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Pääkirjoitus

Yhteistyö on voimaa
Kiltatyötä yli 50 vuotta
Sain ensimmäisen konkreettisen kosketuksen kiltatoimintaan ollessani Karjalan prikaatin aliupseerikoulun oppilaana
Kouvolassa syksyllä 1965. Kuuluin silloin koulun oppilaskunnan perinnetoimikuntaan ja sain komennuksen Helsinkiin
haastattelemaan silloista Karjalan Kaartin - Prikaatin Killan
puheenjohtajaa, entistä Viipurin kaupungin johtajaa, majuri
Arno Tuurnaa. Hänen seurassaan oli näyttelijä, kaartilainen
ja kiltalainen Heimo Lepistö. Matka oli mieleenpainuva.
Karjalan Prikaatin Kilta perustettiin Katajanokan upseerikerholla 25.11.1957 nimellä Karjalan Kaartin Kilta. Kilta
perustettiin siis huomattavasti aikaisemmin kuin Maanpuolustuskiltojen liitto, joka perustettiin 1963 ja joka juhlii tänä
vuonna 50-vuotista taivaltaan. Killan nimi on muuttunut kahdesti. Vuonna 1965 nimeksi tuli tuo jo mainittu Karjalan Kaartin - Prikaatin Kilta ja vuonna 2000 nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa Karjalan Prikaatin Kilta. Kiltamme arvot ovat
maanpuolustusaatteen edistäminen, perinteiden kunnioittaminen, vastuullisuus ja aktiivisuus sekä avoimuus ja tasa-arvo.
Kaakonkulmalla Kymenlaaksossa on kiltatoiminnan kannalta sikäli hyvä tilanne, että alueella on vahvoja joukko-osastoja, muun muassa Karjalan prikaati Vekaranjärvellä. Prikaatin kanssa kiinteässä yhteistoiminnassa toimivat seitsemän
kiltaa ovat muodostaneet Karjalan Prikaatin Kiltayhtymän,
joka julkaisee prikaatin kanssa yhdessä Karjalan Prikaatin
Kilpi -lehteä. Lehti on kiltojen ja perinnejoukkojen jäsenlehti,
prikaatin henkilöstö- ja tiedotuslehti sekä prikaatin aliupseerikoulujen ja -kurssien kurssijulkaisu. Aivan kaikki kiltayhtymän killat eivät vielä kuulu Maanpuolustuskiltojen liittoon.
Meillä onkin tekemisen sarkaa siinä, että viemme kiltoihin
tiedon, mitä kaikkea hyvää killat saavat vastapainoksi liitolle
maksamallaan jäsenmaksulla.
Killoilla on hyvät mahdollisuudet saada uusia, nuoria
jäseniä riveihinsä, kunhan ne oivaltavat maakuntayksiköissä olevat voimavarat. Joillakin paikkakunnilla on perustettu maakuntajoukkokiltoja. Pohjois-Kymenlaaksossa saatiin
neuvottelujen tuloksena ratkaisu siitä, että Pohjois-Kymen
maakuntakomppania muodostaa yhden osaston Karjalan
Prikaatin Kiltaan, Pohjois-Kymen Piikin. Nimi viittaa jatkosodan aikaiseen JR 25:een, joka perustettiin Kymenlaakson
miehistä. Tällä toimintatavalla vältymme turhalta byrokratialta ja saavutamme synergiaetuja pääkillan huolehtiessa yh4 | Maanpuolustaja 1 | 2013

distyksen rutiineista. Kilta ei myöskään pääse niin sanotusti
”ukkoutumaan”, kun sodanajan tehtäviin sijoitetut reserviläiset ovat aktiivisesti mukana kiltatoiminnassa. Tavoitteena on
saada mahdollisimman moni yksikössä palveleva tai palvellut mukaan kiltaamme. Osastoon kuuluvat kiltalaiset vaalivat
rykmentin perinteitä ja pitävät yhteyttä vielä keskuudessamme oleviin rykmentin sotaveteraaneihin.
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus on viime vuosina saanut entistä tärkeämmän sijan kiltatoiminnassa. Maanpuolustuskiltojen liitto on yksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) perustajajäsenistä. Liitto tekee parhaansa
kannustaakseen ja auttaakseen yhdistyksiään vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen järjestämisessä. Nuoremmalle
sukupolvelle ei riitä vain kokousten pitäminen ja perinteiden
vaaliminen. Täytyy olla toimintaa. Maanpuolustuskoulutus
on juuri sellaista toimintaa ja siitä hyötyy paitsi osallistuja itse,
myös kilta ja koko yhteiskunta.
Maanpuolustuskiltojen liitto on jäsenyhdistystensä eli kiltojen muodostama valtakunnallinen kattojärjestö. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kiltojen on helpompaa esiintyä yhtenä joukkona saadakseen tavoitteensa läpi ja äänensä kuuluviin. Yksittäisen killan voimavarat eivät tähän riitä, vaan pieni puro tarvitsee voimalansa pyörittämiseen useista puroista
muodostuvan joen. Varsinaista kiltatoimintaa harjoittavat liiton jäsenyhdistykset eli killat.
Kenraaliluutnantti Harald Öhquist, jalkaväenkenraali Kustaa Anders Tapola, kapteeni Tauno Mohell ja monet
muut kiltani 41 perustajajäsenestä olivat rohkeita ja tulevaisuuteen luottavia ihmisiä. He perustivat vaikeissa olosuhteissa
maamme ensimmäisen joukko-osastokillan, Karjalan Kaartin
Killan, joka on toiminut jo yli 55 vuotta, nykyisin nimellä
Karjalan Prikaatin Kilta.
Maanpuolustuskiltaan kuuluminen ja toiminta siinä ovat
mitä parhainta vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Yhteistyö
on voimaa! Lausun mitä parhaimmat onnitteluni juhlavuottaan viettävälle Maanpuolustuskiltojen liitolle.
Matti Mikkonen
MPKL:n 2. varapuheenjohtaja
KarPr:n Killan puheenjohtaja
matti.mikkonen@pp.inet.fi

Tähtäimessä tärkeät tärpit
Liittokokouksen päätöksiä
Liittokokouksessa Helsingissä tehtiin merkittäviä, liiton ja
kiltojen toimintaa kehittäviä päätöksiä liittyen jäsenrekisterijärjestelmään ja jäsenmaksujen perintään. Lue lisää tämän
lehden sivuilta 34-35.

Mikkola jatkaa puheenjohtajana
Liittokokouksessa valittiin liiton puheenjohtaja kaudelle
2014-2015. Nykyisellä puheenjohtajallamme Pauli Mikkolalla ei ollut vastaehdokkaita. Heitä ei esitetty myöskään kokouksessa vaan Mikkolan valinta jatkoon oli yksimielinen.
”Lämmin kiitos luottamuksesta”, hän tervehti liittokokousväkeä summattuaan liiton toiminnan viime ja kuluvaa vuotta.

Liittovaltuusto ja vaalivaliokunta
Liittokouksessa valittiin jäsenet erovuoroisten tilalle liittovaltuustoon ja vaalivaliokuntaan. Kokoonpanot löytyvät nettisivuilta www.mpkl.fi/Liittohallitus. Samasta kohdasta löytyvät myös liittohallitus ja sen toimikunnat vuonna 2013. Liittovaltuuston puheenjohtaja on Matti Vuoria. Vaalivaliokunnan
puheenjohtaja on Kai Ahotupa.

Palkittu kiltatyö
Liittokokouksessa huomioitiin perinteiseen tapaan myös vuoden ansiokas kiltatyö. Lue kooste tämän lehden sivuilta 40-41.

Liitto vietti 50-juhlaansa
Liiton 50-vuotisjuhla sai arvoisensa puitteet Helsingin yliopiston juhlasalissa. Näyttävät juhla- ja tervehdyssivut löydät
tästä lehdestä ss. 10-17.

Kiltojen komeita kymppejä
Autojoukkokiltojen liitto ja Kymen Viestikilta viettävät pyöreitä vuosiaan samana vuonna kuin MPKL. Autojoukkokiltojen liitto täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja Kymen Viestikilta
20 vuotta. Liitto onnittelee!

Lippujuhlapäivän buffet
Liitto on järjestänyt perinteisesti Puolustusvoimain lippujuhlapäivän buffet-tilaisuuden 4.6. Niin tänäkin vuonna. Katso
ilmoitus sivulta 45 ja ilmoittaudu mukaan.

Perinnekiväärikilpailu
Hollolan Hälvälässä järjestetään liiton perinnekiväärimestaruuskilpailu nyt toisen kerran. Kilpailu pidetään lauantaina
10.8. Lue tarkemmat tiedot ja ohjeet sivulta 30.

Maanpuolustusjuhla Oulussa 24.11.
Liittojen välinen yhteistyö tiivistyy. Marraskuussa maanpuolustusjärjestöt RES, RUL, MNL ja MPKL järjestävät yhteisen
valtakunnallisen maanpuolustusjuhlan Oulussa. Informoimme tästä tarkemmin lähempänä ajankohtaa liiton nettisivuilla

ja Maanpuolustajassa 2/2013. Laita jo ajankohta kalenteriisi:
sunnuntai 24.11. Jatkossa tästä yhteistapahtumasta tehdään
perinne.

PMKiltapäivät Vekaranjärvellä
Tänä kesänä on Suomen (MPKL) vuoro isännöidä pohjoismaisia kiltapäiviä. Pitopaikka on Vekaranjärvi ja ajankohta
on to-su 6.-9.6. Toivomme kiltapäiville reipasta kiltahenkeä,
iloista mieltä ja suotuisia sääilmiöitä. Kiltapäivien tarkka ohjelma on toimitettu kaikille mukaan ilmoittautuneille ja tapahtumakooste on myös tämän lehden sivulla 28. Kerromme
kiltapäivien kuulumiset Maanpuolustajassa 2/2013.

Uusi jäsen liittoon
Liittoon on hyväksytty uusi jäsenyhdistys Varmistin ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti ja sen toiminta-alue on PäijätHäme. Yhdistyksessä on noin 140 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja on Hannu Tukia.

Painopistealueet 2013
Liiton toiminnan painopistealueet vuonna 2013 ovat
• Liiton tunnettuuden lisääminen
• Liittojen yhteistyö (RES, RUL, MPKL)
• Kiltatyötä 50 vuotta
• Pohjoismainen yhteistyö
Tarkemmat selvitykset painopistealueista saat pyynnöstä
toimisto@mpkl.fi

Liiton sähköinen tiedote
MPKL:n kuukausitiedote jaetaan liiton jäsenrekisteristä kaikille kiltajäsenille, joiden sähköpostiosoite on merkitty sinne. Varmistat tiedotteen saamisen ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi omaan kiltaasi tai liiton toimistolle osoitteeseen
toimisto@mpkl.fi. Tiedotteet ovat luettavissa myös liiton nettisivuilla.

Liitto Facebookissa
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta
www.facebook.com nimellä Maanpuolustuskiltojen liitto ry.

Kiltahistoriaa seuraavaan lehteen
Liiton juhlavuosi jatkuu. Tarkoituksemme on kerätä kiltatyön
kuvahistoriaa 60-luvulta lähtien Maanpuolustajaan 2/2013.
Jos arkistoistasi löytyy toiminnallisia historiakuvia sieltä nykypäivään, lähetä niitä joko sähköpostiin toimisto@mpkl.fi
tai paperikuvina osoitteeseen Maanpuolustaja-lehti, MPKL,
Inga-Katriina Maaniittu, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki.
Muista liittää mukaan kuvateksti (kuka, mitä, missä, milloin
ja mikä kilta), kuvan ottaja tai omistaja sekä paperikuvien
osalta lisäksi palautusosoite. Voit myös lähettää lyhyesti jonkin mieleenjääneen kiltamuistosi. Aineiston pitää olla perillä
23.9.2013. Julkaisu toimituksen harkinnan mukaan.
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Teksti: Inga-Katriina Maaniittu

Liiton vaakunan isä

Hannu Hillo on

heraldisen taiteen mies
Paljasjalkainen stadilainen,
heraldikko Hannu Hillo, 66,
on suunnitellut uransa aikana
erilaisille asiakkaille mittavan
määrän viirejä, vaakunoita, lippuja ja muita tunnuksia. Maanpuolustuskiltojen liitto saa kiittää häntä vaakunastaan, sillä
se on hänen kättensä taidetta
liiton tornitunnuksen pohjalta.
Hillo vaikutti aikoinaan myös
siihen, että liiton tornin vastajänne käännettiin jänteeksi.
Hillo muistaa lämmöllä ensimmäistä
kotiaan Helsingin Laajasalossa. ”Ympäristö oli pikkupojalle ihanteellinen.
Luontoa, paljon kavereita ja meillä oli
jopa kanoja, mehiläisiä, omenapuita ja
marjapensaita”, Hillo hymyilee. Ja lähellä se, mikä Helsingin Laivastokillan
jäsenelle on edelleen tärkeää, meri ja
veneily. ”Isäni oli innokas harrastuskalastaja ja meillä oli aina vene. Isällä oli
usein kalakaverina kummisetäni, majuri evp, isänmaallisten arvojen mies”,
Hillo muistelee. Joskus 50-luvulla Santahaminasta Uudenmaan jääkäriprikaatin varusmiehet marssivat laulaen Hillon kodin ohi Laajasalontietä.
”Muistan, että kerran pitivät jopa tauon
tonttimme pienessä metsikössä kiväärit
keossa. Se oli pienelle pojalle jännittävä
juttu”, Hillo nauraa.
Hannu Hillo on ollut pikkupojasta
asti liikkuvainen mies. ”Pyöräilemään
opin äidin Royal Enfield -retkeilypyörällä. Ja kun en aikanaan saanut mopoa
enkä moottoripyörää, niin nyt minulla
on 500-kuutioinen Royal Enfield, aikoinaan iso, nykymaailman mittapuilla jo
suhteellisen pieni”, Hillo kertoo. Kun
6 | Maanpuolustaja 1 | 2013

Komentajakapteeni Hannu Hillo kävi varusmiespalveluksen merivoimissa vv. 19661967. Kuva: Hillon albumi.

hän oli lukiolainen, isä toi eräänä päivänä kotiin König-merkkisen 18 hv perämoottorin. ”Ei se ollut mikään kilpakone, mutta siihen minä rakensin omin
piirustuksin hydroplaanin. Siitä taisi
tulla kipinä, sillä 15 vuotta myöhemmin
osallistuin itse rakentamillani hydroilla
eli lättäreillä kilpailuihin”, Hillo kertoo.

Vauhtia ja maailmankuvia
Hillo on vauhdikkaista harrastuksistaan huolimatta ammatiltaan erityisen
tarkkaavaisesti paikallaan työskentelevä kirjoittaja ja heraldikko. Kirjallisen
uransa aikana Hillo on suomentanut ja
ollut mukana toimittamassa merihenkisiä kirjoja ja toiminut lehtien Navigator,
Kuljetus ja Logistiikka toimitussihtee-

rinä ja päätoimittajana. ”Navigatorin
aikana pääsin haastattelemaan Aatos
Erkkoa ja jopa kuvaamaankin, vaikka
hän oli oman talonsa lehtikuvaajille kuvauskiellossa. Se oli aikaa, jolloin Länsi-Saksassa Punainen armeijakunta ja
Baader-Meinhof-ryhmät kaappasivat ja
teloittivatkin elinkeinoelämän johtajia.
Logistiikka-lehdestä on jäänyt mieleen
upeat työmatkat esimerkiksi Dubaihin,
Brasiliaan ja Kiinaan. Maailmankuva
avartui”, Hillo kertoo.
Heraldiikan Hillo määrittelee ristiretkien alkuaikoihin juontuvaksi kuvalliseksi tunnus- ja erottelujärjestelmäksi.
”Sadan vuoden päästä jo tuhatvuotinen
ja edelleen toimii”, Hillo nauraa. ”Sillä
on vakiintuneet säännöt, jotka perustuvat toisaalta näön fysiologiaan ja toisaalta yleisesti tunnettujen väripintojen
jakoihin ja kuvioiden graafisiin tyylittelyihin ja kaikille näille on oma ammattislangi”, hän kuvailee. Hillo muistuttaa,
että heraldiikka ei ole vapaata taidetta
vaan se on hyvin sidottua ja se pitää
voida selittää. ”Muuten se ei ole heraldiikkaa. Tyyliin taiteilija kuitenkin voi
vaikuttaa esimerkiksi persoonallisella
käsialalla ja tekniikalla.”

Hurahdus heraldiikkaan
Heraldikolla on oltava kyky hakea teoreettiselle tai nykyaikaiselle asialle näkyviä tunnuksia esineellisestä, osin
vanhasta maailmasta. Hänellä on oltava
mielikuvitusta sekä asiakkaansa kuuntelemisen ja haastattelemisen taito. Hillolla on ollut oma innoittajansa. ”Kun
toimin 70-luvulla Reserviupseeriliiton
järjestösihteerinä, tehtäviini kuului yhteydenpito liiton silloisen heraldisen
neuvonantajan Gustaf von Numersin
kanssa. Kävin haastattelemassa häntä

Hannu Hillo Maanpuolustuskiltojen
liiton toimistolla huhtikuussa 2013.
Kuva: I-K. Maaniittu
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”Kun liityin Suomen Heraldiseen Seuraan
alettiin pian kysellä omaa vaakunaani ja
olihan se sitten suunniteltava”, Hillo kertoo. Ankkuri symboloi merellisiä harrastuksia ja suvun lähtökohtaa Hilloa Haminassa, joka on myös satamapaikka. Harppi
kuvastaa navigointia ja piirustustyötä.
Venelippu niiden suunnittelua ja alan
neuvontatyötä ja shakkiruudullinen lippu
moottoriurheilua. Vaakunalla on tietysti
myös tarkka heraldinen selitys, kuten kaikilla heraldisilla tunnuksilla.

Hillo moottoritoimittajien keskinäisessä
karting-kilpailussa sisäradalla 90-luvulla.
Kuva: Hillon albumi
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lehteenkin. Aina, kun hän palautti lippu- tai pöytäviiriehdotuksen korjattuna, huomasin olevani hänen kanssaan
samaa mieltä. Mietin usein, että mistä
ihmeestä se mies taas tiesi, että näin se
pitää korjata”, Hillo muistelee.
Hillo innostui ja haki Helsingin
kaupunginkirjastosta ensimmäisen alan
kirjan ja kahlasi B. Harald Hellströmin
ruotsinkielisen teoksen heraldiikasta.
Se oli menoa. Sen suomennos Vaakunatietoutta vuodelta 1951 löytyy nykyään
hyllystä. ”Ensimmäinen suomenkielinen lukemani kirja oli Olof Erikssonin
Heraldiikka ja symbolit vuodelta 1982.
von Numers oli Suomen heraldiikan
kultakauden suuria nimiä sotien jälkeisessä kuntavaakunakilpailujen projektissa. Hän on suunnitellut myös paljon
joukko-osastotunnuksia”, Hillo kertoo.

Oma oppi kiertämään
”Liiton lippu on mielestäni selkeä ja
sen toimintaa kuvaava. Tornitunnuksen vastajänteestä, jota heraldiikassa
kutsutaan bastardinjänteeksi ja joka on
ollut yleensä hallitsijoiden aviottomien
poikien tunnus, joskus huomautin, että
se pitäisi kääntää jänteeksi. Näin tehtiinkin. Saattoi siihen tosin joku muukin heraldikko vaikuttaa”, Hillo sanoo.
”Motkotin myös aikoinaan oman kiltani, ensin Laivaston Killan ja sitten
Helsingin Laivastokillan lippu- ja klubitakkimerkin heraldisesta värivirheestä, mutta silloiset päättäjät olivat kovin
ihastuneita kullan ja hopean laittamiseen päällekkäin. Ehkä minulla ei silloin vielä ollut riittävästi auktoriteettia”,
Hillo hymyilee. Sen jälkeen sitä on tullut runsaasti mittavan ja monipuolisen
taiteellisen uran varrella.
”Nyt eläkeläisenä on hyvä jatkaa
heraldiikkaa ja harkitsen myös aiheen
opettamista jossain sopivassa instituutissa. Killoille voin vihjaista sen verran,
että jos mielessä on lippu, pöytäviiri,
vaakuna tai mitali, kannattaa aina kysyä
heraldikolta, jos ei tekemään niin ainakin antamaan lausunto. Ja kun lähdetään liikkeelle, on hyvä muistaa perussääntö, että kuvataan mieluummin yhdellä kuviolla useampaa asiaa kuin usealla kuviolla yhtä asiaa”, Hillo vinkkaa.
Tällä hetkellä Hillolla on meneillään merelliset projetkit: Pursiseuran
100-vuotisjuhlakirja ja sen jälkeen venehistoriikki horisontissa. ”Veneily jat-

Hillo on suunnitellut myös Maanpuolustuskiltojen liiton vaakunan liiton tornitunnuksen pohjalta. Siipien voidaan tulkita
kuvaavan jatkuvaa liikettä eli liiton kantavaa toimintaa kiltojen hyväksi. Vaakunoissa usein toistuva reunakuvio on ns. kypärän peitteet. ”Joidenkin auktoriteettien
mielestä sen pitää muistuttaa Acanthuspuun lehvästöä. Sitä mukaillaan ja se on
asiakas, joka aina lopulta päättää minkä
näköinen sen pitää olla”, Hillo sanoo.

kuu muutenkin muodossa tai toisessa.
Moottoripyöräilyssä on alustavia ajatuksia laajentaa piiriä Suomenkin ulkopuolelle. Kuntosalin täytyy myös olla
edelleen ohjelmassa talvikausina. Eikä
pistooliammunnan elvyttäminenkään
ole poissuljettua.”

Ei oteta mallia Ruotsista
Merellisen killan miehelle vapaaehtoinen maanpuolustus on mielessä aktiivisesti.
”Olemme asialla Suomen puolesta,
saamassa ja jakamassa tärkeää osaamista sekä luomassa keskinäistä verkostoa.
Niitä ei kukaan voi tehdä puolestamme”,
Hillo miettii. Miten hän itse on lähtenyt
mukaan kiltatoimintaan? ”Näin osakunta-aikana Antti Satulilla pienen
kullanvärisen ankkurin takinkäänteessä. Kysyin, mikä se on? Kuultuani Laivaston Killasta, tiesin, että se on juuri
minun kiltani”, Hillo kertoo. Ensimmäinen killan lipunnaulaustilaisuus on
jäänyt Hillolle mieleen. ”Siellä siteerattiin Erik XIV:n aikaista lipunluovutuskaavaa. Se herkistää edelleenkin. Se alkaa näin: ’Luovutan sinulle tämän lipun,
sillä tiedän, että olet rehellinen ja rohkea
mies. Sinun on kannettava sitä niin kuin
uskollisen soturin tulee. Sinun on puolustettava sitä, niinkuin perheenisä puo-

lustaa aviovaimoaan.’ Ja loppuu näin:
’Jos sinun on luovuttava taistelusta, minkä Jumala ehkäisköön, on sinun kääriydyttävä lippuun ja kuoltava.’”, Hillo tulkitsee. Kiltamatkoista mieleen on jäänyt 1997 Nijmegen-marssi Viestikillan
kanssa. ”Mikä seikkailu! Suosittelen.”
Maanpuolustuksen nykytilanne ja
tulevaisuus pohdituttaa myös Hilloa.
”Suomen maanpuolustuksessa on tällä
hetkellä terve ydin, mutta sen ulkoreunan annetaan murentua. Paljon enemmän olisi tehtävissä. Asevelvollisuudesta Ruotsin esimerkkiä on syytä kavahtaa. Oleiluyhteiskunnan ajatus on turmiollinen myös maanpuolustukselle”,
Hillo muistuttaa. Kriisinhallintaoperaatioiden mitalilla on Hillon mielestä kaksi puolta. ”Paljon opitaan, mutta liian
usein siitä tulee osa paikallista elämää
eikä konfliktin syihin ja purkuun päästä

käsiksi. Ja mitä etelämmäksi mennään,
sitä useammin sovinnon tekemistä haittaa kostojen kierre. Toisinaan kolmannesta osapuolesta, puskurista, tuleekin
urhi”, Hillo harmittelee.

Tykkihäiriö pelasti lomat
Hillo on suorittanut asepalveluksensa
merivoimissa vv. 1966-1967. Hän meni
kesällä 1966 Obbnäsiin Helsingin Laivastoasemalle, syksyllä Laivastokouluun Pansioon ja sieltä Suomenlinnaan
Merisotakoulun ru-kurssille 55. ”Kokelasajan olin moottoritykkivenelaivueessa, ensin miinalaiva Ruotsinsalmella ja
sitten Nuoli 1:ssä”, Hillo kertoo. ”Kokelasammunnat pidettiin Ruotsinsalmella. Sain Bofors 40/70 Itk:lla osuman
maalilauttaan ja komensin: ”Sarjatulta!”,
jolloin tykkiin tulikin häiriö ja tulitus
lakkasi. Kaverit tulivat onnittelemaan

Hillon työkansiossa on myös upeita piirroksia. Reserviläisten merisäätiön harjoitusalus
Vesikon ohjaamo, piirros vuodelta 1975.

SA-KAUPAT AVOINNA: TI-PE 10-17, LA 10-14

Oman kiltansa aluksen Matti Kurjen
pöytäviiri on Hillon käsialaa. Heraldisesti
tunnuksen nimi on kurki valppaudessaan.
”Kurjella on tässä kuula varpaissaan ja jos
se nukahtaa, kuula tippuu ja kurki herää
siihen”. Vasemmalla on Oulun Insinööriliiton värikäs pöytäviiri, jossa on Oulun
vaakunan linna ja liiton tunnus.
Kuva: Inga-Katriina Maaniittu

minua, ei osumasta vaan siitä, etten onnistunut tuhoamaan maalilauttaa. Sellaisesta valtion omaisuuden tuhoamisesta olisi todennäköisesti lomani palanut”, Hillo naurahtaa. Sotilasarvoltaan
hän on komentajakapteeni.
Hillolla on menossa perhe-elämän
”sakkokierros”. Ensimmäisestä avioliitosta on maisteri-tytär, jolla on kouluikäinen poika, joten isoisäksikin on jo
ehditty.
Nykyisestä avioliitosta on opiskeleva tytär ja poika, jonka pääsyä RUK:hon
isä jännitti juuri haastattelun hetkellä.
Seuraavana päivänä sain hyväntuulisen,
isän ilosta kertovan viestin: ”Poika jatkaa rukkiin!

Suojeluskunta- ja
Lotta Svärd -museo

Kauppakatu 17, Seinäjoki, p. (06) 416 2734
Avoinna: ke 12-19, to-su 12-17
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Näyttelyt suojeluskunnista,
Lotta Svärd -järjestöstä ja jääkäriliikkeestä.
www.seinajoki.fi/museo
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Teksti ja kuvat: Inga-Katriina Maaniittu

Kiltatyötä

50 vuotta

Perinteiden, nykypäivän ja
tulevaisuuden voimalla
Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma toi
liitolle valtiovallan, eduskunnan ja henkilökohtaisen tervehdyksensä. Juhlapuheessaan
hän totesi, että Suomen turvallisuus- ja
puolustuspolitiikkaa voidaan pitkälti luonnehtia samoilla sanoilla, joilla Maanpuolustuskiltojen liitto kuvaa omaa toimintaansa:
rakennamme perinteille, elämme tätä päivää, tähtäämme tulevaisuuteen. ”Mielestäni
se on aika hyvä kiteytys sille, miten puolustus- ja turvallisuusajattelu Suomessa tänään
kulkee”, hän sanoi. Heinäluoman puheessa
maamme kokonaisturvallisuudesta välittyi
voimakas korostus monipuolisen yhteistyön
merkityksestä esimerkiksi pohjoismaiden
kanssa ja kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden muodossa. ”Uskon, että
eurooppalaisen puolustuksen tiivistyminen
on seuraavan vuosikymmenen suuri linjaus. Suomen kannalta siinä voi nähdä vain
positiivisia mahdollisuuksia”, hän sanoi ja
korosti maanpuolustusjärjestöjen arvokasta
asemaa suomalaisen turvallisuuden kentässä. ”Järjestöjen toiminta tukee puolustusvoimakoulutusta, parantaa yhteiskunnan
keinoja kohdata erilaisia häiriötilanteita
ja tarjoaa turvallisuuden aloilla toimiville
erilaisia kansalaistaitoja. Maanpuolustuskiltojen liiton kiltojen 16.000 jäsentä, joissa
on mukana myös naisia, on arvokas joukko
ja tähän joukkoon on tervetullut myös
nuorempi sukupolvi sotilasarvoon, ikään ja
sukupuoleen katsomatta. Puolustusvoimauudistuksen myötä kiltatoiminnan merkitys
vain korostuu ja vahvistuu muun muassa
maanpuolustustahdon ja perinteiden ylläpitäjänä”, Heinäluoma totesi. ”Valtiovallan
arvostus seuraa kiltatyötänne ja toivon, että
teillä riittää aikaa ja energiaa tähän vapaaehtoiseen toimintaan myös tulevaisuudessa.
Antakaa arvoa itsellenne, kiltaveljille ja -sisarille, myös tämän upean juhlapäivän jälkeen.
Kiitos työllenne ja onnea ja menestystä
aherruksellenne myös tulevaisuudessa.”
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Maanpuolustuskiltojen liitto on toiminut puoli vuosisataa kiltojensa kattojärjestönä. Tätä merkkipaalua juhlistettiin Helsingin
yliopiston juhlasalissa viisi päivää vaille 50 vuotta siitä, kun
liiton perustamiskokous pidettiin Katajanokan upseerikerholla 24.4.1963. Jo tuolloin kiltatoiminnan keskeistä periaatetta
kuvattiin sanoilla ”ikään tai sotilasarvoon katsomatta”. Killat
ja liiton toiminta ovat vuosikymmenten varrella kehittyneet ja
monipuolistuneet suurin harppauksin kunkin aikakauden vaatimilla tavoilla. Tämä silloin kuvattu periaate toimii kuitenkin tänään, 50 vuotta myöhemmin, jopa entistä vahvemmin. Kiltatoiminnan ja kiltajäsenen hyväksi. Ikään, sotilasarvoon ja sukupuoleen katsomatta. Rakennamme perinteille, elämme tätä päivää,
tähtäämme tulevaisuuteen. Myös seuraavat 50 vuotta.

Vara-amiraali Juha Rannikko, joka esitti juhlassa Puolustusvoimien tervehdyksen sekä
liiton kunniapuheenjohtaja Erkki Inkinen ja valtioneuvos Riitta Uosukainen.

Komentajan tervehdys
Suomalaisten vahva maanpuolustustahto on puolustusvoimien toiminnan tärkeä voimavara. Kansainvälisesti verrattuna suomalaisten maanpuolustustahto

Juhlan loppusanat lausui kiltasisar Kristiina Slotte. Hän kertoi kattavasti liiton monipuolisesta toiminnasta, palveluista, vuosittaisista tapahtumista sekä yhteistyöstä
muun muassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja pohjoismaisten kiltaveljesjärjestöjen kanssa. Hän valotti erityisesti
kiltasisarten monipuolista ja merkittävää
panosta kiltatyössä. ”Maanpuolustustyötä
tehdään killoissa suurella sydämellä ja aatoksella. Jokainen kiltalainen, kukin omalla
tavallaan, vaalii maanpuolustustahtoa ja
itsenäisen isänmaamme arvoja ja perinteitä. Liitto on tälle työllemme tärkeä tukija”,
Slotte totesi.

Kuva: Puolustusvoimat

on poikkeuksellisen korkealla tasolla.
Yleinen asevelvollisuus ja kansalaisten
monipuoliset mahdollisuudet vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa
luovat edellytyksiä maanpuolustustahdon pitkäjänteiselle ylläpidolle.
Maanpuolustuskiltojen liitto on
vuodesta 1963 tukenut toiminnallaan suomalaista maanpuolustustyötä.
Maanpuolustuskiltojen liiton tekemä
työ vapaaehtoisen maanpuolustuksen
ja perinnetyön hyväksi ilmenee yhteiskunnassamme laajana tukena maanpuolustustyölle ja puolustusvoimien
toiminnalle.
Kiitän Maanpuolustuskiltojen liittoa vahvasta tuesta puolustusvoimille ja
suomalaiselle maanpuolustustyölle sekä
onnittelen liittoa 50. toimintavuoden
johdosta.

Kenraali Ari Puheloinen
Puolustusvoimain komentaja

Liiton 50-vuotisjuhlien yleisöä Helsingin
yliopiston juhlasalissa 19.4.2013.
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50 vuotta sitten
Vuosi 1963 aloitettiin uudistetulla valuutalla, markalla, joka vastasi sataa entistä markkaa. Samana vuonna Valkeakoski muuttui
kaupungiksi, Espoo kauppalaksi. Neuvostoliitto ja Iso-Britannia hyväksyivät Pariisin
rauhansopimukseen liittyvän tulkinnan,
jonka mukaan Suomi saa hankkia ohjuksia
puolustuskäyttöön. Kaupankäynti molempiin maihin alkoi. Väinö Linna sai pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon
romaanisarjastaan Täällä Pohjantähden
alla. Presidentti Urho Kekkonen esitti Paasikivi-seurassa pohjolan julistamista ydinaseettomaksi vyöhykkeeksi. Muut pohjoismaat suhtautuivat esitykseen viileästi. Porin prikaati muutti uuteen varuskuntaan
Huovinrinteen Säkylään.
24.4.1963 Katajanokan upseerikerholla
perustettiin Joukko-osastokiltojen Neuvottelukunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin
Suomen Pankin silloinen pääjohtaja Klaus
Waris. Perustamiskokoukseen osallistui
20 joukko-osasto- ja aselajiyhdistystä sekä
edustajat seitsemästä muusta sotilasyhdistyksestä, pääesikunnasta, rajavartiostojen
esikunnasta ja Urlus-säätiöstä. Kokouksen
vanhin osallistuja oli 71-vuotias jääkärieversti Arthur Saarmaa ja nuorin 21-vuotias autosotamies Jaakko Honkanen. Kattojärjestön nimi muuttui vuosikymmenten
varrella muutamaankin kertaan. Vuodesta
1984 se on ollut nykymuodossaan Maanpuolustuskiltojen liitto ry (MPKL).
Kiltatoiminta on vanhempaa perua kuin
kattojärjestönsä
Maanpuolustuskiltojen
liitto. Vanhin killoistamme, Hakkapeliittayhdistys, on perustettu vuonna 1926, ja se
toimii tänäkin päivänä ja on liiton jäsenyhdistys. Nykymuotoisten kiltojen perustaminen alkoi 50-luvun lopulla, ensimmäisenä
Karjalan Kaartin Kilta vuonna 1957, nykyiseltä nimeltään Karjalan Prikaatin Kilta ja
toisena Porin Rykmentin Kilta, nykyiseltä
nimeltään Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta. Molemmat ovat vahvoja toiminnan kiltoja tänäänkin. 1960-luvun alkuvuosina perustettuja kiltoja ovat esimerkiksi
Rakuunakilta, Pohjan Prikaatin Kilta, Ratsumieskilta ja Suomenlinnan Rannikkotykistökilta, jotka kaikki ovat edelleen liiton
jäsenkiltoja. Tänään liittoon kuuluu 82 kiltaa, joilla on yli 90 paikallisosastoa. Henkilöjäseniä killoissa on noin 16.000.
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Juhlassa esiintynyt kuoro Kaaderilaulajat nostatti upeasti juhlatunnelmaa.

Juhlayleisöä.

Kaksi iloista veikkoa, yksi nimi. Juhlajuontajana toimi ansiokkaasti luutnantti Raimo Salo (vas.), joka spiikkasi vapautuneen rentoon tapaansa maamme
sotien rintamaviihteestä. Ja loistava tulkitsija kun on, hän tarttui mikrofoniin myös artistina esittäen kaksi Toivo Kärjen rintamasävellystä. Oikealla on
Raimo Salo, kiltaveli PST-Panssarintorjuntakillasta.

Alarivissä vasemmalta Helsingin kaupungin tervehdyksen juhlassa esittänyt
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu
Rauhamäki, Maanpuolustuskiltojen liiton
puheenjohtaja Pauli Mikkola ja juhlapuheen pitänyt eduskunnan puhemies Eero
Heinäluoma. Rauhamäen, Mikkolan ja
Heinäluoman puheet löytyvät liiton nettisivujen www.mpkl.fi uutispalstalta.

50-vuotiaan MPKL:n merkkipäivän
arvokasta juhlamusiikkia esittivät
Panssarisoittokunta ja Kaaderilaulajat.
Yhdessä he esittivät uljaasti kajahtavan
Jääkärimarssin.
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”Ann menn hyväl faartil
		 ain etteki päin”
Ennen pääjuhlaa Helsingin yliopistolla järjestettiin onnittelujen
vastaanotto. Lukuisat killat ja yhteistyökumppanit saapuivat tervehtimään, kiittämään ja kertomaan muistoja menneestä sekä
odotuksiaan tulevasta. Tunnelma oli lämmin, juhlava ja samalla hyväntuulisen rento. Juuri niin kuin viisikymppiselle sopiikin. Kiitos!

Kuva: RES:n on

nittelusähke

Kadettikunnan pääsihteeri Juha Tammikivi nostaa maljan liiton puheenjohtajiston kanssa, vas. 2. varapuheenjohtaja Matti Mikkonen, 1. varapuheenjohtaja Marko Patrakka ja
puheenjohtaja Pauli Mikkola, joka vastaanotti kirjan Kadettiupseerit 1920-2010.
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Lämpimät onnittelut 50-vuotistaipaleen johdosta. Toivotamme liitolle leppoisia ja myötälaitaisia tuulia tuleville vuosikymmenille.
Ismo Suomi, puheenjohtaja, Saaristomeren Merivartioston Kilta
Parhainta onnea, 50-vuotias liitto.
Outi Siltaniemi, puheenjohtaja
Antti Mäki, varapuheenjohtaja
Turvakurssin Kilta
Elämä on kuin helminauha. Pysyäkseen koossa nauha tarvitsee jokaisen
helmensä. Yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneistamme on Maanpuolustuskiltojen liitto. Tänään ihailemme ja
tunnemme ylpeyttä liiton kanssa yhteisen aatteemme tuloksista. Helminauha
on solmittu yhteen kestävällä ja lujalla
yhteistyön siteellä. Onnittelemme
50-vuotiasta.
Juhani Peltoluoma, puheenjohtaja
Juha Peltoluoma, sihteeri
Pohjan Viestikilta
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Sotainvalidien Veljesliiton hallituksen puheenjohtaja Martti Kuivala ja puheenjohtaja
Juhani Saari sekä Suomen Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku Seppä toivat
tervehdyksen myös Rintamamiesliiton puolesta.

Onnitteluvuorossa Maanpuolustuksen
Tuen asiamies Jari Anttalainen.

Onnea perinteitä kunnioittavalle ja
eteenpäin suuntautuvalle viisikymppiselle. Uudistuminen ja voimien yhdistäminen ovat varmasti tulevien vuosikymmenten teemoja. Monet haasteet
odottavat liittoa ja niihin sopeutuminen ratkaisee kuinka pärjäämme
arvokkaan perinnön vaalijana, jäsenjärjestöjen edunvalvojana sekä palvelujen
tuottajana. Tänään (19.4.2013) juhlitaan,
mutta huomenna ollaan taas eturintamassa!
Jari Jurvanen
Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta

Maanpuolustusnaisten Liiton puheenjohtaja Satu Rajala nostaa maljan liitolle.

Parhaat onnitteluni
merkkivuoden 2013
johdosta.
Osmo Huopainen,
puheenjohtaja
Kuopion Asevarikon
Kilta

Onnittelemme
emoyhdistystämme
50-vuotispäivänä.
Raimo Riikonen,
puheenjohtaja
Titta Koskinen,
hallituksen jäsen
21. Prikaatin Perinneyhdistys

Suomen Reserviupseeriliiton hyväntuulinen johtajisto nostaa
maljan veljesjärjestölleen, toiminnanjohtaja Janne Kosonen,
1. varapuheenjohtaja Mikko Halkilahti ja 2. varapuheenjohtaja
Aaro Mäkelä.

Riihimäen Seudun Tykistökillasta Juhani Saarinen ja
kunniapuheenjohtaja Ilmo Luhtinen. Liitolle luovutetussa taulussa on ranskalaisvalmisteinen jäykkälavettinen järeä kanuuna vuodelta 1878 (120 K 78), joka
sijaitsee Riihimäen kaupunginkirjaston edustalla muistona kaupungissa vuosina 1914-1959 olleesta kenttätykistöstä. Kuvan tykkejä käytettiin jatkosodassa Sallan ja
Syvärin suunnilla. Niitä saatiin Ranskasta lahjoituksena
72 kpl vuonna 1940.

Onnittelemme puolivuosisadan mittaisesta arvokkaasta
työstä maanpuolustuksen
hyväksi. Tuloksellista ja vaikuttavaa työn jatkoa.
Harri Westerlund,
puheenjohtaja
Hannu Sipilä, pääsihteeri
Upseeriliitto

Maanpuolustusyhtiön toimitusjohtaja
Tuomo Simojoki onnittelee.
Parhaimmat onnittelut merkkipäivän
johdosta.
Lauri Puranen, komentaja
Kari Salmi, esikuntapäällikkö
Ilmavoimat

Sotilaskotiliiton tervehdyksen toi pääsihteeri Karoliina Hofmann.
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Onnittelen ja toivotan menestystä
liitolle ja sen toimihenkilöille. Perinteille rakennetut perustukset kantavat
tulevaisuuteen tänä juhlapäivänä. Nuoret on pyydettävä tehtäviin. Kiltatyö on
maanpuolustustahdon kulmakivi.
Muistoni matkan varrelta: Olen Vuoden
kiltalainen 2009 ja vieläkin sisintäni
hivelee, kun muistelen tuota huomionosoitusta. Sekin velvoittaa vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön.
Väinö Heikkala, rahastonhoitaja
Pohjan Pioneerikilta ja
Pioneeriaselajin Liitto

Luovutamme Maanpuolustuskiltojen
liitolle kiitokseksi sotiemme veteraanien
hyväksi tekemästä työstä Veteraanien
teräsmuistolautasen numero 24. Lautanen on taottu teräksestä, jota monet
veteraanit vielä sotien seurauksena kantavat sirpaleina kehossaan. Lautasen väri
on sama kenttäharmaa, joka tuolloin
oli asepukumme väri. Toivomme, että
tämä muisto pitää mielessä veteraanien
elämäntyön.
Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta

Helsingin Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Riitta Lentilä.
”Yks voima sydämehen kätketty on, se
voima on puhdas ja hyvä. --- ja isänmaa on sen nimi” (Paavo Cajander).
Onnitellen ja menestyksellistä jatkoa
toivottaen.
Sirkka-Liisa Hollmén, puheenjohtaja
Irma Törnström, pääsihteeri
Suomen Lottaperinneliitto

Prikaatikenraali Pertti Laatikainen, Puolustusvoimat.

Onnittelemme 50-vuotiasta.
Raimo Jyväsjärvi, komentaja
Juha-Pekka Liikola, esikuntapäällikkö
Maavoimat

Sotavahinkosäätiöstä puheenjohtaja Peter Küttner ja Jaakko Valve.
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n Tampereen
Seudun Kilta

16 | Maanpuolustaja 1 | 2013

Miinanraivaajakillan puheenjohtaja Poppe
Karanko toi liitolle muistoksi pienoismiinan onnittelukaiverruksella.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys tervehtii, varapuheenjohtaja
Juha Parkkonen, puheenjohtaja Juha Korkeaoja ja toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen.

Suomen Rauhanturvaajaliitto onnittelee, puheenjohtaja Paavo
Kiljunen ja hallituksen jäsen Tom Asplund.

Entisen toiminnanjohtajan muisto Tanskanmaalta
Järjestöneuvos Jarmo Merinen luotsasi
liittoa sen toiminnanjohtajana 36 vuotta, vv. 1970-2006. Merisellä on hauskat
muistot toimikautensa ensi metreiltä,
pohjoismaisen yhteistyön tunnelmissa.
Hän oli ollut liiton ohjaksissa vain kuukauden, oli siis vuosi 1970, kun hänelle
tuli kutsu saapua Tanskaan Fyn saarelle
seuraamaan ampumakilpailuja. Ilma oli
kehno, vettä satoi reippaasti. Merinen
seurasi kilpailua isäntien kanssa, kun he
kohtasivat paikallisen joukko-osaston
kenraalin. Siinä sitten vaihdettiin kuulumisia ja kenraali kohta kysäisi Meriseltä jotain leveällä tanskanmurteella.
Merinen oletti tiedustelun liittyvän sääolosuhteisiin ja vastasi ruotsiksi ”Niin,

onhan tämä hiukan kurjaa”. Kenraalin
ilme menikin oudoksi, joten Merinen
pyysi nopeasti kenraalia toistamaan kysymyksensä englanniksi. Kysymys oli
”Onko teillä ollut täällä hauskaa?”
Samalla matkalla jatkettiin kenttälounaalle maastoon. Teltassa sotilaskotisisaret jakoivat ruskeita paperipusseja.
Tämä sai nälkäisen nuoren miehen ajattelemaan pettyneenä ”tämmöinen pussiko vain, kyllä Suomessa sentään olisi
tarjoiltu lämmin kenttälounas”. Kun
Merinen kurkkasi paperipussiin, siellä oli neljä isoa, kuuluisan herkullista
tanskalaista voileipää ja varttilitra tanskalaista akvaviittia. Pettymys kaikkosi.

Leila ja Jarmo Merinen. Tanskan muistoista
on vierähtänyt 43 vuotta. 50-vuotiasta
liittoa Merinen tervehtii komeasti: ”Ann
menn hyväl faartil ain etteki päin!”

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli
Nyberg ja puheenjohtaja Mikko Savola
onnittelevat veljesjärjestöään.

Onnea ja menestystä 50-vuotiaalle kiltajärjestölle. Maanpuolustus on yhteinen asiamme. Maanpuolustuskillat tekevät työtä, jolla on tarkoitus, jossa
jokainen jäsen sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta voi antaa panoksensa
itsenäisen isänmaamme maanpuolustustyön hyväksi.
Muistoni matkan varrelta: Kiltatyössä olen tutustunut moniin henkilöihin ja
liiton kokouksissa varuskuntiin ja muihin paikkoihin, joihin muuten tuskin
olisin päässyt tai mennyt. Mieleenpainuvia tapahtumia on paljon, mutta ehkä
merkittävin oli vuonna 2000, jolloin Rannikkojääkärikilta yhdessä Teikarin
Taistelijoiden kanssa hankki Teikarin saareen patsaan, jonka on suunnitellut
kiltaveli Erkko Kajander. Patsas valmistettiin Antrean (Kamennogorsk) kiviveistämöllä. Kävin tulkin ja Viipurin kaupungin apulaisjohtaja Boris Pevtsovin
kanssa ottamassa patsaan vastaan. Kiviveistämön toimistolla tuli yllätys.
Sanottiin, että suomalaisten kanssa tehty kauppahinta ei päde. Minulla oli
etukäteen sovittu rahasumma mukanani. Asiaa selvitettiin ja lopulta kävi niin,
että kauppasumma jopa laski. Myöhemmin ihmettelin asiaa ja sain tietää, että
Pevtsov oli todennut kiviveistämön edustajalle: ”Ellei suomalaisten kanssa
tehty sopimus päde, vedän eräitä Viipurin kaupungin muistomerkkitöitä pois
teiltä”. Hieno ”tinkimistilaisuus”. Patsas paljastettiin Teikarin saarella 9.6.2000.
Viljo Lehtonen
Rannikkojääkärikilta

Liitossa on tartuttu tosi
toimiin. Meidän pitää
olla ja ennen kaikkea
näyttää, että olemme
todella ainoa koko
kansan vapaaehtoinen
maanpuolustusjärjestö. Kiltatyö on haasteiden edessä, samoin
liitto. Olkaamme
avoimia ajatuksille
ja tehtäville, jotka
kehittävät kiltalaisia
ja liittoa toimimaan
aina vain paremmin
isänmaamme ja
vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi. Kiltamme merihenkiset kiltaveljet ja -sisaret
toivottavat myötätuulia 50-vuotiaalle liitolle.
Muistoni matkan varrelta: Vuosia sitten olimme
PM-Laivastokiltapäivillä Norrköpingissä. Olimme
kaupungilla, kun meille kerrottiin, että kuningaspari saapuu kulttuuritalon juhlatilaisuuteen. Meitä
jäi neljä kiltaveljeä siihen odottelemaan. Lähikadut
suljettiin ja väki poistettiin sisääntuloväylältä. Yllätykseksemme ruotsalainen kiltaveljemme pyysikin
meitä ryhmittymään sisääntulokäytävälle. Hän oli
pyytänyt turvamiehiltä luvan, että me Laivastokillan miehet voisimme tervehtiä kuningasparia,
onhan kuningas itsekin laivaston miehiä, ruotsalaisen veljesjärjestön Flottans Män kunniajäsen
ja suojelija. Seisoimme asennossa, kun kuningas
nousi autosta, nyökkäsi meille ja jatkoi matkaa. Kuningatar Silvia pysähtyi, soi meille kauniin hymyn
ja tervehdyksen. Tilanne oli pian ohi, mutta ikuinen
muisto siitä jäi.
Lars Eklund, puheenjohtaja
Helsingin Laivastokilta
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Selviytymiskurssi 2012 Upinniemessä Ramsössä. Miikka-Mathias López-Strömberg ja
Henrik Nisén tutustuvat kasvien saloihin.
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Teksti ja kuvat: Antti Rautiainen

Rannari ei ole uusavuton

Selviytymiskurssi
2012
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä (MPK) on selkeä lain suoma ja velvoittama tehtävä Puolustusvoimien rinnalla antaa sotilaskoulutusta. Se ei ainakaan vielä selviydy tehtävästään ilman
kiltojen tai reserviläisyhdistysten aktiivisia jäseniä, joiden panos
MPK:n toiminnassa onkin merkittävä. Samalla killat ja yhdistykset saavat omalle työlleen lisämerkitystä ja jäsenilleen motivoivaa, nousujohteista tekemistä. Rannikkojääkärikilta on ollut
MPK:n alkuajoista asti vahvasti tässä toiminnassa mukana järjestäen muun muassa rannikkojääkärikursseja ja kanoottivaelluksia.

Rannikkojääkäreille, laskuvarjojääkäreille, erikoisrajajääkäreille ja taistelusukeltajille suunnattu selviytymiskurssi on järjestetty nyt kaksi kertaa, ensin
Ramsössa ja viimeksi Upinniemessä.
Upinniemen kurssi oli kaksivaiheinen:
ensin oli teoriailta ja sen jälkeen oltiin
saaressa kolme päivää.

vettä ja kolme viikkoa ilman ravintoa.
Kaksi jälkimmäistä jäivät toki vain teorian ja tunnustelun tasolle. Osallistujilta ja kouluttajilta saadun palautteen
perusteella tehdään kurssikehitystä ja
suunnitelmissa on jo talvi- ja sotilaskurssit.

On hyvä muistaa
”kolmen sääntö”

Rannikkojääkäriharjoitus Gyltössä.
Tässä on menossa aseenkäsittelyrasti
ennen kovapanosammuntoja.

Selviytymiskurssin soveltava osuus alkoi perusteiden kertaamisella, tilapäiskantovälineen teolla ja tulen sytyttämisellä ilman tulitikkuja. Illan pimetessä
kurssilaiset joutuivat uimaan Busterista
saareen, suunnistamaan pimeässä saaressa ilman apuvälineitä ja yöpymään
tilapäisvälinein. Ravinto etsittiin luonnosta ja maukas syötävä valmistettiin
itse. Vesistön ylitys tilapäisvälinein, veden puhdistus, korvikekahvi, pajunköyden teko ym. aiheeseen liittyvät asiat
käytiin myös läpi.
Tärkeimpänä kurssin oppina oli ns.
”kolmen sääntö”: ihminen selviää kolme minuuttia ilman happea, kolme tuntia ilman lämpöä, kolme päivää ilman

Selviytymiskurssin 2012 pääkouluttaja Pekka Konu on saanut itse selviytysmiskoulutusta myös Ruotsissa ja Virossa.

Selviytymiskurssin kesätaitoihin kuuluvat muun muassa ravinnon löytäminen,
vedenpuhdistus ja suunnistaminen. Aki
Norrby ja Mathias Randström tekevät
voikukanjuurista korvikekahvia.
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Teksti: Inga-Katriina Maaniittu
Kuvat: Hannu Mononen ja I-K.Maaniittu

Turpo pureutui kokonaisturvallisuuteen

Pysymmekö mukana
muutosten pyörteissä?
Maanpuolustuskiltojen liiton vuosittainen turvallisuuspolitiikan seminaari tunnetaan tarttumisesta maamme turvallisuuden ja puolustuksen ajankohtaisiin
aiheisiin. Odotus palkittiin tänäkin vuonna, kun Santahaminassa pureskeltiin
tuore, kokonaisturvallisuuden mausteilla muhitettu pihvi. Joulukuussa 2012 julkistettiin valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko. Tammikuussa valmistui kyberturvallisuusstrategia. Yhteiskunta ja puolustusvoimat
elävät voimakasta muutosta. Seminaariväki sai kärkipään asiantuntijoilta tuoreen kattauksen siitä, missä mennään nyt ja tulevaisuudessa.

Puolustusministeriön kansliapäällikkö,
turvallisuuskomitean
puheenjohtaja
Arto Räty puhui kokonaisturvallisuudesta ja periaatteista, joilla yhteiskunta
varautuu sen elintärkeiden toimintojen
turvaamiseen. ”Suomessa on tällä hetkellä erinomainen ja toimiva, kansalaisten, yhteiskunnan ja kansainvälisen
kentän laajasti arvostama turvallisuusstruktuuri, -kulttuuri ja -järjestelmä”,
Räty aloitti. ”Olin juuri Lontoossa, missä kerroin Suomen kokonaisturvallisuuden konseptista. Paikalla oli 26 valtiota, jotka vaikuttuivat suomalaisesta

lähestymistavasta asiaan. Ei muualla
koota vastaavaa joukkoa saman pöydän
ääreen puhumaan yhteisistä asioista
eikä muualla ole samanlaista vapaaehtoisuuden voimaa”, Räty totesi. ”Nämä
ovat merkittäviä voimatekijöitämme”.

”Sotilaallinen maanpuolustus on
keskeinen osa turvallisuuttamme”
Pieni yhteiskunta ei voi luoda turvallisuusrakenteita itsenäisillä pienillä laatikoilla, joissa asioita hoidetaan ”pimiössä ja hiljaa”. ”Meidän on tehtävä yhteistyötä eri toimijoiden: viranomaisten,
Arto Räty.

elinkeinoelämän, järjestöjen ja yksilöiden välillä. Olemme nähneet mitä
on tapahtunut yksittäisten toimijoiden
budjeteille. Vanha malli ei sellaisenaan
toimi, verkottuminen on välttämätöntä”, Räty painotti. ”Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä elementti, jota vielä
hiukan vierastetaan, mutta ilman sitä ei
ole myöskään suomalaista turvallisuutta. Meidän on käytettävä kaikki suhteet
hyväksemme ja vietävä ulos myös omaa
vaikutustamme”, Räty sanoi.
Kokonaisturvallisuus ei ole enää
vain sotilaallisen maanpuolustuksen
tukemista. ”Suomen sotilaallisen maanpuolustuksen uskottavuus ei enää muodostu yksin siitä, että on toimivat puolustusvoimat, hyvä poliisi ja jokainen
kansalainen valmis puolustamaan maata. Uskottavuutemme muodostuu kokonaisuudesta: poliittisen järjestelmän vakaus, poliitikkojen kyky tehdä päätöksiä
ja halu sitoutua niihin, talousjärjestelmän vakaus, kykymme tarjota työkalut
turvallisuudelle. Vasta sitten tullaan tur-

Kenellä on vastuu kokonaisturvallisuudessa kriisiviestinnästä?
Räty: Kansallinen kriisiviestinnän strategia on juuri valmistumassa (valtioneuvoston kanslian viestintäjohto). Siinä on
tunnistettu, että meidän pitää tulla tiedontarpeen tasolle,
kansan täytyy saada välittömästi ajantasaista tietoa kriisitilanteissa. Valtiojohdon harjoittelussa testataan miten strategia viedään käytäntöön.
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vallisuusviranomaisten kenttään, jossa
on monia toimijoita ja joista yksi on sotilaallinen maanpuolustus”, Räty selvitti.

Kaksisuuntainen jakaminen
on pelin henki
Räty toimii puheenjohtajana turvallisuuskomiteassa, joka seuraa mitä Suomessa ja sen ympäristössä tapahtuu
sekä avustaa valtioneuvostoa ja ministeriöitä varautumisessa ja toimintamallien yhteensovittamisessa. Se on valtion
yhteinen toimintaelin, jossa on kattava
eri toimijoiden edustus. ”Komitea on
myös ns. unilukkari, joka katsoo, että se
mistä on sovittu myös tehdään”, Räty sanoi. Komitealla on vahva ote myös harjoitustoimintaan. ”Niitä valtioita, joissa
tasavallan presidentti, hallitus, ministeriöt ja viranomaiset harjoittelevat yhdessä häiriö- ja kriisitilanteita, on harvassa. Suomi on niistä yksi”, Räty totesi.
Hyödynnättekö kokonaisturvallisuuden kannalta riittävästi varusmiehiä
ja reserviä?
Räty: Emme. Meillä on reservissä
upea työkalu, jonka hyödyntämistä ei ole maksimoitu. Kasvavassa
määrin kuitenkin, erityisesti vapaaehtoisjärjestöissä. Tämän eteen
tehdään töitä koko ajan.

”Selonteossa on määritetty kokonaisturvallisuuden linjaukset. Se antaa
hyvät toimintalähtökohdat”, Räty sanoi.
”Meillä pitää olla sellainen kulttuuri ja
järjestelmä, että tiedon kaksisuuntainen
jakaminen esimerkiksi EU:n, Naton ja
pohjoismaiden kesken on mahdollista.
Meidän pitää panostaa myös osaamiseen: jokaisen pitää tietää miten toimia
häiriötilanteissa”, Räty totesi viitaten viime joulun pitkään energiakatkokseen.
Hän muistutti myös kuntien keskeisestä
roolista. Selontekoon on linjattu kuntien
ja alueiden turvallisuuden edistäminen.
”Kuntauudistuksen pitää säilyttää se,
mikä kunnissa jo toimii, mutta myös kehittää toiminnot nykyvaatimusten mukaisiksi. Elinkeinoelämän ja järjestöjen
panos on tässä tärkeä”, Räty painotti.

Kansainvälisyys ei ole
isänmaallisuuden vastakohta
Ulkoasiainministeriön kansliapäällikkö Pertti Torstila käsitteli selontekoa
turvallisuuspoliittisen toimintaympä-

ristömme ja sen muutosten kannalta.
Hän harmitteli, että keskustelu yleisestä
kansallisesta turvallisuuspolitiikasta on
Suomessa taantunut. ”Koimme katkeran tappion YK:n turvallisuusneuvoston vaalissa viime lokakuussa. Suomen
paikka ei silti ole millään tavalla heikentynyt tai muuttunut YK:ssa. Jäsenenä olisimme tosin ottaneet aktiivisesti kantaa yhtenä 15 johtavasta maasta
ajankohtaisiin, polttaviin kysymyksiin.
Asiantuntemuksemme olisi kasvanut ja
profiilimme tuossa ympäristössä noussut”, Torstila sanoi. ”Samalla olisimme
herättäneet uudella tavalla suomalaista
keskustelua. Meidän on aivan turhaa
asettaa kansainvälisyys ja isänmaallisuus ikävällä tavalla vastakkain.”
Torstila muistutti, että yllätyksiltä
ei vältytä eikä kaikkea pystytä ennakoimaan. ”Taloustilanteen kriisiytyminen Euroopassa on yksi esimerkki.
Sen aiheuttamaa radikalismia on nähty eri puolilla. Ateenan kaduilla on ollut mielenosoituksia. Merkel on puettu
natsiunivormuun. Ranskan nykyinen
ulkoministeri ilmoitti pääministeri Cameronin puheen jälkeen levittävänsä
punaisen maton kanaalin yli sinä päivänä, kun Britannia eroaa EU:sta”, hän
mainitsi lieveilmiöitä. Konfliktit Euroopan lähialueella ovat olleet toinen yllätys. ”Arabikevät alkoi yllättäen, vaikka
sorto, poliittinen ja taloudellinen näköalattomuus tiedettiin. Pohjois-Afrikassa
rauha ja demokratia eivät puhkea kukkaan, vaikka tarkkailijat näin ennustivat. Syyria on karannut täysin käsistä ja
Egyptin uutta presidenttiä verrataan jo
edeltäjäänsä”, Torstila listasi. Hän muistutti kuitenkin, että suomalaiset elävät
vielä varsin vakaassa maailmankolkassa. ”Pohjoismaat kelpaavat globaalisti
johtavaksi malliksi. EU on vaikeuksista
huolimatta vielä hyvä kotipesä.”
Maailma muuttuu. Siinä on pysyttävä mukana. ”Turvallisuutemme on yhä
enemmän riippuvainen siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Aktiivinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, osallistuminen, ideat,
rakentava rooli. Näitä meiltä vaaditaan”,
Torstila sanoi. Globalisaatio ja teknologinen kehitys kasvattavat kansainvälistä
keskinäisriippuvuutta. Talouden painopisteiden muuttuminen on muuttanut
valtioiden voimasuhteita. ”Nämä ovat
nostaneet Aasiassa satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä. Ne avaavat suomalai-

Pertti Torstila.

sille uusia yhteistyön ja kaupan mahdollisuuksia. Samalla ne kuitenkin altistavat
meitä rajojemme ulkopuolelta tuleville
häiriöille”, Torstila sanoi.

”Onko enää mahdollista
ennakoida?”
Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen
selvitti kriisijohtamista valtioneuvoston näkökulmasta. Heinonen seurasi
kahdeksan vuotta kestäneen valtioneuvostojäsenyytensä aikana kriisijohtamista esimerkiksi Estonian onnettomuuden (1994) ja WTC-tornien
törmäysten osalta (2001). ”Selonteosta löytyy se punainen lanka, joka liittyy kriisijohtamiseen. Se on Rätyn ja
Torstilankin jo mainitsema valtioiden keskinäisen riippuvuuden voimakas esille tulo”, Heinonen totesi.
Heinonen viittasi tsekkiläisen tutkija D.J. Snowdenin nelikenttään listatessaan toimintaympäristöt, jotka
Miten muut maat ovat Suomesta
riippuvaisia?
Torstila: Tähän voi vastata aina sen
mukaan, mikä on kahdenvälisen
kumppanuuden toinen maa. Meillä
ei ole vastassa globaali möykky vaan
partnereita. Ainakin teknologia, ympäristöystävällinen vientiteollisuus
ja koulutuspolitiikkamme tekevät
meistä kiinnostavan.
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Mikä on arvio Venäjän kehityksestä,
kun näyttää, että se on pikemminkin
etääntymässä Euroopasta?
Torstila: Selonteossakin on todettu,
että Venäjälle säilyy luonteenomaisena vallan keskittyminen presidentille. Maan kansallinen kehitys
ja uudistuminen on hidasta ja kansalaisia askarruttavat oikeusvaltion
puutteet, laajalle levinnyt korruptio,
kansalaisjärjestöihin ja tiedostusvälineisiin kohdistuvat rajoitukset sekä
lainsäädännön toimeenpano. Ongelmia on paljon. Pyrimme kuitenkin
rakentamaan siltaa ja kahdensuuntaista yhteistyötä itänaapuriin.

vaikuttavat kriisinjohtamisen malliin:
tiedetään-maailma (muutostekijöitä on
vähän), tiedettävissä-maailma (edellyttää asiantuntijoita ja tehtävien hajaannuttamista), monimutkainen-maailma
(kompleksinen ympäristö, voimakkaita
riippuvuuksia, ulkoisten virtausten vaikutus suuri) ja kaaos-maailma (on toimittava välittömästi, käskyttävä johtaminen). ”Olen sitä mieltä, että olemme
siirtyneet kohti monimutkainen-maailma-mallia”, Heinonen sanoi. ”Tämä pistää miettimään onko meidän edes mahdollista ennakoida kriisejä.”

Riittääkö ennakointi ja
varautuminen?
Kun Heinonen tuli vuonna 1991 opetusministeriöön, häntä ohjeistettiin:

”On ajanhukkaa keskustella muiden
ministeriöiden saati ulkoisen maailman kanssa. Paras vain pysyä omassa
huoneessa ja keskittyä muistion ja säädösten kirjoittamiseen”. Salissa kajahti
nauru. ”Aika pian sen jälkeen törmättiin
tilanteisiin, jotka olivat yhteiskunnalle
isoja shokkeja. Nähtiin vanhan toimintamallin huteruus”, Heinonen muisteli.
”Alettiin kehittää ennakointia ja varautumista.”
Heinonen pohti, olemmeko tänään
vaiheessa, että sekään ei riitä. ”Onko
meidän kyettävä rakentamaan toimintapaamme niin vahva ketteryys ja joustavuus, että kykenemme hyödyntämään
muutostilanteita? Räty puhui verkottumisen toimintatavasta. -Siinä on kyse
ketterästä toimintavasta, siitä mihin rajalliset toimintaresurssit on kulloinkin
järkevää kohdistaa”, Heinonen mietti.
Heinonen tutustui viime syksynä Japanin kriisijohtamiseen. ”Koben maanjäristyksen aikaan Japani pyysi muista maista koiria etsimään raunioihin
jääneitä ihmisiä. Koiria lähetettiinkin,
mutta paikalliset viranomaiset ottivat
työnjakonsa mukaisesti koirat kahden
viikon karanteeniin. Ei niistä sen jälkeen ollut apua. Työnjako toimi, lopputulos oli huono”, Heinonen kuvaili.
Maassa alettiin kehittää ennakoivan toimintamallin matriiseja. Se tehtiin hienosti. ”Sitten tapahtui tsunami-maanjäristys-ydinonnettomuuskatastrofi. Ei
sen kokoluokan riskiä ollut osattu huomioida. Jälleen todettiin, ettei kaikkia
Aapo Cederberg.

Olli-Pekka Heinonen.

toimintatapoja voi ennakoida”, Heinonen kertoi.

Tilannekuva, yhteistyö ja
tiedottaminen
Heinosen mielestä kompleksinen toimintaympäristö ei edellytä monimutkaista johtamismallia. Hän listasi kolme
tärkeintä asiaa: tilannekuvan muodostaminen, eri viranomaisten yhteistyö
ja tiedottaminen. ”Kun valtioneuvosto
mietti toimintatapoja WTC-törmäysten
jälkeen, emme tienneet mitä seuraavaksi tapahtuu, kuka on tämän takana, mitä
tämä meille tarkoittaa, pitääkö ilmatilamme sulkea. Päätöksenteko oli iso haaste. Meillä pitää olla mahdollisimman oikea ja ajantasaisen tilannekuva.” Nykyään
valtioneuvoston kanslian yhteydessä on
tilannekuvakeskus, joka palvelee 24/7.
Heinonen muisteli Talvivaaran kipsisakka-altaan vuotoa. ”Kun tilanne
eskaloitui, asiaa oli ratkomassa 21 viranomaista ja seitsemän ministeriötä.

Millaista yhteistyötä Suomi tekee Naton kanssa kyberasioissa?
Cederberg: Suomalainen upseeri on juuri ollut kutsuvieraana Naton esikunnan osastolla, jossa hoidetaan kyberasioita.
Saimme tämän kutsun Naton kyberturvallisuuden ytimeen,
koska heidän mielestään meillä on siihen annettavaa.
Teemme myös tiivistä yhteistyötä Viron kyberturvakeskuksen kanssa. Siinä ei ole mitään mystiikkaa tai mörköjä vaan
se on hallitusohjelman mukaista yhteistyötä.
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Mikä on ajatus tällä hetkellä mahdollisesta viisumivapaudesta Venäjän ja Suomen välillä?
Torstila: 10 vuotta sitten EU ja Venäjä asettivat pitkän aikavälin yhteisen
periaatetavoitteen viisumivapaudesta. Itärajan alueille venäläinen
turismi on suuri työllistävä voima.
Me emme näe vuositakarajoja tai
määritteitä mahdolliselle viisumivapaudelle. Sen esteenä on kuitenkin
paljon isoja konkreettisia kysymyksiä, joita koko ajan yritetään purkaa.
On laskettu, että jos viisumivapaus
tulee, rajan ylittää noin 25 miljoonaa
venäläistä vuosittain. Hylkäämme
noin yhden prosentin viisumihakemuksista, joten silloin rajalla olisi
noin 25.000 ”hankalaa heppua”.
Schengen-viisumien kannalta Suomella on erityinen vastuu itärajan
valvomisessa, olemme tavallaan
portinvartija muuhun Eurooppaan.
Schengen-maat seuraavat tarkasti
miten tiukasti ja asiallisesti Suomi
suhtautuu viisumivapauteen Venäjän kanssa.

Johtamisen ja viestinnän kannalta jäi
kuitenkin opittavaa”, hän sanoi. ”Mikä
oli näkemys tilannekuvasta, kun niin
pitkään ajateltiin, ettei yhteistyötä tarvita? Miksi tiedottaminen oli pitkään
niukkaa, vaikka kansalaisten ja julkisen sanan taholta oli suuri paine (voiko
vettä juoda, mihin myrkyt kulkeutuvat,
miten asukkaita suojellaan)? On tärkeää
koota yksittäinen tilannekuva toimivan
yhteistyön perustaksi sekä vastata kansan ja median odotuksiin. Ja pian. Heti.”

Kyberympäristö muuttuu
koko ajan
Kyberturvallisuutta seurataan yhtenä
osana hallitusohjelman toimeenpanoa.
”Puhumme kyberturvallisuudesta, koska se on globaali ja merkitykseltään
laaja-alaisempi termi kuin tietoturvallisuus”, turvallisuuskomitean pääsihteeri,
eversti Aapo Cederberg totesi. ”Kyberympäristömme on oltava turvallinen.
Kaikissa maissa näin ei ole. Esimerkiksi
Kiinasta amerikkalaiset yritykset vetävät pois kriittisiä yrityksiään. Kiinassa
on halvempi tuotanto, mutta tehokas
kybervakoilu on ongelma.” Jos Suomi
pystyy säilyttämään kyberympäristönsä turvallisena, se on meille kilpailuetu,

yhteiskuntamme vahvuus. ”Ei ole mikään sattuma, että Google toi serverinsä
Suomeen”, Ceberberg totesi. Kybermaailma kuitenkin muuttuu koko ajan. Ei
ole yhteiskunnan osaa, mihin ei voida
vaikuttaa kyberuhkilla. Komitea seuraa
koko ajan kyberympäristössä tapahtuvia muutoksia ja arvioi niiden vaikutuksia. Viranomaiset ja elinkeinoelämä
harjoittelevat ja suunnittelevat yhdessä
koko ajan.

”Osaaminen ratkaisee, ei koko”
Hakkerointia tapahtuu joka päivä. ”Gazan konflikti ja arabikevät ovat esimerkkejä, miten kybervaikuttamista käytetään”, Cederberg totesi. ”Kyberrikollisuus on kasvussa. Pankin ryöstäminen
verkossa on helpompaa kuin tiskillä,
raha on bittimaailmassa. Tehokas kybervakoilu on ongelma. Vakoilu voi
lähteä liikkeelle yksinkertaisilla toimenpiteillä: yrityksesi lattialle pudotetaan
tikku, jonka joku laittaa koneeseen ja
siitä leviää vakoiluvirus. Myös kyberterrorismi on aivan mahdollista”, hän
luetteli. Kybersodan ulottuvuus on tullut mukaan maa-, meri- ja ilmasotaan.
Kyberaseet voivat olla kustannustehokkaampia kuin perinteiset asejärjestelMiten PV panostaa siihen, että lakkautettavien varuskuntien perinteitä
voidaan ylläpitää?
Rannikko: Tästä on jo kokemusta
aiemmin lakkautettujen varuskuntien osalta. Samalla konseptilla
mennään.

mät. Erityisesti USA, Venäjä ja Kiina
ovat panostaneet tähän. ”Ilman tämän
alueen osaamista meillä ei voi olla uskottavaa puolustusta. Kyberasioissa
maan koko on merkityksetön. Osaaminen ratkaisee”, Cederberg muistutti.

Sodanajan vahvuus lähes
kokonaan reserviläisistä
Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali
Juha Rannikko alusti suuresti odotettua aihetta maamme puolustusvoimista
ja niiden haasteista 2015 jälkeen. Hän
lähti liikkeelle puolustusvoimauudistuksesta muistuttaen, että sen tarve
tunnistettiin pari vuotta ennen kuin se
käynnistettiin. Hallituksen viime vuonna vahvistamat leikkaukset puolustusbudjettiin eivät olleet syy, ne vain no-

Juha Rannikko.

peuttivat uudistusta. ”Määrärahamme
on vuonna 2015 noin 275 miljoonaa
pienempi ja sa-vahvuus pienenee 230
tuhanteen. Se on vahvuus, jonka pystymme varustamaan ja jota pienemmällä ei nykytiedoilla tulevaisuudessa tulla
toimeen”, Rannikko sanoi. ”Henkilöstöä
ja rakenteita vähentämällä säästetään
yli 100 miljoonaa. Varuskuntarakenne
on mitoitettu tulevien ikäluokkien vahvuudelle. 2015 jälkeen reserviläisiä koulutetaan 18.000 vuodessa. Sodanajan
vahvuudessa palkatun henkilökunnan
määrä on kolme prosenttia, loppu täytetään reserviläisillä. Johtamistasojen
määrä putoaa kolmeen, kun sotilasläänin esikunnat poistetaan”, hän listasi.
Rannikko tähdensi, että uudistuksen lähtökohta on puolustusvoimien
tehtävien säilyminen. ”Se on myös selonteossa. Haluamme säilyttää myös
maanpuolustustahdon hyvällä tasolla.
Mikä on lopputulos osallistumisestamme kv-kriisinhallintatehtäviin?
Onko se uhrausten arvoista?
Torstila: Kriisinhallinnassa on saatu
runsaasti osaamista, mutta muuten
hankala kysymys kyllä. Esimerkkinä
Afganistan, meillä on pelko lähteekö
siellä yhteiskunnan rakentaminen
käyntiin, kun muut maat ovat vetäytyneet. Jos ei, totta kai se herättää
kysymyksen, mikä oli uhrausten
arvo.
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Onko tarkoitus käyttää myös vapaaehtoisia ja reserviläisiä kyberturvallisuudessa?
Cederberg: Tästä keskusteltiin Virossa. Siellä on Kyberkaitseliit eli
kybersuojeluskunta. Meidän on
tarkoitus katsoa myös tätä puolta,
kun teemme toimintasuunnitelmaa
ja keskutella eri järjestöjen kanssa.
Koottua suunnitelmaa ei vielä ole,
mutta ratkaisuja varmasti löydetään
ja potentiaali on tunnistettu.

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön jatkuminen ja kehittyminen on meille ensiarvoisen tärkeää.”

”Tässä on riski puolustuskykymme rapautumiselle”
Viime aikoina mediassa on keskusteltu
puolustusmateriaalihankintojen haasteista, erityisesti Horneteista. ”Eivät ne
ole lähivuosien haaste. Hävittäjäkaluston uusiminen ajoittuu vuosiin 20252030. 2010-luvun lopun fokus on maavoimien kalustossa”, Rannikko sanoi.
”Budjetti pienenee, mutta järjestelmien
hinnat jatkavat nousua. Pelkät indeksikorotukset eivät meille riitä ja nekin
on lähivuosilta jäädytetty. Tässä on riski puolustuskykymme rapautumiselle.

Leikkaukset aiheuttavat lähivuosina vajeen myös osaamiselle. Sitä emme koskaan pysty kuromaan umpeen.” Ilmeet
hiljaisessa auditoriossa vakavoituivat.
Puolustusvoimilla on koko ajan menossa mittavia materiaalihankkeita. Media
kohisee niistä ja ihmettelee, missä se rahanpuute muka näkyy. ”Ei ymmärretä
sitä, että nyt käynnissä olevan hankkeet
on käynnistetty jo 10 vuotta sitten ja osa
niistä on vuosia myöhässä”, Rannikko
hymähti.
Selontekoonkin kirjatut uudistuksen lähtökohdat ovat kansallisen puolustuskyvyn, koko maan puolustamisen
säilyminen. ”Yleinen asevelvollisuus on
meille ainoa toimiva kustannustehokas
malli. Ammattimaisemmat ovat vähintään kaksi kertaa kalliimpia”, Rannikko
totesi. ”Selonteko antoi meille perusteet
suunnitteluun lyhyellä aikavälillä, mutta ei tavoitetilan ja kehittämisohjelman
laatimiseen”, hän harmitteli. Nelivuotinen hallitusohjelma ei ole puolustusvoimille riittävä kausi.

”Luotamme henkilöstöön ja
reserviin”
Rannikko kertoi, että ohjelma vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseksi on käynnissä, yhdessä reserviläisjärjestöjen kanssa. ”Esille nousee

Onnea 80-vuotias
Reserviläinen-lehti

Ensimmäinen Reserviupseerilehti ilmestyi huhtikuussa 1933. Vuodesta 1969
Reserviläisen nimellä ilmestynyt RES:n ja RUL:n valtakunnallinen jäsenlehti juhli
80-vuotista taivaltaan Helsingin Ostrobotnialla 26.4. Juhlaan osallistui neljä Reserviläisen päätoimittajaa: Kari Vainio (2003-2009), Leevi Korkkula (1992-2003),
Mirva Brola (2009-) ja Pekka Ruusukallio (1985-1992). Kuva: Veli-Pekka Leskelä
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monia asioita. Miten saadaan reserviläiset omaehtoisesti ylläpitämään ja
kehittämään sotilaallista osaamistaan
ja kenttäkelpoisuuttaan eri järjestöissä?
Miten näytöt mitataan ja osoitetaan,
jotta pystytään hakeutumaan osaamista vaativiin tehtäviin? Miten PV luo
reserviläisille sotilaallisen osaamisen
ja kenttäkelpoisuuden, millaisin kannustejärjestelmin ja miten sijoitetaan
poikkeusoloihin?”, Rannikko luetteli.
Perusajatukset on käyty neuvottelukunnissa läpi. Siitä jatketaan. ”Uskomme,
että meillä on jatkossakin motivoitunut
ja osaava henkilöstö sekä suomalaiseen
asevelvollisuuteen perustuva reservi”,
Rannikko totesi.
Pystyykö PV auttamaan siinä, että
reserviläisillä riittää ampumaratoja
ja aseluvat?
Rannikko: Olemme selvittäneet
monipuolisesti ne radat, joista olemme luopumassa ympäristövelvoitteiden vuoksi. Meillä ei ole resursseja
niiden kunnostamiseksi. Haaste
muodostuu tietysti alueille, joista
poistumme. Niissä pitää tiedostaa
ampumatoiminnan tarve ja löytyä
toimija, joka ottaa vastuun radoista.
Aselupa-asiassa emme voi auttaa.

Oikaisuja
Maanpuolustaja 2/2012
• kannen kuva: Ville Vettenranta
• S. 7 kuvassa mitataan perinnekiväärien laukaisuvastusta.
• S. 21 kuvassa sotaveteraanin ase
on Chauchat CSRG mod 1915 -pikakivääri, ei Degtjarev.
• S. 36 tykkimiesten selässä on
Ukko-Pekat eli m/39-kiväärit.

Mitä mietteitä?
Helena Sjöberg, 55, Espoo
Suomenlinnan
Rannikkotykistökilta

Jari Ilkka, 47, Porvoo
Porvoon Reserviläiset
Seminaarista jäi päällimmäisenä mieleen, että meillä on
niukat ajat edessäpäin ja kertausharjoitusten taso on sietämättömän alhainen. Selonteon 2012 luettuani jäi tunne,
että Suomen puolustuskykyä
heikennetään merkittävästi.

Katja Mirjami
Salmivaara, 57, Turku
Varsinais-Suomen
Kiltasisaret
Mieleeni jäi se, että varusmiesikäluokkaa ei tulevaisuudessa rahanpuutteessa voida
kouluttaa. Siitä seuraa, että
muodostuu kaksi tai useampi joukko, jotka ovat vastatusten: karrikoiden rikolliset
vastaan lainkuuliaiset tai jokin muu vastakkainasettelu,
joilla on eri johto ja käskijät.
Mielestäni budjetin täytyy
riittää siihen, että koko terve
ikäluokka koulutetaan myös
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Varoja riittävästi
myös nuorisokasvatukseen.
Kannatan ehdottomasti pakollista varusmiespalvelua.

Luennoitsijat olivat alansa
asiantuntijoita. Juuri tämän
tyyppistä tietoa me kaikki
tarvitsemme. Laajasta selonteosta tulivat esiin tärkeimmät asiat. Puhujat edustivat
eri tahoja, mistä syntyi hyvä
ja helposti hahmotettava kokonaisuus. Ihmettelin sitä,
että paikalla ei ollut enempää
naispuolisia osallistujia, koska
nämä aiheet eivät ole miten-

Jarno Matilainen, 27,
Porvoo
Porvoon Reserviläiset
Rannikon esitys raameista, joilla puolustusvoimien
pitää tuleveisuudessa toimia, jäi eniten pohdituttamaan. Liian alhaiset määrärahat heikentävät Suomen
mahdollisuutta uskottavan
maanpuolustuksen ylläpitämiseen. Mielestäni asia on

kään erityisesti vain miesten
asioita. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Näisen asioiden pitäisi kiinnostaa nuoria, vanhoja, naisia, miehiä.

Erityisruusu esityksestä Pertti
Torstilalle. Olen lukenut selonteon ja itseäni siinä kiinnostivat eniten Venäjää käsittelevät kohdat, pohjoismaisen
puolustusyhteistyön näkymät
ja EU:n eteläinen naapuruuspolitiikka. Mietin sitä, kuinka
näistä asioista voitaisiin kertoa lyhyesti ja kiinnostavasti nuorille, jotta näin tärkeät
asiat eivät jäisi vaille huomiota. Jonkinlaiset lyhemmät yhteenvedot selonteosta voisivat
olla hyödyllisiä.

tärkeä ja valtion pitäisi tarkastella kaikkia näkökulmia.
Tällä hetkellä mielestäni vaikuttaa siltä, että päätökset
on tehty säästömielessä eikä
kaikkia näkökulmia ole otettu tarpeeksi hyvin huomioon. Kyberturvallisuus oli
minulle uusi alue, joten se
oli hyvin mielenkiintoinen
esitys. Selontekoa en ole vielä lukenut. Kiitos hyvästä

seminaarista, jossa oli ajankohtaista tietoa.

Niin kauan kuin ko. tuontia
täytyy harjoittaa omavaraisuutemme ollessa riittämätön, lienee poliittisesti hankalaa vaatia ydivoimaloille
tehtäviä parannuksia tai jopa
sulkemisia. Omavaraisuutta
sen sijaan voidaan kasvattaa
melko nopeastikin lisäämällä tuulivoiman tuotantokapasiteettia. Samalla myös
energiantuotanto
hajaantuu, joka osaltaan parantaa

poikkeusoloista selviämistä.
Tuulivoiman tuotannon kasvattamista haittaa kuitenkin
yhtenä merkittävänä tekijänä puolustusvoimien näkemykset ja vaatimukset, jotka
heikoin perustein tai jopa perusteetta jarruttavat tuulivoimarakentamista. Selonteossa
luetellaan myös kohtia, miten
puolustusjärjestelmällä vastataan toimintaympäristön
vaatimuksiin. Näihin ei näytä kuuluvan yhteiskunnan
toimintoihin sopeutuminen
eikä esimerkiksi varautuminen ilmastonmuutoksen torjumisen vaatimiin toimenpiteisiin. Seminaariesityksistä
jäi myös ajatus, että milloinkohan sotilaat pystyvät uskottaviin itsekehuihin.

Ari Järvinen, 53, Jyväskylä
Tutkamieskilta
Hieman oli ristiriitaista informaatiota eri esityksissä
kriisinhallinnan
osaamisesta. Torstilan ja Heinosen
esitykset olivat mielenkiintoisia. Selonteko 2012 ei ollut mielestäni hääppöinen.
Energiahuoltoa osana turvallisuuspolitiikkaa ei käsitelty
edes huoltovarmuuden osana, vaikka aihe on varmasti
ajankohtainen, esimerkkeinä tuulivoima ja Venäjältä
tuotava sähköenergia, joka
tuotetaan
todennäköisesti
ydinvoimalaitoksissa, joiden
turvallisuus on riski Suomelle. Näin ainakin asiantuntijat
ovat lausuneet asiasta, vaikka
viesti muotoillaankin toisin.
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Turvallisuus ja Puolustus 2012

Yhdessä turvalliseen arkeen
Maanpuolustuskiltojen liitto osallistui
omalla osastolla viime syksyiseen tapahtumaan Lahden messuhallissa. Arjen turvallisuuden muuttuminen oli
messuilla vahvasti esillä ja tapahtuma
oli rakennettu nimenomaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ympärille.
Käsitteenä yhteiskunnan kokonaisturvallisuus voidaan avata siten, että se tarkoittaa niitä keinoja, joilla se tehdään
yhdessä sotilaallisten ammattilaisten,
siviiliammattilaisten ja kansalaisten
kesken: mitä tehdään, miten varaudutaan, mihin varaudutaan ja kenen kanssa. Turvallisuus- ja Puolustus -messutapahtuma järjestettiin nyt kuudennen kerran. Ensimmäinen oli vuonna
1992 Helsingin Jäähallissa, teemana oli
maanpuolustus ja pääesittelijöinä Puolustusvoimat ja maanpuolustusjärjestöt.
Sen jälkeen tapahtuma on pidetty Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen messukeskuksissa. Tämä oli toinen kerta Lahdessa ja tapahtuman teema on kasvanut
maanpuolustustuksesta kokonaisturvallisuuteen sekä esittelijöiden kirjo
laajaksi otannaksi maanpuolustuksen ja
turvallisuuden edustajia, järjestöjä, viranomaisia ja yrityksiä. Seuraava tapahtuma järjestetään vuonna 2016.

Puolustusministeri Carl Haglund (rkp) vastaili messulavalla yläaste- ja lukioikäisten
koululaisten kysymyksiin.
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Varusmiessoittokunnan soittajat ehtivät kierrellä tutustumassa näytteilleasettajien
tarjontaan upeiden esiintymistensä välissä. Soittajien
kanssa keskustelee liiton
osastolla Kimmo Laaksonen
Sotilaspoliisi Eskadroona
Lahden Killasta.

Suomen Tulli tv-sarjasta tutut
Suski ja huumekoira Jörö antoivat monta etsintäesitystä
messuhallin ulkoalueella.

Kolme päivää kestänyt suurtapahtuma keräsi yli 13.000 kävijää. Tasainen vierailijoiden
virta ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostuneiden kysymykset ilahduttivat
myös Maanpuolustuskiltojen liiton messuosaston esittelijöitä. Lauri Säämänen Ratsumieskillasta (Lahden Eskadroona) esittelee messuvieraille liiton julkaisuja.

Teksti: Joel Sjögren

Suomalainen sotilasarvo takaisin

Adressi Lauri Törnin puolesta
Mannerheim-ristin ritari Lauri
Törni sai sodan jälkeen tuomion, josta presidentti J.K.
Paasikivi armahti hänet joulun alla 1948. Kuitenkin kaksi
vuotta armahduksen jälkeen
kenraali Aarne Sihvon esityksestä Paasikivi poistatti Törnin
upseeriluettelosta. Tapaus on
herättänyt kummastusta näihin päiviin asti. Sotilasarvoa ei
tuomiossa tai armahduksessa
mainita erikseen. Vuosikausia
on tehty töitä Törnin sotilasarvon palauttamiseksi. Ja tehdään edelleen.

Kansanedustaja Sulo Aittoniemi teki asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle
vuonna 2001. Kolme vuotta myöhemmin
saman teki kansanedustaja Bjarne Kallis.
Vastauksissa on mainittu, että sotilasarvon palauttamista olisi pitänyt anoa erikseen eikä Törni näin ole ilmeisesti tehnyt.
Törni värväytyi Yhdysvaltain asevoimien
palvelukseen ja hänet ylennettiin majuriksi. Törni katosi tiedustelulennolla
Vietnamissa vuonna 1965.
Vuonna 2005 oikeustieteiden tohtori Jussi Tapani tutki asian voimassa olleiden lainsäädäntöjen mukaisesti. Sotilasarvo oli menetetty tuomiossa, mutta
palautunut kansalaisluottamuksen mukana. Sen poistamisella upseeriluettelosta ei ollut oikeudellista merkitystä.
Selvitys toimitettiin oikeusministeriölle. Siihen ei koskaan saatu vastausta.

Perinnekilta
Työryhmä, joka koostuu Os. Lauri
Törnin Perinnekillan jäsenistä, on nyt
ajamassa esitystä, jossa valtionjohto
ottaisi virallisen kannan pitkän hiljaisuuden jälkeen. Mikään virallinen taho
ei ole asiaa kommentoinut. Kukaan ei
tunnu edes tietävän, kuinka juridisesti merkityksetön päätös kumottaisiin.
Myöskään upseeriluetteloa ei ole enää
olemassa, jolloin sinne ei voi ketään
konkreettisesti palauttaa. Silti tänäkin
päivänä eri instanssit ovat keränneet tuhansia nimiä adresseihin Törnin upseerinarvon palauttamiseksi.
Toivomme, että reserviläiset, jotka
haluavat olla mukana yrityksessä palauttaa se kunnia, joka kuuluu yhdelle Suomen merkittävimmistä sotilaista, käyvät

Käskynanto. Lauri Törni kertoo lyhyesti
tehtävän tarkkaan kuunteleville joukkueenjohtajilleen. Kuva: Lauri Törni, Legenda
(Petri Sarjanen ja Kari Kallonen, Revontuli,
2009)

Upseeri ja herramies. Raskaat taistelut eivät näkyneet nuoren kapteeni Lauri Törnin
kasvoilla. Kuva: Lauri Törni, Legenda (Petri
Sarjanen ja Kari Kallonen, Revontuli, 2009)

allekirjoittamassa adressin ja laittavat
sanan kiertämään. Jokainen voi omalla
panoksellaan auttaa projektin onnistumiseen. Muistettakoon vielä, että Törni on ainoa sotilas, jonka ympärille on
perustettu perinnekilta, hän oli mukana
suuret suomalaiset kilpailussa ja hän on
ollut suomalainen esikuva Hollywoodelokuvassa The Green Berets, jossa häntä
näyttelee John Wayne. Uskomme Törnin
upseeriarvon palauttamisen edesauttavan osaltaan myös Suomen maanpuolustushenkeä. Se olisi samalla arvokas
ele sotiemme veteraaneja kohti ja tekisi
viimeisen palveluksen yhdelle kautta aikojen suurimmista sotilaista, joka on laajasti tunnettu ulkomailla.

Lauri Törnin sotilasarvon palauttamisen puolesta allekirjoitettavan adressin
löydät nettiosoitteesta
http://www.adressit.com/lauritorninupseerinarvonpalauttamisenpuolesta
Voit myös mennä ensin osoitteeseen www.adressit.com ja etsiä sen hakusanoilla ”Lauri Törnin upseerinarvon palauttamisen puolesta”.
Adressi toimitetaan tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Tavoitteena on saada adressiin 5.000 nimeä. Toimi nyt. Kiitos.
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34. Pohjoismaiset Kiltapäivät
6. - 9.6.2013
Karjalan Prikaati, Vekaranjärvi
Päivien ohjelma-anti.
Tarkempi ohjelma on toimitettu mukaan ilmoittautuneille ja se on luettavissa
www.mpkl.fi/Tapahtumat
Torstai 6.6.
Avajaisseremonia ja lippujen nosto prikaatin keskuskentällä.
Marssi ja seppeleenlasku Kouvolassa.
Kouvolan kaupungin vastaanotto kaupungintalolla.
Veljesilta sotilaskodissa.
Lippujen lasku (vain lipunlaskijat).
Perjantai 7.6.
Lippujen nosto.
Esitykset elokuvasalissa: Pohjoismainen yhteistyö, Puolustusvoimauudistus, Valmiusprikaati ja sen
tehtävät, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) esittely, luento Nordic Battlegroup (NBG) ja elokuva.
Esitys ulkona: Prikaatin kalusto.
Ampumakilpailu ekoaseilla elokuvasalissa, ennakkoon valitut joukkueet.
Filmi elokuvasalissa: Framom främsta linjen, Åke Lindman.
Veljesilta sotilaskodissa.
Lippujen lasku (vain lipunlaskijat).
Lauantai 8.6.
Lippujen nosto.
Esitys Kymenlaakson vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta.
Rastikilpailu (kansalais- ja sotilastaidot), sekajoukkueet.
Vierailu Repoveden kansallispuistossa (Lapinsalmen silta).
Juhlaillallinen varuskunnan ruokalassa.
Veljesilta Sotilaskodissa.
Lippujen lasku (vain lipunlaskijat).
Sunnuntai 9.6
Aamiainen, kuljetukset lentokentille.
Toivotamme elämyksellistä suurtapahtumaa kaikille mukaan ilmoittautuneille kiltalaisillemme.
Tapahtumakooste julkaistaan Maanpuolustajassa 2/2013.
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Parhaiten opimme toinen toisiltamme

Viestintää
kiltatiedottajille

Kielenhuollon kouluttaja Taina Ruottinen
Sanataika Ky:stä vei osallistujat takaisin
koulun penkille, kun alettiin kartoittaa kirjoittajan kieliopillisia kompastuskiviä. Osallistujat saivat häneltä mukaansa hyödyllisen
tiivistelmän ”käsikassaraksi” kirjoitushetkiin.
Sinäkin voit pyytää sen toimistolta.

Maanpuolustuskiltojen liitto on järjestänyt jo viitenä vuotena MPK:n kurssina kiltatiedottajien koulutuspäivän.
Teemana on vuorovuosin sähköinen
viestintä ja perinteinen printtiviestintä. Viime syksynä pohdittiin tehokasta
otetta killan ulkoiseen tiedottamiseen ja
tunnettuuden lisäämiseen haasteineen
ja mahdollisuuksineen. Parityöskentelynä laadittiin lehdistötiedotteita ja
vuosikelloja eli viestintäsuunnitelmia.
Printtiviestinnän päivän toisena osiona
laitettiin kielenhuollon kiemuroita kuriin. Vuoropuhelu kouluttajien ja kahdeksasta killasta tulleiden osallistujien
kesken oli aktiivista ja antoisaa. Kiitosta
tuli erityisesti siitä, ettei päivä mennyt
läpi kalvosulkeisina vaan yhdessä keskustellen ja yhdessä tehden. Ensi syksynä kiltatiedottajien koulutuspäivän
teemana on sähköinen viestintä. Toivomuksia sen sisällöksi voi lähettää sähköpostiin toimisto@mpkl.fi

Viestinnän ja lehtityön moniammattilainen Juha Aaltonen TK-Tiedotuskillasta sai
osallistujat innostumaan mukaansatempaavalla esityksellään ulkoisen viestinnän haasteista, tavoitteista, työkaluista,
keinoista, mediasuhteista ja nykypäivän
vaatimuksista. Aaltonen totesi kiltatiedottajan kannalta miellyttävän tosiasian:
”Maanpuolustus on helppo aihe. Se on
vauhdikasta ja kiinnostavaa. Siihen liittyy
salaisuuksia. Huomattava osa väestöstä on
käynyt armeijan. Suomalaisilla on korkea
maanpuolustustahto. Maanpuolustukseen
liittyvistä tapahtumista ja kalustosta saa
hienoja kuvia. Maanpuolustus on pyyteetöntä vapaaehtoistyötä.” Kyllä näiden
näkökulmien luulisi helpottavan kiltatiedottajan tuskaa. ”Ottakaa tästä ilo irti!”,
Aaltonen totesi.

Koulutuksen workshopissa suunniteltiin parityönä Juha Aaltosen opastuksella valinnan mukaan joko lehdistötiedote, lehtiartikkeli tai
vuosikello eli viestintäsuunnitelma. Kuvissa parityöskentelyn touhussa vas. Marju Teperi (Varsinais-Suomen Kiltasisaret), Heikki Marttila
(Tutkamieskilta), Juha Ritari (Kymenlaakson Ilmakilta) ja Erkki Pohja (Lentotekniikan Kilta).
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Maanpuolustuskiltojen liitto
Perinneasemestaruuskilpailu 2013
Yleistä

Päijät-Hämeen kiltapiiri kutsuu osallistumaan MPKL:n
perinneasemestaruuskilpailuihin Hollolaan lauantaina 10.8.
Kilpailupaikka on Hämeen rykmentin ampumarata Hälvälässä.
Kilpailun johtajana toimii Marko Patrakka.
Kilpailu alkaa klo 10:00.
Asetarkastus alkaa klo 9:30 kilpailupaikalla.

Huomio

300m kivääriammunnassa suurin sallittu kaliiperi on 7,62mm

Lajit

Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m 3-asentoinen 10+10+10 ls.
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m makuu 30 ls
Puoliautomaatti kivääri 150m 3-asentoinen 10+10+10 ls.

Sarjat

H, H 50, H 60 / N ja N 50
Huom. Kilpailija voi kilpailla vain yhdessä sarjassa/laji. Joukkuekilpailua ei ole.

Osallistumismaksu

15€ / laji. Joukkuekilpailussa ei ole eri maksua.
Maksu pitää suorittaa viimeistään 15.7. tilille
Osuuspankki FI89 5612 4240 0061 56
Viite perinne-ase 2013

Ilmoittautumiset

Kilpailuun ilmoittaudutaan viimeistään 1.7.
sähköpostitse osoitteeseen markopatrakka@phnet.fi
Ilmoittautumisessa pitää mainita kilpailijan nimi, sotilasarvo,
sarja, piiri ja ilmoittajan yhteystiedot.
Ratakapasiteetin vuoksi osallistujien määräksi rajataan 300m kivääriammuntaan
100 ampujaa. Kilpailijat sijoitetaan eriin ilmoittautumisjärjestyksessä. Eräluettelot
ja muut kilpailuohjeet lähetetään osallistujille viikko ennen kilpailua.

Muuta

Kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi tai vakuutus.
Lisäksi on oltava tosite jäsenyydestä killassa tai yhdistyksessä.
Aseen hallussapitoluvat otetaan mukaan.
Huom. Kilpailuun otetaan mukaan myös muita kuin MPKL:n kiltojen jäseniä,
esimerkiksi RES:n jäseniä, mutta enintään 50 ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kilpailussa käytetään vain järjestäjän jakamia nilkkatyynyjä sekä
ampumamattoja (malli SA). Ratakaukoputkien käyttö on sallittu.
Kilpailumaksu maksetaan takaisin ainoastaan silloin,
kun osallistuminen on peruttu 15.7. mennessä.
Kilpailijoiden pitää perehtyä tarkoin perinneaseammunnan
sääntöihin ja noudattaa niitä.

Lisätietoja

Marko Patrakka
markopatrakka@phnet.fi
050 557 0761.
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Kiltalaisten
ampumakilpailu
Liitto järjestää kiltalaisille perinneaseen mestaruuskilpailun ensi kesänä.
Ilmoittaudu hyvissä ajoin mukaan. Kuvat: Inga-Katriina Maaniittu
Kilpailupaikka
Ajankohta
Aikataulu
Aseet
Lajit
Kilpailumaksu
Ilmoittautumiset
Tiedustelut

Hollola, Hälvälän ampumarata
Lauantai 10.8.2013
Asetarkastus klo 9:30, kilpailu alkaa klo 10:00
Perinnease pystykorva sekä muiden maiden vastaavat kiväärit
300m makuu 30 laukausta, 300m 3-asento 30 laukausta ja
150m 3-asento 30 laukausta puoliautomaatti kivääri (1900-1945)
15e / laji, joukkuemaksua ei ole
Sähköpostiin markopatrakka@phnet.fi
Marko Patrakka, 050 557 0761 tai markopatrakka@phnet.fi
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Liittohallituksen uudet

Jari Jurvanen,
40, Joensuu

Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta
Varusmies: Kontioranta 1998
Sotilasarvo: korpraali res.
Päivätyö: Pohjois-Karjalan
Osuuskauppa, ABC-päällikkö
Työhistoriaa: Yrittäjä ohjelmatoimisto-

Kuntosaliharjoittelu pitää miehen virkeänä ja
kiltakuntoisena. Jari Jurvanen jalkaprässissä.
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alalla melkein koko 90-luvun. Viimeiset
22 vuotta PKO:ssa eri tulosyksiköiden
päällikkönä sekä koulutus- ja asiantuntijatehtävissä.
Muut vapaaehtoinen maanpuolustuksen luottamustehtävät: Kiltatoiminnassa mukana vuodesta 1998. PohjoisKarjalan Prikaatin Killan hallitus. Mukana Pohjois-Karjalan ensimmäisessä
maakuntakomppaniassa.
Perhe: avopuoliso, kolme lasta ja kaksi
Englannin bulldoggia Onni ja Otto
Muita harrastuksia: kuntosaliliikunta
ja valokuvaus
MPKL:n liittohallituksen tärkein
tehtävä: Toimia liiton operatiivisena
työryhmänä, johon on valittu henkilöt mahdollisimman kattavasti ympäri
maata ja eri aselajiedustuksia noudattaen. Tarkoituksena on kehittää palveluja jäsenjärjestöjen käyttöön, valvoa
ja edistää jäsenjärjestöjen etuja sekä
toimia linkkinä jäsenjärjestöjen ja yhteiskunnan eri tahojen välillä. Jatkossa
on myös suuri rooli kehittää yhteistyötä

muiden keskusjärjestöjen kanssa sekä
olla vakauttamassa liiton taloudellista
tilannetta. Koulutusyhteistyö ja sen kehittäminen MPK:n kanssa on erittäin
tärkeää.
Tervehdys kiltalaisille ja kiltatoiminnasta kiinnostuneille: Nuoremman
polven kiltalaisena haastaisin mukaan
lisää aktiivisia nuoria sekä toimeliaita
aikuisia. Olemme muutamien vuosien
päästä tilanteessa, että upeat leidimme
ja vanhat jermumme eivät enää jaksa
toimia. Jos meillä ei ole nyt uutta sukupolvea kasvamassa ja myöhemmin ottamassa vastuuta toiminnasta, perinteet
eivät siirry sukupolvelta toiselle, tärkeät
suhteet jäävät syntymättä ja arvokas työ
on kohta vain muisto historiikin sivuilla. Tule siis mukaan arvoon tai asemaan
katsomatta ja luo itsellesi uusi sosiaalinen verkosto. Mukana on samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa on varmasti
mielekästä puuhastella oman aikataulun sallimissa rajoissa. Kilta on mukava
harrastus ja se tuo sisältöä elämään.

vahvuudet

Sami Kesäjärvi,
47, Espoo
Helsingin Sotilaspoliisikilta,
Kaartin Kilta
Varusmies: 6.86-5.87 PsPionK / PsPr
Sotilasarvo: Kapteeni res.
Päivätyö: Yhdistelmä koti-isää ja
konsultti-yrittäjää

Muut vapaaehtoisen maanpuolustuksen luottamustehtävät: Helsingin
Sotilaspoliisikillan hallitusjäsen, Kaartin Killan puheenjohtaja, Etelä-Suomen kiltapiirin sihteeri
Perhe: Vaimo ja poika
Muita harrastuksia: ammunta, lukeminen, monipuolinen kuntoliikunta,
urheilevan pojan autonkuljettaja
Motto: Elämän tarkoitus on taistelu
entropiaa vastaan (toim.huom. entropia = ilmaisee epäjärjestyksen määrän
systeemissä)
Tervehdys kiltalaisille ja kiltatoiminnasta kiinnostuneille: Toiminta
on juuri sitä mitä itse teet. Killat voivat
tarjota mahtavat puitteet. Etsi omasi!

Sami Kesäjärven oikea ampumaharrastus
lienee järeämmillä aseilla, mutta tässä
testataan ekoasetta.

MPKL:n
liittohallitus
2013

Puheenjohtaja
Mikkola Pauli, Kirkkonummi
Ratsumieskilta ry
puheenjohtaja@mpkl.fi
0400 409 469

1. varapuheenjohtaja
Patrakka Marko, Lahti
Sotilaspoliisieskadroona Lahden
Kilta ry
markopatrakka@phnet.fi
050 557 0761
2. varapuheenjohtaja
Mikkonen Matti, Valkeala
Karjalan Prikaatin Kilta ry
matti.mikkonen@pp.inet.fi
040 583 9872
Jäsenet
Boström Per-Elof, Kristiinankaupunki
Österbottens försvarsgille Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf
per-elof.bostrom@krs.fi
040 708 8030
Hakkarainen Arno, Vantaa
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry
arno.hakkarainen@gmail.com
050 383 5486
Jurvanen Jari, Joensuu
Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry
jari.jurvanen@sok.fi
050 343 2030
Kesäjärvi Sami, Espoo
Helsingin Sotilaspoliisikilta ry
sami.kesajarvi@gmail.com
050 60 481
Suhonen Seppo, Oulu
Pioneeriaselajin Liitto ry /
Pohjan Pioneerikilta ry
seppo.suhonen1@luukku.com
040 552 4678
Suonperä Juha, Jyväskylä
Ilmavoimien Kiltaliitto ry
juha.suonpera@gmail.com
045 266 8089
Tuomaranta Marjo, Turku
Varsinais-Suomen Kiltasisaret
marjo.tuomaranta@gmail.com
050 410 4697
Enemmän liiton yhteystietoja löytyy
www.mpkl.fi/Liittohallitus
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Merkittäviä kehityspäätöksiä liittokokouksessa

Lähtökohtana kiltatoiminnan etu
Maanpuolustuskiltojen liitto siirtyy ensi vuoden alusta veljesjärjestöjen RES ja RUL kanssa yhteiseen jäsenrekisterijärjestelmään.
Kukin liitto näkee edelleen vain omat tietonsa ja vastaa omasta
rekisteristään. Liitot eivät pääse näkemään tai käsittelemään
toistensa rekistereitä. Samassa yhteydessä liitto alkaa periä jäsenmaksut suoraan kiltajäseniltä kiltojen puolesta. Tämä vapauttaa kiltojen resurssit tehokkaammin kiltatoimintaan. Liiton osuus
jäsenmaksuista on jo pitkään laahannut jäljessä kulukehityksestä. Myös se korjattiin tälle vuosituhannelle. Helsingissä liiton
50-vuotisjuhlien jälkeen kokoontunut liittokokous oli yksimielinen kaikista kehitystoimenpiteistä.

Uusi jäsenrekisterijärjestelmä on automatisoitu siten, että kun jäsen maksaa
jäsenmaksun, se kirjautuu seuraavana
yönä jäsenrekisteriin. Näin kilta tietää
joka hetki, kuka on maksanut, kuka ei.
Liitto tulouttaa killan tilille sovituin väliajoin maksetuista jäsenmaksuista killan osuuden. Liitto huolehtii myös karhulaskujen lähettämisestä.
Jokainen kilta saa tarpeellisen määrän käyttäjätunnuksia rekisteriin (esimerkiksi puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, jäsensihteeri). Kiltojen
rekisterikäyttäjät näkevät vain oman
kiltansa jäsenet. Liiton toimisto näkee
kaikkien kiltojen jäsenten tiedot kuten
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tähänkin asti. Uudessa rekisterissä on
parannuksena myös se, että henkilöllä
on vain yksi henkilökortti rekisterissä
ja siitä näkyvät kaikki hänen jäsenyhdistyksensä (myös RES:n ja RUL:n jäsenyys). Korttiin tehdyt muutokset päivittyvät kaikkiin liittoihin ja jäsenyhdistyksiin. Tämä on huomattava parannus
verrattuna nykyiseen, jossa jäsenellä on
niin monta henkilökorttia kuin jäsenyyksiäkin.

Kehätiedon Kiltarekisteri
Uuden jäsenrekisterin tarjoaja on Kehätieto ja rekisterin nimi on Kehätieto
Kilta. Se on nettiselaimella käytettävä

sovellus, joka pohjautuu Microsoftin
tuotteisiin ja Kehätiedon omaan ohjel
mistotuotantoon. Käyttöliittymä noudattaa HTML 4.0 -standardia.
Kehätieto Kilta -rekisteri on modulaarinen sovellus. Moduuleista valitaan
asiakkaan tarpeisiin sopivat ja tarvittaessa moduuleita räätälöidään asiakaskohtaisesti. Kehätieto tekee jatkuvasti
myös uusia moduuleita asiakkaiden
tarpeiden mukaisesti.
Siirtyminen yhteiseen jäsenrekisterijärjestelmään on ensimmäinen pään
avaus liittojen viime vuonna käynnistyneessä yhteistyössä. Jatkossa tarkastellaan muun muassa yhteistä kustannustoimintaa ja taloushallintopalveluja.
On tärkeää, että Suomen kolmanneksi
suurimpana maanpuolustusjärjestönä
Maanpuolustuskiltojen liitto on mukana tässä yhteistyössä. Ke
hätieto Kilta
-rekisteri on suunniteltu erityisesti järjestöjen tarpeisiin sopivaksi liiton koko
toiminnan kattavaksi tietojärjestelmäkokonaisuudeksi. Siinä on lukuisia
ominaisuuksia, joista mainittakoon perustietojen ylläpidon lisäksi muutamia:
• lehtitilauksien hallinta
• kurssi- ja tapahtumarekisteri
• tapahtumiin liittyvät tiedot (hinnat,
ilmoittautumisten hallin
ta, ohjelma- ja kurssitulosteet)
• luottamustoimien ja ansiomerkkien
tallennus
• viestintä- ja poimintatoiminnot
• monipuoliset haku- ja tulostetoiminnot
• kohdennettu sähköpostien (liitteineen ja linkkeineen) ja tekstiviestien lähetys
• raportit ja tilastot ja
• jokaisen jäsenen mahdollisuus päivittää omia tietojaan.
Kiltarekisterin etuja ovat muun muassa:
• merkittävä helppokäyttöisyys ja
pieni koulutuksen tarve
• nopea tietojen haku
• monipuoliset ja helpot poimintaominaisuudet

•
•
•
•

valmiit raportit ja tilastot yhdellä
klikkauksella
mahdollisuus räätälöidä täysin vastaamaan asiakkaan tarpeita
ei ole käyttäjämäärään sidottuja lisenssikuluja ja
rekisteriä kehitetään asiakkaan toiminnan muutosten mukaan, jolloin rekisterin odotettu käyttöikä on
8-10 vuotta.

Koekäyttö alkaa syksyll
Uuden jäsenrekisterin koekäyttö alkaa
ensi syksynä. Innokkaina testikiltoina
mukaan ilmoittautuivat Rakuunakilta,
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ja

Porin Rykmenin - Porin Prikaatin Kilta. Isoja kiltoja, mutta kaikki rekisterin
ominaisuudet toimivat samoin kaiken
kokoisissa killoissa, niin pääkilloissa
kuin paikalliskilloissakin. Kolmen ison

killan koekäyttö mahdollistaa rekisteritoimintojen varmistamisen ennen kuin
vanha rekisteri jää historiaan ja uusi
käynnistyy ensi vuoden alusta.

Haluatko kysyä lisää?
Jäikö jokin askarruttamaan?

Kysy, niin selvitämme. Julkaisemme kysymyksiä (nimettöminä) ja
vastauksia mahdollisesti myös liiton kuukausitiedotteissa sekä
Maanpuolustajassa 2/2013.
toiminnanjohtaja@mpkl.fi tai 040 554 8862 (Siikander)
toimisto@mpkl.fi tai 040 554 8805 (Maaniittu)

Loistava, monien mahdollisuuksien muutos
Meidän on oltava ajassa mukana ja kehitettävä toimintoja entistä joustavimmiksi. Jäsenrekisterin tulevat muutokset helpottavat kiltojen hallinnointitoimia ja rutiineja pystytään siirtämään enemmän operatiiviselle sektorille. Tämä vapauttaa
keskittämään toiminnot vahvemmin kentälle. Papereiden
ja jäsenluettelojen paikallinen tarkastaminen on aikaa
vievää hommaa. Se kannattaa jättää ammattilaisten hoidettavaksi.
Jäsenmaksun korotus oli
tarpeellista päivittää vastaamaan kulurakennetta. Kahden euron korotus ei saa olla
kynnyskysymys toimivalle
killalle. Se on kohtuullinen ja
samalla se takaa vahvat tukitoiminnot killoille.
Maanpuolustuskiltojen
liittokokous Helsingissä oli
kaikissa tehdyissä päätöksissä yksimielinen. Se osoitti,
että liiton tekemää työtä arvostetaan kiitettävällä tavalla.
Tuetaan liittoa ja sen tekemää
arvokasta maanpuolustustyötä, se on meidän kaikkien
Heikki Haimi vuoden 2011
etu.
Pysytään ajassa mukana
Rakuunapäivillä. Rakuunaja annetaan tunnustus ja tuki
kilta palasi liiton jäseneksi
viime vuonna. ”Liiton jäsenliittomme mittavalle työlle toirekisteriin ja jäsenmaksujen
mintojen kehittämiseksi.
perintään tuleva muutos on
merkittävä pointti lisäämään
varmuuttamme siitä, että paluu liittoon oli oikea valinta”,
hän sanoo. Kuva: Pekka Hakuli

Rakuunaterveisin
Heikki Haimi, Lappeenranta
Rakuunakilta ry

Nykyinen Sebacon-järjestelmä on toiminut meitä
tyydyttävällä tavalla. Koen
kuitenkin saamani ennakkotiedon perusteella uudessa jäsenrekisterissä parannukseksi muun muassa
monipuolisen tiedonkulun
parantumisen. Jäsenet saadaan aktivoitumaan kiltatoiminnasta, kun voimme
esimerkiksi tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista Eino Järvinen on hoitanut
jäsenille joukkotekstivies- kaikki kiltansa talouteen liittyvät asiat jo vuosikymmeniä.
tein.
Hänellä on pitkän kokemuksen
Omassa, yli tuhan- tuoma näkemys siitä, mitkä tanen jäsenen killassani, jä- vat ovat toimivia ja tehokkaita,
senmaksujen perintä on mitkä tavat kaipaavat kehitysnytkin hoidettu asianmu- tä. Kuva: I-K. Maaniittu
kaisesti liiton tarjoamalla jäsenrekisterillä. Haluan kuitenkin ajatella muutaman
vuoden eteenpäin. Löytyykö jatkajaa? Työ on yksinäisen
puurtajan hommaa.
Kahden euron korotus jäsenmaksuun voi vaikuttaa toki
suurelta. Luettuani liiton tilinpäätöksen vuodelta 2012, voi
vain todeta vaihtoehdot: joko jäsenmaksua korotetaan tai
kuluja karsitaan. Tuloksen saaminen edes nollatasolle edellyttäisi merkittävää kulukarsintaa. Se aiheuttaisi toiminnan
oleellista vähentämistä. Toivon, että yhteistyö jäsenrekisteriasiassa tuo säästöjä tai ainakin vähentää kustannuspaineita. Toivon myös, että liitto saa tämän avulla lisää jäsenkiltoja. Se vahvistaa tulevaisuudessa toimintamahdollisuuksia ja se kaikki koituu kiltojen ja sen jäsenten hyväksi.
Terveisin, Eino Järvinen, Säkylä
Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry
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Teksti: Pekka Kunnas

Meidän on hyvä tietää huomennakin

Sotaveteraanien perintö

tallennettiin Porvoossa
Kerroimme Maanpuolustajassa
1/2011 Porvoon seudun kampanjasta, jossa vapaaehtoiset
keräsivät sodanaikaista perintöesineistöä. Tämä sai alkunsa
kirjelmästä, jonka seudun veteraaniyhdistykset ja maanpuolustushenkiset yhteisöt jättivät
muutama vuosi sitten Porvoon
kaupunginhallitukselle veteraanien perinnehuoneen perustamisesta. Tarkoituksena on
pelastaa jälkipolville sota-ajan
perinnettä. Sen aika oli silloin
ja sen aika on nyt. Veteraanien
sukupolvi ikääntyy vääjäämättä. Emme saa antaa tuon arvokkaan perinnön hävitä. Työssä on
nyt päästy pitkälle. Asiantuntijoiden avulla sotamuistoja ja
niiden tarinoita saatiin talteen
ilahduttavan paljon.

meroitiin ja siitä laadittiin luovutuskirja kahtena kappaleena. Toinen kappale
arkistoitiin ja sen mukaan esineet myöhemmin luetteloitiin. Toinen annettiin lahjoittajalle. Lisäksi kirjoitimme
ihan manuaalista keräysvihkoa, johon
kerääntyi 132 lahjoittajan nimeä. Keräyksen vastaanotto- ja varastotila oli
WSOYTALOssa Porvoon keskustassa.
Esineitä myös noudettiin veteraanien
kotoa. Kaikista esineistä pyrittiin kirjaamaan ylös esineen käyttäjä tai tekijä,
valmistumisaika ja -paikka sekä esineen
vanha ja uusi tarina.
Porvoon museo totesi, ettei esineistöä saada esille minkäänlaiseen näyttelyyn, koska määrärahoja esineistön
tarkkaan luettelointiin ja digikuvauk-

seen saati näyttelytilan vuokraan ei hyvästä tahdosta huolimatta onnistuttu
saamaan. Ja taas museo alkoi kouluttaa
vapaaehtoisia, joita löytyikin luetteloinnin suureen urakkaan riittävästi. Työtunteja tuli huikea määrä yhden kevään
aikana. Luettelointi valmistui suunnitellusti eikä koko keräyksestä tullut kaupungille kustannuksia.
Museon yhteyshenkilönä ja asiantuntija-apunamme toimi amanuenssi Juha Jämbäck, joka tulosti kunkin
esineen luettelointilehdet ja digikuvat
mappiin, joka luovutettiin Porvoon
museonjohtaja Merja Herraselle, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujulalle
ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaj Bärlundille. Kaikilta saimme

Keskustelut ja avustusanomukset eivät
tuottaneet toivottua tulosta kaupungin
ja museon taholta. Niinpä seudun veteraani- ja maanpuolustusyhdistykset
käynnistivät vapaaehtoisvoimin sotaaikaisten puhdetöiden, kirjallisuuden,
lehtien, muistiinpanojen, kirjeiden, valokuvien, asusteiden, sotavälineiden,
kunniamerkkien sekä muiden esineiden ja sotamuistojen keräämisen. Keräysvastaavat osallistuivat Porvoon museon järjestämään lahjakirjan täytön ja
esineistön kirjaamisen koulutukseen.

Työtä, jolle ei voi laskea
tuntitaksaa
Lahjoitusesineiden vastaanotto aloitettiin syyskuussa 2010. Kukin esine nu36 | Maanpuolustaja 1 | 2013

Hyvin mielenkiintoinen lahjoitus oli kenraali Pajarin rintamalla käyttämä komentotuoli,
jonka rakensi joukkoihinsa kuulunut puuseppä. Miten tuoli kulkeutui sen luovuttajan,
Jukka Ylöstalon kesämökille, onkin sitten jo oma tarinansa. Kuvassa Pekka Kunnas ja Raili
Korpiluoma Itä-Uudenmaan maanpuolustuskillasta. Kuva: Inga-Katriina Maaniittu

mittavat kiitokset tästä merkittävästä,
aikaavieneestä ja erityisen tärkeästä perinnetyön urakasta.

Tavoitteena on pysyvä näyttely
Kaikkien keräykseen ja luettelointiin
osallistuneiden harras toive onnistui.
Esineistö saatiin näyttelyyn viime vuoden itsenäisyyspäiväjuhlien yhteyteen
Porvoon Taidetehtaalle. Toivomme sen
päätyvän ajan myötä pysyvään kaupungin ylläpitämään näyttelytilaan, jossa

olisi perusripustus ja vaihtuvateemaisia
näyttelyjä muistuttamassa nykyihmistä sodanajan vaatimattomista oloista ja
opastamassa erilaisiin selviytymismahdollisuuksiin.
Kaikkien on hyvä tietää vielä huomennakin, millaisin uhrauksin Suomen

itsenäisyys säilytettiin. Osa tästä tiedosta on sotaveteraaniemme arvokasta
perintöä. Osa sodanaikaisesta historiasta on luettavissa myös esineistöömme
kuuluvista, kirjoiksi sidotuista sanomalehdistä.

Erkki Pihlapuron lahjoittama
kirja ja luovutusasiakirja täytettynä. Kuva: Pekka Kunnas

Perinne-esineistön saldo
Porvoon seudulla.
• 208 esinettä
• 239 kirjaa ja lehteä
• 707 asiakirjaa ja kirjettä
(2 kirjekokoelmaa,
joissa 577 kirjettä)
• viisi valokuva-albumia,
joissa 384 kuvaa
• 253 yksittäistä kuvaa ja
• kaksi videota

Lisätietoja voit kysyä kirjoittajalta
Pekka Kunnas
pekka.kunnas@renor.fi
0400 717 107

Ammuntamerkit eräästä
esineistön asepuvusta. Kuva:
Pekka Kunnas

TILAA
PIONEERIPAITA!
Kaksipuoleinen painatus valitsemallasi
selkätekstillä
Tampereentie 20, Hämeenlinna, puh (03) 682 4600
toimisto@museomilitaria.fi, www.museomilitaria.fi
Avoinna: ma-su 1.6. - 31.8. klo 10.00 - 18.00 ja
1.9. - 31.5. klo 11.00-17.00.

Museo Militaria on tykistö-, pioneeri- ja viestiaselajien
historiaa esittelevä sotahistoriallinen museo.
Museon näyttely on rakennettu kolmikerroksiseen
näyttelyrakennukseen siten, että kävijä etenee vuosisadasta
toiseen selkein opastuksin. Museon auditoriossa esitetään
sotien aikaa käsitteleviä elokuvia ja ulkonäyttelyalueella kävijä
voi tutustua museon raskaampaan kalustoon.
Museolla toimii myös Lounasravintola Militaria
ja Militaria Shop.
Tervetuloa tutustumaan kolmen aselajin museoon!

Tekstivaihtoehdot:

Tee tilaus osoitteessa vs.lspioneerikillat.net
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Kiltalaisen viihdenurkka
TV-vinkki

Hullu Juttu antoi
äänen kilta-aktiiville

Antti Rautiainen Santahaminassa
MPKL:n Turposeminaarissa 2013.

Toimittaja Marjut Tervola otti yhteyttä
liittoon ja tiedusteli TV2:n Hullu juttuohjelmaan vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan aktiivista kiltajäsentä arvioimaan, mikä on maanpuolustuksen
merkitys yhteiskunnassa ja miksi se
on edelleen tärkeää ja tarpeellista sekä
kertomaan, miksi hän itse haluaa olla
mukana toiminnassa. Haastatteluun
valittiin Rannikkojääkärikillan puheenjohtaja Antti Rautiainen. Haastattelu
tehtiin ja kuvattiin Rautiaisen kotona
Veikkolassa, Kirkkonummella ja se tulee osaksi Hullu juttu -asiaohjelmaa,
jossa on aiheena pohtia nuoren ihmisen näkökulmasta mennäkö armeijaan

Kypärä, joka on ollut Rautiaisen vaimon
jatkosodassa kaatuneen (k. 2.2.1944) sukulaisen käytössä. ”Omalla karmaisevalla
tavallaan myös se motivoi minua tässä
rauhaa ylläpitävässä vapaaehtoistyössä”,
Rautiainen sanoo.

vai valitako siviilipalvelus tai kieltäytyminen. Ohjelmassa käydään myös laajempaa keskustelua maanpuolustuksen
merkityksestä ja Suomen osallistumisesta kansainväliseen kriisinhallintaan.
Tietojemme mukaan ohjelma esitetään
syyskuussa. Muistutamme siitä lähempänä ajankohtaa liiton sähköisessä tiedotteessa. Kuvat: Rautiaisen arkisto

Kesäyön marssi järjestetään lauantaina 8.6. Pirkkalassa. Yhteislähtö on kello 12.00.
Marssireitiksi voi valita 6, 12, 23 tai 38 kilometrin lenkin. Pirkkalan ja Lempäälän ulkoilualueiden maastoon voi tulla marssimaan perheen, ystävien, työporukan, ryhmän
tai joukko-osastojen osaston kanssa. Osallistumismaksu on 40 e/hlö, alle 15-vuotiaat
voivat osallistua perhereiteille maksutta aikuisen seurassa. Ilmoittautuminen on käynnissä 2.6. asti tapahtuman nettisivuilla www.kesayonmarssi.fi
Lisätietoja lkka.tilli@mpk.fi tai 040 763 6964 ja kristiina.slotte@mpk.fi tai 050 525 0022.

Kunnianosoitus lottien työlle
Lotta Svärd -järjestö perustettiin 1921
kansan puolustustahdon ja siveellisen
kunnon kohottamiseksi sekä avustamaan
suojeluskuntajärjestöä
vapaaehtoisessa maanpuolustustyönssä. Järjestö kehittyi voimakkaasti ja kasvoi maailman
suurimmaksi naisten aseettomaksi vapaaehtoiseksi maanpuolustusjärjestöksi.
Vuonna 1944 siihen kuului jo 240.000
vapaaehtoista jäsentä. Järjestön ja lottien uhrautuvaa, urheaa ja monipuolista
maanpuolustustyötä kuvaava Rivilottadokumenttielokuva valmistui 1943. Elokuva kuvattiin talvella 1941-1942 monilla
sotatoimialueen paikkakunnilla. Kamerat vierailevat lottakanttiineissa, ilmavalvonnassa ja sotasairaaloissa. DVD-kooste sisältää kaikki keskeiset säilyneet Lotta
Svärdiä esittelevät elokuvat 1920-luvulta
38 | Maanpuolustaja 1 | 2013

aina järjestön lakkauttamiseen 1944. Rivilotan lisäksi siinä on seitsemän lyhytfilmiä, muun muassa Lottien valistus- ja
leiripäivät Tuusulan Päällystökoululla
1927, Lottapäivät Helsingissä 1931 ja Lottatyttö (1944). Osa filmeistä on suomeksi
tekstitettyjä mykkäelokuvia. DVD:n hinta on 19,50 euroa + postikulut 5,50 euroa.
Tilaukset
* sähköpostitse tilaukset@portaalilehti.fi
* soittamalla 010 422 6590
* faxilla (03) 437 8591
Mainitse tilauksessasi
* Tilaajan nimi
* DVD:n nimi ja määrä
* Toimitusosoite
* Laskutusosoite,
jos se on eri kuin toimitusosoite

Hanssin-Jukka sai oman konsertin

Verkatehtaalla kajahtavat
siivekkäät sävelet
Hanssin-Jukka DC2 oli ilmavoimien
ensimmäinen kuljetuskone, joka ostettiin Hollannin KLM:ltä Ruotsissa
kerätyillä varoilla. Se lennettiin 1940
Suomeen ja luovutettiin ilmavoimille.
Näitä DC2-koneita tehtiin Kaliforniassa Douglasin tehtailla 156, joista vain
muutama on jäljellä.
Hanssin-Jukka on lajissaan ainutlaatuinen. Kone palveli talvi- ja jatkosodassa ja sillä kuljetettiin muun muassa
haavoittuneita. Kone palveli 1950-luvun puoliväliin. Sen jälkeen siitä tehtiin
kahvio vuosiksi 1959-1981 Hämeenlinnaan linja-autoaseman kupeeseen.

Kahvio-sanasta koneen katolla tuli uusi
sana suomen kieleen. Tämän vaiheen
jälkeen Karjalan Lennoston Kilta pelasti koneen kansalaiskeräyksen turvin
ja kone vietiin ilmavoimien varastoon
Tikkakoskelle. Ilmasotakoulun Kilta, joka oli aiemmin entisöinyt Bristol
Blenheim BL-200:n, otti vastuulleen
myös Hanssin-Jukan ja entisöi koneen
näyttelykuntoon vuosina 2010-2011.
Hanssin-Jukka-konsertin tarkoituksena on kertoa kunniakkaan ja ainutlaatuisen koneen kiinnostavista vaiheista
sanoin, kuvin ja sävelin.

Hämeenlinnalaisen Erkki Heleniuksen albumista löytyi kuvamuisto keväältä 1946.
Helenius oli yhdellä lennolla HanssinJukassa radiosähköttäjänä. Kuvassa kone
on Parolan lentokentällä. Helenius katsoo
ulos ohjaamosta.

Hanssin-Jukka-konsertti
Hämeenlinnan Verkatehas,
os. Paasikiventie 2
Torstaina 30.5. klo 19:00-21:00

Ilmasotakoulun Kilta teki vuosina 2010-2011 suuren urakan ja entisöi Luonetjärvellä kaarihallissa 30 vuotta levänneen Hanssin-Jukan. Koneen vaiheista sekä killan tekemästä suuresta urakasta kerrottiin Maanpuolustajassa 2-2011. Kuvassa entisöity Hanssin-Jukka.
Kuva: Jorma Kelo

Ilmavoimien Big Band
Tangokuningatar
Jenna Bågeberg
Tenoriluutnantti Raimo Salo
Liput 25 euroa Verkatehtaalta ja
Lippupalvelusta

Lukunurkka:

Ilmojen halki auttamaan
Lentosairaankuljetuksen ansiokas tie
nykypäivään on kulkenut kuumailmapalloista lääkärihelikoptereihin. Toiminnan painopiste on vaihtunut sairaankuljetuksesta erikoislääkäritasoiseen ensihoitoon. Tärkeimmäksi on
osoittautunut potilaan tavoittaminen
mahdollisimman nopeasti ja hoidon
aloittaminen kohtaamispaikalla. Siitä,
miten tähän on tultu, kertoo kirjamme,
jonka aikaperspektiivi ulottuu 1800-luvulta tälle vuosikymmenelle.
Kielet: suomi
Koko: A4

Kuvia: 50
Sivuja: 240
Kovakantinen
Kirjoittajat: Pertti Kiira ja
Antti Järvinen
Kustantaja: Ensihoidon Konsultointi Tmi
Painopaikka: Oy NordPrint Ab,
Helsinki, 2013
Myynti: kirjakaupat ja sähköpostitse
kirjatilaus@acomen.net
ISBN 978-952-67904-0-4 (sid.)
Hinta: 43,00 € (sis. alv. 10%)
Kirjan tarkempi esittely:
www.acomen.net/esittely_101.html
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Vuoden kiltalainen
Eino Järvinen, Porin Rykmentin Porin Prikaatin Kilta

Säkyläläinen Eino Järvinen on hoitanut yksin suuren kiltansa (yli tuhat jäsentä)
jäsenrekisterin, jäsenmaksuperinnän, kaiken rahaliikenteen laskutuksineen
sekä tilinpäätöksen. Järvinen on myös killan jäsenlehden, Porilaisen, taloudenhoitaja. Hän huolehtii myös ansiokkaasti killan päivittäisestä tiedottamisesta
muun muassa killan nettisivuilla. Ennen kaikkea Järvinen on toiminut vahvasti
killan hallinnon uudistajana ja kehittäjänä.
”Miehellä on kaksi tilannetta, jolloin menee sanattomaksi: toinen on se, kun
vaimo puhuu ja toinen on hyvin lähellä sitä tilannetta, jossa minä nyt olen.
Kiitokset tästä arvokkaasta huomionosoituksesta, tämä on minulle valtavan
tärkeä asia”, Järvinen totesi ja kertoi myös hiukan taustaa miten tähän on päädytty. ”Vuonna
1986 aloin innostua kiltatyöstä ja kiltani silloinen varapuheenjohtaja tiedusteli, olenko halukas tulemaan mukaan aktiivisemminkin. Olin killan hallituksen jäsenenä vv. 1987-2008, jonka
jälkeen tarkoitukseni oli jättää kiltavastuut vähemmälle. Jatkoin kuitenkin taloudenhoitajana.
Siinä kävikin niin, että työt vain lisääntyivät”, Järvinen sanoi ja kertoi laskeneensa pelkästään
kokouksia olleen 25 vuoden aikana yli 300. ”Hallitustyössä kanssani samaan aikaan on ollut
noin 60 henkilöä. Yksikään vuoden 1987 henkilöistä ei ole enää mukana. Mukana on ollut
muun muassa yhdeksän prikaatikomentajaa ja nyt jo neljäs puheenjohtaja on ’kulumassa
pikkuhiljaa loppuun’. Meikäläinen vaan tuntuu jatkavan”, hän nauroi. ”Yksi hyvä syy sille on,
että vuoden 1987 taloudenhoitaja sanoi minulle ’kuule poika, olen ollut 20 vuotta taloudenhoitajana, että jos siihenkin pystyt’. No nyt on 25 tilinpäätöstä takana, 30 voisi olla ihan hyvä, niin
voin sitten sanoa vuorostani jollekin ’kuule poika…’”.

Vuoden

Liitto onnittele
ansiokkaasta k

Vuoden joukko-osastolehti
Korpisoturi (Pohjois-Karjalan
Prikaatin Kilta)
Selkeä taitto ja kuvitus on lukijaystävällinen. Vakiintunut
taitto on tehnyt lehden ilmeen tutuksi. Joukko-osaston mukainen värimaailma. Monipuolinen tietomäärä. Selkeästi
aiheittain jäsennelty sisältö. Näyttävät kiltapalsta-sivut.
Sopivasti myös kevyempiä, esimerkiksi harrastusartikkeleita.
Näköislehti on luettavissa netissä. Lehden päätoimittaja on
Martti Koivula. Lehden kiltasivuista vastaavat killan tiedottaja Jari Jurvanen ja puheenjohtaja Antti Toivola.

Vuoden nettisivut
Ratsumieskilta

Upea, näyttävä ulkoasu. Tyylikäs kuvien ja värien käyttö.
Säännöllistä päivitystä. Tapahtumakalenteri. Ei ole ympätty liikaa tavaraa, mutta kaikki oleellinen löytyy. Fonttien
ja värimaailman tasapaino on silmälle ystävällinen. Sivuston osoite on www.ratsumieskilta.fi
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Olemme ylpeitä si

Vuoden kiltalehti
Pilven Veikko (Ilmavoimien Kiltaliitto)

Vakiintunut, tuttu ulkoasu ja kompakti toimiva koko. Runsaasti monipuolisia tietoartikkeleita. Miellyttäviä henkilöhaastatteluja. Asiantunteva ote lehden teossa.
Lehti kuvastaa sitä, että sitä tehdään kiltalaisen näkökulmasta yhteistyötahoja
unohtamatta. Lehdellä on varmasti suuri merkitys kiltahengen ylläpitäjänä. Näköislehti on luettavissa netissä. Lehden päätoimittaja on Heikki Lahtela.

palkitut

ee lämpimästi
kiltatyöstänne.

Vuoden kilta
Pohjan Pioneerikilta

Koulutustilaisuuksien suuri lukumäärä. Kouluttajien suuri osuus jäsenistöstä. Järjestettyjen
tilaisuuksien määrä ja laajuus. Jäsenmäärän kasvu. Kuvassa yllä oik. vuoden killan puheenjohtaja Iikka Ellilä Oulusta ja ansiokkaasta kiltatoiminnasta komean palkintolautasen hänelle
ojentanut liiton puheenjohtaja Pauli Mikkola.

iitä, mitä te teette.

Vuoden kilta 1. kunniamainta: Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta,
puheenjohtaja Marko Patrakka, Lahti
Vuoden kilta 2.kunniamaininta: Turvakurssin Kilta,
puheenjohtaja Outi Siltaniemi, Järvenpää (kuvassa yläoikealla)

Vuoden henkilökohtainen
erikoiskunniamaininta
Jukka Ahonen, Helsinki
Kaartin Jääkärirykmentin Kilta
Erinomainen ja esimerkillinen killan liikunta- ja marssiosaston
perustamissuunnitelma. Ahonen on kuvassa vasemmalla.

Vuoden kunniamaininnat lehtiartikkeleista

* Hakku, Pohjois-Suomen alueraivaamisen erityispiirteet,
kirj. Kai Mehtomaa
* Kaartin Jääkäri, Sotilaita ja luonnonrikkautta, kirj. Jarmo Nieminen
* Piipari, Joukko-osastojen soittokunnista varuskuntasoittokunniksi,
kirj. Kari Laitinen Jukka Vuolion käsikirjoituksesta postuumisti (Laitinen kuvassa oikealla)
* Porilainen, Yhteinen vastuumme on, että emme ikinä unohda,
kirj. Johannes Laaksonen (lue artikkeli ss. 44-45)
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Itsenäisyyspäivän kiltaristit
Kiltaristi

Maanpuolustuskiltojen liiton myöntämän kiltaristin
sai itsenäisyyspäivänä 6.12.2012 rintaansa 20 henkilöä. Liitto onnittelee lämpimästi vapaaehtoisessa
maanpuolustustyössä ansioituneita kiltalaisia.
Hopeinen kiltaristi
Alestalo Pentti, Espoo, Suomenlinnan
Rannikkotykistökilta ry
Hammar Pertti, Lahti, Ratsumieskilta ry
Hiltunen Matti, Vääksy, Suomenlinnan
Rannikkotykistökilta ry
Lahtela Seppo, Kannusjärvi, Karjalan Prikaatin Kilta ry
Mononen Jouko, Kouvola, Karjalan Prikaatin Kilta ry
Purtonen Seppo, Kouvola, Karjalan Prikaatin Kilta ry
Toiviainen Jaakko, Helsinki, Karjalan Prikaatin Kilta ry

Pronssinen kiltaristi
Eerola Olli, Nastola, Lahden Seudun Tykistökilta ry
Hotanen Lauri, Hamari, Suomenlahden merivartiokilta ry
Hannikainen Jarmo, Lahti, Ratsumieskilta ry
Jaanu Tuomo, Kouvola, Karjalan Prikaatin Kilta ry
Laamanen Hannu, Lieksa, Lieksan Rajakilta ry
Laurikainen Jouni, Kouvola, Karjalan Prikaatin Kilta ry
Nyman Christian, Helsinki, Helsingin Laivastokilta ry
Ojaniemi Kare, Helsinki, Suomenlahden merivartiokilta ry
Ruolahti Keijo, Lahti, Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta ry
Siira Jarmo, Villähde, Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta ry
Toivonen Nina, Espoo, Suomenlahden Rannikkotykistökilta ry
Tuominen Juhani, Kouvola, Karjalan Prikaatin Kilta ry
Vänskä Aulis, Lieksa, Lieksan Rajakilta ry

Kiltaristi on tarkoitettu huomionosoitukseksi MPKL:n jäsenkiltojen
kiltaveljille ja -sisarille sekä vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien yhteistyöjärjestöjen jäsenille
ja henkilöille. Pronssinen (palvelusta vähintään neljä vuotta) tai
hopeinen (palvelusta vähintään 10
vuotta) kiltaristi myönnetään erityisen ansiokkaasta työstä MPKL:n
tai sen jäsenkillan tarkoitusperien
hyväksi tai maanpuolustuksellisten päämäärien saavuttamiseksi. Myönnettyä kiltaristiä seuraa
MPKL:n puheenjohtajan allekirjoittama kunniakirja. Kiltaristiä
kannetaan nauhassa kunniamerkin tapaan ja nauhaa voidaan kantaa myös nauhalaattana.

Heraldinen selitys
Yrjön ristin -muotoinen nelisakarainen risti, jonka keskuskuviona
on MPKL:n tornitunnus. Kiltaristin nauhan keskiosa on vihreä ja
reunoilla on tummansiniset, vaaleansiniset ja vihreät 4 mm:n levyiset
raidat. Nauhalaatan muodostaa 10
mm korkea osa kiltaristin nauhaa.

SUOMEN
JÄÄKÄRIMUSEO
Jääkärintie 80, Kortesjärvi

www.cobham.com/mastsystems

Näyttely jääkäriliikkeen syntyvaiheista,
toiminnasta ja sen merkityksestä
Suomen itsenäisyydelle. Museokauppa.
Avoinna: 15.6-15.8 ti-su klo 11-17
Muulloin ti-ke klo12-16
Liput 2,50€/1,50€
040 148 4420 • www.kauhava.fi/jaakarimuseo
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Teksti ja kuvat: Inga-Katriina Maaniittu

Liiton maanpuolustusjuhla Joensuussa

Haikean arvokas
tunnelma
Pohjois-Karjalassa

Maanpuolustuskiltojen liitto laski viime marraskuussa seppeleen
Kollaan Vasamalle ennen vuosittaista valtakunnallista maanpuolustusjuhlaansa, jonka pitopaikkana oli Joensuun yliopiston
Carelia-sali. Juhlapuhujana oli kenraalimajuri Sakari Honkamaa.
Tervehdyksensä esittivät Karjalan Poikien Killan puheenjohtaja
Harri Norismaa, johtaja Taina Rautio Itä-Suomen aluehallintovirastosta ja Joensuun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pentti
Keskisalo. Juhlassa luovutettiin myös kolme maanpuolustusmitalia numeroituna miekkojen kera. Tämän vuoden marraskuussa
valtakunnallinen maanpuolustusjuhla on järjestöjen RUL, RES,
MNL ja MPKL yhteinen ja tapahtumapaikkana on Oulu.

Karjalan Sotilassoittokunnan solistina esiintyi
baritoni Juha Eskelinen.

Taina Rautio, Itä-Suomen aluehallintovirasto.

Korkean maanpuolustustahdon Joensuussa ollaan ymmärrettävästi haikeissa
tunnelmissa, sillä Kontiorannan varuskunnassa astui palvelukseen viimeinen erä
tammikuussa ja varuskunnan ovet sulkeutuvat vuoden lopussa. Honkamaa korosti
kuitenkin, että Puolustusvoimat näkyy
jatkossakin vahvasti Pohjois-Karjalassa.
”Joensuun alueelle perustetaan muun muassa uusi ja suurin aluetoimisto, joka kuuluu Kainuun prikaatin rauhan ajan organisaatioon, mutta toimii poikkeusoloissa
suoraan maavoimien esikunnan johdossa.
”Kiltaveljet ja -sisaret, uudistusten ohella
meidän ja tulevien sukupolvien tehtävä on
kantaa vastuu veteraanisukupolven henkisestä perinnöstä. Kiltojen tuella ja kautta
valetaan maanpuolustustahtoa ja maanpuolustushenkeä kansalaisiin. Saavutamme pian kaksi merkittävää virstanpylvästä,
itsenäisen Suomen ja Puolustusvoimien
100-vuotisjuhlat. Niiden suunnittelussa
pitää ottaa huomioon aikaisempien sukupolvien saavutukset sekä tulevaisuuden
haasteet” Honkamaa totesi ja toivotti
voimia ja menestystä erityisesti niille killoille, jotka vaalivat lakkautettujen ja pian
lakkautettavien joukko-osastojen arvoja ja
perinteitä.
Maanpuolustusmitalin numeroituna
miekkojen kera saivat Aimo Hattula
Outokummusta, Pioneeriaselajin Liitto/
Pohjois-Karjalan Pioneerikilta sekä Jari
Jurvanen ja Harri Norismaa Joensuusta.
Jurvanen on Pohjois-Karjalan Prikaatin
Killasta ja Norismaa Karjalan Poikien Killasta. Maanpuolustusmitali on perustettu
1989 muistoksi maanpuolustuksellisiin
tehtäviin osallistumisesta vuoden 1945
jälkeen. Maanpuolustusmitalitoimikunta
myöntää maanpuolustusmitalin numeroituna miekkojen kera maanpuolustustyön
hyväksi suoritetusta erityisen ansiokkaasta työstä. Liitto onnittelee!
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Kiltalehdestä lainattua
Porilainen 4/2012
Teksti: Johannes Laaksonen
Kuva: Samuli Vahteristo

Yhteinen vastuumme on,

että emme ikinä unohda
Suomen 95. itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Porin prikaatissa olivat arkiset. Varusmiehet olivat pääosin lomalla. Valmiusyksikkö
suoritti maastomarssin ja muutamalle varusmiehelle osui kunniavartiotehtävä Säkylän, Köyliön ja Vampulan sankarihaudoilla.
Kersantti Johannes Laaksonen oli myös saanut kunniatehtävän.
Hän toi varusmiesten tervehdyksen Säkylän kunnan ja Säkylän
varuskunnan itsenäisyysjuhlaan. Jämäkkä ja omakohtaisiin havaintoihin pohjautuva puhe sai kuulijoilta paljon kiitosta.

Mikä saa 2010-luvulla suomalaisen
nuoren selviytymään raskaasta varusmieskoulutuksesta? Millaista on nykynuoren isänmaallisuus ja mistä se juontaa juurensa? Jokaisen tarina ja koke-

mukset ovat varmasti erilaiset. Haluan
kertoa teille omani. Isoisäni ja hänen
veljensä kotiutuivat Suomen valkoisen
kaartin rykmentistä Santahaminasta
vuonna 1938. Kävellessään ulos ryk-

mentin porteista katse oli tulevaisuudessa. Ammatti, perhe ja lapset. Vuotta
myöhemmin, 30.11.1939, neuvostojoukot hyökkäsivät Suomeen. Isoisäni ja
hänen veljensä komennettiin Kannakselle. Sotapalvelusta kesti viisi vuotta ja
vain toinen heistä näkisi aselevon solmittavan 4.9.1944.
Isoisäni Lauri Laaksosen veli Unka
Laaksonen kaatui talvisodassa Kannaksella 1940. Hän, kuten monet muutkin
talvi- ja jatkosotaan komennetut, maksoi itsenäisyydestämme korkeimman
mahdollisen hinnan, oman henkensä.
Hänen perheensä menetti pojan, veljen,
läheisimmän ystävän.
Isoisäni ei koskaan puhunut sodasta. Ei isälleni, ainoalle pojalleen, eikä
lapsenlapsilleen. Isäni kuuli vain kerran
ohimennen vanhempiensa puhuvan siitä: ”Mulla on ikävä Unkaa, välillä on tavattoman vaikea nukkua”, hänen isänsä
oli sanonut. Isoisäni menetyksen kautta
isäni oppi arvostamaan sotiemme vete-

Köyliöläinen sotaveteraani Olavi Linturi
antoi tunnustusta kersantti Johannes
Laaksoselle hyvästä puheesta.
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raanien meidän eteemme tekemää työtä. Kasvettuaan ikään hän palveli puolustusvoimilla kaiken kaikkiaan neljä
vuotta. Ensin varusmiehenä ja tämän
jälkeen rauhanturvaajana Golanilla.
Saman ylpeyden velvoittamana seison myös itse tässä, kohta vuoden palvelleena varusmiehenä. Olen ylpeä
menneiden sukupolvien puolestamme
kantamasta taakasta. Paitsi sodan kauhuista, jotka he isänmaansa puolesta
kestivät, myös yhteiskunnasta, jonka he
rakensivat sodan päättymisen jälkeen.
Enkä kokemukseni mukaan ole ainoa
nuori, joka on suomalaisuudestaan ylpeä.

Varusmiespalveluksen aikana
nuori kasvaa monella tapaa
Palvelustehtäväni myötä olen kiertänyt
useassa puolustushaaramme joukkoosastossa ja tutustunut moneen varusmieheen. Vaikka meitä on moneksi ja
tulemme erilaisista elämäntilanteista,
meitä monia yhdistää silti halu kantaa
isänmaamme puolustamisen perinnettä harteillaan. Vaikka yhä useampi
varusmies keskeyttää palveluksensa,
positiivinen suhtautuminen varusmiespalvelukseen on nousussa. Myös naisten kiinnostus asepalvelusta kohtaan
tuntuu olevan tasaisen vahva. Läheinen
ystäväni astui vapaaehtoisena naisena
palvelukseen samaan aikaan kanssani ja
hänet valittiin ryhmänjohtajakoulutukseen. Hän sanoi minulle, että melkein
harmittaa kotiutua tammikuussa.
Varusmiespalvelus on ollut tähänastisen elämäni yksi parhaista kokemuksista. Vaikka välillä on rankkaa ja kuljetaan mukavuusrajan tuolla puolen,
asepalveluksen suorittaminen nähdään
silti eräänlaisena siirtymäriittinä aikuisuuteen.

käydä enää samalla tavalla kuin yli 70
vuotta sitten Kannaksella, mutta toisiinsa luottavat taistelutoverit ja osaavat
sodanajan joukot tarvitaan aina.
Meidän nuorten velvollisuus varusmiespalveluksen käyneinä on kertoa
lapsillemme ja läheisillemme siitä mitä
olemme täällä oppineet. Yhdessä voimme tulevaisuuden vaikuttajina rakentaa
yhteiskuntaamme suuntaan, jossa kaikki tietävät varusmiespalveluksen merkityksen ja tuntevat oman maansa myrskyisän historian.
Haluan itseni ja ikätovereideni
enemmistön puolesta ilmoittaa, että me
emme ole unohtaneet. Itsenäisyyspäivä
muistuttaa meitä pitämään vuoropuhelua yllä uusien ja vanhojen sukupolvien
välillä. Isänmaamme taival oli jäädä lyhyeksi.
Teidän vastuullanne, arvon sotaveteraanit, oli se, että säilytimme itsenäi-

Johannes Laaksonen siviilissä kotona.
Kuva: Laaksosen albumi

syytemme murskaavan ylivoiman alla.
Teidän ansiostamme olemme täällä
tänään. Yhteinen vastuumme on, että
emme ikinä unohda.

LIPPUJUHLAPÄIVÄN BUFFET
Etelä-Suomen kiltapiirin ja Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen lippujuhlapäivän
buffet on tiistaina 4.6. klo 17:30 - 19:30 Ritarihuoneella, os. Ritarikatu 1, Helsinki.
Buffetin hinta 25 euroa sisältää alkudrinkin sekä tarjoilun juomineen.
Kaikki maanpuolustushenkiset ovat tervetulleita tilaisuuteen.
Sisäänpääsyliput tilataan ennakkoon viimeistään 27.5. joko sähköpostitse
toimisto@mpkl. tai puhelimitse 040 554 8805 arkisin klo 9-15.
Tumma puku/paraatipuku ja kunniamerkit.

Lämpimästi tervetuloa!

Historia on hyvä muistaa
Osalle nuorista isänmaan aseellinen
puolustaminen tuntuu etäiseltä ajatukselta. Toisen maailmansodan muisto alkaa vääjäämättä heiketä. Meidän täytyy
kuitenkin muistuttaa toisiamme, että
elämme epävarmoja aikoja. Maailmantalous on pyörteessä. Monikulttuurisuus on tullut jäädäkseen länsimaisiin
yhteiskuntiin, mikä aiheuttaa vastareaktioita. Monet valtiot myös aseistavat
itseään ennennäkemättömän tuhovoimaisilla aseilla. Sotaa ei välttämättä
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Teksti ja kuvat: Jorma Hautala

Harjoitushävittäjä Pyry

Kohtalokas lento
Ilmavoimien tilauksesta Valmetin Lentokonetehtaalla suunniteltiin ja tehtiin koulukoneeksi
uusi harjoitushävittäjä, jonka
ensimmäisen mallin, VL Pyry
I (PY-1) ensilento oli 29.3.1939.
Toista tuotantomallia VL Pyry
II tilattiin 40 konetta. Niiden
tunnukset olivat PY-2 - PY-41.
Pyryllä koulutettiin 20 vuoden
aikana noin 700 sotilaslentäjää. Viimeisen kerran Pyryt PY-1
ja PY-27 lensivät 7.9.1962 Härmälässä.
Pyryn kärkisakkausominaisuuksia yritettiin parantaa trapetsisiivillä. jotka
asennettiin ensimmäisen kerran PY24:ään maaliskuussa 1941. Koe epäonnistui ja siihen vaihdettiin elliptiset siivet. Seuraavat trapetsisiivet sai PY-37
kaksi vuotta myöhemmin ja koelentäjä

kapteeni Erkki Pohjanheimo sai koelentotehtävän. Hänen piti selvittää lento-ominaisuuksia uusilla trapetsisiivillä
kahden henkilön kuormalla. Vapaaehtoiseksi matkustajaksi lähti kapteeni
Aki Järvinen.

Selkäsyöksy koitui kohtaloksi
Pohjanheimo nousi Pyryllä 1000-1500
metriin ja teki koelento-ohjelman: taitolentoliikkeitä, vaakakierteitä, jyrkkiä
kaartoja, ylösvetoja ja syöksyjä. Liikkeiden aikana koneen korkeus putosi asteittain 200 metriin. Lopuksi PY37:n nähtiin poistuvan Koivistonkylän
suuntaan, jossa se putosi loivassa selkäsyöksyssä Lempääläntien itäpuolelle. Pohjanheimo sai heti surmansa ja
Järvinen menehtyi matkalla sairaalaan.
Syynä onnettomuuteen pidettiin alinopeudella tehtyä tiukkaa kaartoa ja
koneen joutumista syöksykierteeseen,
josta ei näin matalalla ollut enää mitään
mahdollisuutta oikaisuun. Pyry oli vakaa yhden henkilön kuormalla, mutta
kaksi henkilöä toi pitkittäisvakauteen
ongelmia. Kun koneen moottoritelinettä pidennettiin, koneen painopiste muuttui ja pitkittäisvakaus palautui.
Onnettomuus sai Tampereella ja koko
Suomessa paljon huomiota. Akilles ’Aki’
Järvinen oli hyvin menestynyt yleisurheilija. Hän voitti hopeaa kymmenottelussa olympialaisissa 1928 Amsterdamissa ja 1932 Los Angelesissa. Hänen
isänsä Verner ’Isä’ Järvinen voitti kultaa vauhdittomassa kiekonheitossa ja
pronssia kiekossa Ateenan 1906 välikisoissa ja pronssia vauhdittomassa kiekonheitossa Lontoon 1908 Olympialaisissa.

Kilta kunnioitti vuosipäivää
Onnettomuuspaikalle luonnonkiveen
kiinnitettiin muistolaatta ilmavoimien
vainajienpäivänä 7.9.1964. Onnetto46 | Maanpuolustaja 1 | 2013

muudesta tuli maaliskuussa kuluneeksi
70 vuotta. Lentovarikon Kilta osallistui
juhlalliseen kunniakäyntiin, jossa Järvisen ja Pohjanheimon muistoksi laskettiin seppele. Heitäkään ei ole unohdettu.

Muistomerkkien
kunnossapito
Tampereelle ja lähiympäristöön on
vuosikymmenten aikana pystytetty useita ilmailuaiheisia muistomerkkejä. Näistä yli 10 on paikoilla,
joissa on tapahtunut henkilöuhreja
vaatinut ilmavoimien lento-onnettomuus. Muistomerkkejä ja niiden
ympäristöä on Lentotekniikkalaitoksen, Satakunnan Lennoston, Koelentokeskuksen ja niiden edeltäjien
aikana hoidettu ja pidetty siistissä
kunnossa virka- ja talkootyönä. Lentovarikon Kilta on yksi taho, joka on
muistomerkkien koko olemassaolon
huolehtinut niiden kunnossapidosta.
Nyt myös pääesikunnan ja ilmavoimien johto on korostanut perinnetyön vaalimisen ja sen tuoman
yhteyden siviilimaailmaan tärkeyttä. Niinpä muistomerkkien sijaintitiedoista sekä niiden kunnosta ja
siisteydestä laaditaan uusi menettelyohje. Tampereen ja Jämsän Hallin
muistomerkkien kunnossapito jaetaan ilmavoimien materiaalilaitoksen ja Satakunnan lennoston kesken. Kun jostain uhreja vaatineesta
lento-onnettomuudesta tulee
kuluneeksi tasavuosikymmeniä,
muistomerkki seppelöidään killan
ja materiaalilaitoksen yhteistyönä.
Veikko Parviainen
0299 278 220
veikko.parviainen@mil.fi

Teksti ja kuvat: Antti Rautiainen

Hiljaista perinnetyötä
Rannikkojääkärikilta pitää tärkeimpinä tehtävinään huolehtia perinteistään sekä veteraaneistaan, perinnetaistelijoista.
Kun omaiset sen hyväksi kokevat, kiltamme haluaa olla mukana kunnioittamassa vainajan
muistoa myös siunaus- ja muistotilaisuuksissa. Näitä pyyntöjä
on tullut tämänkin kevään aikana useampia. Otamme nämä
vastaan erityisinä kunniatehtävinä.

Maise Vuorio, sotaveteraanin tytär, lähestyi Teikarin Taistelijoiden puheenjohtajaa, koska Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistyksestä oli otettu häneen
yhteyttä ja kerrottu, että Vuorion isän
tuntolevy ja maalliset jäännökset oli
löydetty Teikarin saarelta. Vuoriolle oli
selvitetty, että isän jäänteet haudataan
Hietaniemen sankarihautausmaahan.
Rannikkojääkärikilta osallistui järjestelyihin yhteistyössä Maise Vuorion,
Kaartin jääkärirykmentin ja Puolustusvoimien kanssa.
Rykmentti järjesti kunniavartion

Sauvolan tuntolevyn näimme muistotilaisuudessa. Se löytyi samasta paikasta
Teikarin saarelta kuin Sauvolan jäännökset.

arkulle Hietaniemen kappeliin. Siunaajana toimi sotilaspastori Timo Waris.
Arkun kantajina ja hautaan laskijoina
olivat rykmentin nuoret varusmiehet.
Rannikkojääkärikillan lippu kunnioitti
vainajaa arkun äärellä.

”Vihreä baretti Teikarimerkkeineen löytyy kotoa”

Korpraali Tauno Sauvolan arkku laskettiin Hietaniemen sankarihautaan. Mukana kunnioittamassa korpraalin viimeistä matkaa Puolustusvoimien, Teikarin Taistelijoiden ja Rannikkojääkärikillan edustajat.

Näin muisteli tänä keväänä edesmennyt Teikarin taistelija Esko Loikas vielä hoivaosastolla. Killan osallistuminen
vainajan viimeisen matkan saattajiin oli
omaisille erittäin tärkeää, koska ”Teikarin Taistelijat oli isän viimeisiä asioita”,
kuten Loikkaan tytär Pirkko-Liisa Loikas killalle totesi. Hän kertoi myös, että
heidän etsiessä tuota vihreää barettia he
löysivät myös DVD:n Viipurinlahden
taisteluista 1944. ”Isä, Karjalan evakkopoika ja sotaorpo, ei sitä varmaan koskaan itse nähnyt, koska hänellä ei ollut
sellaisia laitteita eikä hän meiltä apua
pyytänyt. Löysimme myös isän sotilaspassin ja luimme siitä koskettavia merkintöjä”, tytär kertoi.

VETERAANIVÄESTÖN
KUNTOUTUSPALVELUT
! Laitoskuntoutus
! Avokuntoutus

! Päiväkuntoutus
! Kotikuntoutus
Puh. (06) 415 7734

www.2.6net.fi/veljeskoti
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Kiltaveli Kaarlo Martikainen (kuvassa seisten) esitti kiltansa 50-vuotisjuhlassa veteraanien puheenvuoron. Hän kertoi maanläheisesti
miltä rintamalla olo nuoresta miehestä tuntui. Juhlaan osallistunut kenraali Jaakko Valtanen muisteli aikaansa Kuivasaaressa ja kertoi
olleensa siellä ensimmäisen kerran jatkosodan aikana viestialikersanttina, tehtävänä oli päivystää radioasemalla.

Teksti: Hasse Rekola ja Timo Elolähde
Kuvat: Ove Enqvist

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Järeiden laukausten juhlavuosi
Suomenlinnan
Rannikkotykistökilta täytti viime vuonna 50 vuotta. Kilta päätti juhlavuotensa tyylikkäästi
95-vuotiaan isänmaan itsenäisyyspäiväjuhlalla Kansallissalin historiallisissa
puitteissa. Killan puheenjohtaja Hasse
Rekola puolisoineen otti vastaan lähes
sata upeasti asustettua juhlavierasta.

Sotiemme veteraaneja on keskuudessamme enää noin 39.000. Heidän keski-ikänsä on kunnioitettavat 90 vuotta.
Toivomme sydämestämme, että mahdollisimman moni heistä voisi olla viettämässä isänmaamme 100-vuotisjuhlia
viiden vuoden kuluttua. Kohotettu malja läsnä olleille sotiemme veteraaneille

oli enemmän kuin paikallaan. Koska
nykyinen audiovisuaalinen tekniikka mahdollistaa lähes mitä vain, killan
juhlavieraat saivat itsenäisyyden iltana
seurata Kuivasaaren järeän tykin mahtavat kunnialaukaukset, jotka oli ammuttu muutama kuukausi aiemmin killan 50-vuotisjuhlassa.

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan juhlavuosi vietettiin pääosin kiltatyössä Järvön kiltamajalla ja uudella rantasaunalla, toissa vuonna uusitulla Robert Kajanuksen kivisaunalla,
Kuivasaaren museolinnakkeella ja killan omalla Ahven-veneellä. Kuvassa Häjyt tuloo!
killan 50-vuotisjuhlaan. Helsingin NMKY:n kuoron saapuminen oli näyttävä, vasemmalla
on kiltajäsen Tapio Pirhonen.

Kiltasisar Elina Wirtasella oli juhlamyynnissä laaja valikoima kirjallisuutta. Killan
juhlassa julkistettiin Ove Enqvistin kirjoittama killan 50-vuotishistoriikki. Käy tutustumassa kiltaan ja sen toimintaan netissä
www.rt-kilta.net tai
www.facebook.com/rtkilta.
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Pohjanlahden Laivastokilta 30 vuotta
Kilta juhlisti kymppejään Vaasan varuskunnan sotilaskodissa viime syksynä.
Tervehdyksensä toivat muun muassa
Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Håkan Nordman ja Puolustusvoimista Pohjanmaan aluetoimiston
komentaja Jukka Ranta. Juhlapuheen
piti MPKL:n puheenjohtaja Pauli Mikkola. Kuvassa killan kummilaivan, miinalaiva Pohjanmaan upseerit onnittelevat
30-vuotiasta kiltaa päällikkönsä, komentajakapteeni Mika Raunun johdolla.
Kuva: Killan arkisto

Turvakurssin Kilta
Killalla on neljä päätoimialuetta: vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen osallistuminen, sotiemme veteraanien
tukeminen, vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) ja
ampumaharrastus. Kuvassa killan uusi Vapepa-ryhmä on
hoitamassa Sydäntalvi-harjoituksen muonitusta. Keskellä
vas. killan puheenjohtaja Outi Siltaniemi ja Veronica Laitinen. Kuva: Killan arkisto

Kankaanpään Seudun Tykistökilta

Kilta on perustettu vuonna 1964 Kankaanpäässä silloisen Satakunnan
Kenttätykistökillan alaosastoksi ja on nykyisin Tykistöprikaatin Killan
jäsenyhdistys. Killalla on ensi vuonna sama juhlavuosi kuin liitolla nyt.
Puolivuosisataa täyttyy. Killassa on noin 200 jäsentä ikähaarukassa
30-70 vuotta. Sotaveteraanijäseniä on kaksi ja vanhin kiltajäsen täyttää
nyt keväällä 94 vuotta. Killan jäseniä on useampaankin kertaan tarvittu
elokuvien teossa. Kuvassa alavasemmalla kuvataan TV2:lle Hovimäkisarjaan kohtausta ”halkokarin kahakka” Kaskisissa. Kuva alla: Kun hevosvetoinen tykistö vuonna 1696 muuttui moottorivetoiseksi, kilta sai
yhdessä Niinisalon Ratsastajien kanssa vaalittavakseen hevosvetoisen
perinnejaoksen perinteet. Tässä esiinnytään kesällä 1999 Rovajärven
leirialueen 50-vuotisjuhlassa. Kuva vasemmalla: Tykistökilloilla on Hämeenlinnassa omat ”kummitykit”, joita käydään vuosittain huoltamassa. Kuvat: Tykistökiltojen arkisto
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Teksti: Mika Lehtinen
Kuvat: Taina Mässeli

Suuret Saappaat Lasse Peussalle

Reserviratsastajien
talvipäivät 2013

Juhani Kuisma lähtee suorittamaan kilpailuosuuttaan yllään perinnepuku. Kuisman luotsaama Reserviratsastajat ry on sotaväen ratsuja hevosperinnettä ylläpitävä kilta, jonka jäsenistö on eri aselajien
hevosharrastajia miehistöstä everstiin.

Minä ja vaimoni Taina Mässeli saimme
kuulaan kauniina talvipäivänä jalustintuntuman vieraita Onnen Aarteet -hevostilallemme Kouvolan Myllykoskelle,
kun Reserviratsastajien puheenjohtaja
Juhani Kuisma saapui joukkonsa kanssa. Laitoimme tervetulotoivotukseksi
soimaan Sillanpään marssilaulun.
Lähdimme yhdessä tutustumaan
tilaan ja sen yli 30 hevoseen ja poniin.
Sen jälkeen Kuisman joukko asettui
kuuntelemaan ohjeita ja sääntöjä ajomestari 2013 -kilpailua varten. ResRan
ajomestaruus on kilpailu, joka ratkotaan vuosittain työhevosella. Siinä mitataan kilpailijoiden ja hevosen yhteistyötä sekä vaalitaan armeijan kuormastohevosperinnettä. Palkintona voittajalle luovutetaan visakoivujalustalla olevat
messinkiset lapikkaat. Kiertopalkinnon
nimi on tietysti ”Suuret Saappaat”.

ResRan sihteeri Paavo Vaarelan tyylinäyte kilpailuosuudella.

topiirin ja reen numero. Niistä voi tulkita, että reki on ollut ilmajokisen E.
Vanhalan omistuksessa. Kilpailua oli
tuomaroimassa minä eli tilan isäntä
Mika sekä Myllykosken reserviläisten
puheenjohtaja Harri Danska.
Erittäin tasaväkisen kilpailun voittajaksi selviytyi Lasse Peussa, Kuisma tuli
toiseksi. Kilpailun jälkeen ruokapöydän

äärellä käytiin leppoisaa keskustelua
muun muassa sotaväen ratsu-ja hevosperinteestä. Seuraavana päivänä ResRan talvipäivät-tapahtuman ohjelmassa
oli tutustuminen Haminan reserviupseerikouluun ja RUK-museoon sekä
Danskan johdolla Myllykosken reserviläisten järjestämä perinneaseammunta
Hevosmäen ampumaradalla.

Ratsailta kivääri olalle
Kilpailu ajettiin talvisodan hengessä:
aisoissa oli lumipukuun puettu hevonen perässään talvisodassa mukana ollut työreki, jonka keulasta löytyivät ot50 | Maanpuolustaja 1 | 2013

Ajomestari 2013 Lasse Peussa Suomenhevosen, tamma Pikku-Vilauksen, vasemmalla puolella ja Kuisma oikealla puolella.

Pv:n pute pirisee
Uusiin tehtäviin

* Everstiluutnatti Jaakko Särkiö 1.5. Utin jääkärirykmentin esikuntapäälliköksi. Särkiön
tilalle uudeksi päälliköksi Satakunnan aluetoimistoon Porin prikaatissa everstiluutnantti Tero Minkkinen, joka toimi aiemmin
kriisinhallintakeskuksen johtajana Porin
prikaatissa.
* Eversti Ilkka Korkiamäki 1.4. pääesikuntaan
johtamisjärjestelmäpäälliköksi. Hän seurasi
tehtävässä prikaatikenraali Hannu Ohraahoa, joka siirtyi pääesikuntaan tiedustelupäälliköksi.
* Everstiluutnantti Marko Pärnänen 1.4. ilmatilahallinnan johtajaksi ilmavoimien esikuntaan ja komentaja Marko Laaksonen Suomenlinnan rannikkorykmentin komentajaksi
Suomenlahden meripuolustusalueelle.

Ilkka Korkiamäki.
Kuva: Puolustusvoimat

Hannu Ohra-aho.
Kuva: Puolustusvoimat

Puolustusvoimain komentajan, kenraali Ari Puheloisen
kutsusta järjestettiin huhtikuussa pohjoismaisten puolustusvoimien komentajien kokous Helsingissä. Mukana olivat
Ruotsin, Norjan ja Tanskan komentajat. Kokous oli säännönmukainen osa pohjoismaista yhteistyötä (NORDEFCO). Suomi toimii tänä vuonna NORDEFCO:n puheenjohtajamaana.
Komentaja Puheloinen varoittaa kuitenkin odottamasta
tässä vaiheessa liikoja: ”Pohjoismaisella puolustusyhteistyöllä ei ratkaista Suomen sotilaallisen maanpuolustuksen
tämän vuosikymmenen ja 2020-luvun alun rahoitushaasteita”, hän totesi maaliskuussa.
PV:n voimassa olevien normien mukaiset sotilas- ja virkapuvut on koottu kuvastoksi, jossa on kooste sotilaspuvuista, niissä kannettavista tunnuksista, kunnia- ja arvomerkeistä sekä sotilaspukuihin liittyvistä määräyksistä. Kuvasto
on tarkoitettu kantahenkilöstön ja reserviläisten käyttöön
ja se löytyy nettiosoitteesta www.puolustusvoimat.fi
Vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki tänä vuonna 648
naista. Eniten hakijoita oli viime vuoden tapaan Kainuun
prikaatiin, 114 naista. Edellisenä vuotena hakijoita oli 123.
Seuraavaksi suosituimmat olivat Karjalan prikaati 78 (80),
Kaartin jääkärirykmentti 76 (84) ja Porin prikaati 66 (70).
Alueellisesti hakijoita oli eniten Helsingissä 90 (95), Pirkanmaalla 75 (69) ja Varsinais-Suomessa 68 (60).
Yli 80 prosenttia aloittaneista suorittaa varusmiespalveluksensa loppuun. 1/13-saapumiserän peruskoulutuskauden
keskeyttämisissä ei havaittu merkittäviä poikkeamia edelliseen vuoteen. Keskeyttäneitä on 13 % eli 1,8 % vähemmän
kuin vuosi sitten, mutta 1,5 % enemmän kuin edellisellä
saapumiserällä. Poistuma on yleensä hieman suurempi
talven saapumiserässä. Varusmiesten antama palaute on
parantunut. Myönteisiä kokemuksia varusmiespalveluksesta antaa noin 85 % varusmiehistä. Myös maanpuolustustahto on pysynyt korkeana.

Somalian aluevesillä toimivan itsenäisen alussuojausosaston johtovastuu on siirtynyt merivoimien esikunnalle
Djiboutissa, Afrikan koillisosassa. Alussuojausosasto, jossa
on 14 henkilöä, suojaa rahtialus Caroline Scania, joka vastaa
YK:n ruokakuljetuksista. Merivoimien esikuntapäällikkö,
kommodori Juha Vauhkonen kertoo: ”Joukosta osalla on
jo kokemusta Intian valtamerellä toimimisesta Atalantaoperaatiossa 2011. Nyt tehtävä on erilainen, kun osasto
suojaa YK:n ruokakuljetusta ollen mukana rahtilaivassa.
Kynnys hyökätä aseellisen joukon suojaamaan rahtilaivaan
on luonnollisesti korkeampi kuin suojaamattomaan”, Vauhkonen sanoi. Suomi otti johtovastuun Saksalta ja luovuttaa
sen elokuussa Latvialle.
Suomi valmistautuu johtovaltiovastuuseen Irlanti-Suomipataljoonassa UNIFIL-operaatiossa marraskuusta alkaen.
Johtovaltiovastuu merkitsee Suomen osallistumisvahvuuden kasvamista 176 sotilaasta noin 330 sotilaan joukoksi.
Pääosa palvelee irlantilais-suomalaisessa jääkäripataljoonassa Etelä-Libanonissa. Lisäksi henkilöstöä palvelee erilaisissa esikunta- ja tukitehtävissä.
Vuoden paras sotilasurheilija 2012 on ylimerivartija Kai
Jahnsson (pistooliammunta) ja vuoden paras varusmiesurheilija upseerioppilas Ville Hukkanen (nyrkkeily). Vuoden
sotilasvalmenta on yliluutnantti Kari Mäkinen (ammunta)
Kainuun prikaatista. Vuoden liikuntavaikuttajana palkittiin
Hämeen rykmentti.
Puolustusvoimien vuosikertomus on julkaistu ensimmäistä kertaa sähköisenä versiona. Sieltä voi siirtyä suoralla
linkillä myös katsomaan maavoimien videota ”uudistettu
taistelutapa”. Vuosikertomuksen eri kieliversiot löytyvät
nettiosoitteista:
http://vuosikertomus.puolustusvoimat.fi/ (suomi)
http://verksamhetsberattelse.forsvarsmakten.fi/ (ruotsi)
http://annualreport.mil.fi/ (englanti)
Puolustusvoimien
kuvakeskus on
julkaissut netissä
170.000 SA-valokuvaa. Etulinjasta
kotirintamalle
1939-1945-kokoelman kuvat on
tarkoitettu kaikkien suomalaisten
käyttöön. Kuvia
on maa-, meri- ja
ilmavoimista sekä
kotirintamalta. Kuvat kertovat myös
puhdetöistä ja lottien tehtävistä. Osassa kuvista käy ilmi sodan
raakuus, mikä saattaa järkyttää herkimpiä katselijoita. Kuvia saa
julkaista ja käyttää vapaasti. Niitä voi etsiä kokoelmasta päivämäärä- tai tekstihaulla ja tulostaa A3-kokoon asti. Kuvia julkaistessa on
käytettävä SA-kuva-merkintää. Kuvat ovat pääosin talvi- ja jatkosodan sekä Lapin sodan ajoilta. Kuvanegatiivien digitointi vei aikaa
3,5 vuotta ja siihen käytettiin 10 henkilötyövuotta.

pute = vanha kotimainen kenttäpuhelin, viralliselta koodiltaan VPAP
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Suomen Sotilas on maamme suurin ja vanhin
riippumaton sotilasaikakausjulkaisu. Vuosikerta sisältää kuusi lehteä – yhteensä yli 500
sivua täyttä asiaa maanpuolustuksesta, sotataidosta, sotilastekniikasta ja sotahistoriasta.

Tilaa
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kovilla.
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