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ANTTI ISOSALO     Liiton syyskokous jär-
jestettiin 17.–18.11.2012 Mikkelissä. Ko-
kousjärjestelyistä vastasivat Suur-Savon 
Reserviläispiiri ja sen jäsenyhdistykset. 
Piiri järjesti kokoustapahtumaan yhteis-
kuljetuksen. Syyskokouksessa käytiin lii-
ton puheenjohtajavaali, jonka voittajaksi 
selviytyi Ähtärin Reservinaliupseerien 
jäsen, kansanedustaja Mikko Savola. Sa-
volasta tuli näin liiton 11. puheenjohtaja. 

Kun piirimme yhdistysten valtuuttamat 
liittokokousedustajat saapuivat Mikke-
liin, oli Mikko Savola jo heitä kokous-
hotellin aulassa vastassa. Mikon ympä-
rillä riitti vilinää, kun kokousedustajat eri 
puolilta Suomea kävivät tervehtimässä ja 
toivottamassa onnea liiton puheenjohtaja-
kilpaan ja sitä edeltävään vaalipaneeliin. 

Vaalipaneelin alkaessa oli sähköä il-
massa ja Mikon taustajoukot suorittivat 
hienovaraista lobbausta viimeiseen asti. 
Vaalipaneelissa Mikon lisäksi vastakkain 
asettautuivat liiton 1. varapuheenjohta-
ja Osmo Suominen sekä kansanedustaja 
Tom Packalén. Osa ehdokkaille laadi-
tuista kysymyksistä osoittautui erittäin 
haastaviksi, mutta ehdokkaat suoriutuivat 
niistä muodollisin mittarein tarkasteltu-
na lähes tasaväkisesti. Mikko esiintyi it-
sevarmasti ja asiantuntevasti, oli nöyrä, 
muttei nöyristellyt. Asiakysymyksissä 
ehdokkaiden välille ei juurikaan syntynyt 
eroja. Packalén erosi kuitenkin selvästi 
kahdesta muusta ehdokkaasta käsityksis-
sään MPK:sta. 

Reserviläisliiton puheenjohtajavaali toi 
syyskokoukseen peräti 101 liiton pai-
kallisyhdistystä ja 118 kokousedustajaa. 
Jaossa oli yhteensä 235 ääntä. Syys-
kokouksen puheenjohtajana toimi Olli 
Nepponen. Hänen johdollaan suoritettiin 
liiton puheenjohtajavaali. Ensimmäisessä 
äänestyksessä Osmo Suominen sai 105, 
Mikko Savola 81 ja Tom Packalén 49 
ääntä. Sekä Suomisen ja Savolan kannat-
tajien joukossa tulos vastaanotettiin huo-
jentuneena. Toisessa, Savolan ja Suomi-
sen välillä käydyssä, äänestyksessä äänet 
jakautuivat 126-109 Mikon hyväksi. Näin 
koko kansan maanpuolustusjärjestöksi it-
seään luonnehtiva Reserviläisliitto sai 30-
vuotiaasta reservin ylikersantista uuden 
puheenjohtajan kaudelle 2013-2014. Sa-
malla sai vastakaikua Mikon taustajouk-
koineen innostuneella otteella tekemä 
vaalityö. Kiitospuheessaan Mikko antoi 
kiitosta kaikille vaalityössä mukana ol-
leille. Kiitoksista saivat osansa myös Äh-
tärin Reservinaliupseerien puheenjohtaja 
sekä piirin puheenjohtaja. 
- Kiitokset myös Tapiolle ja Tapanille, 
Savola listaa. 

Savolasta liiton koko jäsenistön puheenjohtaja 
Moni kokousedustaja näki hyvänä Mikon tuo-
reet omakohtaiset, Maakuntajoukkojen Etelä-
Pohjanmaan komppaniassa saadut, kokemuk-
set asevelvollisuusjärjestelmästämme, joista 
on hyvä ammentaa aineksia edunvalvonta-
työssä käytäviin keskusteluihin. 

Kaupungin vastaanotto yhdistysten virallisille 
kokousedustajille järjestettiin Mikkelin kau-
pungintalolla, jossa valtuuston puheenjohtaja 
Olli Nepponen toivotti vieraat kättelyn jälkeen 
tervetulleeksi. Esille tulivat Mikkelin osuus 
sodissamme, jonka aikaisista ansioista kau-
pungille on myönnetty vapaudenristi. Neppo-
nen kävi läpi myös Mikkelin kaupungin nyky-
tilaa, mainiten mm. kaupungin saaneen pitää 
varuskuntansa. 

Kokouspäivä päättyi iltajuhlaan hotelli Vaaku-
nassa. Sekä liiton puheenjohtajana viimeiset 4 
vuotta toiminut Markku Pakkanen että tuore 
puheenjohtaja Mikko Savola osoittautuivat 
illan aikana laulutaitoisiksi miehiksi. Kotiin 
unohtuneet laulunsanat Pakkanen korvasi sa-
noittamalla suurelle yleisölle hieman tunte-
mattomamman kappaleen yleisön edustajalta 
lainatun ajokortin sisältämin tiedoin. Mikon 
esittämä kappale ”Älä puhu mulle rakkaures-
ta, son liian vaikia asia” oli erityisesti kau-
niimman sukupuolen edustajien mieleen. 

Savola: Kisasta 
tulee tiukka 
ANTTI ISOSALO      Etukäteen arvioituna pu-
heenjohtajakilpailusta odotettiin tiukkaa. Mik-
ko itse arvioi, että paljon ratkaisee, miten oma 
väki lähtee mukaan. 

Kamppailun ratkettua Mikko kuvasi tulevaa 
tehtäväänsä Suomen suurimman maanpuolus-
tusjärjestön peräsimessä vaativaksi. 
- Nöyrin mielin lähden liittoa luotsaamaan, 
Mikko vakuuttaa. 

Vaalikampanjassaan Mikko puhui Reservi-
läisliiton näkyvyyden lisäämisen puolesta. Li-
säksi hän painotti kentän äänen parempaa esil-
letuloa liiton kannanotoissa. Toimintaa Savola 
haluaa kehitettävän ajan hengen mukaisesti. 
- Liitto voi vaikuttaa siihen, mihin suuntaan 
maanpuolustusta viedään Suomessa. Toimin-
taan hän toivoo mukaan lisää nuoria, naisia ja 
miehiä. 

Savola lupaa ottaa reserviläisten asioita esille 
myös eduskunnassa. 

Savolan perheeseen kuuluu vaimo ja vuonna 
2010 syntynyt poika. Vaimo onnitteli Mikkoa 
tuoreeltaan vaalivoiton jälkeen. 
- Kun kerroin päässeeni puheenjohtajaksi, 
vaimon kannustavat sanat olivat ”Tiesin sen”, 
Mikko naurahtaa.

Isolla joukolla lähtivät eteläpohjalaiset kannustamaan ja kannattamaan omaa ehdo-
kastaan. Kuva: Jaakko Liinamaa

Mikko Savolalla ja Ähtärin puheenjohtaja Tapio Makkosella oli syytä hymyyn äänes-
tystuloksen ratkettua. Kuva: Jaakko Liinamaa  

Puolustusministeri on 
Suomen Reserviup-
seeriliiton esityksestä 
myöntänyt Reserviup-
seeriliiton kultaisen 
ansiomitalin Tuomo 
Kotkaniemelle. Re-
serviupseeripiirin pu-
heenjohtaja Kari Ra-
tavaara luovutti sen.
Itsenäisyyspäivän vas-
taanottojuhlassa, jossa 
jaettiin myös piirien 
omia mitaleja. 
Mitalistit Tapani Kais-
tila, Veikko Hakala ja 
mitalin suunnittelija 
Antti Isosalo. 
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Sysilampi 
vapaalle 

RESUL:sta
Reserviläisurheiluliittoa muu-
taman vuoden luotsannut sei-
näjokinen puheenjohtaja Timo 
Sysilampi ei enää asettunut eh-
dolle seuraavaksi puheenjohta-
jakaudeksi. Uudeksi puheen-
johtajaksi valittiin Tor-Erik 
Lindqvist Salosta.
RESUL:n hallitukseen valittiin 
uutena jäsenenä Reserviläis-
piirin puheenjohtaja Tapani 
Kaistila Kurikasta.

”Pääasia on, että he saisivat 
kasvaa hyvien ihmisten hoi-
vassa, 
että he oppisivat rehellisellä 
työllä ansaitsemaan leipän-
sä, rakastamaan Isänmaata, 
ja että he oppisivat jo lap-
sesta saakka turvaamaan 
toisiinsa ja Jumalan ar-
moon.”

Hartauden alkusanat on 
kirjoitettu rintamalta joulu-
kuun alussa vuonna 1939 
- talvisodan sytyttyä. Ko-
tona kirjettä lukivat itsenäi-
syyspäivän tienoilla vaimo 
ja pienet lapset. Kirjeessä 
tulee esille syvä huoli per-
heestä, mutta muutamaan 
riviin on kiteytetty myös 
kaikki elämässä oikeasti 
tärkeä. 35-vuotias reservin 
kersantti oli valmis lähte-
mään rintamalle puolusta-
maan isänmaataan, koska 
hänen sydämessään rakasta 
ja korvaamattoman tärkeää 
olivat perhe; puoliso ja nel-
jän lapsen tulevaisuus. 

Itsenäisyyspäivän hartau-
dessa on hyvä kysyä itsel-
tään: Mikä minulle on tässä 
maassa niin rakasta, että 
olisin valmis sitä puolus-
tamaan, tarvittaessa vaikka 
sodassa? 

Varusmiesaika antaa mah-
dollisuuden nähdä asioita 
eri tavoin kuin aiemmin. 

Me teimme sen 
    

Piirimme ehdokas Mikko Savola Ähtäristä valittiin Mikke-
lin syyskokouksessa liittomme uudeksi puheenjohtajaksi. 
Kisa oli mielenkiintoinen ja tiukka, tuoden kuitenkin sel-
västi esiin muutoshalukkuuden. Tarkempi kokousselvitys 
on tämän lehden etusivulla. 

Mikkelin kaksipäiväisen syyskokoustapahtuman päät-
täneessä maanpuolustusjuhlassa väistyvä puheenjohtaja 
Markku Pakkanen muisteli erityisellä lämmöllä käyntejään 
piireissä ja yhdistyksissä. Pakkasen kauteen osui poikkeuk-
sellisen haastavia asioita. Päätöspuheessaan Pakkanen ker-
tasi kodinturvajoukkojen ja erityisesti aselain uudistuksen 
ympärillä käytyä keskustelua, johon pieni osa jäsenistöä 
osallistui epärealistin odotuksin.

Haasteita tulee olemaan myös Savolalla. Hän sai johdetta-
vakseen maan suurimman maanpuolustusjärjestön, jäsen-
määrän ollessa 36 000. Liiton hän aikoo luotsata entistä 
tunnetummaksi ja vaikutusvaltaisemmaksi järjestöksi. Sa-
nansa on liitolla sanottavana kaikissa maanpuolustuksesta 
käytävissä keskusteluissa.

Hyvä näin. Mikko on nuoresta iästään huolimatta kouliin-
tunut keulakuva, nuorekasta ilmettä hakevalle liitollemme. 
Hän tietää ja tuntee maanpuolustukseen liittyvät ongelmat 
erittäin hyvin. Hänellä on hyvät verkostot eduskunnassa, 
niin ministeriöihin kuin puolustusvoimiin. Näillä meriiteil-
lä hän sai kannatusta äänestyksessä läpi valtakunnan, joten 
tästä on hyvä aloittaa ja jatkaa Reserviläisliiton kehittämis-
tä uudelle vuosikymmenelle.

Itsenäisyys on iloinen asia

Suomen itsenäisyyspäivänä meillä on monia perinteitä, ne 
alkavat aamulla lipunnostolla, jatkuen juhlajumalanpalve-
luksilla. Monet vierailevat sankarihaudoilla muistamassa 
sodissa kaatuneita, haudoille viedään kynttilät ja reserviläi-
set ovat järjestäneet sankarihautausmaalle kunniavartion.  
Ilta vierähtää leppoisasti seuratessa televisiosta juhlavas-
taanottoa Presidentinlinnasta. Ei kiirettä, ei huolen häivää.

Perinteitä vaalimme reserviläispiirien yhteisellä itsenäi-
syyspäivän vastaanotolla joka pidettiin tänä vuonna Kauha-
van upseerikerholla. Juhla oli tätä kirjoittaessani vielä edes-
säpäin mutta ennakkotietojen mukaan paikalle oli tulossa 
ennätysmäärä juhlijoita. Illan ohjelma oli myös perinteinen, 
hyvää ruokaa, elävää musiikkia, rakentavia keskusteluja 
sekä laulua, hyvässä seurassa. Tilaisuutemme päättyi perin-
teisesti Maamme lauluun.

Toivotan piirin ja omasta puolesta kaikille itsenäisyyspäi-
vänä huomionosoituksen tai ylennyksen saaneille mitä jyr-
kimmät onnittelut. Kaikille lukijoille toivotan, rauhallista 
joulunaikaa sekä hyvää uutta vuotta.

Tapani Kaistila, puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry

Maavoimien kenttärovasti Vesa Aurénin itsenäisyyspäivän puhe Tampereella 2011

Mikä minulle on tärkeää?
Yhden kotiutuvan varus-
miehen sanoin ”Äitin lei-
poma pulla maistuu intin 
jälkeen paremmalle kuin 
ennen inttiä” tai toisen sa-
noin ”arvostan enemmän 
vanhempiani ” ja vielä yh-
den sanoin ”Tämä oli ehkä 
paras vuosi elämästäni. 
Olen oppinut intissä sel-
laista, että vaikka elämässä 
tulee minkälaisia esteitä 
tahansa, niin niistä on pääs-
tävä yli. Ei pidä luovuttaa. 
- Minulla on mahtavat int-
tikaverit.”

Mikä minulle on tärkeää? 
Evakkotien kulkeneelta 
äidiltä me lapset opimme 
kotona, vaikka Satakun-
nassa asuttiinkin, karjalais-
ta iloisuutta, valoisuutta ja 
puheliaisuutta, opittiin että 
yhdessä ahkeroidaan ja pi-
detään huolta toinen toises-
ta, ja - ´asioilla on taipumus 
järjestyä´. Tärkeitä asioita 
juurrutti meihin vaatimaton, 
kärsivällisen lempeä äiti.

Isäni on syntynyt 30-lu-
vun alussa, minä 60-luvun 
alussa ja poikani 90-luvun 
alussa. Minun sukuani on 
elänyt tässä maassa ainakin 
kymmenen miespolvea, ja 
sukupolvien ketjussa olen 
imenyt itseeni isältä po-
jalle siirtyneen väkevän 
isänmaan rakkauden Ehkä 
siksi tunnen niin läheisiksi 

veteraanit ja sen sukupol-
ven, joka kädet mullassa ja 
veressä puolusti tätä maata 
- eikä vain itselleen - vaan 
tuleville sukupolville. Mut-
ta tässä isien ketjussa minä 
olen ikäisteni miesten ta-
voin ollut sittenkin liian vä-
hän läsnä lasten elämässä ja 
kotona heitä kasvattamassa.  
Puuliiterin teko takapihalle 
ei oikein vakuuta rakkau-
den tekona puolisoakaan 
taloremontin jatkuessa ja 
jatkuessa.

Hätä nuorten ja perheiden 
elämässä ilmenee myös 
varusmiesten pahana olona 
ja palveluksen keskeytymi-
sinä. Samalla kun nuorten 
enemmistön hyvinvointi 
lisääntyy, viimeisen viiden-
neksen pahoinvointi kas-
vaa. Lehdessä oli otsikko: 
”Suomessa elää isättömien 
lasten ja ylikuormitettujen 
yksinhuoltajaäitien suku-
polvi”.  Meidän isien ja äi-
tien, kummien, mummien, 
pappojen ja suvun tehtävä 
on antaa lapsillemme kaik-
ki se huolenpito, mitä he 
oikeasti tarvitsevat.  

Olin vanhainkodissa käy-
mässä. Yhden huoneen 
ovella pysähdyttiin, huo-
neessa oli vain yksi potilas. 
Vanhus oli maannut sän-
gyssä halvaantuneena vuo-
sia, eikä kyennyt puhumaan 

”Pääasia on, että he sai-
sivat kasvaa hyvien ih-
misten hoivassa, 
että he oppisivat rehel-
lisellä työllä ansaitse-
maan leipänsä, rakasta-
maan Isänmaata, 
ja että he oppisivat jo 
lapsesta saakka turvaa-
maan toisiinsa ja Juma-
lan armoon.”

Reserviupseeripiirimme 60. 
toimintavuosi alkaa lähes-
tyä loppuaan.  Kotoisen ja 
lämminhenkisen juhlamme 
jälkitunnelmissa tahdon 
vielä kiittää kaikkia meitä 
muistaneita ja juhlassamme 
esiintyneitä.  Veljes- ja si-
sarjärjestöjen sekä monien 
yhteistyökumppaneiden on-
nittelut lämmittivät aidosti 
syksyn koleudessa.

Kuluneen juhlavuoden 
aikana on reserviläispii-
riemme alueella toteutettu 
monta hienoa tapahtumaa 
joita järjestämässä on ollut 
iso joukko aktiivisia ihmi-
siä.  Nämä tapahtumat eivät 
synny itsestään ja sitä aina 
toivoo, että hyvä osallistu-
jamäärä olisi yksi kiitos jär-
jestäjille. Kohtalaisesti väki 
on toki tapahtumiin osallis-
tunutkin.
   
Erityisen hienon ja suuren 
työn tekivät jurvalaiset re-
serviläiset toteuttaessaan 
Nikkari-jotoksen syyskuun 
puolivälissä.  Palautetilai-
suudessa saimme kuulla, 

että osanottajilta saatu pa-
laute on ollut pääsääntöi-
sesti positiivista.  Erityisesti 
kehuttiin hyviä rastitehtäviä 
sekä hyvää tunnelmaa ja 
järjestäjien rentoa ja positii-
vista otetta.

Eteläpohjalainen maanpuo-
lustustyö on tänä päivänä 
korkeassa kurssissa valta-
kunnallisestikin.  Reservi-
läisliito sai uuden puheen-
johtajan, ähtäriläisen Mikko 
Savolan.  Jorman Kallio 
Lapualta valittiin jatka-
maan Reserviupseeriliiton 
valtuuston puheenjohtaja-
na. Vaikka seinäjokelainen 
Timo Sysilampi luopuikin 
Reserviläisurheiluliiton pu-
heenjohtajuudesta, kuuluu 
äänemme sielläkin, sillä 
liiton hallitukseen valittiin 
Tapani Kaistila Kurikasta. 
Reilut onnittelut kaikille 
valituille!

Lehden ilmestyessä on juu-
ri vietetty Suomen 95:ttä 
Itsenäisyyspäivää.  Olem-
me taas ylpeinä saaneet 
olla kunniavartiossa niillä 

tutuilla paasilla, joilla kun-
nioitetaan itsenäisyytemme 
puolesta kaatuneita soturei-
ta.  He olivat oman aikansa 
reserviläisiä, jotka joutuivat 
astumaan siihen todelliseen 
sa-joukkoon.  
Meitä nykyreserviläisiä on 
saatettu muistaa ylennyksin 
tai mitalein.  Vaikka ansi-
omme itsenäisyyttämme 
ase kädessä puolustaneisiin 
verrattuna ovatkin kovin 
vaatimattomat, ansaitsevat 
ylennetyt ja muut palkitut 
vilpittömän onnittelun tänä-
kin päivänä.  Aate ja vete-
raanien perintö velvoittaa!

Vuoden lähestyessä loppu-
aan haluan kiittää kaikkia 
reserviläistoiminnassa ja 
vapaaehtoisessa maanpuo-
lustustyössä mukana ollei-
ta yhteisin asiamme eteen 
tehdystä työstä ja toivottaa 
kaikille Hyvää Joulua ja 
menestystä tulevalle vuo-
delle.

Kari Ratavaara
puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaan 
Reserviupseeripiiri  

Tähtihetkiä ja kiitoksia.

Piirimme perustaja- ja 
knniajäsen ja perustavan 
kokouksen sihteeri Kul-
lervo Kemppinen nukkui 
pois Kaunialan sairaalassa 
syyskuussa. Kemppinen 
oli aktiivisesti mukana jo 
ennen sotia ja sotien jäl-
keen maanpuolustustyössä 
Kauhavalla. Sota-aikana 
hän palveli ilmavoimissa 
tähystäjäupseerina ja Ilma-
sotakoululla kouluttajana. 
Suoritettuaan oikeustieteen 

Kullervo Kemppinen 
24.6.1921 – 16.9.2012 

kandidaatin tutkinnon Hel-
singin yliopistossa Kul-
lervo Kemppinen palasi 
Kauhavalle, jonne perusti 
asianajotoimistona ja toimi 
myös sivutoimisena vero-
johtajana. 
Vuonna 1962 Kullervo 
Kemppinen siirtyi Helsin-
kiin osakkaaksi asianajotoi-
mistoon, jonka nimeksi tuli 
Borenius & Kemppinen
Etelä-Suomessa Kemppi-
sen aktiivinen osallistumi-

nen vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön väheni. 
Sodan loppumisesta saakka 
Kemppinen oli innostunut 
eräretkeilystä. Helsingistä 
käsin hän osallistui lukui-
sille Lapin vaelluksille sekä 
yksin että ryhmien vetäjä-
nä. Kullervo Kemppinen oli 
tunnettu myös kirjailijana, 
joka kirjoitti useita ilmailu- 
ja asianajoalan muistelmia, 
sekä nelisenkymmentä erä- 
ja tunturivaelluskirjaa. 

Etelä-Pohjanmaan Reserviup-
seeripiiri kunnioittaa perustajajä-
senensä muistoa. 

- mutta ”voithan sinä käydä 
häntä katsomassa”.  Arasti 
astuin huoneeseen. Vanhus 
makasi selällään vuoteella 
silmät auki, eikä reagoinut 
minuun millään tavalla. 
Hoitaja vetäytyi hienotun-
teisesti käytävään. Olimme 
kahden.  Hänessä oli jotain 
samaa kuin nukkuvassa lap-
sessa ja silitin varovasti hä-
nen hiuksiaan. Kerroin, että 
olen pappi, sitten panin kä-
den hänen otsalleen ja luin 
synninpäästön ja Herran 
siunauksen.

Ensimmäisten sanojen aika-
na vanhuksen silmistä alkoi 
valua kyyneleitä, - yhä vain 
lisää kyyneleitä. Katsoim-
me siinä toisiamme, kohta 
meillä kummallakin oli sil-
mät täynnä kyyneleitä. Ju-
malan edessä olimme mo-
lemmat armoa tarvitsevia 
ihmisiä, Jumalan silmissä 
meistä kumpikin oli kor-
vaamaton ja arvokas. Eikä 
tässä maassa tai maailmassa 
muita ihmisiä olekaan kuin 
Jumalan ihmisiä, - Jumalan 
armoa tarvitsevia ihmisiä!

Kauhavalle on perustettu 
Kauhavan Lentosotakoulun 
Perinneyhdistys. Perusta-
miskirjan allekirjoitti 26 
paikalle saapunutta hen-
kilöä, jotka kokivat perin-
teen säilyttämisen Kau-
havalla välttämättömäksi. 
Yhdistyksen 11-jäseniseen 
hallitukseen valittiin eri-
laisten Lentosotakoulua 
lähellä olevien tahojen, 
kuten maanpuolustusjärjes-
töjen, edustus. Sääntöjensä 
mukaan yhdistyksen toiminnan 
tarkoituksena on maanpuo-
lustushengen ylläpitäminen, 
maanpuolustustietouden 
lisääminen ja levittäminen, 
Ilmavoimien ja Lentosota-
koulun perinteiden ja il-
mailuhengen vaaliminen, 
Ilmasotakoulussa/Lento-
sotakoulussa palvelleiden 
ja palvelevien yhdyssiteenä 
toimiminen sekä yhteistoi-
minta muiden maanpuolus-

tus- ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa.
Yhdistyksen kiireellise-
nä tehtävänä on selvittää 
yhdessä Lentosotakoulun, 
Lentosotakoulun Killan ja 
Kauhavan kaupungin kans-
sa, mihin Lentosotakoulun 
tiloissa tähän saakka si-
jainnut perinnemateriaali 
Kauhavalla sijoitetaan. Ma-
teriaalin luetteloimisesta ja 
tallettamisesta huolehtivat 
yhteistyössä Perinneyhdis-
tys ja Lentosotakoulu.
Vuonna 2014 päättyy 85 
vuotta Kauhavalla kestä-
nyt sotilaslentäjä- ja muu 
sotilaskoulutus. Lentosota-
koulussa/Ilmasotakoulussa 
palvelleet sotilaat ja siviilit 
ovat vaikuttaneet monin eri 
tavoin kauhavalaiseen elä-
mänmuotoon; samoin hen-
kilökunta on osaltaan anta-
nut merkittävän panoksen 
paikkakunnan kehitykselle.
Meidän velvollisuutemme 

kauhavalaisina on huoleh-
tia Lentosotakoulun histo-
riallisen perinnön säilyttä-
misestä myös jälkipolville. 
Samalla vetoamme myös 
kaikkiin eteläpohjalaisiin, 
koska Lentosotakoulu on 
ollut tärkeä koko maakun-
nan identiteetille.
Tähän työhön tarvitsemme 
tukeasi. Liity Perinneyhdis-
tyksen jäseneksi!
”He lensivät, että te saisit-
te lentää”, kuten koulukone 
Pyry-muistomerkin paljas-
tuslaattaan on kirjoitettu.

Olli Nieminen
puheenjohtaja
Kauhavan Lentosotakoulun 
Perinneyhdistys ry

Lisätietoja: yhdistyksen puheen-
johtaja Olli Nieminen (050 356 
6846) sekä varapuheenjohtajat 
Martti Rajaniemi (040 546 6391) ja 
Matti Passiniemi (050 505 4196).
Yhdistys ottaa sekä henkilö- että 
kannatusjäseniä.

 Lentosotakoulun perinneyhdistys perustettu
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Reserviläispiirin ensi vuo-
den teemana on liiton esi-
merkkiä noudattaen ''Reser-
vi - maanpuolustuksemme 
perusta''. Yhtenä painopis-
tealueena siihen sisältyy 
jäsenistön kannustaminen 
omatoimiseen kouluttautu-
miseen. 

Piirin syyskokouksessa va-
littiin myös piirihallituksen 
edustajat kaudelle 2013-
2014. Piirin puheenjohta-
jana valittiin yksimielisesti 
jatkamaan Tapani Kaistila. 

Piirin ehdokkaiksi Reservi-
läisliiton liittohallitukseen 
kaudelle 2013-2014 valitiin 
Tapani Kaistila ja Jaakko 
Liinamaa. 

Syyskokousta edelsi Alahär-
män Reserviläisten 50-vuo-
tisjuhla 

Tervehdyssanat lausunut 
Alahärmän Reserviläisten 
puheenjohtaja Harri Yli-
Rahnasto kertoi yhteistyön 

olleen Alahärmässä kantava 
voima. 
- Toimintaa järjestellään ja 
johdetaan paikalla ollen, 
edestä ja kukin vuorollaan 
eri tehtävissä toimien, Yli-
Rahnasto kuvaa. 

Reserviläisyhdistyksen 
elinvoimasta vastaavat Yli-
Rahnaston mukaan yhdis-
tyksen jäsenet. Alahärmässä 
maanpuolustustahdon edis-
tämisessä on puheenjohtaja 
Yli-Rahnaston näkemyksen 
mukaan onnistuttu hyvin. 
- Kiitos siitä teille kaikille 
mukana olleille ja siihen 
myötävaikuttaneille. Tästä 
on hyvä jatkaa kohti täyttä 
sataa, Yli-Rahnasto päättää. 

Juhlapuheen piti Lentosota-
koulun apulaisjohtaja evers-
tiluutnantti Antti Koskela. 
Everstiluutnantti Koskela 
luonnehti yleisen asevel-
vollisuuden ja reserviläisar-
meijan mahdollistavan 
puolustusvoimien ja muun 
yhteiskunnan luonnollisen 
vuorovaikutuksen.

Alahärmässä 50-vuotisjuhla ja piirin kokous

Juhlassa jaettiin huomionosoituksia ansioituneille jäsenille 

Sotavuosina 1942-1944 suo-
malaiset hakkasivat talkoilla 
polttopuita yli 3,4 miljoonaa 
halkomottia, jotta ankarasta 
polttopuupulasta selvittiin. Yh-
den kuution halkomotin teosta 
sai tunnustukseksi rautaisen 
kirvesmerkin. Neljästä motista 
sai hopeisen ansiomerkin, kuu-

Virtain Kurjenkylässä 
29.5.1925 syntynyt Esko 
Kohtala teki 13 vuotiaana 
ensimmäisen korvasimil-
la varustetun koivumotin. 
Mottien teko jatkui Isonie-
men metsässä ja seuraava-
na kesänä hän osti mottien 
teosta saaduilla rahoillaan 
ensimmäisen polkupyörän-
sä: Maaseutu  numero 1, T 
J Vainionpää, Alavus as luki 
pyörön nimiössä, ostopaik-
ka oli J V Kujalan sekata-
varakauppa Kalakosken 
risteyksessä. Pyörällä Esko  
sitten kulki rippikouluun. 
Muutama vuosi eteenpäin 
ja Eskon pyörä otettiin Suo-
men armeijan käyttöön. Itse 
mies lähti armeijaan pari 
kuukautta ennen kahdek-
saatoista syntymäpäiväänsä 
12.4. ja oli sillä reissulla 
kaksi vuotta ja rapeat.
Esimerkillinen sotaveteraa-

ni Esko Kohtala haluaa nyt 
vauhdittaa Sotaveteraani-
keräyksen rautakiveiden 
myyntiä. Hän oli toritapah-
tumassa keihäänheittäjien 
Tero Pitkämäen ja Ari Man-
nion kanssa kertoen , että 
motteja on tullut tehdyksi 
satoja ja satoja. Motto so-
dasta selvittyään: Ei saa olla 
paha mieli. Sodan tiimmel-
lyksessä hän näin päätti.

Mottien tekijä omatekoisen 
pokasahan kanssa. Toista 
vastaavaa ei ole tullut vas-
taan. Kirveellä sen tein ja 
puukolla viimeistelin. Kir-
vesvarret ovat myös hänen  
taidokkaita aikaansaannok-
siaan. Ponsi keksittiin sil-
loin ja se on estänyt monel-
ta pahalta turmalta – kirves 
pysyy kädessä eikä lipsu 
jalkaan. 
Kuva ja teksti: TUOMO KOTKANIEMI

Sotaveteraani  Esko
sotaveteraanien asialla

destatoista motista kultaisen ja 
48 motista suurkirvesmerkin.
Tämä Mottimerkki on taottu 
alkuperäisen kirvesmerkin 
mukaan. Merkin myyntituotto 
käytetään itsenäisyytemme 
puolesta taistelleiden hyväksi.
Merkin koko on 16 x 11 mm ja 
siinä on takana pinssikiinnitys. 

Sotiemme 
veteraanit

Lapuan Reservinaliupseerien/Reserviläisten puheenjohtajia.  Vas. Markus Ylitalo, 
Jukka Ylimäki, Kaarlo Koskiniemi, Markus Jänikselä ja nykyinen puheenjohtaja 
Petri Myllykoski, joka on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana vuoden 2012 alusta.   
Kuva: via Lapuan Reserviläiset ry. 

ANTTI ISOSALO Lapuan Re-
serviläiset juhlisti toimin-
tansa 50-vuotista taival-
talauantaina 10.11.2012. 
Juhlapuhujaksi oli kutsuttu 
Kauhavan Lentosotakoulun 
johtaja eversti Jukka Ahl-
berg.

- Kunnioitetut Sotiemme 
veteraanit, Herra Eversti, 
Arvoisat juhlavieraat. Näin 
Lapuan Reserviläiset ry:n 
puheenjohtaja Petri Mylly-
koski avasi yhdistyksensä 
50-vuotisjuhlan. 
Myllykoski käsitteli pu-
heessaan reserviläisyyttä ja 
reserviläisiin kohdistuvia 
odotuksia. Puheessa tuli 
esiin omaehtoinen koulut-
tautuminen MPK:n kurs-
seilla ja ne erilaiset tehtävät, 
joita kyseinen toimintamuo-
to tarjoaa. Puheenjohtaja 
Myllykosken puheessa tuli 
esille myös meitä kaikkia 
askarruttava kysymys siitä 
miten pärjäsimme kriisiajan 
oloissa antamamme valan 
mukaisesti.
- Entäpä, jos nyt pitäisi läh-
teä rintamalle, Myllykos-
ki kysyi ottaen rohkeasti 
esimerkin omasta elämäs-
tään. Vuonna 1998 Vaasan 
Rannikkopatteristossa ase-
palveluksensa suorittanut 
Myllykoski kertoi muuta-
man vuoden takaisista läh-
tökohdistaan, pohdinnois-
taan ja niistä seuranneesta 

suunnanmuutoksesta. Kol-
me puolimaratonia ja yhtä 
kokonaista myöhemmin 
hän toivoi esimerkkinsä 
kannustavan jokaista otta-
maan itse vastuunsa omas-
ta kenttäkelpoisuudestaan. 
Kuulioille Myllykoski jätti 
pohdittavaksi seuraavan 
kysymyksen:
- Olenko minä kykenevä 
puolustamaan isänmaatani?

Viisi vuosikymmentä maanpuolustustyötä - 
Lapuan Reserviläiset miehen ikään

Juhlapuheen piti Lentosota-
koulun johtaja eversti Jukka 
Ahlberg. Hän toivoi puhees-
saan Lapuan Reserviläisten 
astuvan osaltaan täyttämään 
sitä vajetta jonka Puolustus-
voimien harjoitustoiminnan 
tilapäinen väheneminen ja 
Lentosotakoulun lakkautta-
minen Etelä-Pohjanmaalla 
aiheuttaa. Eversti Ahlberg 
esitti myös mielenkiin-
toisen ajatuksen siitä, että 

varuskunnat voisivat jär-
jestää yhdistetyn kutsunta-,  
terveydenhuolto- ja amma-
tinvalintaviikon kaikille pe-
ruskoulun päättäneille nuo-
rille. Ahlbergin esittämässä 
mallissa nuorille tehtäisiin 
terveystarkastukset, sovel-
tuvuustestit ja opastettaisiin
oikeisiin ruokailu-, lepo- ja 
liikuntatottumuksiin sekä 
koulutukseen ja työelämään 
hakeutumisessa.

Jorma Kallio valittiin yksi-
mielisesti jatkamaan Reser-
viupseeriliiton liittovaltuus-
ton puheenjohtajana ensi 
vuonna.  
Kallio kertoi, että Reser-
viupseeriliitolla menee 
hyvin. Liiton jäsenyys 
kiinnostaa ja nuoret liitty-

vät jäseneksi jo RUK:ssa. 
Tilanne on tämän päivän 
yhdistysmaailmassa hyvin 
harvinainen.  Kallio kehot-
ti kiinnittämään huomiota, 
myös piirin toimintasuun-
nitelman painopistealuee-
na olevaan  jäsenhuoltoon.  

Kallio jatkaa liittovaltuuston 
puheenjohtajana.

Nuorten vasta toimintaan 
liittyneiden reservin upsee-
rien tulee kokea, että omalla 
liitolla ja kerholla on tarjol-
la heille monipuolista toi-
mintaa ja mahdollisuuksia 
kehittää omia johtamis- ja 
sotilastaitojaan. 

ANTTI ISOSALO
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MPK:n kurssikalenteri kevät 2013

27.01   Tammisunnuntai juhlan järjestäjät,  Laihia  
09. -10.02. Winter Sniper,    Niinisalo  
16. -16.02  PV:n materiaalikoulutus,   Lentosotak. 
23. -24.02  Jääkärihiihto,    Vesterö  
05.03   Varautuminen sähkökatkoihin,  Alavus  
09. -10.03. Kouluttamisen peruskurssi,   Seinäjoki 
09. -10.03. Viestikurssi/ Taist viestiliikennetaidot,  Kauhava 
12.03     Varautuminen sähkökatkoihin,  Suomenselkä  
16. -17.03. EA 2,    Seinäjoki  
16. -17.03. Esikuntatyöskentelyn perusteet,  Kauhava  
19.03     Varautuminen sähkökatkoihin,  Suupohja  
22. -24.03. SRA Turvakurssi,    Ilmajoki 
23. -24.03. Kohteensuojauksen peruskurssi,  Kauhava   
26.03    Varautuminen sähkökatkoihin,  Seinäjoki  
Huhtikuu    Armeijaan astuvien sotilastaitopäivä,  Seinäjoki  
06.04    PV:n ajolupakoulutus,   Kauhava  
06. -07.04. Taktinen kivääri 1, Lentosotakoulu Kauhava  
11. -14.04. PAUHA / Nuorten tutustuminen 
   Puolustusvoimiin,           Kauhava/ Lohtaja  
12. -14.04  PAUHA / Nuorten tutustuminen 
   Puolustusvoimiin,             Kurikka/ Lohtaja  
12. -14.04. PAUHA / Alueturvallisuus ja vartiointi,  Lohtaja  
12. -14.04. PAUHA Joukkomuonitus,   Lohtaja  
12. -14.04. PAUHA Perusyksikön hallinto- ja huolto 
13. -14.04. PAUHA Asutuskeskustaistelu,  Lohtaja  
13. -14.04. PAUHA/ Henkilösuojaus 1,   Lohtaja 
13. -14.04. PAUHA TA jatko,    Lohtaja  
23.04   Tukikomppanian vierailu,             Lentosotakoulu  
24. -25.04. Spurtti Stetsaa,    Kauhava  
27.04     Partiotaitokisa Impivaaran Ihmeet  MPK:n tsto 

Mikä oli parasta kurssilla? 
No, Ismo tietysti! Sotilas-
koira Ismo teki ensimmäisen 
virallisen näytösesiintymi-
sensä Kehitysvammaisten 
turvakurssin osallistujille 
Kauhavan Lentosotakoulul-
la lokakuun puolivälissä. 
Katala rosvo yritti ampua 
häntä kiinni ottamaan tul-
leita sotilaspoliiseja. Polii-
sit joutuivat aseen räiskees-
sä suojautumaan puiden 
taakse. Apuun pyydettiin 
saksanpaimenkoira Ismoa 
ohjaajineen. Ja eihän siinä 
roistolla ollut kahta sanaa 
sanottavana, kun Ismo nap-
pasi salaman nopeasti ka-
verin kanveesiin ja poliisit 
saivat laitettua hänelle kä-
siraudat.
Turvallisuus on meille jo-
kaiselle tärkeä asia, ollaan 
sitten kotona, töissä tai 
matkoilla. Kahden päivän 
turvakurssille saapui lähes 
kolmekymmentä osallistu-
jaa eri puolilta Pohjanmaa-
ta. Osa tuli linja-autolla 
Kauhajoen ja Seinäjoen 
suunnasta, osa henkilöau-
tolla Keski-Pohjanmaalta 
sekä muutama vielä junal-
lakin Kokkolasta ja Vaasas-
ta. Reippaita, omatoimisia 
ja innostuneita kurssilaisia 
olivat kaikki tyyni.
Turvallisuuden puolustajat
Tulipalon sattuessa on 
tärkeää tietää miten pitää 
toimia. Ensin harjoiteltiin 
hätäilmoituksen tekemistä 
puhelimella. Sitten kokeil-

tiin alkusammutusta ja sam-
mutusvälineiden käyttöä. 
Lisäksi kurssilaiset pääsivät 
tutkimaan Kauhavan kau-
pungin palolaitoksen hienoa 
paloautoa ja sen välineistöä. 
Paloautossa oli monenlaisia 
apuvälineitä myös liikenne-
onnettomuuteen joutunei-
den auttamiseen.
Paikalle odotettiin saapu-
vaksi myös poliisia ja am-
bulanssia. Sattumalta sa-
maan aikaan oli tullut ihan 
oikea hälytys, joten kaikki 
ymmärsivät hyvin, mihin 
suuntaan viranomaisten oli 
riennettävä. Niinpä kurs-
sin johtaja Maija Haanpää 
käytti luovaa ajattelua ja 

otti yhteyttä Lentosotakou-
lun sotilaspoliisiin. Nuoret 
sotilaspoliisit pitivätkin 
kiinnostavan ja värikkään 
esityksen toiminnastaan. 
Kaikki halukkaat pääsivät 
kokeilemaan, miltä tuntui 
istua rosvon paikalla polii-
siauton putkaosastolla. Eipä 
taitaisi olla mitään limusii-
nin kyytiä? Autohallissa 
päästiin tutustumaan myös 
varuskunnan ambulanssiin 
ja sen varusteisiin.
Harjoittelu tekee mestarin
Illalla linnatalon majoitus-
paikassa harjoiteltiin ensi-
aputaitoja Maijan opastuk-
sella. Osalla kurssilaisista 
oli myös omakohtaisia ko-
kemuksia siitä, miten ystä-
vän henki voidaan pelastaa 
oikeaoppisella toiminnalla. 
Ensiaputaitojen opettelu ja 
kertaus eivät siis koskaan 
mene hukkaan. Linnatalos-
sa oli myös mahdollisuus 
treenata ampumataitoja 
ekoaseella. Ohjaaja Jukka 
Pyhälahti saikin osallistu-
jilta paljon kiitosta siitä, 
että jaksoi opastaa innok-
kaimpia ampujia ihan nuk-
kumaanmenoon saakka. Ja 
niinhän se on, että harjoitte-
lu tekee mestarin. Loppuil-
lasta saatiin jo ihan huippu-
suorituksia.

Kurssin toinen päivä aloi-
tettiin itsepuolustuskou-
lutuksella liikuntasalissa. 
Oman fyysisen koskemat-
tomuuden puolustaminen 
on nykyaikana tärkeä taito. 
Monella kurssilaisella oli 
jo aikaisempaa kokemusta 
jostakin itsepuolustuslajis-
ta. Oikeat otteet säilyvät 
kuitenkin mielessä vain 
harjoittelemalla säännölli-
sin välein. 
Kun kerran Lentosotakou-
lulla oltiin, kuului ohjel-
maan luonnollisesti myös 
sen toimintaan ja lentoko-
neisiin tutustumista. Näillä 
kursseilla on aina ilo huo-
mata, miten innokkaasti 
osallistujat kyselevät asioi-
ta Lentosotakoulun henki-
lökunnalta. Takuuvarmasti 
eivät esitykset mene kuu-
roille korville. Kurssi on-
nistui todella hienosti kaikin 
puolin ja jatkoa toivottiin 
kovasti. Kiitos siitä kuuluu 
innokkaille kurssilaisille, 
osaaville kouluttajille ja 
ohjaajille, Lentosotakoulun 
henkilökunnalle sekä lois-
taville Leijona-ruokalan 
emännille. Niin, ja tietenkin 
Ismolle.
Mukavaa ja hyödyllistä 
kurssia muisteli
Helena  Hannu -kouluttaja

Turvataitoja kannattaa ja pitää harjoitella!Yksikön päällikön palsta 

Joulunalusaikaa täältä Impivaarasta!
On kuulkaa mukavaa tehdä yhteenvetoa kohta päättyvästä vuo-
desta! Miksi se sitten on niin mukavaa? Ei ainoastaan siksi, että 
kohta saamme hetkeksi rauhoittua joulun viettoon, on aikaa hetki 
hengähtää ja nauttia toivottavasti kiireettömyydestä, joulun sa-
nomasta ja istahtaa  perheen ja ystävien kanssa sinne kuusen 
juurelle.
Ei vaan siksi, että kohta päättymässä oleva vuosi on tuloksissa 
mitattuna kaikkien aikojen toiminnallisin omassa MPK historias-
sani! Yli 80 erilaista kurssia ja koulutustapahtumaa,
 yli 2700 osallistujaa ja koulutusvuorokausia 4000!! Huikeita lu-
kuja! Ja mistä nuo luvut sitten ovat tulleet, miten ne on aikaan-
saatu?
Te ne olette tehneet, juuri sinä ja sinä! Kiitos pitää antaa niille  joille 
se kiitos kuuluu. Te aktiiviset toimijat sekä kursseillemme osallis-
tujat olette tuon ennätystuloksen takana. Maanhiljaiset puurtajat, 
jotka pyyteettömästi uurastatte sen eteen, että luodaan puitteet 
kurssilaisille laadukkaaseen koulutukseen, olosuhteet ovat miel-
lyttävät ja koulutuksen taso kiitettävää niin, että osallistuja tulee 
seuraavallekin kurssille.
Noita tilastoja kun kasasin, ihmettelin ääneen, että miten tämä on 
mahdollista kun välillä tuntuu täältä toimistolta katsoen, että tämä 
vuosi on mennyt kuin sumussa, kuin olisi tehnyt ”puolihuolimatto-
masti” näitä MPK;n hommia. Läheiset ympärillä ovat kyllä eri miel-
tä kun  tämän tästä saa kuulla, että ”tulit sentään yöksi kotiin”.. On 
se varmaan niinkin kuin olen useasti aikaisemmin sanonut, että 
tämä MPK:n työ ei ole työ vaan tämä on elämäntapa ja kai sitä 
sitten on lähes kahdeksan vuoden aikana niin rutinoitunut siihen 
ajatukseen että työ ja vapaa-aika on jo aikaa  sitten sekoittunut 
suloiseksi sekamelskaksi.

Uusi vuosi me aloitetaan perinteisesti vasta tammikuun loppu-
puolella / helmikuulla sillä vuodenvaihde vaatii veronsa ja ”loma-
tunnelma” jatkuu vielä tammikuun. Näinhän se tapahtui tänäkin 
vuonna. Puolustusvoimien materiaalikoulutuksella tammikuun 
loppupuolella aloiteltiin kurssitoimintaa ja kun saatiin ”pää auki” 
siitähän se toiminta jatkui vireänä kulkien Merenkurkun jäällä Jää-
kärihiihdon merkeissä helmikuun lopulla ja tähdäten huhtikuun 
PAUHA- harjoitukseen joka tänä vuonna oli meidän eteläpohja-
laisten johtama. 
PAUHA:sta kun selvittiin, ei ollut syytä jäädä ”tuleen makaamaan” 
vaan kurssia oli kurssin perään; oli etsintää yhteistyössä VAPE-
PAn kanssa, vappuna soudettiin perinteistä Härmänmaan lä-
pisoutua tuulisessa vappusäässä eikä yhden kanoottikunnan kei-
kahdukseltakaan vältytty, PV:n tilaamaan Kohteensuojauskurssi 
taisteltiin komppanian miesten kanssa Maalahdessa ja turvalli-
suustaitoja nuorille opetettiin eri puolilla maakuntaa. Lauhassakin 
käytiin laskeutumassa uudistetulla reitillä ja Maijan malja vaihtoi 
kesäkuussa omistajaa. 
Kesällä hetkeksi rauhoituttiin mutta elokuulla sitten suunnistettiin 
sankoin  joukoin Reserviläispyöräilyyn Kauhavalle, oli SEDU:n 
Survival päivää ja Reserviläisliiton naisilleen tilaamaan koulutusta 
järjestettävänä. Valtava voimanponnistus oli syyskuulla Jurvassa 
järjestetty Nikkari Jotos jossa Jurvan reserviläiset näyttivät hienol-
la tavalla osaamistaan ja organisointikykyään! Loppuvuoteen on 
sitten mahtunut Vänrikki / kersanttipäivää joka sai osallistujiltaan 
ylistävää palautetta, Kehitysvammaisten turvakurssia, Vääpe-
likurssia ja komppanian hallinto- ja huoltopäivää vain muutamia 
tapahtumia vuoden ajalta mainitakseni. 

Kaikesta tuosta ja paljon , paljon muusta ne toimintaluvut ovat 
syntyneet. Kulunutta vuotta on leimannut mm. koulumaailman ak-
tivoituminen meidän kurssitarjontaa kohtaan. On ollut haasteellis-
ta ja palkitsevaa järjestää nuorille koulutusta turvallisuustaidoista  
ja samalla antaa pieni kipinä toiminnastamme. Koen, että nämä 
kurssit ovat meidän  jatkuvuuden kannalta merkittäviä, sillä niistä 
nuorista nousee ne meidän tulevaisuuden toimijat. On haasteel-
lista tarjota heille koulutuspäivän aikana sellainen elämys, että 
nuoren mielenpohjalle jää häivähdys , ajatus MPK:sta!

Maakuntakomppanian kouluttaminen on myös suuri haasteem-
me. Vaikka lehtien yleisöosastokirjoittelussa on tuotu mielipitei-
tä jos jonkinlaisia esiin, tosiasia on se, että MPK on merkittävä 
toimija PV:n rinnalla ja PV:n kanssa. Tosiasia on myös se, että 
tulevaisuudessa MPK:n rooli tulee vain korostumaan sotilaallista 
koulutusta antavana organisaationa Puolustusvoimien meiltä ti-
laamassa koulutuksessa. Vastaamme tuohon haasteeseen ja tar-
joamme laadukasta koulutusta joka vastaa niihin laatukriteereihin 
ja vaatimuksiin mitä tilaaja eli Puolustusvoimat meiltä edellyttää. 
Näin se menee ja näin sen pitääkin mennä!

Olemme juhlineet juuri Itsenäisyyspäivää, juhlaa joka herkistää 
mielen ja saa varmasti jokaisen meidän maapuolustajan ajatuk-
set hetkeksi viipymään niissä menneissä sukupolvissa jotka ovat 
kalliilla uhrauksilla meille tämän itsenäisen Isänmaan aikoinaan 
luoneet.
Muutama vuosi sitten sain  Itsenäisyyspäivänä eräältä   iäkkäältä 
ystävältäni tekstiviestin: 
”Ilman ontuvaa ystävääni, olisimme vain läntisin lääni, 
ilman niitä, joiden ristit ovat puuta, olis arkipäivä kuudes joulu-
kuuta,
ilman heitä, selvinneitä jostain sieltä, puhuisimme nyt vierasta 
kieltä”

Sydänlämpöinen  kiitos Teille kaikille kuluneesta vuodesta. Sa-
malla haluan lausua lämpimät onnitteluni Itsenäisyyspäivänä 
ylennetyille ja huomionosoituksin palkituille.
Rauhallista Joulua  ja Onnellista Uutta Vuotta!

Sisulla ja sydämellä
Maija Haanpää , Yksikön päällikkö

Pohjanmaan maakuntakomppanian päällikkyys 
vaihtui. Yliluutnantti Jukka Hakola vastaanotti yk-
sikköviirin komentaja Hannu Maunulalta. 
Kuva: Carl-Magnus Persson 

Päällikkövaihdos

Linja-autokuljetukset lähtevät Härmästä, Seinäjoelta ja Kauhajoelta. 
Varaa kyyti puh. 0400 985 183/Kotkaniemi

Valtakunnallinen 

Tammisunnuntain 95-vuotisjuhla 
Laihialla 27.1.

Pohjanmaan Sotilassoittokunta
Juhlapuhuja kenraali evp Kalervo Sipi



Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikön kursseja
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Tarkka-ammunta mielle-
tään useimmiten ainoastaan 
suurikaliberisilla aseilla pit-
kiltä matkoita tapahtuvaksi 
ammunnaksi. Todellisuu-
dessa jopa sotilaskäytössä 
on optiikalla varustettuja 
pienoiskiväärejä, joita käy-
tetään erikoisoperaatiois-
sa. Pienoiskiväärit sopivat 
myös erinomaisen hyvin 
tarkka-ammunnan harjoit-
teluun. Kun ampumaetäi-
syydet vaihtelevat 25 – 200 
metrin välillä niin käytän-
nössä ampujan ja hänen 
parinaan toimivan tähystä-
jän on hallittava kaikki ne 
taidot, kuin varsinaisessa 
tarkka-ammunnassa. Suu-
rimmat erot ovatkin aseen 
rekyylissä, laukausäänessä 
ja patruunoiden hinnassa. 

MPK:n Pohjanmaan kou-
lutus ja tukiyksikkö on 
järjestänyt Tarkka-ampu-
jakursseja pienoiskivääril-
lä. Kurssilaisella tulee olla 

oma ase. Kurssilla aseen 
omistajalla on mahdollisuus 
ottaa tähystäjäkseen toinen 
henkilö, jolla ei tarvitse olla 
omaa asetta.  Tapahtuma 
tarjoaakin hyvän mahdolli-
suuden osallistua isä-poika 
tai aviopuolisoparina. On 
ollut mielenkiintoista ha-
vaita, että mukana on ollut 
myös useita harrastajia, 
jotka ovat ampuneet isoilla 
aseilla jo vuosia kilpailussa. 
Pienoiskivääri tarjoaakin 
samoja haasteita kuin iso 
ase ja ammunnat on helppo 
toteuttaa tavallisella ampu-
maradalla. Kiinnostus uu-
siin kursseihin on jatkunut 
ja vuonna 2013 järjestetään 
pienoiskiväärillä nousujoh-
teiset kurssit 1 - 3. 
Kurssien sisältöä on ke-
hitetty vuosien varrella ja 
esimerkiksi tuliasematoi-
mintaa harjoitellaan ensiksi 
simulaattorilla luokkatilas-
sa, jossa parin optiikoiden 
näkökentät heijastetaan 

videotykillä seinälle koko 
luokan arvioitavaksi. Yk-
köskurssilla tarkka-am-
muntaa esitellään hieman 
laajemmin ja mitataan luo-
din lähtönopeudet omalle 
aseelle ja laaditaan tarvit-
tavat ballistiset taulukot. 
Kakkoskurssilla oppilaille 
esitetään todellinen video-
harvinaisuus; tarkka-am-
pujalegenda Simo Häyhän 
haastattelu. Simon toiveen 
mukaisesti filmin saa näyt-
tää vain koulutetuille 
tarkka-ampujille. Simon 
toivetta on noudatettu ja 
kakkoskurssilla taso onkin 
jo sellainen, että filmi voi-
daan esittää. Kakkoskurssin 
käynyt voi lunastaa tarkka-
ampujan mustareunaisen hi-
hamerkin. Kolmoskurssilla 
suoritetaan tarkka-ampujan 
tasokoe. Kokeen perus-
teella voi saada tarkka-am-
pujamerkin kultaisella-, 
hopeisella- tai pronssisella 
reunuksella.

Tarkka-ampujapari etsii ammuttavia maaleja tilanteenmukaisessa tehtävässä.

Tarkka-ammuntaa pienoiskiväärillä

•Milfight perus-
  tekniikkaleiri    19.-20.1.
•Lentäminen 
  harrastuksena           15.1.
•Kouluttajakoulutus   12.-13.1.
•KOTU –koulutus            26.1.
•Talviliikenteenohjaus      27.1.
•Taistelijan voimankäytön 
perusteet            2.2.
•PV:n B-ajolupakurssi       3.2.

MPK:n Etelä-Pohjanmaan 
koulutus- ja tukiyksikkö
yhdessä 
Suomen Puolustusvoimien 
kanssa järjesti lokakuussa 
nuorille reservijohtajille 
vapaaehtoisen kertaushar-
joituspäivän Kauhavan 
Lentosotakoululla. Päivä 
alkoi varuskunnan varus-
tevarastolta, jossa jokainen 
osallistuja ilmoittautui ja 
sai päivää varten varustuk-
sen. Maittavan aamiaisen 
jälkeen siirryimme audi-
torioon, jossa esittäytyivät 
Puolustusvoimat, Maan-
puolustuskoulutusyhdistys 
sekä Etelä-Pohjanmaan 
Reserviupseeri- ja Reser-
viläispiiri. Tilaisuudessa 
kerrottiin reserviläisenä 
olemisesta sekä erilaisista 
mahdollisuuksista osal-
listua maanpuolustustoi-
mintaan reservissä. Osal-
listujilla oli mahdollisuus 
kuulla myös oma sodan-
ajan tehtävä ja sijoituspaik-
ka, ja tuo tieto kiinnostikin 
useita. Esittelytilaisuuden 
päätteeksi saimme käydä 
nauttimassa kahvit ja ve-
restämässä asepalveluksen 
aikaisia muistoja Sotilas-
kodissa.
Puoliltapäivin oli vuoros-
sa päivän huipennus, eli 
siirtyminen Hopiavuoren 
ampumaradalle rynnäk-
kökivääriammuntoja var-
ten. Kohdistuslaukausten 
jälkeen ammuttiin 20 lau-
kauksen kilpasarja 150 
metristä. Oli hienoa päästä 
taas pitkästä aikaa ampu-
maan rynnäkkökiväärillä 
ja katsomaan, olivatko am-
pumataidot vielä tallella. 

Vänrikki- ja kersanttipäivä 

Ampumaradalla sai tutustua 
myös Ekoase-ammuntaan 
rynnäkkökiväärillä ja pis-
toolilla. Lopuksi siirryimme 
varustevaraston kautta muo-
nituskeskukseen nauttimaan 
päivällisen, jonka jälkeen 
oli vuorossa kertausharjoi-
tuspäivän päättäminen ja 
ampumakilpailun parhaiden 
palkitseminen.

Oli mukava ”palata” päiväk-
si takaisin armeijaan ja muis-
tella menneitä asepalvelus-
aikoja tutussa ympäristössä. 
Saimme paljon hyödyllistä 

tietoa reserviläistoiminnas-
ta ja itselläni ainakin jo ase-
palveluksen aikana syttynyt 
kiinnostus reserviläistoi-
mintaa kohtaan kasvoi. Jat-
kossakin varmasti osallistu-
jia riittää vastaavanlaisiin 
tapahtumiin, täällä ainakin 
yksi vapaaehtoinen odottaa 
innolla seuraavaa reissua! 
Päivä oli kaikin puolin on-
nistunut ja antoisa, siitä iso 
kiitos järjestäjille ja muille 
osallistujille! 

Noora Kantola ,vänrikki res

Nuorten reservijohtajien vänrikkipäivään 6.10.2012 
osallistui 39 reserviläistä. Tilaisuudessa kerrottiin pe-
rustietoa reserviläisenä olemisesta sekä toimintamah-
dollisuuksista vapaaehtoisen maanpuolustuksen teh-
tävissä. Päivän kruunasi tietenkin ampumakilpailu. 
Samanlaista toimintaa kaivattiin lisää ja esitettiin päi-
vän toteutumista mahdollisimman monen nuoren reser-
viläisen osalle. 
Ampumakilpailun (20 ls) palkitut; Ilpo Tuulari 186 pist, 
Olli Ojalammi 181 pist ja Noora Kantola 177 pist.  
   Kuva: Lasse Kinnunen

Asiakkaat löysivät taistelijan voimankäyttökurssin
Viime keväänä toteutui en-
simmäistä kertaa Taistelijan 
voimankäyttökurssi, jolle 
osallistui väkeä ryhmän 
verran. Syksyllä toteutunut 
kurssi veti voimankäytöstä 
kiinnostuneita reserviläisiä 
jo hienosti joukkueellisen. 
Tämä takaa, että tapahtu-
ma tulee myös jatkossakin 
sisältymään Pohjanmaan 
kevään ja syksyn kurssi-
kalenteriin. Sisältö raken-
tuu yksityisen turva-alan 
voimankäyttötekniikoiden 
pohjalle, johon on lisätty 
runsaasti pari- ja partiotek-
niikkaharjoitteita. Harjoi-
tuksiin kuuluu kuljetus- ja 
hallintatekniikoita, maa-
hanviennit, käsirautojen 
käyttö ja aggressiivisen 

kohdehenkilön hallinta. Ku-
kin kurssi toteutetaan hiukan 
erilaisina, jolloin niistä saa-
daan aina uusia valmiuksia. 

Lisäksi ne täydentävät erin-
omaisesti Kohteensuojaus 2 
-harjoitusta, jonka teemana 
on kohdehenkilön kohtaa-
minen.

MilFight-perustekniikkaleiriltä jatkokurssille
Tuttuun tapaan järjestettiin 
syyskuussa MilFight -pe-
rustekniikkaleiri. Viikon-
vaihteen aikana käydään 
oleelliset perustekniikat 
läpi, jolloin on mahdollista 
osallistua aiemmin harjoi-
telleiden kanssa syyskuul-
ta aina joulukuun loppuun 
saakka kestävälle MilFight 
-jatkokurssille. Harjoituk-
sia rennossa treeniporukas-
sa on viikoittain neljä, jol-
loin jokainen voi räätälöidä 
omaan aikatauluun sopi-
van harjoitusrytmin. Maa-
nantai- ja perjantai-iltoina 
harjoitellaan mattoteknii-
koita ja keskiviikko- sekä 
sunnuntaitreenit pyhite-

tään itsepuolustus- ja pys-
tytekniikoihin. Mikäli ei ole 
mahdollisuutta jatkaa sään-
nöllistä harjoittelua, toimii 
leiriviikonloppu yksinkin 
hyvänä itsepuolustuskurssi-

na. Kevään kurssihan voisi 
olla vaikka hyvä joululahja-
vinkki. Tule ja totea miksi 
saamassamme palautteessa 
todetaan ”itsepuolustustek-
niikat juurtuvat takuuvar-
masti lihasmuistiin”. 

•Överlevnad / vinter  15.-17.2.
•Taktinen kivääri I      23.-24.1.
•Tarkka-ammunta 
pienoiskiväärillä I         6.-7.4.
•PAUHA 2013            12-14.4.
•IDPA –peruskurssi   27.-28.4.
•Taktinen kivääri II         4.-5.5.
•Taktinen kivääri V           11.5.
•Tarkka-ammunta 
  pienoiskiväärillä II   25.-26.5.

•Taktinen kivääri III       8.-9.6.
•cooper- testit, alkuvuoden 
alustavat ajat: 8.1. ja 13.2.
 Lisää kursseja ja tarkemmat 
tiedot MPK:n koulutuskalente-
rissa: www.mpk.fi Mene kou-
lutuskalenteriin ja valitse alue 
Pohjanmaa. 

Tervetuloa kursseille!

Taktisille kiväärikursseille myös laina-aseilla!

Teksti ja kuvat Hannu Maunula 

Ensi vuonna järjestetään 
kuluneen kauden tapaan it-
selataavaa kertatulikivääriä 
omistamattomillekin mah-
dollisuus osallistua jokaisen 
sotilaan perustaitoihin kuu-
luvaan kouluttautumiseen. 
Erityisesti maakuntakomp-
panioihin sijoitetut ovat 
käyttäneet tätä mahdolli-
suutta hyväkseen. Teemat 
sisältävät aseen turvallisen 
peruskäytön ohella toimin-
tataktiikkaamme kuuluvi-
en osaamisvelvoitteiden 
harjoittelua. Uusille har-
rastajille suunnataan neljä 
kurssiviikonloppua ja ”pe-
rusputken” läpikäyneet voi-
vat jatkaa Taktinen kivääri 
5 ja 6 -kursseilla. Vaikka 
kunkin kurssin oppisisältö 

on yhdenmukainen, toteu-
tetaan jokainen tapahtuma 
aina hivenen erilaisena. Jo-
kaisen pidetyn kurssin ko-
kemukset päivittävät aina 
seuraavan sisällön. Tuoreu-
desta kertoo erään kurssi-

laisen kommentti: ”Olen 
osallistunut kuusi kertaa 
Taktinen kivääri 2:lle ja 
aina on tullut jotakin uutta 
opittavaa!” Oppimispolku 
on siis ääretön tälläkin sek-
torilla. 
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Merivoimien komentaja, 
kontra-amiraali Veli-Juk-
ka Pennala korosti Re-
serviupseeripiirin juhla-
puheessaan reserviläisten 
omatoimista harjoittelua 
niin MPK:n kursseilla 
kuin verkko-oppimista-
kin.

Seinäjoella syntynyt ja kou-
lunsa käynyt kontra-amiraa-
li Pennala aloitti puheensa 
pienellä kevennyksellä: 
-  Vaikkakin olen täältä sa-
moilta lakeuksilta lähtöisin, 
niin tällä hetkellä tunnen 
olevani hieman kuin ”kala 
kuivalla maalla.” Joukos-
sanne saattaa olla myös Me-
rivoimien reserviläisiä, mut-
ta varmaankin isolle osalle 
teistä sana ”reserviupseeri” 
tuo ensimmäiseksi mieleen 
talvisodan vänrikin. Tuskin 
kenellekään laivaston ali-
luutnanttia…uskoisin näin

Luonnollisesti amiraali 
Pennala käsitteli puhees-
saan myös paljon keskuste-
lua aiheuttaneita puolustus-
voimien leikkauksia 
- Vilkkainta keskustelua 
ovat aiheuttaneet joukko-
osastojen ja yksikköjen lak-
kauttamiset. Vähemmän on 
käsitelty sodan ajan joukko-
jen supistamista nykyisestä 
noin 350 tuhannesta soti-
laasta noin 230 tuhanteen 
sotilaaseen. Sodan ajan vah-
vuus on kuitenkin perustana 
puolustusvoimien rauhan 
ajan rakenteelle. Pienempi 
sodan ajan vahvuus vastaa 
myös paremmin todellisia 
mahdollisuuksia ylläpitää 
joukkojen suorituskyky. 
Vahvuuksien supistaminen 
ei myöskään ole ristirii-
dassa turvallisuusympäris-
tömme kehityksen suhteen. 
230 tuhannen sotilaan puo-
lustusvoimat ovat euroop-
palaisessa vertailussa vielä 
suuret. 

- Toinen keskusteluja herät-
tänyt asia ovat budjettileik-
kauksista johtuvat lähiajan 
toiminnan supistukset: Va-
rusmieskoulutukseen oleel-
lisesti kuuluvia maastovuo-
rokausia on vähemmän, 
Ilmavoimien lentotunteja 
on vähemmän, Merivoimien 
alusvuorokausia merellä on 
vähemmän ja kertaushar-
joitukset ovat pohjaluke-
missa. Tuskin kansallinen 
puolustus rapautuu muu-
taman vuoden aikana, sillä 
näköpiirissä on jo valoakin. 
Tavoitteena on, että vuon-
na 2015, kun uudistuksen 
vaikutukset alkavat tehota, 
niin päästään takaisin nor-
maalitasolle, mikä tarkoit-
taa lähinnä vuoden 2010 
toiminnan tasoa. 
- Uskottavaa puolustus-
kykyä ei kuitenkaan saa-
vuteta ilman ajanmukaista 
kalustoa. Tulevassa valtio-
neuvoston turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisessa se-

lonteossa pureudutaan to-
dennäköisesti tähän kalus-
toasiaan.

Reserviupseerien merki-
tys ei vähene

- Kooltaan nykyistä pie-
nemmät sodan ajan puo-
lustusvoimat vaikuttavat 
luonnollisesti myös reser-
viupseerien määrään ja 
tehtäviin. Ensimmäinen 
sijoitus sodan ajan joukkoi-
hin tehdään jatkossakin va-
rusmiespalveluksen perus-
teella. Jatkosijoittamisessa 
vaativimpiin tehtäviin pai-
nottuu osaaminen ja toimin-
takyky. Reservin ja reser-
viupseereiden merkitys ei 
suinkaan ole vähenemässä. 
Mitä pienempi joukko, sitä 
tärkeämpi on kunkin panos. 
Jos pilli soi, 97% joukoista 
tulee reservistä. Upseereista 
neljä viidesosaa on reser-
viupseereita.

Tulevaisuuden turva, kerta-
usharjoitusten lisääminen, 
MPK:n täydentävä koulu-
tus ja paikallisjoukot

- Kertausharjoitusten vä-
henemien on vain tilapäi-
nen notkahdus, ja uudistus 
palauttaa riittävän tason 
2015 alkaen. Tiivistämäl-
lä jatkossa yhteistyötä va-
paaehtoisen kentän kanssa 
kertausharjoituksista voi-
daan saada enemmän teho-
ja. Harjoituksiin liitetään 
vapaaehtoiset harjoitukset 
ja Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistykseltä tilattavat 
sotilaalliset koulutustapah-
tumat. Myös verkko-oppi-
misympäristö avaa uusia 
mahdollisuuksia. Vanha 
totuus, ”niin taistelet kuin 
harjoittelet”, on kuitenkin 
syytä pitää mielessä.
- Maakuntajoukot ovat 
myös yksi varsin menestyk-
sekäs osa nykymuotoista 
reserviläistoimintaa. Täällä 
suunnassa taitaa olla tältä 
osin yksi valtakunnan aktii-
visimmista joukoista. Maa-

kuntajoukoilla on maan-
puolustusvalmiuden lisäksi 
myös yhä laajempi merki-
tys virka-aputehtävissä ja 
virka-apuvalmiuden ylläpi-
dossa. Nyky-yhteiskunnan 
haavoittuvuushan on koettu 
jo meilläkin muutamissa 
myrskytilanteissa. Tämän 
syksyn tulvahuiput ovat 
myös hyvänä esimerkkinä.
- Valmisteilla on myös puo-
lustusvoimien uusi paikal-
lisjoukkokonsepti. Siihen 
liittyy vapaaehtoisen maan-
puolustuksen ja reserviläis-
toiminnan systemaattisempi 
kanavointi MPK:n kautta. 

60-vuotias Reserviupseeripiiri katsoo luottavasati tulevaisuuteen 
mennyttä kunnioittaen ja nykypäivässä eläen

Niin taistelet kuin harjoittelet

Piirin perustamispäivänä 23.9. laskettiin seppele Seinäjoen sankarihaudalle. Lisäksi 
Lapualla laskettiin kukkaset piirin ensimmäisen kunniapuheenjohtajan, jääkärie-
versti Matti Laurilan haudalle.

Juhlaohjelma oli musiikkipainotteinen. Pienentynyt Pohjanmaan Sotilassoittokunta oli saanut vahvistuksia mm. Satakunnan sotilassoittokunnalta. Orkes-
terin solistina esiintynyt Mirva Malkamäki lauloi erinomaisesti myös kevyempää musiikkia. Sun kuva 1908 tai liittenä oleva, kumpi nyt sitten isona näyttää 
paremmalta.

Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala, lotta Kaarina Knaapi 
ja sotaveteraani Risto Knaapi.

- Hyvä maanpuolustus-
tahto tekee puolustus-
järjestelmästämme us-
kottavan. Tärkein tapa 
taata maanpuolustus-
tahdon säilyminen on 
pitää Isänmaamme puo-
lustamisen arvoisena, 
kuten kunniaveteraani 
kenraali Adolf Ehrn-
rooth tapasi sanoa.

Ensimmäiset omat mitalit ojennettiin entisille puheenjohtajille ja mitalitoimikunnan jäsenille.  
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60-vuotias Reserviupseeripiiri katsoo luottavasati tulevaisuuteen 
mennyttä kunnioittaen ja nykypäivässä eläen

Aika vaihtuu 

aate säilyy!

1 9 7 2Lakeuden Maanpuolusta-
ja 50 vuotta sitten.

E-P:n reserviupseeripiirin 
10-vuotisjuhla 23.9.1962

Lipun naulaus
Ennen pääjuhlan alkua oli 
Seinäjoen lyseon kerhohuo-
neustossa arkkitehti Tou-
ko Saaren suunnitteleman 
ja heraldiikan 
as iantunt i ja 
G.V. Numer-
sin tarkasta-
man lipun 
naulaustilai-
suus. Lipun 
esittelyn ja 
tervehdys-
sanat lau- sui toi-
minnanjohtaja, evl Veikko 
Vallas, jonka jälkeen lippu 
kiinnitettiin 30 naulalla ver-
tauskuvana Et.Pohjanmaan 
käsittävien pitäjien luku-
määrästä. Ensimmäisen 
naulan löi piirimme kun-
niapuheenjohtaja, jääkärie-
versti Matti Laurila, joka 
myös naulauksen jälkeen 
luovutti lipun jääkäri Antti 
Isotalon luutnanttipojalle 
ja lippuvartiolle vihkimis-
tilaisuuteen vietäväksi. 
Tilaisuutta juhlisti Vaasan 
Varuskuntasoittokunta mu-
siikkiluutnantti Leo Tuulen 
johdolla.

10-vuotisjuhla alkoi
Juhlan vaikuttavaksi koho-
kohdaksi muodostui piirin 
lipun vihkiminen. Sen suo-
ritti voimakkain sanoin pii-
rimme hengellisen toimin-
nan johtaja, ltn, rovasti Ville 
Kuoppala, jonka jälkeen 
lippu ensimmäisenä tehtä-
vänä suoritti kunnianteon 
kaikille etelä-pohjalaisille 
miehille ja naisille, 
j o t k a 

rau-
h a n 

ja sodan toimissa 
olivat antaneet kalleimman 
uhrin isänmaalle. Tähän 
kunniantekoon liittyi seppe-
leiden lähettäminen juhlasta 
sankarihaudoille ja Suomen 
marsalkan patsaalle.
Juhlan tervehdyssanat lau-
sui piirimme entinen pu-
heenjohtaja ylil. Kyösti 
Pöyhönen, jonka jälkeen 
ye-eversti Niilo Riuttala piti 
juhlaesitelmän ”Totaalinen 
maanpuolustuksemme”. 
Vaasan varuskuntasoitto-
kunta: ”Finlandia” 
Tervehdyksiä esittivät: 
Suullisesti: Jääkäreiden ja 
veteraanien, jääkärieversti 

Matti Laurila, Pohjanmaan 
sotilasläänin evl. Herttua, 
Seinäjoen sotilaspiirin maj. 
Sovijärvi, Sotainvalidipiirin 
majuri Suomela, kouluneu-
vos Hilja Riipinen, Lapuan 
hiippakunnan ja seurakun-
tien tuomiorovasti Laitinen, 
Et-Pohjanmaan kuntien 
kunnanjohtaja Nokua, Sei-
näjoen kaupungin  valtuus-
ton puheenjohtaja Kantele, 
Et.pohjanmaan res.aliup-
seeripiirin sen puheenjohta-
ja Rintasalo yhdessä 26 yh-
distyksen edustajan kanssa, 
Pohjanmaan ampumapiirin 
kapt. Mattila, sekä piirin 
ensimmäinen puheenjohta-
ja ylil. Helge Leinonen. 
Sähkein ja adressein muis-
tivat piiriä: Res.ups.liiton 
puheenjohtaja evl. Lauri 
K.J.Tukiainen ja – ehkäpä 
tässä kuivan luettelomai-
sessa selostuksessa salli-

Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri kiittää lämpimästi Teitä kaikkia jotka muistitte piiriämme 60-vuotisjuhlam-
me yhteydessä. 
Työmme maanpuolustuksen ja koko Suomen hyväksi jatkuu tulevinakin vuosikymmeninä.

Juhlaohjelma oli musiikkipainotteinen. Pienentynyt Pohjanmaan Sotilassoittokunta oli saanut vahvistuksia mm. Satakunnan sotilassoittokunnalta. Orkes-
terin solistina esiintynyt Mirva Malkamäki lauloi erinomaisesti myös kevyempää musiikkia. Sun kuva 1908 tai liittenä oleva, kumpi nyt sitten isona näyttää 
paremmalta.

taan mainita se hyväntah-
toinen hymynhäivähdys 
joka viivähti kuulijoiden 
kasvoilla kun seuraava 
tervehdys tähän totaalisen 
maanpuolustuksen sävyttä-
mään juhlaan alkoi sanoin: 
”Osallistumiseni vuoksi To-
taalisen maanpuolustuksen 
kurssille Helsingissä olen 
estynyt…” ja allekirjoi-
tus K.G.R.Ahlbäck. Edel-
leen, kaatuneitten omaisten 
Vaasan piiri, Pohjanmaan 
Jääkäripataljoona, Ilmaso-
takoulu, Upseeriliiton Vaa-
san osasto, Asevarikko 7, 
SVUL:n Etelä-Pohjanmaan 
piiri, Jääkäri Mikko Korpe-
la, Itikka ja piirin kerhot.
Juhlan päätössanat lausui 
piirin puheenjohtaja ltn 
Yrjö Sysilampi ja lopuksi 
kajahti voimakkaana varus-
kuntasoittokunnan säestyk-
sellä Maamme-laulu. 

Ensimmäiset omat mitalit ojennettiin entisille puheenjohtajille ja mitalitoimikunnan jäsenille.  
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Ähtärin marraskuun re-
serviläisillan aiheena oli 
joidenkin entisten suo-
malaisten kaukopartio-
miesten toimiminen sotien 
jälkeen NATO:n vakoo-
jina. Aihetta lähestyttiin 
kaukopartiojohtaja Lauri 
Solehmaisen elämäntari-
nan kautta. Illan alustaja-
na oli Solehmaisen elämää 
tutkinut FM Heidi Ruot-
salainen.

Lauri Solehmainen syntyi 
22.11.1915 Värtsilän pitä-
jässä. Hän ehti käydä kou-
lua neljä vuotta ja sitten 
kutsuikin työelämä. Hänen 
harrastuksiinsa kuuluivat 
hiihto. metsästys ja kalas-
tus. Suojeluskunnan poika-
osastoon hän liittyi 1931. 
Asevelvollisuuden hän suo-
ritti Salmin rajavartiostossa 
Pitkärannassa.

Talvisodassa Solehmainen 
näytti taistelijantaitonsa ja 
hänet komennettiin Niinisa-
loon reserviupseerikurssille 
46 ja hän suoritti sen kiit-
täen hyväksytysti. Kurssin 
jälkeen Solehmainen jäi 
heinäkuussa 1940 ylimää-
räisen vänrikin vakanssille. 
Hän haavoittui jatkosodan 
hyökkäysvaiheessa elo-
kuussa 1941 ja palasi rin-
tamalle parin kuukauden 
toipumisloman jälkeen.  

Suursaaren valtauksen jäl-
keen Solehmainen sai käs-
kyn ilmoittautua tuoreena 
luutnanttina 15. huhtikuuta 

1942 majuri Into Kuisma-
selle Osasto Kuismasessa 
Äänislinnassa. Osasto Kuis-
manen oli Päämajan alainen 
kaukopartio-osasto. 

Solehmaineni teki jatko-
sodan aikana yhteensä 12 
partiomatkaa, joista pisin 
kesti 28 vuorokautta ja ly-
hin puolitoista vuorokautta. 

Asekätkentä
Lauri Solehmainen vapau-
tettiin Puolustusvoimien 
palveluksesta 30. mar-
raskuuta 1944, mutta hän 
jäi heti esimiehensä Into 
Kuismasen palvelukseen 
Suomen armeijan salai-
seksi asiamieheksi. Oman 
ilmoituksensa mukaan 
hän oli Suomen armeijan 
Pääesikunnan tiedustelun 
palveluksessa 1.12.1944 
– 30.5.1945.

Tämän jälkeen hän oli noin 
vuoden Rajavartiolaitoksen 
palveluksessa ja lähti sen 
jälkeen auttamaan Viere-
mälle äitiään uuden asutus-
tilan rakentamisessa. Koska 
asekätkentään liittyen en-
tisiä kaukopartiomiehiä oli 
pidätetty, myös Lauri päät-
ti kadota savottahommiin 
ja vaihtoi työmaita tiuhaan 
tahtiin. Omien sanojensa 
mukaan Lauri ei osallistu-
nut asekätkentään. 

Agentiksi
CIA ja MI6 pudottivat 
agentteja Neuvostoliittoon 
vuonna 1949 huonolla 
menestyksellä. Ratkaisuk-
si keksittiin suomalaiset 
kaukopartiomiehet. Heille 
rajan ylittäminen ja sen ta-
kana liikkuminen olivat tut-
tua työtä. Amerikkalaisten 
mukaantulon myötä alettiin 
maksaa huikeita korvauk-
sia.  Amerikkalaisia kiin-
nostivat erityisesti Neu-
vostoliiton lentokentät ja 
rautatiet, mutta eräs vakoi-
lupari vei myös rahaa rajan 
taakse agentiksi värvätylle 
neuvostoupseerille

Heidi Ruotsalaisen mukaan 
Suomessa toimi sodan jäl-
keen useita eri tiedustelu-
haaroja ja organisaatioita, 
niin suomalaisten omia 
kuin vieraiden valtioiden. 
Suomi oli kiinnostava koh-
de maantieteellisen sijain-
tinsa vuoksi jo ennen toista 
maailmasotaa, mutta erityi-
sesti sen aikana ja varsinkin 
kylmänsodan sytyttyä. Poh-
jois-Atlantin puolustuslii-
ton NATO:n perustaminen 
vuonna 1949 lisäsi tieduste-
luyhteistyötä ja toi mukaan 
lisää toimijoita, kuten Nor-
jan sotilastiedustelun.
Erityisesti Norja värväsi 
amerikkalaisin varoin suo-

malaisia kaukopartiomiehiä 
hankkimaan tietoa itärajan 
takaa. Toiminta käynnis-
tyi kunnolla alkuvuodesta 
1950.

Maaliskuussa 1952 So-
lehmainen sai ohjeen mat-
kustaa Osloon oppimaan 
millaisia tietoja NATO toi-
voisi agenttien toimittaman. 
Tehtäväksi tarkentui Muur-
manskin ja Petsamon väli-
sen rautatien tiedustelu sekä 
lentokenttien sijainnin ja 
kunnon selvittäminen. Ke-
sällä Solehmainen teki ka-
verinsa kanssa Muurmans-
kin matkan onnistuneesti, 
mutta jäivät paluumatkalla 
suomalaisten rajavartioiden 
pidättämiksi.

Solehmainen sai palkak-
seen vakoilumatkastaan ja 
koulutuksestaan 500 000 
markkaa (nykyrahassa noin 
15 000 euroa)

Paljastumisen uhka pakotti 
Solehmaisen pakomatkalle: 
Syksyllä 1952 norjalaiset 
auttoivat hänet Norjaan, 
maaliskuussa 1954 tuli käs-
ky lähteä Länsi-Saksaan 
ja tammikuussa 1956 tuli 
siirto Yhdysvaltoihin, ensin  
Sheltoniin ja myöhemmin 
Seattleen.

Reserviläisillan päätteeksi Ähtärin Reserviupseerien 
puheenjohtaja Veikko Hallila kiitti Heidi Ruotsalaista 
mielenkiintoisesta esitelmästä. Kuva ja teksti HM

Kotiin tuomittavaksi
Olot Suomessa olivat muut-
tuneet niin paljon, että jou-
lukuussa 1969 Solehmainen 
uskalsi lähteä Suomeen: 
18 vuoden pakomatka oli 
päättymässä. Keväällä 1970 
oli edessä oikeudenkäyn-
ti.  Solehmainen tuomittiin 
muiden kiinnijääneiden va-
koilijoiden tavoin maanpe-
toksesta.   Tuomioksi tuli 
10 kuukauden ehdollinen 
kuritushuonerangaistus.

Solehmainen ei kokenut 
toimintansa olleen maan-

petolista, sillä hän, kuten 
myös monet muut, uskoivat 
tietojen tulleen myös Suo-
men tiedustelun käyttöön

Suojelupoliisin tietoon tuli-
kin kuusi partiomatkaa 50-
luvun alussa ja näillä julki 
tulleilla vakoilumatkoilla 
oli mukana yhteensä kuusi 
agenttia. Todennäköisesti 
matkoja tehtiin enemmän.
Solehmainen kuoli vuonna 
1993.

Heidi Ruotsalainen on kir-
joittanut em. aiheesta kirjan 
Kylmän sodan agentti.

Kylmän sodan agentti

Huomionosoituksia 6.12.

Reserviläisliiton ansioristi 
RES ar
Kallio Erkki Ylihärmän Res.

Reserviläisliitto on myöntä-
nyt seuraavat huomionosoi-
tukset: 

Reserviläisliiton kultainen 
ansiomitali:
Hankaniemi Aarno Jurvan 
Res., Harju Aulis Jalasjärven 
Res., Heinonen Matti Jalasjär-
ven Res., Mäki-Neste Esa Ala-
vuden Seudun Res. 

Reserviläisliiton hopeinen 
ansiomitali:
Ala-Talkkari Jari Ylihärmän 
Res., Isosalo Antti Kauhavan 
Res., Kiukkonen Markku Kau-
hajoen Res., Koukku Timo 
Vaasan Res., Mansikkaviita 

Itsenäisyyspäivän ylen-
nykset reservissä

Tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö on ylentä-
nyt 
mm. Isojoki-Karijoki Re-
serviupseerikerhon puheen-
johtaja Masi Honkasen yli-
luutnantiksi.  

Majuriksi:
Kivirinta Pertti Yrjö Lapua

Kapteeniksi:
Nevanpää Tomi Petri Kauha-
joki

Yliluutnantiksi:
Honkanen Masi Mikael Iso-
joki, Ulvinen Hannu Heikki 
Elias Lapua, Virrankoski Ville 
Kustaa Kauhava

Luutnantiksi:
Hallila Jaakko Mikael Seinäjo-
ki, Kahra Juho Hugo Elias Lai-
hia, Karjanlahti Anssi Matias 
Seinäjoki, Kortesluoma Juho 
Iisakki Jalasjärvi, Marttila 
Lauri Markus Seinäjoki, Mä-
kinen Ari Jaakko Tapani Sei-
näjoki, Mäkitalo Jussi Antero 
Kauhava, Nurmi Pasi Pekka 
Alavus, Orsila Markku San-
teri Seinäjoki, Ropponen Jani 
Tapio Kurikka, Saari Marko 
Juhani Kauhava, Vaivila Jari 
Pekka Juhani Seinäjoki

Länsi-Suomen Sotilasläänin 
komentaja 
on ylentänyt ylivääpeliksi 
Seinäjoen Reserviläisten pu-
heenjohtaja Jarmo Koskelan, 
Ylistaron Reserviläisten pu-
heenjohtaja Timo Nyrhisen ja 
Lakeuden Maanpuolustajain 
Tuen puheenjohtaja Jaakko 
Pukkisen.  Vääpeliksi ylennet-
tiin Kauhavan Reserviläisten 
puheenjohtaja ja piirien tiedot-
taja Antti Isosalo. 
 
Ylivääpeliksi
Kallonen Jari Olavi Seinäjoki, 
Koskela Ari Jarmo Matias Ku-
rikka, Latvala Jarmo Johannes 
Mustasaari, Mattila Harri Kau-
hava, Metsäranta Taisto En-
sio Kurikka, Mäenpää Raimo 
Antero Vaasa, Nyrhinen Timo 
Jukka Seinäjoki, Olli Risto 
Tapani Lappajärvi, Passinen 
Timo Jarkko Kauhava, Peura-
la Anssi Ari Aukusti Alajärvi, 
Pukkinen Jaakko Jukka Tapani 
Isokyrö, Riihiluoma Tapio Ju-
hani Kauhajoki 

Vääpeliksi
Isosalo Antti Johannes Kauha-
va, Kaperi Ari Mikael Jalas-
järvi, Laitamäki Pasi Kristian 
Lapua, Lamminen Keijo Matti 
Seinäjoki, Sankelo Janne Da-
niel Kauhava 

Ylikersantiksi
Eilimö Jonne Matias Vaasa, 
Hede Teemu Allan Eemeli 

Kauhava, Jokela Marko Kaler-
vo Vähäkyrö 
Jylhä Mika Mats Jorma Mus-
tasaari, Kero Jukka Petteri 
Vaasa, Koivulahti Jukka Mat-
ti Ilmajoki, Koivusalo Sakari 
Aukusti Seinäjoki, Kurki Esa 
Juhani Seinäjoki, Pihlaja Mik-
ko Johannes Kurikka, Ranta-
la Antti Miitri Aleksi Ähtäri, 
Tuokkola Kosti Lasse Seinä-
joki, Vainionpää Jukka Jaakko 
Isojoki, Välisaari Juha Eerik 
Seinäjoki 

Kersantiksi
Ala-Mantila Juha Petri Ilma-
joki, Ala-Rantala Niko Erkko 
Lapua, Ehtamo Mikael Kaar-
lo Edvard Vaasa, Fors Johan 
Patrik Vaasa, Haapamäki Juha 
Matti Seinäjoki, Hynönen Olli 
Joonas Mustasaari 
Ijäs Tommi Anton Vaasa, Ikola 
Tapani Samuel Lapua, Kaar-
tinen Timo Juhani Jalasjärvi, 
Nieminen Juha Petteri Kauha-
va, Peltola Asko Matias Mika-
el Kauhava, Rauma Antti Jo-
hannes Kauhava, Rikala Suvi 
Marjut Ähtäri, Virtanen Toni 
Markus Seinäjoki, Yli-Rantala 
Ville Ari Matti Vaasa 

Alikersantiksi
Haanpää Veli-Ville Antero 
Vaasa, Järvimäki Sami Juhani 
Vaasa, Kangastie Aki Kristian 
Lappajärvi, Luoma Juha Ka-
lervo Kauhava, Pelkkala Sep-
po Aarre Kauhava, Prusti Veli 

Matias Seinäjoki, Romppanen 
Lasse Juhani Seinäjoki, Saran-
pää Mikko Sakari Seinäjoki 

Korpraaliksi
Hallila Pasi Juhani Jalasjär-
vi, Hautala Jouni Johannes 
Lapua, Heikkilä Ville-Pentti 
Paavali Kauhava, Hirviniemi 
Juha Kaarlo Mikael Kurikka, 
Honkanen Antti Jussi Matias 
Lapua, Hyöty Sami Jaakko 
Matias Seinäjoki, Koivisto 

Erkki KallioJaakko Pukkinen

Erkki Kalliolle 
ansioristi 

Puolustusministeri on 
myöntänyt Erkki Kalliolle 
Reserviläisliiton ansioris-
tin. 
Erkin työpanos vapaaeh-
toisen maanpuolustustyön 
sektorilla on yksi maakun-
tamme mittavimpia. Hän 
on toiminut piirihallitukses-
sa yli kymmenen vuotta ja 
oman yhdistyksensä Ylihär-
män Reserviläisten hallituk-
sessa jo neljännesvuosisa-
dan. Hallitusajastaan Erkki 
on toiminut Ylihärmän yh-
distyksen puheenjohtajana 
11 vuotta ja sihteerinä 12 
vuotta. 
Lisäksi Erkki on toiminut 
lukuisissa MPK:n tehtävis-
sä jo 90-luvulta saakka. Eri-
tyisen merkittävää on ollut 
hänen työnsä johtamiskou-
lutuksen vetäjänä ja kehit-
täjänä. Kallio on mukana 
myös veteraanityössä Vete-
raanien Perintötoimikunnan 
jäsenenä sekä Vapaussodan 
ja Itsenäisyyden Etelä-Poh-
janmaan Perinneyhdistyk-
sen Ylihärmän aktiivisena 
ja kokoavana jäsenenä.    

Ylivääpelit Timo Nyrhinen ja Jarmo Koskela, sekä vääpeli Antti Isosalo ylennystilaisuudessa Vaasassa.  
Kuva Raimo Latvala

Pertti Kivirinta 

Kimmo Markus Alajärvi, Lah-
denperä Tommi Mikael Kauha-
va, Laitila Pekka Juhani Soini, 
Murto Mika Olavi Seinäjoki, 
Myntti Sami Tapio Laihia, 
Pouttu Arto Jaakko Seinäjoki, 
Takala Markku Johannes La-
pua, Torvinen Tuomo Jaakko 
Kauhajoki 

Ylimatruusiksi
Furu Mats Johan Mustasaa-
ri 

Arvo Jalasjärven Res., Mylly-
koski Osmo Alahärmän Res., 
Niemi Esa Vaasan Res., Saare-
la Kari Jalasjärven Res.

Reserviläisliiton pronssinen 
ansiomitali:
Ala-Viitala Pekka Alahärmän 
Res., Hannus Marko Ylihär-
män Res., Haukkala Markku 
Ylihärmän Res., Jutila Kari 
Ylihärmän Res., Kaksonen 
Martti Ylistaron Res., Kar-
hunen Jukka Ylistaron Res., 
Kattelus Lauri Ylihärmän Res., 
Keski-Liikala Jani Jalasjärven 
Res., Kinnunen Aki Seinäjoen 
Res., Kivistö Arto Alavuden 
Seudun Res., Latvala Vesa 
Ylistaron Res., Luomanaho 
Mika Ilmajoen Res. , Pohto 
Jorma Ylihärmän Res., Säilä 
Pekka Yihärmä, Tuuri Han-
nu Ylistaron Res.
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Piirit järjestivät omakusttei-
sen linja-autokuljetuksen 
Turvallisuus- ja Puolustus-
messuille Lahteen syyskuun 
lopussa.  Valtaosa lähtijöis-
tä tuli Ähtäristä. 

Liittojen, sekä muiden jär-
jestöjen ja yritysten osas-
tot messuilla olivat melko 
mielenkiintoisia, mutta eri-
tyisesti puolustusvoimien 
osuus jäi valjuksi. 
Varusmiessoittokunta esiin-

tyi mallikkaasti ja elokuva-
teatterissa pyöri jokin esit-
telyfilmi, mutta…

Yleinen mielipide messuil-
la oli vähintäänkin arvoste-
leva. Tiedossa toki on, että 
säästölinjalla pitää mennä, 
mutta kalusto-osaston puut-
tuminen tuntui käsittämät-
tömältä, varsinkin kun paik-
kakuntana oli Lahti, joten 
pitkää kuljetustarvettakaan 
ei olisi ollut. Lisäksi mes-

sut järjestettiin säästösyistä 
arkipäivinä, eli torstaista 
lauantaihin. Joku messu-
vieraista totesikin osuvas-
ti: ”Mikäli maalla yleensä 
on omat puolustusvoimat, 
pitäisi sentään muutaman 
vuoden välein kyetä esit-
telemään toimintaansa ja 
kalustoaan alan erikoismes-
suilla”. 
Halutaanko siis tarkoituk-
sella vai vahingossa säästää 
itsensä hengiltä? ”Poissa 

silmistä – poissa sydämes-
tä”.  

Jatkossa tulee varmaankin 
harkittavaksi myös messu-
jen järjestämispaikkakunta. 
Lahtelaiset ja päijäthämä-
läiset ovat messut jo parina - 
kolmena vuonna nähneet ja 
kiinnostus on luonnollisesti 
lopahtanut, eli kävijämäärät 
romahtivat aiemmista vuo-
sista.               U.M. 

Maanpuolustusmessuilla Lahdessa

Toimintakalenteri 2013 (alustava)  
TAMMIKUU
18.1. mennessä toimintalomakkeet lähetettävä liittoon 
18.1. mennessä RUL:n kultaisten ansiomitalien ja  valtakunnallisten 
huomionosoitusten (SVR, SLR) esitykset piiriin
         Piirihallitusten kokoukset 1/13 
27.1.  Tammisunnuntain juhla,   Laihia
HELMIKUU
20.2. mennessä materiaali LMP-lehteen 1/2013
MAALISKUU
9.3. Veteraanikeräyksen tempauspäivä 
13.3. Talvisodan päättymisen muistotilaisuus, Seinäjoki
Piirihallitusten kokoukset 2/13
23.3. Piiriseminaari    Seinäjoki
23.3. Piirien kevätkokoukset,   Seinäjoki
HUHTIKUU
27.4. Kansallinen veteraanipäivä 
27.4. Valtakunnallisen veteraanikeräyksen tempauspäivä 
RES piirin hallituksen kokous 3/13 
TOUKOKUU
Vko 20 Reservin ampumataitopäivä   
2.5. mennessä materiaali LMP lehteen 2/13
KESÄ-HEINÄKUU 
       Impivaaran suvisoitto 
Reserviläismarssi, Lauhan laskeutuminen,  Kauhajoki 
 10.6. – 4.8. Piiritoimisto suljettu 
ELOKUU
7.8.  Kesäillan kirkko,    Kristiinankaupunki  
10.8. Reserviläispyöräily,   Peräseinäjoki 
SYYSKUU
4.9. Jatkosodan päättymisen muistohetki,  Jurva 
8.9. mennessä materiaali LMP lehteen 3/13
7.9. Perheliikuntapäivä 
RUP hallituksen kokous  3/13
Toiminnan suunnittelupalaveri RES
LOKAKUU
       RES Piirihallituksen kokous 4/13    
       Vänrikkipäivä 
vko 44 RES piirin syyskokous,   Teuva
MARRASKUU
vko 46  Res.ups.piirin syyskokous Ylistaro 
20.11. mennessä materiaali LMP lehteen 4/13
23. – 24.11. Liittojen yhteinen (RUL/RES/MNL/RESUL/MPKL liittoko-
kousviikonloppu, Oulu
JOULUKUU 
5.12. Itsenäisyyspäivän vastaanotto, 
6.12. Itsenäisyyspäivän kunniavartiot ja juhlat,  Koko maa
Vko 50  Joulutulet,     Koko maa
24.12. Jouluaaton kunniavartiot sankarihaudoilla,  Koko maa

         Urheilukalenteri   2013  (alustava)  

 Kuntourheilutapahtumat  
aika laji    PAIKKA 
vko 20 reservin ampumataitopäivä paikkakunnittain
touko-kesäk. Reserviläismarssi Kauhajoki - Isojoki
 Cooperin testit paikkakunnittain
10.8. Reserviläispyöräily, pyörämarssi Peräseinäjoki 
 Perheliikuntapäivä RES paikkakunnittain
 Kilpailut  
aika laji    PAIKKA 
9.3. Ampumahiihto pistoolilla  Seinäjoki 
30.4. Ammunnat perinnekivääri 100m Ilmajoki
3.5. Ammunta kaksoishirvi J alasjärvi
14.5. Ammunnat perinnepistooli  Ilmajoki
18.5. Ammunta, kiv. 300 m  Kauhava
18.5. Ammunta perinnekivääri 300m Kauhava
20.5. Ammunnat perinnekiv.150m, 3-as. ja m. Vaasa
28.5. Palvelusaseammunta  kiv.  Kauhava
9.6. Neliottelu Ähtäri
11.6. Ammunta puoliautomaattikiv.  3-asent.+ m. Vaasa
2.7. Palvelusaseammunnat 3 ja 4 (pist)   Ilmajoki
14.7. SRA    Ilmajoki
3.8. Ammunta kenttä ja kiik.kenttä Kauhava
5.8. Ammunta puoliautomaattikiv. 150 RA7 Vaasa
13.8. Ammunta, Matin kisa  Kauhava
vko 34 tai 35 Ampumakilpailut pist Peräseinäjoki
vko 34 tai 35 Ampumakilpailut pien.kiv Peräseinäjoki
  Ampumajuoksu kiväärillä  Jalasjärvi
2.9. Ampumajuoksu pistoolilla  Seinäjoki 
5.9. Ampumasuunnistus pistoolilla  Seinäjoki 
15.-16.11. Ilma-ase   Jalasjärvi
  
RESUL:n kisat piirin alueella  
9.-10.3. RESUL Ilma-aseet   Alavus
8.6. Pistooliampumajuoksu  Ähtäri
9.6. Neliottelu Ähtäri

Reserviupseeripiirin 
syyskokous pidettiin 
Kauhajoella. Ennen 
kokousta tutustuttiin 
erittäin monipuoliseen 
Veteraanien perinne-
taloon, missä juotiin 
hyvät munkkikahvit.   

Syyskokous Sanssinkarta-
nossa valitsi piirin johtoon 
nykyisen puheenjohtajis-
ton, eli puheenjohtajana 
jatkaa Kari Ratavaara Ku-
rikasta, varapuheenjoh-
tajina Seppo Yli-Panula 
Seinäjoelta ja Tuomas Tai-
valmaa Ilmajoelta. Hal-
litukseen uusina jäseninä 
valittiin Yrjö Nevanperä 
Teuvalta, Jarmo Kivimäki 
Ylihärmästä ja Matti Hir-
vilammi Ylistarosta. 

Toiminnassa ensi vuon-
na toivotaan yhä useam-
man kerhon järjestävän 
joko yksin, paikkakunnan 
reserviläisten tai naa-
puriyhdistysten kanssa 
toimintapäivän. Toisena 
painopistealueena on jä-
senhankinta ja ennen kaik-
kea jäsenhuolto. Haastee-
na on järjestää mielekästä 
toimintaa eri ikäisille jä-
senille. 

Eniten keskustelua käytiin 
piirin erittäin tiukasta ta-
loustilanteesta. Hallituksel-
le jäi haastetta suunnitella 
tulevana vuonna uusia va-
rainhankintamuotoja, joskin 
jäsenmaksun korotus vuo-
delle 2014 näyttää toden-
näköiseltä. Todettiin, että 
ilman maakunnan yrityksil-
tä LMPT:n kautta saatavaa 
tukea nykyisenlaajuista pii-
riorganisaatiota ei olisi. 

U.M.
Kuvat Reijo Rekola

Talousasiat puhuttivat 
Reserviupseeripiirin kokouksessa.

Syyskokouksessa RUL:n kultaisen ansiomitalin sai Jouko Hongisto Jalasjärveltä. 
Merkkipäiviään viettäneet, pitkään piirin hyväksi toimineet Tuomo Tuuri Kauhajoel-
ta ja Pekka Rinta-Hoiska Kurikasta saivat piirin standaarin. 

Mikko Rotola-Pukkila esitteli perinnetaloa ja sen esi-
neistöä. 

MATTI LATVALA   
Perjantaina marraskuun 
viimeisenä päivänä,  talvi-
sodan syttymisen 73:ntena 
muistopäivänä,  julkistettiin 
Alavuden kaupungintalon 
isänmaallisessa juhlassa 
uusin talvisotakirja ”Kivi-
niemen lukko”. Sen on kir-
joittanut tietokirjailija Kim-
mo Sorko. Saman maisterin 
kirjoittama ”Laurilan veri-
koirat” julkistettiin vuosi 
sitten. Uusi teos on sille 
jatkoa.

Kiviniemen lukko kertoo 
JR24:n ja KTR8:n taiste-
luista Sakkolan Kiviniemen 
pääpuolustuslinjalla talviso-
dan kunniakkaina päivinä. 
Eteläpohjalainen II/KTR8 
tunnetaan nimellä Aallon 
patteristo, jossa olivat Ilma-
joen ja Kurikan patterit. Li-
säksi oli Kauhajoen patteri. 
Jalkaväkipataljoonassa tais-
teli mm. alavutelaisia ja pe-
räseinäjokelaisia reserviläi-
siä. Kirjassa on koskettavia 

”KIVINIEMEN LUKKO” sai hyvän vastaanoton

otteita myös rivisotilaiden 
kenttäpostista.

Uusi jyhkeä 526-sivuinen 
teos runsaine kuvineen ja 
karttapiirroksineen sai heti 
suuren suosion. Julkista-
mistilaisuudessa tarjolla 
olleet kirjapinot hupenivat 
vauhdilla myyntipöydältä. 

Alavuden isänmaallinen julkistamistilaisuus kosketti syvästi salintäyteistä kuulija-
kuntaa. 

Runsaasti kuvitettu teos 
on painoasultaan edusta-
va. Teos painaa 1,8 kiloa.

”Kiviniemen lukkoa” on 
ainakin Seinäjoen kirjakau-
poissa. Joulukuun 8. päi-
vänä Aallon  perinnetoimi-
kunta esittelee ja myy teosta 
Ilmajoen ABC-asemalla klo 
9.00-13.00. Kirja sopii jou-
lulahjaksi veteraanien jäl-
keläisille ja sukulaisille ym-
päri maata.

Alavuden isänmaallinen julkistamistilaisuus kosketti syvästi salintäyteistä kuulija-
kuntaa

www.ruduskivikauppa.fi
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Ampumahiihdolla Suomes-
sa on pitkät perinteet. Se 
on laji jota Suomen sotilaat 
harjoittivat talvisodassa ja 
jatkosodassa. Suksilla no-
peasti liikkuvat sotilaamme 
saivat kunnioitusta sekä ar-
vostusta maailmalla.
Laji muuttui sotien jälkeen, 
nykypäivään. Niistä ajoista 
kun Suutarisen Jussi ja Iko-
lan Heikki ampuivat kivää-
rillä särkyviin lasitauluihin, 
ollaan tultu kääntyviin tau-
luihin ja pienikaliperiseen 
aseeseen. Lisäksi kunniaa 
tänään ko. lajissa Suomen 
puolesta edustavat naiset, 
Kaisa Mäkäräisen
johdolla.

Ilma-aseet PM
Etelä-Pohjanmaan Re-
serviläispiirien ilma-
asemestaruuskilpailut 
Alavuden Kunto-Lut-
ran ilma-aseradalla 16. 
- 17.11.2012.  Järjestäjinä 
Alavuden Reserviupseeri-
kerho ry ja Alavuden
Seudun Reserviläiset ry.

10 m ilmapistooli 60 ls, sarja 
H 1)Aki Rantakangas Alavu-
den Seudun Res, 91 93 92 93 
93 96, 558,  11x,  2) Ylil Mar-
ko Talvitie  Alavuden Reser-
viups 92 90 92 92 93 90, 549,  
10x,  3.) Pion Tuomo Passi 
Kauhavan Res 93 91 86 94 91 
89, 544, 5x,  4.) Korpr Markku 
Haukkala Ylihärmän Res 86 
88 86 87 84 85, 516, 3x,  5.)  
Korpr Eero Paavola Kauhavan 
Res 81 88 88 84 85 8, 514,  7x,   
6.) Korpr Jukka Yliketola Yli-
härmän Res 81 88 80 83 79 82, 
493, 3x

10 m ilmapistooli 40 ls, sarja 
H50 1.)  Kers Erkki Nygård 
Seinäjoen Res 92  90  93  86, 
361, 5x  2.) Pion Reijo Ranta-
kangas Alavuden Seudun Res 
92  91  86  90, 359, 8x,  3.)  
Kers Veli-Pekka Nevala Jalas-
järven Res 90  88  85  85, 348, 
1x,  4.) Ylil Timo Suvanto Ala-
vuden Reserviups 88  83  85  
87,  343, 2x,  5.) Korpr Eero 
Paavola Kauhavan Res 83  89  
88  79, 339, 1x

10 m ilmapistooli 40 ls, sarja 
H60 1.) Ylil Per-Erik Gammel-
gård Vaasan Res 94  94  92  96, 
376, 8x,  2.) Jääk Keijo Koski 
Jalasjärven Res 85  86  87  91, 
349, 6x,  3.) Korpr Eero Haapa-
la Peräseinäjoen Res 85  88  90  
86, 349, 2x,  4.) Alik Markku 
Rintala Kuortaneen Res 80  87  
91  87, 345, 3x, 5) Korpr Eero 
Paavola Kauhavan Res 83  91  
84  83, 341, 3x, 6) Alik Jarmo 
Nyrhinen Ilmajoen Res 83  87  
84  83, 337, 3x,  7)  Ylik Pekka 
Herlevi Vaasan Res 85  87  78  
83, 333, 2x,  8.) Ylil Timo Su-
vanto Alavuden Reserviups 74  
86  83  81, 324, 2x

10 m ilmapistooli 40 ls, sarja 
H70 1. Kapt Gunnar Ahopelto 

Kauhavan Reserviups 89  91  
87  86,  353, 4x,  2.) Kers Ju-
hani Tammela Jalasjärven Res 
86  84  85  87, 342, 5x,  3) Ylil 
Timo Suvanto Alavuden Re-
serviups 87  86  82  87,  342, 
2x,  4) Alik Matti Tulimäki 
Kurikan Res 87  87  82  85, 
341, 2x,  5) Ylil Aarno Ala-
Honkola Alavuden Reserviups 
64  64  79  61, 268, 2x

10 m ilmakivääri 60 ls, sarja 
H 1) Jääk Markku Niemi Äh-
tärin Res 92 94 96 99 94 92, 
567, 19x,  2) Pion Veli Ylinen 
Alavuden Seudun Res 93 91 96 
89 93 93, 555, 19x,  3.) Korpr 
Markku Haukkala Ylihärmän 
Res 92 93 94 91 89 92, 551, 
15x,  4.) Tykkim Ari-Matti 
Lahdenmäki Alavuden Seudun 
Res 92 90 90 85 90 93, 540, 
16x,  5) Korpr Jukka Yliketola 
Ylihärmän Res 87 92 85 88 87 
93, 532, 5x

10 m ilmakivääri  40 ls, sar-
ja H50 1) Ylik Seppo Siuko-
la Alavuden Seudun Res 91  
95  93  95, 374, 16x,  2) Jääk 
Markku Niemi Ähtärin Res 92  
95  94  93, 374, 10x

10 m ilmakivääri 40 ls, sarja 
H60 1)  Alik Jorma Nyrhinen 
Ilmajoen Res 90  91  84  90 
355, 10x,  2) Alik Markku Rin-
tala Kuortaneen Res 88  92  87  
86, 353, 8x,  3) Pursim Markku 
Koskenmäki Alajärven Res 85  
88  89  90, 352, 5x,  4) Ylik 
Pekka Herlevi Vaasan Res 82  
86  83  89, 340, 6x,  5) Korpr 
Eero Haapala Peräseinäjoen 
Res 84  85  80  82, 331, 2x,  
6) Kers Jaakko Huhtala Alavu-
den Seudun Res 73  77  82  84, 
316, 3x

10 m ilmakivääri 40 ls, sar-
ja H70 1) Korpr Erkki Perälä 
Alavuden Seudun Res 92  91  
90  96, 369, 9x,  2) Tykkim Ka-
levi Suomu Ilmajoen Res  88  
84  85  87, 344, 5x,  3) Kers 
Jaakko Huhtala Alavuden Seu-
dun Res 77  84  82  85, 328, 
4x,  4) Ylil Aarno Ala-Honkola 
Alavuden Reserviups 65  63  
64  69, 261, 1x

10 m ilmakivääri 40 ls. sarja  
D16 1) Heta Kujansuu Alavus 
90  93  93  91, 367, 9x

Kilpailujen johtaja  Aarno Ala-Hon-
kola

AMPUMAHIIHTO 
ON SOTILAS- JA 

RESERVILÄISLAJI
Pentti Anttilan tyylinäyte 

Perinne ampumahiihto pal-
velee kahdessakin mielessä. 
Ampuma- ja fyysisen kun-
non ylläpitämisessä. 
Kurikkalaiset kutsuvat 
kaikki E-P:n reserviläiset 
P E R I N N E A M P U M A -
HIIHTOON KURIKKAAN  
ensi talven lumille helmi-
maaliskuussa. 

VARUSTUS: ASU VA-
PAA, ASE M39, SUKSET 
SA-INT /VAST. 

Suksia on lainattavissa 
piiritoimistolta!

 JALASJÄRVI 040-1547820
KURIKKA - 06-450 1950 * 044 - 360 0280

PR BOTNIA  RAKENNUS OY
KURIKKA  

0400-666 274

K U N T O L A N
K  I  V  I  V E I S T Ä M Ö 

Kuntolantie 52 KURIKKA puh. 06-4502397
040-737 2983

Kurikan Kaukolämpö Oy
Ilmajoen Lämpö Oy

Puh. 450 9700

Neste Jalastuuli 
24 h

Lakeuden maanpuolustaja -lehteen 
ilmoituksia vastaanotetaan! 

Provisio- jopa 50%.T. Kotkaniemi  0400 985 183

LAKEUDEN 
MAANPUOLUSTAJA  
E-P:n Reserviläispiirien ja 

tukijain tiedotuslehti 
Impivaarantie 25 

60420 SEINÄJOKI 
06-423 3816 
Sähköposti

ep.reservilaispiirit@netikka.fi 

Päätoimittaja 
Ulla Muurimäki

06-423 3816, 050-328 5264 

Toimituskunta Antti Isosalo 
Kai Kaistila Timo Keskivalka-
ma Olavi Koskinen Tuomo 
Kotkaniemi Heikki Makkinen 

Rauno Yli-Hynnilä 
Julkaisija: Etelä-Pohjan-
maan Reserviläispiirit ja 

Lakeuden 
Maanpuolustajain Tuki ry 

Painopaikka: I-Print

E-P:n Reserviläispiirien
ja tukijain tiedotuslehti

Impivaarantie 25
60420 SEINÄJOKI

p. 423 3816, fax 
Sähköposti:

ep.reservilaispiirit@netikka.fi

Päätoimittaja:
Ulla Muurimäki

P.423 3816, 050-328 5264

Toimituskunta

LAKEUDEN 
MAANPUOLUSTAJA

Matti Heinonen
Antti Isosalo
Kai Kaistila

Timo Keski-Valkama
Olavi Koskinen

Tuomo Kotkaniemi
Jaakko Liinamaa
Heikki Makkonen
Rauno Yli-Hynnilä

Julkaisija:
Etelä-Pohjanmaan  
reserviläispiirit ja

Lakeuden 
Maanpuolustajain Tuki 

Painopaikka: Westpoint
Rauma

SYYS  SRA 
HUISSI 9.9.2012

Sää suosi haasteellista am-
pumakilpailua, mihin osal-
listujia oli jälleen saapunut 
ympäri Suomen.
Hyvä kisa, hyvät palkinnot 
arvonoineen houkuttelevat 
mukaan.
Kuusi rastia: kolme kivää-
ri-, yksi haulikko-, yksi 
pistooli- ja yksi yhdistetty 
haulikko/pistoolirasti.
YLEISKILPAILU
KILPAILU %    KOK.PIST.   KILPAILIJA     YHDISTYS         LUOKKA
1. 100,0000    666,7405 Mustila P, Valkeakosken res,          Avo 
2. 95,9364      639,6466 Lee K Valkeakosken Res au.,        Avo 
3. 93,7818     625,2813 Ylinen H, Virtain Res, 50                 Avo 
4. 87,0412        580,3386  Ylikangas H, Haapajärven.-Reisj. Res.     ,Avo 
5. 81,2487    541,7180 Mäkinen V-M, Ta-kilta,                     Avo 
6. 80,1830    534,6126 Lähdesmäki J, Ilmajoen Res,       Vakio 
7. 79,4247    529,5569 Luomanaho M, Ilmajoen Res,     Vakio 
8. 77,8208    518,8626 Virkkala J, Ylivieskan Res.,              Avo 
9. 76,8385       512,3131 Rantamäki J, Ilmajoen Reserviläiset,         Vakio 
10.75,1383    500,9774 Puska P-P, Peräseinäjoen Res.,         Vakio 
11.74,4491   496,3823 Samppala P, Ilmajoen Res              Avo 
50v AVO
1.  93,7818     625,2813 YlinenH,VirtainRes,              50Avo 
2.  55,7560     371,7481  Vainio E, Isonkyrön Res       50Avo 
3.  55,3973     369,3564  Salovaara J, Ilmajoen Res.    50Avo 
4.  53,3455     355,6763  Nurmi J,  Laitilan Res.aliups.   50Avo 
5.  50,6357     337,6090  Mäntylä H  Tampereen res  50Avo 
6.  31,9561     213,0643 Hynninen J   50Avo 
7.  20,0297     133,5462 Mäki H, Peräseinäjoen Res   50Avo 
50v VAKIO 
1.  33,3420     222,3047  Rissanen H     Ilmajoen Res  50Vakio 
2.  31,1222      207,5043  Korpimäki P       Kauhavan Res  50Vakio 
AVOIN
1.  100,0000  666,7405  Mustila P    Valkeakosken res Avo 
2.  95,9364    639,6466   Lee K  Valkeakosken Res au Avo 
3.  87,0412    580,3386  Ylikangas H  Haapajärven-Reisj. Res.Avo 
4.  81,2487    541,7180  Mäkinen V-M  Ta-kilta Avo 
5.  77,8208    518,8626  Virkkala J Ylivieskan Res.        Avo 
6.  74,4491    496,3823  Samppala P   lmajoen Res Avo 
7.  71,4181    476,1731  Härkönen R  Avo 
8.  68,2895    455,3137  Jalonen T  Valkeakosken res Avo 
9.  67,5019    450,0623  Kontola J  Ylistaron Res Avo 
10. 63,4745         423,2102  Yli-Hemmo T  Valkeakosken resAvo 
11. 61,5684   410,5015  Saarela J  Laihian Res Avo 
VAKIO
1.  80,1830  534,6126  Lähdesmäki J  Ilmajoen Res  Vakio 
2.  79,4247  529,5569  Luomanaho M Ilmajoen Res  Vakio 
3.  76,8385  512,3131  Rantamäki J  Ilmajoen Res    Vakio 
4.  75,1383  500,9774  N Puska P-P   Peräseinäjoen Res Vakio 
5.  74,2189  494,8477  Kivistö K  Valkeakosken Res.   Vakio 
6.  73,4060  489,4274  Keski-Liikala J, Ilmajoen Res   Vakio 
7.  71,5413  476,9947  Tulla J Valkeakosken res       Vakio 
8.  63,8290  425,5735  Harjula J Ilmajoen Res           Vakio 
9.  62,2965  415,3559  Rissanen J  Ilmajoen Res        Vakio 
10. 61,8638 412,4712  Taskinen J, Tarkka-ampuja kilta    Vakio 
11. 56,1481  374,3620  Korppila J    Virtain Res.         Vakio 

Näyttäviin ratarakenteisiin 
oli jälleen panostettu pal-
jon aikaa ja mielikuvitusta. 
Erilaiset liikkuvat maalit li-
säsivät vaihtelevien ampu-
ma-asentojen kanssa mie-
lenkiintoa ja vaikeusastetta.
Tilastoa:
67 kilpailijaa, joista kaksi 
hylkäystä. 
402 ampumasuoritusta, 
61506 laukausta (minimi, 
käytännössä lähemmäs 
100.000 laukausta 

6.12.2012 
Rainer Luhtaselle

myönnetty 
RESULin 
kultainen 

ansiomitali.

KURIKAN 
ASUNTOPALVELU

TARJOAA VUOKRA-ASUNTOJA

Lakeuden Maanpuolusta-
jain Tuki ry on hankkinut 
jo pari vuotta käytössä ol-
leen ekoaseen rk-version 
lisäksi ekopistoolin. Se on 
kiväärin tavoin tarkoitet-
tu piirien, kerhojen ja yh-
distysten käyttöön. Ase on 
lainattavissa toimistolta. 

Ekopistooli 
saatavilla
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AUTO JA KONEKORJAAMO
M. PUTZ OY

Trikookuja 5 / PL 56 puh. (06)456 8100 www.mputz.fi 

TAMMELAN KONE JA KULJETUS OY
0400 364 590

Autkorjaamo
SALONEN Oy
0400 661 816 ja 0500 661 816

Tapanaisen 
LEIPOMO Oy

KURIKKA Puh. 453 5103

Louhintatyö
A. KAUPPILA
KURIKKA 0400-366 776

SUUTARI JA AVAINPALVELU
ESA SAUKKO

Asematie 1 - KURIKKA p. 06-4503 155

06-487 2880

Puh. (06) 4513 680

Kurikan 
kaupunki
www.KURIKKA.FI

Siltalantie  5  K U R I K K A
Puh. 06-415 6860, 
FAX 06-450 2840

MAASTOPUVUT JA TUULIPUVUT
AIKUISILLE JA LAPSILLE
  * VAIHTOMATTOPALVELU
   *   MATTOJEN PESU
TEHTAANMYMÄLÄ ARK. 9 -15

06 4503 135, 0500-363 865

KURIKKA

RAUTIA KURIKKA Laurintie 3
06-4207660

KURIKAN APTEEKKI

A. & W. WIECZOREK
KURIKKA, Keskuspuistikko 7, 06-450 1482

Hautaustoimisto ja kukkakauppa

HINAUSPALVELU 
T. VÄHÄMAA 

KURIKKA puh. 0400-429 294  24h/vrk

Hallikatu 2, 61300 KURIKKA
p.(06) 4506 700 f:(06) 4506 750

www.kurikan.com

WANHA ASEMA
LOUNASRAVINTOLA

Laurintie 28 PUH06-450 1523 KURIKKA

Kahvio - Ruokala
Pirkko Ojajärvi

Keskuspuistikko 33, KURIKA
Puh. T (06)4503 545

K (06)4503 445
M (0500)666 475

Pappilantie 52 - 61300 KURIKKA p.06-4501 549 - 040-5626 949

TERÄSTUOTE O. HAKA-RISKU KY
-rakennusten   teräsrakenteet

M I E T O       453 7849, 0400-366 090

Ammattitaitoa ja luotettavaa palvelua
Tervetuloa asioimaan!

M. Isoniemi, julkinen 
kaupanvahvistaja, LKV, ITS

Seurapuist.6, KURIKKA, p. 450 11 23, 0400-155 123

SAHANKYLÄN PUUTYÖ Ky
61301 PANTTILA Puh.06-453 5148, fax 06-453 5404

Seinäjoki
Nurmo 

Prismakeskus

URHEILU- JA KONELIIKE

MAUNO VILPONEN KY
JALASJÄRVI (06)4563200)



Toimintamme tukikomppania
Veljekset Ala-Talkkari Oy

Timo Aukia Oy

T:mi Jukka Kivineva

Ikkunatehdas Hautanen Oy
PL 17, 62375 YLIHÄRMÄ, Tel +358 (0)6 482 20 00
Fax +358 (0)6 484 69 50, www.skaala.com 

KUORTANEEN OSUUSPANKKI
Asianajotoimisto

Lepistö & Mäkinen Oy

ETELÄ-POHJANMAAN 
OSUUSPANKKI

REIKÄLEVY Oy

Asianajotoimisto 
Ristikangas & Kinnunen Oy

64700 TEUVA, puh. 06-267 2700

P. Rotola-Pukkila Oy
www.timantti.com

TAMSIN PUUTARHAT
Teuva

WWW.VOLTINVARI.fi

www.harmanliikenne.fi

K U R I K K A

Kyrönmaa

Liikenneopetus MSROy 

Kyrönmaan Osuuspankki

Hakaradio Ecosto Oy
SEINÄJOKI

WWW.yristyslaskenta.com            0400-564 104  

LATOMÄEN SÄHKÖLIIKE

Keskustie 10, Virrat puh. 03-485 511 � Yrittäjäntie 3, Ähtäri puh. 06-5415 111 

Metso Power Oy

Metsäliitto-konserni on nyt 
Metsä Group. Tutustu meihin 
osoitteessa www.metsagroup.fi.
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Kiitos tukijoillemme!

Antti Isosalo
Placed Image

Antti Isosalo
Note
Completed set by Antti Isosalo




