
Sata vuotta sitten 
juuri itsenäisek-
si julistautunut 
valtiomme pe-

rusti omat Puolustusvoi-
mat. Alussa joukkoja tar-
vittiin poistamaan maasta 
vieraan valtion joukkoja, 
mutta varsin pian turvaa-
maan myös laillisen halli-
tuksen (senaatin) toimintaa. 

Vuoden 1918 alussa 
puolustusvoimien esikunta 
toimi marsalkka Manner-
heimin johdolla Seinäjoella 
puolentoista kuukauden 
ajan. Tuolloin Seinäjoella 
perustettiin myös Reser-
viupseerikoulu. Lippujuh-
laa juhlitaan marsalkka 

Mannerheimin syntymä-
päivänä.

Paraatikatselmuksen 
yhteydessä pitämässään pu-
heessa, puolustusvoimien 
komentaja, kenraali Jarmo 
Lindberg puhui lähialuei-
demme turvallisuustilan-
teesta ja sen asettamista 
vaatimuksista. 

Hänen mukaansa Suo-
mi ylläpitää ja kehittää 
toimintaympäristöönsä 
suhteutettua puolustus- ja 
toimintakykyään. Koko 
maata puolustetaan runsaan 
reservin avulla. 

Koulutus järjestetään 
edelleen yleisellä miesten 
asevelvollisuudella ja nais-

ten vapaaehtoisella sotilas-
koulutuksella lisättynä. 

Runsas enem-
mistö kansa-
laisista luottaa 
Puolustusvoi-
miin ja kan-
nattaa yleistä 
asevelvollisuut-
ta.

Katselmuksen päätteek-
si kenttäpiispa Pekka Sär-
kiö piti paraatijoukoille ja 
yleisölle kenttähartauden.

Ohimarss in  o t t iva t 
vastaan puolustusvoimien 
komentaja, kenraali Jar-

mo Lindberg, laihialai-
nen sotaveteraani Unto 
Nyystilä ja Seinäjoen kau-
punginvaltuuston puheen-
johtaja Kimmo Heinonen. 
Paraatijoukkoja komensi 
Maajoukkojen esikunta-
päällikkö, kenraali Markku 
Myllykangas.

Paraatijoukot koostui-
vat, yli 1300 asevelvollisen, 
vapaaehtoisten maanpuo-
lustusjoukkojen ja -reser-
viläisjärjestöjen edustajista. 
Ajoneuvoja osallistui 46 
yksikköä. Niitä oli mukana 
moottoripyörästä panssa-
rivaunuun. Ylilennon suo-
rittivat Hornetit, Hawkit ja 
helikopterit. Koulukadulle 

sijoitetusta. Kalustonäytte-
lystä löytyi runsaasti myös 
merivoimien kalustoa.

Jalkapallostadionilta 
lähtenyt paraati kulki koko 
Kirkkokadun matkan. Toi-
mintaympäristö oli kuin 
luotu tällaista isoa tapahtu-
maa varten, areenalle sijoi-
tettua majoitusta myöten.

Päivä jatkui kalusto-
näyttelyllä ja ilmaiskon-
sertilla Lakeudenpuistossa 
aina myöhäiseen iltaan.

Arviolta 10.000 katso-
jaa seurasi paraatia paikalla 
ja koleasta säästä huoli-
matta iltatapahtumaankin 
osallistui useita tuhansia 
katsojia.

Sotilaskotiyhdistys vas-
tasi tarjoilusta
Tarjoilusta vastasi myös 
satavuotisjuhliaan viettävä 
Sotilasyhdistys. Sotilas-
kotijärjestö on Suomen 
vanhin vapaaehtoisuuteen 
perustuva yhtäjaksoisesti 
toiminut maanpuolustus-
järjestö. Seinäjoen Yh-
distys oli saanut runsaasti 
apuvoimia eri pohjalaisilta 
paikallisyhdistyksiltä. 

Kai Kaistila

PUOLUSTUSVOIMIEN 
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Sotahistoriaan tutustu-
minen kuuluu kaiketi 
useiden reserviläis-

ten harrastukseen. Yleensä 
historiaa kirjoitetaan ja 
siitä luetaan keskittyen 
joukkojen liikkeisiin, suu-
riin johtajiin tai tärkeisiin 
taisteluihin; joskus taas 
lähtökohtana on yksittäi-
sen, ”tavallisen” sotilaan 
perspektiivi.

Minulla oli hiljakkoin 
itselleni ainutlaatuinen ti-
laisuus päästä tutustumaan 
tällaiseen tavallisten ihmi-
sen näkökulmaan ja vieläpä 
hyvin omakohtaiselta tahol-
ta. Sain nimittäin käyttööni 
omien isovanhempieni, 
äitini isän ja äidin sota-ai-
kaisen kirjeenvaihdon. 

Kirjeiden olemassaolos-
ta en ollut aiemmin edes 
tietoinen, mutta ne olivat 

säilyneet tädilläni ja nyt 
serkkuni oli ne järjestänyt ja 
puhtaaksikirjoittanut. 

Kirjeitä ja kortteja rin-
taman ja kodin väliltä on 

säilynyt talvi-ja jat-
kosodasta syksys-
tä 1939 kevääseen 
1942, jolloin iso-
isäni ikämiehenä, 
41-vuotiaana, ko-
tiutettiin.

Isoisän läh-
tiessä sotaa 
ede l täne i -
siin ylimää-
räisiin har-
joituksiin 
i s o ä i t i n i 
jäi kotiin 
v i i d e n 
l a p s e n 

kanssa, 
j o i s t a 
vanhin 

oli täyttänyt seitsemän ja 
nuorin parikuukautinen. 
Lisäksi hoidettavana oli 
maatila kaikkine töineen. 

Voi vain kuvitella mil-
laisin tuntein kotona Lap-
pajärvellä kynään tuolloin 
tartuttiin, kun ei yhtään 
tiennyt mikä maan kohta-
lo tulisi olemaan. Milloin 
aviomies, maatilan työmies 
ja lasten isä palaa, vai pa-
laako milloinkaan? 

Kirjeet kotoa rintamalle 
kertovat arkisista asiois-
ta; tilanhoitoon liittyvistä 
kysymyksistä, lasten ja 
sukulaisten kuulumisista, 
huolesta, epävarmuudesta 
ja ennen muuta kaipauk-
sesta. ”Kirjota usein” oli 
toistuva kehotus, jota ei 
aina pystytty varsinkaan 
rintamalla noudattamaan. 

Kirjettä saattoi joutua 

odottamaan kohtuuttomalta 
tuntuvan ajan, jolloin huoli 
kasvoi, mutta ilo odotuksen 
jälkeen saadusta kirjeestä 
oli suuri. ”Tuntuis elämäkin 
kirkkaammalta, kun vähän 
useammin ilmoittaisit, että 
olet olemassa.” 

Myös luottamus Juma-
lan johdatukseen näkyy iso-
äidin kirjeissä ajan hengen 
mukaisesti. Lapset osaltaan 
kaipasivat isää kotiin, muis-
tivat häntä iltarukouksis-
saan, toivoivat tietoja ja 
vaikka omaa postikorttia 
isältä. 

Toiveet lomalle pää-
systä ja huhut kotiuttami-
sesta olivat nekin toistuvia 
puheenaiheita varsinkin 
jatkosodan aikana. 

Paketitkin kotoa rin-
tamalle kulkivat, niihin 
kirjeiden mukaan koetettiin 
haalia ainakin lämpimiä 
vaatteita, sokeria ja tupak-
kaa.

Rintamalta päin tulleet 
kirjeet ja kortit keskittyivät 
paljolti muuhun kuin sodan 
tapahtumien kuvaamiseen. 
Niistä löytyy mm. terveisiä 
lapsille, tilanhoito-ohjeita 
niin syyskynnöistä, son-
nanajosta kuin perunoiden 
myynnistäkin. 

Varsin usein ohjeet kyl-
läkin muuttuvat kehotuk-
seksi ”Järjestä työ ja muut 
asiat niin kuin parhaaksi 
näet”. 

Monesti isoisä valittaa, 
ettei oikein keksi mitään 
kirjoitettavaa, kun ”täällä 
elämä on aina samallaista.” 
Kaipaus on silti yhteis-
tä: ”Kyllä muistui koti ja 
lämmin peti niin rakkaasti 
mieleen” kirjoittaa isoisä 

Pohjanmaalta on totut-
tu näyttämään suun-
taa maanpuolustus-

työlle. 
Tammisunnuntain juh-

lallisuudet Laihialla ja 
Seinäjoella sekä jääkärien 
kotiinpaluujuhla Vaasassa 
olivat tärkeää historian 
kertausta kaikille siitä, mitä 
itsenäisyyden ylläpitämi-
nen tarvittaessa tarkoittaa. 

Juhlakeväämme huipen-
tui komiaan lippujuhlapäi-
vään Seinäjoella. Erinomai-
sesti järjestetyissä juhlalli-
suuksissa ja kaikessa sen 
ympärillä saimme tuntea, 
että Sillanpään marssilau-
lun sanat ”sama kaiku on 
askelten” on edelleen to-
dellisuutta varusmiesten ja 
reserviläisten elämässä.

Maanpuolustustyön te-
kemisestä vastaavilla on 
suuri vastuu siitä, että henki 

säilyy ja vahvistuu, koska 
ilman maanpuolustushen-
keä ei millään materiaalilla 
ole merkitystä. 

Maanpuolustushengelle 
ja kyvylle on keskeistä, että 
reservissä oleva voi ylläpi-
tää kykyään maanpuolusta-
miseen omaehtoisesti. 

Valtiolla on monesta 
syystä aina rajalliset mah-
dollisuudet kertaushar-
joituksiin, ja siksi luulisi 
kaiken omaehtoisen har-
joittelun olevan kaikkien 
kannalta hyvä ja arvostet-
tava asia.

Ampumataidon lisäk-
si tärkeintä on fyysinen, 
psyykkinen ja sosiaalinen 
kunto. Tuntuu tosi kum-
malliselta, kun EU-tasolla 
saavutetun torjuntavoiton 
jälkeen kotimaan päättäjät 
tahtovat tehdä mahdotto-
maksi reserviläisten itse 

kustantaman ampumatai-
don harjoittelun ja ylläpi-
don.

Sotilasvalassa olemme 
luvanneet rauhan ja sodan 
aikana puolustaa isänmaan 
koskemattomuutta, sen lail-
lista valtiojärjestystä sekä 
valtakunnan laillista esi-
valtaa. Tämän lupauksen 
ylläpitoon tarvitsemme 
säännöllistä harjoittelua ja 
sitä pitää olla mahdollista 
mielekkäästi tehdä. 

Toivottavasti puolus-
tuskykymme rapauttamis-
ta ei jatketa seuraavaksi, 
vaikkapa vaikeuttamalla 
reserviläisten omaehtoi-
sia liikuntaharrastuksia, 
koska myös ne edistävät 
kykyä toimia tarvittaessa 
sotilasvalan velvoitteiden 
mukaisesti.

Asioista pitää tiedottaa 
tehokkaasti. Oikea ja ajan-

Isoisän jäljillä

Suunnannäyttäjänä
PIIRIKIRJOITUKSET

Puolustusvoimien lippujuhlan päivän valmistelut koskettivat 
laajasti myös vapaaehtoisen maanpuolustustyön kenttää, sil-
lä olihan kyseessä maakunnassamme harvinaisen ja tärkeän 

valtakunnallisen tapahtuman järjestäminen. Edellisen kerran paraati 
on nähty Seinäjoella vuonna 1993. Kyseessä oli tuolloin itsenäi-
syyspäivänparaati ja pakkasta oli -28 asteen verran. Nyt 25 vuotta 
myöhemmin saimme marssia lämpimässä, mutta tuulisessa säässä, 
joka sai lippumme liehumaan linnassamme näyttävästi.

Lippujuhlan päivän valmistelut aloitettiin suunnittelu- ja yhteis-
työkokouksella Puolustusvoimien ja eri maanpuolustusjärjestöjen 
välillä toukokuun alkupuolella. Täytyy todeta, että järjestävä taho 
oli käyttänyt täsmälliseen suunnitteluun aikaa ja vaivaa. Pohjanmaan 
aluetoimiston päällikön, everstiluutnantti Mika Piiroisen johdolla 
ansaitsee kiitokseni selkeästä ohjeistuksesta liitteineen. Mikäli 
jokin asia ei käskystä suoranaisesti selvinnyt, sain aina tarkentavan 
ohjauksen aluetoimiston päälliköltä vaivattomasti. Yhteistyö Puo-
lustusvoimien ja maanpuolustusjärjestöjen välillä oli saumatonta. 

Esittämäni paraativarustemuutokset maanpuolustusjärjestöjen 
osalta esikäskyn luonnokseen otettiin pienen neuvottelun jälkeen 
huomioon ja muutettiin toivomaani muotoon varsinaiseen allekir-
joitettuun käskyyn. Esitin muutosta, että maanpuolustusjärjestöjen 
lippulinnan lipunkantajien paraativarustuksena olisi maastopuku 
M05, baretti ja varsikengät. Tähän asti maanpuolustusjärjestöt ovat 
marssineet paraateissa mustissa puvuissa, kravateissa ja pikkuken-
gissä.

Varustuksen yhdenmukaisuus on silmään sopivaa ja useista käy-
tännön syistä toimivin ratkaisu. Olen tyytyväinen, että tämä muutos 
vakiintuneeseen paraativarustukseen tehtiin juuri Etelä-Pohjanmaal-
la. Meillä on vahvat perinteet toimia suunnannäyttäjinä muille. Jääm-
mekin odottamaan millaisessa varustuksessa maanpuolustusjärjestöt 
marssivat ensi vuonna.

Lippulinnassamme oli viisikymmentä lippua ja kantajaa. Paraa-
tivarustuksen muutos mustasta puvusta M05 maastopukuun aiheutti 
peliliikkeitä taustalla. Lippulinnaan ilmoittautuneista osallistujista 
ainoastaan vajaalla puolella oli oma itse hankittu varustus. MPK:n 
Kauhavan toimipiste, Kokkolan toimipisteen tukemana mahdollisti 
taustalla pyöritetyt ”rättisulkeiset”. Haluankin lausua suuret kiitokset 
Kauhavan kantaville voimille Juhani Alkiolle ja Ismo Ojalalle sekä 
piiripäällikkö Jani Pikkaraiselle. Ilman näiden yhteiskumppaneiden 
sataprosenttista palvelualttiutta, varusteiden kuittaus ei olisi onnis-
tunut tuolla aikataululla.
Reserviläisistä löytyy oikein valjastettuna 

suunnaton määrä voimaa ja tahtoa. 
Tästä saatiin jälleen kerran vahvaa näyttöä käytännössä lippu-

joukkueen toimesta. Jokainen mies ymmärsi kunniatehtävän luonteen 
ja saatu tulos oli sen mukaista. Täytyy muistaa, että paraatiin osal-
listuneet varusmiehet olivat mm. harjoitelleet marssimista päivittäin 
viimeisten kuukausien ajan. Reserviläisten osalta harjoitukset jäivät 
edeltävään iltapäivään, jossa Puolustusvoimat harjoittivat paraati-
joukkoja kentällä. Tuolloinkaan ihan kaikki lippujoukkueeseemme 
kuuluvat henkilöt eivät päässeet harjoituksiin, työkiireisiin tai muu-
hun jo sovittuun menoon perustuen. 

 Harjoitellessamme paraatia varten, en kertaankaan kuullut va-
litusta tai nähnyt pienintäkään merkkiä turhautumisesta. Kasvoilla 
näkyi hymyn kyllästämä iloinen ilme ja räväkkää huumoriakin 
viljeltiin tauoilla. Jokainen näistä miehistä hoiti oman roolinsa 
varmuudella ja kunnialla. Tahdissa pysyttiin liput suorassa ja ruo-
dut olivat kuin veitsellä leikatut. Historian kirjoihin jäi jälki ja sitä 
jälkeä voi tarkastella YLE:n tallenteilta ylpeydellä. Arvostan tätä 
isänmaallista joukkoa. Tämänhenkiset miehet pelastivat maamme 
aikanaan ja pelastavat sen tarvittaessa uudestaan!

Olen saanut positiivista palautetta paraatiin osallistumisen orga-
nisoinnista, joukkueen johtamisesta ja lippujoukkueeni täsmällisestä 
toiminnasta. Tätä kiitosta olen vastaanottanut eri tahoilta pitkin 
viikkoa.

Asetetun kunniatehtävän mielekkyydestä parhain osoitus on 
kuitenkin se, kun eräs lippujoukkueen jäsen soitti minulle paraatin 
jälkeen ja sanoi: ”Keksi nyt pian meille uusi marssi, vieroitusoireet 
on niin pahat!”

Nostetaan yhdessä reserviläisten arvostus sille tasolle mille se 
kuuluu! 

Parhainta kesää kaikille!
Jani Syvänen 

Toiminnanjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirit

Kunnian miehet kunnian 
kentällä



2/2018 3

tasainen tieto on tärkeää 
etenkin maanpuolustuk-
sessa ja turvallisuuspoli-
tikassa. 

Valtakunnallisen Re-
serviläinen -lehden lisäksi 
meillä on oma maakunnal-
linen Lakeuden Maanpuo-
lustaja. Lisäksi ylläpidäm-
me nettisivuja ja olemme 
mukana sosiaalisen median 
kanavilla. 

Me pohjalaiset haluam-
me olla myös maanpuo-
lustustiedotuksessa suun-
nannäyttäjiä. Tämä lehti 
ilmestyy paperisena ja di-
gitaalisena. Toivon, että 
tutustut molempiin versioi-
hin ja annat palautetta tässä 
lehdessä olevan ohjeen 
mukaisesti. 

Loppuvuoden kaksi leh-
teä ilmestyvät vain digitaa-
lisina. Syksyn kokouksissa 
käymme keskustelun leh-

distä tulleesta palautteesta 
ja päätämme talous- ja 
toimintasuunnitelmia teh-
dessä, miten jatkamme. 

Syy kokeiluun on kor-
keat ja nousevat postitus-
kustannukset. Tavoite on 
välttää jäsenmaksun koro-
tustarpeita ja käyttää voi-
mavaroja itse toimintaan. 

Ajattelisin, että tässäkin 
on parempi olla rohkeasti 
kokeileva suunnannäyttäjä 
kuin ajelehtia virran muka-
na jonnekin.

Haluan kiittää hienosta 
alkuvuodesta Porin pri-
kaatia ja erityisesti evers-
tiluutnantti Mika Piirois-
ta joukkoineen Vaasan 
aluetoimistossa. Yhteistyö 
puolustusvoimien ja maan-
puolustusjärjestöjen kanssa 
on ollut mutkatonta ja tu-
loksellista.

Onn i t -
t e l e n myös jokaista 
lippujuhlapäivänä ylen-
nettyä tai huomion-
osoituksen saanutta 
ja toivotan jokaiselle 
hyvää ke

Jaakko Liinamaa,  
Etelä-Pohjan-

maan Reserviläispiiri 
ry:n 

puheenjohtaja

maaliskuun 1940 alkupäi-
vistä. ”Vaikka en minä 
täällä vastahakosesti ole, 
on se kaikkien yhteinen 
asia. Eihän siellä terves 
nuorimies ilkeis ollakaan”, 
hän tosin mainitsee hieman 
myöhemmin. 

Suuri asia voi sisältyä 
myös pieneen tilaan, kuten 
postikorttiin Kannakselta 
talvisodan päättymispäi-
vänä 13. 3. 1940: ”Sota 
lopussa. Minä voin hyvin. 
Ei tiedä minne mennään. 
Eemil”
Kirjeistä voi osittain seura-
ta Suomen sotien kulkua, 
ainakin jos tuntee sotahis-
toriaamme yleisemmin. 

Pioneerina palvellut iso-
isäni taisteli talvisodassa 
Kannaksella ja jatkoso-
dassa sotapolku vei hä-
net Laatokan taisteluiden 
kautta mm. Tuulosjoelle, 
Petroskoihin, Aunukseen ja 
Syvärille. Paikat mainitaan 
kirjeissä ainakin päiväyk-
sen yhteydessä ja jotain 
sota-asioista on sentään 
kirjoitettu. 

Ajasta kertoo sekin, että 
jatkosodan alun toiveikkuus 
tarttuu hieman isoäitiinkin: 
Kotona 21.7.41 ”Ja eikö 
leikkuulle jo pääse pois vai 
onko se ryssä kuinka hidas 
menemään Siperiaan.”

Kirjeenvaihdon luke-
minen on paikoittain hyvin 
liikuttavaa, varsinkin kun 
kyse on omista sukulaisista, 
joista monet olen tuntenut 
henkilökohtaisesti. 

Nykyihmisen vaikeudet 
tuntuvat mitättömiltä ver-
rattuna siihen, millaisessa 
tilanteessa perheet Suo-
messa tuolloin joutuivat 

elämään. 
Jotkut isoisän kirjeet 

taas nostattavat hymyn 
huulille, kuten ”Rajan ta-
kana 31/7 -41” kirjoitettu: 
”Ei tähän asti vielä ole ollut 
Lappajärven veroista paik-
kaa vaikka sitä Karjalaa on 
niin ylistetty ei muuta kuin 
korpea ja taas korpea ja 
asumukset sellaisia rähjiä 
kaikki rakennukset saman 
katon alla navettaa myöten. 
Varsinkin täällä ryssän 
puolella on epäjärjestys 
suurempi kuin luovutetussa 
Karjalassa. ” 

Olot Itä-Karjalassa ei-
vät olleet kehuttavat suo-
malaisen maalaismiehen 
näkökulmasta: ”Petroskoin 
kaupungissa asuttiin yli-
opistorakennuksessa lutei-
den seassa niitä oli kaikki 
raot täynnä. Kyllä täällä 
ihmiset on elänyt kurjuutes-
sa asunnot sellaisia hökke-
leitä, ettei Lappajärvellä ole 
yhtään niin kurjaa asuntoa 
kun täällä on kaikki.”

Hauska on myös huo-
mata, että ylennys sotilasar-
vossa on ollut ilon aihe niin 
silloin kuin nykyäänkin: 
”Laatokan Karjalassa 8/12 
-41 No niin ei tältä mitään 
erinomaisia kuulu. Jaa kuu-
luuhan tok, ajattele oikeen 
aattele kun minäkin olen 
uspeeri oikeen Alikersantti 
aattele Alikersantti. Ja sinä 
sitten Alikersanttiska. 

Mutta pane sentään vie-
lä osoitteeseen sotam ettei-
vät luule että olen kovin 
mielissäni vaikka olenhan 
minä, siitä kun järki lisään-
tyy ja olethan sinäkin. 

Kyllä sinä saat ihmisil-
le kautta rantain mainita 

varsinkin naapuriin kun se 
Alikersantti on niin suuri 
herra.” 

Samassa kirjeessä isoisä 
ottaa kantaa myös yleiseen 
maailmansotatilanteeseen: 
”Kyllä se meni taas pois 
pääsy haaveet toistaiseksi 
kun puoli maailmaa ju-
listaa sodan Suomelle, ja 
kun Jaappani ja Usa rupes 
rytyyttämään.”

Isoisä tuli lopuksi sodista 
läpi ilman suurempia vam-
moja. Perhettä sota kyllä 
koetteli: Isoäidin veli kaatui 
talvisodassa ja toinen veli 
sairastui talvisodassa niin, 
että kuoli jatkosodan aikana 
kotonaan. 

Isoisäkin oli menettänyt 
veljensä maamme puolesta; 
hänen veljensä nimittäin 
kaatui jo vapaussodassa, 
johon isoisä itsekin oli 
ehtinyt ottamaan osaa vain 
16-vuotiaana.

Isoisän talvisodan pää-
tyttyä kotiin kirjoittamassa 
kirjeessä on kohta, joka 
mielestäni voisi kuvata 
koko Suomen selviytymis-
tä toisen maailmansodan 
myrskyistä: 

”Immola 27/3 -40 Näin 
meidän käytiin, vaikka 
hullumminkin olis voinut 
käydä. Onhan vielä vapaus 
jälellä vaikka osa maa-
ta menikin. Ensin tuntu 
mukavalta kun sotatoimet 
loppu mutta sitte veti vähän 
synkäksi kun rauhan ehdot 
tuli tietoon ei kukaan ollut 
ilonen.

Tuomas Taivalmaa, 
Etelä-Pohjanmaan re-
serviupseeripiiri, 1. vpj 

mmmiiiissssss-----
ooooooooooooooooooooddddddddddddddaaaaaaann  

Lippujuhlan päivän 
jälkeisiä tunnelmia

Tätä kirjoitettaessa on tasan viikko Seinäjoen lippujuhlan päi-
vän tapahtumista. Heti alkuun haluan lausua parhaat kiitokset 
kaikille teille, jotka olitte joko tekemässä tai katsomassa 

tapahtumaa. Erityiskiitos menee Seinäjoen kaupungin, poliisin ja 
muiden viranomaisten suuntaan, sekä YLE:lle.

Myös tapahtumapaikat eli OmaSp-stadion ja Seinäjoki Areena 
ovat saaneet kiitosta paraatijoukkojen suunnasta.

Itselläni on tuosta hienosta päivästä (tai päivistä) neljä näkyä 
tai kokonaisuutta, jotka tulen muistamaan pitkään. Ensimmäinen 
on sotilashotelli Seinäjoen Areenassa. Toinen on väenpaljous jo 
sunnuntai-ilta Koulukadulla, jonka seurauksena päätimme avata 
kalustonäyttelyn jo edellisenä iltana. Kolmas on veteraanien muka-
naolo, joka toi oman säväyksen päivien tapahtumiin. Neljäs asia on 
väenpaljaus Lakeuden puistossa esityslentojen aikana.

Toivottavasti teille kaikille päivä oli ikimuistoinen ja muistorikas.
Lippujuhlan päivän tapahtumat päättivät aluetoimiston kiireisen 

kevään. On hyvin harvinaista, että sama aluetoimisto saa vastatak-
seen kaksi paraatia ja ison paikallispuolustusharjoitukseen. Tästä 
”sumasta” selvittiin, vieläpä kiitettävin arvosanoin.

Nyt on aika palautumiselle ja lomailulle. Aluetoimisto on koko 
kesän auki. Elokuussa starttaavat sitten kutsunnat.

Myös vuoden 2019 suunnittelu on kovassa vauhdissa. Tämän 
hetkisten tietojen mukaan toteutamme paikallispuolustusharjoituksen 
Seinäjoelle syyskuun puolivälissä. Tällöin viikon ajan Puolustusvoi-
mien joukot näkyvät Seinäjoen katukuvassa.

Parhaimmat onnittelut 4.6.2018 ylennetyille ja palkituille. Kuten 
aluetoimiston ylentämistilaisuudessa totesin; Teidän ylentäminen 
ja palkitseminen on tunnustus teidän epäitsekkyydestä. Te kaikki 
olette päättäneet asettaa yhteisen edun oman etunne edelle. Te olette 
halunneet olla tekemässä asioita rakkaan isänmaamme ja meidän 
kaikkien suomalaisten hyväksi. Tänään teidän saamanne ylennys tai 
mitali on isänmaamme pieni ja vaatimaton kiitos sitä kaikesta, mitä 
te olette isänmaamme hyväksi tehneet. Haluan Puolustusvoimien, 
Pohjanmaan aluetoimiston ja omasta puolestani samalla kertaa kiittää 
ja onnitella saavutuksistanne.

Haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää kesää.

Everstiluutnantti Mika Piiroinen
Pohjanmaan Aluetoimisto
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So v e l l e t u n  k i v ä ä -
rin 2 kurssille 14.–
15.4.2018 oli ilmoit-

tautunut 16 reserviläistä 
ympäri suomea. 

Kaksipäiväisellä ampu-
makurssilla ensimmäisenä 
päivänä opeteltiin kohteen-
suojausammuntataitoja ja 
seuraavana päivänä tes-
tattiin reserviläiskiväärin 
käyttötaito. 

Testissä mitataan re-
serviläisen taitoja käyttää 
kivääriä vaihtelevissa ti-
lanteissa mitä voisi arvella 
kohdetta suojaavalle osas-
tolle tulevan vastaan. Am-
pumatkat testissä ovat 150 
metristä kolmeen metriin 
ja jokaisesta laukauksesta 
saadaan aika ja pistemäärä. 

Erilaisia tehtäviä on 
11 ja jokaiselle ampuma-
suoritteelle on määritel-
ty ihanneaika, jonka alle 
pitää ampua saadakseen 
tuloksen.

MPK:n ampumakurssit 
tarpeellisia reserville
Allekirjoittaneen sydäntä 
lämmitti, kun näin erään 
kurssilaisen päivityksen 
sosiaalisessa mediassa. Päi-
vityksessä oli kuva ampu-
maradalta. 

– Viimeksi näissä hom-
missa -92 ja heti nyt uudel-

leen, reserviläinen kertoi.
Uskoisin että ampumis-

kurssit paikkaavat hyvin 
kertausharjoitusmäärästä 
johtuvaa vähäistä ammun-
takokemusta. 

Kauhavan reserviläiset 
yrittävätkin tarjota reser-
viläisille mahdollisuutta 
parantaa asekäsittelytaitoja 
järjestämällä ampumakil-
pailuita, ampumaratavuo-
roja ja tekemällä ampuma-
kursseja yhdessä MPK:n 
Kauhavan koulutus- ja tu-
kiyksikön kanssa.

Kanalintumetsältä sa-
malle viivalle erikois-
joukkojen kanssa
Kurssilaisten toimimista 
seuratessa ei voinut kuin 
ihmetellä, miten pienellä 
koulutusmäärällä löytyy 
kansainvälisenkin vertailun 
kestävä aseenkäyttötaito 
suomalaisella reserviläi-
sellä. 

Ilmeisesti vanha totuus, 
että kaikki ammunta ke-
hittää ampumataitoa, oli 
näkyvissä myös tässä ta-
pahtumassa. 

Kysyin kurssin alusta 
asti kiitettävällä tasolla 
ampuneelta kurssilaiselta 
millaista taustaa hänellä on 
aseenkäytössä, ilmeni että 
pääasiassa metsästysaikaan 

kahdestaan koiran kanssa.

Miehet lumipenkalla
Kuluneena vuotena on 
vietetty mm. Puolustus-
voimien 100-vuotisjuhlia, 
Vimpelin sotakoulua on 
muistettu ja tuntuu, että 
tämä on ollut koulutuksen 

muistamisen juhlaa. 
Historian kirjoja kat-

sellessa on tullut vastaan 
kuvia reserviläisistä, jotka 
ovat maanneet lumisella 
penkalla kivääri kädessään. 
Tämän kuvan uuden pai-
noksen olisi voinut ottaa 
kurssin aikana Kauhavan 

Hopiavuoressa. Maanpuo-
lustus, mitä se vaatii? Mo-
nesti on riittänyt luminen 
penkka ja oma ase. 

Tämä on hyvä myös 
muistaa tulevaisuudessa, 
kun eduskunta käsittelee 
asedirektiiviä, joka pa-
himmillaan rampauttaa 

reserviläisen taitotason vai-
keuttaessaan omien aseiden 
hankintaa.

Juha Härkönen

Sovelletun kiväärin kurssi Kauhavalla

Kurssit tuovat reserviläisille mahdollisuuden parantaa aseenkäsi  elytaitojaan.

Kesäkuussa posti-
laa t ikkoihin  t i -
pahtanut julkaisu 

on tällä erää viimeinen 
paperille painettu Lakeu-
den Maanpuolustaja -lehti. 
Vastaamme nykyaikaisen 
tiedottamisen haasteisiin 
siirtymällä täysin digitaali-
seen julkaisuun lokakuusta 
lähtien. Uudistuksen myötä 
pystymme tiedottamaan 
laajemmalla levikillä, kuvi-
en laatu paranee huomatta-
vasti, sivumäärää on mah-
dollista kasvattaa tarvittaes-
sa, emmekä ole jatkossa 
syntyvän paperikuorman 
armoilla. Digijulkaisu on 
luettavissa tietokoneella, 
tabletilla ja älypuhelimella, 
joten se kulkee jatkossa 
aina mukana ja se on luet-

tavissa vaikka ulkomailla. 
Myös toiminnallemme tär-
keiden tukikomppaniayri-
tysten näkyvyys paranee 
uudistuksen myötä huo-
mattavasti. Kasvamaan 
päin olevista postitus- ja 
painokustannuksista saatu 
säästö kohdistetaan maan-
puolustustoiminnan kehit-
tämiseen.

Mistä digijulkaisun voi 
lukea?
Kesäkuun numerosta teh-
dään paperilehden lisäksi 
demoversio, jota voi käydä 
testaamassa kesän aikana. 
Digijulkaisun voi käydä 
lataamassa Etelä-Pohjan-
maan Reserviläispiirien 
kotisivuilta osoitteesta 
www.epresp.fi Samasta 

osoitteesta löydät myös 
aikaisemmin ilmestyneiden 
Lakeuden Maanpuolustaja 
-lehdet parin vuoden ajalta. 
Digijulkaisu ilmestyy jat-
kossakin 4 kertaa vuodessa 
ja uuden julkaisun ilmesty-
misestä tiedotetaan jäseniä 
tekstiviestillä.

Palautetta digijulkaisuun 
liittyvistä kokemuksista 
otetaan vastaan osoittee-
seen lmplehti@gmail.com

Lisätietoa ja opastusta 
käyttöönottoon saa tarvit-
taessa piiritoimistolta ja 
numerosta 050-5949617

LAKEUDEN MAANPUOLUSTAJA LEHTI 
UUDISTUU

Seuraava Lakeuden Maanpuo-
lustajat numero ilmestyy vain 
digitaalisena.
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Maanantaina 4.6. 
viete t t i in  val-
t a k u n n a l l i s t a 

Puolustusvoimien lippu-
juhlapäivää Seinäjoella. 
Samalla vietettiin myös 
C.G.E. Mannerheimin syn-
tymäpäivää.

Kurikasta oli komentaja 
kutsunut 8 veteraania ja 
lottaa seuraamaan paraatin 
katselmusta sekä paraati-
joukkojen ohimarssia. Van-
hin mukana ollut veteraani 
oli 99 vuotta kohta täyttävä 
Aatos Kuusio ja vanhin 
lotta syyskuussa 100 vuotta 
täyttävä Annikki Kukkula.

Komentajan lounas en-
nen katselmusta OmaSp 
Stadionilla oli todella mait-
tava, jälkiruokakahveineen.

Pöytien vanhimpana 
istuivat maa-, meri, ja il-
mavoimien komentajat. 
Keskustelua syntyi päi-
vän polttavistakin aiheista. 

Merivoimin varusmiehet 
soittivat ruokailun aikana 
taidokkaasti.

Paraatikatselmus ja 
kenttäpiispan hartaus oli-
vat monelle veteraanille 
liikuttava tilanne. Stadio-
nilla kaikui hienosti kolmi-
kertainen ”eläköön” huuto 
isänmaalle. Moni veteraa-
ni ihmetteli näkemäänsä, 
puitteet juhlapäivälle olivat 
hienot. Stadioni herätti 
ihmetystä ja sen monikäyt-
töisyys.

Katselmuksen jälkeen 
siirryttiin ottamaan paraatia 
vastaa kahdella linja-au-
tolla. Hienot lippulinnan 
soluivat vastaanottajain 
editse ja sen jälkeen jalan 
marssivat joukot. Moottori-
marssi sai aikaan jopa maa-
perän tärinää. Ilmavoimien 
ylilennossa tuntui voima.

Puolustusvoimain ko-
mentaja kenraali Jarmo 

Lindberg otti vastaan ohi-
marssin. Vastaanottamas-
sa komentajan kanssa oli 
myös sotaveteraani Laihial-
ta Unto Nyystilä 98 vuotta. 

Ohimarssista vastaavan 
Harri Kevarin tarjoamasta 
tuolista hän kieltäytyi koh-
teliaasti ja seisoi komenta-
jan oikealla puolella selkä 
suorana.

Oli mukava ja arvokas 
päivä Seinäjoella. Vete-
raanit pitivät saamastaan 
huomiosta, he muistelevat 
pitkään päivän tapahtumia.

Etelä-Pohjanmaalla on 
vielä n 500 veteraania ja 
lottaa elossa. Heidän mot-
tonsa elää vieläkin.

– Kaveria ei jätetä! Lohi 
ui vastavirtaan! 

Olkoon nuo myös oh-
jeena meille kaikille.

Mikko S. Säntti

KURIKAN SOTAVETERAANIT KOMENTAJAN KUTSUVIERAINA

OmaSp Stadion Kurikan Sotaveteraanit saa  ajineen.

Seinäjoen Sotilas-
piirin kilta jatkaa 
vahvana yhteistoi-
mijana maanpuo-

lustuksen saralla
Seinäjoen Sotilaspii-

rin Kilta on perustettu 
23.5.1965, kotipaikkanaan 
Seinäjoen kaupunki. Kilta 
toimii vuonna 1992 lakkau-
tetun Seinäjoen Sotilaspii-
rin alueella.

Tehtävänä
Tehtävänä on maanpuolus-
tushengen vaaliminen ja 
yhdyssiteenä toimiminen 
varusmiespalveluksensa 
suorittaneiden ja alueella 
toimivien maanpuolustusta 
lähellä olevien yhdistysten 
keskuudessa. Seinäjoen 
Sotilaspiirin perinteiden 
vaalinen. Kiltapiirin toi-
minta-alueena on siis Ete-
lä-Pohjanmaa. 

Killalla ei ole lainkaan 
henkilöjäseniä. Killan jäse-
ninä on 18 jäsen yhdistystä.

Killan neuvoa-antavana 
elimenä toimii valtuuskun-
ta. Valtuuskuntaan kuuluu 
edustaja jokaisesta jäsen-
järjestöstä. 

Seinäjoen Sotilaspiiri 
lakkautettiin vuonna 1992 
osana puolustusvoima uu-
distusta. Seinäjoella 1993 
perustettu sotilastoimisto 
palveli vielä vuoteen 1997 
ja sen jälkeen asiakaspalve-
lupiste vuoteen 2006. 

Puolustusvoimat on 
voimakkaasti vähentänyt 
läsnäoloaan Etelä-Pohjan-
maalla ja Pohjanmaalla. 

Nykyään Vaasassa toimii 
Pohjanmaan Aluetoimisto, 
Ähtärissä Räjähdekeskus 
ja 1. Logistiikkarykmentin 
Ähtärin varasto-osasto, 
sekä 2. Logistiikkarykmen-
tin Länsi-Suomen varas-
to-osasto ja Lääkintävarik-
ko Ilmajoella. 

Nämä em. joukkoihin 
kilta tulee pitämään yhteyt-
tä jatkossa.
Seinäjoen So-
t i lasp i i r in 
k i l t a  r y 
tänään
P u -
h e e n -
johta-
j a n a 
aloitti 
huhti-
kuussa 
2 0 1 8 
Mikko S. 
Säntti Kuri-
kasta. Hänellä 
on sotilasuraltaan 
kokemuksia jokaisesta 
puolustushaarasta. Hän 
on aloittanut sotilasuransa 
Seinäjoen Sotilaspiirin Esi-
kunnassa. 

Maanpuolustustyössä 
hän on toiminut mm. Re-
serviläispiirin puheenjoh-
tajistossa. Veteraanityö 
on lähellä sydäntä. Hän on 
jäsenenä Reserviläisissä 
sekä Reserviupseereissa.

Sihteerinä aloitti huh-
tikuussa 2018 Marko Pän-
kälä Ilmajoelta/Seinäjoelta. 

Marko on pitkänlinjan 
reserviläinen ja ”somevel-
ho”. Hän on luonut uuden-

laisen ulottuvuuden näkyä 
mediassa. Jäsenyhdistysten 
kannattaa olla yhteydessä 
Markoon, näin saadaan ai-
kaan yhtenäinen maanpuo-
lustus tapahtumakalenteri.

Varapuheenjohtajana 
on Esko Hakulinen Sei-
näjoelta. Esko toimii Poh-
janmaan Rauhanturvaajat 
puheenjohtajana sekä Suo-
men Rauhanturvaajaliiton 

varapj:nä.
J ä s e n i n ä 
Pirkko An-

tila Ilma-
j o e l t a , 
h ä n 
toimii 
V a s -
t u u n 
Naiset 
ry:ssä 

a k t i i -
v i s e s t i . 

Suuri voi-
main näytös 

o l i  Suomi  sa t a 
vuotta ”Naisten Suomi 
100 - Hevoskyydillä pilvi-
palveluihin", jossa Pirkon 
rooli oli merkittävä.

Kaarlo Karvinen Seinä-
joelta, edustaa Seinäjoen 
Rautatieläisten Soittokun-
taa. Hän on orkesterin pit-
käaikainen puheenjohtaja. 
Soittokunta on alueemme 
maanpuolustustilaisuuksis-
sa esiintyvä sotilasmusiikin 
osaaja.

Kari Ratavaara Kuri-
kasta. Hän on toiminut 
mm. Reserviupseeripiirin 
puheenjohtajana. Edus-
taa Reserviupseeripiiriä. 

Maanpuolustuksen moni-
toimimies.

Jarmo Seppä Seinäjo-
elta. Edustaa Pohjanmaan 
Kadettipiiriä. Kadettipiiri 
toimii koko Pohjanmaan 
alueella. Hän on palvelut 
aktiiviupseerina mm. Sei-
näjoen Sotilaspiirissä sekä 
mm. Vaasassa.

Rahastonhoitajana toi-
mii Hannu Ilolakso Sei-
näjoelta. Pitkäaikainen ra-
hastonhoitaja, sekä entinen 
yhdistyksen sihteeri. Hannu 
on monessa mukana oleva 
maanpuolustuksen aktiivi.

Valtuuskunnan puheen-
johtajisto
Puheenjohtajana Timo Sy-
silampi Seinäjoelta. Timo 
on toiminut mm. Etelä-Poh-
janmaan Reserviläispii-
rin puheenjohtajana sekä 
Reserviläisurheiluliiton 
puheenjohtajana. Monessa 
mukana oleva maanpuolus-
tuksen aktiivi.

I varapuheenjohtaja 
Seppo Peltola edustaa Ete-
lä-Pohjanmaan Sotilaspoi-
kien Kiltaa.

II varapuheenjohtajana 
Lasse Kinnunen entinen 
aktiiviupseeri.

Mikko S. Säntti

Seinäjoen Sotilaspiirin kilta 
löytyy facebookista sekä 
MPKL:n sivuilta.

Seinäjoen Sotilaspiirin tuki 
maanpuolustukseen pysyy Kesäkuu 

4.6.2018 Puolustusvoimien lippujuhlan päivä, 
Koko maa
4.6.2018 Puolustusvoimien paraati, Seinäjoki
14.6. Tukikomppanian tutustumismatka, Haapa-
järvi
vko 25 LMP lehti 2/18 ilmestyy

Heinäkuu 
Piiritoimisto suljettu

Elokuu
8.8. Kesäillan kirkko, Kauhava
15.8. mennessä Res.ups. ylennysesitykset piiri-
toimistolle
11.8. Leinosen Lenkki, Ylihärmä
25.8. Reserviläispyöräily, Vaasa

Syyskuu
4.9. Jatkosodan päättymisen muistotilaisuus, 
Kortesjärvi
4.9. Reserviläispiiri, hallituksen kokous nro 4, 
Seinäjoki
15.9. mennessä LMP lehtijutut piiritoimistolle
15.9. mennessä Res. ylennysesitykset piiritoi-
mistolle
17.9. Reserviupseeripiiri, hallituksen kokous nro 
3, Seinäjoki
31.9 mennessä Mitaliesitykset Reserviläisurhei-
luliittoon

Lokakuu
9.10. Reserviläispiiri, hallituksen kokous nro 5, 
Seinäjoki
vko 43 LMP digilehti 3/18 ilmestyy
vko 43 Reserviläispiirin syyskokous, Jurva

Marraskuu
12.11. Reserviupseeripiiri, hallituksen kokous nro 
4, Seinäjoki
15.11. mennessä LMP lehtijutut piiritoimistolle
26.11. Reserviupseeripiirin syyskokous, Seinäjoki

Joulukuu
5.12. Piirin itsenäisyyspäivän vastaanottotilaisuus
6.12. Itsenäisyyspäivä, Koko maa
17.12. Piiriesikunnan kokous, Seinäjoki
24.12. Jouluaaton kunniavartiot, Koko maa
vko 51 LMP digilehti 4/18 ilmestyy

Tapahtumia 2018
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Kurikan Reservi-
läiset järjestivät 
vuoden ensim-
mäisen ampu-

mataitopäivän Kiimanevan 
ampumaradalla lauantaina 
26.5.2018. Tapahtumasta 
ilmoitettiin paikallisleh-
dessä sekä s-postilla jäse-
nistölle.

Paikalle saapui 19 in-
nokasta osallistujaa, sekä 
kolme kouluttajaa. Kaikki 
osallistujat olivat ensim-
mäistä kertaa tapahtumas-
sa, vaikka tilaisuus järjeste-
tään kaksi kertaa vuodessa. 

Aluksi Kurikan reser-
viläisten puheenjohtaja 
Tuomo Rinta-Tassi toivotti 
paikallaolijat tervetulleiksi. 

Pääkouluttaja, asemes-
tari Eero Matalamäki esitte-
li sotiemme aikaisia aseita 
perusteellisesti. Harvinai-

simpana, Krimin sodan 
aikainen, Oolannin sodassa 
ollut musketöörin musketti.

Esittelyn jälkeen pääs-
tiin itse asiaan, eli ampu-
miseen. Aluksi halukkaat 
saivat ampua sotilaskivääri 
m/39:llä, sekä RK 62 ja No-
rinco rynnäkkökivääreillä. 

Seuraavaksi  eni ten 
odotetut aseet olivat Suo-
mi-konepistooli m/31 ja 
Konepistooli m/44 "Pelti-
heikki." Molemmat ovat 
sarjatuliaseita, joita varten 
Eero oli hakenut luvat sar-
jatuliaseella ampumiseen,  

Mielenkiintoista oli 
huomata, kuinka jokai-
sen kasvoille nousi hymy, 
saadessaan luvan pistää 
Suomi KP:n varmistimen 
etuasentoon ja ensimmäi-
nen sarja lähti. Kaikkihan 
muistamme varmistimen 

toiminnan, edestä antaa, 
keskeltä pihtaa ja takaa ei 
anna.

Sää oli loistava tapah-
tumalle, joka kesti noin 
kolme tuntia. Osallistujista 
ylivoimaisesti parasta oli 
sarjatuliaseella ampumi-
nen. 

Matalamäen pitämä 
ase-esittely herätti kysy-
myksiä, joihin Matalamäki 
vastasi asianmukaisesti. 

Tapahtuma oli menestys 
kaikin puolin, vaikka ajan-
puutteen vuoksi pistooliam-
munta siirrettiin suoritetta-
vaksi syksyn tapahtuman 
yhteydessä. Silloin se jär-
jestetään samassa paikassa, 
eli Kurikan Kiimanevan 
ampumaradalla 25.9.2018. 
Järjestäjät toivovat paikalle 
yhtä innokkaita osallistujia.

Kurikan Kiimanevan 

ampumaradalle on haettu 
hanke-rahoitusta. Kunhan 
lupa-asiat saadaan kun-
toon, niin saamme tulevina 
vuosina harrastaa ampuma-
toimintaa uusitulla radalla.

Tapani Kaistila, Kuri-
kan Reserviläiset ry

Sarjatulta
Vuoden ensimmäisenä ampumataitopäivänä aurinko paistoi ja hylsyt lensivät. Tapah-
tuman järjesti Kurikan Reserviläiset Kiimanevalla ja siihen osallistui 19 innokasta taitajaa.

1 2

3 4

1. Asemestari Eero Matalamäki, kädessä 
Krimin sodan aikainen muske   . Vie-

ressä Tuomo Rinta-Tassi, kädessä Suomi KP. 

2. Pasi Keskimäki ampuu 
ja hylsyt lentävät. 

3. Suomi KP ja Lasse Romppanen. 
Eero Matalamäki seuraa 

ja hymyilee. 

4. Ville Paananen 
ja Norinco.
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Mpk:n hallituk-
sen puheen-
johtaja Tapio 
P e l t o m ä k i 

kertoi Ähtärin reserviläisil-
lassa MPK:n viime vuoden 
toiminnasta, sekä suunni-
telmista siirtää sotilaallinen 
koulutus Puolustusvoimille 
vuodesta 2020 alkaen.

MPK tukee puolustus-
voimien suorituskyvyn 
kehittämistä ja osaamista 
järjestämällä koulutusta. 

MPK:n koulutusjärjes-
telmän tarjonta jakautuu 
puolustusvoimien reser-
viläisille tilaamaan soti-
laalliseen koulutukseen 
(SK), MPK:n toteuttamaan 
avoimeen sotilaallisia val-
miuksia palvelevaan kou-
lutukseen (SOTVA) sekä 
viranomaisten ja kansalais-
ten valmiuksia tukevaan 
varautumis- ja turvallisuus-
koulutukseen (VARTU).  

Lakisääteiset tehtävät
Laki vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta tuli voimaan 
vuoden 2008 alusta ja siinä 
säädetään Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen 
julkiset hallintotehtävät, 
joita ovat:

1. Järjestää vapaaeh-
toiseen maanpuolustuk-
seen kuuluvaa sotilaallista 
koulutusta ja sotilaallisia 
valmiuksia palvelevaa kou-
lutusta sekä vapaaehtoista 
maanpuolustusta koskevaa 
tiedotusta ja valistusta;

2.  Kehit tää naisten 
mahdollisuuksia osallistua 
vapaaehtoiseen maanpuo-

lustukseen ja järjestää sii-
hen liittyvää sotilaallista 
koulutusta ja sotilaallisia 
valmiuksia palvelevaa kou-
lutusta;

3. Ohjata, tukea ja sovit-
taa yhteen jäsenjärjestöjen 
maanpuolustuskoulutusta.

Edellä säädettyjen teh-
täviensä lisäksi yhdistys 
voi järjestää turvallisuus-, 
varautumis- sekä johtamis- 
ja kouluttajakoulutusta sekä 
tehdä aloitteita ja toimia 
muutoinkin maanpuolus-
tuksen hyväksi siten kuin 
sen säännöissä määrätään.

MPK:n antama koulutus 
jakautuu kolmeen ”koriin”: 
Puolustusvoimien tilaa-
maan koulutukseen, soti-
laalliseen koulutukseen eri 
tehtävissä toimiville sekä 
kaikille avoimeen varau-
tumis- ja turvallisuuskou-
lutukseen.

Vuoden 2017 toimintaa
Viime vuonna koulutusta 
annettiin 88.463 vuorokaut-
ta. Siitä Puolustusvoimien 
tilaamaa koulutusta oli 22 
% (19.723 vrk), sotilaalli-
sia valmiuksia palvelevaa 
koulutusta eri tehtävissä 
toimiville 49 % (42.802 
vrk), sekä varautumis- ja 
turvallisuuskoulutusta 29 
% (25.938 vrk). 

Naisille kertyi koulu-
tusvuorokausia 18.579. 
Osallistujia oli yhteensä 
52.026, joista varautumis- 
ja turvallisuuskoulutukseen 
osallistuneita oli 17.893.

MPK on laajentanut 
kyberkoulutusta viime 

vuonna, mutta ei silti pysty 
vastaamaan yhä kasvavaan 
kysyntään. Viime vuonna 
käynnistettiin yhteistyöpro-
jekti Säteilyturvakeskuksen 
kanssa säteilymittausjouk-
kueen koulutuksesta. Pilot-
tikurssi on toteutettu tänä 
keväänä.

MPK:n resurssit 
Viime vuonna tuotot olivat 
yhteensä 3,7 M€. Suurim-
mat tuloerät olivat valtioapu 
1,8 M€, Puolustusvoimat 1 
M€, osallistumismaksut 0,6 
M€. Muista tuotoista mai-
nittakoon Nuku rauhassa 
– arpojen myynnistä ker-
tyneet 167.000 euron tulot.

Valtionapu on säilynyt 
lähes samansuuruisena vuo-
desta 2008 lähtien (v.2008 
1,74 M€). Samanaikaisesti 
toimintavolyymi koulu-
tusvuorokausilla mitattuna 
on kasvanut lähes 80 %. 
Kasvua on ollut kaikessa 
koulutuksessa.  

Menoja kertyi 3,7 M€.  
Suurin yksittäinen menoerä 
on henkilöstökulut noin 2,2 
M€: kuukausipalkkaisia oli 
27 ja suoritepalkkaisia 67.

Kolmen vaihtoehdon 
raportti MPK:n tulevaisuu-
desta 9/2017

Puolustusministeri Nii-
nistö antoi jatkoselvitys-
tehtävän vaihtoehdosta, 
jossa MPK:n sotilaallinen 
koulutus siirrettäisiin Puo-
lustusvoimille ja MPK:ta 
kehitettäisiin sotilaallisia 
valmiuksia palvelevan sekä 
varautumis- ja turvallisuus-
koulutuksen kautta. 

Tehtävänannon mukai-
sesti selvityksen toimenpi-
teillä tuli tavoitella paikal-
lisjoukkojen suorituskyvyn 
lisäämistä, lainsäädännön 
selkiyttämistä, sekä reser-
viläisten sitoutuneisuuden 
ja motivoinnin lisäämistä. 

Selvityksen johtavana 
ajatuksena oli toiminnan 
vapaaehtoisuuden turvaa-
minen ja laajapohjaisuuden 
varmistaminen.

MPK:n mukaan toteutu-
minen edellyttää Puolustus-
voimien henkilöstöresurs-
sien lisäämistä ja MPK:n 
toiminnan rahoituksen tur-
vaamista. Lisäresurssit ovat 
ehdoton edellytys. 

Maamme hallitus on 
tehnyt päätöksen siirtää 
sotilaallisen kriisinhallin-
nan varauksista 6,5 M€ 
vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen kehittämiseen, jotta 
uudistus toteutuu. 

Puo lus tu smin i s t e r i 
Niinistö on asettanut työ-
ryhmän valmistelemaan 
tulevan muutoksen edellyt-
tämiä lainsäädäntömuutok-
sia. Työryhmän on saatava 
työnsä valmiiksi kesäkuun 
loppuun mennessä.

MPK v ie t t ää  25  – 
vuotisjuhlaa Haminassa 
1.8.2018. 

Heikki Makkonen

Mpk:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Peltomäki kertoi Ähtärin reser-
viläisillassa MPK:n viime vuoden toiminnasta, sekä suunnitelmista siirtää 
sotilaallinen koulutus Puolustusvoimille vuodesta 2020 alkaen.

Muutokset odottavat 
25–vuotiasta MPK:ta

Ähtärin Reserviupseerikerhon varapuheenjohtaja Lasse Raassina luovu    MPK:n puheenjohtaja Tapio Peltomäelle Snowpanda 
Ähtäri Zoo –pipon. 

Kisapaikkana Tuomarniemi tarjosi puitteet 
metsäisille kysymyksille. Lajituntemuksen 

lisäksi piti arvioida merkityn kohteen kasvupaik-
katyyppi. Tämä kysymys liittyi ”malli Cadan-
deriin”, sillä

A.K. Cajander oli 1920- ja 1930-luvulla johta-
va suomalainen metsäalan auktoriteetti. Tutkijana 
hänet tunnetaan erityisesti metsätyyppiteorian ke-
hittäjänä.  Politiikassakin Cajander oli keskeinen 
vaikuttaja, jonka ura huipentui pääministerikau-
teen talvisodan alla.

Arviointi- ja ammuntatehtävien lisäksi päästiin 
heittämään puukkoa: ei muuten ollut helppoa saa-
da puukkoa uppoamaan puuhun, kun heittomatka 
oli vain metrin.

Kisan lopussa oli kirjallisten kysymysten vuo-
ro. Muistaisitko sinä, kuinka monta naista haki 
asepalvelukseen tänä vuonna, milloin lakkautet-
tiin Pohjan Prikaati tai mikä on Puolustusvoimien 
sodan ajan joukkojen vahvuus?

Visainen oli myös oli myös urheilutietämystä 
mittaava kysymys: ” Kuka seuraavista on ainut 
ähtäriläissyntyinen olympiaurheilija; Anton Col-
lin, Matti Raivio vai Heikki Kivikko?”

Oikea vastaus on Heikki Kivikko, joka hiihti 
Calgaryn 1988 talviolympialaisissa vapaan tyylin 
50 kilometrillä 29:nneksi. Suomen mestaruuden 
Kivikko voitti vapaan tyylin 50 kilometrillä 
vuonna 1988.

Viiden joukkueen kisassa ykköseksi tuli Rä-
jähdekeskuksen joukkue, toiseksi Reserviupsee-
rien ykkösjoukkue ja kolmanneksi Reserviläisten 
kakkosjoukkue. Kiertopalkintona olevan tykinhyl-
syn sai vuodeksi Reserviupseerien ykkösjoukkue.

Heikki Makkonen

Herrasmies-
kisa Ähtärissä

• Ähtärissä järjestetään vuosi  ain maanpuo-
lustusjärjestöissä toimiville herrasmieskisa, 

jonka järjestelyistä vastasi tänä vuonna Ähtä-
rin Reserviupseerikerho. 

• Kisassa punni   in so  laallisten  etojen ja 
taitojen lisäksi mm. kasvien lajituntemusta.

Mikä?

Viiden joukkueen kisassa ykköseksi tuli Räjähdekeskuk-
sen joukkue.
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Pop up -tapahtuman 
päivämääräksi va-
littiin 7.5. syystä, 
että tuona päivänä 

tuli kuluneeksi 100 vuotta 
siitä, kun ensimmäiset suo-
malaiset sotilaat pääsivät 
nauttimaan sotilaskodin 
antimista suomalaisessa 
sotilaskodissa Vuorikadulla 
Helsingissä.

Ähtärin Sotilaskotiyh-
distyksen pop up –tapah-
tumassa myytiin perin-
teiseen tapaan kahvia ja 
munkkeja. Tilaisuudessa 
kerrottiin sotilaskotityöstä 
sekä myytiin arpoja. Illalla 
sotilaskotiyhdistys järjesti 
yhdessä seurakunnan kans-
sa kirkkokonsertin Ähtärin 
kirkossa sotilaskotityön 
hyväksi. Konsertin solis-
tina oli musiikkikapteeni 
evp. Hannu Haahkala, jota 
säesti kanttori Jukka Kul-
ju. Konsertissa kuultiin 
mm. Sotilaspoika, joka on 
sotilaskotisisarten ja Soti-
laskotiliiton kunniamarssi.

Sotilaskotityötä 100 
vuotta - juhlakirja ilmestyi 
pop up –päivänä. Pentti 
Airion kirjoittama kirja jae-
taan, ainakin Ähtärissä, kai-
kille yhdistyksen jäsenille.

Sukkia tuntemattomille 
sotilaille
Ähtärin Sotilaskotiyhdistys 

on perustettu vuonna 1960. 
Jäseniä yhdistyksessä on 
nelisenkymmentä. Toimin-
nan jatkuminen näyttää tur-
vatulta, sillä tässä vaiheessa 
on jo kolme pikku lottaa 
mukana toiminnassa.

Viimeisen kymmen 
vuoden aikana Ähtärin So-
tilaskotiyhdistyksen jäsenet 
ovat muistaneet varusmie-
sinfoissa villasukilla tule-
via varusmiehiä. Perinne 
alkoi kymmenen vuotta 
sitten, jolloin 90 vuotta 
täyttänyt Sotilaskotiliitto 
kampanjoi tekemään vil-
lasukkia tuntemattomille 
sotilaille. Kahvituksia so-
tilaskotiyhdistys järjestää 
kutsunnoissa.

Varsin työntäyteistä 
aikaa Ähtärin Sotilasko-
tiyhdistyksen jäsenille oli 
sotilaskotitoiminnan jär-
jestäminen Mini-Suomessa 
1990-luvun alussa. Sotilas-
koti oli avoinna kesäisin 
4-5 viikkoa. Toiminta antoi 
intoa ja toi ystäviä ympäri 
Suomen. Sotilaskoti oli 
Puolustusvoimain osas-
tolla, jonka varusmiehet 
tulivat useista eri varus-
kunnista.

Katri Bergholm- mitali
Katri Bergholm -mitalia 
lyötiin 300 kappaletta Soti-
laskotiliiton kunniapuheen-

johtajan kunniaksi vuonna 
1949. Myöntämisen edel-
lytyksenä on, että mitalin 
saaja on omakohtaisella 
henkisellä panoksellaan 
itsenäisesti rikastuttanut 
sotilaskotitoimintaa, kehit-
tänyt sitä ajan vaatimusten 
mukaan, sekä lujittanut 
jäsenten yhteenkuuluvuut-
ta. Mitalin myöntämisen 

mukana tulee kunniakirja ja 
kunniamerkkinauha.

Tällaisen huomionosoi-
tuksen kohteeksi on päässyt 
Ähtärin Sotilaskotiyhdis-
tyksen nykyinen puheen-
johtaja Anneli Valkama. 
Hän on ollut sotilaskoti-
työssä mukana vuodesta 
1986 ja on toiminut pu-
heenjohtajana vuodesta 

2002.
Mikä sai Annelin liit-

tymään vihreisiin sisariin?
– Lapsuusvuosina kuu-

lin kotona isäni kertomuk-
sia sota-ajan asioista ja 
varttuessani sisäistin kä-
sitteen koti, uskonto ja 
isänmaa. Kasvoi tunne, että 
haluan sotilaskotisisareksi 
ja mm. Varikon (Räjähde-

keskuksen) ohi kulkiessani 
tunne isänmaa hyväksi teh-
tävästä työstä vain vahvis-
tui, Anneli kertoo.

– Tätä työtä tehdään 
hymyllä ja sydämellä!

Heikki Makkonen

SOTILASKOTI HYMYLLÄ JA SYDÄMELLÄ
Sotilaskotijärjestö on maamme vanhin vapaaehtoisuuteen perustuva maanpuolustusjär-
jestö. Sata vuotta tuli täyteen tänä vuonna ja juhlavuoden kunniaksi sotilaskotiyhdistyk-
set järjestivät Pop up –tapahtumia 7. toukokuuta eripuolilla Suomea. Yksi tapahtuman 
järjestäjä oli Ähtärin Sotilaskotiyhdistys ry.

Kauhajoen reserviup-
seeriyhdistys järjesti 

yhdessä MPK:n kanssa 
29.4.2018 pistoolinampu-
misen peruskurssin Sotkan 
ampumaradalla Kauhajo-
ella. 

Vaikka aamupäivällä 
hieman satoi, voitiin pis-
tooliampumaradan ampu-
makatosta hyväksikäyttäen 
käydä päivä joustavasti 
läpi. 

Mukana oli 13 ampujaa 
ympäri Etelä-Pohjanmaa-
ta. Koulutustapahtuman 
päämäärä oli turvallisella 
ja oikeaoppisella aseen-
käsittelyllä saada aikaa 
mahdollisimman hyvä am-
pumatulos. 

Päivä aloitettiin tur-
vallisuusohjeilla, CZ 75:n 
purkamisella ja huollolla. 
Ase lipastettiin oikealla 
määrällä ammuksia ja käy-

tiin ampumassa. Huomiota 
kiinnitettiin oikeaan aseot-
teeseen, kotelosta vetoon, 
tähtäinkuvion asettamiseen 
ja laukaisuun.

Kouluttajana toimi Ju-
hani Alkio Kauhavalta. 
Päivä sujui tehokkaasti. 
Ammuttiin 65 laukausta. 

Lopuksi ammuttiin Nato 
mallin kilpailuna kasa-am-
munta. Voittaja sai kasan 
13 cm sisään 25 metristä.

Jarmo Mäki-Ketola

Pistooliampujan ABC

Pop up –päivänä paikalla olivat Irja Rantala (vas.), Anneli Valkama, Marja-Ter  u Rauhala, Marja-Liisa Salminen ja Helena Kumpula. 
KUVA: HEIKKI MAKKONEN

 Pistoolinampumisen peruskurssi käy  iin loppuun as   sateesta pii  aama  a. KUVA: TUOMO TUURI
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Sää suosi Lauhan laskeutuminen 
tapahtumaa
Yhdeksäs Kauhajoen 

ja Isojoen reserviup-
seerien järjestämä Lauhan 
laskeutuminen –kävelyta-
pahtuma oli onnistunut. Sää 
oli hieno eikä hyttysetkään 
olleet vielä vaivana. 

Osallistujia oli vauvasta 
vaarin runsas 120 henkeä 
. Perhekuntia oli muka-
vasti mukana ja Kuorta-
neen ladun linja-autollinen 
osallistujajoukko ansaitsee 
erityisen kunniamaininnan.

Reitistöä oli jonkin ver-
ran muutettu, lähtö ja maali 

olivat Spitaalijärven maas-
tossa. Spitaalijärven uusittu 
grillikatos tarjosi erinomai-
set puitteet tapahtumalle. 

Edellisvuosien osallis-
tujien toivomusten mukaan 
10 ja 20 kilometrin lisäksi 
tarjolla oli myös viiden 
kilometerin reitti.

Alkupuheen ja matkaan 
lähettämisen suoritti to-
tuttuun tapaan Kauhajoen 
reserviupseerikerhon Erkki 
J. Hautala.

Tuomo Tuuri

Lähtöä odotellessa. 
KUVAT: TUOMO 
TUURI

HUISSI XII 
SYYS-SRA 
KILPAILU
LÄHESTYY

Yliluutnantti (res.) Veli Suvanto - Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki
Yliluutnantti (res.) Juha Levonen - Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki

Rikosylikonstaapeli evp. Tapani Tikkala - Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
Sotilasmestari (res.) Jarmo Koskela - Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein

Ylikersantti (res.) Harri Yli-Rahnasto - Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein
Kapteeni (res.) Marko Kaappola - Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali
Kapteeni (res.) Aarno Heinonen - Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali

Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirit muistivat 4.6.2018 yhteistyökumppaneitaan Reserviläispiirien 
mitalilla.

Eversti evp. Jorma Jokisalo, 
Everstiluutnantti Mika Piiroinen, 

Majuri David Prosi
Majuri Rami Takamaa
Majuri Tomi Sihvonen

Majuri Juha Olli
Majuri Jani Kauhajärvi

Kapteeni Joni Hanhisalo
Kapteeni Sami Salmivuoril
Yliluutnantti Matti Kujala
Yliluutnantti Tom Wargh
Yliluutnantti Tom Sundell

Luutnantti Harri Kevari
Toimistosihteeri Tiina Salli

Toimistosihteeri Pirjo Haapala
Toimistosihteeri Kirsti Tikka

Toimistosihteeri Sari Latvakoski

ONNITTELEMME
Puolustusvoimien lippujuhlan päivänä 4.6.2018 palkitut 

henkilöt

Sunnuntaina syyskuun 9. päivä kisataan jälleen 
Ilmajoen Huissin Tervahaminan ampumara-

dalla Syys SRA kilpailu. 
Kilpailu on järjestyksessään kahdestoista 

SYYS-SRA kilpailu, joten jo paikkansa vakiin-
nuttaneesta kilpailusta tai oikeastaan tapahtu-
masta voidaan puhua. 

Kilpailijamäärä on ollut hienoisessa kasvussa 
viime vuosina ja odotammekin kisaan jälleen 
runsasta osanottoa. Osanottajia kilpailuun tu-
lee ympäri Suomen ja toivomme myös E-P:n 
Reserviläispiirien alueelta runsasta osanottoa 
tähän kilpailuun. 

Kilpailu on myös SRA Cupin osakilpailu. 
Päävastuun kilpailun järjestämisestä ja organi-
soinnista kantaa Ilmajoen Reserviläiset, mutta 
kukaan ei oo yksin mitään; Peräseinäjoen ja 
Jalasjärven Reserviläiset tukevat kilpailua rastien 
suunnittelussa, rakentamisessa kuin tuomarointi-
tehtävissäkin. Yhteistyö on ollut hyvää jo useam-
pina vuosina ja voin vakuuttaa, että huumoria ja 
hyviä juttuja tässä porukassa riittää.

Jos piirin alueella on muita asiasta innostunei-
ta yhdistyksiä tai henkilöitä yhdistyksen sisältä, 
jotka haluaisivat osallistua kilpailun järjestelyyn, 
niin olkaa yhteydessä kilpailunjohtajaan.
Ilmoittautuminen itse kilpailuun ja toimitsija-
tehtäviin avautuu heinäkuun alussa. Ilmoittaudu 
kilpailuun viipymättä, kun ilmoittautuminen 
avautuu.

Toimitsijakilpailu pidetään lauantaina 8.9. 
ja pääkilpailu 9.9.2018
Lisätietoja kilpailusta tulee Ilmajoki RES 
www-sivuille, toiminta-ampujiin sekä RESUL 
kalenteriin ilmoittautumisen avauksen yhtey-
dessä, eli heinäkuun alkupuolella.

Kilpailussa tulee olemaan 5-6 tasokasta 
rastia, runsaasti laukauksia kaikilla reserviläis-
aseilla ja erinomaaset trahteerit. Palkinnot, kuten 
myös Sponsoreilta saadut arpajaispalkinnot 
kisassa ovat olleet loistavat, joten kilpailuun 
mukaan lähtemiselle on enemmän kuin hyvä syy! 
Merkkaa jo tässä vaiheessa kalenteriisi viikko 
36 varatuksi Huissi SYYS VII SRA-kilpailulle. 

Pasi Löppönen
 Ilmajoen reserviläiset ry

Kilpailu järjestetään 
9.9.2018 Tervahaminan 
ampumaradalla.

Tervetuloa 
kisaamaan 
Ilmajoelle!
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Huhtikuu tuli taas 
turhan äkkiä ja 
Kap teen in t a lon 

pariviikkoinen käyttösulku 
alkoi huoneiden tyhjentä-
misillä, sekä huonekalujen 
suojauksilla varastossa. 

Tässä vaiheessa alkoi 
hirmuinen seinien ja paik-
kojen suojaus. Huoneiden 
tyhjentämisen jälkeen huo-
mattiin nastakenkien jälkiä 
kaikissa talon huoneissa, 
jopa vessassakin. 

Lattia oli kuin pora-
koneen jäljiltä, ei tarvittu 
jäljestämisen mestaria kul-
ku-uran seuraamisessa.

Siinä vaiheessa otettiin 
yhteys Laihian kunnan tek-
niseen johtajaan Jari Man-
sikka-Ahoon, jolta saatiin-
kin hyvä neuvo ja opastus. 
Talo on 135 – vuotias, liian 
hyvää jälkeä, vaan käytön 
jälkiä tulee olla näkyvissä. 

Seuraavaksi otettiin yh-
teyttä Maalaus ja Saneeraus 
Jukka Rajamäkeen. Hä-
neltä saatiin ammattimie-
hen neuvot, millä reikäiset 
lattiat tasoitetaan ja miten 
ne hiotaan. Lattioissa oli 
muutakin kulumaa, mutta 
nastakengät olivat tehneet 

pahimmat vahingot.

Yhtä kokovartalo jump-
paa
Lattian kunnostus kävi 
kokokovartalo jumpasta,  
mutta hengityssuojaimen 
ja ajan kanssa siitäkin sel-
vittiin. Huumorinkukka ei 
kukkinut lattiaa paklatessa 
ja lopuksi hiontatyössä, ja  
minua pitikin kuulemma 
puhutella varovasti. 

Sitten alkoi varsinai-
nen salapoliisityö, sillä eri 
maalien sävynumerot olivat 
hukkateillä. Jälkeenpäin 
selvisi, että osa maaleista 
oli erään maalimestarin 
omia värisekoituksia. 

Onneksi ammatti-ihmis-
ten ja tekniikan ihmeiden 
avulla pystyttiin päättele-
mään eri värisävyt talossa. 

Maalaus pääsi viimein 
alkamaan. Työtä tehtiin 

aina, kun ehdittiin iltaisin 
ja muutamana viikonlop-
punakin oltiin maalaus-
hommissa.

Odotus oli, että ker-
tamaalaus riittäisi, mutta 
maalauskertoja tuli lopulta 
kaksi jokaisen huoneen lat-
tiaa kohden. Maalia saikin 
hakea jatkuvasti lisää ja 
sitä kuluikin liki 100 litraa 
lattioihin.

Muutaman kerran itse-
kunkin piti korjata omia ja-
lanjälkiään vasta maalatulta 
lattialta, kun epähuomiossa 
käveltiin pari askelta vää-
rässä paikassa.

Karmia, kynnyksiä ja 
lattialistoja piisasi
Lattioiden maalauksien 
jälkeen alkoikin se kamalin 
osa, eli käden tarkkuutta 
vaativat maalaukset. 

Sanoin itse heti aikai-

Kapteenintalon kuulumisia
Kapteenintalo on taas entisessä loistos-
saan! Parhaimmat kiitokset kaikille talkoissa 

Sotiemme veteraanit museolle uudet tilat

Laihian reserviläisten 
ja varsinkin sen mu-
seojaoston jäsenten 

raskas huoli on väistynyt, 
sanoo museojaoston pu-
heenjohtaja Olavi Koski-
nen. 

Museo saa uudet ja hy-
vät tilat käyttöönsä syksyn 
aikana aivan Laihian kes-
kustasta, kirkon vieressä 
olevasta pankkikirjastota-
losta. 

Laihian kunnan sivis-
tyslautakunta päätti mu-
seojaoston hakemuksesta 
vuokrata reilut 80 neliön 
tilat kirjaston vierestä. 

Lähtötilanteena oli se 
että museolle olisi tullut 
ajolähtö nykyisistä tilois-
taan syksyn aikana, kou-
lun tilojen korjaus tarpeen 
takia. 

Museojaostolle ei jäänyt 
muuta vaihtoa ehtoa, kuin 
ilmoittaa kunnalle, että 
museo tullaan lopettamaan, 
koska omaehtoisella tilojen 
etsinnällä emme ole löytä-
neet korvaavia tiloja. 

Onneksi poliittisesti va-
lituilta päättäjiltä, sekä Lai-
hian kunnalta löytyi tahtoa 

pelastaa oman kunnan so-
tiemme veteraanit museo, 
siitä heille rehti kiitos!

Avajaiset syksyllä
Kesälomien jälkeen aloite-
taan tavaroiden siirto van-
halta paikalta uusiin museo 
tiloihin ja museon raken-
tamisessa saadaan apuja 
Pohjanmaan museolta. 

Kenelläkään jaoston 
jäsenellä ei ole kokemusta 
vastaavasta työstä, joten 
parempi käyttää apuna am-
mattilaisia, niin tulee ker-
ralla kunnolla tehtyä. 

Aloitamme tarvittavien 
lisävitriinien yms. hankki-
misen välittömästi, onhan 
nyt tilaa uudessa museossa 
moninkertaisesti enemmän 
kuin aikaisemmassa. 

Kun kaikki saadaan val-
miiksi, niin sen jälkeen 
meillä on mahdollisuus pi-
tää museota avoinna ja esi-
tellä laihialaista historiaa, 
alkaen Vapaussodasta ja 
päättyen rauhanturvaajiin. 

Museossa tullaan myös 
säilyttämään ja arkistoi-
maan sotavuosien esineis-
töä. Museoon voi tuoda 

myös esineistöä sotavuo-
silta säilytykseen, erikseen 
niin sovittaessa. 

Opas te t tu ja  museo 
käyntejä tullaan järjestä-
mään oppilaitoksille eri tee-
mapäivien mukaan. Lisäksi 
samassa kerroksessa olevan 
kirjaston kanssa yhteistyötä 
tehdään monin eritavoin.

Konekivääri olalle ja 
mars mars!
Ehkei aivan tuolla tavalla 
museon erityyppiset de-
aktivoidut aseet siirtyneet 
uuteen paikkaan, mutta var-
maan erilaisia valmisteluja 
siirto aiheuttaa. Mutta eikö-
hän yhteistyössä poliisivi-
ranomaisten kanssa siirto ja 
säilytys tule onnistumaan. 

Erilaisia hälytyslaitteis-
toja kyllä asennetaan tule-
viin museotiloihin ja onhan 
jo sekin hyvä este voroille 
museon tilojen ollessa toi-
sessa kerroksessa. 

Hissi toki rakennukses-
sa on, joka mahdollistaa 
huonojalkaisenkin pääsyn 
museon tiloihin. Syksyllä 
pidetään avajaiset yhteis-
työssä kirjaston kanssa 

ja tarjotaan vierailijoil-
le laihialaisittain erittäin 
poikkeuksellisesti ilmaista 
hernekeittoa ulkona pienen 
SA- kalustonäyttelyn kera.

Jaosto joka on yhteinen
Laihian Sotaveteraanien 
lahjoitettua museonsa re-
serviläisille päätettiin jo 
silloin, että museon tulee 
olla kaikkien laihialaisten. 

Jaostoon mukaan kut-
suttiin edustajia eri yhtei-

söistä ja järjestöistä. 
Museojaoston kokoon-

pano koostuu reserviläisis-
tä: Olavi Koskinen, Petri 
Åkerman, Raimo Viini-
kainen, Heikki Tarkkanen. 
Laihian kuntaa edustaa 
kirjastotoimenjohtaja Kati 
Koivisto, Laihian Seura-
kunnan suntio Markku Ny-
känen, Laihian Yrittäjistä 
Antti Salminen, Laihian 
Rotareista Jyrki Leppilahti. 

Jaosto on ottanut mu-

seoasian todella omakseen 
ja yhteistyössä asiat ovat 
sujuneet hyvin jonka jaos-
ton puheenjohtajana voin 
vahvistaa. 

Kaikki kokevat, että 
laihialaista historiaa Va-
paussodan ajoista alkaen 
raskaisiin sotavuosiin tulee 
säilyttää ja kerätä talteen.

Olavi Koskinen

Tässä tulee olemaan Laihian so  emme veteraanien museon pääsisäänkäyn  . KUVA: OLAVI KOSKI-
NEN

Kapteenintalo sijaitsee Hulmin puistossa kolmos  en varressa, Laihialla.

• Kapteenintalo sijaitsee Hulmin puistossa, Laihialla.
• Puisto ja talo ovat kaikki, mitä on jäljellä Autonomi-

sen Suomen sotaväen 10. reservikomppanian varuskun-
nasta, joka toimi Hulmilla vuosina 1881-1900. 

Mikä?
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simmista kokemuksistani 
viisastuneena, että en var-
masti itse ala maalaamaan 
niitä. Onneksi ei tarvin-
nutkaan. 

Tässäkin tapauksessa 
maalauskertoja tuli vähin-
täänkin kaksi. Ovien maa-
laukset jätettiin suosiolla 
tekemättä, sillä ne eivät 
alunperinkään kuuluneet ta-
lon saneeraushankkeeseen. 

Nyt kun talo on melkein 
kokonaan sisältä hankkeen 
mukaisesti maalattu ja ka-
lusteet kannettu takaisin, 
voi ihailla tulosta. Talon 
arvokas ja historiallinen 
henki on edukseen. 

Meitä talkoolaisia oli 
töissä, kuka enemmän ja 
kuka vähemmän, kaikkiaan 
10 henkilöä. Työtunteja 
kertyi noin 500 ja viimeis-
tään tässä vaiheessa voi 
todeta sen valtavan työmää-
rän, minkä Laihian Lions 
Club teki korjatessaan ja 
pelastaessaan Kapteenin-
talon varmalta hävitykseltä. 

Myös reserviläisnaiset 
antoivat työpanoksensa 
talkoissa, maalipensselit 
kyllä pysyivät heidänkin 
käsissään, siinä kuin mies-
tenkin. Saattoipa käydä 
niinkin, että kun äijät eivät 
kiireiltään ehtineet talkoi-
siin, he maalasivat listoja 

ja oven karmeja. 

Talo toimintaan ja käyt-
töön
Talkoisiin varattu aika tun-
tui menevän todella äkkiä. 
Kukaan talkoolaisista ei 
ole ammatikseen maala-
ustöitä tekevä, joten työ ei 
valmistunut yhtä nopeasti, 
kuin ammattilaisilta. Mutta 
ei talkootyön tarvitsekaan. 

Me kaikki talkoissa mu-
kana olleet voimme rehdisti 
sanoa, että olemme omalta 
osaltamme olleet turvaa-
massa historiallisen raken-
nuksen säilymistä. 

Kapteenintalossa on jo 
nyt maalaustöiden jälkeen 
ollut erilaisia juhlia, ko-
kouksia ja koulutuksia. 

Vielä on pieni osuus ta-
lon maalaustöistä tekemät-
tä, mutta ne saadaan tehtyä 
muuta toimintaa talossa 
häiritsemättä.

Olavi Koskinen

Suurilla voitoilla sisa-
ret eivät voi pröys-
täillä, mutta pienikin 

apu on tarpeen sotilaskotien 
toiminnan ylläpitoon.

Etelä-Pohjanmaalla ei 
ole enää omia varuskuntia, 

joten sotilaskotisisarten 
hankkimilla tuloilla tuetaan 
varusmiesten hyvinvointia 
muualla. Pyyteetöntä työtä.

– Asia lähentää sotilas-
kotiyhdistyksiä eri paikka-
kunnilla, Salmivuori toteaa. 

– Nytkin saimme naa-
purien sisaria apuun Vaa-
sasta ja Kokkolasta, koska 
valtakunnallinen paraa-
titapahtuma oli tavallista 
merkittävämpi.

Makkaraa, hernekeittoa 

ja tietenkin munkkikahvia 
näytti aika-ajoin suorastaan 
jonotettavan. Ilman naapu-
riapua asiakkaiden palvelu 
olisi ajoittain tikahtunut 
ruuhkaan.

Nostalgiaa ja iloisia 
nautiskelijoita
Kahvijonoissa näkyi olevan 
kaikenikäisiä nautiskelijoi-
ta. Ikääntyneimmät palasi-
vat ajatuksissaan ja sanois-
saan kahvia hörppiessään 
muistelemaan omia varus-
miesaikojaan. 

1960-luvulla pitkokah-
vit Niinisalossa maksoivat 
suunnilleen yhden päivära-
han verran. Hintansa väär-
tiä sisarten tarjoama kahvi 
oli jo silloinkin.

Viileähkönä paraatipäi-
vänä kuuma hernekeitto 
tai sisarien keittämä kahvi 
pani veret kiertämään, jotta 
tarkeni tutustua taas kalus-
tonäyttelyyn ystävällisten 
ja asiansa osaavien varus-
miespalvelijoiden opas-

tuksella. Kuppinsa kanssa 
tarjoilutiskiltä lähtevien 
nautiskelijoiden kasvoilta 
näki, että nyt sotilaskotisi-
sarten kahvi herätti mieli-
hyvää jo tuoksullaan.

Sisar on aina sisar
Sotilaskotiteltan edustal-
la lehtipuun siimeksessä 
istuskeli vilinää seuraa-
massa myös 95-vuotias 
sisar Sinikka Piisilä. Hän 
halusi tulla mukaan paraa-
titapahtumaan viettämään 
järjestönsä juhlavuotta eli 
100-vuotista olemassaoloa. 
Mukana hän kertoi toimin-
nassa olleensa jo ennen 
sotia.

Mikä veti veteraani-
sisarta vielä tälläkin ikää 
mukaan nuorempia kolle-
goitaan tapaamaan?

– Sisar on aina sisar, 
Sinikka-sisar vakuutti hy-
mynkare huulillaan. Siinä 
on nuoremmille sisarille 
kokemusasiantuntijan kan-
nustava viittaus.

Sotilaskotiyhdistys kai-
paa toimintaan mukaan 
myös nuorempia sisaria.

– Emmehän mekään 
tätä palvelutyötä olisi näin 
pitkään tehneet, jos se ei 
antaisi tyydytystä niin itsel-
lemme kuin asiakkaillekin, 
Maija Salmivuori pohtii. 
– Tervetuloa vain vihreiden 
sisarten joukkoon, sisar 
Salmivuori toivottaa.

Matti Latvala

Vapaaehtoistyömme koituu varusmiesten hyväksi
Seinäjoen ehtoisilla sotilaskotisisarilla on ollut 100-vuotistapahtumien merkeissä vuoden mittaan parisen kym-

mentä lähtöä. 

Iloisia sisaria ja tyytyväisiä 
so  laskodin asiakkaita. KUVA: 
MATTI LATVALA

Alkumusiikki
Axel von Kothen: Rukous

Ylihärmän soittokunta
Avaussanat

E-P:n res.piirien hengellisen - ja perinnetoimikun-
nan puheenjohtaja. Heikki Koivisto

Virsi 574:1,2,6
Musiikkia

Kauhavan Veteraanikuoro laulaa, johto Esko 
Kivimäki, säestää Eerikki Tienhaara

Puhe, Ilmavoimien pappi, kenttä rovasti Kari 
Mannermaa

Musiikkia
Naistrio: Eija Korpi, Helena Visti ja Vuokko 

Sulkakoski
Puolustusvoimien tervehdys, Pohjanmaan 

aluetoimisto evl. Mika Piiroinen
Kolehtivirsi 173

Kolehti kannetaan reserviläisten keskuudessa 
tehtävään hengelliseen ja perinnetyöhön
Pä ä tö shartaus, kirkkoherra Jyrki Jormakka

Virsi 581, Soittokunta säestää
Kiitokset ja kutsu kirkkokahville

Kauhavan Reserviupseeriseuran puheenjohtaja 
Jukka Peura

Musiikkia
Veteraanin iltahuuto, Veteraanikuoro, soitto-

kunta säestää

Kahvitarjoilu seurakuntakodilla.

Maakunnallinen 
reserviläisten kesäillan 
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Suomi joutui 
venä lä i s ten 
a la i suudes-
s a  e n n e n -
n ä k e m ä t -

tömän sorron kohteeksi, 
kun1900-luvun alussa mm. 
suomalainen sotaväki lak-
kautettiin. 

Ensimmäinen maail-
mansota muutti tilannetta 
niin, että keisarin valta 
venäjällä alkoi horjua ja 
Suomi ryhtyi salaa venä-
läisiltä hankkimaan sotilas-
koulutusta Saksasta. Noin 
2000 jääkäriä sai siellä 
johtajakoulutuksen.

Vuoden 1917 vallanku-
moukset Venäjällä mahdol-
listivat Suomen itsenäiseksi 
julistautumisen 6.12.1917. 
Venäjä tunnusti Suomen 
itsenäisyyden ensimmäise-
nä siksi, että uskoi Suomen 
myös liittyvän työväestön 
avulla Venäjän yhteyteen 
kommunistisessa hengessä. 

Tammikuun lopulla 
1918 suomalaiset punaiset 
kaappasivat vallan Ete-
lä-Suomessa Stalinin ke-
hotuksesta ja venäläisten 
tuella. 

Suomen laillinen hal-
litus pakeni Pohjanmaalle 
Vaasaan, jossa hallituk-
sen joukot muodostettiin 
suojeluskuntien varaan. 
Tammisunnuntaista 28.1.18 
alkaen vallattiin venäläiset 
varuskunnat Pohjanmaalla 
ja aiemmin jo Karjalassa.   
Tästä tammisunnuntaista 
katsotaan Suomen Vapaus-
sota alkaneeksi.

Saksasta saapui jää-
käreiden pääjoukko 25.2. 
Vaasaan ja heidät hajo-

tettiin valkoisen armeijan 
joukkojen johtajiksi ja kou-
luttajiksi. Sodan epämääräi-
nen rintamalinja muodostui 
suunnilleen Pori, Vilppu-
la, Mäntyharju, Antrea ja 
Rauttu tasalle. Valkoiset 
hallituksen olivat joukot tä-
män linjan pohjoispuolella. 

Sodankäynti oli aika 
erikoista. Yleensä päivällä 
sodittiin ja yöllä nukuttiin. 
Ja jos tuli tarvetta huoltaa 
joukkoja, niin lähdettiin ko-
tiin täydennystä hakemaan. 

Vilppulan taisteluista-
kin pohojalaaset kesken 
kaiken lähtivät omin päin 
kotiin saunomaan.

Sodan ratkaisevin taiste-
lu käytiin Tampereella. Sen 
valkoiset valtasi-
vat huh-

t i -
k u u n 
alkuun m e n -
n e s s ä . Samanaikaisesti 
saksalainen divisioona nou-
si maihin Hangossa ja val-
tasi Helsingin suomalaisten 
avustamana. 

Huhtikuun loppuun 
mennessä valkoiset olivat 
vallanneet Lappeenrannan 
ja Viipurin. Sotatoimien 
katsotaan päättyneeksi Inon 
linnoituksen valtaukseen ja 

Mannerheimin joukko-
jen voitonparaatiin Helsin-

gissä 16.5.1918.
Nyrkkisääntönä sodasta 

kokonaisuutena voidaan 
todeta: Ennen Vapaussotaa 
Suomessa oli miehittäjinä 
satatuhatta venäläistä so-
tilasta. 

Sotatoimiin katsotaan 
liittyneen myös saman ver-
ran sekä punaisia, että val-
koisia eli 100 000. 

Punaisten taistelua oli 
tukemassa kymmenentu-
hatta venäläistä sotilasta 
ja vastaavasti valkoisten 
hyökkäystä vahvisti saman 
verran saksalaisia. 

Punaisten aseistus ja 
huo l to  o l iva t t äys in 
v e n ä - läisten 

v a -
r a s -
s a . 

Valkoisten 
aseistus oli Saksasta 

saatua ja vallatuista ve-
näläisistä varuskunnista 
otettuja. 

Valkoisten harjoituk-
sissa kiväärit jouduttiin 
korvaamaan jopa heinä-
seipäillä.

Sodan tappiolukujen 
muistisääntönä on: Vajaat 
kymmentätuhatta kaatu-
neina ja sen alle teloitet-
tuja/surmattuja ja yli 10 
000 vankileireillä lähinnä 
espanjantautiin kuolleina 

– tappiot yhteensä alle 30 
000.

Kun vertaamme näitä 
lukuja muihin vastaavan 
sodan käyneisiin maihin, 
niin on todettava Suomen 
selvinneen Vapaussodas-
taan suhteellisen pienin 
tappioin.

Sodan järkyttävyydestä 
jäi monille elinikäisiä trau-
moja – presidentti Urho 
Kekkosellekin, kun hän 
joutui Haminassa ammut-
tamaan punaisten vanki-
ryhmän.

Punaisten terrorisodan 
alussa ja valkoisten suo-
rittamat teloitukset sodan 
lopussa saivat tässä ”sisäl-
lissodassa” haavoja, jotka 
talvisodassa yhteisen vi-
hollisen edessä unohdettiin. 

Valitettavasti nykyi-
sin näitä haavoja jälleen 
avataan ja tilastoja pai-
sutellaan. Totuushan on, 
että siviilissäkin kuollaan 
ja varsinkin aliravittuina. 
Vuonna 1918 Suomessa ei 
ruokaa ollut tarpeeksi – ei 
ainakaan kaupungeissa, 
eikä varsinkaan vankilei-
reillä. 

Suomen vapaussodan 
rauha solmittiin Tartossa 
1920. Sen perusteella raja 
Venäjän (NL) kanssa so-
vittiin niin, että Karjalan 
Kannas ja Petsamo kuului-
vat Suomelle.

Niilo Hakala, 
ye-everstiluutnantti 

evp, Teuva

Teuvan reserviupseerikerho piti kevätkokouk-
sensa Teuvan uimahallilla. Kerhon puheenjoh-

taja Erkki Nevanperä selvitti tulevan lippujuhla-
päivän maanpuolustus- väen ohjelmavastuuta ja 
toivoi tapahtumaan 

Teuvalta muutenkin runsasta osanottoa, koska 
Puolustusvoimat järjestää lippujuhlan nyt täällä 
Etelä-Pohjanmaalla. Tämä valtakunnallinen 
tapahtuma pidetään Seinäjoella maanantaina 
4.kesäkuuta.

Viime vuonna Teuvan reserviupseerien panos 
oli merkittävä talvisodan päättymispäivänä, kaa-
tuneitten muistopäivänä, Ilomantsi-Kitee retkellä, 
Mannerheim -näyttelyssä, kutsunnoissa ja Suomi 
100 itsenäisyysjuhlassa.

Tänä vuonna halutaan erityisesti keskittyä 
nuoriin lähinnä ammunnan ja suunnistuksen mer-
keissä. Nuorten upseerien tavoittamisessa kerhon 
puheenjohtaja ja sihteeri kantavat päävastuun. 

Kerhossa vastuuta on muutenkin jaettu jäse-
nille ja näin on saatu aikaan innostunut yhdessä 
tekemisen meininki. Kerho haluaa myös tukea ja 
kannustaa muita maanpuolustusjärjestöjä entistä 
tiiviimpään yhteistyöhön. Teuvan kerhoon kuuluu 
tällä hetkellä 32 reserviupseeria.

TEUVAN 
RESERVIUPSEERIKERHOL-
LA HALU TAAN KESKIT-
TYÄ NUORIIN

Suomen itsenäisyys 
lunastettiin vapaussodassa
100 vuotta sitten 16.5.1918 Suomen vapaussota päättyi.
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Lakeuden Maanpuolustajain Tuki ry:n yksi 
tukijoista on isokyröläinen Nortech Metal Oy, 

joka työllistää lähes 40 henkilöä Isossakyrössä 
sijaitsevissa tuotantohalleissaan. 

Yrityksen omistaja Jari Viertola perusti yrityk-
sen omaan autotalliinsa vuonna 1996. Siitä lähtien 
yritys on vuosi vuodelta kasvanut merkittäväksi 
alueen työnantajaksi. 

Nortechin erikoisosaamista on alihankintako-
neistaminen, jossa yrityksen hyvällä henkilöstöllä 
ja uudehkolla konekannalla pärjätään edelleen 
koko ajan kansainvälistyvässä kilpailutilanteessa. 

Yrityksen kasvaminen on vaatinut paljon 
riskejä, jotka nyt mahdollistavat yrityksen kas-
vun. Vuonna 2017 Viertola palkkasi yritykseen 
ensimmäistä kertaa ulkopuolisen toimitusjohtajan 
Jorma Lähetkankaan, jonka johdolla kasvuun 
haetaan vauhtia. 

Sekä Viertola ja Lähetkangas ovat innokkaita 
reserviläisiä. Heidän mukaansa tänäkin päivänä 
työnhaussa korostetaan liian vähän armeijan ja 
reserviläistoiminnan merkitystä. 

Hyvin palvellut varusmies ja reserviläistoimin-
nassa mukana oleva työnhakija saavat varmasti 
ison plussan omasta asenteestaan. 

NORTECH 
KOROSTAISI 
RESERVILÄISTOIMINTAA 
TYÖNHAUSSA

Suurkirkon edessä Mannerheim luovu  aa 16.5.1918 vapaan Suomen maan hallitukselle. Valtaisan kansanarmeijan kokoamisella 
paraa  in Helsinkiin oli suuri kansan itsetuntoa koho  ava merkitys ja myös strategises   ymmärre  ävää. Helsingistä joukot oli no-
peas   siirre  ävissä Kannakselle, jos venäläiset aikovat so  laallises   sodan lopputuloksen vielä muu  aa. KUVA: MUSEOVIRAS-
TO

Postikortti  Va-
paussodasta isäl-
leni 12.3.18 osoit-
taa, kuinka Suo-
men postilaitos-
kin oli venäläisten 
hallinnassa.

SUURET 
KIITOKSET

Kiitokset Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Re-
serviläispiirien esittelypisteelle 4.6. esitte-

lytehtäviin osallistuneille reserviläisille: Marjo 
Kauppinen, Terttu Ala-Hiiro, Hilkka Viitanen, 
Marko Pänkälä, Jaakko Hakomäki, Mika Lammila 
ja esittelytiimin luotsi Markus Mäkynen.

Kiitokset myös Härmässä Sotaveteraaniliiton liit-
topäiville 2.-3.6. järjestyksenvalvonta- ja toimit-
sijatehtäviin osallistuneille reserviläisille: Peltola 
Seppo, Karjalainen Raimo, Arkkola Esko-Juhani, 
Koskela Jarmo, Hölsö Erkki, Rintamäki Tapio, 
Kinnunen Ari, Tanttari Veli Matti, Perkiömäki 
Esa ja Jari Ojala.
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Suomen Sotavete-
raaniliiton 28. liit-
topäivät pidettiin 
Härmän Kuntokes-

kuksessa ja Anssin Jussin 
Areenalla 1-3.6.2018.

Etelä-Pohjanmaan pii-
ri isännöi nyt kolmannen 
kerran liittopäiviä. Päiväl-
leen 50v sitten 1968 oli 
ensimmäiset. Jolloin 10 
000 Sotaveteraania marssi 
Seinäjoen keskustan halki 
keskuskentälle pääjuhlaan. 

Sen aikuiset veteraa-
nimme olivat 50v molem-
min puolin ja heistä suurin 
osa oli vielä täysillä työ-
elämässä mukana. Vuonna 
2004 piiri isännöin 21. 
liittopäiviä Seinäjoki Aree-
nassa. Tällöin pääjuhlassa 
oli vielä n 5000 osallistujaa, 
veteraanimme olivat silloin 
n. 80 -vuotiaita.

Joukot ovat harventu-
neet nyt mukana oli enää 
alle 100 kunniakansalaista. 
Kokonaisosallistujamäärä 
oli n 1500.

Päivät alkoivat Kauha-
van kaupungin ja Pihka-

hovisäätiön isännöimällä 
kutsuvierastilaisuudella.

Lauantai päivä alkoi 
perinneseminaarilla, jossa 
keskeisiksi asioiksi nousi-
vat mm. se, että veteraa-
niperinteen säilytyksessä 
tunteet eivät olisi pääasia. 
Kotirintaman osuuden ko-
rostus koetaan tärkeäksi. 
Se jäänyt keskusteluissa 
hieman sotilasasioiden jal-
koihin. Omaan kotipaik-
kakuntaan liittyvä perinne 
vaatii myös selkeää koros-
tusta jatkossa.

Varsinainen liittoko-
kous alkoi klo 13.00, jos-
sa valittiin liiton hallinto 
seuraavaksi kaksivuotis-
kaudeksi. Lisäksi hyväk-
syttiin liiton uudet säännöt. 
Sääntöuudistus on Sota-
veteraaniliiton historian 
merkittävin. Uudet säännöt 
mahdollistavat myös tu-
levien perinneyhdistysten 
jäsenyyden. Lisäksi kokou-
sedustuksiin tulee merkit-
tävä muutos, jolloin mm. 
valtakirja edustus poistuu.

Illalla klo 18.00 Anssin 

Jussin Areena täyttyi il-
tamayleisöstä. Tilaisuutta 
varten oli käsikirjoitettu 
oma ohjelma, jonka run-
kona oli lauantain toivotut 
levyt sota-ajalta tähän päi-
vään. 

Musiikin rinnalla kulki 
näytelmä, joka oli erään 
perheen tarina. Iltamien 17 
henkinen esiintyjäkaarti oli 
kokonaisuudessaan Kauha-
joelta. 

Orkesterina Timo Kal-
lion yhtye solistinaan Arto 
Kantoniemi. Neon-teatte-
rin näyttelijät lapsiesiin-
tyjineen vastasivat näytel-
mäosuudesta. Retro-tytöt 
kokoonpano esitti naisso-
listiosuudet.

Lauantai-ilta jatkui vie-
lä Ylihärmän kirkossa kirk-
koillalla, jossa puheen piti 
professori Heikki Ylikan-
gas. Musiikista vastasi mm 
poliisilaulajien kvartetti.

Sunnuntaiaamu alkoi 
Areenassa kenttäjumalan-
palveluksella, jossa liturgin 
toimitti kirkkoherra Jyrki 
Jormakka ja saarnasi kent-

täpiispa emeritus Hannu 
Niskanen. Virsiä avusti 
Ylihärmän veteraanikuoro.

Sunnuntaipäivän pää-
tapahtuma oli liittojuhla. 
Juhla aloitettiin piirien lip-

pumarssilla saliin, samaan 
tapaan kuin 50 vuotta sitten 
Seinäjoen keskuskentällä.  
Arvokasta ohjelmaa esit-
tivät mm. oopperalaulaja 
Mika Nisula säestäjänään 

Laivaston soittokunta. La-
pualainen rakennusmestari 
Leo Vuorenmaa lausui kos-
kettavia runoja.

Juhlapuheen piti eniten 
pääministeri ja hallituksen 
pj Esko Aho. Valtioneuvos-
ton tervehdyksen tilaisuu-
teen toi ministeri Mika Lin-
tilä. Maakuntajohtaja Asko 
Peltola antoi eteläpohja-
laisten tervehdyksen, jossa 
korostui eteläpohjalainen 
vaatimattomuus. Kauhavan 
kaupungin tervehdyksen 
toi kansanedustaja Antti 
Kurvinen.

Tilaisuuden lopussa 
luovutettiin kiertävä liit-
topäivien perinnesauva 
Helsingin Seudun sotavete-
raanipiirin edustajille, joka 
ovat seuraavien liittopäi-
vien isäntänä 2020.

Tilaisuus päättyi mah-
tavasti esitettyyn Vaasan 
marssiin.

Pertti Kortesniemi
Etelä-Pohjanmaan 

sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraanien liittopäiväjärjestelyt saivat 
runsaasti kiitosta 

Jumalanpalveluksen jälkeen lähete   in seppelpar  o Ylihärmän 
sankarihaudalle. Par  ossa lapualaiset Heikki Isoluoma, Mauno 
Vähämäki ja Marke  a Leino.

Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirit

Kilpailukalenteri ja 
Kuntourheilutapahtumat 2018

kesä   Cooperin testit, koko alue

11.8   Leinosen lenkki, Ylihärmä

20.8   Reserviläispyöräily, pyörämarssi, Vaasa

30.9   Syyspatikointi, Jalasjärvi

17.6   Ampumaratakilpailu pist., Vaasa

15.7   SRA PM, Ilmajoki

18.7   Ylihärmän Reserviläismalja, 300m + 150m, Ylihärmä

21.7   Ampumakilpailut pien. kiv, Jalasjärvi

6.8   Ammunta puoliautomaattikiv., Jalasjärvi

7.8   Falling plate ( järj. Rauhanturvaajat), Jalasjärvi

21.8   Ammunta perinnekivääri ja kiik. kiv. 300m, Kauhava

26.8   RESUL pistooliampumajuoksu, Isokyrö

3.9   Ampumajuoksu pistoolilla, Seinäjoki

23.-24.11   Ilma-ase PM, Ylihärmä 
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Perinnekivääri- ja kiikarikivääriam-
munnan 300 m pm -kilpailu 12.5.2018 
Kauhavalla
Tulokset: Pystykorva: Sarja D: 1) Kes-
ki-Hannula Kirsi, Vaasan Res., 211 p.
H70: 1) Salo Sakari, Ilmajoen Res., 221 
p., 2) Siren Jorma, Vaasan Res., 209 p., 3) 
Korpimäki Pentti, Kauhavan Res., 199 p., 
4) Autio Heikki, Ilmajoen Res., 181 p., 5) 
Lindroos Reijo, Laihian Res., 180 p., 6) 
Mattsson Reijo, Kauhajoen Res., 165 p., 
7) Glader Pauli, Vaasan Res., 63 p.
H60: 1) Fred Christer, Vaasan Res., 242 p., 
2) Riihiluoma Tapio, Kauhajoen Res., 226 
p., 3) Lepistö Jouko, Kauhavan Res., 215 
p., 4) Iso-Oja Antti, Ilmajoen Res., 212 p., 
5) Ala-Lahti Veli-Pekka, Alavuden Res., 
204 p., 6) Ala-Hukkala Jari, Seinäjoen 
Res., 178 p., 7) Laitila Veli-Jussi, Ilmajoen 
Res., 173 p.
H50: 1) Haukkala Markku, Ylihärmän 
Res., 261 p., 2) Keski-Hannula Raimo, 
Vaasan Res., 257 p., 3) Nyrhinen Timo, 
Ylistaron Res., 230 p., 4) Ala-Hukkala 
Timo, Seinäjoen Res., 224 p., 5) Yliketola 
Jukka, Ylihärmän Res., 199 p., 6) Keskinen 
Veli-Matti, Ylihärmän Res., 195 p., 7) 
Sjöblom Johannes, Kauhavan Res., 190 p., 
8) Rasku Hannu, Alavuden Res., 179 p., 9) 
Malm Jukka, Kauhavan Res., 173 p., 10) 
Hynynen Seppo, Kauhavan Res., 171 p., 
11) Pajala Heikki, Pohjanmaan Rauhant., 
169 p., 12) Mehtälä Vesa, Ylihärmän Res., 
153 p., 13) Rajala Valio, Peräseinäjoen 
Res., 91 p.
H: 1) Korvajärvi Seppo, Kauhavan Res., 
243 p., 2) Myllykoski Petri, Kauhavan 
Res., 231 p., 3) Lindroos Jani, Laihian 
Res., 220 p., 4) Ikola Jeremias, Ylihärmän 
Res., 154 p., 5) Maijala Jussi, Alavuden 
Res., 133 p.
Kiikarikivääri: Sarja D: 1) Anttila Mirka, 
Ilmajoen Res., 88 p.
H70: 1) Korpimäki Pentti, Kauhavan Res., 
91 p., 2) Salo Sakari, Ilmajoen Res., 91 
p., 3) Siren Jorma, Vaasan Res., 73 p., 4) 
Glader Pauli, Vaasan Res., 31 p.
H60: 1) Ala-Hukkala Jari, Seinäjoen Res., 
95 p., 2) Fred Christer, Vaasan Res., 95 
p., 3) Iso-Oja Antti, Ilmajoen Res., 90 p., 
4) Lepistö Jouko, Kauhavan Res., 83 p., 
5) Ala-Lahti Veli-Pekka, Alavuden Res., 
76 p., 6) Laitila Veli-Jussi, Ilmajoen Res., 
72 p.
H50: 1) Mäenpää Aimo, Kauhavan Res., 
94 p., 2) Hynynen Seppo, Kauhavan Res., 
92 p., 3) Ala-Hukkala Timo, Seinäjoen 
Res., 89 p., 4) Mehtälä Vesa, Ylihärmän 
Res., 88 p., 5) Yliketola Jukka, Ylihärmän 
Res., 84 p., 6) Haukkala Markku, Ylihär-
män Res., 77 p., 7) Sjöblom Johannes, 
Kauhavan Res., 76 p., 8) Rajala Valio, 
Peräseinäjoen Res., 76 p., 9) Rasku Han-
nu, Ilmajoen Res., 76 p., 10) Malm Jukka, 
Kauhavan Res., 74 p., 11) Keskinen Ve-
li-Matti, Ylihärmän Res., 46 p.
H: 1) Korvajärvi Sami, Vaasan Res., 95 
p., 2) Kaperi Ari, Ilmajoen Res., 95 p., 
3) Ahonen Pasi, Kauhavan Res., 94 p., 
4) Laitila Tuomas, Ilmajoen Res., 94 p., 
5) Rasku Jarkko, Ilmajoen Res., 92 p., 6) 
Aho Tommi, Vaasan Res., 92 p., 7) Isosalo 

Antti, Kauhavan Res., 89 p., 8) Korvajärvi 
Seppo, Kauhavan Res., 87 p., 9) Maijala 
Teemu, Alavuden Res., 84 p., 10) Myl-
lykoski Petri, Kauhavan Res., 83 p., 11) 
Sikkilä Jarkko, Seinäjoen Res., 82 p., 12) 
Maijala Jussi, Alavuden Res., 71 p., 13) 
Ikola Jeremias, Ylihärmän Res., 68 p., 14) 
Sandvik Jan-Erik, Kauhavan Res., 25 p.

Perinnepistoolin pm -kilpailu 8.5.2018 
Ilmajoella
Tulokset: Kouluammunta: Sarja H: 1) 
Janne Rantamäki, 262 p., 2) Petri Mylly-
koski, 258 p., 3) Teppo Tapio Lahti, 255 
p., 4) Juha Lähdesmäki, 245 p., 5) Teemu 
Maijala, 243 p., 6) Seppo Korvajärvi, 207 
p., 7) Jani Kontola, 178 p., 8) Jussi Maija-
la, 164 p., 9) Jani Lepistö, 149 p., 10) Aki 
Uusineva, 40 p.
H50: 1) Jukka Rasku, 262 p., 2) Markku 
Haukkala, 241 p., 3) Timo Nyrhinen, 221 
p., 4) Jukka Malm, 209 p., 5) Juha Syvä-
järvi, 183 p., 6) Hannu Rasku, 175 p., 7) 
Valio Rajala, 156 p., 8) Veijo Ahtola, 136 
p., 9) Teemu Hauhia, 119 p.
H60: 1) Veli-Pekka Ala-Lahti, 253 p., 2) 
Christer Fred, 229 p., 3) Antti Iso-Oja, 
225 p., 4) Olli Iso-Oja, 223 p., 5) Jouko 
Lepistö, 181 p.
H70: 1) Bengt Kamis, 256 p., 2) Risto 
Karhunen, 245 p., 3) Reijo Mattsson, 232 
p., 4) Markku Rintala, 223 p., 5) Pentti 
Korpimäki, 212 p., 6) Matti Tulimäki, 187 
p., 7) Heikki Autio, 165 p., 8) Sakari Salo, 
84 p., 9) Pauli Glader, 31 p.
Kuvioammunta: Sarja H: 1) Juha Lähdes-
mäki, 262 p., 2) Janne Rantamäki, 250 p., 
3) Petri Myllykoski, 242 p., 4) Seppo Kor-
vajärvi, 236 p., 5) Teemu Maijala, 226 p., 
6) Jani Kontola, 221 p., 7) Jani Lepistö, 155 
p., 8) Jussi Maijala, 153 p., 9) Teppo Tapio 
Lahti, 149 p., 10) Aki Uusineva, 103 p.
H50: 1) Markku Haukkala, 237 p., 2) Juha 
Syväjärvi, 206 p., 3) Valio Rajala, 195 p., 
4) Veijo Ahtola, 193 p., 5) Jukka Rasku, 
192 p., 6) Hannu Rasku, 188 p., 7) Jukka 
Malm, 158 p., 8) Timo Nyrhinen, 154 p., 
9) Teemu Hauhia, 122 p.
Y60: 1) Olli Iso-Oja, 210 p., 2) Antti Iso-
Oja, 197 p., 3) Veli-Pekka Ala-Lahti, 167 
p. (2 napakymppiä), 4) Christer Fred, 167 
p., 5) Jouko Lepistö, 139 p.
H70: 1) Markku Rintala, 228 p., 2) Risto 
Karhunen, 212 p., 3) Bengt Kamis, 211 p., 
4) Reijo Mattsson, 209 p., 5) Pentti Korpi-
mäki, 169 p., 6) Heikki Autio, 106 p., 7) 
Matti Tulimäki 68 p., 8) Pauli Glader 60 
p., 9) Sakari Salo 0 p.
Pistooli, 50 m: Sarja H: 1) Janne Ranta-
mäki, 273 p., 2) Jani Lindroos, 266 p., 3) 
Teemu Maijala, 262 p., 4) Teppo Tapio 
Lahti, 246 p., 5) Seppo Korvajärvi, 244 
p., 6) Juha Lähdesmäki, 231 p., 7) Jani 
Kontola, 205 p., 8) Jussi Maijala, 174 p., 9) 
Jani Lepistö, 167 p., 10) Petri Myllykoski, 
146 p., 11) Aki Uusineva, 137 p.
H50: 1) Jukka Malm, 259 p., 2) Veijo 
Ahtola, 251 p., 3) Jukka Rasku, 246 p., 4) 
Timo Nyrhinen, 218 p., 5) Hannu Rasku, 
215 p., 6) Markku Haukkala, 212 p., 7) 
Valio Rajala, 175 p., 8) Juha Syväjärvi, 
150 p., 9) Teemu Hauhia, 139 p.

H60: 1) Veli-Pekka Ala-Lahti, 274 p., 2) 
Christer Fred, 260 p., 3) Olli Iso-Oja, 247 
p., 4) Jouko Lepistö, 213 p., 5) Antti Iso-
Oja, 209 p.
H70: 1) Sakari Salo, 261 p., 2) Bengt Ka-
mis, 257 p., 3) Markku Rintala, 251 p., 4) 
Risto Karhunen, 235 p. (3 napakymppiä), 
5) Heikki Autio, 235 p., 6) Reijo Mattsson, 
229 p., 7) Pentti Korpimäki, 228 p., 8) 
Matti Tulimäki, 190 p., 9) Reijo Lindroos, 
184 p., 10) Pauli Glader, 33 p.

Perinnekiväärin 150 m pm -kilpailu 
7.5.2018 Vaasassa
Tulokset: Makuu 30 ls: Sarja D: Kes-
ki-Hannula Kirsi Vaasan Res., 258 p.
H: 1) Lindroos Jani, Laihian Res., 279 p., 
2) Myllykoski Petri, Kauhavan Res., 276 
p., 3) Rantamäki Janne, Ilmajoen Res., 264 
p., 4) Korvajärvi Seppo, Kauhavan Res., 
258 p., 5) Lepistö Jani, Kauhavan Res., 
232 p., 6) Vesala Jukka-Pekka, Laihian 
Res., 214 p., 7) Hanhimäki Petri, Vaasan 
Res., 104 p.
H50: 1) Keski-Hannula Raimo, Vaasan 
Res., 290 p., 2) Haukkala Markku, Yli-
härmän Res., 285 p., 3) Ala-Hukkala 
Timo, Seinäjoen Res., 267 p (3 napaa, 8 
kymppiä), 4) Pajala Heikki, Pohjanmaan 
Rauhanturvaajat, 267 p (3 napaa, 6 kymp-
piä), 5) Yliketola Jukka, Ylihärmän Res., 
260p (4 napaa, 6 kymppiä), 6) Keskinen 
Veli-Matti, Ylihärmän Res., 260p (4 napaa, 
4 kymppiä), 7) Ala-aho Juha, Vaasan Res., 
248 p., 8) Rasku Hannu, Ilmajoen Res., 243 
p., 9) Sjöblom Johannes, Kauhavan Res., 
221 p., 10) Hänninen Juhani, Ylihärmän 
Res., 219 p.
H60: 1) Ala-Hukkala Jari, Seinäjoen Res., 
285 p., 2) Fred Christer, Vaasan Res., 277 
p., 3) Riihiluoma Tapio, Kauhajoen Res., 
275 p., 4) Lepistö Jouko, Kauhavan Res., 
267 p., 5) Laitila Veli-Jussi, Ilmajoen Res., 
258 p., 6) Salmeskari Esa, Ylihärmän Res., 
257 p., 7) Iso-Oja Antti, Ilmajoen Res., 
256 p., 8) Raitila Jarmo, Pohjanmaan 
Rauhanturvaajat ry; 252 p., 9) Iso-Oja 
Olli, Vaasan Res., 248 p., 10) Niemi Esa, 
Vaasan Res., 176 p.
H70: 1) Salo Sakari, Ilmajoen Res., 270p 
2) Mattsson Reijo, Kauhajoen Res., 266p 
3) Autio Heikki, Ilmajoen Res., 248 p., 4) 
Korpimäki Pentti, Kauhavan Res., 244 p.
3-asento: Sarja D: Keski-Hannula Kirsi 
Vaasan Res., 231 p.
H: 1) Lindroos Jani, Laihian Res., 255 p., 
2) Rantamäki Janne, Ilmajoen Res., 243 p., 
3) Myllykoski Petri, Kauhavan Res., 239 
p., 4) Lepistö Jani, Kauhavan Res., 232 p., 
5) Korvajärvi Seppo, Kauhavan Res., 230 
p., 6) Hanhimäki Petri, Vaasan Res., 99 p.
H50: 1) Keski-Hannula Raimo, Vaasan 
Res., 280 p., 2) Haukkala Markku, Ylihär-
män Res., 260 p., 3) Ala-Hukkala Timo, 
Seinäjoen Res., 254 p., 4) Keskinen Ve-
li-Matti, Ylihärmän Res., 239 p., 5) Pajala 
Heikki, Pohjanmaan Rauhanturvaajat, 235 
p (4 napaa), 6) Yliketola Jukka, Ylihärmän 
Res., 235p (2 napaa), 7) Hänninen Juhani, 
Ylihärmän Res., 224 p., 8) Rasku Hannu, 
Ilmajoen Res., 218 p., 9) Porspakka Reijo, 
Vaasan Res., 208p. Ala-aho Juha, Vaasan 

Res., 203 p., Sjöblom Johannes, Kauhavan 
Res., 162 p.
H60: 1) Ala-Hukkala Jari, Seinäjoen Res., 
266 p., 2) Fred Christer, Vaasan Res., 253 
p., 3) Riihiluoma Tapio, Kauhajoen Res., 
251 p., 4) Iso-Oja Antti, Ilmajoen Res., 
249 p., 5) Raitila Jarmo, Pohjanmaan 
Rauhanturvaajat ry; 239p, 6) Salmeskari 
Esa, Ylihärmän Res., 239p, 7) Lepistö 
Jouko, Kauhavan Res., 218 p., 8) Laitila 
Veli-Jussi, Ilmajoen Res., 214 p., 9) Niemi 
Esa, Vaasan Res., 175 p.
H70: 1) Salo Sakari, Ilmajoen Res., 240 p 
(2 napaa, 5 kymppiä), 2) Mattsson Reijo, 
Kauhajoen Res., 240p (2 napaa, 2 kymp-
piä), 3) Autio Heikki, Ilmajoen Res., 237 
p., 4) Rintala Markku, Kuortaneen Res., 
227 p., 5) Korpimäki Pentti, Kauhavan 
Res., 188 p.

Perinnekiväärin 100 m pm -kilpailut 
24.4.2018 Ilmajoella
Tulokset: Sarja H: 1) Tuomas Laitila, 244 
p., 2) Juha Lähdesmäki, 242 p., 3) Janne 
Rantamäki, 232 p., 4) Jani Kontola, 222 
p., 5) Petri Myllykoski, 196 p., 6) Jussi 
Maijala, 181 p., 7) Jeremias Ikola, 169 p.
H50: 1) Risto Pihlajamäki, 230 p., 2) 
Markku Haukkala, 227 p., 3) Veli-Matti 
Keskinen, 222 p., 4) Juhani Hänninen, 221 
p., 5) Timo Ala-Hukkala, 201 p., 6) Heikki 
Pajala, 193 p., 7) Jukka Yliketola, 188 p., 
8) Johannes Sjöblom, 186 p., 9) Hannu 
Rasku, 179 p., 10) Timo Nyrhinen, 173 p., 
11) Teemu Hauhia, 161 p.
H60: 1) Tapio Riihiluoma, 262 p., 2) Antti 
Iso-Oja, 250 p., 3) Jari Ala-Hukkala, 242 
p., 4) Christer Fred, 241 p., 5) Esa Sal-
meskari, 221 p., 6) Jouko Lepistö, 206 p., 
7) Jarmo Raitila, 180 p., 8) Olli Iso-Oja, 
168 p.
H70: 1) Reijo Mattsson, 214 p., 2) Pentti 
Korpimäki, 209 p., 3) Sakari Salo, 209 p., 
4) Heikki Autio, 192 p.

Pm -halliampumakilpailut 8.4.2018 
Vaasassa
Tulokset: Pienoiskivääri 40 ls, pystyasen-
to: Sarja H50: 1) Ala-aho Juha, Vaasan 
Reserviläiset ry, 193p
H60: 1) Fred Christer, Vaasan Res., 238 p.
Pienoispistooli 30 + 30 ls: Sarja H: 1) 
Lähdesmäki Juha, Ilmajoen Res., 506 p., 
2) Hämäläinen Mika, Laihian Res., 500 p. 
N: 1) Vainiomäki Mira, Laihian Res. 292 p.
H50: 1) Jussila Arto, Vaasan Res., 544 
p., 2) Nyrhinen Timo, Ylistaron Reser-
viläiset, 500 p., 3) Ala-aho Juha, Vaasan 
Res., 476 p.
H60: 1) Björkqvist Bernt, Vaasan Res., 562 
p., 2) Tamminen Heikki, Vaasan Res., 533 
p., 3) Fred Christer, Vaasan Res., 516 p.
H70: 1) Gammelgård Per-Erik, Vaasan 
Res., 559 p., Sarja H 75: 1) Kamis Bengt, 
Vaasan Res., 510 p., 2) Glader Pauli, 
Vaasan Res., 362 p., 3) Ahopelto Gunnar, 
Härmän seudun ampujat, DNF (218 p.)
Avoin: 1) Högbäck Tomas, VS-VA, 498 
p., 2) Alaranta Jari, VS-VA, 482 p.

AMPUMAKILPAILUTULOKSIA
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Puolustusvoimat tiedottaa

Aluetoimiston päällikkö 
on ylentänyt seuraa-
vat henkilöt reservissä 
4.6.2018

Sotilasarvoon: KORP-
RAALI
Ala-aho Mika Johannes, 
Vaasa, Bjolin Michael Lars 
Johan, Vaasa, Hakomäki 
Petri Erik, Vaasa, Hannuk-
sela Asko Tapani Kristian, 
Vaasa, Kero Roope Niko 
Petteri, Kokkola, Kive-
lä Janne Mikael, Alavus, 
Lehtomäki Mikko Samu-
li, Alavus, Leppälä Janne 
Petteri, Ilmajoki, Levijoki 
Harri Samuel, Kokkola, 
Myrskog Mattias Anders 
Sebastian, Kruunupyy, 
Mäkynen Juha Mikael, 
Vaasa, Pirnes Jaakko Alek-
si, Kannus, Pohto Erkko 
Tuomas Jaakko, Seinäjoki, 
Rantamäki Janne Jouko 
Mikael, Ilmajoki, Rasmus 
Samuel Akseli, Kokkola, 
Ristimäki Tuomas Jorma 
Juhani, Seinäjoki, Roos 
Topi Aukusti, Kauhava, 
Smith Jone Kristian, Teuva, 
Tolonen Marko Tapani, 
Lapua, Uusi-Viitala Marko 
Juhani, Seinäjoki, Virta-
la Tero Mikael, Alajärvi, 
Väänänen Mikko Daniel, 
Seinäjoki,Yli-Karjanmaa 
Kyösti Kalervo, Ilmajoki, 
Ylikoski Markku Jaakko, 
Seinäjoki.

Sotilasarvoon: ALI-
KERSANTTI
Ahola Mika Juhani, Kau-
hava, Ahonen Aki Juhani, 
Ilmajoki, Haapoja Jarno 
Iisakki, Seinäjoki, Karppi 
Toni Mikael, Vaasa, Pasa-
nen Markus Oskari, Seinä-
joki, Rasku Jarkko Matias, 
Ilmajoki, Ristimäki Sami 
Harri Mikael, Kurikka, 
Råman Janne Aleksi, Kok-

kola, Salomäki Timo Jaak-
ko Juhani, Kauhava.

Sotilasarvoon: KER-
SANTTI
Gäddnäs Noa Anian Eliard 
Vaasa, Hahtola Jesse Jaak-
ko Juhani, Alavus, Hai-
minen Iivari Juhonpoika, 
Lapua, Jakobsson Magnus 
Hans Fredrik, Kruunupyy, 
Karjula Olli Kristian, Kok-
kola, Karlsson Robert Jan 
Oscar, Närpiö, Kleimola 
Sami Sakari, Kauhava, 
Kokkinen, Janne Jyri Tapa-
ni, Vaasa, Koskela Olli Ta-
pani, Seinäjoki, Laitalainen 
Ilmo Eetu Einari, Vaasa, 
Lassila Pasi Antero, Pietar-
saari, Latvala Janne Antero, 
Kurikka, Laurila Pekka 
Tapio, Ilmajoki, Leppäkari 
George Michael Matthias, 
Mustasaari, Linnanmäki 
Lasse Sakari, Vaasa, Mäke-
lä Tuomo Johannes, Kurik-
ka, Nevala Tuomas Jaakko, 
Vaasa, Penttilä Olli Johan-
nes, Vaasa, Perälä Teemu 
Mikael, Kaskinen, Pirkola 
Sami Petteri, Vaasa, Puska 
Niko Sami Juhani, Laihia,
Rintala Antton Oskari Mi-
kael, Seinäjoki, Siirilä Jo-
hannes Samuel, Vaasa, Sol-
vin Johan Peter, Maalahti,
Stenros Emil Jahn Chris-
tian, Mustasaari, Tarvo-
nen-Kieslich Joona Justus, 
Vaasa, Tuuri Juha Jaakko 
Matias, Seinäjoki, Ulvila 
Juha Markus, Kauhava, Uu-
simäki Mikko Simo Sakari, 
Vaasa, Valli Ville Heikki, 
Seinäjoki, Välimäki Eero 
Herman, Mustasaari, Luo-
mala Iiro Erkki Oskari, 
Vaasa.

Sotilasarvoon: YLI-
KERSANTTI
Ala-Kasari Eero Samuel 
Artturi, Kurikka, Finni-

lä Heikki Antti Juhani, 
Seinäjoki, Foudila Eetu 
Antero Johannes, Vaa-
sa, Hylkilä Ilkka Allan, 
Toholampi, Keisala Atte 
Vilhelmi, Vaasa, Kujala 
Joonas Valdemar, Ala-
vus, Kuusela Toni Petteri, 
Kokkola, Kuusi Jari Jor-
ma, Isojoki, Lassila Mika 
Henrik, Latvanen, Pauli 
Simo Olavi, Ähtäri, Lång-
backa Jan Erik, Mustasaari, 
Määttä Jarno Reino Sakari, 

Seinäjoki, Ojaniemi Hannu 
Lauri Tapio, Seinäjoki, Pa-
jula Ville Erkki, Seinäjoki, 
Passi Matti Samuli, Kau-
hava, Passi Mikko Sakari, 
Kauhava, Puoliväli Tarmo 
Antero, Alajärvi, Roiko-Jo-
kela Timo Jukka, Kokkola, 
Saanio Janne Juhani, Isoky-
rö, Stenman Frej Wilhelm, 
Luoto, Takala Mika Tapio, 
Lapua, Tattari Timo Mati-
as, Seinäjoki, Teppo Mik-
ko-Tapio, Seinäjoki, Niemi 
Jari Aleksanteri, Musta-

saari, Sandström Benny 
Ture Andreas, Pedersöre, 
Selin Tobias Leif Rainer, 
Pietarsaari, Tarvonen Janne 
Markus, Vaasa.

Sotilasarvoon: VÄÄ-
PELI
Gädda Tommy Lars Erik, 
Pedersöre, Hölsö Mika 
Tapani, Lapua, Isokorpi 
Jari Pekka, Kurikka, Kan-
gastie Keijo Tapio, Lap-
pajärvi, Latva Kari Veijo, 

Laihia, Pohtola Tommi 
Saku Mikael, Seinäjoki, 
Vainionpää Matti Henrik, 
Seinäjoki, Valkama Jussi 
Petteri, Kokkola

Soti lasarvoon YLI-
VÄÄPELI
Hertteli Petri Veli Mikael 
Kokkola, Hietikko Juha 
Erkki Hermann, Kurik-
ka, Kallio Jukka Antero, 
Vaasa, Kankaanpää Reijo 
Heikki ,Seinäjoki,Kujan-
pää Ossi Juhani, Kauhava, 

Parkkamäki Jukka Pekka, 
Seinäjoki 

Sotilasarvoon: YLI-
PURSIMIES 
Sillanpää Timo Viljami, 
Kokkola, Tobiasson Niko 
Hannumatti, Kauhava.

Tasavallan presidentti 
on ylentänyt seuraa-
vat reservin upseerit 
4.6.2018

Sotilasarvoon: LUUT-
NANTTI 
Aihio Niko Iiro Sakari, 
Toholampi, Harmaala 
Rasmus Valtteri, Vaasa, 
Järvinen Kimmo Juhani 
,Seinäjoki, Laitamäki 
Jarkko Matti Mikael, Sei-
näjoki, Lampimäki Henri 
Joonas, Vaasa, Lehmus-
vuo Eetu Sammeli, Mus-
tasaari, Leminen Lauri 
Juhani, Vaasa, Lindholm 
Mikael Edvard, Vaasa, 
Loponen Juha Markus, 
Vaasa, Manninen Nico 
Ville Antero, Kokkola, 
Mattila Toni Juhani, 
Mustasaari, Pöytäkangas 
Teemu Sakari, Vaasa, 
Rantala Vesa Johannes, 
Seinäjoki, Raudaskoski 
Janne Santeri, Seinäjoki, 
Ruuska Arto Olavi Van-
taa, Sihto Tuomas Mi-
kael, Vaasa, Sippola Toni 
Petteri, Kurikka, Suon-
vieri Tapio Kalervo, Kau-
hajoki, Syväpuro Matti 
Heikki Juhani, Vaasa, 
Tuomiranta Arttu Matias, 
Kurikka, Turunen Teemu 
Miikka Petteri, Seinäjoki, 
Uusi-Pohjola Toni Johan-
nes, Vaasa, Vuorinen Ilk-
ka Tapani, Laihia, Grev 
Christopher Alexander, 
Vaasa, Hautala Antti Ta-
pani, Kokkola, Jakobs-
son Dan Gustav, Vaasa,  

Lingonblad Petter Jan, 
Vaasa, Mansikkamäki 
Joni Marko Tapani, Mus-
tasaari, Mäkynen Lasse 
Johannes, Vaasa, Sjel-
vgren Nico Johannes, 
Ulkomaat

Sotilasarvoon: YLI-
LUUTNANTTI
Ala-Aho Harri Matti Au-
lis, Vaasa, Asiala Atte 
Henrik, Ilmajoki, Mäke-
lä Anssi Jaakko Tapio, 
Ilmajoki, Nikkola Juha 
Antero, Ilmajoki, Puu-
tio Toni Petteri, Vaasa, 
Risikko Heikki Tapani, 
Sarkkinen. Perttu Kris-
tian. Vaasa Snellman 
Anders Mikael Vaasa, 
Söderling Kauno Kale-
vi, Kokkola, Vainionpää 
Juha Erkki, Seinäjoki, 
Westerback Joni Ralf 
Valdemar, Vaasa, Väli-
pakka Jarkko Ilari, Äh-
täri.

Sotilasarvoon: KAP-
TEENI
Huusari Pekka Tapio, 
Kannus, Luomala Jarmo 
Johan, Kokkola, Luopa-
Järvi Mika Marko Juhani, 
Vaasa, Rotola-Pukkila 
Mikko Olavi, Kauhajoki, 
Seppälä Vesa Tapio, Kas-
kinen 

Sotilasarvoon: MAJU-
RI
Härkönen Pasi Matti Ju-
hani, Ähtäri, Ilves Jyrki 
Mikko Juhani, Seinäjoki, 
Karjanlahti Mika Antero, 
Seinäjoki, Saarinen Osmo 
Johannes, Kokkola, Salo 
Pekka Juhani, Vaasa. 



Ensiapu-

koulutukset

O
YAS  MUOVI

64700, Teuva    Puh. 06-267 2700

JOUPPI

SEINÄJOKI PÄIVÖLÄ

Kauhajoki

Veljekset Ala-Talkkari OyVeljekset Ala-Talkkari Oy

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY
Keskustie 10, Virrat / Puh. 03-485 511

Yrittäjäntie 3, Ähtäri / Puh. 06-5415 111

Kotijoukkue

Pohjanmaan Osuuspankki

OP Kuortane

Vaasan Maalaustyö Reinisalo

KURIKKA • POHJANKYRÖ • KYRÖNMAA • TEJUKA

- LEHTI

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

Kyrönmaan Osuuspankki

A S I A N A J OTO I M I S TO
Lepistö & Mäkinen Oy

Avain Säästöpankki

GRP - DOORS

OPTIKKO

www.lapua.com

YLISTARO

Lapuan Osuuspankki

LATOMÄENSÄHKÖLIIKE
SÄHKÖ       KAUNISTO

ALAJÄRVI • ALAVUS • KUORTANE • PIETARSAARI • SEINÄJOKI • TAMPERE • TÖYSÄHINAUS JA TUUPPAUS
Vaasantie 22, 62374 Ylihärmä

Puh. 06 483 1111
www.harmankuntokeskus.fi 

TAMSIN PUUTARHATTAMSIN PUUTARHAT TEUVA

www.harmanliikenne.fi
Kun hinta 
ratkaisee

www.voltinvari.fiwww.voltinvari.fi

ITIKKA  OSUUSKUNTA

YLIHÄRMÄN

KAUHAJOKI

Kurikan Osuuspankki

Reserviläiset, suositaan näitä 
maanpuolustusmyönteisiä 

yrityksiä!

T u k i k o m p p a n i a

LAMI


