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2. päivä

Aamiainen. Laatokan meripuolustus Pörtsykän rannalla, matka jatkuu Hiitolan ja Kurkijoen kautta Lahdenpohjaan, josta käynti Tyrjän taistelukentällä.
Maastolounas. Illallinen ja yöpyminen Sortavalassa
hotelli Piipun Pihassa.

3. päivä
Asiantuntijaopas ja matkanjohtaja
evl Ilmari Hakala ja Leena Hakala.

Aamiainen. Sortavalasta Pitkärantaan, jossa veneretki "Unohdettujen rintamalle" Petäjäsaareen. Maastolounas. Matka jatkuu Vitelen maihinnousurannalle, josta paluu Sortavalaan hotelli Piipun Pihaan. Illallinen.

4. päivä

Aamiainen. Paluu Suomeen Niiralan raja-aseman
kautta. Maastolounas.

Hinta:

528 e/hlö
Matkaohjelma
1. päivä

Lähtö Helsingistä klo 06.00, Kiasman turistipysäkki. Bussimatka Porvoo-Hamina-Virolahti, jossa tutustuminen itäisen Suomenlahden rannikkopuolustukseen sotien aikana. Rajanylitys Vaalimaalla. Taistelut
Uuraan saaristossa, matka jatkuu Heinjoen ja Kiviniemen kautta Käkisalmeen. Maastolounas. Illallinen ja
majoittuminen hotelli Sanatoriossa.

Hintaan sisältyy
• bussikuljetus tilausajobussilla
• majoitus ohjelman mukaisissa hotelleissa kahden hengen
huoneissa
• ohjelman mukaiset retket ja tutustumiskäynnit
• ohjelman mukaiset ruokailut (3 x aamiainen,
4 x maastolounas, 3 x illallinen)
• ryhmäviisumi Suomen kansalaisille
• Ilmari ja Leena Hakalan matkanjohtaja- ja
asiantuntijaopaspalvelut

Hotellit
Käkisalmi, hotelli Sanatorio. Ydinkeskustasta noin 2 km Pietariin päin, kauniilla paikalla, omalla puistoalueella, Käkisalmen linnan vieressä sijaitseva vaatimaton hotelli.
25 kahden hengen huonetta, joissa wc ja suihku. Huoneita myös ilman mukavuuksia. Käytävätiloja uusittu keväällä 2003 (ei huoneita). Ruokailut erillisessä ruokalarakennuksessa. Tanssisali, elokuvasali, biljardi,venevuokraus, uimaranta.
Sortavala, hotelli Piipun Piha. Entisen Kiviniemen sahan rakennukseen 1992 valmistunut hotelli, joka on täysin peruskorjattu 2005-2007. Kerroksia 2, ei hissiä. Sijainti noin 1
km keskustasta entisellä teollisuusalueella. Huoneita yhteensä 20. Huoneissa suihku, wc, puhelin ja tv. Muut palvelut:
ravintola, baari, kahvila, matkatoimisto ja sauna. Kantosiipialukset ja muut laivat pääsevät tarvittaessa noutamaan ryhmän hotellin laiturista.

Varaukset ja lisätiedot:
Jarmo Kahala
p. 040 528 4997
jarmo.kahala@savcor.com

Venäjän matkoilla on pakollinen matkustajavakuutus.
Passin tulee olla voimassa 6 kk matkan jälkeen.
Lisämaksusta
• veneretket Laatokalla
• yhden hengen huone 90 €

& 010 289 8100 & 010 289 8101 ryhmät
& 010 289 8120 (Helsinki)
Puhelut 8,21 snt/puh + 17,04 snt/min.

Palvelumaksu 14 e
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Pääkirjoitus

Uudistuksista
Puolustusvoimauudistuksen
sisältö
on nyt tiedossa. Oleellinen huolenaihe
sijoitetun reservin osalta on kertausharjoitusten määrä lähivuosina. Keskeiset maanpuolustusjärjestöt (MPKL,
RES,RUL) ovat julkaisseet tästä yhteisen kannanoton. Tilannetta on turha
surkutella. Olennaista on keskittyä siihen miten koulutusvaje katetaan. Vastaus on vapaaehtoinen toiminta. Kaikkien vapaaehtoisten toimijoiden on
aktivoitava itsensä ja taustayhteisönsä. Luontevin kanava tähän on MPK:n
tarjoama koulutus. Kehotan jokaista
maanpuolustajaa osallistumaan ainakin
yhteen koulutukseen vuosittain. Uusi
mahdollisuus on esiin tuodut paikallisjoukot. Toivoa sopii, että niiden kehittämiseen paneudutaan voimakkaasti ja
halukkaille ja sijoituskelpoisille luodaan
mahdollisuus sitoutumiseen ja nousujohteiseen kehitykseen tehtävissään.
Tämä aika haastaa myös järjestöt

miettimään tekemisiään ja tulevaisuuttaan. On syytä pohtia mitkä ovat ydintehtävät ja mitä sellaisia toimintoja löytyy, joita mahdollisesti voidaan tehdä
yhdessä. Ensimmäinen asia on yhteinen näkyvyys ja julkilausumat silloin,
kun se on tarkoituksenmukaista. Edellä
mainittuun liittyen olemme sitä jo kokeilleet. Samoin olemme aloittaneet tiiviimmän yhteydenpidon keskeisten järjestöjen puheenjohtajien kesken. Näissä
tapaamisissa päätimme allekirjoittaneen ehdotuksesta aloittaa selvitystyön
hallinto- ja tukitoimista, esimerkkeinä
jäsenrekisteri ja julkaisutoiminta. Yhteinen työryhmä on aloittanut työnsä ja
sen tuloksia tarkastellaan kevään mittaan.
Maanpuolustuskiltojen
näkökulmasta esiin nousee myös joukko-osastojen perinteiden ja niiden ulkoisten
symbolien kuten lippujen ja tunnusten merkitys. Näillä perinteillä on oma

tärkeä osansa maanpuolustustahdon ja
-hengen luomisessa ja ylläpitämisessä.
Joukko on aina kokoontunut lippunsa
alle. Kotiseutuun sitoudutaan. Puolustusvoimat toimisi viisaasti ymmärtäessään näiden perinteiden merkityksen
ja pyrkiessään rakentamaan siltaa menneisyyden ja tulevaisuuden tarpeiden
välille myös tässä muutostilanteessa.
Mahdollisuuksia on monia. Uusia paikallisjoukkoja muodostetaan. Mahdollisesti uusia pienempiä joukkoyksikköjä perustetaan. Maakuntajoukkoja on
mahdollista vahvistaa. Kaikkia näitä
voidaan hyödyntää nimien, perinteiden ja tunnusten säilyttämiseksi elävässä käytössä. Materian lisäksi tarvitaan
henki ja tahto.
Pauli Mikkola
puheenjohtaja
Maanpuolustuskiltojen liitto
puheenjohtaja@mpkl.fi

21. Prikaatin Perinneyhdistys

Ventti järjestää sotahistoriallisen seminaarin
Seminaari: Operaatioiden johtaminen
Ilomantsissa talvi- ja jatkosodassa
Aika: Perjantai 1.6.2012
Paikka: Ilomantsin kunnantalo
Ilmoittautuminen: 10.5. mennessä

asiantuntijoita. Seminaaripäivänä on myös mahdollisuus
tutustua Ilomantsin lukuisiin sotahistoriallisiin käyntikohteisiin. Ohjelma on nähtävissä www.mpkl.fi => 21.Prikaatin Perinneyhdistys ry => Tapahtumat. Seminaariin on
vapaa pääsy.

Esitelmissä tarkastellaan Ilomantsin alueen sotilasmaantiedettä sekä johtamista talvisodassa, jatkosodan hyökkäysvaiheessa ja kesällä 1944 molempien osapuolten
näkökulmista. Esitelmöitsijöinä kuullaan sotahistorian

Lisätietoja ohjelmasta: pasi.tuunainen@uef.fi
Lisätietoja käytännön järjestelyistä:
viljo.vestman@gmail.com tai 050 321 2234
Ilmoittautuminen: otso.nygren@oyk.fi tai 050 368 8963
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Tähtäimessä tärkeät tärpit
Kannanotto puolustusvoimauudistuksesta

Mittamies- ja Topografikilta

Hallitus julkisti yhdessä PV:n ja PLM:n kanssa puolustusvoimauudistuksen sisällön 8.2. MPKL laati samana päivänä
yhdessä veljesjärjestöjensä RUL:n ja RES:n kanssa julkilausuman otsikolla ”Reservin koulutus on turvattava puolustusvoimauudistuksessa”. Julkilausuma on luettavissa mpkl.fi-uutispalstalla tai saat sen liiton toimistolta.

Entinen Mittamies- ja Tiedustelukilta on nyt nimeltään Mittamies- ja Topografikilta ry. Nimenmuutos rekisteröitiin joulukuussa. Nimimuutos johtuu siitä, että Topografikilta muutti
toiminta-ajatustaan ja on nykyään Topografimajan Ystävät ry.
Näin ollen yhdistyksen kiltatoiminta liitettiin Mittamieskillan
toimintaan.

Liittokokous Hämeenlinnassa

Painopistealueet 2012

MPKL:n liittokokous pidetään lauantaina 14.4. Tykistömuseossa Hämeenlinnassa. Kokouksessa valitaan liitolle 1. varapuheenjohtaja kaudelle 2013-2014, päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2013, hyväksytään tilinpäätös 2011 ja valitaan
liittovaltuuston jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokouskutsu lähetetään rekisteröityneiden kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajille kaksi viikkoa ennen kokousta. Liittokokouksessa palkitaan myös ansiokas kiltatyö.

Liiton toiminnan painopistealueet vuonna 2012 ovat osaava
ja maanpuolustustahtoinen kiltalainen, sähköisten palvelujen
kehittäminen ja niiden käytön tehostaminen killoissa sekä talous. Kohdat on avattu tarkemmin liiton tiedotteessa 12-2011.
Tiedotteet löytyvät mpkl.fi-sivustolta.

Suomen kiltapäivät ja perinnekiväärikilpailu
MPKL järjestää Suomen kiltapäivät 16.6. Hämeen rykmentissä Lahdessa. Samana päivänä Hälvälässä järjestetään liiton
perinnekiväärimestaruuskilpailu. Lue tarkempaa tietoa tämän lehden sivuilta 18 ja 26 ja ilmoittaudu mukaan.
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MPKL:n perinteinen maakuntia kiertävä maanpuolustusjuhla
on tänä vuonna Joensuussa 25.11. Informoimme tarkemmin
liiton nettisivuilla ja syksyn Maanpuolustajassa.

Hakkapeliittayhdistys palasi jäseneksi
Vuonna 2007 liiton jäsenyydestä eronnut Hakkapeliittayhdistys ry on anonut uudelleen jäsenyyttä. Liittohallitus hyväksyi kokouksessaan 27.1. yhdistyksen jäseneksi. Hakkapeliittayhdistys on perustettu 1926 ja sen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistyksen puheenjohtaja on Erkki Laukkanen ja sihteeri
Henrik Degerman.
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LIPPUJUHLAPÄIVÄN BUFFET
Etelä-Suomen kiltapiirin ja MPKL:n perinteinen lippujuhlapäivän buffet on maanantaina 4.6.
klo 17:30 - 20:00 Ritarihuoneella, os. Ritarikatu 1, Helsinki.
Buffetin hinta 25e sisältää alkudrinkin sekä tarjoilun juomineen.
Kaikki maanpuolustushenkiset ovat tervetulleita tilaisuuteen.
Sisäänpääsyliput tilataan ennakkoon viimeistään 30.5.
MPKL:n toimistolta joko sähköpostitse toimisto@mpkl.
tai puhelimitse 040 554 8805 arkisin klo 9-15.
Tumma puku ja kunniamerkit.
Lämpimästi tervetuloa!

Liiton sähköinen tiedote
MPKL:n kuukausitiedote jaetaan liiton
jäsenrekisteristä kaikille kiltajäsenille,
joiden sähköpostiosoite on merkitty
rekisteriin. Varmistat tiedotteen saamisen ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi omaan kiltaasi tai liiton toimistolle osoitteeseen toimisto@mpkl.fi.
Tiedotteet ovat luettavissa myös liiton
nettisivuilla.
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Jani Komulainen Merisotakoulun kouluttajakurssilla (2.kurssi) syyskuussa 2009.
Kuva: Komulaisen kuva-arkisto

Teksti: Inga-Katriina Heinonen

Rannarin riemua rastilla

Jani Komulainen
tähtää ja tarkentaa

6 | Maanpuolustaja 1 | 2012

Nykyinen aselaki velvoittaa,
että ampujan pitää harrastaa
tasaisesti läpi vuoden. Se asettaa tiettyjä haasteita. Turkulainen reservin vääpeli Jani Komulainen, 48, on talvisin tuttu
näky Kupittaan sisäampumaradalla, jossa hän pitää ”kuntoa”
yllä .22lr-pienoispistoolilla.
Harjoitteluradat vähenevät
tasaiseen tahtiin. Pikkupojasta
asti ampumisen omaksi keskittymislajikseen tuntenut mies
on syystäkin huolissaan lajin
tulevaisuudesta. Rannikkojääkärikoulun kasvatti ja rauhanturvaajan tehtävissä kokemusta kartuttanut Komulainen
toivoo myös, että Hollywoodin
ruokkima aivan turha mystiikka lajin ympäriltä hälvenisi.
Yksi tapa vaikuttaa siihen on
pitää yllä asiallista keskustelua
harrastuksesta.

Komulaisella oli pikkupoikana itse väsätty jousipyssy, ritsat, puhallusputket, miekka ja omatekoinen ruoskakin.
”Ensimmäinen ampumakerta oli ukin
haulikolla. Isä piteli asetta ja minä sain
liipaista. Olin alle kouluikäinen, mutta
muistan sen hyvin. Oman lutkun eli ilmakiväärin sain 13-vuotiaana”, Komulainen kertoo.

Kurssilta saa hyvän
asennekasvatuksen
”Ensimmäinen ruutiaseeni oli Smith&
Wesson K22 Masterpiece. Olin 16-vuotias ja liityin Turun Seudun Ampujiin,
jossa opin ammunnan alkeet ja etiketin.
Treenailin inttiin lähtöön asti, mutta sitten käsiaseharjoittelu jäi”, Komulainen
kertoo. Rauhanturvaaja-aikojen jälkeen
ammunta jäi kokonaan, kunnes mies löysi tiensä MPK:n kurssille vuonna 2002.
”Sain kotiin kirjeen, jossa kutsuttiin rannikkojääkäreitä Örön saarelle harjoitukseen. Yksi tuttukin oli mukana, armeijaaikainen tupakaveri. Porukka hitsautui
heti hienosti yhteen. Meitä on ollut kym-

menisen kaveria tämän 10 vuotta jokaisessa harjoituksessa, joita on yksi tai kaksi vuodessa”, Komulainen kertoo ja kiittää
myös kiltaansa: ”Rannikkojääkärikilta
antaa hyvän foorumin tavata rannareita
kaikilta kursseilta ja osallistua yhteisille
toimintamatkoille”.
Komulainen muistelee hyvällä ensimmäistä kurssiaan. ”Siellä oli todenmukaisia ampumistilanteita. Yhdellä
rastilla maattiin paarilla parempi käsi
sidottuna ja siitä sitten heikommalla kädellä pistoolilla maalit nurin. Olin aivan
myyty ja kysyin miksi tällaista ei harrasteta. Sain vastaukseksi, että kyllä harrastetaan, koskas tulet mukaan SRA-kurssille”, hän kertoo. Tuon kurssin hän kävikin ja myöhemmin vielä IPSC turvallisen ampujan kurssin, jolla Komulaisen
mielestä saa parhaan asennekasvatuksen
harrastukseen. IPSC eli International
Practical Shooting Confederationia on
harrastettu Suomessa 70-luvun puolivälistä.
Kaikilla Komulaisen käymillä kursseilla on painotettu tarkkuutta. Komu-

Komulainen on ollut rauhanturvatehtävissä neljästi vuosina 1987-1993. Kuvassa hän on toinen oikealta. FMR-leiri. Qana, Libanon kevätkesä 1990. Kuva: Komulaisen kuva-arkisto
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Komulainen (keskellä) on osallistunut useille MPK:n kursseille myös kouluttajana. Tässä
on meneillään paikanmääritys Syndalessa muutama vuosi sitten. Kuva: Antti Rautiainen

laisen mielestä yksi alan guruja on hollantilainen Saul Kirsch. ”Hän sanoi:
Stressi on ystävä, joka valmistaa kehoa
parempaan suoritukseen, mutta ei se
tarkkuutta paranna. Kirch aloittaa edelleen treenit kuivaharjoitteluna, jonka
jälkeen hän ampuu kasaa vahvemmalla
ja heikommalla kädellä niin kauan, että
saa tyydyttävän tuloksen”, Komulainen
kertoo ja mainitsee itse pärjänneensä
parhaiten palvelusammunnassa, vaikka
käyttää siihen vähiten aikaa. Lajista hän
on saanut Suomen mestaruuden 1., 2. ja
3. sijat. ”Tarkkuusharjoittelu on minulle
kuitenkin se Zen-juttu eli asento, hengitys, pito, laukaisu ja niin edelleen. Kaikki ulkopuolinen katoaa ja keskityn vain
hyvään suoritukseen. Tällä hetkellä treenieni pääpaino on taktisessa ammunnassa”, Komulainen kuvailee ja sanoo, että
treeneissä on hyvä olla päällä koko ”sotisopa”. ”Ainakin taisteluliivit lipastaskuineen ja ”dump pouch” eli liiveissä oleva
pussi tyhjille lippaille”.

Ampumaradat pitäisi kaavoittaa
Komulainen viihtyy hyvin Turussa,
mutta antaa kaupungille moitteita siitä, että SRA/IPSC-ampujien eteen ei ole
tehty yhtään mitään. ”Turun Seudun
Ampujilla on kyllä lentokentän vieressä
Nuutin ampumarata, mutta se on rajattu
ainoastaan riistamaaliammuntaan. Karpohan teki radasta joskus ohjelmankin”,
hän muistelee. Komulaisen on käytävä
harjoittelemassa kauempana. ”Porin
prikaatin Raasi-harjoitusalueella on hy8 | Maanpuolustaja 1 | 2012

vät harjoitusmahdollisuudet palvelusammuntalajeille. Samoin Pöytyän Kolkkisten ampumaradoille ja Turun IPSC
-seuran käyttämälle Loimaan Laukojien
radalle tulee ajeltua”, Komulainen kertoo. ”Eihän se nyt mitään herkkua ole
ajaa tammikuussa työpäivän jälkeen
noin 100 kilometriä pimeälle auraamattomalle ampumaradalle ja treenata siellä paukkupakkasessa”, Komulainen kuvailee ja hymähtää, että harrastaa hän
lasketteluakin, mutta ei kukaan vaadi
siitä treenipäiväkirjaa heinäkuulta.
Millainen on lajin tulevaisuus Suomessa? Komulainen näkee asian niin,
että jatkuva maaltamuutto taajamiin
metsittää umpeen korpiratoja ja taajamissa puolestaan ratoja suljetaan meluhaittojen ja ympäristölupien takia rakentamisen tieltä. ”Näin harrastuspaikkoja on aina vain vähemmän. Esimerkiksi Virttaalla moottoriradan kupeessa
oleva ampumarata on jo mökkiläisten
silmätikkuna. Ensin oli rata, sitten rakennettiin mökki melualueelle, sitten
alkoi valitus ja adressien keruu radan
sulkemiseksi. Näinhän se menee”, Komulainen harmittelee. Hänen mielestään olemassa olevat radat pitäisikin
saada kaavaan samalla tavoin kuin tiet.

Turvallisuus on harrastajan a ja o
Komulainen ampuu vuodessa 6.00011.000 laukausta. Kesällä kilpailuja järjestetään tosi paljon. Komulainen kilpailee kiväärillä, pistoolilla, haulikolla
ja tarkka-ampujakiväärillä. Miehen

mielestä ammunnassa ykkösprioriteetti
on turvallisuus. ”Kaikki muu lajiin liittyvä tulee vasta pitkän alkuharjoittelun
jälkeen”, hän sanoo. ”Ykkössääntö on,
että asetta käsitellään aina siten kuin se
olisi ladattu, siihen asti kunnes aseen tilan on itse varmistanut. Toimin itsekin
aina näin, jopa silloin, kun otan oman
aseen omasta asekaapista”. Aseella ei
koskaan osoiteta henkilöä kohti. Tämä
on niin sanottu lasersääntö. Samoin
aina pitää tietää, mitä on maalin takana.
”Nämä kolme asiaa kun sisäistää, harjoittelu voi alkaa”, Komulainen toteaa.
Komulainen on suorittanut vuonna
2006 metsästäjätutkinnon, joten tuntumaa on siitäkin. ”Kävimme kurssin
kanssa tutustumassa paikalliseen metsästysseuran rataan ja tunnustaa täytyy,
että pelotti, vaikka ampujia oli paikalla
alle kymmenen. On se niin erilainen
kulttuuri toiminnallisten lajien puolella.
Jänis- ja lintumetsällä olen käynyt vain
armeija- ja IPSC-kavereiden kanssa”,
hän kertoo.
”Ihmiset, jotka eivät ole perehtyneet
aseisiin ja ampumaharrastukseen, näkevät tässä ihmeen paljon mystiikkaa,
jota Hollywood auliisti ruokkii”, Komulainen harmittelee. ”Oikeastihan ase
on vain työkalu siinä missä vasarakin.
Molemmilla saa osaamattomissa käsissä vahinkoa aikaiseksi, mutta asiallinen
käyttäjä pääsee niillä haluttuun tavoitteeseen ja nauttii tekemisestä, joka antaa paljon”, Komulainen sanoo.

Panosta laatuhankintoihin
Komulainen vertaa aseenkäytön sinnikästä treenausta sähköasentajan ammattiinsa. ”En minä joudu työkaluliiveistäni etsimään strippereitä tai jokaria vaan
saan poimittua ne vaistomaisesti käsiini.
Näin se homma pelittää myös taisteluliivien tai rigin kanssa. Aseen käsittely
lippaanvaihtoineen ja häiriöineen pitää
opetella automaatiotasolle. Silloin jää
kapasiteettia itse ampumasuoritukseen”,
hän tähdentää.
Usein kysytään mikä on hyvä ase ja
millä aseella on hyvä aloittaa tai mikä
kannattaa ostaa. Komulainen antaa tähän vanhan toimivan faktan: Markalla saa markan tavaran. ”Kyllä se näin
on, sitä legendaarista hyvää ja halpaa
ei ole olemassa asetarjonnassakaan. Ja
on hyvä muistaa, että jos ostit hyvän,
se palvelee vuosia. Sama pätee varus-

teisiin ja latauslaitteisiin”, Komulainen
sanoo ja korostaa, että jälleenmyyntiarvokin säilyy laatuaseella paremmin. ”Ja
hyvällä aseella oppii helpommin, nopeammin ja edullisemmin kuin jollain
halvalla, kevyellä ja tunnottoman laukaisun muoviaseella”, hän sanoo, mutta muistuttaa samalla, ettei ihan ylihintaistakaan huippuasetta ensimmäiseksi
aseeksi kannata hankkia.
Komulaisen mielestä varusteisiin
kannattaa satsata heti. ”Ne ensiksi hankitut lerppuvyö ja kangaskotelo jäävät
parin käyttökerran jälkeen kaapin perukoille pölyä keräämään. Merkkeihin en
ota kantaa, mutta jos ostaa heti laadukkaat, se on kertakirpaisu”, hän sanoo.
Suurin kulu harrastajalle muodostuu
patruunoista tai niiden komponenteista. Eikä tänä päivänä voi sivuuttaa polttoainekulujakaan. Komulainen suosittelee lajia ehdottomasti myös naisille.
”Ammuntaa voi verrata golfiin: mitä
enemmän oppii, sitä paremmin tajuaa
miten vähän osaa. Koskaan ei tule niin
valmiiksi etteikö parannettavaa olisi.
Laji tarjoaa itsensä kehittämisen riemua
jokaiselle”.

Komulaista kiinnostaa myös merenalainen maailma. Tässä ollaan sukeltamassa Egyptin
Dahabissa (Siinai, Punainenmeri) Undofin Golan-komennuksen lomamatkalla 1993. Kuva:
Komulaisen kuva-arkisto

Jani Komulainen, 48

Kilta: Rannikkojääkärikilta
Kotipaikka: Turku
Perhe: Jaana-vaimo ja aikuinen Jenni-tytär
Asepalvelus ja sotilasarvo: Rannikkojääkärikoulun 5. kurssi, 1983-1984, vääpeli
Koulutus ja ammatti: ammattikoulu, sähköasentaja
Rauhanturvaaja: neljästi vuosina 1987-1993
Muut harrastukset: kaikenlainen kuntoliikunta
Motto: sellanen tulee, ku ite tekee

PA-kisoissa Jani Komulainen ampuu .223REM-kiväärillä (AR 15). Etutähtäimenä on Troyn valmistama niin sanottu Back up sight ja takana
vakio kantokahva. Piipun suulla on Vortexin liekinsammutin. “Mielestäni kaikki muu on turhaa hifistelyä. Varsinkin kompin ainoa hyöty PA-ammunnassa on vieressä olevan kaverin häirintä”, Komulainen sanoo ja ehdottaa, että kompensaattorikiväärit voitaisiin laittaa
omaan sarjaansa pölläyttelemään. Kompensaattori on niin sanottu jarru, jolla pyritään estämään piipun nousua, kesyttämään aseen
rekyyliä. Pistoolina Komulaisella on STI Edge 9mm, jolla hän ampuu myös IPSC:iä. Kuva: Markus Nurmi
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Teksti ja kuvat: Inga-Katriina Heinonen

Turpo 2012 ajan hermolla

Puolustusvoimauudistus

nostatti tunteita
Maanpuolustuskiltojen liiton
perinteinen, suosittu turvallisuuspoliittinen seminaari
käsitteli käynnissä olevaa puolustusvoimauudistusta, jonka
sisällön julkistamiseen oli reilu
viikko aikaa. Maanpuolustuskorkeakoulun iso auditorio
Santahaminassa oli täynnä
maanpuolustuksellista yleisöä, jonka tunteita nostattava
teema viritti poikkeuksellisen
aktiiviseen keskusteluun.

dessa hoidetaan. Monet näistä osoittautuivat aivan liian kalliiksi.
Nykyisten tehtävien hoitaminen nykyjärjestelmän optimoinnilla eli parhaiden vaihtoehtojen etsinnällä on se periaate, jolla lähdettiin liikkeelle. ”Tällä
hetkellä näyttää siltä, että kustannustehokkain tapa on pienentää sodan ajan
vahvuus 250.000:een”, Peltonen sanoi
ja kertoi, että vuodelle 2016 on tehty
alueellisen puolustuksen periaate. ”Siinä oli lähtökohtana, että puolustuksen
ulottuvuus on oltava sama kuin talvisodassa”, hän sanoi ja kuvaili esimerkkinä 60.000 miehen paikallisjoukkoja,
joilla on hajautetumpi taistelutapa: lisää
liikettä, suojaa, tulivoimaa ja jo mainittua ulottuvuutta. ”Nämä paikallisosastot pyritään varustamaan jo olemassa
olevalla käyttökelpoisella varustuksella”,
Peltonen kuvaili.

”Maanpuolustustahto
on kansallisaarre”

Mika Peltonen.

Puolustusvoimien operaatiopäällikkö,
kenraaliluutnantti Mika Peltonen totesi sen mikä oli jo tiedossakin. ”Rahasta tuli niin sanottu showstoppari, jonka
vuoksi emme voi jatkaa nykymallilla”,
hän totesi. ”Mediaa ja kansaa kiinnostavat suuresti varuskuntien lakkautukset,
mutta täytyy muistaa, että emme puhu
pelkästään lakkautuksista. Muutoksiin
sisältyy myös liitoksia ja yhdistämisiä”,
Peltonen muistutti ja kertoi, että käsittelyssä on ollut useampiakin vaihtoehtoja,
miten maamme puolustus tulevaisuu10 | Maanpuolustaja 1 | 2012

Peltonen ei unohtanut maanpuolustustahtoa, jota hän nimitti kansallisaarteeksi. ”Haluamme ylläpitää maanpuolustustahtoa edelleen uskottavalla varusmieskoulutuksella. Satsaamme uudistuksessa siihen, että asevelvollisten
koulutus hoidetaan nykyistä paremmin
esimerkiksi nostamalla kouluttajien
määrää kentällä.” Peltonen myönsi, että
ote on lipsunut mitä tulee reserviläisten
taitojen hyödyntämiseen ja lupasi, että
siihen puolustusvoimissa aiotaan panostaa.
Maanpuolustusjärjestöille Peltosella oli selkeä toive. ”Maanpuolustuksen
asialla toimivia järjestöjä on lukuisia.
Osoittakaa meille, kenen kanssa voimme puhua ja suunnitella sijoitetun reservin käyttöä. Kaikkia on mahdotonta
kutsua pöydän ääreen.”

Ilkka Kanerva.

”Varuskuntien määrä ei
määrittele puolustuskykyämme”
Hallituspuolueiden edustaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok), joka
johtaa puolustusvoimauudistusta käsittelevää parlamentaarista kontaktiryhmää, sanoi Suomen olevan tienhaarassa, jossa on valittava körötelläänkö itsenäisen puolustuksen polkua vai kiihdytetäänkö laajemman
kansainvälisen yhteistyön kaistalle.
Kanerva on pettynyt kansainvälisen
kriisinhallintatyön saamasta kritiikistä.
”Meillä on pohdittavana mikä on Suomen puolustusvoimien itsellisyysaste
ja kansainvälinen yhteistyökyky. Sitoutumattomana pysymme tämänkin hallituskauden, mutta on kuitenkin aivan
eri asia tehdä rakennejärjestelyjä joko
siltä pohjalta, että maa pysyy hamaan
tulevaisuuteen omatoimisena tai että
maa panostaa lisääntyvään kansainväliseen yhteistyöhön”, Kanerva tähdensi.
”Meidän on kuitenkin ajateltava uhkakuvia kansainvälisestä rikollisuudesta
terrorismiin ja tautiepidemioihin. Vi-

Jussi Niinistö.

hollinen ei välttämättä tule valtion lippua heiluttaen panssareilla yli rajojen
vaan paljon pirullisemmilla, älyllisesti
vaativilla toimenpiteillä”, Kanerva sanoi
ja muistutti, että varuskuntien määrä tai
sijainti ei määrittele puolustuskykyämme. ”Merkittävämpää on joukkojemme
koulutus ja motivaatio”, hän tähdensi.
”Olen varma, että reserviläistoiminta
on hyvin keskeinen lisäarvon tuottaja
koko uudistusprosessissa, esimerkkinä
vaikkapa Peltosen mainitsemat paikallisjoukot”.

”Olemmeko menossa
Ruotsin malliin?”
Opposition edustaja, kansanedustaja,
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja
Jussi Niinistö (ps) sanoi, että sodan ajan
reservin vähentäminen 250.000:een
ei enää riitä uskottavan puolustuksen
ylläpitämiseen. ”Sillä ei vihollista hätkäytetä. Itse asiassa nykyinenkin määrä
on liian pieni”, hän totesi. ”Kaluston ja
reservin supistaminen nakertaa pohjaa
toimivalta, yleiseltä asevelvollisuudelta
ja varuskuntaverkon karsiminen maanpuolustustahdolta. Ilman maanpuolustustahtoa teknoarmeijakin on hampaaton. Säilyttämällä sodan ajan vahvuutemme ennallaan viestitämme, ettei
tänne noin vain kannata hyökätä, täällä
asuu puolustustahtoinen kansa”, Niinistö sanoi. Nyt ollaan rapauttamassa
yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuva
puolustuskyky ja osaltaan koko nykyisen alueellisen puolustuksen periaatetta
noudattavat puolustusratkaisut. ”Muitakin vaihtoehtoja olisi ollut. Esimerkkinä järjettömyydestä ovat jalkaväkimiinojen kieltäminen ja julkisuuteen

lanseerattu käsite massavanheneminen,
jonka perusteella tuhotaan täysin käyttökelpoista tavaraa. Ja pataan on menossa koko ajan lisää. Tuhotaan miinat
ja taotaan aseet auroiksi, näin se yksipuolinen aseistariisunta Suomen maassa etenee”, Niinistö murahti.
Niinistön mukaan riittävät kertausharjoitukset ovat tehokkaampi tapa ylläpitää puolustuskykyä kuin kriisinhallintatehtävät. ”Esimerkiksi Afganistan
on loputon suo, sinne ei olisi kannattanut alun perinkään mennä”, Niinistö sanoi ja palasi vielä huoleensa yleisen asevelvollisuuden kohtalosta. ”Suomessa
pitää jatkossakin olla uskottava puolustusjärjestelmä, joka perustuu yleiseen
asevelvollisuuteen ja koko maan kattavaan puolustusratkaisuun. Olemmeko
nyt uudistuksen myötä menossa Ruotsin malliin? Jopa ruotsalaiset ovat siitä
huolissaan, hehän pitävät meitä eräänlaisena puskurivaltiona”, hän puuskahti
ja muistutti, että valikoivan asepalveluksen seurauksena voi olla, että suomalaisissa kodeissa katoaa kosketuspinta puolustusvoimiin ja maanpuolustuksesta tullaan välinpitämättömiksi.

Pohjois-Karjalan prikaati on
esimerkillinen varuskunta
Niinistön mielestä varuskuntia on lakkautettu jo aivan liikaa. ”Oliko esimerkiksi Savon prikaatin lopettamisella
säästövaikutuksia. No ei ollut, jos uskomme tutkimuksia. Meille jankutetaan, ettei maata puolusteta varuskunnista. No ei tietenkään, mutta ymmärretäänkö niiden merkitys alueelliseen
puolustukseen pohjautuvalle puolustusratkaisulle”, Niinistö kysyy. ”Vierailin
viime syksynä Kontiolahdella, joka on
jo pitkään ollut lakkautusuhan alla. Oli
hienoa nähdä, että prikaatissa oli hyvä
henki ja hyvä varusmiesaines, kunnossa olevat kasarmit ja harjoitusalueet ja
henkilökunnalla kattava jalkaväkirykmentin osaaminen. Pohjois-Karjala on
perinteisesti ollut korkean maanpuolustushengen maakunta. Soisin sen pysyvän tulevaisuudessakin sellaisena”, Niinistö sanoi.
Löysi Niinistö uudistuksesta jotain
hyvääkin. ”Ajatus paikallisjoukoista ja
niiden tehtävistä on mielenkiintoinen.
Maavoimien uusi hajautetumpi taistelutapa on lähempänä perinteistä sissitaktiikkaa kuin suurvalta-armeijojen tek-

Sanna Laaksonen.

nohypetystä. Se on tässä hyvä asia. Jään
mielenkiinnolla odottamaan tämän
konseptin rakentamista”, hän sanoi.

Säästöjä yhteisomistuksella?
Puolustusministeriön erityisasiantuntija Sanna Laaksonen esitteli sotilaallisten suorituskykyjen yhteiskäyttöä ja
jakamista kansainvälisessä yhteistyössä.
Tästä käytetään termiä sharing & pooling. ”Euroopassa nähdään jo, että yhteistyö on nykyään ainoa mahdollinen
tapa toimia. Hallitusohjelmamme linjaa, että tulevaisuuden verkottuneessa
puolustuksessa osaamista ja suorituskykyä hyödynnetään vastavuoroisesti EUja pohjoismaisten kumppanien kanssa.
Meidän kantamme lähtee kansallisesta tarpeesta”, Laaksonen sanoi. Tuoko
tämä sitten maalle säästöjä, siihen on
Laaksosen mukaan liian aikaista vastata. ”Joka tapauksessa se kehittää sotilaallisia kykyjämme tehokkaasti, erityisesti kriisinhallintakykyjä”, hän totesi.
Poolaus voi olla esimerkiksi maiden
hankkima yhteinen varasto kriisinhallintatehtäviä varten. Tällöin myös kulut
jakautuvat maiden kesken. Hyvä esimerkki yhteisomistuksesta on maiden
yhteiset lentokonehankinnat ja lentotuntien jakaminen. Kaikki suorituskyvyt eivät sovellu yhteisomistettavaksi
tai jaettavaksi, esimerkkinä sotilastiedustelu. Pooling & sharing on joustava tapa toimia. ”Maa voi valita mitä ja
kenen kanssa omistaa tai jakaa, omien
kansallisten lähtökohtiensa mukaan”,
Laaksonen kuvaili. ”Onhan selvää, että
samanhenkisten ja lähellä olevien maiden kanssa on helpompi tehdä yhteistyötä. Baltian maat ovat hyvä esimerkki.
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Puolustusvoimilla. Strategia siitä, miten
tämä huomioidaan puolustusvoimauudistuksessa, miten tämä ratkaistaan ja
millaisen roolin Puolustusvoimat siinä kantaa, valmistuu tämän vuoden
aikana. ”Ei tarvitse olla kummoinen
ennustaja sanoessaan, että seuraava
9/11-tyyppinen terrori-isku tehdään
näillä työkaluilla. Siten yhteiskuntaa
vaurioitetaan aivan eri mitassa”, Cederberg totesi. Mitkä ovat vastatoimenpiteet? Kuka vastaa ja koordinoi? Cederbergin mukaan loppuvuodesta näihinkin on tarkoitus löytää vastaukset.

”Reservissä on vahvaa
osaamista”
Esitystensä jälkeen Peltonen, Kanerva ja Niinistö vastasivat yleisön kysymyksiin. Puolustusvoimauudistus oli odotetusti aihe, joka nostattaa maanpuolustuksellisen yleisön tunteita. Kysymyksiä, kommentteja ja perusteluvaatimuksia sateli siihen malliin, että ilmeet
olivat aika ajoin hyvinkin vakavia.

Suomessa olemme erityisen ylpeitä meritilannekuvaan liittyvästä yhteistyöstä.
Myös helikopterikoulutus ja yhteisharjoitukset ovat sellaisia, joissa mukana
olo on kannaltamme ehdottomasti järkevää”, Laaksonen sanoi.

Kunnilla on vahva rooli
kokonaisturvallisuudessa
Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean (TPAK) pääsihteeri, eversti Aapo
Cederberg valotti puolustusvoimauudistuksen vaikutusta kokonaisturvallisuuteen ja yhteiskunnan elintärkeiden
toimintojen turvaamiseen. Hän korosti esityksessään myös ajankohtaista
kyber-uhkaa ja sen variaatioita. ”Kokonaisturvallisuuden ajatus perustuu
maan varautumiseen kokonaisvaltaisesti erilaisiin uhkatilanteisiin ja jossa
saadaan kaikki voimavarat käyttöön, viranomaiset, elinkeinoelämä ja järjestöt
yhteistoiminnassa”, Cederberg kuvaili.
”Maailman muuttuminen yhä nopeammassa tahdissa asettaa turvallisuusajatteluun haasteita. Muistellaanpa vain
mitä tapahtui Pohjois-Afrikan keväässä.
Samaa kutinaa on havaittavissa tuossa
itärajan naapurissa”, Cederberg totesi.
Meidän pitää pystyä varautumaan
uhkatekijöiden koko kirjoon. ”Hyvät
suunnitelmat auttavat aina, samoin
kyky kriisinhallintaan ja toimiva johtamisjärjestelmä”, Cederberg totesi.
”Meillä tämä toimii. Esimerkiksi nor12 | Maanpuolustaja 1 | 2012

jalaiset ovat jo kaksi kertaa käyneet
Breivikin tapauksen jälkeen Suomessa
perehtymässä järjestelmäämme ja haluavat ottaa siitä mallia”.
Cederberg korosti kuntien roolia.
”Yleensä häiriötilanne lähtee jonkun
kunnan alueelta. Kunnalla pitää olla
selkeä päätös ja suunnitelma miten se
turvaa elintärkeät toiminnot. Tämä on
haasteellista, sillä ei ole olemassa yhtä
mallia, joka kävisi kaikille kunnille”,
hän muistutti. Cederbergin mukaan
puolet kunnista on hoitanut asiansa
hyvin. Kumpi on parempi, iso vai pieni kunta? ”Varautumisen näkökulmasta
isolla on paremmat valmiudet hoitaa,
mutta kuntarakenne ei ole se ratkaiseva
tekijä vaan kunnan johdon kiinnostus
ja sitoutuminen. Meillä on loistavia esimerkkejä pienistä kunnista, joissa tämä
on hyvässä kunnossa”, Cederberg sanoi.

Kyber-uhkaan pitää varautua nyt
Puolustusvoimat on jo pitkään puhunut
verkostopuolustuksesta ja kyber-sodankäynnistä. ”Siellä on jo tehty paljon tämän eteen, heillä on paljon annettavaa
muulle yhteiskunnalle. Samoin monia
elinkeinoelämän vaikuttajia kannattaa
hyödyntää tässä”, Cederberg suositteli.
”Tämä ei ole siviili- eikä sotilasasia vaan
koko yhteiskunnan turvallisuusasia. Esiselvitys tämän kokonaisuuden haltuunotosta on jo olemassa”, Cederberg sanoi.
Taktisessa kyber-sodassa vastuu on

Vakuutusneuvos Harri Kainulainen,
jolla on takanaan vankka järjestötausta
muun muassa MPK:n puheenjohtajana,
käsitteli uudistuksen haasteita ja mahdollisuuksia järjestöille ja vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle. Hän korosti
maanpuolustusjärjestöjen päällekkäistoimintojen määrää ja sen myötä yhteistoiminnan ja synergian tarjoamia
mahdollisuuksia. ”Ulkopuolisen on hyvin vaikea hahmottaa, mikä on mikäkin
järjestö. Tulevaisuudessa jaetaan yhä
enemmän niukkuutta. Riittääkö rahaa?
Riittääkö toimijoita? Saadaanko nuoria
mukaan? Miten hyödymme voimavarojen kokoamisesta? Näitä on juuri nyt
hyvä pohtia”, Kainulainen sanoi.
Kainulainen uskoo, että järjestöjen
rooli maanpuolustustahdon kehittämisessä ja ylläpitämisessä kasvaa, samoin
MPK:n rooli, kun kertausharjoituksia
supistetaan. ”Yhtenäisempi järjestökenttä olisi puolustusvoimille virtaviivaisempi kumppani ja kommunikointi
mutkattomampaa, aivan kuten Peltonenkin jo edellä mainitsi. ”Meidän olisi
hyvä kuulla laajemminkin, mitä Kaartin
korttelissa tästä ajatellaan. Reservissä
on hyvää ja vahvaa osaamista. Vapaaehtoisuuden vastuunkantokyky kannattaa
ehdottomasti hyödyntää”, Kainulainen
korosti.

Voimavarojen yhdistämiselle
vihreää valoa
Yleisö virkistyi Kainulaisen puheenvuorosta. Martti Laakkonen Ratsumieskillan Uudenmaan Eskadroonasta
totesi, että toimintojen yhdistäminen
on melkoinen haaste: ”Eihän tässä tulla aina edes omassa yhdistyksessä toi-

Aapo Cederberg.

meen. Olen Lappeenrannan hevosvetoisen tykistön kasvatti. Ainoa minkä
kanssa pitää tulla toimeen on se 500 kiloa lihaa jalkojen välissä, mutta jos tulee yhteinen uhka, kyllä meistä löytyy
myös yhteinen vastus”, Laakkonen totesi. Maanpuolustuskiltojen Säätiön asiamies Arto Arvonen totesi aina ihmetelleensä järjestökentän päällekkäisyyttä
ja voimavarojen hukkaamista. ”Kainu-

laisen esitys oli ihan palsamia haavoille.
Elinkeinoelämän edustajana totean, että
näihin toimenpiteisiin tarvitaan yleensä ulkoinen pakko tai ärsyke, omistajatahon vaatimus, rahat loppuvat tai kilpailukyky katoaa, ennen kuin kumppanuuksia aletaan hakea. Mielestäni puolustushallinto voisi tulla voimakkaasti
esille ja sanoa, että laittakaa voimavarat
yhteen niin otamme teidät strategiseksi
kumppaniksi”, Arvonen sanoi.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen
tarkastaja, eversti Pertti Laatikainen
muistutti, ettei viranomaistaho voi kuitenkaan liikaa tässä puristaa. Maassa
on laki yhdistymisvapaudesta. ”Jokainen voi perustaa sellaisen yhdistyksen ja porukan kuin itse haluaa”, hän
totesi ja kertoi, että Puolustusvoimat
on kyllä jo tuonut näkemystään esille.
”MPK:n toiminta on hyvä esimerkki,
miten hynttyyt on lyöty onnistuneesti
yhteen. 35.000 ihmistä käy vuosittain
erinomaisessa koulutuksessa ja siellähän on nimenomaan yhdistykset taustalla, esimerkiksi kouluttajina”, Laatikainen sanoi. ”Sijoittaminen on se, jolla

Harri Kainulainen.

voisimme nyt tehostaa yhteistoimintaa.
Haemme tuhansittain alle 35-vuotiaita
vapaaehtoisia maakuntakomppanioihin
ja jos vielä käynnistetään paikallisjoukkojen koulutuskonsepti, niin sinne haetaan jatkossa varmasti myös 40-60-vuotiaita. Voisiko järjestötaho olla keskitetty yhteistyötaho tässä rekrytoinnissa”,
Laatikainen esitti.

Maanpuolustuskiltojen Säätiön asiamies Arto Arvonen istuu eturivissä kolmantena.
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Helmikuun kahdeksas jää historiaan

Synkkä päivä
maanpuolustukselle
Hallitus julkisti yhdessä Puolustusvoimien ja PLM:n kanssa puolustusvoimauudistuksen
sisällön 8.2.2012. Silppuriin joutuvat Pohjois-Karjalan prikaati Kontiolahdessa, Ilmavoimien
teknillinen koulu Jämsässä, Keuruun pioneerirykmentti, Hämeen rykmentti Lahdessa ja
Lentosotakoulu Kauhavalla. Lisäksi lakkautetaan Kotkan rannikkopataljoona. Sodan ajan
vahvuus pienenee peräti 230.000:een. Sotilasläänit lakkautetaan ja henkilöstöä vähennetään järeällä leikkurilla. Muita joukko-osastoja yhdistetään. Nykymuotoiset meripuolustusalueet ja lennostot lakkautetaan. Sanotaan, että uudistuksessa pyritään säilyttämään
Suomen sotilaallinen puolustuskyky. Säilyykö se? Entä miten käy maanpuolustustahdon?

Karvasta kalkkia? Mitä tästä ajatellaan killoissa?
Hermanni Kivi-Mannila, 23, Keuruu
Pioneeriupseeriyhdistys ry
Keurusseudun reserviupseerit ry
Kustannussäästöjen lisäksi tähdätään selkeästi
puolustusjärjestelmän ja
sen rakenteen uudistamiseen. Suuntaus näyttää
olevan myös varovaisin
askelin kohti valikoivaa
varusmiespalvelusta, jolla on haitallinen vaikutus koko maan kattavaan
puolustuskykyyn ja taatusti rapauttava vaikutus
maanpuolustustahtoon.
Säästötavoitteet ovat merkittävät ja ilmeisen välttämättömät.
Julkituodut keinot ovat tuntuvia ja toivoa sopii niiden olevan
perusteltuja. Keuruulaisena ymmärrän hyvin vaikutukset lähialueen arkeen. Tuleeko tämä lopulta halvemmaksi? Riskinä
kun on, että supistuksilla aikaansaadut säästöt kuluvat uuden
teknisen voiman kehittämiseen ja hiljentyvien paikkakuntien
ongelmat jäävät muiden sektorien maksettavaksi. Maakuntia
on jäämässä paitsioon. Toivottavasti päätöksissä on huomioitu puolustuskyvyn säilyminen eikä ainoastaan taloudelliset
syyt. Vanha taistelutapakohtainen osaaminen ja kalusto ajetaan alas nyt monessa joukko-osastossa ja uutta osaamista kehitetään toisaalla. On monelle paikkakunnalle sääli, että tästä
kehittämistyöstä jäädään nyt paitsi.
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Väinö Liukkonen, 63, Lahti
Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta ry
Palvelin Hennalassa vv. 1968-1996,
viimeiset 10 vuotta
Hämeen rykmentin
esikunnassa kuljetussektorin huoltolajijohtajana.
Sain
olla mukana kehittämässä rykmenttiä
valtakunnalliseksi
koulutuskeskukseksi. Syksyllä Hennalan
täyttäessä 100 vuotta
puolustusministeri korosti puheessaan miten hieno ja tärkeä joukko on kyseessä. Täyden päivätyön
tehneenä sotilaana tuntuukin uskomattomalta nyt
tehty päätös. Esitetyt perustelut eivät ehkä kertoneet kaikkea. En ryhdy niitä arvioimaan, mutta
moni on varmasti samaa mieltä. Haluan korostaa
Hennalan alueen historiaa ja joukkojen perinteitä.
Alueen jatkokäyttöä pitää suunnitella äärimmäisellä kunnioituksella. Joskus tuntuu, että historia
ja perinteet eivät enää sovi nykyaikaisen armeijan kämmentietokoneisiin. Ja kuitenkin ne ovat
vahvan maanpuolustustahdon perusta, jota ei saa
unohtaa.

Carl-Magnus Gripenwaldt, 44, Raasepori
Uudenmaan Viestikilta ry
Ikäluokkien pieneneminen ja yleinen kustannustason nousu edellyttävät ilman säästöjäkin
puolustusvoimilta rakenteellisia uudistuksia.
Toivon, ettei uudistuksen poliittinen käsittely
käänny aiempien vuosien tapaan juustohöylällä
tehtäväksi tehottomaksi
näennäissäästämiseksi.
Jos resursseja vähennetään, on myös tehtäviä ja niiden vaikuttavuutta supistettava ja toisaalta estettävä poliitikkojen ajamat aluepoliittiset omaan pussiin pelaamiset. Esimerkiksi joukkoosastojen lakkautukset ja kertausharjoitusten karsiminen vaikuttavat osaltaan heikentävästi niin reserviläisten koulutustasoon kuin maanpuolustustahtoonkin.
Sellaisia vahinkoja ei korjata kovin äkkiä, jos koskaan.
Vastuu on poliittisilla päättäjillä. Yhteiskunnan turvallisuus- ja hyvinvointipalveluista ei pitäisi missään oloissa
tinkiä varsinkaan epävakaina aikoina. Siihen meillä ei
ole varaa.

Lauri J. Laitinen, 57, Varkaus
Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry
Pohjois-Karjalan
prikaati
toimisi
mahdollisen sodan
syttyessä viivytysja suojajoukkona,
jotta saataisiin tarvittavaa aikaa siirtää strategisia iskujoukkoja sinne,
missä niitä kulloinkin tarvitaan Pohjois-Karjalan alueella. Entäpä prikaatin varusmieskoulutus, joka antaa joukoille tarvittavat valmiudet alueen maastossa. Vaikutuksia yleiseen
maanpuolustustahtoon ei voida vähätellä, etenkään,
kun puhutaan Pohjois-Karjalasta. On totta, että puolustuksemme toimintoja pitää uudistaa kaluston nykyaikaistamistarpeen ja ikäluokkien pienenemisen vuoksi.
Nyt julkistettu uudistus on kuitenkin tarpeettoman raju,
jossa ovat painaneet pelkät säästötarpeet, eivät niinkään
puolustukselliset näkökohdat. Tässä poliitikkojen tekemässä ratkaisussa näkyy selvästi ns. Kreikka-efekti. Pidän tehtyä päätöstä edesvastuuttomana.

Henry Siikander, 57, Helsinki
Helsingin Laivastokilta ry
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Kovin tuntuvat rajuilta nämä päätökset. Olen erittäin
huolissani sijoitetun reservin kertausharjoitusvuorokausien katastrofaalisesta laskusta.
Samaan aikaan reservin määrää supistetaan. Tämä yhtälö ei tulevaisuudessa toimi. Toinen
suuri huolen aihe on vapaaehtoisen maanpuolustuksen
tulevaisuus. Varuskuntia lakkautetaan ja ampumaratoja lopetetaan. Kohta ei ole joukko-osastoja, joihin voi
tukeutua. Ymmärrän kyllä, ettei Suomea puolusteta
varuskunnista. Tosin tällä menolla meillä ei kohta ole
riittävästi asianmukaisesti koulutettuja ja motivoituneita maanpuolustajiakaan. Sanotaan, että kansakunnan
muisti on lyhyt. Toivon kuitenkin, että se kantaa seuraaviin eduskuntavaaleihin huhtikuussa 2015.

Seppo Hyttinen, 54, Joensuu
Karjalan Poikien Kilta ry
Toimenpiteet ruhjovat kovalla kädellä Pohjois-Karjalaa,
kun joukko-osastojen kärkeen kuuluva Pohjois-Karjalan
prikaati ja huippuammattilaisista
koostuva Karjalan
sotilassoittokunta
lakkautetaan. Yhteistyö prikaatin,
aluetoimiston, sotilassoittokunnan, rajavartiolaitoksen, maanpuolustusjärjestöjen ja maanpuolustushenkisen väen kesken on ollut maakunnassa esimerkillistä. Nyt osa tätä yhteistyötä
romutetaan. Se vaikuttaa oleellisesti järjestöjen toimintaan ja maanpuolustushenkeen. Varusmiespalveluksen
suorittamiseen aiheutuu suurelle osalle entistä enemmän haasteita, kun palveluspaikat sijaitsevat yli 200 km
päässä. Tämä vaikuttaa myös palvelushalukkuuteen ja
-motivaatioon. On todettu, että armeija on helppo säästökohde ja puolustusmenoista säästäminen on edistyksellistä. Alasajo on kuitenkin helpompaa kuin uudelleen
rakentaminen. Mihin säästyneet varat käytetään, sitä jokainen voi pohtia mielessään.
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Teksti: Inga-Katriina Heinonen
Kuva: Salla Natusen kuva-arkisto

Lukiolaistyttö

kampanjoi
Hennalan puolesta

Kun 17-vuotias Salla Natunen Nastolasta kuuli, että puolustusvoimauudistus sisältää Hämeen rykmentin lakkauttamisen, hänen ensimmäinen tuntemuksensa oli hämmennys ja vihaisuus.
Aktiivinen ja urheilullinen lukiolaistyttö on huolissaan, miten rykmentin
lakkauttaminen vaikuttaa alueen nuorisoon ja naisten maanpuolustustahtoon.
Salla kuuli jo vuosi sitten huhuja,
että rykmentin tulevaisuus on vaakalaudalla. ”Sanoin jo silloin vanhemmilleni, että jos näin ikävästi käy niin
ryhdyn johonkin toimiin. Nyt sitten tuli
aika toimia”. Ja Salla myös toimi. Hän
perusti nettiadressin, joka on hyvä tapa
saada nopeasti ja paljon nimiä rykmentin lakkauttamisen vastustamiseksi.

Urheilutoiminta alueella kärsii
Salla uskoo, että rykmentin lakkauttamisella on paljon vaikutuksia alueen
nuorisoon. ”Urheiluseurat ja urheilulukio käyttävät samoja valmentajia, jotka ovat puolustusvoimien urheilukoululla töissä. Uskon myös, että nuorten
naisten maanpuolustusinto heikkenee
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ja heidän halukkuutensa hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen vähenee.
Nuorten työllistyminenkin voi vähentyä ja työttömyys kasvaa, sillä Hämeen
rykmentti on tarjonnut työpaikkoja
myös nuorille”, Salla harmittelee.
Salla itse harrastaa marginaalilajeja, kuten amerikkalaista jalkapalloa ja
lacrossea. Rykmentin alasajo vaikuttaa
myös hänen harrastuksiinsa juuri valmentajien ja urheiluosaajien vähentymisellä alueella. ”Näihin lajeihin on
jo nyt vaikea saada valmentajia, mutta
luulen, että Lahden maine urheilukaupunkina on auttanut meitä saamaan
huippuosaajia tänne”, Salla sanoo.

”Miten jatkan
sotilaskotisisarena?”
Sallalla on muutenkin siteitä Hämeen
rykmenttiin. Hän on ollut yli vuoden
sotilaskotisisarena. ”Se on ollut ihan
mahtavaa, mutta nyt sekin harrastus
osittain loppuu. Meillä on tarjoilujaostossa vuoroja noin kerran kuukaudessa
ja välillä käyn liikkuvan jaoston kanssa
maastossa. Parasta vapaaehtoistyössä
on iloiset asiakkaat ja asiakaspalvelu.
Olemme sisarten kanssa tiivis yhteisö ja
meillä on mukavia virkistystapahtumia,
kaikki ovat toistensa kavereita ikään
katsomatta. Olen saanut elinikäisiä ystäviä niin sisarista kuin asiakkaistakin”,
Salla hymyilee, mutta vakavoituu taas.
”Varuskunnan katoaminen vaikuttaa
varmasti elämääni, sillä olen ajatellut
hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Se saattaa nyt jäädä, jos palveluksen suorittaminen on alueellamme
mahdotonta. Kauemmaksi minä en

lähde. Ja oma työllistyminenkin voi vaikeutua, kun Päijät-Hämeen työnhakijat
lisääntyvät”, hän murehtii.

Sallalla on asiaa päättäjille
”Mitä järkeä on lakkauttaa toimiva varuskunta, joka on elävöittänyt kaupunkikuvaamme jo vuosikymmenet? Hämeen rykmentti on tarjonnut monelle
harrastusmahdollisuuksia. Ajatellaan
nyt vaikka ampumaharrastajia. Hälvälän ampumaradalla ja alueella muutenkin on mahtavat harjoittelupaikat reserviläisille. Syntyykö säästöjä oikeasti,
kun alueemme nuoria kuljetetaan ympäri Suomea suorittamaan asepalvelusta?”
Sallalle pelkkä nettiadressi ei riittänyt. Hän vieraili maaliskuun lopulla
eduskunnassa, kun välikysymyksessä
käsiteltiin varuskuntien lakkauttamista.
Salla keskusteli kansanedustaja Anne
Louhelaisen (ps) kanssa Hämeen rykmentin lakkauttamisesta. ”Mietimme
yhdessä mitä hyvää rykmentissä on ja
miksi se pitäisi säilyttää”, Salla kertoo.
Eipä tähän voi muuta sanoa kuin: ihailtava nuori nainen!
Yhteydenpitomme aikana Salla
kiinnostui myös kiltatoiminnasta. Killat
herätys, pallo on heitetty.
Toim.huom. Salla Natusen perustama
adressi löytyy osoitteesta www.adressit.
com/vastustamme_hameen_rykmentin_lakkauttamista

Puolustusvoimauudistuksen suunnitelman julkaisun jälkeen 8.2.2012 julkisuudessa ja kansalaiskeskustelussa on
monilla tahoilla kyseenalaistettu Suomen sotilaallisen puolustuskyvyn edellytykset tulevaisuudessa. Epäilyt ovat
mielestäni turhia, sillä koko uudistuksen suunnittelun lähtökohtana on vaatimus koko maamme puolustamisesta
myös tulevaisuudessa. Itse asiassa käynnissä oleva uudistus on välttämätön
puolustuskykymme säilyttämiseksi vielä 2020-luvulla.
Jo ennen tämän hetken valtion talouteen vaikuttavaa globaalia talouskriisiä ja valtion talouden säästöpaineita
Puolustusvoimat oli ajautumassa kohti
taloudellista umpikujaa sisäisen kustannusrakenteensa kanssa. Tarve puolustusvoimien rakenteelliselle uudistamiselle oli tunnistettu jo osana 2009 tehtyä
selontekoprosessia.
Nyt tehtävällä uudistuksella varmistetaan, että yleinen asevelvollisuus
säilyy myös tulevaisuudessa. Uudistuksen avulla kyetään parantamaan varusmieskoulutuksen laatua, palauttamaan
reservin kertausharjoitusmäärät tarvittavalle tasolle sekä varustamaan sodan
ajan joukot ajanmukaisilla välineillä.
Puolustusratkaisumme ja asevelvollisuuden peruselinehto on vankka
ja laaja kansalaisten tuki; maanpuolustustahto. Maanpuolustustahdon vaalimisessa ja lujittamisessa on vapaaehtoiskentällä ollut keskeinen rooli koko
maamme historian ajan. Nyt käynnissä
olevan muutoksen aikana sekä sen jälkeen näen tämän roolin merkityksen
vain kasvavan. Kun Puolustusvoimat
ei viranomaisena ole tekemässä päivittäistä maanpuolustustyötä maantieteellisesti aivan yhtä kattavasti kuin tähän
asti, vapaaehtoiskentän työlle on entistä
suurempi tilaus.
Puolustusvoimien muuttaessa rakenteitaan mielestäni vapaaehtoistoiminnan on myös harkittava rakenteidensa ja toimintamalliensa uudistamista. Maanpuolustuskoulutus (MPK)
jatkaa toimintaansa julkisoikeudellisena järjestönä tehtävänään koordinoida
vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutuskentän toimintaa. MPK tarkastaa
varmasti toimintamallejaan sekä sovittaa koulutustarjontaansa puolustusvoimien uudistuksen myötä. Tähän yhteensovittamiseen on olemassa sovitut

Kuva: Vesa Moilanen, Lehtikuva

Hyvät isänmaan

puolustajat
järjestelyt ja mekanismit puolustusvoimien ja MPK:n välillä.
Vastaavasti aatteelliseen työhön ja
maanpuolustustahdon
lujittamiseen
keskittyvien vapaaehtoisjärjestöjen toiminnan kehittämistä ei voi tehdä hallinnollisella ohjauksella tai sotilaskäskyinä. Toiminnan kehittämisen ja muutosten on lähdettävä järjestöistä ja niiden jäsenistöstä itsestään. Toivon tässä

asiassa oma-aloitteista aktiivisuutta järjestöjen suunnalta. Innovatiiviselle ajattelulle ja rakentavalle kehittämiselle on
nyt tarvetta, ja sille työlle uskallan luvata hallinnon alan varauksettoman tuen.

Stefan Wallin
puolustusministeri
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Suomen kiltapäivät 2012

Maanpuolustuskiltojen liitto järjestää Suomen kiltapäivät kesäkuussa 2012 Lahdessa
Hämeen rykmentissä. Kiltapäivien ohjelmaa työstetään parhaillaan. Kun ohjelma on
lyöty lukkoon, se julkaistaan liiton nettisivuilla www.mpkl.fi => Tapahtumat. Ilmoittautumisaikaa on vielä jäljellä, joten kiltaperheet tervetuloa mukaan.
Ajankohta

la-su 16.-17.6.2012
Lauantai on toiminnallinen päivä.
Sunnuntaina on aamiainen kasarmilla yöpyville.

Päivän alustava runko
klo 9.00 kokoontuminen ja tulokahvit
klo 9.30 rykmentin esittely auditoriossa
klo 10.30-16.00 ammuntaa ja erilaisia rasteja Hälvälässä (myös naisille)
Ruokailu Hälvälässä ulkona
Illanvietto Upseerikerholla (mahdollisesti erillinen maksu illallisesta)
Sunnuntaina aamiainen kasarmilla yöpyville

HUOM. Ampumakilpailu
Samana päivänä järjestetään Maanpuolustuskiltojen liiton
perinnekiväärimestaruuskilpailu Hälvälässä (ks. sivu 26)
Myös kiltapäiville tulija voi osallistua kilpailuun.

Majoitus

40 ensimmäiselle yöpyjälle on varattu Hennalasta ilmainen kasarmimajoitus,
joka sisältää aamiaisen sunnuntaina. HUOM. Mukaan pitää ottaa omat liinavaatteet
(= lakana, pussilakana, tyynyliina ja pyyhe).

Osallistuminen
Suomen kiltapäiville voivat osallistua Maanpuolustuskiltojen liiton
jäsenyhdistysten jäsenet perheineen.
Osallistumismaksu on 50e/hlö.
Alle 15-vuotiailta lapsilta ei peritä osallistumismaksua.
Mukaan mahtuu 100 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään sunnuntaina 15.4.2012 =>
* sähköpostiin toimisto(at)mpkl.fi tai
* 040 554 8805 arkisin klo 9:00-15:00

Ilmoittautumisessa pitää mainita kaikki nämä tiedot =>
* nimi ja syntymäaika (ei hetun tunnusosaa)
* kilta tai yhdistys
* gsm tai muu puhelinnumero
* sähköposti
* laskutusosoite
* maininta, jääkö yöpymään kasarmille
* maininta, osallistuuko ampumakilpailuun

Lisätietoja

Marko Patrakka, markopatrakka@phnet.fi, 050 557 0761

Tervetuloa kiltaperheet nauttimaan isänmaallisesta yhdessäolosta Hälvälässä ja Hennalassa!
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Turvallisuus ja Puolustus -messut 2012
• Lahden Messukeskus
• To-la 27.-29.9.
• Teemana on ”Yhdessä turvalliseen arkeen”

Saat käsityksen Suomen
kokonaisturvallisuudesta:
viranomaiset, järjestöt, elinkeinoelämä ja kansalainen.
Puolustusvoimien toiminnasta
kertovan elokuvan ensi-ilta
20x6-metrisellä valkokankaalla.
Aktiivista toimintaa
• Viranomaisten ja järjestöjen toimintanäytöksiä
• Pelastuslaitoksen harjoitusnäytöksiä
• Koirien toimintanäytöksiä
• Voit savusukeltaa itse
• Voit seurata palosimulaattorinäytöksiä
• Voit tutustua tullin läpivalaisulaitteistoon

Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta maalla,
merellä ja ilmassa ovat vahvasti mukana.
Kansainvälinen seminaari kriisinhallinnasta rauhanturvaamisessa.
Survival Track on perheiden ja
lukiolaisten turvallisuuskisa.
Varusmiessoittokunta esiintyy.
Koulujen yhteiskuntaopin päivä.
Yhteiskunnan turvallisuusfoorumi 2012.
Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät.

Tutustu tarkemmin netissä
www.lahdenmessut.fi/tupu2012

Yhteiskunnan turvallisuus on jokaisen arkipäivää

Ota koko perhe mukaan messuille

Ermei Kanninen, joka täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Tuolloin hän sanoi, että älkää unohtako näitä messuja. Emme ole
unohtaneet. Olen toiminut siitä lähtien näiden messujen puheenjohtajana.
Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä. Yhteistoiminta viranomaisten,
elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen ja yksittäisten kansalaisten kesken lujittaa yhteisvastuullisuutta. Tämän me esitämme messuilla. Messuvierailija näkee mistä kokonaisturvallisuus muodostuu ja voi muodostaa käsityksen mikä on
oma rooli kokonaisturvallisuudessa, miten siinä voi olla aktiivisesti mukana. Messuille on hyvä ottaa mukaan koko perhe. Messut järjestetään vain joka neljäs vuosi, joten ei kannata
jättää väliin.
Tervetuloa Lahden Messukeskukseen 27.-29.9.
Turvallisuus- ja puolustus 2012 -erikoismessut järjestetään
nyt kuudennen kerran. Tämän vuoden tapahtuma on samalla kuitenkin näiden messujen 20-vuotisjuhla. Vuonna 1992
tapahtuma rakentui Puolustusvoimien ympärille ja ne pidettiin Helsingin Jäähallissa. Primus motor oli kenraaliluutnantti

Erkko Kajander
Messutoimikunnan puheenjohtaja

Toim.huom. Kuva on edellisiltä Turvallisuus ja Puolustus
-messuilta vuodelta 2008. Kuva: I-K. Heinonen
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Suurlähettiläs Pauli Järvenpää vierailee
Suomen kriisinhallintajoukoissa Mazar-eSharifissa. Kuva: Järvenpään kuva-arkisto.

Afganistan on vastakohtien maa

Suurlähettilään
arkea Kabulissa
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Ensimmäinen yöni suurlähettiläänä Afganistanin Kabulissa
oli syyskuussa 2010. Heräsin
repiviin räjähdyksiin. Suihkuviivettä oli kuitenkin niin paljon,
että vaivuin takaisin uneen. Aamulla kuulin televisiosta, että
kolme kapinallisten rakettia oli
osunut lähelle kansainvälisten
kriisinhallintajoukkojen ISAF:n
päämajaa. Sieltä on asunnolleni linnuntietä vajaat 300 metriä. Kännykässäni oli varoitus,
että yhdeksän itsemurhapommittajaa on liikkeellä Wazir
Akbar Khanin kaupunginosassa, jossa myös virka-asuntoni
sijaitsee. Lohduttavana tietona
tuli heti perään, että neljä heistä oli jo saatu kiinni. Tervetuloa Afganistaniin!
Afganistan on vastakohtien maa. Näkymät ovat huikaisevan kauniita. Jylhän rosoiset ikuisen lumen peittämät
vuorenhuiput kohoavat Hindu Kushin
(”hindujen tappaja”) -vuoristossa lähes
kuuteen kilometriin. Vuorten välissä
polveilee jokia ja laaksojen vehreät puutarhat notkuvat hedelmäsatoa. Ihmiset
ovat ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Kun
isännät kuulevat meidän molempien
kärsineen Neuvostoliiton sotapolitiikan seurauksista, niin jo syntyy liikettä.
Talon naiset taikovat lattialle levitetylle
liinalle hetkessä herkullista naan-leipää
ja savulammasta. Vierasta pidetään kuin
piispaa pappilassa.
Toisenlainen Afganistan avautuu
aivan Kabulin keskustan tuntumassa.
Vuodesta 1979 Neuvostoliittoa vastaan
käydyn sodan ja sitä seuranneen sisällissodan jäljiltä Kabulin lähes kahden
kilometrin korkeudessa sijaitsevassa
laaksossa asuu nyt väkeä yli viisi miljoonaa. Ennen sotia määrä oli puolisen
miljoonaa. Kun neuvostojoukot vuonna
1989 vetäytyivät, lähes kaksi miljoonaa
afgaania oli saanut surmansa. Yli seitsemän miljoonaa ihmistä oli lähtenyt
sodan jaloista maanpakoon. Maahan
oli kylvetty noin 12 miljoonaa jalkaväkimiinaa. Vuosisataiset kastelujärjes-

telmät oli tuhottu. Koko perinteinen
yhteiskuntajärjestelmä oli järkkynyt.
Nykypäivän Kabul on pahasti slummiutunut suurkaupunki.
Kohta 33 vuotta kestäneiden sotien
arvet näkyvät kaikkialla. Naapurimaissa
Iranissa ja Pakistanissa on pakolaisleirejä, joissa asuu edelleen yli neljä miljoonaa afgaanipakolaista. Köyhä maa, joka
on pystynyt kuitenkin aina ruokkimaan
väkensä, elää nyt pitkälti kansainvälisen humanitaarisen avun varassa. YK:n
ruokaohjelman WFP:n Afganistan-toimintojen johtajan mukaan 7,3 miljoonaa afgaania on kokonaan riippuvaisia
kansainvälisestä ruoka-avusta. Tämä
luku on noin neljännes maan 30-miljoonaisesta väestöstä. Sotainvalideja ja
naisia sekä kaduilla kerjääviä leskiä ja
orpoja on paljon.

Saadaanko maa vakauden tilaan?
Suomi on Afganistanissa osa YK:n
mandaatilla toimivaa kansainvälistä
operaatiota, johon osallistuu tällä hetkellä 49 valtiota. Operaation näkyvin
osa on ISAF:n sotilasoperaatio, jonka vahvuus tätä kirjoitettaessa on noin
125.000 sotilasta. Yhdysvallat vetää tänä
vuonna pois 23.000 sotilasta, jäljelle jää
68.000 sotilasta. Koko ISAF:in vahvuus
on silloin noin 100.000 sotilasta. Näiden joukkojen tavoitteena on luoda yhdessä Afganistanin turvallisuusjoukkojen kanssa, joiden vahvuus on vuoden
loppuun mennessä 352.000 sotilasta ja
poliisia, sellainen vakauden tila, että
afgaanit voivat alkaa rauhassa kehittää
yhteiskuntaansa.
Helpommin sanottu kuin tehty.
Kapinalliset, Afganistanin talibanit,
Haqqani-verkoston taistelijat tai Hekmatyarin miehet, käyvät tyypillistä sissisotaa. Tavoitteena on pelotella ja terrorisoida. Kohteet ovat pääasiassa koulubusseja, basaareja, hallintoviranomaisia
ja poliitikkoja. Viime vuonna surmansa
saaneista yli 3.000 siviilistä noin 80 %
kuoli kapinallisten iskuissa. ISAF-joukkoja vastaan suunnatut iskut tehdään
pääasiassa tienvarsipommein, ei perinteisin sotilaallisin menetelmin.
Kansainvälisten joukkojen tilannetta vaikeuttaa kapinallisten turvasatama
Pakistanissa. Afganistanin ja Pakista-

nin vuoristoinen raja vuotaa kuin seula,
sinne kapinalliset voivat huoletta palata lepäämään, tapaamaan perheitään
ja saamaan koulutusta. Siellä majailee
myös heidän sodanjohtonsa. On vaikeaa kuvitella, että Afganistanin oloja saadaan lopullisesti rauhoittumaan ennen
kuin Pakistan puuttuu pontevammin
tilanteeseen.

Humanitaarisen avun
tarve on huutava
Omien ISAF-joukkojemme osaamisesta saamme olla ylpeitä. Pääsin viime viikolla puolustusministeri Stefan Wallinin seurueessa tutustumaan joukkomme toimintaan Pohjois-Afganistanissa
Mazar-e-Sharifin kaupungin liepeillä.
Olen vieraillut siellä viisi kertaa suurlähettiläskauteni aikana. Aina olen palannut vakuuttuneena, että joukkomme
pärjäävät hyvän koulutuksensa ja varustuksensa turvin, vaikka tehtävät ovatkin
poikkeuksellisen vaativia ja vaarallisia.
ISAF-operaatio on myös mitä mainiointa koulutusta puolustusvoimien sodan ajan tehtäviin.
Siviilipuolella Suomen kehitysyhteistyöpanokset kohdistuvat Afganistanin vähäväkisimmän kansanosan
auttamiseen. Tukeamme saavat muun
muassa Afganistanin ihmisoikeuskomissio, huumeidenvastainen toiminta,
synnyttävät äidit, maailman ruokaohjelma, poliisirahasto ja naisten oikeuksien kehittäminen. Näillä näkymin kansainväliset joukot jättävät Afganistanin
vuonna 2014. Silloin maan omien turvallisuusjoukkojen on kyettävä huolehtimaan maansa turvallisuudesta. Oma
käsitykseni on, että kansainvälistä tukea
tarvitaan vielä pitkään. Vuoden 2014
jälkeen se muuttunee asiantuntijoiden,
kouluttajien ja mentoreiden tueksi.
Suurlähettilään elämä Kabulissa on
arkista, kaukana kristallikruunujen ja
smokkijuhlien loisteesta. Ehkäpä juuri
siitä syystä niin antoisaa. Täällä eläessään ja Suomen etuja edistäessään suurlähettiläs voi vahvasti tuntea, vanhaa
sanontaa mukaillen ”Afganistans sak är
vår”.
Pauli Järvenpää
Suomen suurlähettiläs Afganistanissa
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Teksti: Inga-Katriina Heinonen
Kuvat: Antti Koirasen kuva-arkisto

Korpraali Koirasen

kuvamuistoja rintamalta

Viestimiehet ulkopalveluksessa,
vasemmalla Toivo Koiranen.
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Toivo Koiranen syntyi lokakuussa 1909 Sakkolassa.
Piirun päälle kolmikymppisenä hän lähti puolustamaan maamme rajoja viestisotamiehenä. Koiranen
palveli isänmaata kesästä 1941 loppusyksyyn 1944
talvi- ja jatkosodassa Karjalan Kannaksella ja ItäKarjalassa. Jatkosodassa Koirasen joukko-osasto oli
Rpsto 15/Ek ptri ”Tammelan patteristo”, jossa hän
palveli radistina ja viestimiehenä. Koiranen ylennettiin korpraaliksi ennen jatkosodan alkamista.
Toivo Koirasen poika, reservin vänrikki Antti Koiranen Lempäälästä, antoi Maanpuolustajan
käyttöön isänsä rintama-albumin sotamuistoja.

”Olen saanut haltuuni isäni jäämistöstä joukon valokuvia vuosilta 1940-1943. Valokuviin ei ole liitetty
tarkkoja tietoja kuvaajista, mutta tiedän kuitenkin
isäni omistaneen kameran jo ennen sotia ja olleen
innokas kuvauksen harrastaja. Oletan, että ainakin
osa kuvista on hänen ottamiaan”, hän kertoo.
Sodissamme palvellut sotaveteraanimme, korpraali Toivo Koiranen siirtyi ajasta iäisyyteen 20
vuotta sitten Lempäälässä, 82-vuotiaana, tammikuussa 1992. Kiitämme arvokkaasta kuvakoosteesta, joka vie lukijamme hetkeksi sotilaan arkeen siellä
jossakin.

Koirasen merkintä kuvan takaa ”Tulenjohtue lähdössä eteen, etualalla 2. patterin hevosmies”.
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Viestimiehet työssään, oikealla Toivo Koiranen.

Itäkarjalainen kirkko syksyllä 1942.
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Rintamalotat sytyttämässä hellaa.

Poventsa, Jermulanhovi. Upseerien sisäänkäynnin edessä kapteeni Laurla ja vänrikki
Pohjanpalo kesällä 1942.
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Sotilaiden kalasaalis. Vas. sotilaat Tomu, Suvanto, Koiranen ja Stranius Kärsä 2:ssä keväällä
1943.
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Täitarkastus kesällä 1942.

Toivo Koiranen on kirjoittanut kuvan taakse ”Jäällä 1943”. Suomalaisia sotilaita tykin äärellä.

Taistelu on pä
ättynyt. Suom
alaisen
sotilaan haut
aristi.
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Maanpuolustuskiltojen liitto
Perinneasemestaruuskilpailu 2012
Yleistä

Päijät-Hämeen kiltapiiri kutsuu osallistujia Maanpuolustuskiltojen liiton
perinneasemestaruuskilpailuihin Lahteen 16.6.
Kilpailupaikka on Hämeen rykmentin ampuma-rata Hälvälässä.
Kilpailun johtajana toimii Marko Patrakka.
Kilpailu alkaa lauantaina 16.6. klo 9:00.
Asetarkastus on klo 7:30 alkaen 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

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 eri maksua.
Maksu pitää suorittaa viimeistään 25.5. tilille
Osuuspankki FI89 5612 4240 0061 56
Viite perinne-ase 2012

Ilmoittautumiset

Kilpailuun ilmoittautumiset kirjallisesti viimeistään 15.5.
sähköpostilla 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 kaikille osallistujille viikko ennen kilpailua.

Muuta

Kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi tai vakuutus.
Lisäksi kilpailijalla on oltava tosite jäsenyydestä killassa tai yhdistyksessä.
Aseen hallussapitoluvat otetaan mukaan.
Huom. Kilpailuun otetaan mukaan myös muita kuin MPKL:n kuuluvien
kiltojen jäseniä, esimerkiksi Reserviläisliiton 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 30.5. 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.
Ilmoittautukaa hyvissä ajoin mukaan. Kuvat: Tomi Alajoki ja Timo Sysilampi
Kilpailupaikka
Ajankohta
Aseet
Lajit
Kilpailumaksu
Ilmoittautumiset
Tiedustelut

Hollola, Hälvälän ampumarata
Lauantai 16.6.2012. Kilpailu alkaa klo 9:00
Perinnease pystykorva sekä muiden maiden vastaavat kiväärit
300m makuu 30 laukausta ja 300m 3-asento 30 laukausta
15e / laji, joukkuemaksua ei ole
Sähköpostiin markopatrakka@phnet.fi
Marko Patrakka, 050 557 0761 tai markopatrakka@phnet.fi
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Teksti ja kuvat: Kurt Österman

Merellistä reserviläisalustoimintaa

Tule osallistumaan
M/S Kilstarilla
Helsingin Laivastokillan omistama reserviläisalus
M/S Kilstar on entinen laivaston koulutus- ja
yhteysalus. Moni tämän päivän vanhemmista
merivoimien ja merivartioston upseereista on
saanut koulutusta tällä alustyypillä. Kilstar on
toiminut aikanaan merisotakoulun koulutusaluksena ja sukeltajien tukialuksena. Näitä H-luokan
aluksia on valmistettu kuusi. Kilstar siirtyi killan
koulutusalukseksi vuonna 1991. Alus toimii myös
Sinisen Reservin koulutusaluksena.
Kilstarilla koulutetaan sotilasmerenkulkuohjeen (SMO) mukaista merenkulkua. Harjoittelemme muun muassa reittisuun-

Ruorinpitokoulutus. Oppilaana on Jouko Kerola ruorissa ja kouluttajana Christian Nyman.

nitelman tekemistä, tutkan käyttöä, ruorikomentoja, aluksen
irrotuksia ja kiinnityksiä sekä pelastusharjoituksia. Konealan
opintojen ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi konemiehen käytännön toimenpiteet ennen koneen käynnistämistä
sekä muut lähtövalmistelut. Arvostamme erityisesti konepuolen asiantuntemusta.

Tule mukaan merelliseen toimintaan

Viikottaiset koulutusajot pidetään tiistaisin, jolloin kokoonnutaan
alukselle klo 17:00. Koulutusajot ovat pääsääntöisesti Helsingin
edustalla. Vuosittain tehdään myös pitempi koulutuspurjehdus,
joista esimerkkinä viime vuonna Maarianhaminaan suuntautunut
reitti. Tallinna, Haapsalu ja Saaristomeri ovat myös olleet ohjelmassa. Kuvassa kouluttajana on aluksen päällikkö Arto Snäll ja
oppilaana Jari Honkanen. ”Kuten kuvastakin näkyy, tutkan kuva on
erinomainen”, Snäll toteaa.

Jos olet kiinnostunut merellisestä kiltatoiminnasta, ota yhteyttä, kerro meille tavoitteesi alustoiminnassa ja osallistu
tiistai-tapaamisiimme. Voimme yhdessä suunnitella koulutus- ja urapolkusi aina kansimiehestä ohjailijaksi ja aluksen
päälliköksi asti. Konepuolella on mahdollisuus edetä vaikka
Kilstarin konepäälliköksi. Olet lämpimästi tervetullut mukaan kokemaan kanssamme merellisiä elämyksiä reserviläislaivaston hengessä. ”Vain merimies voi tietää, miten luonto
rakastaa, kun tuuli laivaa keinuttaa…”

Arkkitehtoimisto Stenros Oy

Diakonialaitos Lahti Dila

Bertel Jungin tie 12 C, 00570 Helsinki
(09) 684 9144
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Vuorikatu 4, 15110 Lahti
(03) 813 211

M/S Kilstar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

teräsrunkoinen H-luokan alus
valmistettu Valmetin telakalla vuonna 1960
pituus 18,0 m, leveys 4,5 m
syväys 1,4 m, uppouma 27,5 tn
nopeus 10 solmua
kone: 8-sylinterinen Valmet 815D 180hv
navigointivarustus: tutka, GPS, kartta plotteri
viestivarustus: VHF, LA, merkinantolamppu
makuutilat 10 hlölle, keittiö ja sosiaalitilat

M/S Kilstarin kotisatama on Helsingin Katajanokalla
jäänmurtajien edessä. Alus odottelee parhaillaan
siirtoa telakalta kulkukantaan toukokuun puolenvälin paikkeilla. Vuosittain osallistutaan Laivaston vuosipäiville, jotka olivat viime vuonna Turussa.

Tarvitsetko merikuljetusta?

Reserviläistoimijat voivat tilata killalta merikuljetuksia.
M/S Kilstar miehistöineen on käytettävissä.
Kuljetuskapasiteetti on 20 henkilölle.
Yhteyshenkilöt:
• Arto Snäll 0400 708 857
• Christian Nyman 050 557 5501
• Kurt Österman 0400 430 439
Kilstar-uutisointia voit seurata killan nettisivuilla
www.mpkl.fi => Jäsenyhdistykset ja kiltapiirit =>
Helsingin Laivastokilta sekä aluksen
Facebook-sivuilla.
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Matti Kurjen
veteraanit tapaavat
Huhtikuussa 2012 on kulunut 50 vuotta siitä, kun KL Matti Kurki, entinen
HMS Porlock Bay, tuli Suomeen. Helsingin Laivastokilta on sopinut kommodori Markus Aarnion kanssa, että
Matti Kurjen veteraanit ovat tervetulleita vierailulle Upinniemeen tiistaina

24.4. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan,
mutta toimi pikaisesti. Tilaisuuden tarkoituksena on tutustua varuskuntaan
ja nykypäivän koulutukseen. Kerholla
järjestetään illallinen. Kaikkien kiltojen
Matti Kurki -veteraanit puolisoineen
ovat lämpimästi tervetulleita.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Hannu Kajanne
hannu.kajanne@luukku.com
040 533 5141
Pertti Suominen
p.p.suominen@kolumbus.fi
0400 795 914

Kiltaan tuli viime kesänä viesti, että vanha ystävä
Roger Smith (1927-2011) on lähtenyt purjehtimaan
taivaallisille aalloille. Smith muistetaan todellisena
herrasmiehenä, joka astui Royal Navyn HMS Porlock
Bay fregatille 17-vuotiaana. Uusi alus purjehti tuolloin
Caribialla ja Newfoundlandin alueella. Smith kirjoitti
kokemuksistaan kirjan ”Shipshave and Bristol Fashion”, joka ilmestyi 2007. Suomalaiset Matti Kurjen
veteraanit ehtivät tavata Smithin neljästi, joista kaksi
kertaa Suomessa: Helsingissä 2004 ja Turussa 2007.
Kilta toimitti Matti Kurjen purjehtijoiden nimissä
kukkatervehdyksen Warwickissa pidettyyn siunaustilaisuuteen. Kuva on otettu vuonna 2005, jolloin kiltalaiset tapasivat Smithin Englannin Davenportissa.
Pöydällä on killan oma standaari, jossa on fregatin
tunnus kurki, jolla on jalassaan tykinkuula. Arkkitehti
Aarno Ruusuvuoren suunnittelema tunnus paljastettiin aluksella merivoimien vuosipäivänä 9.7.1966.
Kuva: Ilkka J. Ignatius

Helsingin Laivastokillan fregatti KL Matti
Kurki 70-luvulla. Kuva: Killan kuva-arkisto

Kajaanin Kaupunki

30 | Maanpuolustaja 1 | 2012
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Teksti: Auraviihde / Titta Holanne
Kuvat: Erik Luukkanen

Sävelten kilometrit ovat pian täynnä

Korsuorkesteri siirtyy reserviin

Tuntemattoman sotilaan lähes 200 kertaa lukenut Korsuorkesterin liideri Pepe
Kovanen synnytti viihderintamalle ilmiön, josta muodostui varsin ainutlaatuinen sotilaspuvussa esiintyvä orkesteri. Ideologia oli alusta alkaen isänmaallisuus ja sotaveteraanien kunnioitus.
Uraan mahtuu yli 16 äänitettä. 20-vuotisjuhlan levytys tehtiin Lontoossa Abbey Road Studiolla. Kotirintamilta orkesterin harmaisiin on matkan varrella
liittynyt 26 muusikkoa.

Viimeinen keikkakesä ja
jäähyväiskiertue
Pitkä palvelusaika on päättymässä. Kor-

suorkesteri siirtyy tänä vuonna reserviin. Kevään ja kesän jäähyväiskiertue
huipentuu OHI ON -kiertueeseen lokakuussa. Ohjelmistossa palataan menneiden vuosien parhaisiin paloihin. Pelissä on suuria tunteita. ”Korsuorkesteri
on siirtymässä historiaan, mutta laulun
sanoin: Päivääkään en vaihtaisi pois”,
Kovanen kiteyttää.

Sota-ajan musiikille
oli vahva tilaus
Korsuorkesteri syntyi vuonna 1990, kun
Joutsenossa kaivattiin tanssi-iltaan erikoisohjelmaa. Tuolloin ruokolahtelainen Kovanen marssitti ryhmänsä etu-

OHI ON –konserttikiertue
lokakuussa 2012

la 6.10.
su 7.10.
ma 8.10.
to 11.10.
pe 12.10.
la 13.10.
su 14.10.
ma 15.10.
ti 16.10.

linjaan ja sai huomata, että nostalgiselle
sota-ajan musiikille oli kansallinen tilaus. Harrastemielellä aloittaneen ryhmän
keikkakysyntä kasvoi ja vuoden kuluttua
tehtiin ensimmäinen äänite ”Muistelo”.
Vuonna 1994 julkaistu pitkäsoitto ”Etulinjassa” myi kultaa ja tanssiorkestereiden Suomen mestaruus vei yhtyeen lopulta valtakunnalliseen tietoisuuteen.
”Herätimme hilpeyttä, kun raahasimme
museoon kelpaamattomaksi luokiteltua
soitinkalustoamme, kaatopaikkakuormasta unohtunutta romuläjää”, Kovanen
muistelee Ylläksellä käytyä SMORK-kilpailua. ”Takanamme on yli 3.700 esiintymistä ja yli 1.700.000 keikkakilometriä”.

Pori, Promenadikeskus
Turku, Konserttitalo
Hämeenlinna, Verkatehdas
Porvoo, Taidetehdas Avanti-sali
Kuopio, Musiikkikeskus
Joensuu, Carelia-sali
Mikkeli, Mikaeli
Kuusankoski, Kuusankoskitalo Kuusaasali
Imatra, Kulttuuritalo Virta

Konsertit alkavat klo 19:00. Liput maksavat 25 euroa/hlö
ja vähintään 10 henkilön ryhmälle 23 euroa/hlö.
Liput ovat myynnissä Lippupisteessä 0600 900 900 ja
Lippupalvelussa 0600 10 800.
Konserttikiertueen nettisivut www.auraviihde.fi/ohion
Orkesterin päiväkirjamerkintöjä matkan varrelta voi lukea
nettiosoitteessa
www.auraviihde.fi/korsuorkesterikenttaposti2012
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Tekstit: Risto Gabrielsson
Kuvat: Baltic Defence College

Baltic Defence College
Monikansallista sotilasopetusta Virossa
Virossa sijaitseva Baltic Defence College on ainutlaatuinen kolmen balttimaan yhteistyöprojekti, monikansallisessa ympäristössä toimiva korkeinta sotilasopetusta antava koulu. Idea yhteisestä
koulusta syntyi vuonna 1997. Hankkeen isänä ja moottorina pidetään silloista Tanskan Baltiaan akreditoitua sotilasasiamiestä,
prikaatikenraali Michael H. Clemmeseniä. Sopimus koulusta allekirjoitettiin Brysselissä 1998.
Suomi kuuluu niihin 15 maahan, jotka
sitoutuivat tukemaan koulua sen ensimmäisten vuosien aikana. Ruotsi otti
hankkeessa ”Lead Nation”-johtoroolin
ja ensimmäinen kurssi aloitti opintonsa kesällä 1999. Nykyisin koulu toimii
kolmen balttimaan budjetoimana, mutta tukea se saa vieläkin eräiltä hankkeeseen sitoutuneilta mailta.

Pääpaino on yhteisoperaatioissa
Ydintoimintonaan Baltic Defence Col-

lege kouluttaa majuri-everstiluutnanttivaiheessa olevia upseereita. Tämä opetus annetaan The Joint Command and
General Staff -kurssilla, joka on jaettu
viiteen pääoppiaineeseen: puolustushaarojen yhteisoperaatiot, kansainvälinen turvallisuus ja strategia, puolustussuunnittelu, ammattietiikka ja johtamistaito sekä akateeminen tutkimustyö. Kurssi kestää 213 työpäivää eli 43
viikkoa.
Operaatiotaito-opetuksen pääpai-

Harjoitukseen kuuluvaa esikuntatyöskentelyä. Etualalla vasemmalta majurit Dmytro
Lanovyi Ukrainasta, Moris Barseghyan Armeniasta (seisomassa) ja Jasenko Jovanovic
Bosnia-Hertzegovinasta sekä kapteeni Abdulla Abdullayev Azerbaidzanista.
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Kurssin harjoitukseen liittyvässä sotapelissä tilanne on kehittymässä.

no on NATOn ja muiden kansainvälisten yhteisoperaatioiden suunnittelussa.
Opiskelijat osallistuvat myös Ruotsissa
pidettävään SWEDEX/Viking-harjoitukseen. Koulun maisteriohjelma mahdollistaa suomalaisen yleisesikuntaupseerikurssin tutkimuskoulutuksen mukaisten seminaarien järjestämisen. Ne
täydentävät strategian opetusta.
Koulun muut kurssit ovat The Civil
Servant eli siviilivirkamieskurssi ja The
Higher Command Studies Course, joka
on tarkoitettu vanhemmalle everstikenraalivaiheessa olevalle sotilashenkilöstölle.
Koulussa painotetaan esittävän luento-opetuksen rinnalla ongelmanratkaisua pysyvissä työryhmissä ja avointa
keskustelua. Opiskelijoiden edellytetään perehtyvän pakolliseen lukumate-

riaaliin ennen luento-opetusta tai työryhmätyöskentelyä. Oppimista tietokoneen avulla sekä opiskelijoiden omaa ja
kriittistä ajattelua pyritään kehittämään.

Monikansallisuus näkyy kaikessa
Baltic Defence Collegen henkilökunta
koostuu noin 15-20 maasta lähetetystä
upseerista, palkatuista evp-upseereista
ja tohtorikoulutetuista tutkijoista, joiden vahvuutena pidetään laajaa osaamista varsinkin maavoimien ja NATOn
operaatioissa.
Opiskelijoista noin puolet on Baltian
maista, reilu kolmasosa Itä-Euroopan,
Keski-Aasian ja Kaukaasian maista ja
loput länsimaista, esimerkiksi USA:sta,
Saksasta, Tanskasta, Norjasta ja Kanadasta. Suurimmalla osalla on kokemusta kansainvälisistä operaatioista ja noin
puolella oikeaa taistelukokemusta Irakista, Afganistanista tai Georgiasta.
Koulun aidosti kansainvälisestä,
englanninkielisestä oppimisympäris-

Sinimäkien suurtaistelun 1944 tarkastelua paikan päällä.

töstä on hyötyä varsinkin operaatiotaidon ja strategian opetuksessa. Koulun
tärkeimmältä Joint Command and General Staff -kurssilta valmistuneet voivat toimia esimerkiksi komentajina pataljoonatason joukoissa, oman maansa
keskeisimmissä esikuntatehtävissä, mo-

nikansallisissa taktisen ja operatiivisen
tason esikunnissa tai kouluttajina kansallisissa ja kansainvälisissä opetus- ja
koulutuslaitoksissa.
Koulusta ja kursseista löytyy
yksityiskohtaista tietoa nettisivuilta
www.bdcol.ee

Operaation tarkastelua Saarenmaalla. Operaation syventävä käsittely tehdään aina pienryhmissä, ”syndikaateissa”. Saksalaisten maihinnousu Saarenmaalle 1917 on tyyppiesimerkki puolustushaarojen yhteisoperaatiosta, ”Joint-operaatiosta”, jota käytetään mallina muun
muassa USA:n merijalkaväen kursseilla.
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Koulun johtaja

Prikaatikenraali
Meelis Kiili
Kehitys on ollut valtavaa

Tämä rakennus oli aiemmin siviili-yliopiston päärakennus. Valmistuin sieltä
energiatekniikan insinööriksi 21 vuotta
sitten. Vuonna 2000 valmistuin Baltic
Defence Collegesta, samasta rakennuksesta. Sen jälkeen toimin USA:ssa sotilasasiamiehenä, kunnes minut valittiin koulun johtajaksi ja olen täällä nyt
kolmatta kertaa. Ilmeisesti minulla on
tunnesiteitä tähän rakennukseen, kuten
myös itse laitokseen. Voidaan sanoa, että
tämä koulu on luonut perustan uralleni. Se on laajentanut katsomustani ja
opettanut toimimaan monimutkaisissa
tilanteissa. Tunnen myös velvollisuutta
kouluttaa vanhempaa upseeristoamme
länsimaisen vaatimustason mukaisesti. Uskon, että se auttaa heitä tekemään
maastamme turvallisen ja lujan.
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Koulu on kehittynyt Baltian maiden
ohella todella paljon. Sanoisin koulun
olevan tänään muutoksen ja innovaation eturintamassa. Kun itse opiskelin
täällä reilut 10 vuotta sitten, Viron, Latvian ja Liettuan asevoimat olivat vielä
”lapsenkengissä”. Tänään me opetamme täällä puolustushaarojen joint-yhteisoperaatioita ja niiden ohella myös
strategiaa.
Minulla on visio, että tulevaisuudessa painotamme vielä laajempaa,
mutta sotilaallisesti suuntautunutta turvallisuustutkimusta, ei pelkkiä puolustuskysymyksiä. Uskon myös yksilöiden
ja instituutioiden verkottumiseen. Ehkäpä jo seuraajalleni aika on kypsä viedä opetusta kohti koko yhteiskunnan
poikkihallinnollista lähestymistapaa ja
valtion hallinnonalojen yhteistyötä.

Opiskelijat Suomesta
ovat tervetulleita
Baltian maiden upseerit voivat majurieverstiluutnanttivaiheessa käydä joko
meidän koulumme tai vastaavan kurs-

sin jossain ulkomaalaisessa koulussa.
Näin tapahtuukin enkä näe siinä ristiriitoja. Oman koulumme etuna on kuitenkin se, että opetus on räätälöity alueellisia tarpeitamme varten eikä meillä
ole yhtään dominoivaa valtiota. Näin
mallinnamme todella monikansallista
ympäristöä.
Olen myös eversti-kenraalivaiheessa
olevien upseerien kurssin ja siviilivirkamieskurssin vankka kannattaja. Uskon, että niistä tulee menestyksiä. Jo nyt
useimmat valtionvirastomme pitävät
kouluamme yhtenä merkittävimmistä
opetuslaitoksista heidän henkilöstölleen.
Tällä hetkellä meillä ei ole suomalaisia opiskelijaupseereita, mutta kursseillamme on monia upseereita ja siviilejä
myös muista kuin NATO-maista. Pyrimme rohkaisemaan osallistumista
samat arvot omaavista maista. Esimerkiksi juuri nyt meillä on yksi opiskelija
Japanista. Koulumme on upseereille ja
siviilivirkamiehille erinomainen tilaisuus luoda maailmanlaajuisia kontakteja ja saada maailmanluokan koulutusta.
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Puheenjohtaja
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Teksti: Inga-Katriina Heinonen
Kuvat: Raimo Salo ja lottien kuva-arkistot

Viimeinen testamentti

Lottien perintö jälkipolville
Kiltalaisille tuttu tuottaja-kuvaaja-muusikko Raimo ”Rambe” Salo työstää lotista kertovaa Viimeinen testamentti
-dokumenttielokuvaa. Projektissa on mukana Syvärannan
lottamuseo, jolle dokumentti
tehdään ja jonne haastatteluaineisto taltioidaan tulevaa tutkimusta varten. Salo on kiertänyt haastattelemassa jatko- ja
talvisodassa palvelleita lottia.
Lokakuussa valmistuvan dokumentin ohjaa kokenut tv- ja
dvd-sotadokumenttien ohjaaja
Esa Sironen.

Salo on aiemmin ideoinut dokumentin
sotaleskistä, rintamasotilaskotisisarista
ja sotaorvosta naisesta. ”Ajattelin, että
nyt on lottien vuoro. Päätin kerätä kaikkien aikojen suurimman lottaperinteen aineiston. Noin 60 rintamalottaa,
muutama pikkulotta ja lisäksi veteraanit kertovat lottien työstä”, Salo kertoo.
Hän aloitti haastattelut kyyjärveläisistä lotista ja eteni siitä kautta Suomen.
Heinäkuussa Salo matkustaa Ontarioon
Kanadaan suomalaisten suurjuhlille.
Jos hän tapaa siellä lottia, hän pyytää
haastattelun heiltäkin. Tähän mennessä
haastatellut ovat olleet 88-98-vuotiaita.
”Noin 250.000 naisen vapaaehtoistyö on maamme historian suurimpia
ihmeitä. Sen valtavuutta ja monipuolisuutta on vaikea käsittää. Naiset pyörittivät myös liikennettä, palveluja, kunnallista organisaatiota, maataloutta,
teollisuutta, siirtolaisten avustamista ja
hoitivat lapset siinä sivussa. Eivätkös
nämäkin ihmiset ole melkoisia sankareita”, Salo kysyy.

Rintamalla elämänkaaren
koko kirjo

Ilmavalvonta oli yksi lottien vastuullisia, tärkeitä sodanaikaisia tehtäviä. Kahden tunnin
vartiovuorot pyörivät yötä päivää, kesät ja
talvet. Kuva: Marjatta Kiannon albumi
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Salo lähti liikkeelle omalla kustannuksella. ”Myöhemmin sain tukea muun
muassa Lotta Svärdiltä. Lottaperinneyhdistykset ja veteraanijärjestöt ovat
antaneet merkittävää asiantuntija-apua.
Näyttää siltä että aihe herkistää ihmisiä”,
Salo toteaa. Lotat ovat ottaneet haastattelijan vastaan innostuneesti. ”He haluavat kertoa kaiken, avoimesti ja tunteella. Eräs lotta Jyväskylästä pisti minulle
eväätkin mukaan, koska eihän sotilasta
laiteta noin vaan matkalle”, Salo kertoo.
Sota-aikana lottiin suhtauduttiin
pääosin kunnioittavasti, ”oltiin samaa
porukkaa”, mutta saarijärveläinen Ida
Kinnunen muistaa, miten lottia huoriteltiin sodan jälkeen. Toinen kuvaili
tyhjää oloaan, kun lottien järjestö kiellettiin fasistisena: ”Mitä fasisteja me

Raimo
“Rambe”
Salo

Esa
Sironen

nuoret vapaaehtoiset naiset olimme”.
”Järjestön kieltäminen marraskuussa
1944 sulki samalla lottien suut. He eivät puhuneet kokemuksista aina edes
keskenään. Nyt yritämme antaa heille
puheenvuoron”, Sironen sanoo ja kertoo, miten häntä kosketti 19-vuotiaan
lääkintälotan kokemus. Nuori lotta piti
koko yön kädestä 18-vuotiasta poikaa,
jonka sotasairaalan lääkäri oli sanonut kuolevan ennen aamua. Kaatuneita nuoria sotilaita muisteltiin monessa
haastattelussa kyynelehtien. Lotat menivät rintamalle poikia auttamaan, ”he
olivat kuin veljiä”. Aune Huotari Kajaanista kertoi, kuinka hän joutui verenvientireissulla joukkosidontapaikalla luovuttamaan leikkauksessa omasta
suonestaan harvinaista O-verta. Huotari sai Mannerheimilta kunniakirjan.
Hauskojakin hetkiä riitti, kun lotat
kertoivat kommelluksista ja romans-

jolla, se auttoi osaltaan selviämään sodan jälkeen. Moni meni rintamasotilaan
kanssa naimisiin. Ne liitot ovat yleensä
kestäneet. ”Lottuudesta vaiettiin. Se oli
raskasta. Järjestö lakkautettiin. Se sattui.
Lotilla esiintyi samoja sopeutumisongelmia kuin sotilailla. Rintamatapahtumat tulevat edelleen uniin”, Salo vakavoituu. ”Olen ihmetellyt iäkkäiden lottien valtavaa elämänhalua ja loistavasti
toimivaa muistia”, Salo sanoo.
Tekijöiden tavoite on välittää katsojalle tietous näistä ahkerista ja pyyteet-

tömistä naisista sekä heidän tunteistaan.
”Kaikkihan me tunnemme vanhoista
mustavalkokuvista lotan harmaassa puvussa, valkoisin kauluksin ja hihansuumansetein. Tälle kuvalle annetaan tässä
dokumentissa ääni, kasvot ja tarina”, Sironen toteaa. ”Viimeinen testamentti on
lottien tilitys jälkipolville, tämän jälkeen
tätä ei kukaan enää tee. Nämä yhdeksänkymppiset naiset ovat olleet hienosti
ja avoimesti mukana. He ovat edelleen
vahvoja, ihania persoonia. Ja he veivät
sydämeni”, Salo kiittää sotiemme lottia.

Uhtualla kanttiinilottana toiminut Elsa
Vanhala sai Eldankajärven jää -kappaleen
sanoittajalta nimen Lotta Lunkreeni.

seista. Nuoriahan silloin oltiin. ”Moni
totesi, että uudelleen menisin. Elsa
Vanhala kertoi, että hän sai sanoittaja Erkki Tiesmaalta Lotta Lunkreenin
nimen, koska oikea nimi ei sopinut Eldankajärven jää -kappaleen riimiin”,
Salo nauraa.

Ääni ja kasvot vahvoille,
mutta vaienneille
Sodan jälkeen lotat hankkivat ammatin
ja jatkoivat elämää. Työtä oli paljon tar-

Lottien tehtävät sotatoimialueella vaihtelivat viesti- ja lääkintätehtävistä kenttäkeittiöön.

Kauhavalaisen Kaarina Orrenmaan albumista löytyi kuva ensimmäisestä autokanttiinista. Vuosi on 1942.
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Teksti: Antero Kallio

Kagrakankaan iskuosastohyökkäys

JR 56 taisteli jatkosodan
viime metreille
Maanpuolustajassa 2/2011 kerrottiin Suomen ja puna-armeijan viimeisestä
taistelusta. Luin jokin aika sitten myös toisaalta lehtiartikkelin samasta aiheesta. Molemmissa mainitaan, että Rukajärven taistelu 16.8.1944 jäi koko
jatkosodan viimeiseksi taisteluksi. Haluan oikaista tätä väittämää. Päämaja tiedotti samana päivänä: ”Laatokan koillispuolella taistelupartiomme valtasi Loimolanjärven seudulla erään tukikohdan ja torjui vihollisen
vastaiskut” ja seuraavana päivänä 17.8.1944: ”Laatokan koillispuolella vihollinen on tehnyt useita kiivaan tykistö- ja kranaatinheitintulen tukemia
hyökkäyksiä joukkojemme Loimolanjärven koillispuolella valtaamaa tukikohtaa vastaan. Taistelumaastossa on laskettu 160 kaatunutta vihollista.”
Tämä taistelu käytiin JR 56 puolustuslohkolla Kagrakankaalla. Rykmentti oli
10.7. alkaen taistellut kiivaasti Loimolan puolustamiseksi. JR 56 komentaja eversti Matti ”Motti-Matti” Aarnio
haavoittui 18.7. Venäläiset jatkoivat turhaan yrityksiään rintamalinjan vakiintuessa. Vain Läntisen Kagrakankaan tukikohta jäi vihollisen haltuun. Se muodosti hyvän lähtökohdan uudelle hyökkäykselle Loimolaan. Näin ollen tukikohta oli pyrittävä valtaamaan takaisin.

Suunnittelu
Kun Aarnio palasi rykmenttiin, hän
kävi tulomatkalla varmistamassa 7. divisioonan ja II armeijakunnan hyväksymisen valtaukselle. Partiot olivat jo
yrittäneet siepata vankeja, jotta saataisiin tietoja tukikohdan miehityksestä
ja taisteluhaudoista. Vihdoin siinä onnistuttiinkin. Tietoa saatiin runsaasti
10. elokuuta.
Motti-Matti määräsi luutnantti Kaino Tuokon kokoamaan vapaaehtoisista
70 miehen iskuosaston ja aloittamaan
välittömästi koulutuksen. Kaksi päivää
ammuttiin kovilla, heitettiin kasapanoksia ja käsikranaatteja ja vallattiin
kuviteltu tukikohta.
Aarnio hyväksyi 14.8 illalla hyökkäyssuunnitelman ja antoi sitä vastaavan käskyn. Olin itse rykmenttiupseeri38 | Maanpuolustaja 1 | 2012

Vihollisen haltuun jäänyt läntisen Kagrakankaan tukikohta, pitkulainen parin sadan metrin levyinen suosaareke, jonne venäläiset alkoivat heti rakentaa taisteluhautoja ja korsuja
ja joka muodosti hyvän lähtökohdan uudelle hyökkäykselle Loimolaan. Niinpä se piti vallata takaisin. Kuva teoksesta Kaino Tuokko: Komppania sodassa, 1997

na koordinoinut suunnittelua ja valmisteluja. Käskyn mukaan tulivalmistelu
alkaa 16.8. klo 2:46 ja kestää 9 minuuttia. Miehet nousevat klo 2:55 kuopistaan ja syöksyvät tukikohtaan liekinheittimien valaistessa taistelumaastoa,
vyöryttävät taisteluhaudat ja tuhoavat
korsut ja viholliset. Reservinä oli kaksi
jv-joukkuetta.

Taistelu
Iskuosasto siirtyi varovasti etulinjan
taisteluhautaan 15.8. illalla. Miehillä
oli mukanaan runsaasti ammuksia, käsikranaatteja ja kasapanoksia. Huoltoryhmä oli valmiina lisätarvikkeineen
ja paareineen haavoittuneita varten.
Mahtava 4. tykistön ja krh-patteriston
tulivalmistelu ja sitä seurannut syök-

oli viimeinen merkittävä taistelutoimi
Loimolan suunnalla. Eri aselajien hyvällä yhteistoiminnalla ja vapaaehtoisen
taistelujoukon sitkeydellä lyötiin hyvin
kaivautunut ja asemiaan urhoollisesti
puolustanut vihollinen. Se osoitti laajemminkin, että Suomen armeija on
edelleen voimakas ja ryhdikäs.

Loppunäytös

Antero Kallio on JR 56 ja JR 60 Killan kunniapuheenjohtaja.

sy onnistuivat suunnitelman mukaan.
Aamun sarastaessa valoraketit nousivat
taivaalle merkkinä siitä, että taisteluhautoihin oli päästy ja vyörytys oli alkanut. ”Motti oli juostu läpi”, niin kuin
Tuokko asian ilmaisi.
Vihollinen oli välittömästi iskun jälkeen lamaantunut ja hajallaan. Se jatkoi
kuitenkin taistelua pieninä ryhminä ja
yritti tuoda uusia joukkoja avuksi aavan
Kagrasuon yli, mutta tykistön sulkutuli
esti aikeet tehokkaasti. Vänrikki Mauri
Salmisen (Sormaala) joukkue saapui
paikalle ja noin puolet tukikohdasta
saatiin puhdistettua vihollisista.
Tuokko ja molempien iskuryhmien johtajat olivat haavoittuneet. Salminen joutui kovan paikan eteen. Onneksi
hermot pitivät. Hän ryhtyi järjestelmällisesti valtaamaan aluetta pesäke pesäkkeeltä. Kun vänrikki Lonkan joukkue
saapui iltapäivällä, suurin osa tukikohdasta oli jo meikäläisten käsissä. Vihollinen ei antanut vieläkään periksi vaan
jatkoi taistelua noin iltakuuteen, jolloin
vääpeli ja yksi sotamies antautuivat. Loput miehistä yrittivät pelastua Kagrasuon yli.
Tykistömme sulkutuli tuli useimpien kohtaloksi. JR 56 miehitti Kagrakankaan itäreunan välittömästi, valppaana
ottamaan vastaan uuden hyökkäyksen.
Sitä ei kuitenkaan tullut ja parin viikon
kuluttua julistettiin rauha. Suomalaisten tappiot olivat neljä kaatunutta ja 35
haavoittunutta, joiden joukossa kaikki
neljä iskuosaston upseeria.
Kagrakankaan iskuosastohyökkäys

Aselevon oli määrä alkaa 4.9.1944 klo
7:00. Neuvostoliitto jatkoi tykistöllään
tulitusta niin Loimolan rintamalla kuin
muuallakin itärintamalla. Tämä yksipuolinen mittelö ei onneksi aiheuttanut
JR 56:ssa tappioita. Seuraavien päivien
aseleponeuvotteluissa Aarnio sopi, että
Kagrakankaan tukikohdassa kaatuneen
majurin ruumis luovutetaan venäläisille
ja muut kaatuneet haudataan yhteishautaan. Välimaastoon suolle kaatuneiden

ruumiit venäläiset hautaavat itse. Näin
tapahtui ennen joukkojemme vetäytymistä 21.9.1944. Kummulle pystytettiin
ortodoksisen mallin mukainen risti.
Tuskinpa tämäkään taistelu oli se
viimeinen. Luin Päämajan tiedonannot
sodan loppupäiviltä. Ainakin Ilomantsin suunnalla ja Karjalan kannaksella
oli niiden mukaan tavallista voimakkaampaa taistelua muistuttavaa toimintaa.

Lähteet:

Päämajan tiedonannot
Kaino Tuokko:
JR 56 historia 1941-1944, 1989
Kaino Tuokko:
Komppania sodassa, 1997
Hannu Särkiö: Yleisesikuntaeversti
Matti A. Aarnio, 2006

Taistelu käytiin JR 56 puolustuslohkolla Kagrakankaalla. Suomalaisten ja venäläisten asemat 13.8.1944. Kuva teoksesta Kaino Tuokko: Komppania sodassa, 1997
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Sähköinen
kuntokortti

Kuntoilu
kannattaa

on nykyaikainen tapa seurata
omaa liikunta-aktiivisuutta
Reserviläisurheiluliiton verkkopalveluun
on avattu kaikille Maanpuolustuskiltojen
liiton jäsenille henkilökohtainen, maksuton sähköinen kuntokortti. Kiltalainen
voi seurata omaa liikunta-aktiivisuuttaan merkitsemällä korttiin päivittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituksensa.
Sähköinen kuntokortti perustuu käytössä olevaan kuntoliikuntajärjestelmään.
Sähköisen kortin etuna on liikuntasuoritusten automaattinen yhteenlasku, joten
käyttäjä näkee koko vuoden kumulatiivisen liikuntakertymänsä.

Oma liikuntapäiväkirja
Kuntokortin

käyttäjän

kuntoluok-

ka päivittyy automaattisesti sähköisen
kuntokortin tietojen perusteella. Kirjautumista varten tarvitset jäsennumerosi, jonka saat killastasi tai voit pyytää
sen sähköpostitse MPKL:n toimistolta
osoitteesta toimisto@mpkl.fi
Kuntokortin lähtökohtana on, että
peruskuntoa kehitetään suorittamalla
vähintään puolen tunnin kuntosuoritus. Puolen tunnin suoritus antaa yhden pisteen, puolentoista tunnin suoritus kaksi pistettä ja yli kolmen tunnin
liikuntasuoritus päiväkohtaisen maksimipistemäärän kolme pistettä. Sopivia
liikuntalajeja on lähes rajattomasti, esimerkiksi hiihto, kävely, juoksu, suunnis-

Lähde kuntoilemaan ja harrastamaan liikuntaa nyt. Ihan heti tämän
luettuasi. Näin varmistat itsellesi
diplomin ja tuotepalkinnon. RESUL
palkitsee kaikkia aktiivisia käyttäjiä
vuonna 2012. Vähintään 150 peruskuntopistettä kirjannut saa diplomin. Vähintään 250 peruskuntopistettä saavuttanut saa diplomin ja
vyötärönympärysmittanauhan. Seuranta tehdään sähköisestä kuntokortista.
Sähköinen kuntokortti on osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti

tus, kuntosaliharjoittelu, luistelu, soutu,
eri palloilulajit ja ammunta. Tarkempaa
tietoa peruskuntoluokkapisteistä, testipisteistä, erikoistesteistä ja kuntoluokkajärjestelmästä laajemminkin löydät
kuntokortin nettisivulta.

Liikuntakampanja
Sähköiseen kuntokorttiin on lisätty tietoa liikunnasta ja terveydestä, liikunnan
merkityksestä aikuisen henkilön elimistölle ja erilaisista terveysriskeistä, esimerkiksi ylipainosta.
Liikunnan liikekannallepanon osiossa kerrotaan harjoittelusta erilaisilla
kestävyysalueilla ja voimaharjoittelun
vaikutuksista sekä innostetaan ihmisiä
huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Tervetuloa sähköisen kuntokortin
käyttäjäksi.
Risto Tarkiainen
toiminnanjohtaja
Reserviläisurheiluliitto ry

Metallisorvaamo A. Pakarinen
Pikitie 6, 15560 Nastola
(03) 780 7750
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Teksti ja kuvat: Inga-Katriina Heinonen

Rannikkojääkäri luovutti ohjakset ratsumiehelle

Puheenjohtaja vaihtui Ostrobotnialla

Maanpuolustuskiltojen liiton
puheenjohtajan vaihtotilaisuutta vietettiin tammikuussa Helsingissä ravintola
Ostrobotnian juhlakerroksen
Chydenius-salissa. Liiton ankkurina 14 vuotta ollut teollisuusneuvos Erkko Kajander
luovutti vuoden alusta ohjakset Ratsumieskiltaan kuuluvalle toimitusjohtaja Pauli
Mikkolalle. Lukuisat liiton
yhteistyökumppanit kävivät
tervehtimässä väistyvää ja
aloittavaa puheenjohtajaa.

Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Satu Mustalahti oli paketoinut tuliaisensa liittoaan
kuvastaviin väreihin.

Puolustusministeriöstä pääsihteeri Asko Valta ja kansliapäällikkö, kenraaliluutnantti Arto Räty toivat mukanaan seinälle
asetettavaa.

Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan 87-vuotias kenraali Jaakko Valtanen, joka toimi Puolustusvoimain komentajana vv. 1983-1990.

MPKL:n puheenjohtajan vaihtotilaisuudessa nähtiin iloisia ilmeitä
ja vaihdeltiin mukavia muistoja vuosien varrelta. Tervehdysvuorossa
on liiton pitkäaikainen toiminnantarkastaja Kari Puusti, vasemmalla
Mikkola ja keskellä Kajander.

SUOMEN
JÄÄKÄRIMUSEO
Jääkärintie 80, Kortesjärvi
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€

www.cobham.com/mastsystems

040 148 4420 • www.kauhava.fi
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Kiltaristi

Itsenäisyyspäivän
kiltaristit
Maanpuolustuskiltojen liiton myöntämän kiltaristin
sai itsenäisyyspäivänä 6.12.2011 rintaansa 22 henkilöä.
Lämpimät onnittelumme vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ansioituneille kiltalaisille.
Hopeinen kiltaristi
Helminen Tuija, Lahti, Ratsumieskilta
Jaanu Kimmo, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Kelo Jorma, Kuopio, Ilmasotakoulun Kilta
Koivisto Jorma, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Kurkela Aulis, Marttila, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Laakkio Kauko, Muurla, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Mustajärvi Petri, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Pennanen Kari, Hartola, Sotilasmusiikkikilta
Pilpola Olavi, Halikko, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Pitkäkoski Pauli, Sastamala, Tykistöprikaatin Kilta
Solla Seppo, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Toivonen Reino, Muurla, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Turkki Juha, Valkeala, Karjalan Prikaatin Kilta
Uusitalo Pauno, Marttila, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Vähätalo Aimo, Marttila, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta

Pronssinen kiltaristi
Gråsten Marja, Turku, Varsinais-Suomen Kiltasisaret
Heino Mervi, Sastamala, Tykistöprikaatin Kilta
Hilska Matti, Lahti, Ratsumieskilta
Koistinen Jorma, Imatra, Etelä-Karjalan kiltapiiri
Lindgren Mervi, Jyväskylä, Ilmasotakoulun Kilta
Salmi Tarja, Turku, Varsinais-Suomen Kiltasisaret
Vuori Heikki, Lahti, Lahden Seudun Tykistökilta

Kiltaristi on tarkoitettu huomionosoitukseksi MPKL:n jäsenkiltojen kiltaveljille ja -sisarille sekä vapaaehtoista
maanpuolustustyötä tekevien yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja henkilöille.
Kilta tai kiltapiiri tekee ehdotuksen
liiton palkitsemistoimikunnalle, joka
käsittelee ehdotukset ja esittelee ne
liittohallitukselle. Liittohallitus voi
myöntää kiltaristin myös yhteistyötahojen jäsenille liiton palkitsemistoimikunnan esityksestä.
Pronssinen (palvelusta vähintään
neljä vuotta) tai hopeinen (palvelusta
vähintään 10 vuotta) kiltaristi myönnetään maanpuolustustyötä tekevän
yhteistyöjärjestön jäsenelle tai henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti
toiminut MPKL:n tai sen jäsenkillan
tarkoitusperien hyväksi tai maanpuolustuksellisten päämäärien saavuttamiseksi.
Myönnettyä kiltaristiä seuraa
MPKL:n puheenjohtajan allekirjoittama kunniakirja. Kiltaristiä kannetaan nauhassa kunniamerkin tapaan
maanpuolustus- ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Kiltaristin nauhaa
voidaan kantaa myös nauhalaattana.
Kiltaristin heraldinen selitys
* Yrjön ristin -muotoinen nelisakarainen risti. 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.

Pohjan Pioneerikilta
Kilta hyväksyi vuosikokouksessaan killan uudet säännöt. Tärkeimmät muutokset ovat killan siirtyminen
kahteen vuosikokoukseen ja killan mahdollisuus aloittaa ampumatoiminta, joka on tärkeä uudistus nuorten
reserviläisten saamisessa mukaan kiltatoimintaan.
Lisätietoja: Seppo Suhonen
seppo.suhonen@pohjanpioneerikilta.fi
040 552 4678
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Teksti: Inga-Katriina Heinonen
Kuvat: Seppo Tanskasen kuva-arkisto

Pohjoismaiset
kiltapäivät

Suomi oli mukana jo 1969
Pohjoismaisten kiltapäivien avajaiset Karlskronan torilla vuonna
1969. Suomen lipunkantajana Arto Pekkola ja oikealla etualalla
Suomen osallistujia.

Pohjoismaisilla kiltapäivillä Karlskronassa ohjelmaan sisältyi peräti 32 tapahtumaa. Tässä suomalainen tykkiryhmä on miehittänyt
ruotsalaisen museorannikkotykin, vasemmalta kiltaveljet Seppo
Tanskanen ja Veikko Nissinen Karjalan Jääkäripataljoonan Killasta
sekä tulikomentoa antamassa Pehr-Ivar Plathan, jonka Tanskanen
muisteli olleen Ratsumieskillasta.

Maanpuolustajassa 2/2011 kerrottiin pohjoismaisten kiltapäivien perinteestä. Liiton 30-vuotishistoriikissa on siinä mielessä puutteellista tietoa, että Suomi oli ensimmäisen
kerran mukana pohjoismaisilla kiltapäivillä jo vuonna 1969
Karlskronassa Ruotsissa eikä vasta vuonna 1970 Tanskassa.
Suomen delegaation lipunkantajana vuosikymmenet tässä
tapahtumassa toiminut sotakamreeri Arto Pekkola toimi lipunkantajana tällä ensimmäiselläkin kerralla 1969. Liiton puheenjohtajana oli tuolloin Osmo A. Wiio ja toiminnanjohtaja
oli Martti Kirsitie. Osallistujia oli yhteensä 350, joista suomalaisia 37.
Myös Seppo Tanskanen Pohjois-Karjalan Prikaatin Killasta oli tuolloin mukana. ”Meidän suomalaisten joukko oli
muihin verrattuna selkeästi nuorempaa, mikä pantiin muissa
maissa hiukan kateellisena merkille. Jos nyt lähtisimme mukaan samalla joukolla, tämä ”puute” olisikin jo korjaantunut”,
Tanskanen hymyilee ja muistelee, että silloin kaikkien maiden
osallistujat majoitettiin sekaisin tupiin. ”Siitähän se tutustuminen sitten alkoi”.

Kiitos hyvästä yhteistyöstä
vuosien varrella.
Apuanne tarvitaan vielä!
Kaunialan
Sotavammasairaala
(09) 505 921
kaunialansairaala@kauniala.fi
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Teksti ja kuvat: Pekka Koivisto

Pohjan Prikaatin Kilta

Suuntaamme eteenpäin
Pohjan Prikaatin Kilta vietti helmikuussa Hiukkavaarassa 50-vuotisjuhlaansa. Muisteltiin historiaa ja menneitä vuosikymmeniä,
mutta arvioitiin myös uusia, lupaavia mahdollisuuksia kiltatoiminnan kehittämiseksi. Eversti Heikki Hiltula kertasi prikaatin perinnekivessä mainittujen joukkojen historiallisia vaiheita. Pohjan
Prikaatin historia päättyi 1998 joukko-osaston lakkauttamiseen.
Sen perinteitä jatkaa nyt Sodankylässä Jääkäriprikaatin joukkoyksikkönä toimiva Pohjan Jääkäripataljoona, jonka käytössä ovat
edelleen Pohjan Prikaatin lippu ja kunniamarssi.
tänyt, Pohjan Prikaatin entinen komentaja, eversti evp. Reijo Sallinen näkee
tarpeelliseksi pohtia, voisiko kilta ryhtyä aktiiviseksi mielipidevaikuttajaksi
maanpuolustukseen liittyvissä asioissa.
”Ei ole mieltä ylentävää katsella sivusta
puolustuskyvyn laskua. Myös Oulusta
viedään viimeisetkin rippeet pois”, Sallinen sanoi ja ehdottaa: ”Voisiko kilta
ottaa johtavan roolin yhteistoiminnan
järjestämisessä. Killallahan on osaamista ja resursseja. Samalla saataisiin
paljon kaivattua nuorta, uutta verta jäsenistöön”.
Lahdenperän mukaan kilta on ollut
ikään kuin kuulolla oman nimikkoprikaatin lakkauttamisen jälkeen; pyrkinyt

Juhlassa vieraili perinnehahmo Juho Vesainen (oikeasti Pekka Antinpoika Vesainen) eli
kiltaveli Eino Alila karhukeihäineen. Vesainen oli kuuluisa pitkän vihan aikana elänyt
suomalainen vapaustaistelija ja sissipäällikkö. Hänestä on kirjoittanut romaanin Juho
Vesainen kirjailija Santeri Ivalo (1866-1937).

ennakoimaan, miten tulevina vuosina
toimitaan. ”Nyt näyttää siltä, että koko
kiltakenttä aktivoituu. Maanpuolustuskiltojen liitto osoittaa uutta suuntaa jaka-

Pohjan Prikaatin Perinnekivi Hiukkavaarassa, jossa juhlapäivänä seppeleen laskivat
killan puheenjohtaja Jouko Lahdenperä ja
kiltaveljet Pekka Heikkinen ja Pentti Sutela. Kilta on hankkinut kiven 1976. Kilta on
pystyttänyt monia muistomerkkejä erityisesti Lapin sodan taistelupaikoille, joilla
prikaatin perinnejoukot ovat aikanaan
toimineet.

Killan puheenjohtaja, everstiluutnantti
evp. Jouko Lahdenperä piti erinomaisena ratkaisua, että lakkautetun oululaisprikaatin perinteet siirrettiin aikanaan Sodankylään. Sen kautta killan on
edelleen mahdollista osallistua puolustusvoimien toimintaan.

Mielipidevaikuttajia kaivataan
Elämme turvallisuuspoliittisesti suurten muutosten aikaa. Juhlapuheen pi44 | Maanpuolustaja 1 | 2012

Eversti evp. Reijo Sallinen pahoitteli oululaisten maanpuolustusjärjestöjen hajanaisuutta
ja toivoi parempaa yhteistoimintaa. Juhlaan osallistui kiltaväen rinnalla joukko yhteistyökumppaneita Puolustusvoimista ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijoista. Etualalla istuvat istuvat Kari Ahokas ja Maija-Liisa Ahtiainen.

malla rahaa ammuntojen ja maastoharjoitusten järjestämiseksi. Kiltojen rooli
onkin muuttumassa maanpuolustushengen ja fyysisen kunnon vaalimisesta selkeämmin käytännön työhön, sotilaallisten taitojen ylläpitämiseen. Sen haasteen
voimme kyllä ottaa”, Lahdenperä sanoi.
Killan panostaminen vapaaehtoiseen
maanpuolustuskoulutukseen, MPK:n
siipien alla, johtaa myös todennäköisesti
jäsenistön nuortumiseen.

Perinnetapahtumat jatkuvat
Sallinen muistutti mieliimme, että killan perustamisvuosi 1962 oli epävakaata aikaa. Varsovan liiton ja Naton välillä oli kireä tilanne Euroopassa ja Suo-

messa koettiin ns. noottikriisi. Tuolloin
myös killan perustamiseen kohdistui
epäluuloja. Väitettiin jopa tarkoituksena olevan perustaa suojeluskuntaa uudelleen.
”Killan tehtäväksi ja tarkoitukseksi
otettiin maanpuolustushengen ylläpitäminen, toiminta jäsenten keskeisenä
yhdyssiteenä, varusmiesten viihtyvyyden lisääminen, vaikeuksiin joutuneiden veteraanien tukeminen sekä oman
nimikkojoukkonsa ja sen edeltäjien perinteiden vaaliminen”, Sallinen totesi.
Erityisen tärkeänä nähtiin Sallisen mukaan miehistöön kuuluvien mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan. Reservin upsee-

reilla ja aliupseereilla oli tuolloin jo olemassa omat yhdistykset ja liitot.
Kansallisena veteraanipäivänä 1995
oli kulunut 50 vuotta Lapin sodan päättymisestä. Kilta ja prikaati järjestivät
tuolloin Operaatio Pohjanloimun Kilpisjärvellä. Se on jäänyt elämään suosittuna,
vuosittain toistuvana perinteenä. Suksipartio Sujakka järjestettiin ensimmäisen kerran 1997. Tämä liikunta-, tietoja taitotapahtuma jatkuu myös edelleen,
mutta sen johtovastuu on siirtynyt kiltapiirille. Kilta jatkaa edelleen myös retkien ja tutustumismatkojen järjestämistä
esimerkiksi maanpuolustustapahtumiin,
PV:n harjoituksiin sekä sotahistoriallisiin kohteisiin kotimaassa ja ulkomailla.

Teksti ja kuvat: Inga-Katriina Heinonen

Maanpuolustusjuhla Vaasassa

Kiltojen työtä arvostetaan
Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen maanpuolustusjuhla oli viime
marraskuussa Vaasan kaupungintalolla.
Juhlapuheen piti valtiosihteeri Marcus
Rantala (kuvassa alaoikealla). Juhlan
kuvakooste sekä Rantalan puhe kokonaisuudessaan löytyvät liiton nettisivujen www.mpkl.fi materiaaleista. Tervehdyksiä juhlassa esittivät Vaasan kaupunkivaltuuston puheenjohtaja, kaupunkineuvos Håkan Nordman, komentaja

Jukka Ranta Puolustusvoimista sekä
kamarineuvos Veikko Kurkiala (kuvassa yläoikealla) Sotiemme veteraaneista.
Oli ilahduttavaa kuulla, miten he kaikki
kertoivat arvostavansa kiltojen tekemää
vapaaehtoista maanpuolustustyötä sekä
itsenäisyytemme perinteiden vaalimista. Puheissa korostuivat myös maanpuolustuksen tulevaisuus, säästövaatimusten paineet sekä puolustusvoimien ja
vapaaehtoisen maanpuolustustyön yh-

teistyön lisääntyminen tulevaisuudessa.
Tänä vuonna liiton valtakunnallinen
maanpuolustusjuhla pidetään Joensuussa.

Juhlassa luovutettiin kolme maanpuolustusmitalia numeroituna miekkojen kera, vasemmalta merivartiokapteeniluutnantti evp. Martti Juvonen Vaasasta (Pohjanlahden Laivastokilta), toimitusjohtaja Teuvo Rodén Vaasasta (Pohjanlahden Laivastokilta) ja toiminnanjohtaja Henry Siikander Helsingistä (Helsingin Laivastokilta) . Maanpuolustusmitali on
perustettu 1989 muistoksi maanpuolustuksellisiin tehtäviin osallistumisesta vuoden 1945
jälkeen. Maanpuolustusmitalitoimikunta myöntää maanpuolustusmitalin numeroituna
miekkojen kera maanpuolustustyön hyväksi suoritetusta erityisen ansiokkaasta työstä.
Lämpimät onnittelumme.
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Teksti ja kuvat: Jorma Hautala

Lentovarikon Kilta

Aarno Torikka on uusi puheenjohtaja

Lentovarikon Killan pitkäaikainen puheenjohtaja Aarno Saramäki luovutti puheenjohtajan
nuijan killan uudelle puheenjohtajalle, Aarno
Torikalle. Saramäki toimi tehtävässään kahdeksan vuotta periaatteenaan pitää killan toiminta monipuolisena ja vilkkaana; sellaisena,
että killan järjestämiä mieluisia tapahtumia ja
matkoja löytyy kokonaisille kiltaperheille lapset mukaan lukien.
Saramäen sydäntä lähellä ovat olleet myös
muistomerkkien ja -laattojen suunnittelu juhlatilaisuuksineen, kunniakäynnit ja seppeleiden laskut sekä killan julkaisutoiminta. Saramäki on vaimoineen panostanut vahvasti myös
myyntityöhön ja varainhankintaan. Tämä talkootyö on muodostanut killan taloudellisen
toimintaperustan. Saramäelle luovutettiin
Maanpuolustuskiltojen liiton pöytästandaari, Lentovarikon Killan 1. luokan plaketti sekä
puheenjohtajan pienoisnuija, joka on tehty käsityönä ilma-alushyväksytystä titaanista.
Lentovarikon Kilta täytti viime vuonna 20
vuotta. Juhlavuoden tapahtumiin kuuluivat
muun muassa seppeleen lasku Potkuripoikapatsaalle, muistolaatan paljastus Lentokonetehtaalla sekä 20-vuotisjuhla Cargotecin
tiloissa. Se oli samalla Suomen ensimmäisen
lentoyrityksen 100-vuotisjuhla. Killan jäsenille jaettiin killan 20-vuotistaipaleesta julkaistu
16-sivuinen yhteenveto.

Puheenjohtajan vaihdostilaisuudessa huomioitiin kiltatyössään ansioituneita. Killan
entinen sihteeri Aija Alanen sai kunniaosoituksena Ilmavoimien Kiltaliiton pöytästandaarin ja hallituksen jäsen Erno Määttä Lentovarikon Killan plaketin.

Vas. Aarno Saramäki, Pekka Kujala, joka on myös toiminut killan puheenjohtajana
sekä uusi puheenjohtaja Aarno Torikka.

Hinta 25 € + postikulut.
Tilaukset: kannatus.yhdistys@ruk.inet.fi
tai (05) 354 7067
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Teksti ja kuva: Jari Jurvanen

Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta

Jorma Mikkonen on sotakamreeri
Tasavallan presidentti Tarja Halonen
myönsi viime joulukuussa Pohjois-Karjalan Prikaatin Killan kunniapuheenjohtajalle, Jorma Mikkoselle, sotakamreerin arvonimen. Se on yksi Suomen
vanhimmista arvonimistä, joka kuului
vuonna 1987 Nikolai II:n vahvistamassa Suomen Suuriruhtinaanmaan arvojärjestyksessä yhdeksänteen luokkaan.
Arvonimen saajan pitää olla menestynyt omalla työ- tai virkaurallaan poikkeuksellisen hyvin. Arvonimi kuvaa
saajansa elämäntyötä ja yhteiskunnallisia ansioita. Mikkonen on toiminut niin
työelämässä kuin luottamustehtävissään tarmokkaasti ja menestyksellisesti.
Mikkosen lähes 30 vuoden ura VR:n
palveluksessa katkesi terveydellisiin

syihin vuonna 1989. Sairaseläkkeelle
siirtyneellä Mikkosella on riittänyt kuitenkin voimia ja tarmoa olla mukana
vapaaehtoisen maanpuolustuksen, sotaorpojen, sotaveteraanien, mieslaulajien,
Lions-järjestön sekä lukuisten muiden
tahojen luottamustoimissa.
Kiltamme puheenjohtajana Mikkonen toimi vv. 1991-2000. Samaan
aikaan hän kuului myös Maanpuolustuskiltojen liiton hallitukseen ja oli
2. varapuheenjohtaja vuodet vv. 19931996. Sotilasarvoltaan Mikkonen on
majuri. Sotakamreerin arvonimi on
myönnetty vuosien saatossa vain noin
50 kertaa. Arvonimen haltijoita on tällä
hetkellä elossa 18.
Kiltamme hallitus, kiltajäsenet sekä

monet yhteistyökumppanit toivottavat
onnea uudelle sotakamreerille. Toivotamme Jormalle terveyttä sekä lämminhenkisen yhteistyön jatkuvuutta vielä
useita vuosia tästä eteenpäin.

Turun Rannikkotykistökilta

50-v juhlavuosi on käynnistynyt
Kilta täyttää tänä vuonna 50 vuotta.
Juhlavuoden teema on killan 50-vuotinen toiminta ja rannikkopuolustus.
Teema näkyy juhlatilaisuuksien lisäksi
KALKAS-lehden julkaisuna ja erilaisina tapahtumaretkinä. Gyltössä järjestetään kiltapäivät 5.5. MPK:n Helmi-

harjoituksen yhteydessä. Teemoina on
rannikkojoukkojen toiminta, ammunta ja linnakkeen nykytila. Mäkiluodon
linnakkeelle tehdään kiltamatka 1.6.,
Kuuskajaskarin linnakesaarelle 11.8. ja
Örön linnakesaarelle 8.9. Juhlavuoden
päätapahtuma on 15.11. Heikkilän so-

tilaskodissa ja iltajuhla 17.11. Hamburger Börsissä. Näistä ja muista lisätietoja
antavat: puheenjohtaja Arto Heinonen,
arto.heinonen4@luukku.com, 040 775
1532 ja varapuheenjohtaja Sakari Kinnarinen, sakari.kinnarinen@koti.fimnet.fi, 045 126 1957.

Kiltojen komeita kymppejä
Myös moni muu kilta viettää pyöreiden lukujen vuottaan.
Maanpuolustuskiltojen liitto onnittelee lämpimästi.
• 60 vuotta: Kaartin Kilta
• 50 vuotta: Kainuun Prikaatin Kilta, Pohjan Prikaatin Kilta,
Ratsumieskilta, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta,
Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta
• 40 vuotta: Tutkamieskilta
• 30 vuotta: PST-Panssarintorjuntakilta
• 20 vuotta: Miinanraivaajakilta, Päijät-Hämeen maanpuolustuskilta,
Turvakurssin Kilta
• 10 vuotta: Koeampumakilta

Killan vuosikokouksessa kutsuttiin kunniajäseneksi killan perustajajäsen Heikki
Peltonen. Kuva: Antti Kevätlahti
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Teksti ja kuva: Eino Järvinen

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta

Tehostimme toimintaa ja näkyvyyttä
Viime vuosi oli killassamme työntäyteinen. Panostimme paljon hallinnollisten asioiden parantamiseen. Vuosi oli
jäsenhankinnassa huippuvuosi. Saimme 117 uutta jäsentä. Jäsenmäärämme
oli vuoden vaihteessa 1.109, enemmän
kuin koskaan ennen. Olemme huomanneet, että jäsenhankinta onnistuu
parhaiten henkilökohtaisella yhteydenotolla. Olemme rekrytoineet esimerkiksi Turun messuilla ja valatilaisuuksissa.
Loimaan alueosastomme panos on ollut
valtava. Apuna tilaisuuksissa ovat olleet Vääpelikerhon sekä Salon ja Turun
alueosastojen aktiivit. Nettihakemuksia
on myös tullut säännöllisesti.

toriaa. Kaikkia ei tarvitse kaivaa pöytäkirjoista, joissa ei ole niitä kuviakaan.

Jäsenrekisteri on oiva työväline
Olemme siirtyneet käyttämään MPKL:n
tarjoamaa
Sebacon-jäsenrekisteriä.
Myös paikalliskiltojen ja alueosastojen
on mahdollista käyttää sitä oman jäsenistönsä osalta. Voimme lähettää sieltä
helposti jäsenlaskut, tiedotteita ja uutiskirjeitä. Viime jouluna lähetimme sieltä
killan joulutervehdyksen. Kun jäsenellä
on rekisterissä sähköpostiosoite, hän
saa myös liiton tiedotteet ja vaikka jä-

senlaskunsa sähköpostiin. Teimme kyselyn kiltoihin ja sen myötä saimme rekisteriin 261 uutta sähköpostiosoitetta
ja 221 uutta gsm-numeroa. Rekisterissä on myös Extranet-ominaisuus, jota
ilahduttavan moni jäsenemme käyttää.
Varsinainen kiltatoiminta on tietysti kentällä, ihmisten kesken. Sähköinen
viestintä ja sähköinen työskentely ovat
kuitenkin tätä päivää. Niinpä näistä liiton tarjoamista työvälineistä on ainakin
meille, isolle killalle, huikea apu.
Tutustu kiltaamme netissä www.porinrykmentin-porinprikaatinkilta.fi

Killan nettisivut elävät
Olemme tehostaneet nettisivujemme
sisältöä voimakkaasti. Siellä pitää olla
koko ajan uusia uutisia. Esimerkiksi
syyskuusta 2011 tammikuuhun 2012
latasimme sivuillemme 55 uutista. Mottomme onkin, että ”ei ole niin pientä uutista, ettei sitä kannattaisi laittaa
nettisivuille”. Kyllä lukija sitten päättää
mitä lukee. Ja kun nykyään jokaisella
on digikamerat, kuvienkin ottaminen
ja lataaminen on helppoa. Ne lisäävät
sivujen kiinnostavuutta. Ja ihan vinkkinä, kun nettiin tallennetaan tiedot toiminnasta, vuosikertomuksen teko on
helpompaa. Ja tiedot jäävät talteen, kun
tulevaisuudessa kirjoitetaan killan his-

Tapani Högman Turusta (kuvassa vas.) on Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Killan tuhannessadas jäsen. Kilta huomioi tämän komealla kiltasolmiolla, jonka ojensi Högmanille
killan hallituksen jäsen Ismo Laaksonen.

Varsinais-Suomen kiltapiiri

Tule mukaan Kenraalintie-marssille
Kiltapiiri järjestää jo yhdeksännen Kenraalintie-marssin lauantaina 21.4. Turussa. Marssin keskuspaikka on Kakskerran
saarella oleva Harjattulan kurssikeskus.
Lähtöaika on klo 11:00. Valittavana on
25, 18 ja 10 kilometrin marssireitit. Marssi ei ole kilpailu eikä osallistujille mitata
aikaa. Juokseminen tai hölkkääminen ei
ole suotavaa. Osallistumismaksu 20 eu48 | Maanpuolustaja 1 | 2012

roa sisältää marssimehun, saunomisen
pyyhkeineen Harjattulassa sekä ruokailun. Marssin suojelija on kreivitär
Karin-Birgitte Ehrnrooth. Lisätietoja:
kaskelo01@gmail.com tai 040 522 2840.
llmoittautuminen: varsinaissuomenkiltapiiri@gmail.com tai lisätietojen antajalle. Mainitse osallistujan nimi, puhelinnumero sekä marssittava matka.

Teksti ja kuvat: Antti Rautiainen

Rannikkojääkärikilta

Yhteistyössä on voimaa
tin lauluja”-konsertin, maaliskuun alussa teimme yhteisen Rannikkojääkäriristeilyn ja pidämme syyskokouksenkin
yhdessä.
Tilaisuuksia voidaan järjestää yhdessä. Tästä on esimerkkinä Rannikkojääkärikillan aloittama Selviytymiskurssi, joka toteutetaan MPK:n sotilaallisia
valmiuksia palvelevana kurssina yhdessä laskuvarjo- ja erikoisrajajääkäreiden

sekä taistelusukeltajien kanssa. Ja kun
asia viedään oikein pitkälle, MPKL,
RUL ja RES voisivat esimerkillisesti syventää entisestään yhteistyötä, vaikka
lopulta jopa yhdistyä. Yhteisenä tavoitteena meillä kaikilla lienee kuitenkin
kokonaismaanpuolustuksen ja turvallisuuden lisääminen mahdollisimman
tehokkaasti, kaikkia mahdollisimman
paljon tyydyttäen.

Selviytymiskurssilla harjoiteltiin muun
muassa tulentekoa ilman tulitikkuja.

Rannikkojääkärikillalla on samat haasteet kuin muillakin vapaaehtoisen
maanpuolustuskentän
yhdistyksellä:
mistä saada uusia, aktiivisia jäseniä.
Tärkeintä on löytää sellaiset toimintamuodot, että jäsenistö kokee yhdistyksen omakseen, mutta samalla potentiaaliset uudet jäsenet kiinnostuvat. Pitää
tehdä rajusti töitä sen eteen, että mahdollisimman moni kokee yhteisöllisyyden, joukkoon kuulumisen tunteen.
Siten uudet jäsenet saadaan sitoutettua vapaaehtoistyöhön, jonka pitää olla
mielekästä ja mieluiten nousujohteista.
Tässä työssä ylimääräiset hallinnolliset
kiemurat kannattaa unohtaa ja minimoida turhia päällekkäisyyksiä. Yhdistykset, joissa toiminta on hiipumaan
päin tai jopa loppunut, kannattaisi lakkauttaa. Varsinkin, jos todellista syytä
historian lisäksi ei enää ole. Aikanaan
tämäkin ajattelutyö käytiin kiltamme
hallituksessa. Syy killan olemassaololle
on edelleen olemassa.
Toimintoja voidaan yhdistää. Kiltamme toteutti yhdessä RannJP:n perinneyhdistyksen kanssa viime marraskuussa ”Talvisodan muistoja ja adven-

Kurssilla opitaan myös, miten luonnonmateriaaleista ja jätesäkistä syntyy tilapäiskantoväline.
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PV:n pute pirisee
Länsi-Suomen Sotilasläänin komentajaksi siirtyi 1.3. kenraalimajuri Pertti
Salminen, kun kenraalimajuri Juhani
Kääriäinen siirtyi reserviin. Salminen
toimi aiemmin EU:n ja NATOn sotilasedustajan tehtävässä.

Pertti Salminen

Petri Tolla

Eversti Heikki
Välivehmas
siirtyi 1.3. Utin
jääkärirykmentin komentajaksi, eversti Petri
Tolla Ilmasotakoulun johtajaksi, komentaja
Patrik Lillqvist 6.
Ohjuslaivueen
Heikki Välivehmas
komentajaksi
Saaristomeren meripuolustusalueelle,
everstiluutnantti Ensio Palosaari Pohjois-Savon aluetoimiston päälliköksi
ja everstiluutnantti Jyrki Kaisanlahti
Kainuun jääkäripataljoonan komentajaksi Kainuun prikaatiin.

Kriisinhallintatyön johto suomalais-ruotsalaisella vastuualueella Pohjois-Afganistanissa siirtyy sotilasjohdosta
siviilijohtoiseksi. Tähän asti joukko on toiminut nimellä PRT
MeS (Provincial Reconstruction Team), mutta nyt toimitaan
nimellä TST MeS (Transition Support Team). Muutos tarkoittaa sitä, että kriisinhallintatyössä siirrytään entistä enemmän siviilien koordinoimaan yhteistyöhön Afganistanin viranomaisten kanssa. Kriisinhallintatyön sotilaallinen puoli
pysyy jatkossakin ISAF-joukoilla ja sen komentoketjussa.
Puolustusvoimat järjestää elokuussa Kansainvälisen Sotilasurheiluliiton (CISM) 59. sotilas-5-ottelun MM-kilpailut.
Kilpailut järjestetään Suomessa ensimmäistä kertaa. Kilpailujen keskus on Hämeen rykmentti Lahden Hennalassa.
Kilpailuihin odotetaan noin 200 urheilijaa sekä 150 joukkueiden johtohenkilöä yli 30 maasta.
Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki tänä vuonna
716 naista. Enemmän hakijoita on ollut vain vuonna 1995
(793). Eniten naisia haki viime vuoden tapaan Kainuun
prikaatiin. Seuraavaksi suosituimmat olivat Kaartin jääkärirykmentti, Karjalan prikaati ja Porin prikaati. Alueellisesti
naisia haki eniten Helsingistä, Pirkanmaalta ja VarsinaisSuomessa. Reserviin on koulutettu yli 5.000 naista. Viime
vuosina noin 70 % heistä on saanut johtajakoulutuksen.
Rauma-luokan ohjusveneet Rauma, Raahe, Porvoo ja Naantali läpikäyvät suurta, reilun 70 miljoonan euron peruskorjausta. Koko hanke valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Sen jälkeen alustyyppi vastaa luokassaan Euroopan
moderneinta aluskalustoa ja lisää sen elinikää 2020-luvulle.
Laivatekninen peruskorjaus tehdään kotimaisin voimin
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Teijon telakalla ja alusten kotisatamassa Pansiossa. Taistelunjohtojärjestelmä tulee Ruotsista ja syvyytettävä kaikumittainjärjestelmä Norjasta.

Suomi hankkii Yhdysvalloista AGM-158 JASSM (Joint Air-toSurface Standoff Missile) ohjuksia Ilmavoimien F-18 Hornet
-kalustoon. Kyseessä on Lockheed-Martin yhtiön valmistama pitkän kantaman ohjus. Hankkeen kokonaishinta on
178,5 miljoonaa euroa (sis. alv) ja maksatukset jakautuvat
kuudelle vuodelle. Hanke ei kasvata PV:n materiaalihankintoihin käytettävää kokonaissummaa.
Sotilaspoliisikoulun tehtävät siirtyivät vuoden alussa Utin
jääkärirykmentistä Maasotakouluun, jossa sotilaspoliisikoulutus liitettiin osaksi muuta jalkaväen koulutusta ja
koulutusryhmiä. Utin sotilaspoliisikoulu lakkautettiin.
Maavoimat panostaa varusmiesten ongelmien havaitsemiseen ja ennaltaehkäisyyn. Karjalan prikaatissa sattuneiden
kolmen varusmiehen kuolemantapauksen jälkeen prikaatin
komentaja asetti työryhmän miettimään toimenpiteitä,
joilla parhaiten ehkäistään vastaavia tapauksia. Mietintö
luovutettiin Maavoimien esikunnalle. Osa sen toimenpiteistä otetaan käyttöön kaikissa maavoimien joukko-osastoissa jo tammikuun 2012 ensimmäisestä saapumiserästä
alkaen.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on nimittänyt Suomen
historian ensimmäiset sotilasprofessorit määräaikaiseen
virkasuhteeseen. Kyseessä on uusi upseerin virkakategoria,
jossa vaaditaan sotilaallisen ammattiosaamisen lisäksi
professorin tieteellistä pätevyyttä. Uudet sotilasprofessorit
vastaavat Maanpuolustuskorkeakoulussa operaatiotaidon
ja taktiikan tutkimuksesta sekä opetuksesta. Sotatieteiden
tohtori, everstiluutnantti Jari Rantapelkonen keskittyy
tulevaisuuden uusien sodankäyntitapojen tutkimukseen,
tekniikan tohtori, insinöörieversti Mika Hyytiäinen suomalaisen sotataidon kehittämiseen ja filosofian tohtori, eversti Pasi Kesseli sotataidon teoriaan. Kaikki kolme valittiin
virkaan kutsumenettelyllä.
kuvat: Puolustusvoimat
pute = vanha kotimainen kenttäpuhelin,
viralliselta koodiltaan VPAP

Marski, lotat, suojeluskunnat ja
talvisodan katsaukset

DVD-kokoelmiin taltioitiin
maamme historiaa
Suomen sotien ylipäällikkö, marsalkka
Carl Gustaf Emil Mannerheim (18671951) turvasi tehtävissään kansakuntamme
olemassaolon sen kriittisinä hetkinä. Hänestä tuli itsenäisyys- ja puolustustahdon
elävä symboli ja kuolemansa jälkeen kansallinen myytti. Marskista tehdyssä DVDkokoelmassa nähdään vapaussodan voitonparaati Helsingissä vuonna 1918, vierailu
Satakunnan suojeluskuntapiirissä, Marskin
70-vuotispäivän sekä Tampereen vapautumisen 20-vuotisjuhlallisuuksia. Sota-ajalta on mukana Hitlerin vierailu Marskin
75-vuotispäivillä 1942, Mannerheimin vastavierailu Saksaan sekä presidentin virkaanastujaiset 1944. Tammikuussa 1951 kuolleen Suomen Marsalkan viimeinen matka
surusaattoineen ja kunniavartioineen Hietaniemessä on myös taltioitu. Elokuvia täydentää professori Ohto Mannisen laatima
asiantuntijan kommenttiraita. Kokoelman
kesto on 2 tuntia 22 minuuttia.
Aiemmin julkaistun ja kiitetyn DVDkokoelman ”Jatkosodan katsaukset” rinnalle on valmistunut kokoelma ”Talvisodan
katsaukset”, jossa alkuperäiset sotauutiskatsaukset nähdään nyt DVD:llä ensimmäistä kertaa sodan 1939-1940 aikaisten
valkokangasesitysten jälkeen. Mukana ovat
kaikki kymmenen talvisodan aikana kuvattua Puolustusvoimien uutiskatsausta ja
yhdeksän Suomi-Filmin uutiskuvaa vuodelta 1939. Oman lisänsä kokonaisuuteen
antavat 15 muuta talvisodan aikana teattereissa esitettyä alkukuvaa, muun muassa
kaksi ulkomaista uutisfilmiä sekä nostalginen Vanha Viipurimme kommenttiraidalla
varustettuna. Talvisodan filmit ja faktat valottavat tapahtumien ja elokuvien taustoja

Berner Oy

asiantuntijoiden sanoin ja sodan autenttisin kuvin. DVD sisältää yli 5,5 tuntia kansakunnan kohtalon koskettavaa historiaa.
Rivilotta-DVD esittelee Lotta Svärd
-järjestön ja Suomen lottien sodanaikaista arvokasta toimintaa. Puolustusvoimien tuottama dokumenttielokuva valmistui 1943 ja sitä kuvattiin talvella 1941-42
Äänislinnassa, Lappeenrannassa, takaisin
vallatussa Viipurissa sekä monilla muilla
paikkakunnilla sotatoimialueella. DVD
sisältää myös seitsemän lottajärjestöä kuvaavaa lyhytfilmiä. Koosteen kokonaiskesto on 1 tunti 30 minuuttia ja osa filmeistä on suomeksi tekstitettyjä mykkäelokuvia.
Suomen Suojeluskuntajärjestö -DVD
esittelee suojeluskuntia ja niiden toimintaa1920-1930-luvuilla. Mukana on taistelukoulutusta ja Suojeluskuntamanööverit-elokuva. Esimerkiksi hyökkäysvaununäytös on aikansa aseteknologian
kiehtova ylistys. Sotaharjoitukset Kannaksella vuonna 1939 kuvaa armeijaan
sulautuvien suojeluskuntien harjoittelua
sodan uhan alla Viipurin ympäristössä.
Hinnat
Valkokankaan Mannerheim 24,60 euroa
Talvisodan katsaukset 34,50 euroa
Rivilotta- ja Suomen Suojeluskuntajärjestö yksittäin 19,50 euroa ja pakettina 36,00
euroa
Postikulut 5,50 euroa.
Mainitse tilauksessasi nämä tiedot
* tilaajan nimi
Tilaukset
* tilattavan DVD:n nimi ja määrä
* sähköpostitse tilaukset@portaalilehti.fi * toimitusosoite
* soittamalla 010 422 6590 tai
* laskutusosoite, jos se on eri kuin
* faxilla (03) 437 8591
toimitusosoite

Tapiolan Seurakunta
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Lahden Messukeskus 27.–29.9.2012

TURVALLISUUS
JA PUOLUSTUS 2012
Yhteiskunnan turvallisuuden erikoismessut

Lahden Messukeskuksessa 27.-29.9.2012
Lisätiedot ja näyttelyvaraukset:
olli.patja@lahdenmessut.fi tai 040-5840840

TRACK

KOKO PERHEEN
TURVALLISUUSKISA

www.lahdenmessut.ﬁ

TRACK

LUKIOLAISTEN
TURVALLISUUSKISA

