
eteläpohjalaiset suojeluskunnat olivat jo Ylis-
tarossa aloittamassa venäläisten varuskuntien 
aseistariisuntaa. Tehtävä oli tulut hallituksen 
joukoiksi nimetyn päällikön Mannerheimin 
käskynä. Käsky toteutettiin ripeästi.
Etelässä punakaartit olivat toteuttamassa liike-
kannallepanoa. Kansanedustajat piti otettaman 
kiinni, samoin senaatin jäsenet ja yliopistojen 
johtajat. Suunnitelma ei nyt onneksi toteutunut.

Miksi juuri Etelä-Pohjanmaa oli 
avainasemassa?
Puolustusministeri Jussi Niinistö antoi tun-
nustuksensa eteläpohjalaisille, joiden ripeys ja 
isänmaallisuus olivat ratkaisevaa vapaussodan 
lopputuloksen kannalta.
-Mannerheim otti juuri Etelä-Pohjanmaan tuki-
alueekseen. Maakunnassa oli suojeluskuntalaisia 
tavallista enemmän. Alueelta löytyi enemmän 
aseistusta ja päällystöä kuin muualta maasta. 
Etelä-Pohjanmaalla oli vuoden 1918 alkaessa 
jo lähes 3000 jääkäreiden peruskouluttamaa 
miestä.
-Maantiedekin suosi Pohjanmaata. Alueelta 
oli hyvät yhteydet ulkomaailmaan niin meritse 
kuin maitsekin, ja vastustajan oli vaikea tulla 
sinne suuremmilla joukoilla. Ainoa merkittävä 
hyökkäysura oli Tampereelta Seinäjoen kautta 
pohjoiseen kulkenut Pohjanmaan rata.
Ministeri Jussi Niinistön mielestä oma merkityk-
sensä oli myös pohjalaisella kansanluonteella. 
Etenkin sellaisten arvojen kuin itsenäisyystahdon 
ja vapaudenrakkauden katsotaan olevan olen-
nainen osa pohjalaisuutta.
Tammisunnuntain tapahtumat 1918 pohjustivat 
myös nykyistä puolustusjärjestelmäämme eli 
yleistä asevelvollisuutta. Sen jatkuva uudistami-
nen on puolustusministerin mielestä välttämä-
töntä turvallisuutemme takaamiseksi.

Kiitokset lapualaisille hienosta juhlasta
Lapualaiset olivat järjestäneet arvokkaan juhlan. 
Päävastuun kantoi perinteisesti Vapaussodan 
ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyh-
distys ry eversti evp Jorma Jokisalon johdolla. 
Ratkaisevan tukensa antoivat Lapuan kaupunki, 
Lapuan Tuomikirkkoseurakunta, Lapuan reser-
viläisjärjestöt ja Lapuan Musiikkiopisto.
Ensi vuonna Tammisunnuntain 100-vuotisjuhlan 
järjestää vuorostaan Seinäjoki.

Kuvat ja teksti: Matti Latvala
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Tammisunnuntain 
muistojuhla Lapualla:
Eteläpohjalaisille se oli
vapaussota
Tammisunnuntai oli käännekohta nuoren 
Suomen historiassa. Etelä-Pohjanmaalta 
liikkeelle lähtenyt taistelu viitoitti tien 
vapauteen. Tammikuun 1918 tapahtumat 
ovat merkittäviä myös puolustusvoimi-
en historian kannalta. Näillä sanoilla 
juhlapuhujaksi saatu puolustusministeri 
Jussi Niinistö luonnehti Tammisunnuntain 
tapahtumien merkitystä kansallemme.

Silloinen senaatti julisti Suomen muodolli-
sesti itsenäiseksi valtioksi 6.12.1917. Maa 

ei kuitenkaan ollut päässyt irti entisestä emä-
maastaan. Venäläisiä joukkoja oli edelleen 
maassa kymmeniä tuhansia. Venäläiset toivoi-
vat, että Suomessa käynnistyisi vallankumous 
ja Suomi liittyisi osaksi sosialististen valtioiden 
onnellista perhettä.
Etelä-Pohjanmaalla asiasta oltiin toista miel-
tä. Venäläisten varuskuntien aseistariisunta 
aloitettiin tammisunnuntain yönä 28.1.1918. 
Suojeluskuntalaiset tekivät sen hallitusti ja miltei 
verettömästi. Siten vieraan vallan joukot tehtiin 
täällä vaarattomiksi. Eteläisessä Suomessa 
tilanne oli toisin. Vuoden 1918 ensimmäisinä 
kuukausina jouduttiin katkeriin taisteluihin 
punaisten ja valkoisten välillä.

Yhteiskunnalliset ristiriidat jakoivat 
kansaa
Tammisunnuntain messussa tuomiorovasti 
Matti Salomäki kosketteli saarnassaan itsenäi-
seksi julistautuneen maamme ensiaskeleita ja 
kipeitä asioita sekavassa tilanteessa.
-Kansa oli jakautunut kahtia taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja poliittisesti. Venäjän vallanku-
mouksen seurauksena myös Suomessa elettiin 
epävakaita aikoja. Ne johtivat koko suomalaisen 
yhteiskunnan kriisiin. Se takia vuoden 1918 
on nimitetty vapaussodaksi, luokkasodaksi, 
punakapinaksi tai torpparikapinaksi. On pu-
huttu kansalaissodasta, vallankumouksesta tai 
veljessodasta riippuen siitä, mistä suunnasta 
tilannetta katsotaan.
Tuomiorovasti otti puheessaan vertailukohdaksi 
nykyisen Syyrian tilanteen ja sisällissodan, jossa 
on vain häviäjiä. Onneksi yhtä syvään kriisiin ei 
maassamme jouduttu.
-Jos kansa taistelee itseään vastaan, se ei kestä. 
Pitää huolehtia siitä, että samanlaisia kriisejä ei 
synny jatkossa. Yhteiskunta voi niin hyvin, kun 
perheet voivat.

Etelä-Pohjanmaalla puolen valinta oli sel-
vä
Päiväjuhlan tervehdyspuheessaan Vapaussodan 
ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyh-
distys ry:n puheenjohtaja Jorma Jokisalo jatkoi 
samasta teemasta, johon tuomiorovasti saar-
nassaan viittasi.
- Tammikuussa 99 vuotta sitten suomalaisilla 
oli edessään valinnan paikka, millaisen itse-
näisyyden puolesta lähdetään taistelemaan. 
Valittavina oli kaksi vaihtoehtoa: vaaleilla valitun 
eduskunnan enemmistön ajama perustuslailli-
nen Suomen tasavalta tai liittyminen eteläisen 
Suomen hallintaansa saaneen työväen vallan-
kumoukseen.
-Suomen laillinen hallitus eli silloinen senaatti 
oli jo paennut Helsingistä. Osa vielä oli pako-
matkalla tilanteessa 28.1.1918 kello 2.30, kun 

Itsenäisyyden kynttilän juhlan alussa sytyttivät lapualaiset luki-
olaiset Lauri Antelo ja Enni Kangas. Enni voitti kirjoituskilpailun 
”Suomi 100, minä 18”. Tekstillään hän kunnioitti mummaansa, 
joka joutui evakkoon samanikäisenä, kun hän itse saa nyt 
suunnitella korkeakouluopintojaan.

Puolustusministeri Jussi Niinistö asteli juhlapuhujaksi tilaisuu-
teen rennon ja vapautuneen oloisesti. Salissa puhetta kuunteli 
450 isänmaallisesti virittäytynyttä juhlavierasta.

ITSENÄISYYSJULISTUS
Suomen Kansalle.

Suomen Eduskunnan istunnossa tänä päivänä on Suomen Senaatti puheenjohtajansa kautta antanut 
Eduskunnan käsiteltäväksi m.m. ehdotuksen uudeksi hallitusmuodoksi Suomelle. Antaessaan tämän 
esityksen Eduskunnalle on Senaatin puheenjohtaja Senaatin puolesta lausunut:

Suomen Eduskunta on 15 päivänä viime marraskuuta, nojaten maan Hallitusmuodon 38 §:ään, 
julistautunut korkeimman valtiovallan haltijaksi sekä sittemmin asettanut maalle hallituksen, 
joka tärkeimmäksi tehtäväkseen on ottanut Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja 
turvaamisen. Tämän kautta on Suomen kansa ottanut kohtalonsa omiin käsiinsä, ja nykyiset olot 
sekä oikeuttavat että velvoittavat sen siihen. Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää 
kansallista ja yleisinhimillistä tehtäväänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapauden-
kaipuumme on nyt toteutettava; Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle 
itsenäisenä kansakuntana.

Tämän päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan lähinnä eräitä toimenpiteitä Eduskunnan puolelta. 
Suomen voimassaoleva Hallitusmuoto, joka on nykyisiin oloihin soveltumaton, vaatii täydellistä 
uusimista, ja siitä syystä hallitus nyt on Eduskunnan käsiteltäväksi antanut ehdotuksen Suomen 
hallitusmuodoksi, ehdotuksen, joka on rakennettu sille perusteelle, että Suomi on oleva riippu-
maton tasavalta. Katsoen siihen, että uuden hallitusmuodon pääperusteet on saatava viipymättä 
voimaan, on Hallitus samalla antanut esityksen perustuslain säännöksiksi tästä asiasta sekä eräitä 
muitakin lakiehdotuksia, jotka tarkoittavat tyydyttää kipeimmät uudistustarpeet ennen uuden 
hallitusmuodon aikaansaamista.

Sama päämäärä vaatii myös toimenpiteitä Hallituksen puolelta. Hallitus on kääntyvä toisten 
valtojen puoleen saadakseen maamme valtiollisen itsenäisyyden kansainvälisesti tunnustetuksi. 
Tämä on erityisesti nykyhetkellä sitä välttämättömämpää, kun maan täydellisestä eristäytymisestä 
aiheutunut vakava asema, nälänhätä ja työttömyys pakottavat Hallitusta asettumaan suoranaisiin 
väleihin ulkovaltojen kanssa, joiden kiireellinen apu elintarpeiden ja teollisuutta varten välttämät-
tömien tavarain maahantuomiseksi on meidän ainoa pelastuksemme uhkaavasta nälänhädästä 
ja teollisuuden pysähtymisestä.

Venäjän kansa on, kukistettuansa tsaarinvallan, useampia kertoja ilmoittanut aikovansa suoda 
Suomen kansalle sen vuosisataiseen sivistyskehitykseen perustuvan oikeuden omien kohtaloit-
tensa määräämiseen. Ja laajalti yli sodan kaikkien kauhujen on kaikunut ääni, että yhtenä nykyisen 
maailmansodan tärkeimmistä päämääristä on oleva, ettei yhtäkään kansaa ole vastoin tahtoansa 
pakotettava olemaan toisesta riippuvaisena. Suomen kansa uskoo, että vapaa Venäjän kansa ja 
sen perustava kansalliskokous eivät tahdo estää Suomen pyrkimystä astua vapaiden ja riippumat-
tomien kansojen joukkoon. Ja Suomen kansa rohkenee samalla toivoa maailman muiden kansojen 
tunnustavan, että Suomen kansa riippumattomana ja vapaana paraiten voi työskennellä sen 
tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa itsenäisen sijan maailman 
sivistyskansojen joukossa.

Samalla kuin Hallitus on tahtonut saattaa nämä sanat kaikkien Suomen kansalaisten tietoon, 
kääntyy Hallitus kansalaisten, sekä yksityisten että viranomaisten puoleen, hartaasti kehoittaen 
kutakin kohdastansa, järkähtämättömästi noudattamalla järjestystä ja täyttämällä isänmaallisen 
velvollisuutensa, ponnistamaan kaikki voimansa kansakunnan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi 
tänä ajankohtana, jota tärkeämpää ja ratkaisevampaa ei tähän asti ole Suomen kansan elämässä 
ollut. Helsingissä, 4 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatti

P. E. SVINHUFVUD.  E. N. SETÄLÄ.  KYÖSTI KALLIO.

JALMAR CASTRÉN.   ONNI TALAS.  ARTHUR CASTRÉN.

HEIKKI RENVALL.  JUHANI ARAJÄRVI.   ALEXANDER FREY.

E. Y. PEHKONEN.  O. W. LOUHIVUORI.  



2 1/2017 1/2017KIRJOITUKSET

SISÄLTÖ

          MPK
◊	 MPK:n organisaatioo muuttuu 
toiminta jatkuu s.3

         TAPAHTUMAT
◊	 Candida pro causa ense candi-
do s .3

◊	 Teuvan kesäillan kirkon jälki-
kaikuja s.3

◊	 Seinäjoki International Air 
Show s.10

◊	 Kolmannen sektorin vaikutta-
minen kunnissa s.10

◊	 Tapahtumakalenteri s. 10

◊	 Minun mielstäni s10

         KIRJOITUKSET
◊	 Toiminta luo henkeä s.2

◊	 "Suomi 100 - Nuku Rauhassa" 
vuosi s. 2

         JÄRJESTÖ
◊	 Piirien toimikunnat s.3

◊	 Toimintajohtaja s.3

◊	 Keväinen tervehdys täältä Im-
pivaarasta!

          SUOMI 100
◊	 Vapaaehtoinen maanpuolus-
tustyö 1917-1938 s.6-9

Reserviläispiirimme selvisi toimin-
nallisesti hyvin viime vuodesta. 

Uusia jäseniä yhdistyksiimme liit-
tyi yhteensä 220. Tämä määrä riitti 
lähes henkilön tarkkuudella kor-
vaamaan jäsenpoistumamme niin, 
että jäsenmäärämme jopa  hieman 
kasvoi. Tästä nöyrä kiitos kaikille 
jäsenhankintaan osallistuneille ja 
siitä vastuuta kantaneille. Tälle vuo-
delle toivon toki hieman parempaa 
jäsenkasvua, ja uskon sen myös to-
teutuvan, koska aika on otollinen 
sille mitä me jäsenelle tarjoamme. 
Turvallisuustilanne lähialueillam-
me lisää tiedon tarvetta ja halua 
kouluttautua maanpuolustusasioi-
hin. Kevät on aina jäsenhankinnan 
parasta aikaa. Keväällä voi samalla 
heti kutsua mukaan toimintaam-
me, vaikkapa sinne ampumaradalle. 
 
Suurimpana jäsenjärjestönä olemme 
huolissamme yhteisestä koulutu-
sorganisaatiostamme maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksestä. Onneksi 
alueellemme löytyi hyviä ja luotet-
tavia henkilöitä suoritepalkkaisiksi 
toimihenkilöiksi. Uusi piiripäällikkö 
on haussa ja toivon, että myös siihen 
valitaan yhteistyökykyinen henkilö. 
Meidän pitää tukea uusia henki-
löitä, koska asia on meille tärkeä. 
Eikä tämän häiriötilan synnyttä-

minen ollut kenenkään heidän tai 
meidän syytä. Se vain olisi pitänyt 
päättäjien muistaa, että Pohjan-
maa on jo valmiiksi Suomen toi-
seksi demilitarisoiduin alue, ja kaik-
ki vastuu maanpuolustustyöstä oli 
jo valmiiksi pääosin reserviläisillä. 
Tässä lehdessä on auki työpaikka. 
Toiminnanjohtajana vuodesta 1984 
ollut Ullamme on ilmoittanut siir-
tyvänsä loppusyksystä ansaitusti 
reserviin. Tehtävä pyritään valitse-
maan ennen kesää sopiva henkilö. 
Ennen loppuja lomiaan Ulla on lu-
pautunut syksyllä perehdyttämään 
seuraajansa rutiineihin ja kaikkeen 
siihen hiljaiseen tietoon mitä toi-
messa menestymiseen tarvitaan. 
Erityisiä koulutusvaatimuksia toi-
minnanjohtajan tehtävään ei ole, 
mutta osaamis- ja soveltuvuusvaa-
timuksia sitäkin enemmän. Odotan 
piiriesikunnan saavan harkintaansa 
kohtuullisen määrän hakemuksia 
hyviltä ihmisiltä. Tarjolla on todel-
linen näköalapaikka suomalaiseen 
vapaaehtoiseen maanpuolustustyö-
hön sen keskeisessä maakunnassa. 
 
Tiedotusvälineissä maanpuolustus 
ja puolustusvoimat ovat jatkuvasti 
esillä kaikenlaisissa uutisissa. Täs-
sä tilanteessa meidän reserviläisten 
velvollisuus on pitää pää kylmänä 

ja ohjata keskusteluja tosiasioihin. 
Uutisoinnissa on selvästi tavoit-
teellisia vaikuttamisen yrityksiä 
jonkun toimesta. Sotaveteraani-
polvi hankki meille vapauden ajat-
teluun ja toimimiseen. Käytetään 
tätä vapautta ja hyvää koulutus-
tasoamme niin, että torjumme 
asiaperustein nämä maanpuolus-
tushengen ja – tahdon heikentämi-
syritykset kaikessa tekemisessämme. 
 
Toiminta on reserviläisyhdistyk-
sissä kaikkein tärkeintä. Yhteinen 
tekeminen luo yhteenkuuluvuutta 
ja ylläpitää maanpuolustushenkeä. 
Haastan jokaisen piirimme yhdis-
tyksen pyytämään jokaista jäsentä 
edes kerran kesäkauden aikana 
mukaan johonkin toimintaan. Sillä 
ei ole väliä onko kyse ammunnas-
ta, retkestä kesäillan kirkkoon, kö-
kästä tai vaikka makkaranpaistosta 
hyvässä seurassa. Tärkeintä on se 
yhdessäolo ja keskustelu yhteisistä 
arvoistamme ja niiden puolustami-
sen tärkeydestä kaikissa tilanteissa. 

Kevään odotuksiin!

Jaakko Liinamaa
Puheenjohtaja

E-P Reserviläispiiri ry
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tiistaina 28.3.2017 alkaen kahvitarjoi-
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Tervetuloa!
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Yllä oleva otsikko kuvaa hyvin 
tulevan vuoden toimintaamme. 

”Nuku Rauhassa” kampanjassa ovat 
mukana kaikki reserviläisjärjestöt 
Suomesta. Kampanja on suunnattu 
erityisesti lapsille ja nuorille, ja sen 
tarkoituksena on lisätä kansalais-
ten tietämystä maamme kokonais-
turvallisuudesta ja houkutella heitä 
osallistumaan maanpuolustus- ja 
turvallisuustyöhön. Kampanja on 
lähtenyt loistavasti liikkeelle ja sen 
näkyvyys varmasti kasvaa eri me-
dioissa kevään aikana huipentuen 
elokuussa Helsingissä järjestettä-
vään päätapahtumaan. Kampanjaan 
kuuluu eri puolilla maata järjestettä-
viä kokonaisturvallisuustapahtumia 
ja asiantuntijaseminaareja. Meitä 
lähin kokonaisturvallisuustapahtu-
ma järjestetään Vaasassa 23.8.2017. 
Käydään koko perheen voimin tu-
tustumassa tapahtumaan. Tutustu 
aiheeseen lisää sivulla www.nukurau-
hassa.fi.  
Piirimme painopistealueena tänä 
vuonna on Suomi 100 vuotta. Omaa 
Suomi 100 tapahtumaa emme tule 
järjestämään, koska siihen liittyviä 
tapahtumia järjestetään jokaisessa 
kunnassa. Tarkoituksena on, että pii-
rimme paikalliset kerhot osallistuvat 
niiden järjestelyihin ja itse tapahtumiin 
sankoin joukoin. Ottakaa juhlatapah-
tumiin mukaan koko perheenne. Näin 
opastamme myös nuoremmat suku-
polvemme ymmärtämään itsenäisen 
maamme merkityksen. Seuratkaa 
omien paikkakuntienne ilmoitteluja 
juhlavuoden tapahtumista ja välittä-
kää tietoa eteenpäin. 

”Suomi 100 - Nuku Rauhassa” vuosi

Valtioneuvoston juuri ilmestynees-
sä puolustusselonteossa oli monta 
reserviläisten kannalta merkittävää 
asiaa. Eniten niistä on ehkä herättä-
nyt keskustelua sodan ajan joukkojen 
kasvattaminen 280 000 sotilaaseen 
nykyisestä 230 000 sotilaasta. Tuo 
on monelle yli 35-vuotiaalle reser-
viläiselle positiivinen asia, koska se 
mahdollistaa jälleen sijoituksen sodan 
ajan joukoissa. Selonteon sisältö on 
varmasti kaikille meille mieluinen.  Jos 
nuo kaikki pystytään toteuttamaan, 
niin hienoa. Valitettavasti pelkään, 
että jotkin noista jäävät taloudellisten 
seikkojen johdosta toteutumatta. 
Toisaalla lehdessämme on työpaik-
kailmoitus avoimesta toiminnanjohta-
jan paikasta. Paikka tulee täytettäväksi 
syksyllä, kun pitkäaikainen ja pidetty 
toiminnanjohtajamme Ulla Muuri-

mäki jää eläkkeelle. Pistäkäähän sana 
kiertämään. Haluamme runsaasti 
hakemuksia. 
Olen jo edellisissäkin piirikirjoituksis-
sani esittänyt toiveen, että pyytäisitte 
henkilökohtaisesti ystäväänne mu-
kaan johonkin reserviläis- tai maan-
puolustustapahtumaan. Pyytäkää 
joka kerta eri ystävää mukaan. Näin 
saamme jaettua muidenkin tietoon 
tekemämme työn. Tämä sama toive 
on esitetty myös alueemme Reservi-
läispiirin jäsenille. Me kaikki teemme 
työtä yhteisen hyvän eteen ja meillä 
se on maanpuolustus.
Kevätterveisin,

Marko Kaappola
puheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri

Toiminta luo henkeä

http://www.nukurauhassa.fi
http://www.nukurauhassa.fi
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Kutsutaan paikalle    
Niiden kerhojen puheenjohtajat/yhteyshenkilöt, jotka eivät 
käyttäneet hallituspaikkaoikeuttaan:  

RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIHALLITUS 2017  
 
Puh.joht. Kaappola  Marko 
I vpj  Taivalmaa  Tuomas 
II vpj  Mäki-Könnö  Marko 
Sihteeri  Muurimäki  Ulla 

HALLITUKSEN JÄSENET   15

RESERVILÄISPIIRI RYPIIRIHALLITUS 2017  
  
Puheenjohtaja  Liinamaa Jaakko  
I Varapuheenjohtaja Tarkkanen Heikki   
II Varapuheenjohtaja   Säntti Mikko S.   

HALLITUKSEN JÄSENET         22 

Lisäksi seuraavien yhdistysten, jotka eivät käyttäneet oikeutta 
hallituspaikkaansa, 
puheenjohtajat kutsutaan hallituksen kokouksiin: 
Alajärvi, Isojoki, Lappajärvi, Suupohja, Vimpeli, Ylistaro

TOIMINTAJOHTAJA
Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry ja Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry hakevat yhteistä osa-aikaista 
toiminnanjohtajaa. Piirien tehtävänä on toimia alueensa yhdistysten toiminnallisena ja aatteellisena yhdyssiteenä 
sekä kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa, -tietoutta ja -taitoa toiminta-alueella. 
 
Piirit toimivat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntienalueella. Piiritoimisto on Seinäjoella.
Toiminnanjohtajan tehtävänä on pitää yhteyttä alueen 21 Reserviupseerikerhoon ja 30 Reserviläisyhdistykseen sekä Reser-
viupseeriliittoon ja Reserviläisliittoon.  
Toiminnanjohtaja vastaa molempien piirien lisäksi Lakeuden Maanpuolustajien Tuki ry:n taloudesta ja hallinnosta hallitusten 
ja puheenjohtajien ohjauksessa. 
Tehtäviin kuuluu myös kaikenlainen viestintä sisältäen Lakeuden Maanpuolustaja-lehden päätoimittajuus, kokous- ja koulu-
tusjärjestelyjen hoitaminen sekä toiminnan kehittäminen. 
Työaika on 60-80 %  normaalista viikkotyöajasta. Siihen sisältyy säännöllisesti iltatyötä ja satunnaisesti viikonlopputöitä. 
Tarkempi toimenkuva ja osa-aikatyön määrä sovitaan yhdessä valitun työntekijän kanssa, hänen henkilökohtaiseen osaa-
miseensa sovittaen. 
Työsuhde alkaa lokakuussa. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja noudatamme 6 kuukauden koeaikaa. 

Vaatimukset
Tehtävään haetaan henkilöä, joka on maanpuolustushenkinen, yhteistyö- ja esiintymiskykyinen, paineensietokykyinen ja 
itsenäiseen työskentelyyn kykenevä.  Toimessa tarvitaan toimistotietoteknistä osaamista sekä asiakirja- ja taloushallinnon 
ymmärrystä. Arvostamme ruotsin kielen käytännön osaamista, sosiaalisen median taitoja ja oman auton käyttömahdollisuutta.  
Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään 17.4.2017  mennessä sähköpostitse osoitteeseen 
ep.reservilaispiirit@netikka.fi
Lisätietoja antavat piirien puheenjohtajat Marko Kaappola p. 050422 3219,  Jaakko Liinamaa p. 0400292 418 ja toiminnan-
johtaja Ulla Muurimäki p. 0503285264

Keväinen terveyhdys tääl-
tä Impivaarasta!

Ulla tuossa antoi luvan, että saan leh-
teen vielä muutaman rivin kirjoittaa!

Viimeistä viedään; eli viimeinen kuukausi 
MPK:sta palkkaa nauttivana on alkanut ja 
kohta jo päättymässä. Se oli sitten siinä; 
12 vuotta ja 14 päivää MPK ”uraa” kerkisi 
kertyä ennen kuin muutoksen tuulet pu-
halsivat täälläkin Lakeuden yllä.

Mutta uutta kohti! Suurimmat harmit ja 
ketutukset on nyt syksyn irtisanomisista 
eletty ja avoimin mielin katsotaan kohti 
horisonttia. Muutaman viikon kokemuk-
sella uskallan sanoa, että tämä ”uusi alku” 
ei tunnu yhtään hullummalta! Uutena 
harrastuksena joinakin pyhäpäivinä olen 
löytänyt kotoilun! Se on sitä, että olem-
me saaneet olla rauhassa kotona, laittaa 
villasukat jalkaan, takkaan tulet ja vain 
olla; nauttia kiireettömyydestä, liikunnasta, 
hyvästä ruuasta, ystävistä!  Viimeiset 12 
vuotta suurin osa niistä pyhistä on ollut 
sitä raahustamista paikasta toiseen; ta-
varoitten kuljettamista kurssipaikoille tai 
siltä pois, kurssien vetämistä, valvomista 
milloin puolijoukkueteltassa, milloin sen 
ulkopuolella, nenien niistämistä, housu-
jen nostamista, organisointia ja vastuuta. 
Mukavaahan sekin on ollut ja mieleenpai-
nuvia muistoja on noista vuosista kertynyt 
enemmän kuin jaksaa muistaa!

Nyt kuitenkin uudet ihmiset tekevät tuota 
kaikkea uudella tyylillä ja hyvä niin! Toivo-
tan onnea ja menestystä Seinäjoen koulu-
tuspaikan koulutuspäälliköille Kuoppalan 
Heikille ja Alkion Juhanille!  Pian myös 
selviää Pohjanmaan maanpuolustuspiirin 
uuden piiripäällikön nimi; haku päättyi 
helmikuun puolessavälissä. Kokemukses-
ta uskallan sanoa, että kaikilla teillä on 
mielenkiintoinen ja työntäyteinen sarka 
kynnettävänä!

Ja uutta kohti! Tästä eteenpäin keskityn 
mm.	oman	 turvallisuusalan	 koulutusfir-
man pyörittämiseen jota yhdessä tuon 
Lassen kanssa omistamme; ensiapu- ja 
työturvallisuuskorttikoulutus nyt ainakin 
ovat lähellä omaa sydäntäni; mitä sitten 
jatkossa. Onhan väläytelty mahdollisuutta 
erilaiseen maastossa tapahtuvaan tur-
vallisuus-, elämys- ja seikkailukoulutuk-
seenkin; mene ja tiedä! Ja kuten olette 
vuosien saatossa huomanneet; minut saa 
innostumaan jos vaikka mistä jos vaan 
osaa innostaa!  Niin on tainnut käydä 
nytkin mutta siitä myöhemmin…

Haluan lausua vielä parhaimmat kiitokseni 
Teille kaikille! Teidän kanssa on ollut suuri 
ilo ja kunnia työskennellä! Ilman teitä ja 
teidän aktiivisuutta emme olisi saaneet 
mitään aikaan! Olen ylpeä Teistä jokaises-
ta; kiitos kun olet ollut mukana! Toivotan 
teille kaikille mitä parhainta menestystä 
maanpuolustuksen saralla tekemäänne 
työhön ja kaikkea hyvää elämässä eteen-
päin! KIITOS!

Omana mottonani voisin tähän loppuun 
lainata jonkun ajattelijan sanoja:
”Mikään ei ole parempaa kuin se, että 
myötätuuli on takanasi, aurinko on edes-
säsi ja ystävät ovat vierelläsi!”

Sisulla ja sydämellä
Maija Haanpää

Piirien toimikunnat 
Piiriesikunta: 
Esikuntapäällikkö Jaakko Liinamaa
JäsenetAntti Isosalo, Marko Kaappola, 
Heikki Koivisto, Ulla Muurimäki, Marko 
Mäki-Könnö, Mikko S. Säntti, Tuomas 
Taivalmaa, Heikki Tarkkanen 
     
Hengellinen ja perinnetoimikunta: 
Pj. Heikki Koivisto
Jäsenet: Juhani Erkkonen Ilmajoen Ru, 
Jarmo Happonen Seinäjoki, Aulis Harju 
Jalasjärven Res, Alpo Korpinen Alavuden 
Res., Jani Latva-Nikkola Seinäjoen Res. 
, Pentti Lemettinen Lapuan Ru, Jaakko 
Linko Ylihärmän Res., Väinö Pollari Isonky-
rön Ru, Tapani Mäki-Reini Isonkyrön Res, 

Jouko Siljamäki Teuvan Ru, Teuvo Veikkola 
Alajärven Ru, Markku Västi Vaasan Res.  

Urheilutoimikunta (maastolajit): 
Pj Marko Mäki-Könnö
Jäsenet: Juhani Arkkola Isonkyrön Res, 
Olli Iso-Oja Vaasan Res, Jarmo Koskela 
Seinäjoen Res, Esko Leppä Jalasjärven 
Res, Juhani Luodeslampi Ähtärin Ru, Timo 
Nyrhinen Ylistaron Res, Asko Sippola 
Kuortaneen Ru, Esko Sippola Seinäjoen Ru 

Ampumatoimikunta: 
Jäsenet: Aarno Ala-Honkola Alavuden 
Ru, Juha Härkönen Kauhavan Ru, Antti 
Iso-Oja Ilmajoen Res, Mikko Kanto Seinä-

joen Ru, Teijo Kimpimäki Jalasjärven Res, 
Tuomas Laitila Ilmajoen Res, Jani Luopa 
Ilmajoen Res Mika Raninen Kauhavan 
Res, Marko Talvitie Alavuden Ru Jukka 
Yliketola Ylihärmän Res.  

Lakeuden Maanpuolustajat lehden 
toimituskunta:
Niilo Hakala Teuvan Ru, Matti Heinonen 
Jalasjärven Res, Antti Isosalo Kauhavan 
Res, Kai Kaistila Seinäjoen Res, Erkki Kal-
lio Ylihärmän Res, Jorma Kangasluoma 
Ylistaron Ru, Olavi Koskinen Laihian Res, 
Jarmo Mäki-Ketola Kauhajoen Ru, Heikki 
Makkonen Ähtärin Ru, Mikko S. Säntti 
Kurikan Res.  

               Varsinainen jäsen             Varajäsen 
  Alajärvi            Hongisto Markku 
  Evijärvi            Lehto Sakari    Kultalahti    Jouni 
  Ilmajoki            Harju Riku     Nikkola Juha
  Isokyrö            Jylhä Mikko    Iivari Antti 
  Kauhajoki            Mäki-Ketola Jarmo   Tuuri Tuomo 
  Kauhava           Peura Jukka    Partanen Eero
  Kuortane           Kallioniemi Raimo   Uusipaasto Jouni
  Kurikka            Kuntola Sami    Rinta-Hoiska Pekka 
  Lapua            Talvitie Jussi    Ulvinen Hannu
  Seinäjoki           Harjunpää Jussi   Sippola Esko 
  Seinäjoki           Lammila Mika   Sysilampi Jukka
  Teuva            Nevanperä Erkki    Peltoniemi Mikko 
  Ylihärmä           Hautala Niko   Kattelus Vesa
  Ylistaro            Rintamäki Raimo   Hanhikoski Tapani 
  Ähtäri            Luodeslampi Juhani   Hallila Veikko

               Varsinainen jäsen           Varajäsen
 Alahärmä          Risikko Jouni   Yli-Rahnasto Harri
 Alavus           Vilmilä Keijo                   Hellinen Jari
 E-P:n Res.naiset          Sysilampi Pirkko  Norrbacka Kaisu
 Ilmajoki           Löppönen Pasi   Laitila Veli-Jussi 
 Isokyrö           Arkkola Juhani                Ikola Kari 
 Jalasjärvi           Leppä Esko   Saarela Kari
 Jurva           Laiteenmäki Markku  Ketola Sami
 Karijoki           Hautaviita Timo 
 Kauhajoki           Lappalainen Leo  Yli-Teevahainen Ville
 Kauhava                Ristaniemi Hannu          Malm Jukka
 Korsholmsnejden           Pada Patrik   Wörlund Håkan 
 Kuortane          Viitanen Mika                 Vähämäki Jukka
 Lapua           Koskiniemi Kaarlo  Saari Köpi
 Peräseinäjoki          Kanto Mikko   Mäki Sami 
 Seinäjoki           Koskela Jarmo         Ala-Hiiro Jorma
 Seinäjoki           Hakulinen Esko  Ojala Jari
 Teuva           Tuisku Jarkko                 Korpela Jaakko
 Vaasa           Ala-aho Juha   Koukku Timo
 Vaasa          Oksanen Jukka                Vaaranmaa Janne
 Vähäkyrö          Hakomäki Jaakko  Rouhiainen Juha
 Ylihärmä          Mäki Mika   Kallio Erkki
 Ähtäri           Oikari Tapio   Marin Jukka

 Alahärmä   Heikkilä Jaakko 
 Alavus    Lamminmäki Risto  
 Isojoki-Karij.   Honkanen Masi 
 Kortesjärvi    Hakala Heikki 
 Lappajärvi   Kuoppala Heikki 
 Töysä    Ahtola Olli  
 Kadettipiirin edustajana   Seppä Jarmo



4 1/2017 1/2017MPK

Organisaatiouudistuksen seuraukse-
na koulutus- ja tukiyksiköt (KOTU) 

lakkautetaan, ja niiden hallinnolliset teh-
tävät siirretään maanpuolustuspiireihin 
sekä MPK:n keskustoimistoon. Koulu-
tustoimintaa jatketaan ja Etelä-Pohjan-
maalle on perustettu Seinäjoen koulu-
tuspaikka, jossa alueellisen koulutuksen 
jatkuvuudesta ja laadusta huolehtivat 
koulutuspäälliköt. Koulutuspaikoilla teh-
dään kurssien suunnitteluun ja toimeen-
panoon liittyviä tehtäviä. Mahdollisim-
man moni vuodelle 2017 suunnitelluista 
kursseista pyritään pitämään suunnitel-
man mukaisesti.
Muutos ei muuta sitoutuneen toimijan 
toimenkuvaa. Kaikkien sitoumukset py-
syvät voimassa olevina, mutta siirtyvät 
pykälän ylöspäin: maanpuolustuspiirei-
hin. Jokainen MPK:n sitoutunut toimija, 
vapaaehtoinen ja koulutuksissa kävijä 
on tärkeässä asemassa muutoksessa. 
Laadukkaan maanpuolustus- ja koko-
naisturvallisuuskoulutuksen tarjoaminen 
on tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan 
varautumista. Jokaisen panosta tarvitaan.
Pohjanmaan maanpuolustuspiirissä on 
tapahtunut henkilömuutoksia: Vt. piiri-
päälliköksi on nimetty 30.4.2017 saakka 
kapteeni (res) Jani Pikkarainen. Jani on 
toiminut aikaisemmin koulutuspäällik-
könä Keski-Pohjanmaan koulutus- ja 
tukiyksikössä.
Seinäjoen koulutuspaikan vanhemman 
koulutuspäällikön tehtävässä on aloit-
tanut lappajärveläinen (s. 1958) Heikki 
Kuoppala. Heikki Kuoppalan tehtäviin 
kuuluu kurssien suunnittelu ja toimeen-
pano. Päätyönään Heikki hoitaa maasto-
tietojärjestelmän pääkäyttäjän tehtäviä 
Suomen Metsäkeskuksessa. Heikki 
Kuoppala on sotilasarvoltaan majuri 
(res) ja on toiminut MPK:ssa 2000-luvun 
alkupuolelta lähtien. Maanpuolustustyön 
lisäksi harrastuksiin kuuluu suunnistus.
Koulutuspaikan toisena koulutuspäällik-
könä on aloittanut kauhavalainen Juhani 
Alkio (s. 1961). Juhani vastaa koulutuspai-
kan varastosta ja osallistuu koulutuksen 
suunnitteluun päävastuunaan kurssien 
materiaalituki. Puolustusvoimista hän 
eläköityi vuonna 2015. Sotilasarvoltaan 
Juhani on kapteeniluutnantti (evp) ja hän 
on toiminut sotilasurallaan mm. Lento-
sotakoulun alueupseerina. Ko. tehtävässä 
Juhanin tehtävänä oli mm. suunnitella ja 
koordinoida Lentosotakoulun tukea MP-
K:n koulutustapahtumille. Harrastuksiin 
kuuluu kuntoilu ja luonnossa liikkuminen 
kahden Itä-Siperian laikan kanssa.

Taktisen kiväärin vuoden 2017 opintosuunnan ensimmäiselle lähiviikonlopulle 25.-26.3. 
ilmoittautui niin paljon oppilaita, että jouduttiin laittamaan kurssikalenteriin toinen vastaava 
tapahtuma 16.-17.4. Samalla yksittäisen kurssin maksimivahvuutta nostettiin 30:stä 50:een, 
jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat. Ykköskurssilla "pyöritään oman origon ympärillä", jolloin 
opetetaan taktiseen aseenkäyttöön liittyvä turvallinen ja oikeaoppinen käyttö. Laina-aseita on 
perinteiseen tapaan saatavilla.

"Älä ole uhri!" -nimeä kantava koulutuskokonaisuus sisältää naisille suunnattua itsepuolustuskoulutusta. 
Tavoitteena on kouluttaa toimintamalli tilanteeseen, mistä päälle karkaajan hyökkäyksestä ei enää pää-
se pois nopeinkaan jaloin. Kurssille on hyvä ottaa oma "mörkö" mukaan, joka pääsee "muksittavaksi" 
puolella hinnalla. Kurssi tulee saamaan myös jatko-osan, missä käydään perusjaksoa vielä enemmän tak-
tiikkaa läpi ja toimitaan "urbaanissa" käytännön olosuhteissa normaalissa varustuksessa. Perusjaksolla 
harjoittelu tapahtuu hikisesti tatamilla.   

Käsiaseammunnan  eri  lajeja  harrastaville  on  suunnattu  IDPA  -ammunnan  perehdytyskurssi 
14.-15.4.  Kurssin  tavoitteena  on  lajiin  tutustumisen  ohella  antaa  perusteet  kurssin  jälkeiselle 
henkilökohtaiselle harjoittelulle. Tällä hetkellä kyseinen laji on hyvässä nosteessa maassamme. 
Kilpailuja järjestetään säännöllisesti IDPA -ammuntaa harrastavien seurojen klubikisojen ohella 
myös Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuskilpailuiden puitteissa. IDPA -tuomarikurssi tullaan 
myös järjestämään erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

VaasaTV:n toimittajapari Nadja ja Priska kävivät testaamassa MilFight -harjoituksen Vaasassa 
Teeriniemen väestönsuojan budosalilla. Daamit pitivät kokemastaan ja peukuttivat harjoituksia. 
Kaksikko kertoi aluksi hypänneensä tuntemattomaan oman mukavuusalueensa ulkopuolelle 
mutta loppukommentit olivat "tää on ihan sairaan siistiä" ja "tuli voimaannuttava olo".  Kooste 
on nähtävissä netissä Vaasa TV ja "Nadja & Priska testaa" 
-ohjelmassa.

MPK:n organisaatio muuttuu - toiminta jatkuu

Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala

Vt piiripäällikkö Jani Pikkarainen

Koulutuspäällikkö Juhani Alkio
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CANDIDA PRO CAUSA ENSE 
CANDIDO
” PUHTAIN ASEIN PUHTAAN ASIAN PUO-
LESTA”

Näillä sanoin alkoi resmaj emeritus 
rehtori Pertti Niemelän yli kaksi 

tuntia kestänyt esitelmä, yhdestä aika-
kautemme merkittävimmästä henkilöstä 
Carl Gustaf Emil Mannerheimista.
Runsaasti maanpuolustusväkeä olikin 
kertynyt 25.1 keskiviikkoiltana Kurikan 
yhteiskoululle. Järjestelyistä vastasi leh-
tori Arto Mäkipelto, maittavan tarjoilun 
jälkeen hiljennyimme kuuntelemaan Man-
nerheimin elämän vaiheita syntymästä 
kuolemaan.
Aluksi täytyy sanoa, että esitelmän pitäjä 
Pertti Niemelä oli nähnyt paljon vaivaa 
kootessaan esityksen puhein ja lukuisin 
kuvin valaistuna. Lähdetietoluettelo oli 
yhden sivun mittainen.

Carl Gustaf Emil Mannerheim syntyi 
4. kesäkuuta 1867 Askaisissa Louhisaaren 
kartanossa– 27. tammikuuta 1951 Lausan-
ne Sveitsissä, siunattiin Helsingin tuomio-
kirkossa ja laskettiin lepoon Hietaniemen 
sankarihautausmaalle.  

Mannerheimin suku on lähtöisin sak-
sasta ja ruotsin kautta tullut suomeen. 
Lapsuudesta	Carl	Gustafin	osalta	voidaan	
todeta että hän oli ehkäpä muita sisar-
ruksiaan huomattavasti vilkkaampi lapsi. 
Äitikin oli huokaissut vilkkaasta pojastaan, 
” mitähän tuostakin pojasta oikein tulee”. 
Tulevaa sotamarsalkkaa kiinnostivat ase- 
ja sotaleikit.
Lapsuusvaihe päättyi 14-vuotiaana Suo-
men Haminan kadettikouluun 1882. 
Carl Gustafia ei kiinnostanut opiskelu 
alkuunkaan, kaikkea muuta tuli tehdyksi. 
Käskynalaisena oleminen oli kuin suolaa 
haavaan, rahaa kului yöllisiin seikkailuihin 
eli luvattomiin poissaoloihin. Niskurointi 
kadettikoulua kohtaan johti lopulta erot-
tamiseen 1886.
Erottamisen jälkeen hän kirjoitti ylioppi-
laaksi Helsingin Böökin yksityiskoulussa.
Esitelmän aikana syntyi aina ajoin kes-
kustelua Mannerheimin elämän vai-

heista. Myöskin siitä että Mannerheim 
oli synnynnäinen johtaja jota elämän 
vastoinkäymiset vain kasvattivat tuleviin 
koitoksiin.
Vaikeata hänen oli toteuttaa unelmiaan 
Venäjän armeijassa, piti raivata esteitä joi-
hin mm. kuului yo-todistus. Aatelissuvun 
tuomat edut olivat jo perintönä.

Palvelus Venäjällä alkoi 1887 Nikolain 
ratsuopistossa. Hän valmistui aliupseeri-
na 1889. Sukulaissuhteet auttoivat häntä 
lopulta pääsemään Chevalierkaartiin sekä 
hänen oma pyrkimyksensä mennä eteen-
päin vaikka läpi harmaan kiven.
Mannerheim osallistui myös Venäjän ja 
Japanin väliseen 
sotaan. 

Matka Aas ian 
halki Kiinan 1906-
1908 ratsain on 
maailmankin laa-
juisesti merkittävä 
saavutus. Matkaa 
kertyi runsas 14 
tuhatta kilometriä. 
Aineistoa kertyi 
valtavat määrät. 
Voidaan todeta 
että ”kulttuurimat-
kasta” osa oli myös 
sotilaallista tiedus-
telua. Mannerheim 
raportoi matkas-
taan Nikolai II:lle, 
päästen keisarin 
suosioon.

I Maailmansodassa Mannerheim pal-
veli lähinnä Puolassa 1914, päättyen 1917 
Itä-Karpaattien vuoristoalueelle alistet-
tuna Romanian armeijalle. Mannerheim 
ylennettiin kenraaliluutnantiksi 1915 ja 
siirrettiin reserviin palveluksesta 1917 
syyskuussa. 

6.12.1917 Suomi julistautui itsenäiseksi. 
Vapaussota lähestyi vääjäämättömästi, 
senaatin määräyksellä Mannerheimista 
tehtiin valkoisen armeijan ylipäällikkö 
26.1.1918 ja ratsuväenkenraaliksi hänet 
ylennettiin 28.1.1918. Pohjanmaalla alkoi 
venäläisten varuskuntien aseista riisu-
minen. Sota päättyi valkoisen armeijan 

voiton paraatiin Helsingissä 16.5.1918.
Mannerheim palveli suomea valtionhoi-
taja eli tavallaan vt.presidenttinä 1919.

1920-luvulla mm. Mannerheim toimi 
myös Suomen Punaisen Ristin puheen-
johtaja 30 –vuotta sekä perusti Manner-
heimin Lasten Suojeluliiton.
Sotamarsalkaksi hänet ylennettiin 1933, 
ainoaksi sellaiseksi.

II- Maailmansota. Suomi sodassa 1939-
1945. Suomen armeijan ylipäällikkyys lan-
kesi hänelle. Esitelmässä ja keskusteluissa 
tuli ilmi että ”Marski” oli monissa asioissa 
”jääräpäinen” hän oli ehkä hyvä johtaja 

mutta ei välttä-
mättä kuunnellut 
alaisiaan operatii-
visissa asioissa tai 
kuunteli mutta ei 
antanut vaikuttaa. 
Päämajassa oli oi-
keastaan yksi jonka 
ohjeita Manner-
heimkin otti huo-
mioon kenraali Ak-
sel Airo. Hänellä oli 
myös suosikkeja ja 
inhokkejakin, tämä 
näkyi komentaji-
en vaihtuvuudessa 
erittäin lyhyellä pa-
loajalla.
Rintamalla kulkies-
saan hänestä on 
monen monta ta-
rinaa, jotkut saavat 
kuulijan suupielet 

hymyyn. Etulinjassa ollessaan ”Marski” 
laittoi sikarin suuhunsa ja adjutantti raapi 
tikkuja, väliin ennätti sotamies sytyttäen 
sikarin tulitikullaan. ”kiitän korpraalia” 
Mannerheim sanoi. Johon adjutantti ” 
etteikö se ollut sotamies”. ” Minä tunnen 
kyllä arvomerkit” vastasi Mannerheim. 
Ylennys oli tapahtunut juuri sillä tikun 
raapaisulla.
Se miten Mannerheim ei välittänyt tiu-
koista ohjeista kouluaikoinaan tuli esille 
myös hänen täyttäessään 75-vuotta. 
Adolf Hitler ei sietänyt tupakin saati sitten 
sikarin tuoksua, siitä huolimatta Manner-
heim tuprutteli maittavan syntymäpäivä-
aterian päätteeksi. Samantapainen ele oli 

aluksi kättely tapaamisessa jossa Manner-
heim piti sormikkaansa tiukasti kädessään 
kätellessään	Adolfin	paljasta	kättä.

Mannerheimin oma perhe synnytti pal-
jon keskustelua esitelmän aikana. Avioliito 
sekä lapset Anastasie 1893-1978, Sophie 
1895-1963 sekä suhteet naispuolisiin 
henkilöihin. Tyttärien vaiheista on vähän 
tietoa. Puoliso Anastasia Mannerheim 
kuoli 1936.

Mannerheim palkittiin useilla kotimai-
silla sekä ulkomaisilla kunniamerkeillä. 
Mannerheim perusti nimeään kantavat 
Mannerheimin ristin I ja II luokan mitalit, 
joita jaettiin sotilasarvoon katsomatta 191 
kappaletta. Hänen oma ristinsä oli n:o 18.  
Itse hän arvosti eniten Yrjön ristiä. Suo-
men Marsalkan arvonimen hän sai 1942.

Lopuksi käytiin keskustelua aiheesta 
Mannerheim vielä pitkä tovi esitelmän 
jälkeen. Arto Mäkipelto oli tuonut tilai-
suuteen myös kaksi kunniakirjaa jotka 
ylipäällikkö Mannerheim oli allekirjoitta-
nut. Kyseinen esitelmä oli mahtava histo-
riallinen avaus, koko suomen historiaan 
ei pelkästään yhden ihmisen historiaan. 
Sopii mainiosti mm. opetuslaitoksille, 
maanpuolustustilaisuuksiin jne.

Mutta ihan lopuksi Mannerheimin sa-
noin	jossa	hän	luonnehti	Kustaa	II	Adolfia	
Luzenissa 1932:
” Vuosisadat kiitävät ohi ja katoavat. 
Aika tasoittaa ja sovittaa. Hengen ja työn 
jättiläiset, jotka ovat kerran johtaneet 
kansojen kohtaloita ja epäitsekkäästi itse 
uhrautuneet korkeiden päämäärien eteen, 
loistavat milloinkaan sammumattomien 
soihtujen tavoin yli pimeyden ihmiskun-
nan pitkällä vaelluksella kohden henkistä 
kasvua ja täydellisyyttä”
Tämä luonnehdinta sopii myös häneen 
itseensä.

Mikko S. Säntti

Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirien 
kesäillan kirkko Teuvalla 10.8.2016 oli 

senverran vaikuttava kokemus, että sen 
muistelu kuvien kera ansaitsee lehdes-
sämme hieman palstatilaa. Perinteises-
tä kaavasta poiketen tilaisuus pidettiin 
ulkona kauniissa syyssäässä. Teuvan 
Rauniokirkon kuoriosa oli näyttävänä 
esiintymislavana, josta aukesi vaikuttava 
näkymä sankarihaudoille. 
Tilaisuuden puheet ja juonto olivat rau-
taisissa käsissä ja ansaitsee omat kiitok-
sensa, mutta minun sydäntäni kosketti 
vielä enemmän maastopukuiset Teuvan 
reservijärjestöjen edustajat. Siellä he 
näyttävästi seisoivat kunniavartiossa, suo-
rittivat seppeleen laskun Narvan marssin 
soidessa ja keräsivät kolehdin sotilaallisen 
täsmällisesti. 
Toinen sykähdyttävä asia oli voimakas 
virren veisuu. Tätä edesauttoi vahvasti 

TEUVAN KESÄILLAN KIRKON JÄLKIKAIKUJA
Teuvan soitinyhtye Mauno Rinta-Säntin 
johdolla ja musiikkimiesten rautainen lau-
lupatteri. Soitto ja laulu kuului kilometrien 
päähän niin, että pellollaan työskentelevät 
maanmiehet kyselivät jälkeenpäin: Mitä 
rauniokirkolla oikein tapahtui?
Kolmanneksi liikutuksen kyyneleet tulivat 
siksi, että silmieni edessä näin isäni veljen 
sankariristin ja Vapaussodan muistomer-
killä toisen veljen nimen. Vieressäni seisoi 
serkuni Jaakko, jonka isän sankariristi oli 
kunniavartiomiehen oikean jalan vieressä. 
Se näkymä ei unohdu koskaan. Kunnia 
heille isänmaan puolesta kaatuneille. 

Teksti: Niilo Hakala 
Kuva: Jaakko Liinamaa

https://fi.wikipedia.org/wiki/4._kes%C3%A4kuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/1867
https://fi.wikipedia.org/wiki/1951
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lausanne
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lausanne
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Lehtemme kuluvan vuoden teemana on satavuotisen Suomen maanpuolustus, mistä julkaisemme neliosaisen sarjan, joka tässä 
lehdessä näkyy etusivulla ja sivuilla 6-9

Tässä numerossa on vuodet 1917-1937
Kesäkuun kakkoslehdessä vuodet 1938-1948, eli sota-aika ja vaaran vuodet
Lokakuun kolmosnumerossa vuodet 1948-1990, eli YYA-aika
Joulukuun numerossa vuodet 1991-2017, eli vapaaehtoisen maanpuolustustyön kehitys nykyaikana.
Mikäli Sinulla on materiaalia, esim. pieniä muistelmia vuosiin 1938-2017 liittyen, lähetä osoitteeseen lmplehti@gmail.com 
Mielellään lyhyitä, alle sivun pituisia (1000-3000 merkkiä) tekstejä ja/tai kuvia.  Julkaisemme niitä mahdollisuuksien mukaan,
 sivumäärämme antaman tilan puitteissa. Valokuviin mukaan kuvaajan nimi ja ilmoitus julkaisuluvasta.  
Ensisijaisesti toivomme kirjoituksia, jotka liittyvät oman alueemme tapahtumiin tai henkilöihin. 

Materiaali on lähetettävä julkaisua edeltävän kuukauden 10. päivään mennessä. 

Hulmi 27.1.1918

Etelä-Pohjanmaalla venäläisten joukkojen 
aseistariisuminen aloitettiin jo 27.1. Lai-

hian Hulmilla. Laihialaisia on syytetty oma-
päisestä hätäilystäkin. Taustalla oli kuiten-
kin päämajan suunnitelma, jonka mukaan 
toimittiin. 
Muualle aloitukseksi oli määrätty 28.1.-18 
aamuyöllä klo 03. Päämajassa pelättiin, 
että Vaasan vahva venäläinen varuskunta 
saisi täydennyksiä Hulmilla olevasta ase-
varastosta, joten Laihialla piti aloittaa jo 
edellisenä iltana. Tarkoitus oli saada aikaan 
neuvottelutulos.
Hulmin valtaus ei kuitenkaan edennyt odo-
tusten mukaisesti vaan syttyi taistelu, jossa 
kaatui viisi laihialaista. 

Sata vuotta sitten Suomi kuului edelleen Venäjän keisarikunnan alai-
suuteen. Itsenäisyyspyrkimykset olivat jo saaneet hyvän kannatuksen 
suomalaisten keskuudessa. Suuri joukko nuoria miehiä oli jo lähtenyt 
Saksaan Lockstedtin varuskuntaan oppimaan sotataitoja. Lähtijät ottivat 
suuren riskin toimistaan, sillä heitä kiinni saatua tultaisiin syyttämään 
valtiopetoksesta – olivathan Saksa ja Venäjä jo sodassa toisiaan vastaan.
Jääkärioppiin lähti kuitenkin koko Suomen alueelta vajaat 1800 miestä, 
joista palasi suomeen pääjoukko helmikuussa 1918. Jo aikaisemmin oli 
Suomeen palannut pienempiä etujoukkoja, jotka toimivat värväreinä 
ja kouluttivat suojeluskuntien jäseniä.

Kauhavan alueelta lähti jääkärioppiin kaikkiaan 120 nuorta miestä, joista 
alahärmäläisiä 43, kauhavalaisia 21, kortesjärveläisiä 40 ja ylihärmäläisiä 
15. Lukumääräisesti Alahärmästä lähti eniten mutta Kortesjärveltä väes-
töpohjaan suhteutettuna eniten. Kortesjärvi onkin tässä suhteessa koko 
maan aktiivisin paikkakunta. Alkuvaiheessa heidän reittinsä Ruotsiin 
kulki Tornion – Kemin kautta, mutta reitin tultua venäläisten tietoon reitti 
siirtyi Oravaisten – Vesterön kautta jäätä pitkin Ruotsin puolelle. Suuri 
osa talviaikaan alueelta lähteneistä kokoontuivat ryhmiksi Alahärmän 
Välitaloon, josta ryhmiä lähdettiin kuljettamaan saaristoetappeihin 
Pohjanlahden rannikolla.

Kauhavan jääkärikarttatyöryhmä julkisti työnsä lopputuloksen tammikuussa Alahärmän kotiseututalolla. 
Karttaa oli luomassa kaikista kaupunginosista muodotettu karttatyöryhmä täydennettynä asiantuntijoilla.Vahva tietopaketti jääkäreistä

Suomi100 ja maanpuolustus

Suomen ensimmäinen Reserviupseerikerho 
perustettiin Helsingissä 2.6.1925.
Toiminta-alueena oli koko Suomi.  Perus-
tavassa kokouksessa oli 20 reserviupseeria, 
mutta kahden vuoden kuluttua jäseniä oli 
jo 200. 
***
Suomen Reserviupseeriliitto perustettiin 
17.5.1931.  Paikalla oli kahdeksan kerhon 
edustajat.  Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi, 
joka toimi 15 vuotta, valittiin vänrikki N.A.
Hildén (v. 1935 sukunimi oli Osara) 
***
Etelä-Pohjanmaan kerhoista vanhin on 
Ähtärin Reserviupseerikerho, perustettu 
23.4.1933. Se oli Suomen ensimmäinen 
maaseutukerho. 

Tutustu Suomen Jääkärimuseoon
Suomen Jääkärimuseossa Kortesjärvellä on nähtävillä Suomen jääkäriliikkeen synnystä, toiminnasta ja historiasta kertova pysyvä näyttely. 
Jääkär in tar ina kertoo lähes 2000 nuorukaisesta,  jotka läht ivät  Saksaan oppimaan sotataitoja tavoitteenaan i tsenäinen isänmaa.  
Perusnäyttelyn lisäksi museossa on viimeisen jääkärin, kenraali Väinö Valveen huone sekä vaihtuvia erikoisnäyttelyitä. Museossa on huomattava kokoelma jää-
kärien sukulaisten lahjoittamaa materiaalia.
Museo on ollut remontin vuoksi suljettu, mutta avautuu huhtikuun lopulla. 

Kuva: Olavi Koskinen

10.1.1918 Sähkösanoma Sortavalan Suojeluskun-
nalta Mannerheimin päämajaan Seinäjoelle
”Karjala nousee kaikin miehinensä vapauttamaan 
maata anarkian häpeästä. Luotamme urheiden 
pohjanmaan miestenkin täyttävän velvollisuutensa.”

19.1.1918 punakaarti rynnäköi Viipurin Suojelus-
kunnan asevarastoon ryöstäen koko varaston ja 
tappaen vartiomiehen. Tästä alkoi tapahtumaketju, 
joka johti vapaussotaan.

20.1.2017 Karjalan kansalaisliitto kutsui kaakkoiset 
suojeluskunnat pitämään järjestystä Viipuriin.

21.1.1918 Hiitolaan saapui n. 500 miestä
 
22.1.1918 Miehiä oli koolla 650, oletetun 2000-
3000 sijaan ja aseistustakin oli niukasti. Viipurissa 
oli n. 11.000 venäläissotilasta ja 4000 punakaarti-
laista. Suojeluskuntalaiset miehittivät joukoillaan 
kuitenkin Viipurin asemahallin. Venäläiset ja punai-
set olivat siinä käsityksessä, että valkoisten joukkoja 
olisi ollut tuhansia. Totuuden selvittyä punajoukot 
alkoivat saartaa asemanseutua. Valkoiset päättivät 
vetäytyä kaupungista jäätä pitkin viiden kilometrin 
päässä olevaan Venäjänsaareen, missä sijaitsi kaup-
paneuvos Sellgrenin huvila.

25.1.1918 Joukot pitivät edelleen asemansa saares-
sa Hägglundin saatua järjestettyä sinne toimivan 
huollon. Venäläisten olivat antaneet tämän päivän 
antautumisen takarajaksi. Samana päivänä suoje-
luskunnat saivat hallituksen julistuksen olevansa 
nyt virallisia hallituksen joukkoja.

Suomen puolella aktivistit ja värvärit mahdollisuuksien mukaan rahoittivat ja varustivat 
lähteviä miehiä. Ruotsin puolella apuun tuli tahoja, jotka ainakin Tukholmasta eteenpäin 
kustansivat jääkärioppiin menijöitä.

Kauhavan kaupungin kaikkien kaupunginosien jääkäreistä ei ole ollut yhtenäistä tietoa. 
Matti Tyni puheenjohtajana ja Hillevi Tynin aktiivisuudella aikaansaatiin eri kaupungi-
nosista henkilöitä, jotka omilta osiltaan kokosivat tietoja jääkäreistä. Tavoitteena oli heti 
alkuvaiheesta lähtien tehdä Kauhavalta kartta, johon olisi merkittynä paikka, mistä kukin 
jääkäri lähti Saksaan. Tällaista karttaa ei koko sadan vuoden aikana oltu vielä tehty. Kart-
taryhmää täydennettiin Suomen jääkärimuseon ja Jääkärimuseon ystävät yhdistyksen 
asiantuntijoilla sekä taiton ja painon asiantuntijalla.

Sadan vuoden aikana on maasto, tiet, rajat, viljelyksessä olevat alueet ja suot muuttuneet  
aivan toisiksi, mitä ne olivat siihen aikaan. Päätettiin, kuitenkin, että kartan pohjana on 
nykyinen Kauhavan kartta. Näin siksi, että mikäli joku haluaa tutustua tarkemmin jääkärin 
kotipaikkaan, on hänellä kartta, jonka mukaan voi liikkua.

Karttaryhmän aikaansaannos julkistettiin tammikuulla Alahärmän kotiseututalolla Voltissa. 
Julkistamistilaisuus yllätti järjestäjätkin yleisön runsaudella.

Teksti: Erkki Kallio

Tammikuu 1918, näin kaikki alkoi
26.1.1918 Perjantaina pataljoona murtautui ulos 
saaresta kohti Säiniön asemaa. Aseman valtausyri-
tyksen yhteydessä kaatui ensimmäinen Suomen vi-
rallisissa joukoissa taistellut soturi, kerimäkeläinen 
Matti Käyhkö. Joukot lähtivät kohti 18 km päässä 
ollutta Kämärän asemaa, minkä ne valtasivatkin.
Viipuriin oli tulossa venäläisjuna suuressa aselastissa. 
Paikalle jätettiin komppanian veran miehiä iskemään 
junaan.

Tammisunnuntaina 28.1.1918 joukot saivat käskyn 
marssia Antreaan Vuokselle, jonne muodostui val-
koisten rintama.

Venäjänsaaren retkelle osallistuneet olivat varsin 
tiivis ryhmä ja he kokoontuivat vielä vuonna 1968.

Heille on pystytetty muistomerkit Venäjänsaareen 
ja Lappeenrantaan. Tapahtuma merkittiin myös 
sotilaspasseihin. Osasta tapahtumaan osallistuneista 
muodostettiin Ratsujääkärirykmentti.
Retkelle osallistui mm Alahärmässä toiminut apteek-
kari Einar Pitkänen.

Kai Kaistila

Lähteet
Juha Eerola 2009: Karjalan Ratsujääkäriryk-
mentti vapaussodassa 1918. Suomen hevosur-

heilumuseo-Hippolis 2009
Metsätalousinsinööri Olavi Hytönen: Mistä Va-
paussota alkoi? Tampereensuomalainenklubi.fi/

portals/05112007
Einar Pitkäsen perikunta

mailto:lmplehti@gmail.com
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Ylistarossa n. 400-miehisen venäläi-
sen varuskunnan aseistariisuminen 

tammisunnuntaina onnistui lähes täy-
dellisesti. Sen suorittivat suojeluskunta-
laiset ja Vöyrin sotakoulun sotilaat.  
Vain yksi kuolemaan johtanut laukaus tuli 
ja sekin vahingossa, kun venäläisten asei-
ta kerättiin pois ja niistä yksi olikin ladattu. 
Suojeluskunnalle annettiin tehtäväksi 
katkaista junayhteys Seinäjoelta Vaasaan. 

Itsenäisen Suomen soti-
laskoulutuksen alku 
Vimpelin sotakoulu 
26.12.2017-14.1.2018 koulutti nuoria yliop-
pilaita joululoman ajan.  
Koulun johtajana toimi Aarne Sihvo, 
kouluttajana kymmenen jääkäriä. 200 
oppilasta jaettiin kahteen komppaniaan, 
joiden päälliköiksi nimettiin Juho Heiska-
nen ja Aarne Sihvo.

Vöyrin koulu 26.1.-14.1. 
Vöyrin koulu oli aliupseerikoulu. Oppilaita 
oli 1400. 

Päämajan Reserviupseerikoulu
Päämajan Reserviupseerikoulu aloitti Sei-
näjoella 20.3.1918. Pian aloituksen jälkeen 
koulu siirtyi Vilppulaan ja sieltä Mikkeliin. 
Reserviupseeripiiri hankki koulun seinään 
muistolaatan vuonna 1964.  Koulu pu-
rettiin ja laatta siirtyi museolle, kunnes 
Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta hankki sille 
muistomerkin.  

Salamurhan uhri?
Vimpelin sotakoulussa kouluttajana 
toiminut Volter Asplund toimi Suomen 
Patruunatehtaan johtajana Lapualla 
1929-1932. 
Hänen epäillään joutuneen salamurhan 
kohteeksi. Taloudenhoitaja Jenny oli 
tavannut ja rakastunut  todennäköisesti 
Neuvostoliittolaiseen mieheen, joka käytti 
nimeä Sten.  Sten oli antanut Jennylle 
unilääkkeeksi sanomaansa pulveria ja 
pyytänyt sekoittamaan Asplundin ilta-
olueeseen.  Näin Jenny pääsi kassakaa-
pille ja antoi Stenille mappeja, jossa oli 
tietoa patruunoista.  Asplund sairastui 
ja kuoli.  Silloisissa tutkimuksissa ei löy-
detty myrkkyä, mutta Jenny pidätettiin ja 
myöhemmin vangittiin.  Herra Steniä ei 
saatu kiinni. 

Aselasti Vaasaan 

Helmikuussa 11.2.2018 lähtivät Sak-
sasta laivat Poseidon ja Mira saa-

puen 18.2 Vaasaan. Mukanaan heillä 
oli suuri määrä a-tarvikkeita. Kiväärejä 
40 000 kpl, patruunoita 9 miljoonaa, 70 
konekivääriä, 4 tykkiä, 30 000 patruu-
nalaukkua, 6000 reppua ja 80 jääkäriä. 
Nämä ehdittiin juuri jakaa miehille. Val-
koinen porukka sai tästä ison alkutäy-
dennyksen.

Aarne Korpi-Kyyny 

Juuri nimitetty Suomen tasavallan ar-
meijan ylipäällikkö kenraaliluutnantti 

Carl Gustav Emil Mannerheim ja adju-
tantti, ratsumestari Ingnatius saapuivat 
Ylihärmään tammisunnuntain illansuus-
sa 1918 ja perustivat kirkonkylän keskellä 
olevaan Viitasalon kauppaan vapausso-
dan ensimmäisen päämajan. Mannehei-
milla oli jo hyvä käsitys paikan valinnalle, 
olihan kaupan poika Erkki Vilho Viitasalo 
jääkärikoulutuksessa Saksassa. Ylihärmä 
paikkana sodan ajan päämajalle oli var-
sin harkittu. Viitasalon kauppa oli hyvän 
tietoliikenteen keskellä, olihan kaupassa 
puhelin ja jos lisää tarvittaisiin, niin Yli-
härmästä löytyisivät puhelimet myös 
Lakian kaupasta ja Seppälän talosta. 
Ylihärmä paikkana sotatoimiin ryhty-
misen kannalta oli hyvä, sillä ympärillä 
oli voimakkaita ja jo osaksi kouluttettuja 
suojeuskuntia Alahärmässä, Ylihärmäs-
sä, Kahavalla ja Lapualla, joten vaara 
piiritetyksi tulemiselle oli epätodennä-
köinen. Tieyhteydet olivat kunnossa ja 
lähellä tapahtumia. Lisäksi Ylihärmästä 
Pohjanlahden rannikolle oli hyvät tiet, 
jos olisi käynyt niin, että olisi jouduttu 
pakenemaan aseistariisunnan epäonnis-
tumisen takia.
Mannerheimin suunnitelman mukaan 
aseistariisumisen piti tapahtuman yllätyk-
sinä venäläisille varuskunnille. Yllätykset 
olivat vaarassa liian innokkaiden ja sota-
kokemuksia vailla olevien sujeluskuntien 
takia. Lapualaiset olivat jo edellisenä 
päivänä liikkuneet Isonkylän raitilla asei-
neen, Matti Laurila oli jo käynyt Vaasassa 
Mannerheimin luona hakemassa lupaa 
hyökkäykseen saamatta sitä, ylihärmä-
läiset olivat jo hevoskaravaanilla käyneet 
lähellä Lapuaa mutta palanneet, laihaia-
laiset olivat jo aloittaneet ja ylistarolaiset 
jo kaataneet junan. Nämä kaikki olivat 

Opastusta vapaussodan 
ensi hetkiin

saattaneet vaaraan ylipäällikön yllätys-
taktiikan. Onneksi venäläiset eivät saa-
neet asiasta varmaa tietoa, jotta olisivat 
voineet varautua tulevaan.

Päämaja toimi Ylihärmässä koko yön. 
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd-museos-
sa on luettelo kaikista tähän päämajaa 
tulleista puheluista. Yö oli päämajassa 
työtäyteinen, muistelussaan talon tytär 
on  kertonut, että noin puolentoista tun-
nein oli vaihdettava puhelinpäivystäjää 
uupumuksen takia. Aamun sarastaessa 
Mannerheim palasi jälleen Vaasaan, 
josta siirtyi myöhemmin Seinäjoelle ja 
perusti sinne järjestyksessään toisen 
päämajansa.

Ylihärmän keskustassa Päämajantien 
varrella on edelleen, kenties ainoa säi-
lynyt vapaussodan päämajarakennus, 
entinen Viitasalon kauppa. Ylihärmän 
reserviläiset vuosien ajan ovat tehneet 
taloa tunnetuksi niin nykyisille ylihär-
mäläisille, Ylihärmässä kuntoutuksessa 
oleville asiakkaille kuin monelle kiin-
nostuneelle matkailijalle. Samoin ovat 
reserviläiset pyrkineet olemaan apuna 
Päämajan kunnostustöissä.

Ylihärmän reserviläisyhdistyksen hank-
kivat Päämajan alkuvaihetta esittelevän 

infotaulun Päämajan eteen. Taulu on yk-
sinkertainen taulu, jossa talon päämaja-ai-
kaisesta tapahtumasta esitellään parilla 
virkkeellä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi 
ja saksaksi. Tavoitteena on herättää 
kiinnostusta vapaussodan alkuvaiheista 
ja koko vapaussodasta. Taulu näyttää 
kiinostavan ohikulkijoita hyvin ja useita 
ryhmiä on nähty pysähtyvän lukemaan ja  
kuvaamaan taulua ja taloa. Päämaja-talo 
on edelleen  ykstyisomistuksessa, joten 
talon sisälle ei ole mahdollsta tutustua.
Infotaulu paljastettiin 4. Päämaja-marssin 
alussa. Paljatajina toimivat Ylihärmän 
Reserviläiset ry:n puheenjohtaja Mika 
Mäki ja talon yksi omistajista Aarre Kujala. 
Aarre Kujalan äiti oli Viitasalon kauppiaan 
tytär ja tammisunnuntain tapahtumien 
aikana 16-vuotias. Hänen muistaeluissaan 
on kerrottu yksityiskohtaisesti tapahtumis-
ta Viitasalon kaupan konttorissa.

Taulu selvittää myös nyky-ylihärmäläisille 
syyn siihen, miksi keskustan läpi kulkevan 
kadun nimi on Päämajantie.

Kuvat ja teksti Erkki Kallio

Päämajataulu, joka paljastettiin Päämajan edessä samaa niemeä kantavan marssin alkajaiseksi 
tammisunnuntain lauantaina. Taulu kertoo parilla virkkeellä vapaussodan alumetreistä tam-
misunnuntaina 1918. Taulu on neljällä kielellä palvellen niin historiasta kiinnostuneita, nykyisiä 
asukkaita kuin matkailijoitakin.

Tässä talossa toimi Suomen armeijan ylipääl-
likön C. G. E. Mannerheimin vapaussodan 
ensimmäinen päämaja tammisunnuntaina 
27.2.1918.

Ylistaron Tammisunnuntaista dokumenttielokuva

Junassa, joka oli tarkoitus pysäyttää oli ve-
näläisiä matruuseja. Sattui kuitenkin niin, 
että rata katkaistiin liian aikaisin, jolloin 
Vaasaan menevä postijuna, jossa mukana 
oli kolme senaattoriakin, joutui kokemaan 
seuraavalle junalle tarkoitetun kohtalon.

Ylistarossa on kuvattu Antti Tuurin käsikirjoituksen pohjalta 
dokumenttielokuvaa 
tammisunnuntain tapahtumista Ylistarossa.  

RUK:n muistolaatan uudelleen paljastuksessa 
puhui res.majuri Jukka Sysilampi, jonka isä Yrjö 
Sysilampi puhui samassa tilaisuudessa 1964.  
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Lotta Svärd järjestö perustettiin 1920 
suojeluskuntien yhteyteen tukemaan 

niiden toimintaa. Se erosi pian omaksi 
rekisteröidyksi naisyhdistykseksi, joka 
tosin pysyi Suojeluskuntain ylipäällikön 
valvonnan alaisena.
Lotta Svärd oli ja on edelleenkin suurin 
Suomessa toiminut naisjärjestö.  Jäsen-
määrä jo 30-luvun lopulla oli yli 105000  
ja voimakas jäsenkasvu jatkui lakkautta-
miseen saakka. 
Nimensä se sai Vänrikki Stoolin tarinoi-
den Lotta Svärdistä. Järjestön tehtävät 
oli ryhmitelty jaostoittain: lääkintäjaosto, 
muonitusjaosto, varusjaosto, toimisto- ja 
viestijaosto, keräys- ja kansliajaosto sekä 
kenttälotat. Jokainen lotta kuului vähin-
tään yhteen jaostoon. 
Lotat harrastivat myös aktiivisesti liikun-
taa, mm. kävelyä, voimistelua ja hiihtoa
Jokainen lotta antoi lottalupauksen. Se 
annettiin tavallisesti kirkossa juhlallisessa 
ja arvokkaassa tilaisuudessa.
Lupaus alkoi: 

Suojeluskunnat perustettiin alun pe-
rin suomalaisista lähtökohdista tur-

vaamaan Suomea ulkoisilta uhilta. Se 
lähtikin kokoamaan jäsenistöä kaikista 
yhteiskuntaryhmistä. Vuoden 1917 ke-
väästä lähtien alettiin perustaa kiihty-
vällä tahdilla sekä punakaarteja että 
suojeluskuntia ja monet työläiset erosi-
vat suojeluskunnista. Venäjän lokakuun 
vallankumouksen jälkeen kumouksel-
linen toiminta kiihtyi myös Suomessa. 
Maassa oli tammikuun 1918 lopulla noin 
65 000 venäläistä sotilasta, joista useita 
tuhansia osallistui eri vaiheissa aseelli-
seen toimintaan punaisten puolella.  
Järjestyksen saamiseksi maahan senaatti 
valtuutti 15.1.1918 kenraali C.G. Manner-
heimin muodostamaan Pohjois-Suo-
meen hallituksen joukot ja toimimaan 
niiden päällikkönä. Senaatti nimesi hal-
lituksen joukoiksi 25.1. suojeluskunnat. 
Tukialueen varmistamiseksi suojelus-
kunnat riisuivat aseista 28.1. aamuyöllä 
Pohjanmaalla olleet venäläiset joukot.
Sodan jälkeen laadittiin suojeluskuntalaki, 
jossa määriteltiin suojeluskuntalainen 
näin: 

»Jäseniksi suojeluskuntiin otetaan sellaisia niihin 
pyrkiviä miehiä, joiden uskollisuuteen laillista 

yhteiskuntajärjestystä kohtaan voidaan luottaa 
ja jotka ovat täyttäneet seitsemäntoista vuotta. 
Poikkeustapauksessa voidaan jäseniksi suojelus-

kuntaan harkinnan mukaan ja vanhempain suostu-
muksella ottaa nuorempiakin.»

Suojeluskuntajärjestön tehtävänä oli
- antaa sotilaallista kasvatusta suojelus-
kuntalaisille
- edistää voimistelua, urheilua ja kansa-
laiskunnon kasvamista
- toimia tarvittaessa varsinaisen armeijan 
tukena
- avustavat pyydettäessä järjestysviran-
omaisia
Suojeluskunnan jäsenmäärä vuonna 
1920 oli 94 295. Pienen notkahduksen 
jälkeen se alkoi vuonna 1927 kasvaa. Kas-
vu jatkui 40-luvun alkupuolelle saakka.  

Mäntsälä sai pohjalaiset protestoi-
maan 
Lapuan liikkeen lopettamiseen johta-
neeseen Mäntsälän kapinaan Suojelus-
kuntajärjestö ei lähtenyt, vaikka monet 
jäsenet erityisesti Etelä-Pohjanmaalla sitä 
itsestäänselvänä odottivat ja äänekkäästi 
vaativat, jotkut osallistuivatkin. Piirin 
päällikkö Matti Laurilan vastustus kui-
tenkin tehosi. 
Tapahtuneen jälkeen Laurila, osallistu-
neita puolustaen, kirjoitti asiasta Suo-

jeluskuntain päällikölle kenraali Lauri 
Malmbergille mm. näin
”Etelä-Pohjanmaan miehet lähtivät 
liikehtimään edellytyksellä, että suojelus-
kuntajärjestö on tai asettuu asian taakse. 
Miehet lähtivät rehellisessä, puhtaasti 
isänmaan parasta katsovassa mielessä, 
eikä missään diktatuurihengessä.
Lähtijöitä oli joka pitäjästä, mutta kieltoni 
suojeluskuntalaisten osanotosta tyreh-
dytti liikehdinnän. 
Minua pyydettiin perumaan kieltoni ti-
lanteen pelastamiseksi, mutta kieltäydyin. 
Minulla on vahva vakamus, että tuhansia 
suojeluskuntalaisia olisi ollut heti valmii-
na lähtemään ja painostan, että he ovat 
suojeluskuntalaisista parhaita, sellaisia, 
jotka todella tekevät suojeluskuntatyötä. 
Kiellon vaikutus todistaa heidät oikeiksi 
suojeluskuntalaisiksi.”
Laurila esitti myös että Suojeluskuntajär-
jestön pitäisi kääntyä tasavallan presiden-
tin puoleen, jotta toimintakyvytön hallitus 
vaihtuisi, jotta paras aines suojeluskunnis-
ta ei turhautuneina erkanisi järjestöstä.
(lähde: Hugo Valpas, Lapuan Lumiaura)

Urheilun uranuurtajat  
Koko olemassaolonsa ajan suojelus-
kunnan urheilutoiminta oli merkittävää.  
Lajivalikoima oli laaja ja yhteistyö SVUL:n 
kanssa tiivistä, pienemmillä paikkakunnil-
la yhteistä. Innokas suojeluskuntamies 
Lauri ”Tahko” Pihkala kehitti suojelus-
kunnille suomalaisen pesäpallon kehit-
tämään sotilaallisia valmiuksia (juoksu, 
syöksyminen, heitto). 

Sotilaallinen asema vahvistui 
1930-luvulla
 
1930-luvulla suojeluskunnista kehitettiin 
eversti Aksel Airon johdolla Puolustus-
voimien aluejärjestö, joka sai tehtäväk-
seen liikekannallepanon järjestämisen. 
Suojeluskuntayksiköille annettiin selkeät 
kotirintamatehtävät, ja suojeluskuntaan 
kuuluneet nuoremmat miehet sijoitettiin 
liikekannallepanossa vakinaisen armeijan 
yksiköihin.

Suojeluskuntapojat 
Suojeluskuntapojista kasvoi 1930-luvun 
loppuun mennessä maan suurimpiin ja 
vaikutusvaltaisimpiin lukeutuva nuori-
son toimintamuoto. Ennen talvisotaa 
poikaosastojen jäsenmäärä oli runsaat 
30 000, iältään 10-17-vuotiaita. 
Poikatyön päämäärä oli uusien maan-
puolustajien kasvattaminen. Pojille 
annettiin sotilaallista koulutusta, joskin 
urheilullinen toiminta oli merkittävää. 
Urheilulla pyrittiin kohentamaan myös 
poikien joukkuehenkeä.

Vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, Suojeluskunta

Lotta Svärd järjestö 

Lottapuku
Kaikessa lottatyössä käytettiin lottapukua. 
Harmaa puku, valkoisin kauluksin ja 
kalvosimin, edellytti arvokasta käytöstä, 
mistä oli tarkat säädökset.
Arkipuku oli puuvillaa, juhlapuku villa-
kangasta. Lottalupausta annettaessa, ter-
vehdyskäynneillä, lottapäivillä ja muissa 
isänmaallisissa juhlissa eli juhlatilanteissa 
puvun kanssa käytettiin käsivarsinauhaa, 
valkoisia käsineitä ja lottalakkia. 

Pikkulotat eli lottatytöt
Pikkulotat olivat 8–16-vuotiaita tyttö-
jä. Vuonna 1931 nuorisotyötä varten 
perustetti in tyttöosasto, ja si ihen 
saivat vanhempiensa suostumuksella 
liittyä kahdeksan vuotta täyttäneet. 
Tyttöosastoja oli vuonna 1935  512 kap-
paletta ja niissä 13 066 pikkulottaa. 
Pikkulotille järjestettiin erilaisia hyödylli-
siä kursseja ja opetettiin isänmaallisuutta. 
He osallistuivat erilaisiin töihin aikuisten 

»Minä N.N. lupaan kunniasanallani, että rehel-
lisesti ja omantunnontarkasti avustan suoje-
luskuntajärjestöä sen puolustaessa uskontoa, 
kotia ja isänmaata ja täytän minulle uskotut 

maanpuolustustehtävät noudattaen 
Lotta-Svärd järjestön sääntöjä»

lottien kanssa.
Tyttöjen toiminta ei ollut pelkästään 
aikuisten avustamista vaan se sisälsi 
myös erilaista harrastustoimintaa, kuten 
kuorotoimintaa, näytelmäkerhoja, leik-
kejä, pelejä, liikuntatoimintaa ja leirejä. 
Monelle tytölle tarjoutuikin mahdollisuus 
ensimmäistä kertaa harrastaa jotain, 
mikä ei liittynyt kodin töihin tai kouluun.
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Punaisten yleishyökkäyksen alkaessa 22.2.1918 Sa-
takunnan rintamalla oli siellä punaisten lukumäärä 

huomattavasti suurempi kuin valkoisten. Kaikilla pu-
naisilla oli uudet venäläiset 3-linjan kiväärit ja lukuisia 
Maxim-konekivääreitä, tykistöstä puhumattakaan. Val-
koisilla sen sijaan oli n. puolella miehistä muutamien 
3-linjan kiväärien lisäksi huonokuntoisia Grafton-ki-
vääreitä, haulikoita ja Ukko-Mauser pistooleita. Kristii-
nankaupungin valloituksessa 31.1.1918 oli saatu vain 60 
kivääriä ja Kaskisten valloituksessa hiukan lisää. Eversti 
Linderin alaisuudessa toiminut Everstiluutnantti Bergh 
toteaakin, että tämä oli kuin pisara meressä. Aseiden 
puute herätti koulutuksessa olevissa miehistä tyyty-
mättömyyttä. Miehiä olisi välittömästi suorastaan tul-
vinut riveihin, jos he olisivat saaneet aseen käteensä.
Kun sitten Saksasta saapui aselaivoja ja jääkäreitä 
Vaasaan, seurattiin niiden kuljet-
tamista Satakunnan rintamalle 
Kauhajoen rautatieaseman kaut-
ta suurella mielenkiinnolla. Siitä 
antaa kauhajokelainen Heddi 
Mustakallio eloisan kuvauksen:
” Rintamalta tuli toisinaan jännit-
täviä viestejä. Kenttäsairaalaan 
tuodut haavoittuneet kertoivat 
ammusten olevan loppumai-
sillaan. Sitä ei tahtonut lausua 
ääneen, oli ahdistavaa ajatellakaan sitä, mutta täytyi 
kuitenkin pysyä rauhallisena ja toivorikkaana. Silloin 
herään eräänä yönä klo 3 reen anturoiden natinaan 
pakkasyössä. Nousin uutimen takaa tirkistelemään. 
Edessäni näin pitkän suoran tien ja pitkän mustan, 
raskaasti kuormitetun karavaanin: hevosia, miehiä, 
laatikoita loppumattomiin. Salamana heräsi ajatus; 
ammuksia ja kiväärejähän laatikoissa täytyy olla. Huu-
dahdin ilosta: ”Jääkärit ovat varmasti tulleet, Suomi 
on meidän, ryssät ajetaan pois!” Riemu pakotti minut 
herättämään vanhat vanhempani. He hiipivät ikkunaan 
näkemään ammuskuormat, jotka toivat pelastuksen. 
Kuiskasin vanhalle isälleni: ”Isä, sinun ei tarvitse kaatua 
omalle kynnykselle, ja hiljainen käden puristus sanoi 
paljon, kun aamunkoitossa turvallisin mielin uudelleen 
painuttiin levolle.”
Aseet kuljetettiin mahdollisimman nopeasti Kankaan-
päähän ja Ikaalisiin, koska oli saatu tietoja punaisten 
yleishyökkäyksen alkamisesta 22.2.1918. Punaisten oli 
tarkoitus hyökätä Kankaanpään Vihteljärvelle yht’aikaa 
Suodenniemen Sävin ja Lavian kautta. Suodenniemeltä 
hyökkäävä osasto oli pienempi kuin Lavialta hyökkäävä 
osasto. Suodenniemen osasto päätti ottaa kunnian 
itselleen Vihteljärven valloittamisesta käynnistämällä 
hyökkäyksen jo 21.2.1918.
Valkoiset saivat aselähetyksen Vihteljärvelle aivan vii-
me tingassa juuri ennen punaisten hyökkäystä, kuten 

nimimerkki M.M. I kertoo.
”Helmikuun 21. p. valkeni puolipilvisenä tyypillisenä 
talvipäivänä. Ilma oli tyyni, eikä pakkanenkaan pahoin 
ahdistellut. Satakunnan rintaman äärimmäisellä lohkolla 
kaakkoon Suodenniemen ja Lavian suunnalla oli tois-
taiseksi näköjään rauhallista. Porin rykmentin 2. komp-
pania oli majoitettu Kankaanpään pitäjän Vihteljärven 
kansakoululle. Etuvartiot oli asetettu puoliympyrän 
muotoon Suodenniemeltä ja Lavialta tulevien maan-
teiden läheisyyteen, takana liikkuivat yhdysmiehet ja 
koulun pihalla pitivät pihavahdit lähintä ympäristöään 
silmällä. Oli juuri ehditty aterioida, kun pihalle ilmestyi 
pari hevosta raskaine kuormineen. Lastina näytti olevan 
pitkämäisiä puulaatikoita. Miehiä kasaantui kuormien 
ympärille. ”Mitä tavaraa Kankaanpäästä esikunta nyt 
meille lähettää?” – ”Kuormissa on kivääreitä.”, vastasi 

paikalle saapunut 
ko m p pa n i a m m e 
päällikkö, jääkäri 
Yrjö Ylänkö. ”Hei 
pojat! Nyt taisi lop-
pua aseitten puute!”, 
kuului innostuneita 
huutoja joukosta ja 
kiireesti alettiin ava-
ta laatikoita. Siellä 
niitä olikin ”sota-

miehen morsiamia” riveittäin ja riittämiin, kätevästi 
kiedottuina lastuvillatupot piippuihin jyvän kohdalta. 
Kiväärien puute olikin ollut huutava. Vain noin puolella 
miehistöä oli kivääreitä, nekin erittäin kehnoja kapineita. 
”No, nyt saavat punikit tulla, jos haluavat, kun meillä on 
pyssyt ja tarpeeksi paukkuja …”
Pau… pau.. fiuuu… tatatata… Alkoi yhtäkkiä pauke 
ja rätinä. Etuvartijat säntäsivät huohottaen pihaan. 
”Punaiset tulevat…” Ja niinpä olikin. Kiväärikuormat 
tyhjenivät nopeasti. Komppanianpäällikkö antoi levol-
lisena määräyksiään. ”Rakennuksen taakse suojaan … 
maahan … osa ketjuun aidan varteen … kaivautukaa … 
loput komppaniasta ja konekivääri tuonne kukkulalle. 
Seuratkaa minua!”
Vihollinen oli päässyt verraten lähelle koulua metsän 
suojassa Suodenniemen suunnalta. Selvästi erotimme 
ketjun etuoikealla metsän rannassa aidan takana. Kiiruh-
dimme nopein syöksyin aivanlähellä olevalle metsäiselle 
kummulle. Monet repivät vielä mennessään lastuvil-
latukkoja kivääreistään ja täyttivät panoslippaitaan. 
Otimme asemat metsän suojassa ja aloimme räiskyttää. 
Jäljelle jäänyt osa piti koulun vieressä puoliaan, mutta 
sai sekin määräyksen mies mieheltä vetäytyä luoksem-
me. Punaisten ketju läheni yhä. Yhtäkkiä nousi keskeltä 
ketjua punainen lippu, kuvastuen räikeänä valkeata lunta 
ja tummaa metsää vastaan. Se liehui heikossa tuulessa 
kuin tulenliekki ärsyttäen näköhermojamme. Samalla 

kajahti selvänä paukkeenkin keskellä internationale: 
”Työn orjat sorron yöstä nouskaa… ”
Parempaa kiihoketta eivät pojat todella tarvinneet. 
Hammasta purren ladattiin, tähdättiin ja laukaistiin. 
Vanhakartanon Heikki hymyili kylmää hymyään ko-
nekiväärinsä äärellä ja hänen veljensä Laurin silmät 
soukkenivat ohjatessaan suihkun päin punaista maa-
lia. Puolen minuutin kuluttua retkahti lippu alas eikä 
noussut enää. Laulu muuttui rääkymiseksi ja kuoli 
pois. Molemminpuolista kiivasta ammuntaa kesti vielä 
ehkä noin parin tunnin verran, jonka jälkeen punaiset 
kääntyivät pakosalle vieden kuolleet ja haavoittuneet 
mennessään. Taistelu oli loppunut.
Punaisilla oli tarkoituksena hyökätä Vihteljärvelle 
kahdelta suunnalta, nim. Lavialta ja Suodenniemeltä. 
Hyökkäyksen oli määrä tapahtua yhtaikaa 22.2., mutta 
oli Suodenniemellä majaillut joukko päättänyt anastaa 
kunnian Vihteljärven valtauksesta yksin ja lähtenyt liik-
keelle jo päivää aikaisemmin. Tämä oli meille onneksi, 
sillä Lavian osasto, joka oli vielä melkoista voimak-
kaampi, teki hyökkäyksen siis vasta seuraavana päivänä. 
Meikäläiset olivat varuillaan ja Sampakoskella tuli sitten 
tulinen yhteenotto, mikä koitui punaisille musertavaksi 
tappioksi. Kaatuneita jäi heiltä kentälle 49. Valkoisia 
kaatui 5 miestä.
Näiden kahden taistelun jälkeen oli punaisilta tyystin 
kadonnut halu hyökätä Kankaanpäähän. Enkä tämän 
jälkeen enää kertaakaan nähnyt heidän hyökätessään 
vallankumouslippua. Myös internationalen laulamiseen 
taisi heiltä loppua innostus.
Tuntui, että meillä oli useimmiten onni mukana. Sattui-
vatpa ne kiväärikuormatkin paikalle ihan kreivin aikaan, 
- juuri silloin, kun niitä kipeimmin tarvittiinkin!
M.M.I (= Porin rykmentin I pataljoonan 2. komppanian 
päällikkö Matti Ikonen) ”
Kun punaiset olivat edenneet Porin suunnasta Pomar-
kun kautta Honkakoskelle, Lavialta Sampakoskelle, lähes 
saartaneet Ikaalisen ja edenneet jo Parkanoon saakka, 
hermostuttiin Kankaanpäässä, sillä pelättiin mottiin jou-
tumista. Hevoset rekineen käännettiin Kauhajokea kohti 
äkkilähtöä varten, soitettiin Kauhajoen Suojeluskunnan 
esikuntaan, ja ilmoitettiin aiotusta perääntymisestä 
Kauhajoelle. Kauhajoen esikunnasta vastattiin: ”Tänne 
ette tule, sillä me lähetämme täältä omat miehemme 
vastaanne ja niitä vastaan ja ne voitettuanne vasta tänne 
pääsette.”  Aseiden tulo pelasti tämän kiperän tilanteen.

Aarne Korpi-Kyynyn historiakirjoitus

"Pau… pau.. fiuuu… 
tatatata… Alkoi yhtäkkiä 

pauke ja rätinä."

Kiväärit saapuivat kreivin aikaan Satakunnan rintamalle v. 1918

Joulukuussa 1925 Puolustusministeriön 
meritoimisto päätti jättää tarjouspyyn-

nöt 400 tonnin ja 99 tonnin sukellusve-
neiden rakentamisesta 22:lle eri telakalle. 
Se tilasi
huhtikuussa 1927  tarjouskilpailun voit-
taneelta Crichton-Vulcan Oy:ltä kolme 
kappaletta 400 tonnin aluksia,. jotka 
perustuivat saksalaisten Reichsmarinen 
suunnitteluyhteistyöhön heidän hollanti-
laisen peiteyrityksensä, Ingenieurskantoor 
voor Scheepsbov:n ja turkulaistelakan 
kanssa.
Jo ennen tilauksen varmistumista kyseisen 
telakan työntekijät aloittivat lakon. Neu-
vostoliitto yritti kaikin mahdollisin tavoin 
estää sukellusveneiden valmistuksen, ja 
järjesti lakkorahoituksen eri ulkomaisten 
ammattijärjestöjen kanssa. Suurimpana 
rahoittajana toimi kuitenkin yli neljällä 

Pohjalaissepät sukellusveneitä rakentamassa
miljoonalla markalla Neuvostoliiton 
metallityöväen liitto. Työläisjärjestöt tart-
tuivat tuolloin hanakasti lakkoaseeseen, 
vapaussodan tulosta kun ei heidän puo-
lestaan hyväksytty.
Toukokuulla Crichton-Vulcanin toimi-
tusjohtaja Allan Staffans pyysi Vienti-
rauha-yhdistykseltä apua työvoiman 
saamiseksi telakalle. Kyseinen yhdistys 
oli perustettu 20-luvun alussa torjumaan 
ja hajottamaan ammattijärjestöjen lak-
koja. Järjestössä toiminut Vihtori Kosola 
värväsi pohjalaisseppiä sukellusveneiden 
valmistukseen. Telakalla aloitti alusten 
”taonnan” runsaat 40 seppää, joista suurin 
osa oli pohjalaisia, . Vaikka lakkovahtien 
kiusaamat sepät eivät tienneet laivanra-
kentamisesta mitään, he saivat telakalla 
työt alkuun.
Telakkatyöläisten lakko jatkui lähes 

vuoden 1927 loppuun, jolloin Suomen 
Ammattijärjestö hyväksyi hallituksen 
joulukuulla tekemän sopimusehdotuksen, 
vaikkakin Moskovan Komintern oli vastus-
tanut ehdotusta. Koko rakennusajan työ-
miehet vaikeuttivat rakennustöitä. Oma 
lukunsa on myös surullisen kuuluisan Viho 
Pentikäisen rooli vakoilijana ja veneiden 
(kuten myös Suomi-koneistoolin) piirus-
tusten toimittajana Neuvostoliittoon.
Ensimmäinen kolmesta isosta vedenalai-
sesta, Vetehinen (CV 702), laskettiin vesille 
1.6.1930.
Kone- ja Silta Oy:ltä 1928 tilattu 99 ton-
ninen Saukko laskettiin vesille Helsingin 
Hietasaaren telakalla 2.7.1930
Saksa rakennutti vielä yhden, pääosin 
saksalaistyövoimalla 10.5.1933 valmistu-
neen 250 tonnin rannikkosukellusveneen 
Crichton-Vulcan Oy:llä. Liliput -projektina 

tunnettu alus toimi kehitysversiona hei-
dän perushyökkäysveneekseen. Suomi 
lunasti tämän nykyään Suomenlinnassa 
nähtävillä olevan Vesikon keväällä 1936.
Tämän jutun kirjoittaja kaipaisi lisätie-
toja näistä sepistä. Tiedätkö tai tunsitko 
ketään heistä?

Kai Kaistila

lähteet
Markku Melkko 2008: Suomen su-

kellusveneet. Minerva.
Forsén Björn - Forsén Anette 1999: 
Saksan ja Suomen salainen sukellus-

veneyhteistyö. Wsoy.
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Laihian Reserviläiset saivat merkittävän sotahistoriallisen kirjalahjoituksen Tapani Niemen 
omaisilta.

Suomen ilmailuliiton päälentonäytök-
sen järjestäjänä toimii tänä vuonna 

Etelä-Pohjanmaan Ilmailukerho ry. Jär-
jestelyvastuu siirtyi Joensuulaisilta hei-
dän todettuaan resurssinsa riittämättö-
miksi. Kaksipäiväisen näytöksen ja ison 
maanäyttelyn areenana toimii Rengon-
harjun lentokenttä Ilmajoella.
Tapahtuman johtajan, Petri Lepistön 
mukaan järjestelyt ovat jo pitkällä yhteis-
työssä muiden alueemme lentokerhojen 
kanssa. Näytökseen on tulossa runsaasti 
uutta ja vanhaa kalustoa sekä Suomesta, 
että ulkomailta. Kaikki halukkaat eivät 

Paljon on ollut puhetta kolmannen 
sektorin vaikuttavuudesta kuntien 

päätöksen tekoon ja osallistumiseen 
siihen. Suomessa on 297 kuntaa ja Ah-
venanmaan maakunnassa 16. Kunnat 
tekevät yhteistyötä maanpuolustusjär-
jestöjen kanssa mm. erilaisten tilaisuuk-
sien järjestämisessä mutta varmaankin 
tärkeimpänä on kriisivalmiuden suun-
nittelun ja toiminnan sekä koulutuksen 
ylläpitäminen ns. varautuminen. 

Erilaisissa maapuolustusväen hankkeissa 
joita esim. Ely-keskus rahoittaa on myös 
mahdollista rahallinen tuki kuntien kautta 
hankkeelle.

TAPAHTUMIA 1.3-31.12.2017

 MAALISKUU

 vko 11  LMP lehti 1/17 ilmestyy 
 13.3.  Taipale-Vuosalmi Talvisodan muistotilaisuus Seinäjoki
 15.3.  Res.ups.piirin hallituksen kokous   Seinäjoki
 22.3.  Res.piirin hallituksen kokous     Seinäjoki
 28.3.   Res.ups.piirin kevätkokous    Kauhava
  LMPT vuosikokous     Seinäjoki

 HUHTIKUU
  
  Reserviläispiirin kevätkokous    Laihia
 17.5.  Piirihallitusten kokous    Seinäjoki 
 27.4.  Veteraanipäivän tapahtumat    Koko maa 

 TOUKOKUU

 15.5. menn. LMP lehden lehtijutut toimistolle 
 27.5.  Lauhan laskeutuminen    Kauhajoki

 KESÄ-HEINÄKUU

 4.6.  Mannerheim seminaari ja 150 vuotisjuhla  Seinäjoki 
 vko 24  LMP lehti 2/17 ilmestyy  
 14.-17.6. Farmari Maatalousnäyttely     Seinäjoki 
 20.6.-  Piiritoimisto suljettu 
 29.6.  Sotilaan virsi      Isojoki 

 ELOKUU

 9.8.  Kesäillan kirkko,      Isokyrö 
 12.8.  Reserviläispyöräily      Alavus

 SYYSKUU

 1.9.  Sotilaan virsi Kristiina
 4.9.  Jatkosodan päättymisen muistohetki  Korsholm 
 6.9.  Reserviläispiirin hallitus    Seinäjoki 
 12.9.  ”Hevoskyydillä pilvipalveluihin” esitys   Seinäjoki 
 13.9.  Reservupseeripiirin hallitus    Seinäjoki 
 15.9. menn. LMP lehden lehtijutut toimistolle 
  RESUL mitalihakemukset RESUL:oon 

 LOKAKUU

 10.10.   Res.piirihallituksen kokous    Seinäjoki
 vko 42  LMP-lehti 3/17 ilmestyy 
 21.10.  Toiminnanjoht. Ulla Muurimäen läksiäiset  Seinäjoki
 31.10.  Res. Piirin syyskokous     Jalasjärvi

 MARRASKUU
 
 7.11.  Res.ups.piirin hallituksen kokous    Seinäjoki
 15.11. menn. LMP lehden lehtijutut toimistolle  
 28.11.  Res.ups.piirin syyskokous     Evijärvi

 JOULUKUU

 5.12.  Itsenäisyyspäivän vastaanotto   Seinäjoki
 6.12.  Itsenäisyspäivän kunniavartiot   Koko maa
 vko 51  LMP-lehti 4/17 ilmestyy  
 24.12.   Jouluaaton kunniavartiot     Koko maa

TAPAHTUMIA 1.3-31.12.2017

SEINÄJOKI INTERNATIONAL AIR SHOW 10.-11.6. 2017
edes sovi mukaan, sillä tilat alkavat käydä 
vähiin varsinkin raskaan, kestävää asfalt-
tipohjaa vaativan kaluston suhteen. Sivii-
likoneiden ohella myös puolustusvoimat 
esittelee sekä ilma-, että maakalustoaan. 
Odotettavissa on myöskin Ilmavoimille 
hankittavien uusien hävittäjäehdokkaiden 
vierailu.
Lentokaluston ohella paikalla on paljon 
muutakin nähtävää ja koettavaa koko 
perheelle.

Kai Kaistila

KOLMANNEN SEKTORIN VAIKUTTAMINEN KUNNISSA

Maanpuolustusväen merkitys kunnissa 
ei ole pieni, he korvaavat osiltaan myös 
lakkautettujen varuskuntien aikanaan 
jättämiä aukkoja myös Pohjanmaalla ja 
Etelä-Pohjanmaalla. Uudessa SOTE:ssa 
puhutaan myös kolmannen sektorin ter-
veydentoimijoista. Kyllä yhdistysten huo-
mioiminen päätöksen teossa on tulevaa. 

Vaikuta myös itse osallistumalla pää-
töksentekoon ja menemällä uurnille oli 
kyseessä sitten mitkä vaalit hyvänsä.

Mikko S. Säntti

”Takarivin huutoon” nimi merkille annan 
tässä hieman vastinetta: 

Naton pelastava enkeliajattelu nurkkaan 
ajetun karhun pikaisen hyökkäyksen 
estämiseksi ei taida aivan järkevää olla?  
Putin ei nyt niin tyhmä ole, että lähtee 
suin päin Suomeen hyökkäämään.
Sensijaan hän kyllä ovelasti turvaa 
selustansa järjestelmällisellä turvaver-
kostolla sinisilmäisessä Suomessa kuten 
muuallakin. Maahankinnat strategisilta 
kohteiltamme ja soluttautuminen monen 
mutkan kautta meidän turvallisuusjärjes-

telmiemme sisään niin, että he paremmin 
tietävät meidän arat ja salaiset kohteem-
me kuin me itse. Se on heidän turvalli-
suusajatteluaan pitkällä tähtäimellä ja 
sen he myös osaavat - kuten valehtelun 
silmää räpäyttämättä. 
Siksi meidän on informoitava luottamuk-
sellisesti suurta naapuriamme, ettei meitä 
noin vain hämätä. Mitä enemmän meillä 
on yhteisiä intressejä ja mitä paremmin 
pystymme osoittamaan aitoa ystävyyttä 
ärhentelevälle karhulle, sitä paremmin 
meillä menee. Kyllä Putin on historiasta 
lukenut, että Amerikan apu entisen Neu-

- MINUN MIELESTÄNI –
vostoliitonkin pelasti voittajaksi II.Maail-
mansodassa ja ymmärtää sotilaallisella 
uhittelullakin olevan rajansa. Mutta jos 
Nato tulee Moskovan porteille saakka, 
niin onhan se liikaa maailman herruuta 
tavoittelevalle Venäjälle. Siksi sapelia ka-
listellaan ja sotilaallisella voimalla maan 
sisäinen elämä venytetään kestämisen 
äärirajoille saakka.
 
Toisin sanoen ymmärrä naapuria ja va-
litse ystävä läheltä ja viholliset kaukaa, 
jos niin on tarpeen. Jos me länsimaisena 
demokratiana voimme osoittaa kyke-

nevämme itse puolustamaan tätä 
puolustamisen arvoista maata, eikä 
kukaan käytä meitä astinlautanaan, 
niin mitä järkeä on uhittelevan karhun 
tulla tänne verta vuodattamaan?

Venäjällä on kädet täynnä ongelmia. 
Miksi meidän niitä pitäisi lisätä. Meillä 
on nyt valtit käsissä auttaa suurta, 
vanhaa vihollistamme.

Everstiluutnantti evp Niilo Hakala 
Teuva

KUTSU
Etelä-Pohjanmaan Reserviläisnaiset ry:n 20-vuotisjuhlaan 

Lauantaina 8.4.2017 klo 14.00 Frami D-osaan, Tiedekatu 2, Seinäjoki 
Onnittelujen vastaanotto ja kahvi alkaen klo 13.00.

Mahdolliset huomionosoitukset yhdistyksen tilille FI14 5419 2920 0203 02
Juhlan jälkeen sääntömääräinen kevätkokous samassa paikassa klo 15.30.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa!
Etelä-Pohjanmaan Reserviläisnaiset ry Johtokunta

Kuntavaalit 2017 lähestyvät. Vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017, 
ennakkoäänestys 29.3- 4.4.2017

TAPAHTUMAT
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Kun kävelee 1600 km:ä Santiago de 
Compostelan pyhiinvaellusreittiä, 

niin siinä on aikaa ajatella kaikenlaista: 
Miksi lähteä kävelemään Etelä-Euroop-
paan tai Lappiin, kun parhaat kävely-
maastot ovat omassa kotipitäjässäni 
Kauhajoella. Siitä lähti käyntiin kävelyta-
pahtuman suunnittelu Lauhanvuorelle. 
Tapahtuman toteuttajaksi tuli Kauhajo-
en ja Isojoen reserviläisjärjestöt, koska 
niillä on kokemusta metsässä liikkumi-
sesta ja talkoohenkeäkin vielä löytyy. 

Koska tapahtuma on tarkoitettu kaikille, 
ei pelkästään reserviläisille, niin idean 
markkinointiin lähdettiin tarjoamalla ih-
misille ”vihreää vitamiinia”. Tutkimuksen 
mukaan luonnossa liikkuminen auttaa 
palautumaan stressistä, keskittymiskyky 
paranee ja verenpaine voi madaltua. 
Lisäksi yhteisöllisyys ja sosiaalinen 
hyvinvointi lisääntyvät ja mieliala kohe-
nee, kun taivalletaan kansallispuistossa 
mukavassa porukassa koskemattoman 
luonnon keskellä. 

Tietoisku
Lauhan laskeutuminen la 27.5.2017. 
Lähtö klo 10:00 lauhanvuoren näkö-
tornilta. 
Matkat ja maksut:
5km 5 €, 
10km 10 €, 
20km 15 € 
sisältää huollon ja mitalit. 
ilmoittautumiset paikan päällä klo 
9-10 välillä ja maksu ilmoittautumisen 
yhteydessä.

OSALLISTUJAT EIVÄT OLE VAKUU-
TETTUJA JÄRJESTÄJIEN TOIMESTA, 
ELI KÄVELY OMALLA VASTUULLA. 

Tiedustelut 
lauhanlaskeutuminen@luukku.com,
 044-332 2721 
Marko Mäki-Könnö, 
lisätietoa facebook:
lauhan laskeutuminen 

Kävelytapahtuman ajankohdaksi valikoi-
tui toukokuun loppu, koska silloin ei ole 
vielä sääskiä ja polut ovat kuivia lenkka-
reillakin kävellä. Reitin viitoitus tehtiin 
niin selkeäksi, ettei kukaan voi eksyä. Ei 
sellainenkaan, joka ei koskaan ennemmin 
ole taivaltanut metsässä.
Kahtena ensimmäisenä vuotena laskeu-
duttiin Lauhasta Kirveshoviin, mutta sen 
jälkeen tapahtuma siirrettiin kokonaan 
Lauhaan. Näin saatiin reitit melkein koko-
naan poluille, ja linja-autokuljetus jäi pois. 

Olemme painottaneet alusta asti, että 
tämä ei ole kilpajuoksu. Kaikki saavat 
kulkea omaan tahtiinsa. Sääntöä on 
kyllä kerran rikottu, kun Jorma Jokisalo 
ja Rauno Yli-Hynnilä juoksivat kilpaa 20 
km. Jorma oli hieman parempi. Osan-
ottajia oli ensimmäisellä kertaa n. 50. 
Viimeksi kävelijöitä oli kolminkertainen 
määrä verrattuna aloituskertaan. Vaasan 
kävelyklubi on löytänyt tapahtuman, ja 
sieltä on ollut Lauhassa aina suuri joukko 
kävelijöitä. Olemme pyrkineet siihen, 

ettei kenenkään tarvitse ottaa eväitä 
mukaan. Huoltopisteet tarjoavat juomia 
ja pientä purtavaa. Reittivalintoja on kol-
me n. 20 km:ä ja n. 10 km:ä sekä n. 5km.n 
seniorireitti. Valitettavasti ei läheskään 
kaikki, edes omassa kaupungissamme, 
tunne Lauhan polkuja ja hienoa luontoa. 
Ei se riitä, jos ajaa näkötornille ja kiipeää 
katsomaan erämaata. Me reserviläisjär-
jestöt pyrimme tekemään samalla aluetta 
tunnetuksi ja edistämään terveellistä 
liikkumista. Onhan se paljon terveelli-
sempää kuin tanskalaisten Hygge, jossa 
lojutaan viinilasi kädessä kotisohvan 
nurkassa. Vaikka siinä voidaan kuunnella 
musiikkia takkatulen ääressä, niin me 
voimme kuunnella luonnon ääniä nuo-
tion loisteessa, ja juoda nokipannukahvia.

Erkki J. Hautala.
Kuva Tuomo Tuuri.

Lauhan laskeutuminen 2017 Tervetuloa jälleen nuotiolle Spitaalijärvelle.

URHEILUKALENTERI 2017

  9.4      Hallimestaruus ruutiasein   Kauhajoki

  25.4      Ammunta perinnekivääri 100 m  Ilmajoki

      Kaksoishirvi     Jalasjärvi

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

  9.5      Ammunta perinnepistooli   Ilmajoki

  13.5      Ammunta perinnekivääri ja kiik.kiv. 300m Kauhava

  23.5      Res.ammunnat pist. (palv.ase)   Kauhava

  5.6      Ammunta puoliautom.kiv. 3-asent. + m  Vaasa

  11.6      Ampumakilpailut pist    Vaasa

  15.7      Res.ammunta pist. (palv.ase)   Peräseinäjoki

      Ampumakilpailut pien.kiv   

  16.7      SRA      Ilmajoki

  7.8      Ammunta puoliautomaattikiv. 150 RA7  Vaasa

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

 28.8      Ampumajuoksu pistooli   Seinäjoki

      Ilma-ase     Jalasjärvi

  30.8      Ampumajuoksu pien.kiv   Kurikka

  27.5      Lauhan laskeutuminen    Kauhajoki

      Cooperin testit    Koko alue

  12.8      Reserviläispyöräily, pyörämarssi  Alavus

      Häjyn Rinki     Ylihärmä

  25.7      Falling Plate (järj. Rauhanturvaajat)  Kauhava

  29.4     Resul Ampumasuunnistus   Kauhajoki

Kilpailut Kuntourheilutapahtumat

Vastuuhenkilöt, jotka kokoavat piirien 
ampumajoukkueet valtakunnan kisoihin 

Ilma-aseet: Teijo Kimpimäki ja Aarno 
Ala-Honkola 
Ampumamestaruuskilpailut: Teijo Kimpi-
mäki ja Aarno Ala-Honkola
Palvelusaseammunnat: Mika Raninen 
Sovelletut reserviläisammunnat: Jani 
Luopa
Perinneaseet: Sakari Salo ja Jukka Yli-
ketola

Seinäjoen Reserviupseerikerhon 
sääntömääräinen 

kevätkokous.

29.3 : Kello 18:00
Piiritoimisto, Impivaarantie 25, 

Seinäjoki

Kahvitarjoilu 17:30 alkaen

Tervetuloa!

URHEILU
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TUKIKOMPPANIA

Ensiapu-
ja kortti-

koulutukset

PLAST TIME OY
KAUHAJOKIVeljekset Ala-Talkkari Oy

OP Kuortane
O
YAS MUOVI

64700, Teuva    Puh. 06-267 2700

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

Avain Säästöpankki

Hakaradio Ecosto Oy
SEINÄJOKI

HINAUS JA TUUPPAUS
Vaasantie 22, 62374 Ylihärmä

Puh. 06 483 1111
www.harmankuntokeskus.fi

www.harmanliikenne.fi

IKKUNATEHDAS HAUTANEN OY
PL 17, 62375 YLIHÄRMÄ    WWW.SKAALA.COM

Tel: +350 (0)6 482 2000  Fax: +358 (0)6 484 6950

ITIKKA  OSUUSKUNTA

JOUPPI

SEINÄJOKI PÄIVÖLÄ

Kauhajoki
KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY

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

Kotijoukkue

Kurikan Osuuspankki

KURIKKA • POHJANKYRÖ • KYRÖNMAA
 • TEJUKA - LEHTI

Kyrönmaan Osuuspankki

GRP - DOORS

L A M I
www.lapua.com

LAPUAN 
KIINTEISTÖMARKKINOINTI

Lapuan Osuuspankki

LATOMÄEN SÄHKÖLIIKE

Kun hinta 
ratkaisee

puh. 06-4235900

OHJELMA VIISARI

Pohjanmaan Osuuspankki

Vaasan Maalaustyö Reinisalo

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

P. ROTOLA - PUKKILA OY
WWW.TIMANTTI.COM

ENERGIAA
LÄPI VUOSIKYMMENTEN

Varastotie 5 • 60100 Seinäjoki

puh 0207 601 400 

asiakaspalvelu@sen.fi

www.seinajoenenergia.fi

Seinäjoen Energia Oy

OPTIKKO

YLISTARO

SÄHKÖ       KAUNISTO

TAMSIN PUUTARHAT•TEUVA

Osuuskunta
M A I T O S U O M I

VALMET TECHNOLOGIES
 OY

www.voltinvari.fi

YLIHÄRMÄN

KAUHAJOKI

ALAJÄRVI - ALAVUS - PIETARSAARI - SEINÄJOKI - TAMPERE - TÖYSÄ
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