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Lauhalla

apahtuma oli sään puolesta poikkeuksellinen. Lämpötila oli
runsaat 20 astetta alhaisempi kuin edellisvuoden tapahtumassa
ja sateen uhka näytti vaikuttavan osallistumisinnokkuuteen koska
osallistumismäärä jäi tällä kertaa alle sadan.
Kuitenkin Lauhanvuoren maastossa tapahtuma voitiin viedä läpi
lähes kastumatta vaikka ympäristössä vettä tulikin.
Tapahtuma noudatti edellisvuoden kaavaa pienin muutoksin.
Osallistujat tuntuivat olevan tyytyväisiä. Osallistumisinnokkuutta
selittää erään osallistujan mielipide, että hän ei varmaan olisi
lähtenyt ellei olisi ennakkoilmoittautunut, mutta kuitenkin oli mielissään osallistumisestaan.

Järjestäjien puolella lämpötilan alhaisuus näkyi juomahuollossa,
vain pienehkö osa varatusta nesteytyksestä tarvittiin osallistujain
käyttöön.
Osallistujain ikäskaala oli suuri, vanhin osallistuja Esko Nurmi täyttää
kohta 88 vuotta. Tämä tapahtuma onkin tarkoitettu koko perheen
luontoliikuntapäiväksi.
Ensi vuonna taas Lauhan luontoon, varautukaa ajoissa
tapahtumaan!
TEKSTI TUOMO TUURI
KUVAT MARJA KONIMÄKI
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Löytyykö sijaa?

aamme puolustusjärjestelmä perustuu yleiseen asevelvollisuuteen, jossa
puolustusvoimat kouluttaa joukkoja reserviin. Kriisitilanteessa tarvittava sotaväki
muodostettaisiin valtaosiltaan reserviläisistä, siis meistä, jotka tätä lehteä lukevat.
Yleiseen asevelvollisuuteen kuuluu se, että
reservin määrä on varsin suuri; miehiä ja
vähän naisiakin valmistuu reserviin enemmän kuin sodanajan joukkoihin pystytään
sijoittamaan. Niinpä puolustusvoimat pystyy valikoimaan tarpeisiinsa sopivimmat ja
kenttäkelpoisimmat.

Kenttäkelpoisuus tarkoittaa usein ikää.
Kolmekymmentäviisi vuotta täyttänyt
alkaa olla armeijan silmissä iäkäs, vaikka
muuten olisi ns. mies parhaassa iässä.
Koulutetuimmat reserviläiset, eli johtajat
saattavat pysyä ”rullissa” hieman pidempään, mutta väistyminen nuorempien tieltä
alkaa heilläkin lähestyä ikävuosien alkaessa
nelosella. Tietysti sijoitukseen vaikuttavia
tekijöitä on muitakin kuin pelkkä ikä.
Kaikilla ei kuitenkaan ole ollut aina tarkkaa
tietoa siitä, onko oma sijoitus vielä voimassa. Puolustusvoimilla kun ei ole ollut tapana
asioistaan liikoja yksittäiselle reserviläiselle
huudella. Tiedot on toki saanut, jos on vaivautunut tekemään retken aluetoimistoon,
meidän tapauksessamme siis Vaasaan.
Siellä sijoitus on kerrottu kysyjälle henkilökohtaisesti.
Nyt tähän tiedottamiskäytäntöön on
kuitenkin tullut muutos: Puolustusvoimat
lähetti toukokuussa kaikille reserviläisille
kirjeen, jossa oma sijoitus kerrotaan. Aikaisempaan linjaan nähden yllättävä tiedote
onkin etukäteen herättänyt vilkasta keskustelua ulkomaita myöden ja arvailua sen tarkoituksesta. Nykyinen maailmanpoliittinen
tilanne mm. Ukrainassa lisää mielenkiintoa
kirjeeseen, vaikka sen kertomat tiedot eivät
mitään varsinaisia suuria sotasalaisuuksia
olekaan – samat tiedothan kun aikaisemminkin on saanut hieman vaivaa näkemällä. Varmuuden vuoksi kirjeen saaneita
on kuitenkin ohjeistettu pitämään tiedot
omanaan. ”Vaikene sotilasasioista!” luki jo
aikoinaan varusmiehen lomatodistuksessa.
Joillakin reaktiot saattoivat olla myös pettyneitä. Jos varsinaista tehtävää ei olekaan,
esim. kertausharjoituskäskyä lienee turha
odotella. Joillekin tämä voi tietysti olla
helpotus, mutta useimmille aktiivisessa
iässä oleville jäsenillemme uskoisi sellaisen
käskyn olevan tervetullut. Sijoittamattomille mahdollisuudeksi jää vapaaehtoinen
maanpuolustustyö, siis se mitä järjestömme kovasti yrittävät ylläpitää. Tässä olisikin
meille niin yksilöinä, kuin järjestöinä hyvä
mahdollisuus aktivoitumiseen.
Puolustusvoimien uusi linja tiedottamisessa on luonnollisesti tervetullut muutos.
Toivoa sopii, että tästä kirjeestä tuleekin perinne, joka uusitaan esimerkiksi kolmen tai
viiden vuoden välein. Silloin sen ympärillä
käytävän kohun ainakin luulisi laantuvan.
Ja joka tapauksessa kannattaa muistaa se
periaate, että jokainen palvelee tarpeen
tullen siinä tehtävässä, missä isänmaa
katsoo häntä tarvittavan.
TUOMAS TAIVALMAA
I VARAPUHEENJOHTAJA
E-P:N RES.UPS.PIIRI
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Miljoona kirjettäkö?

uolustusvoimain komentaja Jarmo
Lindberg ilmoitti tv-haastattelussa huhtikuun alkupuolella että puolustusvoimat lähettää 900 tuhannelle reserviläiselle tiedon
kirjeellä sa-sijoituksestaan. Hieno homma!
Kaikkihan me odotamme kirjettä, toki aktiivinen osa meistä tietää mitä kirjeessä lukee.
Mutta miten se miljoona kirjettä toteutuu?
Vaalit ovat ohi. Vaalitenteissä kaikkien
puolueiden edustajat olivat nyt yhtä mieltä
että puolustusmäärärahoja tulee korottaa.
Tämä tietäisi vielä lisää mm. kertausharjoituksia eli näin ollen lähestytään sitä
miljoonan kirjeen rajaa. Siispä jotkut saavat
kaksikin kirjettä yhden sijaan. Nämä onnelliset ovat siinä 230 tuhannen joukossa jotka
kuuluvat puolustusvoimiemme ”sa-runko”
henkilöstöön.
Reserviläisliitto julkaisi oman vaaliohjelmansa 2015. Tämän ohjelman sisällön
omaksui moni kansanedustajaehdokas.
Ohjelma ei pursunnut mitään ylimääräistä kaikki oli kerrottu kolmessa otsikossa
”koko suomea on puolustettava”, ”yleinen
asevelvollisuus on säilytettävä”, riittävä
puolustusmäärärahataso on turvattava.
Lisäksi 10 kohtaa jotka turvaavat puolustusjärjestelmän kehittämisen jatkossa.
Ohjelmasta kuulimme myös liiton puheenjohtajan Mikko Savolan ansiokkaan
esityksen laivajuhlassa 12.4.
Voidaan todeta tässäkin asiassa suurin
maanpuolustusjärjestö on edelläkävijä.
Paljon jää maanpuolustuskoulutuksesta
vielä yhdistysten varaan, yhteistoiminnassa
MPK:n kanssa. Korvaavia päiviä on luvassa
niissä harjoituksissa jotka pv luokittelee
sotilaalliseksi harjoitukseksi. Ylennysperusteisiin on tulossa muutoksia, mitä? Sen
aika näyttää.

K

okonaisturvallisuus 2015 messut järjestetään Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa 4.–6.9.
Monipuolisilla messuilla mm. Reserviläisliitot esittelevät näyttävästi toimintaansa.
Puolustusvoimilla on ulkoalueella taistelunäytösalue sekä kalustonäyttelyalue,
jossa maa-, meri- ja ilmavoimat esittelevät
laajasti kalustoaan. Yleisön nähtävillä on
muun muassa NH90-helikopteri ja F/A-18
Hornet -monitoimihävittäjä.
Piirit järjestävät messuille omakustanteisen
linja-autokuljetuksen lauantaina 5.9., mikäli
lähtijöitä on riittävästi.  
Ennakkoilmoittautumiset piiritoimistolle
ep.reservilaispiirit@netikka.fi

KURIKAN RESERVILÄISET JÄRJESTÄÄ
Sotahistoriaa ja kulttuuria Pietarissa
ja Viipurissa 6-9.8.2015 matkan
Vielä sopii mukaan. Tilaa ohjelma
mikko.santti@luukku.com tai
040 5509798

LAKEUDEN RISTI KUTSUU
Reserviläispiirien vuosittainen
Kesäillan kirkko tapahtuma järjestetään Lakeuden Ristissä Seinäjoella
keskiviikkona 5.8. alkaen klo 19.
Pääpuhujana on ensimmäinen naispuolinen sotilaspastori Satu Kouri
Musiikkia ja virsiä.
Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu
seurakuntakeskuksessa.
Tervetuloa koko perheen ja ystävien
kanssa!

Toivotan kaikille hyvää kevättä ja kesää.
Olkaa aktiivisia! Osallistukaa!
Ja hyvää 60-vuotis juhlavuotta!
MIKKO S SÄNTTI
E-P:N RESERVILÄISPIIRI
1. VARAPUHEENJOHTAJA

Seinäjoen srk. Kuva Jukka Kontkanen
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AATTEELLINEN
Seinäjoen Reserviläisillä täyttyi 60 toimintavuotta

S

einäjoen Reserviläiset vietti 60-vuotisjuhlaansa kaupungintalolla huhtikuussa.  
Juhlapuheen piti maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila.  
Yleisö sai nauttia myös tasokkaista musiikkiesityksistä E-P:n Poliisilaulajien kvartetin
ja Nurmon Puhallinorkesterin esittäminä.
Sekä juhlapuhuja Ala-Sankila, että Reserviläisliiton tervehdyksen esittänyt Mikko

Savola korostivat sotilaallisen maanpuolustuksen kunnossapitoa ja koko maan
puolustamista yleisen asevelvollisuuden
säilyttämällä.
Savolan mukaan määrärahoja tulee lisätä
myös Maanpuolustuskoulutukselle ja reserviläistoiminnalle.  
Reserviupseerien tervehdyksen esitti piirin
II varapuheenjohtaja Marko Mäki-Könnö,

kaupungin tervehdyksen Raimo Ristilä ja
seurakunnan tervehdyksen Jani Ala-Nikkola.
Juhlassa huomioitiin ansioituneita jäseniä.
Huomionosoitusten aluksi pidettiin hiljainen hetki edesmenneen Urho Norrbackan
muistolle. Hänelle oli myönnetty mitali,
jota ei enää ehtinyt tulla vastaanottamaan.

T

Ylennykset 4.6.
asavallan presidentti on ylentänyt seuraavat reservin upseerit

Sotilasarvoon: MAJURI
Hauhia Teemu Kurikka
Sotilasarvoon: KAPTEENI
Halmesmäki Marko Kauhava, Kanto
Mikko Seinäjoki, Kosonen Hannu Laihia,
Mäki-Könnö Marko Kauhajoki, Vehkaoja
Heikki Seinäjoki
Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Ahde Juha Ilmajoki, Kujala Veli Alavus,Perälä Matti Seinäjoki, Rintala Juha Laihia,
Soinila Mikko Ähtäri
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Asunmaa Sami i Kuortane, Huhtasaari
Jarkko Jalasjärvi, Kuusio Samuli Kurikka,
Lehto Juuso Seinäjoki, Perälä Matti Kauhava, Takala Tuomas Seinäjoki, Vieruaho
Juha  Ilmajoki
Pohjanmaan aluetoimiston päällikkö on
ylentänyt seuraavat aliupseeristoon ja
miehistöön kuuluvat

Vasemmalta Reserviläisliiton kultaisen ansiomitalin saaneet Markku Suolahti ja Jarmo Koskela, hopeisen ansiomitalin saaneet Pekka
Piispanen ja Heikki Fält, pronssisen ansiomitalin saaneet Juhani Hakala, Timo Ala-Hukkala, Jorma Salimäki, Martti Varpula ja Esko
Vieri. Oik. mitalit luovuttanut liiton puheenjohtaja Mikko Savola.

Kansainvälinen ilmapiiri on jäähtynyt
Kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila loi juhlapuheessaan katsauksen maanpuolustustyön,
yhteiskunnallisen ja kansainväliseen tilanteeseen.
Pääpaino puheessa oli kuitenkin 2000 luvun kehityksessä.
Näin kenraalimajuri Ala-Sankila:
ylmän sodan päättymisestä viime
vuosiin saakka turvallisuuspoliittinen
tilanne Euroopassa oli suhteellisen vakaa.  
Useimmat maat keskittyivät puolustuksessaan lähinnä sotilaalliseen kriisinhallintaan
ja siinäkin voimakkaasti yhteistyöhön muiden valtioiden kanssa.  Yhteistyö kaikkien
Euroopan asevoimien – siis myös Venäjän
kanssa, sujui melko rakentavassa hengessä.
Kaiken kaikkiaan vire oli puolustuksellinen
ja voidaan jopa puhua jonkinlaisesta vapaaehtoisesta aseiden riisunnasta
Kansainvälinen ilmapiiri on jäähtynyt
Tilanne alkoi muuttua erityisesti Venäjän
politiikan lisääntyneen aggressiivisuuden
takia.  Venäjä ja erityisesti presidentti Putin
ottivat päämääräkseen yhä voimakkaammin maan aseman vahvistamisen ja jopa
Neuvostoajan kaltaisen suurvalta-aseman
palauttamisen. Ensimmäinen konkreettinen
toimenpide oli nk. Georgian sota 2008.
Tällöin Venäjä ensimmäistä kertaa käytti
selkeästi asevoimaa toisen suvereenin
maan alueella ja liitti sen myös politiikan
välineeksi.   Toimintamalli uusiutui – tosin eri muodossa – vuosi sitten Krimillä
ja myöhemmin Itä-Ukrainassa.   Näistä
tapahtumista alkoi turvallisuuspoliittinen
liikehdintä, jonka päättyminen ei valitettavasti ole näköpiirissä.
Sotilaallinen maanpuolustus on pidettävä
kunnossa
Tilanne on varsin nopeasti johtanut mm.
siihen, että useissa maissa asevoimien
taistelukykyä on alettu palauttamaan ja
eräissä valtioissa on jopa tehty päätöksiä

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Annala Antti Jalasjärvi, Bredarholm Toni
Kurikka, Jämsä Jarkko Vaasa, Korkeasalo
Niko Vimpeli, Kytölä Kari Seinäjoki, Rullpakka Juhani Alajärvi, Salmela Harri Vaasa,
Sjöblom Andreas Vaasa, Tuomela Sami
Vaasa, Vuorenmaa Hannu Lapua

yleisen asevelvollisuuden palauttamisesta.
Läntinen puolustusliitto NATO on joutunut
tehostamaan itäisten jäsenmaidensa turvaamista ja osoittamaan niille läsnäolollaan
solidaarisuutta.
Kun samaan aikaan Venäjän asevoimien
aktiivisuus on kasvanut, voidaan jopa
arvioida sotilaallisen konfliktin riskin lisääntyneen. Myös Suomen lähialueella sotilaallinen toiminta on vilkastunut. Jotakin
kertoo myös se, että Venäjän sotilasmenot
ovat vuosina 2005-2014 kasvaneet 97%,
ovat siis nyt n. 80 Mrd €
Sotilaallinen maanpuolustus on kaikissa
tapauksissa pidettävä hyvässä kunnossa. Se
tarkoittaa kokolailla nykyisen vahvuisia asevoimia, jotka koostuvat suorituskykyisistä
maa- meri ja ilmavoimista, tehokkaasta
tiedustelu- ja johtamisjärjestelmästä sekä
toimivasta ja lyhytviiveisestä valmiudenkohottamisjärjestelmästä. Myös tietoverkkosodankäyntikykyä ja koko yhteiskunnan valmiutta toimia moniulotteisen
painostuksen ja vaikuttamisen alaisena on
ylläpidettävä korkealla tasolla.
Kumppaneita ja viisasta politiikkaa tarvitaan
Vääjäämättä puolustuskeskusteluun kuuluu myös sotilaallisen liittoutumisen arviointi. Puhtaasti sotilaalliselta kannalta
arvioiden kokonaan ja vain omaan kansalliseen kykyyn perustuva puolustus on
teknisesti mahdollinen, mutta taloudellisesti sen toteuttaminen uskottavalla tavalla
on vaikeaa. Puolustusbudjetin tasoa pitäisi
näet nostaa niin paljon, että kokemukseni
perusteella sellaista poliittista tahtotilaa ei

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Ketola Toni Seinäjoki, Lilja Jouni Kurikka
Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Aro Sami Kauhava, Kemppainen Jukka
Seinäjoki, Takkula Timo Kuortane, Ylinen
Mauno Kauhava

Kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila Seinäjoella 26.4.

K

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Pänkälä Marko Seinäjoki, Ylimäki Jari Jukka
Seinäjoki

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Damén Ove Vaasa, Joronen Aleksi  Vaasa,
Juurakko Matti Seinäjoki, Kaaranka Jaakko
Kuortane, Kauppi Risto-Oskari Vaasa, Korjus Seppo Tapio Lapua, Lampa Christoffer
Mustasaari, Piippo Riku-Pekka Vaasa, Piiroinen Ville Mustasaari, Ranta Turo Vaasa,
Savolainen Elina Vaasa, Vähämaa Jussi
Alavus
Kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila
Kuva Puolustusvoimat
ole Suomeen kovin äkkiä syntymässä. Jonkinlainen kumppani tai kumppaneita siis
pitäisi löytää. Ottamatta sotilaana asiaan
sen suurempaa kantaa toivoisin kuitenkin,
että sillä kumppanilla olisi paitsi aitoa tahtoa niin myös kykyä ja taitoa auttamiseen.
Toivon myös, että me tämän päivän
Suomesta vastuussa olevat, kykenisimme
säilyttämään lapsillemme ja lapsenlapsillemme hyvän maan elää. Tätä maata on
myös varauduttava puolustamaan pahimmissakin tilanteissa ja kaikkia sitä uhkaavia
tekijöitä vastaan. Erityinen toiveeni on, että
Suomi estäisi viisaalla politiikallaan sellaisen tilanteen syntymisen, että talvisodan
tapaan kohtaisimme ypöyksin, yllättäen
ja huonosti valmistautuneina pahimman
mahdollisen - sotilaallisen hyökkäyksen
maahamme.
Ylläoleva on otteita kenraalimajuri AlaSankilan puheesta.

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Ala-Lipasti Lauri Kaskinen, Haapamäki
Patrik Kristiinankaupunki, Koivuluoma
Mika Kurikka, Kupari Matti Kauhava, Rinne
Harri Ilmajoki, Viljanmaa Marko Ilmajoki
Sotilasarvoon: KORPRAALI
Savolainen Mika Vaasa, Viljanmaa Toni
Vaasa

Marko Mäki-Könnö Mikko Kanto

Marko Pänkälä

Veli Kujala
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JÄRJESTÖ
toimia.   Varat toimintaansa piirit saavat
jäsenmaksutuloina, Lakeuden Maanpuolustajain Tuen Tukikomppanialta saamista
avustuksina ja liiton toiminta-avustuksina.

eserviläispiirit pitivät kevätkokouksensa,
Reserviupseeripiiri Seinäjoella 25.4. ja
Reserviläispiiri Ilmajoella 28.5.   
Piirien toiminnot ovat pääosin yhteisiä.  
Suurimmat, yli 100 osaottajan piirikunnalliset tapahtumat olivat jo perinteeksi
muodostuneet Lauhan Laskeutuminen,
Kesäillan Kirkko ja Reserviläispyöräily.
Viime vuoden aikana alueen yhdistykset
olivat järjestäneet tuhansia tapahtumia:
Kokouksia, kerhoiltoja, maanpuolustus-

juhlia, hengellisiä tapahtumia, toimintainfoja, ammunta- ja urheilutapahtumia ym.
Näistä eniten jäsenistöä keräsi erilaiset
ampumakilpailut, joita järjestettiin 250,
osanottajia liki 3000.
Veteraanien tukeminen oli lähes jokaisen
yhdistyksen ohjelmassa, lipaskerääjinä
veteraanikeräyksessä oli yli 500 reserviläistä.   Keräysten lisäksi on osallistuttu
erilaisiin juhlajärjestelyihin ja perinnetoimintatyöryhmiin, seppeleenlaskuihin,
lippujen kantamiseen ja kunniavartioihin
veteraanitilaisuuksissa osallistuttiin yli 600
jäsenen voimin.
Taloudessa nollatulokseen pääseminen
edellyttää jatkuvaa harkintaa ja säästö-

Kevätkokouksissa jaettiin myös vuoden
2014 toimintapalkkiot.  
Reserviupseeripiirin Mallikerhokilpailussa
Isojen alueiden Mallikerho tittelin otti
Kurikan Reserviupseerikerho ja pienten
alueiden Mallikerho oli Ähtärin Reserviupseerikerho.
Reserviläispiirin isojen yli 200 jäsenen sarjan paras yhdistys oli Kurikan Reserviläiset,
100-200 jäsenen sarjan paras Ylihärmän

Mankinen voittamaton

Reserviupseeripiirin kevätkokouksessa
huomioitiin RUL:n hopeisella ansiomitalilla Jussi Harjunpää (oik) ja Mika Lammila
Seinäjoelta.

Reserviläispiirin kevätkokouksessa
huomioitiin RES hopeisella ansiomitalilla
Risto Mursuja ja pronssisella ansiomitalilla Sinikka Mursula Alavudelta.

Vuoden 2014 Mallikerhopalkinnon ottivat
vastaan kerhojen puheenjohtajat Sami
Kuntola Kurikasta ja Juhani Luodeslampi
Ähtäristä. Oikealla piirin puheenjohtaja
Marko Kaappola.

Vuoden 2014 parhaiden Reserviläisyhdistysten puheenjohtajat kiertopalkintoineen. Juhani Arkkola Isostakyröstä,
Mika Mäki Ylihärmästä ja Mikko S.Säntti
Kurikasta.

Niukkaa taloutta monipuolista toimintaa

R

Kurikan reserviläiset jälleen
valtakunnalliseksi Malliyhdistykseksi

Toimintakilpailussa palkittiin

M

aaliskuun lopulla Kurikan Reserviläiset ry valittiin kahdeksannen kerran
peräkkäin vuoden Reserviläisyhdistykseksi
Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoen kevätkokouksessa.

non vastaanottivat puheenjohtaja Mikko
S Säntti sekä sihteeri Tomi Piirto. Yhdistyksen lippuun saatiin nauha merkiksi
malliyhdistystittelistä.

Tänä vuonna Kurikan Reserviläiset palkittiin myös valtakunnallisena Malliyhdistyksenä.   Ensimmäinen kerta oli vuonna
2001 ja nyt Reserviläisliiton 60-vuotis
juhlavuonna huomionosoitus suoritettiin
Helsingissä liiton kevätkokouksen yhteydessä 11.4 Hotelli Presidentissä.
Reserviläisliitolla on 344 jäsenyhdistystä ja
yli 30 tuhatta jäsentä. Se on maan suurin
maanpuolustusjärjestö. Kurikan Reserviläisiä on runsas 200 jäsentä.
Liiton puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mikko Savola Ähtäristä.
Palkintoa vastaanottamassa oli joukko
Kurikkalaisia yhdistyksen jäseniä, palkin-

Yhdistys toimii aktiivisesti yhdessä veljesjärjestön reserviupseerikerhon, maanpuolustusnaisten, veteraaniyhdistysten
ja seurakunnan kanssa. Yhdistyksillä on
käytössään yhteiset kerho-/varastotilat,
jotka omistaa Kurikan kaupunki. Tilat
mahdollistavat toiminnan keskittämisen
yhteen paikkaan. Vastaavasti maanpuolustusjärjestöt tukevat kaupungin kriisi-/
suojeluvalmiutta.

Yhteistyötä

Saatu palkinto on myös palkinto koko
Kurikkalaiselle maanpuolustustyölle sekä
kaupungille.

Laihian Reserviläisten Vesa Mankinen oli
jälleen aivan ylivoimainen kuntokilpailussa.
Jokapäiväinen kuntoilu toi pistetuloksen
1095.   Reserviupseerien paras oli Rauno
Yli-Hynnilä, pistemäärä 870.
TEKSTI ULLA MUURIMÄKI. KUVAT
ERKKI KALLIO JA ULLA MUURIMÄKI

Reserviläisliiton juhlaristeily
täytti odotukset
Reserviläisliiton juhlaristeilylle Baltic Queenilla liki 1500 osanottajaa täytti laivan.
Tapahtuma oli osanottajamäärältään liiton
suurin jäsentapahtuma.   Ohjelmassa oli
juhlaillallinen, konsertti ja pääjuhla, jossa
tilat jäivät auttamatta liian pieniksi.  Juhlapuheen piti Eduskunnan puhemies Eero
Heinäluoma, joka puheensa päätteeksi sai
yleisöltä aploodit ilmoittamalla jättäneensä
jäsenhakemuksen.
Lisää tietoa risteilystä ja juhlavideo on
nähtävissä liiton kotisivujen www.reservilaisliitto.fi uutishuone osiosta.

Yhdistyksen puheenjohtaja Mikko S.Säntti ja sihteeri Tomi Piirito vastaanottivat jo
toisen Malliyhdistystä kuvaavan nauhan yhdistyksen lippuun. Kuva: Lotta Hietaniemi

Reserviläiset ja pienten alle 100 jäsenen
sarjan ykkönen Isonkyrön Reserviläiset.
Kuntokilpailussa eniten kuntokortin täyttäjiä oli Kauhavan Reserviläisillä ja Kuortaneen Reserviupseerikerholla.  

Aktiivinen ja innostunut jäsenistö tekee
yhdistyksestä toimivan. Toiminnan laajuus
oli yksi kriteeri palkitsemiselle. Suomi on
hyvä maa, Suomi on  puolustamisen arvoinen maa, sanoi jo jalkaväenkenraali Adolf
Ehrnrooth aikoinaan.
Reserviläistoiminnassa on ollut pääteema
vuosien varrella että ”kaveria ei jätetä” eli
veteraanityö on ollut tärkeä asia hoitaa
mallikkaasti.
Jokaiselle jotakin
Yhdistys järjestää monipuolista toimintaa
vuosittain.
Kunniavartiot ja seppeleidenlaskut kuuluvat säännöllisesti toimintaan.
Yhdistyksellä on ampumaseuran status,
tämän harrastuksen parissa toimimme yli
kuntarajojen. Ampumakilpailuissa valtakunnantasolla on menestystä tullut joka
vuosi.
Maastourheilussa yhdistyksellä on menestyneitä jäseniä, suomenmestareita.
Nuoret asevelvolliset saavat kuulla ennen
palvelukseen astumistaan varusmiesinfoissa, mitä siellä armeijassa oikein tehdään.
Hengellisessä toiminnassa järjestetään
jouluntulia ja kesäkirkkoa yhdessä seurakunnan kanssa.
Keräämme joskus aina varoja jotka lahjoitetaan hyvään kohteeseen. Varainhankin-

Liiton puheenjohtaja Mikko Savola ja
varapuheenjohtajat Terhi Hakola ja Rauno Hauta-aho liiton infopisteessä.
Kuva Lotta Hietaniemi
nassa auttaa myös toimiminen erilaisissa
tapahtumissa järjestelytehtävissä.
Nuoret ja lapset otetaan huomioon. Koululaisille on pidetty turvallisuuskoulutusta.
Etsinnöissä reserviläiset ovat aina hälytettävissä vuorokauden aikaan katsomatta,
lähtöjä on ollut muutamia aina vuodessa.
Isä-Poika - Tyttö viikonloput maastoyöpymisineen ovat suosittuja, erätaitoja opitaan.
Sotahistorialliset matkat suomessa ja ulkomailla ovat jokavuotisia. Tänä vuonna
elokuussa matka suuntautuu Tali -Ihantalasta –Rajajoelle ja Pietariin.
Kurikan markkinoiden aikaan, Kurikan
maanpuolustusjärjestöt yhteistoimin
ponnistelevat nostalgisen asemaanajonäytöksen Ikarin kaupunginosassa. Asemaan
ajetaan vanhalla kalustolla ja jatkosodan
aikaisilla Kurikkalaistykeillä vetäjineen. Lisäksi on luvassa maittavaa hernekeittoa ja
lottakanttiinin makoisia munkkeja. Puolustusvoimat tuovat myös kalustoaan näytille.
Lauantaina 18.4   maanpuolustusjärjestöt
sekä muut vapaaehtoiset kokosivat jälleen
voimansa ja suoritettiin veteraanikeräys
Kurikassa yhdessä 50:n Porin prikaatin
varusmiehen kanssa.
Seuraa ja osallistu Kurikan ja Reserviläisliiton 60-vuotisjuhla tapahtumiin.

JÄRJESTÖ
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Veteraanien muistoa
kunnioittaen ja 70 rauhan
vuodesta kiittäen

R

eserviläisliiton juhlavuonna laskettiin
veteraanipäivän seppeleet sankarihaudoille reserviläisten toimesta
Etelä-Pohjanmaalla seppele laskettiin 29:lle
sankarihaudalle.

Nuorta yleisöä Alahärmässä.
Kuva Erkki Kallio

Vaasa, kuva Arja Ala-Aho

Vähäkyrö.

Ilmajoen Reserviläiset ry 60- vuotta

Y

hdistyksen 60-vuotisjuhlaa vietettiin
Ilmajoen kunnantalon juhlasalissa
28.3.2015. Yhdistys on perustettu 10.7.1955
nimellä Ilmajoen reservin aliupseerit.
Perustajina 17 miestä, nyt jäseniä on 200.
Yhdistys on sen perustamisesta lähtien
järjestänyt kunniavartiot Sankarihaudoille
jouluaattona.  Toimintavuosien aikana on
mm. järjestetty tupailtoja ja tansseja, pelattu pesäpalloa, autosuunnistettu, järjestetty
hengellisiä iltoja, osallistuttu jotoksiin, istutettu metsää, järjestetty varusmiesinfoja,
harrastettu ampumahiihtoa- ja juoksua.
60 vuoden aikana yhdistyksellä on ollut 16
puheenjohtajaa ja 19 sihteeriä.
Tilaisuus alkoi yhdistyksen asekeräilijöiden
järjestämällä asenäyttelyllä Reserviläisten
aseet ennen ja nyt. Näyttelyssä oli noin 80
erilaista asetta. Yksi harvinaisimmista esillä
olevista aseista oli korsukonepistooli.
Ilmajoen Soittokunnan Vaasan marssi
aloitti juhlan. Yhdistyksen puheenjohtaja
Pasi Löppönen lähetti seppelpartiot hautausmaan kolmelle muistomerkille Narvan

Marssin saattelemana. Juhlapuhujaksi oli
kutsuttu Reserviläisliiton puheenjohtaja
Mikko Savola. Puheessaan hän kiitti Ilmajoen Reserviläisiä monipuolisesta toiminnasta ja luovutti yhdistykselle Reserviläisliiton
pöytämitalin numero 230. Puheenvuoron
käyttivät myös Ilmajoen kunnan ja Ilmajoen seurakunnan edustajat. Muistamisien
ja palkitsemisien jälkeen juhlava tilaisuus
päättyi Pasi Löppösen päätössanoihin ja
yhdessä laulettuun Maamme lauluun.
Ilmajoen reserviläisten toiminnan kulmakivenä on aktiivinen ampumatoiminta, 43
ampumatapahtumaa vuoden 2014 aikana.
Uutena toimintamuotona on IDPA-ammunta. Jäsenmäärä on kasvanut joka vuosi.
Juhlassa huomioitiin ansioituneita jäseniä
ja hyviä yhteistyökumppaneita
Reserviläisliiton kultainen ansiomitali:
Jukka Rasku
Reserviläisurheiluliiton kultainen ansiomitali: Antti Iso-Oja, Veli-Jussi Laitila
Ilmajoen Reserviläisten kilpi: Veteraanikunniajäsen Aatto Saranpää, Aallon Patteriston
perinnetoimikunnan kunniapuheenjohtaja
Arvo Ala-Lahti, Ilmajoen kunta, Ilmajoen
Seurakunta, E-P:n Reserviläispiiri, Ilmajoen
Lääkintävarikko, MPK E-P:n koulutus- ja
tukiyksikkö, Pohjanmaan Aluetoimisto, Ilmajoen Metsästysseura, Aallon Patteriston
Perinnetoimikunta, RES-liiton puheenjohtaja Mikko Savola.

Mittavan asenäyttelyn koonneet reserviläiset Jukka Rasku, Antti Iso-Oja, Veli-Jussi
Laitila ja Tuomas Laitila.

Ilmajoen Reserviläiset ry:n toimintaa kuvaamaan sopii hyvin lainaus Mikko Savolan
juhlapuheesta: ”Me reserviläiset olemme
niin Suomen puolustuksen peruskallio kuin
sen viimeinen lukko”.
TEKSTI TUULA LÖPPÖNEN
KUVAT JUSSI NIUKKALA

Veteraanikunniajäsen Aatto Saranpää vastaanotti Ilmajoen Reserviläisten kilven
toiminnanjohtaja Ulla Muurimäeltä kiitosten kera.
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MPK
Pohjanmaan
maanpuolustuspiirin harjoitus

V

Toteuttajat
Etelä-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö
Keski-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö
Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö
Suunnittelu- ja johtamisvastuu tänä vuonna oli  Etelä-Pohjanmaalla
PAUHA johtaja res kapteeni Jyrki Ilves

Kurssilista
06.06

Maijan Malja ampumakilpailu
Ylihärmän metsästysseuran rata   

13.06

Varusmiespalvelukseen päivä
Härmä      

12.08

Falling Plates
Peräseinäjoen ampumarata   

14.08- Eloonjäämiskoulutus 1
16.08. (SERE A) Seinäjoki / Ilmajoki  
15.08

Reserviläispyöräily
Alahärmä (Kauhava)     

20.08

Cooper- testi
Seinäjoki Keskusurheilukenttä   

21.08- Korpisoturin kenttälounas
22.08. Kurikka     
21.08- Raskaspatteristo 1:n 155 H 17
22.08. haupitsin asemaanajo, Kurikka   
22.08- Kehitysvammaisten inttileiri
23.08. Kauhava     
22.08

Taistelijan testiammunta
TK9/242, Kauhava.    

05.09- HÄJY 2015 / Tukialueen
06.09. taistelu 1, Maalahti     

Kurssit ja osallistujamäärät
(21 kurssia/365 osallistujaa)
1. Puolustusvoiminen tilaama
koulutus 4 kurssia
2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva
koulutus 9 kurssia
3. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus 8
kurssia

PAUHA 2015 johtaja
Jyrki Ilves.
Kuva Jouko Liikanen.

Puolustusvoimat ovat mukana
1. Koulutuksen tilaajana
2. Varotoiminnassa
3. Materiaali- ja tilatukena

PAUHA 2015 lippu on
laskettu ja vuoden 2016
PAUHA harjoitusta
odotellessa.
Kuva Jouko Liikanen.

Porin Prikaati
Niinisalon varuskunta
Panssariprikaati
Pohjanmaan Aluetoimisto

Reserviläispiirien johto tutustumassa PAUHA-harjoitukseen

P

äivän kestäneellä kurssilla yhdistysjohto
pääsi tutustumaan oikein ”kädestä pitäen” Pauhan eri kursseihin aina ajoneuvokoulutuksesta ja ensiavusta muonitukseen,
mistä mentiin poikkeusolojen sotilaskodin
kautta rk- ja pitkän matkan tarkka-ammuntoihin. Tutustuminen päättyi  eloonjäämiskurssiin. Ilahduttavasti kursseille osallistui
paljon nuoria ja etenkin nuorten naisten
määrä oli suuri.

05.09- HÄJY 2015 / Tukialueen
06.09. taistelun perusteet, Maalahti   
05.09- Intti tutuksi - vaikea-vammaiset
06.09. Lehtimäki       
09.09

SEDU Survival- toimintapäivä
nuorille, Seinäjoki     

12.09

Päämajan hölkkä, Kiistola      

17.09

Cooper- testi
Seinäjoki Keskusurheilukenttä    

TEKSTI JA KUVAT KAI KAISTILA

19.09- Naiset armeijassa/ Intti
20.09. viikonlopussa naisille,  Laihia   
26.09

Kohteensuojausammuntatesti
Peräseinäjoki     

26.09- SRA kurssi, Kauhava     
27.09.

Sakari ”Sakke” Koivula
s. 5.9.1954 Jalasjärvi
k. 17.3.2015 Kauhajoki
Siunattiin Kauhajoella 11.4.2015
Muistoa kunnioittaen
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Pohjanmaan maanpuolustuspiiri

uoden 2015  harjoitus oli
15. PAUHA -harjoitus.

Tervehdys Impivaarasta!

E

nsimmäiset kuukaudet ”uudessa” Pohjanmaan maanpuolustuspiirissä ovat takana.
Eipä tuo nimen muutos tai Keski-Suomen KOTU yksikön siirtyminen Hämeen
piiriin  ole meidän toiminnassa näkynyt; samalla tavalla sitä toimintaa pyöritetään
kuin ennenkin. Näkyvin  muutos uuden toiminnanjohtajamme myötä on se, että
tulevaisuudessa tarkastellaan yhä kiinteämmin piirin tekemää tulosta ja käytettyjä
rahoja; ei niinkään yksikkökohtaisia tuloksia.   Mielestäni   muutos on tervetullut;
toivottavasti jatkossa puhallamme yhä enemmän samaan MPK:n hiileen eikä yksikköjen välistä kilpailuasetelmaa tarvitse enää pitää yllä. Pohjanmaan maanpuolustuspiirille ( Etelä-, Keski- ja Pohjanmaan KOTU yksiköt) tälle vuodelle asetetut
tulostavoitteet ovat 5900 osallistujaa, ja 8600 koulutusvuorokautta. Rahasta kai
on tässä yhteydessä turha puhua; jokainen tietää, että niukkuutta jaetaan. Tavoite
on kova mutta uskon että ahkeralla työllä tuo on saavutettavissa ja siinä tarvitaan
meitä jokaista; sinua ja minua.

Paikallispataljoonat alkavat löytää muotoaan, reserviläiskirjeet ovat   vastaanottajansa saavuttaneet ja kentän kiinnostus myös omaehtoiseen kouluttautumiseen yhä kasvavassa määrin on herätelty. Siihen MPK on valmis
vastaamaan. Perustetut paikallisjoukot  tuovat haastetta myös MPK:n koulutustarjontaan. Tiivis yhteistyö sekä Puolustusvoimien että reserviläisten ja
reserviläisyhdistysten  kanssa on toimintamme kivijalka.
Toiminta Porin Prikaatin tukemana hakee muotojaan, yhteistyö Niinisalon
varuskuntaan pelaa, aluetoimistokin  Vaasassa saa meiltä postia ja yhteydenottoja viikoittain joten kyllä tämä tästä. Mitäs minä vielä voisin toivoa?
Ai niin; se Puolustusvoimien ampumarata ja harjoitusalue oman maakunnan
alueelle niin sittenhän  meitä ei pidättelisi enää mikään!
Tässä vaiheessa halua toivotella Teille kaikille rentouttavaa kesää ja lämpimästi onnitella kaikkia  4.6. ylennettyjä ja erilaisilla huomionosoituksilla
muistettuja!
SISULLA JA SYDÄMELLÄ
MAIJA HAANPÄÄ
YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ
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MPK

K

Konttorin väki harjoitteli sotilastaitoja

onttorin väen tykyraha käytettiin 10.11.4. Sotilastaitokurssiin Ilmajoella
Huissin ampumaradan maastossa.  Kurssin
järjestämisestä vastasi Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) Etelä-Pohjanmaan
koulutus- ja tukiyksikkö.  
Kurssilla saatiin perusnäkemys maanpuolustuksesta, päästiin harjoittelemaan
reserviläiskiväärillä ja pistoolila ampumista,
käsikranaatin heittämistä, miinoituksen
tekemistä sekä kokeiltiin erilaisia viestintävälineitä. Saatiin myös oppia, miten
ei-toivotut vieraat pidetään loitolla.
Pitkän päivän jälkeen perustettiin tukikohta
eli pystytettiin kaksi puolijoukkuetelttaa
läheiseen metsään. Iltamyöhään ryömittiin öljylampun valossa makuupusseihin
kamiinan ympärille   ja yritettiin nukkua.
Kipinävartio piti huolen, että tuli ei päässyt

Varustautumisessa oli vipinää…

sammumaan koko yönä. Kipinävartiossa
oli mukava istua ja kuunnella työkaverien
unen ääniä ja ulkoa kuuluvaa pöllön huhuilua.
Lauantaina jatkettiin ampumakilpailulla.
Yllättävää oli, että meillä on konttorissa todella hyviä ampujia, sekä miehiä että naisia.
Kurssin päätteeksi purettiin leirit ja jaettiin
kilpailujen palkinnot. Kaksi päivää ja yksi
yö ulkoilmassa oloa ja lyhyet nukkumiset
johtivat siihen, että lauantaina Illansuussa
palattiin kotiin tosi väsyneinä, mutta ainutlaatuista kokemusta rikkaampina. Kurssin
suorittaneet reserviläiset saivat kurssista
kaksi rinnasteista kertausharjoituspäivää.
Ammuntojen kilpaosuuden kärkisijat:
Reserviläiskivääri - 100m – makuulta
1. Ismo Kallinki, 2. Jani Marjamäki, 3. Tuomo
Långnabba
Reserviläiskivääri – sovellettu (SRA) ammunta – seisaalta, polviasento, makuulta
1. Ismo Kallinki, 2. Viveca Särkelä, 3. Timo
Salo
Pistooliammunta
1. Pekka Hakamäki, 2. Tuomo Långnabba,
3. Tarja Närvä
Mainittakoon, että sovelletussa ammunnussa Ismolla ja Vivecalla oli sama tulos ja
yhtä monta kymppiä, mutta tuomaripäätöksellä Ismo sai ykköstilan, koska oli saa-

Teltan pystytyksen jälkeen kokoonnuttiin yhteiskuvaan naisten teltan edustalle.
nut paremman tuloksen seisaalta. Kilpailu
oli siis äärimmäisen kireä, kaikissa lajeissa.

TEKSTI: RAIJA KALLIOKOSKI

KUVAT: JANI MARJAMÄKI JA TIMO
SALO

Laihian Isonkylän koululaiset saivat
esimakua armeijasta

Jatkosodan loppumisesta on tänä vuonna kulunut 70-vuotta.

Kurikassa historiallinen tykkinäytös

N

äytöksellä halutaan kunnioittaa sotiemme veteraanien ponnistuksia
Itsenäisyytemme hyväksi.Tapahtumaan on
tervetulleita kaikki, joita kiinnostaa wanha
tykkitoiminta.
Näytös on harvinaislaatuinen, sillä Suomessa tällaisella raskaalla moottoroidulla
sota-aikaisella kalustolla ei tiettävästi ole
sodan jälkeen koskaan järjestetty vastaavaa
näytöstä.
Tapahtumassa mallinnetaan jatkosota-aikaisen tykistön toimintaa mahdollisimman
tarkasti. Tapahtuma ajoittuu v. 1944, kun
Raskas patteristo 1 jätti asemasota-alueen
ja lähti kohti Tali-Ihantalaa eli tässä vaiheessa oli käytössä mm. kuuluisa tykistön
korjausmuunnin. Tapahtuman jälkeen

Isonkylänkoulun leirin avaus, lipun nostolla aloitettiin.

R

ajavuoren Erä- ja Urheilukeskukseen
matkasi vappuviikolla koulun 3-6 luokkalaiset viettämään leiri- sekä yökoulua
Laihian Reserviläisten ja MPK:n Etelä-Pohjanmaan edustajien kanssa.
Busseista purkautumisen jälkeen kokoonnuttiin lippuaukiolle, jossa seurasi lipun
nosto, jonka jälkeen KOTU-päällikkö Maija
Haanpää otti tutulla tavallaan ”komppanian” haltuunsa. Kouluttajien esittelyjen
jälkeen olikin puolijoukkuetelttojen pystytys
ja kamiinoiden ym vermeiden paikoilleen
asettelu ja sitten alkoi actiooni!
Asentoo! Riviin järjesty!
Alkoivat perinteiset sulkeiset ja ei muuta
kuin menoksi. Oppilaat ja opettajat saivat
mukavan ”alkulämmityksen”, jonka jälkeen
olikin jo mukava aloittaa rastien kiertäminen. Rasteja oli useita sortteja, puujaloilla
kävelystä eko-aseella ampumiseen ja
paljon muuta toimintaa. Pitihän sitä välillä
jotain syödäkin ja hyvin iltapala kelpasikin.

Taasen uusille rastikierroksille koko konkkaronkka! Kaikki hyvä loppui aikanaan sen
illan osalta, tai ainakin niin oppilaat luulivat.
Laadittiin kipinävuorot telttakunnittain ettei
vilu yllättäisi yöllä rankan päivän päätteeksi
ja ei muuta kuin nukkumaan!
Yön äänet!
Hiljaisuuden jälkeen alkoi kuulua metsästä
kummallisia ääniä, vähintäänkin ruokolahden leijonalauma oli tulossa tervehtimään
teltoissa nukkuvia! Kyllä niiden äänien
perusteella oli otettava koko ”komppania”
ulos sulkeiskentälle ja lähdettävä tutkimaan
porukalla mikä moiset kummat karjunnat
aiheuttaa? Siirryttiinpä läheisen näköalatornin maastoon tutkimaan oliko kenties
leijonien pesä siellä! Eipä ollut jellonia
Laihian mettissä, olipahan pari kunnollista
nuotiota makkara ja tikkupulla tarvikkeineen odottamassa urheita leiriläisiä ja taas
syötiin, jonka jälkeen olikin hyvä mennä
teltoille nukkumaan.

Nuoren sotilaan kenttälounas.

Voiko ihanammin aamun enää alkaa?
Sateettoman ja ”raikkaan” yön jälkeen oli
leiriläisillä herätys ja aamupala ja kyllä
aamupuuro olikin hyvää! Siitä puuron
syönnistä olisi kyllä saanut ottaa mallia
niin varusmiehet kuin ehkä reserviläisetkin. Hyvää ja halpaa ruokaa (laihialla kun
oltiin...) Vattat täysinäisinä aloitettiin leirin
purku, varustarkastuksiakaan unohtamatta.
Eipä ollut kukaan 46 oppilaasta kadonnut ja
opettajatkin olivat täysilukuisena paikalla,
kouluttajista puhumattakaan.... Lopuksi

Teltta pystytä! Avustamassa oppilaita
myös Maija Haanpää sekä Sirkka Harjula

yleisölle on näillä näkymin tarjolla myös
luento korjausmuuntimen vaikutuksesta
kesän 1944 ratkaisutaisteluihin.
Tapahtuman puuhamies Tuomo Aho on
selvittänyt harrastepohjalta Raskas patteristo 1:n historiaa 20 vuotta.  Tämä tapahtuma auttaa omalta osaltaan selvittämään
sota-aikaisen raskaan haupitsipatteriston
jatkosota-aikaista toimintaa niin hyvin kuin
se 2000-luvulla on mahdollista.  
Näytökseen ovat erityisen tervetulleita
ovat henkilöt, josta tavalla tai toisella ovat
olleet tekemisissä sota-aikana Raskas
patteristo 1:n kanssa.   Heitä pyydetään
ilmoittamaan tulostaan Tuomo Aholle 14.8.
mennessä. Puh: 050-392 6118

Maija otatutti perinteiset leiripalautteet,  
joista saadaan hyvää kommenttia tuleville
leireille koulujen kanssa.
Kyydityksien saavuttua Rajavuorelle lähti
väsyneitä telttailijoita kohti koulua ja kotia,
oletettavasti nukkumaan.....kenties jellonista unta nähden.
Tapahtumassa mukana olivat eri tehtävissä
KOTU-päällikkö Maija Haanpää lisäksi,
Seppo Rintamäki, Pekka ja Sirkka Harjula,
Timo Nyrhinen , H J Juhani Torkko, Tommi
Heikkilä, Pekka Linnolahti sekä allekirjoittanut. Kiitos kaikille tapahtumaamme avustaneille. Reserviläisjärjestömme on tehnyt
useita eri tapahtumia paikkakuntamme
koulujen kanssa jo aikaisemminkin useiden
vuosien ajan ja kyllä kokemuksiemme perusteella voi suositella vastaavaa toimintaa.
Ehkä joku voi ajatella ettei se ole mitään
reserviläistoimintaa, kuitenkin he ovat
tulevia reserviläisiä jotka ehkä jatkavat
reserviläistoimintaa tulevaisuudessakin.

TEKSTI JA KUVAT:
OLAVI KOSKINEN
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TAPAHTUMAT
Aseen hankinta, vaikeaa vai ei? (osa nro 1)

huolehtia myös niiden turvallisesta säilytyksestä, hirvensarvet oven päällä eivät
ole enää oikea säilytyspaikka. Luotettava
asekaappi, erillisellä sisäisellä lukittavalla
patruunoiden säilytyskaapilla varustettuna,
on oikea tapa säilyttää aseet ja patruunat.
Hankkimislupa evätty

Pohjanmaan Poliisilaitoksen Etelä-Pohjanmaan lupapalvelu yksikön johtaja
Ylikomisario Pasi Vuorenmaa

K

aiken perustana oman aseen hankinnalle on hakijan lainkuuliaisuus ja
soveltuvuus, sekä todellinen harrastuksen
tuoma tarve sekä siihen hyvin soveltuva
ase, kertoo Pohjanmaan Poliisilaitoksen
Etelä-Pohjanmaan lupapalveluyksikön
johtaja ylikomisario Pasi Vuorenmaa. Lisäksi hakijan terveydentilankin tulee olla
kunnossa. Aina haettaessa aseen hankkimislupaa hakijan tulee tehdä luotettava
selvitys harrastuksestaan, ammunnoista
tulee olla kirjanpito tai päiväkirja. Soveltuvuustesti tulee suorittaa tai sitten pitää
olla lääkärinlausunto, lisäksi suoritetaaan
haastattelu viranomaisen taholta. Ampuma-aseen hankkimislupatilanteessa
tulee esittää myös sotilaspassi tai todistus
palveluksen keskeytymisestä tai siviilipalveluksesta. Käsiaseen hankintalupaa anottaessa hakijan tulee olla myös 20 vuotta
täyttänyt ja hänen tulee lisäksi toimittaa
ampuma-asekouluttajan todistus harrastuksestaan, joka on jatkunut vähintään
kaksi vuotta. Metsästys aseiden kohdalla
hakuperusteet ovat samat, ainoastaan
ikäraja on matalampi, lisäksi on esitettävä
metsästyskortti.
Ampumaharrastuksen todistaminen
Käytännössä ensimmäistä omaa käsiasetta ampumaharrastukseen haluavan
toimintakaava on seuraava; on pystyttävä
osoittamaan kahden vuoden harrastuneisuus eli helpoin tapa on liittyä ampumaseuraan ja osallistua seuran johdettuun
ampumatoimintaan, jossa ampumaharrastus toteutetaan yhdistyksen tai seuran
omistamilla käsiaseilla, sanoo ylikomisario
Pasi Vuorenmaa. Lisäksi minivaatimus
ampumaharrastuksessa on 5 kertaa vuo-

den aikana, kahden vuoden ajalta, ei
kuitenkaan niin että käydään ampumassa
viitenä päivänä peräkkäin vuoden aikana.
Mikään ei estä anomasta ensimmäiseksi
aseeksi esim cal 9mm käsiasetta, koska
asetyyppi on yleisesti käytössä esim eri
reserviläis ammunnoissa. Tämän kahden
vuoden jakson jälkeen seuran tai yhdistyksen ampuma-asekouluttaja kirjoittaa
todistuksen ampumaharrastuksesta, josta
ilmenee harrastuskerrat. Eli jos aikaisemmin käsiasetta omistamaton henkilö aloittaa ampumaharrastuksen ja haluaa oman
aseen, niin prosessi kestää minimissään
reilut kaksi vuotta.
Aseen hankkimislupa myönnetty
Mikäli lain vaatimat perusteet täyttyvät
poliisi voi myöntää hankkimisluvan omalle
aseelle. Mikäli kysymys on ensimmäisestä
käsiaseesta, lupa myönnetään 5 vuoden
määräajaksi. Määräaikaisuus voi olla lyhyempikin, mikäli esimerkiksi harrastuneisuuden osoittamisessa on lieviä puutteita.
Aseen hankinnan jälkeen se tulee esittää
tarkistettavaksi oman poliisilaitoksen toiminta-alueella. Aika aseen tarkistamiseen
varataan ensisijaisesti poliisin internet -sivuilta sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä
otsikolla aseen esittäminen, mutta varauksen voi hoitaa myös poliisilaitoksen palvelunumerosta, joten laitokselle ei kannata
asetta mennä näyttämään ilman sovittua
tarkastusaikaa. Tarkistukseen mentäessä
aseen tulee olla pussissa tai aseen omassa kuljetuslaatikossa/ kotelossa, lipas irti,
lataamattomana. Aseen hallussapito lupa
voidaan myös myöntää määräaikaisena
tai toistaiseksi voimassa olevana. Aseen
ja patruunoiden ostamisen jälkeen tulee

Näinkin voi käydä jos hakijalla on oman
terveyden tilan kanssa ongelmia, lähinnä
mielenterveyden,
rikosrekisteristä löytyy törkeän nimikkeen
alla olevia asioita, aseturvallisuuteen tai
metsästysrikoksiin liittyviä asioita, henkeen
ja terveyteen liittyviä rikosasioita, aggressiivista tai häiritsevää käyttäytymistä,
päihteiden väärinkäyttöön liittyviä asioita
tai sitten hakija voi aiheuttaa yleistä turvallisuutta vaarantavaa toimintaa. Valitus
mahdollisuus on virkamiehen päätöksistä
hallinto-oikeuteen, mutta onko se sitten
aina tarpeellista niin on toinen asia. Mikäli olet asekeräilijä ja haet käsiaseen
hankkimislupaa ampumaharrastukseen
ilman että luotettavalla tavalla pystyt
osoittamaan viranomaiselle ampumaharrastuneisuuttasi, hankintalupa tullaan
eväämään. Perusteena ettei kyseinen ase
kuulu keräilysuunnitelmaan eikä harrastusta luotettavasti osoiteta. Sinänsä voimassa
oleva aselaki ei ole oleellisesti vaikeuttanut asekeräystoimintaa, hankkimislupien
myöntämisperusteet ovat yksiselitteiset ja
kaikille samat. Perikunnan aseiden kanssa
menettelyt ovat samat, kuolinpesän osakkaan täytyy harrastaa ampumaurheilua ja
sen lisäksi tarvitaan suostumus kuolinpesän hoitajalta. Käytännön kannalta kuolinpesien kaikilta osakkailta on hyvä saada
suostumus, että aseen omistusoikeus on
selvä sen siirtyessä uudelle omistajalle. Mikäli aseet ovat vanhoja, kenties ruostuneita
niin helpoin tapa on luovuttaa ne valtiolle
tai valtion järjestämään huutokauppaan.
Mutta huutokaupasta aiheutuu kuluja
joista perikunta vastaa ja jos aseiden arvo
on mitätön niin silloin kannattaa miettiä
kuinka menetellä. Aseiden hankkimislupien
määrien vähennykset ovat v 2010- 2014
ajanjaksolla olleet yhteensä 12,5% Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella. Ampuma-aselupiin kohdistuvia peruutuksia ja
varoituksia on yhteensä vuositasolla noin
250- 300 kpl.
Aseiden hallussapito-oikeuden evääminen, väliaikaisesti tai pysyvästi
Näinkin voi käydä jos syyllistyt törkeäksi
luokiteltavan tekoihin kuten, törkeä rattijuopumus, törkeä liikenteen vaarantaminen, törkeä ylinopeus, saatat olla vaarallinen itsellesi tai muille, mielenterveys
ongelmat, pahoinpitelyt, putkareissut, per-

heväkivalta, päihdeongelmat. Ihan kevein
perustein ei poliisi aseitasi hae, syy on aina
vakavasta asiasta. Poliisi ei välttämättä vie
aseita pysyvästi vaan tilanne arvioidaan
myöhemmin että onko aihetta ottaa aseet
pois ja ellei ole niin ne palautetaan tai
näiden toimien lisäksi annetaan varoitus
ja tarvittaessa voidaan peruuttaa aseiden
hallussapito oikeudet.
Poliisi toivoo,
että uusi aselaki toisi tarkempia määräyksiä aseiden ja patruunoiden säilytykseen.
Selkeämmät ohjeistukset aseiden ja patruunoiden säilyttämisestä tuli saada lakiin
tai säädöksiin.
Henkilökohtainen mielipide ylikomisario
Pasi Vuorenmaalla on se että   99% ammuntaa harrastavista asiat ja asenteet ovat
kunnossa. Ammunta on hieno harrastus
ja toivotaan että ampumaradat,   joissa
harrastusta voi harrastaa turvallisesti, säilyvät. Aseturvallisuus on tärkeä asia, johon
kaikkien harrastajien on syytä kiinnittää
huomiota.
Kirjoittajan kommentti: aseharrastus tulee
tulevaisuudessakin perustua luvalliseen ja
säänneltyyn harrastamiseen,se on kaikkien
etu.
OLAVI KOSKINEN,
HEIKKI TARKKANEN

Porin Prikaatin tiedotustilaisuus
Seinäjoella 13.5.2015

P

rikaatin apulaiskomentaja eversti
Petri Kosonen kertoi Porin prikaatin
järjestämässä tiedotustilaisuudessa Puolustusvoimien uudistuksen vaikutuksista
toimialueellaan. Tilaisuus oli suunnattu
puolustusvoimien yhteistyötahojen edustajille Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.
Uudistuksen mukainen toimintavalmius
saavutetaan 31.12.2015 mennessä.
KK

Pohjanmaan KOTU-yksikön kursseja

Maanpuolustushenkisille
motoristeille tarkoitettu Marskin Ajon
ajetaan 14.6. Reitti suuntautuu merkittäville isänmaamme historiaan vaikuttaneille kohteille eri puolilla pohjalaismaakuntia.

Taktinen kiväärikurssi 2 antaa perusteet
1.-2.8 liikkeestä ampumiseen, toimintaan
fyysisen rasituksen alaisena sekä suojan
käyttöön taistelija- ja partiokohtaisessa
toiminnassa.
Kurssille voivat osallistua ne, jotka ovat
ykkösosion suorittaneet. Laina-aseita on
saatavilla.

MilFight -harjoittelu kesäkautena toteutetaan maanantai- ja torstai-iltaisin
Teeriniemen väestönsuojan judosalilla,
jolloin kuntoilusta kamppailun ja itsepuolustuksen merkeissä kiinnostuneet
voivat tulla tutustumaan treenimetoodiin.
Perustekniikka-leiri 12.-13.9 mahdollistaa
uusien harjoittelijoiden osallistumisen
syyskauden neljästi viikossa toteutettaviin
harjoituksiin vuoden loppuun saakka.

Vaasassa pilotoitiin naisille suunnattu
”Älä ole uhri” -itsepuolustuskoulutus,
missä tavoitteena on kehittää valmiuksia puolustaa itseään päällekarkaajan
hyökkäykseltä. Tarkoituksena on luoda
aiheesta nousujohteinen puolustautumiseen liittyviä teemoja sisältä kokonaisuus.
Seuraava tapahtuma on 3.10.
KUVAT JA KUVATEKSTIT
HANNU MAUNULA
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Journalistiseminaari
Seinäjoen kaupungintalolla
16.3.2015

M

Jarmo Ojajärvi ja Antti Asuinmaa kävivät maaliskuun alkupuolella kertomassa piirihallituksille Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
organisaatiosta, toimintaryhmien kokoamisesta ja koulutuksesta Etelä-Pohjanmaalla.

Vaasan läänin Maanpuolustusyhdistys ry juhli näyttävästi
50-vuotista taivaltaan

M

Mikä on MTS?

aanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta on valtioneuvoston eduskuntavaalikaudeksi asettama pysyvä parlamentaarinen komitea, joka hallinnollisesti toimii
puolustusministeriössä. Parlamentaarisesti nimettyjen jäsenten lisäksi suunnittelukunnassa on pysyviä asiantuntijoita valtioneuvoston kansliasta, ulkoasiainministeriöstä,
sisäministeriöstä, puolustusministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Pääesikunnasta, Yleisradiosta, STT-Lehtikuvasta, Suomen journalistiliitosta, sekä Viestinnän
keskusliitosta.
Vaalikaudella 2011-2015 puheenjohtajana toimii kansanedustaja Esko Kurvinen (kok),
varapuheenjohtajana kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd) ja ammatillinen erityisopettaja Juha Mäenpää (ps). Nykyiset jäsenet jatkavat heinäkuuhun 2015 saakka.

Reservin Upseerien
Naisten Perinneliitto
palkitsi
Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja
Mauri Volama puhuu.
Kuva prof. Ilkka Virtanen

Maanpuolustusyhdistys on alueellisen
maanpuolustuskurssin käyneiden tärkeä
yhdyslenkki. Aluehallintovirasto järjestää
ylijohtajan johdolla ja puolustusvoimien
tuella alueellisia viikon kestäviä maanpuolustuskursseja. Alueellisen maanpuolustuskurssin tavoitteena on antaa yleiskuva
Suomen turvallisuuspolitiikan perusteista,
maanpuolustuksen järjestelyistä ja eri
alojen varautumisesta sekä kehittää
maanpuolustuksen ja muun yhteiskunnan
eri alojen yhteistoimintaa ja valmiutta.
Maanpuolustusyhdistys levittää kokonaisvaltaista tietoa maanpuolustuksesta ja ylläpitää sekä kehittää maanpuolustushenkeä.
Kursseille kutsutaan alueellisesti keskeisiä
valtion, kuntien ja muun julkishallinnon
sekä talouselämän, tiedotusvälineiden ja
eri yhteisöjen edustajia.
Vaasan lääniin perustettiin toisena lääninä
Suomessa 14.10.1965 oma maanpuolustusyhdistys.. Yhdistyksessä on tällä hetkellä
284 jäsentä. Vaasan läänin alueella järjestetyillä maanpuolustuskursseilla on koulutettu yli 3 000 naista ja miestä. Yhdistys
järjestää vuosittain eri puolella aluettaan
kokouksia ja tutustumismatkoja.
Lyhennelmä Marja-Liisa Tenhusen kirjoituksesta.

iteellä on vuosittain vietetty 10.7.Kumurin taistelun muistopäivää. Kiteeläiset haluavat sen takia paljastaa Kumurin ja JR 16:nmuistomerkin 12.7.2015.
Kumurin taistelut olivat 26.-27.7.1941 ja
sitä ennen Vannisenmäen taistelut 22.25.7.
JR 16 joukot perustettiin Seinäjoen itäisen
sotilaspiirin alueella Alavudella, Lapualla
ja Ähtärissä ollen miehistö näistä kunnista
ja Kuortaneelta, Lehtimäeltä, Peräseinäjoelta, Soinista ja Töysästä.

V

aasan läänin Maanpuolustusyhdistys
ry – Vasa läns Försvarsförening rf juhli
18.4.  Vaasan kaupungintalossa 50-vuotista
taivaltaan. Juhla aloitettiin seppeleenlaskulla Suomen Vapaudenpatsaalle Vaasan
kauppatorilla.
Juhlapuheen piti Porin prikaatin apulaiskomentaja eversti Petri Kosonen. Kouluneuvos Jussi Hietikko tulkitsi Yrjö Jylhän
Kiirastuli-runokokoelmaa. Juhlan musiikista
vastasi Laivaston vaskisekstetti Turusta.

K

Muistomerkin paljastusjuhla
Kiteellä 12.7.

Pirkko Uusi-Kauppila, Risto Känsälä ja
Pirkko Antila

R

eservin Upseerin Naisten Perinneliitto
on palkinnut sosiaalineuvos, liiton  kunniajäsen ja pikkulotta Pirkko Uusi-Kauppilan Seinäjoelta Sinisellä Ristillä miekoin  ja
Apteekkineuvos Pirkko Antilan  Ilmajoelta
Sinisellä Ristillä havunoksin.  
Palkitut ovat antaneet vuosikymmenten
ajan sydämensä naisten vapaaehtoiselle
maanpuolustukselle ja nyt SRUN perinneliitolle runsaan 17 vuoden ajan henkilökohtaisen ja taloudellisen panoksensa, sen
historiallisesti arvokkaassa arkistointityössä. Työn vaativa tavoite on saada kattava,
valtakunnallinen kokonaisuus tallennetuksi
Kansallisarkistoon.
Molemmat Pirkot, Antila ja Uusi-Kauppila
ovat seinäjokelaisen kirjastoamanuenssi
Risto Känsälän   tarkoiksi kouluttamat,
osaavat ”arkistoenkelit”, jotka suorittavat
tuon arkistoinnin, ennen kuin lähetämme
aarteet edelleen Kansallisarkistoon ja edelleen tutkijoiden käyttöön.
Liitto kiittää myös niitä monia yhdistyksiä,
piirejä ja muita tahoja, jotka jo ovat luovuttaneet arkistonsa tai ovat luovuttamassa
aarteensa haltuumme!
KUVA JA OTTEITA TEKSTISTÄ  
KRISTIINA ALHO

Lapuan Reserviupseerikerhon toimesta
perustettu järjestelytoimikunta on yhdessä Kiteen Rajakillan ja Kitee seuran
kanssa ollut puuhamiehenä. Alavudella,
Kuortaneella ja Ähtärissä on toimikunnalla yhteyshenkilöt asioita hoitamassa.
Taloudellisesti hanketta ovat jo nyt tukeneet kunnat, lapualaiset lions klubit,
POP pankit Lapualla ja Ylihärmän säästöpankki sekä tietysti eri kuntien alueella
toimivat maanpuolustusjärjestöt.
Muistomerkin paljastus/vihkiäisjuhlassa
12.7.2015 pitää juhlapuheen eversti evp.
ST Sampo Ahto ja muun juhlatilaisuuden
ohjelma päätetään pääosin Etelä-Pohjanmaalla ja Lapualla.
Lapualta järjestetään yhteiskuljetus
Kiteelle 11.7. Lauantaina aamulla lähdetään matkaan ja osallistutaan vielä illalla
Kiteen Rajakillan järjestämään vuosittaiseen rantakalajuhlaan. Sunnuntaina 12.7.
on Valkeavaarassa patsasjuhlat. Juhlan
jälkeen vielä syödään ja sitten kotimatkalle. Hotelli Kiteenhovi on varattu eteläpohjalaisten juhlavieraiden käyttöön.
Yhteiskuljetuksen mukana lähtee Kiteelle
myös maanpuolustusjärjestöjen liput
juhlavaksi lippulinnaksi. Puuhamiehet
toivovat runsasta osanottoa matkalle,
myös puolisot ovat tervetulleita. Järjestelyistä vastaa Lapuan Sotaveteraanien
pj Mauno Vähämäki, puhelin 0400 ja
s-posti: mjv@netikka.fi. Ilmoittautumisia
vastaanottaa myös järj.tmk pj Veli Suvanto, puhelin 0400 877584 ja s-posti: veli.
suvanto@netikka.fi.

TS Maanpuolustiedotuksen suunnittelukunnan järjestämä seminaari oli
jaettu kahteen osioon. Päivällä seminaari
oli suunnattu pelkästään mediatoimittajille
ja virkamiehille ja illalla yleisölle.   MTS:n
puheenjohtaja kansanedustaja Esko Kurvinen avasi tilaisuuden yhdessä kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen kanssa.
  
Ilkka -lehden päätoimittaja Satu Takala
aloitti Paikallismedia Häiriötilanteessa
-aiheella.
Esimerkkinä hän käytti ”Kun kaikki menee pieleen -uutisointia”, viimekeväisestä
karhuhavainnosta Citymarketin alueella.
Nettiuutisen tarkoituksena oli varoittaa
ihmisiä liikkumasta havaintopaikan suunnalla, mutta uutinen saikin ihmiset liikkeelle
häiriöksi saakka. Tällaisessa tilanteessa
median kaupallinen rooli ja tiedottajan rooli
joutuvat helposti ristiriitaan.
Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintoviraston johtaja Tarja Wiikinkosken esitelmän
aiheena oli Varautumisen yhteensovittaminen kokonaisturvallisuuden kontekstissa.
AVI:n rooli on merkittävä yhteiskuntamme
toimintavarmuuden ylläpitäjänä, kurssittajana, yhteysväylänä eri viranomaisten ja
yritysten välillä, koska se luo poikkihallinnollista tilannekuvaa.
Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö,
prikaatinkenraali Harri Ohra-aho jatkoi katsauksella Itämeren alueen turvallisuuskehityksestä. Luento sisälsi luotauksen Venäjän
ja sen lähialueiden tapahtumista, Venäjän
puolustusdoktriinin muutoksesta ja sen
aiheuttamista toimista muille valtioille.
Tämän lisäksi   Suojelupoliisin päällikkö
Antti Pelttari puhui suojelupoliisin näkökulmasta Suomen turvallisuudesta ja Terhi
Hakala ulkoministeriöstä kertoi Ukrainan
tilanteen heijastumisesta Suomeen,
Luentosarjan päätti Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Kim Jäämeri joka puhui
ilmavoimista  Suomen puolustuksessa. Hän  
kävi läpi viime aikojen tapahtumia ilmatilaloukkauksista harjoituksiin ja tuleviin
kalustohankintoihin saakka
Päivän anti kiteytettynä:
Venäjällä, - mutta myös muissa maissa
-   nouseva nationalismi on pahin uhka
maanosassamme.
Kun yhteiskunta toimii yhdessä lainsäädännön kanssa, terrorismi ja ääriliikkeet eivät
saa kovin helposti kannattajia.
Suomen Pankin selvityksen mukaan, suurin
osa Venäjän alueista ei tule selviämään
omin avuin, mikä tullee entisestään supistamaan Venäjän kauppaa, vaikka kahden
välisiä suhteita on pakotteista huolimatta
yritetty ylläpitää.

Illan yleisötilaisuudessa luennoi Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Jorma
Ala-Sankila aiheesta Turvallisuusympäristön haasteet ja suomalainen maanpuolustus.
Esitelmän jälkeen käytyä Vaasan vaalipiirin
eduskuntapuolueiden edustajien paneelikeskustelua juonsi Yle Pohjanmaan Riia
Hantula.
KAI KAISTILA
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Kiitoskassit sotiemme veteraaneille Laihialla

L

aihialainen K-Market Pirkan kauppias
Tony Bengs päätti tehdä käytännössä
sen, mitä yleensä juhlapuheissa vain
luvataan sotiemme veteraaneille. Hän
lahjoitti kaikille paikkakunnan sotiemme
veteraaneille ns. kiitos kassit, joiden sisältö
muodostui elintarvikkeista ja olipa joukossa
hyväskääkin. Yhden kiitos kassin arvo oli
noin 50 euroa joten aivan pienestä lahjoituksesta kunniakansalaisille ei ollut kyse.
Jo useamman vuoden ajan on K-kauppias
Bengs tukenut reserviläisiäkin monin eri tavoin mutta nyt annettu lahjoitus sotiemme
veteraaneille on suurin ja kaunein. Yhdessä
reserviläisjärjestön sekä veteraanijärjestöjen kanssa kartoitettiin kaikki paikkakunnan
sotiemme veteraanit joita olikin 40 hlöä
eri veteraanijärjestöissä. Myös eri hoitotai palvelulaitoksissa olevat veteraanit
päätettiin huomioida jakoa suunnitellessa.
Jokaiselle autokunnalle tuli 5-6 paikkaa

jossa jaoimme lahjan. Kaikki etukäteistyö,
reittien suunnittelu ja varsinainen jakokin
tehtiin talkoilla hyvän asian vuoksi.
Antamisen iloa ja sota ajan tunnelmaa
Kokoonnuimme aamusta kaupan sisätiloihin ”käskynjakoon” jossa kauppias Bengs
luovutti kiitos kassit jaettavaksi päivän
aikana, toivomuksenaan että jakajat ehtisivät myös hetken aikaa keskustella lahjan
saajien kanssa. Monestihan se juttukaveri
näiltä sodan kokeneilta kunniakansalaisilta
puuttuu, joten noin voitaisiin saada myös
piristystä heidän arkeensa. Pääasiana
kauppiaan mielestä oli se että jokaista
lahjan saajaa henkilökohtaisesti kiitettäisiin
hänen oltuaan turvaamassa Isänmaamme
rajoja ja vapaata Suomea. Sain mukaani
jakopariksi itse kauppiaan, joka halusi myös
näin olla mukana kiittämässä sotiemme
veteraaneita.

Yhdessä taisteltiin ja kestettiin!
Kävimme kauppiaan kanssa kaikkiaan 5
kunniakansalaisen luona. Vaikuttavimpana jäi mieleen erään yli 90 vuotiaan,
yksin leskenä asuvan Lotan kertomukset
ja kokemukset sotien ajoista, ollessaan
muonituslottana rintamalla hän kertoi mitä
esim. ruuaksi laitettavan lihan kanssa oli
tehtävä. Ensin laitettiin ”tuoksahtava” liha
suolaveteen, jotta saatiin kaikki irtonaiset
madot siitä pois, lopuksi nypittiin käsin pois
loput madot jotka vielä lihassa näkyvästi
oli. Sitten vaan sopan tekoon ja hyvää oli,
nälkä se on paras ruuan maustaja! Siinäpä
ajattelemisen aihetta nykyajan ”tirsmuille”.
Veteraanien kertomuksista mieleen jäi se,
että ”yhdessä kestettiin ja haluttiin turvata
Isänmaan olemassa olo”. Kaikkien viiden
kunniakansalaisen luona kuulemamme

tarinat olisivat julkaisemisen arvoisia,
niin haavoittumisineen kuin taistelussa
hengissä selviämisineen. Voin todeta että
omat mahdolliset pikku murheemme olivat
”lasten leikkejä” tämän kierroksen jälkeen.
Kiitoksien aika
Laihian reserviläiset ry haluaa näin lehden
palstalla kiittää K- Market Pirkan kauppias
Tony Bengsiä lahjoituksesta kuin myös sotainvalidien naisia, Vaasan seudun Laihian
Rauhanturvaajia,
unohtamatta tietenkään oman reserviläisyhdistyksemme mukana olleita lahjan
jakajia. Erityiskiitos
Raimo Viinikaiselle joka reserviläisten
puolesta suunnitteli ja teki kaikki reititykset
jakajille.
OLAVI KOSKINEN

Laihian Sotaveteraanit 50 vuotta - Naisjaosto 40 v

M

erkkipäivien vietto aloitettiin juhlavasti kirkossa messulla, jonka jälkeen
reserviläisten muodostaman lippuvartion
johdolla suoritettiin kunniakäynti ja seppeleen laskut sankarihaudalle. Laihian
Sankarihaudalla oli kunniavartiossa reserviläisten poikkeuksellinen tuplavartiosto,
yhdistyksemme halusi näin myös esittää
kiitoksensa veteraanien sekä heidän naisjaostonsa toiminnasta.

Pääjuhla seurakuntatalolla
Juhlan avasi sotaveteraanien puheenjohtaja HJ Juhani Torkko joka puheessaan
kertoi juhlivan yhdistyksen historiasta sekä
toiminnasta ja nykypäivän tilanteesta. Juhlassa esiintyi myös Perälän koulun oppilaita.
Juhlapuheen piti majuri Jari Hoppela Pohjanmaan aluetoimistosta. Juhlassa jaettiin
huomionosoituksia sotiemme veteraaneille
sekä heitä tukeneille henkilöille. Myös
Sotainvalidien Veljesliiton Laihian Osasto
huomioitsi juhlassa veteraaneja. Juhla päättyi yhteisesti laulettuun maamme lauluun.

Kauppias ja kiitoskassien jakajat valmiina lahjojen jakoon. vas: Tapio Korpi, Matti
Kööpikkä, Ahto Niemelä, Salme ja Pekka Linnolahti, Heikki Tarkkanen, Tony Bengs,
Kaija Tarkkanen, Raimo Viinikainen, Erkki Puikkonen, HJ Juhani Torkko. Kuvasta
puuttuvat jakajat Erkki Koivuporras ja Olavi Koskinen

Pohjanmaan Viestikilta sai lipun

OLAVI KOSKINEN
Lippu- ja kunniavartiosto Sankarihaudalla.
Kuvassa lippuvartiosto: vas. Kari
Hytönen, Arto Tuomisto, Raimo Viinikainen
Kunniavartiosto; vas Petri Åkerman, Tommi Heikkilä, Jani Lindroos, Olavi Koskinen
Kuva: HJ Juhani Torkko

Aika vaihtuu - aate säilyy
Lakeuden Maanpuolustaja 40 vuotta sitten

S

Sotilaspiiri järjestää
kertausharjoitukset yli
tuhannen miehen voimin

einäjoen Sotilaspiirin Esikunta toimeenpanee sotilaspiirin päällikön
eversti Urho Pohjolan johdolla eteläpohjalaisittain erittäin merkittävän kertausharjoituksen kesäkuun alussa.  Harjoituksiin
osallistuu kaikkiaan yli tuhat miestä ja
toistasataa ajoneuvoa. Harjoituksen
ajankohta on pyritty järjestämään siten,
että siitä koituisi mahdollisimman vähän
haittaa harjoituksiin kutsutuille, eli aikana
jolloin koulut ovat päättyneet, kylvötöiden
pitäisi olla päätöksessään eikä myöskään
varsinainen lomakausi ole vielä alkanut.
Harjoitukset alkavat Kuortaneen
kirkonkylässä kesäkuun ensimmäisenä
päivänä, jolloin neljän päivän ajan koulutetaan paikallisia reserviläisiä johtamaan
joukkojen perustamista. Kaikki kertausharjoitusjoukkoon kuuluvat upseerit ja osa
aliupseereja astuu palvelukseen 5.6. Heille
annetaan neljän päivän ajan koulutusta
niin, että he mahdollisimman itsenäisesti
voivat kouluttaa ja johtaa omaa joukkoansa. 9.6. astuu palvelukseen pääosa
aliupseereista ja miehistä.
Koska koulutukseen kuuluu oleellisena
osana kranaatinhitin- sinko- ja käsituliaseammunnat, kuljetetaan kertaushar-

joitusjoukko samana päivänä Lohtajan
leirialueelle kovapanosammuntoja varten.
Kertausharjoitus huipentuu 13.-15.6. Lappajärven-Alajärven maastossa pidettävään sotaharjoitukseen, johon ”viholliseksi” saadaan varusmiesosastoja. Harjoituksen päätteeksi pidetään 15.6. Menkijärven
leirialueella paraatikatselmus.
Harjoituksen moottoriajoneuvojen
pääosan muodostavat siviilistä vuokrattavat traktorit ja moottoripyörät. Traktoria
seuraa sen oma kuljettaja, joka osallistuu
siviilimiehenä puolustusvoimain leivissä
harjoituksiin. Vuokrauspyynnöistä julkaistaan ilmoitukset lehdissä lähiaikoina.
Näin suuren kertausharjoituksen järjestäminen yksinomaan sotilaspiirin esikunnan henkilöstön voimin on mahdoton.
Tämän takia sotilaspiiri saa koulutusvaiheessa kouluttaja-apua sotakorkeakoulun
oppilaista ja eräistä joukko-osastoista.
Kouluttajat toimivat kuitenkin sivustakatsojina perustamisen, koulutusvaiheen,
sotaharjoituksen ja kotiuttamistoimien
aikana, jolloin tehtävävastuu kuuluu reserviläisille.
Mielenkiintoista kertausharjoitusta
on tilaisuus saapua seuraamaan sotaharjoitusvaiheessa. Tarkemmat ajat ja kokoontumispaikat kerhoille ja yhdistyksille
ilmoitetaan myöhemmin.

P

ohjanmaan Viestikilta ry:n lipun naulaus- ja vihkimistilaisuus pidettiin
Seinäjoella 21.3.2015. Lähes kolme vuotta
aikaisemmin yhdistys teki päätöksen lipun
hankkimisesta yhdistyksen 20-vuotistaipaleen kunniaksi. Yhdistyksen nykyinen
puheenjohtaja Lasse Kinnunen teki lipusta
alustavan piirroksen, joka hyväksyttiin jo
ensimmäisessä käsittelykokouksessa lipun
toteuttamiseksi.

Lippu on perusväriltään viestiaselajin
värin mukaisesti violetti. Violetin värisessä lipussa on keskellä keltaisella
värillä ääriviivat puolustusvoimien
tornikuviosta. Tornikuvion sisällä on
keltainen viestijoukkojen aselajitunnus.
Tornikuvion alapuolella on lipun vasemmasta reunasta oikeaan reunaan
ulottuva keltainen suora viiva, joka
kuvaa Pohjanmaan lakeutta. Lipun
vasemmassa yläkentässä on vanha

Vaasan läänin vaakuna osoittamassa
yhdistyksen toiminta-aluetta. Kaksiosaisen kantotangon päässä on metallinen tornikuvio. Tornikuvioon on
kaiverrettu viestiaselajin tunnus.
Lipun naulauksen päätöspuheessa
Lasse Kinnunen kehotti yhdistyksen
jäseniä muistamaan lippuun liittyvät
velvoitteet:
- Kannustakoon tämä lippu meitä
edistämään maanpuolustustyötä ja
kohottamaan maanpuolustushenkeä.
Lisätköön tämä lippu puolustusvoimissa ja muulla viestitehtävissä ja
muutoin viestialasta kiinnostuneiden
henkilöiden yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä. Olkoon tämä lippu muistutuksena viestiperinteiden ja historian
vaalimiselle.
Pappi Liisa Rantala vihki ja siunasi lipun
käyttöön ottavaksi.
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URHEILU
Urheilukalenteri 30.6.-20.9.2015
            Kuntourheilutapahtumat

Aika

KALENTERI 1.3.-31.12.2015
Aika

Tapahtuma

Paikkakunta

Laji

Paikka

Kesäkuu

Cooperin testit

paikkakunnittain

4.6.

Puolustusvoimain lippujuhlanpäivä

15.8

Reserviläispyöräily, pyörämarssi

Alahärmä

4.6.

Mannerheimin patsaan paljastuksen muistoksi

20.9

Perheliikuntapäivä

Seinäjoki

Seinäjoki

Mannerheim näyttely SK-museolla
6.6.

RUK 95 vuotta

Hamina

5.8.

Kesäillan kirkko

Seinäjoki

15.8.

Reserviläispyöräily

Alahärmä

Elokuu

        Kilpailut
Aika

Laji

Paikka

30.6.

Palvelusaseammunnat 3 ja 4 (pist)  

Ilmajoki

Ammunta, kiv. 300 m

Kauhava

Syyskuu

Ammunta perinnekivääri 300m

Kauhava

4.9.

Jatkosodan päättymisen muistotilaisuus

Kauhajoki

SRA

Ilmajoki

3.-6.9.

Kokonaisturvallisuus Messut, linja-autokulj. 5.9.

Tampere

Ammunta kenttä ja kiik.kenttä

Kauhava

8.9.

Reserviläispiirin hallituksen kokous 4/15

Seinäjoki

Ammunta puoliautomaattikiv. 150 RA7

Vaasa

Ammunta, Matin kisa

Kauhava

15.9. men- Materiaali LMP lehteen 3/15
nessä

Ampumakilpailut pist

Vaasa

9.8.

Ampumakilpailut pien.kiv

Vaasa

6.9.

Ampumajuoksu pien.kiv.

Kauhajoki

7.9.

Ampumajuoksu pistoolilla

Isokyrö

Ampumasuunnistus pistoolilla

Seinäjoki

Ilma-ase

Alavus

12.7.
3.8

KILPAILUKUTSU
Ylihärmän Reserviläiset ry järjestää III Ylihärmän reserviläismalja-ampumakilpailun perinnekiväärillä 15.7. klo 16:30 alkaen.
Paikka: Ekohovi Ylihärmä (Kurjentie 633).
Laji: Perinnekivääri 15 + 15 ls, matka 300 + 150 m (Kummaltakin matkalta
ensin 5 kohdistuslauk. tulos ilmoitetaan ampujille, ei käydä tauluilla)
Kaikki ampuvat ensin 300 m, minkä vuoksi kaikkien oltava paikalla
klo 17:00 mennessä.
Sarjat: Yli ja alle 50.
Palkinnot: Parhaan tuloksen ampujalle kiertopalkinto ja kummankin sarjan
kolme parasta palkitaan.
Ilmoittautumiset (mieluummin yhdistyksittäin):
jukka.yliketola@netikka.fi 13.7. mennessä, os.maksu 10€.
Rata: Ammunnat ammutaan taivasalla ja maapenkalta ja sateen
sattuessa ammutaan sateessa!
Buffetti
Tiedustelut: Jukka Yliketola 050-3771451 tai
Markku Haukkala 050-3026789

20.9.

Perheliikuntapäivä, veteraanikävely ja
RES 60 piiritapahtuma

Seinäjoki

1.10.

Reserviläispiirin hallituksen kokous 5/15

Seinäjoki

21.10.

Reserviupseeripiirin hallituksen kokous 5/15

Isokyrö

vko 44

Reserviläispiirin syyskokous

Kuortane

Lokakuu

Marraskuu
8.11. men- Materiaali LMP-lehteen 4/15
nessä
vko 48

Reserviupseeripiirin syyskokous

Kurikka

Joulukuu
5.12.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto

6.12.

Itsenäisyyspäivä  

5.12.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto

6.12.

Itsenäisyyspäivä  

koko maa

vko 44

Reserviläispiirin syyskokous

Kuortane

koko maa

Marraskuu
8.11.
mennessä

Materiaali LMP-lehteen 4/15

vko 48

Reserviupseeripiirin syyskokous

Kurikka

Joulukuu

Seuraava lehti ilmestyy lokakuun puolivälissä.
Lehteen tarkoitettu materiaali 15.9. mennessä
www.lmplehti@gmail.com

5.12.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto

6.12.

Itsenäisyyspäivä

Impivaaran suvisoitto
jälleen 9.6

koko maa

MINNE MENOSSA?

Kuva Marja Konimäki

Tietysti
Reserviläispyöräilyyn
Alahärmään 15.8.
Ilmoittautuminen on jo
alkanut
www.mpk.fi
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TUKIKOMPPANIA

Veljekset Ala-Talkkari Oy

Kotijoukkue

Pohjanmaan Osuuspankki

KOKOUKSET • MAJOITUKSET
RAVINTOLAPALVELUT

P. ROTOLA - PUKKILA OY
WWW.TIMANTTI.COM

KUORTANEEN OSUUSPANKKI
ASIANAJOTOIMISTO
Lepistö & Mäkinen Oy

REIKÄLEVY OY

Kurikan Osuuspankki

ASIANAJOTOIMISTO

KURIKKA • POHJANKYRÖ • KYRÖNMAA • TEJUKA

Vaasan Maalaustyö Reinisalo & co

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

Kyrönmaan Osuuspankki

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

Ristikangas, Kinnunen & Koskinen

- LEHTI

SEINÄJOEN ENERGIA OY

Avain Säästöpankki

GRP - DOORS

Betoniluoma
Oy
Taidolla, tiedolla ja tekniikalla

OPTIKKO

L A M I
www.lapua.com

Hakaradio Ecosto Oy
SEINÄJOKI

LAPUAN KIINTEISTÖMARKKINOINTI

Huoltopaussi Oy

Lapuan Osuuspankki

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

LATOMÄEN SÄHKÖLIIKE

OMA

SÄHKÖ

Kun hinta
ratkaisee

KAUNISTO

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

www.harmanliikenne.fi

IKKUNATEHDAS HAUTANEN OY

TAMSIN PUUTARHAT

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

WWW.METSAGROUP.FI

ITIKKA OSUUSKUNTA

METSO POWER OY

OHJELMAKOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY

Osuuskunta

MAITOSUOMI
www.voltinvari.fi

YLIHÄRMÄN

T:mi Jukka Kivineva

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

•TEUVA

VIISARI

OY
www.yrityslaskenta.com | Reijo Laitila | 0400-564 104
Kiitämme tukikomppaniajäseniämme!

