- muassa Baltian maat viimetiarmeija ei kykene puolus- va kansa yhdessä hyvin kou- aikoina oppineet. Vuosikautamaan Ruotsia. Parhaillaan lutetun ja varustetun laajan sia jatkuneiden puolustusRuotsissa tutkitaankin uuden reservin kanssa luo kynnyk- budjettileikkauksien jälkeen
hallituksen käskystä mah- sen, jonka ylittämistä suur- kaikki kolme Baltian maata
dollisuutta palata ainakin vallatkin pelkäävät. Tämän ovat korottamassa merkittäNorjan mallin mukaiseen maanpuolustustahdon luo- västi puolustuskykyään.
valikoivaan varusmiespal- misessa on veteraaniemme
Historiamme on osoittavelukseen.
teoilla ja perinnöllä sekä va- nut, että omassa johdossa
Suomessa maanpuolustus- paaehtoisella maanpuolus- suomalainen sotajoukko on
ta on onneksi rakennettu hie- tustyöllä merkittävä asema. aina ollut tehokkaimmilman rauhallisemmin, tasaiHyvät kuulijat, viime laan ja suomalaisten johsemmin ja pitkäjänteisem- aikoina on puhuttu paljon dolla maata on myös aina
min kuin naapurissa. Paljon myös sotilaallisesta liittou- tehokkaasti ja tarmokkaasti
mainostetut uudet uhat, tumisesta. Tosiasia on, että puolustettu. Sekä Ruotsin
kuten kyber-hyökkäykset olimme sitten sotilaallisesti että Venäjän vallan aikana
ja mediasodankäynti voivat liittoutuneita tai liittoutumat- maamme oli muille vain pushankaloittaa elämäämme, tomia, Suomea puolustavat kurivyöhyke pääkaupunkien
mutta niillä ei voi uhata kan- aina ennen kaikkea suoma- puolustuksen etumaastossa,
sallista olemassaoloamme laiset. Sotilaallinen liittoutu- ja tätä puskurivyöhykettä an- Reserviläisliiton palkitut: kansliasihteeri Kaija Jesja itsenäisyyttämme. Siihen minen ei mitenkään vähen- nettiin vihollisen tarvittaessa toi, liiton pronssi ja kersantti (res) Christer Erikskyetään vain perinteisellä täisi tarvetta jatkaa nykyisen rauhassa hävittää. Vain itse- son, liiton kulta.
sotilaallisella voimalla, ja
tällaisen sotilaallisen voiman torjumiseen tarvitaan
riittävästi joukkoja, joita
meille saadaan vain yleisen
asevelvollisuuden kautta.
Uudessa, ensi vuoden alussa voimaan astuvassa 230
000 sotilaaseen supistetussa
sodan ajan organisaatiossa
on ammattisotilaita edelleen
vain noin 4%, loppujen ollessa reserviläisiä.
Meillä on edelleenkin siis
todellinen kansanarmeija,
jossa puolustusmateriaali
on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää ovat ihmiset. Puolustuksemme on perustunut
ja perustuu edelleenkin suomalaisten miesten ja vapaaehtoisten naisten panokseen
sekä rauhan ajan varusmies- RUL:n mitalit vasemmalta lukien: majuri (res) Jussi Rytkönen, hopea, kapteeni (res) Ensio Korkeasaari,
ja reserviläispalveluksessa ja hopea, yliluutnantti (res) Pekka Märsylä, hopea, yliluutnantti (res) Harri Haanpää, hopea, kapteeni (res)
vapaaehtoisessa maanpuo- Antti Porko, pronssi, kapteeni (res) Osmo Saarinen, pronssi ja luutnantti (res) Kauno Söderling, pronssi.
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Reserviläisliiton palkitut 6.12.2014
Liiton kultainen am:
Alik Timo Virkama kam,
Pietarsaaren Seudun Reserviläiset
Ylik Mauri Ylitalo kam, Kalajoen Reserviläiset
Kers Christer Eriksson kam,
Kokkolan Reserviläiset
Liiton hopeinen am:
Kers Mika Ojala ham, Kalajoen Reserviläiset

Kapteeni (res) Jukka Torppa sekä Inkeri ja Pekka Tuunanen (prkenr. evp)

Prikaatikenraalit Toveri ja Tuunanen valmiina vastailemaan lehdistön kysymyksiin

Juhlan puuhamiehet Rauno Hauta-aho ja Jukka Torppa.

Juhlan juontaja Kari Rönnqvist aliluutnantti(res) ja vieressä upseerioppilas
Adam Rönnqvist.

Kers Juha vierimaa ham, Kalajoen Reserviläiset
Liiton pronssinen am:
Ylik Jari Kerola pam, Kalajoen Reserviläiset
Alik Esko Manninen pam,
Kalajoen Reserviläiset
Kers Matti Mustonen pam,
Kalajoen Reserviläiset
Alik Yrjö Rahja pam, Kalajoen Reserviläiset

Kers Pauli Rahkola pam,
Kalajoen Reserviläiset
Korpr Pekka Uunila pam,
Kalajoen Reserviläiset
Alik Teuvo Santaholma
pam, Kalajoen Reserviläiset

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vuosipäivä ja
Pohjanmaan KOTU-aktiivien
Itsenäisyyspäivän juhla
MPK:n Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikkö vietti
yhdistettyä MPK:n vuosipäivän (14.12.) sekä Itsenäisyyspäivän juhlaa perinteikkäällä Vaasan Kiltatalolla
Itsenäisyyspäivän iltana.
Kiltatalo tarjosi sopivat,
lämminhenkiset puitteet
maanpuolustusjuhlalle. Yksikön päällikkö Juha Ala-aho
antoi katsauksen yksikön
viime vuosien toiminnasta
sekä tuloksista, kiittäen yksikön sitoutuneita toimijoita
arvokkaasta panoksestaan
KOTUssa.
Puheessaan koulutuspäällikkö Hannu Maunula pohti
maamme tilannetta suuren
karhun nykyisin melko levottomassa kainalossa.
Huomiointien taustaksi
sopi erinomaisesti marsalkka
Mannerheimin taulu, jonka
edessä olevan antiikkilipaston päällä seisova iso jääkäripatsas valvoi huomionosoitusten jakamista.
Juhlatilaisuus jatkui kahvipöydässä Itsenäisyyspäivän
paraatia seuraten, ja ennen
kotiinlähtöä oli halukkailla

mahdollisuus vielä huuhtoa
juhlahiet pois Kiltatalon saunassa. JA-a
Pohjanmaan koulutusja tukiyksikkö kiittää
lämpimästi toimijoitaan
vuodesta 2014.

Kiltatalon jääkäripatsas.

Huomionosoitukset:
MPK:n hopeinen ansiomitali: Pentti Salo
MPK:n rautainen ansiomitali: Toni Puutio, Raimo
Mäenpää, Mika Korpela ja
Pasi Salonen
Maanpuolustusmitali kultaisella soljella: Eero Hakala ja Tommi Heikkilä
Maanpuolustusmitali
pronssisella soljella: Tanja
Koivisto
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitali: Otso
Lehtinen
MPK:n Pohjanmaan KOTUn levyke: Olavi Iso-Oja
ja Ville Piiroinen
Vuoden kouluttaja 2014
-puukko jaettiin poikkeuksellisesti kahdelle henkilölle:
Jonas Fagerlundille ja Aki
Yli-Korpelalle TTEA-kurssin (Taktinen Taistelukentän
EnsiApu) luomisesta sekä
jatkokehittämisestä. TTEA
-kurssi valittiin kaksi vuotta sitten myös Pohjanmaan
aluetoimiston maakuntakomppanioilleen tilaamaksi
koulutukseksi.

”Kun painuvi päät muun kansan, maan, me jääkärit uskoimme yhä”Pohjanmaan
KOTUn huomioituja 6.12.2014.

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Pohjanmaan aluetoimiston ylentämis- ja
palkitsemistilaisuus 5.12. Vaasan Sotilaskodissa
Pohjanmaan aluetoimisto
oli kutsunut tilaisuuteen
runsaat kolmekymmentä reserviupseeria ja aliupseeria,
jotka 6.12. saivat ylennyksen
seuraavaan ylempään sotilasarvoon. Tilaisuus aloitettiin yliluutnantti Tom Sundellin ilmoittaessa joukot
aluetoimiston päällikölle,
komentaja Jukka Rannalle.
Puheessaan komentaja Ranta kertoi vuoden vaihteessa
tapahtuvasta puolustusvoimain organisaatiomuutoksista ja niiden vaikutuksista
toimintaan.
Erityisesti komentaja toi
esiin aktiivisten reserviläisten osuuden maanpuolustuksessa. Tähän liittyvät
myös reservin ylennykset.
Ne perustuvat kertausharjoituksissa ja eri koulutustapahtumissa saatuun tietoon ja
taitoon sekä osoitettuun johtamistaitoon ja sopivuuteen
ylennettäväksi seuraavaan
ylempään sotilasarvoon.
Käytännössä se merkitsee
vastuun lisääntymistä johtamistilanteissa.
Puheensa lopuksi komentaja Ranta luki aluetoimiston alueella 6.12. ylennyksen saavat reserviupseeri ja
aliupseerit, jonka jälkeen
hän yliluutnantti Sundellin
avustama jakoi ylennyksestä
kertovan asiakirjan ja onnitteli heitä.
Jo vuosia jatkuneen perinteen mukaisesti myös
maanpuolustusjärjestöt olivat kutsuneet toiminnassa
ansioituneita reserviläisiä
huomioitavaksi ja palkittavaksi.
Juhlakahvien yhteydessä
reservissä majuriksi ylennetty Jukka Koivisto esitti ylennettyjen puolesta kiitokset
aluetoimiston päällikölle ja
toimiston henkilöstölle hyvästä yhteistyöstä. Samalla
hän toivotti hyvää Itsenäisyyspäivää sekä rauhallista

Nyt tarkkana, komentaja Jukka Ranta puhuu ylennettäviksi ja palkittaviksi kutsutuille.

palkitsemistilaisuudessa seuraavia henkilöitä:
Vaasan Reserviläiset ry:n
Kunniamiekka toimitusjohtaja Mika Hakanpäälle.
Reserviläisliiton Kunniakilpi yhdistyksen pitkäaikaiselle toiminnantarkastajalle
Juhani Mäntymaalle.
Reserviläisliiton hopeinen
ansiomitali: Jussi Reinisalo,
joka on 6.12. lukien ylennetty kersantiksi ja toimitusjohtaja Ari Rinta-Jouppi,
(oli estynyt saapumasta tilaisuuteen).
Pronssinen ansiomitali:
Mika Korpela, Pasi Salonen ja Mikael Ö.
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön hopeinen ansiomitali: Aki Yli-Korpela ja
Pasi Yli-Korpela.
MPK/Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikkö huomioi toimitusjohtaja Jari
Haanpäätä luovuttaen hänelle Maanpuolustusmitalin
hopea soljella.
Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf:n puheenjohtaja Ilkka Virtanen jakoi
tilaisuudessa Maanpuolustuskiltojen liiton Hopeiset
Kiltaristit, jonka saivat kiltaveljet Raimo Havusela ja
Kaj Sandström.
Huomionosoitusten luovuttajat kiittävät Pohjanmaan aluetoimistoa mahdollisuudesta jakaa huomionosoituksensa ylentämisja palkitsemistilaisuudessa.
Teksti ja kuvat:
Raimo Latvala

Virallinen ilmoitus käteen sekä onnittelu ylennyksen johdosta. Mika Hakanpää sai vastaanottaa VaaEnsimmäisenä majuriksi reservissä ylennetty Jukka Koivisto.
san Reserviläiset ry:n Kunniamiekan.

Joulun aikaa ja menestystä
alkavalle uudelle vuodelle.

Palkitsemiset:
Vaasan Reserviläiset ry
huomioi 5.12. Pohjanmaan
aluetoimiston ylentämis- ja

Vaasan Reserviläisten pitkäaikainen toimija Juhani
Mäntymaa sai Reserviläisliiton Kunniakilven.

Tilaisuuden päätteeksi majuriksi ylennetty Jukka Koivisto esitti kiitokset kaikkien ylennyksen saaneiden
ja palkittujen puolesta.

Pohjanmaan Maanpuolustaja

Joulukuu 2014

4 / 2014 — 9

Ylennykset

Maanpuolustuskiltojen liiton Hopeisen ansioristin saivat Raimo Havusela
(kesk.) ja Kaj Sandström (oik.), jotka luovutti Pohjanmaan Maanpuolustuskillan
puheenjohtaja Ilkka Virtanen (vas.)

Jari Haanpäälle luovutettiin Maanpuolustusmitali hopea soljella, jonka ojensi
KOTU-päällikkö Juha Ala-aho toimistosihteeri Kirsti Tikan avustamana.

Reinisalo Jussi; Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali.

Ari Ollin rintaan kiinnitettiin Vapaussotien Perinneliiton Sininen Risti
Autojoukkojen K-P:n
Killan kevätkokouksessa 2.4.2014.

Kotisivu: www.evl.fi/srk/kannus

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein Marita Mattila
Kauhava.

Tasavallan presidentti on
ylentänyt itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2014
yhteensä 695 upseeria reservissä: everstiluutnantiksi yksi, komentajaksi yksi,
majuriksi 41, lääkintämajuriksi yksi, kapteeniksi 116,
kapteeniluutnantiksi neljä,
lääkintäkapteeniksi kolme,
teknikkokapteeniksi yksi,
yliluutnantiksi 195, merivoimien yliluutnantiksi 16,
insinööriyliluutnantiksi yksi,
lääkintäyliluutnantiksi kaksi,
luutnantiksi 259, merivoimien luutnantiksi 22, lääkintäluutnantiksi seitsemän
ja vänrikiksi 25 henkilöä.
Majuriksi: (koko maa)
Aalto Juha Martti Orimattila, Eklund Petri Rolf
Helsinki, Elfvengren Hannu Uolevi Heinola, Eskola
Mikko Mauri Tapani Helsinki, Fransman Stefan Algot Espoo, Hautajärvi Paavo
Kullervo Pori, Heimovaara
Matti Pekka Asser Pieksämäki, Heinimaa Jyrki Juhani Rauma, Helminen Risto
Tapani Jyväskylä, Juhola
Harri Emil Kokemäki, Kallionpää Vesa Tapio Helsinki, Kaukonen Timo Antero
Espoo, Kivelä Kari Aulis
Kuusamo, Koivisto Markku Jukka Vaasa, Kortesalmi
Leo Juhani , Lahtinen Antti
Sakari Hollola, Laukkanen
Pertti Tapio Helsinki, Lautamo Aki Mikael Kemijärvi,
Lehtimäki Jouni Vesa Johannes Pori, Leppä Jari Juhani
Pertunmaa, Magnusson Jan
Henrik Helsinki, Malinen
Taavi Lauri Juhani Hamina,
Mikkola Pauli Jaakko Petteri
Kirkkonummi, Määttä Jukka
Ilmari Kontiolahti, Narkilahti Juha Antero Kemijärvi,
Ojala Arto Antti Kouvola,
Paappanen Matti Tapio Keuruu, Peltokorpi Arto Kalevi
Kauniainen, Pouta Seppo
Tapio Hyvinkää, Punavaara
Teuvo Tapani Mäntyharju,
Saarivaara Jyrki Veikko Jyväskylä, Salonen Ilkka Juhani Helsinki, Siikaluoma
Teuvo Matti Oulu, Suomalainen Esko Juhani Kajaani,
Suominen Timo Juhani Helsinki, Suoverinaho Marko
Tapani Helsinki, Telanne Kai
Markus Tampere, Tervanen
Heikki Antero Äänekoski,
Uski Kari Juhani Hamina,
Vahala Kari Pekka Porvoo
ja Westerlund Jukka Seppo
Orivesi
Lehtemme alueella mm.
seuraavat ylennykset;
Kapteeniksi: Majasaari
Timo Jaakko Ilmajoki, Ojala Antti Samuli Vaasa Rainio
Veli Pekka Vaasa, Saarela Jari Antti Ylivieska jaVälikangas Jukka Päiviö Kokkola
Yliluutnantiksi: Holm-

Kapt Jukka Välikangas.
qvist Marcus Leander Pietarsaari, Isomöttönen Hannu
Tapani Vaasa, Kiiskilä Ville
Antero Lestijärvi, Mäkiranta Vesa Ensio Lapua, Rasku
Heikki Tuomas Seinäjoki ja
Salo Jukka Pekka Alajärvi

Luutnantiksi: Haapala
Ismo Antero Kokkola, Halonen Juha Henrik Vaasa, Iivari Antti Johannes Isokyrö,
Koivikko Timo Matias Jalasjärvi, Mäkinen Teemu Kari
Markus Kokkola, Paananen
Jukka Antero Vaasa, Palomäki Sakari Juha Jaakko
Lapua, Sirkka Päivi Kaarina Seinäjoki ja Uusi-Kokko
Matti Viljami Raimonpoika
Vaasa
Luutnantiksi (Merivoimat): Nyqvist Thomas Johannes Mustasaari
Vänrikiksi: Järvelä Timo
Antero Kokkola ja Räisänen
Pekka Markus Vaasa
Länsi-Suomen sotilasläänin
komentaja prikaatikenraali
Pekka Toveri on ylentänyt
mm. seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön
kuuluvat 6.12.2014;
Sotilasmestariksi: Saarela Kari Tuomo Jalasjärvi
Ylivääpeliksi: Isohanni
Janne Juhani Kannus, Viitanen Mika Aulis Kuortane jaVirta Antti Juhani Seinäjoki
Vääpeliksi: Hanhisalo
Marko Tapani Kokkola,
Harju Tero Jaakko Tapani
Seinäjoki, Lappalainen Otto Hermanni Vaasa, Mäkelä
Marko Tapani Lappajärvi,
Niemi Jussi Antero Vimpeli ja Tiainen Toni Tuukka
Kokkola
Ylikersantiksi: Biskop
Kai Mikael Kokkola, Erkkilä Hannu Heikki Juhani
Isokyrö, Erlands Kaj Henrik Teuva, Fagerlund Jonas
Erik Vaasa, Filander Mika
Johannes Laihia, Ketola
Mikko Johannes Seinäjoki, Lehmusvuori Kimmo
Eemeli Toholampi, Luoma
Vesa Markus Laihia, Nevala Tommi Tapani Vaasa ja
Vesala Jaakko Lauri Vaasa
Kersantiksi: Antila Harri Juhani Seinäjoki, Björkblom Kent Roland Maalahti,

Flemming Julius Frans Erik
Mustasaari, Hietaharju Jani
Kristian Seinäjoki, Jousmäki
Toni Tapani Vaasa, Kalapudas Hannu Henrikki Ilmajoki, Lönnqvist Kim Åke
Rickard Närpiö, Mäki-Töyli
Matti Jari Jaakko Seinäjoki,
Nykopp Kristoffer Mathias
Maalahti, Olli Juho Jaakko
Lappajärvi, Reinisalo JussiMatti Vaasa, Rintala Jari
Juhani Vaasa, Rintala Petri
Juhani Vaasa, Rönkkö Tommi Sakari Vaasa, Salo Jarno
Markus Oskari Ilmajoki,
Salo Jukka Kalevi Kurikka, Tallqvist Tommi Tuomas Olavi Vaasa, Toivonen
Henrik Mikael Kaustinen
jaVähäkangas Daniel Lars
Anders Pietarsaari
Alikersantiksi: Alonen
Lasse Kari Hermanni Mustasaari, Hakkio Ville Arvo
Antero Kokkola, Heikkilä
Jarno Mikael Kauhajoki, Jokiniemi Kai Mika Kuortane,
Lahti Matti Jaakko Kauhava,
Laitala Esko Kalevi Kurikka, Mäkinen Timo Tapani
Kauhava, Nieminen Markus
Antero Alavus, Penninkangas Jaakko Tapani Alajärvi,
Pesonen Marko Kalevi Kannus, Riikonen Pasi Tapani
Alavus jaSmedman John
Christian Johannes Vaasa
Korpraaliksi: Damlin Jan
Stefan Viktor Vöyri, Hietala
Antti Markku Johannes Seinäjoki, Kantokoski Jani Johannes Seinäjoki, Kitinoja
Teemu Mikael Seinäjoki,
Mäki Teemu Jorma Juhani
Vaasa, Nikkola Ville Julius
Mustasaari, Penttilä Jesse
Rafael Isojoki, Peräkangas
Jani Antero Kuortane, Saarakkala Vesa-Matti Kurikka,
Valtanen Jani Matti Tapani
Mustasaari, Viitanen Samuli Aulis Kuortane jaVirtanen
Mikko Niku Matias Seinäjoki
Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila
on ylentänyt mm. seuraavat reservin aliupseeristoon
ja miehistöön kuuluvat
6.12.2014;
Ylivääpeliksi: Koskela
Juha Jaakko Haapajärvi
Vääpeliksi: Isokoski Teppo Tapio Ylivieska, Katajamäki Mika Arvo Haapajärvi,
Lankila Jarno Jaakko Eerikki
Kalajoki ja Suvanto Tuomas
Petteri Nivala
Ylikersantiksi: Mäkinen
Paavo Jousia Haapavesi,
Ojala Mika Veikko Antero
Kalajoki ja Somero Juho
Mikko Aulis Nivala
Korpraaliksi: Lindvall
Janne Mika Kalevi Kalajoki,
Rajaniemi Ville Pekka Nivala, Tervakoski Jyrki Mikael
Haapavesi ja Typpö Tuomas
Petteri Ylivieska
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Itsenäisyyspäivän paraati Hämeenlinnassa
PUOLUSTUSVOIMAIN KOMENTAJAN PUHE 6.12.2014
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, sotilaat,
Yhteenkuuluvuus vahvistaa yhteiskuntaa. Yhteenkuuluvuus ei synny
rahasta tai materiasta. Se
syntyy kokemuksista ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Aito yhteenkuuluvuus ei kärsi taloudellisesta
lamasta tai epäonnistumisesta - se kärsii välinpitämättömyydestä ja itsekkyydestä.
Kun perheen tai ryhmän perusasiat ovat kunnossa, toimivat myös vastoinkäymiset
yhteenkuuluvuutta lisäävänä
tekijänä. Yhdessä koetut vaikeat hetket ja niistä selviytyminen luovat ihmisten välille katkeamattomia siteitä.
Tämä periaate toimii myös
laajemmassa mittakaavassa.
Suomen Talvisota ja sen synnyttämä kuuluisa talvisodan
henki on tästä konkreettinen
esimerkki.
Samhörigheten är vår
styrka. Här på paradfältet
och invid det nns många
generationer nländare. Vi
upplever vårt lands historia
som gemensam. Det bygger upp en identitet och
samhörighetskänsla i oss.
Självständigheten som veterangenerationen vann genom att kämpa är den mest
värdefulla gemensamma sak
som vi som nation har. Vi
kommer aldrig att glömma
våra soldaters och lottors
livsverk från kriget till återuppbyggnaden. Utan denna
kamp skulle vi inte ha vår
nuvarande välfärd.
Perinteet ovat osa yhteenkuuluvuutta. Itsenäisyyspäivästä joulukuun loppuun ulottuva jakso sisältää
meille suomalaisille paljon
tärkeitä perinteitä. Meille sotilaille, kuten monelle muullekin suomalaiselle, Itsenäisyyspäivän paraati on tärkeä
perinne. Meidän paraatimme
ei ole uhoa tai sapelien kalistelua, vaan enemmänkin
läsnäoloa kansalaisten keskuudessa yhteistä juhlapäivää viettäen.
Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut.
Sijaintimme sotilasliiton ja
alueellisen suurvallan rajalla
on se turvallisuusympäristö
jossa meidän on elettävä. Tapahtumien kulku kuluneen
vuoden aikana on lisännyt,
jälleen kerran, jännitettä
idän ja lännen välillä. Vaikka
Suomeen ei kohdistu suoraa
sotilaallista uhkaa, olemme
seuranneet huolestuneina ja
valppaina kehitystä lähiympäristössämme. Kukaan ei
halua uutta kylmää sotaa,
mutta poliittinen lämpömittari näyttää tällä hetkellä al-

Paraatijoukkojen komentaja, Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja, prikaatikenraali Pekka Toveri ilmoittaa paraatijoukot puolustusvoimain komentajalle kenraali Jarmo Lindbergille.

Paraatin historiallisessa osiossa oli mukana jatkosodasta tunnettu Sturmgeschütz-rynnäkkötykki (PS.
531-18) ja taaempana näkyvä Landsverk-ilmatorjuntapanssarivaunu, joita säilytetään Parolan panssarimuseossa. Rynnäkkötykkiä suojaten seurasi kymmenen jalkaväen taistelijaa, puettuna jatkosodan aikaisiin
varusteisiin.

Maanpuolustusjärjestöjen näyttävä lippulinna.

haisia lukemia.
Toimintaympäristön
muutos on laaja-alainen.
Teknologian kehitys ja sen
soveltaminen lähes kaikkeen inhimilliseen toimintaan vaikuttaa vahvasti myös
turvallisuuteemme. Elämme
informaatioajassa. Media
eri muodoissaan muokkaa
nopeasti käsityksiämme todellisuudesta. Kriittiset suorituskykymme rakentuvat
yhä enemmän tietoliikenneverkkojen, tietokoneiden ja
ohjelmistojen varaan. Kasvava osa vuorovaikutuksesta ihmisten välillä tapahtuu
jonkinlaisen verkon yli.
Tämä muutos on ollut ihmisen historian perspektiivissä
mielettömän nopea.
Suomen puolustusratkaisu on kestävällä pohjalla. Jälleen kerran voimme olla kiitollisia siitä, että kaukonäköisesti olemme pitäneet
huolta maamme uskottavasta
puolustuskyvystä. Maanpuolustuksemme perusratkaisut
ovat osoittaneet kestävyytensä ja johdonmukaisuutensa. Yleiseen asevelvollisuuteen perustuva sodan
ajan joukkojen tuottaminen
on kustannustehokas tapa rakentaa uskottavaa kykyä koko Suomen puolustamiseksi.
On myös huomattava, ettei
yleinen asevelvollisuuskaan
takaa kaikkialla samanlaista
tulosta. Tarvitaan korkeaa
maanpuolustustahtoa, jotta
järjestelmä voi demokraattisessa yhteiskunnassa käytännössä toimia.
Meidän on katsottava
eteenpäin. Juhlimme tänä vuonna Jääkäriliikkeen
100-vuotista historiaa. Tämän liikkeen perustaneet ja
siihen liittyneet suomalaiset
uskoivat vakaasti, että jokainen meistä voi omalla
panoksellaan vaikuttaa jopa
historian kulkuun. Tätä tulevaisuudenuskoa ja yhteenkuuluvuutta tarvitaan myös
tänään.
Sotilaat, kohottakaamme kolminkertainen Eläköön-huuto Isänmaalle!

Rauhanturvaajien lippu
ja lippujoukkue, jossa
oli mukana “faittereita”
eri vuosikymmeniltä.
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Ratsumieskillan ratsuosastossa oli kaikkiaan 21 ratsua.

Paraatin vastaanottajat korokkeella, vasemmalta sotaveteraani (panssarivääpeli), sotakamreeri Reino Leväslaiho, Puolustusvoimain komentaja kenraali
Jarmo Lindberg ja Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Iisakki
Kiemunki sekä paraatijoukkojen komentaja prkenr Pekka Toveri, joka ei näy
kuvassa. Paraatijoukkojen kärjessä kielekkeinen valtiolippu, jonka jälkeen perinteisellä paikalla Jääkärilippu veteraanijärjestöjen lippulinnan seuraamana.

Sotilaskotisisarten lippu ja lippujoukkue.

Panssarivääpeli Reino Leväslaiho tervehtii Panssariprikaatin lippua Leopard´in
(2 A 6) tornissa. Paraatiin osallistui kaikkiaan noin 550 henkilöä ja 60 ajoneuvoa,
joiden mukana runsaasti panssariajoneuvoja.

Maanpuolustusnaisten lippu ja lippujoukkue.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen lippu ja lippujoukkue, jota johti kuvan vasemmassa laidassa näkyvä MPK:n Hämeen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö
(evl evp) Jukka Tonteri. Vanhempana lippu-upseerina Ilpo Heporauta, lipun kantajana Heikki Karisto ja nuorempana lippu-upseerina Timo Mörsky. Eturivissä
oikealla on joukkueen johtajana Kanta-Hämeen Koulutus- ja Tukiyksikön koulutuspäällikkö Jorma Halme, Mikko Pikivirta, Risto Ruohosenmaa, Jyrki Lounaskorpi ja vasemmassa reunassa on 4. koulutusalueen aluepäällikkö Ismo Nokelainen.
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Rannikko-Pohjanmaan Sotainvalidit
juhlivat 70-vuotista toimintaansa
Sotainvalidien Veljesliiton
Rannikko-Pohjanmaan piiri
(aiemmin Vaasan piiri) piti
Vaasan kaupungin talolla arvokkaan isänmaallisen juhlan jäsenistönsä kunniaksi.
Juhlapäiväksi valikoitui talvisodan alkamisen 75-vuotismuistopäivä 30.11.2014.
Juhlaliputettuna ja ulkosoihtujen loisteessa Vaasan
kaupungintalo otti vastaan
300 juhlavierasta Kristiinankaupungin Siipyystä aina
Kruunupyyhyn ulottuvalta
alueelta.
Juhlan erityis-kunniavieraita olivat kaikki sotainvalidit puolisoineen, lesket ja
muut sotiemme veteraanit
sekä heidän sukupolvensa
edustajat. Juhlaan osallistui
kiitettävän runsaasti myös
sotainvalidi- ja veteraanijärjestöjen tukijäseniä ja ystäviä sekä yhteistyötahojen
edustajia laajalta alueelta.
Juhlan aluksi piirin veljespappi, rovasti Henry Byskata
lähetti seppelpartiot Suomen
Vapaudenpatsaalle ja Sankarivainajien muistomerkille.
Sotainvalidit kantoivat havuseppeleet ulos juhlasta
neljän reserviläisen toimiessa kunniavartiomiehinä,
jotka sitten veivät seppeleet
mainituille muistomerkeille.
Juhlapuheen piti puolustusministeri Carl Haglund.
Puheessaan ministeri toi
esiin niin talvi- kuin jatkosodankin merkityksen
maamme vapauden ja itsenäisyyden säilyttämiseksi.
Vain sotiemme veteraanien
urhealla taistelulla ja raskailla uhrauksilla sekä veteraanisukupolvien uupumattomalla työllä isänmaamme säilyi
vapaana valtiona, säilyttäen
itsemääräämisoikeutensa.
Ministeri otti kantaa myös
puolustusvoimain kykyyn
vastata uusiin uhkiin ja kuin
myös perinteisen sodankin
uhkaan. Jotta puolustusvoimat pystyvät hoitamaan
määrätyt tehtävät on sille
lähivuosina selkeästi osoitettava lisäresursseja. Tätä
edellytettiin jo vuonna 2012
laaditussa turvallisuus- ja
puolustuspoliittisessa selonteossa. Tänään tälle näkökohdalle löytyy myös laajalti
tuke poliittisten puolueiden
keskuudessa.
Juhlassa huomioitiin myös
ansioituneita sotainvalideja.
Puolustusministerin myöntämänä Sotainvalidien
ansioristin saivat sotainvalidi Junior Fors Vöyriltä ja
osastonhoitaja Martti Friman Kristiinankaupungista.
Sotainvalidien Veljesliiton
hoitaman Marskin Rahas-

Juhlapuheen piti puolustusministeri Carl Haglund.

Veljespappi, rovasti Henry Byskata lausui saatesanat seppelpartioille. Seppeleitä kantoivat sotainvalidit Yrjö Savola Vaasasta ja Arne Björk Pietarsaaresta.
Kunniavartiomiehinä, jotka veivät seppeleet muistomerkeille, toimivat reserviläiset, sotilasmestari Jukka Oksanen (vas.) ja ylivääpelit Raimo Mäenpää ja
Jari Uddfolk sekä jääkäri Esa Makkonen. Kuvassa oikealla näkyy piirin alueella
aikoinaan toimineiden 12 sotainvalidiosaston liput.

Veljespappi Henry Byskatan omistuskirjoitus oli haluttu. Vuorossa Vaasan Hovioikeuden emeritus presidentti Erkki Rintala. Vuoroaan odottavat mm. Hans
Ingvesgård ja Tuula Autio sekä Mårten Holmberg.

Juhlassa palkitut ja huomioidut, Junior Fors (oik.), Martti Friman ja Heikki Vesterlund sekä veljespappi Henry Byskata.

Historiallinen ja upea Vaasan kaupungintalon juhlasali täyttyi juhlaväestä lähes viimeistä paikkaa
myöten.

Onkilahden koulun musiikkiluokkien heleä-ääninen kuoro esiintyy.

ton tunnustuspalkinnon sai
sotainvalidi Heikki Vesterlund Kristiinankaupungista. Ministeri Haglund jakoi
nämä arvostetut huomionosoitukset.
Piirin veljespappina 25
vuotta toiminut rovasti Henry Byskata sai vastaanottaa
Sotainvalidien Veljesliiton
korkeimman huomionosoituksen, liiton Pienoispöytälipun Vapaudenristillä ja
sen nauhoilla, jonka luovutti Veljesliiton puheenjohtaja

Juhani Saari.
Juhlan herkimmät hetket
koettiin kun Onkilahden
koulun musiikkiluokkien
(3. ja 4.) oppilaiden kuoro
esiintyi opettaja Anne Tienhaaran johdolla. Lukuisten
juhlavieraitten silmät loistivat kyynelten kostuttamina.
Tervehdyksen juhlivan
piirin sotainvalideille esittivät Veljesliiton puheenjohtaja Juhan Saari ja Vaasan
kaupungin taholta kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Puolustusvoimia juhlassa edusti Länsi-Suomen
sotilasläänin komentaja,
prikaatikenraali Pekka Toveri ja paikalliselta tasolta
Pohjanmaan aluetoimiston
päällikkö, komentaja Jukka
Ranta.
Juhlan musiikkista vastasi
Laivaston Soittokunnan seitsikko, joka juhlan päätteeksi johdatti musiikkiluokkien
kuoron ja yleisön yhteiseen
Maamme – Vårt Land -lauluun. Historiallinen juhla oli

päättynyt ikuisten muistojen
kultaamille lehdille.
Juhlapäivän päätteeksi
Vaasan kaupunki ja juhliva
sotainvalidipiiri tarjosivat
juhlaväelle hyvä kahvit ja
maukasta piirasta sekä suussa sulavaa vadelmakakkua.
Juhlapäivänä oli myös jaossa juuri valmistunut Rannikko-Pohjamaan piirin 70
–vuotishistoria, Fosterlandet kallade / Isänmaa kutsui.
Historiakirjan on koonnut ja
kirjoittanut sekä suomentanut veljespappi Henry Byskata. Kuten kirjan nimikin
kertoo, on se kirjoitettu yhtäläisesti sekä ruotsiksi että
suomeksi. Kirja sisältää 246

sivua ja pitää sisällään noin
sata kuvaa, joista huomattava osa värillisinä.
Juhlan yhteydessä kirja oli
jaossa ilmaiseksi, yksi kappale taloutta kohden. Huomattavan moni halusi kirjaan
myös omistuskirjoituksen
sen kirjoittajalta. Uupumatta veljespappi täytti heidän
toiveensa.
Kirjaa on edelleen veloituksetta saatavissa Sotainvalidipiirin toimistolta, osoitteessa Kauppapuistikko 10
D, 65100 Vaasa, puh: (06)
317 492.
Teksti Raimo Latvala
Kuvat Jaakko J. Salo
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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
veteraanitilaan asuja,
aseita, karttoja, kirjallisuutta,
kirjeitä, valokuvia,
kunniamerkkejä, lippuja,
standaareja, viirejä, puhdetöitä,
sotilaspasseja jne. jotta
veteraanitilalle asetetut
toiveet toteutuvat. Mukana
hankkeessa ovat Sotainvalidit,
Rintamamiehet, Sotaveteraanit,
Sotilaspojat, Reserviupseerit ja
Reserviläiset.
Väinö Ojan haudalle sytytti kynttilän Markku Törmä omaisten läsnäollessa10.7.2011. Tilaisuudessa omaisilla oli Väinön lähettämiä kirjeitä rintamalta, joita luettiin kaikkien kuullen

Sankarivainajien kunnioitusta
Kannuksen kirkkopihassa
Kannuksen reserviläisjärjestöt ovat vuosikymmenet
muistaneet kunnoituksella
sankarivainajia kirkkopihassa. Jouluaaton hartauden
jälkeen on ollut kunniaosoitus laskemalla havuseppele
muistomerkille ja jäsenet
ovat pitäneet muistopuheen
vuorollaan. Tilaisuuksia on
juhlistannut kunniaosasto
joka on koostunut reserviläisjärjestöjen jäsenistä.
Useiden vuosien ajan on
kynttilät sytytetty sankarivainajien haudoille itseäi-

syyspäivänä ja jouluaattona
muistuttamaan sankarivainajien uhrauksia itsenäisen Suomen puolesta
Kannuksen reserviupseerikerhon jäsen Markku
Törmä teki esityksen, että
sytytettäisiin kynttilät Talvi-, Jatko- ja Lapin sodissa
kaatuneiden sankarivainajien haudoille kuolinpäivänä
siitä kun he ovat kuolleet 70
vuotta sitten.
Asia sai myönteisen vastauksen reserviläisjärjestöjen
jäseniltä ja niin on kynttilät

sytytetty sankarivainajien
haudolle kun kuolinpäivästä
on kulunut 70 vuotta.
Ensimmäinen sytytys tapahtui 7.12.2009. Sytytykset
ovat jatkuneet Talvi-, Jatkoja Lapin sodissa kaatuneiden
muistokiville Markku Törmän johdolla ja Kannuksen
reserviläisjärjestöjen jäsenten tai omaisten toimesta.
Viimeinen sytytys tapahtuu
2.2.2015. Kynttilöiden sytytyksiin on osallistunut 40
henkilöä.
Kannuksen kirkkopihalla

sijaitsevilla sankarihaudoilla
on Talvisodassa kaatuneiden
muistokiviä yhteensä 35 kpl,
1939 viisi ja 1940 kolmekymmentä muistokiveä.
Jatko- ja Lapinsodassa kaatui yhteensä 96 kannuslaista, 1941 kasikymmentäviisi
kpl, 1942 kaksikymmentäyksi kpl, 1943 kaksitoista
kpl, 1944 kolmekymmentäseitsemän kpl ja 1945 yksi
henkilö.
Antti Roiko-Jokela
Kns res.ups.kerhon
sihteeri

Museo päivystää
joka keskiviikko klo 14–17

Pietarsaaren
kaupunginmuseo,
Isokatu 4, puhelin 06–785 1111

Haapajärven sotiemme
veteraanien perinnehuone

SUOJALUKKO
Osoite:
Kauppakatu 19, 85800 Haapajärvi
Sisäänkäynti kunnan
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.
Eräs pahimmista päivistä oli 8.10.1944, jolloin yhteensä neljä kannuslaista nuortamiestä menehtyi sodan
taisteluissa

tel. / puh. (06) 3129 894.
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Sotaveteraanit muistelivat ja juhlistivat siviiliin paluunsa
70-vuotispäivää Vaasan Sotaveteraanimuseossa
Kaksi vaasalaista sotaveteraania, JR13:ssa ja JR61:ssä
palvelleet Valter Nyman ja
Helge Lindholm julkaisivat
6.11.2014 ilmestyneissä Vasabladetissa ja Pohjalaisessa
näyttävät ilmoitukset, joilla
he kutsuivat asetovereitaan
ja ystäviään isänpäivänä
9.11.2014 Vaasan Sotaveteraanimuseoon muistelemaan
70 vuotta sitten 6.11.1944
tapahtunutta asetakkien
vaihtumista siviiliasuihin.
Keskustelujen oli tarkoitus
tapahtua leppoisasti kahvikuppien äärellä. Kutsua
noudattavilla olisi samalla
mahdollisuus tutustua Sotaveteraanimuseon perusnäyttelyyn ja talvikauden vielä
esillä olevaan sotien aikaista
meri- ja rannikkopuolustustamme käsittelevään erikoisnäyttelyyn.
Kutsua noudatettiin runsaslukuisasti. Paikalle saa- Museon kirjastohuoneen kahvipöytä täyttyi nopeasti kahvivieraista.
pui sekä veteraaneja ja lottia
että seuraavien sukupolvien
edustajia. Koska tapahtuman
ajankohta oli museon normaali sunnuntain aukioloaika klo 14–16, myös tapahtumasta tietämättömät museokävijät saivat tilaisuuden
johdosta ylimääräiset kahvit
vierailunsa yhteydessä. Tilaisuudesta muodostui sen
järjestäneiden veteraanien
toiveiden mukainen vilkas ja
leppoisa sodan päättymisen
muistelutilaisuus.
Muistoksi tilaisuudesta
veteraanit lahjoittivat museolle vuodelta 1941 peräisin
olevan käyttämättömänä Kahvitarjoilu on alkanut. Kahvia kaatamassa sotaveteraani Erik Othman, istusäilyneen rintamasotilaan massa vasemmalta Helge Lindholm ja Valter Nyman sekä Gretel Nyman.
henkilökohtaisen hygienian
hoitoon tarkoitetun saip- ylläpitämän Vaasan Sotapualajitelmapakkauksen. veteraanimuseon puolesta
Museossa esillä oleva korsu kahvi- ja keskustelutilaisuusai näin yhden autenttisen den järjestäneitä veteraaneja
esineen lisää varustukseensa. heidän museon toiminnalle
Taistelut Suomen ja neu- 6.11.1944.
Tilaisuuden päätteeksi järjestämästään mielenkiinvostojoukkojen välillä
Sotatoimiin osallistuneikiitimme museotoimikun- toisesta syksyisestä piristysolivat tauonneet 4.9.1944 den miesten kotiuttaminen
nan puheenjohtaja Per-Erik ruiskeesta.
voimaan astuneen asele- ei kuitenkaan toteutunut
Fantin kanssa Österbottens
Ilkka Virtanen
von myötä. Sodan päät- kaikkien osalta edellä todeFörsvarsgille – Pohjanmaan
ÖFG-PMK puheenjohtaja
tyminen vahvistettiin tun aikataulun mukaisesti.
Maanpuolustuskilta rf:n
Moskovassa 19.9.1944 al- Aseleposopimuksen ehtolekirjoitetussa välirauhan- jen perusteella Suomen tuli
sopimuksessa. Lopullinen huolehtia sen rinnalla sotaan
rauha solmittiin Pariisissa osallistuneiden saksalais10.2.1947.
joukkojen karkottamisesta
Välirauhansopimuksen maasta syyskuun 15. päivään
mukaan Suomen armeija 1944 mennessä.
oli saatettava rauhanajan
Neuvottelut Suomen ja
tasolle 5.12.1944 men- Saksan välillä eivät kuitennessä. Suojeluskunnat tu- kaan johtaneet tulokseen,
li lakkauttaa jo 7.11.1944 jolloin maiden välillä puhmennessä. Kotiuttamis- kesivat Lapin sodan nimellä
päivät vaihtelivat joukko- tunnetut taistelut. Viholliosastoittain.
suudet alkoivat ilman varPääosin ruotsinkielisis- sinaisia sodanjulistuksia.
tä asevelvollisista koostu- Lapin sotaan osallistuivat
neiden JR13:n ja JR61:n Suomen puolelta ensisimiehistöt kotiutettiin jaisesti nuoret varusmiekahvitilaisuuden järjestä- het. Sotatoimet päättyivät
Lotta Gretel Nyman museon lottaosastolla. Gretel
neiden Valter Nymanin ja 27.4.1945, jolloin viimeiset
Nyman on museon 15-vuotisen olemassaolon ajan
Helge Lindholmin tapaan saksalaisjoukot vetäytyivät
huolehtinut univormujen ja pukujen vuosittaisesta
huollosta ja kunnostuksesta

Kahvipöytä on katettu ja tilaisuudet isännät Helge
Lindholm (vas.) ja Valter Nyman ovat valmiina vastaanottamaan vieraat. Pöydällä JR13:n ja JR61:n
pöytästandaarit.

Itsenäisyyspäiväksi kotiin
Kilpisjärvellä Suomesta
vielä miehitettynä olevaan
Norjaan. Lapin sodan ja samalla Suomen osallistumisen toiseen maailmansotaan
päättänyttä päivää on vuodesta 1987 alkaen vietetty
kansallisena juhlapäivänä,
Kansallisena veteraanipäivänä.
Asepalveluksessa olleiden miesten kotiuttaminen
ja oli varsin mittava järjestelmän sopeuttamis- ja
miesten sopeutumisprosessi. Talvisodassa asepalveluksessa oli 350 000 miestä ja jatkosodassa yli 600
000 miestä. Elokuun 1944
lopussa vahvuus oli vielä
530 000 miestä. Joulukuun
alkupäivinä 1944 puolustusvoimat oli saatettu rauhanajan vahvuuteen eli 37 000
mieheksi. Pariisin rauhansopimus määritteli sittemmin
armeijan enimmäisvah-

vuudeksi 41900 miestä,
joista 34400 maavoimissa, 3000 ilmavoimissa
ja 4500 merivoimissa.
Rauhansopimus sisälsi
myös merkittäviä rajoituksia sotakaluston määrän ja laadun suhteen.
Näin jälkikäteen tarkasteltuna välirauhansopimuksessa määriteltyyn
kotiuttamisen takarajaan
sisältyy merkittävä symboliarvo. Joukot tuli
kotiuttaa vuoden 1944
Itsenäisyyspäivään mennessä. Raskaista sotavuosista huolimatta – tai
oikeastaan niiden ansiosta – Itsenäisyyspäivää voitiin edelleenkin
viettää. Uhraukset eivät
olleet menneet hukkaan,
Suomi oli säilyttänyt itsenäisyytensä.
Ilkka Virtanen
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Jääkäriliikkeen perustamisesta 100 vuotta
Torstaina 20.11.2014 tuli
kuluneeksi 100 vuotta, kun
ryhmä aktiiveja kokoontui
Helsingissä Ostrobotnian
kassahuoneessa keskustelemaan maamme tilanteesta
ja toimista Venäjästä irrottautumiseksi.
Kokouksessa käydyt keskustelut ja päätökset haluttiin pitää vain läsnä olleiden
tiedossa ja niinpä tuosta historiallisesta tapahtumasta ei
laadittu edes pöytäkirjaa.
Jääkäriliikkeeksi kehittyneen toiminnan syntysanat
oli kuitenkin lausuttu.
Saksassa koulutukseen
saapuneet miehet sijoitettiin omaan pataljoonaan ja
näin syntyi Kuninkaallinen
Preussilainen Jääkäripataljoona 27.
Toiminnan jatko ja kolmen seuraavan vuoden tapahtumat ovat isänmaamme
upeinta historiaa,
joka johti Itsenäisyysjulistuksen antamiseen
6.12.1917. Itsenäisyyttä ei
kuitenkaan saavutettu pelkällä julistuksella, vaan se
oli lunastettava yli kolme
kuukautta kestäneiden raskaiden ja uhreja vaatineiden
taistelujen kautta.
Jääkärien kotiinpaluu tapahtui Vaasaan 25.2.1918 ja
näistä sotilaista Valkoinen

Jääkäripataljoona 27:n puheenjohtaja, prikaatikenraali Pertti Laatikainen toivotti juhlavieraat tervetulleeksi Ritarihuoneelle.

Jääkärien “kotikaupunkia” Vaasaa Ritarihuoneella edusti kaupunginjohtaja Tomas Häyry, joka keskustelee aktiivisen jääkäriperinteen vaalijan Marjo Kervisen
kanssa.

armeija johtajansa sen eri
tasoille.
Nyt 100 vuotta myöhemmin Jääkärisäätiö ja Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys vaalivat jääkärien perintöä.
Juhlapäivän alkajaisiksi
Jääkärisäätiön ja Perinneyhdistyksen hallitukset pitivät
yhteisen kokouksen samassa
Ostrobotnian kassahuonees-

Päivän tilaisuudet huipentuivat Finlandia-talossa
pidettyyn juhlakonserttiin,
Jääkärin tie – musiikkikavalkadiin.
Konsertin musiikista
vastasi Kaartin soittokunta
johtajanaan musiikkimajuri
Jyrki Koskinen. Taattua laatua ja tasoa.
Solisteina olivat Angelika
Klas ja Mikael Konttinen

Maamme – Vårt Land. Kaikki yhdessä.

sa kuin liikkeen perustajat
100 vuotta aikaisemmin.
Nytkään ei pidetty pöytäkirjaa, joskin osanottajien
nimet kuitenkin listattiin.
Ritarihuoneella järjestetylle juhlavastaanotolle oli
kutsuttu runsaat 300 vierasta
eri puolilta Suomea. Pohjalaismaakunnat olivat olivat
hyvin edustettuna ja mukana oli useita jääkärien lapsia.

sekä Joonatan Pylkkönen
ja Joona Ruusula Cantores
Minores kuorosta.
Solistien esitykset olivat
todella upeita, joista lähes
täysi Finlandia-talon yleisö
sai nauttia.
Lisäksi esiintyi Kaaderilaulajine ja Kadettikuoron
muodostama suurkuoro,
jonka esitykset niin kuorona
kuin yhdessä solistien kanssa

ei jättänyt ketään kylmäksi.
Juhla päättyi soittokunnan,
kuoron ja solistien sekä
runsaan kahdentuhannen
vieraan yhteiseen Maammelauluun. Tunne oli sanoin kuvaamaton. Moni juhlavieras
kuivasi poskelle vierähtäneitä kyyneleitä. rl.
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Näyttävä maanpuolustusjuhla Kouvolassa
Maanpuolustuskiltojen liiton
perinteinen maanpuolustusjuhla järjestettiin 16.11.
Kouvolassa. MPKL:n liittovaltuusto kokoontui edellisenä päivänä samassa
paikassa; valtuusto hyväksyi ensi kauden budjetin ja
toimintasuunnitelman. Jo yli
50 vuotta toiminut Maanpuolustuskiltojen Liitto on
yksi kolmesta suuresta alan
toimijasta. Jäsenkiltoja sillä
on nykyään 82, ja ne koostuvat rekisteröidyistä kiltapiireistä, aselajikilloista,
aselajiliitoista, alueellisista
maanpuolustuskilloista ja
perinnekilloista. Kiltojen
yhteinen henkilöjäsenmäärä
on noin 16 500. Vuonna 2015
painopiste asetetaan aselajikoulutuksen kehittämiseen,
uuden jäsenrekisterijärjestelmän sisään ajamiseen,
kenttätyön kehittämiseen
kiltapiireissä ja killoissa sekä
liittojen (MPKL, RES, RUL)
yhteistyön jatkamiseen. Talousarvion loppusumma on
niinkin suuri kuin 206.000
euroa. Valtuusto valitsi myös
MPKL:n hallituksen seuraavaksi kaudeksi. Vaasan kiltapiirin puheenjohtaja Per-Elof
Boström uusi mandaattinsa
hallituksen jäsenenä. Liiton uutena puheenjohtajana
aloittaa Alma Median toimitusjohtaja, reservin kapteeni Kai Telanne.
Pohjanmaalla toimivien
kiltojen edustajia liittovaltuustossa ovat Boströmin
lisäksi Teuvo Roden (Pohjanlahden Laivastokilta ja
Laivaston Kilta ry. sekä
Vaasan kiltapiirin valtuus-

Toisella penkkirivillä käytävän reunassa Vaasan Tyttölyseon kasvatti Sirpa Holma, jolle myönnettiin maanpuolustusmitali miekkojen kera. Kuva: Teuvo Roden.

Teuvo Roden (vasemmalla) ja Timo Koukku odottamassa maanpuolustusjuhlan alkamista. Kuva:
Kaarina Roden.

Seppeleenlasku Itsenäisyyden patsaalla. Seppeleen
tekstiä lukee Kai Telanne. Vasemmalla Kouvolan
kaupunginhallituksen puheenjohtaja, palomestari
Jari Larikka vierellään päivien järjestelytoimikunnan
puheenjohtaja, evl evp Matti Mikkonen (Karjalan Prikaatin Kilta ry:n puheenjohtaja). Kuva: Teuvo Roden.

kunta), Timo Koukku (Merenkurkun Kilta ja Vaasan
Kiltapiirin hallitus) ja Ilkka
Virtanen (Pohjamaan Maanpuolustuskilta).
MPKL:n liittovaltuusto
kokoontuu kahdesti vuodessa. Perinteisiin kuuluu
maanpuolustusjuhlan järjestäminen aina syyskokouksen yhteydessä. Nyt
juhla pidettiin Kouvolan
kaupungintalolla sunnuntaina. Salintäyteisessä juhlassa
juhlapuheen piti Itä-Suomen
sotilasläänin komentaja,
kenraalimajuri Veli-Pekka
Parkatti. Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkinto oli
myönnetty kaikkiaan neljälle kiltalaiselle ja kolmelle
killalle. Maanpuolustusmitalilla miekkojen kera palkittiin
Sirpa Holma Suomenlinnan
Rannikkotykistökillasta, sekä
Kari Soininen ja Paavo Mikkonen, molemmat Karjalan
Prikaatin Killasta. Maanpuolustusmitalia miekkojen kera
on sen perustamisesta 1989
lähtien myönnetty vain hieman yli 400 kappaletta.
Kouvolan kaupunki oli
järjestänyt kokousten ja
juhlan puitteet erinomaisesti;
kaikki tilaisuudet olivat kaupungintalolla ja seppeleenlaskun kohde, Itsenäisyyden patsas, lähietäisyydellä.
Musiikista juhlassa huolehti
asiantuntevasti Kouvolan
soittokunta, entinen Kouvolan Rautatieläisten Soittokunta. Valtuuston jäsenillä
oli vielä mahdollisuus osallistua kaupungin vastaanottoon lauantai-iltana.
Teksti: Teuvo Roden

Kirjauutuus:
Jääkärihaudat
EteläPohjanmaalla

Kirja:
Niittokoneasiamiehistä
jääkäreiksi.
Esitelmiä
jääkäriseminaareista
1998-2007.
+IRJAN HINTA
 EUROA
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Itsenäisyyspäivänä Pietarsaaressa reserviläisyhdistysten yhteisen seppeleen
sankarihaudoille laskivat Mikael Skytte ja Hannu Sulkakoski.

Muistathan, että Pohjanmaan Maanpuolustaja löytyy myös verkosta: www.kpmaanpuolustajat.
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Sotaorpotunnuksen jakotilaisuus Vaasan
seurakuntakeskuksessa 24.10.2014
Rekisteröityjä kutsun saaneita oli Vaasan, Laihian, Kyrönmaan, Ilmajoen, Teuvan,
Vöyrin ja Härmien alueelta
53 henkilöä, joista paikalla
35.
Sotaorpotunnus vastaa veteraanien tammenlehvätunnusta.
Mauri V J Öljymäki toivotti noin 120 vierasta tervetulleiksi Vaasan Seurakuntakeskukseen. Seurakunnan
edustaja Eva Tölli toimitti
alkuhartauden ja ruokavirren jälkeen tilaisuus jatkui
ruokailulla ja kahvittelulla.
Varsinainen kutsutilaisuus
jatkui: Raili Perttu kertoi Kyrönmaan sotaorpojen kirjasta
”Sota vei Isän”. Sulo Kallio
lauloi ”Elämää juoksuhaudoissa”. ”Sotaorpotunnus”
-merkin syntyvaiheista kertoi Pohjanmaan Sotaorpoyhdistyksen sihteeri Tommi
Sinko.
Merkkien jaossa avustivat
hallituksen jäsenet Sirkka
Keskitalo ja Jaska Kojola.
Tilaisuus päättyi Eva Töllin
päätössanoihin ja loppuvirteen.

Raili Perttu.

Sulo Kallio.

Mauri Öljymäki.

Eva Tölli.

Sotaorpotunnus

Sotaorpotunnuksen
saaneita.
Kuva M Leppinen.

Vaasan läänin Maanpuolustusyhdistyksen syyskokous
tukeviin kohteisiin.
”Liikkuvaa syksyä” toivotti ministeri Paula
Budjettiriihessä päätettiin
Risikko Vaasan läänin MPY:n syyskokouksessa.
Vaasan läänin Maanpuolustusyhdistys ry – Vasa
läns Försvarsförening rf:n
syyskokous järjestettiin
3.11.2014 Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tiloissa Terveysteknologiakeskus Mediwestissä Seinäjoella. Kokouksen
isäntänä toimi ylilääkäri Kari
Saarinen, joka vastaa myös
sairaanhoitopiirin valmiusasioista.
Ylilääkäri Kari Saarinen
kuvasi sairaanhoitopiirin
huoltovarmuuden olevan
hyvällä tasolla. Hän selosti
organisaation varautumista
erilaisiin uhkatilanteisiin,
luonnonkatastrofeihin ja
onnettomuuksiin sekä kuvasi kokemuksia ja toimintaa
muutamissa onnettomuustilanteissa.
Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko piti vuosikokousesitelmän liikennepolitiikan ajankohtaisista tavoitteista. Liikennepolitiikalla
tavoitellaan sekä yritysten
että ihmisten näkökulmista elinvoimaa ja palveluja.

Väylänpidon painopisteenä
on liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden
turvaaminen. Tavoitteena
on henkilöliikenneremontti.
Maailman muuttumista hän
kuvasi energiamurroksena,
fyysisen ja virtuaalisen liikkumisen sekoittumisena, yhteisölliseen ja automatisoituvaan liikenteeseen siirtymisenä sekä nettikauppana.
Muutoksen mahdollistajat
liikenteessä, toisin sanoen
ajurit, ovat teknologian kehittyminen, lainsäädäntö,
asenteiden, arvojen ja tottumusten evoluutio sekä uudet
liiketoimintamahdollisuudet. Tähän tarvitaan yhteinen selkeä visio ja rohkea
asenne, lainsäädännön uudistamista, kokeiluja sekä
ihmisiä ja yrityksiä.
Ministeri Risikko kertoi,
että kevään 2014 kehyspäätöksessä perusväylänpitoon
eli valtion omistaman liikenneverkon ylläpitoon kohdennettiin 100 miljoonan euron
säästö ja 30 miljoonan euron
lisäys työllisyyttä ja kasvua

30 miljoonan euron lisäyksestä perusväylänpitoon.
Perusväylänpitoon esitetään
budjetissa 973 miljoonaa
euroa, millä pidetään nykyverkko liikennöitävässä
kunnossa.
Vuosikokousesitelmässään ministeri Risikko totesi
valtion omistaman liikenneverkon keskeisen yhteyden
maanpuolustukseen ja kriisitilanteisiin.
Kokouksessa oli läsnä 48
jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Mauri
Volama Seinäjoelta, varapuheenjohtajaksi valittiin Saara
Ijäs Seinäjoelta, hallituksen
uusiksi jäseniksi Jari Myllymäki Kokkolasta ja Pirkko
Raitila Seinäjoelta.
Yhdistys viettää 18.4.2015
Vaasassa 50-vuotisjuhlaansa.
Marja-Liisa Tenhunen
Vaasan läänin Maanpuolustusyhdistyksen syyskokous keräsi runsaan
joukon jäseniä päättämään tulevan juhlavuoden toiminnasta.

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikon kokousesitelmä ajankohtaisesta liikepolitiikasta synnytti myös vilkkaan keskustelun. Maanpuolustusyhdistyksen
puheenjohtaja Mauri Volama kiitti ministeri Risikkoa mielenkiintoisesta esityksestä ja luovutti hänelle yhdistyksen pöytäviirin.
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Penan elämää
”Kerran pärinäpoika, aina pärinäpoika”,
pärinän lähde vain muuttui vuosien myötä.
Pärinäpojasta Draken-laivueen komentajaksi.
Seppo Ylösen kirjassa "Elämän Silmukoita" olen kirjoittanut sotilasurastani yli
20 sivua. Kahden vuoden
takaisessa "Pilven Veikko"lehdessä oli otteita tuosta
kirjasta.
Lentoupseerikurssi 27
Kauhavalla 1957, kadettikurssi 1958–60.
Kesällä -62 komennettiin
15 lentäjää saamaan Mig21 F-13 koulutus N:liitossa.
Koulutuspaikka oli 3500 km
Moskovasta kaakkoon Kirgisian aroilla.
Me viisi nuorinta luutnanttia olimme päässeet kadettikoulusta vasta puolitoista
vuotta sitten ja lentokokemus oli vähäinen. Kadettikurssilla lensimmme vielä
pääasiassa Stieglitz-avokoneilla n. 150 km/t ja ruotsalaisvalmisteisilla Saab-Sar
koneilla n. 200km/t. Ennen
komennusta ehdimme lentää
Fouga-Magister suihkuharjoitushävittäjillä n.120t.
Vähäisestä lentokokemuksesta huolimatta me nuoretkin pärjäsimme hyvin lentokoulutuksessa.
Tuohon aikaan oli vain
1-paikkaisia Mig-21 koneita,
joten se ensimmäinen lento
oli vaativa ja jännittävä.
Mig-21 F-13 saavutti yli
kaksinkertaisen äänennopeuden ja yli 20 km:n korkeuden, jotka arvot jäävät
Horneteilta saavuttamatta.
Niillä on kuitenkin tehokas

ohjusaseistus, ettei ole tarvetta päästä niin kovaa ja
korkealle.
Mig-21 F oli tuohon aikaan ensi luokan hävittäjä maailmassa ja voidaan
arvuutella, miksi N:liitto
oli valmis myymään meille parasta kalustoaan, kun
ei vielä kaikilla Itä-blokin
maillakaan ollut sitä.
Palvelin Mig-21 tehtävissä
1962–1972, joista viimeiset
vuodet lentueen päällikkönä
ennen Kauhavalle siirtoa.

Jawa-CZ on
lähes sukukalleus autotallissa.
Kemiössä
asuessamme
Satu ja Juha
saivat nauttia
myös sen
menosta.

Lentäminen oli
joskus urakointia
1961 keväällä nuorena vänrikkinä jouduin ottamaan
vastaan, lentokoulutuksen
lisäksi, Lennoston Esikuntakomppanian päällikön tehtävät, jotka sitoivat niin paljon
ajastani, etten ehtinyt aina
muiden mukana lennoille.
Kun sitten oli lentopäiviä,
niin urakoin toden teolla
eikä unta tarvinnut iltaisin
odotella.
Liitteestä näkee, että seitsemän lentoa päivässä oli
mahdollista, mutta se vaati
hyvää kuntoa.
Hoidin komppanian päällikön tehtäviä aina N:liiton
komennukseen saakka ja
ehdin saamaan ylennyksen
luutnantiksi. Vuosi piti olla
vänrikkinä ennen ylentämistä.
Pentti Teulahti

Kauhava-Lappajärvi reitti tuli kadettiaikana
tutuksi ja Jawa-CZ palveli meitä kiitettävästi.
Kivaa oli kuten vieläkin.
Kohta 77-vuotiaana (2012) tulee poikavuodet
ja nuoruus mieleen moposkootterin vauhdissa kuten Jawa-Cz moottoripyörällä -50-luvun
puolivälissä ja vielä Raijan kanssa kadettina
sekä Kuopiossa. Vauhti on hiljentynyt, mutta
liike jatkuu.

Mig-21 lentovarusteet
melkein kuin avaruusmiehellä, painepuku nimeltään.
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Pentti Teulahti Ilmavoimissa 1957-1976
Muutamia kuvia lentokoulutuksen vaiheista. Aloitin
armeijassa jääkärinä Vaasassa JP1:n riveissä 1956 ja
päätin sotilasurani Karjalan
Lennoston, Ilmasotakoulun
ja Lapin Lennoston jälkeen
1976.
1962 4kk N:liitossa Kirgisian aroilla Mig-15
Mig-17 ja Mig-21F koulutuksessa.
Lensin Mig-koneilla Rissalassa 10 v.
Sain olla ensimmäisten
mukana ilmavoimienkehityksessä. Muutamassa vuodessa pääsin 170 km/t lentävästä koneesta 2200 km/t
lentävään koneeseen ja yli
20 km:n korkeuteen.
Koulutin Rissalassa uusia
”mikkilentäjiä” monia vuosia. 1972 siirto Kauhavalle
kadettikurssin johtajaksi.
Kauhavalle siirron jälkeen
luulin urani päättyvän kadettikurssin johtajana, eikä
enää lentoja taistelukoneella.
Tuusulan Taistelukoulun
Esiupseerikurssin (8kk)
jälkeen sain siirron Lapin
lennostoon
Hävittäjälentolaivueen
komentajaksi ja Drakenkoulutukseen Ruotsiin.
Pääsin taas mukaan ensi
luokan torjuntahävittäjiin.

Kaksipaikkainen avokone Stieglitz SZ-18, jollaisella sain lentokoulutuksen
Kauhavalla. Lennot alkoivat helmikuussa 1957 suksilla varustetuilla koneilla
ja oli kylmää kyytiä. Lammasnahkaturkit, -käsineet ja nahkahuuva päässä. Lentokypäriä ei tuolloin vielä ollut käytössä.

Porissa jatkui lentokoulutus surullisen kuuluisalla Vihuri-harjoitushävittäjällä,
oli jo vauhtia 350 km/t. Neljältä peräkkäiseltä kurssilta kuoli kokelas Vihurionnettomuuksissa. Tuli kerran lennolta ja seuraava kokelas ei palannut. Tuona ensimmäisenä palvelusvuotenani kuoli lento-onnettomuuksissa seitsemän
lentäjää.

Ensimmäinen lento Mig-21 koneella oli yksinlento,
sillä 2-paikkaisia ei ollut olemassakaan. Oli luotettava itseensä.

Ilmavoimillamme ei Mig-17 koneita. Kuvan kone
Tikkakosken museossa, ostaja maalautti ja lahjoitti
puolalaisen koneen museolle.

Kadettikurssi
1958–60.
Kuva
Fouga
Magister
-koulutuksesta
Rissalassa
1960.
Fouga-Magisterit tulivat Suomeen 1958 ja olimme
ensimmäinen kadettikurssi, joka sai sillä lentokoulutuksen ilmavoimissa.

Ensin lensimme opettajan kanssa 2-paikk. Mig-15
koneella 8 lentoa, sitten 1-paikk. Mig-17 koneella
6 lentoa.

Fougien muistomerkki Kauhavalla

Keski-Suomen Ilmailumuseossa
2- ja 1-paikkaiset Drakenit täysinpalvelleina.
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Rooman kotkat sodassa ja rauhassa
Föreläsning /
höstmöte 23.10
Jakobstads reservofficersklubb och Jakobstadsnejdens reservister ck åhöra
i samband med höstmötet
23.10 FD Kaj Sandberg
som föreläste med rubriken ”Roms örnar i krig och
fred, forskning och material
rörande de romerska legionerna”. Sandberg är en internationell antikforskare som
har bland annat vara direktör för Finlands Rominstitut
Villa lante och har forskat
vid Finlands akademi.
Föreläsningen var så

pass bra som bara en person som har hållit på med
ett ämne under hela sitt
yrkesverksamma liv kan
prestera. Något av de mer
intressanta aspekterna som
Sandberg lyfte fram var det
att historieforskningen har
under senare år kunnat lyfta
fram den så kallade ”lilla
människan”, den enskilde
soldaten eller underofceren och ofceren, och lyft
fram dessa.
Tidigare har dessa röster
inte blivit hörda då enbart
höga politiker, generaler eller andra härförare har kommit till tals i historieskriv-

ning som tar upp ”kungar
och krig”.
Som ett häpnadsväckande
exempel lyfte Sandberg fram
det att vi idag vet namnet
på den romerske soldat som
var i beråd att tillfångata den
Dakiske kungen Decebalus i
efterdyningarna av det andra
Dakiska kriget och som är
avbildad på kejsar Trajanus
kolumn i Rom.
Kolumnen är 35 meter hög
och rymmer en 200 meter
lång bildberättelse som förmedlar en romersk propagandaversion över segern
i de Dakiska krigen. Tack
vare inskriptionen på den

romerska soldaten Tiberius
Claudius Maximus gravsten
vet vi att spejaren från den
sjunde legionen var den som
är avbildad tillsammans med
den döende Decebalus på
Trajanuskolumnen.
Sandberg avtjänade sin
värnplikt efter att han fullföljt sina universitetsstudier
i historia och kunde förvånat
konstatera att han gjorde i
princip samma sak som en
romersk skrivare 2000 år
tidigare, skrev styrkerapporter över hur många som
var i ledet, hur många som
var sjuka, hur många som
var frånvarande på kommendering och så vidare. Även
sådant som att ordna med
dagpenning och ersättning
för resor och många andra
administrativa uppgifter var
något som redan romarna
höll på med.

Luento / syyskokous
23.10
Pietarsaaren reserviupseerikerho ja Pietarsaarenseudun
reserviläiset saivat kuunnella
23.10 syyskokouksen yhteydessä antiikintutkijan FT
Kaj Sandbergin luentoa. Hän
luennoi aiheesta suurella antaumuksella, illan otsikko oli
”Rooman kotkat sodassa ja
rauhassa, tutkimus ja aineisto koskien Rooman legioonia”.

Irjala, Sandberg, Sulkakoski.

Yksi huomionarvoinen
seikka on se että nykypäivän
historiantutkimus pystyy antamaan nimen ja ehkä jopa
kasvon ns. pienelle ihmisille, tavalliselle rivisotilaalle,
aliupseerille ja upseerille.
Aiemmin nämä kertomukset ovat jääneet paitsioon
kun ainoastaan poliititinen ja
sotilaallinen eliitti kuten hallitsijat ja ylimmät kenraalit
ovat päässeet esiin historian
kertomuksissa ”kuninkaista
ja sodista”.
Hämmästyttävänä esimerkkinä Sandberg kertoi

että on kyetty nimeämään se
roomalainen sotilas joka oli
aikeissa vangita daakialaisen
kuninkaan Decebaloksen.
Molemmat näkyvät keisari
Trajanuksen pylväässä jossa
on 200 metri pitkä propagandamainen kuvasarja Daakian
sodista.
Kiitos erään roomalaisen
tiedustelijan hautakiven kaiverruksesta tiedämme että
tämä mies oli nimeltään Tiberius Claudius Maximus ja
palveli 7. legioonassa.
Johan Irjala

”Talvisota 75”
Jakobstadsnejdens reservister anordnade 30.11.2014
tillämpat reservistskytte
med krigstida vapen. Några
gånger tidigare har det blivit
ordnat SRA med traditionsvapen men då det råkade sig
att 75-årsdagen av vinterkrigets utbrott infall sig på en
söndag blev tillställning inbokad i god tid.
Omkring tjugo medlemmar slöt upp men även några intresserade åskådare
samt en representant för
lokalpressen. Utöver själva

skyttet, som var huvudprogrampunkt, så hade en vapensamlare från närregionen
ställt upp med att visa upp en
del av sin samling, allt från
en Maxim M32 kulspruta till
Lahti-Saloranta L26 snabbeldsgevär och två versioner
av Suomi maskinpistol. De
få ljusa timmarna med dagsljus var en utmaning, såväl
för de som ville beskåda de
utställda vapnen som för de
som deltog i skyttet.
Dagens SRA-tävling eller
övning var planerad att bestå

av två delar, en som skulle
representera försvarsstrid ex.
på karelska näset och en som
skulle få representera anfallsstrid mot en motståndare
som hamnat i Motti längs en
väg. På grund av förmodad
tidsbrist (som visade sig vara
sann) så förenklades banan
så att enbart försvarsmomentet blev kvar. Deltagarna ck skjuta på totalt 14
mål på olika avstånd från en
simulerad befäst punkt eller
bunker. Träffsäkerhet och
tidsåtgång varierade mellan
deltagarna, det är helt annat
att snabbt behöva hantera
en M39 ”Ukko-Pekka” eller
annat krigstida bultlåsgevär i
SRA-sammanhang än i lugn
takt i vanligt traditionsskytte.
De som använde sig av laddramar hade en klar fördel
framom de som som matade i en patron i taget. Såväl
deltagare som arrangörer var
mycket nöjda med arrangemangen. Det enda orosmomentet som kan nämnas är
den osäkra framtiden, det är
oklart i detta nu hur länge
reservisterna får använda sig
av skjutbanan i Jakobstad.
Pietarsaarenseudun reserviläiset järjesti 30.11.2014

sovelletun reserviläisammunnan perinneaseilla.
Muutama kerta aiemmin
on perinneaseita käytetty
yhdistyksen järjestämissä
SRA:ssa mutta kun huomiotiin että talvisodan syttymispäivän 75-vuotispäivä oli
sunnuntaina niin tapahtuma
sai varhain paikan kalenterissa. Suurin piirtein kaksikymmentä jäsentä osallistui
tapahtumaan joka koostui
ammunnan lisäksi myös asenäyttelystä. Seudulta löytyi
asekeräilijä joka suostui tuomaan osan kokoelmastaan
näytille. Mukana oli mm.
Maxim M32, Lahti-Saloranta L26 pikakivääri ja Suomi

KP. Varsin lyhyt valoisa aika
oli haaste, sekä niille joka tulivat tutustumaan näyttelyyn
että niille, jotka osallistuvat
ampumakilpailuun.
SRA-kilpailun piti alunperin pitää sisällään yhden rastin mikä olisi saanut edustaa
puolustustaistelua, ja toisen
joka olisi edustanut Mottitaistelua. Ajanpuutteen takia
”hyökkäys”-rastista kuitenkin luovuttiin. Osallistujat
saivat ampua ”bunkkerista”
kohti 14 taulua. Tarkkuus
ja käytetty aika oli eri osallistujien kesken, on ihan
erilaista ampua nopeasti
M39 Ukko-Pekalla tai millä tahansa sota-aikaisella
pulttilukkokiväärillä SRAkilpailussa kuin normaalissa
perinneammunassa mikä on
rauhallista verrattuna tähän.
Ne jotka käyttivät patruunasiteitä hyötyivät selvästi verrattuna niihin jotka latasivat
patruuna kerrallaan. Sekä
osallistujat että tapahtuman
järjestäjät olivat tyytyväisiä. Ainoa huolenaihe on
tulevaisuus, on epävarmaa
miten kauan reserviläisillä
on pääsy Pietarsaaren ampumaratdalle.
Johan Irjala
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Kaskisten Reserviupseerikerhon 60-vuosihistoriikki ja -juhla
Kaskisten Reserviupseerikerho on perustettu 02.11.1954. Vietimme
21.11.2014 Kaskisten reserviupseerikerhon 60-vuosijuhlaa kerhon omien jäsenten kesken. Juhlaan oli
kutsuttu kaksi sotiemme
veteraania, jotka olivat mukana sekä seppelepartiossa ja
iltajuhlassa.
Matti Hannuksela

Historiikki
Marraskuun 2. p:nä 1954 kokoontui kahdeksan reservin
upseeria hotelli Centrumiin
Kaskisten Reserviupseerikerho ry:n - Kaskö Reservofcersklubb rf:n perustavaan
kokoukseen. Opettaja Ove
Johanssonin ehdotuksesta
päätettiin kerho yksimielisesti perustaa ja sille hyväksyttiin säännöt, jotka oli
laadittu asianomaisen liiton
antaman mallin mukaisesti. Kerhon ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi valittiin
opettaja Ove Johansson ja
hallituksen muiksi jäseniksi varatuomari Erkki Aalto,
johtaja Hilding Nissen ja
työnjohtaja Armas Oravala.
Huhtikuun 22. p:nä 1955
Kaskisten Reserviupseerikerho ry - Kaskö Reservofcersklubb rf merkittiin
yhdistysrekisteriin. Tänä
vuonna (1979) tulee siis kuluneeksi 25 vuotta kerhon
perustamisesta. Tänä aikana
kerhon hallitukset ja jäsenistö ovat tehneet arvokasta
työtä maanpuolustuksemme
hyväksi Kaskisissa. Tehtäväalue on käsittänyt paitsi
maanpuolustus-tahdon kohottamisen ja ylläpitämisen
jäsenistönsä keskuudessa
myös toimimisen yhdyssiteenä jäsenten ja muiden
upseeriyhdistysten välillä.
Turvallisuuspoliittista toimintaa kerho on ylläpitänyt
lähinnä lukuisten luento- ja
esitelmätilaisuuksien muodossa. Jäsenistölle ovat täällä
käyneet esitelmöimässä mm.
evl. J. Jarkka, R. Mether, V.
Koiranen, maj. R. Wenström,
kapt. O. Grönqvist, ylil. L.
Polviander jne. Kunniakäynnit sankarihaudoilla Itsenäisyyspäivänä ovat kuuluneet
kerhon perinteiseen ohjelmaan. Koulutustoimintaa
kerho itse ei ole harrastanut,
mutta sen jäseniä on kyllä
osallistunut sekä piirin että
siviilijärjestöjen johtamistaidon kursseille. Tärkein
sektori kerhon toiminnassa
on ollut liikuntatoiminnan
järjestäminen jäsenistölleen
fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Liiton ja piirin kilpaurheilutoimintaan kerho ei ole
osallistunut, mutta kuntoliikuntatoiminta sen sijaan on
ollut vilkasta.Alkuvuosina

ampumatoiminta muodosti
aktiviteetin, jonka avulla
kerhon jäsenet saattoivat
ylläpitää ja kehittää sotilaallista taitoaan. Vuonna 1961,
jolloin kerhon jäsenmäärä oli
yhdeksän (9), Kaskisten Reserviupseerikerho ry - Kaskö
Reservofcersklubb rf voitti
pienten kerhojen sarjan liiton
järjestämissä kevätampumakilpailuissa. Kerhon perustajajäsenet Nissen, Orava la ja
Pihlaja kuuluivat kerhon kärkiampujiin. Myös prosenttihiihto on liiton kilpailukalenterin mukaisesti kuulunut
kerhon ohjelmaan. Vuonna
1960 kerho sijoittui 48:ksi
liiton järjestämissä prosenttihiihtokilpailuissa. Kerhon
tulos oli 77,7 %. Osanottajakerhoja oli kaikkiaan 116.
Ahkerimmat hiihtäjät olivat
Hollfast ja Rinne. Myöhempinä vuosina toiminta on
saanut lisävirikkeitä mm.
autopartiokilpailujen muodossa. Kerho, jonka jäsenmäärä tänä juhlavuotena on
noussut 26:een, suuntaa tulevaisuudessa katseensa erityisesti nuoriin upseereihin
heidän saamiseksi mukaan
kerhon toimintaan unohtamatta kuitenkaan ketään
kerhon jäsenistä. Toiminnan suuntaviivat jatkuvat
nykyisellään, vaikkakin ulos
päin suuntautuvaa toimintaa
tullaan lisäämään. Kaskisten Reserviupseerikerho
ry - Kaskö Reservofcersklubb rf täyttää tänä vuonna
(1979) 25 vuotta. Vuosipäivän kunniaksi kerho järjestää
isänmaallisen yleisöjuhlan
Kaskisten Nuorisotalolla
lauantaina joulukuun 8 p:nä
1979 alkaen klo 14.00. Tilaisuutta juhlistaa Vaasan Varuskuntasoittokunta läsnäolollaan. Juhlapuheen pitää
liiton puh.joht. kapt. Erkki R.
Haarla. Juhlassa on mukana
myös kerhon oma lippu, joka vihitään samana aamuna
klo 10.30 sankarihaudoilla.
Lipun on kerhon hallituksen luonnoksen pohjalta
suunnitellut taiteilija Olof
Eriksson. Juhlapäivänä liiton, piirin ja kerhon taholta
muistetaan ansiokasta työtä
maanpuolustusaatteen ja
kerhon toiminnan hyväksi
tehneitä: maj. Osmo Vuorialhoa, kapt. Rainer Hollfastia, kaptl. Hilding Nisseniä, kapt. Martti Pihlajaa,
ylil. Yrjö Käköstä, vänr.
Armas Oravalaa ja vänr. Timo Rinnettä.Yhteiskunnan
omaehtoinen kehittäminen
on mahdollista ainoastaan
valtiollisen itsenäisyyden ja
vapauden vallitessa. Siksi
maanpuolustuksesta ei olla
eikä saa olla eri mieltä, kuten
tasavallan presidentti v. 1955
on lausunut. Se työ, jota Kaskisissa neljännesvuosisadan

ajan maanpuolustus aatteen
hyväksi on tehty, tulee ja on
tultava jatkumaan. Reserviläistoiminnan pääpainon on
vastaisuudessakin kohdistuttava maanpuolustustahdon
ylläpitämiseen ja kohottamiseen.
Risto Rantala
Kerhon puh.joht
Risto Rantalan kirjoittamaan historiikkiin ei ole oikeastaan mitään lisättävää.
Ensimmäisestä vaiheesta
muistan, että Vaasan res.
ups. piiristä soitettiin minulle joskus talvella 1954 ja
kysyttiin voitaisiinko Kaskisiin perustaa res.ups. kerho.
Minä sanoin että meitä on
täällä niin vähän, mutta vastattiin että jäsenmäärä ei ole
tärkeää, pääasia että on olemassa kerho. Eräs luutnantti evp Rosengård oli valittu
piirin toiminnanjohtajaksi
(hän kuoli noin vuosi tämän
jälkeen) ja tämä ilmoitti minulle tulevansa Kaskisiin ja
sopi tapaamisesta kanssani.
Me tavattiin sitten hotelli
Centrumissa ja hän kertoi
minulle res.ups. toiminnasta ja Vaasan piiristä. Tämä
tapahtui juuri siihen aikaan
kun kommunistit äänekkäimmin vaativat res.ups.
toiminnan kieltämistä, joten
Rosengård oli niin salaperäinen, että keskustelumme
ei tapahtunut ravintolassa
vaan matkustajahuoneessa.
Siihen aikaan Kaskisissa
oli kahdeksan res. upseeria,
kaikki sotaveteraaneja ja
kaikki olivat kerhon perustamisen kannalla. Me kokoonnuimme monta kertaa
keskustelemaan asiasta ja
koetimme saada myös Närpiöstä upseereja mukaan.
Siellä niitä ei ollut monta,
mutta ainakin kunnanlääkäri, lääk.kapt. Miemois ja eräs
luutn. Unis kävivät meidän
kokouksissamme. Jos närpiöläisiä olisi tullut mukaan
oli kerhon nimeksi ajateltu
Kaskisten seudun res.ups.
kerho. Nämä jäivät kuitenkin jostain syystä pois ja
kerho perustettiin niin kuin
Rantala kertoo. Tämä huomattiin lehdistössäkin, sillä
kommunistilehdessä (Vapaa
Sana?) oli kerran uutisotsikko: ”Kaskisten fascistit järjestäytyvät” tai jotakin siihen
tyyliin. Heidän kirjeenvaihtajansa Kalle Viitanen oli
asialla ja ”fascistit” pidettiin
kyllä silmällä.
Hilding Nissén
KATSAUS 1979–1989
TOIMINTAAN Kaskisten
Reserviupseerikerhon toiminta vuodesta 1954 vuoteen
1979 huipentui hienoihin
25-vuotisjuhliin 8.12.1979
ltn. Risto Rantalan toimiessa
tuolloin kerhon puheenjohtajana. Tilaisuuden yhteydessä

vihittiin kerholle tyylikkäin
juhlamenoin oma lippu,
joka onkin ollut ahkerassa
käytössä monessa eri tapahtumassa. Kerhomme toiminta ei siis lopahtanut vuoden
1979 25-vuotisjuhliin, päinvastoin kerhon toiminta on
jäsenmäärään nähden ollut
sangen vireätä koko kuluneen 10- vuotiskauden
(1979 – 1989). Pikainen silmäys vuosien 1980 - 1989
toimintaan kertoo seuraavaa: Yleistä: Puheenjohtajat: 1980 - 1982 ltn.Anssi
Tuomikoski 1983- 1984 ltn.
Timo Rinne 1985- 1988 ylil.
Kari Kykkänen 1989- edelleen ylil. Harri Turunen Jäsenmäärä: 20 - 28 (ollen nyt
20) Sääntömääräiset kevätja syyskokoukset on pidetty
vuosittain. Hallituksen kokoukset: 2 - 5 kertaa vuodessa
Piirin kokoukset: puheenjohtaja on osallistunut säännöllisesti Hengellinen toiminta:
Itsenäisyyspäivän ja Kaatuneitten Muistopäivän sankarihautatilaisuuksiin on osallistuttu tunnollisesti. Jouluaattona on sytytetty soihdut
sankarihaudalle. Kerhon
järjestämät tilaisuudet Kilpailutoiminta: ampumakilpailut / reserviläisammunta
joka vuosi ampumahiihtokilpailut vuosina 1980 - 1982
autopartiokilpailut vuosina
1980 - 1981 perhejotokset
vuosina 1986 - 1987Huvi- ja
virkistystoiminta: Tutustumiskäynnit: v. 1985 Vaasan
varuskuntavierailu v. 1987
vierailu Kummelgrundin
merivartio asemalla Skaftungissa Kerhoillat: joka vuosi
Korsuillat: vuosina 1980 1982 KOP:n hiilikellarissa
(perinteinen korsu) v. 1984
Svenska Gårdenilla v. 1986
partiolaisten kerhotiloissa
(”Kolo”) Yhteistyötä MetsäBotnian kanssa: ”jotos” sekä
illanvietto laivaston upseereille Kaskisten 200-vuotisjuhlan yhteydessä v. 1985 sekä uudelleen keväällä 1988.
Muu toiminta Piirin/ naapurikerhojen tilaisuuksiin/
kilpailuihin on osallistuttu
vuosittain joidenkin aktiivisten kerholaisten toimesta.
Valtakunnallisissa jotoksissa
on ollut yksi (1) partio mukana vuosina 1983 - 1984
sekä vuonna 1988. Valtakunnallisiin’ keräyksiin on
osallistuttu. Yhteistyötä Kaskisten Reservialiupseerien ja
Veteraanien sekä Kristiinankaupungin Reserviupseerien
kanssa on ylläpidetty. Kaskisten Reserviupseerikerho
saavuttaa nyt merkittävän ja
kunniakkaan rajapyykin historiassaan, sillä vuosi 1989
on kerhomme 35. toimintavuosi. Juhlavuosi olkoon
innoittavana ponnahduslautana entistäkin aktiivisem-

malle ja monipuolisemmalle
toiminnalle tulevina vuosina,
perimmäistä ajatusta eli vapaaehtoista maanpuolustustyötä unohtamatta. Kaskisissa 29.10.1989
Jukka Heikkilä;
Kaskisten Res.ups.
kerhon sihteeri
KATSAUS 1990–1994
TOIMINTAAN
Kaskisten Reserviupseerikerhon toiminta kulminoituu oikeastaan kolmeen
merkkipaaluun vuosien
1954 - 1994 aikana: kerhon
perustava kokous 2.11.1954,
25-vuotisjuhlat, jolloin
kerho sai oman lippunsa,
8.12.1979 ja pienimuotoiset, mutta sangen isänmaalliset 35-vuotisjuhlat,
joita vietettiin 21.11.1989.
Elämme nyt kerhomme 40.
toimintavuotta, jota on myös
tarkoitus juhlistaa muodostamalla tilaisuudesta, joka
pidetään kaupungintalolla
21.11.1994, neljäs merkkipaalu kerhomme historiassa.
Kaskisten Reserviupseerikerhon toiminta ei tietenkään
rajoitu pelkästään harvakseen vietettyihin juhlatilaisuuksiin; kerholaisten aktiivisuus on mahdollistanut
aika ajoin sangen vilkkaan
osallistumisen niin urheilukuin maanpuolustuskoulutustilaisuuksiin. Unohtaa ei
myöskään sovi kerhon itsensä järjestämiä liikunnallisia
ja isänmaallisia, maanpuolustushenkisiä tapahtumia.
Kerhon toiminnasta on laadittu kaksi erillistä historiikkiä vuosilta 1954 - 1989, nyt
on aika paneutua tarkemmin
vuosiin 1990 - 1994. Yleistä Puheenjohtajat: 1990 ylil.
Harri Turunen 1991 - 1992
ltn. (v. 1993 ylil.) Jukka
Heikkilä 1993 – 1994 ltn.
Tauno Miettinen Jäsenmäärä: 20 - 23 (ollen nyt 20)
Sääntömääräiset vuosikokoukset on pidetty aina helmikuun aikana. Hallituksen
kokoukset: 4 - 6 kertaa vuodessa Hengellinen toiminta:
Itsenäisyyspäivän ja Kaatuneitten Muistopäivän sankarihautatilaisuuksiin on osallistuttu tunnollisesti. Jouluaattona on sytytetty soihdut
sankarihaudoille. Poimintoja
kerhon muista toiminnoista
4.3.1990 esitettiin Bio-Espiksessä Kaskisten Reserviupseerikerhon ostama näytäntö Antti Tuurin romaaniin
perustuvasta ja Pekka Parikan ohjaamasta elokuvasta
”Talvisota”. Tilaisuudella,
johon oli kutsuttu kaikki
Kaskisten Sotaveteraanit,
oli tarkoitus kunnioittaa veteraanien talvisodassa 1939
- 1940 tekemää epäitsekästä
ja uhrautuvaa työtä. Isänmaallisessa hengessä eletty
tilaisuus onnistui hienosti.

19.4.1991 vietti Kristiinan
seudun Reserviupseerikerho ry 50-vuotisjuhlia Kristiinankaupungin Raatihuoneella. Kerhomme onnittelut
ja tervehdyksen veivät juhlivalle yhdistykselle puh.joht.
ltn. Jukka Heikkilä ja kapt.
Kari Kykkänen. Kristiinan
seudun Reserviupseerikerholle luovutettiin yhdistyksemme pöytälippu (n:o 9)
24.-5.5.1991 antoi Kaskisten
Reserviupseerikerho oman
panoksensa Rajojen Jotoksen viestiin. Rajojen Jotos
oli RUL:n 60-vuotisjuhlatempaus. 4.5.1991 otimme
viestin juhlavasti vastaan
Kaskisten torilla Tampereen
Reserviupseerikerholta ja
5.5.1991 veimme viestin
edelleen Kristiinan seudun
Reserviupseerikerholle vastaanoton ollessa vieläkin
juhlavampi. ’ Vuonna 1992
pidettiin koko vuoden kestävä suurkeräys, jonka tuotto
kohdistettiin vapaaehtoisen
maanpuolustustyön hyväksi. Kerhomme ylsi asetettuun tavoitteeseen, joka oli
140 mk/yhdistyksen jäsen.
2.-4.10.1992 Vaasan Reserviupseeripiiri järjesti
valtakunnallisen jotoksen,
”Etappijotoksen” Jurvan Laihian maastoissa. Pienelle piirille ja etenkin pienille
yhdistyksille tehtävä oli
vaativa haaste; kaikki toimi
kuitenkin jopa yli odotusten.
Oman kerhomme panos oli
myös merkittävä; tehty työ
palkittiin sitten taloudellisena hyötynä. 8.-10.10.1993
ja 16.-17.10.1993 Kristiinankaupungissa ja Vaasassa
järjestettyyn vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen turvakurssiin osallistui
Kaskisista yhdeksän (9)
henkilöä. 30.10.1993 vietti Vaasan Reserviupseerikerho 60-vuotisjuhlaansa
Vaasan kaupungintalolla.
Kerhomme tervehdyksen ja
onnittelut vei puh.joht. ltn.
Tauno Miettinen, joka samalla luovutti juhlivalle yhdistykselle kerhomme pöytälipun (n:o 10). 16.-17.4.1994
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen lisäkurssiin
n:o 2 (viestiliikenne), joka
’pidettiin Vaasan Rannikkopatteriston tiloissa, osallistui kerhostamme kuusi (6)
henkilöä. Kerhoillat vuosittain ovat olleet perinteisiä
tapahtumia. Esitelmöitsijöinä ovat olleet maj. Olavi
Wetterstrand kahdesti, evl.
Martti Miekkavaara, maj.
Antti Nurmi ja nyt 40-vuotisjuhlissa Vaasan Sotilasläänin komentaja ev. AriIlmari
Iisakkala. 40-vuotisjuhlan
kunniaksi kerhomme pöytälipulla palkitut: Erkki Aalto, Rainer Hollfast ja Timo
Rinne.Yhteenveto Muut-

Pohjanmaan Maanpuolustaja

22 — 4 / 2014
tunut yhteiskuntarakenne
ja muuttuneet käsitykset ja
mielipiteet reserviläistoiminnan mielekkyydestä luovat
vankan pohjan vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle.
Kertausharjoitusmäärärahojen vähetessä on reserviläisjärjestöjen tekemä työ
maanpuolustuksen hyväksi
saanut yhä merkittävämmän
roolin. Tehty vapaaehtoinen
työ saavuttaakin nykyisellään entisestään laajemmat
kansankerrostumat. Kaskisten Reserviupseerikerho
ry - Kaskö Reservofcersklubb rf tulee panostamaan
jatkossakin voimavaransa
vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön: maanpuolustushengen kohottamiseen ja
ylläpitämiseen sekä taitojen
ja tietojen kehittämiseen.
Katsomme luottavaisin mielin tuleviin vuosiin, tulevaan
vuosituhanteen.
Ylil. Jukka Heikkilä
sihteeri
KATSAUS 1995–2004
TOIMINTAAN Kerhon toiminnasta on laadittu kolme
erillistä historiikkia vuosilta
1954 – 1994 (samoihin kansiin), nyt kerhon täyttäessä
kunnioitettavat 50 vuotta
on syytä paneutua tarkemmin toimintavuosiin 1995 –
2004. YLEISTÄ Puheenjohtajat: 1995 – 1999 ltn. Tauno
Miettinen 1999 – loppuvuosi ylil. Carl Kurtén 2000 –
edelleen vänr. Vesa Seppälä
Jäsenmäärä: 19 – 24 (ollen
nyt 20) Sääntömääräiset
vuosikokoukset on pidetty
pääsääntöisesti helmi- maaliskuun aikana. Hallituksen kokoukset: 2–5 kertaa
vuodessa. Hengellinen toiminta: Itsenäisyyspäivän ja
Kaatuneitten muistopäivän
sankarihautatilaisuuksiin on
edelleen osallistuttu tunnollisesti. Jouluaattona on sytytetty jo perinteeksi muodostuneen tavan mukaan
soihdut sankarihaudoille.
Tiedottaminen: jäsenistö on
informoitu eri tapahtumista
jäsenkirjein / sähköpostitse.
Kerhon toiminnan tietynasteisena rajoitteena on viime
vuosina ollut yhdistyksemme aktiivijäsenten paikkakunnalta poismuutto; kunniaksi muuttajille kuitenkin
mainittakoon, että he ovat
uskollisesti pysyneet yhdistyksemme jäseninä osallistuen myös kerhotapahtumiin
mahdollisuuksiensa mukaan.
POIMINTOJA KERHON
TOIMINNASTA 25.3.1995
juhli Vasa Reservofficersklubb rf 60-vuotista taivaltaan Vaasan Upseerikerholla.
Juhlivaa yhdistystä muistettiin kerhomme pöytälipulla,
jonka luovutti ylil. Timo
Rinne. 4.6.1995 RUK:n
75-vuotisjuhlaan Haminassa osallistuivat Kaskisista
kapt. Rainer Hollfast, ylil.
Carl Kurtén, ltn. Tauno

Miettinen ja ylil. Timo Rinne, joka kantoi lippuamme
juhlaparaatissa. 20.11.1995
vietettiin kerhoiltaa ravintola
Kaskessa. Esitelmöitsijäksi
olimme saaneet kenr.ltn. evp.
Raimo Issakaisen aiheenaan
”Suomen Puolustusvoimien
materiaalipolitiikka ja materiaalinen valmius sekä EU:n
vaikutus niihin”. Esitelmän
hieman hankalasta nimestä
huolimatta kenr. evp. Issakaisen luento oli sangen onnistunut ja viestiltään selkeä:
turvallisuutemme on luotettavissa käsissä. 13.5.1996
Kaskisten Reserviupseerikerho järjesti Kristiinankaupungin ampumaradalla
– Lålbyn uimahallissa ja sen
lähimaastossa Vaasan Reserviupseeripiirin kerhoille
3-ottelun (ammunta, juoksu,
uinti). Järjestelyihin osallistui kerhostamme seitsemän
(7) jäsentä, siis kolmannes
kerhon jäsenmäärästä. Itse
kilpailu kaikkineen onnistui
erittäin hyvin. 18.11.1996
vietettiin jälleen kerhoiltaa
ravintola Kaskessa. Esitelmöitsijänä oli silloinen
Vaasan Rannikkopatteriston
komentaja evl. Hannu Luukkonen aiheenaan ”Vaasan
Rannikkopatteriston ja varusmieskoulutuksen kehitysnäkymät”. Näkymät ovat
tuosta ajasta muuttuneet, nämä tosiasiat eivät kuitenkaan
himmennä luennon korkeata
tasoa. 23.–25.5.1997 pidettiin Maanpuolustus 97-messut Helsingissä. Kerhomme
jäsenistä messuilla kävivät
ltn. Tauno Miettinen ja vänr.
Seppo Issakainen. 1.12.1997
oli kerhoillan aika. Paikkana
oli jälleen ravintola Kaske ja
esitelmöitsijänä Vaasan Sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Asko Kilpinen.
Esitelmäaiheena oli ”Miksi
Puolustusvoimissa rakennemuutos”. Tiukka aihe ja
erinomainen esitelmä. 24.25.10.1998 pidettiin RUL:n
liittokokous Hämeenlinnassa, Kaskisten Reserviupseerikerhoa kokouksessa
edusti ltn. Tauno Miettinen.
10.12.1998 vietettiin kerhoiltaa ravintola Big Daddyssä (ent. rav. Kaske). Esitelmän piti Vaasan Sotilasläänin komentaja ev. Kaarle
Ruutu, joka kertoi kuulijoille
ajankohtaisia asioita Puolustusvoimista. Jälleen kerran
onnistunut ilta. 2.12.1999
suoritettiin kerhomatka
Vaasaan (Ingves Bussar).
Vaasassa vierailtiin ensin
Maanpuolustusmuseossa,
josta siirryttiin Vaasan Upseerikerholle pienimuotoiseen juhlatilaisuuteen, jonka
yhteydessä ltn. Tauno Miettiselle ojennettiin kerhomme
pienoislippu. Illan kruunasi
esitelmöitsijäksi kutsuttu
maj. Christer Boucht (88 v.),
joka kertoili karismaattiseen
ja leppoisaan tyyliinsä sotien
aikaisesta tiedustelutoimin-

nasta. 4.6.2000 oli RUK:n
80-vuotisjuhla Haminassa.
Juhlapuheen piti puolustusministeri Jan-Erik Enestam.
Vaikuttavan ja tapahtumarikkaan päivän juhlaviin
tilaisuuksiin osallistui Kaskisista ylil. Jukka Heikkilä.
10.8.2001 pidettiin perustajajäsen, kaptl. Hilding Nissénin siunaustilaisuus Kaskisten kirkossa. Yhdistyksestämme paikalla olivat kapt.
Rainer Hollfast ja ylil. Timo
Rinne. ./..15.11.2001 pidettiin
kerhoilta omin voimin hotelli Kasken saunakabinetissa.
8.4.2002 sääntömääräisen
vuosikokouksen jälkeen hotelli Kasken saunakabinetissa
mietiskeltiin yhdessä keinoja
piristää hieman hiipunutta toimintaa jatkossa. Iltaa kevennettiin saunomalla. 4.6.2003
Puolustusvoimain lippujuhlapäivä. Etelä-Pohjanmaan
juhlallisuudet painottuivat
Kristiinankaupunkiin; päivän
tapahtumiin (laivastovierailu,
maavoimien esittely) kävivät
tutustumassa Kaskisista vänr.
Vesa Seppälä ja ylil. Jukka
Heikkilä. Iltajuhlassa Kristiinahallissa yhdistyksestämme
oli vielä runsaampi edustus,
yllämainittujen lisäksi paikalla olivat ainakin ylil.
Hannu Louhi ja ylil. Heikki
Pesonen. 1.6.2004 Suupohjan Reserviläiset ry järjesti
yhteistoimintatapahtuman
Karijoen Metsästysmajalla.
Kalustoesittelyn jälkeen läsnäolijoilla oli mahdollisuus
kokeilla käytännössä (valvottu ampumarata, ohjattu
ammunta) erilaisia reserviläisaseita. Mukana Kaskisista
oli viisi (5) kerholaista. Alkusyksystä 2004 lähtien onkin
sitten ahkerasti valmisteltu
12.11.2004 Bladhin talossa
vietettävää 50-vuotisjuhlaa.
Hallitus on kokoontunut tiiviiseen tahtiin neljä (4) kertaa
ja kukin hallituksen jäsen on
omalla tahollaan tehnyt valmistelevia töitä juhlan onnistumiseksi. Ylle kerättyjen
poimintojen lisäksi kerhomme toimintoihin ovat kuuluneet reserviläisammunta,
kilpailutoiminta, kuntotestit
sekä etenkin vapaaehtoinen
maanpuolustuskoulutus.
Erityisesti puheenjohtaja Vesa Seppälä on tässä kunnostautunut.
YHTEENVETO Kymmenen vuotta sitten historiikki
päättyi sanoihin: ”katsomme
luottavaisin mielin tulevaisuuteen”. Nyt vuosituhat on
vaihtunut eivätkä vuodet ole
ajan saatossa tuottaneet pettymystä asetettuihin toiveisiin.
Asenteet ovat muokkaantuneet entistäkin myönteisimmiksi Puolustusvoimia
ja reserviläistoimintaa kohtaan. Sotiemme veteraanit
ovat myös lopulta saaneet
sen arvostuksen ja kunnian,
mikä heille ehdottomasti kuuluu. Tässä yhteydessä ei pidä

tietenkään unohtaa sodanajan
naisten merkittävää panosta
maan selviytymiseen vaikeista ajoista. Noiden aikojen
miesten ja naisten uhrautuva
työ, niin etulinjassa kuin kotirintamallakin, takaa meille
mahdollisuuden viettää näitä
50-vuotisjuhlia itsenäisessä ja
vapaassa Suomessa.
Ylil. Jukka Heikkilä
Sihteeri
VUODET 2005–2014 Kerho täyttää syksyllä 2014 60
vuotta, perustava kokous
oli 2.11.1954 Kaskisissa
hotelli Centrumissa. Palataanpa vielä vuoden 2004
päätapahtumaan, Bladin talolla 12.11.2004 vietettyyn
50-vuotisjuhlaan. Tiivistettynä tapahtumat etenivät näin.
- Juhlallisuudet aloitettiin
seppeleenlaskulla sankarihaudoilla klo 17:00. - Varsinainen juhlatilaisuus alkoi
Bladin talolla klo 19:00.
- Tervetulopuheen piti puheenjohtaja Vesa Seppälä.
- Tiivistelmän historiikista
esitti sihteeri Jukka Heikkilä.
- Veteraanien tervehdyksen
toi silloinen puheenjohtajansa Lauri Peräkorpi. - Juhlapuheen piti Vaasan Sotilasläänin
komentaja, kommodori Hannu Luukkonen. - Illan musiikkipuolesta vastasi ansiokkaasti Närpes Skolmusikkår
(1+10). - Maittavan illallisen oli loihtinut Ruokapirtti
Oy. - Palkitsemiset: Vaasan
Reserviupseeripiirin viirillä
palkittiin Carl Kurtén ja Vesa
Seppälä, piirin mitalin saivat
Matti Hannuksela ja Jukka
Heikkilä. - Arvokasta juhlaa kunnioitti läsnäolollaan
42 henkilöä. Eri yritysten ja
tahojen taloudellisen tuen turvin pystyimme järjestämään
todella hienon juhlan. Vaativa
työ kantoi upean hedelmän,
onnistuneen ja maanpuolustushenkisen tapahtuman.
Myös lehdistö (Ilkka, Pohjalainen, Suupohjan Sanomat,
Syd-Österbtten, Pohjanmaan
Maanpuolustaja) huomioi
tervehenkisesti juhlan. Koetun ja luetun jälkeen jäi päällimmäiseksi tuntemukseksi
juhlasta hyvä mieli, suorastaan voittoisa olo. Takaisin
vuosiin 2005 – 2014. Yleistä Puheenjohtajana on koko
ajan toiminut Vesa Seppälä.
Varapuheenjohtajana on ollut
Matti Hannuksela. Sihteerinä
on toiminut Jukka Heikkilä.
Jäsenistö: vuosina 2005–
2007 jäseniä oli 19, vuodesta
2008 lähtien 18, johon lukemaan jäsenmäärä on vakiintunut. Huomioitavaa on kuitenkin, että vain kolmasosa
(kuusi upseeria) asuu nykyään Kaskisissa. Näin ollen on
ymmärrettävää, että mihinkään massiivisiin toimintoihin eivät pienen yhdistyksen
voimavarat riitä. Yhdistyksen perusasiat on kuitenkin
hoidettu tunnollisesti. Sääntömääräiset vuosikokoukset
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on pidetty pääsääntöisesti
huhtikuun aikana. Vuodesta
2008 lähtien kokoontumispaikaksi on järjestynyt hallitusjäsen Peter Lydeckenin
asunto, siitä kiitos isännälle.
./..Hallitus on kokoontunut
2 – 3 kertaa vuodessa. Hallitus, jäsenmäärä. Vuonna
2006 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi hallituksen jäsentä, siis 1+1+5 (-1)
eli vähennystä yksi. Vuonna
2007 ja edelleen hallitus on
1+1+4 (-1). Piirin kokouksissa on yhdistyksellämme ollut
aina edustus. Hengellinen toiminta. Itsenäisyyspäivän ja
Kaatuneitten muistopäivän
sankarihautatilaisuuksiin on
osallistuttu kiitettävästi. Jouluaaton muistotulet sankarihaudoilla on sytytetty joka
vuosi klo 14:00. Tiedottaminen tapahtumista on hoidettu
jäsenistölle jäsenkirjein/sähköpostitse.
POIMINTOJA VUOSILTA 2005–2014 6.6.2005 Suupohjan Reserviläiset ry järjesti yhteistoimintatapahtuman
Karijoen Metsästysmajalla.
Ohjelmassa oli ase-esittelyä
ja ammuntaa. Yhdistyksestämme tilaisuuteen osallistuivat Vesa Seppälä, Matti
Hannuksela, Markku Birling, Peter Lydecken Jukka
Heikkilä ja Heikki Pesonen,
joka toimi myös yhtenä tapahtuman koordinoijana.
1.11.2005 kerhomme teki
tutustumiskäynnin Kauhajoen Veteraanien Perinnetalolle (Sanssin kartanon entinen
renkitupa). Runsaan ja monipuolisen nähtävän ja kuultavan ansiokkaana esittelijänä
toimi Antti Isoniemi, meitä
kaskislaisia vierailijoita oli
yhteensä kuusi (Vesa Seppälä, Rainer Hollfast, Peter
Lydecken, Miika Ja Asser
Vuola sekä Jukka Heikkilä).
4.6.2006 vietettiin Puolustusvoimien lippujuhlapäivää
Vaasassa. Juhlavan päivän
ohimarssissa yhdistyksemme lippua reservijärjestöjen
lippulinnassa kantoi Jukka
Heikkilä. Kaskisten Sotaveteraanit ry:n lippua kantoi
yhdistyksemme hallitusjäsen
Lars Piira. Olikin ensimmäinen kerta, kun veteraanit itse eivät kantaneet lippujaan.
Juhlapäivään Vaasassa osallistui kerhostamme myös
Peter Lydecken. 9.6.2006
Suupohja Reserviläiset ry
järjesti yhteistyössä Kaskisten Reserviupseerikerhon
ja Kristiinanseudun Reserviupseerikerhon kanssa
ruutiaseammunnat Kristiinankaupungin ampumaradalla. Kerhostamme mukana
olivat Vesa Seppälä, Matti
Hannuksela ja Heikki Pesonen. 16.11.2006 pidetyssä
Kaskisten Sotaveteraanit
ry:n syyskokouksessa veteraaniyhdistyksen puheenjohtajuuden vuodelle 2007 otti
vastaan hallitusjäsenemme

Lars Piira, tullen samalla valituksi Vaasan Sotaveteraanipiirin hallitusjäseneksi. Lars
Piira liittyi veteraaniyhdistykseen kannatusjäsenenä.
Jo aiemmin (vuonna 2003)
Jukka Heikkilä (hallitusjäsen, sihteeri) oli liittynyt
veteraaniyhdistyksen kannatusjäseneksi ja samalla
sihteeriksi. Piira ja Heikkilä
toimivat edelleen veteraaniyhdistyksessä samoissa
tehtävissä. ./.. 19.2.2007 yhdistyksemme lahjoitti Kaskisten kaupunginkirjastolle
teoksen ”Haasteena Sodan
ja Rauhan johtajuus vuosina
1931 – 2006”.Lahjoituksen
luovuttivat Vesa Seppälä ja
Jukka Heikkilä, vastaanottajana oli kirjastonhoitaja
Antero Honkasalo. Vuosien
2007 – 2009 aikana yhdistyksemme oma toiminta oli
lievästi telakalla, piirin tilaisuuksiin kuitenkin osallistuttiin säännöllisesti, samoin
panostus veteraaniyhteistyöhön kasvoi merkittävästi.
Esim. hallitusjäsenemme
Peter Lydecken on vuodesta
2009 lähtien kuulunut Kaskisten Sotaveteraanit ry:n
kannatusjäsenistöön osallistuen veteraanitapahtumiin ja
ollen lisäksi veteraaniyhdistyksen toiminnantarkastaja.
4.6.2010 Vesa Seppälälle
myönnettiin Suomen Reserviupseeriliiton kultainen
ansiomitali kunniakirjoineen. Luovutus tapahtui piirin syyskokouksessa Vaasan
Sotilaskodissa 8.11.2010.
21.10.2010 Kaskisten Reserviupseerikerho ry toteutti
yhdessä Kaskisten Sotaveteraanit ry:n ja Kaskisten seurakunnan Isä - Poika kerhon
kanssa varuskuntavierailun
Niinisaloon Kankaanpäähän.
Matka toteutettiin Niemelän
bussilla ja osallistujia oli
yhteensä 22, joista reservin
upseereita oli kuusi (6). Lars
Piira kantoi vastuun matkan
järjestelyistä. Perillä asiat
hoituivat sotilaallisen tarkasti ja tyylikkäästi. Varuskunnalle luovutettiin Kaskisten kaupungin vaakuna
Sotilaskodin seinälle ripustettavaksi. 19.–21.11.2010
pidettiin Suomen Reserviupseeriliiton liittokokous
Seinäjoella. Kokouksessa
Matti Hannuksela edusti
yhdistystämme. 4.6.2011
myönnettiin Jukka Heikkilälle Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali
kunniakirjoineen juhlavassa
tilaisuudessa Vaasan Sotilaskodissa (jo 3.6.2011).
Tämä oli järjestyksessään
kolmas kultainen mitali yhdistyksemme jäsenille, ensimmäisen on saanut Rainer
Hollfast 4.6.1990. 20.8.2011
Kaskisten Reserviupseerikerho ry isännöi Lammen
Majalla viihtyisää iltapäivää
veteraaniyhdistyksen edustajien kanssa. Järjestelyistä
vastasivat Lars Piira, Peter
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Lydecken ja Jukka Heikkilä.
Iloiseen tapahtumaan osallistui yhteensä 18 henkilöä.
24.-25.9.2011 järjestettiin
”Operaatio Stella Polaris”
– seminaari Kristiinankaupungissa. Vesa Seppälä oli
järjestelytoimikunnan jäsen.
2.5.2012 kerhomme vuosikokouksessa ojennettiin
Suomen Reserviupseeriliiton hopeiset ansiomitalit
kunniakirjoineen Lars Piiralle ja Peter Lydeckenille.
18.8.2012 yhdistyksemme
järjesti iltapäivätapahtuman edellisvuoden tapaan
Lammen Majalla veteraaniyhdistykselle. Isäntinä
toimivat Vesa Seppälä, Lars
Piira, Peter Lydecken ja Jukka Heikkilä. Nyt paikalla oli
20 henkilöä. 13.3.2013 piirin
kevätkokouksessa Vaasan
Sotilaskodissa Matti Hannukselalle ojennettiin liiton
hopeinen ansiomitali kunniakirjoineen. ./.. 24.8.2013
pidettiin jo perinteinen iltapäivätapaaminen veteraanien kanssa Lammen Majalla.
Järjestelyistä vastasivat Piira,
Lydecken ja Heikkilä. Tällä
kertaa osallistujia oli yhteensä 12.Meneillään oleva vuosi
2014 saa aikanaan merkintänsä ja oman huomionsa,
tätä kirjoitettaessa vuosi on
vielä alkuvaiheissaan. Vuosi
2014 on kuitenkin yhdistyksellemme juhlavuosi, syksyllä kerhon taival 60:n vuoden
mittainen. Loppuvuonna on
aihetta onnitella juhlivaa yhdistystä. Aika moni jäsenistämme on vuosien varrella
oma-aloitteisesti osallistunut reserviläistoimintaan.
Erityismaininnan ansaitsee
Vesa Seppälä, jolla on alueellisesti merkittävä rooli
vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ja maakuntajoukkojen koulutuksessa.
Yhdistyksemme toiminnan
painopiste on siirtynyt veteraaniyhteistyön suuntaan.
Veteraanien harvenevat rivistöt ja kotijoukot ansaitsevat kaiken sen tuen, minkä
yhdistyksemme jäsenet voivat veteraanien hyväksi toteuttaa. Tällä hetkellä tukityö
tapahtuu veteraaniyhdistyksen hallinnollisella puolella
johtotehtävissä ja taloudellisen tuen hankkimisena. Veteraanit kantoivat aikoinaan
raskaan vastuun Suomen
tulevaisuudesta. Nyt on
meidän aika kantaa vastuu
jo väsyneiden veteraanien
hyvinvoinnista. Maailma
muuttuu, ihmiset muuttuvat, samoin elämänarvot.
Yksi ei muutu, kunnioittava
arvostuksemme veteraaneja
kohtaan. Veteraaniyhteistyö ja reserviläistoiminta
eri muodoissaan, niissä on
pienelle yhdistyksellemme
tavoitetta riittämiin, näin
juhlavuonnakin.
Ylil. Jukka Heikkilä
Sihteeri
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Raatteen Marssi 2014
24.5.2014 Perinteinen Raatteen Marssi marssittiin,
hölkättiin ja pyöräiltiin,
Suomussalmen sotahistoriallisissa maisemissa. 25–30
asteen lämmössä, pilvipoutainen ja ajoittain navakka
länsituuli hieman lievensi
helteen tuntua. Täydellinen
vastakohta talvisodan säätiedoille, vain etumerkki
oli vaihtunut – -merkistä +
merkkiin. Me, Keski- Pohjanmaan jermut mukana jo
seitsemännen kerran ja peräti 17:ta henkilön voimalla!
Kälviän Reserviläisten käynnistämä perinnetapahtuma
on saanut alkunsa vuonna
2008, Suomussalmelaisen
monitoimimiehen Simo
Säipän tuodessa idean mukanaan Kälviälle.
Tämänkertainen tapahtuma oli Raatteen Marssi
historian 17.ta, eli kolmea
suoritusta vaille 20:tä. Marssille ilmoittautuneita oli noin
230, ei aivan ennätyslukemia
mutta lähellä niitä. Osallistujia oli Helsingin, Haminan,
Posion, Sallan, Tornion, Kälviän ja Kokkolan suunnalta
ja olihan siellä myös ilmoittautuneita aina Kanadasta
saakka.
Tämänkertainen matka
Kainuuseen oli hieman totutusta poikkeava, kun sonnustauduttiin matkaan jo
Perjantaina 23.5 illalla Heinolankaaren ABC:tä. Hieman hämmentävien asioiden
vallitessa, kun bussi jolla oli
tarkoitus lähteä matkaan, sanoi käyttösopimuksen irti ja
oli turvauduttava vara- autoon, kaikista pienistä puutteista ja toimintavajauksesta
huolimatta.

Hieman myöhästyneenä
olimme Kälviän SEO:lla,
kello 16.00 kamppeet kyytiin ja matkustajat bussiin
ja menoksi kohti Kajaania.
Matkan varrelta lisää reippaita marssijoita matkaan,
Kannuksesta ja Sievistä?
Kello 19.30 Kainuun Prikaatin portilla, pienen selvittelyn jälkeen jatketaan sotilaskodin pihalle. On ansaitun
tauon paikka, sekä sotilaalliset munkkikahvit, muutakin
virvoketta nautiskellen, kukin makunsa mukaan.
Kun kahvit ja virvokkeet
oli nautittu, niin matka jatkuu, keula kohti Suomussalmea. Prikaatista lähdön jälkeen mikrofooni Ari Kemppaisen hallintaan, hän kertoi
Ristijärven, Hyrynsalmen
ja Suomussalmen historiaa,
aina tähän päivään saakka
oikein opettajan otteella.
Paljon tuli uutta tietoa, kiitos Ari.
Hotelli Kiannon Kuohut
kello 21.00 noin, majoittu-

miset pikaisesti ja illanviettoon kukin omalle taholleen.
Lauantai 24.5. herätykset
aamutoimet ja aamupalalle
noin kello 7.30 Kun aamupala on nautittu, niin tunnisteiden ja käskyn jakoon
sekä valmistautumiset suoritukseen. Sitten porukka
”rattaille” ja suuntana Raatteenportti, Muistomonumentilla kokoontuminen, josta
tapahtuma aloitetaan kenttähartaudella jonka suorittaa
Suomussalmen kirkkoherra
Risto Kormilainen. Tämän
jälkeen moottorimarssina
rajapuomille, odottelemaan
marssin lähtölaukausta. Tässä vaiheessa porukkaamme
liittyy vielä Ruuskan pariskunta Varkaudesta.
Lähtölaukaus hieman kello 11 jälkeen ja 18 kilometrin
suoritus alkaa, puolipilvinen
ja lämpötila +25–28 astetta.
Hiki pinnassa ilman liikkumistakin, välillä oli juottopisteitä sopivasti, sekä
perinteinen ruokailupaikka

sotahistoriaa henkivällä Purasjoella.
Maalin saavuttiin hyvävoimaisena, ilman miestappioita noin kello 14:a
mennessä oli porukkamme
kasassa. Kuivaa vaatetta ylle ja nestetankkausta, sitten
”pokkaamaan” muistomitali marssin järjestäjiltä. Vielä
ehditään tutustua Raatteenportin uusittuun museoon
ja siellä olevaan uuteen ja
vanhaan kalustoon tutustuen.
Hyvissä ajoissa siirrymme
Suomussalmen sankarihaudalle, jossa seppeleen lasku sankarimuistomerkille
oikein sotilaallisin menoin!
Sieltä siirrymme historian
perinteitä henkivään kahvila Kalevaan, lotto vetämään
sekä valokuvan luovutus
muistoksi käynnistämme.
Matka jatkuu takaisin
Hotelliin josta saamme liput kylpylän puolelle, siellä
tarjolla sauna ja uinti, myös
pikkulämmintä ja juotavaa
omakustannus hintaan. Jat-

ketaan illan viettoa kukin
jaksamisensa ja mieltymyksensä mukaan. Päivän päätteeksi on mukava käydä ansaitulle levolle.
25.5 Sunnuntai aamupalalle ja huoneiden luovutukseen, vettä sataa tuulee pohjoisesta ja lämmintä 12–14
astetta, eilisestä helteestä ei
tietoakaan. Vähitellen sonnustaudumme bussiin, pieni
kierros Kylänmäen suunnalla ja Ämmänsaaren keskustassa, oppaana toimi Simo
Säippä. Kukaan ei halunnut
edes ulkona käydä, kun vettä
satoi ajoittain reippaasti.
Käänsimme viimein keulan kohden Kajaania, jossa oli meneillään Kainuun
Erämessut Kajaani-hallissa.
Nähtävää oli ja hankintojakin tehtiin, jotakin pientä
matkamuistoa. Jälleen kiipeämme bussiin, kotimatka voi alkaa. Kärsämäellä
pidetään lyhyt kahvitauko
ja jälleen eteenpäin, sateen
ropistessa ja ukkosen jyrähdellessä
Sievi, Kannus ja Kälviä
pysähdys jossa osa matkalasisista poistuu, loput istumme Kokkolaan saakka. Jälleen on yksi Raatteen matka
takana, on lausuttava suuret
kiitokset kaikille mukana olleille! Erityiskiitokset Sponsoreillemme Varustetukku,
Automaalaamo J. Luoto sekä Kälviän reserviläiset ry.
Matkanjohtaja Simo Säippä,
Vääpeli Aaron Mustajärvi,
Kuljettajallemme Antti Vierille Kiitokset ja tavataan
ensivuonna uudelleen!
Tekstiä: Eero Muhonen
ja Simo Säippä.
Kuvat: Eero Muhonen
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Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien Piiri ja Autojoukkojen
Kilta ry vierailulla Kainuun Prikaatissa 18.6.2014
Kiltamme varapuheenjohtaja Ari Olli aloittaa matkan
Pietarsaaresta, Kokkolasta
hyppää kyytiin puheenjohtaja Eero Muhonen kameravarustuksen kanssa. Noin kello
8.00 Kannuksesta mukaan
kiltamestari Antti RoikoJokela sekä maanpuolustajien piirin toiminnanjohtaja
Antti Wall, ja matka kohden
Kajaania jatkuu.
Hoikankankaan varuskunnan portilla noin kello 10.oo,
pienten muodollisuuksien
jälkeen suunnistamme Autokomppaniaan. Komppanian
päällikkö kapteeni JariMatti Perttula ottaa vieraat
vastaan, ja toivottaa meidät
tervetulleeksi. Vaihdetaan
kuulumisia ja tehdään toimintasuunnitelma vierailun
ajaksi.
Sieltä suuntaamme askeleemme ruokalaan, sotilaallinen lounas jälkkärikahvin
kera. Ruuan sulattelun jälkeen, on käännettävä rintamasuunta prikaatin auditorioon, virittelemään laitteet
”iskuun” informaatio tilaisuuttamme varten.
Puolen päivän aikoina
aloitetaan infotilaisuus,
auditorio on aivan täynnä
reippaasti yli 100 henkilöä
paikalla. Vierailuhistoriamme suurin osanottaja määrä,
näin täytyy asia ilmaista.
Toiminnanjohtaja Antti
Wall aloittaa tilaisuuden
kertomalla Maanpuolustajien Keski-Pohjanmaan
piirin, sekä MPK:n (Maan-

Antti Wall, Antti Roiko-Jokela ja Ari Olli aloittamassa infotilaisuutta.

puolustuskoulutuksen) toiminnasta sanoin ja kuvin.
Esityksensä päätteeksi Antti
toivotti varusmiehet ja -naiset tervetulleeksi siviiliin ja
mahdollisesti mukaan reserviläis- toimintaan.
Antti Roiko Jokela ja Ari
Olli jatkavat tilaisuutta kertomalla sanoin ja kuvin Autokillan toiminnasta, sen historiasta aina tähän päivään
saakka. Allekirjoittaneen
osaksi jäi tallentaa tilaisuutta
muistikortille, dokumenttia
vaikkapa historian lehdille.
Noin kello 14.00 päiväkahvin aika sotilaskodissa
oikein hillomunkin kera,
samalla neuvotteluja sekä
suunnitelmia tulevaisuuteen,
Prikaatin esikunnasta paikalle saapui kapteeni Seppo
Haukka ja muut osallistujat

olivat ylil. Arttu Muinonen ja
ltn Otto Saarivirta (1.Er.autik
ja huoltokomppania).

Kahvikupin ääreltä siirryttiin kantahenkilökunnan
johdolla paraatikentälle,

seuraamaan varusmiesten ja
-naisten juhlallista kotiuttamisparaatia sekä Palkitsemis
seremoniaa.
Paraatin ottaa vastaan juuri
ylennyksen saanut prikaatin
komentaja Kenraali Jukka
Sonninen. Saimme tilaisuuden oikein henkilökohtaisesti onnitella kenraali Sonnista
ylennyksen johdosta.
Paraatikentältä siirrymme
Auto/Huoltokomppanian
edustalle, jossa Palkitsemis
ja huomionosoitus seremoniat jatkuvat. Ari Olli luovuttaa
kiltamme perinteisen puukon
ja kunniakirjan, kers. Antti
Juho Pajalalle. Virallisen
osuuden päätyttyä oli vielä
tilaisuus ajatusten vaihtoon
henkilökunnan kanssa.
Eihän varuskunnasta poistuta ilman lähtökahveja, ei-

kä tälläkään kertaa tehdä
poikkeusta. Ennen poistumistamme tarjoutuu vielä
sopiva tilaisuus jutusteluun
henkilökunnan kanssa.
Iltapäivä oli ehtinyt pitkälle, ennekuin poistuimme
varuskunta alueelta siviili
elämään. Vierailumme oli
jälleen kerran antoisa ja erikoisen onnistunut.
Suunta kohden KeskiPohjanmaata jossakin kello
17 jälkeen, tarinaa vierailusta riittää edelleen. Kannukseen jäävät Antti Wall ja
Antti Roiko-Jokela, matka
jatkuu ja Kokkolassa Eero
Muhonen hyppää kyydistä,
Ari Ollin jatkaessa Pietarsaareen.
Teksti: Eero Muhonen

Vieraat seuraamassa kotiutusparaatia.

Peter Norrgård jatkaa Vaasan Reserviupseeripiirin puheenjohtajana
Vaasan Reserviupseeripiiri
– Vasa Reservofcersdistrikt ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidettiin Vaasan
Sotilaskodissa 10.11.2014.
Kokouksen virallisten asioiden, vuoden 2015 toimintapuitteiden käsittely sujui
kokouksen puheenjohtajana
toimineen majuri Alpo Koivuniemen johdatuksella yksimielisesti ja nopeahkosti.
Yliluutnantti Peter Norrgård
(Vasa Reservofcersklubb)
jatkaa piirin puheenjohtajana ja edustajana RUL:n
liittohallituksessa. Varapuheenjohtajina jatkavat kapteeni Raimo Latvala (Vaasan Reserviupseerikerho) ja
yliluutnantti Vesa Seppälä
(Kaskisten Reserviupseerikerho).
Piiriin kuuluvien kerhojen
edustajina hallitukseen kuuluvat luutnantti Juha Ala-aho
ja kapteeni Pauli Glader ja

varajäsen ylil. Martti Korkiavuori (VRUK), ltn Björn
Eriksson ja varajäsen majuri Brage Forssten (VROK),

ylil. Matti Ranta ja varajäsen Rodney Strandvall (PrsRUK), ylil. Juhani Forsström
ja varajäsen majuri Per-Elof

Boström (KrsRUK) ja ylil.
Matti Hannuksela ja varajäsen ylil. Jukka Heikkilä
(KasRUK).

Syyskokouksen yhteydessä huomioidut reserviupseerit vasemmalta; yliluutnantti Raimo Havusela (RUL ham), majuri Brage Forssten ja luutnantti Kaj Sandström (Jv ar) ja majuri Martti Ehrnrooth ja kapteeni Raimo Latvala (Jv ar solki).

Piirisihteerinä jatkaa majuri Hannu Sulkakoski (PrsRUK) ja talousupseerina ltn
Kaj Sandström (VRUK).
Liikuntaupseerin tehtävistä
vastaa ylil. Martti Korkiavuori ja ampumaupseerin
tehtävistä kapt. Pauli Glader. Tiedotusupseerina toimii Pohjanmaan Maanpuolustaja -lehden päätoimittaja, kapteeni Heikki Pääjärvi
(PrsRUK).
Kokouksen yhteydessä
luovutettiin maanpuolustustyössä ansioituneille reserviupseereille myönnettyjä
huomionosoituksia seuraavasti:
Suomen Reserviupseeriliiton hopeinen ansiomitali
yliluutnantti Raimo Havuselalle ja kapteeni Juhani
Alkiolle, joka oli estynyt
tulemaan tilaisuuteen.
Jalkaväen tarkastajan
myöntämät Jalkaväen an-

sioristin soljet ja ansioristit
seuraaville:
Solki aiemmin myönnettyyn ansioristiin, majuri
Martti Ehrnrooth ja kapteeni
Raimo Latvala.
Ansioristin saivat majuri
Brage Forssten ja luutnantti
Kaj Sandström.
Piirin kunniajäsentä,
yliluutnantti Vidar Hannusta huomioitiin hänen
11.11.2014 olevan 85-vuotispäivänsä johdosta ja luutnantti Kaj Sandströmille luovutettiin piirin pöytästandaari hänen 70-vuotispäiväänsä
liittyen.
Illan kokousesitelmän piti
yliluutnantti Martti Korkiavuori, joka kertoi Normandian maihinnousun 70vuotismuistotapahtumasta.
Erityisen mielenkiintoinen
esitelmä herätti vilkkaan
keskustelun lukuisine kysymyksineen. rl.
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Sotilaallinen voimankäyttö Euroopassa
Ukrainan kriisin valossa
Majuri Tommi Lappalainen, Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen pääopettaja esitelmöi Kokkolassa 20.11.2014 ajankohtaisesta ja mielenkiintoisesta aiheesta. Yleisöä
Illan aikana pohdittiin, miksi
Ukraina on Venäjälle tärkeä,
mitä seurannaisvaikutuksia
on muille toimijoille, miten
sotilaallista voimaa on käytetty Ukrainan kriisissä, mitä
Suomen pitäisi siitä päätellä
ja mitä kriisissä on nyt tapahtumassa, missä mennään.
Yleisö oli kiitettävästi
mukana, tosi kiperiä mutta
asiallisia kysymyksiä sateli yksi toisensa perään. Ja
vastaukset osuivat napakymppiin - perusteltuina ja
totuudenmukaisina. Kysyttiin mm. Natoon liittymisen
problematiikasta, Pietarin
trollitehtaista, sivuttiin välillä Syyrian tilannetta, kybersotaa ja median välittämän
informaation luotettavuutta.
Puhuttiin laajasti varsinkin hybridisodankäynnistä,
mikä tarkoittaa perinteisen
aseellisen voimankäytön,
informaatio-operaatioiden ja
psykologisen vaikuttamisen
kokonaisuutta.
Seuraavaksi tiivistelmä
muutamista esitelmän pääteemoista:
Euroopan turvallisuustilanne on heikkenemässä.
Venäjä on vahvistanut rooliaan, sanoutunut irti kansainvälisistä normeista ja sopimuksista, alkanut harjoittaa
klassista voimapolitiikkaa.
Eurooppa on palautunut
ajassa taaksepäin, kaksinapaiseen etupiiripolitiikkaan
ja nollasummapeliin. Kriisissä ei ole kyse vain Ukrainasta, vaan se vaikuttaa lännen
ja idän poliittis-strategiseen
suhteeseen.
Turvallisuuskäsitysten

konikti. Länsi pyrkii yhteistyövaraisuuteen, uhkien
torjuntaan keskinäisriippuvaisessa maailmassa. Venäjä
sen sijaan on palannut suurvalta-ajatteluun, välineenään
sotilaallinen voima kansallisen edun tavoittelussa. Kaikki eivät tarkastele maailmaa
laajan turvallisuuden näkökulmasta. Nyky-Venäjällä
on kyky estää länsimaita toimimasta haluamallaan tavalla, ja lisäksi kokee asemansa
antavan sille oikeuden käyttää tarvittaessa sotilaallista
voimaa omien intressiensä
turvaamiseksi.
Totuuden konkurssi. Ukrainan kriisi on esimerkki
puhdasoppisesta informaatio- ja mediasodasta. Kun
länsimaalaisuuteen kuuluu
moniäänisyyden vaatimus
ja totuus jalostuu sen kautta,
niin informaatiosodankäynti käyttää hyväkseen tätä
periaatetta. Venäjä hallitsee
informaatiosodankäynnin
kenttää, ja samaan aikaan se
suojelee omia kansalaisiaan
haitalliselta tiedolta sensuurin ja mediakontrollin keinoin.
Mitä Suomen pitäisi
päätellä Ukrainan kriisistä? Tavoitteena on riittävän
ennaltaehkäisykyvyn luominen, mikä käytännössä
tarkoittaa terävää torjuntakärkeä ja riittävän suurta
reserviä. Suomen on pystyttävä reagoimaan tarpeeksi
nopeasti myös äkillisesti
laajenevaan kansainväliseen
kriisiin, joten meillä on oltava riittävä valmius. Meidän
pitää kehittää myös val-

oli kertynyt n. 50 henkeä Keski-Pohjanmaan
alueelta ja Kalajokilaaksosta, lähinnä reserviläisjärjestöistä ja aktiivisista MPK:n toimijoista.

Kokkola-sali on viihtyisä ja asiallisen toimiva paikka myös esitelmien pitämiseen. Osanottajat saivat
nauttia tilaisuuden aluksi myös kokkolalaisten sotilaskotisisarten kahvitarjoilusta.

Majuri Tommi Lappalainen, Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen pääopettaja.

Mitä mahtanee reservin kapteeni Kimmo Tastula miettiä? Vakavia ilmeitä muillakin, mutta asiallista tietoahan tänne tultiin saamaan.

miuksia toimia uudenlaisen
informaatiovaikuttamisen
ympäristössä.
Mitäkö tilaisuudesta voisi
kiteyttää loppuajatuksena?
Elämme tietoyhteiskunnassa, jossa liikkuu valtava määrä informaatiota, ja oikean

Myllymäki, Eriksson, Wall, Hauta-aho, Hernesniemi, Torppa. Maakunnan miehiä,
aktiivisesti mukana maanpuolustusasioissa.

ja luotettavan tiedon poimiminen on käynyt aikaisempaa monimutkaisemmaksi.
Voimme kuitenkin luottaa
siihen, että valtiolliset päättäjämme saavat sotilastiedustelusta ja MPKK:n strategian laitokselta tutkittua ja

analysoitua tietoa maahamme vaikuttavista maailmantapahtumista. Myös me tavalliset kansalaiset saamme
enimmäkseen oikeaa tietoa,
jonka perusteella voimme
muodostaa mielipiteemme.
Mutta tietolähteet kannattaa

varmistaa aina ensin, sillä
meihin pyritään vaikuttamaan!
Teksti ja kuvat:
Jouko Liikanen
Tiivistelmä majuri Lappalaisen
esitelmästä ”Sotilaallinen voimankäyttö Euroopassa Ukrainan kriisin
valossa”

Pakotteet purevat, ja niitä tehostaa vielä ruplan aleneva kurssikehitys yhdessä
raakaöljyn hinnanlaskun kanssa. Majuri Lappalainen purki esityksen tiivistä
sisältöä hyvin analyyttisesti ja asiassa pitäytyen.
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Yhteystietoja
Evijärven Aliupseerit
Erkki Latukka
erkki.latukka@hotmail.
com, 050 567 2354
Haapajärven-Reisjärven
Reserviläiset
Rainer Artismaa
puheenjohtaja@haapajarvireisjarvi-reservilaiset.
0407605310
Kalajoen Reserviläiset
Mika Ojala
mojala308@kotinet.com
Puhelin: 040 834 8859
Kannuksen Reserviläiset
Teppo Mäki-Leppilampi
chaoswarper@gmail.com
050 533 0737
Kokkolan Reserviläiset
Christer Eriksson
christer.e@luukku.com
040 5525 269
Kälviän Reserviläiset
Juha Möttönen
juha.mottone@netikka.
Nivalan Aliupseerit
Tuomas Suvanto
nivalan.reservilaiset@kotinet.com, 040 840 8795
Perhon Reserviläiset
Teemu Nevalainen
teemu.nevalainen@perho.
com, 040 518 6459
Pietarsaaren Seudun
Reserviläiset
Mikael Skytte 050 598 3142
mikael.skytte@kolumbus.
Pyhäjärven Reserviläiset
Pertti Leppisaari
pertti.leppisaari@luukku.
com, 0400 387 891
Sievin Reserviläiset
Vilho Nikula 044-5015571
vnikula@gmail.com
Toholammin Aliupseerit
Jari Tikkanen 050 3277213
jari.tikkanen@proagria.
Ylivieskan Reserviläiset
Esa Isokoski
esa.isokoski@cop.
044 4492 510
Haapajärven
Reserviupseerikerho
Timo Karvonen
timo.karvonen@haapajarvi., 040 5789816
Kalajoen
Reserviupseerikerho
Sami Salmu,
sami.o.salmi@gmail.com
044 3824129
Kalajokilaakson
reserviupseerikerho
Harri Haanpää
harri.haanpaa@ylivieskanreserviupseerit.,
050 5526540

Kannuksen
Reserviupseerit
Seppo Ojala
seppo.ojala@suomi24.
050 5212192
Kokkolan Reserviupseerikerho
Jari Myllymäki
jari.myllymaki@pohjola.
Kälviän Reserviupseerikerho Olavi Asko
olavi.ruokoja@anvianet.
0500 561667
Nivalan Reserviupseerikerho
Jani Pikkarainen
jani.pikkarainen@mpk.
nivalanreserviupseerit@
kotinet.com 050 5536828
Perhonjokilaakson
Reserviupseerikerho ry
Erkki Laide 0400 137169
erkki.laide@proagria.
Pyhäjärven
Reserviupseerikerho
Seppo Ruotoistenmäki
rmaki@hotmail.com
040 5870423
Reisjärven
Reserviupseerikerho
Matti Kiviniemi
matti.kiviniemi@reisjarvi.
040 3008250
Sievin Reserviupseerikerho
Seppo Sarjanoja 08 480386
seppo.sarjanoja@sievi.
Toholammin
Reserviupseerikerho
Reijo Oja 040 5936689
reijo.oja@kotinet.com
Vimpelin Reserviupseerikerho
Tuomo Vihriälä
tuomo.vihriala@hotmail.
com, 0400 668419
Autojoukkojen KeskiPohjanmaan Kilta
Eero Muhonen
eerom2@hormail.com
0400 681236
Kaskisten Reserviupseerikerho ry
vesa.seppala@ourex.
Kristiinanseudun
Reserviupseerikerho ry
juhani.forsstrom@pp.inet.

Sotiemme Veteraanit -keräykset
2014 Keski-Pohjanmaalla
Varusmieskeräykset suoritettiin kalajokilaaksojen
kunnissa (8) maaliskuun
lopulla ja lesti- ja perhojokilaaksojen kunnissa (11)
syyskuun aikana
Kainuun Prikaatin eri
joukko-osastojen vuoden ensimmäisestä saapumiserästä
(260 varusmiestä) suoritti
keräyksiä maaliskuussa,
toinen saapumiserä 350 varusmiestä syyskuussa.
Keski-Pohjanmaan alueella varusmiehet keräsivät

86 630.00 euroa. Kun keräystuottoon lisätään tilisiirroilla tulleet varat, niin
alueen kokonaistuotto on
96 630.00 euroa. Keräystuotosta on vähennetty 2.5
% keräyskuluihin. Tämä
tulos on yhdeksänvuotisen
keräyshistorian paras tulos
keski-pohjanmaalla ja koko
maan 25 piirin alueella viidessija, isojen väestöpohja
alueiden jälkeen.
Tästä suuret kiitokset kaikille, jotka ovat osallistuneet

tavalla tai toisella keräyksien
onnistumisiin
Paikalliset veteraaniyhdistykset, reserviläisjärjestöt, partiolaiset sekä muut
maanpuolustusjärjestöjen
aktiivit ovat olleet mukana
toteuttamassa keräyksiä. Reserviläisjärjestöjen jäsenet
ovat antaneet keräyksiin
tukensa toimimalla keräysorganisaatioissa johtajina ja
varusmiesten kuljettajina
Sotiemme veteraaneja
on elossa 32 000. Heidän

keski-ikänsä on yli 90 vuotta. Keski-Pohjanmaa keräyspiirin alueella oli vuoden
vaihteessa elossa noin 700
veteraania. Sotiemme Veteraanit -keräyksellä tuetaan
sotiemme veteraanien lisäksi
heidän puolisoidensa ja leskiensä sekä sotaleskien kotona selviytymistä. Saadulla
tuotolla tuetaan hoito- ja lääkekuluissa, hankitaan apuvälineitä, järjestetään virkistystoimintaa ja kuntoutusta.

SOTIEMME VETERAANIT KERÄYS VAROJEN JAKO
KERÄYSALUEITTAIN JÄRJESTÖILLE
KESKIPOHJANMAAN
KERÄYSPIIRI
KERÄYSALUE

SOTAINVALIDIT

SOTAVETERAANIT
3 327,63 €

Alavieska

RINTAMAVETERAANIT

YHT.
3 327,63 €

Haapajärvi

1 254,93 €

4 661,17 €

5 916,10 €
-

Halsua

-

1 503,75 €

1 503,75 €
-

Himanka
Kalajoki

1 226,24 €

3 188,22 €

1 076,85 €

Rautio

4 414,46 €
1 196,60 €

2 632,50 €
-

1 196,60 €

4 905,95 €
1 196,60 €

Kannus

1 117,80 €

2 235,60 €

3 353,40 €
-

Kaustinen
Kokkola

1 022,64 €

3 408,81 €

1 766,70 €

Karleby

4 431,45 €
1 070,70 €

3 372,64 €
-

2 355,50 €

Kälviä
-

6 210,04 €
2 355,50 €

-

Lestijärvi

2 232,32 €

707,85 €

2 232,32 €
707,85 €

Lohtaja

384,81 €

3 078,54 €

3 463,35 €
-

Nivala

3 197,88 €

9 806,82 €

Perho

813,50 €

1 789,70 €

Pyhäjärvi
Reisjärvi

942,72 €

1 452,25 €

13 004,70 €
2 603,20 €
1 452,25 €

2 828,18 €

2 904,50 €
3 770,90 €

-

Pietarsaaren Reserviupseerikerho ry
hannu.sulkakoski@pietarsaari.

Sievi

Vaasan Reserviupseerikerho ry
juha.ala-aho@mpk.

Veteli

Vasa Reservofcersklubb
rf peter.norrgard@wartsila.
com

Joulukuu 2014

1 643,40 €

1 643,40 €

3 286,80 €
-

Toholampi

1 076,05 €

2 331,43 €

3 407,48 €
-

1 083,25 €

3 185,60 €

4 268,85 €
-

Ylivieska
Yhteensä

1 180,80 €
17 787,57 €

5 825,40 €
60 531,59 €

7 006,20 €
5 951,87 €

84 271,03 €
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Lähes 50 Vaasan ja Mustasaaren alueen aktiivia kerääjää yhteisessä tilaisuudessa Vaasan Sotilaskodissa. Illan aikana kerrattiin vuoden keräystoimia ja sen
tulosta. Myös tulevien keräysten tehostamista suunniteltiin. Edessä keräyksen piiripäällikkö Tuula Harjunpää.

Veteraanikeräyksen tuotto
ylsi parhaaseen tulokseen
Sotiemme Veteraanit keräystunnuksella varustetut siniset
liivit ovat tulleet tutuksi koko
Rannikko-Pohjanmaan alueella. Kaksi kertaa vuodessa
ovat Uudenmaan ja Kainuun
prikaateissa palvelevat alueemme varusmiehet ja runsaat sata ahkeraa vapaaehtoista olleet keräyslippaan
kera matkassa. Ja kansan
käsi on karttuisa, kuten sanonta kuuluu. Vuoden 2014
keräystulos Vaasan keräyspiirissä nousi erinomaiseen
tulokseen tuottaen 70.446
euroa (br.), josta keräyskuluihin menee runsaat viisi
prosenttia. Kulut koostuvat
varusmiesten muonituksesta. Keräystuotto nousi edellisvuoteen verrattuna noin 20
%, joka valtakunnallisesti on
todella hyvää tasoa.
Vuoden 2014 alussa maassamme oli 32004 sotiemme
veteraania, johon lukuun sisältyy myös rintamapalvelutunnuksen omaavat, joissa
tehtävissä palveli runsaasti
naisia.
Vastaavasti piirimme alueella oli 1000 sotiemme veteraania ja heistä vajaat 200
sotainvalideja.
Keräyksen nettotuotto on
palautettu kuntatason sotaveteraani- ja rintamaveteraanijärjestöille. Sotainvalidien osalta tuotto ohjataan
Rannikko-Pohjanmaan Sotainvalidipiirille, koska alu-

een kaikki sotainvalidit ovat
piirin henkilöjäseniä ja kuntatasolla ei enää ole erillistä
yhdistystä. Sotainvalidipiiri
ohjaa ja valvoo keräysvarojen käytön.
Tämän vuoden keräystuotto (netto) kuntatasolla
näyttää seuraavaa:
Pietarsaari 12.796, 63 euroa, johon sisältyy Oxhamsskolan Taksvärkki-tuotto
1.870 euroa.
Uusikaarlepyy 6.125,48
euroa, Vöyri 3.320, 98 euroa,
johon sisältyy Tegengrenskolan oppilaiden Taksvärkki-tuotto 2.070 euroa.
Vaasassa tuotto oli 26.459,75
euroa ja Mustasaaressa
5.402,04 euroa. Maalahdessa tuotto oli 3.925,29 ja
Närpiössä 3.876,73 euroa
sekä Kaskisissa 477,75 euroa. Kristiinankaupungissa
tuotto oli 3.591.65 euroa.
Mainituista summista Sotainvalidien Veljesliiton
Rannikko-Pohjanmaan piirille on ohjautunut 14.312,88
euroa.
Vuoden aikana keräykseen on osallistunut yhteensä
369 alueemme varusmiestä
edellä mainituista joukkoosastoista ja 125 vapaaehtoista reserviläistä ja veteraanijärjestöjen tukijäsentä.
Vaasassa sotilaskotisisaret
ovat tehneet erittäin suuren
työn, vastatessaan keräyshenkilöstön muonituksesta.

Tilaisuudessa huomioitiin vuosia mukana olleita kerääjiä luovuttamalla heille Veteraanivastuun Sotiemme Veteraanit -keräystunnuksella varustettu plaketti. Vaasan alueen keräysaktiivi Ilmari Loppi (2.oik.) ja
Raimo Latvala (3.oik.) saivat vastaanottaa RAUTASORMUS TAULUN, jossa on aito sodan ajan rautasormus. Taulut luovuttivat sotaveteraani Yrjö Savola ja keräyspäällikkö Tuula Harjunpää. Yrjö Savola lausui
lämpimät kiitokset sotiemme veteraanien puolesta kaikille keräystoiminnassa mukana olleille ja lausui
kirjoittamansa runon. Illan päätteeksi oli tarjolla hyvää kahvia ja sen oheen sopivaa muuta tarjoilua.

Keräyspiirin taholta esitän
lämpimät kiitokset kaikille
keräystoiminnassa ja muissa
keräystä tukevissa tehtävissä olleille. Vastaat kiitokset
keräykseen lahjoittaneille,

sotiemme veteraaneja lämpimin ajatuksin ja teoin
muistaneille henkilöille ja
liikeyhteisöille.
Keräystoimet jatkuvat
myös ensivuonna ja alus-

tavasti on sovittu, että varusmiehet keräävät perjantaina 10.4.2014 ja vapaaehtoiset toimijat lauantaina
11.4.2015.
Hyvää ja Rauhallista Jou-

lua sekä Menestyksellistä
Uutta Vuotta 2015
Raimo Latvala
Keräyssihteeri
Vaasa
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Lukeminen ja laatuvaatimukset nousussa
Sanomalehtien painettu versio edelleen luetuin
Sanomalehtien digitaalisen
lukemisen voimakkaasta
kasvusta huolimatta lehden
painettu versio on edelleen
ylivoimaisesti suosituin tapa
sanomalehtisisällön seuraamiseen. Vuoden 2014 Kansallisen Mediatutkimuksen
mukaan peräti 86 prosenttia
suomalaisista lukee painettua sanomalehteä viikoittain. Myös sanomalehtien
yhteenlaskettu kokonaistavoittavuus on noussut edellisestä mittauskerrasta 3,9
prosenttia. Sanomalehtien
lukeminen on siis tutkimusten mukaan kasvamaan
päin.
-Mutta niin ovat myös
lukijoiden ja ilmoittajien
laatuvaatimukset. Sanomalehtituotteelta vaaditaan
tänään korkeaa laatua siinä
kuin esimerkiksi aikakauslehdiltäkin, tietää sanomalehtitehdas Botnia Printin avainasiakaspäällikkö
Michael Rosenback.

Tarkka painojälki
säästää
Vastoin alan yleistä kehitystä, sanomalehtien painamiseen keskittynyt Botnia
Print on kasvattanut myyntiään ja asiakkaiden määrää
koko viisivuotisen historiansa ajan. Korkea painolaatu sekä painoprosessin
ympäristöystävällisyys
ovat tehneet Kokkolassa sijaitsevasta painosta kysytyn
yhteistyökumppanin niin sanomalehtien, yrityslehtien
kuin järjestö- ja jäsenlehtienkin parissa.
-Valttikorttimme on kuivaoffset-tekniikka, jollaista

sini- oinen
valk s
yrity

Botnia Printin lehtitehdas on toiminut Kokkolan Lekatiellä reilu neljä vuotta. Kuva: Päivi Karjalainen.

ei muilta painotaloilta Suomessa löydy. Me emme käytä painoprosessissa lainkaan
vettä. Sen vuoksi värit ovat
kirkkaita ja jälki terävää.
Vedettömyydellä on myös
lukuisia ekologisuuteen suotuisasti vaikuttavia tekijöitä,
Rosenback kertoo.
Tarkka painojälki on saanut kiitosta sekä lukijoilta,
ilmoitusasiakkailta että lehtien kustantajilta.
– Tarkka painojälki säästää euroja. Meillä on asiakaskunnassa lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka painojäljestä johtuvat reklamaatiot
ja hyvitysvaatimukset ovat
vähentyneet tai poistuneet
kokonaan painotalon vaih-

don myötä.
Botnia Printin laatu on
saanut jo toistamiseen kansainvälistä tunnustusta, kun
World Association of Newspapers and New Publishers
WAN-IFRA laatuklubi hyväksyi yrityksen jäsenekseen vuoksiksi 2014-2016.
Kyseessä on kansainvälisesti arvostetuin osoitus sanomalehtipainon tuotannon
laadusta.
– Laatukilpailu käytiin
talvella 2014, ja Botnia Print
osallistui siihen maakuntalehti Keskipohjanmaalla.
Tälläkin kertaa meidät hyväksyttiin jäseneksi loistavin
laatupistein, Michael Rosenback iloitsee.

Botnia Print Oy
– Sanomalehtien painamiseen keskittynyt lehtitehdas
Kokkolassa
– Botnia Printin omistavat mediakonsernit KeskiPohjanmaan Kirjapaino Oyj sekä HSS Media.
– Suomen ainoa vedetön sanomalehtipaino
– Aloitti toimintansa keväällä 2010
– Työllistää 31 graasen alan ammattilaista
– Valittu toistamiseen Wan-Ifran kansainväliseen
sanomalehtien laatuklubiin.

Lehden muoto
murroksessa
Sanomalehtien formaateissa on tapahtunut lyhyessä
ajassa suuri muutos. Valtaosa Suomessa ilmestyvistä
sanomalehdistä on siirtynyt

tabloid-muotoon. Broadsheetistä on tullut harvinaisuus.
– Tabloidiin siirtymisen
myötä leikattujen lehtien
suosio on kasvanut valtavasti. Leikatulla lehdellä tarkoi-

tetaan sanomalehtituotetta,
josta on leikattu valkoiset
marginaalit pois. Leikkaus
tekee lehdestä aikakauslehtimäisen ja siistin, avainasiakaspäällikkö Michael
Rosenback selventää.
Botnia Print vastasi kasvaneeseen kysyntään investoimalla uuteen leikkurilinjastoon, joka otettiin loppukesästä käyttöön. Miljoonan
euron satsauksella parannettiin leikattujen lehtien laatua
entisestään sekä tehostettiin
tuotantoa.
-Investointi on osoittanut
verrattomuutensa jo nyt.
Upea painojälki yhdistettynä leikkaukseen tekee
sanomalehtituotteesta niin
laadukkaan, että lähentelemme arkkipainotuotetta,
Rosenback huomauttaa.
Omistajayritysten sanomalehtituotannon lisäksi
painotalon kapasiteettia riittää myös muille. Lehtitehtaan kohderyhmänä on koko
Suomi, ja lisäksi Kokkolassa painettuja lehtiä luetaan
muun muassa naapurimaa
Ruotsissa. Muun muassa
Pohjanmaan Maanpuolustaja -lehti painetaan Botnia
Printissä!

Turvallisuuspolitiikan seminaari TURPO-2015
Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinenturvallisuuspolitiikan
seminaari on jälleen
helmikuun alussa (lauantai7.2.2014). Luvassa
on korkean luokan asiantuntijoiden seminaari,
jonka tarkempiohjelma
julkaistaan vuoden vaihteessa luennoitsijoiden
varmistuttua. Aiheliittyy
Suomen puolustamiseen
ja sotilaalliseen liittoutumiseen. Seminaarinilmoittautumisohjeet ovat
tekstin lopussa!
Ajankohta ja paikka:
Santahamina, Maanpuo-

lustuskorkeakoulunluokkarakennuksen auditorio
lauantai 7.2.2015 klo 9:0015:30.
MPKL:n TURPO-2015
-seminaariin voivat ilmoittautua vainliiton jäsenkiltojen jäsenet sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK)jäsenjärjestöjen jäsenet. Seminaariin mahtuu
noin 270 osallistujaailmoittautumisjärjestyksessä.
Seminaarin osallistumismaksu on 20 euroa ja se
maksetaanliiton lähettämällä laskulla (EI paikan päällä
eikä käteisellä toimistolle).
Osallistumismaksu sisältää

seminaarin, kahvitarjoilun
sekä lounaan.
Santahamina on sotilasaluetta, joten voimassa oleva passitai muu virallinen
kuvallinen henkilötodistus
pitää olla mukana. Osallistujiennimilista on Santahaminan portilla.
HUOM. Toimitamme
seminaarin jälkeen osallistujalistanMaanpuolustuskoulutusyhdistykseen, josta
hoidetaan mahdollinen korvaava kertausharjoitusvuorokausi alle 60-vuotiaille.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenjärjestöt:

Kadettikunta ry
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Maanpuolustusnaisten Liitto ry
Naisten Valmiusliitto ry
Nylands Brigads Gille rf
Reserviläisliitto ry
Reserviläisurheiluliitto ry
Sininen Reservi ry
Sotilaskotiliitto ry
Suomen Lentopelastusseura SLPS ry
Suomen Metsästäjäliitto ry

Suomen Radioamatööriliitto ry
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry
Suomen Reserviupseeriliitto ry

Ilmoittautumisohjeet:
Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 26.1.2015
* sähköpostitse: toiminnanjohtaja@)mpkl. (voit
ilmoittaa useampia henkilöitä samalla kertaa)
Kaikista osallistujista on
ilmoitettava alla mainituttiedot:
1. Sukunimi, etunimi

2. Postiosoite
3. Henkilötunnus kokonaisuudessaan sekä autonrekisterinumero (jos
tulet autolla), sillä Santahamina on sotilasaluetta
jailman edellä mainittuja
tietoja ei sisään pääse!
4. Sähköpostiosoite
5. Matkapuhelinnumero
6. Osallistujan edustama
kilta tai yhdistys, jossaaktiivinen jäsenyys (
jäsenmaksu maksettu)
7. Maininta mahdollisesta erikoisruokavaliosta
8. Laskun maksaja ja täydellinen laskutusosoite
(jos erikuin osallistuja)
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Merkkipäivät 2015
RESERVILÄISLIITTO

!
e
Onnittelemm

85 vuotta

60 vuotta

Laasanen Rauno Oskari 18.3. Kokkolan Reserviläiset ry.
Lounatjoki Arvi 26.4. Kalajoen Reserviläiset ry.

Pääkkönen Pekka 1.3. Pyhäjärven Reserviläiset ry.
Lassila Olavi 15.4. Perhon Reserviläiset ry.
Jylhä Ilkka Olavi Matias 28.4. Kälviän Reserviläiset ry.
Rönka Olavi Antero 13.5. Pyhäjärven Reserviläiset ry.
Kallinen Iikka Tapio 27.5. Kälviän Reserviläiset ry.
Nikula Vesa 8.7. Haapajärven-Reisjärven Reserviläiset ry.
Ruuska Jukka 27.8. Haapajärven-Reisjärven Reserviläiset ry.
Juola Ari Johannes 30.8. Kalajoen Reserviläiset ry.
Hirsikangas Taisto 17.10. Haapajärven-Reisjärven
Reserviläiset ry.
Katajaranta Teijo 19.10. Kokkolan Reserviläiset ry.
Saari Pertti Olavi 10.11. Kälviän Reserviläiset ry.
Alanko Tuomo 18.11. Kannuksen Reserviläiset ry.
Paananen Jouko Matti 20.11. Haapajärven-Reisjärven
Reserviläiset ry.
Simonen Reijo Olavi 20.12. Kalajoen Reserviläiset ry.

75 vuotta
Hihnala Reino 8.3. Kalajoen Reserviläiset ry.
Prest Tor Sven Mattias 1.5. Kokkolan Reserviläiset ry.
Viljamaa Sakari 10.8. Kalajoen Reserviläiset ry.
Mustaparta Hannu 17.9. Pyhäjärven Reserviläiset ry.
Skoog Boers Valdemar 28.10. Kokkolan Reserviläiset ry.
Salmu Olavi Antero 29.12. Kalajoen Reserviläiset ry.

70 vuotta
Hosionaho Ossi 29.1. Nivalan Reserviläiset ry.
Järvinen Markku 31.5. Pyhäjärven Reserviläiset ry.
Tolonen Hannes 5.6. Haapajärven-Reisjärven
Reserviläiset ry.
Ruuskanen Esko Tapani 9.7. Ylivieskan Reserviläiset ry.
Norrkniivilä Juhani Matti 8.8. Kokkolan Reserviläiset ry.
Kokkonen Vilho 12.8. Haapajärven-Reisjärven
Reserviläiset ry.
Pihlajamaa Ilkka 20.8. Nivalan Reserviläiset ry.
Kalline Markku 24.8. Kälviän Reserviläiset ry.
Hägglund Ralf Håkan Evald 26.8. Kokkolan Reserviläiset ry.
Harmaala Raimo Erik 5.9. Kokkolan Reserviläiset ry.
Sipilä Jorma Juhani 27.10. Ylivieskan Reserviläiset ry.
Koivusalo Karl Erkki 2.11. Kokkolan Reserviläiset ry.
Ahola Keijo Olavi 19.11. Haapajärven-Reisjärven
Reserviläiset ry.
Ruokoja Antti Tapani Ilmari 24.12. Kälviän Reserviläiset ry.
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50 vuotta
Kuorikoski Johan Ahti Sakari 4.1. Pietarsaaren Seudun
Reserviläiset ry.
Kotilainen Jari 15.1. Kokkolan Reserviläiset ry.
Laitila Eero 30.1. Nivalan Reserviläiset ry.
Lillrank Bengt Johan 10.3. Pietarsaaren Seudun
Reserviläiset ry.
Jaakola Jari Johannes 4.4. Kannuksen Reserviläiset ry.
Paavola Pekka Elias 9.4. Kokkolan Reserviläiset ry.
Artismann Lasse Ilmari 4.5. Haapajärven-Reisjärven
Reserviläiset ry.

Lepola Juha Pekka 10.5. Haapajärven-Reisjärven
Reserviläiset ry.
Sorvari Juha Matti 21.5. Kalajoen Reserviläiset ry.
Vainoinpää Jari Seppo 7.6. Ylivieskan Reserviläiset ry.
Tuoriniemi Erkki Anteero 8.6. Pyhäjärven Reserviläiset ry.
Välikangas Matti Tapio 12.6. Haapajärven-Reisjärven
Reserviläiset ry.
Sorvisto Juha Antero 28.6. Ylivieskan Reserviläiset ry.
Viitanen Juha Antero 3.7. Ylivieskan Reserviläiset ry.
Sirjonen Esa Tapio 8.7. Kokkolan Reserviläiset ry.
Vanharanta Sinikka 13.7. Pietarsaaren seudun
Reserviläiset ry.
Haapakoski Vesa Eerik 16.7. Kalajoen Reserviläiset ry.
Piiparinen Juha Allan 28.7. Pietarsaaren seudun
Reserviläiset ry.
Hietala Jari 11.8. Kälviän Reserviläiset ry.
Niemelä Juha Tapani 25.8. Pietarsaaren seudun
Reserviläiset ry.
Nylund Johan Anders Erik 24.9. Pietarsaaren seudun
Reserviläiset ry.
Riihimäki Juha Erkki 10.10. Kälviän Reserviläiset ry.
Koistinen Esko 26.11. Pyhäjärven Reserviläiset ry.
Oravala Olli-Pekka 2.12. Kokkolan Reserviläiset ry.
Mikkonen Timo Pentti Kalevi 3.12. Pyhäjärven
Reserviläiset ry.
Sillanpää Jouni Juhani 6.12. Kälviän Reserviläiset ry.
Rahkonen Kai 27.12. Kokkolan Reserviläiset ry.

RESERVIUPSEERILIITTO
100 vuotta

70 vuotta

50 vuotta

Rytioja Arvo 14.3. Toholammin Reserviupseerikerho ry.

92 vuotta

Kinnunen Eero Alvar 4.6. Pyhäjärven Res.ups.kerho ry.
Talus Ismo E 27.11. Kalajokilaakson Res.ups.kerho ry.
Tuomisalo Seppo Ilmari 13.12. Vimpelin
Reserviupseerikerho ry.
Lukkarinen Aulis 18.12. Pyhäjärven Res.ups.kerho ry.
Ainali Aatto 24.12. Kokkolan Reserviupseerit ry.

Niemelä Kalervo 30.9. Kannuksen Reserviupseerikerho ry.

60 vuotta

Marjakangas Jari Heikki 21.3. Haapajärven
Reserviupseerikerho ry.
Poikkimäki Timo 21.3. Nivalan Reserviupseerikerho ry.
Viitala Timo Mauri 29.3. Kannuksen
Reserviupseerikerho ry.
Märsylä Pekka 5.7. Kokkolan Reserviupseerit ry.
Hurmerinta Timo Tapani 4.11. Vimpelin
Reserviupseerikerho ry.
Salonen Matti 24.11. Perhojokilaakson Res.ups.kerho ry.

93 vuotta
Pirinen Juuso 21.1. Kokkolan Reserviupseerit ry.

85 vuotta

Kultalahti Jouni Olavi 13.2. Evijärven Reserviupseerit ry.
Vähäsöyrinki Veikko 27.5. Haapajärven Reserviupseerikerho Rytioja Antti Elias 14.2. Kokkolan Reserviupseerit ry.
Taari Timo 27.2. Kalajoen Reserviupseerikerho ry.
ry.
Honkela Jorma Johannes 14.9. Kokkolan Reserviupseerit ry. Suvilehto Juho-Pekka 1.4. Pyhäjärven Res.ups.kerho ry.
Kentala Kari 21.4. Kalajokilaakson Res.ups.kerho ry.
Penttinen Timo 3.5. Kokkolan Reserviupseerit ry.
75 vuotta
Salo Osmo Kalevi 10.5. Reisjärven Reserviupseerikerho ry. Vassinen Vesa 14.5. Kokkolan Reserviupseerit ty.
Uusitalo Reijo Uolevi 6.6. Pyhäjärven Res.ups.kerho ry.
Kokkoniemi Leo Koitto Päiviö 15.10. Nivalan
Ahonen Esko Olavi 13.6. Evijärven Reserviupseerit ry.
Reserviupseerikerho ry.
Mäkelä Juha Heikki 16.7. Kalajoen Reserviupseerikerho ry.
Honkela Veli 20.10. Kalajoen Reserviupseerikerho ry.
Mustajärvi Jukka Tapio 1.8. Evijärven Reserviupseerit ry.
Taipale Tapio 22.11. Kalajokilaakson Res.ups.kerho ry.
Kaikkonen Esko Juhani 17.12. Kokkolan Reserviupseerit ry. Kultalahti Matti Juhani 4.10. Evijärven Reserviupseerit ry.
Haimakainen Pentti 24.10. Kokkolan Reserviupseerit ry.
Lehto Sakari 5.11. Evijärven Reserviupseerit ry.

Vaasan Reserviupseeri-piiri ry – Vasa Reservofficersdistrikt rf
97 vuotta
Karl V. Gros 18.2. Vasa Reservofcersklubb rf. Vasa

93 vuotta

Bror-E. Österberg 16.10. Vasa Reservofcersklubb rf. Vasa
Kalevi Suomijoki 2.12. Vaasan Reserviupseerikerho ry.
Vaasa

Per Olof Sandell 10.1. Vasa Reservofcersklubb rf. Vasa
Bernhard Fransholm 8.4. Vasa Reservofcersklubb rf. Vasa

75 vuotta

92 vuotta
Yrjö Saunamäki 8.3. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa

85 vuotta
Pekka Aaltonen 3.1. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa
Rainer Hollfast 9.1. Kaskisten Reserviupseerikerho ry. Kaskinen
Ossi Kangasmaa 21.1. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa
Kaarlo Laakso 9.7. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa
Heikki Risku 5.9. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa
Torsti Palmu 17.9. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa

80 vuotta
Kalevi Arho 13.9. Pietarsaaren Resrviupseerikerho ry.
Pietarsaari

Niilo Säntti 11.3. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Sastamala
Erkki Luoma 25.3. Pietarsaaren Resrviupseerikerho ry.
Pietarsaari
Pentti Lautamäki 14.5. Vaasan Reserviupseerikerho ry.
Mustasaari
Jorma Korpela 13.7. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa
Heikki Haarala 5.10. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa
Erkki Salmi 9.11. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa

70 vuotta
Matti Mäntylä 3.7. Kristiinanseudun Reserviupseerikerho
ry. Kristiinankaupunki
Olavi Laitala 19.7. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa
Björn Stendahl 24.9. Vasa Reservofcersklubb rf. Vasa
Juha Vanhatalo 24.9. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa
Jorma Tapio 29.9. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa

Heikki Loukola 5.12. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa

60 vuotta
Hannu Sulkakoski 31.1. Pietarsaaren Reserviupseerikerho
ry. Pietarsaari
Erik Anders Linden 7.2. Pietarsaaren Reserviupseerikerho
ry. Jakobstad
Mauri Korpi 10.3. Kristiinanseudun Reserviupseerikerho
ry. Kristiinankaupunki
Jarmo Vainioniemi 21.3. Vaasan Reserviupseerikerho ry.
Vaasa
Hannu Maunula 27.3. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa
Jukka Nurmela 20.4. Pietarsaaren Resrviupseerikerho ry.
Pietarsaari

50 vuotta
Pertti Vilenius 1.1. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa
Juha Dahlbo 16.3. Vaasan Reserviupseerikerho ry. Vaasa
Veikko Jokimäki 15.6. Vaasan Reserviupseerikerho ry.
Laihia
Tietolähde: Maanpuolustusrekisteri/RUL

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Pikku-Väinö ja
puukuulat
Pikku-Väinöllä oli oma pikku tontti, jossa hän eleli kavereidensa kanssa pääsääntöisesti onnetonta
ja huoletonta elämää. Elämä oli ollut monta kertaa armotonta ja vaikeaa, mutta aina oli selvitty
hankalistakin tilanteista. Väinön naapuritonteilla asustelivat serkku Lasse, sekä toisella puolella
Igor-setä. Lassen kanssa oli tultu yleensä juttuun ja
suurimmat väännöt tapahtuivat usein kyykän peluu
kisoissa, tai muissa urheilullisissa mittelöissä. Väinölle ja hänen kavereilleen oli aina ollut tärkeintä,
että Lasse voitetaan, maksoi mitä maksoi. Mutta
Igor-sedän kanssa yhteiselo ei aina ollut mutkatonta.
Igor-sedän tapana oli aika ajoin käydä tukistamassa
Väinöä milloin mistäkin syystä. Kerran oli Igorsetä syyttänyt Väinöä siitä, että tämä oli viskellyt
tonttien rajamaastossa kivenmurikoita Igorin tontille. No tästähän oli syntynyt oikea rähäkkä kun
Igor kavereineen tuli Väinön tontille Väinöä tukistamaan oikein tosissaan. Vähältä piti, ettei mennyt
koko tontti. Mutta Igor-setä oli mutkaton tyyppi
ja ehdotti, että sovittaisiin pikkumaiset riidat, jotka
Väinö ymmärtämättömyydessään oli aiheuttanut.
Lyötiin oikein kättä päälle ja päätettiin olla ikuisesti
ystäviä. Sovittiin myös, että käydään kylässä ahkerasti puolin jos toisin, sekä annettaisiin joka vierailulta vielä varmemmaksi vakuudeksi julistus, että
ystäviä ollaan. Tästä huolimatta oli Väinö hiukan
huolissaan, koska Igor siitä huolimatta heitteli aika
ajoin lennokkeja Väinön tontin rajalle. Taustalla oli
Igorin ilmiselvä kiinnostus Väinön tonttia kohtaan.
Igorilla tosin oli valtava tontti jo entuudestaan, mutta
nälkä kasvaa syödessä. Havaittuaan taas kerran,
että Igorin nälkä on kasvamaan päin, Väinö pohti,
josko Lassella olisi kiinnostusta auttaa tarvittaessa.
Voitaisiin näin turvallisesti auttaa puolin jos toisin,
mikäli Igor äityisi liian hankalaksi. Lasse innostui
hiukan, koska oli jättänyt oman ritsansa ulkohuussin
nurkkaan homehtumaan, koska sen huolto oli liian
kallista ja ehkä koko ritsaa ei todennäköisesti koskaan tarvittaisi. Lasse kuitenkin säikähti kun Igorilta vahingossa karkasi muutama kaarnalaiva Lassen
omalle lammikolle ja upposi sinne ilman Lassen
lupaa. Mutta Lassen kaarnalaivat eivät tuimista
yrityksistä huolimatta löytäneet Igorin kaarnalaivoja. Ei ollut siis Lassen mahdollinen apu täysin
vakuuttavaa. Nyt ei auttanut Väinön muuta kuin
ruveta putsaamaan omaa ritsaa varmuuden vuoksi.
Se oli vähän pölyssä ja homeessa, vaikka Matti-eno
oli vakuutellut aiemmin pontevasti, että meidän ritsa
on uskottavassa kunnossa ja se meille riittää. Mattieno ei kuitenkaan uskaltanut ottaa kantaa siihen,
että entinen kyläpäällikkö Tanja-mummi punalakkitonttuineen oli piilottanut kuulat ja laittanut tilalle
puukuulat.
Glaudius

KEVÄTKOKOUS 10.2.2015
Vaasan Reserviupseerikerho ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään tiistaina 10.2.2015 klo 19:00
alkaen Vaasan Sotilaskodissa.
Käsitellään sääntöjen 12 §:n kevätkokoukselle
määräämät asiat. Hallituksen kokous klo 18:00.
Tervetuloa!

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

Somerosta vuoden kouluttaja ja
Möttösestä vuoden toimija
Kokkolalainen ylikersantti
(res) Jani Somero on nimitetty Keski-Pohjanmaan
koulutus- ja tukiyksikön
vuoden 2014 kouluttajaksi.
35-vuotias Somero on usean vuoden ajan vastuullisissa
kouluttajatehtävissä sotilaallisissa koulutustapahtumis-

sa. Kouluttajana Somero on
ammattitaitoinen, innostava
ja vastuuntuntoinen. Erityisesti on mainittava hänen
selkeä ja johdonmukainen
sekä kurssilaisia aktivoiva
koulutustapansa. Kouluttajana Somero on saanut
yksinomaan kiitettävää pa-

lautetta niin kurssilaisilta,
muilta kouluttajilta kuin
puolustusvoimien valvojilta.
Kokkolalainen ylivääpeli
(res) Juha Möttönen on nimitetty Keski-Pohjanmaan
koulutus- ja tukiyksikön
vuoden 2014 toimijaksi.
58-vuotias Möttönen on

usean vuoden ajan toiminut
sotilaallisten koulutustapahtumien ja harjoitusten
vääpelinä. Möttösen vastuuntuntoinen, säntillinen ja
isällisen vaativa toiminta on
mahdollistanut harjoituksen
johtajille ja kurssinjohtajille
hyvän toimintaympäristön
itse koulutuksen toteuttamiseen. Möttönen nauttii suurta luottamusta niin yksikön
kouluttajien kuin koulutustapahtumiin osallistuneiden
reserviläisten keskuudessa.

Taistelijan testiammunta
Taistelijan testiammunta on
reserviläisampujan reaktiokykyä, nopeutta, tarkkuutta
ja aseen käsittelytaitoa kehittävä ja mittaava Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
ampumakoulutustilaisuus.
Ammunta suoritetaan itselataavalla reserviläiskiväärillä
ja maalina on eri osumakohdista pisteytetty kuviotaulu.
Ammunnassa on kahdeksan
osiota, joissa ammutaan makuulta, pystystä ja polvelta
eri etäisyyksiltä. Lisäksi
osioissa on syöttöhäiriön
poisto ja tilanteen mukainen
lippaanvaihto. Ammunnan
tekee haastavaksi kussakin

Taistelijan testiammunnassa ampujalta vaaditaan
nopeutta ja tarkkuutta.

osiossa oleva suoritusaikarajoite, jossa yliajasta tulee
miinuspisteitä.
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Copsan reserviläisjäsenille on muutaman
kerran järjestetty taistelijan
testiammunta. Tämä alun
perin Pohjanmaan maakuntakomppanioiden testaamiseen kehitetty ammunta on
opiskelijoiden keskuudessa
suosittu kurssitilaisuus ja
moni kurssilaisista onkin
testiammunnan suorittanut
jo useamman kerran.
Antti Wall

Pohjanmaan Kotu-yksikkö järjestää 2015
tarkka-ammuntakurssit 1– 4 pienoiskiväärillä

Vaasan Reserviupseerikerho ry

Kahvitarjoilu

Joulukuu 2014

Hallitus

Koulutus tapahtuu omilla
aseilla, joskin kurssille voi
ilmoittautua myös ilman
asetta oleva ampujan tuttava, joka toimii tähystäjänä.
Tehtäviä vaihdetaan kurssin aikana. Kurssin aloituksessa tarvitaan kiikaritähtäimellä varustettu pienoiskivääri ja siihen kiikaritähtäin.
Kurssien sisältö on yhtenevä isoilla kivääreillä pidettäviin kursseihin.
Kurssien jälkeen on mahdollisuus osallistua kivääreillä pidettäville tarkkaammunta 5 ja 6 kursseille.
Teksti ja kuva
Pauli Salo

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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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.

Taistelijan voimankäyttö 7.2.2015
Taistelijan voimankäyttö
-kurssit jatkuvat myös keväällä.
Jokainen kurssi on oma

kokonaisuutensa ja sisällöissä huomioidaan yksityisen turvallisuusalan voimankäyttösäännösten ohella

toiminta myös hätävarjelutilanteessa.
Ilahduttavaa on se, että
naisetkin ovat löytäneet nä-

mä tapahtumat.
Teksti ja kuva
Hannu Maunula

MilFight Perustekniikkaleiri 17.–18.1.2015
- MilFight -perustekniikkaleiri uusille harrastajille
pidetään 17.-18.1.
Leirin jälkeen on mahdollista jatkaa sekä pysty-,
että mattokamppailua toukokuun loppuun saakka
neljästi viikossa.
Koska viikkoharjoituskertoja on neljä, helpottuu
itselle sopivan harjoitusaikataulun räätälöinti. Mikäli
osallistujalla ei ole mahdollista jatkaa viikkoharjoittelua, toimii leiri hyvänä
itsepuolustuskurssina.

Kesä-, heinä- ja elokuun
ajan treeni jatkuu kahdesti
viikossa ja syksyllä siirrytään taas neljään viikkokertaan.
Harjoittelu sopii erinomaisesti myös turvallisuusalalla toimiville ja toimivaa
itsepuolustusta hakeville
naisille.
MilFight on harjoittelua
hikisessä mutta aina rennossa ilmapiirissä.
Teksti ja kuva
Hannu Maunula

Taktinen kivääri 1–7 vuonna 2015
-”Taktisen kiväärin opintosuunta” kaudella 2015
pyörähtää jälleen käyntiin
maaliskuussa. Kurssien
käyttöön on hankittu kivääreitä, mikä on lisännyt
tapahtumien suosiota entisestään.
Kuluvan vuoden aikana
toteutetaan jaksot 1 - 7, joten nopea ilmoittautuja varmistaa myös lainakiväärin
saannin.
Taktisia asekursseja on
pidetty vuodesta 1993 alkaen ja kutakin uutta jaksoa
kehitetään edellisen kurssin
kokemusten perusteella.
Samoin sisällössä huomioidaan taktisen aseenkäytön nykysuuntauksien ke-

hittyminen, joten kurssien
anti muuttuu hivenen joka
kerralla.
Näin ollen ei ole haitak-

si vaikka samannumeroiset
kurssit kävisi oppimismielessä useammankin kerran,
sillä moni on jo tunnustau-

tunut ”veteraaniksi” tällä
opintopolulla!
Teksti ja kuva
Hannu Maunula

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
1/2015: maaliskuu.
Aineisto 13.3.2015
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.am.olli@gmail.com
Kokkolan meriosasto
Jari Kivioja 050-5311463
Sivunvalmistus
Päivi Kultalahti
Paino:
Botnia Print Oy
Kokkola

Painos: 7 000 kpl

Aineistopäivät:
Talvisodan päättyminen 13.3.
Marskin syntymäpäivä 4.6.
Haminan rauha 1809
19.9.
Itsenäisyyspäivä
6.12.

Haapajärven Ampumaseura ry.

KILPAILUKUTSU
Maanpuolustajien piirin piirinmestaruuskilpailut ilma-aseilla 21.12.2014 klo 10 alkaen.
Kilpailupaikkana Haapajärven monitoimitalon
harjoittelurata.
Osoite: Opintie 2, 85800 Haapajärvi
Kilpailussa kaikki sarjat ja kilpailun eteneminen non-stoppina.
Lisätietoja antaa
Erkki Pekkala puh. 0400-560651
Ennakkoilmoittautuminen e-mail:
e.pekkala@hotmail.
Osallistumismaksu 15€ paikanpäällä.
Tervetuloa

POHJANMAAN MAANPUOLUSTAJA

N:o 4/2014
Joulukuu

VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUSKOULUTUS
Piiripäällikkö Jukka Torppa
jukka.torppa@mpk.fi
puh. 040 485 4744

Paikallisjoukkojen koulutus
käynnistyy
Lehden levikkialueella toimiville KeskiPohjanmaan ja Pohjanmaan KOTU-yksiköille päättyvä vuosi on ollut varsin onnistunut. Tulosneuvotteluissa asetetut koulutustavoitteet saavutettiin ja osin jopa ylitettiin.
Keski-Pohjanmaalla koulutukseen osallistui
2041 henkilöä ja koulutusvuorokausia kertyi
2890. Erityisesti Pohjanmaan osalta nousujohteinen suunta jatkui vahvana myös tänä
vuonna. Yksikkö koulutti 2171 kurssilaista ja
koulutusvuorokausia kertyi 2918. Kiitokset
hyvistä tuloksista kuuluvat ennen kaikkea
päteville ja innostaville vapaaehtoistoimijoille sekä aktiivisille kurssilaisille.
Päättyvänä vuosi jää Länsi-Suomen
maanpuolustuspiirin viimeiseksi. Vuoden
alusta Keski-Suomen KOTU-yksikkö siirtyy
osaksi Hämeen maanpuolustuspiiriä ja EteläPohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan KOTU-yksiköt jatkavat Pohjanmaan
maanpuolustuspiirinä. Syynä muutokseen on
se, että puolustusvoimauudistuksen myötä
pohjalaisyksiköt toimivat Porin prikaatin
vastuualueella ja Keski-Suomen KOTUyksikkö Hämeen maanpuolustuspiirin kanssa Panssariprikaatin vastuualueella. Pienellä
organisaatiomuutoksella selkeytetään yhteistoimintaa ennen kaikkea puolustusvoimien
suuntaan. Kainuun prikaatin vastuualueella
sijaitseva Kalajokilaakso kuitenkin jatkaa
osana Keski-Pohjanmaan KOTU-yksikköä,
minkä vuoksi yhteys pohjoiseen säilyy tulevaisuudessakin.
Pohjanmaan aluetoimiston tilaama sotilaallinen koulutus uudistuu merkittävästi alkavana vuonna. Perinteinen kohteensuojauskoulutus korvataan monipuolisemmalla tukialueen taisteluun keskittyvällä koulutuskokonaisuudella. Koulutus koostuu peruskurssista ja viidestä eri teemoihin keskittyvästä

koulutustapahtumasta. Maanpuolustuspiirin
yksiköt ottavat vastuun yhdestä kurssityypistä ja kouluttavat sen kahden vuoden aikana
kaikille kolmelle maakuntakomppanialle.
Toimintatapa tuo koulutukseen pitkäjänteisyyttä ja aiempaa paremmat mahdollisuudet
myös koulutuksen kehittämiseen. Erityisesti
on huomattava, että tilattu sotilaallinen koulutus kohdentuu vastaisuudessa myös muihin
paikallisjoukkoihin. Kun paikallisjoukkojen
koulutustarpeet on huomioitu myös sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa,
joten voidaankin todeta paikallisjoukkoihin
sijoitetuille ja sijoituskelpoisille reserviläisille on lehden levikkialueella oivalliset
kouluttautumismahdollisuudet.
Aktiivisten reserviläisten on hyvä muistaa, että maakuntajoukoissa ja paikallispataljoonien muissa yksiköissä on paljon
tehtäviä täyttämättä. Kun reserviläinen on
oma-aloitteinen ja ilmoittaa halukkuudestaan sitoutua sodan ajan tehtävään, pyrkii
aluetoimisto sijoittamaan heidät osaamistaan vastaavaan tehtävään. Paikallisjoukkojen tehtävistä kiinnostuneet sijoituskelpoiset
reserviläiset voivat myös hakeutua PAUHA
2015 -harjoituksessa järjestettävälle Tukialueen taistelun perusteet -kurssille MPK:n
kotisivujen kautta (löytyy Etelä-Pohjanmaan
koulutustarjonnasta). Kurssille hakeneiden
reserviläisten tiedot toimitetaan Pohjanmaan
aluetoimistolle, joka valitsee kurssilaiset ja
toimittaa heille VEH-kutsut.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia toimintaamme osallistuneita vapaaehtoisia ja koulutustapahtumiin osallistuneita kurssilaisia
päättyneestä vuodesta sekä toivottaa hyvää
joulua ja menestyksekästä vuotta 2015!
Jukka Torppa
Piiripäällikkö

Koulutussihteeri Rhea Nykvist
p. 0400 395 909
rhea.nykvist@mpk.fi

Koulutustarjonta
PV:n tilaama sotilaallinen koulutus
Maakuntakomppanioiden johdon suunnittelutilaisuus Helmikuu
Henkilösuojaus / PAUHA 2015
25.–26.4.
Tukialueen taistelu 2 / PAUHA 2015
25.–26.4.

Vaasa
Lohtaja
Lohtaja

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
Sotilaskouluttajien verkkokurssi
1.1.–30.11.
PVMoodle
Koulutuksen johtoryhmän koulutus
1.1.–30.11.
Kokkola
Kenttäkelpoisuuden kehittäminen / Jakobstad
1.1.–30.11.
Jakobstad
MilFight -jatkokurssi(kevätkausi)
2.1.–31.5.
Vaasa
MPK:n toiminnan esittely
13.1.
Vaasa
MilFight -perustekniikkaleiri aloittelijoille
17.–18.1.
Vaasa
PV:n materiaalikoulutus
24.1.
Vaasa
Kurssivääpelikoulutus KOTU-yksikön henkilöstölle
25.1.
Vaasa
Tilllämpat reservistskytte / Sovellettu reserviläisammunta 1.2.–30.11.
Jakobstad
Sovellettu kohteensuojausammunta: tulitoiminta ajoneuvoa vastaan 7.2.Uusikarlepyy
Taistelijan voimankäyttö
7.2.
Vaasa
MPK:n kouluttajan tutkinto (opintojakso 1)
8.2.
Vaasa
Uusien harrastajien perehdyttäminen SPOL-kiltatoimintaan 9.2.–30.11.
Vaasa
Maakuntakomppanian cooper-testi
11.2.
Vaasa
PAIKP:n koulutuspäivä
14.2.
Lohtaja
Talvitoiminnan peruskurssi
14.2.
Lohtaja
MPK:n kouluttajan tutkinto (opintojakso 2)
21.2.
Vaasa
AK-pohjainen reserviläiskivääri – käsittely, ampuminen ja huolto 14.–15.2.
Vaasa
MPK:n kurssinjohtajakoulutus
15.2.
Vaasa
Sotilasjohtajuus – managerointia vai ihmisten johtamista? 19.2.
Kokkola
Överlevnad / vinter
20.–22.2.
Maalahti
MPK:n kouluttajan tutkinto (opintojakso 3)
7.3.
Maalahti
Suunnittelu ja valmistelu / VUORI 2015
1.3.–12.9.
HAAPV
Kenttäkelpoisuuden kehittäminen / Perhonjokilaakso 1.3.–18.6.
Kaustinen
Kenttäkelpoisuuden kehittäminen / Lestijokilaakso
1.3.–18.6.
Kannus
Kenttäkelpoisuuden kehittäminen / Kokkola
1.3.–18.6.
Kokkola
Kouluttamisen peruskurssi
2.–29.3.
Kokkola
Talvisodan muistohiihto
14.3.
Kälviä
Ase- ja ampumakoulutus / Pyhäjärvi
14.3.–31.10.
Pyhäjärvi
Reserviläisaseammunnat / SRA
16.3.–20.8.
Vaasa
Sotilaskuljettajien kertauskurssi
20.–22.3.
KAIPR
PV:n B-ajolupakoulutus
21.3.
Vaasa / Maalahti
Taistelijan tiedustelukurssi 1
21.–22.3.
Vaasa
Maakuntakomppanian cooper-testi
24.3.
Vaasa
Tarkka-ammunta pienoiskiväärillä 2
28.–29.3.
Vaasa
Taktinen kivääri 1
28.–29.3.
Vaasa
Reserviläisaseammunnat / Perinneaseammunnat
30.3.–19.10.
Vaasa
AK-pohjainen reserviläiskivääri – käyttö ja ammunta 3.–4.4.
Vaasa
Perusammunta ja aseen käsittely / Kaustinen
18.4.
Kaustinen
IDPA-ammunnan perehdytyskurssi
18.–19.4.
Vaasa
Tarkka-ammunta pienoiskiväärillä 1
18.–19.4.
Karijoki
Ase- ja ampumakoulutus / KARIN PANOS 2015
19.4.
HAAPV
Sotilaskuljettajien jatkokurssi / PAUHA 2015
24.–26.4.
Lohtaja
Naisten sotilastaitokurssi / PAUHA 2015
24.–26.4.
Lohtaja
Perustamiskurssi / PAUHA 2015
24.–26.4.
Lohtaja
TA 5 / PAUHA 2015
24.–26.4.
Lohtaja
Eloonjäämiskoulutus 1 (SERE A) / PAUHA 2015
24.–26.4.
Lohtaja
PAIKP:n maastontiedustelu / PAUHA 2015
25.4.
Lohtaja
Taistelijan tiedustelukurssi 2 / PAUHA 2015
24.–26.4.
Lohtaja
Maakuntakomppanian cooper-testi
13.5.
Vaasa

Varautumisen ja turvallisuuden koulutus

PV:n tilaama sotilaallinen
koulutus uudistuu ensi vuonna.
(Kuva Hannu Maunula)

Keski-Pohjanmaa
Ykspääll Jukka Torppa
jukka.torppa@mpk.fi
puh. 040 485 4744
www.mpk.fi/keski-pohjanmaa
www.facebook.com/kpkotu

KOTU-yksikön täydennyskoulutus
1.1.–30.11. Kokkola ja PVMoodle
Kurssinjohtajien verkkokurssi
1.1.–31.3.
PVMoodle
Jäsenjärjestöjen perehdytyskoulutus
1.1.–30.11.
Kokkola
KOTU-lisäkoulutus
10.1.–10.12.
Vaasa
Kokkolan kaupungin varautumiskurssi
12.1.
Kokkola
Självförsvar för vårdpersonal
16.–24.1.
Jakobstad
KOTU-yksikön johdon ja paikallispäälliköiden koulutuspäivä 24.1.
Kokkola
Itsepuolustuskoulutus / Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Helmikuu
Ylivieska
Kokkolan kaupungin varautumiskurssi
2.2.
Kokkola
Kokkolan kaupungin varautumiskurssi
9.2.
Kokkola
Nuorten turvakurssi / Kannus
1.3.–30.5.
Kannus
Itsepuolustuskoulutus / Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Maaliskuu
Ylivieska
Självförsvar för vårdpersonal
13.–21.3.
Jakobstad
Valtion Virastotalon Pelastusharjoitus 1 / 2015
Maaliskuu
Vaasa
Valtion Virastotalon turvallisuusryhmän koulutus 2015 1.4.–21.11.
Vaasa
Sotilaskotitoiminta poikkeusoloissa /PAUHA 2015
24.–26.4.
Lohtaja
Nuorten maastokurssi / PAUHA 2015
24.–26.4.
Lohtaja
Lisätietoa ja ilmoittautuminen www.mpk./koulutuskalenteri

Pohjanmaa
Koulpääll Jani Pikkarainen
jani.pikkarainen@mpk.fi
puh. 050 553 6828

Ykspääll Juha Ala-aho
juha.ala-aho@mpk.fi
puh. 040 756 9960

Koulpääll Hannu Maunula
hannu.maunula@mpk.fi
puh. 0500 719 283

www.mpk.fi/pohjanmaa
www.facebook.com/MPKPohjanmaanKOTU

