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Rauhaisaa Joulua ja 
Onnellista Suomi 100 juhlavuotta 

Ja niin joulu joutui jo taas Pohjolaan,
joulu joutui jo rintoihinkin.

Ja kuuset ne kirkkaasti luo loistoaan
jo pirtteihin pienoisihin.

Mutt’ ylhäällä orressa vielä on vain
se häkki, mi sulkee mun sirkuttajain,
ja vaiennut vaikerrus on vankilan;

oi, murheita muistaa ken vois laulajan?

Miss’ sypressit tuoksuu nyt talvellakin,
istun oksalla uljaimman puun,

miss’ siintääpi veet, viini on vaahtovin
ja sää aina kuin toukokuun.

Ja Etnanpa kaukaa mä kauniina nään,
ah, tää kaikki hurmaa ja huumaapi pään,

ja laulelmat lempeesti lehdoissa soi,
sen runsaammat riemut ken kertoilla voi!

Sä tähdistä kirkkain nyt loisteesi luo
sinne Suomeeni kaukaisehen!

Ja sitten kun sammuu sun tuikkeesi tuo,
sa siunaa se maa muistojen!

Sen vertaista toista en mistään ma saa,
on armain ja kallein mull’ ain Suomenmaa!

Ja kiitosta sen laulu soi Sylvian
ja soi aina lauluista sointuisimman.

Sakari Topelius 
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Lähtö esteettömän reitin kierrokselle Jouppilanvuoren päällä olevalta parkkipaikka-alueelta klo 16.30.

Joululauluja, Jouluevankeliumi, pipareita ja glögiä. 
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Kulunut	 vuosi	 oli	 erikoinen,	 jos	 katso-
taan	 asiaa	 maailmanpolitiikan	 kan-

nalta.	Ennustin,	että	Krimi	 ja	 Isis	olisivat	
myös	 tänä	 vuonna	 median	 pääotsikois-
sa	 sotatoimien	 johdosta.	 Pieleen	 meni	
enemmän	tai	vähemmän.	Krimin	tilanne	
pysyi	ennallaan.	Mitään	erikoisempaa	ei	
tapahtunut.	 Isiksen	 valloittamat	 alueet	
on	vallattu	alue	kerrallaan	takaisin,	mikä	
ei	ole	yllättävää.	Syyriaan	Aleppossa	 ta-
pahtuva	tavallisen	kansan	kohtaama	tra-
gedia	 sen	 sijaan	 yllätti.	 Sitä	 on	 sanottu	
toisen	 maailmasodan	 jälkeisen	 ajan	 pa-
himmaksi	 tragediaksi.	 Osapuolet	 eivät	
ole	 kunnioittaneet	 siviilejä,	 vaan	massii-
visia	pommituksia	on	tehty	siviileistä	piit-
taamatta.	 Tähän	 ovat	 syyllistyneet	 Syy-
rian	 hallitusta	 kannattavat	 joukot	 sekä	
Venäläiset.
Maailmapolitiikan	 kannalta	 kenties	 eri-
koisin	 tapahtuma	 oli	 Yhdysvaltojen	
presidentinvaalit.	 Koskaan	 ei	 ole	 nähty	
vastaavaa.	 Erityisesti	 presidentiksi	 vali-
tun	 Donald	 Trumpin	 puheet	 vaalikam-
panjan	 aikana	 saivat	 monen	 sydämen	
tykyttämään	 ylimääräistä.	 Ehkäpä	 nuo	
puheet	oli	 tarkoituksella	 tehty	provosoi-
viksi.	Kansa	halusi	muutosta	ja	nyt	se	sai	
presidentin,	joka	on	luvannut	aika	paljon.	
Nähtäväksi	jää	mitkä	lupaukset	toteutu-
vat.
Mitä	 meillä	 Etelä-Pohjanmaalla	 on	 ta-
pahtunut?	 Suurinta	 keskustelua	 on	 ai-
heuttanut	MPK:n	tuleva	organisaatio-	ja	
toimintamuutos	 vuoden	 alusta.	 Merkit-
tävin	 muutos	 on	 säännöllistä	 kuukausi-
palkkaa	 nauttivien	 koulutuspäälliköiden	
tehtävien	 lakkauttaminen	 ja	 korvaami-
nen	 suoritepalkkaisilla	 koulutuspäälli-
köillä.	 Ymmärrän	 säästöjen	 merkityk-
sen,	mutta	olisiko	säästöt	saatu	jotenkin	
muuten	aikaiseksi?	En	osaa	sanoa.	Mieti-
tyttää	pysyykö	 toiminta	 ”hanskassa”,	 jos	
suoritepalkkaisia	 koulutuspäälliköitä	 on	
useampia.	 Palkan	 takia	 tuota	 koulutus-
päällikön	 työtä	 ei	 tee	 varmasti	 kukaan,	
jos	kuukautta	kohti	tulee	muutama	kurs-
si	 järjestettäväksi.	 Tuntipalkaksi	 ei	 tule	
montaa	euroa.	
Lappeenrannassa	vietettiin	19.11.	Suomen	
Reserviupseeriliiton	 Liittokokousta,	 jossa	
liitollemme	 valittiin	 puheenjohtaja	 seu-
raavaksi	kolmivuotiskaudeksi.	Tehtävään	
valittiin	 yksimielisesti	 nykyinen	 puheen-
johtaja	 kapteeni	 (res)	 Mikko	 Halkilahti.	

Mikko	 on	 tehnyt	 hienoa	 työtä	 ja	 tekee	
varmasti	seuraavat	kolmekin	vuotta	par-
haansa.	 Lisäksi	 liittokokouksessa	valittiin	
liittovaltuuston	 jäsenet.	 Etelä-Pohjan-
maalta	 jäseniksi	 valittiin	 kapteeni	 (res)	
Tuomas	Taivalmaa	 ja	majuri	 (res)	 Jukka	
Sysilampi.	Onnittelut	valituille!
		
Ensi	 vuonna	Suomi	 täyttää	pyöreät	 100	
vuotta.	 Siihen	 liittyvä	 Nuku	 rauhassa	 –
hanke	näkyy	hetken	kuluttua	kaikille	teil-
le.	Alueemme	reserviläisyhdistykset	eivät	
pääsääntöisesti	 järjestä	 omia	 juhlavuo-
den	tapahtumia,	vaan	osallistuvat	ja	aut-
tavat	muita	tahoja	järjestelyissä.	Vuonna	
2018	 puolustusvoimien	 valtakunnallinen	
paraati	järjestetään	Seinäjoella.	Piirimme	
yksi	 tärkeimmistä	 tehtävistä	 on	 löytää	
ensi	 vuoden	 aikana	 seuraaja	 pidetylle	
toiminnanjohtajallemme	 Ulla	 Muurimä-
elle.	Hän	on	jäämässä	syksyn	2017	aikana	
eläkkeelle.	
Onnittelen	itsenäisyyspäivänä	ylennetty-
jä!	Muistakaa,	että	maakuntakomppaniat	
mahdollistavat	säännöllisen	kouluttautu-
misen	 ja	 tarjoavat	 sitä	kautta	myös	yle-
nemismahdollisuuksia	 kriteereiden	 täyt-
tyessä.	Toivotan	kaikille	Rauhaisaa	Joulua	
ja	Hyvää	Uutta	Vuotta!

Jouluterveisin,
Marko Kaappola
puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri

Mitä on tapahtunut ja mitä odotettavissa?

Kunniapuheenjohtajamme	 Veikko	 Ha-
kala	siirtyi	ajasta	iäisyyteen.	Vain	kaksi	

viikkoa	aiemmin	syyskokouksessa	Veikko	
oli	kannustamassa	meitä	kun	pohdimme	
kantojamme	 Lappeenrannan	 liittoko-
kouksen	asioihin.	Veikko	Hakala	teki	mer-
kittävän	työn	hyväksemme	vielä	tänäkin	
vuonna	 hankkimalla	 tukikomppaniaam-
me	 enemmän	 uusia	 jäseniä	 kuin	 muut	
yhteensä.	 On	 helppo	 sanoa	 kunniapu-
heenjohtajamme	 olleen	 maanpuolustu-
sihminen	 viimeiseen	 saakka.	 Hän	 antoi	
kaikella	 toiminnallaan	 hyvin	 käytännön-
läheisen	mallin	meille	 nuoremmille	 siitä	
mitä	 vapaaehtoinen	 maanpuolustustyö	
kentällä	on.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys	 teki	
ainakin	 muodollisesti	 yksimielisen	 pää-
töksen	 uudesta	 tavastaan	 toimia.	 Me	
menetimme:	koulutus-	 ja	 tukiyksiköiden	
päällikköjä	 ei	 Vaasassa	 ja	 Seinäjoella	
kohta	 ole.	 Tavoitteena	 on	 kaiken	 hallin-
non	keskittäminen	Vaasaan	piiripäällikön	
alaisuuteen.

Maakuntan	 tulee	 palkkiotoimisia	 koulu-
tuspäällikköjä	järjestelemään	asioita	pro-
jektityyppisesti.
Toivon,	 että	 löytyy	 sopivia	 ihmisiä	 näi-
hin	 tehtäviin.	 Sellaisia	 joilla	 on	 meidän	
luottamus,	riittävä	taito,	ja	ennen	kaikkea	
mahdollisuudet	 ottaa	 tehtäviä	 vastaan.	
Ymmärrän	 järjestelyn	 taloudelliset	 ta-
voitteet,	mutta	 järjestelmän	 toimimises-
ta	käytännössä	ei	ole	kokemusta.	Toimi-
vuus	selviää	aikanaan	ja	aina	on	onneksi	
mahdollisuus	 muuttaa	 organisaatiota	
paremmaksi.	 Alkuvaiheessa	 kuullostaa	
siltä,	 että	 sotilaallisella	 koulutuksella	 ei	
ole	hätää,	mutta	mitä	 tapahtuu	yleiselle	
turvallisuuskoulutukselle,	 erityisryhmille	
ja	sotaväkeä	käymättömien	koulutuksel-
le	on	arvoitus.

Lappeenrannan	 liittokokouksessa	 sään-
tömuutokset	 käsiteltiin	 nopeasti	 ja	 yk-
simielisesti.	 Jatkossa	 nimemme	 muut-
tuu	 Reserviläisliitoksi	 ja	 pidämme	 vain	
syyskokouksen.	 Meillä	 eteläpohjalaisilla	
säilyy	 kaksi	 hallituspaikkaa	 toistaiseksi.	
Liittomme	uudeksi	puheenjohtajaksi	 va-
littiin	 selvällä	 äänimäärällä	 Ilpo	 Pohjola.	
Hänellä	on	siis	vahva	tuki	johtaa	liitoam-
me	 edestä	 seuraavat	 kaksi	 vuotta.	 Ilpo	

Pohjola	tuntee	toimintamme	hyvin	ja	on	
ilmoittanut	 olevansa	 valmis	 tulemaan	
maakuntiin.	Mietitään	sopiva	 toiminnal-
linen	tapahtumia	ja	pyydetään	hänet	pai-
kalle	tapaamaan	maanpuolustusväkeä.

Tuleva	vuosi	on	haastava	piirillemme.	Kou-
lutusjärjestömme	 organisaatiomuutos	 ja	
toiminnanjohtajamme	 Ullan	 suunniteltu	
eläköityminen	 loppusyksyllä	 edellyttää	
meiltä	 kaikilta	 joustavuutta	 ja	 uuteen	op-
pimista.	Kaksi	vuotta	 sitten	olimme	myös	
haastavassa	 tilanteessa	 kun	 Lentosota-
koulun	 tuki	 loppui.	 Puolustusvoimat	 kui-
tenkin	 järjesti	 niin,	 että	 Porin	 Prikaati	 ja	
erityisesti	Pohjanmaan	aluetoimisto	pitivät	
meistä	huolen	ja	pitävät	yhä.	Luotan	siihen,	
että	 avoimella	 yhteistyöllä	 itsenäisyytem-
me	juhlavuodesta	tulee	muutoksista	huo-
limatta	erinomainen	vuosi	vapaaehtoiselle	
maanpuolustustyölle.

Haluan	 onnitella	 itsenäisyyspäivänä	
ylennettyjä	 tai	 huomionosoituksen	 saa-
neita,	ja	toivotan	kaikille	lukijoille	rauhal-
lista	joulunodotusta!
	
Jaakko Liinamaa
puheenjohtaja
E-P Reserviläispiiri ry

Vastuuta tulevasta
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Filosofian	tohtori	Lasse	Lehtinen,	luennoi	
Tarinaillassa	Kirkonkrannissa	1.11.

Sotasyyllisyysoikeudenkäynnit	 olivat	 en-
nen	kaikkea	”poliittinen	sotakorvaus	Neu-
vostoliitolle”	ja	itsevaltiaan	lailla	Suomessa	
toiminut	 valvontakomission	 puheenjoh-
taja	kenraalieversti	Andrei	Zdanov	oli	 te-
kemisistään	 hyvin	 epävarma.	 Tämä	 kävi	
selville	hänen	 ja	Stalinin	välisestä	kirjeen-
vaihdosta.	

Täydelle	 salille	 esitelmöineelle	 Lehtiselle	
aihe	on	tullut	tutuksi	hänen	kirjoittaessaan	
yhdessä	 Hannu	 Rautkallion	 kanssa	 sota-
syyllisyysoikeudenkäyntiä	 koskevaa	 kirjaa	
”Kansakunnan	sijaiskärsijät”.	

Sotasyyllisyysprosessi nykytiedon mukaan

Everstiluutnantti	Tero	Palokangas	luen-
noi	 Impivaarassa	 2.11.	 nykyajan	 vies-

titoiminnasta	 Pohjanmaan	 viestikillan	
järjestämässä	 tilaisuudessa.	 Ev.ltn	 Palo-
kangas	 toimii	Viestikomppanian	 päällik-
könä	Kajaanissa.

Vientituotteeksi,	ainakin	osittain,	soveltu-
va	 uusi	M18	MATI	 -viestijärjestelmä	oli	
luennon	aiheena.	Kuvaavaa	järjestelmäl-
le,	kuten	myös	koko	nykyiselle	puolustu-
sorganisaatiolle	 on	 nopean	 reagoinnin	
ja	 suorituskyvyn	 tehostaminen	 kaikessa	
toiminnassa.	 	 Uusi	 järjestelmä	 mahdol-
listaa	 viestiyhteydet	 yksittäiseen	 taisteli-
jaan	saakka	ja	sanomanvälityksenä	toimii	
sähköpostisovellus.	

Sodanajan joukkojen viestitoiminta
Aihetta	käsitellään	myös	lähiaikoina	julkais-
tavassa	 Lehtisen	 kirjassa	 SDP:n	 puheen-
johtajasta	ja	merkittävästä	poliittisesta	vai-
kuttajasta,	 pääministerinäkin	 toimineesta	
Väinö	Tannerista.

		
																																																																														

Kuva: Kai Kaistila 
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Reserviläisliiton	 kunniajäsen,	 toimitusjohtaja	 Veikko	
Hakala	kuoli	9.	marraskuuta	Seinäjoella.	Hän	oli	syn-

tynyt	10.	joulukuuta	1946	Vaasassa.	
Veikko	Hakala	oli	henkeen	ja	vereen	maanpuolustus-
mies.	 Varusmiespalveluksensa	 hän	 suoritti	 17-vuo-
tiaana	 vapaaehtoisena	 Pohjanmaan	 Jääkäripatal-
joonassa,	 jossa	 hän	 sai	 aliupseerikoulutuksen.	 Pian	
kotiutumisen	 jälkeen	 Hakala	 haki	 ja	 pääsi	 YK-jouk-
koihin.	Vartiojääkärinä	Kyproksella	aloittanut	Hakala	
ylennettiin	pian	kersantiksi	ja	lopulta	hän	toimi	jouk-
kueensa	varajohtajana	vääpelin	palvelusarvossa.	
Kyprokselta	 paluun	 jälkeen	 oli	 reserviläistoiminnan	
vuoro.	Hakala	lupautui	vetämään	pahasti	hiipunutta	
Ilmajoen	reservinaliupseeriyhdistystä,	jonka	toiminta	
lähtikin	 vahvaan	nousuun.	Hakalan	 johtamiskykyjen	
siivittämänä	jäsenmäärä	moninkertaistui	ja	Ilmajoella	
käynnistyi	mm.	aktiivinen	reservinaliupseerien	urhei-
lutoiminta.
Veikko	 Hakalan	 kyvyt	 huomattiin	 nopeasti	 myös	
Etelä-Pohjanmaan	 Reservinaliupseeripiirissä,	 joka	
värväsi	hänet	nuorten	valiokuntansa	puheenjohtajak-
si.	Lisäksi	Hakalan	tehtäväksi	annettiin	Ilmajoen	esi-
merkin	 innoittamana	 piiriin	 hiipuneiden	 yhdistysten	

toiminnan	 elvyttäminen.	 Tässäkin	 Hakala	 onnistui	
hyvin	 ja	 Etelä-Pohjanmaa	 nousi	 nopeasti	 Reservin	
Aliupseerien	Liiton	suurimpien	piirien	joukkoon.
Veikko	Hakalan	reserviläisjärjestöura	jatkui	1980-lu-
vulla	 nousujohteisena.	 Etelä-Pohjanmaan	 piirin	
puheenjohtajaksi	 Hakala	 nousi	 1984	 ja	 samoihin	
aikoihin	hänet	valittiin	Reservin	Aliupseerien	Liiton	
hallitukseen.	Parin	harjoitteluvuoden	jälkeen	Hakala	
nousi	 liiton	 varapuheenjohtajaksi,	 jossa	 tehtävässä	
hän	toimi	vuoteen	2000	saakka.	Kausi	oli	ennätyk-
sellisen	pitkä.
Veikko	Hakala	oli	valitsemassa	allekirjoittanutta	liiton	
järjestösihteeriksi	syksyllä	1990	ja	toiminnanjohtajaksi	
1997.	Tein	Hakalan	kanssa	pitkään	tiivistä	yhteistyötä	
ja	 sain	 häneltä	 varsinkin	 järjestöurani	 alkuvaiheessa	
paljon	neuvoja,	ohjeita	ja	ohjausta.	Tästä	olen	Veikol-
le	syvästi	kiitollinen.
Pidin	Veikosta	myös	 ihmisenä	mm.	hänen	ehtymät-
tömän	 juttuvarastonsa	 ja	 hyvän	 huumorintajunsa	
johdosta.	 Muistan	 vieläkin	 elävästi	 ne	 hotelli-illat	 ja	
-aamut,	jolloin	Veikko	viihdytti	minua	ja	monia	muita	
hauskoilla	jutuillaan,	josta	ei	tosin	aina	tiennyt	olivatko	
ne	totta	vai	eivät	ja	paljonko	niissä	oli	eteläpohjalaista	
liioittelua.	
Veikko	oli	luonteeltaan	myös	ilkikurinen	mutta	kuiten-
kin	 lämminhenkinen	 keppostelija.	 Voi	 miten	 Veikko	
nauttikaan	ja	miten	monta	juttua	hän	kertoikaan	liiton	
nuoresta	 järjestösihteeristä,	 joka	oli	hänen	kanssaan	
viettämänsä,	railakkaan	ravintolaillan	jälkeen	seuraa-
vana	päivänä	käytännössä	työkyvytön.	Näin	jälkeen-
päin	tämä	naurattaa	mutta	itse	tapahtuma-aikaan	ei	
niinkään.
Varapuheenjohtajana	 Veikko	 Hakala	 vaikutti	 pal-
jon	paitsi	Reserviläisliiton	myös	koko	vapaaehtoisen	
maanpuolustustyön	 kehitykseen.	 Hakala	 oli	 mm.	
mukana	suunnittelemassa	vapaaehtoisen	maanpuo-
lustuskoulutuksen	käynnistämistä	sekä	muuttamassa	
Reservin	 Aliupseerien	 Liittoa	 kaikille	 avoimeksi	 Re-
serviläisliitoksi.	 1990-luvun	 puolivälissä	 tapahtunut	
muutos	 oli	 monelle	 pitkän	 linjan	 reservinaliupsee-
rille	 vaikea	 hyväksyä	 mutta	 Veikon	 maanläheinen,	
ymmärrettävä	 ja	 innostava	 tapa	 esitellä	 vaikeatakin	
asioita	oli	tässä	suureksi	avuksi.	
Veikko	Hakala	toimi	1990-luvulla	myös	reserviläisjär-
jestöjen	omistaman	Maanpuolustusyhtiö	MPY	Oy:n	
hallituksen	 jäsenenä	 ja	 myöhemmin	 puheenjohtaja.	
Tässä	roolissa	hän	oli	1990-luvun	alkuvuosina	toteut-
tamassa	suurta	 ja	paljon	medianäkyvyyttä	saanutta	
reserviläiskiväärihankintaa	 Kiinasta.	 Tämän	 hankin-

Veikko Hakala 1946-2016

nan	myötä	reserviläisjärjestöjen	ampumatoiminta	al-
koi	kehittyä	selvästi	sotilaallisempaan	suuntaan	ja	se	
alkoi	 tukea	paremmin	Puolustusvoimien	 sodan	ajan	
joukkojen	ampumataitojen	ylläpitoa.	Vastaavantyyp-
pisiä	 aseita	 käytetään	 nykyisin	 reserviläisjärjestöissä	
laajasti	ja	niillä	on	merkittävä	rooli	reserviläisten	am-
pumatoiminnassa	ja	–koulutuksessa.
Erittäin	 painavien	 ja	 pitkäaikaisten	 ansioidensa	 joh-
dosta	 Veikko	 Hakala	 palkittiin	 aikanaan	 Reserviläis-
liiton	korkeimmalla	huomionosoituksella,	Ansioristillä	
soljen	 kera	 sekä	 neljännen	 luokan	 Vapaudenristillä	
ja	 lukuisilla	muilla	huomionosoituksilla.	Lisäksi	hänet	
kutsuttiin	 Reserviläisliiton	 kunniajäseneksi	 ja	 oman	
piirinsä	kunniapuheenjohtajaksi.
Myös	 Veikko	 Hakalan	 työuraa	 leimasi	 nousujohtei-
suus	ja	johtajuus.	Hakala	aloitti	kesätyöt	15-vuotiaa-
na	Koskenkorvan	osuuskaupassa	 Ilmajoella	 ja	 nousi	
myöhemmin	 Kurikassa	 toimineen	 osuuskaupan	
myymälänhoitajaksi.	 Seuraavana	 oli	 vuorossa	 Ko-
ne-Hankkijan	myyntipäällikön	 tehtävä,	 jossa	Hakala	
toimi	16	vuotta.	Yhtiön	konkurssin	jälkeen	Hakala	va-
littiin	 Lähivakuutuksen	 toimitusjohtajaksi	 Kauhaval-
le,	 jossa	 tehtävässä	hän	 toimi	eläkkeelle	 jäämisensä	
saakka.	
Veikko	 Hakalan	 poisjäänti	 Reserviläisliiton	 hallituk-
sesta	 ja	 varapuheenjohtajan	 tehtävästä	 oli	 hänelle	
selvästi	vaikea	paikka	kunniajäsennimityksestä	huo-
limatta.	 Hakalaa	 ei	 useaan	 vuoteen	 näkynyt	 juuri	
missään	liiton	tilaisuuksissa,	vaikka	hänet	niihin	aina	
kutsuttiin.	
Tähän	 tuli	 selkeä	 muutos	 vasta	 aivan	 viime	 vuosi-
na.	Veikko	Hakala	alkoi	 toimia	aktiivisesti	Lakeuden	
Maanpuolustajain	 Tuen	 hallinnossa.	 	 Hän	 keräsikin	
Tukikomppaniajäsenten	 hankinnallaan	 merkittävästi	
varoja	reservipiirien	toiminnan	tukemiseen.	Hakala	oli	
mukana	myös	kevään	2015	Reserviläisliitto	60	vuotta	
-risteilyllä	ja	viime	huhtikuun	kiihkeässä	vuosikokouk-
sessa	Seinäjoella.	Liiton	sääntömuutosta	käsiteltäessä	
Hakala	yritti	hieroa	sopua	ja	rakentaa	kompromissia.	
Vaikka	voimien	hiipuminen	oli	 jo	nähtävissä,	Veikon	
järki	pelasi	edelleen	kuin	partaveitsi	 ja	puheet	olivat	
entiseen	tapaan	innostavia	sekä	ymmärrettäviä.
Kysyin	kerran	eräältä	Hakalan	hyvin	tuntevalta	henki-
löltä,	miksei	Veikkoa	enää	näkynyt	liiton	tilaisuuksissa.	
Hän	totesi	minulle,	että	Veikko	viihtyi	parhaiten	rivin	
edessä	muttei	niinkään	rivissä.	Tämä	summasi	hyvin	
Veikon	luonteen.	Veikko	Hakala	oli	johtaja.

Olli Nyberg

Kauhavan Reserviläisten 60-vuotisjuhlaa 
vietettiin 26.11. Upseerikerholla.
Juhlapuhujana oli kauhavalaissyntyinen 
ja siellä koulunsa käynyt majuri Ville 
Hautamäki. Nykyisin Hautamäki toimii 
Reserviupseerikoulussa komppanianpääl-
likkönä. 

Puheensa	aluksi	Hautamäki	korosti	pe-
rinnetyön	 tärkeyttä.	 Hän	 oli	 kysynyt	

komppanialtaan	 minkä	 vuoksi	 Tammi-
sunnuntaita	 vietetään.	 	 Kukaan	 ei	 ollut	
nostanut	kättään.		Nyt	onkin	RUK:n	oppi-
lailla	 tehtävänä	 itsenäisyyspäivään	men-
nessä	ottaa	asiasta	selvää.	
Hautamäki	 käsitteli	 puheessaan	 vapaa-
ehtoistyötä	 kautta	 vuosikymmenten,	 al-
kaen	Suojeluskunnista	ja	päättyen	Reser-
viläisliittoon	tänä	päivänä.	

Suomen	 puolustusvoimia	 arvostetaan	
tänä	päivänä	myös	kansainvälisesti.	Perus-
teena	on	taito	ja	tahto.		Tahto,	joka	Hauta-
mäen	mukaan	on	eleetöntä,	jopa	harrasta,	
mutta	tinkimätöntä.		Hän	kiitti	reserviläisiä	
todeten:	 -	 Työnne	 suora	 vaikutus	 maan-
puolustustahtoon	on	kiistaton.

Kauhavan Reserviläiset 60 vuotta
Pohjalaisissa käsissä
Juhlaan	 toivat	 Reserviläisliiton	 terveh-
dyksen	 varapuheenjohtajat	 Rauno	Hau-
ta-aho	ja	Terhi	Hakola.	
Terhi	 Hakola	 totesikin	 Reserviläisliiton	
olleen	viime	vuosina	vahvasti	pohjalais-
sävytteinen.		Onhan	liiton	puheenjohtaja	
Mikko	 Savola	 ähtäriläinen,	 Rauno	 Hau-
ta-aho	 on	 syntyjään	 kuortanelainen	 ja	
asuu	 nykyäänkin	 Keski-Pohjanmaalla,	 ja	
Terhi	Hakola	itse	syntyisin	Alahärmästä.	
Kauhavan	kaupungin	tervehdyksen	esitti	
kaupunginjohtaja	Markku	Lumio.	
Juhlan	 musiikista	 vastasi	 Kortesjärven	
pelimannit.	

Juhlassa	palkittiin	ansioituneita	seuraavasti:	
Suomen	Valkoisen	Ruusun	I	lk	m	kr,	Kalevi	
Lahtinen	
RES	kultainen	am,	Iivo	Perttula,	
RES	ham,	Pentti	Korpimäki,	Pertti	Turunen
RES	pam,	Matti		Hautamäki,	Hannu	Hie-
tanen,	Juha	Härkönen,	Ari-Pekka	Kallion-
pää,	Esa	Luoma,	Tuomo	Passi,	Timo	Passi-
nen,	Lasse	Rajamäki,	Jan-Erik	Sandvik	

Ulla Muurimäki 
Kauhavan Reserviläisten puheenjohtaja Antti Isosalo luovutti maj Ville Hautamäelle 
yhdistyksen standaarin. 

Kuvat: Antti Järvinen

Päällikkö on poissa
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Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen	
(MPK)	 kokous	 päätti	 organisaa-

tiouudistuksesta	 perjantaina	 11.11.2016.	
MPK:n	keskustoimiston	laatima	tiedotus-
aineisto	muutoksesta	 löytyy	kautta.	Poh-
janmaan	 maanpuolustuspiirissä	 uudistus	
tarkoittaa	 Etelä-Pohjanmaan,	 Keski-Poh-
janmaan	 ja	Pohjanmaan	koulutus-	 ja	 tu-
kiyksiköiden	 lakkauttamista	 vuoden	 2017	
alusta.	

Pohjanmaan	maanpuolustuspiirin	piiritoi-
misto	säilyy	ja	kaikki	alueen	hallinnolliset	
tehtävät	 keskitetään	 sinne.	 Maanpuolus-
tuspiirin	 toimipisteet	 ja	varastot	Seinäjo-
ella,	Kokkolassa	ja	Vaasassa	säilyvät.		Pii-
ritoimiston	 siirtyminen	 Vaasaan	 vuoden	
2017	aikana	selvitetään.	
Etelä-Pohjanmaan	 ja	Pohjanmaan	koulu-
tus-	ja	tukiyksiköiden	päälliköiden	työsuh-
teet	 päättyvät	 vuoden	 2017	 alkupuolella.	
Nykyiset	 koulutuspäälliköt	 Hannu	 Mau-
nula	 ja	 Jani	 Pikkarainen	 sekä	 Vaasassa	
sijaitsevan	varaston	varastopäällikkö	Toni	
Alho	 jatkavat	 tehtävissään.	Heidän	 lisäk-
si	 maanpuolustuspiiriin	 rekrytoidaan	 2-6	
koulutuspäällikköä	 vuoden	 2016	 lopussa	
ja	vuoden	2017	aikana.	Koulutuspäälliköi-
den	 tarkat	 toimenkuvat	 ja	 vastuualueet	
määritellään	sen	jälkeen,	kun	MPK:n	val-
tionapu	vuodelle	2017	selviää.	

Ensi	vuoden	aikana	toteutetaan	PAUHA-,	
RESSU-,	 FINNSNIPER-,	 RANNIKKO-
MYRSKY-,	HÄJY-,	VUORI-	 ja	ÄRJY-har-
joitukset	 ja	 puolustusvoimien	 MPK:lta	
tilaamat	sotilaalliset	koulutustapahtumat.	
Muiden	 koulutustapahtumien	 osalta	 ar-
viointi	 tehdään	vuoden	2017	valtionavun	
ratkettua.	Päämääränä	on,	että	mahdolli-
simman	moni	jo	suunnitelluista	koulutus-
tapahtumista	voidaan	toteuttaa.
Koska	 sitoumukset	 MPK:n	 koulutus-	 ja	
tukitehtäviin	on	tehty	nykyisiin	KOTU-yk-
siköihin,	 uusitaan	 kaikki	 maanpuolustus-

piirin	sitoumukset	vuoden	2017	alussa.	Jo-
kaiselle	 sitoumuksen	 tehneelle	 tarjotaan	
mahdollisuutta	 sitoumuksen	 uusimiseen.	
Sitoumukseen	 liittyviin	 oikeuksiin	 ja	 vel-
vollisuuksiin	ei	ole	tuossa	muutoksia.

Pohjanmaan	 maanpuolustuspiiri	 järjes-
tää	 maakunnalliset	 info-tilaisuudet	 KO-
TU-yksiköiden	 koulutus-	 ja	 tukitehtäviin	
sitoumuksen	 tehneille	 toimijoille,	 paikal-
lispäälliköille	 ja	 MPK:n	 jäsenjärjestöjen	
piiriorganisaatioille	 sen	 jälkeen	 kun	 val-
tionapu	 vuodelle	 2017	 on	 ratkennut	 ja	
kun	 koulutuspäälliköiden	 tehtävät	 sekä	
vastuualueet	 on	 määritetty.	 Tilaisuudet	
toteutetaan	 yhteistoiminnassa	 Pohjan-
maan	aluetoimiston	kanssa.	Tilaisuuksista	
tiedotetaan	 em.	 henkilöille	 erikseen	 säh-
köpostitse	ja	lisäksi	lähiaikoina	maanpuo-
lustuspiirille	 perustettavan	 Facebook-si-
vun	kautta.						
																																																																																																								
Vaikka	 vapaaehtoisen	 maanpuolustus-
koulutuksen	 hallinnollisesti	 järjestelyt	
muuttuvat,	 koulutus	 jatkuu	 organisaa-
tiouudistuksen	 jälkeenkin.	 Vuoden	 2017	
yksi	 tärkeimmistä	 tavoitteista	 on	 se,	 että	
kykenemme	 yhdessä	 luomaan	 sellaiset	
toimintatavat,	 joilla	 tuemme	 mahdolli-
simman	hyvin	vapaaehtoisten	toimijoiden	
työtä.

Annan mielelläni lisätietoa!

Piiripäällikkö Jukka Torppa
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Försvarsutbildningsföreningen
Pohjanmaan maanpuolustuspiiri
Torikatu 40, 5. kerros
67100 Kokkola
puh. 040 485 4744 
jukka.torppa@mpk.fi 
www.mpk.fi

Pohjanmaan maanpuolustuspiirin organisaatio uudistuu 1.1.2017

”Aikansa kutakin”,	 sanoo	 pässi	 kun	
päätä	 leikattiin.	 ”Kaikki	 päättyy	 aika-

naan”.	 Siinä	 kai	 viimeisiksi	 jäävät	 kom-
menttini.	 MPK	 on	 päätöksensä	 tehnyt,	
11	 KOTU	 yksikköä	 lakkautetaan	 ympäri	
Suomea,	 minun	 ja	 meidän	 kotiKOTU	
niitten	 mukana.	 Kalossin	 kuva	 liimautui	
takalistoon	 11.11.	 kun	 piiripäällikkömme	
kävi	 viestintuojana	 tuomassa	 työsuh-
teen	päättämisilmoituksen	tänne	Seinä-
joella	sekä	kollegalleni	Ala-ahon	Juhalle	
että	 minulle.	 Uskomaton	 tunne	 kohta	
kahdentoistavuoden	MPK	urani	 jälkeen.		
Eipä	 tätä	 meinaa	 vieläkään	 todeksi	 us-
koa!	 Vaan	 eipä	 vaivuta	 synkkyyteen;	
”muutos	 on	 mahdollisuus;”	 sanotaan!	
Täällä	 muualla	 tässä	 lehdessä	 on	 tie-
dotetta	 siitä	 miten	 homma	 jatkuu	 sekä	
keskustoimiston	 että	 piiripäällikkömme	
tsemppiviestit	asiasta.	”Muutos	on	mah-
dollisuus,	 hallinto	 kevenee	 ja	 koulutuk-
seen	panostetaan”

Kuten	 tiedätte,	 minulla	 on	 edelleen-
kin	 ajatuksia	 ja	 mielipiteitä,	 vaan	 antaa	
niitten	 nyt	 olla…Kuten	 jo	 alusta	 olet-
te	 ymmärtäneet,	 minä	 en	 tule	 jatkossa	
toimimaan	 Seinäjoen	 koulutuspaikalla	
palkkioperusteisena	 koulutuspäällikkö-
nä;	 nyt	 on	 tuoreitten	 voimien	 aika.	Mi-
nun	 urani	 MPK:ssa	 päättyy	 14.3.2017.	
Sen	jälkeen	olen	mukana	kenties	osallis-
tumalla	 järjestettäviin	 mielenkiintoisiin	
kursseihin	 kurssilaisena	 aistimassa	 sitä	
tunnelmaa	 joka	 kurssilaisella	 on,	 järjes-
täjän	aistimukset	ovat	vuosien	saatossa	
jo	tulleet	tutuiksi!	Tässä	vaiheessa	jo	ha-
luan	toivottaa	onnea,	menestystä	ja	pit-
kää	ikää	uudelle	MPK:lle!

Nyt	 haluan	 kiittää	 teitä	 kaikkia!	Haluan	
kiittää	 sinua	 joka	 olet	 tähän	 asti	 anta-
nut	 aikaasi,	 tietoja	 ja	 taitojasi	 kurssien	
toteuttamisen	hyväksi.	Haluan	kiittää	si-
nua	joka	olet	osallistunut.	Haluan	kiittää	
sinua	joka	olet	mahdollistanut	osallistu-
misen.	 Ja	 haluan	 kiittää	 sinua	 joka	 olet	
kannustanut	 vieressä	 ja	 sinua	 joka	 olet	
vain	ollut	hengessä	mukana!	Tuosta	kai-
kesta	on	kasvanut	se	pohjalainen	maan-
puolustushenki	 jolla	 olemme	 omalta	
pieneltä	 osaltamme	 tämä	 maatamme	
palvelleet.

Tämä	 lyyli	 kun	 lähtee;	 ”lyyli	 lähtee	 tyy-
lillä”	kuten	yksi	teistä	minulle	tässä	jokin	
aika	sanoi!.	Ajattelin	kerätä	teidät	kaikki	
ihanat	ihmiset	vielä	kerran	yhteen	ennen	
kuin	 pestini	 MPK:ssa	 päättyy.	 Kalossin-
kuvajuhlat	pidän	maaliskuun	alkupuolel-
la;	 tarkempi	paikka	 ja	aika	selviää	 tässä	
tulevaisuudessa.	Tulethan	sinäkin?

Mitähän	 tässä	 nyt	 sanoisi?	 Kun	 katson	
taaksepäin,	 tunnen	 suurta	 kiitollisuutta	
että	 sain	 tutustua	 teihin	kaikkiin	 ihaniin	
vapaaehtoisiin	 ja	 tehdä	 ainakin	 omasta	
mielestäni	 merkityksellistä	 työtä	 nämä	
kaksitoista	 vuotta	 maanpuolustuksen	
hyväksi.	Kuinka	paljon	hienoja	kokemuk-
sia	 ja	 vielä	 hienompia	 ihmisiä	 olisikaan	
jäänyt	 puuttumaan	 elämästäni	 jos	 en	
aikoinaan	 Rengon	 Jaskan	 innoittamana	
olisi	 päässyt	 hyppäämään	 niihin	 Jaskan	
suuriin	 saappaisiin.	 Vuodet	 ovat	 olleet	
äärimmäisen	 työntäytteisiä;	 välillä	 vai-
keitakin	 mutta	 myös	 äärimmäisen	 pal-
kitsevia.	Ja	se	 innostus	on	noussut	 juuri	
teistä.	 Joku	 vapaaehtoistyön	 pioneeri	
aikoinaan	minulle	 sanoi,	että	 ”pitää	 itse	
palaa	 asiansa	 kanssa	 että	 voi	 saada	
muut	 syttymään”.	 Näinhän	 se	 on,	 kun	
itse	uskot	asiaasi	ja	olet	asiasta	innostu-
nut,	saat	muutkin	innostumaan.

Oma	paloni	on	nyt	sammutettu.
”Yksi	 ovi	 kun	 sulkeutuu,	 kenties	 uusia	
aukeaa”	sekin	niin	tavanomainen	sanon-
ta	mutta	tällä	mennään.
Itsenäisyyspäivä	on	vietetty	asiaan	kuu-
luvalla	hartaudella,	MPK:n	vuosijuhlakin	
on	lehden	ilmestymisen	aikoihin	kenties	
jo	juhlittu,	joulun	hartautta	odotamme.
Parhaimmat	 onnitteluni	 Teille	 kaikille	
Itsenäisyyspäivänä	 ylennetyille	 ja	 huo-
mionosoituksin	palkituille!

Nöyrin  kiitokseni Teille kaikille!
Kiitos näistä vuosista; 
olette aina sydämessäni!

Rauhallista Joulua 
ja Onnea Uuteen Vuoteen!
Enää ei sisulla, vain pelkästään sydämellä!

Maija
Kohta Ex KOTU päällikkö

Yksikön päällikön palsta
Viimeinen tervehdys täältä Impivaarasta!

Irtisanomisilmoitus vastaanotettu.  Maijan ja Juhan työsuhde MPK:n kanssa päättyy.

KURIKAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖT SAIVAT PIIREISTÄ VIERAITA

Kurikan	maanpuolustusjärjestöt	pitivät	
syyskokouksensa	 lokakuun	 26	 päivä,	

osuuspankin	kerhohuoneella.	Maanpuo-
lustusnaiset	 tuttuun	 tapaan	 tarjosivat	
makoisat	ja	suolaiset	leivonnaiset	kahvin	
kera	kokousväelle.	Sami	Kuntola	 toivotti	
kokousväet	tervetulleiksi.

Mikko	 S.	 Säntti	 kertoi	 lähiajan	 tapahtu-
mista	 Kurikassa	 sekä	 yhdistysrekisterin	
muutosilmoitusten		tärkeydestä.
Syyskokouksiamme	 kunnioitti	 läsnäolol-
laan	 myös	 molempien	 piirien	 puheen-
johtajat.	

Marko	 Kaappola	 ja	 Jaakko	 Liinamaa	
toivat	 tervehdyksen	 kokoukseen.	 Erityi-
sen	 ajankohtainen	 asia	 oli	 juuri	 päätty-
neet	 MPK:n	 yt-neuvottelut	 sekä	 tilanne	
alueemme	osalta	jatkossa.	

Moni	 asia	 jäi	 vielä	 odottamaan	 MPK:n	
osalta	jatkoselvittelyjä.	Mutta	tuli	selväksi	
että	muutoksia	tulee,	näin	yhtäkkiä	kuul-
tuna	 vaikuttaa	 siltä	 että	 palvelu	 heikke-
nee	alueellamme.	Pelkona	on	katkeaako	
yhteys	 reserviin	 niin	 hyvin	 hommat	 on	
hoidettu	aikaisemmin.

Yhdestä	 suusta	herrat	 toivottivat	 yhdis-
tykset	 marraskuun	 liittokokouksiin	 Lap-

peenrantaan.	Kotimatkaa	ja	 illan	saunaa	
varten	 lahjoitimme	 Kurikan	 kaupungin	
”löylytontut”	 kumpaisellekin.	 Tontut	 oli-
vat	Kurikkalaista	(Jurva)	käsityötä.

Itse	 kokouksissa	 Reserviupseerit	 käsitte-
livät	 sääntömuutos	 asiaa.	 Hallituksessa	
2017	nuijaa	heiluttaa	Sami	Kuntola	ja	esi-
kunnassa	 mukana	 Jukka	 Kivineva,	Alek-
si	 Forsström,	 Pekka	 Rinta-Hoiska,	 Matti	
Metsola	ja	Kari	Ratavaara.

Reserviläisten	 nuijan	 heiluttaja	 vaihtuu	
Mikko	Sänttin	yhdeksän	vuoden	 jälkeen	
nuijaa	 heiluttaa	 2017	 alusta	 Tomi	 Piirto	
ja	 esikunnassa	 jatkavat	 Mikko	 S.	 Säntti,	
Timo	Kuusisto,	Tapio	Myllymäki,	Tapani	
Kaistila,	Arto	Mähönen,	Mikael	H.	Säntti	
sekä	Antti	Ratavaara.	

Maanpuolustusnaiset	kokoustivat	kahvin	
keiton	 jälkeen	myös.	pj	Tuija	Kesälä	 luo-
vuttaa	nuijansa	2017		Sanna	Luomalle	ja	
Tuija	 siirtyy	 vpj:n	 paikalle,	 muu	 hallitus	
siht	Tuula	Pentinmäki,	rahh	Marja-Leena	
Rasi,	Helena	Pihlajaniemi,	Raija	Markkila,	
Seija	Sauru	ja	uutena	valittiin	Sanna	Ve-
denjuoksu.	Pitkään	hallituksessa	ollut	Alli	
Latva	jäi	pois.

Mikko S. Säntti



54/2016 4/2016 MPK

Taktinen	 kiväärikoulutus	 käynnistyy	 25.-
26.3.	 Taktinen	 kivääri	 1	 -kurssilla	 Kivi-

järven	 ampumaurheilukeskuksen	 toimin-
taradalla	Vaasassa.	Kurssien	sisältöjä	on	23	
vuoden	aikana	kehitetty	ja	kehitetään	edel-
leen	nousujohteisiksi	siten,	että	seuraava	sa-
mansisältöinen	 kurssi	 on	 yksityiskohdiltaan	
aiempaa	hivenen	erilainen.	Taktinen	kivääri	
1:llä	käydään	turvallisen	taktisen	ammunnan	
perusteet,	 jolla	 luodaan	 pohja	 itselataavan	
reserviläiskiväärin	 toiminnalliselle	 käytöl-
le.	 Pääteemoja	 ovat	 mm.	 erilaiset	 ampu-
ma-asennot,	tähtääminen	ja	laukaisu,	kään-
nökset	 ja	 lippaanvaihdot.	 Kakkoskurssilla	
vahvistetaan	opittua	toiminnalla	fyysisen	ra-
situksen	alaisena	sekä	uutena	aiheena	am-
munta	 liikkeestä	 ja	 heikommalta	 puolelta.	
Näillä	 kahdella	 kurssilla	 luodaan	 perusteet	
loppuvuoden	"lähipäiville".	Nämä	soveltuvat	
valmennustapahtumana	 myös	 toiminnal-
lista	 urheiluammuntaa	 harrastaville.	 Kol-
mannella	 kurssilla	 tutustutaan	 toimintaan	
rakennetulla	 alueella,	 jolloin	 painopisteenä		

on	 liikkuminen	 rakennuksessa	 sekä	 sisään-
menotekniikat.	 Neljännen	 kurssin	 teemana	
on	 lähitaistelu,	 jolloin	 mukaan	 tulee	 myös	
toiminta	"kylmin	asein"	ja	aseen	riiston	estä-
minen.	Viidennellä	jaksolla	tutustutaan	joh-
tajan	 ja	 suojamiehen	 aseen	 käyttöön	 sekä	
voimankäytöllisesti	että	taistelutilanteeseen	
liittyen.	Kuudes	kurssi	sisältää	toiminnan	pi-
meällä,	jolloin	opetellaan	taktisen	valaisimen	
käyttö.	Opintokausi	päättyy	kurssiin	nume-
ro	 7,	 jolloin	 testataan	 lähiviikonloppujen	 ja	
omaehtoisen	harjoittelun	tulos.	Viimeistään	
tuolloin	on	perusteet	laatia	itselleen	nousu-
johteinen	 harjoitussuunnitelma	 kehittämis-
kohteineen.	Neljä	ensimmäistä	kurssia	ovat	
kahden	 päivän	 mittaiset	 ja	 loput	 kestävän	
yhden	 koulutuspäivän	 verran.	 Laina-aseita	
on	saatavilla.	Kurssit	ovat	näkyvissä	vuoden	
vaihteessa	www.mpk.fi	Pohjanmaa	 sivuil-
la.	 Aiheesta	 kiinnostuneiden	 on	 syytä	 olla	
aktiivisia,	sillä	kurssit	täyttyvät	nopeasti!

Hannu Maunula 

Taktisen kiväärin opintosuunta 2017 Vaasassa
Kuva: Hannu Maunula

KURIKAN RAUDOITUSPALVELU OY
Yhteislaiduntie 2
61300 Kurikka

Puh. 06 - 450 3135

- PESUT - VAHAUKSET - SISÄSIIVOUKSET - 
- RUOSTESUOJAUKSET - 

TAKUUSUOJAUS TAMMELA KY
Nyt myös ”TEE SE ITSE” - halli!

Tiedustele  0400-565610

Suutari ja avainpalvelu

ESA SAUKKO
Asematie 1, Kurikka

050-5770718

KAHVIO  RUOKALA 
MONITOIMI

Keskuspuistikko 33, 61300 Kurikka
• 06 - 450 3545

• 0500 - 666 475

KURIKAN 
APTEEKKI
06 - 450 2023
kurikanapteekki.fi

Hautaustoimisto
ja kukkakauppa

A. &  W.  WIECZOREK
06 - 450 1482

KUNTOLAN  KIVIVEISTÄMÖ
Kuntolantie 52, Kurikka

06-4502397 
040-7372983

PAULI AHONEN OY
Pappilantie 52, 61300 Kurikka

06 - 4501 549
040-5626 949
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Kurikan	Kiimanevan	a-rata	on	korjauksen	
tarpeessa.	 Aikanaan	 70-luvun	 alkupuo-

lella	rakennettu	rata	oli	alueemme	parhaita.	
Vierivät	 vuodet	 ovat	 tehneet	 tehtävänsä.	
Vallitukset	ovat	metsittyneet	ja	eivät	vastaa	
enää	 nykyvaatimuksia.	 Kurikan	 reserviläi-
set	ovat	olleet	mukana	radan	alkuvaiheista	
saakka.	Molemmilla	yhdistyksillä	on	ampu-
maseuran	status.	

Reserviläistoiminnassa	käytämme	ratoja	ke-
sät/talvet.	 Pistooliradat	 sekä	 pitkillä	 aseilla	
100	metrin	rata	ovat	useimmin	käytössäm-
me.	Ampumataitopäiviä	pidämme	aina	sa-
tunnaisesti.

Kurikan	 Ampujat	 ry	 on	 hankkeen	 2017	
vastuullinen	vetäjä.	Rata-alue	on	vuokrattu	
Kurikan	kaupungilta,	vuokraaja	on	Kurikan	
Riistahoitoyhdistys.

Rahoitus	jota	haetaan,	kanavoituu	kylien	ke-
hittämishankkeen	kautta	sekä	mukana	myös	
Kurikan	kaupunki.	Muille	hankkeeseen	osal-
listujille	jää	fyysinen	työ	eli	”	hikeä	ja	verta”.

Tarkoitus	 on	 radalle	 saada	 toimivat	
huolto-/kisarakennus,	 huolto-,	 kokous-	
ja	saunatiloineen.
Radat	 tulee	 saattaa	 vastaamaan	 nyky-
aikaa.

Uusi	 ampumaratalaki	 edellyttää	 ra-
doille	 järjestyssääntöä,	 ratavastaavaa,	
ympäristölupaa	 sekä	 poliisihallinnolta	
haettua	sijoituslupaa.

Hanke	 alkaa	 hankesuunnittelulla	 ja	 ra-
hahakemuksilla	sekä	em.	rata-asioilla.
Hankkeen	 valmistuessa	 on	 meillä	 pa-
remmat	edellytykset	harrastaa	aktiivis-
ta	 ampumatoimintaa.	 Huoltorakennus	
palvelee	 kokous	 ja	 saunatiloina	 myös	
erinomaisesti.

Mikäli	 koette	 vastaavan	 hankkeen	 tar-
peen	omalla	alueellanne,	niin	tuumasta	
toimeen.

Mikko S. Säntti

MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖT MUKANA AMPUMARATAHANKKEESSA

 Ampumarata I = reserviläisten ampumapäivä 100m rata

Koulutetun	reservin	määrä	on	900	000	
henkilöä.	Sa-tehtäviin	sodanajan	jouk-

koihin	sijoitettuja	on	n.	230	000	sotilasta.	
Arvio	 ensi	 vuoden	 kertausharjoituksissa	
koulutettavista	on	n.	18	000	tuhatta	sekä	
MPK:	sotilaallisissa	harjoituksissa	ja	kurs-
seilla	n.	9000	henkeä.	Yhteensä	n.	27	000	
henkeä.

Harjoitukset	ovat	tärkeitä	reservin	osaami-
sen	 ylläpitämisessä	 sekä	 jatko-	 ja	 täyden-
nyskoulutuksessa.
Tunnusluvuista	jo	voi	päätellä	että	kaikki	ei-
vät	saa	kutsua	harjoituksiin.	Totuushan	on	
että	 harjoitukset	 ”ruokkivat”	 reserviläistoi-
mintaa	ja	ovat	toiminnan	”suola”.
Lisäksi	voit	osallistua	vapaaehtoisiin	harjoi-
tuksiin,	ellet	saa	”kovaa”	kutsua.	
Harjoitukset	 rinnastetaan	 harjoitusvuoro-
kausiksi.	 (Puolustusvoimien	 vapaaehtoiset	
harjoitukset.	Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tykseltä	tilatut	sotilaalliset	koulutustapahtu-
mat	 sekä	 muu	 vapaaehtoinen	 sotilaallisia	
valmiuksia	 palveleva	 maanpuolustuskou-
lutus.

MITÄ MAKSAA
Varusmies	tänään	maksaa	48	euroa/päi-
vä.	Reserviläinen	maksaa	173	euroa/päivä	
ensi	vuonna.

KERTAUSHARJOITUKSET RESERVILÄISTEN ”SUOLA”
Vertailuna	vangin	hinta	suljetussa	laitokses-
sa	n	200	euroa/päivä		ja	valvotussa	koeva-
paudessa	48	euroa/päivä.	Raha	pitää	sisäl-
lään	palkan/päivärahan	lisäksi	ylläpitoa	yms.

SA-SIJOITUS
Puolustusvoimat	lähestyi	reserviläisiä	taan-
noin	kirjeellä	josta	oli	luettavissa	miten	tär-
keä	olet	reservissä.	Voit	tarkistaa	tietosi	aina	
lähimmältä	 sotilasviranomaiselta,	 koska	
tehtävä/sijoitus	 saattavat	muuttua	 tarpeen	
mukaan.	Ole	aktiivinen.

YLENNYKSET
Henkilö	 tulee	 olla	 sijoitettu	 tai	 sijoitetta-
vissa	 tehtävään,	 joka	 mahdollistaa	 ylentä-
misen	 tai	 hänet	on	varattu	poikkeusolojen	
muuhun	tehtävään	(VAP	eli	henkilövaraus).	
Ylennyksetvaatii	 minimissään	 harjoitus-
vuorokausia	 1	 vrk	 ja	maksimissaan	 60	 vrk	
sekä	 joitain	muita	ehtoja	kuten	aika	edelli-
sestä	ylennyksestä.	Ylennys	ei	ole	palkinto	
vaan	henkilö	on	todettu	sopivaksi	kouluttaa	
ylempään	tehtävään.

On	syytä	muistaa	että	jokaisella	maanpuo-
lustustyötä	 tekevällä	 on	 pala	 suomen	 tur-
vallisuustonttia	hoidettavanaan.

Mikko S. Säntti Timo Kuusisto kokoaa ja  Mikael H Säntti saa kouluttajalta ohjeita.

Kuva	Mikko	S	Säntti.

Kuvat: Mikko S Säntti

Kuvat: Mikko S Säntti

Itsenäisyyspäivänä	 ylennettiin	 majuriksi	
maakuntakomppaniassa	 ja	MPK:ssa	 aktii-

visesti	toimivat	Antti	Asuinmaa,	Juha	Säippä	
ja	Jukka	Torppa.
Kapteeniluutnantiksi	 ylennettiin	 Jurvan	 Re-
serviläisten	 puheenjohtaja	 Markku	 Laiteen-
mäki.	
Yliluutnantiksi	 ylennettiin	 Vaasan	 Reservi-
läisten	puheenjohtaja	Juha	Ala-aho.
Sotilasmestariksi	ylennettiin	Kari	Tapio.	

Tasavallan presidentti on ylentänyt 
seuraavat reservin upseerit 
Sotilasarvoon:	MAJURI
Asuinmaa	Antti	Tapio	Kauhava,	Säippä	Juha	
Matti	Ilmajoki,	Torppa	Jukka	Petteri	Veteli

Sotilasarvoon:	KAPTEENILUUTNANTTI
Laiteenmäki	Markku	Juhani	Kurikka	

Sotilasarvoon:	YLILUUTNANTTI
Ala-aho	Juha	Matias	Vaasa,	Niska	Kimmo	Sa-
kari	Lapua,	Suvanto	Jani	Toivo	Tapio	Lapua	

Sotilasarvoon:	LUUTNANTTI
Kauppila	 Matti	 Eemeli	 Kurikka,	 Korkonen	
Jaakko	Ari	Tapani	Seinäjoki,	Koskiahde	Mark-
ku	Kaleva	Lapua,	Saranen	Antti	Herman	Sei-
näjoki.	Tuominen	Teemu	Hannes	Laihia	

Sotilasarvoon:	VÄNRIKKI
Kuoppamaa	Olavi	Oiva	Johannes	Seinäjoki	

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt 
seuraavat henkilöt reservissä 
Sotilasarvoon:	SOTILASMESTARI
Tapio	Kari	Juhani	Vaasa	

Sotilasarvoon:	YLIVÄÄPELI
Haanpää	 Jari	 Jukka	 Vaasa,	 Hautakangas	
Pentti	Juhani	Alajärvi,	Posio	Risto	Juhani	Sei-
näjoki	
Sotilasarvoon:	VÄÄPELI
Franssila	 Ari	 Juhani	 Vaasa,	 Järvinen	 Timo	
Tapio	 Seinäjoki,Kero	 Jukka	 Petteri	 Vaasa,	
Lahtela	Jarmo	Eerik	Seinäjoki,	Lammi	Timo	

Matti	Antero	Mustasaari,	Lehtonen	Kai	Petri	
Johannes	Vaasa,	Nikko	Aki	Petteri	Seinäjoki,	
Ojanperä	Mikko	Samuel	Kurikka,	Rouhiainen	
Juha	 Ilkka	Emil	Vaasa,	Sundelin	Fredrik	Stig	
Gustav	Vaasa,	Valtinen	Hannu	Johannes	An-
tero	Vaasa

Sotilasarvoon:	YLIKERSANTTI
Asumaa	Jani	Kristian	Mustasaari,	Fred	Tom-
my	Mikael	Vaasa,	Koski	Martti	Juhani	Lapua,	
Kytöharju	Mikael	Antero	Vaasa,	 Lauttamus	
Erkki	Sakari	Kauhava,	Leino	Tuomas	Kimmo	
Tapio	Vaasa,	Mäki	Teemu	Tapani	Johannes	
Seinäjoki,	 Ojalammi	 Olli	 Elmeri	 Seinäjoki,	
Pasanen	Petrus	 Joonatan	Vaasa,	 Tammisto	
Juha	Tapani	Vaasa	

Sotilasarvoon:	KERSANTTI
Ala-Ikkelä	Janne	Ilmari	Kauhajoki,	Aro	Mikko	
Samuli	Laihia,	Hernesniemi	Olli	Mikael	Sei-
näjoki,	Hinkula	Arto	Olavi	Tampere,	Kuop-
pala	 Ville	 Mikael	 Lappajärvi,	 Latvala	 Jere	
Jarmo	 Matias	 Kurikka,	 Lähdekorpi	 Jaakko	
Kalervo	Einari	Seinäjoki,	Mäkipää	Henri	Kris-
tian	Vaasa,	Peltonen	Rami	Reijo	Viljami	Ilma-
joki,	 Pitkäkoski	 Jari	 Antti	 Juhani	 Kauhajoki,	
Prinkkilä	 Petteri	 Mikael	 Kurikka,	 Sihvonen	
Sami	Alpo	Ilmari	Kauhajoki,	Tapanainen	Jan	
Mikko	Antero	 Seinäjoki,	 Vierre	 Janne	Antti	
Alavus,	Virtaniemi	Pasi	Kalevi	Seinäjoki	

Sotilasarvoon:	ALIKERSANTTI
Alho	 Matti	 Mikko	 Mikael	 Laihia,	 Kinnunen	
Jon	 Kristian	 Vaasa,	 Myntti	 Sami	 Tapio	 Lai-
hia,	Porkholm	Jukka	Harri	Matias	Seinäjoki,	
Takala	Jami	Tapani	Kurikka,	Yli-Korpela	Pasi	
Ilari	Ensio	Vaasa	

Sotilasarvoon:	KORPRAALI
Hautamäki	Janne	Kustaa	Lapua,	Kauppinen	
Marjo	Sinikka	Seinäjoki,	Laikola	Mika	Petteri	
Seinäjoki,	 Muotio	 Jyrki	 Tapio	 Vaasa,	 Rau-
tamäki	 Riku	 Richard	 Vaasa,	 Saarnisto	 Tero	
Jarkko	Tapani	Vaasa,	Viinamäki	Kyösti	Tapio	
Erik	Alajärvi	

Ylennykset 6.12.

MUUT

Alajärven ja Lapuan Reserviupseerikerhot toivottavat  Rauhallista Joulua 
ja hyvää alkavaa itsenäisyyden juhlavuotta!
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Entisellä	 Kauhavan	 lentosotakoululla	 nyk.	
LSK	Parkissa	puhaltelee	uudet	tuulet.

Ylihärmän	Reserviläiset	tekivät	alueelle	tapah-
tumapäivän,	jossa	tutustuttiin	paikan	mahdol-
lisuuksiin	ja	nähtävyyksiin.
Aloituksena	oli	 tutustuminen	 esikunnan	 ase-
varastoon	Reima	Haapojan	pystyttämään	Tal-
vi-	ja	jatkosta	-näyttelyyn.	Näyttelyn	järjestäjät	
ovat	 tuoneet	 näyttelyesineet	 Raatteen	 tien	
näyttelystä	talviajaksi	Kauhavalle.	Esineet	ovat	
autenttisia,	sodan	aikaisia	maastosta	ja	muual-
ta	löydettyjä	sotilastavaroita.	Lisäksi	näyttelyyn	
oli	 saatu	kaikenlaista	kirjallista	 ja	muuta	ma-
teriaalia	eri	 lähteistä.	Näyttelyn	mielenkiintoa	
lisää	vielä	hienosti	toteutettu	luento	tapahtu-
mista	 Karjalassa.	Talvi-	 ja	 jatkosota	 -näyttely	
on	avoinna	lauantaisin	koko	talven	ajan.	Mie-
lenkiintoinen	tutustumiskohde.
Toisena	 tutustumisen	 arvosena	 paikkana	 oli	
lennonjohtotorni.	Tähän	paikkaan	ei	varmaan	
monikaan	 ole	 päässyt	 tutustumaan.	 Tornin	
lennonjohtotasolta	on	hulppeat	näköalat	koko	
entisen	varuskunnan	alueelle	ja	ennen	kaikkea	
aivan	 loistavasti	kunnostetulle	kiitotielle.	Len-
nonjohtotorni	 alueesta	 kirposi	 hyviä	 ideoita	
erilaisten	 tapahtumien	 ja	 kurssien	 järjetämi-
seksi.	 Täydessä	 kunnossa	 olevissa	 huoneissa	
on	majoituskapasiteettia	sadoille	henkilöille.
Ei	 uskoisi	 korpikenttä-statuksen	 omaavan	
kentän	olevan	näin	täydellinen	–	vain	koneet	
puuttuvat.
Entinen	 lentosotakoulun	 Hopiavuoren	 300	
m:n	ampumarata	on	saatu	saneeratuksi.	Nyt	
Busines	 Parkin	 toimijat	 saneeraavat	 pistoo-
liampumarataa.	 Rata	 oli	 tutustumisaikana	 jo	
rakenteittein	 osalta	 aivan	 valmiina.	 Vielä	 oli	
käynnissä	 Seinäjoelta	 tuotujen	 ratalaitteiden	
muutos	tähän	rataan	sopiviksi.		

Erkki Kallio

Nähtävää ja mahdollisuuksia lentosotakoululla

Lennonjohtotornista on hulppeat näkymät koko kiitotiehen ja koko alueeseen. Lisäksi 
lennonjohtotornirakennus tarjoaa hyvät toimitilat erilaisille kokoontumisille ja kursseille.

Teksti:	Erkki	Kallio
Kuvat:	Mika	Mäki

Talvi- ja jatkosota -näyttelyn esineistö lentosotakoulun esikunnan asevarastolla herätti 
ansaittua kiinnostusta. Reima Haapojan ja Eero Paavolan opastuksella saatiin paljon lisä-
tietoa sotien kuluista.

Lapuan vapaussoturien muistomerkki. Suunnitellut
kuvanveistäjä, prof. Yrjö Liipola. Paljastettu 10.9.1921.

Kuvat: Mika Mäki

Kuvat: Mika Mäki

Puolustusministeri	on	myöntänyt	Reser-
viläisliiton	ansioristin	Jorma	Ala-Hiirol-

le	Seinäjoelta,	Jaakko	Pukkiselle	Isostaky-
röstä,	 Pirkko	 Sysilammelle	 Seinäjoelta	 ja	
Petri	Åkermanille	Laihialta.	

Jorma	 Ala-Hiiro	 on	 toiminut	 Seinäjoen	
Reserviläisten	 hallinnossa	 yhtäjaksoisesti	
jo	 parikymmentä	 vuotta.	 	Vuosiin	 sisältyy	
toimimista	Puheenjohtajana,	varapuheen-
johtajana,	 sihteerinä,	 eri	 valiokunnissa	 ja	
yhdistyksen	hallituksessa.	

Jaakko	Pukkinen	on	ollut	Isonkyrön	Reser-
viläisten	hallituksen	 jäsenenä	pitkälti	 tois-
takymmentä	 vuotta.	 	 Lisäksi	 hän	 on	 toi-
minut	 toistakymmentä	 vuotta	 Lakeuden	
Maanpuolustajain	Tuen	hallituksessa,	ollen	
viimeiset	seitsemän	vuotta	sen	puheenjoh-
tajana.	

Pirkko	 Sysilammen	 maanpuolustustoimin-
ta	 alkoi	 jo	 nuorena	 Reservin	 Aliupseerien	
Seinäjoen	 osaston	 puheenjohtajana	 ja	
piirihallituksen	 jäsenenä.	 	 Naisten	 liityttyä	
Reserviläisliittoon	 kaksikymmentä	 vuotta	
sitten,	Pirkko	jatkoi	toimintaansa	Etelä-Poh-
janmaan	 Reserviläisnaisten	 hallituksessa,	
sihteerinä	 ja	 viimeiset	 vuodet	 puheenjoh-
tajana.	

Petri	Åkerman	on	toiminut	Laihian	Reser-
viläisten	 hallituksessa	 16	 vuotta,	 puheen-
johtajana	seitsemän	vuotta.	 	Petri	on	yksi	
Laihian	vilkkaan	yhdistyksen	aktiivisimmis-
ta	ja	tunnollisimmista	toimijoista.

Neljälle Reserviläisliiton ansioristi
Reserviläisliiton	myöntämät	ansiomitalit	
Reserviläisliitto	on	myöntänyt	ansiomita-
lin	seuraaville	ansioituneille	henkilöille.

Kultainen ansiomitali
Asko Hakola Alahärmän Reserviläiset, 
Antti Iso-Oja Ilmajoen Reserviläiset, Leo 
Lappalainen Kauhajoen Reserviläiset, 
Marko Pänkälä Seinäjoen Reserviläiset, 
Markku Rintala Kuortaneen Reserviläiset

Hopeinen ansiomitali 
Aki Ala-Kyyny Kauhajoen Reserviläiset, 
Jouni Hynninen Ilmajoen Reserviläiset, 
Mika Mäki Ylihärmän Reserviläiset, Tapio 
Riihiluoma Kauhajoen Reserviläiset, Janne 
Vaaranmaa Vaasan Reserviläiset, sekä kii-
toksena hyvästä yhteistyöstä Pohjanmaan 
aluetoimiston henkilöstöstä: luutnantti 
Harri Kevari, kapteeniluutnantti Markku 
Lehtimäki ja yliluutnantti Tom Sundell.   

Pronssinen ansiomitali 
Sirkka Harjula Ilmajoen Reserviläiset, 
Veikko Ikola Isonkyrön Reserviläiset, Joni 
Leppilahti Laihian Reserviläiset, Esa Lin-
jamäki Isonkyrön Reserviläiset, Tuula 
Löppönen Ilmajoen Reserviläiset, Hannu 
Rissanen Ilmajoen Reserviläiset, Seppo 
Valkama Jalasjärven Reserviläiset, Jukka 
Yliketola Ylihärmän Reserviläiset, Ville 
Yli-Teevahainen Kauhajoen Reserviläiset, 
sekä hyvästä yhteistyöstä Pohjanmaan 
aluetoimiston henkilöstöstä: kersantti Toni 
Alho ja Pirjo Haapala. 

Jorma Ala-Hiiro

Pirkko Sysilampi Petri Åkerman

Jaakko Pukkinen

JÄRJESTÖ
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Jalkaväkirykmentti	 58	 perustettiin,	 ke-
säkuussa	1941,	Etelä-Pohjanmaan	 län-

tisen	suojeluskuntapiirin	kuuden	kunnan,	
Jalasjärvi,	Kauhajoki,	Jurva,	Teuva,	Isojoki	
ja	 Karijoki,	 alueelta.	 Rykmentin	 komen-
tajaksi	 tuli	 suojeluskuntapiirin	 päällikkö,	
everstiluutnantti	Eero	Juva.	Esikunta	pe-
rustettiin	Jalasjärvellä.
Rykmentti	 kuului	 pääosin	 Etelä-Poh-
janmaalta	 muodostettuun	 19.	 Divisioo-
naan,	 jonka	 komentajana	 toimi	 Vaasan	
sotilasläänin	 komentaja,	 eversti	 Hannu	
Esa	Hannuksela.	Muut	 kaksi	 rykmenttiä	
olivat	 JR	 16,	 komentajana	 eversti	 Matti	
Laurila	ja	JR	37,	komentajana	eversti	Into	
Salmio.	Divisioonaan	ei	yleisestä	käytän-
nöstä	 poiketen	 kuulunut	 varusmiesryk-
menttiä.
JR	58	kuljetettiin	rintamalle	kesäkuun	lo-
pulla	 1941.	 Alun	 perin	 koko	 divisioonan	
piti	 sijoittua	päämajan	 reserviksi	 Saaren	
–	 Uukuniemen	 alueella.	 Kuljetuksissa	
oli	 sekaannusta	 niin,	 että	 osa	 divisioo-
nasta	 purettiin	 junasta	 Pieksämäelle,	 ja	
lastattiin	 jatkokuljetukseen	 pari	 päivää	
myöhemmin.	 Koko	 divisioona	 purettiin	
Savonlinnan	 kaakkoispuolella,	 Kulenois-
ten,	 Punkasalmen	 ja	 Putikon	 asemilla	
27.–29.6.
Tässä	 vaiheessa	 sijoittelua	 muutettiin	
niin,	 että	 divisioona	 määrättiinkin	 Kar-
jalan	 armeijan	 oikeanpuoliseksi	 divisi-
oonaksi	Kiteen	suunnalle.	Edessä	oli	 vii-
sipäiväinen	 noin	 125	 kilometrin	 marssi	
Kiteen	seudulle.	Miehet	 ja	erityisesti	he-
vosvetoiset	 kuormastot	 joutuivat	 kovan	
tehtävän	eteen.

Hyökkäys 10.7.
JR	58	sijoittui	Kiteellä,	lähellä	rajaa	olleel-
le,	Mustalammin	alueelle.	Tiedustelutie-
toja	ei	hyökkäysalueesta	juurikaan	saatu,	
ja	eri	syistä	jätettiin	myös	hyödyntämättä	
Kiteen	 rajavartioston	 tietoja	 ja	varoituk-
sia	 puna-armeijan	 voimakkaista	 linnoi-
tustöistä	rajan	takana.

Liekö	 komentajiin	 tarttunut	 miehistön	
yleinen	 toiveikkuus	”kolme	viikkoa	sodi-
taan	ja	sitten	lähdetään	heinätöihin”.	On	
vain	 inhimillistä,	 jos	Saksan	voimakkaan	
etenemisen	 myötä	 usko	 hyökkäyksen	
sujumiseen	 oli	 korkealla.	 Lyhyen	 sodan	
aikana	pitäisi	nopeasti	saada	tuloksia,	 ja	
sitä	kautta	potkua	omalle	sotilasuralle.
JR	58	sota	alkoi	heinäkuun	10.	päivän	il-
tana.	 Hyökkäys	 suoritettiin	 päävoimilla	
Niinisyrjän	–	Ritosalon	suuntaan	ja	edel-
leen	Matkaselän	 ja	Kaalamon	suuntaan.	
Tiedot	edessä	olevista	joukoista	ja	varus-
tuksista	olivat	vähäisiä.

Everstiluutnantti	Juva	ryhmitti	joukkonsa	
niin,	että	kärjessä	eteni	 I/58,	sen	takana	
noin	500	metrin	etäisyydellä	eteni	III/58	
ja	edelleen	sen	takana	700	metrin	päässä	
II/58.	Kenraali	Hägglundin	tiedustellessa	
syytä	 ratkaisuun	Juva	perusteli	 sitä	 sillä,	
että	”Rajan	takana	hyökkäyslähtökohdan	
edessä	 on	 vihollisasemissa	 aukko,	 josta	
on	 mahdollisuus	 päästä	 tunkeutumaan	
kapeassa	muodossa	koko	rykmentillä	vi-
hollisasemien	selustaan”.	
Hyökkäyksen	 käynnistyttyä	 vihollisty-
kistön	 tuli	 osui	 pääosin	 kolmannen	 pa-
taljoonan	 tiheään	 ryhmitykseen,	 jolloin	

JR 58 muistomerkkihanke Kiteelle
lyhyessä	 ajassa	 kaatui	 60–70	 jalasjär-
veläistä	sotilasta.	
Seuraavien	 viikkojen	 aikana	 käytiin	 an-
karia	taisteluja	vahvasti	linnoittautuneen	
vihollisen	 kanssa.	 Tänä	 aikana,	 heinä-
kuun	 kolmen	 viikon	 aikana,	 kaatui	 330	
rykmentin	 sotilasta.	 Luku	 vaihtelee	 eri	
lähteissä,	mutta	 tuo	 luku	on	niiden	kes-
kiarvo.	Elokuun	20.	päivään	mennessä	JR	
58	 oli	 menettänyt	 kaatuneina	 noin	 380	
sotilasta,	 eli	miltei	 puolet	 koko	divisioo-
nan	menetyksistä.
Kaikkiaan	 19.	 divisioona	 kärsi	 hyökkäys-
vaiheessa	heinäkuussa	1941	kenttäarmei-
jan	 suurimmat	 tappiot.	 Kiteen	 kirkkopi-
han	väliaikaishautaan	haudattiin	 yli	500	
pohjalaista	sotilasta.

Muistomerkkihanke
Kiteelle	 on	 pystytetty	 sekä	 19.	 Divisioonan	
että	JR	16	 ja	JR	37	muistomerkit.	Kärkiryk-
mentti	 JR	 58	 muistomerkki	 puuttuu.	 Sen	
sijaan	 Jalasjärvellä	 on	 rykmentin	 muisto-
merkki,	 ja	myös	Kiteen	 taistelujen	muisto-
merkki.	 Kiteen	 ja	 Jalasjärven	 veteraanien	
välillä	oli	pitkään	tiivistä	kanssakäymistä.
Heinäkuussa	2016	Kiteen	–	Sortavan	alueel-
la	 matkaili	 eteläpohjalaisten	 sotahistorial-
linen	 retkikunta,	 joka	 tutustui	 em.	 muis-
tomerkkeihin.	 Kiteen	 hovissa	 syntyi	 illan	
aikana	keskustelua	siitä,	että	myös	meidän	
esi-isille	 pitäisi	 saada	 muistomerkki	 tänne	
tapahtumapaikoille.
Kotiin	 paluun	 jälkeen	 hanketta	 lähdettiin	
viemään	 eteenpäin.	 Antti	 Tukevan	 johdol-
la	 muodostettiin	 muistomerkkitoimikunta,	
johon	 kuuluu	 jokaisesta	 perustajakunnasta	
kolme	jäsentä.
Hanke	on	käynnistynyt	hyvin,	yhteistyössä	
Kiteen	kaupungin,	seurakunnan,	rajakillan	ja	
reserviläis-	sekä	veteraanijärjestöjen	kanssa.
JR	 58	 muistomerkki	 paljastetaan	 Kiteellä	
9.7.2017.	 Tapahtuma	 liittyy	 osaltaan	 Suomi	
100	–	vuotta	ketjuun.

Matti KäkeläKitee 13.7.1941 Hyökkäys on keskeytynyt hetkeksi. Torkahdus kranaattikuopassa on tervetullut.

 SA-Kuva

PERINNE
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vähiin,	mikäli	kaikki	tekisimme	asialle	jo-
tain.	Pelko	huumerikollisia	kohtaan	näyt-
tää	olevan	laajempaa,	kuin	myönnämme.	
Poliisi	 on	 voimaton	 ennalta	 ehkäisyssä,	
mikäli	 annamme	 edelleen	 huumeiden	
vapaasti	 myrkyttää	 lapsiamme.	 Lähes	
joka	 päivä	 maakunnassamme	 kuolee	
nuori	huumeiden	käytön	vuoksi,	kukaan	
ei	 ole	 niiltä	 suojassa.	 Huumeet	 tulisikin	
luokitella	 myrkyiksi	 ja	 niiden	 myynti	 tai	
tarjoaminen	aina	tapon	yritykseksi!	Joka	
kerta,	 kun	 hymähdämme	 pössyttelyvit-
seille,	tulemme	myös	hyväksyneeksi	sel-
laisen	toiminnan.

Keneen	 tulee	 suhtautua	 epäilevästi.	 Isot	
taloudelliset	tekijät	vaikuttavat	eniten	kaik-
kien	toimintaan,	on	se	sitten	maidonvientiä,	
tai	 atomivoimalan	 kuopan	 kaivuuta.	 Siinä	
isänmaallisuus	 ja/tai	 moraali	 unohtuvat	
nopeasti.	 Mitä	 sitten	 voisimme	 tehdä	 pa-
rantaaksemme	 turvallisuuttamme?	 Uusi	
tiedustelulaki	on	saatava	pikaisesti	voimaan	
ja	 viranomaisille	 riittävät	 valtuudet	 toimia	
sen	puitteissa.	Tärkeintä	on	kuitenkin	oma-
ehtoinen	 valvonta	 ja	 joukkovoima.	 Pahis	
muuttaa	nopeasti	sellaiselta	paikkakunnalta	
pois,	missä	hän	ei	tunne	olevansa	osa	yhtei-
söä,	 mutta	 pesäpallomailoja	 käytettäköön	
jatkossakin	vain	pallon	lyömiseen.

Ensi	 vuonna	 juhlimme	 sadatta	 itsenäisyy-
temme	vuotta.	Alkuvuosikymmenet	olivat	
vaikeita,	ne	kuitenkin	vahvistivat	kansan	ra-
kentamaan	 yhtenäisyyttä	 ja	 hyviä	 elinolo-
suhteita	 itselleen.	 Niinä	 vuosikymmeninä	
luotiin	 pohja	 hyvinvointiyhteiskunnalle,	
mitä	 katsotaan	 kateudella	 ympäri	 maail-
maa.	Onnea	Suomi!

Huuto	takarivistä
…

Ottakaa	 kantaa	 ja	 kirjoittakaa.	 	 Sana	 on	
vapaa.	 Ovatko	 näkymät	 mielestäsi	 näin	
synkkiä,	 kun	 esim.	 takarivin	 huutajalla?		
Lehtemme	 julkaisee	 mielipidekirjoituksia	
nimimerkillä.	 	 Mikäli	 kirjoitus	 kohdentuu	
henkilöön,	se	julkaistaan	ainoastaan	kirjoit-
tajan	nimellä.

Suomen välittömiä uhkakuvia 2017

Kulunut	vuosi,	kuten	myös	edellisvuosi	
ovat	 tuoneet	alueellemme	uusia	 tur-

vallisuusuhkia.	 Krimin	 niemimaan	 laiton	
valloitus,	kuten	muut	Venäjän	toimet	ra-
joillaan	 ja	niiden	ulkopuolella	 luovat	vä-
littömän	uhkan,	ei	vain	meille,	vaan	koko	
maailmalle.	 Kaikenlainen	 lobbaus-,	 trol-
laus-	 ja	 vakoilutoiminta	 on	 lisääntynyt	
koko	 Suomessa.	Tällaista	 hybriditoimin-
taa	harjoitetaan	jopa	arveluttavia	geopo-
liittisia	 tarkoitusperiä	 ajaen.	 Oman	 ryh-
mänsä	muodostavat	entisten	poliittisten	
päättäjiemme	ja	muiden	asiantuntijoiden	
asemat	venäläisyhtiöiden	hallituksissa	tai	
niissä	 toimiminen	 neuvonantajina.	 Toi-
missaan	heitä	 yhdistää	 taistelu	 Suomen	
mahdollista	 sotilaallista	 liittoutumista	
vastaan.

Venäjän	 sotilasdoktriiniin	 liittyy	 olennai-
sena	 osana	 energiateollisuuden	 suojelu.	
Lyhyesti,	 Fennovoimaa	 rakentava	 ja	 sitä	
myös	omistava	valtionyhtiö	Rosatom	on	
myös	osa	Venäjän	sotavoimia.	Alakurttiin	
viime	 vuonna	 uudelleen	 avatun	 sotilas-
tukikohdan	yhtenä	tehtävänä	on	suojella	
Pyhäjoelle	 rakennettavan	 ydinvoimalan	
kuljetuksia	 ja	 muuta	 toimintaa.	 Kartalla	
se	 näyttää	 huolestuttavalta.	 Itämereen	
alueen	 sotilaallinen	 toiminta	 on	 lisään-
tynyt	 rajusti	 ja	 se	 tulee	 vaikuttamaan	
tulevaisuudessa	enemmän	myös	kaupal-
liseen	liikenteeseen.

Laittomasti	 maahan	 tulleet	 ja	 karkotta-
mispäätöksistä	huolimatta	tänne	jääneet	
paperittomat	 ”pakolaiset”	 radikalisoi-
tuvat	 helposti,	 tai	 saattavat	 aloittaa	 ra-
hoittaa	elämäänsä	rikollisuudella.	Vaikka	
toistaiseksi	 olemme	 välttyneet	 pahem-
malta,	 kuten	 laajamittaisilta	 terroriteoil-
ta,	 niin	 Keski-Euroopassa	 terroritekoja	
on	 tehty	 erityisesti	 Ranskassa.	 Saksassa	
huumekauppa	on	siirtynyt	paperittomien	
ryhmille.	 Meillä	 se	 lienee	 vielä	 kotimai-
sissa	 käsissä.	 Huumeet	 ovatkin	 lähin	 ja	
näkyvin	 turvallisuusuhka	 yhteiskunnas-
samme.	Lähes	kaikilla	on	siitä	 jotain	ko-
kemuksia.	Se	olisi	helppo	saada	kitkettyä	
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400 - 635 469

JÄRJESTÖ

Reserviupseeripiirin syyskokouksessa huomioitiin ansioituneita. Vas. RUL:n kultaisen ansio-
mitalin saaneet Seppo Palomäki, Jaakko Mäkelä, Tuomas Taivalmaa, hopeisen ansiomitalin 
saanut Juha Nikkola ja RUL:n kultaisen ansiomitalin soljen kera saanut Jouni Uusipaasto.
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RAAKA  
RAATTEENTIE

TALVI- JA JATKOSOTA- 
NÄYTTELY 1939-1944

SA-KUVA

Auki lauantaisin klo 12-16, ryhmät sopimuksen  
mukaan. Entisen Lentosotakoulun esikuntaraken- 

nuksessa (Loppusuora 22, 62200 Kauhava).

puh 0400 863 301, kruunusaneeraus@hotmail.com
Liput 5-7 €

Näyttely avoinna 5.11.2016-13.5.2017.

4. PÄÄMAJA-MARSSI
Ylihärmä lauantai 28.1.2017

Ylihärmän Reserviläiset ry järjestää neljännen Pääma-
ja-marssin lauantaina  28.1.

Marssin pituus on n. 13 km. Kokoontuminen Ylihärmän 
yläkoululle, Päämajantie 18, klo 11.30. Kokoontumispai-
kan vieressä paljastetaan n. klo 12 päämajan tapah-
tumista kertova infotaulu. Kuljetus lähtöpaikalle, joka on 
Pakankylä. Marssi päättyy yläkoululle n. klo 15.00, jossa 
ruokailu ja suihkumahdollisuus. Ruokana on silloin 
Viitasalossakin tarjolla ollutta silakkalaatikkoa ja kahvia.

Mannerheim saapui esikuntineen Vaasasta 27.1.1918 Ylihärmään, 
johon hän perusti vapaussodan ensimmäisen päämajansa Viitasalon 

kauppaan. 
Tullessaan Vöyrin ja Ylihärmän rajalle, pysäytti vartio retkikunnan 
tarkastusta varten. Vartionjohtaja, Kaupinmäen isäntä, kysyi ”Mitäs 
miähiä te ootta?” Kysyjälle vastattiin ja vastaus tyydytti vartion 
päämiestä niin että tämä käski avata tien ja sanoi matkaajille ”Toimi-

kaa sitte niinku miähet.” Neuvo huvitti herroja kovin.
Marssi alkaa paikalta jossa Kaupinmäen isäntä pysäytti retkikunnan 

ja päättyy entiselle suojeluskunnan talolle.

Päämaja-marssi tarkoitus on fyysisen kunnon kehit-
täminen. Välillä  levähdys- ja juomatauko. Marssi on 

tarkoitettu kaikille kiinnostuneille.

Hinta 20 €, joka sisältää myös ruokailun.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Mika Mäki 050 591 2610 ukkohalla@gmail.com 

Jukka Yliketola 050 377 1451 jyliketola@gmail.com
Erkki Kallio 050 566 3356 erkkikallio@luukku.com

Lokakuun	 15	 päivä	 järjesti	 Etelä-Poh-
janmaan	MPK	ammuntatestin	Kauha-

van	Hopiavuoren	ampumaradalla.	Testin	
suoritti	reilu	kymmenen	reserviläistä.	Ky-
syessäni	testin	kehittäjältä	komentaja	evp	
Pauli	Salolta	mistä	kaikki	lähti,	valaisi	hän	
asiaa	näin.

-Koulutus	 aloitettiin	 aluksi	 kohteensuo-
jauskursseilla	 vuonna	 2001.	 Pian	 kuiten-
kin	huomattiin,	että	niissä	rynnäkkökivää-
rin	tilanteenmukainen	käsittely	oli	melko	
vaatimatonta	 ja	 asekoulutukseen	 jou-
duttiin	 panostamaan	 muun	 koulutuksen	
kustannuksella.	Tämän	puutteen	korvaa-
miseksi	aloitettiin	jo	seuraavana	vuotena	
kohteensuojausammuntakoulutus.	 Am-
muntakoulutuksen	 taso	 haluttiin	 tietää	
ja	siitä	syystä	kehitin	 testiammunnan	pi-
dettäväksi	 kohteensuojausammunta	2	 ja	
3	kursseilla.

Kaikki alkoi vuosituhannen vaiheessa.

Kysyttäessä	 milloin	 kaikki	 sitten	 alkoi,	
Salo	kertoi:	 -Testin	 kehitin	vuonna	2002.	
Se	on	kooste	erilaisista	aikaisemmin	käy-
tetyistä	 osioista	 ja	 ulkomaisten	 erikois-
joukkojen	 testeistä.	 Testissä	 ammutaan	
40	patruunaa	3	-	150	metrin	etäisyyksiltä.	
Kaikki	ammunnat	tapahtuvat	1	-	5	sekun-
nin	aikarajalla	 erilaisista	 lähtö-	 ja	 ampu-
ma-asennoista.	 Maksimi	 pistemäärä	 on	
200.	Ammuin	jokaisen	osion	muutamaan	
kertaan	 ja	 laitoin	 tavoiteajan	 hieman	
löysemmäksi,	 kuin	 paras	 oma	 aikana.	
Piste-	 ja	 aikarajat	 tulivat	 aika	 sopivak-
si,	 koska	 ensimmäisen	 5	 vuoden	 aikana	
2002-2006	 sen	 ampui	 220	 henkilöä	 ja	
luokat	jakautuivat	1.lka	18,	2.	lka	45,	3	lka	
77	ja	ilman	luokkaa	jäi	80.	Oma	tulokseni	
kurssilla	ammuttuna	oli	160	pistettä	ja	se	
oli	paras	tulos	ainakin	2006	saakka.

Testistä saatava hihamerkki kertoo aseen-
käyttötaidoista.

Suunnittelin	 kohteensuojauskursseille	 hi-
hamerkin,	 jossa	 vihreällä	 kilpipohjalla	 oli	
rynnäkkökivääri.	 Merkin	 reuna	 oli	 musta.	
Kohteensuojausammunnassa	 merkki	 oli	
mahdollista	saada	kulta,	hopea	tai	pronssi-
reunuksella.	Merkki	oli	aluksi	tarkoitus	teh-
dä	 pelkästään	 MPK:n	 kursseilla	 ajettavasi	
epäviralliseksi	merkiksi,	mutta	Vaasan	Soti-
lasläänin	komentaja	eversti	Jorma	Jokisalo	
päätti	vuonna	2004,	että	merkit	kustantaa	
sotilaslääni	 ja	 ne	 jaetaan	 puolustusvoimi-
en	tunnustuksena.	Merkkiin	lisättiin	tämän	
johdosta	 musta	 puolustusvoimien	 tornilo-
go	ja	sen	päälle	Vaasan	vaakunalyhde.	Sa-
malla	myös	 tarkka-ampujakurssien	merkit	
muutettiin	puolustusvoimien	jakamiksi.

Testi	oli	suunniteltu	siis	MPK:n	kursseille,	mut-
ta	sitä	jaettiin	ja	käytettiin	myös	kertaushar-
joituksissa.	 MPK:n	 kurssien	 kohderyhmänä	
olivat	 erityisesti	 sotilasläänin	 vartiokomppa-
nioiden	ja	sotilaspoliisikomppanioiden	henki-
löstöt.	Niihin	sijoitetuille	henkilöille	lähetettiin	
mm	 kutsukirjeitä	 kurssille.	 Maakuntajoukot	
perustettiin	vuonna	2005	 ja	kohteensuojau-
sammunnat	 testeineen	 kuuluivat	 alusta	 al-
kaen	myös	niitten	koulutusohjelmaan.

Ammuntojen	 muuttumista	 enemmän	 ti-
lanteenmukaisiksi	 pidettiin	 reserviläisten	
keskuudessa	 hyvänä	 ja	 motivoivana	 asiana.	
Ammunnassa	 oli	 myös	 selkeät	 tavoitteet.	
Useimmillahan	ampumakoulutus	oli	 tarkoit-
tanut	 aikaisemmin	 pelkästään	 makuuam-
muntaa	 150	 metrin	 etäisyydeltä.	 Kursseilla	
otettiin	 käyttöön	 lataaminen	 ja	 lippaanvaih-
dot	 tukikädellä.	 Tuo	 oli	 siihen	 aikaan	 poik-
keuksellista	 ja	 se	 yritettiin	 jopa	 kieltää	 har-
haoppina.	 Nykyisinhän	 aseen	 käsittely	
tukikädellä	on	pääsääntö.

Juha Härkönen 

Kohteensuojausammuntatesti Hopiavuoressa
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Teknillinen	koulu	lähti	Kauhavalta	Kuorevedelle
Ilmavoimien	Teknillinen	koulu	muutti	Kauhavalta	Kuorevedelle	
yli	 30	 vuoden	 toiminnan	 jälkeen.	Haikeatunnelmaista	 lähtiäis-
tilaisuutta	 kunnioittivat	 läsnäolollaan	 mm.	 Ilmavoimien	 ko-
mentaja	 kenraalimajuri	 Rauno	 Meriö,	 Pohjanmaan	 Sotilaslää-
nin	komentaja	Tauno	Tuominen,	eversti	Veli	Pernaa,	Kauhavan	
kunnanjohtaja	Onni	Laipio	sekä	lukuisa	joukko	eri	yhdistysten	ja	

yhteisöjen	toimihenkilöitä.

Tilaisuuden	 aloitti	 Teknillisen	 koulun	 johtaja	 everstiluutnantti	
Raimo	Laine	pitämällä	koulun	viimeisen	oppitunnin	aiheenaan	
Ilmavoimien	 Teknillisen	 koulun	 eri	 vaiheet.	 Koulun	 historiikin	
esittelyn	 jälkeen	 siirryttiin	Teknillisen	 koulun	 pihamaalle,	 jossa	
kutsuvieraiden	ja	Teknillisen	koulun	henkilökunnan	läsnäollessa	
varuskunnan	päällikkö	eversti	Pernaa	ja	Kauhavan	kunnanjohta-
ja	Laipio	 irroittivat	Teknillisen	koulun	nimilaatan	koulun	ovesta	
ja	luovuttivat	sen	koulun	johtajalle	everstiluutnantti	Raimo	Lai-

neelle	edelleen	Kuorevedelle	vietäväksi.	

Kuortaneen	maastossa	250	reserviläistä	
KUORTANE	–	250	reserviläistä	osallistui	SM-maastokilpailuun	
Kuortaneella.	 Kilpailut	 pidettiin	 ensimmäistä	 kertaa	Reserviur-
heiluliiton	 järjestäminä	 yhteisesti	 upseereille	 ja	 aliupseereille.	
Kartanluvun,	 maastoammunnan	 ja	 suunnistuksen	 yhteispis-
teissä	 vei	 yleisen	 sarjan	 mestaruuden	 luutnantti	 Seppo	 Raula	
Uudellemaalle.		35-vuotiaiden	Suomen	mestariksi	selvisi	yliluut-
nantti	Esko	Ranta	Lahdesta,	Etelä-Pohjanmaan	luutnantti	Paavo	

Vähäpesola	oli	kolmas.	
…	Kuortaneen	reserviläiset	selvisivät	järjestäjinä	suururakastaan	
kunnialla.	 Jorma	 Virkajärvi	 kilpailujen	 johtajana	 voi	 henkäistä	
tyytyväisenä	helpotuksesta.	Kilpailupäivä	aloitettiin	lipunnostol-

la.	Kirkkoherra	Heikki	Vihma	piti	kisahartauden.	

Lakeuden Maanpuolustaja 40 vuotta sitten

Aika vaihtuu – aate säilyy

URHEILU
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Kauhavan	Reserviläiset	ry:n	kautta	aikojen	
ensimmäinen	 SRA-mestaruus	 ratkottiin	

Kauhavan	Pihlajamäen	radalla	1.10.2016.	Vuo-
den	 2016	 Kauhavan	 SRA-mestariksi	 ampui	
upeassa	 syyssäässä	 Mika	 Raninen,	 hopealle	
Heikki	Kylmäkorpi	ja	pronssille	Jari	Suominen.

SRA-toiminta Kauhavalla

Kaikki	alkoi	kun	vuonna	2010	Kauhavan	Re-
serviläisten	 ampumatoimintaa	 laajennettiin	
sovelletuilla	reserviläisammunnoilla.	Yhdistys	
järjesti	 mm.	 SRA-turvakurssin	 yhteistyössä	
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen	 kanssa.	
Toimintaa	ajatellen	yhdistykselle	hankittiin	re-
serviläiskivääri	ja	haulikko.	Näihin	asehankin-
toihin	saatiin	projektitukea	Reserviläisliitolta.

Vuonna	2015	harjoituksia	järjestettiin	vuoden	
aikana	23	kertaa	(joka	toinen	viikko).	Osallis-
tumisia	 SRA-harjoituksissa	 oli	 kaikkiaan	 197	
kappaletta.	 Kuluvan	 vuoden	 aikana	 kävijä-
määrät	ovat	olleet	tasaisessa	kasvussa,	mikä	
osoittaa	lisääntyneen	kiinnostuksen	lajia	koh-
taan.

SRA-ammunnat	 yhdistys	 järjestetää	 pää-
sääntöisesti	 Kauhavan	 Erämiehet	 ry:n	 Pih-
lajamäen	 radalla,	mutta	myös	Hopiavuoren	
ampumarataa	on	hyödynnetty	harjoituksissa.

Mestari ratkesi 1355 laukauksen jälkeen

Rastien	 rakentaminen	 suoritettiin	 jo	 edelli-
senä	iltana.	Jopa	pimeässä	rakennettiin	jotta	
kaikki	olisi	valmiina	kauan	odotettua	päivää	

varten.	 Itse	 kilpailuun	 oli	 rakennettu	 kolme	
erillistä	 rastia,	 mihin	 rata	 antaakin	 hyvät	
mahdollisuudet.	 Rasteina	 olivat	 pistooli-,	 ki-
vääri-	ja	haulikkorastit.	Kilpailun	kiväärirastille	
oli	 mm.	 erikoisuutena	 toteutettu	 osio,	 jossa	
hyödynnettiin	liikkuvaa	hirvikelkkaa,	johon	oli	
kiinnitetty	kaksi	SRA-taulua.	Ampuja	sai	 itse	
ohjata	kelkkaa	etäohjauksesta	haluamassaan	
vaiheessa.

Lauantain	kilpailupäivä	valkeni	upeaan	syys-
säähän.	Kilpailijat	olivat	mukana	mestaruus-
kilpailun	arvolle	kuuluvalla	henkisellä	 latauk-
sella.	Liika	lataus	saattaa	kuitenkin	aiheuttaa	
”toimintahäiriöitä”	niin	ampujassa	kuin	kalus-
tossa,	kuten	kilpailupäivänä	huomattiin.

Jännittävien	 vaiheiden	 jälkeen	 tulokset	 oli-
vat	 myös	 selvillä.	 Vuoden	 2016	 Kauhavan	
SRA-mestariksi	ampui	Mika	Raninen,	hopeal-
le	Heikki	Kylmäkorpi	ja	pronssille	Jari	Suomi-
nen.	Erillisiä	kilpaluokkia	ei	ollut.

Kilpailuun	osallistui	 18	 reserviläistä	 ja	 lauka-
uksia	ammuttiin	yhteensä	1355	kpl.	Kilpailun	
läpiviemiseen	aikaa	kului	noin	viisi	tuntia.

Nyt	 järjestetty	 kilpailu	 toimi	 myös	 hyvänä	
harjoituksena	 mahdollista	 suurempaakin	
järjestettävää	 kilpailua	 varten.	 Ainakin	 Kau-
havan	 mestaruuskilpailut	 tulivat	 jäädäkseen	
vuosittaiseen	harjoituskalenteriin.

Heikki Kylmäkorpi

Kauhavalla kisattiin yhdistyksen SRA-mestaruudesta

Ensimmäinen ampuja. Lauantain kilpailupäivä valkeni upeaan syyssäähän

Vesipatsas.

Kuvat: Jari Suominen

Kuvat: Jari Suominen

Reserviläisten	 SM	 –	 golfkilpailut	 2016	
pidettiin	 Ähtäri	 Golfissä	 viime	 kesän	

lauantaina	9.7.2016.	Sarjoja	oli	kolme	a)	Pb	
HCP	naiset,	 b)	miehet	 18,5	 –	 36,0	 c)	 Pb	
HCP	ja	miehet	lyöntipeli	HCP	(0	–	18,5)

a)
1.	Limnell	Maija	–	Leena,	EeG	29p,	2.	Sa-
limäki	Anitta	KuGo	29p,	3.	Niemi	Kaarina	
NGCC	12p

b)
1.	Karttunen	Veikko,	EeG,	37p,	2.	Kauko-
nen	Timo	 ÄG	 36p,	 3.	 Kuokkanen	 Mika,	
EeG	34p

c)
1.	Mäkelä	Johannes	ÄG	73,	2.	Nummi	Esko	
EPG	73,	3.	Jaatinen	Jari	SaG	73

Osallistujia	oli	51,	kilpailusää	oli	aurinkoinen.

Mikko Savola avaa kilpailun Ähtärin golf-
kentällä

SM-golf Ähtärissä 

Nuoret	ampujat	Isossakyrössä.	Vas.	Ylis-
tarolainen	 Severi	 Hölsö	 ja	 isokyröläiset	
Ville	Ketolainen	ja	Eemeli	Rinta-Koski.	

Ilma-aseiden	 piirinmestaruudet	 ratkot-
tiin	Isossakyrössä	26.11.

Parhaan	 tuloksen	 ilmakiväärillä	 (40ls)	
ampui	 Ylistaron	 Reserviläisten	 Heikki	
Tarkkanen,	 tulos	 386,8.	 	 Kovan	 vastuk-
sen	antoi,	vielä	nuorten	sarjaan	kuuluva,	
Isonkyrön	Reserviläisten	Ville	Ketolainen	
tuloksella	383,4	
Ilmapistoolin	 (60ls)	 yleisen	 sarjan	 voitti	
Isonkyrön	Reserviläisten	Mika	Norolam-
pi,	tulos	532	
Ikämiehistä	paras	oli	Vaasan	Reserviläis-
ten	Arto	Jussila,	tulos	40ls	oli	364.

Ilma-aseiden pm 
Kuntourheilutapahtumat 

aika laji PAIKKA

Päämaja	marssi Ylihärmä

Lauhan	laskeutuminen Kauhajoki

Cooperin	testit Paikkakunnittain

12.8.	 Reserviläispyöräily,	pyörämarssi Alavus

Häjyn	Rinki Ylihärmä

Kilpailut

Ampumahiihto	pien.kiv Jalasjärvi

Ampumahiihto	pistoolilla Isokyrö  

9.4. Hallimestaruus	ruutiasein Vaasa

25.4. Ammunnat	perinnekivääri	100m Ilmajoki 

Kaksoishirvi Jalasjärvi

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

9.5. Ammunnat	perinnepistooli Ilmajoki

20.5. Ammunta	perinnekivääri	ja	kiik.kiv.	300m Kauhava

23.5.	 Palvelusaseammunta		kiv.	Res.ammunta Kauhava

5.6. Ammunta	puoliautomaattikiv.		3-asent.+	m. Vaasa

Palvelusaseammunnat	3	ja	4	(pist) Peräseinäjoki

11.6. Ampumakilpailut	pist Vaasa

Ampumakilpailut	pien.kiv

16.7. SRA Ilmajoki

7.8. Ammunta	puoliautomaattikiv.	150	RA7 Vaasa

5.8. Kenttä,	pystykorva,	kiik.kiv.	,	diopteri Kauhava

30.8. Ampumajuoksu	pien.kiv. Kurikka

28.8. Ampumajuoksu	pistoolilla Seinäjoki

Ilma-ase Jalasjärvi

25.7. Falling	Plate	(järj.	Rauhanturvaajat) Kauhava

29.4. RESUL	AMPUMASUUNNISTUS Kauhajoki

Tulevaa      RESUL esittää vuodelle 2018 pistooliampumajuoksua ja neliottelua

Urheilukalenteri   2017 (alustava) 

Paras	 piiri	 oli	 Etelä-Pohjanmaan	 Reser-
viupseeripiiri	ja	parhaat	yhdistykset	olivat:	

1.	Ähtärin	Reserviupseerikerho
2.	Karttulan	reserviläiset
3.	Tikkurilan	reserviupseerikerho	

Jarmo Mäki-Ketola
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Kiitämme Tukikomppaniayrityksiämme ja toivotamme 
Rauhaisaa Joulua ja menestystä vuodelle 2017.

TUKIKOMPPANIA

OP Kuortane

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

PLAST TIME OY
KAUHAJOKI

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

YLIHÄRMÄNEnsiapu-
ja kortti-

koulutukset

Veljekset Ala-Talkkari Oy

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


