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Rajat kiinni mielenosoitus sujui rauhallisesti, vaikka paikalla olleet vastamielenosoittajat (kuvan etualalla) banderolleineen huutelivat
omia ”ihmiskauppaa puolustavia” vaateitaan

A

sioilla on aina kaksi puolta, samoin
teoilla on seurauksensa.
Saimme melko pitkään seurata epätoivoisia Välimeren tapahtuneita ylityksiä
Euroopan puolelle. Oli ymmärrettävää,
että jossain vaiheessa osa näistä valtavista ihmismassoista hakeutuu meille
saakka. Vasta viime kesänä jouduimme
reagoimaan tähän kansainvaellukseen
muutenkin, kuin pelkästään toimittamalla rajavartiolaitoksen partioveneen ja
-lentokoneen Välimerelle.
Afrikan ja Arabimaiden kriisit rantautuivat Suomeen, aluksi Tornion kautta,
myöhemmin muiltakin rajanylityspaikoilta. Loppuvuodesta itärajan takaa järjestettyä maahantuloa on pidetty jopa
humaanis-geopoliittisena   painostuskeinona Suomea ja EU:ta kohtaan. Tämä
voi olla suuri uhka turvallisuudellemme.
Tornion järjestelykeskukseen pystyttiin luomaan nopeasti toimiva joustava
maahantulojärjestelmä. Vastaanottokeskuksissa, etenkin Kauhavalla on tehty
erinomaista työtä pakolaisten alkukotoutuksessa. Oppia toiminnastamme on
haettu ja annettu muualle Eurooppaan.
Yksi asia on varmaa, maahanmuuttajia,
pakolaisia ja turvapaikanhakijoita tulee
olemaan ja elämään naapurustossamme
yhä enemmän. Tästä me selviämme vain
yhteistyöllä, selvisimme aikoinaan karjalaisten asuttamisesta, selvisimme jopa yli
sata vuotta venäjän vallan alaisina.
Maahantulijat synnyttivät välittömästi
voimakkaita reaktioita, puolesta ja vastaan. Suurin osa tulijoista kun näytti ole-

Suomen Sisu, Pegida- ja Block Against Islam–järjestöjen Rajat kiinni mielenosoitus
hallitsematonta maahanmuuttoa vastaan Seinäjoen torilla 6.2.2016
van hyvin toimeentulevan näköisiä, hyväkuntoisia, parhaassa taistelukunnossa
olevia nuoria miehiä muotivaatteineen ja
kännyköineen. Tämän vuoksi huomiotta
aktiivisimmilta vastustajilta jäivät todella
avun tarpeessa olevat pakolaiset. Nämä
ihmiset, jotka ovat paenneet sotaa ja terroria, heidän omaisuutensa ja tulevaisuutensa kotimaissaan ovat kirjaimellisesti
räjähtäneet.
Äärimmäisyyksiin menneet polttopulloiskut ja muut kiusanteot ovat kohdistuneet juuri näitä heikoimpia kohtaan.
Niillä on saavutettu pelkkää kielteistä julkisuutta ja mukana tulleet rikolliset, sotilaat, terroristit ja ääriuskovaiset on saatu
vain vahvistamaan kielteisiä käsityksiä
maastamme, ehkä jopa suunnittelemaan
vastaiskuja suomalaisia kohtaan myös

ulkomailla.
Kulttuurien kohtaamiset ovat syksyn ja
talven aikana monesti päättyneet ikävästi, varsinkin nuorille naisille, mutta myös
nuorille miehille. Näitä ikäviä tapahtumia torjumaan muodostetut katupartiot
toimivat lähtökohtaisesti kannatettavasti, jos niiden jäsenet ovat koulutettuja,
luotettavia kansalaisia. Ilman sääntöjä
toimivat, ääriajatuksia omaavat joukkiot
pesäpallomailoineen syyllistyvät itse helposti juuri senkaltaiseen rikollisuuteen,
mitä vastaan niiden pitäisi toimia. Kylmä
sää on toistaiseksi suojannut meitä kaikkia. Odotettavissa on kuitenkin ikävien
uutisten ”arabikevät”, ellei sitten sitä jarrua...
Kai Kaistila

2
Aluetoimiston uusi
päällikkö
KUVA: MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU/
AKI AUNALA

KIRJOITUKSET
Mikä Pohjanmaan
aluetoimistossa houkutteli?
- Työura Pohjanmaalla jäi lyhyeksi 90-luvun puolessa välissä. Asuimme kuitenkin
ensin Vaasassa ja sitten Vöyrillä lähes tulkoon seitsemän vuotta. Tuolta ajalta Pohjanmaalle jäi paljon hyviä ystäviä.
- Parasta Pohjanmaalla on ihmiset, jotka
ovat reiluja, rehtiä, suoria ja isänmaallisia.
Näistä syistä johtuen tänne oli miellyttävä palata.
Everstiluutnantti Piiroinen on Pohjanmaalla nyt ”reppurina”, entä jatkossa?
- Perhe asuu pääkaupunkiseudulla. Vaimoni on opettajana Helsingissä. Tyttäreni Anna opiskelee Hankenissa kauppatieteitä. Anna asuu jo omillaan. Poikani
Eetu on lukion jälkeen pitänyt välivuotta.
Tämä vuonna hän on keskittynyt uimarin uraansa (Eetu on edustanut Suomen
2014 Euroopan mestaruuskilpailuissa ja
voittanut pari kymmentä yleisen sarjan
mestaruutta). Perheeni on kaksikielinen.
Minulla äidinkieli on suomi ja muilla perheenjäsenillä ruotsi.
- Tarkoituksena olisi hankkia täältä Pohjanmaalta pysyvämpi ”tukikohta”. Mitä se
sitten on, niin aika näyttää.

Mika Piiroinen, everstiluutnantti
Ikä: 50
Koulutus: Yleisesikuntaupseeri
Työura: Kouluttaja ja päällikkö Kainuun
Prikaati, johtamisjärjestelmätehtäviä
Vaasan Sotilasläänin Esikunta ja Pohjoinen Maanpuolustusalue, opettaja
Maanpuolustuskorkeakoulu, pataljoonan
komentaja Kainuun Prikaati, , täydennyskoulutusosaston johtaja ja koulutuspäällikkö Maanpuolustuskorkeakoulu,  
PVJJK:n tuotanto-osaston ja Verkkoyksikön (Jyväskylä) päällikkö, 1 vuosi erityistehtävässä ja yhteiskuntasuhteiden
johtaja (MPKK).  
Harrastukset: Junioriuimareiden valmennus ja intohimoinen penkkiurheilu

Everstiluutnantti Mika Piiroinen:
Parasta Pohjanmaalla on ihmiset, jotka ovat reiluja, rehtiä,
suoria ja isänmaallisia.
Ähtärin Tammisunnuntain juhlaan puolustusvoimien tervehdyksen tuonut aluetoimiston
päällikkö, everstiluutnantti Mika
Piiroinen kertoi olevansa onnellinen mies. Onnellinen siksi, että
oli päässyt Pohjanmaan aluetoimiston päälliköksi.
Työ Pohjanmaan aluetoimistossa on haastavaa. Kolmen erilaisen maakunnan aluetoimistossa
joutuu koko ajan miettimään
niin taloudellisia kuin ajallisiakin resursseja. Maakunnat ovat
kovin itsenäisiä ja erilaisiakin.
Everstiluutnantti Piiroinen kertoo aikovansa olla tasapuolisesti
kolmen maakunnan päällikkö
mm. käymällä erilaisissa tapahtumissa eri maakunnissa.

Haastavimmat asiat, joihin aiotte
tarttua?
- Ihmisten kanssa keskusteltaessa on
noussut esille haastavimpana asia se,
että Pohjanmaalla ei   ole omaa joukko-osastoa. Tätä meidän ei kannata enää
murehtia. Meidän pitää löytää oma pohjalainen tapa tehdä maanpuolustustyötä. Hienoa on se, että täällä on vallalla
edelleen myönteinen maanpuolustushenki. Nyt omalta osaltani haluan olla
pohtimassa ja toteuttamassa uusiakin
ratkaisuja. Perinteisesti Pohjanmaalla on
sanottu; mä teen itte. Nyt voisi sanoa;
”Tehrään jo uutta yhressä”
- Toinen haaste on Puolustusvoimien talous. Se on tietenkin valtakunnan
päättäjien ratkaistava asia. Alueelle nuo
taloudelliset asiat saattavat heijastua esimerkiksi kertausharjoitusten määrässä.
Mitkä asiat pohjanmaan maakunnissa
ovat työnne kannalta hyvin?
- Pohjanmaan aluetoimiston päällikkönä
on hieno toimia, koska ensiksi toimistossa työskentelevät ihmiset ovat huippuammattilaisia, joilla on vahva kokemus
aluetoimiston kenttään kuuluvista työtehtävistä. Joka päivä on etuoikeus työskennellä mukavien ja osaavien ihmisten
kanssa.
- Toiseksi kokoanismaanpuolustuksen
näkökulmasta Pohjanmaalla on helppo
toimia muiden viranomaisten ja kunnan
päättäjien kanssa. Yhteistoiminta on
erinomaista. Yhteydenpito helppoa ja
mutkatonta.
Usein käytetty sanonta
- Valmennettaville urheilijoille sanon useasti ennen starttia; ”rennon rohkeasti”.
Mikä muu kiinnostaa?
- Olen ollut koko urani kiinnostunut oppimisesta ja opettamisesta. Ennen kaikkea, miten opettamista voidaan kehittää.
Toivottavasti voin olla tässä kontekstissa
mukana.

Materiaali seuraavaan lehteen 15.5. mennessä.

Mitä vuosi 2016 tuokaan
tullessaan?

Vuosi 2016 tulee olemaan vuosi, josta
meidän reserviupseereiden juhlallisuudet
käynnistyvät aina vuoteen 2018 asti. Reserviupseeriliittomme täyttää tänä vuonna 85 -vuotta, jota juhlimme 5.8.2016
Hamina Tattoon yhteydessä. Puitteet juhlaamme ovat upeat ja moni meistä pääseekin halutessaan näin muistelemaan
omaa upseerioppilasaikaansa Haminan
Reserviupseerikoulussa.
Toivottavasti
mahdollisimman moni meistä pystyy osallistumaan juhlaan, sillä RUL on kutsunut
meidät kaikki seuralaisineen juhlimaan.
Tämä vuosi tulee olemaan myös valmistautumista vuosien 2017 ja 2018 juhliin.
Ensi vuonna Suomi täyttää pyöreät 100
vuotta ja vuonna 2018 puolustusvoimat
juhlii myös pyöreitä vuosia omalta osaltaan. Näiden vuosien juhlien suunnittelut
ovat käynnistymässä eri tahoilla. Toivonkin, että jokainen reserviläisyhdistys ottaa yhteyttä hyvissä ajoin oman kuntansa
juhlatoimikuntaan ja osallistuu juhlavuosien tilaisuuksien järjestelyihin ja on näin
edustettuna ja näkyvillä juhlissa. Ennakkotietojen mukaan puolustusvoimat tulee
näkymään erityisesti Seinäjoella vuonna
2018. Palataan näihin juhlatilaisuuksiin
tarkemmin myöhemmin, kun ne ovat varmistuneet.
Piirimme jäsenmäärä oli vuoden 2015
lopussa 1234 henkilöä. Laskua edelliseen
vuoteen verrattuna oli 15 henkilöä. Toivottavasti vuoden 2016 aikana saamme
piirimme jäsenmäärän taas kasvuun.
Huolehdithan omalta osaltasi, että myös
kaverisi kuuluu oman paikkakuntansa
yhdistykseen. Ilman aktiivista jäsenhuoltoa emme pysty pitämään jäsenmääriä
nykyisellä tasolla. Jäsenhuollolla tarkoitan
aktiivista ja oikeanlaista viestintää uusien
ja vanhojen jäsenten suuntaan. Tästä johtuen tämän vuoden painopistealueena
piirillä on edelleen viestintä. Siinä meillä
on kaikilla edelleen parannettavaa. Kevään
aikana piiri järjestää alueemme yhdistyksille Some –koulutuksen Facebookista. Se
on yksi parhaimmista tavoista tallentaa
ja kertoa tapahtumista suurelle joukolle
suomalaisia ja ehkäpä jopa ulkovaltojen
edustajille. Aktiivinen reserviläistoiminta
on mielestäni signaali myös ulkovaltojen
suuntaan, että meillä on halu huolehtia
oman maamme puolustamisesta ja meillä
on myös taito tehdä se.
Pohjanmaan aluetoimiston uusi päällikkö everstiluutnantti Mika Piiroinen kävi
esittäytymässä piiritoimistolla yhdessä
Laivaston soittokunnan musiikkikomentajakapteeni Petri Junnan kanssa. He kertoivat Puolustusvoimien tuesta maanpuolustusjärjestöille ja sotilasmusiikkitoiminnan
perusteista. Oleellista puolustusvoimien ja
Laivaston soittokunnan tuen saamisessa
on tietää milloin ja miten tukea kannattaa
hakea. Resurssit ovat kaikilla tahoilla tiukassa, joten heidänkin on mietittävä tarkkaan mihin he pystyvät tarjoamaan palveluksiaan. Tilaisuus loi uskoa siihen, että
saamme jatkossa nauttia useammin sotilasmusiikin tahdeista täällä Pohjanmaan
aluetoimiston toiminta alueella.
Muistakaa käydä MPK:n sivuilla katsomassa kevään kurssitarjontaa. Varmaan
meistä jokainen löytää sieltä mieluisia tapahtumia johon lähteä yhdessä kaverien
tai oman perheensä kanssa.
Kevätterveisin,
Marko Kaappola
Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri
puheenjohtaja
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Kaiken varalta
Teemamme tänä vuonna on: ”reservissä -kaiken varalta”.   Tällä hetkellä valinta
tuntuu ajankohtaiselta ja liiankin hyvin valitulta.  Teemasta päätettäessä ei tiedetty,
että lainsäädäntöä reserviläisten palvelukseen kutsumiseen ollaan muuttamassa ja
varusmiesten kanssa tehdään sopimuksia
nopeasta palvelukseenpaluusta. Maantieteellisen sijaintimme tähden elämme
haastavaa aikaa. Reservimme on oikeasti
valmiina kaiken varalta, ja toivottavasti
vain varalta.
Reserviläisliitto pääsi jäsenmäärässä uudelle tuhatluvulle ja myös piirimme jäsenkehitys oli hyvä.  Tämä kuvastaa sitä, että
kansalaisia kiinnostavat turvallisuusasiat.
Jäsenyys yhdistyksissämme tekee mahdolliseksi asioiden seuraamisen perinteisten
lehtien lisäksi monella tavalla. Reserviläisliiton tiedotus jäsenille on ollut pitkään
tutkimustenkin mukaan erinomaista.
Nyt Reserviläisliitto terävöittää viestintää
jäsenistön ulkopuolelle. Siitä on varmasti hyötyä myös meille kaikille. Saamme
kaikki tietoa turvallisuusasioista monella
eri menetelmällä. Toivon tämän johtavan edelleen positiiviseen jäsenkasvuun,
koska on parempi saada lisää taloudellista vakautta toimintaan joka tasolle suuremmalla maksavien jäsenten määrällä
kuin ainaisilla jäsenmaksukorotuksilla.
Reserviläisliitto järjestää Seinäjoella kevätkokouksen lauantaina 16.huhtikuuta.
Kokous on tavallista juhlavampi. Jos käsittelyssä oleva sääntömuutos hyväksytään,
niin jatkossa vastaavia ei enään ole. Sääntömuutos tekee hallinnosta ainakin ketterämmän ja joustavamman. Jatkossakin on
valtuuston kokouksen yhteydessä maanpuolustusjuhlia ja muuta yhdessäoloa kaikille. Varsinaisessa kokouksessa kuitenkin
valtaa käyttävät piireistä valitut valtuutetut.
Meille on tulossa kolme valtuustopaikkaa
ja jokaiselle henkilökohtainen varahenkilö.
Piirillemme esitettävä sääntömuutos ei ole
mielestäni ongelmallinen ja voimme sitä
yhdistysäänillämme Seinäjoella tukea. Uudessakin tilanteessa vaikutusvaltamme liiton asioihin säilyy erittäin hyvänä kun valtuutettumme vain menevät kokouksiin ja
ottavat asioihin rakentavasti kantaa. - Ja eihän piiriämme etukäteen ole suljettu uuden
pienemmän hallituksenkaan ulkopuolelle.
Vapaaehtoisessa
pelastuspalvelussa
olemme ottaneet uuden askeleen. Impivaarassa on meneillään maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssi millä
erityisesti reserviläisistä koulutetaan ryhmänjohtajia etsintätehtäviin. Ohjelma on
laadittu niin, että kurssin käyvät ovat jatkokoulutuskelpoisia vaativampiin johtajatehtäviin. Tätä halukkuutta myös toivotaan.
Vapepa-työ on sellaista mitä yhteiskunta
meiltä odottaa ja sille on tarve, kuten olette varmasti maakuntalehtiemme uutisista
havainneet. Toivon, että tätä kurssia seuraa toinen kurssi ja sille saadaan osallistujia
kaikista piirimme yhdistyksistä. Etsinnöissä
saamme kokemusta joukkojen johtamisesta haastavissa olosuhteissa ja parannamme
samalla valmiuksia kaikkeen muuhunkin.
Toivotan kaikki yhdistystemme jäsenet tervetulleiksi Seinäjoelle huhtikuussa joko virallisena kokousedustajana tai seuraamaan
jäsenenä hienoa historiallista tapahtumaa.
Jaakko Liinanmaa
Puheenjohtaja
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Vaasan Res. 60v

KUVA: RAIMO LATVALA

KUVA: HANNU MAUNULA

Vaasan Sotilaskoti on tunnelmallinen juhlapaikka

V

aasan Reserviläiset ry ja MPK Pohjanmaan KOTU juhlistivat Itsenäisyyspäivää yhdessä
Vaasan Sotilaskodissa vietettiin Itsenäisyyspäivänä 6.12.2015 kaksinkertaista
juhlaa, kun Vaasan Reserviläiset ry juhli
60 –vuotista yhdistystaivaltaan ja MPK
Pohjanmaa MPK:n vuosipäivän juhlaa yli
KUVA: HANNU MAUNULA

50 henkilön osallistuessa tilaisuuteen.
Tilaisuuden juhlapuheen piti Sotaveteraani, Vaasan Reserviläiset ry:n kunniajäsen Yrjö Savola ja tervehdyksensä
tilaisuuteen toivat Vaasan Kaupunki,
Pohjanmaan aluetoimisto, Reserviläisliitto sekä Vaasan Reserviupseeripiiri.
Juhlassa huomioitiin paitsi ansioituneita
toimijoita sekä jäsenistöä, myös yhteisin
kunnialevykkein alueen reserviläiskoulutustoimintaa sekä Kiltatalon toimintaa
tukeneita keskeisen yhteistyötahojen
edustajia.
Juhlan musiikillinen anti toteutui viulisti
Salla Niemen ja musiikkikapteeni (evp)
Hannu Haahkalan upeissa esityksissä. Suomen lippu saapui saliin Jääkärimarssin soidessa ja etenkin juhlapuheen
ympärillä kuullut Finlandia –hymni sekä
Veteraanin iltahuuto saivat tunnelman
Sotilaskodissa varsin hartaaksi.
MPK Pohjanmaa ja Vaasan Reserviläiset
ry onnittelevat huomionosoituksen saaneita sekä kiittävät kaikkia juhlaan osallistuneita!

Yrjö Savola käsitteli juhlapuheessaan
niin sota-aikaa kuin nykyaikaakin.

Juhlassa palkitut.

Huomionosoitukset 6.12.2015:
Reserviläisliiton ansioristi:
Halmesmäki  Ville
Reserviläisliiton pronssinen ansiomitali:
Alho Toni, Arpiainen Sami, Mäenpää raimo, Makkonen Esa, Salli Tiina, Suomela
Kaj
MPK:n ja Reserviläisjärjestöjen kunnialevyke:
Ylijohtaja Kaj Suomela, Hallintojohtaja
Stefan Söderqvist, Komisario Olli Niemi,
Johtaja Helvi Riihimäki, Asiantuntija Tomas Ede,
Taloussihteeri Sari Damén, Jenny´s Cafe;  
Jenny Hermans

10.00 Lipun nosto
11.30 Erikoisluokan ansiomitalien jakotilaisuus kutsuvieraille, auditorio 2
12.30 Omakustanteinen lounas
Suomen Reserviupseeriliiton 85-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma järjestetään
perjantaina 5.8. Haminassa. Liiton omien
tapahtumien lisäksi päivän aikana Haminassa on paljon muutakin nähtävää ja
kuunneltavaa Hamina Tattoon toimesta.

•

Ohjelmassa mm.

•

•
•
•
•

MPK rautainen ansiomitali:
Arpiainen Sami, Fagerlund Jonas, Persson Carl, Pitkänen Juha
Pohjanmaan KOTUn vuoden 2015
Kouluttajapuukko:
Puutio Toni

RESERVILÄISLIITON VUOSIKOKOUSTAPAHTUMA, SEINÄJOKI 16.4.
Paikka: Tiedekeskus Frami, Kampusranta 9, Seinäjoki

Klo 13.00 Vapaata tutustumista
linnoituskaupungin historiallisiin
pihoihin ja puutarhoihin.
Pihoissa/Tattoo-kadulla: kahviloita,
näyttelyitä, myyntikojuja, pihakonsertteja.
Vapaata tutustumista puolustusvoimien tapahtumakenttään
RUK:n päärakennuksen edustalla
Klo 15.00 RUL:n seppeleenlasku
Kaatuneiden upseerien patsaalla
RUK:n päärakennuksen kentällä.
Klo 16.00 RUL 85 vuotta tilaisuus

MPK hopeinen ansiomitali:
Yliluutnantti Sundell Tom

Juha Ala-Aho

RUL 85 vuotta

•

MPK standaari:
Koulutuspäällikkö Hannu Maunula, Sotilaspastori Arto Lehtineva, Tapani Tikkala,
Vaasan Reserviläiset ry, Vaasan Sotilaskotiyhdistys ry, Hovisepät Oy

•

RUK:n Maneesissa (ilmoittautuminen erikseen)
Klo 18.00 Mahdollisuus päivälliseen esimerkiksi Hamina Bastionissa
Klo 20.00 – 21.50 Marssishow Hamina Bastionissa
Noin klo 22.15 Kotimatka alkaa

Piiri järjestää yhden päivän reissulle
linja-autokuljetuksen mikäli lähtijöitä
ilmoittautuu riittävästi.   Valitettavasti
majoitustilaa Haminasta tai lähiympäristöstä ei ole saatavissa.
Tattoo lippuja on saatavissa Lippupalvelusta.

Lisätietoja ohjelmasta ja
ilmoittautuminen www.rul.fi

13.30 Vuosikokoustapahtuma alkaa, auditorio 2
Musiikkia Kurikan soittokunta
Tervetulosanat Puheenjohtaja Jaakko
Liinamaa, E-P:n Reserviläispiiri
Juhlapuhe Europarlamentin varapuhemies Anneli Jäätteenmäki
Musiikkia Kurikan Soittokunta

Vuoden malliyhdistyksen nimeäminen
Liiton sääntömääräinen vuosikokous
alkaa
- Kokouksessa käsitellään Reserviläisliiton säännöissä määrätyt asiat, täydennetään liittohallitusta Pohjois-Pohjanmaan
Reserviläispiirin osalta sekä käsitellään
liittohallituksen esitys Reserviläisliitto ry:n
sääntöjen muutoksesta.
Päätössanat Puheenjohtaja Mikko Savola
Maamme  Orkesteri ja yleisö
Päätöskahvit

Pohjanmaan Suurmessut Botniahallissa os. Papinsaarentie 2 Mustasaari
23. - 24.4.
Mukana myös Reserviläisliiton osasto.
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Reserviläisistä partionjohtajia etsintätehtäville

KUVA: AKI VALONEN

Kevättalvinen tervehdys
täältä Impivaarasta!

J

a sitten on vuosi vaihdettu ja hyvin on
päästy matkaan; ensi kuun jälkeen on
jo toukokuu! Näin aina ajankulua luetteli
eräs toimittaja; oikeansorttista optimismia joka on kova sana tätä maailmaa
vastaan näinä aikoina.
Tätä lukiessa jo   tiedämme syttyikö se
kolmas maailmansota helmikuun lopussa jota monet ennustajat povasivat.
Tuohon en tässä vaiheessa uskalla sanoa
sitä enkä tätä. Elämme erikoisia aikoja;
jännitteitä syntyy sinne tänne, yksi johtaa
toiseen ja ratkaisut millä sopua hierotaan
ja yhteiskuntarauhaa ylläpidetään on
mitä erikoisempia yhtälöitä.
Toivon kaikesta sydämestäni, että sopu
säilyisi ja saisimme elää rauhan aikaa.
Käyn lähes päivittäin Kivipuron kuntoutuskodilla ja siellä usein kuulen tarinoita
sota-ajasta niiltä viimeisiltä veteraaneilta jotka kyseisessä paikassa ovat kuntoutuksessa tai elämänsä ehtoopuolta elämässä. Ne tarinat eivät ole aina  
kauniita vaikkakin ne ovat äärimmäisen
mielenkiintoisia. Niissä on  vielä tänäkin
päivänä aistittavissa paljon pelkoa, hätää,
tuskaa jota ne miehet silloin aikoinaan
siellä rintamalla tunsivat kun taistelivat
tämän maamme itsenäisyyden  puolesta.
Jokainen kerrottu tarina nostaa muistoja
ja tunteita kertojassaan  pintaan; jokaisen  
tarinan myötä ne eletyt   hetket eletään
uudelleen ja jokainen muisto koskettaa
edelleen. Sen voi konkreettisesti aistia ja
nähdä kun veteraani kertoo tarinaansa,
ääni värisee ja silmäkulma kostuu. Mitä
minä tiedän muuta tehdä kuin kuunnella;
kuunnella ja tuntea suurta kiitollisuutta.
Heille kuuluu kaikki kunnia! Kiitos Teille!
Voi kun meillä jälkipolvilla olisi viisautta
ja ymmärrystä säilyttää ja vaalia sitä arvokasta perintöä joka meille on kalliisti
lunastettu.
PAUHA 16 – harjoitus toteutetaan taas
Lohtajalla huhtikuun puolessa välissä.
PAUHA on vakiinnuttanut paikkansa
menon reserviläisen vuosittaisessa kalenterissa ja se on yksi maamme suurimpia MPK:n harjoituksia. Tänä vuonna
PAUHA koostuu seitsemästätoista erilaisesta kurssista ja koulutustapahtumasta.   Kurssit koostuvat Puolustusvoimien
tilaamasta koulutuksesta, sotilaallisia
valmiuksia palvelevasta koulutuksesta ja
turvallisuus- ja varautumiskoulutuksesta.
Harjoituksen johtovastuu on tänä vuonna Keski-Pohjanmaan KOTU yksiköllä ja
harjoituksen tavoitevahvuus on reilu 400
osallistujaa!
Tässä vaiheessa pitää suunnata katsetta
jo myös pitkälle kevääseen. Jos sinulle
on epäselvää mitä tekisit vappupäivänä,
lähde mukaan perinteiseen vapunpäivän
Härmänmaan läpisoutuun joka on tänä
vuonna kymmenvuotis- juhlatapahtuma!
Miten tuolloin on Lapuan joessa vettä;
sen tietää vai kun tulet sen itse kokemaan!
Näillä askelmerkeillä, lyhyin syöksyin   ja
tien suunnassa!
Sisulla ja sydämellä
Maija Haanpää
Yksikön päällikkö

U

sean vuoden ajan on etsitty keinoja
miten Vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle (Vapepa) tärkeä toimijaryhmä, reserviläiset ja reserviläisjärjestöt, saadaan
aktiivisemmin mukaan Vapepan toimintaan. MSO-etsinnän myötä etsinnän
taktiikka on muuttumassa pienempien
toimintaryhmien käyttämiseen ja tämä
aiheuttaa väistämätöntä tarvetta saada
lisää koulutettuja ryhmän- ja partionjohtajia etsintätehtäville. Tarvitaan henkilöitä, jotka jo lähtökohtaisesti ymmärtävät
johdetun, koulutetun ja koordinoidun toiminnan tärkeyden kriisitilanteissa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu aloittivat
helmikuussa yhteisen koulutusprojektin,
jonka tavoitteena on tuottaa etsintäpartion ja etsintäryhmänjohtajia todellisiin
viranomaisten tukitehtäviin. Kurssi sisältää etäopiskelua PVMoodlessa, 2 päivää
lähiopiskelua sekä yhteistoimintaharjoituksen huhtikuussa. Kurssisisältö vastaa
Vapepan valtakunnallista etsinnän pe-

ruskoulutuksen ja ryhmänjohtajakoulutuksen sisältöä ja mahdollistaa osaltaan
etenemisen Vapepan koulutusjärjestelmässä Vapepa-johtaja koulutukseen ja
valmiuskouluttajakoulutukseen. Kurssilta
saa etsinnän peruskurssin ja maastojohtajakurssin todistuksen, sekä reserviläisille 4 rinnasteista KH-vuorokautta.
Kurssin jälkeen osallistuja tuntee toiminnan johtamisen perusteet, etsintäorganisaation rakenteen, hälyttämisen
ja valmiuden perusteet sekä tuntee perusetsintämenetelmät, myös uuden partioetsintämenetelmän. Osallistujalla on
kurssin jälkeen käsitys etsintätilanteen
johtamisesta, valmius suunnitella toimintaa ja valmius johtaa partion-, ryhmänja joukkueen suuruista yksikköä toimintatilanteessa. Osallistuja tietää ja tuntee
maastojohtajan velvollisuudet ja vastuut,
jonka lisäksi osallistujan paikka Vapepan
tehtävällä ja organisaatiossa on selvinnyt.
Koulutuksen perusajatuksena on yhdistää Vapepan etsintäkurssit ja muokata

niitä paremmin reserviläisille sopivaksi,
painottamalla johtamistoimintaa, taktista suunnittelua sekä käytännön harjoittelua eri muodoissaan. Tavoitteena on
rakentaa nousujohteinen koulutus, jonka
päämääränä on tuottaa Vapepan tarvitsemia vastuuhenkilöitä kadonneiden
henkilöiden etsintätehtäville sekä tarjota
reserviläisille mielekäs tapa tulla mukaan
toimintaan ja tuoda oma osaamisensa
viranomaisen avuksi.
Kevään koulutus on pilottikurssi, jota
tarkistetaan ja muokataan kurssin palautteen perusteella. Koulutuksesta on
tarkoitus rakentaa jatkoa ajatellen mahdollisimman tiivis ja kiinnostava koulutuspaketti, joka päätteeksi reserviläisten
on mahdollista päästä vastuullisiin tehtäviin viranomaisten tukena etsintätilanteissa.
Iso kiitos Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle ja Puolustusvoimille kurssille
osoitetusta tuesta ja arvostuksesta.
Aki Valonen Vapepa- johtaja, VAK

MPK Etelä-Pohjanmaan vuosipäiväjuhla juhlittiin Impivaarassa 13.12.2015.

J

uhlapuheen
piti
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Harri Setälä ja juhlan musiikista vastasi Ilmajoen soittokunta.
Rautaisella
ansiomitalilla
palkittiin
Pasi Löppönen Ilmajoelta, Arto Lammi Soinista, Jyrki Ilves Seinäjoelta
ja Hanna-Mari Hakojärvi Töysästä.
Jaakoon paasi / kouluttaja sai Jukka Pyhälahti Kurikasta ja Jaakoon paasi / Paikallispäällikkö Pekka Harjula Ilmajoelta
Yksikön päällikön pytty myönnettiin Sinikka Miettisen teamille Kauhajoelle. Sisu
-puukolla palkittiin Erkki Kallio Härmästä.

Harri Setälä

Sisupartiolaiset

MPK:n kultainen ansiomitali on
11.12.2015 myönnetty yksikön päällikkö
Maija Haanpäälle MPK:n valtakunnallisessa juhlassa Helsingissä.
Juhlan yllätysohjelmasta vastasi tänä
vuonna kauhajokinen Sisupartiolaisten
ryhmä jotka esittivät kuvaelman joulun
väreistä. Juhlan tarjoilusta vastasi Seinäjoen Seudun Sotilaskotisisaret. Parhaimmat kiitoksemme   kaikille juhlaamme
osallistuneille!
Maija Haanpää
		KUVAT LASSE KINNUNEN
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Pohjanmaan KOTUn kursseja PAUHA16 –harjoituksessa 22.-24.4.2016:
Pohjanmaan KOTU myös Facebookissa:
https://fi-fi.facebook.com/
MPKPohjanmaanKOTU/

Eloonjäämiskoulutus 1 (SERE A)
Perustaitoja eloonjäämisestä kaikille
eloonjäämiskoulutuksesta kiinnostuneille. Rajoitettu määrä paikkoja!
Tarkka-ammunta 5
Tarkka-ammunta 4-kurssin käyneille, joilla on oma TA -kivääri ja -varusteet.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset sivuilla
www.mpk.fi

Itsepuolustustaitoja naisille

KUVA: HANNU MAUNULA

Naisten sotilastaitokurssi
Varusmiespalveluksen suorittaneille naisille. Kurssi palauttaa mieleen varusmiespalveluksessa koulutettuja sotilastaitoja
sekä edelleen kehittää kurssilaisten kykyä
toimia ja taistella maastossa.
KUVA: PASI YLI-KORPELA

V
Perustamiskurssi
PAUHA16-harjoituksen perustamistoiminnan toteuttaminen ja perehtyminen perustamistoimintaan. Pohjanmaan , E-P:n ja K-P:n KOTUihin sitoutuneille maksuton. Paikkoja rajoitetusti!

KUVA: JOUKO LIIKANEN

Taktinen taistelukentän ensiapu 1 (TTEA 1)

Kurssilla opetetaan ryhmän toimintaa ja taisteluensiapua osana sitä. Kurssi ei
edellytä aiempaa ensiapuosaamista!

aasassa Maanpuolustuskoulutusyhdistys on järjestänyt useita ”Älä ole
uhri!” naisten itsepuolustuskoulutuspäiviä keväästä 2015 lähtien. Osallistujia on
ollut paljon, ja kurssin suosiota on lisännyt sekin, ettei kurssi edellytä aiempaa itsepuolustustaitojen osaamista ja mukaan
voi halutessaan ottaa myös puolisonsa
harjoituksiin.
Kursseilla onkin ollut rennon yhdessäolon
tunnelma vaikka harjoitteita on tehty tosissaan ja tehokkaasti.

Kurssin tarkoitus on parantaa naisten
valmiuksia puolustaa itseään päällekarkaajan hyökkäykseltä. Teemoina on ollut
mm. irrottautuminen päällekarkaajan
erilaisista otteista sekä suojautuminen
hyökkäyksiltä pystytilanteissa ja maassa.
Itsepuolustustekniikoiden ohella harjoitellaan uhkatilanteeseen liittyvää lainsäädäntöä ja toimintataktiikkaakin.  

Lainsäädännön liittäminen koulutukseen
on välttämätöntä, sillä hätävarjelun liioitteluun ei saa syyllistyä vaikka kyseessä
olisikin oikeudeton hyökkäys. Ilman toimintataktiikkaa kyseessä on vain reipashenkinen kamppailutreeni, ei varsinainen
itsepuolustuskoulutus.
Kaikki nämä on huomioitu pitämissämme koulutuksissa. Koska opitut tekniikat
vaativat jatkuvaa ylläpitoa, onnistuu se
myös halukkaille jatkamalla harjoittelua
”Älä ole uhri”- jatkokursseilla tai myös
MilFight kamppailujärjestelmän viikkoharjoituksissa.
Kursseja järjestetään myös vuoden 2016
aikana, seuraa MPK:n koulutuskalenteria!

Tervetuloa mukaan!
Pohjanmaan KOTU

Kurssikalenteri kevät 2016 MPK Etelä-Pohjanmaa
2.4

Varusmiespalveluksen päivä
MPK Seinäjoki

2 . - Tarkka-ammunta 1, TA1
3.4.
Mäenpään hiihtomaja;
Hopiavuoren ampumarata
9.4.

Sotilastaitokurssi
Seinäjoki

14.4.

Cooper-testi
Seinäjoki Keskusurheilukenttä

1 6 . - Eepee (SOK) Sotilastaitokurssi
17.4. Huissin ampumarata
Paikallispäällikkö Pekka Harjula ja kouluttaja Jukka Pyhälahti

2 2 . - Nuorten tutustuminen PV:n/
24.4. PAUHA16
Kurikka/ Lohtaja

Cooper-testi
Seinäjoki Keskusurheilukenttä

14.5.

Pistooliammunnan ABC
Tervahaminan ampumarata

14.5.

Hallinto- ja huoltopäivä (EPK)
Maalahti

14.5.

Maastontiedustelu / Sotatien
triathlon
Kauhava

1 3 . - Erityisnuorten leiri-Moon sel15.5. viytyjä
Kurikka
2 1 . - Kehitysvammaisten turvakurssi
22.5. Pekorannan leirikeskus

2 2 . - Alueturvallisuus / PAUHA16
24.4. Lohtajan leirintäalue

21.5.

Lauhan laskeutuminen
Isojoki

2 2 . - Joukkomuonitus nuoret / PAU24.4. HA16
Lohtajan leirialue

1.6.

Turvallisuustaitoja alavutelaisille yseille
Alavus

2 2 . - Esikunnan reservi / PAUHA16
24.4 Lohtajan leirialue

4.6.

Varusmiespalveluksen päivä
Härmänmaa

2 2 . - Tukialueen taistelutekniikka 1 /
24.4. PAUHA16
Lohtajan leirialue

8.6.

Cooper-testi
Seinäjoki Keskusurheilukenttä

11.6.

Maijan Maan ampumakilpailu
Hopiavuoren ampumarata

17.6.

Impivaaran suvisoitto
MPK Seinäjoki

2 2 . - Tukialueen taistelun perusteet /
24.4. PAUHA16
Lohtajan leirialue
Rautainen ansiomitali Arto Lammi ja Pasi Löppönen

12.5.

1.5.

Härmänmaan läpisoutu
Härmänmaa, Lapuanjoki
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Piirien yhteiset toimikunnat ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI R.Y. ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Piiriesikunta

Esikuntapäällikkö Marko Kaappola, Jaakko Liinamaa, Antti  Isosalo, Heikki Koivisto, Marko Mäki-Könnö Tuomas Taivalmaa, Heikki Tarkkanen, Mikko S. Säntti

Hengellinen ja perinnetoimikunta

Puheenjohtaja: Heikki Koivisto Seinäjoen Res., jäsenet Juhani Erkkonen Ilmajoen Res.ups., Aulis Harju Jalasjärven
Res., Alpo Korpinen Alavuden Res., Jani
Latva-Nikkola Seinäjoen Res., Pentti Lemettinen Lapuan Res.ups., Jaakko Linko
Ylihärmän Res., Tapani Mäki-Reini Isonkyrön Res., Väinö Pollari Isonkyrön Res.
ups., Jouko Siljamäki Teuvan Res.ups.,
Teuvo Veikkola Alajärven Res.ups. Markku Västi Vaasan Res.

Urheilutoimikunta

Puheenjohtaja Marko Mäki-Könnö Kauhajoen Res.ups., jäsenet: Juhani Arkkola
Isonkyrön Res., Olli Iso-Oja Vaasan Res.,
Jarmo Koskela Seinäjoen Res., Esko Leppä Jalasjärven Res., Juhani Luodeslampi
Ähtärin Res.ups., Timo Nyrhinen Ylistaron Res., Asko Sippola Kuortaneen Res.
ups., Esko Sippola Seinäjoen Res.ups.

Ampumatoimikunta

Jäsenet:   Aarno Ala-Honkola Alavuden
Res.ups., Juha Härkönen Kauhavan Res.
ups.   Antti Iso-Oja Ilmajoen Res., Teijo
Kimpimäki Jalasjärven Res., Tuomas Laitila Ilmajoen Res., Jani Luopa Ilmajoen
Res., Mika Raninen Kauhavan Res., Marko Talvitie Alavuden Res.ups.
Urheilu- ja ampumatoimikunnan kokoukset ovat pääosin yhteisiä.

Ampumatoiminnan vastuuhenkilöt (kokoavat piirien joukkueet)

Ilma-aseet   Teijo Kimpimäki ja Aarno
Ala-Honkola
Ampumamestaruuskilpailut   Aarno
Ala-Honkola ja Teijo Kimpimäki
Palvelusaseammunnat  Mika Raninen
Sovelletut reserviläisammunnat Jani
Luopa
Perinneasevastaava, henkilö haussa
Valtakunnallisiin ampumakilpailuihin haluavat ilmoittautuvat ko. lajin vastuuhenkilölle vähintään viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Lakeuden Maanpuolustaja lehden toimituskunta

Päätoimittaja Ulla Muurimäki, toimituskunnan jäsenet: Niilo Hakala Teuvan Res.
ups., Matti Heinonen Jalasjärven Res.,
Antti Isosalo Kauhavan Res., Kai Kaistila
Seinäjoen Res., Erkki Kallio Ylihärmän
Res., Olavi Koskinen Laihian Res., Tuomo
Kotkaniemi Seinäjoen Res.ups., Heikki
Makkonen Ähtärin Res.ups., Jarmo Mäki-Ketola Kauhajoen Res.ups., Mikko S.
Säntti Kurikan Res.  

PIIRIHALLITUS 2016				

PIIRIHALLITUS 2016

Puheenjohtaja
I Varapuheenjohtaja
II Varapuheenjohtaja
Sihteeri

Puh.joht. Kaappola Marko
I vpj
Taivalmaa
II vpj
Mäki-Könnö
Sihteeri
Muurimäki

Liinamaa Jaakko
Tarkkanen Heikki
Mikko S. Säntti
Muurimäki Ulla

HALLITUKSEN JÄSENET 23
			
		
Alahärmä
Risikko Jouni
Alavus
Vilmilä Keijo
E-P:n Res.naiset
Sysilampi Pirkko
Ilmajoki
Löppönen Pasi
Isokyrö
Arkkola Juhani
Jalasjärvi
Leppä Esko
Jurva
Laiteenmäki Markku
Kauhajoki
Lappalainen Leo
Kauhava
Ristaniemi Hannu
Korsholmsnejden
Pada Patrik
Kuortane
Viitanen Mika
Kurikka
Mähönen Arto
Laihia
Tarkkanen Heikki
Lapua
Myllykoski Petri
Peräseinäjoki
Kanto Mikko
Seinäjoki
Koskela Jarmo
Seinäjoki
Hakulinen Esko
Teuva
Tuisku Jarkko
Vaasa
Ala-aho Juha
Vaasa
Oksanen Jukka
Vähäkyrö
Hakomäki Jaakko
Ylihärmä
Mäki Mika
Ylistaro
Loukola Jarkko
Ähtäri
Oikari Tapio

VARSINAINEN JÄSEN

Jurvan Reserviläiset ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään pe
1.4.2016 klo 19.00 Pizeria Palmassa.
Sääntömääräisten kevätkokousasioiden
lisäksi päätetään uusien sääntöjen hyväksymisestä.
Tervetuloa !
Hallitus

Tuomas
Marko
Ulla

HALLITUKSEN JÄSENET 			VARAMIES			
Alavus

Lamminmäki
Harju Riku
Jylhä Mikko
Länsikallio Juha-Matti
Tuuri  Tuomo
Peura Jukka
Palomäki Seppo
Kuntola  Sami
Talvitie Jussi
Harjunpää Jussi
Lammila Mika
Hautala  Niko
Rintamäki Raimo
Luodeslampi  Juhani

VARAJÄSEN		Ilmajoki
Yli-Rahnasto Harri
Hellinen Jari
Norrbacka Kaisu
Laitila Veli-Jussi
Ikola Kari
Saarela Kari
Ketola Sami
Yli-Teevahainen Ville
Malm Jukka
Wörlund Håkan
Vähämäki Jukka
Myllymäki Tapio
Koskinen Olavi
Koskiniemi Kaarlo
Mäki Sami
Ala-Hiiro Jorma
Ojala Jari
Korpela Jaakko
Koukku Timo
Reinisalo Jussi
Rouhiainen Juha
Kallio Erkki
Takala Jussi
Marin Jukka

Isokyrö
Jalasjärvi
Kauhajoki
Kauhava
Kuortane
Kurikka
Lapua
Seinäjoki
Seinäjoki
Ylihärmä
Ylistaro
Ähtäri

Risto Kujala Veli
Nikkola Juha
ölsö Erkki
Hongisto Jouko
Mäki-Ketola Jarmo
Partanen Eero
Uusipaasto Jouni
Rinta-Hoiska Pekka
Sippola Esko
Sysilampi Jukka
Kattelus Vesa
Hanhikoski Tapani
Hallila Veikko

Kutsutaan paikalle 						
Kadettipiiri

Seppä Jarmo

Lisäksi niiden toimivien kerhojen puheenjohtajat/yhteyshenkilöt,
jotka eivät käyttäneet hallituspaikkaoikeuttaan
Alahärmä
Heikkilä Jaakko
Evijärvi
Lehto Sakari
Isojoki-Karijoki
Honkanen Masi
Kortesjärvi
Hakala Heikki
Lappajärvi
Kuoppala Heikki
Teuva
Peltoniemi Mikko
Töysä
Ahtola Olli

Lisäksi seuraavien toimivien yhdistysten, jotka eivät ole käyttäneet
hallituspaikkaansa, edustajat kutsutaan hallituksen kokouksiin
Alajärvi
Isojoki
Karijoki
Suupohja

Nygård Jouko
Perkiö Raimo
Hautaviita Timo
Jukka Kangasniemi

Tapahtumakalenteri 28.4-17.12.2016
KOKOUSKUTSU
Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry:n sääntömääräinen

Kevätkokous

Impivaaran toimipisteessä os. Impivaarantie 25 Seinäjoki
torstaina 31.3.2016 klo 18.30.
Kahvitarjoilu klo 17-45.-18.30
Tervetuloa!
Piirihallitus

28.4.

Sotahistoriallinen filmi-ilta
Kristiinakaupunki

huhtitoukokuu

Piirihallituksen kokoukset
3/16 yhdistysten some
koulutus

Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri
ry:n sääntömääräinen

Kevätkokous

Impivaaran toimipisteessä os. Impivaarantie 25 Seinäjoki
maanantaina 4.4.2016 klo 18.30.
Kahvitarjoilu klo 17-45.-18.30
Tervetuloa!
Piirihallitus

6.9.

Reserviupseerin
4/16
Kauhajoki

15.9 menn.

LMP lehden lehtijutut toimistolle

Toukokuu
15.5.

LMP lehden lehtijutut toimistolle

21.5.

Lauhan laskeutuminen
Kauhajoki-Isojoki

hallitus

RESUL mitalihakemukset
RESUL:oon
Lokakuu
LMP-lehti 3/16 ilmestyy
13.10

Reserviläispiirin
5/16
Seinäjoki

Ke s ä ku u n LMP lehti 2/16 ilmestyy
alku

vko 43

Res. Piirin syyskokous
Paikka haussa!

13.6-31.7.

Piiritoimisto ja MPL:n toimisto suljettu

Marraskuu

RUL 85v
Hamina

15.11. menn. LMP lehden lehtijutut toimistolle

Kesäillan kirkko
Teuva

19.-20.11

Liittokokoukset
Lappeenranta

Reserviläispyöräily
Isokyrö

30.11.

Res.ups.piirin syyskokous

Kesäheinäkuu

Elokuu

KOKOUSKUTSU
KOKOUSKUTSU

Laihian Res.
Kurikan Res.

5.8.

13.8.

4.9.

Reserviläispiirin
4/16
Seinäjoki

Res.ups.piirn hallitus 5/16
Seinäjoki

Joulukuu

Syyskuu
1.9.

1.11.

hallitus

hallitus

Jatkosodan päättymisen
muistohetki
Kauhava

5.12

Itsenäisyyspäivän
taanotto

vas-

LMP-lehti 4/16 ilmestyy
17.12.

Suosituspäivä joulutulille
Yhdistysyksittäinen
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Silakkalaatikkoa!

M

KUVA: MIKA MÄKI

itä ihmettä silakkalaatikolla on tekemistä maanpuolustustyössä?

Mika Mäki, Ylihärmän Reserviläiset ry:n
puheenjohtaja

- Me Ylihärmän reserviläiset olemme
ottaneet tavoitteeksemme vapaussodan
ensimmäisen päämajan tunnettavuuden
levittämisen vieläkin paremmin ihmisten
tietoisuuteen. Mannerheim tuli esikuntineen Ylihärmään tammikuun 27. päivä eli myöhemmin vakiintuneen nimen,
tammisunnuntain illalla ja perusti sodan
ensimmäisen päämajansa Viitasalon Erkin kaupan yläkertaan
Miksi sitten juuri Ylihärmään? Tähän ei
ole löydettävissä vastausta kirjallisuudesta, mutta jos arvaillaan:   Ylihärmä
oli suuri Saksaan lähteneiden jääkärien
paikkakunta. Aktiiviset värvärit J.S Kivimäki, Kustaa Vesiluoma ja Artturi Leinonen olivat saaneet aikaan voimakkaan
itsenäisyyteen tähtäävän aatteen paikkakunnalla.   Viitasalon kauppa oli keskellä
kylää hyvän puhelinyhteyden päässä.
Kauppiaan poika Erkki Viitasalo oli jääkärikoulutuksessa Saksassa ja oli palannut Suomeen kuukautta aikaisemmin.
Vielä paikkakuntana Ylihärmän sijainti
oli hyvä, yksi suurimmista venäläisistä
varuskunnista oli Lapualla vain alle 20
km:n päässä, vaara pohjoisesta ei ollut
kovinkaan suuri, eikä päämajalla ollut
saarretuksi tulemisen uhkaa.
Mannerheimin tulo esikuntineen hevoskuljetukseksella Vaasasta ei ollut aivan
yksinkertaista. Saattue pysäytettiin Vöyrin ja Ylihärmän rajalla olevalla vartioasemalla. Herrojen kulusta yritettiin ottaa
selvää. Kaupinmäen isäntä Juho oli vartiopaikan johtaja, jonka vastuulla oli kulkuluvan antaminen. Kulkijat olivat vieraita
hänelle ja koko vartioryhmällle – olihan
kenraali Mannerheim vasta pari päivää
aiemmin nimitetty Suomen armeijan ylipäälliköksi.

Tässä huoneessa, Viitasalon kaupan yläkerrassa Ylihärmässä Mannerheim piti vapaussodan ensimmäistä päämajaa tammisunnuntaina 27.1.1918.
Vartiopaikalta seurue pääsi kuitenkin
jatkamaan matkaansa. Mannerheim
muistelmissaankin muistelee tapausta
ja hänelle ja hänen esikunnalleen Juho
Kaupinmäen toivotuksen ”Toimikaa sitte niinkum miähet”.   Perillä Viitasalossa
herrat olivat vielä pitkään naureskelleet
vartiopäällikön toivotuksesta. Näin on
kertonut paikalla ollut talon tytär Sanna
Kujala.

Mitenkä silakkalaatikko tähän liittyy?

Viitasalon kaupan nykyisen omistajan
äiti Sanna Kujala os. Viitasalo oli silloin
16-vuotias ja autteli äitiään kaikessa tarvittavissa tehtävissä. Hänelle olivat jääneet hyvin muistoon ”isot sotaherrat” ja
mitenkä he vielä Viitasalossakin nauroivat alkuillalla tapahtuneesta vartion toivotuksesta.
Sanna on muisteluissaan kertonut, miten
päämajassa toimittiin ja mitä väelle Viita-

Varusmiespalvelukseen

T

ulevat alokkaat olivat saaneet joulupostia Kurikan maanpuolustusjärjestöiltä. Joulutervehdyksen tarkoituksena
oli saada paikalle kaikki Kurikkalaiset
(ml Jurva) 2016 varusmiespalveluksensa
aloittavat nuoret miehet/naiset. Kutsua
saapua ma 28.12 klo 18.00 Kurikan Yhteiskoulun d-aulaan olikin noudattanut
yli 30 nuorta.
Paikalle olimme saaneet Kurikan kau-

salossa tarjottiin: Heille tarjottiin silakkalaatikkoa ja kahvia.
Tänäänkin, lähes 100 vuotta tapahtuman
jälkeenkin Ylihärmän reserviläisten järjetämissä, tammisunnuntaihin liittyvissä
tapahtumissa tarjotaan aina samaa, mitä
päämajassakin: silakkalaatikkoa ja kahvia. Samalla annetaan tietoiskuja reitin ja
historian tapahtumista.
Päämaja-marssia voidaankin luonnehtia
historiallis - liikunnallis – kulinaristiseksi
tapahtumaksi.

Mika Mäen mukaan

- Tavoitteenamme on, että joka kerta,
kun syödään tai mainitaan muuten sana
silakkalaatikko, tulisi siitä mielleyhtymä
vapaussodan ensimmäiseen päämajaan
ja tammisunnuntaihin. Tämä on sitä,
hiukan toisenlaista sotien perinteen siirtämistä nykyaikaan.

KUVA: MIKA MÄKI

pungin kummiyksikön edustajia Porin
Prikaatin Niinisalon varuskunnasta. Kuljetuspatterista alikersantit Niko Kaari ja
Henri Heikkonen, molemmat Teuvalta.
Paikallaolijat toivotti tervetulleiksi Mikko
S. Säntti lisäksi yhdistyksistä paikalla olivat Sami Kuntola, Timo Kuusisto ja Arto
Mäkipelto.
Aluksi yhdistykset tarjosivat kuulijoille
kahvia ja lämpimiä pullia pipareiden kera.

Varusmiesinfo tilaisuuksien tarkoituksena on pehmentää niitä ajatuksia joita
mm. isot pojat ovat kertoneet sekä vastata mieltä kaivertaneisiin kysymyksiin.
Monella oli jo tiedossa tai tavoitteena
palvelusajan pituus, ollakko 165 vrk:tta
vaiko 347 vrk:tta. Seitsemän kättä nousi
ylös kun kysyttiin tavoitteena olevan Reserviupseerikoulun. Monella oli halu saada johtajakoulutusta.

Ylihärmäläiset ovat järjestäneet jo kolme
kertaa Päämaja-marssin nimellä kulkevan tapahtuman. Joka vuosi se pyritään
lähelle tammikuun 27. päivää olevalle
lauantaille. Tänä vuonna aika oli viikonvaihde ennen ko päivää. Reitti kulki
vartiopaikalta Pakan kylästä pääasiassa
rauhallisia metsäteitä Viitasalon kaupan
editse Kiistolaan, entiselle suojeluskunnan talolle, jossa kaikille tarjottiin perinteisesti silakkalaatikkoa ja kahvia.
Osallistujamäärä kasvaa edelleen, joten
ensi vuonna joudutaan todennäköisesti
reittiä hiukan muuttamaan, koska Kiistolan kapasiteetti ei enää riitä palvelemaan
lisääntyvää osallistujamäärää.

Erkki Kallio

Alikersantit Kaari ja Heikonen kävivät
varuspalveluksen ensi herätyksestä aina
kotiuttamiseen saakka läpi. Perusteellisen
selvityksen ansiota varmaankin oli
että kysyttävää ei enää paljon jäänyt.
Turvallisuudessa korostui lomamatkojen
turvallisuus, kumpaisenkin ohje oli
käyttää ns. julkisia kulkuneuvoja, varsinkin
Kajaaniin
palvelukseen
menijöiden
osalta.
”Ottakaa mukaan jotain josta pidätte,
murua vast. Sillä saattaa olla että Sotilaskodin ovet eivät teille heti avaudu” evästi
alik Kaari lähtijöitä.
Alik Heikonen mainitsi tärkeän asian ”
Pitäkää yhteyttä kotijoukkoihin, hekin
haluavat tietää miten teillä menee”
Palvelusturvallisuus oli esillä ettei Syndallenin kaltaiset ikävät tapahtumat toistuisi.
Loppu toteamuksena voisi todeta että
Kurikasta on lähdössä hyvää ja reipasta
ainesta toteuttamaan lakisääteistä palvelustaan isänmaamme hyväksi. Toivotamme heidät myös jäseniksemme tulevaisuudessa.
Mikko S. Säntti
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Maakunnallinen Tammisunnuntain muistojuhla Ähtärissä
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KUVAT: HEIKKI MAKKONEN

Kuvassa palkitut ja palkitsijat: Vararehtori Jorma Yli-Kaatiala (vas.) Tiia Vuorinen, Meri Rämö, Jaakko Saarinen, kirjoituskilpailun
voittaja Marianna Österlund sekä eversti evp. Jorma Jokisalo. Palkituista puuttuu Eero Aittolampi

M

aakunnallinen Tammisunnuntain
muistojuhla järjestettiin Ähtärissä
perinteitä vaalien tammikuun viimeisenä
sunnuntaina. Juhla alkoi messulla Ähtärin
kirkossa. Messun päätteeksi lähetettiin
seppelpartiot kunnioittamaan sekä vapaussodan valkoisten että punaisen puolen uhreja kuin myös talvi- ja jatkosodan
kaatuneita sankarivainajia.   Päiväjuhlalla
pidettiin Sedu Koulutiellä, jossa kuultiin
puheiden lisäksi monipuolisia musiikkiesityksiä sekä palkittiin nuoria kirjoittajia
sekä yhdistyksen ja juhlan hyväksi työtä
tehneitä.
Tervehdyspuheessaan Vapaussodan ja
Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistyksen puheenjohtaja, eversti
evp. Jorma Jokisalo taustoitti itsenäisyyden syntyaikaa sekä Tammisunnuntain
taustaa: Tammisunnuntaita vietetään
tammikuun viimeisenä sunnuntaina sen
vuoksi, että suojeluskunnat alkoivat riisua venäläisjoukkoja aseista Pohjaamalla
27.-28.1.1918. Tervehdyspuheen jälkeen
lukion oppilaat sytyttivät muistokynttilän.

Maanpuolustustahto kasvanut

Juhlapuheen piti kansanedustaja, Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savola.
Savola oli iloinen reserviläisliiton jäsenmäärän kasvusta sekä siitä, että maanpuolustustahto on kasvanut
- Viime marraskuussa tehdyn tutkimuksen mukaan 78 prosenttia suomalaisista puolustaisi maatamme sotilaallisesti, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta.
Vuodentakaista nousua oli kaksi prosenttia. Kun samaa kyselyä tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1970, vain 42 prosenttia vastaajista olisi tarttunut aseisiin
epävarmassa tilanteessa. Usein arvosteluakin osakseen saanut viranomaisten
ja maanpuolustusjärjestöjen työ suomalaisten maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi on siis todellisuudessa toiminut
hyvin.
Neuvostoliiton hajoamisen ja Varsovan liiton purkautumisen jälkeen useat
maat supistivat armeijoitaan. Mm. Ruotsi purki muutamassa vuodessa ison kenttäarmeijansa ja lopetti yleisen asevelvollisuuden. Euroopassa ajateltiin, että
sotilaallinen vastainasettelu oli ohi. Vastakkainasettelun aika on palannut ja tätä
taustaa vasten puolustusratkaisumme
näyttää hyvältä, mutta parannettavaakin
on sanoi Savola.
- Suomen puolustusjärjestelmä vastaa
nykyisellään huonosti hybridisodan haasteisiin. Operatiiviset joukkomme ovat

normaalitilassa hyvin pienet ja varsinkin
maavoimien operaatiokykyisiä yksiköitä
on hyvin rajoitetusti. Niitä toki saadaan
kootuksi valmiutta kohottamalla tai kutsumalla reserviläisiä kertausharjoituksiin
mutta kovin nopeasti tämä ei käytännössä tapahdu.
- Mikäli muutamme lainsäädäntöä
niin, että kertausharjoituksiin voidaan
kutsua välittömästi tai merkittävästi nykyistä pienellä varoajalla, on meidän kehitettävä myös sijoitusmenettelyitä. Ainakin operatiivisiin joukkoihin sijoitettavat
reserviläiset on valittava nykyistä tarkemmalla seulalla, jotta erilaisiin sodan
ajan tehtäviin saadaan sijoitettua osaavat, halukkaat ja siviilielämästä nopeasti irtaantumaan kykenevät reserviläiset.
- Suomen ja Ruotsin väliselle sotilasyhteistyölle ollaan molemmissa maissa selvästi valmiimpia ja yhteistyötä halutaan
lisätä. Oma jäsenistömme kannattaa eniten puolustusmateriaalihankintojen sekä
sotilaskalustoon liittyvän ylläpidon yhdistämistä. Itsekin pidän tätä järkevänä ja
kehittäisin myös sotilaallisen tilannekuvan jakamista, yhteistä harjoittelua sekä
yhteistyötä sotilaskaluston ylläpidossa ja
siihen liittyvässä koulutuksessa.
- Omaa, itsenäistä, uskottavaa ja koko
maan kattavaa puolustusjärjestelmää
on jatkossakin aina ylläpidettävä. Tätä
asiantilaa ei muuta se, liittoudummeko
mahdollisesti joskus tulevaisuudessa vai
jatkammeko sotilaallisesti liittoutumattomana. Omasta, kansallisesta puolustuksesta on aina ja kaikissa olosuhteissa
pidettävä kiinni. Se on toimivin henkivakuutuksemme nyt ja tulevaisuudessa
totesi Savola.
Puolustusvoimien tervehdyksen juhlaan
toi Pohjanmaan aluetoimistosta everstiluutnantti Mika Piiroinen ja päätössanat
lausui Ähtärin kaupunginvaltuuston pj
Heimo Pirttimäki.
Musiikista huolehtivat Pohjanmaan
Maanpuolustussoittokunta
johtajanaan kapteeni Sami Salmivuori, LauluKAS-kuoro johtajanaan dir.mus. Kaarina
Savela, dir.mus Heikki Savola, kantele
sekä Merikanto-opiston oppilaat Helmi
Heikkilä, Pilvi Heikkilä, Riina Mäenpää ja
Miyu Murai.

lissa. Paikalla on koko pienen pitäjämme
väki, kukin pukeutuneena parhaimpiinsa. Korkokengät kopisevat lattiaa vasten
ja iloinen puheensorina kaikuu seinästä
toiseen leikitellen salin kattorakenteissa.
Minulle on varattu paikka salin etuosaan,
aivan lavan reunalta, joten joudun hieman kurkottelemaan kaulaani nähdäkseni lavalle.

Kirottu pyörätuoli.
Näin alkaa voittanut kirjoitus.   Kirjoittaja tarkastelee asioita sotaveteraanin
kannalta ja antaa veteraanin aistia nykypäivää ja muistella menneitä. Veteraani istuu pyörätuolissa veteraaneille
järjestetyssä juhlassa, jonka aikana hän
käy lävitse omaa elämäänsä. Kertojana
on veteraani ja siksi kirjoitus on minä muodossa.
- Puhujat kuvailevat sotaa tietämättä
yhtään mitään, mistä puhuvat. He eivät ole olleet siellä ja kokeneet samoja
asioita, mitä me olemme joutuneet kokemaan. Katseet kääntyvät puoleemme ja
tunnen itseni typeräksi. Olen kuin apina
eläintarhassa, vailla minkäänlaista ihmisarvoa ja yksityisyyttä kaikkien katseiden
alla. Kunpa he tietäisivätkin.
Tämä jälkeen veteraani muistelee
kuinka hän nuorena Hugo –pojan isänä
lähti rintamalle
- Ainoa asia mitä en vieläkään siltä
ajalta muista on se, kenen puolesta minä
taistelin. Kuka on oikea viholliseni? Luulen, että olin itse pahin vastustajani. Ystäväni tapasivat kutsua sotaa ”vapaussodaksi”. Minä kutsuin sitä murhaksi alusta
alkaen. Vaikka takkini hihassa oli valkoinen merkki, en kokenut olevani valkoi-

nen. En sopinut muiden sotilaiden joukkoon, jotka halusivat taistella viimeiseen
mieheen asti punaisia vastaan ja vitsailivat rajusti heidän kustannuksellaan. En
kyllä kokenut olevani punainenkaan. Olin
murhaaja.
Sota sai Tampereella yllättävän käänteen, kun punaisten puolella taisteleva
velipoika tuli yllättäen nurkan takaa:
- Se tapahtui Tampereella huhtikuussa 1918. Hän tuli niin yllättäen nurkan
takaa suoraan eteeni, etten ehtinyt edes
tajuta, mitä tapahtui. Sormeni painoi
kuin käskystä liipaisinta ja luoti lävisti
hänen rintansa suoraan sydämen kohdalta. Päässäni kohisi ja sydämeni tuntui
pysähtyneen, enkä usko, että se kovin
kaukana olikaan. Epäusko, pettymys ja
käsittämätön viha otti minut valtaansa
ja ravisteli minua kuin hurrikaani pientä
puutarhavajaa. Ei minulle voinut käydä
niin. Minun kädestäni.
Vapaussota traumatisoi veteraanin. Joka
yö hän palasi rintamalle, nukkui huonosti,
oli ärtynyt. Vuosien kuluessa tilanne helpottui.
Keski-ikää lähestyvä veteraani sai kutsun
talvisotaan, jossa haavoittui jalkaan jo
kuukauden sotimisen jälkeen. Hän oli onnellinen, ettei tarvinnut palata rintamalle.
Viimeiset kymmenen vuotta hän on istunut pyörätuolissa, koska haavoittunut
jalka ei parantunut hoitovirheen ja kaatumisen takia. Veteraani sai helpottavaa
ammattiapua painajaisiin ja veljen surman aiheuttamaan ahdistukseen.
- Pitkäveteinen puhe loppuu ja palaan
ajatuksissani takaisin nykyhetkeen. On
Hugon tyttären Lindan aika laulaa luokkansa kanssa. Siinä tätä nuorta sukupolvea katsoessani tajuan työni merkityksen
ja oman onnekkuuteni. Vaikka jouduin
tekemään tahtomattani julmia tekoja rintamalla, en syytä enää itseäni, Veljeni oli
tarkoitus kuolla siinä hetkessä ja juuri sillä
tavalla, niin uskomattomalta kuin se nyt
tuntuukin
- Näissä lapsissa elää tulevaisuuden
toivo, ja jos en olisi ollut rintamalla vielä
talvisodassakin taistelemassa isänmaamme puolesta, ei näillä pienillä ihmeillä olisi mahdollisuutta näin hyvään elämään
kuin mitä he nyt voivat elää.
- Heidän käsiinsä jää tämän maan
kohtalo. He rakentavat siitä näköisensä
ja aloittavat uuden aikakauden täynnä
toivoa ja rakkautta. Toivon sydämestäni, että he luovat tästä maan, josta me
voimme olla ylpeitä sieltä pilvenreunalta
katsellessamme.”
Heikki Makkonen

Kirjoituskilpailu Ähtärin lukiolaisille

Kirjoituskilpailun voitti Marianna Österlund, jonka kirjoituksen aiheena oli Sodan perintö.
- On joulukuun kuudes päivä vuonna
1989 ja istun täyteen ahdetussa juhlasa-

Sinisellä Ristillä huomioitiin
Marja-Liisa Salminen (vas.), Matti Latvala, Tapani Kaistila, Veikko Hallila, Juhani Mattila ja Harri Yli-Rahnasto.
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Suojeluskunta ja Lottamuseolle tukea

KUVA: UM

Tukiyhdistyksen puheenjohtaja
Jorma Jokisalo ja sihteeri Juha
Levonen.

sillä, järjestämällä kulttuuritapahtumia ja
arpajaisia sekä myymällä kannatustuotteita. Yhdistys voi myös ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja.
Teksti lyhennetty Johanna Haverin kirjoituksesta

Haluatko tukea Suojeluskunta- ja Lotta
Svärd -museon toiminnan jatkumista?

A

rkkitehti Alvar Aallon suunnitteleman ja 1925 valmistuneen Etelä-Pohjanmaan Suojeluskuntapiirin piiriesikunnan kiinteistön rapistuva kunto
sekä huhut kiinteistössä toimivaan Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museoon
kohdistuvista säästöistä saivat vapaaehtoisen maanpuolustustyön ystävät eri
puolilla Suomea huolestumaan. Maaliskuussa 2014 nämä isänmaan ystävät
päättivät perustaa Seinäjoella sijaitsevan
kiinteistön ja museon tueksi Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon Tuki ry:n..

Autenttinen miljöö vaatii korjausta

Lähes 90-vuotiaan kiinteistön kaikissa
kolmessa rakennuksessa on lähiaikoina

paljon välttämättömiä korjaustarpeita.
– 1920-luvulla tehdyt sähkötyöt uusittiin
päärakennuksessa viime talvena, samoin
sen ulkokatto, mutta moni paikka vaatii edelleen korjausta, kertoo Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon Tuki ry:n
hallituksen puheenjohtaja eversti (evp)
Jorma Jokisalo. – Olemme saaneet Poliisihallituksen luvan kerätä rahaa mm.
päärakennuksen huonossa kunnossa olevien ikkunoiden korjaamiseen.

Tukea myös näyttelytoimintaan

Tukiyhdistys auttaa omalta osaltaan
myös museon näyttelytoimintaa. Tavoitteena on, että yhdistys järjestäisi vähintään yhden näyttelyn vuodessa.

Karijoella sotilaan virsi-ilta 27.4

KUVA: NIILO HAKALA

Karijoen suunnittelukokouksen edustajina paikalla oli edessä vasemmalta Antero
Honkasalo (res.upseerit), Pekka Taristo (seurakunta) ja Veikko Keto (reserviläiset).
Takarivissä vasemmalta Tuulikki Luoma (kuoron johtaja), toiminnanjohtaja Ulla
Muurimäki, Olli Salmela (perinnelaulaja) ja Jukka Kangasniemi (seremoniamestari).

K

arijoen seurakuntatalolla kokoontunut toimikunta päätti pitää veteraanipäivänä ke 27. huhtikuuta klo 18 kaikille
tarkoitetun Sotilaan virsi-illan Karijoen
kirkossa. Virsi-illan ohjelma koostuu isänmaallisten virsien veisuusta, Karijoen
veteraanien perinnelaulajien esityksistä Tuulikki Luoman johdolla ja kanttori
Pekka Tariston urkumusiikista. Laulujen
lomassa kuullaan lyhyet puheenvuorot
majuri Jan Erik Juslinilta ja pastori Seija Lähteenmäeltä. Illan juontajana on

everstiluutnantti Niilo Hakala.
Suupohjassa näitä reserviläisjärjestöjen
aloitteesta pidettyjä iltoja on ollut jo Kristiinassa ja Kauhajoella. Idean isä Jukka
Kangasniemi korostaa tilaisuuden olevan
reserviläisten kunnianosoitus veteraanipolvellemme.  Tilaisuudessa myös kerätään kolehti Karijoen veteraanityölle.
Niilo Hakala

– Seuraava näyttely kertoo suojeluskuntien merkittävästä vapaaehtoisesta
maanpuolustustyöstä, Jokisalo sanoo.
Kaikki näyttelytoimintaan liittyvät toimenpiteet yhdistys toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa.
– Pyrimme auttamaan museota myös
aineellisesti.
Esimerkiksi
Mannerheim-näyttelyä ja myös muita tulevia
näyttelyitä varten keräsimme jäseniltä
sekä muilta lahjoittajilta varat 11 uuteen
ja asianmukaiseen näyttelyvitriiniin, Levonen kertoo.
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon
Tuki ry toimii koko Suomen alueella ja
rahoittaa työnsä erilaisilla rahankeräyk-

Talvisodan muistopäivä 13.3

Poliisihallitus on myöntänyt Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon Tuki ry:lle luvan rahankeräyksen toimeenpanemiseksi koko maan alueella lukuun ottamatta
Ahvenanmaata (POLIISIHALLINNON
LUPA: POL 2014-17509).
Rahankeräystili: OKOYFIHH, FI68 5419
0120 2367 44
Kiitollisuudella otamme kaiken tuen vastaan.
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon
Tuki ry

Suojeluskunta ja Lottamuseon tuelle
tunnustusta
Suojeluskunta ja Lotta Svärd museon
tukiyhdistys palkittiin työstään Artturi
Leinosen palkinnolla.  Tukijärjestö on varainhankinnallaan mahdollistanut mm.
museon ikkunoiden ja sähkötöiden uusimista.
Tänä vuonna Artturi Leinosen palkinto
jaettiin kahdelle, toinen palkinnonsaaja oli jurvalainen valokuvaaja, erityisesti
muotokuvistaan tunnettu Kalervo Puskala.

KUVA: TUOMO KOTKANIEMI

Perinteiseen tapaan reserviläispiirit järjestävät
Talvisodan päättymisen muistohetken Taipale-Vuosalmi patsaalla Seinäjoella 13.3. Tilaisuus
alkaa sunnuntaista johtuen vasta Jumalanpalveluksen jälkeen klo 12.
Patsaalla puhuu kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila, Seinäjoen veteraanikuoro esiintyy.
Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu seurakuntakeskuksessa, jonka tarjoaa Käyttöauto.
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Urheilukalenteri 10.3-31.12.2016
Aika

Laji

21.5.

Lauhan laskeutuminen
Kauhajoki
Coopperin testit
Paikkakunnittain

13.8.

Reserviläispyöräily, pyörämarssi
Isokyrö

syys-loka

Häjyn rinki

Kilpailut
17.4.

Hallimestaruus ruutiasein
Vaasa

26.4.

Ammunnat perinnekivääri 100m
Ilmajoki

6.5.

Kaksoishirvi
Jalasjärvi

9.5

Ammunnat perinnekiv. 150m, 3-as. ja m
Vaasa

10.5.

Ammunnat perinnepistooli
Ilmajoki

14.5.

Ammunta perinnekivääri ja kiik.kiv 300m
Kauhava

24.5.

Palvelusaseammunta kiv. Res. ammunta
Kauhava

6.6.

Ammunta puoliautomaattikiv. 3-asent.+ m.
Vaasa

12.6.

Palvelusaseammunnat 3 ja 4 (pist)
Peräseinäjoki

19.6.

Ampumakilpailu pist
Vaasa

17.7.

SRA
Ilmajoki

1.8.

Ammunta puoliautomaattikiv. 150 RA7
Vaasa

6.8.

Kenttä, pystykorva, kiik.kiv. , diopteri
Kauhava

7.8.

Ampumakilpailut pien.kiv
Vaasa

Vaasan Reserviläiset ry järj++estää E-P:n
reserviläispiirien pm halliampumakilpailut Vaasassa sunnuntaina 17.4.
Osoite: Wolffintie 36 F 2 rappu.
Pienoiskivääri pystykilpailu non-stop
kilpailuna : Ampuminen aloitettava klo
9.00-11.00, Ampuma-aika 1 tunti.
Ruutipistoolikilpailu alkaa; I erä klo 12.30,
II erä klo 14.30.
Pienoispistooli: Kaikki sarjat 30 + 30 Is                                                                                                     
Pienoiskivääri: 40 Is, pystyasento, kaikki
sarjat
Ilmoittautumiset 13.4.2016 mennessä:
olli.isooja@gmail.com                   
HUOM! Ilmoittautumislista myös Vaasan ampumahallin ilmoitustaululla.

Kilpailukutsu:

Ampumajuoksu pien.kiv
Kurikka

25.-26.11.

Ilma-ase
Isokyrö

9.7.

Valtakunnallinen RESUL:n golf
Ähtäri

Lauhalle 21.5

Vaasan Reserviläiset ry järjestää E-P:n
reserviläispiirien PM PERINNEKIVÄÄRI 150m Vaasassa 9.5. (makuu ja
3 -asento)
Kivijärven ampumarata maanantaina
9.5.. Erät 15.30 ja 18.00
Huom: ennakkoilmoittautuminen la
7.5. mennessä! (raimo.keskihannula@
gmail.com)

Kilpailukutsu:

Vaasan Reserviläiset ry järjestää E-P:n
reserviläispiirien PM ITSELATAAVA
RESERVILÄISKIVÄÄRI 150m Vaasassa 6.6.
(makuu ja 3 –asento sekä pika-asentokilpailu) Lisäksi avoin kilpailu: RA7
Kivijärven ampumarata maanantaina
6.6.Erät klo 15 ja 17.30. Sarjat: AK-pohjaisille ja avoin sarja muille.
Ilmoittautumiset 3.6. mennessä: olli.
isooja@gmail.com

Palvelusaseammuntojen päivämäärä
on muuttunut.
Palvelusaseammunnat pist.
Peräseinäjoella on su 12.6. alkaen klo
12.

Ampumajuoksu pistoolilla
Kauhajoki

Lankapuhelin historiaan

Kilpailukutsu:

KUVA: RAIMO PERKIÖ

Adressien hinnat nousevat.  Vielä niitä on
saatavilla viiden euron kappalehintaan n.
kuukauden ajan.
Tilaamaan!

Spitaalijärven joutsenet odottavat ihailijoita

Piirien lankapuhelinliittymä poistetaan
käytöstä kevään aikana.  
Toimiston puhelinnumero on jatkossa
sama kuin toiminnanjohtajan matkapuhelin, eli 0503285264.  

Lauhan Laskeutuminen jälleen 21.5. klo
10.

mehua, makkaraa, mitali ja mukavia
muistoja.

Matkavaihtoehdot 10 tai 20 km.   Osanottomaksut matkan pituuden mukaan 10
tai 15 €.

Ilmoittautuminen ennakkoon MPK:n
sivuille tai Marko Mäki-Könnölle puh.
0504080005.
Viime tipassa matkaan innostuneet voivat ilmoittautua paikan päällä.

Hintaan sisältyy mahtavia maisemia,

Naisten valtakunnallinen jotos
Vattajanniemessä Lohtajalla
14.-15.5.
Ilmoittautumiset MPK
Keski-Pohjanmaan sivujen
kautta
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E-P:n reserviläispiirien ja
tukijain tiedotuslehti

Hopiavuoressa ammutaan taas

Impivaarantie 25
60420 Seinäjoki
p. 06 4233816
lmplehti@gmail.com
www.epresp.fi
Päätoimittaja
Ulla Muurimäki
0503285264

H

opiavuoren kivääriampumarata on
saanut perustamis- ja käyttöluvan
ja se odottaa aktiivista ampumakäyttöä
Kauhavan Hopiavuoren kivääriampumarata on avattu käyttöön joulukuussa.
Toiminnanharjoittajana on Hopiavuoren
Ampumaratayhdistys, jossa ovat mukana yhdistyksen perustajatahot Kauhavan
Reserviläiset, Kauhavan Reserviupseerikerho, Kauhavan Alakylän Metsästysseura, Kauhavan Ylikylän Metsästysseura,
Kauhavan Metsästysseura, Kauhavan
Riistanhoitoyhdistys, Pohjanmaan Rauhanturvaajat ja Seinäjoen Sotilaspiirin
Kilta.
Kiväärirata on puhdistettu Puolustusvoimien toimesta aiemman käytön aikaisesta pilaantuneesta maa-aineksesta.
Puhdistustyö on suoritettu siten että
alkuperäiset vallikorkeudet säilyvät ja
alue on ampumaradan ympäristölupaa
vastaavassa kunnossa. Rata on Puolustusvoimain käytön aikaisessa kunnossa
myös ratalatteiden osalta, jotka kuuluivat kiinteistökauppaan.
Hopiavuoren ampumaratayhdistys on
vuokrannut rata-alueen LSK Business
Parkilta 30 vuoden vuokra-ajaksi. Radan säilyttämistoimet käynnistettiin,
kun Puolustusvoimat harkinnan jälkeen
päätti luopua Kauhavan Hopiavuoren
ampumaratakiinteistöstä
24.8.2012.
Hopiavuoren
ampumaratayhdistyksessä ei ole henkilöjäseniä vaan
jäseniä ovat toimintaan mukaan
tulevat yhdistykset. Uusia jäsenyhdistyksiä otetaan mukaan edelleen.

Rata on kaikkien ampumaharrastajien ja
ammuntaa harrastavien tahojen käytettävissä radan aukioloaikoina. Ampumaseurojen jäsenten suunnitelmallisen tai
yksittäisten harrastajien käytön lisäksi
rataa on mahdollista varata MPK:n koulutuskäyttöön, viranomaiskäyttöön ja
esimerkiksi Puolustusvoimien mahdollisen tarpeen mukaan harjoituskäyttöön.
Radan käyttöönvihkimisen suorittivat
Hopiavuoren
ampumaratayhdistyksen hallituksen jäsenet, joista jokainen
paikalla ollut ampui 300 m matkalta
sotilaskivääri m39 Ukko-Pekalla yhden laukauksen. (Kiireellisestä aikataulusta johtuen tulosta ei ehditty laskea.)
Hopiavuoren ampumaratayhdistys haluaa kiittää lämpimästi kaikkia taustavoimia jotka monin tavoin edistivat hankkeen läpimenoa. Kaikki asiaan liittyvät
keskustelut ja yhteydenpito on ollut postitiivista ja eteenpäinvievää. Tahtotila on
ollut alusta lähtien korkealla ja silloin on
lupa odottaa tuloksia. Lämmin kiitos kuuluu myös LSK Business Park Oy:n omistajille. Ilman heidän maanpuolustusläheistä asennettaan emme olisi onnistuneet!
Ampumaradan  
vaiheet  
aikajärjestyksessä:
*
Hopiavuoren
ampumaradan
lakkauttamispäätös
24.8.2012
* Kauhavan Reserviläisten esitys
Kauhavan
kaupungille
kivääriampumaradan
säilyttämisestä
ampumaharrastuskäytössä
17.2.2013

* Neuvottelu ampumaradan vuokraamisesta
aloitettiin
12.9.2014
* Hopiavuoren ampumaratayhdistyksen
perustamiskirjan allekirjoitus 5.12.2014
*
Yhdistyksen
rekisteröintihakemus
PRH:lle
5.12.2014
* Ampumaradan vuokrasopimus LSK
Business Park ja ampumaratayhdistyksen välillä allekirjoitettiin 30.12.2014
*
Ampumaradan
toiminnanharjoittajan
muutosilmoitus
30.12.2015
ympäristöviranomaiselle
*
Ympäristöluvan
tarkistushakemus
vireille
30.12.2015
* Ampumaharrastusyhdistyksen perustamislupahakemus AVI:lle 8.1.2015
*
Rekisteröintilupa
ampumaharrastusyhdistykselle AVI:lta 2.2.2015
*
Ampumaratayhdistys
yhdistysrekisteriin
16.2.2015
* Ampumaradan perustamislupahakemus Poliisihallitukselle 23.2.2015
*
ELY:n
päätös
ympäristöluvan
siirtämisestä
Hopiavuoren
ampumaratayhdistykselle
24.3.2015
* Ampumaradan ympäristöluvan tarkistuspäätös
Kauhavan
kaupungin
ympäristöviranomaiselta
26.6.2015
* Puolustusvoimat sai ampumaradan puhdistuksen päätökseen 2.9.2015
* Etelä-Pohjanmaan Poliisilaitoksen ja
Pelastuslaitoken tarkastus 6.11.2015
* Poliisihallitus hyväksyi perustamisluvan
ja antoi luvan radan käytölle 30.11.2015
* Ampumarata avatiin käyttöön
15.12.2015

Toimituskunta
Niilo Hakala
Matti Heinonen
Antti Isosalo
Kai Kaistila
Olavi Koskinen
Tuomo Kotkaniemi
Heikki Makkonen
Mikko S. Säntti
Erkki Kallio
Jarmo Mäki-Ketola
Taitto
Johanna Korkeamäki
Kuvitus
Heli Palmunen
Johanna Korkeamäki
Julkaisija
Etelä-Pohjanmaan
reserviläispiirit ja
Lakeuden Maanpuolustajain Tuki
Painopaikka
I-Print Seinäjoki

Sakari Salo
perinneasevastaavaksi
RESUL:n perinneasekilpailuihin Mikkeliin
21.-22.5. halukkaat lähtijät.   Ilmoittautumiset Sakari Salolle puh. 0400-374769
4.4. mennessä.
Lajeina lauantaina perinnekiv. 300m ja
3-asentoinen sekä perinnepist. 50m
sunnuntaina perinnepist. koulu ja kuvio,
sekä perinnekiv. 150m (kenttä).
Sarjat H, H50, H60, H70, D ja D50.
kilpailukutsu
www.resulf.i

Aika vaihtuu – aate säilyy

KUVA: PAULI SALO

Lakeuden Maanpuolustaja lehti 40 vuotta sitten

P

uolustusvoimat voimakkaasti mukana Järviseudun Maatalousnäyttelyssä

Jo perinteellisen tavan mukaan tulee
(heinäkuulla) Vimpelissä 30.7.-1.8.-76 järjestettävään E-P:n Järvialueen maatalousnäyttelyyn laaja ja edustava puolustusvoimain osasto.
Näissä merkeissä kävi näyttelyn johto
Vaasan Sotilasläänin komentajan kenraalimajuri Tauno Tuomisen luona kutsumassa häntä seuraamaan näyttelyjä.
Muistoksi käynnistä luovutti lähetystö
kenraali Tuomiselle näyttelyn tunnuksella
varustetun perunakapan, joka oli täytetty
hyvillä järviseutulaisilla ruokaperunoilla

puheenjohtajaksi valittiin maanantaina
Seinäjoella eversti evp. Eino E. Suorsa
Nurmosta. Varapuheenjohtajana toimii
edelleen opettaja Veikko Kankaanpää
Seinäjoelta ja sihteerinä agronomi Aulis
Ranta-Muotio.
Työvaliokuntaan nimettiin eri maanpuolustusjärjestöjen ja vastaavien organisaatioiden toiminnanjohtajat. Tapahtumakalenteri hyväksyttiin pienin täydennyksin
ja sen toteutus jätettiin uudelle työvaliokunnalle. Seinäjoen Sotilaspiirin tervehdyksen toi kokoukseen sotilaspiirin päällikkö Tuure Savisalo.
Esimerkiksi kelpaavat

Eino E. Suorsa johtamaan neuvottelukuntaa
Etelä-Pohjanmaan
maanpuolustusjärjestöjen neuvottelukunnan uudeksi

Teuvan kunta on myöntänyt toiminta-avustusta Teuvan Reserviupseerikerholle 500 mk.

PAUHA harjoituksessa mukana myös TA 5 kurssi.

12

TUKIKOMPPANIA

Veljekset Ala-Talkkari Oy

1/2016

Kotijoukkue

Pohjanmaan Osuuspankki

KUORTANEEN OSUUSPANKKI

VUOSIKYMMENTEN
VaasanLÄPI
Maalaustyö
Reinisalo

Kurikan Osuuspankki

ASIANAJOTOIMISTO
Lepistö & Mäkinen Oy

O
AS
MUOVI
Y
64700, Teuva    Puh. 06-267 2700

ENERGIAA

KURIKKA • POHJANKYRÖ • KYRÖNMAA • TEJUKA
- LEHTI

www.rinta-jouppi.com   www.auto.fi

P. ROTOLA - PUKKILA OY
WWW.TIMANTTI.COM

Kyrönmaan Osuuspankki

Seinäjoen Energia Oy

Avain Säästöpankki

Varastotie 5 • 60100 Seinäjoki
puh 0207 601 400

GRP - DOORS

OPTIKKO

L A M I

asiakaspalvelu@sen.fi

www.seinajoenenergia.fi

www.lapua.com

Hakaradio Ecosto Oy
SEINÄJOKI

LAPUAN KIINTEISTÖMARKKINOINTI

YLISTARO

Lapuan Osuuspankki

HINAUS JA TUUPPAUS

LATOMÄEN SÄHKÖLIIKE

SÄHKÖ

KAUNISTO

ALAJÄRVI • ALAVUS • KUORTANE • PIETARSAARI • SEINÄJOKI • TAMPERE • TÖYSÄ

Vaasantie 22, 62374 Ylihärmä
Puh. 06 483 1111
www.harmankuntokeskus.fi

www.harmanliikenne.fi

IKKUNATEHDAS HAUTANEN OY
PL 17, 62375 YLIHÄRMÄ WWW.SKAALA.COM
Tel: +350 (0)6 482 2000 Fax: +358 (0)6 484 6950

TAMSIN PUUTARHAT

Kun hinta
ratkaisee

•TEUVA

Osuuskunta

MAITOSUOMI
OY

ITIKKA OSUUSKUNTA
Kauhajoki

OHJELMA-

VIISARI

VALMET TECHNOLOGIES
OY

www.voltinvari.fi

PLAST TIME OY
KAUHAJOKI

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY

Keskustie 10, Virrat / Puh. 03-485 511
Yrittäjäntie 3, Ähtäri / Puh. 06-5415 111

YLIHÄRMÄN

Kiitämme tukikomppaniajäseniämme !

