
Kunnianosoitus veteraaneille 
Tapahtumalla kunnioitettiin erityisesti Raskas 
Patteristo 1:n veteraaneja joita on elossa enää 
kolme, heistä  paikalla oli kaksi. Kersantti 
Yrjö Yli-Krekola 100v. Kurikasta ja kap-
teeni Ilmari Iso-Koivisto 94v Riihimäeltä. 
Tämä oli kunniaosoitus myös kaikille sodan 
veteraaneille ja lotille sekä sankavainajille.
Näytöksen suojelijana toimi Pohjanmaan 
aluetoimiston päällikkö komentaja Jukka 
Ranta. Tervehdyksessään hän kiitti Ete-
lä-Pohjalaista aktiivista maanpuolustusvä-
keä. Tämän kaltaiset tapahtumat ovat omi-
aan kohottamaan maanpuolustushenkeä, 
hän mainitsi. Komentaja Ranta sanoi, että 
mikään tapahtuma ei tule itsestään, vaan 
vaatii ponnisteluja sen onnistumiseksi. 
Hän myös kiitti paikalla olleita kunniakan-
salaisia, ilman heitä ei olisi tätäkään tapah-
tumaa.
RSPSTO 1:n historiatoimikunnan puheenjoh-
taja ja näytösidean isä Tuomo Aho toivotti 
juhlayleisön tervetulleiksi. 

Haupitsit ampuivat, jotta mäki tömisi
Näytöksen pääkalustona oli Kurikan raskas 
patteriston kaksi 115 H 17 haupitsia. Nämä 
haupitsit palautuvat syyskuussa Kurikan 
tykkipuistoon arvoisilleen paikoille reservi-
läisvoimin kunnostettuina.
Näytöksen tapahtumat sijoittuivat Syvärille. 
Näytöstä yleisölle elävöitti res.maj Pertti 
Niemelä varmalla emiritus.rehtorin otteella. 
Äänentoisto toimi mallikkaasti, langattomat 
mikrofonit saivat kuuluville komennot ja 
toiminnan näytöksessä. 

Näytöksen harjoituksia on ollut jo toista 
vuotta Rovajärveltä, Niinisalon kautta päät-
tyen Kurikkaan.
Näytös vaati mahdottomasti materiaalia, 
suurin osa yksityisiltä, kuten kaikki ajoneuvot.  
Lisäksi materiaalia oli puolustusvoimilta ja 
tykistömuseolta. Olipa paikalla tykkiä vetä-
mässä alkuperäiset vetäjät eli Citroen kuor-
ma-auto ja telavetäjä McCormick. Patteristo 
oli päämajan alainen moottoroitu tykistö. Yli 
500 miestä, joista oli enin osa Kurikkalaisia, 
täydennettynä lähipaikkakuntien miehillä. 
Runsaasti oli myös muuta ajoneuvokalustoa.
Tulenkuvaukset suorittivat alan ammatti-
laiset johtajanaan Eero Matalamäki. Hau-
pitseillakin ammuttiin niin että mäki tömisi, 
ilman kranaatteja tosin.
Näytöksessä oli kaikkiaan n 150 henkilöä 
erilaissa tehtävissä. Näytösosasto itsessään 
oli pukeutunut m 36 asustein ja asein. 

Hernekeittoa sadoille
Lottina oli 21 naista, jotka ylläpitivät lotta-
kanttiinia sekä osallistuivat muonitukseen. 
Munkit loppuivat niin kuin rokkakin. Kukapa 
olisi voinut ennustaa näin ison väkimäärän 
ennakkoon.
Yleisölle jaettiin yli 600 annosta hernekeit-
toa ja näkkileipää rasvalla. Juomapisteitä oli 
monia ja tämän lisäksi lotat kulkivat yleisön 
seassa jakamassa mehua ja vettä. Muonitus-
mestareina toimivat korpr Pekka Ollikkala 
ja kers Jukka Tapanainen varmoin ottein.
Ikarin teollisuusalueen tontti on kaupungin 
omistama. Teollisuusalueiden omistajat 
olivat antaneet luvan käyttää kiinteistöjään 

pysäköintialueina. Paikat olivatkin täynnä. 
Liikenteenohjauksen suoritti mallikkaasti 
SEDU turvallisuuslinjan oppilaat apunaan 
reserviläiset. Turvallisuuspäällikkönä toimi 
res.kapt Arto Mäkipelto ja suuremmilta 
haavereilta vältyttiin. Lämmin sää teki tep-
posensa kahdelle vieraalle, niistä selvittiin 
SPR:n ja EP:n sairaankuljetuksen lääkintä-
henkilöstön voimin hienosti.

HIENO JA LÄMMIN MAANPUOLUSTUSPÄIVÄ KURIKASSA
Helteinen ja kaunis elokuinen sää suosi Kurikassa järjestettävää ase-

maanajonäytöstä lauantaina elokuun  22. päivänä.
Paikalle oli saapunut 4500 henkeä eri puolilta Suomea ja maakun-

taa. Se oli paras kiitos mitä järjestävät voivat saada.
Paikalla oli myös runsaasti kunniakansalaisia, veteraaneja ja lottia 
juhlavieraina. Tilaisuus oli maksuton. Se oli myös yksi Reserviläislii-

ton maakunnallinen 60-juhlavuotistapahtuma.

Näytös kesti noin kaksi tuntia, ja sinä aika-
na tuli kaikille selväksi miten tykistö toimi 
sodan aikana. Näytös soljui jouhevasti 
tiedustelusta, asemaanajon, tj-toiminnan, 
viestien kautta aina tulitoimintaan sekä lo-
pulta irtaantumisen uusiin tehtäviin. Tässä 
tapauksessa lähtöön Tali-Ihantalaan sodan 
lopun suurtaisteluiden tukemiseen.

Asenäyttely kiinnosti
Tapahtumassa oli mukana myös käsiase-
näyttely. Aseet olivat yksityisten henkilöiden 
omistamia. Näyttelyssä jopa pääsi muodos-
tumaan jonoja koska monet harvinaisuudet 
saivat kyselyjä aikaan. Näyttelymestarina 
toimi res.vääp Tapio Myllymäki. 
Alueella oli myös puolustusvoimien uusinta 
tykki- ja tulenjohtamiskalustoa. Vertailua 
pääsi suorittamaan näytöksen loputtua kun 
uusi ja vanha kalusto kohtasivat kentällä.
Näytöksen lopuksi harjoituksen johtaja 
kaptl.evp Mikko S. Säntti kiitti kaikkia, 
kunniakansalaisia, yleisöä, järjestämiseen 
osallistuneita ” te teitte tästä hienon päivän”.

MIKKO S SÄNTTI
KUVAT: JARKKO LATVALA

    Telavetäjällä siirretty haupitsi asettui 
kerralla asemaansa Matti Lehdon kuljet-
taessa sitä omistamallaan McCormickilla.

Lotat yhteiskuvassa.
He palvelivat vieraita 

muonitushuollossa kanttiinissa.

Tulijaoksen haupitsit sylkevät tulta. 
Haupitsit ovat Kurikan tykkipuiston 

tykkejä.
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Kevään reserviläiskirje herätti keskustelua 
Repa Reserviläisen mahdollisuuksista 

jatkaa aktiivista reserviläisuraansa. Sodan 
ajan joukkojen pienennyttyä osa reserviläi-
sistä on saattanut pettyä, kun ei enää ole 
sijoitettuna. Erityisesti heille toiminta re-
serviläisyhdistyksissä ja MPK:n sotilaallisia 
valmiuksia palveleva koulutus sekä MPK:n 
poikkeusolojen organisaatio tarjoavat uu-
sia mahdollisuuksia.

Reserviläiskirjeellä Puolustusvoimat teki 
aloitteen yhteydenpidosta PV:n ja reservi-
läisten kesken. Nyt on meidän vuoromme 
olla aktiivisia! Jos siis olet kiinnostunut 
osallistumaan aktiivisemmin sekä halukas 
saamaan tai säilyttämään sodan ajan si-
joituksen ja osallistua kertausharjoituksiin, 
ilmoita siitä omaan aluetoimistoosi. Näin 
erotut heidän kymmenistä tuhansista 
valvonnanalaisistaan ja aluetoimisto saa 
varmistetun tiedon halukkuudestasi.

Kun reserviläinen on oma-aloitteinen ja 
ilmoittaa halukkuudestaan sitoutua sodan 
ajan tehtävään, pyrkii aluetoimisto sijoit-
tamaan heidät osaamistaan vastaavaan 
tehtävään. Myös ilman sodan ajan sijoitus-
ta olevat, mutta siitä kiinnostuneet reservi-
läiset voivat koulutukseen osallistumisella 
vaikuttaa mahdolliseen uuden sodan ajan 
sijoituksen saamiseen.

Osaamistaan ei pidä heittää hukkaan. 
Kokeneet ja ammattitaitoiset reserviläiset, 
joille ei iän perusteella ole enää mahdolli-
suutta saada puolustusvoimien sodan ajan 
sijoitusta, voivat hakeutua hyvien näyttöjen 
jälkeen myös MPK:n poikkeusolojen teh-
täviin oman alueensa KOTUun. Se mah-
dollistaa ylentämisen reservissä samalla 
lailla kuin sodan ajan sijoitus. Maanpuo-
lustuspiirin poikkeusolojen suunnittelu on 
alkanut ja aiheesta kiinnostuneet henkilöt 
voivat tiedustella lisätietoja oman alueensa 
KOTU -yksikön päälliköltä.

Nyt ei tarvitse Pohjanmaallakaan sitoa 
innokkaita puihin, oman aktiivisuuden 
osoittamisen aika on juuri nyt! Osallistu 
aktiivisemmin oman yhdistyksesi toimin-
taan ja ole tarvittaessa myös yhteydessä 
aluetoimistoon.

JUKKA OKSANEN
E-P RESERVILÄISPIIRIN 2. VARAPU-
HEENJOHTAJA

TAPAHTUMAT
◊	 Arjen turvallisuudesta maanpuo- 
 lustukseen s. 5

◊	 MPK s. 6

◊	 MilJazz veti ennätysyleisön Vaa- 
 sassa s. 7

◊	 Ilmajoen perheliikunta- ja har- 
 rastustapahtuma s. 9

PIIRIKIRJOITUKSET
◊	 Marko Mäki-Könnö & Jukka  
 Oksanen s. 2

ARTIKKELEITA
◊	 Hieno ja lämmin maanpuolus- 
 tuspäivä Kurikassa s. 1

◊	 MC Kurikka sk-talolla s. 5

◊	 Aseen hankinta - vaikeaa vai ei? 
 Osa II s. 8

JÄRJESTÖ
◊	 Laihialaiset reserviläispyöräilyllä    
 s. 4

◊	 Jalasjärven reserviläiset ry  
  60 vuotta s. 4

Uutta potkua haetaan! 

Reserviläisten kuntourheilu elää taan-
tuman aikaa, piirinmestaruuskilpailut 

eivät houkuttele osallistujia. Liiton tarjo-
ama sähköinen kuntokortti ei sekään ole 
saavuttanut suosiota jäsenistön keskuu-
dessa, vaikka taatusti jäsenistössämme on 
aktiivisia liikkujia. 

Pian todentuu se uhkakuva että pm-kilpai-
luille ja muille kuntotapahtumille ei löydy 
enää järjestäjiä.  Jokaisen lajin järjestämi-
nen vaatii työtä ja jos osallistujat ovat yh-
den tai kahden käden sormilla laskettavissa, 
järjestelytaholta hiipuu mielenkiinto kisoja  
ja tapahtumia kohtaan kokonaan pois. 

Onneksi maakunnassamme on ainakin 
kaksi liikuntatapahtumaa, jotka vetävät 
osallistujia vuodesta toiseen, reservi-
läis-pyöräily sekä Lauhan laskeutuminen 
kävelytapahtuma, joissa osallistujia on 100 
henkilön luokkaa joka vuosi. 

Nyt olisi peiliin katsomisen paikka ta-
pahtumien järjestäjillä. Mielenkiinnon 
kasvattamista ja tehostettua markkinointia 
tarvitaan.  Tulisi miettiä mahdollisia uusia 
keinoja ja lajeja tarjoamaan elämyksiä ja 
osallistumisen riemua reserviläisurheilussa. 

Piirimme tarjoaa markkinointiin parhaan 
mahdollisen avun LMP-lehden muodossa, 
jota me järjestäjät käytämme liian vähän. 

Parempaa osallistumisinnokkuutta ja kehit-
tämisideoita toivomme myös tapahtumiin 
osallistuvilta ja niihin aikovilta henkilöiltä. 

Toivottavasti mahdollisimman moni jäse-
nemme tekee uudenvuoden lupauksen, 
että pyrkii osallistumaan vähintään yhteen 
tapahtumaan vuodessa ja ottaa myös naa-
purinsa mukaan.   

Ammunta ja liikunta yhdessä takaavat 
reserviläisten hyvän kenttäkelpoisuuden 
myös tulevaisuudessa.

MARKO MÄKI-KÖNNÖ
RES.UPS.PIIRIN 2 VARAPUHEENJOH-
TAJA 
URHEILUTOIMIKUNNAN PJ 2015  

RESERVILÄISTOIMINTA VOI JATKUA 
AKTIIVISENA OLIPA SIJOITUS TAI EI!

Kutsu

Kutsumme Teidät (avec) Etelä-Pohjan-
maan reserviläispiirien Itsenäisyyspäivän 
vastaanotolle Kurikan Wanhalle asemalle 

5.12.2105 klo 20.30 – 24.00

Tervetuloa! 
 

os. Laurintie 28 Kurikka 

Ilmoittautuminen piiritoimistoon 06 423 
3816 tai  ep.reservilaispiirit@netikka.fi 
26.11.2015 mennessä. 

Illalliskortti 40 €/osallistuja
maksetaan tilille: Oma Sp Seinäjoki Ete-
lä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri
FI88 4913 1420 0070 52.
Viesti: Itsenäisyyspäivän vastaanotto

Pukukoodi: asepuku (m58, m51, m30)
pieni juhlapuku (m87), 
smokki
tumma puku

Seuraavaan lehteen tarkoitettu materiaali 15.11. 
mennessä www.lmplehti@gmail.com

     

Kokouskutsu 
Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry:n 
SYYSKOKOUS keskiviikkona 25.11.2015 
alkaen klo 19:00, kahvitarjoilu alkaa 18:30 
Paikkana on Kurikan yhteiskoulun (yläaste) 
Auditorio, os. Keskuspuistikko 23 Kurikka

Tervetuloa!

      

Kokouskutsu
Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry:n 
SYYSKOKOUS torstaina 29.10.2015 Kuor-
taneen Urheiluopiston Liikuntahotellin 
luentosalissa alkaen opiston esittelyllä ja 
kahvitarjoilulla klo 18.30. Syyskokous alkaa 
klo 19.00.
Opiston osoite on Opistotie 1 Kuortane. 
Sääntömääräisten syyskokousasioiden 
lisäksi kokouksessa käsitellään sääntö-
muutosesitykset, koskien piirin sääntöjen 
1§, 10§, 12§, 14§,16§ ja 19§.  

Tervetuloa! 

Onnittelut Maijalle 50v!

VETERAANI- JA PERIN-
NETOIMINTA
◊	 Vannisenmäen ja Kumurin   
 muistomerkki Kiteelle s. 3
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Veli Suvanto sanoi muistomerkin paljas-
tuspuheessaan mm. näin: 

-   Mitä tässä epätietoisuuden ilmapii-
rissä mietti nuori sotilas, kun hän ko-
mennettuna löysi itsensä Kitee nimiseltä 
paikkakunnalta. Suuri osa näistä miehistä 
tuli Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoen itäisen 
suojeluskuntapiirin alueelta. Täältä Val-
keavaaran alueelta lähti lapualaisen jää-
kärieversti Matti Laurilan, eteläpoh-
jalaisten kunnioittaman ja arvostaman 
everstin komentama Jalkaväkirykmentti 
16 sotaan.

Tuskin kukaan silloin tiesi, että kesän 
hyökkäysvaiheen raskain ja verisin 
tehtävä oli annettu 19 D:n joukoille. 
Vastassa oli hyvin varustautunut vas-
tustaja. Divisioonan menetykset kolmen 
ensimmäisen sotakuukauden aikana 
olivat lähes kolmasosa kaatuneina ja 
haavoittuneina. JR 16:n menetykset 
heinäkuussa 1941 olivat kaatuneina 78 
miestä Vannisenmäessä ja Kumurissa. 
Rykmentin kokonaistappiot heinäkuussa 
olivat 911 kaatunutta, haavoittunutta ja 
kadonnutta.

Kun me nyt olemme paljastamassa 
muistomerkkiä JR 16:n sankareille, to-
tean, että 
viime sotien muistomerkit on suurilta 
osin tehty voittoisaan lopputulokseen 
päättyneisiin torjuntataisteluihin osal-
listuneiden joukko-osastojen muistoa 
kunnioittaen. Nyt paljastamme sodan 
ensi viikkojen sankareille muistomerkkiä.

Epäoikeudenmukaisuutta 

Juhlapuhuja, eversti evp Sampo Ahto 
kertoi, että Kiteellä hänen mieleensä tulevat 
aina epäoikeudenmukaisuudet.
 

-Epäoikeudenmukaisuus ihmisten väli-
sessä kanssakäymisessä. Toiselle puolel-
le jääneistä kylistä ja pitäjistä joutui väki 
henkensä kaupalla siirtymään länteen 
ja jättämään kaiken, mitä aiemmat su-
kupolvet olivat rakentaneet. Rajan veti 
kartalle Josef Stalin, diktaattori, jolle oi-
keudenmukaisuus ei merkinnyt mitään.

-Toinen asia koskee sekin epäoikeuden-
mukaisuutta, tällä kertaa epäoikeuden-
mukaisuutta ihmisten välillä. 

-Divisioonan komentaja ei pitänyt JR 
16:n komentajasta, eversti Laurilasta 
ja vielä vähemmän hänestä piti divi-
sioonan esikuntapäällikkö. Jokseenkin 
kaikki, mitä Laurila edusti, oli divisioo-
nan johdon silmissä kielteistä. Sitä oli 
Laurilan ihmisläheinen johtamistyyli, 
sitä oli hänen pyrkimyksensä pitää 
miestappiot mahdollisimman pieninä 
ja loppujen lopuksi sitä olivat jo hänen 
eteläpohjalainen maakuntahenkensä, 
hänen lapualaisuutensa ja hänen suo-
jeluskuntaupseerityylinsä.
 

-Vastenmielisyyttä Laurilaa kohtaan li-
säsivät myös kateuden tunne ja koston-
halu. Divisioonan komentaja oli hyvin 
selvillä siitä, että jos eteläpohjalaisia olisi 
kuultu, heidän divisioonan komentajan-
sa olisi ollut talvisodan sankari ja maa-
kunnan tuntema ja arvostama Laurila. 
Esikuntapäällikkö oli puolestaan katkera 
talvisodan tapahtumien vuoksi. Laurila 
oli saanut hänet Taipaleessa rykment-
tiinsä pataljoonankomentajaksi, mutta 
pitkään hän ei ollut miehen epäpsykolo-
gista johtamistoimintaa katsonut. Lau-
rilan mielestä hänen rykmenttinsä kyllä 
selviäisi venäläisistä, mutta tätä uutta 
pataljoonankomentajaa se ei kestäisi. 
Nyt oli hänen itsensä yritettävä kestää 
samaa miestä ylemmän johtoportaan 
esikuntapäällikkönä, jolla lisäksi oli 
tukenaan samanmielinen komentaja.
-Hämmästyttävän kauan Laurila kui-
tenkin kesti kohteluaan. Harva suo-
malainen sietäisi esimerkiksi sitä, että 
oma esimies syyttäisi häntä aiheetta 
valehtelijaksi. Laurilalle näin tehtiin päin 
kasvoja ja useita kertoja. Kun Laurila 
heinäkuun lopulla ilmoitti miestensä 
tuhonneen Koivikkomäellä lyhyessä 
ajassa yksitoista panssarivaunua, mikä 
oli vuoden 1941 merkittävin panssarin-
torjuntavoitto, divisioonan komentajan 
tyly vastaus oli: ”Älä valehtele; älä koeta 
uskotella minulle, että sinun rykmenttisi 
pystyisi johonkin.

Ristiriidan kärjistyminen kumurinmäellä

-Divisioonan koko ajan muuttuvat käs-
kyt olivat siinä määrin ristiriitaisia, että 
Laurila olisi niiden perusteella voinut 
hyvin tehdä johtopäätöksen, ettei hänen 
olisi edes tarvinnut hyökätä Kumuriin. 

Kun Kumurin nimi oli kuitenkin eräässä 
käskyversiossa mainittu, Laurila sulki 
sen mukaan tavoitteisiinsa.

-Divisioonan esikunnassa oli vallinnut 
käsitys, että Kumurin alue olisi tyhjä 
vihollisesta, mutta paikalle oli lähe-
tetty erään kersantin johtama partio 
(”Käykää kuitenkin katsomassa, miten 
sinne päästään”). Partio totesi silti, että 
Kumuri oli vahvasti linnoitettu. Tietoa 
lähetettiin tarkistamaan upseeripartio, 
joka vahvisti edellisen partion ilmoituk-
sen. Laurilalle ei näistä tapahtumista 
kerrottu. ”Voit mennä sinne vaikka kali-
kat kädessä”, divisioonan tykistökomen-
taja sanoi everstille tämän kysellessä, 
mitä vihollisesta Kumurissa tiedettiin. 

-Erikoista oli, että nimenomaan tykis-
tökomentaja vähätteli vihollista Kumu-
rissa. Kuitenkin hänen johdossaan oli 
Kumuria jo pitkään Suomen puolelta 
rajan takaa tulittanut järeä patteri, 
jonka päällikkö oli merkinnyt kartalleen 
yli kaksikymmentä, osittain betonista 
valmistettua kasemattia. Jäikö tieto 
kyseisen luutnantin salaisuudeksi? Entä 
miten kävi tietojen, jotka heti rajan ta-
kana Kumurin kohdalla ollut tilapäinen 
taisteluosasto oli hankkinut menneiden 
vuorokausien aikana? Laurilaa ne eivät 
ainakaan tavoittaneet.

-Todellisuus paljastui, kun hyökkäys 
alkoi 27.päivänä klo 15.45. Kantalin-
noitetuista bunkkereista tuli vastaan 
voimakas käsiaseiden ja tykkien tuli, 
jonka aiheuttamiin raskaisiin tappioihin 
eteneminen vääjäämättä pysähtyi. 

-Tässä vaiheessa Laurilalla oli vielä aiko-
mus uusia hyökkäys myöhemmin illalla, 
mutta pian hän tuli toiseen tulokseen. 
Ratkaisun aiheutti se, että Laurila sai 
eteensä luokseen tulleen ja edellä mai-
nitun raskaan patterin päällikön kartan, 
johon oli merkitty Kumurinmäkeen ve-
näläisten 24 varustettua asemaa, joista 
pystyi suoraan tulittamaan rykmentin 
hyökkäysaluetta. Laurilan oli suorastaan 
pakko päätyä ajatukseen, että kun hä-
nelle ei ollut ilmoitettu olemassa olleista 
vihollistiedoista, teko oli tahallinen. 
Olettamuksen taustalla oli luonnollisesti 
vihamielisen epäoikeudenmukainen 
kohtelu, jota Laurila ja hänen joukkonsa 
olivat joutuneet kestämään sodan alku-
päivistä lähtien.

-Laurilan ratkaisu oli se, että hän ilmoitti 
divisioonaan kieltäytyvänsä uudesta 
hyökkäyksestä. Samalla hän vaati, että 
tapahtuma tutkittaisiin virallisesti.

-Tutkinta tuli, mutta ei Laurilan tarkoit-
tamassa mielessä. Kohteeksi otettiin 
ainoastaan divisioonassa vallinnut 
taistelumoraali ja siihen vaikuttaneet 
tekijät. Seurauksena oli, että sota-
historiassamme harvinaislaatuinen 
tapahtuma jäi vaille sille kuulunutta 
tutkintaa. Kuitenkin Laurila oli antanut 
ymmärtää, että kysymyksessä olisi ollut 
raskas rikos divisioonan johdon taholta, 
mikä olisi voinut johtaa arvaamattomiin 
ihmishengen menetyksiin.

-Koska perusteellista tutkintaa ei kui-
tenkaan koskaan tehty, yksimielisyyttä 
tapahtuman tulkinnasta tuskin koskaan 
saavutetaan. Samaa mieltä voidaan 
ehkä kuitenkin olla siitä, että Laurila jou-
tui Kiteellä taivaaseen saakka huutavan 
epäoikeudenmukaisuuden uhriksi.

 

”Mieleni tekee nousta seisomaan, 
kun mainitaan eversti Laurilan nimi 
ja hänen eteläpohjalaisten miesten-
sä saavutukset”

-Henkilökohtaisesti näen Laurilan 
kieltäytymisessä sankariteon. Sotavä-
en on tietysti rakennuttava käskyjen 
ehdottoman noudattamisen periaat-
teelle, minkä jääkäriupseeri Laurila 
oli varmaan sisäistänyt jo Preussin 
armeijassa. Kieltäytymisiä tuli seurata 
ankara rangaistus, sodan oloissa jopa 
kuolemantuomio.

-Tämän kaiken Laurila tiesi ja silti hän 
otti riskin seuraamuksista. Toisessa 
vaakakupissa olisi ollut ehkä satojen 
miesten kuolema ja silti mahdollinen 
epäonnistuminen. 

-Laurilan pyrkimyksistä huolimatta JR 
16 menetti hänen komentajakautenaan 
kaatuneina ja haavoittuneina noin 800 
miestä eli kolmanneksen vahvuudes-
taan. 19 Divisioonan tappiot olivat 
kenttädivisioonien korkeimmat. 

Ylläoleva on lyhennelmä eversti evp. Sampo 
Ahdon puheesta.  Puhe kokonaisuudessaan 
saatavissa piiritoimistolta. 

Vannisenmäen ja Kumurin 
muistomerkki Kiteelle

Iso joukko pohjoiskarjalaisia ja ete-
läpohjalaisia maanpuolustustyön 

ystäviä kokoontui Vannisenmäen ja 
Kumurin taistelujen muistomerkin 

paljastusjuhlaan.
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Kello 4 aamulla kokoontuivat ajoon läh-
tevät Tommi Heikkilä, Juha Tanttari, 

Juha Järvi, Petri Åkerman, Raimo Vii-
nikainen ja Kari Kankaanpää. (kuvassa 
alkaen vas.) Lähtiessä sovittiin kuinka ja millä 
nopeudella ajo suoritetaan. Ajon vetäjän 
tehtävä uskottiin Viinikaiselle, joka sitten 
sovitti ajonopeuden sen mukaiseksi, kuin oli 
päätetty. Huoltoajoneuvon kuljettajana toimi 
Heikki Tarkkanen. Matkalla pidettiin sopi-
vin välein taukoja, jossa huolto-ajoneuvosta 
saatiin neste- ja ruokahuolto.

Perillä Alahärmässä oltiin vähän ennen kello 
yhdeksää. Tämän jälkeen ilmoittauduttiin sekä 
vaihdettiin asusteet maastopukuihin ja polkupyö-
rät maastopyöriksi. Samalla mukaan liittyivät jo 
aikaisemmin Laihialta autolla paikalle tulleet Tony 
Bengs sekä Tero Huhtala. Järjestäytymisen jäl-
keen lähdettiin klo 10 ajamaan järjestettyä lenkkiä. 
Laihialaisen olivat mukana ryhmässä, jonka vetä-
jänä oli Petri Åkerman siihen saakka, kun hänen 
pyöränsä renkaasta pääsi ilma karkaamaan.
Reitti kulki sorateitä pitkin. Reitti oli vaihteleva, 
alkumatka vastamäkeen. 

Laihian reserviläisistä osallistui 
kahdeksan henkilöä 15.8. Ala-
härmässä järjestettyyn reservi-

läispyöräilyyn. Kuusi osallistujaa 
päätti tehdä tapahtumasta 

todellisen reserviläispyöräilyn. 
He ajoivat polkupyörällä Laihial-
ta Alahärmään, jossa suorittivat 
järjestetyn noin 40 km:n mittai-
sen reserviläispyöräilyn. Tämän 
jälkeen ajettiin polkupyörillä ta-
kaisin Laihialle. Päivän ajolle tuli 
matkaa kaikkiaan noin 185 km.

Laihialaiset 
reserviläispyöräilyllä

Matkalla oli neljä pysähdystä. Osanottajille 
esiteltiin ilmavalvontajärjestelmää ja historiaa, 
tosin lähelle tutkaa ei päästy. Pysähdyspaikoilla 
oli juomatarjoilu ja viimeisellä pysähdyspaikalla 
Kauhavan Mäenpään hiihtokeskuksessa oli 
ruokailu. Tarjolla oli maukasta hernekeittoa ja 
hyvää kotikaljaa. Viimeisellä osuudella ajettiin 
Sotatietä, johon liittyy von Döbelnin ja San-
delsin tapaaminen Suomen Sodan 1808-1809 
aikana. Osanottajat saivat selostuksen heidän 
tapaamisestaan.Perinteistä ohimarssia ja sep-
peleenlaskua ei ollut ohjelmassa.

Ajon jälkeen laihialaiset sitten lähtivät pa-
luumatkalle. Alkumatka otettiin vähän rau-
hallisemmin, mutta ajon edetessä päästiin 
normaaliin ajorytmiin. Kotona Laihialla oltiin 
illalla.

Päivän sää oli hyvä, aurinkoinen. Aamun ajon 
aikana tosin lämpötila oli välillä reilusti alle 
10 astetta. 

RAIMO VIINIKAINEN
KUVA: HEIKKI TARKKANEN

Jalasjärven 60-vuotisjuhlallisuudet al-
koivat klo 10 jumalanpalveluksella, 

jossa saarnasi rovasti Aulis Harju. Ju-
malanpalveluksen jälkeen suoritettiin 
seppeleenlasku sankaripatsaalle. Rovasti 
Aulis Harju puhui ja veisattiin virsi 584.  
 
Juhla alkoi klo 15 tervehdysten vastaan-
otolla ja juhlakahvituksella. Ohjelma aluksi 
Jalasjärven Soittokunta, johtajanaan Raine 
Rautanen, soitti Sibeliuksen Jääkärimars-
sin, jonka jälkeen juhlallisesti saapuivat 
Suomen lippu ja yhdistyksen lippu. 
Jalasjärven Reserviläiset ry:n puheenjoh-
taja Esko Leppä piti tervehdyspuheen ja 
sen jälkeen oli musiikkiesitys. Yhdistyksen 

60-vuotishistoriikin on koonnut Matti 
Käkelä, joka esitti historiikista mielenkiin-
toisen tiivistelmän. 
Juhlapuheen piti Karjalan Tykistörykmentin 
komentaja, jalasjärveläissyntyinen eversti-
luutnantti Jukka Saarela. Puheen jälkeen 
Jalasjärven Soittokunta jatkoi musiikkiesi-
tyksellä. 
Pekka Mannila luki katkelmia Samuel 
Koskimäen sotareissultaan kirjoitta-
mista muistelmista. Minkä jälkeen oli 
vuorossa tervehdykset ja vapaa sana.  
Reserviläispiirin ja Jalasjärven Reserviläiset 
ry:n huomionosoituksia luovutettiin yh-
teensä kolmellekymmenelle yhdistyksen 
jäsenelle. Päätössanat lausui Matti Hei-
nonen, jonka jälkeen laulettiin yhteisesti 
soittokunnan säestämänä Maamme-laulu.

MATTI HEINONEN 

JALASJÄRVEN RESERVILÄISET RY
 60 VUOTTA

    Everstiluutnantti Jukka Saarela puhui 
tämän päivän puolustusvoimista ja reser-
viläisyydestä. 
Kuva: Arvo Mansikkamäki

    Palkittujen komea joukko.
Kuva Veli-Markku Järvilehto 

Ohjelmassa Jatkosodan tapahtumista 
kertoi Tuomo Tuuri ja Kauhajoen 

Veteraanikuoro esiintyi. Puheen piti Res.
ups.piirin varapuheenjohtaja Marko Mä-
ki-Könnö.
Puheessaan hän korosti mm. puolustus-
määrärahojen tarpeellisuutta
-On keskeistä ymmärtää, että puolustus-
voimien sodan ajan suorituskyvystä ei saa 
tinkiä, mikäli haluamme ylläpitää uskotta-
van puolustuksemme. 
-Puolustuksen on oltava uskottava sekä 
omin, että ulkopuolisin silmin tarkasteltuna. 
Kehitystäkin on tapahtunut
-Aktiivireserviläisistä on koottu paikallisia 
sodan ajan yksiköitä, joita kertausharjoi-

Jatkosodan päättymisen muistoksi

tetaan mahdollisimman usein ja muut-
tumattomalla kokoonpanolla yksikkönsä 
paremman toimintakyvyn ylläpitämiseksi. 
-Näin meillä on luotu järjestelmä koota 
kokonaisia toimintakykyisiä pataljoonia 
vain muutamassa tunnissa tai päivässä. 
Tähän järjestelmään kuuluvat maakunta-
komppaniat ja paikallispataljoonat. 
-Kiitollisena sodassa maatamme puo-
lustaneita kohtaan katsomme valoisina 
tulevaisuuteen itsenäisessä ja vapaassa 
Suomessa.
Illan päätteeksi taloa esitteli Mauno Leh-
tinen. 

U.M.
KUVA: TUOMO TUURI

Kauhajoen veteraanien Perinnetalolla vietettiin Jatkosodan 
muistohetkeä 4.9.

    Juhlasta lähetettiin seppelpartio sankarihaudalle. Seppelpartiossa Antti Mäkynen 
ja Bálint Berk .
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Puolustusvoimat oli näyttävästi esillä 
messuilla ulkotiloissa kalustonäyttelyllä 

ja taistelunäytöksillä sekä kahdessa messu-
hallissa. Kalustonäyttelyalueella sai tutustua 
maa-, meri- ja ilmavoimien kalustoon. Näh-
tävillä on muun muassa NH90-helikopteri 
ja F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjä. Tais-
telunäytöksessä oli mukana Leopard-taiste-
lupanssarivaunut, panssarintorjunta-aseet, 
ilmatorjuntaohjuspartio ja taistelupelastajat. 
Taistelunäytös oli nykytekniikan tehosteilla 
höystettynä vauhdikasta nähtävää.
Nykyinen maailmanpoliittinen tilanne ja 
yleinen suhtautuminen puolustusvoimiin ja 
niiden tarpeellisuuteen oli varmaan syynä 
siihen, että näillä messuilla puolustusvoimat 
oli näyttävästi esillä. Edellisillä messuilla Lah-
dessa puolustusvoimilla oli lähes sivurooli.
”Helevetin hyvää mainosta nuorille”, totesi 
taistelunäytöstä seurannut reserviläinen.

Sisätiloissa esiintyi Puolustusvoimien varus-
miessoittokunta yhdessä Poliisisoittokunnan 
kanssa. Monipuolinen musiikkiesitys piti 
sisällään näyttävän kuviomarssishow´n. 
Innokkaimmat messukävijät katsoivat 
esityksen kahteen kertaan.

Reserviläisliiton esittelyvideo julkaistiin mes-
sujen avajaisten yhteydessä ja se löytyy liiton 
nettisivuilta kohdasta YouTube.

Koiran virka
Messuilla sai huomata, että koira on ihmisen 
hyvä apulainen. Suurin osa Tullin koirista on 
koulutettu huumausaineiden etsintään. Tul-
lilla on myös koiria, jotka on koulutettu sekä 
huumeiden että käteisen rahan etsintään 
sekä suurten yksittäisten savuke-erien et-
sintään erikoistuneita savukekoiria.
Pelastuskoiranäytöksessä esiintyivät kou-
lutetut koirat kouluttajineen. Pelastuskoiria 
ja niiden ohjaajia koulutetaan etsimään 
kadonneita henkilöitä viranomaisten apuna 
erilaissa vaativissa oloissa. 

Arjen turvallisuus
Arjen turvallisuus on vaara- ja vahinkotilan-
teiden huomioiminen ja välttäminen päivit-
täisessä elämässä. Monella messuosastolla 
sai tutustua turvallisuutta lisääviin välineisiin 
ja palveluihin.

Jokapäiväiseen turvallisuuteen kuuluu ny-
kyään myös turvallinen netin käyttö sekä arjen 
kyberturvallisuus. Näistä asioista sai tietoa tie-
toiskuissa. Kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä 
voi tunnistaa ja omaa toimintaa voi suojata ja 
siten toimia turvallisemmin esim. netissä ja 
tietoverkossa. Liian monella netinkäyttäjällä 
on yksinkertainen ja arvattavissa oleva sala-
sana, liian moni unohtaa päivittää ohjelmansa, 
liian moni unohtaa varmuuskopion ottamisen, 
liian moni käyttää samaa salasanaa eri palve-
luissa. Tämä tarjoaa rikollisille rahastusmah-
dollisuuksia. Kyse ei olekaan pikkusummista, 
sillä on laskettu, että maailman laajuisesti 
kyberrikollisuuden vuosittainen rikoshyöty on  
604 mrd dollaria (huumekaupan liikevaihto on 
680 mrd dollaria). 
Kaikkien turvatoimien heikoin lenkki näyttää 
olevan ihminen: ei tämä minua koske, ei mi-
nulle voi mitään tapahtua.
Tampereen Kokonaisturvallisuus 2015 -suur-
tapahtumassa vieraili arviolta noin 20 000 
kävijää ja messuihin tutustui 16 218 vierasta. 
Reserviläispiirimme alueelta olimme messu-
matkalla kahdella linja-autolla.

Reserviupseeripäivä 

Lauantaina 5.9. järjestettiin kolmen tunnin 
mittainen Reserviupseeripäivä –tilaisuus, 
jossa puhui mm. RUK:n johtaja eversti 
Markku Hutka. Hän päätti alustuksensa 
esittämällä uuden taistelutavan vaatimuk-
set reserviupseereille:

•Taistelusuunnitelman ymmärtäminen as-
tetta ylemmälle tasolle

•Aikaisempaa itsenäisempää tehtävän 
suorittamista

•Ennakointi

•Luovuus ja innovatiivisuus

•Linnoittamisen ja harhauttamisen merki-
tyksen ymmärtämistä

•Johtamisjärjestelmävälineiden käyttötaito 
tulee olla kaikilla tasoilla

•Vastustajan toiminnan ja kaluston tunte-
mista

•Yhteistoimintakykyä

•Hyvää fyysistä kuntoa

Kirjoita netin hakupalveluun ”Maavoimien 
uudistettu taistelutapa”, niin löydät uudiste-
tusta taistelutavasta kertovan videon. 

HEIKKI MAKKONEN

Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettiin Tampereella 
Kokonaisturvallisuus – messut, jotka toivat esille näyttävästi tietoa 
arjen turvallisuudesta maanpuolustukseen. Messuilla selvisi, mitä 

kaikkea turvallisuudesta puhuttaessa joutuu ottamaan huomioon ja 
millaisten valintojen eteen normaalielämässä joudutaan, puhumat-

takaan poikkeusoloista tai häiriötilanteista.

Arjen turvallisuudesta maanpuolustukseen

KURIKAN MC-JELLONAT 
SEINÄJOELLA

Oman maakuntamme alueella on maan-
puolustuksellisesti monia hyviä historiallisia 
kohteita. Moottoripyöräilevät reserviläisem-
me suunnistivat kohti Seinäjokea ”melkein” 
sateisena kesäpäivänä. Olimme tilanneet it-
sellemme erikoisajan ja kahvit knisulla. Aika 
sen takia että kohteemme ei ollut avoinna 
niin että kaikki työssä käyvät jäsenemme 
pääsisivät mukaan.

Kohteemme oli Suojeluskunta- ja Lotta 
Svärd -museo joka toimii Alvar Aallon 
suunnittelemassa Etelä-Pohjanmaan suo-
jeluskuntapiirin talossa. Suojeluskuntatalo 
piharakennuksineen rakennettiin vuosina 
1924–1926. Osoite Kauppakatu 17. 

Ajoimme sisäpihalle 17.30 , vastassa museon 
edustaja joka toivotti meidät tervetulleiksi. 
Hän kertoi rakennuksen historiaa aluksi, 
mm. eversti Matti Laurila on asunut ta-
lossa perheineen, hänen toivomus oli että 
rakennus palvelisi museona joskus. Toive 
on toteutunut.

Ohjattu kierros kolmessa kerroksessa kesti 
runsaan tunnin. Asiantuntevasti saimme 
kuulla historiaa jääkäriliikkeestä, lotistam-
me ja kaiken kruunasi alakerran Manner-
heim-näyttely joka muodostui pelkästään 
yhden henkilön omistamasta yksityisestä 
kokoelmasta.

Ryhmämme sai aikaan aina paikka paikoin 
sellaisen kysymysten tulvan esittelijälle että 
tuntui melkein tarpeelliselta jakaa puheen-
vuoroja.

Makoisat olivat tilaamamme kahvit knisulla, 
ne juotuamme pääsimme vielä ulkoraken-
nuksessa olevaan asenäyttelyyn. Meitä 
asiantuntevasti opasti jäsenemme Tapio 
Myllymäki, tietoa tuli suoraan ”kovalevyltä”. 

Saimme siis museolta erikoiskohtelua 
kohtuuhintaan. Suosittelemme kohdetta 
lämpimästi muillekin asiasta kiinnostuneille. 
Ja kannattaa ehdottomasti ottaa opastettu 
kierros, silloin museosta saa eniten irti.

MIKKO S. SÄNTTI

    Alikersantti Jesper Wiklund rannikko-
jääkärin varusteissa.

Vaasan Reserviläiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous Vaasan 

Sotilaskodissa
tiistaina 20.10.2015 klo 19.30

Tervetuloa!

-Hallitus-

Piireille on avattu facebook sivut.  Sivut 
ovat avoimet, joten niitä voi katsella re-

kisteröitymättä. 

Helpoimmin löydät sivut piirien kotisivu-
jen www.epresp.fi etusivun kautta.

Käyhän klikkaamassa ja tykkäämässä!

SYYSKOKOUSKUTSU

Reservin Upseerien Naisten Perinne-
liitto ry:n

 S Y Y S L I I T T O K O K O U S
24.10.2015   klo 11.15

Seinäjoen Sairaalamuseo
Huhtalantie 53
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3.10. Häjyn rinki
Härmä   

4.10. Sotilastaitopäivä
Ilmajoki  

10.10. Varusmiespalvelukseen -päivä
Seinäjoki

MPK:n Etelä-Pohjanmaan KOTU-yksikkö, 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, ESKOO 
-Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja 
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry / MALIKE 
järjestivät yhteistyössä vaikeavammaisille koh-
dennetun kurssin  Pekonrannassa Alajärvellä. 
Tämä oli maailmanhistorian ensimmäinen 
kurssi henkilöille, jotka tarvitsevat osallistumi-
sen ja liikkumisen tueksi toisen ihmisen apua 
ja toimintavälineen.

MPK:n Etelä-Pohjanmaan KOTU-yksikön 
vapaaehtoiset toimijat vastasivat leirin läpivien-
nistä. Riitta Laihosola toimi kurssijohtajana ja 
Jukka Pyhälahti sotilaallisen jakson johtajana. 
Kouluttajina toimivat Timo Lepänhaara, He-
lena Hannu ja Jukka Laihosola. Sotilaskotisis-
kot Maija, Ritva ja Saara hoitivat kurssilaisten 
muonituksen ja pitivät lauantaina avoinna 
pienimuotoista sotilaskotia herkkuineen.

Kurssilaisia oli kuusi ja henkilökohtaisia 
avustajia seitsemän. Henkilökohtaiset avusta-
jat laittoivat itsensä likoon ja pitivät erinomai-
sen hyvää huolta kurssilaista ja aikatauluista. 

Malikkeelta oli kaksi henkilöä, koulutussuun-
nittelija Anssi Helin ja toimintavälineohjaaja 
Kari ’Tipi’Mäkinen, opastamassa apuvälinei-
den käyttöä ja siirtämässä kurssilaisia apuväli-
neisiin. Malike myös toi apuvälineet mukanaan. 
Osa kurssista suoritettiin metsämaastossa, 
jonne ei olisi päässyt tavallisella pyörätuolilla.
YLE/Ajankohtainen kakkosen kuvaaja ja toi-
mittaja tulivat lauantaipäiväksi tekemään juttua 
leiristä valtakunnanverkkoon.

 Insertti esitettiin ti 8.9. YLE TV 2:lla ja on nyt 
kuukauden ajan nähtävänä Yle Areenassa.

Anssi ja’Tipi’ kävivät MPK:lla ennen kurssia kes-
kustelemassa meidän kurssinjärjestäjien kanssa. 
He neuvoivat, miten kohdata vaikeavammainen 
ja mitä kannattaa huomioida koulutuksessa. Hei-
dän yksiselitteinen neuvonsa oli, että kurssilaisia 
koulutetaan aivan kuten muitakin. Ainoastaan 
välineiden kokeilemiseen ja vaihtamiseen pitää 
varata aikaa.  Nämä hyvät neuvot tulivat meille 
tarpeeseen ja näin jälkeenpäin voikin todeta, että 
tällä varmistettiin kurssin onnistuminen.

Kurssin tavoitteena oli tarjota vaikeavammaisille 
kokemus armeijan tavoista, koulutuksesta ja 
toiminnasta. Armeijan arki tulikin tutuksi osallis-
tumalla muun muassa sulkeisiin, marssimiseen, 
ammuntaan, pakkiruokailuun ja puolijoukkuetel-
tan pystyttämiseen ja siellä nukkumiseen sekä 
ensiapukoulutukseen. Armeijan maastopuvun 
päällesaaminen oli unelmien täyttymys.

Kurssin viimeisen päivän aamuna nostettiin 
Suomen lippu ja kurssi päättyi lipun laskuun,  
todistusten ja ’kunniamerkkien’  jakoon. Lop-
pupuheiden aikana ja jälkeen putosi muutama 
eronkyynelkin puolin ja toisin.

Kurssipalautteiden perusteella voidaan todeta, 
että kurssisisältöön olivat kurssilaiset, avustajat 
ja kouluttajat tyytyväisiä ja lisää tällaisia kursseja 
toivottiin. 

RIITTA LAIHOSOLA
KURSSIJOHTAJA

”Intti tutuksi vaikeavammaisille” –kurssilla  4. – 6.9.2015 tehtiin historiaa

Kurssilista

Aurinkoisessa ja lämpimässä säässä 
pidettiin torstaina 9.9.2015 Koulutus-

keskus Sedun opiskelijoiden Survival-päivä. 
Päivä piti sisällään monenlaisia tehtäväko-
konaisuuksia ja yhteenhiileen puhaltamista 
ryhmänä. Kyseinen tapahtuma järjestettiin 
jo viidennen  kerran. Yhteistyökumppanina 
toimi Maanpuolustuskoulutusyhdistys  Ete-
lä-Pohjanmaan KOTU-yksikkö (MPK), Kiva 
Päivä Reijo Laineen yritys Ilmajoelta  sekä 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos .
Päivä alkoi käskynjaolla Törnävä-salissa, jossa 
kerrottiin päivästä ja rastitehtävistä. Ryhmiä 
oli kaikkiaan 19 ja yhdessä ryhmässä oli max. 
5-6 opiskelijaa. Kumpaakin sukupuolta piti 
olla mukana. Kaikkiaan opiskelijoita oli 120.
Rastikouluttajina oli MPK:n Etelä-Pohjanmaan 
KOTU-yksikön aktiiveja, joita oli mukana yh-
deksän henkilöä. Tehtävärasteja oli kaikkiaan 
yhdeksän.
Tehtävärastit koostuivat seuraavasti: sulkeiset, 
pössötysrasti-roikkuminen, vettä-vettä vettä 
saunanapolla, naulan lyönti, kenttälääkintä, 
trangiarasti, frisbeegolf, saappaan heitto, 
ilmakivääriammunta, alkusammutus, puhal-
lusputki, telamiinan kantoa sekä käsikranaatin 
heitto.
Tehtävärastin kokonaispituus oli 25 minuuttia 
ja siirtymäaika oli 5 minuuttia. 
Kun aika tuli täyteen ryhmä liikkui seuraavalle 
tehtävärastille ja rastikoulutus lähti samalla 
käyntiin. 
Puolen päivän aikaan oli hernekeittolounas 
soppatykistä sekä jälkkäriksi pannukakkua 
ja mansikkahilloa, jotka olivat valmistaneet 
Seinäjoen sotilaskotisisaret. 

Survival-päivä jo 
viidennen kerran  Sotilaskotisisaret olivat jo kukonlaulun ai-

kaan tulleet valmistaan hernekeittoa. Heidän 
apunaan olivat auttamassa Koulutuskeskus 
Sedun Törnäväntien cateringalan ensimmäi-
sen vuoden opiskelijat opettajan Susanna 
Rinta-Keturin johdolla.
Päivä oli erittäin aurinkoisen lämmin yli 20 as-
tetta ja hiki pukkasi jokaisen ryhmän jäsenen 
otsaan päivän päätteeksi. Kaikki opiskelijat 
olivat  tyytyväisiä ja iloisia päivän annista. ”En-
sivuonna ilman muuta järjestäkää”: sanoivat 
kaikki opiskelijat yhteen ääneen. MPK:laiset  
antoivat omassa puheenvuorossaan hyvän ja 
motivoituneen palautteen opiskelijaryhmien 
toiminnasta sekä käyttäytymisestä.
Rasteilla oli pientä kisailua, josta laskettiin 
pisteet yhteen. Kolmen parhaan joukkueen  
tulokset muodostuivat seuraavasti: 
1. Pahattaret, SEDU Kurikka (Ella Vuori, 
Melinda Peltonen, Mikko Ketko, Santeri Laine, 
Juuso Niskanen, Tony Marttila)   
2. SEDU Ilmajoki, 1-joukkue (Salla Rin-
ta-Tassi, Saija Metsäranta, Miia Hietaharju, 
Milla Rahikka, Jussi Teppo ja Juho Järvelä) 
3. Mörököllit, SEDU Kurikka (Venla Niku-
la, Maria Winter, Juuso Rintaluoma, Elmeri 
Ojaharju,  Eetu Mäntyjärvi,  Ville Ilomäki) 

Sedu-Survival päivän järjestelyn organisoi-
vat MPK:n Etelä-Pohjanmaan  Koulutus- ja 
tukiyksikön päällikkö Maija Haanpää;, 
koulutuspäällikkö Lasse Kinnunen, MPK:N 
vapaaehtoiset kouluttajat  sekä Koulutuskes-
kus Sedun opinto-ohjaaja Timo Järvinen.  

TIMO JÄRVINEN
OPINTO-OHJAAJA; KOULUTUSKES-
KUS SEDU, SEINÄJOKI  

22-10. Cooper-testi
Seinäjoki  

31.10. Kohteensuojausammuntatesti  
Härmä

13.12. MPK:n Vuosijuhla
Seinäjoki  

    Potilaan evakuointi ”vihollistulen” alta. 

Tervehdys Impivaarasta!

Sateinen kesä, talouden tiukka tilanne ja tur-
vapaikanhakijat; siinähän niitä puheenaiheita 
alkaneeseen syksyyn. Oikeastaan kaikella 
tuolla on merkitystä myös MPK:n toimintaan.
Kuten jo aikaisemmin mainitsin, taloudellinen 
tilanne ei salli suuria irtiottoja enempää val-
takunnallisesti, ei se sitä salli myöskään täällä 
MPK:ssa. Suu säkkiä myöten on elettävä ja 
kustannustehokkuutta on löydyttävä nyt ja 
tulevaisuudessa.

Aina jaksan ihailla teitä vapaaehtoisia jot-
ka pyyteettömästi, viikonlopusta toiseen, 
vuodesta toiseen jaksatte väsymättömästi 
antaa oman tietonne ja taitonne kurssilaisten 
käyttöön Ilman teidän panosta tätä kuviota ei 
vain saisi mitenkään onnistumaan! 

Tästä loistavan malliesimerkin tarjosi syys-
kuun puolessa välissä ”taisteltu” naisten soti-
laallisten taitojen kurssi Laihian Rajavuoressa 
missä naiset viikonlopun mittaisella kurssilla 
saivat rautaisannoksen armeijan arjesta. Pie-
nellä, mutta sitäkin aktiivisemmalla koulutta-
japorukalla homma puristettiin läpi kiitettävin 
arvosanoin. Kouluttajat totaalisesti antoivat 
kaikkensa kurssin onnistumisen puolesta! 
”Tuli tunne että meidän haluttiin viihtyvän” 
” Kouluttajat, ihan jokainen, asianosaavia, 
hyvin avuliaita ja helposti lähestyttäviä” ” 
Kertausharjoituskutsua odotellessa” Kiitos 
Helena, Marika,Pasi ja Petri.
Siinä joitakin kommentteja mitä naiset olivat 
kurssipalautteeseen kirjoittaneet.
MPK:n tärkein voimavara on vapaaehtoiset 
kouluttajat; niin totta kuin olla voi!

Turvapaikanhakijat aiheuttavat keskustelua 
ja kommentointia; maailma muuttuu ja millä 
vauhdilla. Aikaisemminhan he olivat tuolla 
jossakin; Välimerellä kumiveneissä ja nyt 
yhtäkkiä he ovatkin meidän porraspäässä. 
Haasteita, niitä riittää. Jo nyt MPK:n vapaa-
ehtoisia on pohjoisessa käytetty mm. kysei-
sen ihmismassan muonittamisessa. Tuleeko 
vastaavaa myös tänne meille; kuka tietää. 
 
Kesällä olimme MPK:na mukana muuta-
milla nuorten leireillä; yhteistyötä viriteltiin 
mm. Metsästäjäliiton, SPR:n ja partiolaisten 
nuorten leirien kanssa. Mielenkiintoisa tapah-
tumia ja sieltä nuorten joukosta noussee ne 
meidän tulevaisuuden tekijät. Toki hieman 
ajatuttaa tosiasia, mitä jo jonkin aikaa olen 
itsekin pohtinut; mistä jatkossa talkoolaiset, 
vapaaehtoistoimijat? 

Talkoot, tai kökkätyö, kuten täällä meillä sa-
notaan, ei enää kuulu tämän päivän nuorten 
toimintamalleihin. 

Vuosiakin tuli täytettyä; lämpimät kiitokseni 
teille kaikille muistamisista. Kuten sanon, ei 
ole tärkeää se paljonko täyttää vaan se mi-
ten vuotensa käyttää. 21 on hyvä ikä ja vielä 
viisikymppisenäkin on elämää!

Nautitaan kuulaista syyspäivistä, käydään 
katsomassa metsänsiimeksessä jospa saisi 
sienisaalista tai puolukoita, otetaan kaikki irti 
myös tästä hetkestä. Aurinkoisia syyspäiviä 
toivotellen.
  
SISULLA JA SYDÄMELLÄ
MAIJA HAANPÄÄ
YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ
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Elokuun 26. valkeni pilvipoutaisena, kun 
pitkästi toistakymmentä reserviläistä ko-

koontui Vaasan Sisäsatamaan aloittaakseen 
päiväsydämen urakan. Miljazz-kiertue oli 
yöllä saapunut Vaasaan ja Eventec-rekka 
odotti purkajiaan, että esiintymislava ehdi-
tään koota ja tekniikka asentaa toimimaan. 
Ammattiroudarien ohjauksessa työt lähtivät 
ripeästi käyntiin. Ja olihan meistä muuta-
milla hiukan kokemusta jo parilta edelliseltä 
turneelta. Reilun viiden tunnin kuluttua 
ensimmäiset äänikokeilut kajahtivat kohti 
Hovioikeuden puistoa. Kaikki alkoi olla val-
mista iltaa ajatellen. 

Toki huolestuneina silmäiltiin myös Sun-
domin suuntaan, eteläiselle taivaalle, jospa 
tänä vuonna ”sateen muinainen jumalatar” 
olisi suosiollinen illan konsertin suhteen. 
Sopivasti ennen iltakuutta väkeä alkoi vyöryä 
kohden Hovioikeuden puistoa, löytääkseen 
sopivan paikan katsella ja nauttia illan kon-
sertista. Kun Pohjanmaan aluetoimiston 
päällikkö, komentaja Jukka Ranta vielä 
johdatteli kutsuvieraat tilaisuuteen niin 
konsertti saattoi alkaa. 

Ja se alkoi. Todella upeasti, kun pianisti Iiro 
Rantala aloitti yhdessä Laivaston soittokun-
nan Big Band´in kanssa. Runsaaseen tuntiin 
mahtui runsaasti upeaa musiikkia, jota on 
vaikea kirjoittamalla kuvata - se täytyy kuulla 
ja kokea sen luoma tunnelma. Iiro Rantalan 
taiturimaiset sävellykset ja soolot sekä so-
vitukset itse maestron tulkitsemina olivat 
todellista jazz-musiikin iloittelua, tässä kesän 
ehdottomassa huippukonsertissa. Runsas 
puolitoistatuhantinen yleisö eli voimallises-
ti mukana ja palkitsi niin big bandin kuin 
pianovirtuoosinkin upein suosionosoituksin. 
Tuskin koskaan on Hovioikeudenpuistossa 
vastaavaa kuultu. 
Konsertin toisesta osasta vastasivat Puo-
lustusvoimien varusmiessoittokunnan 
Showband ja Suomisoulin kruunaamaton 
kuningas Sami Saari. Ja vauhti vain kiihtyi, 

kun nuoret varusmiehet päästivät ilon irti, 
jota Sami vielä sopivasti kiihdytti. Reilun 
tunnin mittaiseen settiin mahtui runsaasti 
nuoremman sukupolven musiikkia, jota vart-
tuneempikin kuulija mielenkiinnolla kuunteli. 
Ja myös katseli, sillä esityksessä oli volyymia, 
väriä ja vauhtia. Mutta nuoret jaksavat, ja 
heillä on intoa ja kuntoa. 

Tyytyväisen näköisenä ”jammaili” myös 
Puolustusvoimien ylikapellimestari, musiik-
kimajuri Jyrki Koskinen, joka oli saapunut 
seuraamaan Miljazz-kiertueen etenemistä ja 
sen musiikillista tunnelmaa. 

Mil jazz veti  ennätysyle isön Vaasassa

Taistelukentän taktinen ensiapu (TTEA) 
-kurssilla simuloitiin ensiavun periaattei-
ta toimittaessa vihollisen tulituksen alla. 
Tilanneharjoituksissa taistelija joutui rat-
kaisemaan ”jatkanko omaa tehtävää vai 
hoidanko haavoittuneen?”. Päädyttäessä 
pelastavan ensiavun antoon oli tärkein 
kysymys itselle ”miten tämän teen ja mi-
ten toiminta suojataan?”. Runsastilantei-
sessa vuorovaikutteisessa harjoituksessa 
ratkaisumalleja haettiin yhteistuumin 
analysoimalla jokainen ”veto” tarkkaan. 
Kunkin vaiheen jälkeen lopputuloksena 
oli toimintamalli ja tehdyn suorituksen 
kehittämiskohteet.

Keväällä pilotoidun naisille suunnatun 
”Älä ole uhri! -itsepuolustuskoulutuksen 

kohderyhmää on lisätty. Palautteessa 
toivottiin miespuolisia ”sparraajia” ja nyt 
tarjoutuu mahdollisuus viettää laatuai-
kaa kumppaninsa kanssa eli tarjoamme 
miehille kurssipaikkaa puoleen hintaan. 

Lähtökohta on arjen katuväkivaltaan 
varautuminen tilanteissa, jolloin puhe ja 
nopeat jalat eivät enää auta. Totuushan 

on se, että harva uhri omaa Johanna 
Mannisen satasen juoksunopeutta!

KUVAT JA KUVATEKSTIT:
HANNU MAUNULA

MilFight perustekniikkaleirin jälkeen on 
mahdollista jatkaa syksyn jatkokurssin 
mukana neljäkin viikkoharjoituskertaa. 

Koska harjoituskertoja on useita, on mah-
dollista suunnitella omaan viikkorytmiin 
soveltuva harjoitusaikataulu. Kahdesti 

viikossa harjoitellaan toimintaa maassa 
ja kahdessa muussa keskitytään pysty-

tekniikoihin. Lähtökohta on, että mitään 
kamppailun osa-aluetta ei väheksytä eikä 
akrobatiaa harrasteta. Perustekniikkaleiri 

helpottaa suuresti mukaan tulemista 
mutta mikäli omaa aiemman kamp-

pailutaustan, voi tulla salille toteamaan 
mottomme	”fit	to	fight”	tarkoituksen.

Niin se ”sateen muinainen jumalatar”. Kyl-
lähän se meitä muisti, mutta hyvin hieno-
varaisesti ja purjehti Sisäsatamaa vältellen 
pohjoiseen. 

Mutta yksi työ odotti tekijöitään. Estraadi ja 
kaikki tekniikka oli purettava ja pakattava, 
että Hämeenlinnalaiset saavat seuraavana 
iltana nautti MilJazz-kiertueen tuomasta 
musiikillisesta ilotulituksesta. Ennen puol-
tayötä ammattiroudarit paiskasivat kiitoksin 
kättä meille apulaisille.

Ensi vuonna jälleen Vaasassa? 

-RL-
KUVA: HANNU MAUNULA

    Illan päätähti oli Suomisoulin kultak-
urkku Sami Saari ja Puolustusvoimien 
varusmiessoittokunnan show band.  Kon-
sertin jälkeen Sami Saari mainitsi show 
bandin energisyyden erityisesti tarttuneen 
”vanhaan mieheen”, mikä kyllä näkyi ja 
kuului.

Pohjanmaan KOTU-yksikön kursseja

Lakeuden Ristissä elokuun alussa viete-
tyssä Kesäillan kirkko -tapahtumassa 

urkujen soittoa täydensi upeasti Juha 
Kotkaniemi trumpetilla. 
Puheen piti Suomen ensimmäinen naispuoli-
nen sotilaspastori Suvi Kouri Santahaminas-
ta. Hän kertoi sotilaan arjesta ja sotilaspastorin 
tehtävistä. 
Kesäillan kirkko tapahtumaan osallistui, useista 
Seinäjolla samaan aikaan tarjolla olleista ta-
pahtumista huolimatta, yli 200 kuulijaa, mikä 
osoittaa tapahtuman jo 17 vuotta kestäneen 
suosion ja tarpeellisuuden. 
U.M.
KUVA: PEKKA VIITANIEMI

Kesäillan kirkossa soi urut ja 
trumpetti

    Isä Tuomo Kotkaniemi kuunteli 
liikuttuneena poikansa Juhan Lakeuden 
Ristin tornista soittamaa  trumpettisooloa 
pikkulotta Anja Arposen kanssa.
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Timo Huikkala, Asetalo Oy

Tilanne ei muutu välineitä kieltämällä
Toteaa Suomen Asekauppiaiden liiton 
puheenjohtaja, Timo Huikkala, Asetalo 
Oy:n omistaja ja yrittäjä jo vuodesta 1985. 
Lisäksi 1970 luvun lopusta kokemusta asea-
lalta, joten voidaan todeta että tietoa on 
siitä mistä puhutaan. Asekauppiaiden liiton 
toiminnassa hän on ollut mukana alusta 
alkaen. Vuoden 2011 laki ampuma-aseista 
sekä niiden hankinnasta on katastrofaa-
lisen huono, poliittiset päättäjät tekivät 
siinä virheellisen päätöksen. Lehdistö vaati 
muutaman politiikon kera rajoituksia ja 
esteitä ampumaharrastajille.  Asekielteinen 
äänekäs vähemmistö saa mediatilaa hel-
posti. Ampumaharrastus ja metsästys on 
tämän media mielestä huonoa. Nykyisessä 
luvan hakumenettelyssä rehellisyydestä 
rangaistaan. Välttämättä luvan myöntäjä 
ei voi enää käyttää tervettä järkeä lupaa 
myönnettäessä. Aseharrastuksista mitään 
tietämättömät ovat päässeet määräämään 
linjauksia lupaprosessiin, joita viranomais-
ten on pakko noudattaa tai ”rapsahtaa” 
virkavirhe syyte. Ilmeisesti nyt myös viran-
omaistaholla on huomattu, että ehkä olisi 
syytä järkevöittää lupaprosessia. Poliisilai-
toksia on vähemmän, välimatkat pitenevät. 
Laitokset kuormittuvat entistä enemmän. 
Pahimmillaan aseluvan hakija voi joutua 
käymään eri viranomaisten luona viisikin 
kertaa ja työaikana lupaa haettaessa, tämä 
ei ole järkevää toimintaa.  Tilanne ei muutu 
välineitä kieltämällä.

Aselain I-vaiheen valmistelussa ei 
kuunneltu kuin virkamiehiä
Vuoden 2011 aselakia uudistettaessa ei 
kuunneltu lainkaan asealan yrittäjiä tai 
harrastajia. Koko lain uudistamisprosessi 
tehtiin poliitikkojen ohjauksessa virkamies 
työnä. Niitä ei haluttu jostain syystä kuun-
nella jotka aseiden kanssa ovat tekemisissä. 
Nyt tilanne on parantunut, II-vaiheen val-
mistelussa on työryhmässä mukana myös 
asealan yrittäjiäkin. 

Rajoittaako nykyinen lupamenettely 
sananvapautta ja perustuslaillisia oi-
keuksia?

Kyllä rajoittaa osittain, sanoo Huikkala, 
lupia saatetaan peruuttaa pienimmästäkin 
syystä eri poliisipiirien alueilla. Rehellinen 
aseen omistaja ja ammuntaa harrastava 
on ajettu toisen luokan kansalaiseksi.  
Väärä sana väärässä paikassa niin aseluvat 
peruutetaan. Aikaisemmin pienempien 
poliisipiirien alueilla paikallinen poliisimies 
tunsi luvan hakijan paremmin kuin nyt. 
Tervettä maalaisjärkeä tulisi lisätä koko 
lupamenettelyyn. Jos olet esim. aivolääkäri 
ja ajat autolla kännissä niin voit seuraavana 
päivänä mennä töihin normaalisti ja avata 
vaikkapa ihmisen pääkuoren ja jatkaa töi-
täsi. Mutta jos ajat autolla epähuomiossa 
liian lujaa niin jo vain voi käydä siten, että 
aseesi haetaan pois viranomaisten taholta 
ja lupasi peruutetaan!

Asekaappi ei estä varkauksia, tarken-
nuksia uuteen aselakiin
Mutta on hyvä ja jokaisella vastuullisella 
ammuntaa harrastavalla sellainen on. Voi-
massa olevassa ja myös uudistetussakin 
aselaissa on ns. kaappipakko kun aseiden 
määrä ja laatu sitä edellyttävät. Asekaup-
piaiden liitto on tyytyväinen nykyisen 
ja tulevan lain kohtiin, jossa määrätään 
aseiden ja patruunoiden säilyttämisestä. 
Ilma-aseista kaikki yli 6.5mm tulee uudessa 
aselaissa luvanvaraisiksi 

Lupaehtojen kiristys tuntui
Lupaehtojen kiristämisen jälkeen suomen 
asekauppiaidenliiton tekemässä selvityk-
sessä todettiin
että liikevaidot aseliikkeissä pääsääntöisesti 
putosivat, pahimmillaan jopa 60 % ja osa 
yksistään aseita myyvistä kauppiaista lo-
petti liikkeen ja samalla tietenkin työllisyys 
väheni. Vielä nykyäänkään ei asekauppiaan 
eikä maantuojan enää kannata tuoda kaik-
kia aseita varastoon.

Kaikki ammuntalajit tulisi hyväksyä
Halutessamme me ammuntaa harrastavat 
pystyisimme olemaan vahvoja ajamaan 
omaa asiaamme,rivit tulisi saattaa tiiviiksi! 

Nykyistä ampumafoorumia tulisi kehittää 
siten että se laajenisi huomattavasti tai 
perustettaisiin kokonaan uusi kaikkien am-
pumaharrastajien foorumi. Nykyään osa 
järjestöistä ”kampittaa” muita harrastajia. 
Kaikki eri ammuntalajeja harrastavat ovat 
tasavertaisia, yhteinen ”sävel” on kaikkien  
etu. Ammuntaharrastus on hienoa har-
rastamista!

Ase ja Urheiluliike Patruuna Kurikka

 Kauppiaat Pentti Havuluoto, alalla v 
1968 eläk.

 Aki Havuluoto kauppiaana v 1985-
Kauppias Aki Havuluoto kertoo että 
käsiasekauppa on lähes kokonaan lop-
punut, vain muutama käsiase myydään 
enää vuosittain. Myynti oli aikaisempina 
vuosina kohtalaista kun aseen hankinta-
luvan myöntämisperusteet olivat erilaisia. 
Yhteiskunta on muuttunut, on tullut uusia 
ilmiöitä joiden vuoksi aseen hankintalupien 
myöntämisperusteet ovat kiristyneet. Käsi-
aseiden hankintalupien saanti ja myöntä-
misperusteet on tällä hetkellä mielestäni 
asiallista. Luvan saa jos asiat ovat kunnossa 
ja myöntämisperusteet täyttyvät.

Varmista haluamasi aseen saatavuus!
Nykyisessä tilanteessa aseen hankkijan on 
hyvä varmistaa etukäteen kyseisen aseen 
saatavuus ennen hankkimisluvan hakupro-
sessin käynnistämistä, sanoo Havuluoto. 
Tällöin vältytään tilanteelta, ettei tuotetta 
ole kauppiaalla eikä maahantuojallakaan, 
jolloin voi syntyä tilanne että myönnetty 
hankintalupa menee vanhaksi. Asekaup-
piaat eivät enää varastoi käsiaseita eikä 
maahantuojillakaan ole enää isoa varastoa, 
johtuen kysynnän vähyydestä.

Aseiden ostajat ammunnan harrasta-
jia
Pääasiassa käsiaseiden ostajia ovat reser-
viläiset ja metsästäjät. Kaliiberit aseissa 
pääsääntöisesti ovat 9mm ja 22.  Reser-
viläiskiväärien myynti on satunnaista, toki 
niitäkin saadaan, mutta varastossa ei niitä 
välttämättä heti ole. Yleinen ilmiö ase- ja 
patruunoiden myynnissä on se että ostajien 

keski-ikä on noussut huimasti, mikä osoit-
taa sen että nuoria henkilöitä on ampuma-
harrastuksen parissa yhä vähemmän, ehkä 
tietokonepelit ”syövät” nuoria pois hyvän 
ampumaharrastuksen parista. Nuorisolla 
on nykyään paljon mahdollisuuksia erilai-
siin harrastuksiin jotka välttämättä eivät 
vaadi isoja panostuksia sen aloittamiseen 
ja jotka kaikki kilpailevat ampumahar-
rastuksen kanssa. Ampumaharrastuksen 
aloittaminen on kallista, aseet ja patruunat 
maksavat paljon. Mutta ostettuaan laatua-
seen se myös kestää. Kokonaisuutena koko 
aseala on ollut viime vuosina laskusuh-
danteessa.

Hankintalupien haku helpommaksi
Kauppias Aki Havuluoto toivoo että viran-
omaisten taholta saataisiin ampuma-aseen 
hankintaluvan hakuprosessi yksinkertai-
semmaksi ja helpommaksi. Nykyisessä 
prosessissa luvan hakija voi pahimmillaan 
joutua olemaan työstään pois jopa useita 
kertoja ellei soveltuvuustestiä, haastatteluja 
ym muita saada sovitettua samalle päivälle. 
Toivon että hakuprosessia kehitetään ja 
nuoret vielä löytäisivät metsästyksen ja 
ammunnan pariin jotka ovat kehittäviä ja 
hyviä harrastuksia tiukkoine sääntöineen. 

Ennen oli toisin
Kaupppias (eläk) Pentti Havuluoto 
kertoo että aseet patruunat tulivat heillä 
myyntiin v 1968. Vuosikymmeniä sitten 
käsiaseiden myynti oli pääasiassa cal 22. 
Aikaisemmin hankintaluvan myöntämis-
perusteeksi riitti nuhteettomuus, hyvä 
maine ja tarkkuusammunta. Luvan myön-
tämiseen ei tarvittu erillistä ampuma-ase 
koulutusta tai kuulumista ampumaseuraan. 
Isompiin käsiaseisiin alkoi saada hankin-
talupia 80 luvulta alkaen, jolloin esim. 
reserviläistoiminta aktivoitui sekä syntyi 
uusia ammuntalajeja. Silloin ammuttiin 
kaveriporukoissa a-radalla. Asemäärän 
kasvun myötä myös patruunoiden sekä 
tarvikkeiden myynti kasvoi. Nykyään har-
rastajamäärät ovat pudonneet entisestä.

Kerro kokemuksistasi aseen hankinta-
lupaa anoessasi!
Tämän artikkelisarjan tekijät pyytävät 
Sinulta palautetta jutun tässä vaiheessa 
kokemuksestasi
aseen hankintalupaa anoessasi sekä pää-
töksen saatuasi. Kerro omin sanoin miten 
lupaprosessi meni kohdaltasi ja minkälaisen 
vaikutelman sait asiasta. Kerro myös jos 
kohdallesi on sattunut jotain muuta lupa- 
tai aseasioihin vaikuttavia seikkoja. Voit 
kertoa tarinasi nimimerkillä, yhteystietosi 
tulee kuitenkin saada toimituksen tietoon. 
Julkaisemme osan kokemuksista, mutta 
varaamme oikeuden lyhentää juttuja. Voit 
lähettää palautteesi sähköpostilla Lakeu-
den Maanpuolustaja lehteen osoitteeseen:
lmplehti@gmail.com
Juttusarjan viimeisessä osassa kerromme 
saaduista palautteista sekä kerromme 
miten aseluvan sai menneinä aikoina. 
Seuraamme uuden aselain käsittelyä ja 
kerromme mahdollisista tulevista lakimuu-
toksista. Anna palautetta, kiitos!

HEIKKI TARKKANEN
OLAVI KOSKINEN

Aseen hankinta, vaikeaa vai ei? - Osa II
Viime lehden numerossa poliisin 
edustaja kertoi mitkä ovat toi-

menpiteet sekä perusteet aseen 
hankintalupaa anottaessa ja sen 
myöntämisessä. Viranomainen 

toimii voimassa olevien lakien ja 
säädöksien valtuuttamana.Tässä 
jutussa annetaan puheenvuoro 
aseiden myyjille sekä Suomen 

Asekauppiaiden liiton edustajal-
le. Juttusarjan tavoitteena on sel-

vittää miten nykyinen lupakäy-
täntö on vaikuttanut tavalliseen 

ampumaharrastajaan, hänen 
kenties perustuslaillisiin oikeuk-

siinsa ja sananvapauteensa. 
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Ilmajoen Reserviupseerikerho ja Ilmajoen 
reserviläiset osallistuivat perheliikunta- ja 
harrastustapahtuman Ilmajoki-hallilla 
29.8. Yhteinen piste, pitäjinä taistelupari 
Taivalmaa & Löppönen, veti yleisöä ko-
keilemaan rastitehtäviä. 

Ilmajoen perheliikunta- ja 
harrastustapahtuma

Tehtävänä oli pieni askellusrata, kranaa-
tinheitto bunkkerinaukkoon (joko rau-
taisilla ”kranaateilla” tai pesäpalloilla) ja 
taktisten merkkien selvittäminen.

KUVA
TUOMAS TAIVALMAA

    Taktisia merkkejä piti oikein miettiä.

Heinäkuinen perjantai 24.7 järjestettiin 
Kurikassa perinteinen yhdistysten vä-
linen onkikisa Jukka Tapanaisen joh-
dolla. Nyt sattui vaan niin että upseerit 
olivat jääneet herrasmiehinä sateen 
suojaan kun eivät paikalle ilmaantuneet. 
Mestaruus siis meni käden puristuksel-
la tänä vuonna Reservin yhdistykselle. 
Eivät kalat ukonilmasta välittäneet kuin 
myös eivät onkijatkaan. Saalista tuli kii-
tettävästi. Liisa Rinta-Lusa valmisti niistä 
aterian kissoilleen ja parhaat itselleen.

Sataa, ei sada, sataa!     Synkkien pilvien varjostamina hyvin 
kastuneet kalastajat vas. Liisa Rinta-Lu-
sa, Jukka Tapanainen, Ari Mäkimartti, 
Arno Mäkimartti, Mirko Mäkimartti ja 
Matias Säntti.

 Isoin tulos Mikko S Säntti 0,451 g ja paras 
junnu Matias Säntti 0,180 g sekä tulevai-
suuden lupaus Arno Mäkimartti 0,162 g. 
Talvella taas mittelöt pilkkien. Kalastus sopii 
mainiosti myös reserviläistapahtumiksi, 
sosiaalista yhdessä oloa.
 
MIKKO S SÄNTTI
 

Koko perheen kävelytapahtuma 
Leppoisaa yhdessäoloa hyvien ihmisten seu-
rassa. Näin voi todeta kävelytapahtumasta 
jossa veteraaneja kunnioittavassa hengessä 
käveltiin hyvän asian puolesta, juhlistaen 
myös Reserviläisliiton 60 vuotista taivalta. 
Yli puolensataa kansalaista osallistui pe-
rinteiseen YK:n rauhanpäivän kävelyyn 
Su. 20.9  Jouppilanvuoren esteetön reitillä, 
jonne lähdettiin ihka uudelta Luontotalolta 
Kyrkösjärven uimarannalta. 
Aluksi taloidean ja esteetön reitistön ”isä” 
Hannu Salo kertoi luontotalo hankkeesta 
sekä talosta yleisesti.  
Matkaan lähdettiin Juha Kotkaniemen 

puhaltaessa alkutahdit ”Marsalkan hope-
torvet”, kelin suosiessa, auringon pilkis-
täessä pilviseltä taivaalta. Matkan pituus oli 
kaikkiaan 4,5 km, jonka matkan jaksoivat 
mainiosti myös nuoremmat. 
Matkan varrella, hiljentymispaikan kodalla 
nautittiin Latulaisten paistamat makkarat, 
siitä matka jatkui sotilasesteradalle, johon 
esittelyn jälkeen tutustuttiin ihan konkreet-
tisesti. Aikanaan rata oli ainut varuskuntien 
ulkopuolella oleva, siviilikäyttöön valmistu-
nut ja Seinäjoen reserviläisten kökkätyönä 
aikaansaama täyspitkä esterata. 
Matka jatkui Vuorikorsulle sekä Vuoren-
kolo-sotilaskodille jossa nautittiin Sotilas-
kotisisarten tarjoilemat kahvit, munkit ja 

mehut. Korsulla oli myös reserviläisaiheisia 
rastitehtäviä mm. Ekoaseammunta, kranaa-
tin heitto sekä tietysti myös maanpuolus-
tusaiheinen tietovisa, lapsille oli ohjelmassa 
pallonheittoa ja eläinkuvien tunnistusta. 
Rastitehtäviä kierrettäessä saimme nauttia 
haitarimusiikista barettiveli Matti Mäki-
nesteen musisoidessa ja soittaessa myös 
sota-ajan kappaleita. Lopuksi arvottiin 
osallistuneiden kesken mainiot ja kehumatta 
varsin tasokkaat arvontapalkinnot.  On-
nettarena arvonnassa toimi Minka Ojala,  
pääpalkinnon, E-P:n Reserviläispiirin lah-
jottaman aktiivisuusrannekkeen, voitti Kirsi 
Peltonen. Kaikkiaan arvottiin kolmetoista 
arpajaispalkintoa, onnittelut onnekkaille 

ja kiitos lahjoittajille. Lisäksi ”terroristin” 
etäisyyden arvioinnissa lähimmäs osui ja 
Kaiha eräpuukon sai Jarmo Tulimäki. tie-
tovisan ja makuupussin voitti, yllätys, yllätys 
korsualueen aikoinaan ideoinut Heikki 
Koivisto. Kiitos mukanaolosta sekä kiitos 
toimihenkilöille.  Ensi vuonna sama paikka 
ja, noin, sama aika.

TEKSTI: JARI OJALA
KUVA: JAAKKO LIINAMAA

Tietovisan vastaukset

Reserviläisliitto on perustettu 1955 

Kuvissa olivat liiton toiminnanjohtaja Olli 
Nyberg ja piirin puheenjohtaja Jaakko 
Liinamaa.

Reserviläisliiton puheenjohtaja on Mikko 
Savola ja Pohjanmaan rauhanturvaajien 
puheenjohtaja Esko Hakulinen.

Kuvissa olevat eläimet olivat kuha ja si-
nijalkasuula.

Maavoimien merkkien kehykset ja väri 
olivat:tuntematon, oma, ystävällismieli-
nen ja vihollinen.

Myytävänä

Tällä hetkellä myytävänä olevia, lähes käyttämättömiä 

SOTILASVAATTEITA

Juhlapuku m87

50 B, 60 C, 52 C, 
150 C, 48 C, 52  
(laivasto)

Maavoimat m58

46  C1, 50 B1, 52
B, 50, 52 C

Ilmavoimat m51

46 , 50 B, 48 C, 
50 C (vain takki)

Merivoimat m30

56 C, 150 C, 50 C, 
50-52 (vain takki), 
54 B (vain takki)

Erkki Kallio
050 566 33 56

HAUTOJEN JA HAUTAMUISTOMERKKIEN KUNNOSTUSTA
* Oikomiset * puhdistukset * kultaukset * hopeoinnit 

 **************** 

– Vastuuvakuutuksen alaista toimintaa –     

Kotitalousvähennyskelpoiset työt mm.  
niitot, pensasaitojen tasaukset ym. puutarhatyöt 

TALONMIESPALVELUT SEKÄ KIINTEISTÖNHOITO

Kysy lisää: 0440 909 784 tai ilmo.eerola@outlook.com
MONITOIMIPALVELUT ILMO EEROLA 
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PIIRINMESTARUUSKILPAILUJEN TULOSSATOA

Pistooliampumajuoksun pm-kilpailut 
7.9.2015 Isossakyrössä

Tulokset:
Sarja N: 1) Nina Ojala, Kurikan Res., 78, 
17.36, 24.56, 2) Arja Ala-Aho, (Vaasa), 86, 
25.10, 29.50
 
H: 1) Timo Kauppila, Isonkyrön Res., 76, 
15.59, 23.59
 
H35: 1) Antti Ratavaara, Kurikan Res., 73, 
15.36, 24.36, 2) Tomi Piirto, Kurikan Res., 
73, 16.47, 25.47
 
H40: 1) Sami Kuntola, Kurikan Reserviups., 
70, 15.37, 25.37
 
H55: 1) Kari Ratavaara, Kurikan Reser-
viups., 65, 18.47, 30.27, 2) Veli-Pekka Nevala, 
Jalasjärven Res., 78, 24.05, 31.25
 
H65: 1) Matti Isoniemi, Kurikan Reser-
viups., 66, 19.46, 31.06
 
H70:  1 )  Matt i  L a tva la ,  S e inä jo -
en  Reser v iups . ,  46,  23.22 ,  41 .22 

H75: 1) Helge Knuuttila, Vaasan Res., 78, 
23.51, 31.11 

Pistoolin palvelusammunta
 30.6.2015 Ilmajoella

Tulokset:
 PA3: 1) Timo Nyrhinen, 97 p., 2) Keijo Lah-
denmäki, 96 p., 3) Teppo-Tapio Lahti, 95 p., 
4 napakymppiä, 4) Petri Myllykoski, 95 p., 3 
napakymppiä, 5) Tuomo Passi, 95 p., 6) Mikko 
Koski, 95 p., 7) Pentti Korpimäki, 95 p., 8) Kim-
mo Nyrhinen, 94 p., 9) Juha Mäki, 93 p., 10) 
Juha Lähdesmäki, 92 p., 3 napakymppiä, 11) 
Jukka Saukko, 92 p., 12) Juha Ojala, 92 p., 13) 
Jani Lepistö, 92 p., 14) Veijo Ahtola, 91 p., 15) 
Tuomas Laitila, 91 p., 16) Reijo Mattsson, 91 p., 
17) Matti Hautala, 90 p., 18) Jouni Hynninen, 
89 p., 19) Kaisa Koski, 88 p., 20) Jani Pollari, 
87 p., 21) Jari Yli-Viitala, 87 p., 22) Antti Iso-
Oja, 87 p., 23) Nina Ojala, 87 p., 24) Seppo 
Paakki, 87 p., 25) Mika Luomanaho, 86 p., 26) 
Jussi Maijala, 84 p., 27) Sanna Tunkkari, 83 
p., 28) Teemu Maijala, 83 p., 29) Valio Rajala, 
82 p., 30) Mikko Aro, 82 p., 31) Ville-Matti 
Kulmala, 76 p., 32) Mikko Rajamäki, 75 p., 33) 
Kari Mäkinen, 74 p., 34) Teemu Hauhia, 72 p.

PA4: 1) Jouni Hynninen, 91 p., 2) Tep-
po-Tapio Lahti, 89 p., 3) Juha Ojala, 87 p., 1 
napakymppi, 4) Mikko Koski, 87 p., 5) Juha 
Lähdesmäki, 86 p., 6) Antti Iso-Oja, 82 p., 
7) Keijo Lahdenmäki, 82 p., 8) Jukka Sauk-
ko, 81 p., 9) Kaisa Koski, 78 p., 10) Tuomo 
Passi, 77 p., 11) Veijo Ahtila, 76 p., 12) Matti 
Hautala, 75 p., 13) Juha Mäki, 74 p., 14) 
Tuomas Laitila, 73 p., 15) Reijo Mattsson, 69 
p., 16) Valio Rajala, 68 p., 17) Jari Yli-Viitala, 
68 p., 18) Mikko Rajamäki, 67 p., 19) Sanna 
Tunkkari, 64 p., 20) Jani Pollari, 63 p., 21) 
Jussi Maijala, 63 p., 22) Petri Myllykoski, 62 
p., 23) Pentti Korpimäki, 62 p., 24) Kimmo 
Nyrhinen, 61 p., 25) Mikko Aro, 60 p., 26) 
Jani Lepistö, 60 p., 27) Timo Nyrhinen, 
59 p., 28) Kari Mäkinen, 59 p., 29) Teemu 
Hauhia, 56 p., 30) Teemu Maijala, 55 p., 
31) Ville-Matti Kulmala, 51 p., 32) Seppo 
Paakki, 37 p., 33) Mika Luomanaho, 29 p., 
34) Nina Ojala, 19 p.

Yhteistulos: 1) Teppo-Tapio Lahti, 184 p., 
2) Mikko Koski, 182 p., 3) Jouni Hynninen, 
180 p., 4) Juha Ojala, 179 p., 5) Keijo Lah-
denmäki, 178 p., 6) Juha Lähdesmäki, 178 
p., 7) Jukka Saukko, 173 p., 8) Tuomo Passi, 
172 p., 9) Antti Iso-Oja, 169 p., 10) Veijo Ah-
tola, 167 p., 11) Juha Mäki, 167 p., 12) Kaisa 
Koski, 166 p., 13) Matti Hautala, 165 p., 14) 
Tuomas Laitila, 164 p., 15) Reijo Mattsson, 
160 p., 16) Petri Myllykoski, 157 p., 17) Pentti 
Korpimäki, 157 p., 18) Timo Nyrhinen, 156 
p., 19) Kimmo Nyrhinen, 155 p., 20) Jari 
Yli-Viitala, 155 p., 21) Jani Lepistö, 152 p., 
22) Jani Pollari, 150 p., 23) Valio Rajala, 
150 p., 24) Jussi Maijala, 147 p., 25) Sanna 
Tunkkari, 147 p., 26) Mikko Aro, 142 p., 27) 
Mikko Rajamäki, 142 p., 28) Teemu Maijala, 
138 p., 29) Kari Mäkinen, 133 p., 30) Teemu 
Hauhia, 128 p., 31) Ville-Matti Kulmala, 
127 p., 32) Seppo Paakki, 124 p., 33) Mika 
Luomanaho, 115 p., 34) Nina Ojala, 106 p. 

Pienoispistoolin, pikapistoolin ja isopis-
toolin pm-kilpailu 14.6.2015 Vaasassa

Tulokset:
Pienoispistooli:
Sarja H: 1) Arto Lahtinen, Vaasan Res., 
553, 2) Tuomo Passi, Kauhavan Res., 
550, 3) Ari Sundman, Vaasan Res., 548, 
4) Juha Lähdesmäki, Ilmajoen Res., 
539, 5) Arto Jussila, Vaasan Res., 537 

H50: 1) Yli-Viitala Jari, Kauhajoen Res., 
506, 2) Heikki Autio, Ilmajoen Res., 458 

H60: 1) Per-Erik Gammelgård, Vaasan Res., 
571, 2) Eero Haapala, Peräseinäjoen Res., 533, 
3) Reijo Mattson, Kauhajoen Res., 532, 4) Keijo 
Koski, Jalasjärven Res., 504, 5) Christer Fred, 
Vaasan Res., 501
H70: 1) Jarmo Nyrhinen, Ilmajoen Res., 533, 
2) Juhani Tammela, Jalasjärven Res., 484,  
3) Gert Storlund, Vaasan Res., 480

Pikapistooli:
Sarja H: 1) Tuomo Passi, Kauhavan Res., 560, 
2) Juha Lähdesmäki, Ilmajoen Res., 559, 3) Ari 
Sundman, Vaasan Res., 544, 4) Arto Jussila, Vaa-
san Res., 543, 5) Arto Lahtinen, Vaasan Res., 537 

H50: 1) Jari Yli-Viitala, Kauhajoen Res., 533, 
2) Heikki Autio, Ilmajoen Res., 424
 
H60: 1) Per-Erik Gammelgård, Vaasan Res., 
549, 11 napaa, 2) Keijo Koski, Jalasjärven Res., 
549, 9 napaa, 3) Reijo Mattson, Kauhajoen 
Res., 514, 4) Eero Haapala, Peräseinäjoen Res., 
506, 5) Christer Fred, Vaasan Res., 493
 
H70: 1) Jarmo Nyrhinen, Ilmajoen Res., 503,  
2) Juhani Tammela, Jalasjärven Res., 480, 2 na-
paa, 3) Gert Storlund, Vaasan Res., 480, 1 napa

Isopistooli:
Sarja H: 1) Arto Lahtinen, Vaasan Res., 552, 
2) Arto Jussila, Vaasan Res., 542
 
H50: 1) Jari Yli-Viitala, Kauhajoen Res., 512, 
2) Heikki Autio, Ilmajoen Res., 372
 
H60: 1) Per-Erik Gammelgård, Vaasan 
Res., 556, 2) Reijo Mattson, Kauhajoen 
Res., 514, 3) Christer Fred, Vaasan Res., 490
 
H70: 1) Jarmo Nyrhinen, Ilmajoen Res., 
528, 2) Gert Storlund, Vaasan Res., 478 154 
p., 18os., 2) Reinisalo Jussi, Vaasan Res., 146 
p., 17os., 3) Autio Heikki, Ilmajoen Res., 134 
p., 17os., 4) Keski-Hannula Raimo, Ilmajoen 
Res., 134 p., 16os., 5) Ala-aho Juha, Vaasan 
Res., 130 p., 17os., 6) Uddfolk Jari, Vaasan 
Res., 122 p., 15os., 7) Ö Mikael, Vaasan Res., 
61 p., 8 os.

Hopiavuoren rata valmistuu

Hopiavuoren ampumaradan ympäristö-
lupa on jo lainvoimainen. POHA:n lupaa 
odotellaan. Kuten kuvasta näkyy radalla 
pilaantuneet maa-ainekset on poistettu, 
nyt on jo täyttötyötkin tehty.

KUVA: HANNU RISTANIEMI 

Ilmajoen Reserviläiset ry järjesti Tervahami-
nan ampumaradalla Huissilla yhdeksättä ker-
taa SRA- kilpailun, HUISSI SYYS-SRA kisan. 
Aktiivien joukko suunnitteli ja rakensi 6 rastin 
kilpailun vankalla ammattitaidolla ja pitkiä 
rakentamispäiviä kevennettiin hurtilla huu-
morilla. Rastit 3-5 Ilkan patsas, kossuvarkaat 
ja kujanjuoksu ammuttiin kiväärillä. Haulikolla 
kisattiin särkyneen sillan humpassa rastilla 6. 
Rasti 1 oli nimeltään valtaus ja se ammuttiin 
pistoolilla. Kutsumattomia vieraita häädet-

tiin rastilla 2 sekä pistoolilla ja haulikolla. 
Rastikuvaukset ovat nähtävillä yhdistyksen 
nettisivuilla.

Kilpailunjohtajana toimi Pasi Löppönen 
ja ratamestarina Jani Luopa. Kökkäväkeä 
ratoja rakentamassa oli, useana iltana ja 
perjantaina koko päivän, oman aktiivi-
porukan lisäksi myös Peräseinäjoelta ja 
Jalasjärveltä. Säät suosivat rakentamista, 
sadepäiviä ei onneksi ollut.

Valmisteluja ratojen rakentamista varten 
oli toki tehty jo ennen rakentamispäiviä. 
Eräänkin talon pihassa rakennettiin naa-
purien asiaa hiljaisesti ihmetellessä Ilkan 
patsaan muoto, korkeus 4,25 metriä ja 
leveys yli 5 metriä. Toisen talon pihapii-
rissä suunniteltiin keikkuvaa siltaa. Ilman 
rakentajien ja toimitsijoiden suurta työpa-
nosta ja joustavuutta kisoja ei olisi pystytty 
järjestämään.

Kisapäivä oli aurinkoinen ja lämmin syys-
kuun päiväksi. Kilpailijoita oli yhteensä 
68, joista rakentajia ja toimitsijoita 25 
sekä huoltoon kuuluvia 4. Kaukaisimmat 
kilpailijat tulivat Helsingistä ja Oulusta. 
Valkeakoskelta tuli kisaan 9 osallistujaa, 
mutta oman piirin alueelta kilpailijoita 
toimitsijoiden lisäksi tuli vain Vaasasta ja 
Kauhavalta, yhteensä 8. Uutena sarjana ki-
sattiin taistelijasarjassa, jossa osanottajia oli 
5 kpl. Huolto oli paikalla koko kisapäivän: 
aamukahvi, hernekeitto ja vohvelit sekä 
päiväkahvi pitivät huolen siitä ettei nälkä 
päässyt yllättämään. Tulosten julistamisen 
jälkeen kaikki paikalla olevat osallistuivat 
arvontaan, jossa voittoina oli lahjakortteja 
ja tavarapalkintoja.   

Rastit ja järjestelyt saivat kiitosta kilpai-
lijoita. Lupasivat taas ensi vuonna tulla 
uudelleen kisaamaan, toivottavasti Terva-
haminan ampumarata saa ympäristöluval-
le jatkoa. Rastien suunnittelu ensi vuoden 
kisaa varten alkoi jo rastien purkuvaiheessa, 
sukellusvenettäkin yhdelle rastille jo suun-
niteltiin.

TUULA LÖPPÖNEN
KUVA:  MIKA VALKAMA

IX HUISSI SYYS-SRA KISAT  Ilmajoki 16.9.2015

     Vauhtia riittää.

VUOKRATAAN ”LOTINA” SOPPATYKKIÄ
JUHLAAN JA ARKEEN. SOPPAPOJILLA
TAI ILMAN. ANNETAAN KOULUTUSTA 

TARVITTAESSA.

TIED. KURIKAN MAANPUOLUSTUSJÄR-
JESTÖT

Mikko S Säntti 0405509798
mikko.santti@luukku.com
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Itselataavan kiväärin pm-kilpailu 150 m 
1.6.2015 Vaasassa

Tulokset:
Makuu: Sarja H: 1) Lindroos Jani, Laihian 
Reserviläiset, 188, 5 napakymppiä, 2) Kes-
ki-Hannula Raimo, Ilmajoen Reserviläiset, 
188, 4 napakymppiä, 3) Hakomäki Jaakko, 
Vähänkyrön Reserviläisten, 182, 9 kymppiä, 
4) Autio Heikki, Ilmajoen Reserviläiset, 182, 
6 kymppiä, 5) Ala-aho Juha, Vaasan Reservi-
läiset, 181, 6) Reinisalo Jussi, Vaasan Reservi-
läiset, 180, 7) Alho Toni, Vaasan Reserviläiset, 
174, 9) Lepistö Jani, Kauhavan Reserviläiset, 
168, 1 napakymppi, 10) Jänisoja Juha, Vaasan 
Reserviläiset, 122, 11) Ö Mikael, Vaasan Re-
serviläiset, 63
 
H50: 1) Keskinen Veli-Matti, Ilmajoen Reser-
viläiset, 193, 2) Laitila Veli-Jussi, Ilmajoen Re-
serviläiset, 179, 3) Pajala Heikki, Pohjanmaan 
Rauhanturvaajat, 177, 4) Riihiluoma Tapio, 
Kauhajoen Reserviläiset, 176
 
H60: 1) Lindroos Reijo, Laihian Reserviläiset, 
193, 2) Iso-Oja Antti, Ilmajoen Reserviläiset, 
179, 3) Iso-Oja Olli, Vaasan Reserviläiset, 173, 
4) Korpimäki Pentti, Kauhavan Reserviläiset, 
172, 5) Raitila Jarmo, Pohjanmaan Rau-
hanturvaajat, 171, 6) Salo Sakari, Ilmajoen 
Reserviläiset, 156
 
H70: 1) Glader Pauli, Vaasan Reserviläiset, 
151, 2) Sandström Kaj, Vaasan Reserviläiset, 
111
 
Avoin: 1) Lähdesmäki Juha, Ilmajoen Re-
serviläiset, 178, 2) Kamis Bengt, Vaasan 
Reserviläiset, 145

Kolmiasento: 
Sarja H: 1) Keski-Hannula Raimo, Ilma-
joen Reserviläiset, 256, 2) Lindroos Jani, 
Laihian Reserviläiset, 249, 3) Ala-aho Juha, 
Vaasan Reserviläiset, 232, 4) Autio Heikki, 
Ilmajoen Reserviläiset, 215, 5) Hakomäki 
Jaakko, Vähänkyrön Reserviläiset, 201, 6) 
Lepistö Jani, Kauhavan Reserviläiset, 192, 
7) Alho Toni, Vaasan Reserviläiset, 158, 8) 
Jänisoja Juha, Vaasan Reserviläiset, 148, 9) 
Ö Mikael, Vaasan Reserviläiset, 70
 
H50: 1) Riihiluoma Tapio, Kauhajoen 
Reserviläiset, 251, 2) Pajala Heikki, Poh-
janmaan Rauhanturvaajat, 242, 3) Laitila 
Veli-Jussi, Ilmajoen Reserviläiset, 218, 4) 
Keskinen Veli-Matti, Ylihärmän Reservi-
läiset, 206
 
H60: 1) Lindroos Reijo, Laihian Reservi-
läiset, 224, 2) Raitila Jarmo, Pohjanmaan 
Rauhanturvaajat, 219, 3) Iso-Oja Olli, Vaa-
san Reserviläiset, 208, 1 napakymppi, 4) 
Iso-Oja Antti, Ilmajoen Reserviläiset, 208, 
ei napakymppejä, 5) Salo Sakari, Ilmajoen 
Reserviläiset, 201, 6) Korpimäki Pentti, 
Kauhavan Reserviläiset, 194
 
H 7 0 :  1 )  G l a d e r  P a u l i ,  Va a -
san Reserviläiset, 207, 2) Sandström 
K a j ,  Va a s a n  R e s e r v i l ä i s e t ,  1 2 5 
Avoin: 1) Lähdesmäki Juha, Ilmajoen Re-
serviläiset, 237, 2) Kamis Bengt, Vaasan 
Reserviläiset, 193

Pika-ammunta: 
Sarja H: 1) Ala-aho Juha, Vaasan Re-
serviläiset, 121, 2) Keski-Hannula Raimo, 
Ilmajoen Reserviläiset, 111, 3) Lindroos Jani, 
Laihian Reserviläiset, 110, 4) Hakomäki 
Jaakko, 
Vähänkyrön Reserviläiset, 100, 5) Autio 
Heikki, Ilmajoen Reserviläiset, 93, 6) Rei-
nisalo Jussi , Vaasan Reserviläiset, 85, 7) 
Lepistö Jani, Kauhavan Reserviläiset, 80, 
8) Alho Toni , Vaasan Reserviläiset, 63, 9) 
Ö Mikael, Vaasan Reserviläiset, 40, 10) 
Jänisoja Juha, Vaasan Reserviläiset, 37
 
H50: 1) Pajala Heikki, Pohjanmaan Rau-
hanturvaajat, 127, 2) Riihiluoma Tapio, 
Kauhajoen Reserviläiset, 125, 3) Laitila 
Veli-Jussi, Ilmajoen Reserviläiset, 103, 4) 
Keskinen Veli-Matti, Ylihärmän Reservi-
läiset, 96
 
H60: 1) Salo Sakari, Ilmajoen Reserviläiset, 
115, 2) Iso-Oja Antti, Ilmajoen Reserviläi-
set, 113, 2 napakymppiä, 3) Raitila Jarmo, 
Pohjanmaan Rauhanturvaajat, 113, ei 
napakymppejä, 4) Iso-Oja Olli, Vaasan 
Reserviläiset, 58
 
Avoin: 1) Lähdesmäki Juha, Ilmajoen 
Reserviläiset, 120, 2) Kamis Bengt, Vaasan 
Reserviläiset, 100 

Alajärven Sami Hautamäki voitti SRA:n vakion ja oli yleiskilpailussa toinen.  Toinen 
alajärvinen Atte Vainionpää sijoittui myös jälleen hyvin, ollen vakion 5. ja yleiskilpailun 
9. Reserviläispiirin joukkue Hautamäki, Vainionpää, Rantamäki oli hienosti toinen, vain 

pari pistettä voittajajoukkue Keski-Suomea jäljessä. 
Tulokset www.resul.fi

Sami Hautamäki (sininen takki yllään) ja vieressä Atte Vainionpää.
KUVA: POHJOISPOHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI

Hautamäki voittoon Oulun SRA-kilpailussa 

Reserviläisliittojen ensimmäiset yhteiset 
ampumamestaruuskilpailut järjestettiin 
Tyrrin ampumaradalla. 
Kolmiasentoisissa tuli piirin alueelle kak-
si mestaruutta. Kurikan Reserviläisten 
Nina Ojala voitti naisten sarjan hyvällä 
tuloksella 551 ja Ylistaron Reserviläisten 
Heikki Tarkkanen H50 sarjan tuloksella 
556. Ojala oli makuuammunnassa kolmas. 
Muut kärkisijoille sijoittuneet olivat: Ala-
vuden Reserviläisten Jyrki Leppälä, joka 
sarjassa H50 ampui isopistoolilla hopeaa 
pist 60 ls. pronssia. Alavuden Res.ups.ker-
hon Marko Talvitie, joka otti yleisen sarjan 
pronssia niin pistoolin pika-ammunnassa 
kuin isopistoolillakin. Ähtärin Res.ups.
kerhon Leo Arentti oli sarjan H75 vakio-
kiväärin toinen ja 60ls makuuammunnan 
kolmas. 

RA7 pm-kilpailu 10.8.2015 Vaasassa

Tulokset:
Sarja H: 1) Lindroos Jani, Laihian Res., 154 
p., 18os., 2) Reinisalo Jussi, Vaasan Res., 146 
p., 17os., 3) Autio Heikki, Ilmajoen Res., 134 
p., 17os., 4) Keski-Hannula Raimo, Ilmajoen 
Res., 134 p., 16os., 5) Ala-aho Juha, Vaasan 
Res., 130 p., 17os., 6) Uddfolk Jari, Vaasan 
Res., 122 p., 15os., 7) Ö Mikael, Vaasan Res., 
61 p., 8 os.

H50: 1) Hakulinen Esko, Pohjanmaan 
Rauhant., 151 p., 18os., 2) Nyrhinen Timo, 
Ylistaron Res., 143 p., 16os., 3) Laitila Ve-
li-Jussi, Ilmajoen Res., 81 p., 11 os.

H60: 1) Iso-Oja Antti, Ilmajoen Res., 120 
p., 14os., 2) Iso-Oja Olavi, Vaasan Res., 89 
p., 11 os.

D: 1) Ala-aho Katri, Vaasan Res., 131 p., 
16os., 2) Ala-aho Noora, Vaasan Res., 102 
p., 13os., 3) Ala-aho Arja, Vaasan Res., 51 
p., 7 os.

Pienoiskiväärin pm-kilpailut 17.8.2015 
Vaasassa

Tulokset:
Makuu, 60 ls: Sarja H: 1) Keski-Hannula 
Raimo, Ilmajoen Res., 578 p., 2) Ala-aho 
Juha, Vaasan Res., 548 p.
 
H50: 1) Saarnisto Kai, Vaasan Res., 577 p., 
2) Leskelä Matti, Ylistaron Res., 569 p., 17 
napaa, 3) Siukola Seppo, Alavuden Res., 
569 p., 13 napaa
 
H60: 1) Fred Christer, Vaasan Res., 537 p.
 
H70: 1) Ala-Honkola Aarno, Alavuden 
Res., 524 p.

Asentokilpailu, 3x20 ls: 
Sarja H: 1) Keski-Hannula Raimo, Ilmajoen 
Res., 525 p.
 
H50: 1) Siukola Seppo, Alavuden Res., 538 
p., 2) Leskelä Matti, Ylistaron Res., 531 p., 3) 
Saarnisto Kai, Vaasan Res., 525 p.
 
H60: 1) Fred Christer, Vaasan Res., 455 p.
 
H70: 1) Ala-Honkola Aarno, Alavuden 
Res., 420 p.
 
D: 1) Ala-aho Katri, Vaasan Res., 478 p., 2) 
Ala-aho Arja, Vaasan Res., 424 p.

Itselataavan kiväärin 150 m kenttäam-
munnan pm-kilpailu 10.8.2015 Vaasassa

Tulokset:
Sarja H: 1) Keski-Hannula Raimo, Ilmajoen 
Res., 175 p., 2) Reinisalo Jussi, Vaasan Res., 
148 p., 3) Autio Heikki, Ilmajoen Res., 147 
p., 4) Lindroos Jani, Laihian Res., 139 p., 
5) Uddfolk Jari, Vaasan Res., 122 p., 6) Ö 
Mikael, Vaasan Res., 59 p.
 
H50: 1) Laitila Veli-Jussi, Ilmajoen Res., 
153 p., 2) Nyrhinen Timo, Ylistaron Res., 
133 p., 3) Hakulinen Esko, Pohjanmaan 
Rauhant., 132 p.
 
H60: 1) Iso-Oja Antti, Ilmajoen Res., 149 
p., 2) Iso-Oja Olavi, Vaasan Res., 123 p. 
N: 1) Ala-aho Katri, Vaasan Res., 155 p., 2) 
Ala-aho Arja, Vaasan Res., 94, p. 

    Heikistä voitto tuntui tosi hyvältä kun 
se tuli tasatuloksella Satakunnan Lauri 
Lausteesta, jolle hän pari viikkoa aiemmin 
hävisi kullan siviilien SM-kisoissa samaten 
tasatuloksella.

Keski-Hannulan hyvä vire jatkuu 

Raimo Keski-Hannula voitti RESUL:n H-sarjan perinneaseen kolmiasentoisen Hollolas-
sa.  300 m ja kenttäammunnassa Raimo oli toinen. 

Muut piirimme voittaja-ampujat olivat Markku Haukkala H50 3-asentoinen, Jukka 
Rasku H50 pist. koulu ja Markku Rintala H60 pist.kuvio

KUVA: HEIKKI AUTIO 

Ojala ja Tarkkanen
voittoon
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YLISTARO

Veljekset Ala-Talkkari Oy

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

O
YAS  MUOVI

64700, Teuva    Puh. 06-267 2700

Hakaradio Ecosto Oy
SEINÄJOKI

HINAUS JA TUUPPAUS
Vaasantie 22, 62374 Ylihärmä

Puh. 06 483 1111
www.harmankuntokeskus.fi

www.harmanliikenne.fi

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

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

ITIKKA  OSUUSKUNTA

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

Yrittäjäntie 3, Ähtäri / Puh. 06-5415 111

Kotijoukkue

KUORTANEEN OSUUSPANKKI

KURIKKA • POHJANKYRÖ • KYRÖNMAA • TEJUKA
- LEHTI

GRP - DOORS

L A M I

www.lapua.com

LAPUAN KIINTEISTÖMARKKINOINTI

LATOMÄEN SÄHKÖLIIKE

VALMET TECHNOLOGIES
 OY

OMA

REIKÄLEVY OY

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

P. ROTOLA - PUKKILA OY
WWW.TIMANTTI.COM

OPTIKKO

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

TAMSIN PUUTARHAT •TEUVA

Osuuskunta
M A I T O S U O M I

www.voltinvari.fi

YLIHÄRMÄN

 Kiitämme tukikomppaniajäseniämme!

Kun hinta 
ratkaisee

OHJELMA- VIISARI
OY

Lapuan Osuuspankki

Kyrönmaan Osuuspankki

Kurikan Osuuspankki

Pohjanmaan Osuuspankki

Avain Säästöpankki

Vaasan Maalaustyö Reinisalo & co 

Kauhajoki

PLAST TIME OY

ENERGIAA
LÄPI VUOSIKYMMENTEN

Varastotie 5 • 60100 Seinäjoki

puh 0207 601 400 

asiakaspalvelu@sen.fi

www.seinajoenenergia.fi

Seinäjoen Energia Oy

KAUHAJOKI


