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Kurikan	 Soittokunnan	 puhallinorkeste-
rin	 soitettua	 avaussävelet	 Etelä-Poh-

janmaan	Reserviläispiiri	ry:n	puheenjoh-
taja	Jaakko	Liinamaa	 toivotti	osallistujat	
tervetulleiksi	liittokokoukseen.

Juhlapuhujaksi	kutsuttu	Euroopan	parla-
mentin	 varapuheenjohtaja,	 Anneli	 Jäät-
teenmäki	 vertaili	 puheessaan	 reservin	
merkitystä	Suomessa	ja	muissa	EU-mais-
sa.	 Hän	 kertoi	 valaisevasti	 reserviläisiä	
erityisesti	 kiinnostavasta	 asedirektiivin	
muutoksesta.	 Suomen	 erityisasemasta	
johtuen	olemme	päässeet	vaikuttamaan	
direktiivin	valmisteluun.

Muutosesitys	 esitettäneen	 parlamentille	
jo	 kesäkuun	 aikana	 ja	 mahdolliset	 pää-
tökset	tehtäneen	ennen	syksyä.

Reserviläisliiton	 puheenjohtaja,	 kansan-
edustaja	 Mikko	 Savola	 käsitteli	 puhees-
saan	 sekä	 hallintouudistusesitystä,	 että	
eduskunnan	 lähiaikojen	tapahtumia.	Tä-
män	 hetkinen	 kireä	 sotilaspoliittinen	 ti-
lanne	ja	tuleva	NATO	-selvitys	(julkaistiin	
29.4.2016)	olivat	myös	puheen	aiheena.

Vuoden	 malliyhdistyksenä	 palkittiin	 Vi-
hannin	Reserviläiset	ry.

Uusi	hallintouudistusesitys	oli	puhuttanut	
jo	 etukäteen	 Seinäjoelle	 kokoontuneita	
liittokokoukseen	 osallistujia.	 	 Liittohalli-
tuksen	 pitkään	 valmisteltuja	 hallinnon	
keventämisellä	 ja	 säästöillä	 perusteltuja	
uudistuksia	 vastustaneet	 jäsenet	 oli-
vat	 myös	 valmistelleet	 vastaväitteensä	
hyvin.	 Käydyn	 äänestyksen	 tuloksena	
(100/68)	 uudistuksia	 ei	 sellaisenaan	 hy-
väksytty.	Hallintouudistusmallin	käsittely	
ja	suunnittelu	jatkuu	syksyn	liittokokouk-
sessa	20.11.2016	Lappeenrannassa.

Reserviläisliiton liittokokous Seinäjoella 16.4.2016: 

Sääntömuutosesitys puhutti pitkään 

       Piirin puheenjohtaja Jaakko Liinamaa ja Antti Isosalo luovuttivat E-P:n piirien mitalin 
Mikko Savolalle, Olli Nybergille ja Suvi Salolle. 

Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki.

KUVAT: MARJA KONIMÄKI 

Kai Kaistila
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Vuonna	 1938	 valmistui	 elokuvateat-
tereihin	 kotimainen	 sotilasfarssi	 ni-

meltä	 Rykmentin	 murheenkryyni.	 Tässä	
aikoinaan	suositussa	filmissä	koettiin	mo-
nenlaista	sähläystä	armeijan	harmaissa.

Reserviläistoiminnan	 murheenkryyni	
tuntuu	 nykyisin	 olevan	 sähköinen	 kun-
tokortti.	Kuten	useimmat	 luultavasti	 tie-
tävät,	 Reserviläisurheiluliitto	 RESUL:n	
ylläpitämä	 järjestelmä	 antaa	 mahdolli-
suuden	kirjata	liikuntasuorituksensa	säh-
köiselle	alustalle.	

Kuntokorttia	 on	 mainostettu	 ja	 yritetty	
saada	 laajempaan	 käyttöön	 jo	 vuosia,	
mutta	tulokset	ovat	olleet	varsin	laihoja:	
käyttäjämäärät	 ovat	 pysyneet	 alhaisina.	
Meillä	 Etelä-Pohjanmaalla	 ylivoimaisesti	
aktiivisin	kerho	(ainakin	RUL:n	kerhoista)	
on	Kuortane,	jonka	jäsenistä	kuntokorttia	
käyttää	liki	puolet.	Muilla	kerhoilla	käyt-
täjiä	 onkin	 sitten	 ainoastaan	 0%	 -	 15%	
jäsenistä.	 Absoluuttisesti	 käyttäjämääriä	
on	 kerhoissa	 Seinäjoella	 ja	 Kuortaneel-
la	 20	 ja	 30	 henkilön	 välillä,	 muilla	 luku	
jää	 alle	 kymmenen;	 nollakerhoonkin	 jää	
useita	paikkakuntia.	Ja	omalta	osaltanikin	
täytyy	 tunnustaa,	 että	 täytin	 kuntokort-
tia	kyllä	parina	vuonna,	mutta	nyt	se	on	
”unohtunut”.

Mitä	 merkitystä	 asialla	 sitten	 on	 ja	 pi-
täisikö	 sitä	 pystyä	 muuttamaan?	 Tar-
vitaanko	 sähköistä	 kuntokorttia?	 Siitä	
kaikki	 lienevät	 yhtä	 mieltä,	 että	 hyvän	
fyysisen	toimintakyvyn	ylläpitäminen	on	
ihmiselle	tärkeää	niin	terveyden	kuin	elä-
mänlaadunkin	 parantamiseksi	 ja	 meillä	
reserviläisillä	 myös	 kenttäkelpoisuuden	
ylläpitämiseksi.

Ihminen	 voi	 kuitenkin	 olla	 hyvinkin	 ah-
kera	liikkuja,	ilman	että	näkyy	mitenkään	
RESUL:n	 tilastoissa.	 Olen	 nimittäin	 va-
kuuttunut,	 että	 jäsenistöstämme	 aktiivi-
sesti	tai	ainakin	jonkin	verran	liikkuvia	on	
paljon	 suurempi	 osuus	 kuin	 kuntokortti	
näyttää.	Suorituksen	merkitseminen	net-

tiin	 ei	 lisää	 kenttäkelpoisuutta	 pätkän-
kään	vertaa	itse	liikkumisen	arvoon	lisät-
tynä.	Ja	kuntokorttia	aktiivisesti	käyttävät	
yksilöt	todennäköisesti	liikkuisivat,	vaikka	
tätä	korttia	ei	olisikaan.	Itse	asiassa	näen	
kuntokortin	 vähäisessä	 käytössä	 jonkin	
verran	 jopa	 tervettä	 ”kapinamieltä”	 ny-
kykulttuuriin,	jossa	yhä	enemmän	asioita	
pitäisi	hoitaa	digitaalisesti.

Ymmärrän	 kyllä	 Reserviläisurheiluliiton	
tarpeen	 saada	 tilastofaktaa	 jäsenistös-
tään	 ja	 siihen	 kuntokortti	 periaatteessa	
olisi	 mainio	 väline,	 jos	 se	 olisi	 laajassa	
käytössä.	 Yksittäisen	 jäsenen	 kannal-
ta	 hyödyllisyyttä	 olisi	 kuitenkin	 vain,	 jos	
suoritusten	 ylös	 merkitseminen	 myös	
todellisuudessa	 motivoisi	 liikkumaan	
enemmän	 ja	 siten	 nostaisi	 kuntoa	 ja	
kenttäkelpoisuutta.	Tähän	 liikkeen	 lisää-
miseen	 voisi	 kannustaa	 vaikkapa	 kave-
reiden	 oma	 keskinäinen	 vedonlyönti.	
Yksi	vaihtoehto	olisi	myös	jäsenille	luotu	
kannustejärjestelmä	kuntokortilla	osoite-
tusta	aktiivisuudesta.	Mitä	se	sitten	voisi	
olla?	Korvaavia	KH-päiviä?	Jäsenmaksun	
alennusta?	Tuotepalkintoja?

Vaan	 entäpä	 jos	 kuntokortin	 käyttäjä-
määrät	eivät	kaikesta	huolimatta	käänny	
ratkaisevaan	 nousuun?	 Mitä	 silloin	 teh-
dään?	

Olen	kuullut	sanottavan,	että	kaiken	vii-
sauden	alku	on	tosiasioiden	tunnustami-
nen.	Voisi	 siis	olla	 rehellisintä	 tunnustaa	
olemassa	oleva	tilanne	–	eli	se	että	jäse-
nistön	valtaosa	 ei	 yksinkertaisesti	 tunnu	
kaipaavan	 kuntokorttia.	 Silloin	 voisi	 olla	
vaihtoehtona	 luopua	 koko	 sähköisestä	
kuntokortista,	 koska	 järjestelmän	 ylläpi-
tokin	maksaa,	ja	suunnata	varat	johonkin	
muuhun	 asiaan,	 joka	 todellisuudessa	 li-
säisi	liikkumista	ja	olisi	myös	kentällä	kai-
vattu.	 Siitä	olisi	 todellista	hyötyä	maan-
puolustukselle.	 Mikähän	 sellainen	 juttu	
vain	olisi?

Tuomas Taivalmaa
I	varapuheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan	Reserviläispiiri	

Onko kunto kortilla?

Karijoella	27.4.	järjestetty	virsi-ilta	alkoi	
lippujen	 saapumisella	 kirkkoon.	 	 Vir-

sien	veisuun	lomassa	lyhyen	puheenvuo-
ron	käytti	maj	Jan-Erik	Juslin,	joka	puhui	
Talvisodasta	 ja	veteraaneista.	 	Juslin	ke-
hotti	ottamaan	yhteyttä	veteraaneihin	ja	
kiittämään.	

Virsi	 illassa	myös	 saatiin	 kuunnella	mu-
siikkia	 ja	 laulua.	 Karijoen	 kanttori	 Pekka	
Taristo	 esitti	 virsien	 säestyksen	 lisäk-
si	 kauniita	 urkusooloja,	 mm.	 Finlandia	
hymnin.	 Karijoen	 veteraanien	 perinne-
laulajat	 esiintyivät	Tuulikki	 Luoman	 joh-
dolla.		Päätöshartauden	piti	pastori	Seija	
Lähteenmäki.		Tilaisuuden	juonsi	ytimek-
kään	 asiantuntevasti	 everstiluutnantti	
Niilo	 Hakala.	 	 Kirkossa	 kerättiin	 kolehti	
Karijoen	 veteraaneille.	 	 Lopuksi	 kunta	
tarjosi	kirkkokahvit.	

Karijoella 
veisattiin 
ja kiitettiin 
veteraaneja 

    Maj. Jan-Erik Juslin piti mieliinjäävän 
puheen Karijoella. 

Frami 16.4.2016  

Ilmassa	juhlan	tuntua	siitä	tuleeko	uudet	
säännöt	käyttöön	vai	ei?	Riittävätkö	is-

tumapaikat	 kokoustilassa	 kokousväelle?		
Montaakaan	kylmää	tuolia	ei	jäänyt.

Hyvissä	 ajoin	 valtakirjan	 tarkastajat	 ja	
kokousmateriaalin	jaon	virkailijat	asettu-
vat	omille	paikoilleen	ja	ovat	tehtäviensä	
tasalla.		

Kokous	alkaa	 lipun	nostolla,	kolme	Suo-
men	 lippua	nousee	salkoon.	Kokousväki	
seisoo	pihalla	kolmirivissä	tarkkaillen	te-
rävänä	tilannetta.

Res-klubi	 aloittaa	 aamusta	 päivän	 en-
simmäisellä	 kokouksellaan.	 	 Res-klubiin	
kuuluvat	 entiset	 liiton	 hallituksen	 jäse-
net.	 	He	 järjestävät	kaksi	kokousta	vuo-
dessa	liiton	kokouksien	yhteydessä.		Tällä	
hetkellä	 klubin	 pj	 on	Risto	Tarkiainen	 ja	
siht	Tapani	Kaistila	Kurikasta,	 joka	 tulee	
toimimaan	ensi	vuonna	Klubin		puheen-
johtajana.		Aikataulu	on	tiukka.	Seuraava	
tilaisuus	 painaa	 päälle.	 Liekö	 sääntöuu-
distus	puhuttanut	heitä?	

Välittömästi	 aikataulunmukainen	 siirty-
minen	seuraavaan	tilaisuuteen,		jossa	on		
Erikoisluokan	ansiomitalien	vastaanotta-
minen.		Mitalin	nro.	1	saa	Reserviläisliiton	
kunniapuheenjohtaja	 Mikko	 Pesälä	 an-
sioistaan	 vapaaehtoisessa	 maanpuolus-
tustyössä.	 	 Piirin	pj	 	 Jaakko	Liinamaa	 ja	
allekirjoittanut	 saivat	 myös	 numeroidun	
mitalin.

Aletaan	 päästä	 asiaan.	On	 aika	 itse	 ko-
kouksen	 aloittamiselle.	 	 Etelä-Pohjan-
maan	 Reserviläispiirin	 puheenjohtaja	
Jaakko	Liinamaa	on	sorvaillut	 ja	fiilaillut	
kokouksen	 alkusanat	 säätöihin.	 Sovitte-
lemme	yhteen	lippulinnan	saapumista	ja	

Reserviläisliiton 
kevätkokous Seinäjoella

Kurikan	soittokunnan	soittamista.	 	Audi-
torion	etutila	on	ahdas,	liput	ja	soittokun-
ta	tarvitsevat	tilansa,	tunnelma	on	tiivis.	
Lippulinnan	 yhdeksän	 henkilöä	 valmis-
tautuu	 auditorion	 takana	 ahtaassa	 läm-
penevässä	käytävässä.	

Kokous	alkaa,	liput	saapuvat	Suomen	lip-
pu,	 Reserviläisliiton	 lippu	 ja	 Reserviläis-
piirin	lippu.		

Kokouksen	 alussa	 käsiteltiin	 kevätkoko-
ukselle	 kuuluvat	 asiat,	 tilit	 ja	 vastuuva-
paudet	hyväksyttiin	ilman	huomautuksia.	
Sääntömuutos	 pykälän	 aikana	 saatiin	
esityksestä	 poikkeava	 esitys	 ja	 sitä	 kan-
natettiin.	 Pääsimme	 äänestämään.	 JAA	
ääni	annettiin	liiton	hallituksen	esityksel-
le	että	uudistetaan	ja	EI	ääni	muutoksen	
hylkäykselle.	 Uudistusta	 kannatti	 100	 ja	
vastaan	oli	68	ääntä.	Uudistukseen	olisi	
tarvittu	3/4	enemmistö.	Ja	näin	koko	uu-
distus	todettiin	hylätyksi.

Maamme	 laulu	 laulettiin	 seisaaltaan.	 Ja	
kotiin	lähtö.

Sitten	 22.4.2016	 Liiton	 pj.	 Kansanedus-
taja	 Mikko	 Savola	 Ähtäristä,	 Ilmoittaa	
ettei	hae	jatkokautta	syksyllä	puheenjoh-
tajuuteen.	Syynä	hän	kertoo	haluavansa	
aikaa	 olla	 perheensä	 kanssa,	 varsinkin	
kun	heille	on	syntymässä	syksyllä	toinen	
lapsi.	On	ymmärrettävää,	että	ajankäyt-
tö	tällaisessa	tilanteessa	pitää	kohdentaa	
sinne	 missä	 sitä	 tullaan	 tarvitsemaan.	
Jo	 tässä	 vaiheessa	 Etelä-Pohjanmaan	
Reserviläispiirin	 varapuheenjohtajana	
haluan	 kunnioittaa	 ylpeänä	Mikon	 teke-
mään	päätöstä.	Liitolla	ja	piireillä	on	nyt	
yli	puoli	vuotta	aikaa	etsiä	sopiva	henkilö	
puheenjohtajaksi.	Sitten	Lappeenrannas-
sa	ilmeisesti	taas	äänestetään.	

Heikki Tarkkanen
I	varapuheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan	Reserviläispiiri	

Piirien kesäillan kirkko on 
tänä vuonna luonnon helmassa 

Teuvan Rauniokirkossa 
(sadesäällä Teuvan kirkossa) 

keskiviikkona 10.8. alkaen klo 19.00  

Ohjelmassa mm. 
Puhe rovasti Raimo Mäki 

Musiikkiesityksiä 
Isänmaallisia virsiä

Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu 
seurakuntasalissa. 

KUVA: TEUVAN SRK 

Tervetuloa 
perheen ja ystävien 

kanssa!

KESÄILLAN KIRKKO 
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SOPPATYKKI ”LOTINAA” 
VUOKRATAAN!

SOPANKEITTÄJÄT MUKANA 
TAI ILMAN.

”LOTINA” ON PALVELLUT 
VUODESTA 1929.

KURIKAN 
MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖT

Tied Mikko S. Säntti 
mikko.santti@luukku.com

JÄRJESTÖ

Alavuden Reserviläiset juhli 
60-vuotistaivaltaan näyttävästi 

Alavuden lukiolla 3.4. 
Paikalla oli yhdistyksen toimi-

joita eri vuosikymmeniltä. Heitä 
muistettiin piirien mitalilla. 

Juhlapuheen	 piti	 Reserviläisliiton	 pu-
heenjohtaja	Mikko	Savola,	 joka	kertoi	

Suomen	puolustusjärjestelmästä,	-	meil-
lä	on	oma,	hyvin	varusteltu	reserviläisiin	
pohjautuva	 järjestelmä	 ajanmukaisesti	
varusteltuna,	koulutettuna	ja	tarvittaessa	
myös	valmiina.		

-Suomen	 lainsäädäntöä	 kehitetään	 tällä	
vaalikaudella	 muun	 muassa	 pian	 Edus-
kuntaan	 tulevien	 lakiesitysten	 toimesta,	
missä	 muokataan	 asevelvollisuuslakia,	
lakia	 kansainvälisen	 avun	 antamista	 ja	
vastaanottamisesta,	 tiedustelulainsää-
däntöä	sekä	lakia	vapaaehtoisesta	maan-
puolustuksesta.

Savola	 kiinnitti	 huomiota	myös	 terroris-
miin:	
-Uuden	tyyppisen	uhan	meille	on	tuonut	
myös	 radikalisoituminen	 ja	 terrorismi.	
Pariisin	 iskut	 marraskuussa	 ja	 Brysselin	
iskut	 viime	 kuussa	 pakottavat	 koko	 län-
tistä	 Eurooppaa	 muuttamaan	 toiminta-

Alavuden Reserviläiset juhli

Ulla Muurimäki

Komea joukko juhlassa huomioituja maanpuolustustyön tekijöitä.

Alajärven	 Reserviläiset	 vietti	 60-vuo-
tisjuhlaansa	 Punaisen	 Tuvan	 viiniti-

lalla	5.3.	 	Juhlassa	puhui	Reserviläisliiton	
puheenjohtaja	 Mikko	 Savola.	 	 Savola	
käsitteli	puheessaan	maanpuolustusta	ja	
reserviläistoimintaa	eri	vuosikymmeninä.		
Ajankohtaisista	asioista	Savola	nosti	esiin	
mm.	kertausharjoitusten	lisääntymisen	ja	
niihin	kutsumisen	nopeuttamisen.

Juhlassa	 kuultiin	 myös	 Korsukuoron	
hyvätasoisia	 lauluesityksiä.	 	 Piirin	 toi-
minnanjohtaja	 Ulla	 Muurimäki	 muisteli	
tervehdyksessään	Alajärven	 yhdistyksen	
tapahtumia	viimeisen	30-vuoden	ajalta.	

Puheenjohtaja Mikko Savola Alajärven juhlassa: Puolustamisen arvoinen maa
      Juhlapuheen pitäjä Mikko Savola sai Alajärven Reserviläisiltä kiitokseksi yhdistyksen 
standaarin. 

tapojaan	ja	tiivistämään	yhteistyötään.
Terrorismin	 lähteillä	on	myös	toimittava	
ja	 taisteltava	 Syyriassa	 ja	 Irakissa	 toi-
mivaa	 brutaalia	 äärijärjestöä	 vastaan.	
Suomi	 on	 myös	 tässä	 kansainvälisessä	
rintamassa	mukana.	Koulutamme	 Irakin	
virallisen	 hallituksen	 joukkoja	 nyt	 noin	
viidenkymmenen	 sotilaan	 vahvuudel-
la.	Jatkossa	noin	sadan	hengen	 joukolla.	
Tästäkin	joukosta	suuri	osa	on	reserviläi-
siä.

Kansainvälisessä	 toiminnassamme	 Suo-
men	 punaisen	 langan	 sotilastoiminnan	
osalta	on	oltava	aina	se,	että	tällä	vahvis-

tetaan	 myös	 meidän	 omaa	 sotilaallista	
osaamistamme	ja	suorituskykyämme.
Savola	 kertoi	 myös	 Seinäjoella	 käsitte-
lyyn	tulevasta	liiton	sääntömuutosesityk-
sestä	koskien	liiton	organisaatiota.	
Yhdistystä	 Savola	 kiitti	 hyvästä	 toimin-
nasta	näin:	
-Reserviläistoiminta	 täällä	 on	 ollut	 aina	
vahvaa.	Täältä	on	vaikutettu	paikallises-
ti,	piirissä	ja	liiton	tasolla.	Liiton	johdossa	
on	 ollut	 useita	 henkilöitä.	 Olette	 myös	
aktiivisesti	aina	edustettuna	liiton	yleisis-
sä	kokouksissa.	Näin	pitää	toimiakin	kun	
haluaa	äänensä	kuuluviin.

Toimijoita eri vuosikymmeniltä.

KUVAT: TAPANI KAARNAIS

Ulla Muurimäki

SUOMI  JA  SUOJELUSKUNNAT  100 V.

Yhdistyksemme	on	 tuottanut	 lähestyviä	
juhlavuosia	 varten	 hopeisia	 (	 92,5	 %	 )	
suojeluskunta-aiheisia	kalvosinnappeja.	
Tilaamamme	erä	on	E-P:n,	 	K-P:n,	Raa-
hen	ja	Oulun	suojeluskuntapiirien	väreis-
sä,	 jotka	 olivat	 sinivalkoiset.	 Ne	 sopivat	
nykyäänkin	 itsenäisyytemme	 juhlavuo-
teen	 liittyen	 yleisesti	 monille	 käyttäjille	
muuallakin	kuin	Pohjanmaalla.	Tuote	on	
saatavissa	myös	kaikkien	muiden	alkupe-
räisten	suojeluskuntapiirien	väreissä.	

Tiedustelut	ja	tilaukset	
juhatapio.levonen@gmail.com	tai

0500	231	523

Varaa	arvokas	 lahja	 itsenäisyyshistorias-
tamme	itsellesi,	ystävällesi	tai	yhteistyö-	
ja	liikekumppanillesi!

Tutustu	yhdistykseemme	
www.slmuseontuki.fi

	
SUOJELUSKUNTA- JA LOTTA SVÄRD 

-MUSEON TUKI RY

Täsmennän,	että	lehtemme	tuomitsee	
ehdottomasti	 rikolliset	 polttopullois-

kut.	 	 Emme	 myöskään	 hyväksy	 ilman	
viranomaisyhteistyötä	 toimivia,	 "kättä	
piremmällä"	varustautuneita	katupartioi-
ta.	Korostamme,	että	maamme	 lakia	on	
kaikkien	noudatettava,	niin	suomalaisten	
kuin	ulkomaalaistenkin.		

Täsmennys viime 
lehden Jarrua kirjoitukseen

Ulla Muurimäki
päätoimittaja
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Kesälomilla! 

Reserviläispiirien ja MPK:n toimistot 
Impivaarassa on suljettu 7.6. alkaen 

elokuun alkupuolella saakka. 

Hyvää ja 
rentouttavaa 

lomaa kaikille!

JÄRJESTÖ

Etelä-Pohjanmaan	reserviläispiirien	ke-
vätkokouksessa	oltiin	tyytyväisiä.		Toi-

minnallisesti	vuosi	oli	kulunut	jokseenkin	
suunnitellun	mukaisesti	 ja	 taloudellisesti	
kumpikin	 piiri	 teki	 budjetoitua	 parem-
man	 tuloksen.	 Suurimmat	 osanottaja-
määrät	keräsi	ammunta	ja	veteraanityön	
tukeminen.	

Reserviläispiirillä	jäsenmäärä	nousi	mer-
kittävästi.		Maksaneiden	jäsenten	määrä	
oli	 vuoden	vaihteessa	2808,	missä	nou-
sua	edellisvuoteen	oli	64.

Reserviupseeripiirin	 jäsenmäärä	 hieman	
laski	ollen	vuoden	 lopussa	 1234	maksa-
nutta	jäsentä.

Piirien kokouksissa tyytyväistä porukkaa

   Mallikerhot Ähtäri ja Kurikka pitivät 
pintansa ja voittivat myös vuoden 2015 
toimintakilpailun. Kuvassa mallikerhojen 
puheenjohtajat Sami Kuntola ja Juhani 
Luodeslampi.

     Reserviläispiirin kokouksessa palkittiin vas. Vuoden kuntoilija Vesa Mankinen ja vuo-
den yhdistykset. Isojen yhdistysten voittajan Kurikan Res. puheenjohtaja Mikko S. Säntti, 
sarjan 100-200 jäsentä voittajan Ylihärmän Res. puheenjohtaja Mika Mäki ja sarjan alle 
10 jäsentä voittajan Alahärmän Res edustaja.

Reserviläisliiton mitalistien komea joukko.

Ulla Muurimäki

Lakeuden	 Maanpuolustajain	 Tuen	 pu-
heenjohtajana	jatkaa	Jaakko	Pukkinen	

Isostakyröstä	 ja	 varapuheenjohtajana	
Mikko	Rotola-Pukkila	Kauhajoelta.	

Hallituksen	 erovuoroisista	 jäsenistä	
uudelleen	 valittiin	 Rauno	 Laitila	

Kuortaneelta,	 Tapio	 Makko-
nen	Ähtäristä,	Kari	Ratavaa-

ra	Kurikasta,	Jyrki	Viitala	Sei-
näjoelta.	 Uutena	 hallitukseen	

valittiin	 Pasi-Aatos	Kari	 Lapualta	
ja	Heikki	Tarkkanen	Laihialta.

Pukkinen jatkaa 
LMPT:n johdossa

Seinäjoen	 Maanpuolustusnaisten	 hal-
litus	 on	 uusiutunut	 vuoden	 alusta.	

Puheenjohtajana	 on	 aloittanut	 Maria	
Luodes,	 sihteerinä	 Pirjo	 Mäki-Välkkilä	
Os	Kivimäki	 ja	hallituksen	 jäseninä	Sirk-
ku	 Hietanen	 ja	 Aliisa	 Pikkarainen,	 Kati	
Kauppila	sekä	pitkään	vaikuttaneet	Pirk-
ko	Raitila,	Pirkko	Vettenrantaja	ex-pj	Raija	
Nyrhinen.

	Maria	on	res.korpraali	ja	aktiivineen	har-
rastaja	Naisten	Valmiusliiton	koulutuksis-

Seinäjoen Maanpuolustus-
naisille uusia kasvoja

Kuvassa vas. Maria, Pirjo ja Aliisa.

Piirien	 järjestämässä	sosiaalisen	medi-
an	 koulutustilaisuudessa	 Impivaaras-

sa	28.4.	kuultiin	R-SEC&Servicen		Raimo	
Mäenpään	 asiantunteva,	 mielenkiin-
toinen	 luento	 tietoturvasta,	 sosiaalisen	
median	vaaroista	 ja	 seikoista	mitä	 tulee	
ottaa	huomioon	sitä	käytettäessä.	
Yhdistysten	edustajat	saivat	asiantunte-
via	 vastauksia	 kysymyksiinsä,	 joita	 esi-
tettiin	aiheeseen	 liittyen	 laidasta	 laitaan.		
Keskusteltiin	mm.	mitä	kuvia	saa	julkaista	
ja	millä	ehdoilla.	

Some koulutus innosti 
vilkkaaseen keskusteluun 

Alajärven Reserviupseeri-
kerho uudistui

Alajärven	 Reserviupseerikerhon	 toi-
minta	 on	 viime	 vuodet	 ollut	 hyvin	

vähäistä.	Kunniavartiot	on	kuitenkin	hoi-
dettu	asianmukaisesti.

Kerho	piti	tilanteesta	jo	talvella	keskuste-
lutilaisuuden	 ja	 nyt	 toukokuussa	 yleisen	
kokouksen,	jossa	valittiin	kerholle	hallitus	
ja	 toimihenkilöt.	 Puheenjohtajaksi	 valit-
tiin	Markku	Hongisto,	varapuheenjohta-
jaksi	Sakari	Joensuu	 ja	 sihteeriksi	Jarmo	
Ojajärvi.	

Alajärven reserviupseerien kokous kerhon majalla ”Kiholinnassa”.

KUVAT: PEKKA VIITANIEMI 

Kerhon puheenjohtaja Markku Hongisto.

KUVAT: HEIKKI TARKKANEN JA ULLA MUURIMÄKI

Sormus pudonnut?
Fältin siipi maan uumenissa?

Haluat tietää alueesi historiasta löydöin?

Sähköisen kuntokortin
mobiiliversio osoitteessa
www.resul.fi/m

Piirien yhteiset nettisivut 
löydät osoitteesta
www.epresp.fi

sa,	 joissa	 toiminut	 kurssilaisena	 ja	 kou-
luttajana	mm.	äskettäin	pidetyssä	Nasta	
Varvara	-harjoituksessa.	On	hienoa,	että	
saamme	uusia	naisia	mukaan!

ARVOESINEESI KADONNUT?
Miinaharavointia suorittaa:

Mikael Säntti, 
Kurikan	Reserviläiset

0400865811,	mikael.santti@hotmail.com



52/2016 2/2016 TAPAHTUMAT

Sotaveteraani	 museo	 kokonaisuudes-
saan	 kalustoineen	 ja	 tavaroineen	

siirtyi	Laihian	Sotaveteraanit	 ry:n	 lahjoi-
tuksena	reserviläisille.	Reserviläisyhdistys	
otti	saadun	lahjan	vastaan	kiitollisena	sii-
tä,	että	museota	ei	siirretty	pölyttymään	
mihinkään	isomman	museon	arkistoihin.	
Saatu	 lahjoitus	 on	 mielestämme	 huo-
mattava	 kunnianosoitus	 reserviläisille	
sekä	 koko	 reserviläistoiminnalle,	 onhan		
lahjoittajina	 maamme	 vapauden	 taistel-
len	 turvanneet	 kunniakansalaisemme.	
Yhdistyksemme	 hallitus	 päätti	 kokouk-

Sotaveteraani museo reserviläisille

Olavi Koskinen

KUVA: KYRÖNMAA-LEHTI/ARJA KORJUS HIETALA

sessaan,	että	koska	kyseessä	on	koko	Lai-
hiaa	koskeva	museo	 ja	historia	niin	mu-
seota	hallinnoimaan	pyydetään	muitakin	
paikkakunnan	yhteisöjä	 sekä	yhdistyksiä	
teemalla;		koko	pitäjän	museo.

Koko pitäjän museota synnyttämässä
Laihialaista	 yhteistyötä	 parhaimmillaan	
on	uusi	Laihian	sotiemme	veteraani	mu-
seojaoston	 toiminta	 veteraanimuseossa.	
Kevään	aikana	kutsuimme	eri	yhteisöjen	
sekä	 järjestöjen	 edustajia	 yhteiseen	 pa-
laveriin	 kysymyksellä;	 olisiko	 heillä	 mie-

lenkiintoa	lähteä	mukaan	perustettavaan	
museojaostoon?

Saimme	kokoontua	Laihian	Lions	club:n	
hallinnoimassa	 perinteikkäässä	 Kap-
teenin	talossa,	joten	jo	kokouspaikan	his-
toriakin	antoi	kokouksellemme	melkoista	
painoarvoa.	

Ensimmäisissä	 kokouksissa	 määriteltiin	
tulevan	 jaoston	 toimintamalli	 sekä	 toi-
mintatapa	 ja	 periaatteet.	 Kaikista	 näistä	
päästiin	hienosti	yhteisymmärrykseen	 ja	
kaikki	osapuolet	 saivat	mukaansa	yhtei-
sesti	 sovitun	 jaoston	 periaatteet	 vietä-
väksi	 oman	 yhdistyksensä	 tai	 yhteisön	
päättäville	tahoille.

Sotiemme veteraani 
museojaosto Laihialle
Helmikuulla	 kokoonnuimme	 museo-
jaoston	perustavaan	kokoukseen	Laihian	
Seurakuntatalolle	jossa		todettiin	ne	tahot	
jotka	 lähtevät	 mukaan	 perustettavaan	
museojaostoon.	 Hyväksyimme	 jaoston	
toimivan	Laihian	Reserviläiset	ry:n	sään-
töjen	pohjalta	sekä	tarkennettiin	jaoston	
johtosääntö.	 Samalla	 päätettiin	 museon	
nimi	vaihtaa	kattavammaksi	ja	museosta	
tullaan	 käyttämään	 nimeä:	 Laihian	 So-
tiemme	veteraanien	museo.

Museojaostoon	 lähtivät	 Reserviläisten	
lisäksi	 mukaan	 Laihian	 kunta,	 Laihian	
Seurakunta,	Laihian	Rotaryklubi,	Laihian	
Yrittäjät.	Päätettiin	esittää	Laihian	Reser-

viläiset	 ry:n	 hallitukselle	 museojaoston	
perustamista.

Reserviläisten	hallitus	kutsui	29.2	kokouk-
seensa	 kaikki	 jaoston	 perustamista	 esit-
täneiden	tahojen	edustajat.	Kokouksessa	
päätettiin	yksimielisesti	perustaa	Laihian	
Sotiemme	 veteraanit	 museojaosto,	 joka	
toimii	 reserviläisyhdistyksen	 omana	
jaostona.	 Toimihenkilöiksi	 valittiin:	 puh.
johtaja	Olavi	Koskinen	res,	varapuheen-
johtaja	Markku	Nykänen	srk,	kutsuttuna	
sihteerinä	 Petri	 Åkerman	 res,	 talouden-
hoitajana	Raimo	Viinikainen	 res,	 jäsenet	
Kati	 Koivisto	 Laihian	 kunta,	 Jyrki	 Leppi-
lahti	Laihian	Rotaryklubi,	Antti	Salminen	
Laihian	Yrittäjät.	Varahenkilöiksi	valittiin;	
Tommi	 Heikkilä	 res,	 Heikki	 Tarkkanen	
res,	 Petri	 Åkerman	 res,	 Eija-Maria	 Tuo-
mela	srk,	Markus	Hyytinen	Laihian	kun-
ta,	Raimo	Vessonen	Laihian	Rotaryklubi,	
Reijo	Lindman	Laihian	Yrittäjät.

Tilakartoituksen aloittaminen
Järjestäytymiskokouksensa	 jälkeen	 mu-
seojaosto	aloitti	välittömästi	uusien	tilo-
jen	etsimisen	museolle.

Toiveenamme	 on	 että	 museolle	 löyde-
tään	kohtuulliset	tilat	ja	voimme	aloittaa	
museon	esittelyn	paremmin	kuin	mitä	se	
nyt	on	mahdollista.	Nyt	 siihen	on	mah-
dollisuus	kun	on	halua	 ja	tarvetta	tuoda	
oman	paikkakunnan	historiaa	ja	tapahtu-
mia	 esille,	 onhan	 kyseessä	 koko	 pitäjän	
museo.

Museojaoston perustaminen.

Suurinpiirtein	näillä	sanoilla	avasi	nais-
ten	 itsepuolustuskurssin	 Laihialla,	

kouluttaja	 Jorma	 Salinmäki,	 helmikuul-
la	 pidetyn	 kurssin	 avauksessa.	 Kurssin	
ikähaitari	 oli	 teini-ikäisestä	 aikuiseen	
naiseen	 ja	 samat	 opit	 sekä	 taidot	 päte-
vät	 kaikille	 ikään	 katsomatta.	 Kurssi	 oli	
suunnattu	 yksinomaan	 naisille	 ja	 ainoat	
miehet	siellä	olivat	kouluttaja	sekä	muo-
nittajat!	

Lakipykäliä ja torjuntaa!
Osallistujat	 saivat	 melkoisen	 tietopake-
tin	 lakipykälistä	 ja	 ihmettelyäkin	 niistä	
osa	 herätti.	 Onko	 tosiaankin	 niin	 että	
jos	 itseään	 puolustaa”	 liian	 rajusti”	 ruu-
miillisen	 koskemattomuutensa	 turvatak-
seen,	 niin	 siitä	 voi	 joutua	 itse	 linnaan!	
Eikä	 suinkaan	 kutsuttuna	 juhlavieraana	
presidentin	linnaan,	vaan	oikeuteen	syy-
tettynä	pahoinpitelystä.	Olisikohan	laissa	
tarkistamisen	paikka,	kysyttiin	melko	mo-
neltakin	taholta?	Mutta	näin	se	nyt	vaan	
on,	totesi	kurssin	kouluttaja,	itsekin	useita	
poliisikokelaita	 poliisikoulussa	 opettanut	
Salinmäki.	 Lakipykäliä	 opiskeltiin	 jonka	
jälkeen	 aloitettiin	 varsinaisen	 torjunnan	
opiskelu.	 Harjoituksia	 naiset	 toteutti-
vat	 pareittain	 ja	 kyllä	 ainakin	 kahvi-	 ja	
ruokatauoilla	 hommat	 tuntuivat	 heillä	
olevan	 hallussa.	 Emme	 uskaltaneet	 itse	
testata	heidän	opittuja	taitojaan	olemalla	
”	 leikkihyökkääjiä”,	 meidän	 itsesuojelu-

vaistomme	 jostain	 syystä	 herkistyi	 mitä	
pitemmäksi	päivä	kului	sekä	kurssilaisten	
keskusteluja	kuunnellessa!

Loppu hyvin, kaikki hyvinkin
Nopeasti	päivä	saatiin	kulumaan	kurssi-
laisten	mielestä,	kun	kurssin	päätöskaffe-
ja	alettiin	juomaan!	Kukaan	ei	loukkaan-
tunut	 harjoitellessa	 ja	 muonittajatkin	
selvisivät	päivästä	 ilman	naarmun	naar-

Naisten itsepuolustuskurssi Laihialla

Olavi Koskinen

 Itsepuolustustaitoja oppimassa.

KUVA: KYRÖNMAA- LEHTI/ ARJA KORJUS-HIETALA

"Muistakaa ettei teidän saa 
lyödä kirveellä kaveria joka 

mahdollisesti käy teihin kiinni, 
vaan itsepuolustuksenne 

tulee suhteuttaa hyökkääjän 
toimintaan! "

mua.	 Pöytäkeskustelussa	 tuli	 esiin	 se	
asia	 että	 kurssi	 oli	 tarpeellinen	 ja	 kyllä	
itsepuolustustaitokin	 on	 osa	 maanpuo-
lustusta.	 Jostain	 syystä	 nyt	 on	 kuitenkin	
alkanut	 olla	 näille	 kursseille	 tarvetta.	
Naisten	 itsepuolustuskursseja	 tullaan	
Laihialla	järjestämään	aina	kun	kysyntää	
sille	ilmenee	ja	mahdollisesti	jo	tulevana	
kesänä.	 Varsinkin	 some-keskusteluissa	
kurssi	 herätti	 melkoista	 kiinnostusta	 ja	

kyllä	 me	 uskallamme	 suosittaa	 muille-
kin	 reserviläisyhdistyksille	näiden	kurssi-
en	 järjestämistä	yhdessä	MPK:n	kanssa.	
Viime	sodatkin	ovat	osoittaneet	sen	että	
suomalainen	 nainen	 on	 tärkeä	 osa	 yh-
teiskunnan	 tukipilareita.	 Sanotaanhan	
jossain	 elokuvassakin	 että	 ”pohjalaisissa	
naisissa	 asuu	 viisaus”,	 siihen	 nyt	 enem-
pää	kantaa	ottamatta.
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22.-24.4.2016 Lohtajan harjoitusalueella
Harjoituksen	johtaja	Kimmo	Tastula,	Keski-Pohjanmaa

Kursseja	yhteensä	21 kpl,	joista:

Puolustusvoimien	tilaamaa	koulutus		 	 	 	 5		kpl
Sotilaallisia	valmiuksia	palvelevaa	koulutusta		 	 	 10	kpl
Varautumis-	ja	turvallisuuskoulutusta		 	 	 	 5		kpl
POHMALTSTO:n	vapaaehtoinen	harjoitus			 	 	 1		kpl
Osallistujia		yhteensä		 	 	 	 	 	 390	henkilöä
Joista	naisia		 	 	 	 	 	 	 45	henkilöä

Huhtikuussa	 2016	 Koulutuskeskus	
Sedu	 Kurikan	 turvallisuusalan	 en-

simmäisen	ja	toisen	vuosikurssin	opiske-
lijat	nousivat	linja-auton	kyytiin	ja	suun-
tasivat	kohti	Lohtajan	Vattajaa.	Lohtajalla	
heitä	 odotti	 Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen	(MPK)	järjestämät	kurssit.	

Ensimmäisen	 vuosikurssin	 opiskelijat	
osallistuivat	Nuorten	tutustuminen	puo-
lustusvoimiin	 kurssille,	 jonka	 kurssinjoh-
tajana	toimi	Teemu	Joensuu	ja	vääpelinä	
Markku	Laiteenmäki.	Kurssiin	sisältyneet	
koulutukset	 olivat	 erittäin	 monipuolisia:	
alueelle	 saapumisen	 ja	 henkilökohtai-
sen-	 ja	 kurssikohtaisen	 materiaalin	 kuit-
tauksen	 jälkeen	 opeteltiin	 pystyttämään	
telttoja,	 käyttämään	 kirvestä,	 sahaa,	 ka-
miinaa	sekä	lyhtyä	turvallisesti.

Yöt	 nukuttiin	 puolijoukkueteltoissa	 kipi-
nävahdin	 pitäessä	 lämpöä	 yllä.	 Ensim-
mäisenä	aamuna	tunnelma	kurssilaisten	
keskuudessa	oli	myönteinen	ja	odottava.	
Kurssilaiset	 aloittivat	 päivän	 aamupalan	
valmistamisella	trangialla.	Tämän	jälkeen	
harjoiteltiin	mm.	sulkeisia.	Mielenkiintoi-
sinta	 kurssilaisten	 mielestä	 kurssilla	 oli	
ilmakivääriammunta,	 ensiapukoulutus	
sekä	 erikoisjoukkojen	 vastaisen	 toimin-
nan	seuraaminen.	

Toisen	 vuosikurssin	 opiskelijat	 toimivat	
alueturvallisuus-	 ja	 vartiointikurssilla.	
Kurssinjohtajana	 toimi	 Timo	 Paakka-
nen	 ja	 kouluttajina	 Pekka-Eemeli	 Ojala	
sekä	Jouni	Lintunen.	Kurssin	tavoitteena	
oli	 turvata	 Pauha2016	 harjoitusaluet-
ta,	 suorittamalla	 kulunvalvontaa	 alueen	
pääportilla,	 ohjaamalla	 liikennettä	 sekä	
suorittamalla	 yöllä	 aluepartiointia.	 Tä-
hän	 kurssiin	 sisältyi	 myös	 koulutuksia,	
kuten	 tukikohdan	 vartiointijärjestelyitä,	

Pauha 22.-24.4.2016

Jutta Bäck, Arttu Kulmala, 
Iiris Pelander, Salla Hirsimäki, 

Jenni Törönen sekä Meri Hautamäki 
(Turvallisuusalan	ensimmäisen	ja	

toisen	vuoden	opiskelijat)

kulunvalvontapisteen	 perustamista	 ja	
toimintaa	 siellä	 sekä	 rynnäkkökiväärin	
purkamis-	 ja	 huoltokoulutusta.	 Kurssille	
lisäväriä	 toivat	 neljä	 hollantilaista	 opis-
kelijavaihdossa	 olevaa	 turvallisuusalan	
opiskelijaa.	He	toimivat	pääosin	samois-
sa	tehtävissä	kuin	suomalaisetkin	opiske-
lijat.	He	viihtyivät	kurssilla	erittäin	hyvin	
vähistä	 yöunista	 ja	 ajoittaisesta	 kylmyy-
destä	huolimatta.	Suomalaiset	opiskelijat	
kokivat,	etteivät	he	voisi	saada	tämän	pa-
rempaa	käytännönharjoitusta.	

Vapaa-aikana	 kurssilaisilla	 oli	 mahdolli-
suus	 käydä	 saunassa	 sekä	 nauttia	 soti-
laskodin	antimista.	 Iltaisin	kokoonnuttiin	
leirinuotion	ääreen	veistelemään	 ja	kes-
kustelemaan	 päivän	 tapahtumista.	 Sää	
suosi	kurssilaisia	sillä	sää	oli	koko	viikon-
lopun	ajan	aurinkoinen.	Lämpimät	vaat-
teet	 tulivat	 kuitenkin	 tarpeeseen	 ajoit-

taisen	 kovan	 tuulen	 ja	 kylmähkön	 sään	
johdosta.	Ennen	kotiin	 lähtöä	edessä	oli	
leirin	purku,	huolto	ja	alueen	siivous.	Tä-
män	 jälkeen	 turvallisuusalan	 opiskelijat	
sekä	kurssien	 johto	kokoontuivat	kurssi-
palautteen	 merkeissä.	 Palaute	 oli	 koko-
naisuudessaan	 positiivista.	 Kurssilaiset	
suuntasivat	 kohti	 Kurikkaa	 väsyneinä	
mutta	monta	kokemusta	rikkaampina.	

Ensi vuotta innolla odottaen: 
Turvallisuusalan opiskelijat

KUVAT: COLIN COULE (hollantilainen	opiskelija,	Roc	Friese	Poort	(oppilaitos))

Ohjelma

17.00 yhdessäoloa, 
makkaranpaistoa
18.00 avaussanat  MPK
18.05 konsertti
18.35 väliaika, konserttikahvit
19.00 konsertti
19.45 päätössanat  Res.piirit

Lämppärinä:
Impivaara Olds
Harmonikkaryhmä
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Helmikuussa	aloitettu	MPK:n	ja	Vape-
pan	yhteinen	maastojohtajakoulutus	

päätettiin	 tällä	 erää	 17.	 pvä	 huhtikuuta	
todistustenjakotilaisuuteen	 syvällä	 ku-
rikkalaisessa	 korvessa.	 Vain	 parin	 sadan	

metrin	päässä	hetkeä	aiemmin	oli	karhu	
myllertänyt	muurahaispesän	ylösalaisin.

Kurssi	 oli	 useampiosainen,	 nousujohtei-
nen	 kokonaisuus,	 joka	 koostui	 tutustu-

MPK:n ja Vapepan yhteinen maastojohtajakurssi päätökseen Etelä-Pohjanmaalla
misillasta,	n.	viikon	mittaisesta	etäopiske-
lusta	 PVMoodlessa,	 2	 lähipäivästä	 sekä	
yhteistoimintaharjoituksesta	alueen	mui-
den	vapaaehtoisten	kanssa.		Reserviläiset	
koulutettiin	suoraan	maastojohtajatasol-
le.	 Vapepan	 kurssirunkoja	 oli	 muokattu	
paremmin	 reserviläisille	 soveltuvaksi	
korostamalla	 johtamistoimintaa,	 taktista	
suunnittelua	 ja	 oman	 toimintaryhmän	
kouluttamista	 etsintätehtävään.	 Tämä	
pilottikurssi	sai	kokemusta	myös	todelli-
sista	etsintätehtävistä,	peräti	kolme	ker-
taa	kurssin	aikana	opiskelijoita	hälytettiin	
oikealle	 etsintätehtävälle.	 Kurssilaisista	
muodostettiin	oma	hälytysryhmä	tulevia	
Vapepan	hälytystehtäviä	ajatellen.

Kouluttajan	näkökulmasta	kurssi	oli	mie-
leenpainuva	kokemus.	Harvoin	on	mah-
dollisuutta	kouluttaa	näin	motivoituneita	
ja	 heti	 alusta	 saakka	uteliaan	 kiinnostu-
neita	kurssilaisia,	 joille	ei	 tarvitse	perus-
tella	 miksi	 toiminnan	 on	 kriisitilanteissa	
oltava	koulutettua	ja	johdettua.	Ja	uskon	
että	myös	kurssilaisten	silmissä	Vapepan	
toiminta	sai	uuden	ulottuvuuden	kurssin	

aikana	tapahtuneiden	todellisten	etsintä-
tilanteiden	kautta,	joissa	juuri	opittuja	tai-
toja	päästiin	 soveltamaan	oikeissa	 tilan-
teissa.	Viimeistään	 kurssin	 päättäneessä	
yhteistoimintaharjoituksessa	 reserviläi-
set	 näyttivät	 todelliset	 kykynsä;	 harvoin	
partioiden	ja	ryhmien	johtaminen	on	ol-
lut	niin	varmoissa	käsissä	ja	harjoituksen	
johdolle	ei	 jäänyt	pienintäkään	epäilystä	
siitä	 etteikö	 etsintätehtävää	 suoritettu	
juuri	siten	kuin	se	oli	tarkoitettu.

Kurssirunkoa	 tarkistetaan	vielä	 ja	 saate-
taan	muotoon,	jonka	pohjalta	kurssin	voi	
toteuttaa	samanlaisena	kuka	tahansa	Va-
pepan	 etsinnän	 valmiuskouluttaja	 myös	
muualla.	 Uskon	 että	 kurssi	 saa	 jatkoa	
sopivana	ajankohtana	ainakin	Etelä-Poh-
janmaalla	 ja	 saadaan	 useampia	 uusia	
motivoituneita	 ryhmänjohtajia	 tärkeään	
tehtävään	viranomaisen	avuksi.

Kurssin	vastuukouluttaja
Aki Valonen, VAK

Pohjanmaan	Vapaaehtoinen	
pelastuspalvelu

KUVA:  AKI VALONEN

Kesäkuu

1.6.
Turvallisuustaitoja 
alavutelaisille yseille
Alavus

2.6.
Turvallisuustaitoja 
jurvalaisille yseille
Jurva

8.6.
Cooper-testi
Seinäjoki,	Keskusurheilukenttä

11.6.
Maijan Malja -ampumakil-
pailu
Hopiavuoren	ampumarata

17.6.
Impivaaran suvisoitto
MPK	Seinäjoki

Heinäkuu

9.-10.7.
Raskaspatteristo 1:n 
kehyshajoitus
Kurikka

15.-17.7.
Kiteen taistelupaikat - 
Sotahistoriallinen matka
Kitee

Elokuu

11.8.
Cooper-testi
Ylistaron	urheilukenttä

12.-14.8.
Eloonjäämiskoulutus 1 (SERE 
A) kesäkurssi
MPK	toimisto

13.8.
Reserviläispyöräily
Isokyrön	koulukeskus

20.-21.8.
Kehitysvammaisten
inttileiri
Pekonrannan	leirikeskus

27.8.
Päämaja hölkkä
Kiistola

Syyskuu

3.-4.9.
Tukialueen taistelun 
perusteet / HÄJY16
Maalahti

3.-4.9.
Tukialueen taistelutekniikka 
3 / HÄJY16
Maalahti

3.-4.9. Partiolaisten 
maanpuolustusleiri

7.9.
SEDU Survival -
toimintapäivä nuorille
Seinäjoki

8.9.
Cooper-testi
Ylistaron	urheilukenttä

17.9. Pistooliampujan ABC

23.-25.9.
Naiset armeijassa /
Intti viikonlopussa naisille
Rajavuoren	eräkeskus

MPK KURSSIKALENTERI

Toimintaa,	 touhua	 ja	 tohinaa.	 Niin	
voisi	 kuvata	 tätä	 pian	 päättymässä	

olevaa	kevätkautta!	Monenlaista	 kurssia	
ja		tapahtumaa	on	organisoitu	ja	läpive-
detty.	

PAUHA	 harjoitus	 on	 voimainponnistus	
joka	 toistuu	 joka	 vuosi	 ja	 suunnilleen	
samaan	 aikaan.	 Tänä	 vuonna	 PAUHA	
”pauhattiin”	 poikkeuksellisen	 	 hienossa	
kevätsäässä	ja	olihan	meillä	arvovaltaisia	
vieraitakin	 paikalla	 kun	 Vapaaehtoisen		
maanpuolustuksen	 neuvottelukunta	 pu-
heenjohtajansa	 Mikko	 Savolan	 johdolla	
tutustui	 harjoitukseemme	 koko	 lauantai	
päivän.	 Ainakin	 saamamme	 palautteen	
mukaan	 neuvottelukunta	 tuli	 vakuuttu-
neeksi	 toiminnastamme	 ja	 oli	 tyytyväi-
nen	näkemäänsä.	PAUHAn	 tämän	vuo-
den	kokonaisluvut	on	luettavissa	muualla	
tässä	 lehdessä	 mutta	 lähes	 neljäsataa	
osallistujaa	 ei	 ole	 mikään	 pikku	 juttu!	
Parhaimmat	 kiitokset	 	 kaikille	 osallistu-
jille,	 niin	 kurssilaisille,	 kouluttajille	 kuin	
järjestäjillekin.	 Ensi	 vuonna	 pauhataan		
Etelä-Pohjanmaan	johdolla!

Nuoria	 ollaan	 koulutettu	 Rajavuoressa	
ja	Kurikassa	nuorille	suunnatuilla	maan-
puolustushenkisillä	 leireillä.	 Innostus	 on	
ollut	käsin	kosketeltavaa	 ja	osa	nuorista		
oli	 ilmeisesti	niin	 innostunutta	että	nuk-
kuminenkin	 jäi	 pelkäksi	 haaveeksi	 leirin	
aikana.		

Komppanian	 miehet	 ja	 naiset	 kävivät	
taas	 ”	 rompesyynissä”	 Maalahdessa	 ja	
cooperiakin	 juostaan	 ahkeraan.	 Kehitys-
vammaisten	turvakurssi,	Lauhan	 laskeu-
tuminen,	turvapäivät	Jurvan	ja	Alavuden	
ysiluokkalaille	jne;	paljon	on	nuoria	tule-
vaisuuden	 toimijoita	 käsissämme	 vielä	
ennen	 kesälomille	 siirtymistä!	 Impivaa-
ran	 suvisoitto	 kesäkuulla	 on	 lähtösoitto	
kesälaitumille!	Tulkaahan	sankoin	joukon	
kuulemaan,	 näkemään	 ja	 kokemaan	 ul-
koilmakonsertin	 tunnelmaan	 kesäkuulla	
Impivaaraan.

Jaksan	 aina	 ihailla	meidän	 vapaaehtois-
ten	 	 intoa	 antaa	 aikaanne	 ,	 asiantun-
temustanne	 	 ja	 innostustanne	 	 meidän	
”yhteisen	hyvän”	eteen!	Mikä	on	se	 liik-
keellepaneva	voima,	se	palkinto,	kannus-
tin	millä	te	kaikki	vapaaehtoiset	 jaksatte	
vuodesta	 toiseen	puurtaa	 ja	 tehdä	kaik-
kenne,	että	saamme	kurssit	 ja	toiminnat	
pyörimään?	Raha	se	ainakaan	ei	ole		sillä	
palkkaa	emme	teille	maksa	eikä	se	ole	ne	
matkakorvauksetkaan	 kun	 nekin	 unoh-
datte	tehdä..	Olen	tullut	siihen	tulokseen,	
että	yksi	kannustin	täytyy		olla		tyytyväi-
nen	asiakas!	Kun	näkee	 sen	 kurssilaisen		
oppivan	,	osaavan	ja	oivaltavan,	mikä	on-
kaan	palkitsevampaa.	Toinen	palkinto	on	
se	porukka	missä	tätä	vapaaehtoista	työ-
tä	 tehdään.	 Kuulun	 joukkoon,	 olen	 yksi	
porukasta	joka	puhuu	”samaa	kieltä”,	joka	
on	samanhenkistä	ja	ymmärtää	minua	jo	

Keväinen tervehdys täältä 
Impivaarasta!

24.-25.9.
SRA kurssi
Mäenpään	hiihtomaja
Hopiavuoren	ampumarata

24.9.
Häjyn rinki
Kauhava

Lokakuu

8.-9.10.
Harjoituksen johto /
Esikunta, ÄRJY 2016
Vaasa/Maalahti

8.10.
Reserviläispäivä / 
ÄRJY 2016
Vaasa/Maalahti

8.10.
Varusmiespalvelukseen- 
päivä
Härmänmaa

8.-9.10.
Perustamiskurssi / 
ÄRJY 2016
Vaasa/Maalahti

15.10.
Kohteensuojaus-
ammuntatesti
Hopiavuoren	ampumarata

28.-30.10.
Intti tutuksi - 
vaikeavammaiset
Pekonrannan	leirikeskus

29.10.
Taistelijan testiammunta
Hopiavuoren	ampumarata

puolesta	sanasta!	Yksin	en	pysty	ihmeitä	
tekemään	 	 mutta	 joukossa	 on	 voimaa,	
siinä	 on	 myös	 tuki,	 turva	 ja	 kannustin!		
Meidän	palkkarenkienkin		pitäisi	muistaa	
kiittää	 ja	 kannustaa	 teitä	 riittävän	 usein	
ja	 tehokkaasti	 joukon	 edessä	 sillä	 teke-
männe	työ	on	mittaamattoman	arvokas-
ta!	Olen	valmis	väittämään,	että	MPK:n	
hyvä	tulos	 johtuu	vain	 ja	ainoastaan	sii-
tä,	 että	 jokainen	 toimintaan	 tavalla	 tai	
toisella	sitoutunut	henkilö,	on	hän	sitten	
vapaaehtoinen	tai	palkkarenki,	on	valmis	
tekemään	huomattavasti	enemmän	kuin	
mitä	häneltä	odotetaan,	tehdään	hieman	
enemmän	mitä	edellytetään.	
Ja	työ	jatkuu!	

Ja	 onhan	 se	 minunkin	 miellyttävää	 olla	
teihin	yhteydessä	kun	saa	palautetta	jos-
sa	vapaaehtoinen	toimija	mm.	kommen-

toi:”	….keikka	oli	mielenkiintoinen	 ja	vir-
kistävä	tuttavuus,	notta	kiitos	siitä	ja	olen	
vastaisuudessakin	valmis	tuallaasille	"ko-
mennuksille"	 jos	 kutsu	 käy	 eli	 tilanteen	
vaatiessa	rohkeasti	vaan	kysymään!”
Ja	 tämäkin	 vapaaehtoinen	 toimija	 voi	
olla	vakuuttunut,	että	kysyn!		

Kohta,	 aivan	 kohta	 siirrytään	 kesälaitu-
mille.	 Ennusteet	 lupaa	 milloin	 ennätys-
lämmintä	ja	milloin	taas	kylmää	ja	koleaa	
kesää.	 Parhaiten	 ennustus	 osuu	 paikal-
leen	kun	katsoo	aamulla	ulos,	siinä	niitten	
ennusteet!

Toivottelen	 teille	 kaikille	 aurinkoista	 ja	
rentouttavaa	kesää!
Sisulla	ja	sydämellä!

Maija Haanpää
Yksikön	päällikkö
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Heinäkuinen aikainen aamu, 
aurinko on jo noussut ja lupaa 

helteistä päivää. Kuuluu komen-
to ”hyökkäykseen”. 

Päivä	 on	 heinäkuun	 14.	 v.	 1808.	 Suo-
men	 armeija	 on	 asettunut	 asemiin	

Kauhavanjoen	 rannan	 tuntumaan	 ken-
raaliluutnantti	 Adlercreuzin	 johdolla.	
Joen	toisella	puolella,	jonkin	matkaa	ete-
lää	kohti,	Matsompin	vuoren	rinteeseen	
oli	Venäjän	 armeija	 ryhmittynyt	 puolus-
tusasemiin.
Aamu	neljältä	alkanut	hyökkäys	venäläi-
siä	 vastaan	 jatkui	 koko	 päivän	 kiivaana	
taisteluna	 tien	 molemmin	 puolin	 aina	
Lapualle	saakka.	Lapualla	metsäisellä	rin-
teellä,	 ennen	 Isokylää,	 nykyään	 Ritamä-
en	kohdalla,	oltiin	 iltapäivän	kello	neljän	
aikoihin.	Venäjän	armeija	perääntyi	tietä	
pitkin	 kiivaasti	 taistellen	 ja	 ryhmittyen	
jokaisen	pienenkin	mäen	rinteeseen	puo-
lustusasemiin.	

Sodan löydöt ja salaisuudet

Tämä	 tie,	 joka	 on	 tunnettu	 vuosisato-
jen	 ajan	 aina	 Ruovedeltä	 Uudenkaarle-
pyyhyn	 ja	Kokkolaan	saakka,	oli	
kovassa	 käytössä	 sekä	 Suo-
men,	 että	 Venäjän	 armei-
joiden	 liikkuessa	 Suomen	
sodan	
aikoihin.	 Pala	 tästä	 ties-
tä	 Alahärmästä	 Kauhavan	
kautta	 Lapualle	 on	 nykyään	
nimetty	Vanhaksi	sotatieksi.

Kauhavan	ja	Ylihärmän	Reserviläiset	or-
ganisoivat	MPK:n	kurssin	”Vanhan	sota-
tien	löytöretki”	-nimellä	kutsutun	kurssin	
tutkimaan	 sotatietä.	 Kurssin	 tavoitteena	
oli	tutkia,	 josko	vielä	yli	200	vuoden	jäl-
keenkin	löydettäisiin	jotain	sotaan	kuulu-
vaa	 jäämistöä	 sotatien	varrelta.	Toiveita	
täytymiselle	auttoi	se,	että	tie	on	ollut	jo	
satoja	 vuosia	 samassa	 paikassa,	 hiukan	
vain	kunnostettuna.	Toinen	seikka	on	se,	
että	kovimmat	taistelupaikat	Kauhavalta	
Lapualle	tiedetään	perimätiedon	mukai-

sesti	 varsin	 hyvin,	 eikä	 tien	 ympäristö-
kään	ole	muuttunut	kovinkaan	paljon.

Toinen	tavoite	oli	haastava.	Perimätiedon	
mukaan	Ristijärven	 rannan	 ja	 tien	väliin	
on	haudattu	yhteen	joukkohautaan	viisi-
kymmentä	 sotilasta.	 Sotilaat	olivat	 sekä	
Venäjä	että	Suomen	armeijan	kaatuneita.	
Perimätieto	kertoo	vielä	 sen,	että	hauta	
on	ympyröity	kivikehällä	ja	että	vielä	sata	
vuotta	sitten	paikalla	oli	ollut	puinen	risti.	
Muuta	ei	tiedetty.

Kurssi	sai	käyttöönsä	kuusi	kappaletta	ar-
meijan	miinaharavaa,	joiden	piippausten	
kohdalta	 saattaisi	 jotain	 löytyä.	 Ennak-
koon	osallistujat	arvioivat,	mitä	metsästä	
saattaisi	löytyä.	Tuloksena	oli;	kaljapullon	
korkkeja,	 oluttölkkejä,	 autojen	 osia	 jne.	
Ja	mitä	sieltä	sitten	tuli	vastaan:	hevosen	
kenkiä,	 valjaiden	 osia,	 hydrauli-
letkun	pala,	mopon	lokasuoja,	
nauloja,	 haulikon	 hylsy,	 ki-
väärin	 luoti	 jne.	Mutta	 mikä	

mielenkiintoisinta,	 sieltä	
kaivettiin	 esiin	 myös	

kolme	 kappaletta	 yli	 kak-
sisataa	 vuotta	 vanhaa	

kranaatin	 sirpa-
letta.	 Tarkemmin	

as iantunt i jo iden	
tutkimatta	 tultiin	 sii-

hen	tulokseen,	että	sir-
paleiden	 muoto	 sopii	 hyvinkin	 kranaat-
tien	malleihin	 ja	toiseksi,	ne	 löytyivätkin	
20-30	metrin	etäisyydellä	tiestä,	eli	eivät	
ole	ainakaan	viime	vuosien	aikaansaan-
toa.

Toinen	 tavoita,	 eli	 joukkohaudan	 paikka	
jäi	vielä	ratkaisematta.	Ristijärven	rannat	
ovat	hyvin	soisia	ja	koska	ei	ollut	käytös-
sä	muuta	kuin	perimätieto	mahdollisesta	
haudasta,	niin	etsiminen	ei	ole	kovinkaan	

    Sotatien löytöretkeen osallistuvia tutkimassa miinaharavilla Vanhan sotatien Palo-
mäen taistelupaikan maastoa.

Erkki Kallio

KUVAT: ERKKI KALLIO JA MIKA MÄKI nopeaa.	Saatiin	kuitenkin	selvitettyä	pie-
ni	pala	järven	alueesta,	jossa	ei	ainakaan	
ole	joukkohautaa.

Koska	 etsintäpaikoilta	 toiseen	 siirryt-
täessä	 oli	 matkaa	 kilometrejä,	 otettiin	
mukaan	 polkupyörät,	 joilla	 kulkeminen	
pienellä	metsätiellä	helpottui	huomatta-
vasti.	Kun	etsinnät	 lopetettiin	 ja	 tuli	pa-
luumatkan	 vuoro,	 niin	 pyöräiltiin	 toista	
metsätietä	lähtöpaikalle.

Mitä	 kurssilla	 saavutettiin?	 Kurssilaiset	
osaavat	nyt	miinaharavan	oikean	käytön.	
Nyt	 tiedetään,	 että	 vielä	 yli	 kaksisataa	
vuotta	 maassa	 olevia	 sotajäänteitä	 on	

mahdollista	löytää.	Nyt	tietään	yli	ka-
sisataa	 vuotta	 sitten	 käydyn	 sodan	
historiaa	ainakin	Kauhavan	osalta.	

Entä	 jatkossa?	 Nyt	 haravoitiin	 vasta	
yksi	seitsemästä	mäenrinteestä,	 jois-

sa	 oli	 puolustusasemia.	 Vielä	 jäi	 seu-
raaville	 kursseille	 paljon	mielenkiintoisia	
paikkoja.	Vielä	tällä	kerralla	ei	onnistuttu	
löytämään	perimätiedon	mukaista	 jouk-
kohautaa.	 Tuleville	 ”tutkimusmatkoille”	
jäi	siten	vielä	paljon	koettavaa.
Tällä	kurssilla	kartoitettiin	vain	pieni	koh-
de	sotatien	Kauhavan	osalta,	sotatiehän	
jatkuu	 Ristijärveltä	 Lapuaa	 kohti	 ja	 sa-

manmoisin	taisteluin.	Myös	kohti	Ala-
härmää	sotatie	on	tutkimatta.

Palautteiden	 mukaan	 koko-
naisarvio	 kurssista	 ylitti	

neljä	 ja	puoli,	vaikka	kyl-
mä	 sade	 märässä	 met-

sässä	ei	ainakaan	antanut	
lisäarvoa	 kurssille,	 joten	

tyytyväisiä	 ollaan	 ja	 odote-
taan	jatkoa.
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Vuosikymmenten	ajan	on	Kurikan	re-
serviläiset	 viettäneet	 keväällä	 yötä	

maastossa	 lastensa	 kanssa.	 Paikat	 ovat	
vaihtuneet	 ja	 ensimmäisten	 retkien	 lap-
sista	kasvanut	nuoria	aikuisia.

Samana	 päivänä	 kun	 Seinäjoella	 päh-
kittiin	 Reserviläisliiton	 uusia	 sääntö-
muutoksia,	 suuntasivat	 reserviläis-isät	
lastensa	 kanssa	 Kurikan	 Niinistönjärven	
maisemiin.	Vetäjinä	häärivät	Tomi	Piirto,	
Antti	Ratavaara	sekä	Sami	Kuntola.

Reippaat	pojat	ja	tytöt	olivat	rakentaneet	
iltapäivän	aikana	hienon	laavun	erämaa-

Yö maastossa, isät lastensa kanssa Niinistössä

     Kuvassa vasemmalta: Aaro Ratavaara, Antti Ratavaara, Ellen Ratavaara, Fanny Piirto, Tomi Piirto, Jimmy Kuntola ja Sami Kuntola. 
Taustalla Niinistönjärvi lampineen.

järven	rantamaisemiin.	Osa	joukosta	yö-
pyy	kuusilaavussa.	Päivän	 ja	yön	aikana	
on	 myös	 tarkoitus	 kaiken	 muun	 ohella	
tehdä	 huomioita	 kevään	 saapumisesta	
järvelle.	 Havaintoja	 oli	 tehty	 jo	 joutse-
nista,	 telkistä,	 kurjista	 sekä	 kymmenistä	
pikkulinnuista	 jotka	 olivat	 äänekkäästi	
rakentamassa	omaa	laavuaan.	

Luonnossa	 olemisen	 taidosta	 opittiin	
nuotioitten	 tekoa	 ja	 puitten	 pilkontaa.	
Puukon	 terävyyttäkin	 tuli	 testattua	 ja	
sen	 seurauksena	 myös	 ensiaputaitoja	
eli	 haavan	 puhdistusta	 ja	 laastarointia.	
Vetäjänä	 jo	usean	vuoden	mukana	ollut	

Tomi	 Piirto	 kertoi”	 että	 retkelle	 ei	 oteta	
evääksi	muruja	eikä	ole	”some”	vaivoina”	
eli	säännöt	olivat	selkeät.	

Vietetty	yö	sujui	mallikkaasti,	aamuyöstä	
alkanut	 sadekaan	ei	 saanut	 tunnelmaan	
pilattua,	 leiri	oli	purettuna	 jo	aamu	kah-
deksalta	ja	aamupala	syötynä.	

Lapsilla	oli	nyt	taas	aihetta	kertoa	koulus-
sa	mitä	jännää	tuli	opittua	viikonloppuna.	
Erilainen	 viikonloppu	 ”isäin	 opeilla”	 re-
serviläishengessä	 luontoa	 kunnioittaen.	
Näin	 sai	 myös	 reserviläis-äiti	 ansaitun	
”vapaailllan”.

Mikko S. Säntti

TAPAHTUMAKALENTERI 1.6.-31.12.2016 
kesä-heinäkuu

22.6.
Jatkosodan alkamisen 
muistohetki
Seinäjoki	SK-talo

Piiritoimisto ja MPK:n 
toimisto suljettu

elokuu

5.8. RUL 85v
Hamina

10.8. Kesäillan kirkko
Teuva

13.8. Reserviläispyöräily
Isokyrö

18.8. PorPr valatilaisuudet
Kauhajoki	ja	Seinäjoki

syyskuu

1.9. Res.piirin hallitus 4/16
Seinäjoki

4.9.
Jatkosodan päättymisen 
muistohetki
Kauhava

6.9.
Reserviupseeripiirin 
hallitus 3/16
Kauhajoki

15.9. menn.
LMP lehden lehtijutut 
toimistolle

RESUL mitalihakemukset 
RESUL:oon

lokakuu

vko 41 LMP-lehti 3/16 ilmestyy

13.10. Res.piirin hallitus 5/16
Seinäjoki

vko 43 Res.piirin syyskokous
Paikka	haussa!

marraskuu

1.11.
Res.ups.piirin hallitus 
5/16
Seinäjoki

1.11. Tarinailta; Sotasyylliset
Seinäjoki

15.11. menn.
LMP lehden lehtijutut 
toimistolle

19.-20.11. Liittokokoukset
Lappeenranta

30.11.
Res.ups.piirin syysko-
kous
Ylistaro

joulukuu

5.12. Itsenäisyyspäivän vas-
taanotto

vko 50 LMP-lehti 4/16 ilmestyy

17.12.
Suosituspäivä Joulutu-
lille
Yhdistyksissä

Lakeuden Maanpuolustaja 40 
vuotta sitten.

Res.aliupseeripiiri 15v.
Rintasalo luovuttaa 
ohjakset nuoremmille

Kun	 Etelä-Pohjanmaan	 Reservialiup-
seeripiiri	 maaliskuun	 28.	 päivänä	

kokoontuu	 Jurvassa	 15-vuotisjuhlaansa	
ja	 vuosikokoukseensa,	 merkitsee	 se	 sa-
malla,	 että	 kierros	on	käyty	umpeen.	 15	
vuotta	sitten	valittiin	–	ja	juuri		Jurvassa	–	
perustetun	piirin	ensimmäiseksi	puheen-
johtajaksi	 ilmajokelainen	 maanviljelijä,	
res.ylivös	on	ollut	nyt	jo	15	vuotta.	Valta-
kunnallisissa	puitteissa	toimii	myös	RAu-
L:n	 hengellinen	 toimikunta,	 jonka	 jäsen	
hän	on.	Erityisen	paljon	työtä	ja	vastuuta	
on	antanut	Lakeuden	Maanpuolustajain	
Tuki	 ry,	 jonka	 varainhankintamiehenä	
Eino	Rintasalo	on	toiminut	vuosikausia.	

Reservin	 aliupseerien	 yhdistyksiä	 perus-
tettiin	 Etelä-Pohjanmaalle	 muutamia	 jo	
kohta	 sotien	 jälkeen	 ja	 vanhimmat	ovat	
täyttäneet	 jo	 20	 vuotta.	 Kuitenkin	 vas-
ta	 kun	piiri	 15	 vuotta	 sitten	perustettiin,	
alkoi	 yhdistysten	 perustaminen	 päästä	
varsinaisesti	 vauhtiin,	 sanoo	 Rintasalo.	
Tällä	hetkellä	yhdistyksiä	on	29	 ja	niissä	
yli	2000	jäsentä.	

Ikärakenne	 reserviläisjärjestöissäkin	 on	
näinä	vuosina	muuttunut.	Ensimmäisten	
yhdistysten	 jäsenet	olivat	 sodan	käynei-
tä	 veteraaneja.	 Nyt	 he	 alkavat	 olla	 niin	
ikääntyneitä,	 että	 vähin	 erin	 siirtyvät	
taustalle	tukimiehiksi	ja	toiminnasta	vas-
taamaan	 tulevat	 nuoremmat	 ikäluokat.	
Näitä	 rauhanaikaisissa	 puolustusvoimis-
sa	 palvelleita	 aliupseereja	 tulee	 järjes-
töön	jatkuvasti,	sanoo	Rintasalo	
…..

Toistasataa kilpailijaa 
Reserviläiskisoissa 

Etelä-Pohjanmaan	 reserviupseerien	 ja	
reservialiupseerien	 ampumahiihto-

kilpailut	 pidettiin	Alajärvellä.	 Kilpailuihin	
osallistui	 toistasataa	 henkilöä.	 Hiihto-
matka	oli	2x5	km	lenkki,	jossa	ammunta	
suoritettiin	2,5	ja	7,5	km	kohdilla.	Parhaan	
hiihtotuloksen	 saavutti	 alikersantti	 Reijo	
Pihlaja	 Seinäjoelta,	 aika	 42,22.	 Kersant-
ti	 Valde	 Kiviluoma	 Alajärveltä	 oli	 paras	
ampuja,	 tuloksena	 97	 pistettä	 10	 lauka-
uksella.	

Aika vaihtuu – 
aate säilyy

TULE TERVEHTIMÄÄN!
MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖT 

KURIKAN MARKKINOILLA
19-20.8.2016 
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K3-Prevent	Oy	on	vuonna	2004	perus-
tettu	turvallisuuskoulutusyritys.	Yritys	

kouluttaa	 erilaisia	 korttikoulutuksia,	 en-
siapua	 ja	 nyt	 viimeisten	 vuosien	 aikana	
voimakkaasti	 kuorma-	 ja	 linja-autonkul-
jettajien	 ammattipätevyyteen	 liittyvää	
koulutusta.	Yrityksen	 aloittaessa	 toimin-
tansa	Kainuussa	alussa	koulutettiin	seik-
kailu-	 ja	elämysmatkailuyritysten	 turval-
lisuutta	 Itä-	 ja	 Pohjois-Suomessa.	Yritys	
on	toiminut	viimeiset	kuusi	vuotta	Seinä-
joella.	K3	tulee	yrityksen	nimeen	kolmen	
perustajaosakkaan	 sukunimen	 alkukir-
jaimesta.	 K3	 löytyy	myös	 kainuulaisesta	
luonnosta	–	 kanerva,	 kuorre	 ja	 kuukkeli.	
Lasse	 Kinnunen	 on	 ollut	 alusta	 alkaen	
yrityksen	 johtajana	 omistaen	 välillä	 yri-
tyksen	kokonaan.	Nykyisin	yrityksen	toi-
sena	omistajana	on	Maija	Haanpää.	Yri-
tyksen	 koulutuksiin	 osallistuu	 vuosittain	
noin	kaksituhatta	henkilö.

Turvallisuutta ja SydänSalamaa – K3-Prevent Oy
Ensiapukoulutukseen	 liittyen	 yritys	 on	
rekisteröinyt	 SydänSalama	 -tavara-
merkin.	 SydänSalama®	 -koulutus	 on	
kaikille	 suunnattu	 defibrillaattorin	 käyt-
tökoulutus.	 Defibrillaattori	 on	 laite,	 jol-
la	 sydänpysähdystilanteessa	 pyritään	
poistamaan	sydämen	kammiovärinä	an-
tamalla	 elottomalle	 tasavirtasähköisku.	
Uusi	koulutus	aloitetaan	tarjoamalla	kol-
mella	kurssilla	noin	kuudellekymmenelle	
henkilölle	 maksuton	 koulutus	 laitteen	
käyttöön.

Yrityksen	omistajien	muuhun	toimintaan	
liittyy	läheisesti	maanpuolustuksen	piiris-
sä	toimiminen,	 joten	oli	 itsestään	selvää	
yrityksen	 liittyminen	 Lakeuden	 Maan-
puolustajien	Tuki	-yhdistykseen.

Reserviläisliitto Pohjanmaan suurmessuilla

Reserviläisliitolla oli osasto Pohjanmaan suurmessuilla Botniahallilla.

Onnistuikohan Jaakko värväämään kybersotilaan jäseneksi?

KUVA: JAAKKO LIINAMAA

KUVA: HEIKKI TARKKANEN 

Mitäpä	 luulet,	 jos	pyydät	muutamaa	
tuttavapiirisi	 naisista	 matkaamaan	

muutaman	 sadan	 kilometrin	 päähän,	
kävelemään	 metsään	 katsomaan	 gra-
niittilohkareita,	 minkälaisen	 vastauksen	
saisit?	 Niinpä…	 Mutta	 reserviläisyhdis-
tyksen	nainen	ei	olekaan	 ihan	tavallinen	
nainen!	Tämän	väitteen	voi	 todistaa	 to-
deksi	 ainakin	 ne	 parikymmentä	 naista,	
jotka	osallistuivat	Reserviläisliiton	 järjes-
tämälle	toukokuiselle,	viikonlopun	mittai-
selle	kurssille	Imatralla!

Perjantaina	 13.5.	 ei	 ollut	 tälle	 porukalle	
maineensa	 mukainen	 epäonnen	 päivä	
–	 päinvastoin.	 Illalla	 Imatralle,	 Raja-	 ja	
merivartiokoulun	 tiloihin	 kokoontui	 in-
nokas	 kurssilaisjoukko	 saapuen	 ympäri	
Suomen.	

Lauantain	 loistavan	 aamupalan	 jälkeen	
raja-	 ja	 merivartiokoulun	 apulaisjohtaja	
everstiluutnantti	Tuomas	Laosmaa	kertoi	
meille	 koulun	 historiasta,	 raja-	 ja	 meri-
valvonnan	perusteista	sekä	päivittäisestä	
työstä.	Kuulimme	myös	mm.	erikoisraja-
jääkäreiden	 koulutukseen	 hakeutumisen	
pääsyvaatimuksista.

Raja-	ja	merivartiokoulu	sijaitsee	Imatran	
Immolassa,	noin	10	km	rajalta.	Koulura-
kennus	on	valmistunut	vuonna	1938	sil-

loisen	ilmavalvonnan	tukikohdaksi.	Rajan	
läheisyyden	 vuoksi	 on	 toiminnot	 hajau-
tettu	 eri	 rakennuksiin,	 jotka	 sijaitsevat	
selkeästi	 erillään	 toisistaan,	 alue	 kun	 jo	
70	 vuotta	 sitten	oli	 hyvinkin	 tykinkanta-
man	päässä	rajalta…	Imatralla	annetaan	
rajavartiokoulutusta,	 merivartiokoulutus	
puolestaan	 Porkkalassa.	 Rakennusten	
vanhanaikaisuus	 ja	 koulutuksen	 nykyai-
kaisuus	 varmastikin	 ovat	 haasteellinen	
yhdistelmä	 jokapäiväisessä	 toiminnassa.	
Alueelle	onkin	suunniteltu	osittain	raken-
nuskannan	uusimista,	 joka	käynnistynee	
jo	tänä	vuonna.

Alueella	 toimii	myös	Rajamuseo,	suosit-
telen!	 Museossa	 tilaa	 on	 noin	 200	 m2.	
Kartat,	 aseet,	 asepukujen	 kehittyminen	
ja	 muu	 erityisesti	 rajan	 puolustamiseen	
liittyvä	 historia	 oli	 varsin	 hienosti	 esillä.	
Paikallista	 tuntumaa	 tuo	 mm.	 karhun	
rikkoma	 puinen	 rajatolppa,	 liekö	 tullut	
kontio	rajan	takaa,	kun	niin	sinivalkoinen	
tolppa	oli	ärsyttänyt.	Museossa	oli	myös	
paikalla	osaava	 ja	asiaan	 innolla	paneu-
tunut	opas.

Rajan	 läheisyys	 konkretisoitui	 vierailul-
lamme	läheisellä	Pelkolan	raja-asemalla.	
Siellä		rajapuolustukseen	liittyvistä	asiois-
ta	 kertoi	 astetta	 syvemmin	 raja-aseman	
päällikkö,	 kapteeni	 Antti	 Vahe.	 Hänen	

pitkien	 askeltensa	 jäljissä	 saimme	 astel-
la	 myös	 välittömässä	 rajan	 tuntumassa.	
Siinähän	se	valtion	raja	oli,	aidan	toisel-
la	 puolella,	 sinivalkoisten	 ja	 punavihrei-
den	 rajatolppien	 puolivälissä.	 Puustosta	
ja	 risukosta	 vapaata,	 noin	 10-15	 metrin	
levyistä	 raja-aluetta	 näkyi	 pitkästi	 kum-
puilevassa	 itäsuomalaisessa	 maastossa	
suuntaan	 ja	 toiseen,	hyvin	valvottuna	 ja	
hyvin	 hoidettuna.	 	 Länsisuomalaisena,	
merenrannan	 asukkaana	 ei	 tuo	 valtion	
raja	 ole	 ollut	 niin	 kovin	 konkreettinen,	
tuolla	merellä	kun	sitä	rajaa	ei	näe.	

Itseäni	 ilahdutti	ammattilaisen	asiallinen	
ja	 arvostava	 asenne	 itänaapurin	 virka-
mies-kollegoihin	sekä	etenkin	”oman	ky-
län”	 asukkaiden	 maanpuolustustahtoon	
–	kyläläiset	kun	ovat	kuulemma	se	”paras	
rajavartija”.	Tuntevat	 toisensa	 ja	 tietävät	
hyvinkin,	 jos	kylällä	kulkee	 joku,	 joka	”ei	
kuulu	joukkoon”…	

Rajan	vartiointiin	kuuluu	oleellisena	osa-
na	myös	koirat,	joita	rajavartiolaitoksella	
on	kaikkiaan	noin	160.	

Lauantain	 illallinen	 oli	 Imatran	 Valtion-
hotellissa,	mikä	myös	on	osa	suomalaista	
sotahistoriaa;	 vuonna	 1917	 hotelli	 toimi	
sotilassairaalana	 ja	 toisen	 maailman-
sodan	 aikana	 Kannaksen	 armeijan	 esi-
kuntana	 sekä	 jatkosodassa	 päämajan	
sotilashallinto-osastona.	 Imatran	 koski	
on	harmillisesti	nykyään	kuiva	ja	kivinen	

uoma,	jossa	lasketaan	vettä	vain	muuta-
man	 kerran	 kesässä.	 Kuivasta	 koskesta	
huolimatta	 pystyy	 hyvinkin	 uskomaan,	
että	 Imatran	 matkailuhistoria	 on	 kestä-
nyt	jo	300	vuotta!

Viikonlopun	 kruunasi	 sunnuntaipäivän	
vierailu	 Lappeenrannan	 Rutolan	 ky-
lään,	 jossa	 tutustuimme	 salpalinjaan.	
Salpalinjan	 oppaat	 ry:n	 osaavat	 oppaat	
Mauno	 Sirén	 ja	 Pekka	 Kivinen	 johdatti-
vat	 naisjoukkomme	 bunkkerista	 toiseen	
kertoen	rakennelmista,	majoitteista	sekä	

RES naiset koulutuksessa Immolassa 13.-15.5

JÄRJESTÖ
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URHEILU

Aika:	12.6.	klo	12	alkaen

Paikka:	 Peräseinäjoen	 ampumarata,	
Näätämajantie	160

Sarja:	 yleinen	 (palkitaan	 erikseen	 koko-
naiskilpailu,	PA3	ja	PA4)

Osallistumismaksu:	15	euroa
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Lisätietoja:	

Mikko Kanto 
0443651769	(mikko.kanto@tuuri.fi)

Jussi Väliniemi 
(jussi.valiniemi@netikka.fi)

Urheilukalenteri  6.6.-31.12.2016
Aika Laji

Paikkakunta

KUNTOURHEILUTAPAHTUMAT

Cooperin testit
Paikkakunnittain

13.8. Reserviläispyöräily, pyörämarssi
Isokyrö

syys-loka Häjyn Rinki
Ylihärmä

KILPAILUT

6.6. Ammunta puoliautomaattikiv. 3-as. + m.
Vaasa

12.6. Palvelusaseammunnat 3 ja 4 (pist.)
Peräseinäjoki

19.6. Ampumakilpailut 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

Ampumajuoksu pien.kiv.
Kurikka

4.9. Ampumajuoksu pist.
Kauhajoki

25.-26.11. Ilma-ase
Isokyrö

9.7. Valtakunnallinen RESUL:n golf
Ähtäri

MC-JELLONAT 
Kurikasta	aloittaa	kesän	päristelyt	

kesäkuussa	seuraa	ilmoittelua	
https://fi-fi.facebook.com/Ressut

Mukaan	kaikki	joukolla,	myös	naapuri-
yhdistysten	päristelevä	väki.	
Kohteina	mm.	Niinisalo	yms.
tervesisin	Mikko S. Säntti

PALVELUSPISTOOLIN 
PIIRINMESTARUUSKILPAILUT 

PERÄSEINÄJOELLA

Lauantaina	13.8.	kokoonnutaan	Isonky-
rön	koulukeskukseen	os.	Kyrööntie	15,	

klo	9-	missä	aamukahvi	ja	varustaminen.		
Aiempien	 vuosien	 tapaan	 matka	 polje-
taan	 SA-polkupyörillä,	 mutta	 omaakin	
pyörää	 saa	 käyttää.	 	 Oma	 kypärä	 mu-
kaan.	

Reitin	 päälevähdyspaikka	 on	 Orisbergin	
järvellä,	 joten	 nopeimmat	 ehtivät	 pu-

Kesä on aikaa harjoitella Reserviläispyöräilyyn! 

lahtamaankin.	 Paluumatkalla	 ohimarssi	
Asemies-museon	kohdalla.	

Lisätietoja	 Juhani	 Arkkola	 0400920727,	
juhani.arkkola@netikka.fi,	 ilmoittautumi-
set	mielellään	myös	www.mpk.fi		
Samana	päivänä	on	 Isoskyröös	1700-lu-
vun	markkinat	klo	17	asti.	Kannattaa	käy-
dä	pyöräilyn	jälkeen	tutustumassa.

KURIKAN 
MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖT 

AMPUMARADALLA

Voit	osallistua	yhdistystemme	a-rata	tapahtumiin.	
Edellytys	vakuutusturva.

16.6	pienoiskivääri	ampumajuoksu	Paavali	klo	17.30
20.6	pistooliampumajuoksu	Paavali	klo	17.30
27.6	pienoiskivääriampumajuoksu	Paavali	klo	17.30
jatkuen	aina	maanantaisin	elokuuhun	ml.	

muut	ammunnat	ilmoitukset	s-postilla/	
seuratoimintapalsta

Tervetuloa!
Kurikan reserviläiset

Salpalinjan	 rakentamisen	 perusteista	 ja	
historiasta.	 On	 varmasti	 vaikea	 uskoa,	
miten	 joukko	 naisia	 aidosti	 kiinnostuu	
kulkemaan	pimeissä,	kylmissä	ja	kosteis-
sa	maan	alle	rakennetuissa	betonista,	ki-
vestä	ja	tiilestä	kasatuissa	rakennelmissa,	
mutta	näinpä	vain	tapahtui!	Yksikään	ei	
jäänyt	ulkopuolelle	eikä	yksikään	kadon-
nut	 pimeän	 kantalinnoitteen	 uumeniin.	
Muuten!	Tiesitkö	 sen	 tärkeimmän	asian	
salpalinjasta?	 Siellä	 ei	 koskaan	 sodittu…	
Tämä	 tiedon	 vannotti	 oppaamme	 mei-
dät	muistamaan	”vaikka	kesken	unien”…

Salpalinjalla	järjestetään	tänäkin	vuonna	
mm.	 salpavaellus,	 jota	 näiden	 osaavien	
oppaiden	johtamana	voi	kyllä	suositella.

Reserviläisnaisten	joukko	oli	koko	viikon-
lopun	ajan	innokkaasti	mukana,	valmiina	
ajallaan,	 mieluusti	 jo	 vähän	 etuajassa.	
Esiintyjät	 ja	 oppaat	 olivat	 valmistautu-
neet	 hienosti	 ja	 saimmekin	 nauttia	 laa-
dukkaista	esityksistä.	 Lämmin	kiitos	 kai-
kille	esiintyjille!	

Viikonlopun	 onnistumisesta	 suuri	 kiitos	
kuuluu	myös	Reserviläisliitolle	sekä	Terhi	
Hakolalle,	 Suvi	 Salolle	 sekä	 kurssimme	
johtajalle	 Taru	 Rantaselle.	 Kiitos	 myös	
kaikille	muille	kurssilaisille	–	toivottavasti	
nähdään	taas	viimeistään	ensi	vuonna!

Jaana Westerholm 
Raision	reserviläiset	ry:n	hallituksen	jäsen

Lauhan laskeutumisessa oli tänä vuonna kauniis-
sa kesäsäässä ennätysmäärä osanottajia, n. 130

KUVA: TUOMO TUURI
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Ensiapu-
ja kortti-

koulutukset

PLAST TIME OY
KAUHAJOKIVeljekset Ala-Talkkari Oy

OP Kuortane

O
YAS  MUOVI

64700, Teuva    Puh. 06-267 2700

A S I A N A J O T O I M I S T O
Lepistö & Mäkinen Oy

Avain Säästöpankki

Hakaradio Ecosto Oy
SEINÄJOKI

HINAUS JA TUUPPAUS
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

ITIKKA  OSUUSKUNTA

JOUPPI

SEINÄJOKI PÄIVÖLÄ

Kauhajoki

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY
Keskustie 10, Virrat / Puh. 03-485 511

Yrittäjäntie 3, Ähtäri / Puh. 06-5415 111

Kotijoukkue

Kurikan Osuuspankki

KURIKKA • POHJANKYRÖ • KYRÖNMAA • TEJUKA
- LEHTI

Kyrönmaan Osuuspankki

GRP - DOORS

L A M I
www.lapua.com

LAPUAN KIINTEISTÖMARKKINOINTI

Lapuan Osuuspankki

LATOMÄEN SÄHKÖLIIKE

Kun hinta 
ratkaisee

puh. 06-4235900

OHJELMA- VIISARI

Pohjanmaan Osuuspankki

Vaasan Maalaustyö Reinisalo

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

P. ROTOLA - PUKKILA OY
WWW.TIMANTTI.COM

ENERGIAA
LÄPI VUOSIKYMMENTEN

Varastotie 5 • 60100 Seinäjoki

puh 0207 601 400 

asiakaspalvelu@sen.fi

www.seinajoenenergia.fi

Seinäjoen Energia Oy

OPTIKKO

YLISTARO

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

TAMSIN PUUTARHAT •TEUVA

Osuuskunta
M A I T O S U O M I

VALMET TECHNOLOGIES
 OY

www.voltinvari.fi

YLIHÄRMÄN

TUKIKOMPPANIA


