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Kuortaneen joulutulet 16.12. klo 19.00 Leijona kodalla, Kuismankartanon rannassa.
Puhe khra Vesa Rasta, lisäksi laulamme
muutamia joululauluja. Tarjolla makkaraa,
kuumaa mehua/glögiä ja piparia.
Ylihärmän Joulutulet 16.12.2015 klo 18.00
Härmän Kylpylän laavulla. Jaakko Linko
kertoo jouluyön tapahtumista, sen jälkeen
vapaata keskustelua. Tarjolla kuumaa mehua ja joulupipareita sekä hyvää seuraa.
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Seinäjoen Joulutulet Korsuaukiolla la 19.12
klo 17.  Lähtö vesilaitoksen parkkialueelta
Esteettömän reitin kiertämiselle klo 16.30.
Korsuaukiolla joululauluja, hartaus, jouluevankeliumi. Tarjolla glögiä/mehua ja
pipareita.
Jalasjärven Reserviläiset ry järjestää yhteistyössä Jalasjärven seurakunnan kanssa perinteiset joulutulet Kiuaskallion
maastossa sunnuntaina 20.12. klo18.00.
Joululauluja, hartaus, jouluevankeliumi,
tarjoiluja.
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sanomaa s. 7

Piirin puheenjohtaja   ja Reserviläisliiton
hallituksen jäsen Jaakko Liinamaa sai Reserviläisliiton ansioristin.  Jaakko on toiminut piirihallituksessa vuodesta 2000, piirin
varapuheenjohtajana vuodesta 2003 ja
piirin puheenjohtajana nyt kaksi vuotta.
Jaakko on valittu liittohallitukseen vuonna
2009 ja valiokuntatyö liitossa alkoi 2010.  

◊ Kiinnostaako historia ja kiinnostaako sotiemme historia s. 7

MUUT
◊ Aseen hankinta, vaikeaa vai ei
-osa III s. 8
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muutoksessa s. 8
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◊ Uusi mielenkiintoinen vaellustapahtuma - Häjyn rinki s. 10
◊ Tapahtuma - ja urheilukalenterit
s. 10
◊ Onko reserviläisurheilu kuolemassa? s. 11

Suojeluskunta ja Lotta Svärd museon tuki
järjesti hyvän konsertin Seinäjoella.   Tilaisuus oli samalla Seinäjoen Sotilaspiirin
killan 50-vuotisjuhla.  Seinäjoki salin täyteinen yleisö sai ensimmäisellä puoliajalla
kuulla kun Pohjanmaan Maanpuolustussoittokunta, kapellimestarina Sami Salmivuori, soitti suomalaisia sävellyksiä ja
kansanlauluja, sekä marssisikermän.
Toisella puoliajalla hyvätasoinen Maan-

puolustussoittokunta säesti tangokuninkaallisia Heidi Pakarista ja Marko
Maunukselaa ja saatiin kuulla tunnettuja
suomalaisia ja ulkomaalaisia tangoja.  
Päätössanoissaan eversti Jorma Jokisalo
kertoi, että konserttitapahtuma järjestetään myös ensi vuonna.
Ulla Muurimäki

                Monet piirien entisistä puheen                johtajista saivat Vapaussoturien
Sinisen Ristin Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan piirin 25-vuotisjuhlassa.  Vas. Timo Sysilampi, Antti Pohtola, Kari Ratavaara, Jorma Kallio, Kari
Lahdenmäki, Seppo Jaakkola.
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KIRJOITUKSET

Joulun sanoma rakentaa yhteyttä

L

umisella lakeudella ja sitä halkovalla ladulla on niin vähän yhteistä Jeesuksen
syntymäpaikan tallin ja seimen kanssa, ettei joulun syntymäpäiväsankarin juhlaan
olisi lakeudella mitään syytä. Mutta jos
latujen ja tallien sijaan muistamme ladun
avaajat, ladulla hiihtäjät ja seimen lapsen,
yhteys löytyy. On kyse meistä.
Kun alta kymmenvuotiaana tein lenkkilatuja isonveljen kanssa pelloille, metsämäkiin ja Kyrönjoen rantatörmään, ei kukaan
tullut kertoneeksi, että vain viisitoista
vuotta aiemmin isäni oli hiihtänyt rintamalla. Tiedämme, että erityisesti partioretkillä hiihtäjät noudattivat yhden ladun
sääntöä ja pyrkivät siten salaamaan hiihtäjien määrää.
Minusta latujen tekeminen oli hauskaa,
ladut lyhensivät matkaa kavereiden luo.
Mitä parempi latu, sitä nopeammin pääsi laskettelemaan. Tuolloin en aavistanut
sitä, mitä ladun tekeminen olisi Haminan
harjoitusalueilla pehmoisessa umpihangessa ja miltä tuntuisi, kun takana hiihtävä sanoo: On mun vuoroni avata latu.
Joulussa on syvimmältään kysymys näistä
asioista: yhdessä tekemisestä ja olemisesta, samaa latua hiihtämisestä ja umpihankeen uuden ladun avaajasta.
Evankelista Luukas innostui Jeesuksen

Vuosi vaihtuu

syntymän merkityksestä niin, että hän
maalaili Betlehemin talliin lapsen vanhempineen, enkeliviestin kuulleet kedon
paimenet ja kokoontuneen taivaallisen
sotajoukon. Joulu oli ja on iloa ja yhteyttä.
Se on erikokoisten ja erilaisten perheiden
juhla. Jeesus syntyi minulle mutta ennen
kaikkea meille. Siellä, missä puolustetaan maamme rauhaa, pidetään huolta
ihmisten keskinäisestä kanssakäymisestä, yhteisellä ladulla pysymisestä ja sille
palaamisesta. Yhteys ei synny itsestään,
sitä on vahvistettava jatkuvasti. Yksinäiset tarvitsevat niitä, jotka kutsuvat luokseen. Lapset tarvitsevat isää ja äitiä, vanhemman turvaa, isovanhemmat yhteyttä
perhekuntaansa ja puolisot toinen toistaan. Enkelin välittämä viesti tulee korkeimmalta mahdolliselta taholta: Älkää
pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman.
Teille on syntynyt Vapahtaja. Toivon enkelin sanoman muuttuvan todeksi niin,
ettei kenenkään joulua varjostaisi itse aiheutettu tai toisen synnyttämä pelko.
Emme voi välttyä näkemästä tai kokemasta elämän risaisuutta – edes jouluna. Sade on tuiskuttanut ladun umpeen
tai mitään latua ei ole. Pyryssä suunta
voi kadota. Seimeltä elämään ja maailman Vapahtajaksi ponnistaneen ja ristille
runnotun sovitustyön täyttäjän keskeisiä
viestejä on: Minä olen teidän kanssanne.
On mun vuoroni avata latu.
Rovasti
Pentti Lemettinen

Valoa kohti

Mielenkiintoinen toiminta on parasta jäsenhuoltoa ja tekee jäsenyydestämme
palkitsevaa.

eserviläisliiton juhlavuosi on lopuillaan. Se onnistui hyvin toiminnallisesti
ja taloudellisesti liittotasolla ja myös piirimme osalta.

Tällä hetkellä keskustellaan reserviläisten aseista. Puoliautomaattiasekiellon
vastustaminen on nyt meidän jokaisen
tärkein edunvalvontatehtävämme. Voimme olla yhteydessä kansanedustajiimme
ja europarlamentaarikkoihin sopivalla
tavalla. Päättäjille ja muille kiinnostuneille pitää selkeästi kertoa, että reserviläisten omat aseet ja omaehtoinen harjoittelu on osa puolustusratkaisuamme.
Jos aseet kielletään, niin puolustusratkaisu muuttuu. Vaihtoehto on parinsadantuhannen miehen ammattiarmeija
”virka-aseineen” ja virkamiehen palkkakuluilla. Tähän vaihtoehtoon Suomella tuskin on koskaan varaa taloudellisesti, eikä
se liene henkisestikään meille sopiva tapa
puolustaa maata.

R

Vuosi sitten valmistauduimme lentosotakoulun lakkautuksen vaikutuksiin.
Pelkäsimme vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkittävää vaikeutumista.
Puolustusvoimat lupasi vahvasti pitää
meistä huolen myös jatkossa. Ja hyvin Porin prikaatin alaisuudessa toimiva Vaasan
aluetoimisto on meistä huolta pitänytkin.
Tämän ensimmäisen vuoden perusteella
uskallan odottaa hyvää ja monipuolista
yhteistyötä jatkossakin. Kevään ja syksyn aluetoimistotapaamisessa olemme
tutustuneet toisiimme. Lisäksi olemme
miettineet mitä voimme yhdessä tehdä
pohjalaisen reserviläisen ja maanpuolustustahdon hyväksi. Haluan kiittää tässä
yhteydessä reserviin siirtyvää komentaja
Jukka Rantaa hyvästä yhteistyöstä ja ymmärryksestä tarpeillemme.
Piirimme jäsenmäärä nousi tänä vuonna.
Kiitos tästä kuuluu jokaiselle yhdistykselle,
koska yhdistykset tämän maanpuolustusteon tekivät. Mitä enemmän toiminnassamme on jäseniä, niin sitä useampi saa
kauttamme oikeaa turvallisuustietoa ja
pääsee parantamaan omia taitojaan kaikenlaisia poikkeusoloja varten. Uudet jäsenet ovat aina tärkeitä, mutta emme saa
unohtaa ketään muitakaan jäseniämme.
Kaikille on tarjottava mahdollisuutta tehdä maanpuolustustyötä sopivilla tavoilla.
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Reserviläisten teema tulevana vuonna on:
”reservissä -kaiken varalta”. Me kaikki sotilaskoulutuksen saaneet olemme siis valmiina kaikkeen mahdolliseen mitä on tulossa. Saamastamme koulutuksesta ja sen
soveltamisesta on hyötyä isänmaamme
kaikissa poikkeustiloissa. Olkaamme siis
kaikkien viranomaisten käytössä jos apua
tarvitaan ja pyydetään. Tässä ajassa tarve
ja pyyntö voi reserviläisille tulla hyvinkin
yllättäen.
Haluan onnitella itsenäisyyspäivänä ylennyksen tai huomionosoituksen saaneita ja
toivottaa kaikille lehtemme lukijoille rauhallista joulua!
Jaakko Liinamaa
Puheenjohtaja

J

älleen on yksi mielenkiintoinen vuosi
takana. Mitä vuosi 2015 sitten tarjosi
meille? Mielestäni kulunut vuosi toi mukanaan paljon hyvää, mutta myös paljon
huonoa.
Ukrainan kriisi on jäänyt toistaiseksi taka-alalle terroristijärjestö Isiksen Pariisin
terrori-iskujen jälkeen. Noilla terrori-iskuilla on kauaskantoiset vaikutukset meihin kaikkiin. Tuon tapahtuman johdosta
historian lehdillä käännettiin uusi sivu.
Pelko uusista terrori-iskuista on hiipimässä meidän tavallisten kansalaisten mieliin. Olemme Suomen turvallisuusviranomaisten mukaan suhteellisen turvassa
täällä Pohjolan perukoilla, mutta kuinka
kauan? EU on kieltämässä noiden iskujen
johdosta puoliautomaattiset aseet. Voitte
kuvitella mitä se vaikuttaa reserviläistoimintaan ja sitä kautta maanpuolustuksemme tasoon. Isistä vastaan aloitettiin
massiiviset pommitukset, joiden johdosta olemme joutuneet uuden ongelman
eteen. Nyt meitä Euroopassa koettelee
massiivinen pakolaisaalto, joka on aiheuttanut taloudellisia ongelmia pakolaisia
vastaanottaville maille ja luonut uutta
kasvualustaa äärioikeiston kannatukselle.
Kaikki nuo yllämainitut asiat ovat seurausta huonosti ja lyhytnäköisesti hoidetuista
asioista. Nyt yritetään korjata seuraukset
vaikka ongelmien ratkaisemiseksi pitäisi
puuttua ongelmien todellisiin alkusyihin.
Puoliautomaattisten aseiden kieltäminen
ei tule estämään vastaavia terroritekoja.
Aseita on aina saatavilla pimeiltä markkinoilta. Ihminen, jolla on asiat hyvin ei
tartu aseeseen vahingoittaakseen toista.
Tulisiko meidän aseiden kieltämisen sijaan
parantaa kehitys- ja diktatuurimaissa elävien ihmisten elinmahdollisuuksia? Näin
pystyisimme estämään ihmisten radikalisoitumisen ja lähtemisen pakolaiseksi.
Vihamielinen suhtautuminen pakolaisiin
ja rajojemme sulkeminen ei ratkaise tätä
ongelmaa. Kaikilla ihmisillä on oikeus ihmisarvoiseen elämään omassa maassaan.
Tulisiko meidän reserviläisten olla aktiivisempia omassa elämässämme muiden
suuntaan ja tehdä töitä ongelmien ratkaisemiseksi? Pitäisikö meidän osallistua
aktiivisemmin erilaisiin tapahtumiin /
koulutuksiin, joilla pystyisimme osoittamaan omille ja muiden maiden poliitikoille halumme puolustaa omaa maatamme?
Kaikkia tämänkaltaisia kysymyksiä voimme itse kukin miettiä.
Seuraavat kaksi vuotta ovat meille reserviupseereille suuria juhlavuosia. Ensi
vuonna RUL täyttää 85 vuotta ja sitä
juhlitaan 5.8.2016 Hamina Tattoon yhteydessä. Juhlan valmistelut ovat jo täydessä
vauhdissa. Pistä tuo päivämäärä jo nyt
kalenteriisi. Myös juhlavuoden 2017 järjestelyt ovat täydessä vauhdissa.
Toivotan kaikille itsenäisyyspäivänä ylennetyille onnea. Kiitän myös Pohjanmaan
aluetoimiston päällikköä Komentaja Jukka Rantaa kuluneista vuosista täällä Pohjanmaalla. Ranta siirtyy reserviin 2016.
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta
Vuotta 2016!
Marko Kaappola
E-P:n Reserviupseeripiiri
puheenjohtaja
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EPMAAK 10 –vuotta

Tammisunnuntai
Ähtärissä
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PUOLUSTUSVOIMAT
KUVA: UM

Vapaussodan ja
Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan
Perinneyhdistys ry

P

erinteinen Tammisunnuntain maakunnallinen juhla järjestetään vuonna 2016
Ähtärissä 31.tammikuuta. Tällä juhlalla on
pitkät perinteet. Se on vuosikymmenien
ajan koskettanut eteläpohjalaisia vahvasti. Sen ymmärtää, kun muistaa, mikä
merkitys tapahtumalla oli itsenäisyystaistelumme alkuunpanijana tammikuussa
27. -28. päivä 1918, 98 vuotta sitten.

Vuoden 1917 aikana vallankumoushenkiset ja väkivallantekoihin syyllistyneet
voimat etenivät askel askeleelta.   Päämääränä oli vallan anastaminen eduskunnan luottamusta nauttivalta lailliselta
hallitukselta. Itsenäiseksi julistautuneella
maallamme ei ollut hallituksen käytössä
järjestyksen pitoon sopivia organisaatioita. Punakaartilaiset tukenaan venäläiset
vallankumoushenkiset joukot saivat vähitellen hallintaansa väkivallalla uhaten
koko eteläisen Suomen ja sen suurimmat
kaupungit. Lopulta eduskunnan oli hajauduttava ja laillisen hallituksen ministereitä
siirtyi Vaasaan, jotta voitaisiin tehdä päätöksiä tilanteen hoitamiseksi ja aloittaa
järjestyksen palauttaminen maahan. Kansanedustajien piiloutuessa punakaartilaiset saivat käsiinsä kaksi kansanedustajaa,
jotka he teloittivat oitis.
Vaasassa oli samaan aikaan käynnissä
kenraaliluutnantti Mannerheimin ja hänen esikuntansa toimenpiteet venäläisten
joukkojen aseistariisumiseksi senaatin
antamin valtuutuksin. Asiat olivat niin pitkällä, että toiminta Pohjanmaalla olevien
venäläisjoukkojen
aseistariisumisesta
saattoi alkaa 27. -28.1.1918. Suojeluskuntalaisilla oli edessään vaativa tehtävä. Heitä
oli jouduttu pidättelemään useita päiviä,
koska tahto oli hirmuinen. Yllätys oli puoli
voittoa ja lamautti sekä koko vallankumousjoukkojen johdon että venäläisetkin.
Vapaustaistelumme ensimmäinen askel
oli otettu. Näin syntyi Tammisunnuntain
muisto ja muistojuhla.
Vuoden 2016 juhlaan sisältyvät messu klo
10.00 alkaen Ähtärin kirkossa ja seppelepartioiden lähettäminen messun jälkeen.
Seppeleitä lasketaan vapaussoturien haudalle, sotiemme 1939- 45 sankarivainajille
ja vakaumuksensa puolesta kaatuneiden
hautamuistomerkille. Kirkkomäeltä siirrytään Ähtärin sedun Koulutielle, jossa on
juhlalounas alkaen klo 11.30. Päiväjuhla alkaa klo 13.00 samassa paikassa. Juhlapuhujana on kansanedustaja Mikko Savola.
Pohjanmaan Maanpuolustussoittokunta
soittaa niin kirkossa kuin päiväjuhlassakin
kapellimestarina Sami Salmivuori. Ohjelmaan sisältyy myös ähtäriläisten osuus ja
lukiolaisten ainekirjoituskilpailun palkitsemiset. Juhlassa ja sen järjestelyissä ovat
mukana Ähtärin kaupunki, seurakunta,
Lukio, reserviläiset ja Ähtärin Sotilaskotisisaret.
Juhla on avoin kaikille! Lämpimästi tervetuloa ympäri maakuntaa!
Puheenjohtaja
Eversti evp
Jorma Jokisalo

Ensimmäinen marssi paraatissa Vaasassa 2006.

P

aljon on vettä virrannut Seinäjoessa
meidän maakuntakomppanian olemassa olon aikana.
3.12.2005 kokoonnuimme komppanian
perustamistilaisuuteen Lentosotakoululle Kauhavalle. Pilottikomppaniana oltiin
uuden vaiheen alussa puolustusvoimien
organisaatiossa koko valtakunnassa.
Etelä-Pohjanmaalla rekrytointi oli melko helppoa ja ”puskaradion” kautta tieto
komppaniasta levisi maakuntaan. Tälläkin
hetkellä vuonna 2015 vapaaehtoisesti sitoutuneiden osuus on valtakunnallisestikin mitattuna hyvin korkea.

Suuret kiitokset komppanian koulutuksesta ja organisoinnista kuuluvat Vaasaan
aluetoimiston porukalle, joka on jaksanut taistella meidän rinnalla koko tämän
komppanian olemassa olon ajan. Ja homma jatkuu.
Suurimmat kiitokset kuuluvat totta kai
komppanian kaikille taistelijoille, jotka
olette olleet mukana kehittämässä ja
viemässä tätä yhteistä asiaa eteenpäin.
Henkilöt komppaniassa välillä vaihtuvat
erinäisten syiden takia, mutta maakunnan
puolustuksesta ei kuitenkaan tingitä.
Kapteeni
Juha Säippä

Maakuntakomppania osana paikallispataljoonaa

Tuoreimmassa
puolustusvoimauudistuksessa perustettiin uusi joukkotyyppi.
Paikallispataljoona ja sen osaksi liitettiin
jo pitkään koulutetut maakuntakomppaniat. Maakuntakomppania on paikallispataljoonan pisimpään koulutettu
joukko, joka suorituskyvyltään vastaa
paikallispuolustuksemme tärkeintä osaa.
Etelä-Pohjanmaan Maakuntakomppania
täyttää nyt 10 vuotta. Sen suorituskyky
ja koulutustaso on valtakunnallisestikin
mitattuna erittäin hyvällä tasolla. Operatiivinen suorituskyky on vuosien mittaan
kehitetty vastaamaan sille annettuja so-

dan ajan tehtäviä. Yhtenä kokonaisuutena on ollut suorituskyvyn rakentaminen
rauhan ajan virka-apuun. Näinä tiukkojen
resurssien aikoina muiden viranomaisten
kynnys pyytää virka-apua on madaltunut.
Maakuntakomppaniamme on näyttänyt
taas muille viranomaisille osaamisensa,
jota tarvittaessa voivat ottaa käyttöön.
Tällä hetkellä voimme olla tyytyväisiä
siihen mitä olemme saaneet aikaan. Kuitenkin meidän täytyy pysyä ajan hermoilla ja kehittää jatkuvasti toimintaamme
vastaamaan ympärillä olevaa tilannetta.
Koulutus on vuosien mittaan muuttunut
laadukkaammaksi ja laadukkaammaksi.
Kiitos kuuluu luonnollisesti reserviläiskentälle, sillä meidän tavoite on ollut, että
reserviläiset kouluttavat itsensä meidän
puolustusvoimien ohjaamana.
Etelä-Pohjanmaan
Maakuntakomppania on erottunut aina edukseen tekemisen meiningillä ja hyvällä yhteishengellä.
Asiat tehdään jämptisti, mutta pilkettä silmäkulmassa. Joukkoon mahtuu aina uusia reserviläisiä, joten jos oman maakunnan puolustaminen kiinnostaa, on syytä
miettiä tätäkin vaihtoehtoa. Äärimmäisen
hyvä harrastus mistä on oikeasti hyötyä
niin reserviläiselle kuin meille puolustusvoimillekin.
Kiitän kaikkia toimintaan osallistuneita siitä työstä mitä olette tehneet. Ilman
osaavaa reserviläiskenttää meillä ei olisi
uskottavaa puolustuskykyä. Ilman uskottavaa puolustuskykyä taas ympärillä oleva
yhteiskunta voisi olla aivan erilainen.
Alueupseeri kapteeni
Rami Takamaa

Ylennykset 6.12.
Tasavallan presidentti on ylentänyt
seuraavat reservin upseerit:

Aluetoimiston päällikkö komentaja Jukka Ranta on ylentänyt seuraavat reservin aliupseerit ja miehistön jäsenet:

Komentajaksi:
Salo Pauli Matti, Vaasa

Ylivääpeliksi:
Korvajärvi Sami Juhani Mustasaari

Majuriksi:
Hakamäki Pekka Juhani, Seinäjoki

Vääpeliksi:
Arpiainen Sami Taisto Olavi Vaasa, Hauta-aho Rauno Antero Kokkola

Komentajakapteeniksi:
Villa Markku Juhani, Seinäjoki
Kapteeniksi:
Ala-Reini Jyrki Pekka Isokyrö, Aro Erkki
Tapani Kauhava, Taivalmaa Tuomas Matti
Ilmajoki
Lääkintäkapteeniksi:
Kankaanpää Kari Jussi Laihia
Yliluutnantiksi:
Sysilampi Timo Eero Elias Seinäjoki, Tikkala Ari Markus Seinäjoki, Rinta-Jouppi
Ari Raimo Jaakko Vaasa
Luutnantiksi:
Haapiainen Henry Villehard Seinäjoki,
Haaraniemi Iiro Oskari Seinäjoki, Kaistila
Toni Mikael Laihia, Kalliomaa Mikko Ilmari Kurikka, Korpinen Teemu Sakari Seinäjoki, Lampinen Tuomas Ossian Seinäjoki,
Raittinen Antti Hermanni Kurikka, Rönnholm Juuso Emil Isojoki, Salmenoja Janne
Juhani Seinäjoki, Suomela Harri Mikael
Seinäjoki, Takamaa Pekka Johannes Lapua, Ylikoski Jani-Matti Aatos Jalasjärvi
Luutnantti (Merivoimat): Elo Antti Jaakko,
LaihiA

Ylikersantiksi:
Ahvenniemi Asko Tapio Lappajärvi, Hannus Glenn Patrik Vöyri, Harjula Juha
Matias Ilmajoki, Hautanen Arttu Tapani Vaasa, Holmberg Kristian Erik Vaasa,
Juurakko Matti Heikki Seinäjoki, Koskela
Harri Jaakko Samuel Ilmajoki, Koski Joni
Samuel Vaasa, Latvala Kari Juhani Seinäjoki, Levijoki Jani Sebastian Alajärvi,
Lindholm Svante Viking Heribert Vaasa,
Mäki Tobias Kalevi Seinäjoki, Nukala Ari
Tomi Petteri Mustasaari, Peltokangas Ilpo
Kalevi Seinäjoki, Rajamäki Lasse Johannes Kauhava, Rubaduka Gracien Mutesa
Vaasa, Räsänen Jarmo Juhani Seinäjoki,
Takamaa Juha Matias Ensio Kauhava, Talso Marko Matias Seinäjoki, Vesanto Risto
Reinhold Vaasa
Kersantiksi:
Ahlbäck Niklas Kristoffer Vaasa, Antila
Henna Maria Elina Seinäjoki, Hakola Jyri
Jaakko Juhani Seinäjoki, Hantula Jani
Juha Einari Lapua, Jokelainen Antti Kalevi Mustasaari, Järvinen Jussi Markus Seinäjoki, Karhu Lauri Erkki Kalervo Laihia,
Karjanmaa Pekka Kristian Vaasa, Kivimäki Ville Hermanni Seinäjoki, Kuntola Jari
Mikael Kurikka, Laitila Miika Eino Jaakko

Kuortane, Lehtineva Lassi Ilmari Mustasaari, Montti Daniel Manu Armas Alavus,
Perälä Arttu Olavi Vaasa,
Rasmussen Jean Frederik Vaasa, Riihimäki
Pekka Matias Lapua, Rintala Jussi Tuomas
Jarmonpoika Teuva, Rustholkarhu Joonas
Artturi Vaasa, Sandqvist Carl Patrik Maalahti, Sundell Mikael Frithiof Mustasaari,
Säntti Mikael Henrik Kurikka, Terho Mika
Tapio Vaasa, Tynjälä Tomi Kristian Vaasa,
Uitto Oskari Johannes Vaasa, Valkonen
Antti Matti Juhani Kuortane, Ylipelkonen
Veikka Juhana Kauhava, Ämmälä Jarkko
Tapani
Alikersantiksi:
Aho Jens-Peter Christer Vaasa, Anttila
Risto Aulis Alavus, Brännbacka Dan Arvid
Vaasa, Halmes Heidi Hannele Seinäjoki,
Hampus Stefan Matias Vaasa, Hanhimäki
Petri Juhani Vaasa, Harju Jyri Mikael Perho, Hotakainen Juho Esko Aukusti Seinäjoki, Juustovaara Alexander Vaasa, Karjala
Mika-Markku Vaasa, Keskinen Pasi Matti
Johannes Seinäjoki, Kilpiö Tommi Artturi
Seinäjoki,
Koppinen Ossi Juhani Seinäjoki, Kunnari
Raimo Mikael Kauhava, Leppämäki Jani
Juhani Vaasa,
Luoma Joni Petri Seinäjoki, Ollikkala Pekka Ilari Kurikka, Perälä Jani Matti Kristian
Ilmajoki, Soini Jussi-Pekka Juhani Seinäjoki
Korpraaliksi:
Koivusalo Jari Pekka Seinäjoki, Långskog
Anniina Päivi Helena Kurikka, Mäkinen
Sakke Jaakko Johannes Seinäjoki, Niemi
Joonas Petteri Seinäjoki, Ojala Sami Petteri Ilmajoki, Ojanperä Jaska Olavi Seinäjoki, Perttu Aki Juho Jaakko Seinäjoki,

Pesonen Vesa Ensio Seinäjoki, Pitkäranta
Janne Kristian Isojoki, Rajala Ismo Petteri
Kuortane, Reiniö Arttu Valtteri Vaasa, Rintala Markus Samuel Ilmajoki, Salonen Jani
Juhani Vaasa, Sillanpää Jussi Pekka Vaasa,
Sillanpää Matias Jan Simon  Vöyri, Taipalus Arto Jalo Matias Lapua, Takamaa Ville
Petteri Vaasa, Yli-Korpela Esko Aki Johannes Mustasaari
Ampujille tuttu tarkka-ammunnan kouluttaja Pauli Salo ylennettiin komentajaksi.
Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Rauno
Hauta-aho ylennettiin vääpeliksi.
Pitkäaikainen Tukikomppaniamme jäsen
toim.joht. Ari Rinta-Jouppi ylennettiin yliluutnantiksi.
Monille pioneerikouluttajana tuttu Pekka
Hakamäki ylennettiin majuriksi.  

Reserviläispiirin ja
RESUL:n puheenjohtajana toiminut
Timo Sysilampi
ylennettiin yliluutnantiksi.

Piirin varapuheenjohtaja Tuomas
Taivalmaa ylennettiin kapteeniksi
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Naisten sotilaallisten taitojen kurssi Laihian Rajavuoressa

Yksikön päälliköltä

L

oppuvuoden   tervehdys
täältä
Impivaarasta!
Toimintavuosi 2015 on kohta ”taputeltu; monella tapaa haasteellinenkin vuosi
takana, aina ei kaikki ole mennyt kuten
Strömssössä mutta me olemme pitäneet
pään pinnalla ja selvinneet. Tulostavoitteet saavutetaan ja uusia toimintamuotoja menneen vuoden aikana on otettu
käyttöön ja kehitystyö jatkunee.

Kurssille osallistuneita

K

aksi sekuntia, kaksi patruunaa, kaksi
SPOL-taulua ja  kolme metriä.
Ampujan katse mittailee taulujen etäisyyksiä suhteessa ampujaan, suhteessa
toisiinsa. Ampuja tietää missä selässä
olevan kiväärin etutukki omaan käteen
nähden. ”Onko ampuja valmis?” - kuuluu tuomarin ääni takaa. ”Valmis” vastaa
ampuja ja alkaa puhaltaa ilmaa hiljaa palleastaan, jännittäen kevyesti lihaksensa
maihareista silmääsuojien peittämiin kulmakarvoihinsa asti. Mekaaninen ”PIIP!”
- kuuluu tuomarin ajanottolaitteesta. Käsi
tarttuu etutukkiin ja heittää sen vasempaan käteen ja samalla liikkeellä laskien
varmistimen. Piippu nousee osoittamaan
ruskeaa SPOL-taulun keskustaa jyrähtäen
ja rekyylin liikkeen suuntautuessa toiseen
tauluun kivääristä kuuluu toinen laukaus.
Laukauksien aiheuttaman savun keskeltä
ampuja tarkentaa katsettaan tauluihin ja
näkee molemmissa reiät keskustassa. Käsi
puristuu nyrkkiin ja suusta kuuluu hiljainen:”Jess”, suomalaisen miehen tunteitten
näyttäminen on ohi.

Testillä pitkät perinteet.

Kahdeksan ampujaa kokoontui testaamaan kiväärin käsittelytaitojaan MPK:n
kurssille. Kurssilla ammuttiin omilla reserviläiskivääreillä 11 erilaista ammuntatehtävää ja käytettiin 40 patruunaa. Palaute
oli kiitettävää varsinkin ensikertalaisten
puolesta. Testi on tullut tutuksi varsinkin
maakuntakomppanian jäsenille, joille sitä
järjestettiin aluetoimiston puolesta muutamia vuosia sitten. Seuraavan kerran
kurssi järjestetään ensi keväänä, toivottavasti silloin avatulla Hopiavuoren radalla.
Kurssille voi osallistua kaikki reserviläisammunnasta kiinnostuneet. Testin tekee
mielenkiintoiseksi seikka, ettei kukaan ei
ole ampunut täysiä pisteitä. Allekirjoittanut on ampunut testin ensimmäisiä
kertoja kymmenisen vuotta sitten ja vasta viime vuosina tulos on noussut rima
vaappuen kultaiseen kantaan.

Juuri saimme muuttotalkoot tehtyä ja nyt
MPK on kokonaisuudessaan Impivaarassa; toimisto ja varasto samassa pihassa;
mikä logistinen hieno kokonaisuus! Parhaimmat kiitokseni osaavalle ja äärimmäisen ripeälle muuttoporukalle!
MPK elää yhteiskunnan ”ajan hermolla”;  
siitä osoituksena säästötalkoot joihin MPK:n on ensi vuonna ajautumassa.

Potilaan evakuointi etulinjasta

O

lipa kerran iso joukko innokkaita
maanpuolustushenkisiä naisia.
Nämä naiset kokoontuivat porukalla Laihian Rajavuoreen 19 - 20.9.2015, jossa heitä odotti intensiivinen toimintaviikonloppu: ”Naiset armeijassa/intti viikonlopussa
naisille”.
Päivä alkoi varustamisella, ja kun naiset

1.1.2016 alkaen
20.01.   

Protokolla- ja seremoniakurssi,
Seinäjoki MPK:n toimisto     
Päämajan Marssi, Härmä   
23.01.
03.02-02.04. VAPEPA- Etsinnän peruskurssi
+ Maastojohtajakoulutus,
Seinäjoki    
06.02-07.02. Winter Sniper AHMA,
Niinisalo     
06.02-07.02. Talvitaistelu TASIT
koulutuksessa AHMA,
  
Niinisalo     
13.02-14.02. Perustamiskeskus -harjoitus,
MPK-toimisto    
  

olivat saaneet  ”armeijan harmaat” ylleen,
heitä komennettiin: ”riviin – järjesty!” Sulkeisjärjestysharjoitukset alkoivat ja hyvin
nopeasti tutuiksi tulivatkin mm. seuraavat
komennot:   ”Asento”, ”lepo” ja ”taakse –
poistu”.
Seuraavaksi tämä innokas ”sotajoukko”
marssitettiin kohti rastikoulutusta, jossa
heille opetettiin venttiseiskan käyttöä.
Heistä koulittiin taitavia aseen ja kertasingonkäsittelijöitä, telamiinan asentajia, ja
lopuksi treenattiin vielä naisten kranaatinheittokädet kuntoon.

haavoittumisia, mutta neuvokkaat sotilaat
saivat haavoittuneen hoidettua kentällä,
ja rakennettua tälle kuljetusta varten paarit ympäriltä löytyvistä materiaaleista.
Kun toiminnantäyteinen viikonloppu alkaa olla lopuillaan ja varusteet on saatu
puretuiksi, ennen kotimatkaa alkaa vielä
sotilaiden innokkaat kyselyt tulevista kertausharjoituksista.
Tällä porukalla oli runsaasti intoa ja taisteluhenkeä!
Marika Rajamäki
kurssin vääpeli

Armeijasta tuttuun tyyliin majoitus piti
tietenkin pystyttää itse. Vaihe vaiheelta
puolijoukkueteltta nousi  pystyyn, kamiina
saatiin sisään ja tulet tehdyksi. Yöllä satoi
kaatamalla vettä, mikä loi tunnelmaa telttamajoitukseen. Naiset pitivät yön yli kipinävuoroja, eikä kenellekään tullut kylmä.

Naisenergiaa kurkkusalaateissa

Juha Härkönen

Kurssikalenteri
Etelä-Pohjanmaa

MPK Pohjanmaa

KUVAT: HELENA HANNU

KUVA: JUHA HÄRKÖNEN

08.03.  
09.03.
12.03-13.03.
19.03-20.03.
16.03.  
17.03.   
18.03-20.03.
02.04.
22.-24.4.

Suojelulohkojen
johtohenkilöstön koulutus,
MPK:n toimisto     
Suojelulohkojen
johtohenkilöstön koulutus,
Kauhavan palolaitos     
Esikunta- ja viestikurssin jatko,
Seinäjoki MPK-toimitilat     
Kouluttamisen perusteet,
MPK:n toimisto    
Suojelulohkojen
johtohenkilöstön koulutus,
Alavus    
Suojelulohkojen
johtohenkilöstön koulutus,
Kurikka     
SRA peruskurssi, Ilmajoki    
Varusmiespalvelukseen päivä,
MPK:n toimisto
PAUHA, Lohtaja

Seuraavana päivänä  ”sotajoukot”  pääsivätkin tositoimiin, ja kaikki opittu tuli tarpeeseen, kun merkkejä vihollisesta oli havaittu. ”Sotajoukot” lähtivät selvittämään
tilannetta, asensivat varamiinoitteet ja
menivät asemiin valmiina pysäyttämään
vihollisen. Taistelusta ei selvitty ilman

Prisma Ravintolamaailman Tyky päivä
Huissin ampumaradalla 4.10.2015

R

avintolamaailman
poppoo
vietti riemukasta tyky päivää armeija
teemalla. Päivä alkoi teeman mukaisella
varustautumisella, jonka jälkeen siirryimme ajoneuvomarssilla Huissin ampumaradalle. Paikanpäällä tiedossa oli armeijan
sulkeiset sekä kolme erilaista teemaan sopivaa tehtävä rastia. Ensimmäisellä rastilla
KUVA: MAIJA HAANPÄÄ

Kypärä hyvin kaikki hyvin

Ensivuoden valtion talousarvioesityksen
sisältämä vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja -koulutuksen määrärahaleikkaus ei varmaan keltään aktiivitoimijalta
ole jäänyt huomaamatta. Puhutaan noin
350- 400 000 euron suuruisesta summasta; pieni summa valtion budjetissa mutta
merkittävä summa vapaaehtoisen maanpuolustuksen keskeisille järjestöille, erityisesti MPK:lle.
Pari kuukautta sitten julkisuutteen annetussa Maanpuolustusjärjestöjen yhteiskannanotossa todetaan mm. että
rahoituksen leikkaaminen nyt esitetyllä
tavalla aiheuttaisi MPK:ssa jo ensi vuonna pitkähköjä lomautuksia yhdistyksen
vakituisille työntekijöille sekä leikkauksia
varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen,
johon kuuluu mm. naisille, nuorille ja kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettua
koulutusta. Mikäli rahoitus jää pidemmäksi ajaksi nyt esitetylle tasolle, joudutaan MPK:n henkilöstöä jo lähivuosina
irtisanomaan ja koulutustoimintaa supistamaan. Turvallisuusvaatimuksista johtuen henkilöstön riittävyyden osalta liikutaan jo nyt äärirajoilla.” todetaan tuossa
kannanotossa.
Näyttää melko todennäköiseltä että
vaikka saisimme jonkin verran lisärahaa
loppuvuoden lisätalousarviossa, jollakin
tasolla myös MPK osallistuu ensivuonna
yhteiskunnan säästötalkoisiin.

Vihollinenko etumaastossa?
oli pistooliammuntaa ja toisella rastilla
pääsimme kokeilemaan kivääriammuntaa. Kolmannella rastilla harjoittelimme
erilaisia sotilastaitoja, mm. miinoitusta,
käsikranaattien heittoa, kertasingon käyttöä sekä puolijoukkueteltan pystytystä. Ja
tämähän kaikki tehtiin taistelijan varusteet päällä. Jokaisen rastin välillä nautimme hyvästä ruoasta sekä välipaloista. Päivän viimeisenä ohjelmana oli palkintojen
jako, jonka jälkeen lähdimme ajoneuvomarssilla takaisin Seinäjoelle.
Tyky päivä oli mielestämme todella
onnistunut ja jokainen oli iloisella
armeijamielellä mukana koko päivän. Sää
oli aurinkoinen, joskin hieman tuulinen.
Porukalla oli superkivaa ja jokainen koki
varmasti ikimuistoisen päivän!
Presson kurssille osallistuneet
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Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa Etelä-Pohjanmaan KOTU yksikössä; siitä tiedämme vasta vuoden vaihteessa.
Mielestäni aika erikoinen yhtälö; tulee
mieleen se vanha sanonta, että oikea käsi

ei tiedä mitä vasen tekee. Toisaalta ollaan vaatimassa, edellytetään ja korostetaan vapaaehtoiskentän tärkeyttä ja siitä
saatavaa kustannustehokkuutta ja sitten
viedään määrärahat joilla tuota tulosta voitaisiin tehdä. Jälleen kerran elämme mielenkiintoisia aikoja. Mitä nämä
säästötalkoot käytännössä tarkoittaa
Etelä-Pohjanmaan KOTU yksikössä; sen
tiedämme vasta lopullisesti kun toimintavuosi 2016 pyörähtää käyntiin.
Juuri tätä kirjoittaessa Ranska elää yhtä
historiansa tuhoisimman terroriteon jälkihetkiä ja vain muutama viikko sitten Supo
piti poikkeuksellisen tiedotustilaisuuden
Suomen turvallisuustilanteesta; elämme
epävakauden aikaa. Maailmalla kuohuu;
kuinka kauan, mitä seuraavaksi; kysymme.
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) määrittää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tehtävät ja toiminnan perustan sekä normaalioloissa että
poikkeusoloissa. Tähän liittyen MPK on
aloittanut poikkeusolojen valmiussuunnittelun. Tämä on ollut prosessissa jo
useamman vuoden ja nyt tuo suunnittelu
on liikahtanut melko harppauksen eteenpäin. Tällä tarkoitan sitä, että MPK varaa
omaan poikkeusolojen organisaatioonsa
kokeneempaa reserviä, joilla ei ole puolustusvoimien SA-sijoitusta tai joita ei
ole varattu muun yhteiskunnan tarpeisiin
poikkeusoloissa.
Varattavalla henkilöllä tulee olla lain mukainen MPK:n sitoumus voimassa. Lisäksi
hänen tulee erikseen ilmoittaa olevansa
halukas MPK:n poikkeusolojen tehtävään, ilmoittaa että hänet saa varata ja
että hänellä ei hänen oman selvityksensä
perusteella ole SA-sijoitusta tai aiempaa
VAP-varausta. Ensimmäiset henkilöt ko
organisaatioon on jo varattu mutta lisää
tarvitaan. Jos asia kiinnostaa, otahan yhteyttä.

Taktinen kivääri

N

K

aisille suunnattu katuturvallisuuteen
liittyvä koulutuspaketti ”Älä ole uhri!”
sai syksyllä niin suuren suosion, että loppuvuodesta järjestettiin jatko-osa. Samasta taloudesta sai toinen osallistua
puolella kurssimaksulla. ”Oman mörön”
mukaanotto mahdollistaa entistä realistisemman harjoittelun, kun vastassa on
voimakkaampi osapuoli. Samalla kyetään
viettämään yhdessä itsepuolustuksellista
ja liikunnallista laatuaikaa. Koulutuksen
yhteydessä läpikäydään myös välttämätöntä uhkatilanteeseen liittyvää toimintataktiikkaa sekä erilaisten tilapäisvälineiden käyttöä itsesuojelussa. Kunkin kurssin
sisältöä muutetaan aina hieman, jolloin
aiempiin tapahtumiin osallistuneet voivat
tulla mukaan oppimaan uutta. On syytä
myös muistaa, että varsinaisia itsepuolustuksellisia taitoja kehittäviä koulutustapahtumia on hyvin harvassa ja opitut
taidot vaativat jatkuvaa kertaamista. Nyt
on tällekin saralle avattu oma opintopolkunsa Vaasassa!

aikkiaan kahdeksan taktisen kiväärin
nousujohteista kurssia järjestettiin toimintavuoden aikana. Seuraavan vuoden
”taktisen kiväärin opintosuuntaa” kehitetään siten, että varsinaisesta numeroinnista luovutaan ja siirrytään toimintataktiikan mukaiseen kurssien nimeämiseen.
Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen
taktisen ammunnan perusteita ja sitä seuraavan kurssin, ammuntaa liikkeestä ja rasituksen alaisena, jälkeen on mahdollista
osallistua vapaasti muille opintojaksoille.
Poikkeuksena on kuitenkin ammuntataidon testaukseen liittyvä kurssi, jolloin
”opinnäytteeseen” vaaditaan aikaisempien kurssijaksojen suoritukset. Oppimista ei tapahdu eikä ampumataidon testaus
ole järkevää suorittaa, mikäli taustalla ei
ole riittävää laukausmäärää. Tällä kokeilulla pyritään helpottamaan oppijoiden
aikataulun suunnittelua ja näin edesauttamaan jatkokursseille osallistumista. Perusteet sisältävä kurssi järjestetään perinteisesti maaliskuun lopulla ja laina-aseita
on saatavilla.

Toiminnallinen pistooliammunta urssitarjontaan

Kohta saamme rauhoittua joulun sanoman äärelle; toivottavasti kaikilla meillä olisi edes   jouluna pieni hetki aikaa
hengähtää, pysähtyä, nauttia kiireettömyydestä. Mutta sitä ennen juhlimme
itsenäistä isänmaata. Samoin Etelä-Pohjanmaan maakuntakomppanialle tulee
kymmenen  toimintavuotta täyteen.
Lopuksi haluan onnitella teitä kaikkia 6.12.
ylennettyjä ja erilaisilla huomionosoituksilla palkittuja .
Rauhallista Joulua ja menestystä uuteen
vuoteen!
Sisulla ja sydämellä
Maija Haanpää
Yksikön päällikkö

KURIKAN KAUKOLÄMPÖ OY
ILMAJOEN LÄMPÖ OY
Puh. 06 - 450 9700

Älä ole uhri!

KURIKAN RAUDOITUSPALVELU OY

Yhteislaiduntie 2
61300 Kurikka
Puh. 06 - 450 3135

K

lisätään toiminnallisten ammuntalajien (IDPA, practical,
SRA) harrastajille oma kurssikokonaisuus.
Ensimmäiseen kurssiviikonloppuun räätälöidään kaikille lajeille yhteisiin perustekniikoihin, liikkumiseen ja kisa-aseman
(stage) analyysiin liittyvä perusopetus.
Jatkokurssin anti on peruskurssille osallistuneiden lisäksi suunnattu myös aktiivikilpailijoille, jolloin perehdytään erilaisiin
erikoisharjoitteisiin ja syvennetään kilpailutaktiikkaa sekä luodaan yksilöllinen
harjoitteluohjelma. Perinteinen IDPA-ammunnan perehdytyskurssi on edelleen
kevään kalenterissa sekä uutena kyetään
myös tuomarikoulutus käynnistämään
lajissa rekisteröityneille ampujille. Tämä
mahdollistui, kun IDPA:n päämaja antoi
allekirjoittaneelle tuomarikouluttajaoikeudet (Safety Officer Instructor). Uudella
kurssikokonaisuudella kyetään huomioimaan myös urheilullisen toiminta-ammunnan harrastajien tarpeet.
Teksti ja kuvat: Hannu Maunula

- PESUT - VAHAUKSET - SISÄSIIVOUKSET - RUOSTESUOJAUKSET -

TAKUUSUOJAUS TAMMELA KY
Nyt myös ”TEE SE ITSE” - halli!
Tiedustele 0400-565610
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Suurkiitos Kurikkaan!
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Yrjö Yli-Krekolan urotyöstä rintamalla tykistön viestiyhteyksien reistaillessa.

Teuvalainen 94-vuotias etulinjassa taistellut Martti Kiviniemi seurasi innolla päivän
nostalgista tapahtumaa. Päätteeksi riitti
vielä kiinnostusta vanhaan ja uuteen kalustoonkin.

K

urikkalaiset järjestivät aurinkoisena
kesälauantaina tykistön asemaanajonäytöksen. Esitys oli niin upea, että sitä
on syytä kiitosmielin kommentoida näin
jälkikäteen.

Luonteva toiminta-alue oli sijoitettu katsojien suunnasta kahden kohtisuorassa
olevan tien rajoittamaksi. Kaikilla teille
kokoontuneilla oli hyvä näkyvyys seurata

Aika vaihtuu – aate säilyy
Lakeuden Maanpuolustaja 40 vuotta
sitten

S

ykähdyttäväksi isänmaalliseksi juhlaksi muodostui Taipale-Vuosalmen
patsaan paljastustilaisuus Seinäjoella.
Yli 3000 henkilöä ympäröi Kauppakadun varressa paljastetun patsaan Pirstotut puut. Näiden joukossa oli noin 1500
sellaista henkilöä, jotka tekivät kunniaa
omalle uskollisuudelleen ja rohkeudelleen.
He olivat aikanaan kunniakkaasti taistelleet isänmaan vapauden puolesta.
Päivän juhlallisuudet aloitettiin Jumalanpalveluksella Lakeuden Ristissä, jossa saarnasi piispa Eero Lehtinen. Tämän
jälkeen eteläpohjalaiset talvisodan joukot
järjestäytyivät Kirkkokadulla katselmusta
varten. Tässä joukot ilmoitettiin jääkärieversti Matti Laurilalle, joka avoautossa
seisaallaan katsasti komeat rivistöt.

Patsaan paljastus

Taipaleen ja Vuosalmen taistelumaastot
ovat etelä-pohjalaisen sotilaan kunniakenttiä. Niiden historia tulee kertomaan
jälkipolville suomalaisen sotilaan yli-inhimillisestä kyvystä kestää sodan kiirastulessa.
Tämä juuri paljastettu muistomerkki on
kunnianosoituksemme niille aseveljille,
jotka jäivät taistelukentille ja joiden ansiosta siniristilippumme liehuu vapaan
Suomen taivaalla.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jussi
Jouppi pitämässä vastaanottopuhetta.

esitystä.
Sotaveteraanit, kunniakansalaisemme oli
huomioitu ansaitusti rakentamalla katsomo, josta   näytelmää oli mukava seurata istualtaan. Sodanaikainen kalusto ja
vaatetus loivat aitouden. Oli helppo ”elää
mukana” tykistön toimiessa Karjalan korvessa, mihin jo kumpareinen maastokin
osaltaan viittasi.  Yks, kaks huomasi pohtivansa, että tässä on jotain tuttua, kunnes  
Olkoon tämä muistomerkki muistuttamassa jälkipolvia siitä suuresta yksimielisyydestä, joka silloin vallitsi Suomen
kansan keskuudessa sekä siitä, että yksimielisyys ja vankkumaton puolustustahto
voivat tehdä mahdottoman mahdolliseksi,
sanoi varatuomari Matti Reinola luovuttaessaan patsaan Seinäjoen kaupungille.
Ottaessaan vastaan Pirstotut puut patsaan, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Jussi Jouppi totesi mm.
Seinäjoen kaupunkikuvaan on juuri paljastettu merkittävä muistomerkki – Pirstotut
puut – jonka arvoa kohottaa mielissämme
tietoisuus siitä, mistä tämä muistomerkki
on saanut alkunsa – mihin se pohjautuu.
Meitä etelä-pohjalaisia ovat nimet Taipale
ja Vuosalmi aina syvästi sykähdyttäneet.
Olemme saaneet omien isiemme ja äitiemme, poikiemme, veljiemme ja sisariemme suulla kuulla henkilökohtaisesti
kerrottavan toisaalla suurta isänmaanrakkautta, rohkeutta, uljuutta, uskollisuutta ja
veljesrakkautta uhkuvia, mutta toisaalta
syvää nöyryyttä ja suurta kunnioitusta
korkeampaan, suojelevaan voimaan sisältäviä kuvauksia Taipaleen ja Vuosalmen
kunnian kentiltä, joiden kiirastulessa siellä
taistelleiden ”sielusta revittiin perin juurin
itsekkyys, kerskailun halu, oman voiton
pyynti, röyhkeys, kunnianhimo ja kaikki
muukin kuona” kuten eräs siellä mukana
ollut komppanianpäällikkö on päiväkirjassaan kertonut.
Paljastettu muistomerkki - Pirstotut puut
– puhuu omaa selkeää kieltään siitä, minkälainen kuva taistelumaastosta on jäänyt
taistelijoiden silmiin viimeisenä – rauhan
koittaessa. Pirstotut puut kuvaa sodan
raiskaamaan luontoa. Pirstotut puut eivät
enää viime vaiheessa antaneet paljoakaan suojaa metsäpeitteeseen tottuneille
miehille. Kuitenkin heidän oli pirstottujen
puidenkin keskellä kestettävä yli-inhimillisiä rasituksia – ja he kestivät loppuun
saakka.

”Tuntemattoman” jotkut kohtaukset  nousivat mieleen.
Tapahtumien edetessä asiantunteva ja
selkeä selostus piti yleisön tietoisena siitä, mitä ja miksi kukin sotilasosasto teki.
Joku katsojista kuuluikin sanovan: ”Kyllä
siinä moni asia on hoidettava kuntoon ennenkuin”kranut” lähtevät piipuista.”   Kaiken muun ohella oli sykähdyttävää kuulla
myös nyt 100-vuotiaan ja paikalla olleen

Upseerin sotatie vahvistaa joulun sanomaa
KUVA: SA-KUVA

Ilahduttavaa oli nähdä miten perhekunnittain oli lähdetty paikalle. Järjestäjät olivat
onnistuneet  etukäteismainonnassa ”puffit puri”. Tavoitteena oli reilut tuhat henkeä, saapuikin 4500 !
Tapahtuman jälkeen odotti, että lehdistö,
nimenomaan maakunnan sanomalehdet
olisivat nostaneet sen näkyvästi esille. Paikallislehdet uutisoivat hienon ”näytelmän”
kiitoksin ja kehuin, jopa ilmaislehti Vaasan
Ikkuna.   Olihan kysymys ainutkertaisesta
näytöksestä maakunnassa.   Saammeko
nauttia yhtä mittavasta viime sotiimme
paneutuvasta aidosta toteutuksesta jatkossakin?   Kurikkalaisten neljän vuoden
mittava työ osoittaa, että jopa tällainen
dramatisointi on mahdollista.
Kiitos nähdystä ja koetusta. Saimme kokea sykähdyttävän kunnianosoituksen sodan käyneille miehille ja tuon raskaan ajan
kestäneelle kansalle.
Onnittelut Tuomo Aholle ja kaikille näytöksen toteuttajille juuri tulleesta tiedosta,
että se on hyväksytty vuoden 2017 Suomi
100-ohjelmaan.
Jouko Siljamäki

Haupitsit plasivat takaisin tykkipuistoon
KUVA: MIKAEL SÄNTTI

Esikuntapäällikkö MaaRE:ssä, eversti Savonjousi vuonna 1942

K

ai Savonjousi (s.1901 Helsinki , kenraaliluutnantti 1955, k.1982 Hämeenlinna) osallistui jo nuorena poikana ennen ylioppilaaksi tuloaan Vapaussotaan
Helsingissä. Talvisodassa, joka kesti 105
päivää, Savonjousi oli majurina ollessaan  
II.Armeijakunnan   tykistökomentajana ja
lopuksi vielä huoltopäällikkönä.
Jatkosodassa 1941 everstiluutnantti Savonjouselle aukeni rintamakomentajan
ura 3.Jalkaväkirykmentissä. Karjalan Kannakselta hänet siirrettiin puolen vuoden
kuluttua Itä-Karjalaan 3.Prikaatin komentajaksi. Tämän prikaatin runkona oli
edellä mainittu Savonjousen rykmentti.
Johtamiskyvyistään (Krivin taistelu) ansioituneena Savonjousi ylennettiin everstiksi -42 ja määrättiin Maaselän Ryhmän
esikuntapäälliköksi.

Suomen kohtalon vuosi 1944 toi kantaaottavalle Savonjouselle suurvaltapoliittisista syistä siirron - onneksi ei ”siviiliin”,
vaan alempiin vaativiin tehtäviin (Tämä
lienee ollut myöhemmin este sille, ettei
presidentti Kekkonen nimittänyt häntä sotilaiden esityksestä huolimatta Puolustusvoimiemme komentajaksi). Tammikuussa
1944 Savonjousi määrättiin Jalkaväkirykmentti 34:n komentajaksi ja kohta perään
Jalkaväkirykmentti 52:n komentajaksi
Rukajärvelle. Ilmeisesti aina sinne , missä
taitavaa komentajaa tarvittiin. Samanaikaisesti ”Savonjousen sininen” eli 3.Prikaati heitettiin Sallaan saksalaisten avuksi
odotettua venäläisten läpimurtoa tulppaamaan.
Karjalan Kannaksen murtuessa 10.6.1944
tarvittiin kiireesti joukkoja Kannakselle.
Niinpä eversti Hannulan johtama 3.Pri-

Kiinnostaako historia ja kiinnostaako sotiemme historia?
KUVA: OLLE HAAVISTO

Tykit siirtymässä puistoon. vas Eero Matalamäki, Mikko S. Säntti ja ohjaimissa Juha Mikkilä

E

ntistä ehompina palasivat haupitsit
tykkipuistoon elokuisen näytöksen jälkeen. Canon de 155 C mle 1917 Schneider
eli suomessa tunnettu 155 H 17. Hevosvetoisena tarvittiin kahdeksan hevosta
vetämään tätä hiukan yli 3 tuhatta kiloa
painavaa tykkiä. Kantama n. 10 kilometriä.
Kurikkalaisten patteristo oli moottoroitu.
Kurikan tykit omistaa Sotamuseo ja he
antoivat luvan käyttää tykkejä näytöksessä. Ehkäpä luvan myöntämisen pohjana
oli palauttaa tykit huollettuna takaisin
arvoisilleen sijoille tykkipuistoon. Aikaisemmin kunnostus ja huolto olivat puolustusvoimien tehtäviä mutta ajat ovat
muuttuneet ja Pohjanmaa on melkeinpä
tyhjennetty sotaväestä.
Reserviläisjärjestöjen toimesta ennen
näytöstä huollettiin tykkejä siten että saatiin kaikki liikkuvat osat toimivaan. Suuri
haaste oli saada tykkien lukot aukeamaan,
ne olivat ruostuneet kiinni kymmenien
vuosien saatossa.
Näytöksen jälkeen suoritettiin perusteellinen rasvaus sekä pesutoimet ennen maalauksen pohjatöitä. Pintaan vedettiin aito
sotaväen vihreä pinta tmi: Keijo Hoiskan
hallissa, maalarimestarina alanammattilainen Jyrki Hoiska.
Iltoja ja päiviä tykkien parissa Garuna-hallissa on viettänyt pieni mutta tehokas
reserviläisryhmä, lähemmäs tuhannen
tunnin edestä.   Asiantuntijoina ovat olleet puolustusvoimien evp. henkilöstöä
Vaasasta mm. Pentti Holma, Otto Savola.

Paikallisena asevastaavana on toiminut
Eero Matalamäki. Tilahallintavastaavana
Tapani Kaistila.
Tykit siirtyivät traktorivoimin viime viikon
torstain ja sunnuntain aikana puistoon.
Seuraavan kerran pääsemme joukolla
ihailemaan tykkejä puistoon joulutulilla 10
päivä joulukuuta, laulujen ja kuuman mehun voimin. Kiitämme kaikkia tahoja jotka lahjoittivat materiaalia kunnostukseen
sekä erityinen kiitos kaikille osallistujille.
Asemestari evp. Otto Savolan muistoa
kunnioittaen Kurikan maanpuolustusjärjestöt. Otto Savola poistui keskuudestamme yllättäen 14.9.2015.
Osallistujain puolesta.
Mikko S. Säntti
KUVA: MIKAEL SÄNTTI

    Tapani Kaistila Kurikasta kutsuttiin Res-Klubin sihteeriksi 13.11 pidetyssä kokouksessa Porissa. Res-Klubiin kuuluvat kaikki entiset liiton
hallituksen jäsenet. Pesti on aina vuoden mittainen. Kuvassa 12.11.2015 Tapani ja Majori kytkettynä huollettu 155 H 17.
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VETERAANI- JA PERINNETOIMINTA
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Kuva viime tammikuulta Sotiemme
Veteraanit keräys luentotilaisuudesta Ravintola Jungmannissa Kristiinassa, jonka
kouluttajana toimi Raimo Latvala Vaasasta. Tämän jälkeen alkoi Historiallisyhdistys
Stella Polariksen järjestämä esitelmäsarja.

S

uupohjan rannikkoseudulla otsikon
kysymys kiinnosti niin paljon, että
asiasta päätettiin ottaa selvä. Taustalla oli
Historiallisyhdistys Stella  Polaris ry:n perustaminen ja yhdistyksen järjestämiä seminaareja,puhetilaisuuksia ja tutkimusmatkoja. Järjestelyjä oli otettu vastaan innolla.
Taustalla on myös kolmeen eri liittoon
kuuluvan yhdistyksen vapaaehtoinen yhteistyö ja yhteinen kiinnostus maanpuolustuksesta, sen tulevaisuudesta ja sen
historiasta.
Tuumasta toimeen. Keväällä 2015 alettiin esittää filmejä erään henkilön suuresta filmivarastosta. Näitä filmejä ei
välttämättä ole nähty julkisissa medioissa. Aloitimme helmikuussa ja päätettiin
toukokuussa. Yhteensä viisi iltaa, osanot-

kaati sai käskyn siirtyä heti Kannakselle. Jumalan kohtalon sormi puuttui nyt
asiaan niin, että venäläisen hävittäjän
luotisuihku tappaa junaan nousevasta prikaatista vain komentajan - siksi Savonjousi noudetaan Rukajärveltä lentokoneella
kiireesti 3.Prikaatin komentajaksi. Hän saa
tehtävän ryhmittyä Karjalan Kannaksella puolustuksen viimeiseksi lukoksi. Uudenkirkon tasalla kaoottisessa tilanteessa
tehtävän toteutus ei enää onnistu. Ollaan
auttamattomasti myöhässä. Venäläiset
ovat jo 15.6. Kanneljärven asemalla, eikä
heitä kyetä enää sieltä pois lyömään. Siksi venäläiset panssarit pääsevät vapaasti
vyörymään Savonjousen linjojen läpi kohti Perkjärveä. Tässä tilanteessa eversti Savonjousi tajuaa. KAIKKI ON MENETETTY. Venäläisille tie Viipuriin on avoin!
Uskovana miehenä eversti liittää kätensä
ristiin ja rukoilee:”Herra pelasta Suomen
kansa. Minun keinot on käytetty. Ei ole
panssarintorjuntaa, ei reservejä, ei mitään millä tukkia murto.” - Parin tunnin
kuluttua rukoilevan komentajan luo saapuu lähettiupseeri ilmoittaen: ”Panssarit
vetäytyneet laukaustakaan ampumatta!”
- MIKSI? Pelkäsivätkö vaunut tyhjyyttä,
kun jalkaväki ei seurannut vai tuliko käsky iskeä luullun vihollisen selkään?  Joka
tapauksessa venäläinen 286.Divisioona (n
15000m) antautuu omilleen, kun on kärsinyt 11 pansarivaunun ja noin 1000 miehen
tappiot. Tämä tieto on siis venäläisten
antamana. Todellisuudessa tappiot ovat
olleet aivan toista luokkaa, kun suomalaisten kannalta järkyttävän murtoaukon
kohdalla venäläisten kolme divisioonaa
(109., 72. ja 289.D) tappaa toisiaan! Miten
tämä voi olla näin suuressa mittakaavassa
mahdollista, tuona ajankohtanan ja siinä
paikassa ellei Kaikkivaltiaan Luojan sor-

Kansalaisopistoon on saatu myös kaksi
muuta kurssia, jotka kiinnostavat vapaehtoista maanpuolustusväkeä ja yleisöä.
Toinen kurssi käsittelee Operaatio Stella
Polaris tapahtumia. Kurssi kokoaa materiaalia kirjaan joka kertoo operaatiosta ja
operaation 70 vuotiaasta taipaleesta.
Reserviläiset, reservinupseerit ja kiltalaiset keräävät materiaalia myös paikallisesta sota- ja kriisiajan tapahtumista
aina Iso vihasta lähtien 1700-luvulta.
Mottomme on: Ihminen joka ei tunne historia ei pysty ennustamaan tulevaa.
Jukka Kangasniemi ja
Per Elof Boström

Miten venäläisten tiedustelu voi antaa
niin erheellisiä tietoja, että kaikki venäläiset tuhoavat toisiaan paikassa, josta koko
Kannaksen armeija olisi voitu luhistaa!
Tätä ei voi muuten selittää kuin, että kyseessä on ollut TODELLINEN JUMALAN
IHME! Rukouksen asetta käyttänyt eversti (ja polvillaan oleva rukoileva Suomen
kansa) saa aikaan sellaisen ajanvoiton
tuona hetkenä, että se mahdollistaa myöhemmin torjuntavoitot Viipurin tasalla ja
aselevon ilman Suomen miehitystä.
Suomen sodanjohto näkee Savonjousessa kriisijohtajan (muttei tiedä, että Jumalan avulla Suomen pelastajan) ja hänet
määrätään siksi 17.6. vielä vaativampaan
tehtävään oltuaan vain 5 päivää prikaatin
komentajana! 10.Divisioonan komentajana Savonjousen tulee viivyttäen koota
hajalle lyödyt divisioonan joukot Viipurin
taakse viimeiseksi lukoksi. Tästäkin tehtävästä eversti selviää ja asemat pidetään sodan loppuun saakka. Eversti Kai
Savonjousi kiittää Virolahdella divisioonansa miehiä syksyllä 1944 päättäen puheensa näin: ”Meidät on voitettu, mutta
me emme lannistu. Jumala Suomea siunatkoon.” Kenraalimajuri Kai Savonjousi
ohjeisti vielä Kouvolassa 1953 upseereita
hengellisillä päivillä näin: ”Jumalan pelko
ja hänen apuunsa turvautuminen on se
voima, jota paremmaa ei ole olemassa.”
Joulurauhaa ja Jumalan siunausta kaikille
lehden lukijoille toivottaen
Teuvan sotainvalidien puhenjohtaja,
everstiluutnantti evp
Niilo Hakala

Suomen marsalkka Mannerheimin perinneseura Seinäjoella
KUVA: RISTO LAUHANEN

tajia yht. 69. Loistava kokoontumispaikka
oli Ravintola Jungmanin yläkabinetissa,
missä on tarpeellinen tekniikka. Samalla annettiin mahdollisuus osanottajille
tutustua myönteiseen pubikulttuuriin.
Kyselyn perusteella tuli selväksi että jatkoa tarvitaan. Vetäjät pääsivät yhteistyöhön paikallisen kansalaisopiston kanssa
ja kurssi on nimeltään ”Sotahistoria”. Tähän mennessä on pidetty viisi tilaisuutta.
Kurssi jatkuu edelleen.  Kevätkaudelle on
suunniteltu kahdeksan filmi-iltaa/kurssitapahtumaa. Aiheena on Toinen maailmansota/kylmä sota.
Filmi-illat ovat 7.1. 11.2. 3.3. 17.3. 7.4. ja 28.4.
Mikäli historia kiinnostaa, olet tervetullut
osallistumaan.
Tilaisuudet
alkavat
Ravintola
Jungmannissa Kristiinankaupungissa klo 18.  

met olisi olleet pelissä?

Seppeleenlasku Mannerheimin patsaalla.
Kangasluoma ja Risto Lauhanen
uomen marsalkka Mannerheimin
perinneseura
on
vapaaehtoinen
Mannerheimin jalanjälkiä seuraava ja
Mannerheimin muistoa kunnioittava rekisteröitymätön yhdistys. Seura mm. tekee   matkoja kotimaassa ja ulkomailla
sekä järjestää tilaisuuksia. Kesäkuun 4.
päivä 2011seura laski Sveitsissä seppeleen
Mannerheimin Montreux’n muistomerkille ja vieraili Valmontin klinikalla, jossa
Mannerheim vietti elämänsä viimeiset
vuodet.
Tällä kertaa perinneseura 26.9. tutustui
Seinäjoella ylipäällikkö Mannerheimin
vaiheisiin Suomen vapaussodan aikana. Seinäjoella oli vapaussodan päämaja kaikkein pisimpään eli noin 7 viikkoa. Päämajajunalla oli sujuvaa liikkua
sotatilanteiden muuttuessa.
Aluksi perinneseura laski havuseppeleen
ylipäällikön patsaalle. Edellä mainittu
Montreux’n patsas on maailman ensimmäinen Mannerheimin muistomerkki,
mutta professori ja jääkärikapteeni Lauri
Leppäsen veistämä Seinäjoen patsas on

S

Kunniavartiossa res.kapteenit Jorma
maailman ensimmäinen Mannerheimin
näköispatsas.  
Seppeleenlaskun jälkeen ruokailtiin nykyisessä hotelli Almassa. Samassa talossa
oli aikanaan Mannerheimin ja vapaussodan päämajaupseerien ruokapaikka. Tätä
koskeva muistotaulu on tehty Alman tiloihin.
Ruokailun lomassa tietokirjailija ja seuran perustajiin kuuluva Paavo Friman
piti hiljaisen hetken elokuussa kuolleen
Mannerheim-suvun päämiehen, kreivi
Carl Gustaf Erik Mannerheimin muistolle.
Valtakunnan tiedotusvälineet uutisoivat
asian siten, että Mannerheim-suku sammui Suomesta. Uutinen ei pidä sanatarkalleen paikkansa, sillä Mannerheim-suvun edustajia elää Suomessa, mutta ei
Mannerheim-nimellä.
Ravintola Almasta kokousväki siirtyi Suojeluskunta- ja Lotta Svärd –museolle tutustumaan Juha Levosen kokoelmiin perustuvaan Mannerheim-näyttelyyn.
Juha Levonen ja
Risto Lauhanen
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Aseen hankinta- vaikeaa vai ei? -Osa III
Lääkärin ilmoitusvelvollisuus
aselupa-asioissa

T

ämän määrittää ampuma-aselain
114§. Lääkärillä on velvollisuus salassapitosäännösten estämättä tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, joka on:
1) todettu mielentilatutkimuksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa itselleen
tai toisille vaaralliseksi.
2) itsemurhayrityksen
vuoksi otettu

tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon
ja tämän hoidon
aikana lääkäri, tekemänsä arvion
perusteella, katsoo henkilön olevan sopimaton pitämään hallussaan esim. ampuma-asetta.
Lisäksi ilmoitus on tehtävä, jos potilastietojen tai henkilön tapaamisen perusteella
ilmenee perusteltu syy.

Yleistä

Kirjoittaja on terveyskeskuslääkäri, joten
tarkastelen näitä asioita normaalin terveyskeskusvastaanoton näkökulmasta. Aihe
on lääkäreidenkin kannalta osin ongelmallinen ja epäselvä. Vastaanotollahan aiheena on yleensä sairaudet ja terveydentila.
Aseista ei yleensä vastaanottokäyntien
yhteydessä jutella. Vai pitäisikö potilaan
perushaastatteluun liittää kysymys, että
onko sinulla aseita? Ei varmaankaan.

Mielestäni lain tarkoituksena ei ole kerätä
aseita valtiolle. Ei ole tarkoitus hankaloittaa aseita omistavien elämää ja lääkärien
työtä. Tarkoitus on ehkäistä vahinkoja ja
väkivaltarikoksia. Laki antaa
terveydenhuollon
työntekijälle

E

Turvallisuustilanteemme muuttuu päivä, päivältä huonommaksi. Arabikevään
nimellä vuoden 2010-2011 vaihteessa alkanut murros, muutenkin väkivaltaisessa
lähi-idässä on saanut kansat liikkeelle.
Maastamme turvapaikkaa hakevien joukossa on mahdollisesti tullut terroristeja,
tai ainakin terroristeihin sidoksissa olevia
ihmisiä.  Ukrainan kansannousu, Venäjän
epävakaa tilanne ja sen arvaamattomat
toimet, niin lähialueillamme, kuin kauempanakin, ovat yhdessä taloudellisen tilanteen kanssa laittaneet poliitikkomme
lainsäädännön kanssa ahtaalle. Olemme
nähneet, miten voimattomana virkakoneisto on joutunut päästämään paperittomia ihmisä rajojemme sisäpuolelle.
Olemme nähneet mitenkä varustautumattomia olemme selvittämään vihamielisten valtioiden tai ihmisten taustoja ja
toimintaa,  ilman toimivia tiedustelulakeja
tai -organisaatioita. Sähköinen tiedonvälitys ja sosiaalinen media vaativat valvontaa. Näimme turvapaikkakuulusteluista  

päihteiden käyttö, aggressiivinen käytös
ja väkivallalla uhkaaminen, ilmeinen itsemurhauhka.

VASTAANOTOLLA

mahdollisuuden salassapitosääntöjä rikkomatta vaikuttaa vaaratilanteeseen. Aikaisemmin tälläisissä tilanteissa piti asia
unohtaa ja toivoa parasta tai ”tehdä rikos”
ja vihjailla asiasta tutulle poliisille.
Lääkärin aloitteesta ilmoituksia joutuu
tekemään harvoin. Vähän tulee myös
poliisilta arviointi pyyntöjä. Joskus omaiset ottavat yhteyttä huolestuessaan esim.
dementoituneen paapan aseiden säilytyksestä. Ilmoituksia ei siis tehdä kevein perustein. Kaikenlaisia huhuja kyllä liikkuu.
Ihminen, josta aseilmoitus on tehty ja
mahdollisesti aseluvat peruttu, ei välttämättä kerro kaikkia tilanteeseen johtaneita tapahtumia. Muille tulee virheellisesti
luulo, että luvat lähtevät olemattomista
syistä.
Poliisilta tulevissa arviointipyynnöissä
taustalla on usein juopuneena tehdyt rikkomukset (rattijuopumus, perheväkivalta,
putkakeikat, itsemurhalla uhkaaminen
jne). Lääkärin aloitteesta ilmoituksia tehdään esim. dementia, oireinen skitsofrenia, vaikea masennus, psykoosit, holtiton

Turvallisuustilanteemme on rajussa muutoksessa
Elämme jälleen ”vaarojen vuodet” ajanjaksoa. Kutsumattomat vieraat toivat
näkyviimme sodan haavat ja terrorismin
uhan kotiovillemme kuluvana vuonna.

4/2015

tulevien somettavan koko maailmalle
heiltä kysytyt asiat välittömästi kuulusteluista ulos tultuaan. Kännyköillä voidaan
tehdä paljon muutakin pahaa, joten tarpeen vaatiessa mobiiliviestintä olisi saatava suljettua, tai edes puskuroitua.
Olemme nähneet, että emme voi antaa
(saati saada) sotilaallista apua, esimerkkinä Ruotsin sukellusvenejahti tai Ranskan
juuri pyydettyä EU -jäsenmailta turvatakuita terrorismin vastaiseen taisteluun.
Saatamme tarvita apua vielä itsekin, silloin viimeistään turvallisuuteen liittyvät
lakimme täytyvät olla kunnossa.
Kantasuomalaisia on värvätty sotatoimiin
Ukrainaa vastaan ja sieltä mahdollisesti
myös Syyriaan.  Näistä ”vihreistä joukoista”, heidän palatessaan maahan, tulee olemaan suurempi uhka turvallisuudellemme, kuin turvapaikkaa jonottavista. Samat
värväritahot vastustavat Suomen sotilaallista liittoutumista, EU:ta ja  Euroa. He
aktivoivat erilaisia ääriryhmiä toimimaan
kolmannen osapuolen puolesta, jakavat
maailmalle valheellista tietoa, vakoilevat
ja yrittävät jakaa kansaamme kahtia median kiinnittäessä huomiomme turvapaikanhakijoihin.
Kai Kaistila

Kun vastaanotolla arvioin soveltuvuutta aseiden hallussapitoon, täytyy
muistaa, ettei lääkäri ole ennustaja. Teen
arvion sen hetken psyykkisestä ja fyysisestä voinnista ja siltä pohjalta mietin olisiko
potilas soveltuva. Kiinnitän aina huomiota
potilaan ulkoiseen olemukseen ja käyttäytymiseen. Näistä voi päätellä paljon. Keskustelen potilaan kanssa riittävän pitkään
aseisiin liittyvitä asioista tai ihan mistä
tahansa. Tässä vaiheessa on jo aika helppo päätellä onko tutkittavan henkinen
tasapaino ja muistikapasiteetti
riittävä. Sen jälkeen arvioidaan fyysisen terveyden tilaa. Mietin
pystyykö tutkittava turvallisesti
k ä s i tt e l e m ä ä n
asetta ja ampumaan. Epäsuotuisasti vaikuttavia asioita on
esim. vaikean
näkövika/sokeus, käsien
toimintakyvyttömyys (esim. halvaus), oireinen epilep- sia (lääkityksestä huolimatta kohtauksia). Huono kuulo/
kuurous tai jalkojen huono toimintakyky/
halvaus ei vaikuta arvioon.

USEIN KYSYTTÄJÄ ASIOITA

-Vaikuttaako lääkkeiden käyttö aselupiin?
Ei ole mitään listaa lääkkeistä, jotka automaattisesti estäisivät luvan saannin. Ei
tarvitse esim. pimittää että syö masennuslääkettä. Lääkkeiden käytön aiheuttavaa sairautta ja sairauden hoitotasapainoa tietysti arvioidaan. -Vaikuttaako
masennus? Uskaltaako lääkärille puhua
mielialaongelmista? Masennus, ”kaamosmasennus”, alavireisyys ei pääsääntöisesti
vaikuta aselupiin. Jos masennukseen liittyy
psykoottisia oireita (todellisuuden tajun
hämärtyminen) tai itsemurha-alttius, niin
tottahan silloin on perusteltua aseluvat
peruttaa. Esim. kaamosmasennuksesta
voi aivan rauhassa lääkärille puhua.-Vai-

kuttaako vanhat sairaudet/diagnoosit?
Jotkut sairaudet ovat kroonisia ja oireet
pahenevat hiljalleen. Kun sairaus rupeaa
vaikuttamaan merkittävästi psyykkiseen
ja fyysiseen toimintakykyyn on aselupien
arviointi ajankohtainen. On tietysti muistettava, että sairaudet voivat parantuakin.
Esim. vuosikymmen sitten sairastettu masennusjakso ja itsemurhayritys ei vaikutta
aselupa-asioihin, jos ihminen on parantunut ja ollut oireeton pitkän aikaa.
-Vaikuttaako alkoholin käyttö? Uskaltaako lääkärille puhua alkoholiongelmasta?
Mielestäni tärkein kysymys on, että kuinka
alkoholin vaikutuksen alaisena käyttäytyy
ja toimiiko lain sallimissa puitteissa. Jos
rikkoo lakia, niin silloin poliisiviranomainen pyytää lausuntoa. Jos ihminen on jatkuvasti vastaanotolla alkoholin aiheuttamien ongelmien takia (krapula, ahdistus,
univaikeudet, katko jne.), on perusteltua
tehdä ilmoitus poliisille. Jos normaalin
asiallisesti käyttäytyvä ihminen
tulee vastaanotolle pyytämään
apua alkoholiongelmaansa,
eli on sairauden tuntoinen,
en ensimmäisenä rupea ilmoitusta tekemään. Jos
sitten asiaa hoitaessa
ilmenee, että alkoholinkäyttö ja
toimin-

Lahjavinkki

Sotaveteraanien pyyhe

On mahdotonta tehdä ”ohjekirjaa”, jonka perusteella voi arvion tehdä ei/kyllä
- periaatteella. Kaikki tapaukset täytyy
arvioida yksilöllisesti saatavien esitietojen ja tutkimushavaintojen perusteella.
Lääkäri yrittää tehdä arvionsa parhaansa
mukaan. Negatiivinen arvio tuskin ketään
miellyttää. Terveydenhuollon ammattilaisen tekemä ilmoitus saattaa myös tulla
täytenä yllätyksenä. Hyvää muistaa, että
tälläisissä tilanteissa voi hyvin pyytää
esim. toisenkin lääkärin arvion. Lopullisen
arvion lupa-asioissa tekee tietenkin poliisiviranomainen.
Terveyskeskuslääkäri

uuttunut maailman tilanne on vaikuttanut ilmeisesti naisten kiinnostukseen turvallisuus- ja maanpuolustustoimintaan. Tämä näkyy reiluna
osallistujamäärien kasvuna Naisten Valmiusliiton valtakunnallisilla kursseilla,
sanoo piirin puheenjohtaja ja Maanpuolustusnaisten liiton liittohallituksen jäsen
Elina Knaapi.
Kevään Nasta harjoitus oli SANTIS Santahaminassa, johon osallistui lähes 300
henkeä. SYYSLENTO, joka järjestettiin
syyskuussa Tikkakoskella täyttyi ennätysajassa ja osallistujia oli 430. Kummassakin
kuljetuksen ja huollon kouluttajana toimi
seinäjokelainen reservin korpraali Maria
Luodes.
Tähän väliin mahtui vielä yhdessä Sotilaskotisisarten kanssa järjestetty SOMA-harjoitus Rovaniemen Heinujärvellä, jossa n.
150 osallistujaa.

PAULI AHONEN OY
Pappilantie 52, 61300 Kurikka
06 - 4501 549
040-5626 949

Tapanaisen
LEIPOMO OY

ESA SAUKKO
Asematie 1, Kurikka
050-5770718

ILPO TOIKKANEN
OSTEOPAATTI
400 - 635 469

KAHVIO RUOKALA
MONITOIMI
Keskuspuistikko 33, 61300 Kurikka
• 06 - 450 3545
• 0500 - 666 475

Vahvoja yhdessä toimien

M

Joulu tulee, kannattaa tilata pian!
Tilausosoitteet:
ep.sotaveteraanipiiri@netikka.fi
tai eila.alanko@netikka.fi
puhelimet: 06-4233510
tai 0400-757195

Suutari ja avainpalvelu

LOPUKSI

Sotilaan virsi Kauhajoella

Pyyhkeet ovat laadukkaita Finlaysonin
Reilupyyhkeitä, joiden koko on 70x150 cm.
Värit ovat sinisen ja punaisen eri vivahteita ja lisäksi puhdas valkoinen.
Pyyhkeiden hinta on kohtuullinen 22 €/
kpl ja postimaksu tietysti peritään myös.

06 - 453 3103
Kurikka

ta on holtitonta, joutuu ilmoituksen tekemään.
-Vaikuttaako muistisairaus? Tilanne arvioidaan tietysti tapauskohtaisesti. Aivan
lievä ja alkava dementia ei välttämättä
vielä aseilmoitukseen johda.
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Virsi-illan jälkeen kokoonnuttiin kirkkokahville seurakuntakeskukseen.

K

auhajoella järjestettiin syyskuun lopulla piirin alueen toinen Sotilaan virsi
ilta, jossa veisattiin isänmaallisia virsiä.  
Tilaisuuden juontaja everstiluutnantti evp
Niilo Hakala kertoi veisattavista virsistä
lisätietoja.
Kauhajoen veteraanikuoro esiintyi johtajanaan Risto Ala-Ikkelä ja kanttori Pekka
Taristo esitti virsien säestyksen lisäksi urkusooloja François Couperin’n urkumessusta.
Kirkossa kerättiin kolehti Kauhajoen veteraanityölle.
Ensi vuonna Sotilaan virsi tapahtuma järjestetään Karijoen kirkossa kansallisen veteraanipäivän iltana 27.4.

Ensi kevään suuri urakka Maanpuolustusnaisten Etelä-Pohjanmaan piirillä on VATTAJA JOTOS, joka järjestetään Lohtajalla
13.-15.5.2016. Järjestelyjä hoidetaan yhdessä Vaasan ja Kokkolan naisten kanssa.
Suunnitteluryhmän ja kilpailun johtajana
on  Kaija A. Luoma Kauhavalta, varajohtajana Päivi Sorjonen Lohtajalta ja tiedottajana Ritva Vainio Vaasasta.
Jotokselle perinteisesti on osallistunut n.
150 henkilöä.
Viime kevään Virpi -jotokselle Oulussa
piiristä osallistuttiin useammalla 4- henkisellä joukkueella Kauhajoelta ja Kurikasta.
Mukana joku myös Kauhavalta ja Seinäjoelta. Jotokselle saavat osallistua muutkin
kuin jäsenet ja yhdistykset ottavat mielellään vahvistuksia joukkueisiinsa.
Piirin puheenjohtajana jatkaa Elina Knaapi  Isokyröstä ja sihteerinä Maria Hyyrynen Kauhavalta.  (Rny)

E-P:n reserviläispiirien ja
tukijain tiedotuslehti
Impivaarantie 25
60420 Seinäjoki
p. 06 4233816
lmplehti@gmail.com
www.epresp.fi
Päätoimittaja
Ulla Muurimäki
050 3285264
Toimituskunta
Niilo Hakala
Matti Heinonen
Antti Isosalo
Kai Kaistila
Olavi Koskinen
Tuomo Kotkaniemi
Heikki Makkonen
Mikko S. Säntti
Taitto
Pinja Kumpulainen
Kuvitus
Pinja Kumpulainen
Julkaisija
Etelä-Pohjanmaan
reserviläispiirit ja
Lakeuden Maanpuolustajain Tuki
Painopaikka
Westpoint Oy Rauma

KUNTOLAN KIVIVEISTÄMÖ
Kuntolantie 52, Kurikka
06-4502397
040-7372983

Hautaustoimisto
ja kukkakauppa

A. & W. WIECZOREK
06 - 450 1482

Kurikan Maanpuolustusnaiset 30 vuotta
KUVA: ULLA ANTILA-BAMICHAS

KURIKAN
APTEEKKI
06 - 450 2023
kurikanapteekki.fi

KUVAT: OLAVI KOSKINEN

KOVA-koulutustilaisuus Seinäjoella 24.9.2015

Koulutuksen järjestäneen SPEK:in Aikku Eskelinen luennoimassa kotitalouksien
omatoimisesta varautumisesta.
KOVA-toimikunnan (kotitalouksien omatoiminen varautuminen) koulutustilaisuus
järjestettiin Seinäjoen Alma-hotellissa
syyskuun lopulla. Kaikille avointen, mielenkiintoisten luentojen aiheina olivat:
Huoltovarmuus Suomessa/ Heikki Lau-

rikainen/SPEK,   Ruokaturva/JyrkiNieminen/Luonnovarakeskus, Järjestöjen rooli
varautumisessa/Asta Asunmaa/Maa- ja
kotitalousnaiset, Kansalaisen kyberturvallisuus/Harri
Bryk/Viestintävirasto,
Aluehallintovirasto ja varautuminen/Risto
Kekki/AVI, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos/Keijo Kangastie ja Kotitalouksien
omatoiminen varautuminen/Aikku Eskelinen/SPEK.
Kova-toimikunnan jäseninä on yleishyödyllisiä yhdistyksiä, valtion virastoja ja
-ministeriöitä. Koulutuksen järjestelyistä
vastaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö   SPEK. Tarkempaa tietoa toiminnasta ja jäsenistöstä löytyy linkistä: spek.
fi/Suomeksi/Turvatietoa/-Onnettomuudet-ja-hairiotilanteet/Kova-toimikunta.

Kurikan Maanpuolustusnaiset ry:n johtokunta taustallaan piirin upouusi lippu, (vas.)
Tuija Kesälä, Raija Markkila, puheenjohtaja Marja Huhtala, Helena Pihlajamäki, Tuula
Pentinmäki, Seija Saulu, Marja-Leena Rasi ja Alli Latva.
Kurikan Maanpuolustusnaiset viettivät
30-vuotisjuhlaansa kotiseututalolla 22.11.
Juhlapuhujana oli Maanpuolustusnaisten
Liiton puheenjohtaja Kaarina Suhonen.
Kurikan Maanpuolustusnaiset on kunnostautunut erityisesti jotostoiminnassa.  
Kurikassa on järjestetty kolme naisten

valtakunnallista jotosta ja osanottajia on
Kurikasta lähtenyt jokaiselle jotokselle.
Aktiivisin jotostelija Marja-Leena Rasi on
osallistunut kaikkiin 26 jotokseen.
Etelä-Pohjanmaalla toimii viisi Maanpuolustusnaisten yhdistystä: Isokyrö, Kauhajoki, Kauhava, Kurikka ja Seinäjoki.
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Uusi mielenkiintoinen vaellustapahtuma – Häjyn rinki
Heti ensimmäinen Häjyn Rinki -vaellustapahtuma osoitti, että tälllaisella vaellustapahtumalla on suuri kysyntä.

Y

lihärmän Reserviläiset yhdessä MPK:n kanssa   toteuttivat tapahtuman
lokakuun alkupuolella. Jo vuotta aiemmin
oli heitetty ajkatus tällaisesta kuntoliikuntatapahtumasta, johon kaikki kiinnostuneet voisivat osallistua ikään, sukupuoleen tai kuntoon katsomatta. Vielä silloin,
vuotta aiemmin, ei ollut mahdollista järjestää, koska kaikki puitteet eivät olleet
valmiina.

Ylihärmän Yliluoman kyläyhdistys rakensi Vallamin hiihtokeskuksen maastoon
Prännin Patikka-nimisen vaellusrreitin.
Tämän reitin lähtö/päätepaikan uusi komea kota ja matkan varrella olevat molemmat laavut, eivät olleet vielä vuosi
sitten aivan valmiina, joten Häjun Rinki
sai odottaa vuoden. Nyt lähes kaikki oli
valmiina, vielä hiukan oli tarkennettavaa
reitin viitoituksessa.
Häjyn Rinki -vaelluksen reiteistä oli mahdollisuus valita eripituisia matkoja seitsemästä kilometristä aina kahteenkymmeneen kilometriin oma kuntonsa
ja mielenkiintonsa
perus-

teella. Kaikilla matkaosuuksilla oli erilasia
osuuksia, joista tuli miukana olijoilta hienoa palautetta; oli aivan pieniä jonossa
kuljettavia metsäpolkuja, oli leveampiä
hiihtoladun pohjia, joissa voi kulkea vierekkäin ja keskustella, oli myös helppokulkuista metsäautoteitä ja muita kulkuun
sopivia alustoja. Reitin monipuolisuudesta tuli kiitoksia.
Alue, jossa tapahtuma oli on pääasiassa
Vallamin hiihtokeskuksen aluetta, jossa
maaston korkeuserot ova merkittäviä,
vaikka ollaan lakeudella, Varsinkin reitin
ääripäässä Palaneenkallion maastot ovat
kuin Lapin  maastoja valkoisine jäkäläkallioineen.
Nimen keksiminen tapahumalle ei
tuottanut suurta vaikeutta.

KUVA: KOMIAT-LEHTI/ANU NAHKALA

Siitä se lähtee patikkareitti, Yliluoman kodalta polkua pitkin pellon yli ja metsään.
Matkaa on vielä 7 – 20 km mielihalusta ja kunosta riippuen.

3. Päämaja-marssi

Tapahtumia 1.1.-30.9.2016 (alustava)
tammikuu
7.1.
15.1.menn.
15.1. menn.

Y

lihärmän reserviläiset ry järjestää 3. Päämaja-marssin lauantaina
23.1.2016 klo 12.00. Mannerheimin päämaja sijaitsi 27.1.1918 Ylihärmässä. Päämaja-marssilla tavoitteena fyysisen kunnon
kehittäminen, marssin pituus on noin 13,5

Oma ulkoiluvarustus/maastopuku + heijastinliivi, järjestäjiltä löytyy myös heijastinliivejä lainalle. Kokoontuminen suojeluskuntatalo Kiistolaan Rannanjärventie
93, 62375 Kauhava lauantaina 23.1.2016
klo 12.00. Kiistolasta kuljetus lähtöpaikalle
Pakan kylään Mannerheimin pysäytyspaikalle, reitti kulkee Salomaan - vanha Vaasantie - Päämaja - Kiistola.
Silakkalaatikkoa ( myös Mannerheimille
tarjottiin silakkaalaatikkoa päämajassa ),
kahvia ja sauna Kiistolassa marssin jälkeen. Marssin kesto n. 4 tuntia, reitin varrella järjestäjiltä mehu, voit varata myös
omaa juomaa/retkievästä marssille.
Hinta 15€
Ilmoittautumiset
Mpk:n järjestelmän kautta tai
Jukka Yliketola
050 3771451 jyliketola@gmail.com
Mika Mäki
050 5912610 ukkohalla@gmail.com

31.1.
helmikuu
11.2.
5.2. menn.
maaliskuu
3.3.

13.3.
17.3.
huhtikuu
7.4.
16.4.
23.-24.4.

Kristiinankaup.

Kristiinankaup.
Sotahistoriallinen filmi-ilta
Piiriesikunnan kokous
LMP lehti 1/16 ilmestyy
piirihallitusten kokoukset 2/16
Seinäjoki
Taipale-Vuosalmi Talvisodan muistotilaisuus
Kristiinankaup.
Sotahistoriallinen filmi-ilta
Piirien kevätkokoukset
LMPT vuosikokous

Kristiinankaup.
Sotahistoriallinen filmi-ilta
Seinäjoki
Reserviläisliiton kevätkokous
Vaasa
Pohjalaiset Suurmessut, RES osasto
Reserviläispäivä PAUHA-harj. yhteydessä
koko maa
Veteraanipäivän tapahtumat
27.4.
Karijoki
Virsi-ilta
27.4.
Kristiinankaup.
Sotahistoriallinen filmi-ilta
28.4.
huhti-toukokuu Piirihallituksen kokoukset 3/16

toukokuu
LMP lehden lehtijutut toimistolle
15.5. menn.
Lauhan laskeutuminen Khj
21.5.
kesä-heinäkuu
LMP lehti 2/16 ilmestyy
kesäkuun alku
20.6.-31.7. Piiritoimisto ja MPK:n toimisto suljettu
elokuu
RUL 85v
5.8.
13.8.
syyskuu
4.9.
15.9. menn.

Kesäillan kirkko
Reserviläispyöräily

Jatkosodan päättymisen muistohetki
Piirihallitusten kokoukset
LMP lehden lehtijutut toimistolle
RESUL mitalihakemukset RESUL:oon

Reitin varrella on kaksi uutta laavua, joihin järjestettiin osallistujille juomapisteet,
samoin kuin lähtöpaikallekin. Rinki paattyi
lähtöpaikalle, jossa uudessa, isossa kodassa kaikille kulkijoille tarjottiin lohiokeittoa
uurastuksen jälkeen.
Kokemus tästä ensimmäisestä Häjyn
Rinki -vaelluksesta oli erittäin positiivinen. Kaikki elementit onnistuivat: reitti oli
mielenkiintoinen, sää hieno, puitteet erinomaiset, osallistujat tyytyväisiä. Ensimmäinen Häjyn Rinki -tapahtuma onnistui
hyvin. Tästä seuraa se, että ensi syksynä
järjestetään toinen Häjyn Rinki, ja siitä
tehdään perinnne. Näin ensimmäisem
kerra järjestelyssä pelkona on, että väki ei
ota tapahtumaa omakseen. Nyt jo ensimmäinen kerta osoitti sen, että tapahtumaa
tullaan jatkamaan, hiukan ajankohta tarkentamalla, reitin viitoitusta parantamalla,
mainontaa lisäämällä jne.
Erkki Kallio

Urhielukalenteri 2016 (alustava)

Kristiinankaup.
Sotahistoriallinen filmi-ilta
Valtiolliset huomionos.esitykset piiriin
RUL kam esitykset piiriin
Piirihallitusten kokoukset 1/16
Ähtäri
Tammisunnuntain muistojuhla
Sotahistoriallinen filmi-ilta
LMP lehden lehtijutut toimistolle

Härmän häjyt ovat ainakin lauluista tutut
usealle ihmis elle. Kenties pahin häjyistä,
Antti Rannanjärvi, sai kuolettavan puukoniskus reitin varrellaa olevan savimontun
reunalla, saamansa puukoniskun seurauksena Rannanjärvi kuoli kotimatkalla.
Paikka on viitoitettu reitillä nimellä Tappokrooppi.
Toinen myöhempää häjyylyperinnettä
edustaa entinen pontikan keiton paikka.
Tätä ei ole vielä viitalla opastettu – liekö
oikein hyväksyttävissäkään.

Hamina
Teuva?
Isokyrö
Kauhava

Kuntourheilutapahtumat
Päämaja marssi
23.1.
Lauhan laskeutuminen
21.5.
13.8.
syys-loka
9.7.
Kilpailut
7.3.

Cooperin testit
Reserviläispyöräily, pyörämarssi
Häjyn Rinki
Valtakunnallinen RESUL:n golf

Onko reserviläisurheilu kuolemassa?
I
kääntyvien reserviläislajien harrastajille
on ollut masentavaa todeta, että vaativat lajit ovat harrastajien puutteessa
vajonneet viime vuosien aikana juoksuhautojen tasalle. Vuosikymmenet 1970 ja
1980 olivat reserviläislajien kulta-aikaa.
Nykyään lähtijöitä ei tahdo riittää edes
seuratason harjoituksiin.

Isokyrö
Ylihärmä
Ähtäri

Jalasjärvi
Ampumahiihto pien.kiv
Paikka auki
Ampumahiihto pistoolilla
Vaasa
Hallimestaruus ruutiasein
17.4.
Ilmajoki
Ammunnat perinnekivääri
26.4.
Jalasjärvi
Kaksoishirvi
6.5.
Vaasa
Ammunnat perinnekiv.150m, 3-as. ja m.
9.5.
Ilmajoki
Ammunnat perinnepistooli
10.5.
Kauhava
Ammunta perinnekivääri ja kiik.kiv. 300m
14.5.
Kauhava
Palvelusaseammunta  kiv. Res.ammunta
24.5.
Vaasa
Ammunta puoliautomaattikiv.  3-asent.+ m.
6.6.
Vaasa
Ampumakilpailut pist
19.6.
Ilmajoki
SRA
17.7.
Peräseinäjoki
Palvelusaseammunnat 3 ja 4 (pist)
Vaasa
Ammunta puoliautomaattikiv. 150 RA7
1.8.
Kauhava
Kenttä, pystykorva, kiik.kiv. , diopteri
6.8.
Vaasa
Ampumakilpailut pien.kiv
7.8.
Kurikka
Ampumajuoksu pien.kiv.
Kauhajoki
Ampumajuoksu pistoolilla
Isokyrö
Ilma-ase
25.-26.11.

siin sarjakilpailuihin sekä kymmenkunta aliupseeria. Piirinmestaruuskisoihin
osallistuu tuskin enää yhtäkään kerhon
jäsentä valtakunnan tasosta puhumattakaan.

Itse seurasin lähinnä Seinäjoen reserviupseerien tilannetta kerhon urheilu-upseerina noina vuosikymmeninä sekä
urheilutoimikunnan jäsenenä. Esimerkiksi vuonna 1978 pelkästään kerhon upseereita osallistui tapahtumiin parisenkymmentä lähtien sarjakilpailuista
ja piiritasolta aina RUL – tasolle saakka.
Aliupseeriyhdistyksen jäseniä oli toinen
mokoma. Luvut perustuvat dokumentteihini ja lehtileikkeisiin noilta vuosikymmeniltä. Ne ovat kiinnostuneille edelleen
nähtävissä.

Reserviläislajit voidaan lukea
kestävyyslajeihin, koska
kilpailut muodostuvat
usean eri osalajin summana. Mukana ovat
vähintäänkin juoksu
tai hiihto yhdistettynä ammuntaan.
Maasto- ja talvikilpailuissa on lisäksi
kokonaistuloksessa
mukana suunnistus
ja kartanluku apuvälineineen. Laji on
sukua
luonteeltaan
tykistön tulenjohdolle.

KUVA: MATTI LATVALA

Kuvassa osa Juhani Pikkaraisen reserviläismitaleista. Vasemmalla sarjakilpailuista ja kerhotasolta, oikealla RUL-tason
SM-mitaleita ja ylhäällä Matti Laurilan
mitali kerhon myöntämänä tunnustuksena ansioituneelle jäsenelleen 1970 – luvun
lopussa.

Ilma-aseiden pm Alavudella 20 – 21.11.
Tulosluettelo:
10 m ilmapistooli
60 ls sarja H:
1) Ylil Marko Talvitie Alavuden res.ups 560 (15 x)
2)  Korpr Jyrki Turja Lapuan res 560 (14 x)
3)  Pion Tuomo Passi Kauhavan res 550
4)Aki Rantakangas Alavuden res 549
40 ls, sarja H50:
1)  Alik Jyrki Leppälä Alavuden res 363
2)  Pion Reijo Rantakangas Alavuden res 362,
3)  Kers Veli-Pekka Nevala Jalasjärven res 329
4) Ylivääp Timo Nyrhinen Ylistaron res 291

10 m ilmakivääri
40 ls sarja D:
1) Ylik Nina Ojala Kurikan res 368
60 ls sarja H:
1) Pion Veli Ylinen Alavuden res  557
2) Pion Tuomo Passi Kauhavan res 527
  
40 ls sarja H50:
1) Alik Heikki Tarkkanen Ylistaron res 380
2) Jääk Markku Niemi Ähtärin res 379
3) Ylik Seppo Siukola Alavuden res 377
4) Korpr Markku Haukkala Ylihärmän res 363
5) Korpr Jukka Yliketola Ylihärmän res 358

40 ls, sarja H60:
1)  Alik Markku Kujala Kauhavan res 354
2)  Stm Keijo Koski Jalasjärven res 347
3)  Ltn Ari Juppo Alavuden res.ups 345 (3x)
4)  Korpr Eero Haapala Peräseinäjoen res 345 (1x)
5)  Alik Markku Rintala Kuortaneen res 324

40 ls  sarja H60:
1) Jääk  Markku Niemi Ähtärin res 375
2) Korpr Eero Haapala Peräseinäjoen res 327

40 ls sarja H70:
1)  Kapt Gunnar Ahopelto Kauhavan res.ups. 352
2) Alik Jarmo Nyrhinen Ilmajoen res 334
3)  Ylil Timo Suvanto Alavuden res.ups 305

40 ls sarja H80:
1) Ylil Aarno Ala-Honkola Alavuden res.ups 230

40 ls sarja H75:
1)  Kers Juhani Tammela Jalasjärven res 351
2)  Alik Matti Tulimäki Kurikan res 321
3)  Ylil Timo Suvanto Alavuden Res.ups 266
40 ls sarja H80:
1)  Ylil Aarno Ala-Honkola
     Alavuden Res.ups 224

Vähitellen piirikisojen järjestelyjä on
supistettu lähes olemattomiin. Ensin
loppuivat todelliset reserviläislajit: syysmaasto- ja talvikilpailut, partiot ja tänä
vuonna myös ampumasuunnistus. Pistooliampumahiihdot ja –juoksut vetelevät viimeisiään. Valtakunnan tasolla mukana on vain jokunen seniori. Näilläkö on
tarkoitus maata puolustaa ?

Miksi reserviläislajit kuihtuvat?

Taannoisina vireinä vuosina liittotasolla kilpailijoiden määrä
syys- ja talvikisoissa lähenteli
sataa, piiritason mittelöissä
puoltasataa ja jopa seuratason ampumahiihdoissa
ja -juoksuissa kymmeniä
lähtijöitä. Joka sarjaan
osallistujia oli useimmiten sen verran, että
mestaruusmitalit voitiin
kaivertaa
etukäteen.
Kaikille tuli ottaja. Taso
oli kova.

Nykytasolla Seinäjoen upseerien lukumäärä mahtuu alle yhden käden sormien,
vain pari seitenvitosta aktiivia viikoittaiYlihärmä
Kauhajoki

TAPAHTUMAT JA URHEILU
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40 ls sarja H75:
1) Kers Jaakko Huhtala Alavuden res 300

40 ls avoin sarja:
1) Iiro Louko Alavus 377
2) Erkki Perälä Alavus 366

WANHA ASEMA
Lounasravintola

Laurintie 28,
Kurikka
Puh. 06 - 450 1523

Alasajoon on vaikuttanut
varmaankin yleinen ilmapiiri
kestävyyslajeja kohtaan. Kun
harrastajamäärä laskee tarpeeksi alas, arvostus putoaa ja järjestäjät
loppuvat, koska työ menee hukkaan.
Aselupia on yhä vaikeampi saada. Niitä
varten tarvitaan todistus harrastuksesta, mutta mistäs sen hankit, koska ei ole
asetta eikä kilpailutapahtumia?
Suuri merkitys on myös sillä, miten yhdistysten ja kerhojen vetäjät jaksavat
innostaa ja motivoida nuoria varusmiespalvelunsa suorittaneita lajeihin mukaan.
Tarvittaisiin sukupolvenvaihdos koko
ketjuun. Kilpailujen taso luo viehätystä.
Sekin puuttuu, kun osanottajamäärä on
laskenut alle mestaruusmitalien määrän.
Viimein loppukin arvostus haihtuu.

11
Himmentääkö aika mitalit ?
Äskettäin selailin hiljakkoin julkaistua
Seinäjoen reserviupseerien historiikkia
”Reserviupseeritoimintaa Lakeudella”.
Urheilu on ollut aina Seinäjoen reserviupseerikerhon keskeinen toimintamuoto. Siitä huolimatta edes nimimainintaa
ei ollut saanut opuksessa kerhon valtakunnallisesti ehkä maineikkain reservinupseeri Juhani Pikkarainen.
Reserviläisurheilussa luutnantti Pikkarainen toi kerhon ja piirin edustajana useita RUL:n mestaruuksia 1979-80-luvuilla.
Noina aikoina valtakunnalliset syys- ja
talvikilpailut keräsivät mittelöön maan
tasokkaimmat reserviläisurheilijat. Mitali
oli tuolloin kova sana. Juhanin kuolemasta tulee keväällä kuluneeksi kymmenen
vuotta.
Pikkaraisen kynästä lähti reserviläisurheilusta kertovaa tekstiä tuhansia palstamillejä maakuntalehtiin. Hänen värikkäillä
jutuillaan oli innostava merkitys ja arvostava vaikutus vaativiin reserviläislajeihin.
Varmaan ne osaltaan nostivat osanottajamääriä. Tämän lehden varttuneempi
lukijakunta muistaa sen hyvin.
Pikkarainen ei ainoastaan kirjoittanut,
vaan hän myös kilpaili menestyksellisesti ja monipuolisesti reserviläisurheilussa
kautta linjan. Juhanin poika Olli toi haltuuni säilöön isänsä mitalit, muutaman
kilon reserviläismitaleja kaikilta tasoilta.
Niiden lisäksi reppu sisälsi lähes kymmenen kiloa muita mitaleja, jotka olivat
suunnistuksesta, Kalevan kierroksen lajeista ja yleisurheilusta.
Olli pyysi minua Juhanin vanhana kilpakumppanina miettimään mitaleille isänsä
muistoa arvostavaa paikkaa. Se hylly olkoon tämän jutun myötä haussa. Olkoon
juttuni samalla kunnianosoitus esimerkillisen reserviläisurheilijan muistolle.
Matti Latvala
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Veljekset Ala-Talkkari Oy

Kotijoukkue

KUORTANEEN OSUUSPANKKI

LÄPI VUOSIKYMMENTEN
Vaasan
Maalaustyö Reinisalo

Kurikan Osuuspankki

ASIANAJOTOIMISTO
Lepistö & Mäkinen Oy

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

ENERGIAA

KURIKKA • POHJANKYRÖ • KYRÖNMAA • TEJUKA
- LEHTI

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

P. ROTOLA - PUKKILA OY
WWW.TIMANTTI.COM

Kyrönmaan Osuuspankki

Seinäjoen Energia Oy

Avain Säästöpankki

Varastotie 5 • 60100 Seinäjoki
puh 0207 601 400

GRP - DOORS

OPTIKKO

L A M I

asiakaspalvelu@sen.fi

www.seinajoenenergia.fi

www.lapua.com

Hakaradio Ecosto Oy
SEINÄJOKI

LAPUAN KIINTEISTÖMARKKINOINTI

YLISTARO

Lapuan Osuuspankki

HINAUS JA TUUPPAUS

LATOMÄEN SÄHKÖLIIKE

SÄHKÖ

KAUNISTO

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

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

www.harmanliikenne.fi

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

TAMSIN PUUTARHAT

Kun hinta
ratkaisee

•TEUVA

Osuuskunta

MAITOSUOMI
OY

ITIKKA OSUUSKUNTA
Kauhajoki

OHJELMA-

VIISARI

VALMET TECHNOLOGIES
OY

www.voltinvari.fi

PLAST TIME OY
KAUHAJOKI

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY

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

YLIHÄRMÄN

Kiitämme Tukikomppaniayrityksiämme ja toivotamme Rauhaisaa Joulua ja menestystä vuodelle 2016.

