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Piirien perinteinen seppeleenlaskutilai-
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Talvisotahiihdossa Alavudella lunta oli riittävästi ja ladut hyvässä kunnossa. Soppatykillinen 
hernekeittoa odotti hiihtäjiä maalissa. Kuvassa hiihtojoukon kärjessä etupartio lumipu-

vuissa kuuntelemassa lähtökäskyä.  Lumipukuisten takana perinneosasto ja muita hiihdon 
osanottajia. Reserviläishiihtäjiä olisi hyvin järjestettyyn tapahtumaan sopinut enemmänkin, 

mutta n. 170 koululaista oli hoitanut oman osuutensa mallikkaasti. 
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Vuosi 2015 on käynnistynyt. Ensimmäi-
senä herää kysymys, onko mikään asia 

muuttunut viime vuoteen verrattuna. Maa-
ilmanpolitiikan osalla Ukrainan kriisi on 
edelleen päällä. Venäjän vastaiset pakotteet 
purevat entistä tiukemmin tavallisiin kan-
salaisiin, mutta Putinin suosio vain nousee. 
Isis jatkaa edelleen terroritekojaan valtaa-
millaan alueilla. He ovat myös pystyneet 
toteuttamaan terrori-iskuja Eurooppaan, 
joilla ovat aiemmin uhanneet. Ei siis mitään 
uutta sillä suunnalla.

Kevään aikana meillä on Suomessa 
eduskuntavaalit, jossa pääsemme vaikut-
tamaan tulevan eduskunnan kokoonpa-
noon. Toivottavasti te kaikki tämän lehden 
lukijat äänestäisitte edustajiksenne sellaisia 
henkilöitä, jotka lupaavat hoitaa kuntoon 
puolustusvoimien tarvitseman vuosittai-
sen lisämäärärahan. Meillä kaikillahan on 
toiveena, että Suomella on tehokkaat ja 
uskottavat puolustusvoimat, jotka pystyvät 
huolehtimaan koko Suomen puolustami-
sesta joko yksin tai kaksin. Maanpuolus-
tusmyönteisiä ehdokkaita löytynee joka 
puolueesta.

Puolustusvoimat lupautuivat nosta-
maan kertausharjoitusmäärät tämän vuo-
den aikana n. 18.000 taistelijaan. Minulle 
tulleiden viestien perusteella tuota lukua 
kohti ollaan hyvinkin menossa. Toivot-
tavasti tahti ei hiljene loppuvuodenkaan 
aikana. Toivon, että jokainen joka saa kovan 
kertausharjoituskutsun myös noudattaa 
sitä. Kieltäytyminen työkiireisiin vedoten 
on tekosyy, koska työkiireitä meillä on var-
maan kaikilla. Niille henkilöille, joille kutsua 
ei tule, suosittelen hakua maakuntajoukkoi-
hin. Maakuntajoukkoja koulutetaan jatku-
vasti, joten harjoitusvuorokausia sinulle tu-
lee joka vuosi vähintään muutama. Osa on 
pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Huomioi, 
että maakuntajoukoissa saamasi tasokas 
koulutus huomioidaan jatkosijoituksissasi 
ja saat siten vastuullisempia tehtäviä ja sitä 
kautta ylennyksiä. Vaihtoehtoina edellisille 
on toiminta oman kunnan varautumis- ja 
suojeluorganisaatiossa (Pelastuslaitos) tai 
reserviupseerikerhossa. Älkää myöskään 
unohtako MPK:ssa tarjolla olevia mahdol-
lisuuksia toimia kouluttajana tai kurssien 
vastuuhenkilöinä. 

Näinä aikoina alkavat eri reserviläis-
tapahtumien ajankohdat olla selvillä. Käy 
katsomassa piirin ja oman kerhosi tapah-
tumakalenteri sekä MPK:n kurssitarjonta 
alueellamme. Merkitse sinua kiinnostavat 
tapahtumat saman tien kalenteriisi, koska 
muuten kalenterisi täyttyy muilla merkin-
nöillä. Ota liikunta viikoittaiseen ohjel-
maasi ja käytä kuntokorttia suorituksiesi 
kirjaamiseen. Käy ampumassa ja ilmoita 
suorituksesi oman kerhoosi. Soita kaverille 
ja tee nämä kaikki hänen kanssaan yhdessä. 

Soitellaan ja nähdään!

Reserviläisliitolla on 60-vuotisjuhlat. 
Yhdistyksistämme Ilmajoki ja Seinä-

joki juhlivat keväällä samaa merkkivuotta. 
Meillä juhlavuosi alkaa Ilmajoen kevätko-
kouksen yhteydessä maaliskuun viimeisenä 
lauantaina. Samassa yhteydessä Ilmajoen 
Reserviläisten 60-vuotisjuhlassa puheen 
pitää Reserviläisliiton puheenjohtaja kan-
sanedustaja Mikko Savola.

Huhtikuun toisena viikonloppuna on 
vuorossa Reserviläisliiton juhlaristeily. Ris-
teilystä tulee 2000 osallistujalla mieleen-
jäävät maanpuolustusjuhlat. Laivalla on 
monenlaista oheisohjelmaa JeanS-yhtyeen 
iltaesiintymisestä  vaikuttaviin  retkikoh-
teisiin Virossa. Lisäksi laivalla on esitte-
lyosastoja reserviläisille  tärkeistä asioista. 
Paluumatkalla reserviläisliiton varsinai-
sessa 60-vuotisjuhlassa juhlapuheen pitää 
eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma. 
Eteläpohjalaisia mukaan on ilmoittau-
tunut linja-autollinen. Mukaan saattaa 
vieläkin ehtiä. Kannattaa kysyä suoraan 
matkatoimistosta. Edullista kuljetusta lai-
valle voi tiedustella piiritoimistostamme. 
Huhtikuun lopussa on tarjolla perinteinen 
Pauha-harjoitus Lohtajalla. Pauhassa on 
lauantaina oma erikoiskurssi yhdistysten 
johtohenkilöille.  Samana viikonloppuna 
sunnuntaina Seinäjoen reserviläisten 
60-vuotisjuhlassa puhujana on kenraa-
limajuri Jorma Ala-Sankila maavoimien 
esikunnasta. Kenraalilla saattaa olla mie-
lenkiintoista kerrottavaa tulevasta.

Juhlakuukausi päättyy maanantaina 
27.huhtikuuta kansallisena veteraanipäi-
vänä toteutettavaan seppeleenlaskuun 
jokaisella sankarihautausmaalla paikallisen 
tavan mukaan.Merkkivuosi juhlineen ja 
muine tapahtumineen lisää kiinnostusta 
toimintaamme. Meidän pitää olla valmiina 
vastaamaan kysymyksiin ja tarjoamaan 
mahdollisuutta liittyä jäseneksi. Pitää 
kertoa, että jäsenyys tarjoaa mahdollisuu-
den saada monipuolista ja ajantasaista 
maanpuolustustietoa. Kysyjille pitää myös 
korostaa, että vain maanpuolustusjär-
jestöjen kautta pääsee mukaan erilaisiin 
poikkeusolokoulutuksiin ja ammuntoihin.

Tammikuussa olin vapaaehtoisen pe-
lastuspalvelun seminaarissa Seinäjoella. 
Listoilla oli vain muutama reserviläispoh-
jainen hälytysryhmä. Tämä asia korjataan 
kevään aikana päivittämällä hälytyslistat 
kuntoon. Tiedän, että jokainen yhdistys 
pystyy muodostamaan ainakin yhden auto-
kunnan kokoisen hälytysryhmän. Kun niitä 
on 25, niin se on paljon väkeä ja apua. Val-
miusjärjestelmän vaatima koulutus tähän 
toimintaan pidetään yhteistyössä Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.

Toivotan kaikille lukijoille hyvää alkanutta 
reserviläistoiminnan juhlavuotta!

Pieni kansa joka haluaa turvata isänmaan-
sa, tarvitsee puolustajikseen parhaat 

miehet ja naiset. Yleinen asevelvollisuus ja 
vahva maanpuolustustahto ovat ainut keino 
turvata peruskalliomme. Koko Suomea on 
mahdollisuus puolustaa vain yleisen ase-
velvollisuuden ja reserviläisiin pohjautuvien 
sodan ajan joukkojen kautta.

Puolustusvoimat tarvitsevat riittävät 
resurssit tehtävänsä suorittamiseen. Viime 
vuosina ovat puolustusmäärärahamme 
olleet huolestuttavan alhaiset. Kun tiukan 
budjetin aikaan toteutettiin maassamme 
myös historiamme mittavin puolustusvoi-
mauudistus, ovat monet maanpuolustustoi-
mijat joutuneet uusien haasteiden äärelle. 
Toiminnasta, henkilöstöstä ja materiaali-
hankinnoista lähti suuri siivu pois ja meille 
eteläpohjalaisille tärkeä Kauhavan lento-
sotakoulu sulki ovensa vuoden vaihteessa.

Vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä 
on jatkossa entistä merkittävämpi rooli. 
Meidänkin alueellemme muodostettavat 
paikallisjoukot koostuvat reserviläisistä. Nii-
den toiminta vaatii vuosien hiomisen, mutta 
järjestöjemme tehtävä on olla tässä Puolus-
tusvoimien tukena ja yhteistyökumppanina. 

Reserviläiset ovat myös suuressa roolis-
sa maanpuolustustahdon ylläpitämisessä ja 
maanpuolustuksen näkyvyydessä. Vuosien 
varrella hankittua kokemusta on syytä saat-
taa tuleville sukupolville. Meidän on muis-
tettava, ettei kaikki aikaisemmin ollut ole 
enää kaikille kansalaisille itsestään selvää. 

 Jatkossa resurssit Puolustusvoimissa on 
palautettava uskottavalle tasolle. Kertaus-
harjoitusten riittävä määrä, varusmiesten 
tarvittavat maastovuorokaudet sekä har-
joittelutoiminta merellä ja ilmassa ovat 
puolustuksemme ydintä.

Kansainväliseen toimintaan on osallis-
tuttava Suomen kansallista puolustuskykyä 
kehittävällä tavalla. Osaaminen hankkimi-
nen maailmalta on tärkeää 95 prosentti-
sesti reserviläisiin pohjautuvien sodan ajan 
joukkojemme osaamisen vahvistamiseksi.

Nopeasti muuttuva turvallisuuspoliitti-
nen ympäristö vaatii vakaata ja uskottavaa 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomen on 
toimittava niin kansallisesti kuin kansainväli-
sesti luottamusta herättävällä tavalla. Oman 
perustamme on oltava vahva. 

Päätökset puolustuskykymme kehittä-
misestä ja resurssien turvaamisesta ovat 
yksinomaan omissa käsissämme.

Mikko Savola
Reserviläisliiton puheenjohtaja,

kansanedustaja
Ähtäri

Vapaaehtoistyöllä on keskeinen 
rooli maanpuolustuksessa
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Yli 60 vuotta isänmaan ja maanpuolus-
tuksen asiaa. Työrupeama, jollaiseen 

yksikään muu eteläpohjalainen ei ole 
pystynyt. Se alkoi koulupoikana Lapualla 
Junkkari-seurassa, jatkui itsenäisyytemme 
aamunkoiton sarasteessa Jääkäripatal-
joona 27:ssä Saksassa sekä sen jälkeen 
Vapaussodassa ja pari vuosikymmentä 
Etelä-Pohjanmaan sk-päällikkönä, näkyvä-
nä ja pidettynä lähinnä oman maakunnan 
miesten komentajana Talvisodan Taipa-
leen ja Vuosalmen hornankattilassa sekä 
jatkosodassa. 

Eversti Matti Laurilalle ovat erikoisen 
läheiseksi tulleet mainittujen kolmen sodan 
keskuudessamme olevat näkyvimmät uhrit, 
sotainvalidit.  Heidän hyväkseen hän on 
työskennellyt kymmeniä vuosia. Eikä ihme, 
ovathan nämä edelleenkin päivänsankarin 
todellisia aseveljiä. 
**
Noin 1500 maakunnan naista ja miestä oli 
mukana syntymäpäiväjuhlassa.

Aika vaihtuu – aate säilyy
Lakeuden Maanpuolustaja 40 vuotta sitten

Jääkärieversti Matti Laurila:
”Isänmaan tulevaisuus on nähtävä lohdullisena”

Tammikuun 14. päivä 1975 muodostui 
mittavaksi juhlapäiväksi kun piirimme 
kunniapuheenjohtaja jääkärieversti Matti 
Laurila sivuutti 80 vuoden merkkipylvään.

Päivänsankarin juhla alkoi Seinäjoen 
seurakuntakeskuksessa, jossa lukuisat 
järjestöt ja yksityiset ystävät toivat onnit-
telunsa monin eri muodoin. 

Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri 
luovutti kunniapuheenjohtajalleen piirin 
pienoislipun ja Reservinaliupseerien piiri 
luovutti Liiton kunniakilven.  Päivänsan-
karille puhui res.ups.piirin puheenjohtaja 
Jaakko Mäkelä, tuoden myös RUL:n on-
nittelut. Seinäjoen Res.ups.kerho ja Res. 
au. yhdistys luovuttivat päivänsankarille 
standaarit. Lähetystöön kuuluivat ylil. 
Jaakko Mäkelä, ylil. Mikko Tuominen, yliv. 
Eino Rintasalo, kers Mikko Luoto ja toimin-
nanjohtaja Väinö Kurunmäki.

Varsinainen kansalaisjuhla alkoi iltahar-
taudella Lakeuden Ristissä, joka oli ääriään 
myöten täynnä kiitollista kuulijaa.

Saksan suurlähetystössä vietettiin 25. 
lokakuuta 2014 suomalais-saksalaisen 

reserviläistoiminnan juhlahetkeä. Suurlä-
hettiläs Dorothee Janetzke-Wenzel luo-
vutti res.majuri Jukka Peuralle Saksan liit-
totasavallan ansioritarikunnan ritarimerkin, 
Merkin luovutuskirjan on allekirjoittanut 
liittopresidentti Joachim Gauck.

Kunniamerkin luovuttamisen jälkeen 
nautittiin juhlaillallinen.

Jukka Peura on ollut luomassa maiden 
välistä reserviläisyhteistoimintaa ja johtaa 
sitä edelleen. .Reserviläisten vierailut Sak-
saan aloitettiin 51 vuoden tauon jälkeen 
1995, jolloin  kohteena oli Lüneburgin 
Panssarirykmentti. 

Tämän jälkeen vierailut ovat jatkuneet: 
Saksalaiset on käyneet kolme kertaa Kau-
havalla viimeksi tänä vuonna ja Ylä-Savos-
sa kahdesti. Suomalaisten vierailukohteina 
Saksassa ovat olleet Celle ja  Kellinghusen 
kahdesti.

Vuodesta 2003 alkaen on  suoma-
lais- saksalainen reserviläisjoukko  ollut 
Saksassa Hohenlockstedissa, jääkäreiden 
koulutuspaikalla järjestettävässä Fin-
nentag- juhlassa kunniaosastona. Viime 
vuosina reserviläisryhmä on saanut Ho-
henlockstedtin juhlassa puolivirallisen 
aseman sen jälkeen, kun paikallisten va-
ruskuntien lakkauttamisen jälkeen paikalla  
ei ole enää ollut Saksan puolustusvoimien 
kunniaosastoa. 

JUKKA KNUUTI

Jukka Peuralle Saksan 
ansioritarikunnan 

ritarimerkki

Jukka Peuralla on ritarimerkki rinnassa.
Vasemmalla Saksan suurlähettiläs 
Dorothee Janetzke-Wenzel.

Sykähdyttäviä hetkiä 
Tammisunnuntain muisto-

juhlassa 

Tammisunnuntain muistojuhlassa 
Kauhajoella koettiin mieliinpainuvia 

hetkiä.  
Aluksi Miloff tanssiopiston sinivalkoisiin 
asuihin pukeutuneet tanssijat toivat tilai-
suuteen Suomen lipun Sibeliuksen Finlan-
dian säestyksellä. 

Mieliinpainuvan juhlapuheen piti valtio-
neuvos Riitta Uosukainen.  Kauhajoen 
veteraanikuoro esiintyi ja Pohjanmaan 
Maapuolustussoittokunta soitti Suomen 
historiaa koskevia marsseja, mm. Nui-
jamiesten marssin, Vilppulan urhojen 
muistoksi, Jääkärien marssin ja Porilaisten 
marssin. 

Yleisö hiljeni kun kunniakansalaisemme, 
veteraanit Alarik Kaunisto, Kalevi Mattila 
ja Pauli Äijö saivat juhlassa huomionosoi-
tuksen.  
Tilaisuus päättyi yhteisesti laulettuun 
Maamme lauluun. 

TEKSTI: ULLA MUURIMÄKI 
KUVAT: JARI ASU 

Riitta Uosukaisen mukaan 
sota, joka alkoi venäläisten 
varuskuntien riisumisella oli 
Vapaussota. 
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Seinäjoen Reserviläiset ry:n 60-VUOTISJUHLA

OHJELMA

10:00 Jumalanpalvelus, seppelpartio 
Lakeuden Risti

11:30 – 12:45 Onnittelujen vastaanotto
Seinäjoen kaupungintalon valtuustosali

11:30 – 12:50 Kahvitarjoilu
Seinäjoen kaupungintalon valtuustosali

13:00 – 14:30 Juhla
Seinäjoen kaupungintalon valtuustosali

JUHLAN OHJELMA
Soittoesitys Nurmon soittokunta
Avaussanat Yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Koskela

Lauluesitys Etelä-Pohjanmaan poliisilaulajien kvar-
tetti

Juhlapuhe Maavoimain esikuntapäällikkö kenraali-
majuri Jorma Ala-Sankila

Lauluesitys Etelä-Pohjanmaan poliisilaulajien kvar-
tetti

Muistamiset EPOP Seinäjoki FI44 5419 1540 0212 29 
Tumma puku, isot kunniamerkit

Tervetuloa!

Seinäjoen kaupungintalolla 26.4.2015 klo 13.00

Huomionosoitukset
Tervehdykset Reserviläisliitto

Reserviupseerit
Seinäjoen kaupunki
Seinäjoen seurakunta

Soittoesitys Soittoesitys Nurmon soittokunta

Päätössanat Juhlatoimikunnan puheenjohtaja Timo 
Sysilampi

Vaasan Marssi Yleisö ja Nurmon soittokunta

Seinäjoen Reserviläisiä 
60-vuotisesta toiminnasta onnittelevat

ENERGIAA
LÄPI VUOSIKYMMENTEN

Varastotie 5 • 60100 Seinäjoki

puh 0207 601 400 

asiakaspalvelu@sen.fi

www.seinajoenenergia.fi

Seinäjoen Energia Oy

Kuljetusliike

KOSKENKORVA
0400 931 064

Rakennus Ojaluoma Oy
puh. 044 2932 615
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Kurikan reserviläisten perinteinen huollon 
harjoitus pidettiin Kurikassa 3-4.10.2014. 

Harjoituksen tarkoituksena on keitinmate-
riaalin kunnossapito ja huolto sekä suurten 
joukkojen muonittaminen.

Harjoituksessa valmistettu ”Intin” her-
nekeitto oli tarjolla lauantaina 4.10  avoi-
men päiväkoti SoPeVan alueella puolelta 
päivin. Vapaaehtoinen maksu tuloutettiin 
suoraan päiväkodin tarpeisiin. Vastaanot-
tajana päiväkodinjohtaja Tarja Suvisalmi . 
SoPeVassa oli myös avoimet ovet. Keittoa 
sai myös omiin astioihin. Paikalla kävikin 
arviolta n 150 henkeä joko syömässä tai 
astialla noudettuna. Edellisellä kerralla 
tuotto meni veteraanien hyväksi, nyt lasten 
hyväksi kertoo harjoituksen vetäjä Mikko 
S Säntti.

ESSI LUENNOI TULEVILLE ALOK-
KAILLE!

Kurikan maanpuolustusjärjestöt olivat 
kutsuneet joulukortilla 1/15 ja 2/15 

palvelukseen astuvia nuoria Kurikasta ja 
Länsi-Kurikasta.

Poppipankin kerhohuone oli maanataina 
29.12 ääriään myöden täynnä nuoria miehiä. 
Kurikka on yksi harvoista paikkakunnista 
koko maassa missä tämänkaltaisia tilaisuuk-
sia järjestetään.

Kurikan Reserviläisten pj Mikko S Säntti 
toivotti kuulijat tervetulleiksi, mainiten että 
nyt on mahdollisuus tänään kuulla ja kysyä 
jos jonkin asia mietityttää ennen varuspal-
velusta.

Kurikan alueen nuoret astuvat pää-
sääntöisesti nyt kahteen valmiusyhtymään 
palvelukseen, PORPR:n Niinisaloon tai 
Kainuun KAIPR:n Hoikankankaalle. Ainut 
joukko-osastomme laski lippunsa Kauha-
valla vuoden lopussa.

Kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen toi 
valtuuston puheenjohtaja Lasse Mukkala. 
Hän painotti että teidän täytyy palvella hy-
vin mutta ”pilke” silmäkulmassa. Elinikäiset 
ystävät ovat myös tärkeitä.

Illan pääesiintyjä alikersantti Essi Mä-
ki-Turja olikin saapunut Niinisalosta suoraan 
komealla virka-autolla. Päällikkö oli myön-
tänyt iltavapaan käytettäväksi hyvän asian 

KORPISOTURIN LOUNAAN TUOTTO PÄIVÄKOTI SOPEVAN TOIMINNAN TUKEMISEKSI
Avoimen päiväkoti SoPeVan toiminta 

aloitettiin 13.1.2014. SoPeVa on lapsiper-
heiden kohtauspaikka, jossa perheillä on 
mahdollisuus tutustua toisiin samanlai-
sessa elämäntilanteessa oleviin perheisiin 
ja saada vertaisryhmän kasvatuksellista 
tukea matalan kynnyksen palveluna. 
SoPeVassa panostetaan asiakkaiden 
lämpimään vastaanottamiseen, lapsen ja 
aikuisen arvostavaan kohtaamiseen, siihen 
että jokainen kokee olevansa tervetullut 
mukaan toimintaan. Tämä luo avoimeen 
päiväkotiin turvallisen ja välittävän ilma-
piirin. Avoin päiväkoti SoPeVa on myös 
toiminnan ilon päiväkoti. Meillä saa toimia. 
Leikkiä, leikata ja laulaa, juosta, kiivetä ja 
vaikka lyödä naulaa. 

SoPeVan toimintaan osallistuminen 

Kurikan reserviläiset VARUSMIESINFO

puolesta. Essi palvelee Kurikan kaupungin 
kummiyksikössä eli kuljetuspatterissa.

Essi kertoi, mikä sai hänet valitsemaan 
vapaaehtoisen asepalveluksen. Hän halusi 
kunnioittaa sotiemme veteraaneja joihin 
pappansa myös kuului.

Essiä kiinnosti myös tuleva yhdistelmä-
kortti jonka arvo on lähemmäs 20 tuhatta 
euroa.

Essin kertasi koko varusmiespalveluksen 
alusta loppuun. Varmalla esiintymisellään 
hän sai nuoret miehet kuuntelemaan ja 
kyselemään. Selväksi tuli myös että sota-
väki ei ole paras mahdollinen seurustelun 
aloituspaikka. Kaverisuhteet korostuivat, 
ryhmä, jaos, patteri hitsautuvat alokasaika-
na jo yhteen, syntyy ”me henki”.

”Lusmuilun” Essi tuomitsi. On parempi 
yrittää aina parhaansa. Kukin löytää oman 
paikkansa, toiveitakin voi esittää aina esi-
miehilleen. 
Lopuksi yhteisesti toivotettiin hyvää palve-
lusaikaa nuorille.

Yhteystiedot
Mikko S Säntti
Laulajantie 10 C 9 61300 Kurikka
0405509798
mikko.santti@luukku.com

Kurikka 05.01.2015

Ränkimäentie 11, 62100 Lapua

on perheille maksutonta. Monipuolista 
toimintaa pyöritetään ns. nollabudjetilla 
eli avoimeen päiväkotiin ei ole budje-
toitu esimerkiksi määrärahoja leluihin 
tai askartelutarvikkeisiin tai vaikkapa 
leipomiseen käytettäviin aineksiin. Tähän 
saakka olemme pärjänneet materiaalilla, 
joka tiloihin on jäänyt, kun ryhmäperhe-
päiväkodin toiminta lopetettiin. Maalit, 
liimat, kartongit ovat kuitenkin kuluvaa 
tavaraa, puhumattakaan sämpyläjauhoista 
tai kahvimaidosta. Yksityiset ihmiset ovat 
lahjoittaneet meille toisinaan käytöstä 
poistettuja leluja ja kirjoja. Kierrätettyä, 
mutta niin kotoista. Joskus kuitenkin olisi 
mukava hankkia vaikkapa uusia pelejä, 
joissa kaikki nappulat ovat tallessa, kertoo 
päiväkodin vetäjä Tarja-Maarit Suvisalmi.

Tarja Suvisalmi oli erittäin otettu tapahtu-
masta sekä sen tuotosta. Tarvikkeet saatiin 
Kurikkalais-yrityksiltä jotka tukevat myös 
mp-lehteä.

Näkyvillä olo on parasta maanpuolustus-
työtä!

MIKKO S SÄNTTI
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RASKASPATTERISTO I KURIKASTA

Tykkien asemaanajonäytös 22. elokuuta 
2015 Kurikassa 1941 perustetun Raskas 

patteristo 1:n muiston kunnioittamiseksi.

Raskas patteristo 1:n muiston kunniaksi 
Kurikassa järjestetään elokuussa 2015 
autenttisella sota-aikaisella kalustolla (ty-
kit, telatraktori, kuorma-autot, puhelimet, 
radiot, tj-laitteet, tasolaitteet, asusteet ym.) 
asemaanajonäytös.

SUOMEN ULKO- JA TURVALLISUUS-
POLITIIKKA MUUTTUVASSA MAA-
ILMASSA

Seminaari Seinäjoen kirjaston Jaak-
si-sallissa 10.2.2015 luennoitsijoina 

Puolustusministeriön puolustuspoliittisen 
osaston päällikkö, ylijohtaja Esa Pulkkinen 
ja ulkopoliittisesta instituutista vanhempi 
tutkija Charly Salonius-Pasternak. Järjestä-
jänä toimi Svenska föreningen i Östermyra 
-yhdistys.

Venäjän Krimillä ja Ukrainassa aloit-
tamat uudentyyppiset nopeasti reagoivat 
sotatoimet ja Venäjän agressiivinen käytös 

KYLLÄ EI EN 
TIEDÄ

Onko Suomi turvassa sodalta? 7 7

Luotatko puolustusvoimien suojelukykyyn kriisitilanteessa? 5 9

Luotatko yhteiskunnan suojelukykyyn kriisitilanteessa?
(poliisi, vesi/sähkölaitos, sairaanhoito) 4 10

Tunnetko pelkoa ääriryhmiä kohtaan? 8 6

Tunnetko pelkoa Venäjää kohtaan? 6  8

Tunnetko pelkoa NATOa kohtaan? 13 1

Tunnetko NATOa ja sen toimintaa? 5 5 4

Pitäisikö Suomen liittyä NATOON? 6 5 3

Pitäisikö Suomen ryhtyä puolustusliittoon Ruotsin kanssa? 10 2 2

Jos kuulet yleisen hätämerkin, tiedätkö mitä tehdä? 8 6

Tiedätkö missä on sinua lähin väestönsuoja? 5 9

Tiedätkö mikä on trolli? 5 9

Tiedätkö mitä on hybridisodankäynti? 4 10

Kommentoitko mediassa olevia juttuja netissä? 5 9

Luetko mediasta puolustukseen liittyviä juttuja? 9 5

Kuulutko johonkin yleishyödylliseen järjestöön? 
(SPR,Vapepa) 4 10

Oletko reserviläinen? 1 13

Kiinnostaako vapaaehtoinen maanpuolustustyö? 7 7

kaikkialla, on saanut koko Euroopan miet-
timään puolustuspolitiikkaa ja puolustau-
tumista uudella tavalla. Monimuotoinen 
hybridisodankäynti tunnisteettomine 
vihreine miehineen, viestintävälineiden 
tehokkaine käyttöineen propagandan 
tuottamiseen ja sosiaalisessa mediassa 
operoivine trolleineen, asettavat aivan 
uudenlaisia haasteita myös Suomen puo-
lustukselle. Nämä yhdessä taloudellisen 
tilanteen, säästöjen ja pitkään jatkuneen 
puolustusmäärärahojen pienentämisten 
kanssa, vaativat päättämään myös soti-
laallisesta liittoutumisesta. Ruotsin kanssa 

on päästy jo varsin pitkälle suunnitelmissa 
yhteisistä harjoituksista. Myös vähintään 
yhteisharjoituksia NATOn kanssa lisättä-
neen. Edellisessä, syksyllä 2013 valmistu-
neessa turvallisuusselonteossa, Suomella 
ei ollut sotilaallisia uhkia, mutta tilanne 
on muuttunut sen jälkeen täysin. Vaikka 
jotkin poliitikot esittelevät edelleen tätä 
vanhentunutta selontekoa, vaativat nämä 
turvallisuuteen liittyvät asiat lakimuutoksia 
ja jatkotoimenpiteitä erittäin nopeasti, 
mieluiten heti.

TURVALLISUUSTUNTOJA SEINÄ-
JOELLA SAMANA PÄIVÄNÄ
Ovensuukysely neljältätoista 25-65 ikäi-
seltä eteläpohjalaiselta henkilöltä turval-
lisuudentunteesta,  maanpuolustustyöstä 
ja -tiedoista. 
Kysymyksissä painotettiin tilannetta juuri 
nyt ja lähitulevaisuudessa!

TEKSTI, KUVA: KAI KAISTILA

TURVALLISUUSTILANTEEMME ON MUUTTUNUT

Oma lippu

Maanpuolustusnaisten Liiton Ete-
lä-Pohjanmaan piiri hankki oman 

lipun.  Lippu naulattiin ja vihittiin Impi-
vaaran toimipisteessä 1.2. Piirien puolesta 
lippua olivat naulaamassa puheenjohtajat 
Marko Kaappola ja Jaakko Liinamaa. Lipun 
keskellä on Maanpuolustusnaisten liiton 

Lipun vihki Seinäjoen kappalainen Merja Lampila ja sitä kantoi monissa maanpuolustusnaisten 
liiton ja piirin tehtävissä toiminut Pirkko Raitila.

tunnus, heraldisen ruusukkeen keskellä 
oleva pellavankukka.  Lipun kulmassa on 
Etelä-Pohjanmaan vaakuna.Lippupuheen 
piti Maanpuolustusnaisten liiton puheen-
johtaja Kaarina Suhonen. 

ULLA MUURIMÄKI 

Tykkien 2 kpl huolto alkaa Kurikassa 
kevättalvella maaliskuussa. Kurikassa 
sijaitsevassa hallissa. Oletko tulossa näy-
tökseen? Tule myös ”kökkimään” tykki-
huollon merkeissä. Lisätietoja Tuomo Aho 
0503926118 tai Mikko S  Säntti 0405509798 
infoasiasta facebookit  RSPSTO I tai Kurikan 
reserviläiset
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Reserviläisliiton varsinaiset 60-vuotisjuh-
lallisuudet järjestetään 11.-12.4. yksityis-

käyttöön varatulla Baltic Queen-aluksella. 
Mukaan pääsee edullisesti, koska liitto 
tukee osallistumista. 
Lauantaina 11.4. on mahdollisuus osallistua 
33 euron hintaiselle juhlaillalliselle, joka 
sisältää buffet-pöydän sekä rajattomat 
ruokajuomat. Juhlakattaukset alkavat klo 
17.30 ja 20.30.
Lauantain pääesiintyjänä on Jean S., joka 
aloittaa klo 22.30.

Pääjuhla sunnuntaina
Sunnuntaina 12.4. ohjelmassa on aamu-
päivällä kolme vaihtoehtoista tutustu-
miskäyntiä Tallinnaan sekä ostoskierros. 
Laivalle jääville on tarjolla tietoiskuja 
maanpuolustuksesta, yritysesittelyitä sekä 

muuta, ohjattua tekemistä.
Reserviläisliiton virallinen 60-vuotisjuhla jär-
jestetään laivan Starlight Palace -ravintolassa 
sunnuntaina 12.4. klo 14.00. Juhlapuheen pi-
tää Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma. 
Lisäksi ohjelmassa on mm. multimediaesitys 
liiton historiasta sekä Dragsvikin Perinnesoit-
tokunnan esittämää sotilasmusiikkia. 
Vielä ehdit varata oman matkasi Matkapojat 
Oy:ltä 
Matkan, ateriat laivalla ja retkeilyt Tallinnassa 
voit tehdä kätevästi os www.reservilaisliitto.
fi/juhlavuosi_2015

Piirillä oma kuljetus laivalle
Piiri järjestää matkalle oman linja-autokul-
jetuksensa.  Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
kuljetukseen	 ep.reservilaispiirit@netikka.fi	
tai puh. 06 4233816.

Juhlavuosi näkyy myös maakunnassa
Reserviläisyhdistykset laskevat yhteistyössä 
veteraanijärjestöjen kanssa seppeleen koti-
paikkakuntansa  sankarihaudalle veteraani-
päivänä 27.4. 
Syyskuussa järjestetään juhlavuoden mer-
keissä koko perheen ulkoilutapahtuma 
Seinäjoen Jouppilanvuorella. 

Juhlavuoden päätös Porissa 14.-15.11.
Juhlavuoden päätös on Porissa jossa syys-
kokoustapahtumien lisäksi järjestetään mm. 
seminaari, jossa luodataan maailman, Suo-
men ja Reserviläisliiton muutosta viimeisen 
kahden vuosikymmenen aikana.

Lähde: Reserviläisliitto

Kultainen jäsenmerkki 
Reserviläisliitto haluaa juhlavuotenaan 
huomioida myös erittäin pitkäaikaisia jä-
seniään. Vähintään 20 vuotta jäsenenä 
olleille tulee hankittavaksi uusi, täyskultai-
nen jäsenmerkki. Reserviläisliiton Kultainen 
jäsenmerkki lehvillä on 90 euron hintainen.  
 
Erikoisluokan ansiomitali
Reserviläisliiton Erikoisluokan ansiomitali 
(ErAm). Tämä, vain liiton erityisinä merk-
kivuosina käytössä olevan huomionosoitus 
perustettiin 2005. ErAm voidaan hakemuk-
sesta myöntää henkilölle, jonka jäsenyys 
yhdessä tai useammassa Reserviläisliiton 
jäsenyhdistyksessä on kestänyt vähintään 
kymmenen vuotta.60 euron hintaiseen mi-
taliin kuuluu solki. 
Aiemmin Erikoisluokan ansiomitalin saaneet 
voivat hankkia erikseen 15 euron hintaisen 
60-vuotissoljen.

RESERVILÄISLIITTO JUHLII 60-VUOTISTA TOIMINTAANSA 
Risteily Tallinnaan Baltic Queen aluksella 11.-12.4. Reserviupseeritoimintaa Lakeudella. 

Seinäjoen Reserviupseerikerho
1941-2011.

Kuka on suunnitellut Seinäjoen Reser-
viupseerikerhon lipun? Entä kuka löi 

ensimmäisen naulan lipunnaulaustilaisuu-
dessa? Näihin ja moniin muihin kysymyk-
siin löydät vastauksen historiikista. Kirjan 
lopussa on kattava luettelo kerhon keskei-
sistä toimihenkilöistä vuosina 1941-2014.

140-sivuisen teoksen on kirjoittanut 
Joensuusta kotoisin oleva, Itä-Suomen 
yliopistossa Suomen historiaa opiskellut 
Jarkko Koukkunen.

Teosta on saatavana Piiritoimistolta, 
Impivaarantie 24, Seinäjoki hintaan 20€ 
noudettuna ja 30€ toimituskuluineen. 
Tiedustelut Ulla Muurimäki, sähköposti 
ep.reservilaispiirit@netikka.fi
puhelin 06 423 3816 tai 050 328 5264. 
Teoksen ISBN 978-952-93-5044-5.

Seinäjoen Reserviupseerikerhon ry:n 70-vuo-
tishistoriikki

Juhlavuosi näkyy myös jäsenistön 
rinnassa

Tulossa jälleen! Lauhan laskeutuminen 23.5.

Kuva: Tuomo Tuuri
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Koulutuskalenteri löytyy
osoitteesta
www.mpk.fi/koulutuskalenteri

Kurssikalenteri Etelä-Pohjanmaa 2015

Talvinen tervehdys täältä 
Impivaarasta!

Me ollahan nyt sitten Pohjanmaan 
maanpuolustuspiiriä! Vuodenvaih-

teessa MPK:ssa tehtiin pieniä fiilauksia 
maanpuolustuspiirien kokoonpanoissa 
ja suurimman muutoksen koki entinen 
Länsi-Suomen maanpuolustuspiiri joka 
haudattiin vuodenvaihteessa. Keski-Suo-
men KOTU yksikkö siirtyi Hämeen maan-
puolustuspiiriin ja me jäljelle jääneet kolme 
pohjalaista KOTU-yksikköä muodostimme 
1.1.2015 päivänvalon nähneet Pohjanmaan 
maanpuolustuspiirin. Mielestäni muutos oli 
onnistunut ja nimimuutos kuvaava. Olem-
me nyt Pohjanmaan maanpuolustuspiiri, 
johon kuuluu Pohjanmaan, Keski- Pohjan-
maan ja Etelä-Pohjanmaan Koulutus- ja 
tukiyksiköt. Ja huom: MPK:n nimestä on jo 
vuosia sitten  kadonnut se sitkeästi mukana 
roikkuva ry kun  meistä tuli Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys. 

Vuosi on vaihdettu ja tilinpäätös men-
neestä vuodesta tehty.79, 2257 ja 3200, 
siinä viime vuoden toimintaa kuvaavat 
luvut. 79 tarkoittaa toteutuneiden kurssien 
määrää, 2257 kuvaa osallistujien määrää 
ja 3200 kertoo toteutuneiden kurssivuo-
rokausien määrän. Naisia kaikista osallis-
tujista oli viime vuonna lähes 28 %. Noihin 
lukuihin täytyy olla todella tyytyväinen. 
Voisin melkeinkin sanoa, että ylitimme 
reippaasti kaikki odotuksemme! Kiitos 
siitä ja hyvä niin. Viime vuosi oli monessa 

Perinteinen MPK:n Etelä-Pohjanmaan 
KOTU -yksikön vuosijuhla juhlittiin 

perinteisin menoin Seinäjoella Törnävän 
ammattioppilaitoksella 14.12.2104.

Juhlan musiikista vastasi Rautati-
eläisten soittokunta ja juhlapuheen piti 
Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirin puheen-
johtaja Jaakko Liinamaa. Liinamaa maalasi 
puheessaan laajoja linjoja ja heitti juhla-
kansalle mietittäväksi mm. ajatuksen että 
jatkossa esim vuosittain Suomen suurin 
vapaaehtoisten harjoitus,  PAUHA- harjoi-
tus, voitaisiinkin taistella  Lohtajan sijasta 
Niinisalon kankailla! Mikä kustannussäästö 
kun ei tarvitsisi materiaalia rahdata Niini-
salosta Lohtajalle vaan kaikki olisi valmiina 
paikanpäällä! 

suhteessa uuden opettelun vuosi. PV:n 
tukijärjestelyjen totaalinen muutos yhtenä 
suurimpana mutta me selvisimme ” kuivin 
jaloin”. Mihin tilanne lopullisesti muotou-
tuu, se jää nähtäväksi. Mutta kuten olen 
sanonut jo monesti aikaisemmin ja sanon 
jälleen; MPK:n työ ja toiminta jatkuu, on ja 
pysyy, ja sanoisinko” notta vain paranoo” 
täällä Etelä-Pohjanmaalla jatkossakin!

Tässä joku päivä havahdun siihen 
todellisuuteen miten äkkiä nämä vuodet 
ovat menneet. Helmi-maaliskuun vaih-
teessa tulee täyteen kymmenen vuotta 
siitä hetkestä kun astuin Rengon Jaskan 
perinnöksi jättämiin saappaisiin. Kymme-
nen vuotta ”ämpeekoota”! Jopas jotakin; 
pitkä aika ajatella ja suunnitella tulevai-
suutta eteenpäin mutta kuin unennäky 
kun katsoo taaksepäin. Elävästi muistan ja 
varmaan moni muukin, silloin kymmenen 
vuotta sitten Suojeluskuntamuseon ala-
kerrassa pidetyn tilaisuuden jossa Rengon 
Jaska ripusti kaulaani päivystäjän laatan 
vahdin vaihdon vaihtumisen merkiksi. Otin 
sen nöyrästi vastaan; saappaat oli suuret 
silloin ja on ne sitä välillä vieläkin mutta 
jotenkin ne on saatu jalassa pysymään!  
Tämä MPK:n työ on jatkuvaa haastetta. 
Koskaan ei ole valmis tai täysin oppinut, 
koskaan ei ole kaikki valmista tai loppuun 
suoritettua; tuhat rautaa tulessa jatkuvasti 
ja kaikenaikaa, joitakin muistat takoa ja osa 

jää auttamattomasti vain takomatta…
Monipuolista työtä. Olen esim. viime 

vuoden aikana MPK:n työssä pystyttänyt 
puolijoukkuetelttaa, nuohonnut kamiinan 
piippua, mittaillut verenpaineita, kirittänyt 
coopperin juoksijoita ja laskenut juostuja 
kierroksia, melonut vastatuuleen Lapuan-
jokea, kaivanut Konttiperällä matoja kurs-
seja varten, sytyttänyt nuotiota märistä 
puista vesisateessa jossakin lähimetsässä, 
nukkunut milloin pöydällä ja milloin sen 
alla, jäähdyttänyt saunanseiniä vesilet-
kulla, seissyt asennossa kunniavartiossa, 
opettanut trangian käyttöä, sammuttanut 
sammutuspeitteellä, niistänyt neniä ja 
nostanut housuja; en vain itseltäni vaan 
myös kurssilaisilta!

Karehtikaa; olen monipuolisessa ja ih-
misläheisessä työssä; saan toteuttaa itseäni 
ja kurssilaisten toiveita. Ja kuten monta 
kertaa olen aikaisemminkin sanonut; tämä 
ei ole työ; tämä on elämäntapa! Ja juuri Te 
olette siinä parasta antia; aktiiviset toimijat; 
kurssien johtajat, kouluttajat, toimihenkilöt, 
osallistujat ja meidän toiminnan välttämät-
tömät tukijat joista pitää tässä nostaa esille 
mm. Niinisalon varuskunta eikä unohtaa 
sovi viranomaisyhteistyötäkään erityisesti 
pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa.

Työ jatkuu. Yhteiskunnan jatkuva 
muutos, Puolustusvoimauudistus, yleinen 
turvallisuuspoliittinen tilanne jne. asettaa 

jatkuvia haasteita myös meidän toimin-
nalle.

Suurin voimainponnistus vuosittain 
on huhtikuun loppupuolella Lohtajalla 
taisteltava maamme suurin vapaaehtoisen 
harjoitus PAUHA. PAUHA- harjoitus to-
teutetaan tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan 
KOTU- yksikön voimin; toki olemmehan 
me kolme pohjalaista KOTU- yksikköä 
siinä ”sodassa” kaikki tiiviisti mukana ja 
tieto- taitoa vaihdetaan sujuvasti yli KOTU 
rajojen ja niin se mielestäni pitää ollakin!  
PAUHA koostuu tänä vuonna kahdesta-
kymmenestä kurssista; harjoitukseen kes-
kitetään Puolustusvoimien tilauskursseja 
mutta mukana on myös useita nuorille 
suunnattuja kursseja. Harjoituksen tavoi-
tevahvuus saavutetaan lauantaina jolloin 
kaikki kurssit pyörivät täydellä touhulla ja 
osallistuja pyörinee Lohtajan hiekkasärkillä 
liki 400. Olette lämpimästi tervetulleita 
kokemaan tekemisen meininkiä!

Nautitaan talvisesta luonnosta ja hiih-
tokeleistä niin kauan kuin niitä on. Käyhän 
tutustumassa meidän kurssitarjontaan 
www.mpk.fi	ja	hyppää	mukaan!	Voisi	sitä	
huonompiakin harrastuksia olla; kokeile, 
voit jopa innostua!

Sisulla ja sydämellä
MAIJA HAANPÄÄ

YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ

07.3. Sotilaskouluttajakurssi, Seinäjoki MPK -toimitilat

20.-22.3. SRA peruskurssi, Ilmajok

28.-29.3. Esikunta- ja viestikurssin jatko, Seinäjoki

10.-11.4. Eepee Sotilastaitokurssi, Ilmajoki

16.4. Cooper- testi, Seinäjoki

18.4. Varusmiespalvelukseen päivä, MPK:n toimisto

18.-19.4. IDPA-ammunta, Ilmajoki

24.-26.4. PAUHA 2015 / Nuorten tutustuminen Puolustusvoimiin, Kurikka/ Lohtaja

24.-26.4. PAUHA 2015 / Joukkomuonitus nuoret, Lohtaja

24.-26.4. PAUHA 2015 / Alueturvallisuus, Lohtaja

24.-26.4. PAUHA 2015 / Joukkomuonitus, Lohtaja

24.-26.4. PAUHA 2015 / Esikunta- ja johtamistoiminta, Lohtaja

25.-25.4. PAUHA 2015 / Yhdistysjohdon koulutus, Lohtaja

25.-26.4. PAUHA 2015 / Tukialueen taistelu 1, Lohtaja

25.-26.4. PAUHA 2015 / Tukialueen taistelun perusteet, Lohtaja

25.-26.4. Raskaspatteristo 1:n kehysharjoitus, Kurikka

29.-30.4. Isokylä Rajavuoressa, Rajavuoren leirikeskus

01.05. Härmänmaan vappumelonta, Härmänmaa

02.05. Pistooliammunnan ABC, Ilmajoki

07.-08.5. Luovin maanpuolustusleiri, Vetämäjärven leirikeskus

15.-17.5. Moon selviytyjä leiri,

16.5. EPK hallinto- ja huoltopäivä

vko 21 Tutustuminen IT- leiriin Lohtaja

23.5. Kohteensuojausammuntatesti, Hopiavuoren ampumarata

23.5. Lauhan laskeutuminen Lauhavuori Isojoki

23.-24.5 Partiolaisten maanpuolustusleiri

6.6. Maijan Malja- Ampumakilpailu Hopiavuoren ampumarata

MPK:n vuosijuhla 2014
Vuosijuhlassa palkittiin ansioituneita MP-
K:n toimijoita 
MPK:n rautainen ansiomitali:
Jari Kallonen Seinäjoki, Marko Hannus 
Kauhava, Antti Asuinmaa Kauhava (Kor-
tesjärvi), Jukka Pyhälahti Kurikka

Yksikön päällikön pytty
Seinäjoen seudun sotilaskotiyhdistys

Jaakoon paasi Paikallispäällikkö
Rainer Luhtanen Kauhava

Jaakoon paasi Kouluttaja
Riitta Laihosola Kurikka

Seinäjoen seudun Sotilaskotisisaret vastaanottivat yksikön päällikön pytyn kiitoksena lukuisista 
vuosittaisista muonituksista.  
kuva: Marja Konimäki
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Eloonjäämiskoulutus (SERE A) peruskurssi PAUHA 
2015:ssä 24.-26.4.2015!

Taistelijan tiedustelukurssi 21.-22.3.2015
Suosittu tulokas, monimuotokoulutuksena toteutettava kurssi.

Hyödyllinen jokaiselle taistelijalle!

Tarkka-ammuntakurssit alkavat keväällä 18.-19.4.2015
Vähintään kurssit 1-3 käyneille on syksyllä mahdollisuus osallistua myös 

kouluttajakurssille!
TA 5 –kurssi on PAUHA 2015:ssä.

POHJANMAAN KOTU

POHJANMAAN KOTU

Taktisten kiväärien kurssisarja (1-7) alkamassa
jälleen 28.-29.3.2015

Huom! Laina-asemahdollisuus sitä tarvitseville!

HANNU MAUNULA

POHJANMAAN KOTU

Toisen kerran Ylihärmässä järjestetty 
Päämaja-marssi tuplasi osallitujien 

määrän tänä vuonna. Perinteinen Pääma-
ja-marssi sijoittuu lähelle tammisunnuntai-
ta, eli lähelle tammikuun 28. päivää. 

Tammikuuun 27. päivänä 1918, juuri nimi-
tetty Suomen armeijan ylipäällikkö Man-
nerhein perusti vapaussodan ensimmäisen 
päämajan Viitasalon kaupan yläkertaan 
Ylihärmässä.

Mannerheimin saapumisesta Ylihär-
män ja Vöyrin rajalta on historian kirjoihin 
jäänyt hauska yksityiskohta, jota Man-
nerheim muistelmissaankin vielä kirjoitti. 
Kuntien rajalla Pakankylässä oli vartio-
paikka, jota johti Kaupimäen Juho-isäntä. 
Sotapäälliköiden saattue pysäytettiin 
tarkistusta varten. Vartion päällikkö tie-
dusteli kulkijoiden aikeita, jotka hänelle 
selvitettiin. Selvitys tyydytti vartion pääl-
likköä ja matkalaisille annettiin lupa jatkaa 
matkaa. Lähtijäiseksi Kaupinmäki antoi 
neuvon ”Toimikaa sitte niinkum miähet”. 
Tämä neuvo oli huvittanut ja naurattanut 
matkaajia vielä Viitasalon kaupassakin. 
Silloin 16-vuotias Sanna Kujala oli palvel-
lut sotaherroja ja kertonut myöhemmin 
tapauksesta. Tapahtuma oli jäänyt Man-
nerheimmille niin hyvin muistoon, että 

hän oli kirjoittanut muistelmissaan tästä 1. 
Päämajansa tapauksesta.

Päämajassa Sanna Kujalan mukaan 
Mannerheimmille tarjotti silakkalaatikkoa 
ja kahvia. Silakkalaatikosta tulee myös 
tämän päivän perinne, eli kaikille marssiin 
osallituneille tarjottiin ja tullaan tarjomaan 
silakkalaatikkoa.

Päämaja-marssi kokonaisuudessaan on 
historiaa, liikuntaa ja silakkalaatikkoa. Läh-
töpaikkana oli paikka, jossa Mannerheimin 
saattue tarkistettiin, reitti 13,5 km kulki 
pääosin hiljaisia metsäteitä, Päämaja-talon 
editse entiselle suojelluskunnan talolle. 
Matkan aikana antoivat järjestäjät tietois-
kuja ensimmäisen päämajan vaiheilta.

Ensi vuonna 3. Päämaja-marssi pidetään 
lauantaian 30.1. lähes samalla kaavalla kuin 
tänäkin vuonna; matka säilyy samanpi-
tuisena, historiaa esitellään ja syödään 
silakkalaatikkoa. Ensi vuodeksi järjestäjät 
odottavat osallistujien määrän taas tup-
laantuvan.

TEKSTI: ERKKI KALLIO
KUVAT: LASSE KINNUNEN

Liikuntaa, historiaa ja silakkalaatikkoa 
Päämaja-marssilla

Veli-Matti Keskinen antamassa marssin 
lähtöpaikalla tietoiskua Kaupinmäen isännän 
ja Mannerheimin kohtaamisesta.
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Piirien organisaatio 2015 
Reserviupseeripiiri 
Puheenjohtaja Marko Kaappola, Seinäjoki 
I varapuheenjohtaja Tuomas Taivalmaa, 
Ilmajoki
II varapuheenjohtaja Marko Mäki-Könnö 
Kauhajoki 

Hallituksen jäsenet (suluissa henkilökohtai-
nen varajäsen) 

Jaakko Heikkilä (Seppo Ek) Alahärmän 
Res.ups.kerho, Erkki Ojajärvi Alajärven Res.
ups.kerho, Veli Kujala (Johannes Mäkelä) 
Alavuden Res.ups.kerho, Sakari Lehto (Jouni 
Kultalahti) Evijärven Res.ups.kerho, Juha 
Juvonen (Juha Nikkola) Ilmajoen Res.ups.
kerho, Masi Honkanen (Antero Honkasalo) 
Isojoen-Karijoen Res.ups.kerho, Mikko Jy-
lhä (Erkki Hölsö) Isonkyrön Res.ups.kerho, 
Juhani Kungsbacka (Juha-Matti Länsikallio) 
Jalasjärven Res.ups.kerho, Tuomo Tuuri (Jar-
mo Mäki-Ketola) Kauhajoen Res.ups.kerho, 
Jukka Peura (Eero Partanen) Kauhavan Res.
ups.kerho, Heikki Hakala Kortesjärven Res.
ups.kerho, Seppo Palomäki (Jouni Uusi-
paasto) Kuortaneen Res.ups.kerho, Sami 
Kuntola (Jukka Kivineva) Kurikan Res.ups.
kerho, Heikki Kuoppala Lappajärven Reser-
viupseerikerho, Jussi Talvitie  Lapuan Res.
ups.kerho, Jussi Harjunpää (Esko Sippola) 
Seinäjoen Res.ups.kerho, Mika Lammila 
(Jukka Sysilampi) Seinäjoen Res.ups.kerho, 
Mikko Peltoniemi (Yrjö Nevanperä) Teu-
van Res.ups.kerho, Olli Ahtola Töysän Res.
ups.kerho, Jarmo Kivimäki (Niko Hautala) 
Ylihärmän Res.ups.kerho, Raimo Rintamäki 
(Tapani Hanhikoski) Ylistaron Res.ups.kerho, 
Juhani Luodeslampi (Veikko Hallila) Ähtärin 
Res.ups.kerho. Lisäksi kokouksiin kutsutaan 
Kadettipiirin edustaja 

Urheilutoimikunta
Jäsenet: Juhani Arkkola Isokyrö, Olli Iso-oja 
Vaasa, Jarmo Koskela Seinäjoki, Esko Leppä 
Jalasjärvi, Juhani Luodeslampi Ähtäri, Marko 
Mäki-Könnö Kauhajoki, Timo Nyrhinen Ylis-
taro, Asko Sippola Kuortane, Esko Sippola 
Seinäjoki 

Ampumatoimikunta  
Jäsenet: Aarno Ala-Honkola Alavus, RUL 
amp.kilp. joukkueenjohtaja, Jouni Hynninen 
Ilmajoki, Jarmo Koskela Seinäjoki,  SRA jouk-
kueenjohtaja, apunaan Juha Lähdesmäki , 
Teijo Kimpimäki Jalasjärvi, Ilma-aseet ja RES 
ampumamestaruuskilpailut joukkueenjoh-
taja, Tuomas Laitila Ilmajoki, Perinneaseet 
joukkueenjohtaja, Mika Raninen Kauhava, 
Palvelusase joukkueenjohtaja, Pauli Glader 
Vaasa, Juha Härkönen Kauhava, Antti Iso-
Oja Ilmajoki

Piirien yhteiset toimikunnat 2015 Pii-
riesikunta
 Esikuntapäällikkö Jaakko Liinamaa Res.pirin 
puheenjohtaja

jäsenet: Antti Isosalo Kauhava, piirien 
tiedottaja, RES piirin puh.joht., Marko Kaap-
pola Seinäjoki RU piirin puheenjohtaja, Ulla 
Muurimäki, piirien toiminnanjohtaja, Marko 
Mäki-Könnö Kauhajoki, RU piirin II varapu-
heenjohtaja Jukka Oksanen Vaasa RES, piirin 
II varapuheenjohtaja, , Mikko S. Säntti Kurik-
ka, RES piirin I varapuheenjohtaja, Tuomas 
Taivalmaa, RU piirin I varapuheenjohtaja. 
Lisäksi kokouksiin kutsutaan toimikuntien 
puheenjohtajat  

Hengellinen ja perinnetoimikunta
 Puheenjohtaja Heikki Koivisto Seinäjoki, 
Jäsenet Juhani Erkkonen Ilmajoki, Aulis 
Harju Jalasjärvi, Alpo Korpinen Alavus, Jani 
Latva-Nikkola Seinäjoki, Pentti Lemettinen 
Lapua, Jaakko Linko Ylihärmä, Väinö Pollari 
Isokyrö, Jouko Siljamäki Teuva, Teuvo Veik-
kola Alajärvi, Markku Västi Vaasa

Lakeuden Maanpuolustaja lehden toi-
mituskunta
Päätoimittaja Ulla Muurimäki, jäsenet Niilo 
Hakala Teuva, Matti Heinonen Jalasjärvi, 
Antti Isosalo Kauhava, Kai Kaistila Seinäjoki, 
Olavi Koskinen Laihia, Tuomo Kotkaniemi 
Seinäjoki, Heikki Makkonen Ähtäri, Mikko 
S.Säntti Kurikka 
Piirien sihteerinä ja rahastonhoitajana toimii 
toiminnanjohtaja Ulla Muurimäki. 

Reserviläispiiri 
Hallituksen jäsenet (suluissa henkilökohtai-
nen varajäsen) varajäsenet Harri Yli-Rahnas-
to (Jouni Risikko), Keijo Vilmilä (Jari Hellinen) 
Alavuden Seudun Res., Pirkko Sysilampi 
(Kaisu Norrbacka)  E-P:n Res.naiset, Pasi 
Löppönen (Juha Lähdesmäki) Ilmajoen Res., 
Juhani Arkkola (Kari Ikola)  Isonkyrön Res., 
Esko Leppä (Kari Saarela)  Jalasjärven Res, 
Markku Laiteenmäki (Sami Ketola) Jurvan 
Res, Leo Lappalainen (Ville Yli-Teevahainen) 
Kauhajoen Res, Hannu Ristaniemi (Antti 
Isosalo) Kauhavan Res, Patrik Pada (Håkan 
Wörlund) Korsholmsnejdens Res., Mika 
Viitanen  (Jukka Vähämäki) Kuortaneen 
Res, Arto Mähönen (Tapio Myllymäki) 
Kurikan Res,  Heikki Tarkkanen (Petri Åker-
man) Laihian Res, Petri Myllykoski (Kaarlo 
Koskiniemi) Lapuan Reserviläiset, Mikko 
Kanto (Sami Mäki) Peräseinäjoen Res, Esko 
Hakulinen (Jari Ojala) Seinäjoen Res, Jarmo 
Koskela (Jorma Ala-Hiiro) Seinäjoen Res, 
Jarkko Tuisku (Jaakko Korpela) Teuvan Res., 
Juha Ala-aho (Timo Koukku) Vaasan Res, 
Jaakko Hakomäki Vähänkyrön Res,  Mikko 
Mäki-Haapoja (Erkki Kallio) Ylihärmän Res, 
Jarkko Loukola (Jussi Takala) Ylistaron Res., 
Tapio Makkonen (Tapio Oikari) Ähtärin 
Res.aliups..  Lisäksi hallituksen kokouksiin 
kutsutaan hallituspaikastaan luopuneiden 
yhdistysten edustajat sekä piirien tiedottaja 
Antti Isosalo. 

KOKOUSKUTSU

Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry:n 
sääntömääräinen 
Kevätkokous
Ilmajoen kunnantalolla os. Ilkantie 18, 
lauantaina 28.3.2015 alkaen klo 15.

Tervetuloa!
Piirihallitus

KOKOUSKUTSU 

Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry:n 
sääntömääräinen 
Kevätkokous
Impivaaran toimipisteessä os. Impivaarantie 
25 Seinäjoki
keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.30.
Kahvitarjoilu klo 17-45.-18.30

Tervetuloa!
Piirihallitus

Yhdistysten johtohenkilöt kuuntelivat tarkkaavaisena liiton varapuheenjohtaja Rauno Hau-
ta-ahon selvitystä ajankohtaisista asioista, liiton taloudesta ja yhdistysten projektituesta.  
Järjestösihteeri Suvi Salo, kuvassa oik. esitteli liiton jäsenmääräkehitystä ja tulevia juhlavuoden 
tapahtumia. 

Piiri-infossa kuunneltiin ja keskusteltiin

Laihian reserviläisiltä aloite/esitys 
Sankarivainajien hautakivien kun-

nostamiseksi

Reserviläiset tekivät aloitteen/esityksen 
Laihian seurakunnalle että seurakunta ryh-
tyisi toimenpiteisiin Sankarihautausmaalla 
olevien hautakivien kunnostamiseksi.
Kivissä esiintyvien Sankarivainajien tiedois-
ta ovat kultaukset kuluneet osittain pois ja
osa hautakivistä vaatisi suoristamisen.
Suomen itsenäisyyden 100- vuotis juhlien 
lähestyessä olisi seurakunnalta arvostuksen 
osoitus 
kaikkia Sankarivainajiamme kohtaan hau-
takivien kunnostaminen.

Laihian reserviläiset ry:n
sääntömääräinen

Kevätkokous

pidetään 25.3.2015 klo 18.00 alkaen,
Jakkulan ampumaradan

huoltorakennuksessa,
os. Allisentie 165, 66450 Jakkula.

Käsitellään kevätkokoukselle kuuluvat 
asiat sekä huomionosoitukset

ja palkitsemiset.
Hallitus.

Kahvitus klo 17.30 alkaen.

1955 - 2015
60-vuotisjuhla

28.3.2015 kello 13.00 

Kello 11.30 alkaen Tervehdysten vastaan-
otto ja kahvitarjoilu sekä Ilmajoki RES 

asenäyttely

Ilmajoen Kunnantalo

Tervetuloa

Mahdolliset muistamiset toivomme 
Ilmajoen Reserviläiset Ry tilille FI49 5071 

0050 0548 50

Ilmajoen Reserviläiset Ry
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Sähköisen kuntokortin
mobiiliversio osoitteessa
www.resul.fi/m

KALENTERI 1.3.-31.12.2015
Aika Tapahtuma Paikkakunta

Maaliskuu

1.3. Talvisotahiihto Alavus

7.3. Talvisotahiihto Kauhajoki

9.3. Piirihallitusten kokoukset 2/15 Seinäjoki

13.3. Talvisodan päättymisen muistopäivä 
Seppeleenlasku ja 75-vuotismuistojuhla

Seinäjoki

25.3. Reserviupseeripiirin kevätkokous Seinäjoki

28.3. Reserviläispiirin kevtätkokous Ilmajoki

Huhtikuu

11.-12.4. RES 60-v risteily Hki-Tallinna

24.-26.4 PAUHA-harjoitus Lohtaja

27.4. Kansallinen veteraanipäivä  
Seppeleenlasku sankarihaudoilla RES-60v

koko maa

Toukokuu

5.5. Reserviupseerpiirin hallituksen kokous 3/15 Kuortane

6.5. Reserviläispiirin halituksen kokous 3/15 Seinäjoki

10.5. 
mennessä

Materiaali LMP lehteen 2/15

 18.5. Kaatuneitten muistopäivä koko maa

23.5. Lauhan laskeutuminen Khj-Isoj.

Kesäkuu 

4.6. Seppeleenlasku Mannerheimin patsaalla 
Patsaan paljastuksesta 60v. 
Mannerheim näyttely SK-museolla alkaa

Seinäjoki

Elokuu

5.8. Kesäillan kirkko Seinäjoki

15.8. Reserviläispyöräily Alahärmä

Syyskuu 

vko36 Reserviupseeripiirin hallituksen kokous 4/15 Peräseinäjoki

4.9. Jatkosodan päättymisen muistotilaisuus Kauhajoki

3.-6.9. Kokonaisturvallisuus Messut, linja-autokulj. 5.9. Tampere

8.9. Reserviläispiirin hallituksen kokous 4/15 Seinäjoki

15.9. 
mennessä

Materiaali LMP lehteen 3/15

20.9. Perheliikuntapäivä, veteraanikävely ja RES 60 piiritapahtuma Seinäjoki

Lokakuu 

1.10. Reserviläispiirin hallituksen kokous 5/15 Seinäjoki

21.10. Reserviupseeripiirin hallituksen kokous 5/15 Isokyrö

vko 44 Reserviläispiirin syyskokous Kuortane

Marraskuu

8.11. 
mennessä

Materiaali LMP-lehteen 4/15

vko 48 Reserviupseeripiirin syyskokous Kurikka

Joulukuu

5.12. Itsenäisyyspäivän vastaanotto

6.12. Itsenäisyyspäivä koko maa

            Kuntourheilutapahtumat
Aika Laji Paikka

reservin ampumataitopäivä

23.5. Reserviläismarssi, Lauhan laskeutuminen Kauhajoki-Isoj.

Cooperin testit paikkakunnittain

15.8. Reserviläispyöräily, pyörämarssi Alahärmä

20.9. Perheliikuntapäivä Seinäjoki

        Kilpailut
Aika Laji Paikka

14.3. Ampumahiihto pistoolilla Seinäjoki

28.4. Ammunnat perinnekivääri 100m Ilmajoki

8.5. Ammunta kaksoishirvi Jalasjärvi

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

12.5. Ammunnat perinnepistooli Ilmajoki

Ammunta, kiv. 300 m Kauhava

Ammunta perinnekivääri 300m Kauhava

Palvelusaseammunta  kiv. Res.ammunta Kauhava

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

30.6. Palvelusaseammunnat 3 ja 4 (pist) Ilmajoki

12.7. SRA Ilmajoki

Ammunta kenttä ja kiik.kenttä Kauhava

3.8. Ammunta puoliautomaattikiv. 150 RA7 Vaasa

Ammunta, Matin kisa Kauhava

Ampumakilpailut pist Vaasa

9.8. Ampumakilpailut pien.kiv Vaasa

6.9. Ampumajuoksu pien.kiv. Kauhajoki

7.9. Ampumajuoksu pistoolilla Isokyrö

Ampumasuunnistus pistoolilla Seinäjoki

Ilma-ase Alavus

Urheilukalenteri  14.3.-31.12.2015

Jalastuuli
Seinäjoentie 7 61600 Jalasjärvi 
06-456 9700
www.jalastuuli.fi

JALASTARVIKE OY
puh. 06-4560911

www.jalastarvike.fi

HOITOPOLKU
Raija Kauppila

Mäntylammintie 3 B 
61600 JALASJÄRVI

040-722 1900

KILPAILUKUTSU

Reserviläispiirien halliampumakilpailut Vaasassa su 15.3. 
osoite: Wolffintie 36 F 2 rappu. 

Pienoispistooli alkaa; I erä klo 12.30, II erä klo 14.30 Kaikki sarjat 30 + 30 Is.

Pienoiskivääri pystykilpailu non-stop kilpailuna:
Ampuminen aloitettava klo 9.00-11.00. 40 Is, pystyasento, kaikki sarjat.

Ilmoittautumiset 11.3.2015 mennessä: Olli Iso-Oja olli.isooja@gmail.com
 

Lisätietoja: Olli 050-3681 556, Raimo 040-7171 701 

TERVETULOA!
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Veljekset Ala-Talkkari Oy

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

Ristikangas, Kinnunen & Koskinen

O
YAS  MUOVI

64700, Teuva    Puh. 06-267 2700

Timo Aukia OY
Betoniluoma Oy

Taidolla, tiedolla ja tekniikalla

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

T:mi Jukka Kivineva
KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY

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

Kotijoukkue

KOKOUKSET • MAJOITUKSET
RAVINTOLAPALVELUT

KUORTANEEN OSUUSPANKKI

KURIKKA • POHJANKYRÖ • KYRÖNMAA • TEJUKA
- LEHTI

GRP - DOORS

L A M I
www.lapua.com

LAPUAN KIINTEISTÖMARKKINOINTI

LATOMÄEN SÄHKÖLIIKE

WWW.METSAGROUP.FI

METSO POWER OY

OMA

REIKÄLEVY OY

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

P. ROTOLA - PUKKILA OY
WWW.TIMANTTI.COM

OPTIKKO

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

TAMSIN PUUTARHAT •TEUVA

Osuuskunta
M A I T O S U O M I

www.voltinvari.fi

YLIHÄRMÄN

www.yrityslaskenta.com | Reijo Laitila | 0400-564 104

SEINÄJOEN ENERGIA OY

Lakeuden Maanpuolustajain Tuki ry 
on vuonna 1970 perustettu rekiste-
röity yhdistys, jonka tehtävänä on 
tukea taloudellisesti Etelä-Pohjan-
maan Reserviupseeripiiri ry:n ja Ete-
lä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry:n 

Tukikomppania

tekemää vapaaehtoista maanpuo-
lustustyötä. 
Vuodesta 2002 lähtien LMPT:n hal-
litus on kutsunut alueen yrityksiä  
mukaan tukitoimintaan, 
Tukikomppaniaan. 

Tukikomppanian vahvuuteen kuuluu 
liki 60 yritystä/yritysjohtajaa. Tuki-
komppanian jäsenyritykset maksa-
vat erikseen sovittavan suuruisen 
tuki-/lehti-ilmoitusmaksun, joka las-
kutetaan vuosittain.  

A S I A N A J O T O I M I S T O

Kun hinta 
ratkaisee

OHJELMA- VIISARI
OY

Lapuan Osuuspankki

Kyrönmaan Osuuspankki

Kurikan Osuuspankki

Pohjanmaan Osuuspankki

Yritys voi liittyä Tukikomppaniaan 
myös omatoimisesti ottamalla 
yhteyttä piiritoimistoomme.


