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Hyvä maanpuolustusväki!
Otsikon lainaus on tutusta ja tehdyn 
tutkimuksen mukaan suomalaisille suosi-
tuimmasta, maamme juhlavuoteen sopi-
vasta joululaulusta ”Maa on niin kaunis”!  
Tätä kirjoittaessani elämme Suomi 100 
juhlavuoden itsenäisyyspäivän edellisviik-
koa. Sata vuotta sitten oli isänmaamme 
kohtalo vaakalaudalla. Silloiset kansamme 
rohkeat päättäjät julistivat Suomen itsenäi-
seksi tasavallaksi. Ihmeellisesti kansamme 
selvisi itsenäisenä vuoden 1918 vapausso-

dasta ja valitettavasta kansalaissodasta. 
Maamme nuori itsenäisyys oli uudelleen 
hiuskarvan varassa talvi- ja jatkosodassa. 

Korkeimman apuun luottaen Suomen 
armeija ja myös kotirintama ylsivät kä-
sittämättömiin suorituksiin ja suurin uh-
rauksin me selvisimme, -yhdessä. Aiheel-
lisesti tämän juhlavuotemme teemana ja 
tunnuksena onkin yllä mainittu ”yhdessä”.  
Joulukuun kuudentena monilla san-
karihaudoilla laskettiin muistokyntti-
län ohella havuseppele jokaisen so-

dissamme kaatuneen hautakummulle.  
Toivottavasti moni nuori oli mukana 
kunnioittamassa heitä, jotka antoivat 
koko elämänsä isänmaamme vapauden 
puolesta. Eivät he sotaa halunneet, mutta 
he halusivat puolustaa kotia, uskontoa 
ja isänmaata. Keskuudessamme elävien 
veteraanien joukko harvenee nopeasti.  

Valtakuntamme päättäjillä, mutta 
osaltamme myöskin meillä tämän päi-
vän maanpuolustajilla on tärkeä tehtävä 
huolehtia, että vielä keskuudessamme 
elävät veteraanit ja lotat saavat kun-
niakkaan ja turvallisen loppuelämän.  
Veteraanin iltahuudon velvoittavin sa-
noin: ”Hoivatkaa, kohta poissa on veljet” 
Perinteiset kunniavartiot sankarihaudoilla 
reserviläisjärjestöjen toteuttamana on 
hoidettava senkin jälkeen, kun veteraanit 
ovat poistuneet viimeiseen iltahuutoon.

 Tärkeää on veteraanien perinnön 
siirtäminen tuleville polville. Tämä perin-
tö on ennen muuta itsenäinen isänmaa.  
Juhlavuotemme itsenäisyyspäivän jälkeen 
”joulu on jo ovella”. Toivottavasti jouluna 
on lunta ja pakkanen paukkuu. Sekin on 
kuitenkin ”Korkeemmas käres”. Joulu, va-
lon juhla tulee joka tapauksessa, kaamos ja 
pimeys väistyvät. Erityisesti tähän vuoden 
aikaan sopii profeetta Jesajan ennustus 
satoja vuosia ennen ajanlaskumme alkua 
(Kr syntymää): ”Kansa, joka pimeydessä 
vaeltaa, näkee suuren valon”. 

"KIITÄVI AIKA, VIERÄHTÄVÄT VUODET"
Ennustus ei tietenkään tarkoittanut 

kaamoksen päättymistä täällä pohjolassa, 
vaan paljon enemmän. Maailman Vapah-
taja on syntyvä Juudean Betlehemissä.  
Tänä jouluna ristimme kätemme pyytäen 
Sibeliuksen tutun joululaulun sanoin: ”Oi 
anna, Jumala armoas, kun joulu, joulu on 
meillä! Ja kansaa suojaa sun voimallas” 
Toivotan jokaiselle vapaaehtoista maan-
puolustustyötä tekevälle perhekuntineen

RAUHALLISTA JOULUA JA VAPAH-
TAJAMME SIUNAAMAA VUOTTA 
2018
Heikki Koivisto, Etelä-Pohjanmaan 
res.piirien hengellisen ja 
perinnetoimikunnan puheenjohtaja

SA-kuva Lotan joulu 24.12.1941
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Vierivä kivi ei 
sammaloidu!
Kuluneet kaksi kuukautta ovat olleet 
kiireisintä aikaa elämässäni. Edeltäjäni 
Muurimäen Ulla kyllä asiasta silloin jo 
pari kuukautta sitten mainitsi, mutta 
arvelin sen olevan enemmän leikkiä tai 
ainakin tapa ottaa uudelta tulokkaalta 
turhat luulot pois. Niin oudolta kun se 
kuulostaakin, tästä nykyisestä kiireestä 
minä kuitenkin kovasti tykkään. Sopiva 
liekki työtuolin alla pitää liikkeessä ja 
ehkäisee dementiaa. Niin ainakin luulen, 
vaikka muutaman kerran olenkin kulu-
neiden kuukauksien aikana pompannut 
keskellä yötä jalkeille ja käynyt kirjoitta-
massa kalenteriin lisämerkintöjä.

Uusi tehtävä ja sen erityisluonne on 

tuonut valtavan määrän uusia asioita, 
jotka pitää omaksua. Joidenkin asioiden 
omaksuminen on ollut helpompaa kuin 
toisten. Niinhän se on aina elämässäkin. 
Motivaationi on kuitenkin pysynyt hy-
vässä terässä. Edeltäjäni Ullan työlle on 
helppo antaa suuri arvostus. Olen saanut 
tavata kuluneiden parin kuukauden aika-
na monia hienoja ihmisiä, jotka tekevät 
pyyteetöntä työtä isänmaan eteen. Ihmi-
siä, jotka uhraavat maanpuolustusasioi-
hin lähes kaiken vapaa-aikansa ja jaksavat 
silti innostua yhä uudelleen erilaisista 
tilaisuuksista ja talkoista joihin väkeä tar-
vitaan. Se on todellista isänmaallisuutta!

Olen jo ehtinyt kiertelemään muutamien 
yhdistyksien ja kerhojen kokouksissa kut-
suvieraana esittäytymässä ja avaamassa 
kokouksia. Kokouksien päättyessä, olen 
lähtenyt aina hyvillä mielillä pois. Ete-
lä-Pohjanmaalla vallitsee hyvä yhteishen-
ki ja kova tekemisen meininki. Täällä ei 
peukaloita pyöritellä, vaan hoidetaan se 
mitä ollaan sovittu. Tarkoitukseni on kier-
tää jollain aikavälillä kaikki E-P:n alueen 
yhdistykset ja kerhot läpi. Esittäytyminen 
kasvotusten on kohteliasta ja kokemus 
on opettanut, että asioiden hoito on aina 
sujuvampaa silloin, kun asianhoitajilla on 
kasvot.

Olen puhunut kokouksissa viestinnän 
merkityksestä nykyaikaisilla keinoilla. Re-
serviläistoiminta on laadukasta ja kestää 
tarkastelua. Uusien jäsenten hankinnassa 
kysymys ei ole siitä, etteikö toimintam-
me olisi kiinnostavaa, vaan kysymys on 
enemmän oikeanlaisen markkinoinnin 
puuttumisesta. Nykyaikana olemassa 
olevalla yhdistyksellä pitää olla kotisivut. 
Se on internet -ajan olemassa olon ehto 
numero 1. Kotisivujen merkitys on kui-
tenkin muuttunut. Sosiaalisen median 

aikakaudella ei ole tarpeellista ympätä 
kotisivuille kaikkea hallussa olevaa kuva-
materiaalia. Liittojen tarjoamat kotisivu-
pohjat ovat erittäin hieno kädenojennus, 
mutta niidenkin tallennuskapasiteetti on 
rajallinen. 

Kehotan yhdistyksiä ja kerhoja laittamaan 
seuraavat kotisivuasiat kuntoon: 
1. Tärkein asia on lyhyt ja ytimekäs kuvaus 
toiminnasta ja ajan tasalla olevat yhteys-
tiedot. 2. Miten liityn jäseneksi ja selkeä 
linkki siihen, joka varmasti huomataan. 
Näkyvissä tulisi olla myös ehdottomasti 
jäsenmaksun määrä, sillä se on jäseneksi 
liittymisen kannalta oleellinen tieto. 
3. Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, 
ajan tasalla oleva tapahtumakalenteri. 
Nämä kolme tarvitaan, eikä välttämättä 
muuta. Reaaliaikaista uutisvirtaa tulee 
hoitaa muilla medioilla, kuten Facebook 
/ Instagram. Olen ollut mielissäni, kun 
muutamat yhdistykset ovat asiasta 
keskusteltuamme heti aktivoituneet ja 
laittaneet uusia Facebook –sivuja pystyyn. 
Siitä se lähtee! Nämä on pieniä juttuja, 
mutta tärkeitä!

Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirit haki-
vat toiminnanjohtajaa muun muassa seu-
raavilla sanoilla: ”Tarjolla on todellinen 
näköalapaikka suomalaiseen vapaaeh-
toiseen maanpuolustustyöhön sen kes-
keisessä maakunnassa” – ja toden totta, 
sitä tämä tehtävä on todella tarjonnut!

Toivotan kaikille rauhallista Joulun aikaa 
ja menestystä tulevalle vuodelle 2018!

Jani Syvänen
Etelä-Pohjanmaan 

Reserviläispiirien
Toiminnanjohtaja

Aluetoimiston syksy on mennyt pit-
kälti kutsuntoissa ja ensi vuoden iso-
jen tapahtumien valmistelussa. Tänä 
vuonna kutsunnoissa ovat olleet 1999 
syntyneet nuorten pohjalaiset miehet. 
Vuoden 1999 vuosikerta on erinomaista 
ainesta. Nuoret miehet ovat sanavalmii-
ta ja erittäin isänmaallisia. Ainakin itse 
olen monta kertaa sanonut, että toivot-
tavasti lakkaamme arvioimassa nuoria 
sen mukaan, mitä he juoksevat coope-
rissa. 

Viime aikoina on julkisuudessa nos-
tettu esille toisenlainen näkökulma kut-
sunnoista. Kutsunnat ovat myös viimei-
nen hetki saada kiinni ne nuoret miehet, 
joiden elämän startti ei ole ollut paras 
mahdollinen. Tässä toiminnassa olen yl-
peänä seurannut sitä yhteistä paloa, jota 
tässä toiminnassa olevat toimijat ovat 
tehneet, jotta saisimme rakennettua 
putoamisen vaarassa oleville nuorille 
parempi jatko. Tässä yhteydessä haluan 
lausua parhaat kiitokset niin etsivän 
nuorisotyön kaikille tekijöille kuin myös 
poliiseille, jotka ovat olleet mukana täs-
sä toiminnassa.

Tämä välittämisen näkökulma on se, 
joka meidän täytyisi saada laajennettua 
myös suomalaisiin nuoriin naisiin jos-
sain muodossa. Kutsunnoissa olemme 
konkreettisesti pyrkineet toimimaan 
meidän 100 vuotisen itsenäisyyden juh-
lavuoden teeman mukaisesti yhdessä – 
tillsammans. Toisistamme välittäminen 
on myös jatkoa veteraanien tunnuslau-

seelle; kaveria ei jätetä.
Kohta on ovella kaikkien aikojen it-

senäisyyspäivä. Toivottavasti me kaik-
ki juhlimme itsenäisyyttä tällä kertaa 
iloisesti. 100 vuotinen itsenäisyys on 
uskomattoman upea saavutus. Samal-
la kertaa meidän on syytä kiittää myös 
niitä maamme todellisia sankareita, ve-
teraaneja ja lottia, silloisia nuoria miehiä 
ja naisia, jotka tarttuivat silloin vähäisiin 
mahdollisuuksiin kiinni ja puolustivat 
maamme itsenäisyyttä menestyksek-
käästi kolmessa sodassa. Tämäkään 
ei heille riittänyt, vaan he rakensivat ja 
loivat tämän päivän Suomen, jossa mei-
dän on hyvää elää ja olla. 

Ensi vuonna Puolustusvoimat täyt-
tää 100 vuotta. Me olemme saaneet 
kolmesta päätapahtumasta Pohjan-
maalle kaksi. Helmikuun viimeisenä päi-
vänä juhlimme jääkäreiden kotiinpaluu-
ta ja Puolustusvoimien syntyä Vaasassa. 
Meillä on tarjolla kalustonäyttely van-
halla kasarmialueelle sekä paraatikatsel-
mus Vaasan torilla ohimarssin kera.

Puolustusvoimien lippujuhlapäivää 
juhlitaan Seinäjoella. Tapahtumat al-
kavat aamupäivällä ja jatkuvat pitkälle 
iltaan. Toivottavasti mahdollisimman 
moni teistä lukijoista pääsi paikalle seu-
raamaan tapahtumia. Valitettavasti ensi 
vuoden itsenäisyyspäivän paraati meni 
Pohjanmaan ulkopuolelle. 

Ensi vuonna meillä on myös pai-
kallispuolustusharjoitus Vaasa – Wasa 
2018, josta on muodostumassa Pohjan-
maan mittapuun mukaan iso harjoitus. 
Harjoitus alkaa 5.3.2018.

Perinteiseen tapaan loppuun pari 
lukuvinkkiä. Jos vain käsiinne osuus 
Jari Rantapelkosen ja Jarno Limnel-
lin uusin kirja; nuoret ja tulevaisuuden 
turvallisuus, niin ottakaa kirjan luvun 
alle, painavaa tekstiä. Toinen vinkki liit-
tyy näyttelyyn – Vaasassa Pohjanmaan 
museossa on avattu erittäin laadukas 
Jääkärinäyttely, joka on auki pitkälle ensi 
vuoden puolella. Jos on mahdollista, niin 
käy tutustumassa.

Haluan toivottaa kaikille lukijoille 
riemukasta itsenäisyyspäivää, rauhaisaa 
joulua ja onnellista uutta vuotta 2018.

Everstiluutnantti Mika Piiroinen
Aluetoimiston päällikkö

PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
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Katse eteenpäin!
Juhlavuonna on mukava muistella 

menneitä varsinkin, jos menneet ovat 
olleet menestystä. Reserviläispiirille näin 
on ollut. Silti olen kuitenkin sitä mieltä, 
että ”katse eteenpäin” on nyt tärkeäm-
pää meille kuin menneiden muistelut. 
Kuluneena vuonna selvisimme mones-
ta muutoshaasteesta, ja olen siitä hyvin 
tyytyväinen.

Koulutusjärjestömme Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys vaihtoi tavan toimia 
ja siirsi samalla toimintansa Seinäjoelta 
koulutuspaikkaan Kauhavalle. Vaasa, 
Kauhava ja Kokkola muodostavat nyt 
alueemme maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen toimipaikkaverkoston. Tämän 
muutoksen vaikutuksia on vaikea arvioi-
da muuten kuin toteamalla, että kauka-
na kaikki on Isojoelta. Toivottavasti tämä 
toiminnan keskittyminen pohjoisosiin ei 
vaikuta osallistumiseen, eikä estä uusien 
ihmisten mukaantuloa kursseille.

Alkuvuodesta ryhdyimme etsimään 
seuraajaa meitä pitkään palvelleelle 
Ullalle. Saimme paljon erinomaisia ha-
kijoita innostumaan tehtävästä. Tou-

kokuussa valitsimme yksimielisesti Jani 
Syväsen toiminnanjohtajaksi. Olemme 
pitäneet syyskokoukset uuden toimin-
nanjohtajamme kanssa onnistuneesti. 
Tämä Lakeuden Maanpuolustaja on 
ensimmäinen lehti hänelle päätoimit-
tajana. Vaihdoksen aikana Ulla mones-
ti totesi, että henkilövaihdos on aina 
mahdollisuus. Olemme sopineet, että 
nyt tarkastellaan kaikkea ja mietitään 
tekemisen tapoja. Kukaan ei pysty yk-
sin mihinkään merkittävään, mutta kun 
me kaikki tuemme Jania samalla tavalla 
kuin Ullaa, niin meillä on mahdollisuus 
vaikka mihin.

Tulevana vuonna meitä tarvitaan 
maanpuolustustyöhön joka tasolla. 
Paikkakunnilla tärkein työ tehdään aina 
yhdistyksissä. Oleellista on pieni jä-
senkasvu, koska se tarkoittaa sitä, että 
oikeaa maanpuolustustietoa leviää jä-
senille ja heidän lähipiirilleen. Jäsenkas-
vuun auttaa eniten mielekäs toiminta, 
esimerkiksi ammunta ja muu yhteinen 
tekeminen. Maanpuolustushengen 
merkityksen ymmärtäminen vahvistaa 
sitä. Kaikenlaisia suorituskykyjä voi ra-

Suomi 100 vuotta
        Vietimme juuri Suomen itse-
näisyyspäivää juhlavissa merkeissä 
jokaisessa maamme kolkassa. Ihmiset 
osallistuivat eri tavoin juhlallisuuksiin. 
Mitä Suomen itsenäisyys sitten tarkoit-
taa meille? Minulle se tarkoittaa sitä, 
että pystymme valtaosin päättämään 
itse asioistamme, vaikka elämme glo-
baalissa maailmassa. 

Meillä vallitsee demokratia, joka takaa 
meille tasavertaisen aseman keskenäm-
me ja mahdollisuuden hyvään elämään 
turvallisessa ympäristössä. Toivottavasti 
kykenemme arvostamaan näitä yhteis-
kuntamme peruspilareita, demokratiaa, 
tasa-arvoa ja turvallisuutta.

Itsenäisyys ei säily, jos emme tee sen 
eteen jatkuvasti töitä. Se tarkoittaa sitä, 
että rakennamme yhdessä tätä yhteis-
kuntaa entistä paremmaksi paikaksi asua. 
Se vaatii meiltä kaikilta jotakin. On opis-
keltava, tehtävä työtä, otettava vastuuta 
yhteisistä asioista jne. Kaiken taustalla on 
kuitenkin tärkeintä huolehtia ihmisistä. 

   Kaikilla tulee olla yhdenvertainen 
mahdollisuus terveydenhuoltoon, kou-
lutukseen, työhön ja moneen muuhun 
vastaavaan asiaan. Ilman tasavertaista 
kohtelua nakerramme itsenäisyytemme 

pohjaa pikku hiljaa, kun kansa eriarvois-
tuu. Ketään ei saa jättää yksin. Näillä yk-
sinkertaisilla asioilla olemme pystyneet 
pitämään itsenäisyyden ja luomaan ny-
kyisen hyvinvointivaltiomme.

Toivottavasti me nykyiset sukupolvet 
pystymme säilyttämään itsenäisyytem-
me ja rakentamaan Suomesta entistä 
paremman paikan elää. Helppoa se ei 
tule olemaan. Globaali maailma tekee 
siitä entistä haastavamman. Meidän 
täytyy muistaa, että meidän jokaisen on 
tehtävä oma osansa yhteiskuntamme 
säilyttämiseksi - kukin omalla tavallaan. 
Valtio ei pysty siihen yksin ilman meidän 
panostamme. 
Talvi- ja jatkosodan tuttu lausahdus ”Ka-
veria ei jätetä” on lause, joka ei vanhene 
koskaan. Se tarkoittaa mielestäni sitä, että 
jokainen meistä tarvitsee ystäviä. Jokai-
nen meistä haluaa rakkaan kainaloonsa. 
Ketään ei saa jättää yksin.
Suomen 100-vuotisjuhlat on saatu 
päätökseen. Seuraavaksi alamme täällä 
valmistautua Tammisunnuntain valta-
kunnalliseen 100-vuotismuistojuhlaan. 
Tuo tapahtuma järjestetään Seinäjoella 
27.–28.1.2018.  Pääjuhlaan odotetaan saa-
puvan n. 1.500 vierasta. Eivät juhlat Ete-
lä-Pohjanmaalla tähän lopu. Kesäkuussa 

4.6.2018 Puolustusvoimat täyttää 100 
vuotta. Puolustusvoimien valtakunnalli-
nen paraati järjestetään tuolloin Seinäjo-
ella. Toivottavasti mahdollisimman moni 
pystyy osallistumaan noihin tapahtumiin. 
Seuraavia vastaavanlaisia tilaisuuksia saa 
sitten odottaakin Etelä-Pohjanmaalle.

Marraskuun lopussa järjestetyssä 
piirin syyskokouksessa Evijärvellä minut 
valittiin piirin puheenjohtajaksi vuodeksi 
2018. Piirin varapuheenjohtajiksi valittiin 
Tuomas Taivalmaa Ilmajoelta ja Raimo 
Rintamäki Ylistarosta. Kiitos luottamuk-
sesta. 

Kuten kokouksessa ilmoitin, niin ensi 
vuosi on minun viimeinen puheenjoh-
tajavuoteni. Onnittelut myös kaikille 
itsenäisyyspäivänä ylennetyille ja kun-
niamerkin saaneille. Olette varmasti ne 
ansainneet. 

Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta!

Marko Kaappola
Puheenjohtaja, 

Etelä-Pohjanmaan 
Reserviupseeripiiri

halla hankkia, mutta jos ei ole henkeä, 
niin se on turhaa.

Maakunnassa on ensivuonna mer-
kittäviä maanpuolustustapahtumia 
joiden onnistumisia voimme auttaa ja 
samalla edistää maanpuolustushenkeä. 
Tammisunnuntaina on valtakunnallinen 
juhla Seinäjoella, seuraavaksi jääkärien 
paluun 100v juhlat Vaasassa ja kesä-
kuussa lippujuhlanpäivän paraati Seinä-
joella. Kun sinua pyydetään apuun, ole 
käytettävissä!

Haluan kiittää kaikkea maanpuolus-
tusväkeä hyvästä yhteistyöstä kuluneen 
vuoden aikana. Erityisen kiitoksen an-
saitsee Pohjanmaan aluetoimiston väki 
Vaasassa. Aluetoimiston henkilöstö ym-
märtää reserviläisten tarpeet ja on tuke-
nut meitä aina kun on tarvittu.

Onnittelen kaikkia itsenäisyyspäivä-
nä ylennettyjä ja huomionosoituksen 
saaneita.

Toivotan hyvää joulua ja menestystä 
tulevalle vuodelle!

Jaakko Liinamaa
Puheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan 
Reserviläispiiri

Kuva: MPKK, Aki Aunala
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Ulla Muurimäen aamukammasta 
loppuivat piikit 35 työvuoden jälkeen 
Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirien toi-
minnanjohtajana. Runsas ystävien jouk-
ko oli tullut lokakuisena iltana Impivaaran 
toimipisteeseen toivottelemaan Ullalle 
leppoisia eläkepäiviä. Uusi aamukampa 
luovutettiin työn jatkajalle Jani Syväselle. 
Ullan pitkän työrupeaman aikaiset re-
serviupseeripiirin puheenjohtajat lausui-
vat lähtiäisiksi lämpimiä sanoja ja kai-
voivat muisteloita menneistä värikkäistä 
kohtaamisista. Halauksia Ulla sai sylin 
täydeltä entisiltä ja nykyisiltä luottamus-
henkilöiltä. 

Rauno Yli-Hynnilä muisteli taan-
noisia tunnelmia niiltä ajoilta, kun Ulla 

Muurimäki valittiin reserviläispiirien toi-
minnanjohtajaksi. Häntä aikaisemmin 
tointa olivat hoitaneet raavaat miehet. 
Rauno sen aikaisena aktiivina antoi ym-
märtää, että alkuun ehkä esiintyi pieniä 
ennakkoluulon sävyttämiä odotuksia. 
”Kuinkahan sitä nyt nainen tuossa hom-
massa pärjää, ei edes sotilasarvoa”, häi-
vähti monien mielessä noina aikoina.

Pitkään ei tarvinnut kenenkään ih-
metellä. Pian Ulla näyttikin todelliset 
kyntensä ja ajan mittaan myös yhteis-
työkykynsä. Kaikissa puheenvuoroissa 
toiminnanjohtajaa kuvailtiin työssään 
sitoutuneeksi, rehelliseksi, suorapuhei-
seksi, rauhalliseksi ja kokemuksista oppi-
vaksi ihmiseksi.

Riitel i  vain itsensä kanssa 
    

Reserviläispiirejä lähellä olevien si-
dosryhmien edustajat antoivat tunnus-
tusta Ullalle innostavasta yhteistyöstä. 

Lakeuden Maanpuolustajain  
Tuen puheenjohtaja Jaakko Pukkinen 
kuvaili Ullaa työssään tarmokkaaksi 
yhteyksien luojaksi. ”Ulla suorastaan 
velvoitti meitä olemaan itsekin asialla”. 
Yhteisenä teemana on menossa esi-
merkiksi ”Nuku rauhassa” - kampanja. 
 Laihian reserviläiset olivat valmista-
neet tilaisuuteen maukkaan lohikei-
ton. Yhdistyksen edustaja Olavi Kos-
kinen vakuutti, että nyt eivät olleet 

laihialaisetkaan merilohta lisätessään 
nuukailleet. ”Makua testasimme jo 
presidentin vierailun yhteydessä joku-
nen viikko sitten ja päätimme säilyttää 
reseptin samana”. Muistoksi laihialai-
set luovuttivat Ullalle vapaussodan  
lähtölaukauksena pidetyn Hulmin -tais-
telun muistomitalin numero 10.  Majuri 
Tapio Kaupin suunnittelemaa mitalia 
on lyöty ainoastaan 100 kappaletta. 
Muurimäen työtoverina toimistossa 
työskennellyt Maija Haanpää kuvai-
li huumorilla sävyttäen pitkäaikaisen 
tuntemuksensa pohjalta Ullan värikästä 
luonnetta. Vaikka häntä yleensä pidettiin 
rauhallisena, niin toinenkin puoli joskus 
paineessa nousi pintaan. ”Ulla kyllä riite-
li pääasiassa vain itsensä kanssa, ei mui-
den. Itsekseen puhumista vahvisti toisi-
naan äänekäs voimasana”. Ulkopuolinen 
siivooja oli kerran siitä pahasti pelästynyt. 
 
E läkeläisel läkö muka aikaa? 

Ullan seuraajana aloittaa toiminnan-
johtajana puolustusvoimien vakinaises-
ta palvelusta reserviin siirtynyt teknikko-
yliluutnantti Jani Syvänen. 

Tehtävää hän kuvaili innostavaksi 
ja haastavaksi. Tärkeänä tavoitteena 
on saada mukaan myös nuoria. ”Re-
serviläistoiminnan markkinointiin pi-
tää löytää innostavia keinoja. Katseet 
suuntautuvat varmaan tuonne nuorten 
harrastamalle ja osaamalle sosiaali-
sen median puolelle”, Jani pohdiskeli. 
Eläköityvä Ulla kiitteli entisiä yhteis-
työkumppaneitaan pyyteettömästä 
ponnistelusta yhteisen isänmaam-
me hyväksi. ”Teidän ansiostanne olen 
työstäni nauttinut joka päivä. Olen 
saanut tavata satoja energisiä ihmisiä. 
Mukavia muistoja on teistä kertynyt”. 
Nyt eläkepäivinään Ulla aikoo kunnos-
taa ”mummonmökkiään”.  Pilke silmä-
kulmassaan hän totesi, että eläkeläinen 
joutuu tekemään kaikki asiat omalla 
ajallaan, eikä enää työaikana. Monilla 
kolmanteen elämänvaiheeseen siirty-
vällä on tosin alkuun harhakuvitelma, 
että eläkeläisellähän on aikaa. Sen näkee 
vasta sitten, kun itse kokee.

 
Matti Latvala

Eläköityvä toiminnanjohtaja ja puheenjohtajat yhteiskuvassa

Lämpimien ajatusten saattelemana eläkepäiville



4/2017 4/2017 5
Ylennykset 6.12.2017
Itsenäisyyspäivänä ylennettiin Komentajakapteeniksi Reserviläispiirin varapu-
heenjohtaja Mikko Säntti sekä Sotilasmestariksi Lakeuden Maanpuolustajain Tuki 
ry:n puheenjohtaja Jaakko Pukkinen. Kapteenin arvoon Vaasan Reserviupseerip-
iirin puheenjohtaja Rodney Strandvall, sotilasmestareiksi Seinäjoen Reserviläisten  
puheenjohtaja Jarmo Koskela sekä Ylistaron Reserviläisten entinen puheenjohtaja 
Timo Nyrhinen.

Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat reservin upseerit

Sotilasarvoon: MAJURI
Aho Pasi Matias Seinäjoki, Kamunen Mika Heikki Tapio Alajärvi, Kivioja Keijo Jari 
Tapani Kokkola 

Sotilasarvoon: KOMENTAJAKAPTEENI
Säntti Mikko Sameli Kurikka

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Berg Christian Andreas Mustasaari, Forslund John Niklas Emanuel Pietarsaari, 
Junttila Samppa Juhani Vaasa, Kankaanpää Juha Petri Vaasa, Nygård Anders Johan 
Pietarsaari, Ojaniemi Jarkko Antero Seinäjoki,
Rautio Mika Petri Seinäjoki, Strandvall Rodney Hans Johan Pietarsaari, Valonen Aki 
Veli Tapio Kauhava,
Viitasalo Esa Ilmari Vaasa

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Hallila Jaakko Mikael Seinäjoki, Heiskanen Markku Antero Vaasa, Lappalainen Timo 
Tapani Vaasa,
Nyystilä Mika Ilkka Jaakko Vaasa, Palomäki Martti Matti Juhani Seinäjoki, Rannila 
Jorma Kalevi Lappajärvi

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Ahola Joel Ilpo Olavi Kannus, Alakoski Pekka Paavo Juhani Ulkomaat, Hakala Jukka 
Markus Kurikka,
Hemminki Tuomas Jaakko Juhani Seinäjoki, Hjerpe Alf Johan Mustasaari, Huhtala 
Jani Johannes Lapua,
Härkönen Juha Tapio Kauhava, Järvi Markus Sakari Vaasa, Karvala Antti Juha-Matti 
Vaasa, Kojonen Niina Kaarina Kauhajoki, Koski Johannes Olavi Kurikka, Kuoppala 
Jukka Ville Antero Seinäjoki, Kurikkala Tomi Tapani Kannus, Lahma Santtu Kullervo 
Seinäjoki, Mäki-Maunus Jani Matti Seinäjoki, Peltola Pauli Matias Vaasa, Pihlajamäki 
Olli Joonas Ilmajoki, Puura Janne Otto Seinäjoki, Rantaniemi Lasse Sakari Kurikka, 
Saarikoski Hannu Eemeli Vaasa, Takala Otso Aimo Olavi Mustasaari, Torkko Juhani 
Valdemar Seinäjoki

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Nieminen Peter Johannes Vaasa

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat henkilöt reservissä:

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Junkala Pekka Tuomo Uolevi Kokkola, Kallonen Jari Olavi Seinäjoki, Kohtala Risto 
Juhani Seinäjoki, Koskela Ari Jarmo Matias Kurikka, Nyrhinen Timo Jukka Seinäjoki, 
Olli Risto Tapani Lappajärvi, Passinen Timo Jarkko Kauhava, Pukkinen Jaakko Jukka 
Tapani Isokyrö

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Kaperi Ari Mikael Kurikka, Kotanen Jukka Tapio Luoto, Lamminen Keijo Matti 
Seinäjoki, Nisula Kaj Håkan Kokkola, Tunkkari Perttu Aleksi Veteli, Välimäki Timo 
Juhani Kustaa Vaasa, 

Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Korpela Mika Armas Vaasa

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Hannuksela Tero Tapani Vaasa, Juurakko Manu Hannes Alavus, Jylhä Mika Mats 
Jorma Vaasa,

Kangas Janne Oskari Kauhajoki, Loukola Juha Tapani Isokyrö, Marttala Jari-Matti 
Johannes Seinäjoki,
Niemi Marko Jouko Tapani Kokkola, Peltomäki Vesa Markus Vaasa, Pihlaja Mikko 
Johannes Kurikka,
Rantala Kari Juhani Seinäjoki, Rintaluoma Kai Juhani Ilmajoki, Riskilä Janne Henri 
Olavi Laihia,
Uurinmäki Mika Markku Ilmari Lapua

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Backman Tom Erik Yngve Uusikaarlepyy, Haapoja Antti Juhani Kauhava, Karesola 
Juho Lauri Seinäjoki,
Karjula Mikko Sakari Kokkola, Kaunisto Ilmo Antero Kaustinen, Kinnunen Aatu Matias 
Perho, Krook Jens Magnus Maalahti, Kälviäinen Mikko Johannes Ilmajoki, Lindroos 
Pasi Pekka Kullervo Vaasa, Lipponen Jaakko Tapio Seinäjoki, Lokasaari Pekka Juhani 
Kokkola, Murtomäki Jaakko Samuel Seinäjoki,
Parkkali Arto Juhani Mustasaari, Passoja Patrick Mathias Kokkola, Peurala Sami 
Juhani Seinäjoki,
Rapo Juha Petteri Mustasaari, Saari Esa Johannes Kokkola, Saunamaa Jere Mikael 
Ähtäri, Silmonen Tuukka Matias Seinäjoki, Storvall Ove Jan Henry Pedersöre, Suokas 
Timo Henrik Alavus, Syrjämäki Anssi Matias Vaasa
Sänkiaho Mikko Tapani Vimpeli, Takala Jukka Matti Seinäjoki, Tammela Juha Jaakko 
Seinäjoki,
Tampsi Mikko Matias Seinäjoki, Tulensalo Jarkko Tapio Karijoki, Urmas Antti Juhani 
Seinäjoki, Weijola Max Henrik Vaasa

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Ahokas Markus Juho Kalevi Seinäjoki, Berg Carl Marcus Närpiö, Björkvik Thomas 
Kristian Vaasa,
Granberg Kaj Johannes Kokkola, Heikkinen Teemu Tapio Kokkola, Henriksson John 
Wilhelm Vaasa,
Hietikko Matias Kristian Kauhajoki, Hinkkanen Ville Valtteri Vaasa, Ikävalko Eero 
Tuukka Matias Seinäjoki,
Kahra Yrjö Huugo Laihia, Kaunismäki Mikko Juhani Kurikka, Kauppila Janne Petteri 
Vaasa, Koski Toni Mikael Mustasaari, Kurvinen Antti Ilmari Vilhelm Kauhava, Läh-
desmäki Juha Tuomas Seinäjoki, Mäenpää Lauri Vilhelm Timonpoika Kauhajoki, 
Pehkonen Lasse Markus Vaasa, Rajakorpi Harri Heikki Seinäjoki, Rajamäki Juho 
Jaakko Kalevi Laihia, Rauhala Aapo Tapio Seinäjoki, Riutta Markku Juhani, Salo Ville 
Sakari Kokkola, Smeds Mia Maria Vaasa, Syrjälä Tuomas Arto Nikanor Kokkola, 
Tieva Antti Juhani Kokkola, Tofferi Petri Antero Kokkola, Toijonen Sanna Karoliina 
Seinäjoki, Viitasalo Miika Pekka Kokkola, Virtanen Sami Kalervo Seinäjoki, Vuorinen 
Sami Jussi Seinäjoki, Väänänen Jarkko Aarno Juhani Vaasa, Ylinen Jussi Matias 
Kauhava, Kinnunen Miko Jami Valtteri Ulkomaat

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Haara Timo Petteri Kurikka, Kivipelto Jani Kalevi Alajärvi, Kola Antti Mikael Kausti-
nen, Kontio Joni Juhani Kokkola, Laasanen Petri Mikael Kokkola, Lahti Miika Matias 
Seinäjoki, Linjala Aapo Tuomas Alavus,
Mäki-Petäjä Tommi Mikael Pietarsaari, Mäkynen Anssi Juhani Vaasa, Määttä Miika 
Mattias Vaasa,
Nynäs Thomas Matts Johannes Kruunupyy, Sand Svante Linus Mustasaari, Sand-
vik Jan-Robert Matias Kokkola, Seikkula Erkki Sakari Kauhava, Sorvari Timo Jukka 
Seinäjoki, Vallin Jouni Tapio Kurikka,
Östman Kjell Erik Pedersöre

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Bask Matti Lauri Kokkola, Bexar Markus Gustav Vaasa, Blusi Magnus Andreas 
Vaasa, Cederberg Sebastian Erik Mathias Vaasa, Finne Mathias Christoffer Vaasa, 
Forslund John Gustav Mustasaari, Granholm Rasmus Mikael Pietarsaari, Harju 
Tapani Kullervo Kaustinen, Hellman Markus Mauno Vaasa, Kortessalo Vesa Antero 
Kaskinen, Pajula Tuomas Aleksi Vaasa Pekkarinen Kimmo Tapani Vaasa, Puikkonen 
Pasi Erkki Mustasaari
Rukkila Tomi Johannes Seinäjoki, Sandvik Jan-Eerik Kauhava

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Hoppi Joni Juhani Vaasa, Saari Esa Pekka Vaasa

Reserviläisliiton ansioristi on myön-
netty Juha Ala-aholle ja Esko Haku-

liselle.
Juha Ala-aho on toiminut aktiivisesti 
Vaasan Reserviläisten eri tehtävissä jo 
parikymmentä vuotta. Yhdistyksen pu-
heenjohtajan tehtävää hän on hoitanut 
vuodesta 2012. Saman ajan hän on toimi-
nut myös Vaasan Reserviupseerikerhon 
puheenjohtajana.  Moni tuli tuntemaan 
Juhan hänen toimiessaan MPK:n Pohjan-
maan piirin Kotu päällikkönä 2011–2016. 
Sotilasarvoltaan Juha on yliluutnantti.

Esko Hakulinen on toiminut Seinäjoen 
Reserviläisten hallituksessa 11 vuotta, 
mistä ajasta sihteerinä viisi vuotta.  Aiem-

min hän on toiminut myös Helsingin 
Sissijaoston hallinnossa.
Esko on myös Pohjanmaan Rauhan-
turvaajien puheenjohtaja ja Suomen 
Rauhanturvaajaliiton varapuheenjohtaja. 
Sotilasarvoltaan Esko on sotilasmestari.
Reserviläisliiton myöntämät ansiomitalit

Reserviläisliitto on myöntänyt ansiomi-
talin seuraaville ansioituneille henkilöille:

Kultainen ansiomitali
Markku Kiukkonen Kauhajoen Reservi-
läiset, Arvo Mansikkaviita Jalasjärven 
Reserviläiset, Esa Perkiömäki Ylistaron 
Reserviläiset, Kari Saarela Jalasjärven 
Reserviläiset

Hopeinen ansiomitali
Jussi Heikkilä Kauhajoen Reserviläiset, 
Kari Jutila Ylihärmän Reserviläiset, 
Kai Kaistila Seinäjoen Reserviläiset, 
Veli-Matti Keskinen Ylihärmän Reser-
viläiset, Mika Luomanaho Ilmajoen 
Reserviläiset, Niilo Nikkola Ilmajoen 
Reserviläiset, Timo Nyrhinen Ylistaron 
Reserviläiset, Eila Wallenius Etelä-Poh-
janmaan Reserviläisnaiset, Hannu Juutti 
Seinäjoen Reserviupseerit, Maarit Sip-
pola Kauhavan Maanpuolustusnaiset 

Pronssinen ansiomitali
Veijo Ahtola Ilmajoen Reserviläiset, 
Martti Hallasuo Seinäjoen Reserviläiset, 

Tero Aho Alavuden Reserviläiset, Elsa 
Hakola Etelä-Pohjanmaan Reserviläis-
naiset, Elli Kallio Alavuden Reserviläiset, 
Ari Kinnunen Seinäjoen Reserviläiset, 
Jani Kontola Ilmajoen Reserviläiset, Ari 
Kujanpää Ylihärmän Reserviläiset, Jani 
Lepistö Lapuan Reserviläiset, Esa Mattila 
Kauhavan Reserviläiset, Eero Partanen 
Kauhavan Reserviupseerit, Hannu Rasku 
Ilmajoen Reserviläiset, Hannu Salo Ilma-
joen Reserviläiset, Jussi Takala Ylistaron 
Reserviläiset, Timo Utunen Seinäjoen 
Reserviläiset, Jukka Peura Kauhavan 
Reserviupseerit
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RESERVILÄISESTÄKÖ RIKOLLINEN??
Ampuma-aselain erilaiset tulkin-

nat kauttaaltaan suomessa aiheuttavat 
tuskaa myös maanpuolustusjärjestöjen 
jäsenkunnissa. Metsästäjät ovat jo ih-
metelleet lupakäytäntöjen erilaisuutta 

ja tulkintoja. (mm. Turun Sanomat).
On todettu, että lain tulkinnoissa on 

myös eroja Pohjanmaan poliisin vas-
tuualueella. On tullut julki alueellamme 
erilaisista käytännöistä toimia.

Teuvan reservinupseerit järjestivät 
8-9. heinäkuuta 2017 linja-autoretken 
isiensä taistelupaikoille talvisodan Ilo-
mantsiin ja jatkosodan alkuun Kiteelle, 
jossa H-hetki oli 10.heinäkuuta 1941.

Meitä retkeläisiä oli bussissa 40. Au-
tossa selvitettiin Jatkosotaan lähtö Teu-
valta (II/JR 58) ja Talvisodan toinen läh-
tö Ilmajoelta (kenttätäydennysprikaatin 
pataljoona). 

Joensuussa evl Esa Haapala (Teuvan 
miehiä) esitteli Salpalinjaa, jonka ole-
massaolo takasi omalta osaltaan itse-
näisyytemme. 

Asekätkentä oli toinen merkittävä 
tekijä siihen, ettei Suomea sotien jälkeen 
kannattanut miehittää.

Ilomantsissa käytiin läpi teuvalaisten 
huoltomiesten Taivallammen taistelu, 
jossa tal-au Pekka Hakala hankki ker-
santin arvon. Oinassalmella jalkaudut-
tiin tarkastelemaan talvisodan etulinjan 
maastoa konekivääripesäkkeineen. Siel-
lä ylil Juhani Pihlajikko sai astella isänsä 
jalanjälkiä.

Kiteellä JR 58:n muistomerkin paljas-
tusjuhliin liittyen Kaisa Viljanmaa lotta-
puvussa laski seppeleen 500 pohjalaisen 
väliaikaiselle hautausmaalle. Teuvan res.
upseerien puheenjohtaja maj Erkki Ne-
vanperä oli Teuvan kunnan edustajana 
Mustalammella muistomerkin yhtenä 

Hallussapitoluvan määräaikaisuus. 
Hallussapitoluvan jatkaminen toistai-
seksi voimassa olevana. 

CASE: Kokkolan alueella määräaikai-
sen hallussapitoluvan saaja on saanut 
ilmoituksen 6 kk:tta ennen määräaikai-
suuden päättymistä, viranomainen on 
pyytänyt asetta ja harrastuksen jatku-
mistodentamista. Asia näin ollen ok.

Seinäjoen alueella ei ilmoitusta 
aseen määräaikaisen hallussapitoluvan 
päättymisen lähestymisestä ole lähe-
tetty aseen haltijalle. Vaan n. 6 kk:tta 
jälkikäteen, kun määräaikainen lupa 
oli umpeutunut tuli kirje, jossa ase tuli 
luovuttaa välittömästi viranomaiselle ja 
otettiin näin ollen takavarikkoon.

Ko. asiassa syyttäjällä on iso rooli, 
miten toimitaan maanpuolustus ja lain 
hengessä oikein tasa-arvoisesti kohdel-
len suomen kansalaisia.

Saako aseen luovuttanut omistaja 
aseelleen luvan toistaiseksi ja omaisuu-
tensa takaisin niin, että voi harrastaa 
ampumatoimintaa vai tuomitaanko hä-
net rikoksesta ja menettämään omai-
suutensa valtiolle ja lopettamaan ampu-
maharrastuksensa. Laissahan puhutaan 
määräaikaisuuden osalta käsiaseista. Vi-

ranomainen on tulkinnut lakia taas niin, 
että jokaisessa hallussapitolupa asiassa.

Reserviläisliiton mukaan vastaavia 
lupa-asioiden hoitoja on tullut vastaan 
valtakunnallisesti monia ja ne on lii-
ton mukaan hoidettu asianmukaisesti 
maalaisjärkeä käyttäen. Reserviläisliit-
to ja Reserviupseeriliitto ovat antaneet 
syksyn kuluessa lausuntonsa ampu-
ma-aselain muutoksista. Toivottavasti 
lausunnoilla on painoarvoa riittävästi. 
Puoliautomaatti asein ammunnan har-
rastaminen tukee suomen maanpuo-
lustustoimintaa reserviläisten voimin. 
96 %:tia joukoistamme muodostuvat 
reserviläisistä jotka ampuvat noin 2.4 
miljoonaa harjoituslaukausta omin kus-
tannuksin vuodessa.

Toivomus olisi, että aselupiin ja nii-
den hallintaa tulisi koko maata kattava 
järjestelmä pikaisesti. 

Ei voi olla yksittäisiä viranhaltijoita, 
jotka tulkitsevat samaa lakia omalla ta-
vallaan.

Ase- ja ampumakouluttaja
Mikko S. Säntti

Kiteen pohjalaisten väliaikaisella haut-
amuistomerkillä kunniavartiossa ham-
maslääkäri Maarit Filppula ja vänrikki Jyri 
Tanner.

Ilomantsin Oinassalmella retkeläiset jalkautuneena Jari Kaaren bussin eteen. 

luovuttajana Kiteen kaupungille. Lop-
pujuhlassa kansanedustaja kapt evp 
Aulis Rantamuotio luovutti paikallisille 
Teuvan standaarin. Hän myös piti kii-
tospuheen kiteeläisille JR 58:n kuntien 
puolesta.

Kotimatkalla ltn Onni Muotka esitteli 
päämajakaupunki Mikkelin tärkeimmät 
sotilaskohteet, ja lopuksi kevennettiin 
matkan rasituksia reippailla sodan ajan 
lauluilla.

Matkan ohjelmaan sisältyi luonnolli-
sena osiona myös aamu- ja iltahartau-
det.

Retken varajohtajana toimi ylil Pekka 
Viirimäki ja vääpelinä Jarkko Tuisku.
                                                           

kuvat ja teksti Niilo Hakala
 

TEUVALAISTEN ILOMANTSI-KITEE-RETKI

Itsenäisyyspäivänä seppeleet jokaiselle 
Suomen sankarihaudoista

Suomen sadatta itsenäisyysvuonna 
2017 juhlistettiin kunniavartioin ja sep-
peleenlaskuin sodissamme kaatuneita 
kunnioittaen.

Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirit 
valmistivat havuseppeleitä jokaiselle 
alueensa sankarihaudalle. Seinäjoella 
työ tehtiin Seinäjoen Kukka ja hautaus-
toimiston Päivi Niskalan opastuksella. 
Jokaiselle vuosina 1939–1945 kaatuneen 
sankarihaudalle valmistettiin oma pie-
noisseppele, yhteensä 135 kappaletta. 
Vapaussodan ja vakaumuksensa puo-
lesta kuolleiden muistomerkeille tehtiin 
isot seppeleet. Seppeleitä laskemassa ja 
kunniavartijoina toimi reserviläisyhdis-
tysten jäsenten lisäksi tällä kertaa myös 
vainajien omaisia tai muita henkilöitä. 
Kaikilla heillä oli halu kunnioittaa itse-
näisyytemme verellään lunastaneiden 
muistoa.

Osassa Suomea pyrittiin järjestä-
mään jokaiselle haudalle myös oma 

kunniavartija, joka oli iältään suunnil-
leen kaatuneen sankarivainajan ikäinen 
mies tai nainen.

Idean seppelöinnistä sai hämeenlin-
nalainen Esa Jaatinen. Vähässäkyrössä 
1948 karjalaisevakkoperheeseen syn-
tynyt Jaatinen oli loppukesästä metsä-
töissä havuja käsitellessään miettinyt 
niiden symbolista merkitystä. Sodan 
aikana kaatuneita monasti suojattiin 
havuilla, niin miksipä ei vieläkin. Tuleva 
sata vuotiaan Suomen itsenäisyyspäivä 
ja haudoille laskettavat seppeleet toivat 
hänelle mieleen, voisiko kaikki 95000 
sankarivainajaa saada oman seppeleen-
sä.

Kai Kaistila
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ASEVELVOLLISET  
INTTIKUNTOON KURIKAN  
RESERVILÄISTEN JA  
KURIKAN LUKION LIIKUNTA-
KURSSIN AVULLA

Suomalaisten nuorten kunto on ollut 
merkittävässä laskussa viime vuodet. 
Jyrkin lasku tapahtui 1980 ja 2000 -lu-
vun välillä ollen testien mukaan noin 15 
%. (lähde: Puolustusvoimat) Armeijan 
tapa toimia nopeasti on ilmennyt tässä-
kin: On alettu kehittää nuoriin meneviä 
keinoja estää kunnon heikentyminen ja 
lisätä tietoisuutta eri keinoista. Merkittä-
vä määrä nuorten ajasta kuluu erilaisten 
sähköisten medioiden ja somen parissa, 
joten niistä on kehitetty aseita estää kun-
non laskeminen. Puolustusvoimien osit-
tain kehittämät Heia Heia ja Mars-Mars 
– sovellukset ohjaavat nuoria kuntoiluun 
ja terveydestä huolehtimiseen mobiili-
sovellusten avulla. Kurikan koululaitos 
ja Kurikan reserviläiset ovat etujoukossa 
hyödyntämässä uuden kampusalueen 
mahdollisuuksia tarjota omat lääkkeen-
sä nuorten palvelukelpoisuuden kohen-
tamiseen.

”Tarkoituksenamme on näyttää ar-

meijamaisesti, mutta opastaen armei-
jassa vaadittavia taitoja siirtymisestä 
maastossa, leiriytymisestä teltanpystyt-
tämisineen, tulentekoineen jne. Samalla 
tilanteet ovat mainioita mahdollisuuk-
sia tiedottaa armeijasta, reserviläistoi-
minnasta ja puolustushengestä fiksuille 
nuorillemme” vakuuttaa Mikko S. Säntti. 
Tarkoituksena onkin tarjota kurssia tule-
villa Kurikan kampuslaisille ensi vuonna 
yhdessä Kurikan lukion ja reserviläisten 

kanssa. Kurssin sisältö vahvistetaan 
vuoden vaihteessa.

Puolustusvoimilla on merkittävä 
rooli kansanterveyden kehittäjänä ja 
edistäjänä. Useimmat palvelukseen as-
tujat eivät ole tottuneet liikunnan kasva-
vaan määrään armeijassa. Tämä aiheut-
taa ongelmia tuki- ja liikuntaelimistössä. 
Onneksi PV:n hyvät liikuntaohjelmat ja 
median tietoisuus on alkanut vaikuttaa 
loiventavasti kunnon laskuun. Huoles-

Suunnistustaidot ovat merkittävä osa taistelijan taitoja.

tuttavaa on nuoren väestön kaksijakoi-
suus: on hyväkuntoisia ja terveydestään 
huolehtivia, mutta toisaalta on hyvin 
heikkokuntoisia.

Suomen liikunnanopettajaliiton ja 
Puolustusvoimien yhteistyönä on alettu 
myös kehittää ”Inttikuntoon” -kurssia, 
joka tarjotaan keskiasteella opiskelevil-
le nuorille, jotka aikovat asepalveluk-
seen. Tätä kurssia ovat kehitelleet myös 
Kurikan reserviläisten osalta Mikko S. 
Säntti ja Kurikan lukion liikunnan leh-
tori res.kapt. Arto Mäkipelto. ”Reservi-
läistoiminnan ytimessä on hyvä kunto 
ja maastokelpoisuus, tähän haluamme 
tarjota tietoa ja osaamistamme”, toteaa 
Mikko S. Säntti. Maastossa liikkuminen, 
majoittuminen ja ruoan valmistaminen 
ovatkin reserviläisten ominta aluet-
ta, joka saattaa olla monelle nuorelle 
vielä vierasta. Allekirjoittanut on voi-
nut viedä tätä osaamista ja kokemusta 
valtakunnan tasolle PV:n ja Liikunnan-
opettajaliiton yhteiseen ponnistukseen 
kurssien moduulien kehittämiseksi. Arto 
Mäkipelto on ollut tiiviisti Pääesikunnan 
järjestämissä yhteisissä koulutus/suun-
nittelu palavereissa. Valtakunnallisesti 
tietoja on vaihdettu tapaamisten yhtey-
dessä.

Res.kapt. Arto Mäkipelto

Mannerheim joulukuussa 
1917

Joulukuun alussa 1917 Mannerheim 
oli Odessassa. Siellä hän oli hoitamas-
sa nilkkaansa, jonka hän oli nyrjäyttänyt 
pahasti pudottuaan hevosen selästä pari 
kuukautta aikaisemmin. Mannerhei-
min vilkas hevonen oli kompastunut ja 
kaatunut maastolaukassa. Odessassa 
kenraaliluutnantti Mannerheim oli ma-
joittautunut Hotel Londoniin.

Mannerheim suunnitteli paluuta ta-
kaisin Suomeen, koska Venäjän vuoden 
1917 vallankumoukset olivat vieneet 
maata epäsuotuisaan suuntaan. Man-
nerheim ei enää tuntenut paikkansa 
olevan Venäjän armeijassa. Hän hank-
ki komennustodistuksen, joka myönsi 
Mannerheimille luvan matkustaa Pie-
tariin hoidattamaan jalkaansa, vaikkakin 
jalka oli melkein terve. Matka Odessasta 
Pietariin kuljettiin junalla halki vallanku-
mouksen pyörteissä olevan Venäjän.

Mannerheim seurueineen pääsi 
matkaan 3. joulukuuta aamulla klo 9. 
Seurueeseen kuului mm. Mannerhei-
min sotilaspalvelija Ignati Karpatsev 
sekä lähettiupseeri, suomalainen Mar-
tin Franck. Seurueeseen kuului myös 
englantilainen meriupseerikokelas, kaksi 
englantilaista Punaisen Ristin sairaan-
hoitajatarta ja kolme romanialaista lää-
käriä. Mannerheim onnistui saamaan 
käyttöönsä Punaisen Ristin vaunun, joka 
jouduttiin myöhemmin vaihtamaan.

Juna pysähtyi Slobinin asemalla 
Etelä-Ukrainassa. Kolmen hengen so-
tilaspartio nousi junaan ja tunkeutui 
Mannerheimin vaunuun. Mannerheimia 
vaadittiin tulemaan mukaan asemalle, 
jossa tarkistettaisiin kenraalin paperit. 
Tähän vaatimukseen Mannerheim vas-
tasi käskemällä upseeri Martin Franckia 
palauttamaan järjestys vaunuun. Franc-
killa ei ollut muuta asetta kuin sapelinsa, 
jonka hän vetäisi huotrasta esiin. ”Ulos 
täältä! Kuulitte mitä kenraali sanoi”, 
Franck määräsi. Sotilaat säikähtivät ja 

Kuvassa Mannerheim todennäköisesti Odessassa syksyllä 1917. Lähde: Mannerheim-museo.

sitten juna nytkähti. Sotilaille 
tuli kiire, he tunkivat ulos ja 
hyppäsivät liikkuvasta junas-
ta laiturille. Junamatka kohti 
Pietaria pääsi jatkumaan.

Pietariin saavuttiin 11. 
joulukuuta. Normaalioloissa 
junamatka olisi kestänyt noin 
36 tuntia mutta nyt matka 
kesti kahdeksan vuorokautta. 
Takana oli yli 2 000 kilometrin 
pituinen junamatka. Pietaris-
sa Mannerheim majoittautui 
Hôtel d’Europeen. Manner-
heim viipyi viikon Pietarissa 
ja tapasi sen aikana monia 
ystäviään. Mannerheimin ju-
namatkan aikana Suomi oli 
itsenäistynyt 6. joulukuuta. 
Hänen kohdallaan junilla oli 
iso merkitys, sillä junat kul-
jettivat häntä kohti elämänsä 
tärkeitä käänteitä.

Pietarissa Mannerheim 
ryhtyi suunnittelemaan mat-

kaans Helsinkiin. Yhtenä iltana hän 
saapui siviilivaatteissa Suomen rauta-
tieasemalle. Asemalla Mannerheim näki 
vanhan ystävänsä, everstiluutnantti ja 
taidemaalari Hugo Backmanssonin, joka 
liittyi Mannerheimin seuraan. Noustes-
saan junaan Mannerheim huomasi, että 
vaunussa istui toinen tuttu upseerikolle-
ga, eversti Martin Wetzer. Juna lähti liik-
keelle ja se eteni hitaasti kohti Suomea 
pysähdellen vähän väliä. Juna saavutti 
Helsingin tiistaina 18. joulukuuta. Man-
nerheim oli saapunut Suomeen.

Mannerheim kävi vielä kerran Pieta-
rissa nähdäkseen mihin suuntaan Venä-
jä oli menossa, palaten Helsinkiin vuo-
den viimeisinä päivinä. Tämän jälkeen 
Mannerheim ei enää koskaan käynyt 
Pietarissa. Tulevat päivät kuitenkin näyt-
tivät, että Mannerheimia odotti uudet 
haasteet Suomessa.

Kirjoittaja Antti Penttilä

Joutonomilta 
Iso kiitos minua monin eri tavoin 

muistaneille.
Siunausta ja menestystä  

työllenne.

Ulla

JÄÄKÄRIMUSIIKKIA
Konsertti Kampustalon 

 Seinäjoki-salissa su 4.3.2018  
klo 15:00

Järjestää E-P:n reserviläispiirit ja 
Seinäjoen Rautatieläisten 

soittokunta

Maanpuolustusjuhla 28.12.2017  
Vimpelissä 

Vimpelin reserviupseerit ja Vimpelin 
kunta järjestävät sotakoulun  

alkamisen kunniaksi  
maanpuolustusjuhlan 28.12.2017  

Vimpelissä. 
Tilaisuus alkaa seppeleen laskulla 

Pokelan vartiomuistomerkille klo 12.00 
ja jatkuvat seppeleen laskulla Sota-

koulun muistomerkille klo 12.30. 
Seppeleen laskun jälkeen juodaan 

juhlakahvit yhteiskoululla.
Maanpuolustusjuhla alkaa yhteis-
koulun auditoriossa klo 14.00. 

Juhlapuheen pitää  
puolustusministeri Jussi Niinistö. 

Kahvin aikana on mahdollisuus 
hankkia Antti Tuurin Tammikuu 1918 

-kirja  omistuskirjoituksen kera.  
Vimpelin Sotakoulun pinssit ovat myös 

saatavilla. 

Lisätietoja: Tuomo Vihriälä  
p 0400-668419
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Survival-päivässä ennätys-
määrä osallistujia

Perinteinen Sedun Survival -päivä 
järjestettiin jo yhdeksättä kertaa. Opis-
kelijoiden muodostamat joukkueet suo-
rittivat 9 erilaista turvallisuuteen ja sel-
viytymiseen liittyvää rastia. Kilpailijoilta 
vaadittiin fyysistä kuntoa, kilpailuhenki-
syyttä, tietoa, taitoa ja nokkeluutta.

Koulutuskeskus Sedu järjesti torstai-
na 14.9 opiskelijoiden perinteisen Sur-
vival-päivän Törnävän leirintäalueella 
Seinäjoella. Tapahtuma järjestettiin jo 

yhdeksättä kertaa, ja sen kunniaksi opis-
kelijoiden muodostamat joukkueet sai-
vat suorittaa 9 erilaista turvallisuuteen 
ja selviytymiseen liittyvää rastia. Kilpai-
lijoilta vaadittiin fyysistä kuntoa, kilpailu-
henkisyyttä, tietoa, taitoa ja nokkeluutta. 
Mukana oli ennätysmäärä osallistujia; 
jopa 27 n. kuuden hengen joukkuetta, 
yhteensä 162 opiskelijaa!

  
Käsikranaatteja ja sulkeisia

Käsikranaatit lentelivät, puolijouk-
kueteltta nousi ja laski, nuoret tasapai-
noilivat liinalla ja horjahtelivat eteenpäin 

KANTALAHTI-MURMANSK-PETSAMO-IVALO 25.- 28.8.2018 
(lauantai-tiistai)
Matkan asiantuntijaoppaana on sotahistorioitsija FM Juhani Vakkuri ja matkanjärjestä-
jänä Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat sekä Kurikan maanpuolustusjärjestöt.
Matkalle ovat tervetulleita kaikki sotahistoriasta ja suomen historiasta kiinnostuneet 
henkilöt. Pyrimme saamaan matkalle minimissään 25 henkilöä. Yhteystiedot Mikko 
S. Säntti 0405509798, mikko.santti@luukku.com.

Matkaohjelmaa ”karkeasti”

Perjantaina 24.8 yöjunalla Rovaniemelle. Lauantaina aamusta Rovaniemeltä bussilla 
Kemijärven kautta Sallaan, tutustuminen Sallan taisteluihin 1941–1944. Rajan ylitys 
Kelloselässä. Alakurtin kautta Kantalahteen, jossa majoittuminen hotellissa.

Sunnuntaina 26.8 Montsegorskin kautta Murmanskiin. Muurmanskissa majoittuminen 
hotelliin. 
Kuolan niemimaan ja Muurmannin rautatien sotilaallisesta merkityksestä entiselle 
Neuvostoliitolle toisen maailmansodan aikana, sekä nyky-Venäjälle strategisesti, sot-
ilaallisesti ja taloudellisesti.

Maanantaina 27.8 Ajamme Petsamoon, jossa tutustumista toisen maailmansodan ase-
miin ja nykyiseen Petsamoon. Petsamosta ajo Zapoljarnyn ja Nikkelin kautta Venäjän 
sekä Norjan rajalle.
Rajanylitys, josta ajo Kirkenesin kautta kohti Inaria Sevettijärven tietä pitkin. Matkalla 
selvitys saksalaisten vetäytymis-suunnitelmasta Norjaan ja Lapin sodan tapahtumista 
pääpiirtein. Majoittuminen Hotellissa Ivalossa.

Tiistaina 28.8 paluu junalla Rovaniemeltä kotiin.

Matkan hinta 565 €

Matkan hintaan sisältyy:
- 3 yötä ohjelmassa mainituissa hotelleissa
- puolihoito (aamiainen ja illallinen, alkaen 1. päivän illallisesta ja päättyen viimeisen 
päivän aamiaiseen)   
- ohjelmassa mainitut retkikahvit   
- rekisteröintimaksut hotelleissa
- henkilökohtainen viisumi ja sen hankinta
- asiantuntijaoppaan palvelut
- ohjelman mukaiset bussikuljetukset (Pohjolan Matka)

Tilaa matkaohjelma! Tervetuloa mukaan. Kokemuksesta tietäen ovat reissut hyviä olleet.
Mikko S. Säntti

puujaloilla. Pelattiin mölkkyä, ammuttiin 
ilmakiväärillä ja puhallusputkella, kan-
nettiin telamiinoja aikaa vastaan ja suo-
ritettiin sulkeiset sekä alkusammutus. 
Opiskelijat kertovat tykänneensä päi-
vän monipuolisesta ja urheiluhenkises-
tä sisällöstä. Ampumisrastit sekä teltan 
pystytys ja purku olivat opiskelijoiden 
suosikkirasteja.

- Tämä oli kivaa vaihtelua. Me ei 
oikeastaan tiedetty tapahtumasta juuri 
mitään etukäteen, joten oli tosi positii-
vinen yllätys, kuinka paljon tänne tuli 
porukkaa muista yksiköistä ja kuinka 
hauskaa tekemistä täällä oli!

Vuoden 2017 Survival-päivän voit-
tajaksi selviytyi seinäjokelainen ryhmä 
nimeltä Sedu Kirkkokatu 1. Toiseksi sel-
viytyi ”Malaria” Sedu Kurikasta ja kol-
manneksi ”Emmä tiiä” Sedu Kouluka-
dulta. 

Onnea voittajille ja kiitokset kaikille 
osallistuneille!

Yhteistyöllä kaikesta selvitään
Sedun opinto-ohjaaja ja tapahtumaa 

vahvasti järjestämässä ollut Timo Järvi-
nen kertoo, että tapahtumassa tärkeintä 
on yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, 
sekä luonnossa oleminen ja retkeilyyn 
liittyvän tietämyksen lisääntyminen.

- Opiskelijat kohtaavat toisia opis-
kelijoita muista yksiköistä. Läheskään 
kaikki eivät ole aiemmin tavanneet. Ras-
teissa selvitään yhteistyöllä ja rennolla 
asenteella. Tämä poikkeaa täysin opis-
kelijoiden arjesta ja uskon, että vaihtelu 
piristää ja antaa energiaa! 

Järvinen on erityisen tyytyväinen 
osallistujien määrään.

- Tämän vuoden Survival-päiväs-
sä oli ennätysmäärä opiskelijoita. On 
mahtavaa nähdä, että tällainen tekemi-
nen kiinnostaa! Siinä tulee onnistunut 
olo, kun on saanut tapahtuman eteen 
työskennellä todella paljon omalla va-
paa-ajallakin. 

Järvinen oli vastuussa tapahtuman 
järjestämisestä yhdessä Etelä-Pohjan-
maan Maanpuolustuspiiri MPK:n kou-
lutuspäällikön Heikki Kuoppalan kanssa, 
joka järjesti paikalle reserviläisporukan 
huolehtimaan tehtävärasteista. Järvi-
nen on itse mukana reserviläisissä ja 
Etelä-Pohjanmaan maakuntajoukoissa 
kouluttamassa sotilaita. Tapahtuman 
yhteistyökumppaneina olivat MPK:n li-
säksi Sedu Kurikka (alkusammutus-ras-
ti), Reijo Laine (Namitupa), Etelä-Poh-
janmaan Pelastuslaitos, Kauhavan 
Lentosotakoulu sekä Seinäjoen sotilas-
kotisisaret (ruokailu).

Teksti ja kuvat: Ronja Hautamäki, 
Koulutuskeskus Sedu
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    Ylihärmän päämaja 100v. juhla  
    21.1.2018 klo 13.00 Härmän kylpylän Lakeussalissa 
 
Avaus Kauhavan kaupunginjohtaja Markku Lumio 
Ylihärmän Soittokunta 
Artturi Leinonen Seuran tervehdys 
Ylihärmän Soittokunta 
Juhlapuhe Maanpuolustuskorkeakoulun johtaja eversti 
Mika Kalliomaa 
Kakkukahvit tilaisuuden alussa 
 
Kauhavan kaupunki        Ylihärmän Reserviläiset Ry        Artturi Leinosen Seura 

 
 

Juhlapuheen piti eversti Veli Pernaa. Taustalla marmoritaulu, jota siihen nyt liitetty kun-
niakuvasto täydentää hienolla tavalla. Kuva: Jarmo Vainionpää.

Kauhavalla lento-onnettomuuksissa surmansa  
saaneiden muisto elää

Lauantaina 30.9.17 pidetyssä Kau-
havan Lentosotakoulun perinnepäivän 
juhlassa paljastettiin henkilökuvat len-
täjistä, jotka ovat saaneet surmansa 
lento-onnettomuudessa palvellessaan 
Kauhavan Lentosotakoulussa vuosi-
na 1929–2013. Monet omaisista tulivat 
kunnioittamaan läheisensä muistoa ja 
seuraamaan kuvien paljastusseremoni-
aa.

Marmoritaulussa on kaikkien 61:n 
nimet. Kaikki mahdolliset kuva-arkistot 
oli läpikäyty, mutta vanhimpia kuvia jäi 
puuttumaan alun toista kymmentä.

 Paljastusseremoniaan liittyvän sep-
pelepartion saatesanat lausui

Ilmavoimien kenttärovasti Kari Man-
nermaa. Seppeleen kantajana toimi

Kauhavan Reserviläisten puheenjoh-
taja, reservin vääpeli Antti Isosalo ja

airuina Jussi Seppälä ja Miro Kes-
ki-Jaskari. Molempien isä tai isoisä

ovat kunniakuvastossa. Tuossa het-
kessä konkretisoituivat koskettavasti

Sillanpään marssilaulun sanat Kum-
pujen kätköstä mullasta maan, isät

katsovat poikiaan.
Juhlapuheen piti eversti, filosofian 

tohtori Veli Pernaa, joka on
syntyjään kauhavalainen ja toiminut 

Ilmasotakoulun johtajana vuosina
1974–78.

Kauhavan Lentosotakoulun Perin-
neyhdistys on kunniakuvaston

kootessaan jatkanut edelleen Kauha-
van Lentosotakoulun 85-vuotisen

historian dokumentoimista. Aluksi 
hankittiin entisen varuskunnan

ruokala-ravintolan seinälle marmori-
taulu Tikkakoskelle siirretyn

tilalle, ja viime vuoden maaliskuussa 
avattiin 113 valokuvaa sisältävä

pysyvä valokuvanäyttely entisellä 
upseerikerholla.

Olli Nieminen, puheenjohtaja
Lentosotakoulun Perinneyhdistys 

Isänmaallinen  
kunniapuheenjohtaja

Pyysin muutamaa reserviläistä mää-
rittelemään Pohjasniemen Marttia 
kahdella sanalla. Jokainen heistä vasta-
si nopeasti. Kaikki saamani kommentit 
uudesta kunniapuheenjohtajasta ovat 
painokelpoisia, mutta joku raja kehumi-
sessakin, siksi vain muutama määritel-
mä ohessa. Jos sanat leivotaan yhteen ja 
niistä paistetaan yksi tuotos, niin eiköhän 

niistä synny tuo isänmaallisuus suurim-
pana motiivina aktiiviseen toimintaan. 
Tämä piirre on vaikuttanut todennäköi-
sesti eniten Martin aktiivisuuteen hoi-
taa yhteisiä asioita. Kontollaan on ollut 
monet luottamustoimet: tieisännyyttä, 
kunnan luottamustoimia, rauhanturvaa-
ja ja reserviläistoiminta ollut paikallista, 
piirikunnallista ja koko maan kattavaa. 
Lista eri ”viroista” on pitkä. Samoin tulisi 
pitkä selostus saamistaan huomionosoi-
tuksista. Piirimme viisikymmenvuotis 
-historiikistä ”Isänmaa ensin” sivulta 188 

voi lukea näistä lisää. Monessa on mies 
ehtinyt olla mukana, eikä aktiivisuudelle 
ole havaittavissa hiipumista. Kenties se 
jopa lisääntyy! Ullan läksiäisissä pitä-
mässä puheenvuorossaan Martti totesi 
piakkoin jäävän itsekin eläkkeelle. Mikä-
li näin tosiaan tapahtuu, niin silloinhan 
miehellä on entistäkin enemmän aikaa 
esim. reserviläistyöhön! Saas nähdä 
kuinka käy.                                                                                                    

Mainittu ”innostava” on ilmennyt 
mm. siten, että hän on saanut Alavu-
delta jäsenistöä lähtemään kokouksiin 
ja tapahtumiin runsain joukoin. Tai ai-
nakin siihen nähden, mitä yhdistyksistä 
nykyään osallistuu jäseniä kokouksiin. 
Tästähän Martti kantoi suurta huolta 
Jalasjärvellä syyskokouksessa pitämäs-
sään puheessa. Toivottavasti kunnia-
puheenjohtaja saa maakunnan väkeä 
jatkossakin liikkeelle! ”Persoonan voi-
makkuus” on ilmennyt joskus jopa tiuk-
koina kannanottoina asioihin ja suoraan 
kaikille osapuolille. Tämä piirre lienee 
myös tuota ”vankkuutta”. Tyyli on si-
käli hyvä, ettei miestä ainakaan voi syyt-
tä puskista huutelusta! Semmoisesta 
tuskin kukaan tykkää. ”Huumorintaju” 
on terveenä tallella ja se on hyvä niin. 
Saattaa joskus heittää ”vastustajasta” 
rankkaa herjaa, mutta pystyy ottamaan 
itsekin moista vastaan. ”Pohdiskeleva, 
jämpti” on ilmennyt siten, että on pu-
reskellut päätettäviä asioita ennakkoon, 
muodostaen niistä sitten oman kantan-

sa ja päätöksensä on pitänyt. ”Luotet-
tava”, no tästä nyt on varmaan turha 
raapustaa tähän sen kummemmin.                  

Martin ollessa Alavuden Reserviläi-
set ry:n puheenjohtajana, oli yhdistyk-
sen jäsenmäärä 175. Määrä on tähänas-
tinen ennätys yhdistyksen 61 vuoden 
historiassa. Tästä määrä tippui vuosien 
saatossa lähelle sataa. Muutama vuo-
si takaperin alkoi jäsenmäärä jälleen 
kasvaa lupaavasti. Martti totesi: ”kovia 
ootta, jos saatte jäsenmäärän uuteen 
ennätykseen”. Lupasi nostaa hattua, mi-
käli näin tapahtuu. Tuo tilanne näyttää 
lähestyvän vääjäämättä. Martin onkin 
syytä pitää hattu valmiina lunastaakseen 
lupauksensa! Paikka on jo sovittu, missä 
”huomionosoitus” tapahtuu ja kyllä kaf-
fit saat, sehän on aina maistunut.

Tapahtumasta laitamme kuvan tä-
hän piirimme lehteen todistuksena taas-
kin lupauksen lunastamisesta! Kovasti 
Martti yritti jäädä pois yhdistyksemme 
hallinnosta, vaan eipä päästetty. Jatkaa 
(ainakin) kaksi vuotta rahastonhoitaja-
na. Kassa on pysynyt iskussa ja pysynee 
jatkossakin. Kokenutta tekijää tarvitaan 
touhussa mukana, että voimme muut 
kysyä opastusta ja neuvoja asioiden 
hoitoon. Toivotamme Martille pitkää ja 
menestyksekästä uraa piirin kunniapu-
heenjohtajana!

J.H. / Alavuden Reserviläiset ry.
Kuva: J Syvänen

Tammisunnuntain muistoksi Ylihärmän
Reserviläiset ry järjestää viidennen 

Päämaja-marssin lauantaina 20.1.2018
Kokoontuminen Ylihärmän yläkoululle Päämajantie 18 62375

Ylihärmä klo 11:50.
Marssi päättyy yläkoululle n. klo 15:00 jossa ruokailu. Suihku

mahdollisuus. Marssin pituus on n. 12 km.
Ruokana on silloin Viitasalossakin tarjolla ollutta silakkalaatikkoa

ja kahvia.
Osallistumismaksu 15€ maksetaan paikanpäällä.

Ilmoittautumiset MPK tai
Mika Mäki 050 591 2610 ukkohalla@gmail.com

Jukka Yliketola 050 377 1451 jyliketola@gmail.com
Erkki Kallio 050 566 3356 erkkikallio@luukku.com
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Ennakkoilmoitus Tammisunnuntain
100 -vuotisjuhlasta Seinäjoella

Seinäjoella järjestetään 27.-28.1.2018 Tammisunnuntain 100 vuotta sitten tapahtuneen 
Vapaussodan alkamisen muistojuhla.

Lauantai 27.1.2018
- Juhlaseminaari klo 11.30-14.30 Kampustalossa. 
Seminaarissa käsitellään muun muassa maamme ajautumista sisäisen taistelun tielle 1918 ja 
eräiden johtohenkilöiden toimintaa itsenäisyyden saavuttamisessa.
- Juhlakonsertti klo 16.00-18.00 Seinäjoki Areenassa.

Sunnuntai 28.1.2018
- Seppeleen lasku klo 02.30 Ylistarossa junankaatopaikalla 28.1.1918 (ei suositella 
liikuntarajoitteisille)
- Kunnianosoitukset klo 09.00-09.45 Törnävän sankarihaudoilla
- Juhlamessu 10.00-12.00 Lakeuden ristissä ja sen jälkeen kunnianosoitus Mannerheim 
patsaalla
- Päiväjuhla klo 14.00-16.00 Seinäjoki Areenalla. 

Lisätiedot: www.vapaussotaeppy.fi
järjestösihteeri Veli Suvanto, puh. 358 400 877 584

puheenjohtaja Jorma Jokisalo, jjo@netikka.fi, 
puh. 040 8290184

Pääjärjestäjä:  
Vapaussodan ja Itsenäisyyden 
Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistys ry

Hyvät Vapaussoturin lukijat, vapaussodan perinteen vaalijat. 

Lähestyy aika, jolloin ajatuksemme palaavat maamme itsenäisyyden 
varmistamisen ratkaiseviin vaiheisiin 100 vuotta sitten:  Aikaan 
Tammisunnuntaista 1918  aina toukokuun 16.päivään 1918, kun 
Suomen armeija marssi Helsinkiin karkotettuaan maasta orjuuden.

Pohjalaisille itsenäisyyskamppailun alkusysäys, venäläisten joukkojen 
aseistariisunnan  alku Pohjanmaalla tammisunnuntaina 1918 on 
suuresta merkityksestä – unohtamatta karjalaisen kansan osuutta. 
Näitä hektisiä vaiheita muistamme Tammisunnuntain 100 -
vuotismuistojuhlassa Seinäjoella 27.-28.1.2018. Lisätietoja saatte 
kotisivuiltamme www.vapaussotaeppy.fi

Tervetuloa Seinäjoelle !

Eversti Jorma Jokisalo 
Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja
Tammisunnuntain juhlatoimikunnan puheenjohtaja

Ylihärmän Reserviläiset ry on 
teettänyt oman postimerkin. 

Postimerkki on 1-luokan ikimerkki, jonka 
kuvana on Mannerheimin vapaussodan 
ensimmäisen päämajan talvinen kuva. 
Miksi sitten tuottaa ”vanhanaikainen” 
postimaksun väline kuin postimerkki 
– eihän niitä enää käytetä, eikä pape-
rikirjeitä enää lähetellä. Tähän vastaa 
reserviläisten puheenjohtaja Mika Mäki. 
 Tammisunnuntai lähestyy ja siihen liit-
tyvänä asiana haluamme muistuttaa 
Mannerheimin ensimmäisen päämajan 

merkitystä vapaussodan tapahtumis-
sa. Vapaussodan ensimmäisenä yönä 
johdettiin venäläisten aseistariisuntaa 
Ylihärmästä. Samalla haluamme tuoda 
esille Kauhavan kaupungin päämaja-
kaupunkina.

 Ja toiseksi: Vielä meitä on, jotka lä-
hettävät kirjeitä. Kun on vielä saatavissa 
paikkakuntaa kuvaava oma postimerkki, 
niin tällaisella postimerkillä varustettu 
kirje saattaa innostaa lähettämään ”oi-
kean” kirjeen.

Marko Vähäpesola on historian kätköistä 
kaivanut esiin eversti Kai Savonjou-
sen puheen, joka on pidetty Viipurin 
menetyksen viimeisinä hetkinä kesällä 
1944. Savonjousi oli saanut hajalle 
lyödyn ja suuria tappioita karsineen 10. 
Divisioonan komentoonsa 15.6.44. Nyt 
joukot oli saatu kokoon Viipurinlahden 
taakse ja jotenkin miehet oli saatava 
puheella järkiinsä. Kova puhe kuului näin:  
”Sotilaat, tästä ei sitten peräännytä, ei 
nimittäin voida. Siellä on seuraavassa 
linjassa äitimme, siskomme, lapsemme 
ja vanhempamme, koko avoin Suomen 
sydän. TÄHÄN KUOLLAAN. Minä olen 

tullut tänne kuolemaan. Juoksut on 
juostu, hyvät veljet. Nyt on aika olla taas 
suomalainen maanpuolustaja. Jos tästä 
joku pakenee,
minä olen itse pidättämässä, näin on 
minun osani ja arpani.”

Pääto imitta ja  U l la  Muurimäe l le 
toivotan Jumalan siunausta ja leppoisia 
eläkepäiviä. Lehtemme uuden päätoimit-
tajan Jani Syväsen toivotan tervetulleeksi 
tälle maanpuolustustiedotuksen tärkeälle 
saralle. Olkoon Sinulle sotaonni myötä. 
Toivoo toimikunnan jäsen evl evp Niilo 
Hakala.

Pohjanmaan vapauttamisen alkamis-
en muistopäivä Tammisunnuntai , 
venäläisten joukkojen aseistariisunnan 
alku 28.1.1918 lähestyy. Siitä tulee ensi 
tammiskuussa kuluneeksi 100 vuotta. 
On oikea hetki virittää tämän päivän 
pohjalaiset muistelemaan tapahtumia 
100 vuotta sitten. Pohjanmaa nousi 
miehitystä vastaan laillisen hallituksen 
valtuuttamana Mannerheimin johdol-
la, kuten itsenäiseksi julistautuneen 
valtakunnan tulikin toimia. Emme saa 
kuitenkaan unohtaa karjalaista kansaa, 
joka myös aloitti taistelun maata miehit-
tävää armeijaa ja sen tukeen nojautuvia 
vallankumouskaarteja vastaan.
Tästä tammikuun päivästä kirjoitti 
Wasabladet 28.1.1919 näin: 
”Tammikuun 28.päivä olkoon ikuisesti 
piirrettynä kultakirjaimin maamme 
historiaan”. Näin pohjalaiset ovatkin  
toimineet nyt kohta sata vuotta. Alkuaan 
siitä huolehtivat vapaussodan 
veteraanit, taistelussa kaatuneiden 
omaiset  ja  vapaussoturisukupol-
ven vaalijoiksi syntyneet perinne- ja  
tukiorganisaatiot. Nyttemmin se on 
johdetusti tapahtunut Etelä-Pohjan-
maalla Vapaussodan ja Itsenäisyyden 
Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistyk-
sen johdolla. Myös Pohjanmaalla ja  
Keski-Pohjanmaalla on omat perinne-
organisaationsa. Perinnetyö sai uutta 
puhtia, kun Neuvostoliitto sortui. Perin-
teellä on myös valtakunnallinen johto, Va-
paussodan perinneliitto, joka on koonnut 
”siipiensä suojaan” yli 30 valtakunnallista 
perinneyhdistystä. Toinen yhtä merkityk-
sellinen juhlapäivä on sodan päättymisen 
16.5.1918 muistopäivä. Perinnetyön tun-
nuksiamme ovat yllä oleva havutunnus 
ja Sininen Risti.Samaisessa Wasabladet 
– lehden kirjoituksessa kirjoitettiin myös 

näin: ”Tuon päivän kokenut sukupolvi ei 
voi koskaan unohtaa tätä päivää eikä niitä 
tuntemuksia, jotka sillä hetkellä 
järkyttivät kansan sisintä.” Niitä 
tuntemuksia on meidän nykypäivän 
suomalaisen varmasti vieläkin vai-
keampi ymmärtää, jo siitäkin syystä 
miten sotiemme jälkeisinä suomet-
tumisen vuosikymmeninä tätä asiaa on 
koetettua saada poistumaan suoma-
laisten muistista. Tätä ymmärrystä 
valaisemaan on juhlavuoden kunniaksi 
tuotettu elokuva ”Tammisunnuntai 1918”,  
draamadokumentti, joka kertoo kiih-
kotta, tasapuolisesti ja jännittävästikin, 
asioita sellaisenaan, kun ne tapahtuivat 
100 vuotta sitten. Elokuvassa yhdistyvät 
tuottajan sanoin ensimmäistä kertaa” 
mikrotason tapahtumat valtakunnalliseen 
tapahtumakehykseen”. Draamadoku-
mentti on Vapaussodan ja Itsenäisyyden 
Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistys ry:n 
perinneteko!
Hyvät ”Lakeuden Puolustajat” -lehden 
lukijat!  Teille ja kaikille muillekin tarjotaan 
nyt mahdollisuus 27.-28.1.2018 Seinäjoella 
osoittaa kunnioitusta suomalaisille, jotka 
olivat valmiit taistelemaan todellisen 
itsenäisyyden puolesta. Itsenäiseksi ju-
listautuneen Suomen riippumattomuus 
oli uhattuna vieraan vallan joukkojen 
jäätyä Suomeen ja avoimesti tukiessa val-
lankumoushankkeen ääriaineksia. Askel, 
jonka pohjalaiset 100 vuotta sitten ottivat, 
on ”piirrettynä kultakirjaimin maamme 
historiaan”. 
Lämpimästi tervetuloa kokemaan edellä 
mainittuja hetkiä monimuotoisen ohjel-
mamme myös ”Tammisunnuntai 1918” 
draamadokumentin ilmaisnäytännön 
puitteissa!

Eversti evp Jorma Jokisalo
Vapaussodan ja itsenäisyyden 

E-P:n perinneyhdistys ry

Tammisunnuntain juhla 28.1.2018 Laihialla
Tammisunnuntain juhla alkaa Jumalanpalveluksella Laihian kirkossa klo 11.00

Lippuvartion ja Seppelpartion lähettäminen v.1918 muistomerkille.
Kunniavartiot

Seppeleen lasku
Virsi 577 1.3

Jumalanpalveluksen ja seppeleen laskun jälkeen siirtyminen 
Hulmin Kapteenintalolle osoitteeseen Kasarmintie 67.

Kapteenintalo klo 13.00

Hartaus
Lippuvartion ja Seppelpartion lähettäminen Hulmin muistomerkille

Kunniavartiot
Siirtyminen Hulmin muistomerkille

Puhe, kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapio Nyysti
Virsi 577 1.3

Seppeleenlasku
Finlandia, Laihian Mieslaulajat

Paluu Kapteenintalolle.

Päiväjuhla

Kahvitus
Tervetulon toivotus, Laihian Reserviläiset ry, Petri Åkerman puheenjohtaja

Seurakunnan tervehdys
Lauluesitys, Laihian Mieslaulajat

Juhlapuhe: Esa Similä mv.
Lauluesitys, Laihian Mieslaulajat

Virsi
Päätöspuhe Matti Vettenranta, Laihian Reserviläiset kunniapuheenjohtaja

Päätös: Maamme laulu, yhteinen

TAMMISUNNUNTAIN 100-VUOTISMUISTOJUHLA  
– KAIKKIEN POHJALAISTEN OMA JUHLA

SUOMI 100 -VUODEN HISTORIAN KOVIN PUHE?
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TAMMISUNNUNTAIN YÖN 
TAPAHTUMIA
Mannerheimin vapaussodan ensimmäi-
nen yö Ylihärmän päämajassa 27.1.1908
Kenraaliluutnantti Carl Gustaf Manner-
heim oli nimitetty Suomen armeijan 
ylipäälliköksi 19.1.
Hän kokosi esikuntaansa Vaasassa aina 
tammikuun 27. päivään saakka. Syttyvän 
vapaussodan merkit alkoivat painaa 
päälle, suojeluskunnat olisivat halunneet 
jo ryhtyä riisumaan aseista venäläisiä 
joukkoja. Etelä-Pohjanmaan alueella oli 
kaikkiaan n. 5000 sotilasta jakautuen 
koko läänin alueelle, suurimpina paik-
koina Vaasa, Lapua, Seinäjoki, Ilmajoki 
ja Ylistaro.

Suojeluskunnilla oli voimakas tah-
to aloittaa venäläisten häätämi-

nen alueelta. Ensimmäinen ongelma oli: 
Aseita ja ammuksia oli paikkakunnilla 
riittävästi, mutta ne olivat venäläisten 
matruusien hallinnassa. Vain muutamia 
kymmeniä aseita oli saatu S/S Equitin 
lastista. Toinen ongelma oli miesten ai-
van liian lyhyt koulutus. Vain muutamien 
viikkojen ajan olivat Saksassa koulutuk-
sen saaneet jääkärit ehtineet kouluttaa 
suojeluskuntalaisia. Kolmas este oli val-
tiovallan halu yrittää vielä neuvotteluilla 
saada estettyä sota.
Mannerheim laati taistelusuunnitelman 
tammikuun 28. päivälle, jonka mukaan: 
”Lapuan, Seinäjoen, Ylistaron, Ilmajoen 
ja Vaasan varusväen aseistariisumista 
varten käsketään seuraavaa: 1) Riisua 
aseista Lapuan varusväki, sen jälkeen 
marssia Seinäjokea kohti. Valloittaa 
asema, riisua varusväki aseista ja vallata 
siellä olevat kiväärivarastot, joista kiväärit 
heti jaetaan suojeluskunnille. Asema 
miehitetään ja etujoukko työnnetään 
Kouralle” 
”Kello 12 maanantaita vasten yöllä on 
katkaistava kenraali v. Gerichin ja eversti 
Wetxerin osoituksen mukaan lennätin- 
ja puhelinlinjat, sekä minun osoitukseni 
mukaan revittävä rautatie, niin että se on 
suoritettu klo 2:ksi aamulla.
Kaiken suojeluskuntain keskittymisen 
tämän sotatoimen varalle tulee olla 
suoritettu tammikuun 27 p:nä klo 12 
yöllä.”

Näissä tilanteissa ylipäällikkö 
Mannerheim lähti Vaasasta Vas-

sorin kylän ja Vöyrin kautta Ylihärmään. 
Matkareitti oli huolella suunniteltu – ei 
suoraan Vaasasta Ylihärmään, vaan 
hiukan kiertäen kestikievarien kautta. 
Viimeisen etapin kuljettiin Kaurajärven 
kestikievarin isäntä Emil Träsk mukana. 

Mannerheimilla oli esikuntapäällikkö, 
ratsumestari Hannes Ignatius ja miehiä 
Vaasan, sekä muista suojeluskunnista.

Matkan aikana ainakin kerran 
saattue pysäytettiin tarkastus-

ta varten. Vöyrin ja Ylihärmän rajalla 
Pakan kylässä oli vartio, jonka päällik-
könä toimi Kaupinmäen isäntä Juho 
Kaupinmäki. Tämä pysäytys oli jäänyt 
Mannerheimille hyvin muistiin, koska 
hän muistelmissaan on siitä kertonut. 
Tapahtuman kulku oli seuraava: Saat-
tue tuli vartiopaikalle ja se pysäytettiin. 
Vartio vaati tietoa miesten matkan tar-
koituksesta. Kun he olivat antaneet se-
lityksensä, laski hän heidät menemään 
seuraavalla evästyksellä ”Kun te niitä 
olette, niin menkää sitte, mutta olkaa 
kans miähiä.”
Syitä siihen miksi Mannerheim sijoitti 
sodan ensimmäisen päämajansa Yli-
härmään, on sen sijainti. Ylihärmän 
ympärillä oli voimakkaita suojeluskuntia: 
Alahärmä, Ylihärmä, Kauhava ja Lapua. 
Paikka oli riittävän lähellä venäläisten 
aseistariisumisen alkupaikkakuntaa 
Lapuaa. Viitasalon poika Vilho Viitasalo 
oli jääkärikoulutuksessa Saksassa ja ti-
etoyhteydet, puhelimet, toimivat hyvin.
Perillä Viitasalon kaupassa heitä odotti jo 
ulkona joukko suojeluskuntalaisia, sisällä 
kauppias Erkki Viitasalo ja vaimonsa 
Kaisa. Lisäksi päämajan väkeä palveli 
kauppiaan tytär Sanni 16 v ja kauppiaan 
sisar Kaisa Veliluoma.
Päämajan keskukseksi järjestettiin kau-
ppiaan pieni konttori, jossa illan ja yön 
aikana hoiti viestintää kolme miestä. 
Tilanne oli niin kiivas, että kukin pystyi 
toimimaan vain puolitoista tuntia ker-
rallaan. Kaikille oli järjestetty lepopaikka 
talon toiseen kerrokseen. Mannerheimille 
jouduttiin tekemään oma sänky, koska 
talossa ei ollut näin pitkälle miehelle 
valmista sänkyä.

Sanni Kujala on lehtihaastatteluis-
sa kertonut, kuinka hienoja ja 

komeita miehiä nämä sotaherrat olivat 
olleet. Sanni on myös kertonut, kun hä-
nen äitinsä oli tiedustellut mitä ruokaa 
Mannerheim halusi valmistettavaksi. 
Mannerheim oli toivonut ”Sitä kuuluisaa 
pohjalaista silakkalaatikkoa.” Päämajan 
henkilöille siis tarjottiin silakkalaatikkoa 
ja kahvia.
Mannerheimin käskyn mukaan sota-
toimet oli aloitettava yöllä kello kolme. 
Ylihärmän suojeluskunta lähti illalla 
hevosilla jääkäri Kuokkasen johdolla kohti 
Lapuaa Lapuan-joen jäätä pitkin. Matkan 
aikana tähän liittyi Alahärmän ja Kauha-
van suojeluskunnat. Toisaalta Lapualle 
kokoontui Kuortaneen, Haapakosken ja 

Tiistenjoen suojeluskunnat, sekä Lappa-
järveltä Ahrenbergin -lipusto.
Lapualla käskystä huolimatta toiminta 
aloitettiin tuntia ennen käskyn määräai-
kaa – ja venäläisten aseistariisuminen 
onnistui, kuten alla olevasta puhelukir-
jauksista käy ilmi.

Alla luettelo tärkeimmistä rapor-
teista, jotka tulivat tammisun-

nuntaina Mannerheimin päämajaan 
Ylihärmään.
Raportit Lapualta, Vaasasta, Seinäjoelta 
ym. 28/1 1918 päämajalle:
Kello 12.05 Haapamäeltä ilmoitetaan, 
että saapuneen sähkösanoman mukaan 
Saksa ja Ruotsi ovat Venäjälle antaneet 
ultimaatumin sodan julistuksesta, jollei 
sotajoukkojen poistumista heti aloiteta. 
Vastauksen määräaika päättyy 
kello 2 yöllä.
2.16 100 miestä Lapuan ensimmäisessä 
kasarmissa antautunut ilman taistelua.
2.32 40 miestä lisää.
3.18  Loput joukoista antautuneet,  
yhteensä 400 m.
3.30 Haapamäen ja Kuruveden välinen 
silta on räjäytetty.
5.00 Vaasasta tulee tieto, että Vaskiluo-
dossa ei tiedetä mitään ja että talonpojat 
peräytyvät Brändössä, jossa he kohta-
sivat 200 sotilasta ja punakaartilaisia 
kuularuiskuin kasarmien edessä. Vaasan 
kaupungissa ovat talonpojat piirittäneet 
kasarmin.
5.00 Ignatiukselta tiedonanto, että 
kenraali V. Gerich joukkoineen on mars-
simassa rautatielle matkustaakseen 
Seinäjoelle. On saapunut tieto, että 
ulkovaltojen konsulit ovat lähteneet 
Helsingistä. Heidän junansa on päästetty 
Seinäjoelle, mutta sen jälkeen on rata 
hävitetty. Postijuna Vaasaan on Ylistaron 
ja Seinäjoen välillä suistunut kiskoilta.
5.20 Vaasasta saapui tieto, että Brändö 
on piiritetty, meriväen kasarmi Vaasassa 
on piiritetty ja näyttää siltä, kuin se tulisi 
antautumaan.
5.45 Puhelimella saadaan tietää Ylis-
taron suojeluskunnan päälliköltä, että 
n. 200 venäläistä kenttävarustuksissa 
marssii Ylistaron asemaa vastaan ja, että 
suojeluskunta on valmis asemalle vievällä 
tiellä hyökkäämään heidän kimppuunsa 
kivääritulella ja käsikranaateilla. Suo-
jeluskunnasta 100 miestä on sijoitettuna 
rautatielinjalle n. 8 km:n päähän Ylista-
rosta Seinäjoelle päin.
6.00 Ilmoitetaan, että ryssät ovat nyt n. 3 
km:n päässä Ylistaron suojeluskunnasta 
sekä, että senaattorit Frey, Renvall ja Peh-
konen ovat saapuneet Ylistaron asemalle 
postijunassa.
7.00 Vaasasta ilmoitetaan, että meriväen-

kasarmi on vallattu, jolloin pari meriso-
tilasta ammuttiin, koska he yrittivät 
hyökätä päälle, sitten kuin he ensin olivat 
olleet antautuvinaan. Vaskiluodossa on 
yksi kasarmeista vallattu, toinen, jossa 
majailee 60 tykkimiestä, on piiritetty ja 
he ovat eristetyt tykeistään. Luultavasti 
vahingoittumaton langaton lennätinkone 
on vallattu. Kaupungissa ovat kasarmit 
edelleen piiritetyt, eikä ole laukausten 
vaihtoa tapahtunut.
7.15 Ylipäällikön käskystä kiellettiin kaikki 
yksityinen puhelu maaseutupuhelimilla 
toistaiseksi.
8.00 Tieto Pietarsaaresta, että kova 
taistelu on käynnissä Pietarsaaressa. 
Kanuunanlaukauksia on ammuttu. Suo-
jeluskunnalla on ylivalta.
8.20 Ylistarosta ilmoitetaan: 
Rukoushuone on vallattu sekä 42 sotilasta 
riisuttu aseista ja saatu 16 kuularuiskua, 
samoin nuorisoseuran talo ja 100 miestä. 
Muiden odotetaan antautuvan pikin mit-
en. Kaikki tämä taistelun käydessä.
8.45 Lapuan asemapäällikön tiedonan-
non mukaan Oravaisissa, Munsalassa, 
Uudessakaarlepyyssä, Tjöckissä sotaväki 
antautunut, Pietarsaaressa valkoiset 
voiton puolella.
8.50 Vaasasta ilmoitetaan: Vaskiluoto 
on vallattu, sekä yksi patteri. Kasarmit 
Brändössä ja pääkasarmit edelleen saar-
retut. Laukausten vaihtoa ei ole.
9.00 Seinäjoelta ilmoitetaan Nurmon 
kautta, että Seinäjoella on kaikki valmista.
9.50 Vaasan kaikista kasarmeista rau-
hanneuvottelijoita, jotka näyttävät her-
mostuneilta. Ehtona mm. on esitetty 
aseiden jättäminen, varmuus hengestä 
ja pidättäminen siksi, kunnes sopimus 
Venäjän hallituksen kanssa on aikaansaa-
tu. Lapualta toistaa asemapäällikkö ja 
hänen virkatoverinsa Nurmosta, että 
Seinäjoella on kaikki valmista. Kehoittaa 
(N:svanin kautta) pyytämään, että joku 
sotilaspäällystöstä myös ilmoittaisi tilan-
teesta Seinäjoella.
10.00 Jääkäri Heiskanen ilmoittaa Seinä-
joelta, että kaikki on selvää, kun vain 
vallatut aseet on lasketut ja järjestetyt.
10.10 Sippola, Ylistaro. Taistelu Ylista-
rossa on päättynyt täydellisellä voitolla. 
Haavoitettuja on. Yksi kaatunut harha-
laukauksesta.
10.30 Joukot antautuneet Pietarsaaressa. 
Muutamat haavoittuneet, 3 kaatunut-
ta, Uudessakaarlepyyssä ovat joukot 
myöskin luovuttaneet aseensa.

Teksti: Erkki Kallio
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Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirien ilma-
asemestaruuskilpailut

Jalasjärvi 24.-25.11.2017

25.11.2017 16:00:16

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja D
1. Vääp Nina Ojala Kurikka 98.7 99.0 102.4 102.3 402.4

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja H
1. Alik Marko Kangas Laihia 99.4 99.2 97.8 96.0 97.4 98.2 588.0

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H50
1. Alik Heikki Tarkkanen Ylistaro 98.2 99.3 92.9 92.8 383.2
2. Korp Markku Haukkala Ylihärmä 93.5 91.0 96.6 94.6 375.7
3. Korp Jukka Yliketola Ylihärmä 92.3 90.8 88.6 90.2 361.9
4. Alik Matti Heinonen Jalasjärvi 79.5 71.7 68.0 62.8 282.0

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H60
1. Jääk Markku Niemi Ähtäri 99.4 100.0 101.1 97.4 397.9
2. Alik Mikko Ketola Ylihärmä 93.2 93.1 94.2 92.1 372.6
3. Korp Eero Haapala Peräseinäjoki 80.7 82.3 79.8 87.0 329.8

10m Ilmapistooli 60 ls, sarja H
1. Kapt Marko Talvitie Alavus 90 97 92 97 94 91 561
2. Korp Teijo Kimpimäki Jalasjärvi 90 91 93 95 91 92 552
3. Kers Veli-Pekka Nevala Jalasjärvi 91 92 90 86 89 87 535

10m Ilmapistooli 40 ls, sarja H50
1. Alik Jyrki Leppälä Alavus 90 87 94 94 365
2. Kers Veli-Pekka Nevala Jalasjärvi 91 90 88 90 359 5x
3. Pion Reijo Rantakangas Alavus 89 92 91 87 359 2x
4. Jääk Kimmo Paananen Ähtäri 89 88 86 87 350

10m Ilmapistooli 40 ls, sarja H60
1. Jääk Keijo Koski Jalasjärvi 83 93 89 92 357
2. Alik Markku Kujala Kauhava 88 92 90 86 356
3. Kers Veli-Pekka Nevala Jalasjärvi 88 89 87 86 350
4. Jääk Markku Niemi Ähtäri 89 85 82 79 335
5. Sotmest Juhani Arkkola Isokyrö 77 73 85 86 321

10m Ilmapistooli 40 ls, sarja H70
1. Kapt Seppo Paakki Kauhava 84 84 86 77 331
2. Ylil Timo Suvanto Alavus 83 86 78 80 327

10m Ilmapistooli 40 ls, sarja H75
1. Kapt Gunnar Ahopelto Kauhava 85 72 73 92 322
2. Kers Juhani Tammela Jalasjärvi 70 90 74 84 318
3. Ylil Timo Suvanto Alavus 76 76 78 79 309

10m Ilmapistooli 40 ls, sarja H80
1. Alik Matti Tulimäki Kurikka 91 86 81 83 341

Jalasjärven Reserviläiset Sivu1

Seminaari Seinäjoella:

Askeleet itsenäisyyteen 
syksyllä 1917

Venäjän levottomuudet ja lokakuun 
vallankumous syksyllä 1917 käynnisti-
vät lopullisesti Suomen askeleet kohti 
itsenäisyyttä. Vapaus oli kuitenkin itse 
taistellen hankittava. Sitä ei Suomelle 
kukaan tarjonnut eikä lahjoittanut.

Vapaussodan ja Itsenäisyyden Ete-
lä-Pohjanmaan perinneyhdistys ry on 
juhlavuotemme aikana puheenjohtajan-
sa eversti Jorma Jokisalon ohjauksessa 
järjestänyt useita korkeatasoisia tilai-
suuksia, joissa kansalaiset ovat saaneet 
syvällistä tietoa maamme tiestä itsenäi-
syyteen.

   Marraskuun puolivälissä Seinäjo-
ki-salissa maamme 100 vuoden takaisia 
vaiheita selvitti neljä historiaan paneutu-
nutta tohtoria: professori Martti Häikiö, 
professori Kari Hokkanen, dosentti Eino 
Ketola ja seminaarin puheenjohtajana 
FT Vesa Määttä.

Pietarin trollikone toimi jo 100 vuot-
ta sitten.

Seminaarin tavoite oli avata kuuli-
joille Venäjän lokakuun vallankumouk-
sen vaikutusta maamme sisäiseen tilaan 
loppuvuonna 1917. Miksi kansamme 
jakautui kahtia matkalla itsenäisyyden 
julistukseen 6.12.1917? Oliko taustalla 
johdettua hajautusta?

    Tohtori Vesa Määttä johdatteli 
avauksessaan seminaariväkeä syksyn 
1917 sekavan tilanteen taustoihin ja val-
lan syövereihin. Tuolloin kansaamme 
yritettiin vedättää mukaan Venäjän val-
lankumouksen maininkeihin.

   -Nouskaa, nouskaa ja ottakaa kaik-
ki valta, Stalin julisti pyrkien lietsomaan 
Suomen työväestöä vallankumoushen-
keen, luokkataisteluun, suoraan toimin-
taan ja lakkoihin. Punainen Pietari yllytti 
suomalaisia tovereita astumaan venä-
läisten toveriensa mallin mukaan vallan-
kumoukseen.

Itsenäisyyden tavoittelu jakoi kansaa
Puhujat pohtivat eri kansanosien 

pontimia ponnistelussa itsenäisyyteen. 
Kuulijoille jäi vaikutelma, että kaikkien 
osapuolten tavoitteena oli jonkinlainen 
itsenäisyys, mutta aste-eroja oli ja keinot 
vaihtelivat.

     Eino Ketola muistutti, että ”suolien 
kurinalla” on aina osuutensa valtataiste-
lussa.

    -Olimme siihen asti lujasti ai-
neellisesti riippuvaisia Venäjästä. Vil-
jatoimitukset maahamme loppuivat. 
Elintarvikepula ruokki kumouksellisten 

suunnitelmia. Siipi sai tukea Leniniltä, 
joka uskoi Suomen liittyvän ennen pit-
kää omaa tietään federaatioon.

     Kari Hokkanen muistutti, että 
myös porvarillisella puolella oli tiettyä 
jakautumista eri leireihin vaikkakin mal-
tillisesti.

    -Porvarillisella puolella olivat va-
rovaiset ”vanhat herrat” ja aktiiviset ”it-
senäisyysmiehet”, välissä maalaisliitto. 
Alkio edusti pikemminkin jälkimmäisiä 
ja Kallio edellisiä. Päätöksissään herrat 
olivat kuitenkin yksimielisiä. Sosialistit 
taas yhdistivät itsenäisyyden ja yhteis-
kunnalliset uudistukset.

    Martti Häikiö selvensi itsenäisty-
misen olemusta. Milloin maata voi sa-
noa itsenäiseksi?

    -Ensin katkesi Suomen ja Venä-
jän valtioyhteys. Sen jälkeen tiettyjen 
vaiheiden kautta Suomi sai oman halli-
tusmuodon ja yhteiskuntajärjestyksen. 
Itsenäisyyden kansainvälinen tunnusta-
minen sinetöi lopulta itsenäisyyden.

Tiesikö kansa missä mennään
Seminaarin asiantuntijat ja esitykset 

antoivat monipuolisen kuvan siitä, kuin-
ka vaikeiden askelmien kautta Suomen 
tie itsenäisyyteen kulki. Ei tarvitse ih-
metellä sitä, että kansaa syvältä jakanut 
sota sai niin monta nimeä. Keskustelus-
sa pohdittiin, tiesikö kansa aina kaiken 
tiimellyksen keskellä, missä mennään. 
Silloinhan ei ollut vielä edes ”somea eikä 
feisbuukkia” olemassa.    

Kari Hokkanen muistutti, että sivis-
tyskansamme kulutti jo tuolloin moni-
puolista mediaa.

    -Lehdet ilmestyivät ja kansa luki. 
Lehdet edustivat kuitenkin keskenään 
monia aatesuuntia ja pyrkimyksiä. Sii-
hen asti keisari tiesi kaiken. Nyt tuli ti-
lalle vapaa media aatteineen ja tekijöi-
neen.

    Jälleen keskustelutti seminaarivä-
keä myös kysymys, kävivätkö suoma-
laiset keskenään alkuvuonna 1918 si-
sällissotaa, kansalaissotaa, luokkasotaa, 
veljessotaa vai vapaussotaa. Tohtorit 
tuntuivat olevan asiasta keskenään yhtä 
mieltä. Hokkasen mielestä siitä ei kan-
nata kinata.

    -Kokonaisuus ja lopputulos ovat 
vastauksena pohdintaan: ”Se oli vapaus-
sota”.

    Eversti Jorma Jokisalo toivotti ylei-
sön tervetulleeksi ”Tammisunnuntain 
juhlaan” 28.1.2018 Seinäjoelle. Ohjel-
massa on äskettäin ensiesityksensä saa-
nut Antti Tuurin käsikirjoittama elokuva 
”Tammisunnuntai 1918”.

Teksti ja kuva
Matti Latvala

Itsenäisyyttä ei meille annettu, vaan se oli itse kivuliaasti hankittava. Siitä olivat yhtä 
mieltä asiaa tutkineet tohtorit Eino Ketola, Kari Hokkanen ja Martti Häikiö.

PIIRIN ILMA-ASEMESTARUUSKISAT JALASJÄRVELLÄ
    Etelä-Pohjanmaan piirin kak-

sipäiväiset ilma-asemestaruuskisat 
pidettiin Jalasjärvellä 24.-25.11.2017. 
Kilpailun johtajana toimi Teijo 
Kimpimäki ja järjestäjinä olivat 
Jalasjärven Reserviläiset ry ja Jalas-
järven Ampujat ry yhteistyössä. 
Jalasjärven ilma-aseradalla on 22 
ampumapaikkaa ja kaksi liikkuvan 
maalin ampumapaikkaa.  
     Kaikilla ampumapaikoilla on 
käytössä SIUksen valmistamat 
elektroniset taulut ja jokaisella 
ampujalla on oma näyttölaite, josta 
näkyy reaaliaikaisesti omat osumat 
ja pisteet.  
   Toimittajakin ampui kisasuorituk-
sen Jalasjärven Ampujat ry:n 
kiväärikalustolla. 40 laukausta 
mahdollisimman vakaasti on jo fyy-
sisestikin kohtuullisen haastavaa. 
Käy sinäkin kokeilemassa mielenki-
intoista ammuntalajia.

Tulokset:
(tuloslista)

teksti Matti Heinonen
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Kilpailijoiden puhuttelu 17.9.2017. 
Edessä vasemmalla on Reserviläisliiton 
PJ Ilpo Pohjola

Himmailua haulikkorastilla

Haulikolla polvelta

Ilmajoella 16.11.2017 Ilmajoen Reserviläiset Ry
XI Huissi SYYS-SRA kilpailu uu-

teen osallistujaennätykseen. Syyskuun 
kolmantena viikonloppuna kisattiin Il-
majoen Huissilla; Tervahaminan ampu-
maradalla järjestyksessään yhdestoista 
SYYS-SRA kilpailu. Kilpailun järjestä-
misestä päävastuun kantoivat Ilmajoen 
Reserviläiset Ry:n aktiivitoimijat. Valtava 
apu sekä rastien suunnitteluun, raken-
tamiseen ja tuomarointiin saatiin myös 
Peräseinäjoen ja Jalasjärven Reserviläi-
siltä ja kaukaisin apu rastisuunnitteluun 

ja kuvauksen tekemiseen tuli Myrskyläs-
tä saakka. 

Kaikki rastit saivat kilpailijoilta kiitos-
ta hyvästä suunnittelusta sekä haasta-
vuudesta. Rastien suunnittelu, materiaa-
lien hankinta ja ilmoittautuminen kisaan 
aloitettiin keskikesällä.  Kun ilmoittautu-
minen kisaan avautui, 40 ensimmäistä 
kisaajaa ilmoittautui 3 ensimmäisen 
päivän aikana. Huissi Syys SRA on siis 
ehdottomasti haastavan ja mukavan kil-
pailun; tai sanoisimmeko tapahtuman 

maineessa. Lauantaina 16.9 ammuttiin 
toimitsijakisa ja itse pääkilpailu oli sun-
nuntaina 17.9.2017. Kisapäivänä sää oli 
pilvipoutainen, aurinkokin välillä pilkah-
teli mutta joka tapauksessa keli suosi 
kisaa.

Kisasuorituksia tehtiin kahden päi-
vän aikana kuudella eri rastilla 552 
kappaletta. Kilpailijoita kisassa oli en-
nätysmäärä eli 92 kilpailijaa. Koko kisan 

minimilaukausmäärä kohosi yli 15.000 
laukaukseen.

Koko kisan järjestämiseen tarvittava 
henkilöstömäärä ylitti reippaasti sadan 
henkilön rajan. Osallistujia oli ympä-
ri Suomea. Oman piirin ulkopuolelta 
eniten kilpailijoita tuli Valkeakoskelta 
mutta myös Satakunta, Pirkanmaa, 
Varsinais-Suomi, Keski-Suomi, Helsinki, 
Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa 
olivat kisassa edustettuna.

Reserviläisliiton Puheenjohtaja Ilpo 
Pohjola seurasi kisoja sunnuntaina yh-
dessä piirin puheenjohtaja Jaakko Lii-
namaan kanssa. Molemmat olivat tyy-
tyväisiä näkemäänsä ja kokemaansa 
kilpailun edetessä.  

Kaikki osallistujat trahteerattiin Ilma-
joki RES perinteisellä tyylillä; aamupalaa, 
soppaa, kaffetta ja käristeitä oli vapaasti 
kaikkien tapahtumaan osallistujien nau-
tittavissa.

Kun viimeinen rastisuoritus ja kisan 
viimeinen laukaus radalla oli ammuttu 

ja tulokset saatu valmiiksi, oli palkinto-
jen jakamisen aika.  Yleiskilpailun kolme 
ensimmäistä sijaa matkasi Valkeakoskel-
le seuraavasti:

1.Jari-Pekka Walden, 2. Jani Reinman 
ja 3. Perttu Mustila. Alajärven Reservi-
läisten Atte Vainionpää otti kisassa 5. si-
jan, Ilmajoen Reserviläisten Janne Ran-
tamäki 7. sijan ja Jani Kontola 8. sijan.

Kilpailun taso oli äärimmäisen kova.
XI Syys SRA kilpailu oli myös TST-Cu-

pin osakilpailu, jonka sarjaan osallistui 
20 kilpailijaa. Lisäksi kilpailussa oli oma 
Tulokas sarja johon osallistui 13 kilpaili-
jaa. TST sarjan voiton pokkasi koko kil-
pailun voittanut Jari-Pekka Walden ja 
Tulokas sarjan voitto meni Laihian RES 
Jari Annalalle.

Kilpailumme mahdollistaa suu-
ri sponsoroijien joukko. Kilpailuamme 
olivat tukemassa seuraavat yritykset: 

Valmet, TTAutomaatio, JL Metals Oy, 
Asetalo Oy. EF-Security, Nordis Nordic 
Distribution Oy, Paukku-Pakka, Kellolii-
ke Hautaniemi, Merkkimainos, Lapua, 
AV-Ase ja Erä Oy ja DataBros Oy. Kiitos 
kaikille yrityksille tuestanne kilpailuam-
me kohtaan.

Kaikki paikalla olleet kilpailijat osal-
listuivat myös arvontaan, jossa palkin-
toina olivat sponsoroijien lahjakortteja 
ja tavarapalkintoja ja niitä oli runsaasti.

Kun seremoniat päättyivät ja varsi-
naiset kilpailijat pääsivät kotimatkalleen, 
syöksyivät toimitsijat purkamaan ratoja. 
Työ sujui joutuisasti ja ennen hämärän 
laskeutumista kisapaikalta mateli pitkä 
autojono kohti kolmostietä. Valtava kii-
tos koko kökkäväelle. Järjestimme jäl-
leen upeat kisat.

Tuula ja Pasi Löppönen
Kuvat: Mika Valkama

Syöksy tunneliin

Reserviläisten ja koulujen yhteistyötä Laihialla
Saimme vieraita Kapteenintaloon 

Laihian eri kouluista. Itsenäisyytem-
me juhlavuotena paras paikka tutustua 

maamme alkuvuosien historiaan on 
Hulmi ja sen alueet, täältähän kaik-
ki alkoi. Yhdistyksemme järjesti talon 

oppilaiden käyttöön 
koulupäivän ajaksi ja 
päivä aloitettiin kerto-
muksellani historian 
kulusta Hulmilla sekä 
Kapteenintalon kuulu-
misesta niihin tapah-
tumiin.

Kertomukseni aika-
na sain vastata useisiin 
asiallisiin ja mielen-
kiintoisiin kysymyksiin, 
mitä kertomuksesta 
tuli esiin. 

Talon esittelyn ai-
kana kysymyksiä tuli 
myös runsaasti, eri 
vuosikymmenien ajal-
ta, alkaen talon läm-
mittämisestä kuuman 
veden valmistamiseen. 
Mielestäni paras ky-
symys ja keskustelun 
aihe oli:

Mitä on olla reserviläinen ja mitä se 
toiminta oikein on?

Siihen oli helppo vastata omilla sa-
noilla ja tuntemuksilla. Reserviläinen on 

Laihian ala-asteen koululaisryhmä tutustumassa Kapteenintaloon ja Hulminpuistoon.

jokainen, joka niin itse tuntee olevan-
sa, sotilasarvoon tai ikään katsomat-
ta. Pyrkimys on olla valmis toimimaan 
Isänmaan eteen eri tavoilla. Se voi olla 
maastoharjoittelua, ampumatoimintaa, 
ensiavun harjoittelua, varautumista, tai 
mitä vaan. 

Reserviläistoiminta ei ole sodan ihai-
lua tai valmistelua, vaan varautumista 
mahdollisiin erilaisiin kriiseihin, ikään tai 
kuntoon katsomatta. Myös perinteiden 
ja historian säilyttäminen kuuluu reser-
viläistoimintaan.

Ilmeisesti ajatukseni oli hyvät, koska 
niistä keskusteltiin ja todettiin, että hyviä 
olivat!

Koulujen ja reserviläisyhdistyksien 
yhteistyö on mielestäni parhainta maan-
puolustustyötä, mitä vain kuvitella voi. 
Yhteisin toimintatavoin saadaan aikaan 
kaikkia osapuolia tyydyttävä tapahtuma 
aikaiseksi. 

Suosittelemme kokeilemaan!

Olavi Koskinen
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Vierailu reserviläisten kertausharjoituksissa
Kauhajoen ja Kurikan reserviläiset 

retkeilivät Pohjankankaan maisemissa. 
Tutustuen Panssariprikaatin kertaushar-
joitukseen, jossa kovapanosammunnat 
järjesti Tykistökoulu. Kalustona patteris-
tolla oli 122 PsH vm74 venäläinen versio. 
Pääsimme tutustumaan tämän panssa-
rihaupitsin tuliasematoimintaan, sekä 
niitä tukeviin MTLB -V miehistön kulje-
tusvaunuihin. Kävimme myös patterin 
komentopaikalla, jossa komentovaunu-
na toimi MTLB-U vaunu. Kuten lehdis-
tä olemme lukeneet, niin nämä 122PsH 
versiot tullaan korvaamaan korealaisilla 
155 K9 panssarihaupitseilla. Kävimme 
myös huoltokomppanian alueella, joka 
oli hyvin hajautettu ja maastoutettu. 

Järjestelyt ja esitykset olivat hyvin oh-
jelmoidut ja esitetty, siitä kiitokset Pans-
sariprikaatille ja Tykistökoululle. Puo-
lustusvoimissa tullaan siirtymään vain 
yhteen putkikokoon 155 mm.

Teksti Aatos Suvanto
Kuvat Tuomo Tuuri

 Kuvassa tykin a-tarvikkeet

Kuvassa reserviläiset Pohjankankaan maisemissa

TAPAHTUMIA 2018 (alustava)
Tammikuu
15.1. mennessä Valtiolliset huomion esitykset piiriin
15.1. mennessä RUL kam esitykset piiriin

Piirihallitusten kokoukset 1/18
27.-28.1.2018 Tammisunnuntain juhla Seinäjoki
Helmikuu
15.2. mennessä LMP -lehden lehtijutut toimistolle

Jääkärimusiikkikonsertti Seinäjoki
23.-25.2.2018 Reserviläispyöräily Alavus
Maaliskuu

Piiriesikunnan kokous
LMP -lehti 1/18 ilmestyy

13.3.2018 Talvisodan päättyminen Seinäjoki
Res.Ups.piirin kevätkokous 
LMPT vuosikokous

Huhtikuu
27.4. Veteraanipäivän tapahtumat Koko maa
Toukokuu

Piirihallituksen kokoukset 2/18
15.5. mennessä LMP -lehden lehtijutut toimistolle

Lauhan laskeutuminen Kauhajoki
Reserviläismarssi Isojoki

Kesäkuu
LMP -lehti 2/18 ilmestyy

4.6.2018 Puolustusvoimien lippujuhla Koko maa
4.6.2018 Puolustusvoimien paraati Seinäjoen
Heinäkuu

Piiritoimisto suljettu Seinäjoki
Elokuu

Kesäillan kirkko Kauhava
Reserviläispyöräily Vaasa

Syyskuu
4.9.2018 Jatkosodan päättymisen muistotilaisuus Kortesjärvi

Piirihallitusten kokoukset 3/18
15.9. mennessä LMP -lehden lehtijutut toimistolle

RESUL mitalihakemukset RESUL:oon
Lokakuu

LMP -lehti 3/18 ilmestyy
Reserviläispiirihallituksen kokous
Reserviläispiirin  syyskokous
Häjyn rinki Ylihärmä

Marraskuu
Reserviupseeripiirihallituksen kokous

15.11. mennessä LMP -lehden lehtijutut toimistolle
vko 47 tai 48 Reserviupseeripiirin syyskokous
Joulukuu

5.12.2018 Piirin itsenäisyyspäivän vastaanottotilaisuus
6.12.2018 Itsenäisyyspäivä Koko maa

LMP -lehti 4/18 ilmestyy
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Juhlatilaisuuden avasi Ylistaron pu-
hallinorkesteri, jonka johtaja toimi Rami 
Loukola muusikko, opiskelija

Ylistaron puhallinorkesteri esitti  
juhlatilaisuudessa seuraavat kappaleet:

- Isänmaalle, säv. Jean Sibelius

- Oi kallis Suomenmaa, säv. Heikki 
Klemetti

Ylistaron Reserviupseerikerhon pu-
heenjohtaja Raimo Rintamäki aloitti  
tilaisuuden lukemalla Ruotuväki-lehden 
järjestämän runo-kilpailun voittajan 

Matti Erkkilän kirjoittama 
runon.

”Viime vuoden ke-
väänsuussa, oisko ollut 
huhtikuussa

viesti saapui postiluuk-
kuun, palan laittoi miehen 
kurkkuun;

tornikirje käskyn antoi, 
kasarmille luuni kantoi.

Kevät pitkälle jo ehti, 
koivuihinkin puhkes lehti

pihanurmi viheri-
öi?pääskyt, kiurut leikkiä 
löi,

mutta huoli painoi 
mieltä,?takaisin kun tulen 
sieltä

kertausharjoituksista, 
niin mikä fiilis päällimmäi-
sin?

Lieneekö tuo reissu tur-
ha, vaiko ihan itsemurha?

Perhekään ei kovin tyk-
kää,?heidät omilleen kun 
lykkään,

paremminkin voisin 
ajan?käyttää, sekä lasten 

kanssa majan
lähimetsään rakentaa – vaan ei auta 

vaikertaa;
valan vannoin, siksi lähden, Suomen 

- isänmaamme tähden!”
 

Uudenvuoden päivänä 1947 kokoontui 
23 sodan käynyttä reservin upseeria ja 
he päättivät perustaa Ylistaroon Re-
serviupseeri kerhon. Näillä miehillä oli 

todellista kokemusta, miten toimitaan 
joukon johtajana.  Ei ollut heillä niin 
helppoa, kuin meillä tämän päivän re-
serviläisillä. Ainakin itse mietin olisiko 
minusta ollut miestä astumaan heidän 
saappaisiin.  

70- vuotta kerhomme on toiminut 
enemmän tai vähemmän aktiivisesti ja 
tänään voimme tätä juhlia. Haasteena 
on löytää uusia nuoria tekijöitä jouk-
koon.  Ymmärrän tietysti, ettei ruuhka 
vuosina pysty olemaan aina muka-
na toiminnassa. Toisaalta RUL tarjoaa 
monipuolisen mahdollisuuden har-
rastaa monipuolisesti eri urheilulajeja, 
pääasiassa tietysti ammuntaa.

Kysytään usein pystyykö Suomi 
puolustamaan itseään. Suomessa on 
erittäin merkittävä reservi n. 300000 
taistelijaa.  PYSTYY!  Ei sotaa voiteta 
pelkästään pommittamalla, vaan se on 
lyötävä kenttätaisteluissa. Mielestäni 
esimerkki on Vietnam, jossa USA suur-
valtana ei kyennyt Pohjois-Vietnamia 
kukistamaan.  On oltava halu puolustaa 
isänmaataan loppuun asti. Meillä kai-
killa se on selvä, olemme vannoneet 
sotilasvalan.  Reserviläisjärjestöillä on 
merkittävä tehtävä tämän puolustus-
tahdon ylläpidossa.

Haluamme muistaa näitä sankareita, 
joiden ansioita tätäkin juhlaa voimme 
tänään viettää vapaassa Suomessa! 
Ylistaron Reserviupseerikerhon puheen-
johtaja Raimo Rintamäki toteaa.

Teksti Raimo Rintamäki
kuva Jani Syvänen

SUOMI 100 VUOTTA -  Ylistaron Reserviupseerikerho 70 vuotta

Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirien 
perinteinen itsenäisyyspäivän vastaan-
otto järjestettiin tällä kertaa Seinäjoella. 
Aihetta juhlaan oli tavallista enemmän, 
sillä juhlimmehan itsenäisen isänmaam-
me satavuotista taivalta. 

Kutsuvieraita saapui paikalle kuuti-
senkymmentä. Ravintola Alma tarjosi 
tyylikkäät puitteet juhlan onnistumiselle. 
Nostalginen Alma henkii sisustukseltaan 
entisajan arvokkuutta ja olikin juhlien 

tärkeän teeman huomioon ottaen juhla-
paikaksi varsin onnistunut valinta. 

Juhlaohjelmassa oli tällä kertaa pa-
nostettu puheiden suuren määrän sijaan 
elävään musiikkiin, jota tilaisuudessa 
onnistuneesti tarjoilikin oman maakun-
nan kitaravirtuoosi Timo Luostari, Kili-
manjaro -orkesterinsa avustuksella. 

Juhlan alkusanat lausui reserviläispii-
rien uusi toiminnanjohtaja Jani Syvänen. 
Tervetulomalja kohotettiin satavuotiaal-

la Suomelle, jonka jälkeen seurasi juhla-
ruokailu alku-, pää- ja jälkiruokineen. 

Reserviläispiirin puheenjohtaja 
Jaakko Liinamaa piti ruokailun jälkeen 
juhlapuheen, huomioiden ylennetyt ja 
palkitut Porilaisten marssin kajahtaessa 
ilmoille. Timo Luostari & Kilimanjaro –
orkesteri tanssitti juhlavieraita sota-ajan 
iskelmien hengessä, laulajakitaristin 
kertoessa kappaleiden välissä sävel-
lysten historiaa. Loppuilta tanssittiin 

Maanpuolustusväki vastaanotti itsenäisyyspäivän juhlallisin menoin!
Reserviläispiirin puheenjohtaja Jaakko Liinamaa pitämässä juhlapuhetta

Itsenäisyyspäivänä ylennetyt ja palkitut 
yhteiskuvassa

Kilimanjaro –orkesteri: Timo Luostari (ki-
tara/laulu), Junnu Hirsimäki (basso) ja 
Jussi Lahtinen (rummut)

Agents –yhtyeestä tuttujen kappaleiden 
siivittämänä. Reserviupseeripiirin pu-
heenjohtaja Marko Kaappola piti illan 
päätöspuheen itsenäisen satavuotiaan 
isänmaamme kunniaksi. Onnistunut 
juhlatilaisuus päättyi yhteislauluna esi-
tettyyn Maamme –lauluun klo 0.00.

Suuret kiitokset kaikille itsenäisyys-
päivän vastaanottotilaisuuteen osallis-
tuneille, ravintola Alman henkilökun-
nalle, Timo Luostarille & Kilimanjaro 
–orkesterille sekä onnittelut ylennetyille 
ja palkituille!

Teksti ja kuvat Jani Syvänen.

Reserviläispiiri muisti ansioituneita jäseniään piirin mitalilla.
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Ensiapu-
ja kortti-

koulutukset

O
YAS  MUOVI

64700, Teuva    Puh. 06-267 2700

JOUPPI

SEINÄJOKI PÄIVÖLÄ

Kauhajoki

Veljekset 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

P. ROTOLA - PUKKILA OY
WWW.TIMANTTI.COM

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

ENERGIAA
LÄPI VUOSIKYMMENTEN

Varastotie 5 • 60100 Seinäjoki

puh 0207 601 400 

asiakaspalvelu@sen.fi

www.seinajoenenergia.fi

Seinäjoen Energia Oy

Avain Säästöpankki

GRP - DOORS

L A M I

OPTIKKO

www.lapua.com

YLISTARO

LAPUAN KIINTEISTÖMARKKINOINTI

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 PUUTARHAT •TEUVA

www.harmanliikenne.fi

puh. 06-4235900

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

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

Kun hinta 
ratkaisee

VALMET TECHNOLOGIES

 OY

www.voltinvari.fi

ITIKKA  OSUUSKUNTA

YLIHÄRMÄN

KAUHAJOKI

Kiitämme yhteistyökumppaneitamme ja toivotamme 
Rauhallista Joulua ja menestyksellistä vuotta 2018! Kurikan Osuuspankki


