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Pääkirjoitus

Maanpuolustus on
yhteinen asiamme
Maanpuolustusjärjestöjen yhteistyö tiivistyy valtakunnallisesti. Yhtenä esimerkkinä on marraskuun lopussa järjestettävä
viiden järjestön, Maanpuolustusnaisten Liiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton
ja Maanpuolustuskiltojen liiton, yhteinen syyskokousviikonloppu ja maanpuolustusjuhla Oulussa. Näin saamme parhaiten näkyvyyttä ja yhteisiä keskusteluja meille kaikille tärkeistä
ja ajankohtaisista asioista liittyen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Yhteisen tapahtumaviikonlopun valmistelu on
sujunut varsin kivuttomasti paikallisten järjestöjen edustajien
kesken, olemmehan tehneet yhteistyötä jo useita vuosia ja toimijat ovat tuttuja keskenään.
Kaikilla valtakunnallisilla kattojärjestöillä on keskeisinä
tehtävinä jäsenistön tietojen ja taitojen sekä fyysisen kunnon
ylläpitäminen sekä maanpuolustustahdon kasvattaminen ja
ylläpitäminen. Liittojen perustoiminnot ja tavoitteet ovat samoja. Aktiiviseen ja monipuoliseen yhteistyöhön ei näin ollen
ole esteitä.
Jäsenistön koulutuksessa liitot tekevät yhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa ja toteuttavat
pääosan koulutuksistaan MPK:n kursseina. Kurssit ovat sotilaallisia, yhteiskunnan poikkeusoloihin varautuvia tai erilaisia arjen turvallisuuteen liittyviä. Kurssit ja tapahtumat ovat
yleensä alueellisia. Niiden järjestelyihin tarvitaan enemmän
yhteistyötä eri liittojen alueellisten jäsenyhdistysten välillä,
jotta saadaan kohdennettua monen alan osaamista aktiivisen
maanpuolustusväen piiriin. Koulutuksia on hyvä järjestää ja
suunnitella monen yhdistyksen yhteistyöllä, silloin se palvelee
laajempaa reserviläisjoukkoa. Rajatun ryhmän koulutuksia ei
kuitenkaan pidä unohtaa. Yritetään silti välttää kurssitoiminnassa omaan napaan tuijottelua ja vain oman yhdistyksen tai
liiton edun ajattelua. Yhteistyössä on voimamme.
Kantava voimavara maanpuolustusjärjestöissä on maanpuolustustahto ja -henki. Maanpuolustustahto on asia, jota
emme nykypäivänä voi pitää itsestäänselvyytenä, monestakaan syystä. Ajallinen etäisyys viime sotiimme vaikuttaa.
Elämme näennäisesti turvallisessa ympäristössä. Yhteiskunta
ja sen arvot muuttuvat. Esimerkkinä jälkimmäisestä on käynnissä oleva nimikeräys kansalaisaloitteeseen, jonka tavoitteena on asevelvollisuuden lakkauttaminen Suomessa. Onneksi
se ei näytä saavan laajaa tukea. Toisena esimerkkinä on se, että
monet nuoret eivät ole olleet missään tekemisissä sotaa käyneiden veteraanien kanssa. Kainuun prikaatissa varusmiehille pidettävissä kiltainfotilaisuuksissa on kysytty, kuinka moni
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tuntee suvussa tai naapurustossa olevia sotiemme kunnioitettuja veteraaneja. Veteraaneja tuntevien varusmiesten määrä
on nykyään varsin pieni, 10-15 % saapumiserässä, ja määrä
vain pienenee. Maanpuolustustahtoa pitää siis vaalia ja kasvattaa, ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Maanpuolustustahdon kasvattamisessa on meille maanpuolustusjärjestöille todella paljon työsarkaa. Tätä työtä on
tehtävä nuorten parissa. Muistan omasta nuoruudestani koulussa itsenäisyyspäivän aikoihin järjestettyjä juhlia, joissa
juhlapuhujina oli paikkakunnan sotaveteraaneja. Vastaavia
maanpuolustushenkisiä tilaisuuksia on järjestetty nykyisinkin, mutta järjestäjä on joku paikallinen maanpuolustustyötä
tekevä yhdistys. Näitä on ollut Pohjois-Pohjanmaalla ainakin
Kempeleessä ja Rantsilassa yläasteen ja lukion oppilaille. Me
kaikki voimme toimia näin, ja MPK voi olla mukana tässä valistustyössä maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Tällaista kansalaiskasvatusta pitäisi kuulua jokaisen koulun ohjelmaan.
Toisena merkittävänä haasteena maanpuolustusjärjestöillä on järjestää varusmiespalvelukseen valmistautuville jonkinlaista valmennusta ja informaatiota. Voimme järjestää viikonloppukursseja yhteistyössä MPK:n kanssa. Voimme esitellä kursseilla eri puolustushaarojen ja aselajien koulutusta ja
miten nuori voi hyödyntää niitä tulevassa ammatissa tai opiskelussa. Erityisesti on hyvä informoida varusmiespalveluksen
johtajakoulutuksen hyödyistä. Puolustusvoimien komentaja,
kenraali Ari Puheloinen on puheessaan maanpuolustuskurssin avajaisissa nostanut esille varusmiespalvelusta suorittamassa olevien nuorten henkilökohtaisten ja ammatillisten
taitojen ja ominaisuuksien paremman huomioimisen. Meillä
on mahdollisuus järjestää heille myös fyysisen kunnon testaustilaisuuksia ja kunnon kohottamisharjoituksia.
Kuten näemme, maanpuolustusjärjestöillä on yllin kyllin
työsarkaa. Mainitsemissani esimerkeissä meillä on mahdollisuus saada merkittävää tulosta, kunhan panostamme laajemmin yhteistyöhön keskenämme. Tarvitsemme ihan oikeasti
aktiivisia toimijoita, jotta ehkäisemme nuortemme syrjäytymistä ja ylläpidämme yhteistä asiaamme: maanpuolustusta ja
maanpuolustustahtoa.
Seppo Suhonen
Pohjois-Suomen kiltapiiri
Pohjan Pioneerikilta
Liittohallitus MPKL

Tähtäimessä tärkeät tärpit
Liittovaltuuston kevätkokous 2014
Kokous pidetään lauantaina 15.3. Lahdessa Hämeen rykmentissä.

Liittokokous 2014

Liittojen yhteinen tapahtumaviikonloppu
Oulussa

Kokous pidetään lauantaina 26.4. Tampereella. Pitopaikka on vielä avoin. Seuraa liiton sähköistä kuukausitiedotetta ja nettisivua
www.mpkl.fi => Tapahtumat.

Kiltojen komeita kymppejä

Oulussa järjestetään 22.-24.11. Reserviläisliiton, Suomen
Reserviupseeriliiton, Maanpuolustusnaisten Liiton, Reserviläisurheiluliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton yhteinen tapahtumaviikonloppu. Perjantaina 22.11. on liittojen
omat hallituskokoukset sekä yhteisenä tilaisuutena Oulun
kaupungin vastaanotto. Lauantaina 23.11. on liittojen omat
valtuustokokoukset ja yhteinen iltajuhla. Iltajuhlaan (illallinen, ohjelmaa ja tanssia) voi lunastaa 50 euron hintaisen
illalliskortin RES:n verkkokaupasta www.reservilaisliitto.fi/
kauppa. Sitä kautta voi ilmoittautua myös yhteiseen maanpuolustusjuhlaan, joka on sunnuntaina 24.11. Rauhanyhdistyksen juhlasalissa alkaen klo 12.00. Lisätietoa koko viikonvaihteen ohjelmasta löydät liiton nettisivuilta
www.mpkl.fi => Tapahtumat.

50-vuotisjuhlaansa 26.10. viettivät Tykistöprikaatin Kilta Niinisalossa ja Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Santahaminassa. Osasto
Lauri Törni Perinnekilta juhlistaa osaston perustamisen 70-vuotismuistoa 30.11. Turussa. Liitto onnittelee!

Uusi jäsen liittoon

Liitto toimii myös somessa

Liittoon on hyväksytty jäseneksi Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry. Killan kotipaikka on Tampere. Perinnekilta on
vasta perustettu ja sen toiminta perustuu Pirkanmaa-aluksen ympärille. Killan puheenjohtaja on Timo Valli Turengista ja sihteeri Kari Näriäinen Tampereelta.

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

Painopistealueet 2014
Liiton toiminnan painopistealueet vuonna 2014 ovat
• Uuden jäsenrekisterijärjestelmän käyttöönotto
• Liittojen yhteistyön jatkaminen (RES, RUL, MPKL)
• Liiton johdon aktiivinen yhteydenpito kiltoihin
• Kaikkien aselaji- ja perinnekiltojen saaminen mukaan
liiton toimintaan
Tarkemmat selvitykset painopistealueista saat pyynnöstä
toimistolta.

Turvallisuuspolitiikan seminaari 2014
Liiton perinteinen seminaari järjestetään tutussa paikassa, mutta uudella ajankohdalla eli ei tammikuussa, vaan
helmikuussa. Pitopaikka on Maanpuolustuskorkeakoulun
iso auditorio Santahaminassa. Seminaaripäivä on lauantai 1.2.2014. Seminaarin teemana on pohjoismainen puolustusyhteistyö ja vapaaehtoinen maanpuolustus. Päivän
tarkka otsikko ja ohjelma ovat työn alla. Ne julkaistaan
ilmoittautumisohjeiden kera liiton sähköisessä kuukausitiedotteessa ja nettisivulla www.mpkl.fi => Tapahtumat.

Killan nimi vaihtui
Porin Rykmentin - Porin prikaatin kilta ry on muuttanut virallisesti nimensä. Killan uusi nimi on Porin Prikaatin Kilta ry.

Varmista, että saat tietoa
MPKL:n kuukausitiedote jaetaan liiton kaikille kiltajäsenille, joiden sähköpostiosoite on liiton jäsenrekisterissä. Varmistat tiedotteen saamisen ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi omaan kiltaasi
tai liiton toimistolle osoitteeseen toimisto@mpkl.fi.

Uusi jäsenrekisteri, uusi laskutusjärjestelmä
Ota käyttöön myös sähköinen kuntokortti
Maanpuolustuskiltojen liitto siirtyy vuoden 2014 alusta uuteen jäsenrekisterijärjestelmään. Tämän myötä myös kiltojen
jäsenlaskutus siirtyy liitolle. Arvoisa kiltajäsen, saat vuoden
2014 jäsenmaksun liitolta. Tämä ei edellytä mitään toimenpiteitä eikä mikään kiltajäsenyydessä muutu. Ainoastaan laskun
lähettäjänä näkyy Maanpuolustuskiltojen liitto sekä viitteenä
sen killan nimi, jonka jäsenmaksusta on kyse.
Kiltajäsen, voit itsekin käydä tarkistamassa ja päivittämässä perustietojasi jäsenrekisterissä. Tähän saat ohjeet omasta
killastasi tai voit tiedustella asiaa liiton toimistolta:
toimisto@mpkl.fi tai 040 554 8805.
Muistathan myös, että MPKL on Reserviläisurheiluliiton
jäsen. Sinulla on oikeus käyttää RESUL:n sähköistä kuntokorttia ja ilmoittautua RESUL:n järjestämiin tapahtumiin.
Sähköisen kuntokortin käyttöön tarvitset kiltajäsennumerosi. Löydät sen Maanpuolustaja-lehtesi osoitekentästä tai voit
pyytää sen killastasi. Sähköiseen kuntokorttiin ja RESUL:n
kilpailukalenteriin pääset liiton nettisivuilta www.mpkl.fi =>
Sähköinen kuntokortti.
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Teksti: Inga-Katriina Maaniittu

Mitä mieltä, Pauli Mikkola?

Puheenjohtaja pohtii
maamme puolustusta
Mikä on Suomessa asevelvollisuuden tulevaisuus? Olemmeko menossa
kohti ammattiarmeijaa? Liitymmekö Natoon? Tiivistetäänkö pohjoismaista yhteistyötä? Monet maamme puolustamiseen vaikuttavat kysymykset
ovat jatkuvasti tapetilla. Niistä keskustellaan lehtien palstoilla ja sähköisissä välineissä. Niistä vaihdetaan ajatuksia sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla joskus hyvinkin kiihtyneeseen sävyyn. Niihin odotetaan
asiantuntijoiden kommentteja. Niistä odotetaan kansantajuista tietoa.
Nämä asiat myllertävät melkoisena sekamelskana monessa isänmaallisessa mielessä. Kuumien perunoiden lailla ne pyörivät myös kiltaväen kielen päällä. Tunnepohjalta mielipiteitä on jokaisella, mutta tietoa on aivan
liian vähän. Olisi hyödyllistä tietää, mitä kattojärjestömme puheenjohtaja
näistä asioista ajattelee. Siispä me kysyimme.

Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtaja Pauli Mikkola on saman ikäinen kuin luotsaamansa liitto. Mikkolan 50-vuotisjuhlaa vietettiin syyskuun
alussa Katajanokan Kasinolla Helsingissä. Annoimme ratsumiehen laukata
juhlatunnelmissa muutaman kierroksen. Sitten sanoimme ptruu ja mies pääsi kiltaväen tenttiin. Komeiden kymppiensä kunniaksi. Jalustintuntumalta.

Yleinen asevelvollisuus
toimii meillä
Mikkola sanoo kannattavansa voimakkaasti yleistä asevelvollisuutta sen nykymuodossa. ”Koko puolustusjärjestelmämme nojaa siihen. Se on ainoa
toimiva ja uskottava järjestelmä, johon
meillä on varaa. Sen kokonaiskustannukset ovat oman ymmärrykseni mukaan alle viidennes puolustusbudjetistamme”, Mikkola sanoo. Puolustusvoimien tärkein tehtävä on oman maan
puolustaminen. Mikkola on sitä mieltä,
että vaihtoehtona esitetty ammattiarmeija ei pysty siihen tehtävään niillä
resursseilla, joita yhteiskuntamme pystyy maanpuolustukseen kohdistamaan.
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”Yksinkertainen totuus on, että meillä
ei ole varaa riittävän kokoiseen ammattiarmeijaan”.
Asevelvollisuuden tarpeellisuutta
kyseenalaistetaan monilla tavoin, aina
tasa-arvosta yksilön menetettyyn tuottavuuteen. Näissä keskusteluissa unohdetaan asevelvollisuuden positiiviset
vaikutukset. ”Voin mainita esimerkiksi koheesion, jota se luo muuten niin
fragmentoituneessa yhteiskunnassamme sekä parhaan osaamisen tuominen
maanpuolustuksen käyttöön”, Mikkola
toteaa. Hänen mukaansa viimeksi mainittu toteutuu etenkin reservin kautta.
”Se toteutuu silloin, kun varusmiespalveluksen suorittaneet ja monipuolisen
siviilikoulutuksen saaneet ovat maanpuolustuksen käytössä”, hän sanoo.
”Yleinen asevelvollisuus on järkevää jo
pelkästään siksi, että olemme väestöllisesti pieni maa”. Sadankomitean tietojen (v. 2010) mukaan Suomea puolustaa viimeisten vähennysten jälkeisellä
300.000 miehen armeijalla 0,9 miestä/
km², kun eurooppalainen keskiarvo on
1,1 miestä/km².

Vapaaehtoisuus johtaa
lopulta luopumiseen
Mikkola ei kannata yleisen asevelvollisuuden muuttamista valikoivampaan
suuntaan. Hänen mielestään pakon sanelema valikoivuus on jo olemassa, koska vain kolme neljännestä ikäluokasta
läpäisee palveluksen. ”Tässä meillä vaanii iso riski. Varusmiespalvelus on kunkin ikäluokan miespuolisilla jäsenillä
viimeinen etappi, jossa syrjäytymisvaarassa olevat voidaan tavoittaa. Itse olen
pohtinut pitäisikö puolustusvoimien
yhteiskunnallista tehtävää korostaa ja
resursoida. Mielestäni asepalveluksen
suorittamiseen viime vuosikymmeninä tehdyt muutokset, Siilasmaan työryhmän suositukset viimeisimpinä,
ovat järkeviä”, Mikkola pohtii. Näillä
muutoksilla hän sanoo tarkoittavansa
esimerkiksi koulutuksen tiivistämistä,
olennaiseen keskittymistä ja ennakkotarkastuksiin panostamista. ”Nyt ollaan
kuitenkin sillä rajalla, että koulutusaikaa ei tästä voi enää lyhentää tavoitteen
kärsimättä”, Mikkola toteaa.
On väläytelty myös vapaaehtoisen
asevelvollisuuden mahdollisuutta. ”En

kannata missään nimessä”, Mikkola sanoo hetkeäkään epäröimättä. ”Meillä
on tästä jo muiden maiden esimerkkejä.
Niissä on nähty, että tämä on vain välivaihe asevelvollisuudesta luopumiseen”.
Pohjoismaisen yhteistyön Mikkola
näkee positiivisena asiana. ”Samalla se
on käytännön sanelema pakkokin. Kun
kustannukset nousevat, järjestelmät
monimutkaistuvat ja kokonaisresurssit
pienenevät, pohjoismainen yhteistyö on
hyvin rationaalinen valinta”, hän sanoo.

NATOon vai ei?
Entä sitten NATO? Uskaltaako siitä edes
kysyä? Kansalla on siihen mielipiteensä,
puolesta ja vastaan. Tunnepohjalta. Tietoa siitä ei oikein tahdo olla. Päättäjiltä
siihen ei saa minkäänlaista napakkaa
vastausta. Liittomme puheenjohtajalta
saa. Mikkola haluaa kuitenkin korostaa,
että mielipide on hänen omansa, ei liiton. ”Liittohallituksessa keskustellaan
ajankohtaisista
puolustuspoliittisista
asioista, mutta NATO-kysymys on poliittinen päätös, jota Maanpuolustuskiltojen liitto järjestönä ei ole käsitellyt
toistaiseksi lainkaan”, Mikkola toteaa.

Liiton säännöissä sanotaan: 8§ Liiton
päätösvaltaa käyttävät elimet ovat liittokokous ja liittovaltuusto. Toimeenpanevana elimenä on liittohallitus. ”Näin
ollen ainoa tapa luoda järjestön kanta
olisi tehdä laaja jäsenkysely, jonka pohjalta liittokokous tekisi lopuksi liittovaltuuston esityksestä päätöksen asiasta”,
Mikkola selventää.
Omasta puolestaan Mikkola toteaa
Nato-kannan olevan selvä kyllä. ”Perustelen tätä maamme geopoliittisella
sijainnilla sekä maanpuolustuksemme
jatkuvasti vähenevillä kokonaisresursseilla. Verkottuneessa nykymaailmassa ainakaan Euroopan osalta ei löydy
yhtään maata, joka olisi täysimittaisen
kriisin puhjetessa täysin omavarainen.
Toiminnallisesti ja taktisesti puolustusvoimamme ovat täysin Nato-yhteensopivat, joten tarvitaan vain poliittinen tahto”, Mikkola toteaa. Näin totesi
taannoin myös puolustusministerimme. Mikkola katsoo tässä asiassa pitkälle tulevaisuuteen. ”Turvallisuudesta ja
vakuutuksista on syytä huolehtia etukäteen hyvän sään aikana. Tosin voimme
miettiä sitäkin, olemmeko jo myöhässä,

koska Naton mielenkiinto Eurooppaa
kohtaan on laskenut verrattuna menneisiin vuosikymmeniin”, Mikkola pohtii.
”Kuten jo mainitsin, pohdintani on
henkilökohtainen näkemykseni. Olen
vakuuttunut, että kiltalaisten mielipiteet
näissä asioissa voivat vaihdella voimakkaasti. Asioilla on aina puolensa ja puolensa, miltä kannalta niitä kulloinkin
tarkastelee”, Mikkola muistuttaa. Monet
esimerkiksi ajattelevat, että NATO-jäsenenä Suomen ei enää tarvitse satsata omaan puolustuskykyyn eikä yleistä
asevelvollisuutta tarvita. ”Asia lienee
aivan päinvastoin. Jäsenenä meiltä saatetaan jopa edellyttää nykyistä tehokkaampaa ilmapuolustusta ja kansainvälistä toimintakykyä. Ja olisiko NATO-Suomeen edes sotatilanteessa odotettavissa sellaisia määriä liittolaisten
maajoukkoja, että sillä olisi merkittävää
vaikutusta”, Mikkola miettii. ”Jos vallalla on tällainen ”NATO hoitaa” -harhaluulo, jonka vuoksi jäsenyys alentaisi
kansalaisten sitoutumista oman maan
puolustukseen, on hyväkin miettiä liittymistä kriittisesti”.

Pauli Mikkola (keskellä) on saman ikäinen kuin Maanpuolustuskiltojen liitto. Hän vietti 50-juhliaan Katajanokan Kasinolla luotsaamansa liiton 50-vuotisjuhlavuonna. Onnea liiton ja koko kiltaväen puolesta,
puheenjohtaja!
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Teksti ja kuvat: Inga-Katriina Maaniittu

Puolustusvoimain komentaja:

Naisten kutsunnat
ovat mahdolliset

Finlandia-talossa keskiviikkona 23. lokakuuta pidetyssä ensimmäisessä puolustusvoimain komentajan maanpuolustuspäivässä
kuultiin aivan uudenlaiselta pohjalta mielenkiintoista yleiseen
asevelvollisuuteen, varusmiespalvelukseen ja johtamiseen liittyvää pohdintaa ja keskustelua. Alustajina tilaisuudessa kenraali Ari
Puheloisen lisäksi olivat Sitrasta yliasiamies Mikko Kosonen, nuorisotutkija Mikko Salasuo ja kirjailija Sofi Oksanen.
Tilaisuuden päämääränä kenraali Puheloisella oli herättää keskustelua ja
avata näkökulmia sotilaallisesta maanpuolustuksesta osana muuta yhteiskuntaa. ”Olemmeko tyytyväisiä keskusteluun suomalaisesta maanpuolustuksesta? Onko se juupas-eipäs-väittelyä vai
onko siinä joustavuutta? Miten siinä
esiintyy tunnepitoisuus versus faktat?
Pitäisikö meidän saada keskustelua
enemmän liikkeelle ja miten se teh-

dään?”, Puheloinen heitti ilmaan pohdintoja. Puheloinen on sitä mieltä, että
tänä päivänä kansalaisen mielenkiinto
ei ole siinä, mitä puolustusvoimat on
vaan siinä, miksi meillä on puolustusvoimat. ”Olen sitä mieltä, että kansalaisilla ei ole riittävästi tietoa sotilaallisesta
maanpuolustuksesta. Mihin keskitytään? Mitä johtajuus on näissä ajoissa?
Mitä nuoret ajattelevat? Onko tarkoitus
varautua puolustamaan maata sotilaal-

lisin keinoin? Jos ei, pitää miettiä vaihtoehtoja. Jos kyllä, pitää päättää miten
se tehdään ja tehdä se tosissaan.”

Naisille kutsunnat?
Puheloinen esitti toiveen, että suomalaiset lopettaisivat itsensä vähättelyn. ”Me
saamme osaamisestamme tunnustusta
maailmalla”, komentaja sanoi. ”Kriisinhallintajoukkomme maailmalla saavat
erittäin positiivista palautetta. Joitakin
vuosia sitten Balkanilla tuli kommenttia,
että ’hei, teillä on täällä Kosovon parhaat sotilaspoliisit, jotka hoitavat asiat
täsmällisesti, tietävät mitä tekevät ja
asenne on kohdillaan’. Ja keitä he olivat?
Varusmiehiämme, jotka oli reservistä
palkattu rotaatiokoulutukseen ja rauhanturvaajiksi. Ja tässä aivan äskettäin
tehtiin ilmavoimiemme Nato-evaluointi. Joukostamme 70 % oli varusmiehiä.
Läpäisimme tarkastuksen hienosti. Samoin voisimme unohtaa väärän käsityksen siitä, että meillä ei ole asejärjestelmien tietohallintaosaamista. Kyllä meillä
on, joten on turha olla liian vaatimaton,
olkaamme realisteja”, Puheloinen totesi.
Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen viitaten Puheloinen totesi, että
systeemi on tällä hetkellä toimiva. Jos
sitä kuitenkin halutaan laajentaa, sekin
on mahdollista. ”Kutsuntoja voidaan
laajentaa myös naisiin esimerkiksi ensin kokeiluna pienellä alueella. Tämä
on niin merkittävä yhteiskunnallinen
kysymys, että puolustusvoimat ei kuitenkaan voi olla siinä aloitteentekijä.
Aloitteen pitää tulla yhteiskunnalta”,
Puheloinen totesi.

Varusmiespalveluksen
perustelut uusiksi
Kirjailija Sofi Oksanen toi alustuksessaan kulttuurin osaksi maanpuolustusta ja nosti
esille myös kysymyksiä sotapropagandasta tänä päivänä. Hän valmistautui esitykseensä
keskustelemalla kenraali Ari Puheloisen kanssa.
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Yliasiamies Mikko Kosonen Sitrasta on
sitä mieltä, että maastamme puuttuu
johtamiskyvykkyyttä, kun pitäisi tehdä

Nuorisotutkija, dosentti Mikko Kosonen (vas.) kertoi varusmiespalvelukseen liittyvästä
tutkimuksestaan. Esimerkiksi sadan nuoren miehen haastattelussa oli selvitetty syitä,
jotka motivoivat palvelukseen. Niitä ovat esimerkiksi extreme eli omien rajojen testaaminen ja se yleinen normi, että inttiin pitää mennä. Motivoivaksi tekijäksi yksilöitiin myös
tyttöystävän painostus. Yliasiamies Mikko Kosonen valotti kuulijoille näkemyksiä siitä,
miten yhteiskuntaamme johdetaan.

muutoksia. ”Me aika hyvin tiedämme,
mitä muutoksia yhteiskunnassamme
pitää tehdä. Nyt on sen tekemisen aika.
Muutosten esteenä on kuitenkin huono
johtajuus. Strategisessa johtamisessa ja
ketteryydessä meillä on iso haaste. Jos
satsaamme tähän, uskon, että meillä
menee asiat hyvin”, Kosonen totesi ja
antoi tunnustusta puolustusvoimille.
”Maamme puolustusvoimat erityisesti
ja jonkin verran myös poliisi ovat ainoat
instassit, joissa meillä oikeasti harjoitellaan johtamista. Missään muualla näin
ei tehdä”, hän sanoi. ”Puolustusvoimat

on hyvä esimerkki valtionhallinnossa
johtamisen piirissä. Siellä on tiedostettu
näiden asioiden merkitys. Tämä näkemys minulla on.”
Nuorisotutkija, dosentti Mikko Salasuo Nuorisotutkimusverkostosta piti
lennokkaan alustuksen varusmiespalveluksen mahdollisista lisäarvoista sekä
niistä tavoista, joilla varusmiespalvelus
voisi huomattavasti laajemmin hyödyntää myös heitä, jotka eivät kykene esimerkiksi maastossa liikkumisen
vaatimiin ponnistuksiin. Kirjailija Sofi
Oksanen esitti samanlaisia näkemyksiä.

VAPAAEHTOISEN
MAANPUOLUSTUSTYÖN ANSIOMITALI
Hakemuslomakkeita ja sääntöjä voi tilata
Suomen Sotilaasta tai tulostaa lehden kotisivuilta osoitteesta www.suomensotilas.fi
Pronssimitalin voi esittää tai anoa myös
itselleen, jos mitalisääntöjen ehdot täyttyvät.
Hopeamitali myönnetään erityisansioista ja
vain ulkopuolisesta esityksestä.
Lunastushinnat ovat 45 € + postikulut
(pronssi) ja 130 € + postikulut (hopea).
Li äti d t Ki Vi i

”Voisiko varusmiespalveluksessa huomioida myös sellaiset maanpuolustushenkiset, jotka keskittyvät esimerkiksi
vain lääkintätehtäviin tai tietojärjestelmä- ja viestintätehtäviin? Minäkin
olisin heti ollut valmis palvelukseen,
jos ei olisi tarvinnut asua parakissa ja
juosta pitkin metsiä”, hän sanoi. Salasuo totesi, että ylipäätään meidän olisi
korkea aika laatia varusmiespalvelukselle modernit perustelut. ”Meillä on
kilpailuyhteiskunta. Asepalvelukseenkin halutaan vain parhaimmat. Kuinka pitkään ne parhaimmat haluavat
sinne, kun samaan aikaan yhteiskunta puristaa heitä jatkuvasti pyrkimään
nopeammin eteenpäin siviilielämässä”.
Salasuon mielestä varusmiespalveluksen merkitys esimerkiksi työnhaussa on vuosi vuodelta vähentynyt, kun
taas siviilipalvelus voi oikeasti tarjota
sellaisen työpaikan, joka on yksi sivu
lisää portfoliossa. ”Tämä on iso haaste
varusmiespalvelukselle ja sitä on hyvä
miettiä puolustusvoimissa. Armeijasta
pitäisi saada pisteitä pääsykokeisiin tai
hyvityksiä opintoviikkoihin. Meillä on
myös valtava huoli syrjäytymisuhan alla
olevista nuorista. Armeija on oiva alusta tunnistaa, kehittää ja auttaa yksilöitä
kasvamaan, olla lenkkinä kasvuketjussa. Tämä mahdollisuus pitää vain saada toimimaan. Uskon, että tämä myös
legitimoisi varusmiespalveluksen paremmin yhteiskunnan ja kansalaisen
silmin, samoin kuin sen vaatimat kustannukset”, hän totesi.

Suojeluskunta- ja
Lotta Svärd – museo
Kauppakatu 17, Seinäjoki,
p. 06 416 2734
Avoinna: ke 12–18, to, pe, su 12–16
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Uutta perusnäyttelyssä:
Mannerheim ja Seinäjoen päämaja.
www.seinajoki.fi/museo
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Teksti: Inga-Katriina Maaniittu

Osmo Jalovaara on lennokas kilta-aktiivi

Vuosikymmeniä elämästä
maanpuolustukselle

Lapsuustunnelmissa sotavuosien Ähtärissä. Lentoupseerikurssilla Kauhavalla.
Taitolentämässä Oripäässä
ja maailmalla. Kaupanteossa
Kaakkois-Aasiassa. Aisti-ilmavalvonnassa Lapissa. Näihin
kaikkiin pääsemme sympaattisen espoolaisen, lähes 60
vuotta monipuolisessa maanpuolustustyössä vaikuttaneen
Osmo Jalovaaran, 77, matkustamossa. Lentosotakoulun Killan
aktiivinen toimija tarjoaa meille myös ajatuksia herättävää
puolustuspoliittista pohdintaa.
Lähdetäänpä lennolle.
Osmo Jalovaara vietti lapsuutensa Etelä-Pohjanmaalla Ähtärissä piipahdettuaan ensin syntymässä Helsingissä
vuonna 1936. Sotien aikaan hän oli
pieni poika. ”Ähtärissä ei nähnyt sotatoimia. Vuonna 1894 syntynyt isänikin
oli jo sen ikäinen, ettei ollut rintamalla. Talvisodassa hän tosin oli yli-ikäisenä ilmavalvontatehtävissä. On minulla
hänen talvisotamuistomitalinsa tallessa”, Jalovaara kertoo. ”Lapsen elämässä Sisä-Suomessa sota ei kummemmin
tuntunut. Jätti se toki jälkensä. Kaikesta
oli pulaa. Sen pohjalta opittiin elämään.
Vasta sodan jälkeen minulle selvisi, että
vanhempieni kotipaikoilla Suistamon
Jalovaarassa ja Äyräpäässä oli käyty kovia taisteluja”, Jalovaara muistelee. ”Sitä
ei vain silloin lapsena tajunnut eikä siitä
meille kotona puhuttu”.

Lentoupseerikurssi oli
toiveiden täyttymys
Varusmiespalvelukseen Jalovaara sai
kutsun juuri ennen ylioppilasjuhlia 1954. ”Pääsin lentoupseerikurssille
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Kauhavalle. Se oli toiveideni täyttymys”,
Jalovaara kertoo. Kadettikoulu ei kuitenkaan kiinnostanut. ”Ilmavoimamme
olivat silloin, vuonna 1955, syvimmässä
aallonpohjassaan sodan jälkeen. Sen sijaan suunnittelin reserviohjaajan uraa.
Pääsinkin vuonna 1958 ryhmään, josta piti kouluttaa ensimmäiset reservin
suihkuhävittäjälentäjät. Koko ohjelma
valitettavasti peruttiin. Vihuri meni lentokieltoon, valtiolta loppuivat rahat ja
ilmavoimilta polttoaine. Se oli iso pettymys”, Jalovaara muistaa. Ilmavoimien
komentaja myönsi hänelle kuitenkin
neljä vuotta sitten Suomen lentomerkin
honoris causa. ”Se oli jollakin tavalla
kompensaatio sille pettymykselle, että
koulutuksemme jäi 55 vuotta sitten kesken”, hän toteaa.
Jalovaara oli päätyä liikennelentäjäksi, mutta oli liian nuori perämieskurssille. llmailusta ei tullut ammattia,
mutta harrastuksena se on säilynyt läpi
elämän, lentämisenä ja lukuisten ilmailujärjestöjen johtokunnissa. Innostus lentämiseen alkoi urheilusta. ”Kyllä
vain, harrastin laajasti yleisurheilua ja
pallolajeja, mutta lentämiseen ja taitolentoon innostivat mäkihyppy ja telinevoimistelu. Lentäminen ja pyörivän
horisontin hallitseminen on tyydytystä
tuova nautinto. Ensimmäisessä taitolentokilpailussani, SM Oripäässä, olin jo yli
50-vuotias. Kilpailin 90-luvun puoliväliin asti ja siirryin sen jälkeen päätoimiseksi tuomariksi ja myöhemmin kilpailujen juryn jäseneksi”, Jalovaara kertoo.

Maailmalta aisti-ilmavalvontaan
Suomen Lappiin
Koulutukseltaan Jalovaara on diplomi-insinööri, mutta konepajamiehen
tehtävät Kone Oy:ssä jäivät, kun maailma kutsui. Hän toimi muun muassa
ulkoministeriön kaupallisena sihteerinä

Thaimaassa ja Singaporessa 1970-luvun alussa. Myöhemmin johtotehtävät Metexissä, Nokialla ja Valiolla olivat myös pitkälti matkustamista. ”Olen
käynyt 90 maassa ja 60:ssa neuvotellut
ja/tai sopinut kaupoista. Maailmalta on
paljon muistoja. Oppi kyllä ymmärtämään mistä veromarkat tulevat, kun
jossain tropiikin kujilla paineli esitteet
kainalossa ja yritti saada suomalaisilla
tuotteilla kotimaahan rahaa”, Jalovaara sanoo. Hänen työuransa osui mielenkiintoiseen aikaan, kun Suomi alkoi
60-luvulla todella avautua. Hän sai kokea Suomen metalliteollisuuden viennin nousun ja valtavan kehityksen. ”Nyt
onkin murheellista katsella maan tilannetta”, Jalovaara hymähtää.
Reserviläisuralle Jalovaara palasi
70-luvulla. ”Otin yhteyttä ilmavoimiin.
Aisti-ilmavalvontaa alettiin kehittää ja
pääsin niihin tehtäviin Lapin lennostoon”, Jalovaara kertoo. ”Jatkuvasti isoja kertausharjoituksia laajalla alueella,
enimmillään lähes 1.000 miestä pitkin
Lappia, ja uusi kalusto maassa ja ilmassa. Se oli mielenkiintoista. Minua ei
kiinnostanut sa-sijoitus siviilipuolella.
Halusin palvella reserviläisenä sotilastehtävissä”. Jalovaara sai kutsun myös
valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille. ”Se oli varsin avartava kokemus”,
hän henkäisee. ”Sieltä tuli hyvä yleiskuva siitä, miten valtio, yritykset ja eri organisaatiot toimivat yhteen kriisitilanteissa. Ei sellaista saa minkään yrityksen
korkeassakaan asemassa”, Jalovaara kuvailee.

Reserviläinen on
rauhantyöntekijä
”Yleinen asevelvollisuus pitää säilyttää”,
Jalovaara sanoo ilman epäilyksen häivää. ”Kun ollaan valtion kansalaisia, siihen liittyy tietty määrä oikeuksia, mutta

Osmo Jalovaara on intohimoinen ilmailukirjojen harrastaja. Jalovaaran kotona on kahden ison kirjahyllyn verran
upeaa kirjallisuutta. ”Yritän keskittyä suomenkieliseen ilmailukirjallisuuteen. Sitä tulee koko ajan lisää. Välillä pitää
viedä hyllyistä varastoon, jotta uudet saa lattiapinoista
hyllyihin”, hän nauraa. Kuva: Inga-Katriina Maaniittu
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Osmo Jalovaara 18-vuotiaana kokelaana korkeuslentovarusteissa Vihurin ohjaamossa
keväällä 1955. Kuva: Jalovaaran arkisto

ehdottomasti myös velvollisuuksia. Ei
kansalaisvaltio ole supermarket, josta
poimitaan vain kaikkea hauskaa ja mukavaa ilmaiseksi. En hyväksy luistamista maansa puolustamisesta. Itse asiassa
olen sitä mieltä, että voisimme ottaa
mallia Sveitsistä. He, jotka eivät suorita
varusmiespalvelusta, maksavat puolestaan korotettua tuloveroa ja panostavat
siten rahallisesti maansa hyväksi”, Jalovaara toteaa.
Jalovaaran mielestä Suomen varusmiespalvelus tuottaa kansainvälisesti
katsoen huippuluokan reservin, joka
on aina toimintakykyinen kohtuullisella lisäkoulutuksella. ”Suomalaisiin rauhanturvaajiinkin on aluksi suhtauduttu
epäillen, mutta kohta on tultu kiittämään, että olisipa kaikilla tällaista joukkoa”, Jalovaara sanoo. ”Reserviläinen
onkin yksi tärkeimmistä suomalaisista rauhantyöntekijöistä. Hän nimittäin
rauhoittaa sellaisia, jotka aikovat suunnitella maahamme hyökkäämistä”, hän
hymyilee. ”Palkka-armeijaan tahtoo tulla isossakin maassa paljon epätyydyttävää ainesta. Eikä se sovi kustannuksiltaankaan meille”.
Jalovaara toivoo, että varusmiespalveluksen muutkin kuin sotilaalliset
hyödyt ymmärrettäisiin. ”Armeija kasvattaa. Siellä oppii toimimaan ihmisten
kanssa. Se on erinomainen ponnahduslauta työelämän kynnyksellä. Se näkyy
ryhtinä elämän eri tilanteissa”, Jalovaara listaa. ”Armeijan tarkoitus on pitää
vihollinen maan rajojen ulkopuolella.
Siihen ei pieni palkka-armeija kykene.
Esimerkiksi kyberuhka on täyttä totta,
mutta siitä pitäisikin tehdä oma puolustushaara. Verkossa saadaan kyllä maan
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asiat sekaisin, mutta maa pitää ottaa
haltuun joukkojen avulla. Ruotsissakin
tuskaillaan jo virhettä, joka tuli tehtyä”,
Jalovaara pohtii.

Painostuksen alla
ei ole hyvä olla yksin
Jalovaara ei voi ymmärtää puolustusmäärärahojen pienentämistä maassa,
jossa on näin korkea maanpuolustustahto. ”Olemme olevinamme uskottavia
omissa ja muiden silmissä. Uskomme
puolueettomuuteen ja siihen, että meillä on kaikkialla ystäviä. Jo YK:n turvallisuusneuvoston jäsenyyskampanja, jossa
tuli kunnolla nenille, osoitti minkä verran meihin luotetaan. Historiastamme
löytyy esimerkkejä, kun maamme on
myyty tietämättämme. Mikään ei takaa, ettei niin voisi käydä vieläkin. Yksin
olemme vapaata kauppatavaraa maailmanpolitiikan markkinoilla”, Jalovaara
viittaa vuosiin 1807 ja 1939. ”Emme ole
ennenkään selvinneet yksin. Jos liittoutumista ei tehdä ajoissa, käy kuten toisen maailmansodan aikana. Käteen jää
vain poliittinen Musta-Pekka.” Jalovaara puoltaa liittymistämme NATOon. ”
Pikkulinnutkin tietävät, että parvessa on
turvallisempaa kuin yksin”, Jalovaara sanoo ja muistuttaa asiasta, joka keskusteluissa usein unohdetaan: ”Ei kukaan diktaattorikaan halua sotaa. Hän haluaa painostamalla tahtonsa läpi. NATO on länsimaisten demokratioiden liittoumana
meille luonnollisin yhteistyökumppani.”
Jalovaara korostaa, ettei NATO-jäsenyys vie pois oman armeijan tarvetta,
päinvastoin. Omat puolustushaaramme
osaavat parhaiten toimia juuri meidän
poikkeuksellisissa
olosuhteissamme.

”Kotimaisia taistelujoukkoja ei voida
korvata tuontitavaralla, jota tuskin olisi saatavissakaan. Sen sijaan puolustusmateriaaleissa tarvitsemme toimivia
hankintakanavia ulkomailta”, Jalovaara
tähdentää.
Monet kavahtavat NATO-kysymyksessä Venäjää. ”On ymmärrettävä Venäjän huoli luoteisrajansa puolustuksesta,
mutta ihmettelen heitä, jotka jatkuvasti yrittävät provosoida sotaa Venäjän ja
USAn välille 70-luvun tyyliin. Nykymaailmaa pitää tarkastella huomattavasti laajemmin. Toisessa maailmansodassa NL ja USA olivat samalla puolella ja
säilyttivät sen jälkeen maailmanrauhan
45 vuotta huolimatta NL:n maailmanvalloitusmissiosta, jota nyt ei enää ole.
Venäjä koettaa hankkia uudelleen arvovaltaa haastamalla USAta. Pikkumaihin
ei kannata tuhlata aikaa ja energiaa. Tositilanteessa pystytään kuitenkin viikossa sopimaan asioista, kuten nyt Syyrian
kaasuaseista. Olen varma, että suuressa
kansainvälisessä selkkauksessa Venäjän
ja USAn näkökulmat olisivat yllättävän
yhteneväiset”, Jalovaara uskoo.
Maailmalla kiertäessään Jalovaara
on saanut oikoa vääriä käsityksiä Suomen asemasta ja sotahistoriasta. ”Suomi on pieni epäselvä nurkkaus, josta
ei edelleenkään tiedetä, onko se lintu
vai kala. Kun olen kertonut Tali-Ihantalan voittoisasta taistelustamme, joka
on yksi suurimpia Euroopassa käytyjä
maataisteluja, tai että maatamme ei koskaan miehitetty, hämmästelyn määrä on
valtaisa. Maailmalla sankarit ovat suurvalloissa”, Jalovaara hymähtää. ”Se, että
Neuvostoliitto menetti Suomea vastaan
sotiessaan enemmän kaatuneina kuin
Yhdysvallat koko toisen maailmansodan aikana, yllättää lähes kaikki. Me
emme pidä siitä meteliä eikä vastapuoli
sitä tietenkään mainosta. Onneksi sentään kotimaan ilmapiiri on muuttunut.
Sotaveteraaniemme uhraukset on tunnustettu. Harmi vain, että niin moni ei
ehtinyt nähdä tätä muutosta. Se tuli 40
vuotta liian myöhään. Monet varmasti
katuvat syvästi sanomisiaan. Lapsenlapsethan jo ymmärtävät ukkejaan ja
mummejaan aivan toisella tavalla”, Jalovaara tuumaa.

Cessnalla killan johtokuntaan
Kiltatoimintaan Jalovaara päätyi sattumalta. Silloisen Ilmasotakoulun killan

johtokunnan jäsen pyysi hänet mukaan
kevätkokoukseen vuonna 1996. ”Totta
kai lähdin, kun Cessnalla mentiin. Kokouksen päätyttyä huomasin olevani
itsekin killan johtokunnan jäsen. En tiedä oliko se juoni, mutta sille tielle jäin”,
Jalovaara nauraa. ”Ilmasotakoulu on
aina ollut minulle tärkeä niin mielessäni kuin sydämessänikin”. Tällä hetkellä
Jalovaara murehtii Kauhavan Lentosotakoulun sulkemista, joka on suuri menetys taloudellisesti, mutta myös
imagon kannalta. ”Paikkakunta on ollut
85 vuotta tunnettu Lentosotakoulusta.
Mistä junamatkustaja enää tietää tulleensa Kauhavalle, kun ei kuulu lentokoneiden ääniäkään”, Jalovaara sanoo.
Lentosotakoulun Killalla on kuitenkin jo viisivuotissuunnitelma valmiina.
”Perinnetyö korostuu entisestään. Kirjoitamme Lentosotakoulun historiikin.
Nostamme Hawkin jalustalle kaupungin keskustassa. Mietimme, mitä teemme koulun Fouga-patsaalle. Pohdimme
perinnehuoneen kohtaloa. Teemme killan 50-vuotishistoriikin vuodeksi 2018”,
Jalovaara luettelee. ”Kyllä meillä työsarkaa riittää.” Hän haluaakin rauhoittaa
kiltoja, joiden joukko-osastoa ollaan
ajamassa alas. ”Meillä on monia saman
kokeneita kiltoja, jotka toimivat edelleen. Jos löytyy tahtoa ja tekoja, löytyvät
myös välineet toiminnan jatkamiseen.
Tehkää vaikka jäsenkysely, mitä toimintoja halutaan, siitä voi aueta myös
aivan uusi potku jäsenhankinnalle”, hän
sanoo. ”Kilta on hyvä toimintamuoto
maanpuolustustahtoiselle, mutta ihminen pitää usein tuoda sen lähteelle. Niin
kuin minutkin aikoinaan tuotiin. Infotilaisuudet varusmiehille ja killan tarjoama mielenkiintoinen toiminta ovat
hyviä keinoja tähän”.

Kaksi nuorta kapteenia. Ilmavoimien nykyinen komentaja Lauri Puranen ja Osmo Jalovaara valmistautumassa Draken-taitolennolle vuonna 1990. Kuva: Jalovaaran arkisto

ti. Tunnuslause on konkretisoitava strategiaksi ja käytännön toimiksi, pyrittävä
kehittämään ja laajentamaan toimintaa
avautuvien mahdollisuuksien mukaan,
ihan niin kuin järjestötoiminnan kuuluukin. Puheenjohtaja Pauli Mikkola tekee hyvää työtä kiertäessään killoissa ja
antaessaan jäsenistölle tunteen, että heistä välitetään ja heitä kuullaan”.

Kysyn Jalovaaralta lopuksi tulevaisuuden suunnitelmia. Hyväntuulinen
vastaus lennähtää kuin siiviltä: ”Aion
vanhentua kunniallisesti”. Kun painan
espoolaisen kauniin kodin oven kiinni,
en voi olla ajattelematta: ”Kiitos, Osmo
Jalovaara, tässäpä meille paljon pohdittavaa pitkäksi aikaa.”

Annetaan kiltatoiminnan rehottaa
Jalovaara tervehtii Maanpuolustuskiltojen liiton johtoa: ”Olen aina ihaillut
harvinaisen hienoa tunnuslausettamme
’Rakennamme perinteille, elämme tätä
päivää, tähtäämme tulevaisuuteen’. Harkitsisin tarkkaan maanpuolustusjärjestöjen panemista saman katon alle. Siinä
piilee siiloutumisen ja kuihtumisen vaara. Järjestö ei ole yritys, jota ohjataan resursseja saneeraten mahdollisimman hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi. On toki tiettyjä palveluja, jotka on
hoidettava mahdollisimman tehokkaas-

Kaksi vanhaa ja kokenutta ilmailijaa, Jalovaara ja ”Sierraeksrei”, kahvitauolla kesämökin
saunarannassa viime talven hienoilla jäillä. Kuva: Jalovaaran arkisto
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Teksti: Kari Kahiluoto

Syyria suurlähettilään silmin

Sota vaikuttaa
voimakkaasti lähimaihin

Suomen Beirutissa toimiva edustusto
Ainoa kestävä tie ulos kriisistä on runsaat sata. Paikan päälle Damaskokhoitaa ulkoasiainhallinnon osalta nel- syyrialaisten itsensä voimin toteutetta- seen meno on hankalaa ja haastavaa.
jää vaikeassa kriisissä olevaa maata: va poliittinen prosessi ja dialogi, joka Toistaiseksi olen käynyt siellä Syyrian
Syyriaa, Libanonia, Jordaniaa ja Irakia. johtaisi kansallisen hyväksynnän saa- kriisin aikana kolme kertaa. Tavoitteena
Kun minut nimitettiin suurlähettilääksi vaan transitioon. Vaihtoehtona voi olla on käynti kerran kuukaudessa. Edessä
Damaskokseen alkukeväästä 2012, ti- Syyrian jakautuminen tai pirstoutumi- on jälleenrakennukseen valmistautulanne Syyriassa oli vielä siedettävä, vai- nen eli kehitys, joka olisi vaaraksi niin mista ja myös suomalaispanoksen tukea mutta siedettävä, ja edustusto toimi Syyrialle itselleen kuin sen ympäristöl- kemista mahdollisessa YK:n rauhanedelleen Mezzen kaupunginosassa Da- le. Edessä on myös valtava jälleenraken- turvaoperaatiossa ja alkaneessa kemaskoksessa lähellä Beirutin valtatietä.
nustarve, niin infrastruktuurin, asunto- miallisten aseiden hävityshankkeessa.
Ennen saapumistani alueelle vuotta jen kuin taloudenkin osalta. Myös maa- Syyria on tulevaisuudessakin Lähi-Idän
myöhemmin, helmikuussa 2013, edus- talous, joka on Syyrian talouden pe- rauhanprosessin avainmaita. Suomi on
tusto oli evakuoitu Beirutiin Libano- ruspilareita, on kärsinyt suuresti. Isoin kansainvälisen humanitäärisen avun
niin, jonne ulkoasiainministeriö perusti haaste on kuitenkin syyrialaisten ihmis- rahoittaja, joka oikeuttaa ja velvoittaa
yhteydenpitoon
myös
tilapäisen yhteystoimissuoraan Damaskokseston. Damaskoksessa on
sa oleviin kansainvälisiin
jäljellä talo, kanslia
humanitäärisiin toimijoirakennus, ja Beirutin
hin, esimerkiksi Syyrian
päässä Suomen tahpunaiseen puolikuuhun
totila palata Syyriaan,
SARC:iin.
kun paluu tulee mahKäynnit Damaskokdolliseksi.
Paluuvalsessa ovat olleet paramiutta pidetään yllä.
doksi. Maassa taistellaan
Syyrian kriisin ratja pakolaistilanne on uskaisu voi kestää. Käykomaton, mutta Beirut
tännössä sisällissodaksi
-Damaskos-maantie toiyltynyt kriisi ja konflikti
mii edelleen, kuten myös
on muuttunut alueelli- Vasemmalla Suomen Syyrian, Libanonin, Jordanian ja Irakin suurlähettiläs
seksi painajaiseksi, joka Kari Kahiluoto ja Suomen Libanoniin akkreditoitu puolustusasiamies eversti- Maasnaan raja. Damasvaikuttaa hyvin voimak- luutnantti Ilmo Sulkinoja Suomen UNIFIL-osaston saunan kuistilla. Taustalla koksen ydinkeskusta on
näkyy UNIFIL:n valvonta-aluetta sekä Libanonin ja Israelin erottava YK:n
rauhallinen, jopa idylkaasti kaikkiin edustusSininen Linja. Kuva: Kahiluodon arkisto
linen, mutta valvonta ja
ton neljään vastuumaahan. Vaikutus on poliittinen, taloudelli- ten kärsimän vahingon eheyttäminen. sotilaallinen läsnäolo on huomattava.
nen, sisäistä vakautta ja eri väestönosien Sisällissodan haavat ovat pinnassa vuo- Silti tiedämme, että lähiöissä taistellaan,
etäisyyksinä mitaten kuin ”Kontulan ja
suhteita koetteleva ja humanitäärinen.
sikymmeniä.
Yli kaksi miljoonaa syyrialaista on
YK:n turvallisuusneuvosto on teh- Töölön välistä sotaa”. Sotatilan todellijoutunut jättämään maansa ja elää pa- nyt hiljattain kaksi päätöstä: Syyrian suudesta muistuttaa ajoittainen tykiskolaisina lähinnä naapurimaissa, Tur- kemiallisten aseiden hävityksen aloit- tötuli ja Damaskoksen keskustaankin
kissa, Jordaniassa, Irakissa ja Libano- tamisesta sekä humanitäärisen avun ulottuva terroritekojen pelko.
Syyrian sota vaikuttaa voimakkaasnissa. Syyrian tilanne on lohduton. esteettömän kulun vaatimisesta. Nämä
Kaunis, upea maa on suistunut lyhyessä ovat rohkaisevia askeleita kohti rauhan- ti Irakiin ja Libanoniin, joissa on samat
ongelmat: heikko hallinto ja instituutiot
ajassa sanoinkuvaamattomaan väkival- prosessia, mutta matka on vielä pitkä.
lan kierteeseen, jossa uutiset ovat vain
Suurlähettilään arki Beirutissa on sekä vakavasti uskonnolliselta pohjalta
huonoja ja jokainen viikko on ollut suu- Syyrian seurantaa, etänä. Matkaa rajal- jakautunut yhteiskunta. Pakolaistilanne
rempi pettymys kuin edellinen.
le on yli 50 kilometriä, Damaskokseen horjuttaa erityisesti Libanonia, maassa
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on arviolta puolitoista miljoonaa Syyrian pakolaista, eli lähes kolmannes
koko Libanonin tämänhetkisestä asukasmäärästä. Beirut on tästä huolimatta
upea ja elinvoimainen, välimerellinen
kaupunki, jonka sydän sykkii voimalla
ja värikkäästi. Syyrian tilanne vaikuttaa
Libanoniin kielteisesti, mutta maalla
on ainutlaatuista elinvoimaa ja tulevaisuudenuskoa jännitteiden ja turvallisuusongelmien keskelläkin.
Elämä Beirutissa on intensiivistä ja
täynnä lupausta. Marraskuun alussa juostaan Beirutin maraton ja valmistaudun
isännöimään suomalaisjuoksijoiden hiilihydraattitankkauksen, spagettilounaan,
Suomen Beirutin lähettilään residenssissä. Päivittäinen elämä suurlähettiläänä on
palkitsevaa ja suuri etuoikeus. Beirutissa
on vapaa lehdistö ja aktiivinen kansainvälinen tutkijayhteisö, lisäksi YK ja sen
alajärjestöt ovat vahvasti läsnä. Kolme
käyntiäni Irakissa ovat olleet haastavia.
Turvallisuusjärjestelyt ovat raskaita ja hyvin kalliita, lyhyenkin matkan liikkuminen on vaikeaa. Ensimmäisellä käynnillä
jouduin kokemaan Al Qaidan terrori-iskun Irakin oikeusministeriöön runsaan
parinsadan metrin päässä Ruotsin suurlähetystön pommisuojassa.
Avartavaa minulle on ollut kuitenkin huomata, miten Syyrian, Libanonin
ja Irakin ongelmien ja tilanteen seuraaminen ja arvioiminen tukevat toinen toisiaan. Alue on kokonaisuus, ongelmat ja
mahdolliset ratkaisut samansuuntaisia.
Suomen joukko-osasto Libanonissa
UNIFIL:issä on Suomen Damaskoksen
edustuston ja Beirutin yhteystoimiston
ehdottomasti tärkein ”asiakas” ja yhteistyökumppani. UNIFIL-osastomme
on Suomen lippulaiva, ei vain Libanonissa, vaan koko alueella. Osallistuminen tukee Lähi-Idän rauhanprosessia ja
nykytilanteessa Libanonin vakautta ja
turvallisuutta. Keskusteluissa Libanonin edustajien kanssa huomaa selvästi,
että Suomea arvostetaan pitkäaikaisena joukkoja luovuttavana maana. Erityistä arvoa annetaan sille, että alueen
vaikeasta tilanteesta huolimatta Suomi
lisää tulevan johtovastuun myötä panostustaan UNIFIL:iin. Olen ylpeä suomalaisten rauhanturvaajien työstä.
Toim.huom. Kirjoittaja on Suomen
suurlähettiläs Syyriassa, Libanonissa,
Jordaniassa ja Irakissa.

Teksti: Antti-Jussi Räihä
Kuvat: Jukka Taivola

Virolaisia vieraita
virolaisrykmentin
muistomerkillä

Virolaisvieraat muistomerkillä.
Kunniavartio on Kaartin jääkärirykmentistä. Vieraat tutustuivat
Suomessa myös asutuskeskustaistelu- ja erikoisjoukkojen
koulutukseen.
Kaitseliit Hiiumaan edustajat
vas. suojeluskunnan päällikkö
Mart Reino ja varapäällikkö
Urmas Selirand valmistautuvat
laskemaan seppeleen Malmin
hautausmaalla virolaisvapaaehtoisten, virolaisrykmentti JR
200:n muistomerkille.

Helsingin Maanpuolustuskillalla oli
kunnia isännöidä Kaitseliit Lääne Malevan vierasjoukkoa, joka saapui Virosta
Suomeen seuraamaan toimintaa Kaartin ja Utin jääkärirykmenteissä. Vieraat
laskivat myös seppeleen Malmin hautausmaalla sodan ajan virolaisvapaaehtoisista muodostetun JR 200:n kaatuneiden muistomerkille.
Helsingin Maanpuolustuskilta on
erikoistunut yhteistoiminnan kehittämiseen muun muassa Baltian maiden

puolustuksen vapaaehtoistoimijoiden
kanssa. Kilta on ottamassa käyttöön
myös oman kiltakunniamerkin, Helsinki-ristin. Risti voidaan myöntää pitkään
ja ansiokkaasti toimineille henkilöille
tai organisaatioille, jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet maan ja helsinkiläisten turvallisuutta. Lisätietoja
voit kysyä killan puheenjohtajalta: Antti-Jussi Räihä, hel.mpkilta@gmail.com,
0400 888 988.

Vantaan Asekorjaamo
www.aseteam.fi
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Teksti: Riitta Ketola ja Outi Siltaniemi
Kuvat: Eila Pirhonen, Antti Salonen ja Riitta Ketola

Kodukaitsenaiset ja kiltsasisaret etsivät kadonneita

Suomen Vapepa-oppeja
vietiin Viroon
Iloinen, kaksikielinen puheensorina säesti viikonloppua Järvenpäässä ja Tuusulassa. Virolaiset naiskodukaitsen naiset ja
suomalaiset kiltasisaret olivat
kokoontuneet tutustumaan
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan toimintaan.
Välillä 30-henkinen ryhmä oli
aivan hiljaakin. He keskittyivät
kuuntelemaan kokeneita Vapepa-kouluttajia, Antti Salosta ja
Erkki Huovista, sekä tulkkeina
toimineita Helsingin yliopiston
edustajia johtajanaan Erja Tenhonen-Lightfoot.
Saarenmaan kodukaitsenaiset kutsuivat
viime vuonna suomalaisia kiltasisaria
vierailulle Viroon. Silloin sovittiin heidän vastavierailustaan Suomeen. Suomeen Saarenmaalta saapunut 14 henki-

lön ryhmä suoritti viikonlopun aikana
yhdessä kiltasisarten kanssa Vapepan
peruskurssin, jossa tutustuttiin kaikkiin
niihin tehtäviin, joihin vapaaehtoiset
voivat joutua avustaessaan viranomaisia.

Oppia lahden molemmin puolin
Kadonneen etsintä on yleisin tehtävä,
johon vapaaehtoisia tarvitaan. Kurssiin kuului näin ollen myös käytännön
harjoitus kadonneen etsinnästä. ”Virossakin on vapaaehtoisia mukana esi-

merkiksi etsinnöissä, mutta meillä on
vähän toisenlainen organisaatio”, kertoi
Piret Paomees, kodukaitsenaisten ohjaaja-neuvoja Saarenmaalta. Hän hoitaa
myös yhteydenpitoa järjestön ylimpään
johtoon. Paomees on Saarenmaalla ainoa palkattu työntekijä, muut toimivat
vapaaehtoisina. ”Toimintamme on monipuolista, ruoka- ja kahvitarjoilujen
järjestämisestä erilaisissa tilaisuuksissa ensiavun antamiseen ja palokunnan
avustamiseen”, Paomees totesi muistuttaen myös siitä, että järjestö arvostaa
suuresti perinteitä.
Osa Saarenmaan naisista osallistuu
myös sotilaallisiin kilpailuihin, esimerkiksi Erna-retkelle sekä opiskelee itsepuolustusta. Virossa on myös sotilaskotisisartoimintaa. ”Halusimme tulla
katsomaan, millaista vapaaehtoinen
pelastuspalvelu on Suomessa. Ehkäpä
voimme viedä siitä myös jotain oppeja
Viroon”, Paomees sanoi ja toivoi yhteyVeljeä ei jätetä -sotaveteraanien muistomerkki Järvenpäässä, jonka kunniakäynnillä sytytettiin Viron ja Suomen
väreihin koristellut kynttilät.
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Viranomaisvierailun aikana saattoi joutua (päästä) käsirautoihin.

denpidon suomalaisiin jatkuvan tulevaisuudessakin.”Kenties mekin voimme
opettaa jotain suomalaisille”, hän sanoi.
Parhaiten opimme toinen toisiltamme,
joten oppi kulkekoon molempiin suuntiin Suomenlahtea - Soome lahtea.

Iltajuhlan ”kiltaryyppy”.

Syvärannan Lottamuseon näyttely oli
mieluinen ja kiinnostava. Lauantai-iltana vietettiin ystävyysiltaa seurustellen
ja leikkimielisesti kilpaillen Järvenpään
Rintamaveteraanien majalla. Kunnia-

Nuoret neidot tutustuivat Ilmatorjuntamuseoon.

käynnillä Veljeä ei jätetä -muistomerkillä sytytettiin Viron ja Suomen väreihin
koristellut kynttilät ja hiljennyttiin Saarenmaan kodukaitsenaisten edesmenneen johtaja Rita Loelin muistoksi.

Veljeskansojen yhteistoimintaa
arvostetaan
Maanpuolustuskiltojen liitosta Vapepa-kurssin puuhanaisina toimivat
Outi Siltaniemi, Turvakurssin Killan
puheenjohtaja ja Marjo Tuomaranta,
liiton kiltasisartoimikunnan puheenjohtaja ja liittohallituksen jäsen. Siltaniemen vastuulla olivat kurssin käytännön järjestelyt ja Tuomarannan vetämä
kiltasisartoimikunta oli kurssin virallinen järjestäjä. Kurssi järjestetiin Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) kurssina.
Sotavahinkosäätiö palkitsi Maanpuolustuskiltojen liiton kiltasisartoimikunnan 2.000 euron tunnustuksella sen panostuksesta yhteistyöhön Saarenmaan
naiskodukaitsen kanssa sekä sen aktiivisesta ja toiminnallisesta ylläpidosta.
Kurssin johtajana toiminut Siltaniemi iloitsi hienosta kurssista: ”Hienoa, että yhteistyö on saatu käytännön
tasolle”. Myös kaikki kurssin johtoryhmässä toimineet, Heli Eräkorpi, Marjo Tuomaranta, Anja Hallapuro, Hannele Hartonen ja Satu Seidler, olivat
tyytyväisiä onnistuneeseen kurssiin,
jossa myös suomalaiset saivat tietoa virolaisten toimintatavoista. Yhteistyölle toivottiin jatkoa molemmin puolin.
Kurssin koulutus oli Hyrylän Ilmatorjuntamuseon tiloissa. Museoisäntä Matti Kulmala esitteli kurssilaisille
museon ainutlaatuisen näyttelyn. Myös

Tutustaan pelastuspalvelutoimintaan.

Historiakuvia naisista sota-ajan tehtävissä. Kuvat ovat Ilmatorjuntamuseolta.
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Kiltalehdestä lainattua
Tulikomentoja 3/2013
Teksti ja kuvat: Sirkka Ojala

”Riihimäen pamaus”

Räjähdys kuului
peninkulmien päähän

Huhtikuun 22. päivä tuli kuluneeksi 95 vuotta ”Riihimäen
pamauksena” tunnetusta Riihimäen valtauksen ratkaisseesta
tykistötaistelusta. Pamauksen
vuosipäivänä Riihimäen Seudun Tykistökilta järjesti Riihimäen varuskunnan Sotilaskodissa tilaisuuden, jossa kilta
paljasti hankkimansa Herajoen
muistolaatan. Muistolaatta on
tarkoitus saada vielä jonakin
päivänä oikealle paikalleen
muistuttamaan kaupunkilaisia,
vierailijoita ja tulevia sukupolvia historiallisesta ja nähtävästi kaupungin enemmiltä sisällissodan uhreilta pelastaneesta
pamauksesta.
Miksi Riihimäestä tuli vahva tykistövaruskunta? Killan kunniapuheenjohtaja
Ilmo Luhtinen kertoi tilaisuudessa syitä. Pietarin radan valmistuminen vuonna 1870 vaikutti merkitsevästi siihen,
että Riihimäestä kehkeytyi strategisesti
tärkeä risteysasema ja rata oli avainasemassa myös sotilaallisesti joukkojen
siirtymisessä. Kaupunki havaittiinkin
pian niin tärkeäksi, että sinne alettiin
rakentaa varuskuntaa vuonna 1910. Jo
vuotta aiemmin paikkakunnalle oli alkanut asettua venäläistä sotaväkeä. Riihimäellä toimi yksi tarkk`ampujaprikaatin
rykmentti sekä tykistöpatteri, joka pääsi
muuttamaan varuskunnan juuri valmistuneisiin majoitustiloihin vuonna 1914.
Venäläisten joukkojen kokonaisvahvuus
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paikkakunnalla oli 4.000 miestä vuonna
1917. Venäläiset viipyivät paikkakunnalla aina vuoden 1918 huhtikuuhun, ja
heillä oli tykistöä vuodesta 1914.

Saksalaiset hyökkäävät
Riihimäelle
Valkoisten apuun pyytämät saksalaiset
joukot nousivat maihin Hangossa, valtasivat Helsingin 13.4.1918 ja suuntasivat
kohti pohjoista. Saksalaisten tiedusteluosasto saavutti iltamyöhällä 21.4.1918
Herajoen kylän ja totesi punaisten vahvat taisteluasemat Vasikkahaassa ja Hirsimäessä. Aamulla 22.4. saksalaiset päättivät hyökätä kohti Riihimäkeä.
Saksalaiset huomasivat vilkasta liikettä Riihimäen ratapihalla. Punaiset

aikoivat viedä aseilla ja räjähdysaineilla
lastatun junan itään päin ja suorittivat
siinä tarkoituksessa vaihtotöitä ratapihan eteläpäässä. Luutnantti Kachlerin
tykki asettui asemaan Herajoen lastenkodin viereiselle harjulle ja alkoi ampua
suoralla suuntauksella.

Harvinainen vuorikanuuna
pamahtaa
Seuraukset olivat arvaamattomat. Neljäs
ammus osui pyroksyliinivaunuun, joka
oli Vantaan tien ylikäytävän kohdalla.
Seurasi korvia huumaava räjähdys. Tulenlieskat löivät 100 metrin korkeuteen
ja ratapenger hävisi tältä kohden olemattomiin. Kaikkialla oli rikottuja rautatievaunun osia ja aseita. Ikkunat hajo-

Riihimäki 22.4.1918. Herajoen harjulta ammutun vuorikanuunan neljäs ammus osui ratapihalla pyroksyliinivaunuun, joka oli Vantaan tien ylikäytävän kohdalla. Korvia huumaava
räjähdys sinkosi tulenlieskat 100 metrin korkeuteen. Ratapenger hävisi osumakohdalta
olemattomiin.

sivat eri puolilla kauppalaa. Räjähdyksen ääni oli niin suuri, että se kuultiin
useamman peninkulman päähän ja vei
hetkeksi lähitienoolla olleilta kuulon.
Pamauksen seurauksena punaisten vastarinta paikkakunnalla laantui melkein
kokonaan. Saksalaiset yllättivät laukauksillaan punaiset nukkumasta, siksi
vastahyökkäystä ei tapahtunut.
Pamauksen ampunut Herajoen vuorikanuuna oli Saksan armeijassakin
harvinainen malli ”75 VK L 14 M 1913”.
Tykistöhistorioitsija Jyri Paulaharjun
mukaan vuoritykkien suunnittelu oli
huipussaan 1900-luvun alussa. Ne olivat
lyhytkantoisia, kolmetuumaisia ja osiin
hajotettavia kanuunoita ja soveltuivat
siksi liikkuvaan taistelutoimintaan. Yksi
tällainen kanuuna on sijoitettu muistomerkiksi Riihimäen etukasarmille.

Riihimäellä on vahva
tykistöhistoria
Kenttätykistörykmentti 3:n etukomennuskunta KTR 3 siirtyi Riihimäelle
vuoden 1921 alussa. Rykmentti siirrettiin 1939 lokakuussa Karjalan kannakselle. KTR 3 onkin tunnetuin Riihimäellä toimineista kenttätykistöjoukoista.
Myös toinen maailmansota oli Riihimäellä vilkasta sotilaskoulutusaikaa,
kun paikkakunnalla toimi kolme vuotta

”Riihimäen pamaus”
ammuttiin harvinaisesta vuorikanuunasta ”75 VK L 14 M
1913”. Niiden suunnittelu oli huipussaan 1900-luvun
alussa. Lyhytkantoiset, kolmetuumaiset
ja osiin hajotettavat kanuunat soveltuivat hyvin
liikkuvaan
taistelutoimintaan.

Tykistön koulutuskeskus 3 kuuluisine
korpraalikouluineen. Riihimäen varuskunnassa muodostettiin sotaa varten
useita patteristoja kuten RaskPsto 14,
RaskPsto 18, KevPsto 16 ja täydennyspatteristo.
KTR 4 vaikutti Riihimäellä vv. 19441952. Sen jälkeen paikkakunnalla toimi Psto/5 Prik 1952-1957. Viimeinen
kaupungissa toiminut patteristo oli
KarPrPsto vuosina 1957-1959. Tykistöjoukkojen toiminta päättyi Riihimäellä
19.9.1959, koska Pohjanmaan tykistörykmentti koottiin Ouluun.
Tykistöllä on ollut Riihimäelle suuri

merkitys ja vahva varuskunta on myötävaikuttanut kaupungin kehittymiseen.
Myös monet kaupungissa olevat muistomerkkitykit kertovat merkittävästä
tykistöhistoriasta. Toivotaan siis, että
paikkakunnan ilmapiiri muuttuu tulevina vuosina suotuisampaan suuntaan
Herajoen muistomerkin suhteen. Näin
Riihimäen tykistöperinteitä vaaliva kilta voi aikanaan isännöidä ”Riihimäen
pamauksen” 100-vuotistilaisuutta sillä
paikalla, johon muistolaattakin oikeasti
kuuluu.

Teksti ja kuva: Jorma Hautala

Kiltalaiset Junkersmuistomerkillä Latviassa
Lentovarikon Kilta osallistui isolla joukolla Junkers Ju 88 A-4 JK-274
muistomerkin juhlalliseen paljastustilaisuuteen Latvian Saulkrastiissa.
Paljastustilaisuudessa kerrottiin, että
muistomerkki on paikalla, jossa neljän
nuoren sotilaan elämä päättyi koneen
maahansyöksyssä 23.4.1943. Suomessa
on ollut tapana pystyttää muistomerkki paikalle, jossa lentäjä on saanut surmansa. Tämän koneen putoamispaikkaa ei ole aiemmin tiedetty tarkalleen,
tarkka paikka löytyi vasta kolme vuotta
sitten. Siitä meidän on kiittäminen latvialaisten yhteistyötä. Epäonnistuneen
pakkolaskun tehnyt Junkers ei ollut sotalennolla. Muistomerkki on pystytetty

neljän suomalaisen sotilaan muistoksi.
Samalla se on osoitus erinomaisesta yhteistyöstä Suomen ja Latvian välillä.
Muistomerkin paljastuksessa puheita pitivät muun muassa Saulkrastin kaupunginjohtaja Ervins Gravitis
ja Latvian Suomen suurlähettiläs Juris
Bone. Latvian puolustusvoimien soittokunta Riikasta esiintyi. Tilaisuuteen
osallistui noin 60 henkilöä Latviasta ja
Suomesta, mukana lento-onnettomuudessa menehtyneen kk-ampuja/sähköttäjä Aimo Valkeeniemen tytär Sirkka-Liisa Koivuniemi, Suomen Latvian
suurlähettiläs Pirkko Hämäläinen ja
Latvian puolustusministeriön valtiosihteeri Veikko Spolitis.

Siirtolennolla ollut kone vioittui ja joutui
tekemään pakkolaskun yhdellä moottorilla. Onnettomuudessa menehtyi ohjaaja,
tähystäjä, kk-ampuja/sähköttäjä ja matkustaja. Kuvassa on juuri paljastettu ja
seppelöity muistomerkki, jonka Latvian
Saulkrast otti ”omakseen” ja lupasi huolehtia sen hyvästä hoidosta. Muistomerkki on
erinomainen kiltamatkojen vierailukohde.
Kysy lisää: jorma.t.hautala@gmail.com tai
040 767 2301.
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Teksti ja kuvat: Matti Hilska

Breitenfeld ei unohdu
Syyskuun alun perjantaina
aamu oli Lahden Hennalassa
niin harmaa ja sumuinen, että
sitä olisi voinut leikata sapelilla.
Ja niin siinä kävikin. Varuskunnan keskeisellä lippukentällä
nähtiin vauhdikas atakki, jossa
sapelit viuhuivat ja ”Hakkaa
päälle!” raikui. Hämeen ratsujääkäripataljoonan ja Ratsumieskillan perinnepäivän paraati oli saanut arvoisensa lopun.

hartauden piti kenttäpiispa Pekka Särkiö ratsuväen uniformussa mallia-36,
koska hän kuului myös ratsuosastoon.
Ohimarssin otti vastaan Hämeen ratsujääkäripataljoonan komentaja, everstiluutnantti Riku Mattila, myös ratsain.
Paraatin seuraamiseen ja muuhun
perinnepäivän juhlintaan osallistui kiltalaisten lisäksi myös iso joukko pataljoonan entistä henkilökuntaa.

Tulevaisuutta pohditaan
Mikä joukko tai joukko-osasto saa kan-

taakseen Hämeen ratsumiesten perinteet? Se on vielä epäselvää, mutta saanee
ratkaisunsa vielä syksyn aikana. Oman
osansa tästä vastuunkannosta hoitaa
edelleenkin Ratsumieskilta.
Killan puheenjohtaja Jukka Elomaa
ilmoittikin jo perinnepäivänä ne syksyn
päivämäärät, jolloin ratsuväki kokoontuu lippujensa alle. Killan lisäksi järjestelyvastuuta on luvannut ottaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
Päijät-Hämeen koulutus- ja tukiyksikkö.

Perinnepäivää vietettiin tässä muodossa
viimeistä kertaa. Hämeen ratsujääkäripataljoona on yksi Hämeen rykmentin
joukkoyksiköistä. Rykmentti lakkautetaan vuoden 2014 loppuun mennessä.
Pataljoonan viimeinen oma saapumiserä
kotiutuu kesäkuussa 2014. Ratsuväen perinnepäivää vietetään aina Breitenfeldin
taistelupäivän 7. syyskuuta tienoilla. Ensi
vuonna siihen aikaan pataljoonalaisia on
Hennalassa enää kourallinen. Perinne ei
silti katkea. Se tuli selväksi useassa juhlapäivän tapahtumassa.

Nostalgisissa tunnelmissa
Perinnepäivässä oli kuitenkin paljon
sellaista, mitä ei aiemmin tai pitkiin aikoihin ollut nähty. Paraatijoukoissa oli
mukana peräti 19 ratsukkoa eli enemmän kuin koskaan aiemmin. Paraati-

Ratsain tai jalan, kunniamme on sama.

SA-KAUPAT AVOINNA: TI-PE 10-17, LA 10-14
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Teksti ja kuvat: Mikael Kaskelo

Komea tykki herätti kunnioitusta

Turun kiltaväki
Örön saarella

Kiltaretkeläiset kuuntelevat keskittyneenä retkiopasta Örön pikkulaiturin edustalla. Kun oli vaellettu hetki saaren luonnontilaa kohti pyrkivissä maisemissa, mentiin linnakkeen ruokalaan lounaalle ja kuunneltiin joidenkin retkeläisten mielenkiintoisia muistoja entisiltä ajoilta.

Turun Rannikkotykistökillan
retkelle Örön legendaariselle
linnakesaarelle rantautui saaren nykytilaa ihmettelemään
liki 60 retkeläistä. Oppaana
toimi Veli-Pekka Paatero, joka
oli juuri oikea ihminen kertomaan saaren historiasta ja arkipäivästä saarella, olihan hän
vuosia linnakkeen päällikkönä.
Saimme huomata, että Örön saari on
pitkälti entisellään. Ruoho on vallannut
polut ja tienpielet ovat alkaneet metsittyä. Kaukana ovat ne ajat, jolloin kym-

menet kiireiset jalkaparit (varusmiehet)
pitivät aluskasvillisuuden kurissa. Sotilaskoti, tuo linnakesaaren rakennuksista tärkein, olikin jo heinikon piirittämä.
Suurta kunnioitusta herätti se työ,
jota saaressa on tehty 12-tuumaisen tykin entisöimiseksi. Jos on kohta komia
peli muutenkin, niin nyt Obuhof on
oikeuksissaan hyvin maalattuna ja hoidettuna. Tykkipiha erityisesti on elämys
sinänsä, paitsi siisteytensä, myös kokonsa vuoksi.

Isolla porukalla helpommin ja
huokeammin
Kiltalaistemme joukkoa vahvistettiin

tällä kertaa Salon sotahistoriallisen seuran ryhmällä. Tämä oli onnistunut ratkaisu molempien kannalta. Näin saimme bussin täyteen ja kulut minimoitua.
Saareen mentäessähän on vuokra-alusten hinta sama riippumatta matkustajien määrästä. Suosittelen vilpittömästi
kiltojen ja yhdistysten välistä yhteistoiminta. Isompi porukka pääsee helpommin tutustumaan kiinnostaviin kohteisiin samoilla järjestelyillä.
Örön saareen tehdään viikoittain tutustumismatkoja monien matkajärjestäjien kautta. Vaikka samanhenkisessä,
tutussa porukassa liikkuminen onkin
kaikkein mukavinta, innokkaimmat
voivat varata seikkailun netistä ja lähteä
tutustumaan ”Pirunsaareen” itselleen
sopivana aikana.
Omasta ja killan puolesta haluan
kiittää Veli-Pekkaa ja Gyltön vartion
aina niin asiallisia sotilaspoliiseja, jotka takasivat meille hienon, onnistuneen
matkan.
Nuoren ja varttuneemman polven kiltaveljet istuvat komean Obuhofin putkea
mutkalle, vas. Arttu Helin ja oik. Jukka
Rainer Kulo.
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Teksti ja kuvat: Inga-Katriina Maaniittu

Hälvälässä ammuttiin hyvässä hengessä

Uutena lajina
puoliautomaattikivääri
Maanpuolustuskiltojen liitto järjesti viime vuonna ensimmäistä kertaa perinneaseen ampumamestaruuskilpailun
Hämeen rykmentin radalla Hollolan
Hälvälässä. Mukavassa hengessä käyty
kilpailu sai hyvän vastaanoton ja sen
toivottiin jatkuvan. Järjestelyistä vastannut ja kilpailun vetänyt Marko Patrakka Spol-Eskadroona Lahden Killasta lupasikin, että kilpailusta tulee liiton
vuosittainen perinne. Hälvälän rata
koettiin niin hyväksi, että paikkaa ei
vaihdettu vaan kilpailu järjestettiin tänäkin vuonna samalla radalla. Mukana
kilpailussa oli kiltalaisten lisäksi myös
Reserviläisliiton edustajia.
Viime vuonna kilpailu oli kesäkuussa, tänä vuonna elokuussa. ”Ajankohta

oli ehkä hiukan hankala, sillä monet
joutuivat perumaan osallistumisensa
lomien jälkeisten työkiireiden ja työmatkojen vuoksi. Tämän vuoksi päätimme, että vuoden 2014 kilpailu on
jälleen kesäkuussa”, Marko Patrakka
kertoo. Tänä vuonna kilpailuun lisättiin toivottu ja innolla odotettu uusi laji,
puoliautomaattikiväärin 150 metrin
3-asento. ”Tietääkseni tällaista kilpailua
ei ole ennen Suomessa edes järjestetty”,
Patrakka toteaa ja tähtää jo ensi vuoden
kilpailuun: ”Olkaa valppaina, kun ilmoittelemme muun muassa liiton sähköisessä tiedotteessa sekä kevään 2014
Maanpuolustajassa seuraavasta kilpailusta ja ilmoittautukaa mukaan. Hälvälässä tavataan silloinkin!”

Varusteet ja suojaukset kuntoon, aseen
lataus, tähtää, keskity ja ammu. MPKL järjestää ampumakilpailun Hälvälässä myös
kesäkuussa 2014. Seuraa ilmoitteluamme
ja tule mukaan.

Hälvälän ampumakilpailu, MPKL
Tulokset 2013
(sija, nimi, pisteet, edustus)
Perinnekivääri 300m makuu
Sarja naiset
1. Vaara Rebecka, 122, Karjalan Prikaatin Kilta
2. Suninen Taru, 50, Karjalan Prikaatin Kilta
Sarja h
1. Kuikka Petrus, 263, Imatran Res (kuvassa alla keskellä)
2. Korhonen Markku, 261, Lauritsalan Res
3. Inkinen Jyrki, 241, Imatran Res
Sarja h50
1. Santajärvi Heikki, 248, Spol-Eskadroona Lahden Kilta
2. Kellokangas Tenho, 224, Helsingin Res
3. Korhonen Tatu, 215, Helsingin Laivastokilta
Sarja h60
1. Perttilä Matti, 199, Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta
2. Ellilä Lauri, 193, Lentosotakoulun Kilta
3. Korte Kari, 173, Turun Seudun Tykistökilta

Perinnekivääri 300m 3-asento
Sarja h
1. Inkinen Jyrki, 201, Imatran Res
2. Korhonen Markku, 200, Lauritsalan Res
3. Kuikka Petrus, 196, Imatran Res
Sarja h50
1. Kellokangas Tenho, 189, Helsingin Res
2. Santajärvi Heikki, 187, Spol-Eskadroona Lahden Kilta
3. Ruotsalainen Hannu, 133, Laskuvarjojääkärikilta
Sarja h60
1. Ellilä Lauri, 160, Lentosotakoulun Kilta
2. Perttilä Matti, 152, Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta
Puoliautomaattikivääri 150m 3-asento
1. Santajärvi Heikki, 211, Spol-Eskadroona Lahden Kilta
2. Perttilä Matti, 190, Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta
3. Rajala Arttu, 171, Spol-Eskadroona Lahden Kilta
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Matti Perttilän (vas.) ja Markku Korhosen tyylinäyte.
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Petrus Kuikka muisti levätä sarjojen välillä.
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Tilitoimisto Kont-Consult
Huurrekuja 7, 04360 Tuusula
(09) 851 1624

Aseet, patruunat,
asetalvitie.
sepäntyöt, ym

DEKO
0500KP31,KP44;PK27
526 008
Smidt&Bender,Leupold YM
www.asetalvitie.fi
Breda,Baijkal,Gttorp,Rössler
ThompsonCenter kiväärit YM.

www.korpilahdenapteekki.fi

Satakunnan
Sähköasennus Oy
Rauhalammintie 14, 29600 Noormarkku
0400 593 523

www.sakyla.fi

ILVESKOTI
Veteraanipolku 3, 13600 Hämeenlinna
(03) 570 6111

Ampumakoulutuspalvelut:
haulikko,pistooli,kivääri.

SavoShot avoin yhtiö
www.savoshot.com

BR-Tuote Oy

Stén & Co Oy Ab

Sahamyllynkatu 33, 80170 Joensuu
0500 925 066
www.brtuote.fi

Lohjan Ase ja Osa
www.kesalahdenmaansiirto.fi

Upseeriliitto

Vehka Alhontie 33, 03100 Nummela
(019) 335 135
www.asejaosa.fi

SUOMEN
JÄÄKÄRIMUSEO
Jääkärintie 80, Kortesjärvi
Näyttely jääkäriliikkeen syntyvaiheista,
toiminnasta ja sen merkityksestä
Suomen itsenäisyydelle. Museokauppa.

Arkkitehtitoimisto
Stenros Oy
Bertel Jungintie 12 C, 00570 Helsinki
(09) 684 9144

Avoinna: 15.6-15.8 ti-su klo 11-17
Muulloin ti-ke klo12-16
Liput 2,50€/1,50€
040 148 4420 • www.kauhava.fi/jaakarimuseo
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Ampuminen on rehti ja hyödyllinen harrastus

Mahdollisuuksia siihen ei
kannata heikentää
Hälvälän ampumakilpailuun osallistuneet kertoivat mietteitään liiton
järjestämästä kilpailusta, omasta ampumaharrastuksestaan sekä Suomen
radoista ja harrastusmahdollisuuksista. Kilpailuun osallistui aktiivisia ja
rehtejä suomalaisia ampumaharrastajia. He, jos ketkä, ovat asiantuntijoita esittämään harrastukseen liittyviä toiveita ja ehdotuksia päättäjille.
1. Hälvälän kilpailu
2. Oma harrastus
3. Suomen ampumaradat ja harrastusmahdollisuudet
4. Terveiset päättäjille

Petrus Kuikka, 38,
Lappeenranta
Imatran RES

1. Olin ensimmäistä kertaa mukana tässä kilpailussa. Osallistuin, koska kuulin
edellisvuodelta hyvää palautetta. Ei tarvinnut pettyä.
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Järjestelyt sujuivat rennossa
hengessä, kuitenkin laji- ja
turvallisuussääntöjä painottaen. Valitettavaa, että niin
moni ilmoittautunut joutui
perumaan tulonsa, mutta
mukavaa, että pari naistakin
oli vastineena Etelä-Karjalasta tulleille rumille, joskin
voitokkaille naamoille. Kaikenkaikkiaan hieno tunnelma ja oma suorituskin oli
mukiinmenevä. Ensi vuonna
mukaan radan täydeltä ja jälkipelit ABC:n kahviossa!
2. Olen suorittanut metsästyskortin 90-luvun alussa
ja tätä kautta on tullut vähän
ammuttua, mutta perinne- ja
reserviläisammuntoja olen
harrastanut vasta muutaman
vuoden. Kaikki ampumaurheilu kiinnostaa ja kokeilen
varmasti vielä muitakin lajeja.

3. Harrastusmahdollisuudet näyttävät jatkuvasti
heikentyvän. Säädöksiä kiristetään. Ratoja suljetaan.
Toivotaan, että uusi ampumaratalaki tuo edes jonkinlaista selkeyttä ratojen perustamis- ja säilymismahdollisuuksiin. Paras rata on
sellainen, jossa voi ampua
vähintään 150, mutta mielellään 300 metriä ja jonne
pääsee helposti. Hälvälän
rata-alue näyttää monipuoliselta harrastuskeskukselta,
josta löytyy harjoittelupaikat
ampumaurheiluun ampumahiihtoa myöten ja jolle on
kohtuullinen matka ympäri
Etelä-Suomen. 300 metrin
rata on tietysti hieno sisätiloineen ja näyttömonitoreineen. Toivottavasti radan
käyttöaste pysyy korkeana

varuskunnan loppumisesta
huolimatta. Hirveä vahinko
ampumaurheilulle, jos tällainen rata suljetaan.
4. Lakeja, asetuksia ja
valvontaa aseita ja niiden
käyttöä varten toki tarvitaan,
sillä aseita ei tarvitse kaikkialla. Maailma ei näytä tulevan turvallisemmaksi, päinvastoin. Suomessa ampumataidolla ja aseenkäsittelyn
hallinnalla on ollut ratkaiseva merkitys kansakunnan
olemassa ololle. Tätä taitoa
ei harrastusmahdollisuuksien osalta kannata rajoittaa.
Ampumataitoinen, omatoimisesti harjoitellut reservi
on valtiolle näinä tiukkoina aikoina varsin edullinen
maanpuolustuksen jatke.

Markku Korhonen, 46,
Lappeenranta
Lauritsalan RES

Kari Korte, 68, Turku
Turun Seudun Tykistö
kilta, Reserviratsastajat
1. Todella hienosti järjestetty ja ohjattu kilpailu. Hyvin ehdittiin ampua, kun ei
ollut ruuhkaa ja kaikille oli
hienosti omat paikat. En voi
toivoa mitään parannuksia ja
olen osallistunut ampumakilpailuihin jo 50 vuotta.
2. Harrastuksen lähelle
pääsin jo 10-vuotiaana, kun
kuljin kaaderi-isäni mukana
ja paikkailin tauluja. Palkkioksi sain itsekin ampua.
Nuorena sain menestystäkin
lähinnä kiväärillä ja armeijassa osallistuin pistoolikil-

1. Kilpailun kulku ja järjestelyt olivat hyvät. 300 metrin
makuu- ja kolmiasentojen
väli olisi voinut olla hieman
pidempi. Kivääri kuumeni
vähän liikaa. Osallistujia toivon lisää. Omaan tulokseen
olen hyvinkin tyytyväinen,
varsinkin, kun edellisestä
300 metrin radalla olosta oli
nelisen kuukautta.
2. Sotilaskivääriammunta on itselleni selkeä ykkös-

laji. Tulevaisuudessa kiinnostaa vakio- ja pienoiskiväärien hankinta ja ko. lajien
aloittaminen.
3. Ratojen väheneminen
vaikeuttaa
harrastusmahdollisuuksia verrattuna entiseen, josta huippuna voi
mainita suojeluskuntien aikanaan ylläpitämät radat.
Kotiradat Immolassa (150m
ja 300m) ovat ne tutuimmat,
kiitos niiden käyttömahdollisuudesta Kaakkois-Suomen
Rajavartiostolle. En halua
unohtaa myöskään lähintä

rataa Lappeenrannassa eli
Muukkoa, jossa on hieno
pistoolirata.
4. Olisi hienoa, jos Hälvälän kaltaisia ampumaurheilukeskuksia, etenkin 300
metrin ratoja monitorinäyttöineen, saataisiin Suomeen
lisää. Käytöstä olisi valmis
maksamaan, vaikka harrastus on jo muutenkin tyyristä.
Toivottavasti harrastuspaikat
säilyvät jatkossakin niin kotikulmilla kuin muuallakin
Suomessa. Ammuntaharrastus nousuun!

pailuun, jossa olin 900 oppilaasta kolmanneksi paras.
Olen myös innokas metsästäjä, lähinnä hirviä ja peuroja.
3. Ratojen ympäristövaatimukset ovat nykyään
vaativat. Maavalleja vaihdetaan ja tiivistetään myrkkypäästöjen vuoksi. Se on toki
hyvä asia, mutta se on kohtuuttoman kallista. Yksityisillä radoilla ei ole varaa tehdä näitä parannuksia, joten
ratoja suljetaan. Hälvälä on
aivan huippurata ampua. Se
on monipuolinen ja kaikki
radat vierekkäin, voi harrastaa mitä tahansa lajia. Samoin Säkylän varuskunnan

rata on erinomainen, vaikka
ei teknisesti niin valmis kuin
Hälvälä. Sinne pääsee PV:n
luvalla harrastamaan.
4. Harrastajan kannalta nykyinen aselaki on surkein mahdollinen. Aselupien
kanssa alkaa olla erittäin
hankalaa ja ymmärrystä harrastajille ei tunnu löytyvän.
Kyllä näistä asioista päättävien pitäisi olla itse lajin harrastajia. Muuten ei ole tietopohjaa päätösten tekemiseen
vaan hutkitaan tunnepohjalta. Esimerkiksi joku entinen,
eläkkeellä oleva kenraali tai
eversti olisi loistava asiantuntija olemaan mukana ase-

lupa- ja aselakipäätöksissä.
Hän ymmärtää kattavasti
asian hyvät ja huonot puolet.

Matti Perttilä, 69,
Myrskylä (kuvassa oik.)
Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta

Perttilän kilpakumppani Lauri Ellilä kaipasi myös lisää väkeä näihin kilpailuihin. Molemmat miehet olivat mukana myös viime
vuonna. ”Mukavaa oli. Kaverillista ammuntaa mukavien kilpakumppanien kanssa ja erittäin hyvä rata”, Ellilä sanoi.

1. Kilpailun järjestelyt olivat hyvät. Osallistujia saisi
tulla lisää. Puoliautomaatti
oli hyvä lajilisäys. Miten olisi myös pistooliammunta?
Oma suoritus oli tällä kertaa
erittäin heikko. Onneksi oli
vain vähän kuusikymppisiä.
Ensi vuonna sitten tarkemmalla silmällä ja vakaammalla kädellä.
2. Minua kiinnostavat
perinneaseet: Pystykorvat,

Ukko-Pekat, Tokarevit, Mauserit, Parabellumit. Olen erityisesti itsenäisyyden ajan
sotilasaseiden harrastaja ja
keräilijä.
3. Rajoituksia on tullut
lisää. Esimerkiksi Myrskylän
RHY:n radan aukioloaikoja
ja sallittuja aseita on rajoitettu rankasti. Toivon, että Hälvälän rata säilyy. Se on erinomainen, ratojen aatelia!
4. Pitäisi ymmärtää, että
aselain tiukentaminen ei lisää
turvallisuutta. Päinvastoin pimeät markkinat ja turha byrokratia heikentävät sitä.
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18-vuotias Taru Suninen Karjalan Prikaatin Killasta osallistui elämänsä ensimmäiseen
ampumakilpailuun MPKL:n järjestämässä kilpailussa Hälvälässä. Hän kuuli kilpailusta
ollessaan toimitsijana liiton järjestämässä PM-kiltapäivätapahtumassa Karjalan prikaatissa. Kuvassa hän istuu tapahtuman aikaan Vekaranjärven kalliomaisemissa.
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Teksti: Inga-Katriina Maaniittu
Kuvat: Rebecka Vaara ja I-K. Maaniittu

Pirteä ponnari heiluu pian Vekaran maastossa

Taru Suninen astuu

tammikuussa palvelukseen
Taru Suninen hämmästyi ehkä
hiukan itsekin, kun huomasi
innokkuutensa ampumiseen.
Isosisko houkutteli viime vuonna Haminaan naisten ampumapäivään. Pääsi mukavassa
porukassa tutustumaan aseisiin ja ampumaan pistooleilla,
revolvereilla ja kivääreillä. Siitä
se innostus sitten lähti. Ryhdikkyyttä ja aatteen paloa pirteän
piskuisessa tehopakkauksessa
löytyy muutenkin. Siro 19-vuotias Suninen kietaisee kutrit
ponnarille ja astuu tammikuussa 2014 palvelukseen Vekaranjärvellä Karjalan prikaatissa.

tai liiton nettisivuilla, ja sitten Vekaran
tapahtumassa sain vielä lisätietoa. Innostuin lähtemään mukaan tavoitteena
lähinnä kartuttaa kokemusta, kun en
ollut aiemmin ampunut pystykorvalla
kuin viisi laukausta ja nekin puolet lyhyemmällä matkalla”, Suninen kertoo.
”Kisa oli hienosti järjestetty. Hälvälän
rata on iso ja laitteet ovat ihan omaa
luokkaansa. Oma ampuminen meni
mielestäni kehnosti, mutta eipä sillä
merkitystä, koska oli niin kivaa ja mitalikin tuli. Naisiahan oli vain kaksi ampumassa. Ja onpahan ensi kerralla vara
parantaa”, Suninen nauraa. ”Terveisiä

vain kaikille mukana olleille. Nähdään
ensi vuonna samoissa merkeissä ja hei
naiset, osallistukaa nyt ihmeessä”, Suninen tervehtii.
Kun Suniselta kysyy, millaisista aseista hänellä on kokemusta, esiin ilmestyy
lista, johon hän on merkinnyt muistiin
kaikki käyttämänsä aseet, kaliiberit ja
laukaisumäärät. Järjestelmällisyys on
hyvä luonteenpiirre pian alkavaa asepalvelustakin varten. ”Pidän listaa siksikin,
että se voi auttaa oman aseen saamisessa”, Suninen toteaa ja silmäilee listaansa:
”Olen ampunut ainakin viidellä eri pistoolilla ja neljällä revolverilla. Kivääreis-

Taru Suninen on kotoisin Kouvolasta,
mutta asuu ja opiskelee tällä hetkellä
Oulussa. Biologian opintoihin yliopistossa on tosin piakkoin tulossa asepalveluksen mittainen tauko. Elokuussa
Suninen debytoi ampumakilpailussa,
kun hän osallistui Maanpuolustuskiltojen liiton järjestämään perinneaseen
mestaruuskilpailuun Hälvälässä ja sai
kaulaansa hopeisen mitalin. Oli se sähäkkää seurattavaa, kun nuori neito
Karjalan Prikaatin Killasta saapui elämänsä ensimmäiseen ampumakilpailuun ja käsitteli hallitusti lähes itsensä
mittaista kivääriä.

Ampumisesta on hyvä pitää
tarkkaa kirjanpitoa
Suninen oli toimitsijana Vekaralla pidettyjen PM-kiltapäivien maastopäivässä kesäkuussa. ”Olin jo aiemmin
nähnyt mainoksen Hälvälän kilpailusta,
varmaankin Maanpuolustaja-lehdessä

Isosisko Rebecka Vaara (vas.) inspiroi Sunista ampumaharrastukseen. Eikä Sunisen varusmiespalvelukseenkaan lähtö ollut isosiskolle kummoinen yllätys, kaikille muille kylläkin.
Siskosten mitalihali Hälvälässä elokuussa 2013.
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tä mainittakoon RK-62, AR15, STG58,
TK622, M40 ja Pystykorva. Mukaan
mahtuu myös pumppuhaulikko, jolla
ammuin viime kesänä. Tykkään ampua
kaikenlaisilla aseilla, ja aina on kiva kokeilla jotain uutta”, Suninen luettelee.
Eniten hän sanoo pitävänsä tarkkuuskivääreistä, mutta tykästyi kovasti myös
pumppuhaulikkoon.

”On mukavaa kuulua kiltaan”
Suninen aikoo osallistua jatkossa aktiivisesti MPK:n kursseille ja käydä ampumassa aina, kun on aikaa ja tilaisuus.
”Kilpailuihinkin saatan osallistua, jos
kohdalle osuu sopiva, ja jos pystyn osallistumaan, sillä en ainakaan vielä toistaiseksi itse omista asetta”, Taru pohtii.
Viime vuonna Suninen liittyi Karjalan Prikaatin Kiltaan. ”Halusin mukaan,
koska kilta järjestää mukavaa yhteistä
toimintaa eikä jäsenmaksu ole opiskelijallekaan kynnyskysymys. Viime vuonna killan pikkujouluissa pääsimme ampumaan ilmakivääreillä ja nyt elokuussa olin mukana killan viikonlopputapahtumassa Veteraanimajalla”, Suninen
kertoo. Hänestä on mukava kuulua kiltaan, olla osa samanhenkistä porukkaa.
”On kiva tavata uusia ihmisiä ja saada

hienoja kokemuksia”, Suninen hymyilee. ”Toimintaa voisi olla enemmänkin,
vaikkapa ammuntaa ja erilaisten aseiden kokeilua. Jotain sen tyyppistä, esimerkiksi”, hän vinkkaa.

”Intissä pärjää,
kun ei sooloile ja hölmöile”
Suninen odottaa jo innolla tammikuuta. ”Kyllä vain, lähden inttiin Vekaranjärvelle”, Suninen hymyilee. ”Ajatus lähti
itämään siitä ensimmäisestä ampumapäivästä, johon osallistuin Haminassa. Syksyn mittaan päätös vahvistui ja
osallistuin aina mahdollisuuksien mukaan MPK:n kursseille”, Suninen kertoo
ja lisää, ettei sitäkään voi unohtaa, että
hän on luonteeltaan seikkailunhaluinen. ”Haluan kokea kaikenlaista. Pidän
armeijaa vähän sellaisena ’once in a lifetime’-kokemuksena, niin onhan sinne
lähdettävä”, Suninen sanoo.
Asepalvelukselta Suninen odottaa
kokemusten lisäksi ihan puhtaasti taitoja elämää varten. Intti ei jännitä nuorta
naista. ”Menen sinne, teen parhaani ja
teen sen täysillä. Eiköhän se se ole siinä. Oikeastaan en malttaisi edes odottaa
sinne pääsyä ja kaikkea, mitä se ajanjakso elämässäni sisältää”, Sunisen äänessä

kuuluu innostus. Tupakavereista hänellä
ei ole ennakkotoiveita. ”Olen sen sortin
ihminen, että tulen kaikenlaisten tyyppien kanssa toimeen. Tietysti se auttaa,
jos heillä on samanlaiset tavoitteet ja motivaatio olla intissä kuin itselläni on”.
Suninen tunnustaa, ettei ole paljon
selvitellyt armeija-asioita etukäteen.
”En edes täysin tiedä millainen kuri
siellä on, aika kova varmaan. Eiköhän
sitä kuitenkin pärjää, kun uskoo mitä
sanotaan eikä sooloile ja hölmöile. Uskon, että minulla on asenne kohdillaan.
Kuntokin on suhteellisen hyvä. Parempikin voisi olla, mutta käden leikkaus
alkuvuodesta laittoi tauon liikkumiselle. Olen nyt kuitenkin pyöräillyt koulumatkat ja käyn salilla ja uimassa, joten
enköhän pärjää siinä missä muutkin”,
Suninen miettii. ”Sekalaista informaatiota armeija-ajasta onkin sitten tullut
vähän joka suunnasta, joten ei minulla ole tunnetta, että olisi tärkeimmistä
asioista mitään epäselvää”.

Lähipiiri yllättyi
armeijaan lähdöstä
Sunisella ei ole kaikkein kevyimmät eväät palveluksensa tavoitekorissa. ”Tähtään johtajakoulutukseen,

Suninen testaa puhallusputkea
Vekaranjärven maastossa MPKL:n
PM-kiltapäivillä kesäkuussa.
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RUK:iin, tai ainakin AUK:iin. Uskon
vahvasti, että se auttaa jatkossa esimerkiksi työnhaussa. Kilpailu on kovaa. Eihän intin johtajakoulutuksesta voi olla
kuin pelkkää etua”, Suninen järkeilee
katse tulevaisuudessa. Lähipiirille Sunisen päätös lähteä armeijaan oli pienoinen shokki, tai vähintään tyrmistyttävä
yllätys. ”Eivät vanhempani eikä kukaan
tuttunikaan olisi ikinä uskoneet, että
alan harrastaa ammuntaa tai jopa lähden inttiin. No, isosisko on ehkä poikkeus. Kun ilmoitin asiasta, ei alkuun edes
uskottu”, Suninen nauraa. ”Kevättalvella juuri ennen kutsuntoja alkoi kysely,
olenko nyt varmasti miettinyt loppuun
asti. Siitä lähtien olenkin sitten saanut
pelkkää tukea päätökselleni.”
Suninen haluaa tsempata myös muita nuoria. ”Jos sinua, nuori, kiinnostaa
ampumaharrastus tai asepalvelus, kannattaa selvittää, toimiiko alueellasi joku
kilta, joka järjestää tällaista toimintaa.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sivuihin on myös hyvä tutustua, sieltä voi
löytyä ”oman näköisiä” kursseja. Killan

ja kurssien kautta pääsee tutustumaan
ihmisiin ja itseä kiinnostavien asioiden
äärelle”, hän kannustaa.

”Miksi ampumaharrastajia
kyykytetään?”
Ampumaharrastus, armeija ja biologian opiskelu antavat jo viitteitä sille, että
Suninen viihtyy luonnossa. ”Harrastan luontokuvausta ja lintujen katselua.
Avustan myös lintujen rengastuksessa
ja siksi olikin luontevaa lähteä opiskelemaan biologiaa”, Suninen kertoo. Kouvolassa hän harrasti myös brasilialaista
jujutsua ja lukkopainia. ”Toivottavasti
löydän niiden pariin täällä Oulussakin”,
Suninen miettii. ”Opiskelu tuntuu nyt
vain vievän kaiken ajan, mutta ainakin
ampumaan pitää päästä useammin”.
Biologian opinnot jatkuvat armeijan
jälkeen. ”Eläinekologi minusta pitäisi
isona tulla. Tutkin lintuja, valaita, käärmeitä, haita, hämähäkkejä, tai sitten jotain aivan muuta”, Suninen kaavailee.
”Enkä minä sitten isonakaan unohda
ampumaharrastusta ja kiltatoimintaa.

Nehän ovat loistavia vastapainoja arjen
vaatimuksille. Killassa saa toteuttaa isänmaallisuuttaan. Ampuminen rentouttaa.
Se on se tunne, kun lataa, tähtää, keskittyy ja laukaisee. Kyllä siinä arkiset paineet unohtuvat”, Suninen hymyilee.
Päättäjille Sunisella on sellaiset terveiset, että nykyiset aselait eivät ole kovinkaan toimivia, saati ampumaharrastajia palvelevia. ”En ymmärrä, miksi
aseiden hankkiminen on tällä hetkellä
Suomessa niin vaikeaa. Metsästys on
tosin luku erikseen, metsästysluvanhan saa, vaikka et erottaisi supikoiraa
ihmisestä tai joutsenesta. Se on väärin.
Ampumaharrastajia kyykytetään ihan
urakalla”, Suninen puuskahtaa. ”Autojakaan ei ole kielletty tai luvanvaraistettu
ja niiden hankintaa hankaloitettu, vaikka niiden vaikutuksesta ympäristömme,
yhteiskuntamme ja yksilömme kärsivät
paljon enemmän. Ja varsinkin, jos mitataan ihmishenkien menetyksiä, auto
ja ihminen ovat siinä tilastossa paljon
suurempi uhkatekijä kuin ase ja ampumaharrastaja”.
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Teksti ja kuvat: Inga-Katriina Maaniittu

Pohjoismaiset kiltapäivät 2013
Näin me sen koimme
Pohjoismaiset kiltapäivät on perinteinen parittomina vuosina järjestettävä Norjan, Tanskan, Ruotsin ja Suomen kiltaväen kokoava tapahtuma. Maat isännöivät kiltapäiviä vuorollaan. Tänä vuonna tapahtuma pidettiin Suomessa. Osallistujia oli 178, eniten Tanskasta ja Norjasta, vähiten Ruotsista. Suomesta oli mukana 33 kiltalaista. Naisia oli kahdeksan, joista viisi oli suomalaisia. Annetaan mukana olleiden kertoa, millaisia kokemuksia
ja ajatuksia heille jäi tästä kiltaväen nelipäiväisestä elämyksestä Karjalan prikaatissa
Vekaranjärvellä. Seuraavat PM-kiltapäivät ovat vuonna 2015 Tanskan Aalborgissa.

Ari Järvinen
Jyväskylä, Tutkamieskilta

Olin mukana ensimmäistä kertaa.
Aluksi piti vähän ihmetellä meininkiä,
mutta pianhan ne kuviot aukesivat.
Päätösillallisella oli mukava pöytäseurue naapurimaista, erityisesti eräs huomattavasti iäkkäämpi kiltaveli Ruotsista. Hänellä on ollut tapana laulat-

Veronica Laitinen
Mäntsälä, Turvakurssin kilta
Aiemmin en ole tähän osallistunut. Heti
ensimmäisellä kerralla pääsin tositoimiin, sillä olin Ruotsin ryhmän yhteysupseeri. Kiltapäivistä jäi mieleen hyvä ja
lämmin tunnelma sekä iloiset, mukavat
ihmiset. Ja tunne, että samanhenkinen
ajatusmaailma yhdistää yli kielirajojen.
Sain myös monta uutta ystävää. Pohjoismaalainen yhteistyö on aina hyvä asia.
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taa Ruotsin asevelvollisilla suomalaisia
lauluja ja saimme niistä näytteitä myös
illallisella. Hän kertoi arvostavansa Suomen asevelvollisuusarmeijaa. Meillä oli
oikein mukavat jutut illallisella.
PM-yhteistyö on kaikilla alueilla
tärkeää ja hyödyllistä. Riippuu sitten
omista odotuksista ja panostuksesta
onko tällaiseen osallistuminen antoisa. Itselleni se oli mukava tapahtuma,
mutta en osaa yksilöidä sen mahdollista hyötyä. Jos jatkossa huomioidaan
enemmän NORDEFCO:n tavoitteet ja
ohjelmat, niin hyötykin konkretisoituu.
Minulle jäi tunne, että etenkin norjalaiset ja tanskalaiset pitivät tapahtumasta.
Ehkä siihen vaikutti heidän menestyksensä ampumakilpailussa. Oma joukkueemme sijoittui nipin napin kolmanneksi Ruotsin edelle. Onneksi meiltä
löytyi sentään paras pistooliampuja,
Måns Löf. Ammuin itsekin pistoolilla,
mutta heikoin tuloksin.

On tärkeää, että tunnemme toisiamme
ja jaamme ajatuksia ja kokemuksia. Toivon, että naisia osallistuisi enemmän.
On paljon naisia, jotka tekevät tärkeää
vapaaehtoista maanpuolustustyötä, ei
ehkä välttämättä niin näyttävästi kuin
miehet, mutta koko sydämellään. Kannustan kiltasisaria osallistumaan tapahtumaan. Repoveden retken haluan
myös mainita, se oli hieno kokemus.

Karjalan prikaatin kalustoa esiteltiin
melko laajasti ja komentajan esitelmä
tuki tätä hyvin. Kalustoon näytti kuuluvan monipuolisesti tutkiakin. Valitettavasti en löytänyt osallistujista yhtään
tutkakollegaa tai viestimiestä. Jospa ensi
kerralla. Ruotsalaiset kiltaveljet vaikuttivat tyytyväisiltä Kustaa II Aadolfin
vuonna 1618 antamalla käskyllä perustetun Karjalan rykmentin nykytilasta.
Panin myös merkille, että mallikkaasti
toimineet varusmiehemme herättivät
ruotsalaisissa ihailua. Kuulin useammankin ruotsalaisen sanovan, että
maan luopuminen asevelvollisuudesta
oli paha virhe. Vekaran varusmiesten
käytös oli asiallista myös kalustoesittelyn ulkopuolella, joten prikaatin komentajan ilmaisema ylpeys joukostaan
vaikutti aivan perustellulta.
Kannatan ehdottomasti kiltamme
edustajan lähettämistä myös Tanskaan
vuonna 2015.

Christer Olofsson
Bälinge, Ruotsi

Prikaatin komentaja Timo Kivisen kutsuvieraana saunoen ja uiden oli mukava aloitus PM-kiltapäiville. Oli hienoa
vaihtaa ajatuksia veljesjärjestöjen joh-

Jan-Olof Johansson
Enköping, Ruotsi
PM-kiltapäivillä Karjalan prikaatissa oli mukavaa ja päivien ohjelma oli
monipuolinen. Mieluisin tapahtuma
oli vierailu Repoveden kauniissa kansallispuistossa. Viihdyin myös loistavasti kenraalin saunavieraana tapaamassa osallistujamaiden johtajistoa.
Valtiosihteeri ja hänen puheensa prikaatin elokuvasalissa teki minuun vaikutuksen, erittäin mielenkiintoinen ja
taitava esiintyjä, joka yhdisti tärkeään

Veli Hynninen
Helsinki, Jääkäritykistön Kilta
Vekaranjärven PM-kiltapäivät olivat
suhteellisen onnistuneet. Olisin halunnut tutustua myös Utin varuskuntaan ja laskuvarjojoukkoihin. Parhaita
kokemuksia olivat käynti Repoveden
kansallispuistossa, Kouvolan ohimarssi
ja kaupungin vastaanotto. Olin tapahtumassa toinen lipunnostajista. Yhtenä
iltana toinen lipunnostaja meni laskemaan lipun yksin, kun luentosalissa oli
vielä ohjelma kesken. Se harmitti. Olen
ollut aiemmin mukana Karlskronassa
Ruotsissa ja Oslossa Norjassa. Oslon
menomatkalla kävi kommellus, kun lip-

tajiston kanssa. Prikaatin elokuvasalissa kuulluista puheenvuoroista pidin
erityisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön
liittyvästä realistisesta puheesta. Sen
sävy ja sanoma jäi vahvasti mieleen.
Vekaran maastopäivä rastitehtävineen
oli hauska, vaikka välillä sai pitkäänkin
odotella muita ryhmiä. Vaikutuin myös
prikaatin sotilaista ja kalustoesittelystä.
Uskon, että koko ryhmämme koki kiltapäivät mielenkiintoisena, opettavaisena
ja hyödyllisenä.
Toivon todella, että nämä tapahtumat jatkuvat ja että osallistujamaiden
puolustus- ja valtiohallinto ymmärtävät niiden merityksen pohjoismaisen
yhteistyön edistäjänä ja tukevat tapahtumaa. Nämä tapaamiset vahvistavat
maidemme yhteyksiä ja auttavat meitä
ymmärtämään toistemme näkökantoja.
Saamme myös tietoa siitä, miten kukin
maa osallistuu kansainväliseen krii-

sinhallintaan ja rauhanturvaamiseen
sekä historiatietoa maiden kokemuksista esimerkiksi toisessa maailmansodassa. Kun puhutaan Suomen sodista ja maan valtavasta vastustajasta,
mieleeni tulee aina suomalainen sisu.
Ihailen paitsi maanne panosta sodissa
myös sitä, että teillä on edelleen vahva
maanpuolustus, kun taas monet muut
maat vähentävät sitä. Onko Suomi ainoa, joka ymmärtää, että uskottava ja
vahva maanpuolustus on varmistus
tulevaisuuden uhkia vastaan?
Maiden
tapahtumajärjestäjiä
muistutan siitä, että mahdollisimman
aikainen tieto ohjelmasta, aikatauluista ja hinnasta on tärkeää. Näin kukin
maa ehtii tavoittaa kaikki kiltansa ja
kerätä ajoissa ilmoittautumiset. Suuri
kiitos prikaatiin ja kaikille järjestäjille
hienoista kiltapäivistä!

asiaan sopivasti huumoria. Se oli tehokasta. Suomessa olleista PM-kiltapäivistä mieleeni on aina jäänyt parhaiten
vierailut toisen maailmansodan muistopaikoissa. On uskomatonta, mitä Suomi
teki, koki ja saavutti sodissa. PM-kiltapäivillä on suuri merkitys minulle ja
varmasti kaikille osallistujille. Minulle
jäi käsitys, että ruotsalaiset olivat tyytyväisiä. Näissä tapahtumissa solmitaan
myös suhteita ihmisiin, joihin pidetään
yhteyttä tapahtumien välilläkin. Se on
hienoa.

pumme oli kadotettu menomatkalla
lentokentän kätköihin ja saimme sen
vasta seuraavana päivänä Sessvollmoeniin. Kun muistelen Oslon tapahtumaa, tulee myös väkisin mieleen,
että vain noin kuukauden kuluttua
siitä kauhistelimme Breivikin hirmutekoja ohimarssikadun loppupäässä ja
Utöyan saarella.
PM-kiltapäivät on tärkeä tapahtuma. Voimme tavata Suomen ja naapurimaiden maanpuolustajia, vaihtaa
kokemuksia ja tutustua erilaisiin toimintatapoihin maittain. Odotan jo
mielenkiinnolla vuoden 2015 kiltapäiviä Tanskassa.
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Finn Kampestuen-Berntzen
Oslo, Norja
Kiltapäivillä oli monia laadukkaita ja
hyvin järjestettyjä kohokohtia. Erityisesti haluan korostaa maastopäivää, jossa teimme ryhmissä erilaisia rastitehtäviä. Se oli todella epätavallinen ohjelma
näissä tapahtumissa, mutta hieno sellainen. Eräällä illallisella riitti naurua.
Luulimme, että yksi linja alkoi ruskealla
kastikkeella ja riisillä, mutta siinä olikin suklaakastiketta ja raejuustoa. Päivän yllättävä makuelämys! Tapahtuman
unohtumattominta keskustelua en käynyt prikaatissa vaan pienessä pubissa
Kouvolassa, ohimarssin jälkeen juuri
ennen kaupungintalon vastaanottoa.
Kun tilasimme oluita, meiltä kysyttiin
otammeko suomalaista vai ulkolaista.
Yritin välttää kysymyksen sanomalla
selvällä suomen kielellä ”Yksi Suomen
olut”. Tarjoilija vastasi salamana: ”Er
dere norske?” (Oletteko norjalainen).
Hän oli työskennellyt useita vuosia

junaravintolassa Bergenin ja Oslon välillä. Ja nyt tapasimme Kouvolassa! Ja
taas naurettiin. Virallisessa ohjelmassa
pidin erityisesti kalustonäyttelystä ja
kansallispuistosta, jossa vahvistui käsitys, ettei Suomi ole tasamaata.
PM-kiltapäivät on meille tärkeä. Kerran sotilas, aina sotilas. On hienoa tavata
pohjoismaisia kollegoja ja kuulla maidemme puolustuspoliittisesta kehityksestä, ja muutenkin, siviilielämän puolelta. Norjassa olemme vaikuttuneita Suomen puolustusvoimista. Ja osallistujissa
on aina myös muiden alojen kokemusta.
Meidän pitäisikin yhdistää kokemuksemme ja tietämyksemme pohjoismaiseen ajatteluun ja löytää yhteinen alusta
tavata poliitikkojamme. Toivonkin, että
tapahtuma voisi yhdistää sotilaallisen
maanpuolustuksen ja siviilipuolen, yhteiskunnan kokonaismaanpuolustuksen.
Esimerkiksi meillä Norjassa on puutetta
näiden tahojen yhteistyössä. Mielessäni
on tietysti Oslo 22.7.2011 ja terrorismi,

Kaikkien neljän osallistujamaan kiltaliittojen puheenjohtajat seppeleen laskussa Kouvolan kaupungintalon vieressä Itsenäisyyspatsaalla.

mutta myös muut, esimerkiksi ilmastoon ja luontoon liittyvät suurkatastrofit. Sotatoimien lisäksi meidän olisi
hyvä jakaa tietoa yhteistyöstä viranomaisten ja eri pelastustahojen kanssa.
Voimmeko huomioida nämä PM-kiltapäivien ohjelmassa? Voimme ainakin
aloittaa keskustelun siitä.

Kenttäpiispa Pekka Särkiö piti oman puheenvuoronsa PM-kiltapäivien avajaistilaisuudessa.

Suomen delegaatio lähes kokonaisuudessaan
Kouvolan kaupungintalon portailla.
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Preben Sloht
Skive, Tanska

Ensinnäkin haluan kiittää PM-kiltapäivistä Vekaranjärvellä. Koin muistorikkaita hetkiä, opin paikallisen
alueen historiaa ja tapasin hienoja
ihmisiä. Paras hetki oli paraatimme,
seppeleenlasku kaatuneiden muistoksi Itsenäisyyspatsaalla ja vastaanotto
Kouvolan kaupungintalolla. Esitykset

Suomen puolustusvoimista jäivät myös
vahvasti mieleen, ne olivat opettavaisia. Ampumakilpailu oli hyvin järjestetty. Joudumme ponnistelemaan, että
pääsemme samaan Aalborgissa vuonna
2015. Ehdottomasti huvittavin hetki oli
se, kun eräällä iltaruoalla laitoin perunoihini suklaakastiketta! Tanskalaisessa
pöydässä on aina kastiketta perunoille,
mutta nyt kävi köplästi. Naurua riitti.
Ruoasta kuulin ryhmässämme hiukan
mutinaa, mutta meidän on hyvä oppia
myös miten veljesmaiden asevelvolliset syövät. Keittiö saa hyvän arvosanan,
ruokaa oli aina tarjolla eikä tarvinnut
jonotella. Tapaamistani suomalaisista haluan mainita Callen (Persson) ja
Per-Elofin (Boström). Saimme heiltä
upeaa isännöintiä ja ohjausta päivien aikana. Suuri kiitos näille herroille! Koko
Suomen tiimi teki hienoa työtä.
PM-kiltapäivien merkitystä ei voi
liikaa korostaa. Se on hyväksi kansainväliselle yhteistyöllemme rauhan edis-

tämisessä. Opimme ymmärtämään veteraaniemme tilannetta. Monipuolinen
ohjelma, myös kulttuuripuoli, edistää
jatkossakin kiltojemme vahvaa, hienoa
työtä kumppaneitamme ja veteraaneja
kohtaan.
Karjalan prikaatista jäi mieleen epätavallinen maasto ja koko ympäristö.
Tanska on alavaa maata, joten meille
on aina elämys nähdä kallioita, järviä
ja se tapa, millä suomalaiset ovat yhtä
luonnon kanssa. Olin mukana myös
Santahaminassa 2015. Ja 1993 olin Niinisalossa pohjoismaiden maanpuolustuskurssilla. Siitä asti olen ihaillut maatanne. Tanskan delegaatiolle päivät Vekaranjärvellä olivat jännittävä ja hieno
kokemus. Odotamme jo innolla, kun
voimme toivottaa teidät tervetulleiksi
vuonna 2015 Tanskan Aalborgiin 35.
pohjoismaisille kiltapäiville, Nordiske
Stævne, kuten sitä tanskaksi kutsutaan.

Pohjoismaiset kiltapäivät järjestettiin ensimmäisen kerran 1948 Oslossa, Norjassa. Suomi aloitti osallistumisen
vuonna 1969 Ruotsin Karlskronassa. Suomi on isännöinyt
tapahtumaa kuusi kertaa.
1973 Hämeenlinna, panssariprikaati
1981 Turku, Turun laivastoasema
1989 Tammisaari, Uudenmaan prikaati
1997 Lahti, Hämeen rykmentti
2005 Helsinki, Santahamina
2013 Kouvola, Karjalan prikaati
Suomalaisille luovutetut PM-kiltamitalit 2013
Norjan kiltamitali: Risto Auvinen, Hamina
Tanskan kiltamitali: Marko Patrakka, Lahti
Ruotsin kiltamitali: Per-Elof Boström, Kristiinankaupunki

Maanpuolustuskiltojen puheenjohtaja Pauli Mikkolan ja Karjalan
prikaatin komentaja Timo Kivisen ilmeet tapahtuman päätöspäivän juhlaillallisella puhuvat puolestaan. Hieno tapahtuma ja
tyytyväinen mieli.

Juhlaillallisella nähtiin toinen toistaan yllättävämpiä esiintymisiä.
Tässä kiltapäivillä jaettujen mitalien ja huomionosoitusten kekseliäs onnittelufanfaari Ruotsin malliin.
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Rastitehtävissä arvioitiin matkaetäisyyksiä maastossa
sekä Ahvenlammen vesistössä.

Tanska ei pidätellyt näyttävää
tuuletusta joukkueensa voitosta
ampumakilpailussa juhlaillallisen
palkintojenjakotilaisuudessa.

Paikan sijain
tia hahmot
ettiin kartan
kompassin
ja
avulla.

Miinaharavalla ”miinojen” etsintää. Löydettyjen tölkkien sisällöllä sai huuhdella
kurkkunsa.
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Arvokkaina kutsuvieraina kiltapäivien luento- ja elokuvapäivässä
kävivät sotiemme veteraanit Eero Nikkola (vas. s. 1923) ja Heikki Aho
(s. 1924).

Kiltapäivien
kivääri- ja
pistoolikilpailu
ammuttiin
sisätiloissa
ekoaseilla.
Kaikki pääsivät
seuraamaan
kilpailua.

kejä kumoon.

ää ritsalla tölk

täht
Timo Koukku

Reposaaren
kansallispu
iston riippu
taväelle hit
sillan ylitys
usen extrem
tarjosi kileä hulppeis
tekivät vaik
sa maisemis
utuksen velje
sa, jotka
skansan ed
ustajiin.

Tuomo Jaanu (oik.) oli yksi maastopäivien toimitsijoista.
”Tällaisen tehtäväradan toteuttaminen MPKL:n PM-kiltapäiville oli minulle kunniatehtävä. Osallistuin ilomielin ja
innokkaasti. Huomioimimme tehtävissä todennäkäisen
ikäjakauman, joten tavoitteenamme oli hauskuus ja mielenkiinto, ei niinkään toiminnallisuus ja kilpailuhenki”,
Jaanu kertoo. Repovedellä Jaanulle tultiin sanomaan, että
ylös kallion päälle oli jäänyt vanhempi ruotsalaismies,
joka ei kuntonsa vuoksi uskaltanut laskeutua portaita
alas grillipaikalle ja voisiko Jaanu viedä hänelle juotavaa.
”Lähdin ja näin miestä jututtamassa kaksi järjestelyorganisaatiomme kiltasisarta, Taru Sunisen ja Rebecka Vaaran.
Annoin miehelle juotavaa ja jäin myös juttelemaan. Hän
kertoi pitäneensä marssi- ja sotilasmusiikin tunnistustehtävästä ja kehui Sillanpään marssilaulua. Hänellä oli
kotonaan jopa laulun sanat käännettynä omalle kielelle.
Hän liikuttui oli mielissään, kun kerroin hänelle kappaleen
taustoista eli isän mietteistä pojalleen, joka lähtee talvisotaan”, Jaanu sanoo.
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Teksti: Inga-Katriina Maaniittu

Hamina Tattoo 2014

Kiltaväki on päätöspäivän
		 erikoisvieras
den sotilassoittokuntien akrobaattiset
kuviomarssiesitykset ja briljantti soitto
kisaavat kansainvälisten uniformujen
väriloiston kanssa.
Kansainvälisten soittokuntien lisäksi ensimmäistä kertaa Hamina Tattoon
historiassa nähdään kaikki suomalaiset sotilassoittokunnat samaan aikaan
estradilla marssishow’n avausnumerossa, uusittuina ja täysikokoisina mu-

siikkieverstiluutnantti Elias Seppälän
johdolla. Suomalaisista soittokunnista
kuviomarssishow’n esittävät Kaartin
soittokunta ja Puolustusvoimien varusmiessoittokunta.

Tattoo-katu ja linnoituksen
wanhat pihat
Tattoo-katu on festivaalin uutuus, festivaalivieraiden sekä haminalaisten yh-

Maanpuolustuskiltojen liitto
on Hamina Tattoo 2014 -tapahtuman yhteistyökumppani.
Tämän lehden etusisäkannessa
on tapahtuman yleisilmoitus.
Hamina Tattoo on kansainvälinen sotilasmusiikkifestivaali,
joka on järjestetty historiallisessa Haminan kaupungissa
vuodesta 1990. Tattoo-viikolla
marssishow’n kokee arviolta
18.000 katsojaa. Ilmaistapahtumat mukaan lukien Haminassa vierailee jopa 100.000
ihmistä. Ensi kesän festivaalin
päätöspäivä on nimetty vapaaehtoisen maanpuolustuksen
päiväksi. Kiltalaiset ovat päivän
erikoisvieraita. Yhteistyöhömme liittyen Hamina Tattoon
liput ovat meille erikoishintaisia. Killat voivat jo tänä vuonna
tilata heinä-elokuun vaihteessa
2014 olevaan tapahtumaan yksittäis- ja ryhmälippuja.
Hamina Tattoo festivaali uudistuu merkittävästi ensi kesänä. Festivaalin ehdoton kruunu on edelleen Hamina Bastionissa, Euroopan suurimmassa telttakatoksessa kaupungin keskustassa, nähtävät marssishow’t. Maailman parhai38 | Maanpuolustaja 2 | 2013

Hamina Tattoo festivaalin uusi taiteellinen johtaja on kapteerin Lassi Ikäheimo. ”Festivaalin ajatus on, että siellä ollaan koko päivä. Uutuutena ensi kesänä on esimerkiksi Tattoo-katu monipuolisine ohjelmineen. Odotan innolla kiltaväkeä Haminaan”, hän sanoo.
Kuva: Hamina Tattoo

toosta tulee kesäinen kohtaamispaikka,
jossa suomalaisen julkishallinnon tukipilarit sekä sitä tukeva järjestötyö tapaavat, viihtyvät ja vievät rupattelemalla valtiolaivaamme eteenpäin. ”Elämme
muutosten aikoja. On mielenkiintoista nähdä mitä terve isänmaallisuus ja
maanpuolustustahto tarkoittavat tulevaisuuden yhteiskunnassa. Toivon, että
nuo sanat säilyvät luontevasti koko kansan sanavarastossa”, Ikäheimo toteaa.
”Kiltaveljet ja -sisaret, nähdään ensi kesänä Haminassa!”

Hamina Tattoo
2014
29.7.-2.8.2014

Hamina Tattoo 2012. Kuva: Petri Hiironen

teinen olohuone Raatihuoneen torilla
ja Fredrikinkadulla. Se on aurinkoinen
kävelykatu täynnä musiikkia, tanssia,
kahvilaherkkuja, ravintoloita ja myyntikojuja. Tattoo-kadun myyntikojut
ovat auki aamusta alkuiltaan koko festivaalin ajan. ”Hamina Tattoossa ollaan
koko päivä. Se on nyt festivaalin ajatus”;
sanoo festivaalin uusi taiteellinen johtaja, kapteeni Lassi Ikäheimo, Kaartin
soittokunnasta.
Haminan vanhan linnakekaupungin
puutarhat ja pihat avautuvat nyt ensimmäistä kertaa yleisölle. Voit kiertää 12
ihastuttavaa pihapiiriä ainutlaatuisessa
ympyräkaupungissa kokien elävää kulttuurihistoriaa sekä nauttia pihakonserteista, Pop Up -kahviloista, taidenäyttelyistä ja kirpputoreista. Tattoo-klubi on
festivaalin yöelämän keskus. Huippuartistit ja parhaat show’t näet Haminan
torilla viihtyisässä klubiteltassa, jonne
mahtuu 800 asiakasta.

Teemana on Itämeri
Hamina Tattoon teema on ensi kesänä
Itämeri - hieno menneisyys, parempi
tulevaisuus. Festivaali tuo esiin uutisia
Itämereltä, kerää rahaa sen luonnon
puolustamiseen, esittelee Itämeri-aiheista maalaustaidetta ja historiallisia
merikarttoja. Hamina Tattoo on yhteistyöfestivaali Suomen, Venäjän ja Viron valtioiden yhteisprojektille Gulf of
Finland 2014, jota Suomen ympäristö-

keskus koordinoi ja jonka tarkoitus on
antaa tietoa Suomenlahden ekosysteemin tilasta sekä lisätä kansalaisten tietoisuutta ja aktiivisuutta.
Hamina Tattoo 2014 on yhteistyöfestivaali myös John Nurmisen säätiölle, jonka Puhdas Itämeri -hankkeilla on
kaksi toiminta-aluetta: Itämeren rehevöitymiseen ja tankkeriturvallisuuteen
liittyvät sekä Itämeren tankkeriturvallisuuteen liittyvät hankkeet. Yleisöllä on
ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua
Haminan kaupungin museossa säätiön
taidekokoelmien “Meren aarteet” -näyttelyyn.

MPKL on luonteva kumppani
”Hamina Tattoon ideaan ja brändiin
sopii erittäin hyvin nostaa esiin puolustusvoimien lisäksi suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä toimijoita, joiden työhistoriassa soittokuntatyöllä ja virkapuvuilla on ollut luonteva asema. MPKL:n
koordinoima vapaaehtoinen maanpuolustustyö on juuri tällainen sektori”,
Ikäheimo sanoo. ”Olemmekin yhdessä
liittonne kanssa nimenneet tapahtuman
päätöspäivän, lauantain 2.8.2014, vapaaehtoisen maanpuolustuksen päiväksi, jolloin yhdistyneet MP-soittokunnat
soittavat Tattoo-kadulla sisäänheittoparaatia, antavat puistokonsertteja ja koko
maanpuolustusväki on vaihtamassa ajatuksia”, hän kertoo.
Ikäheimo toivoo, että Hamina Tat-

Maanpuolustuskiltojen liiton killat
voivat varata tapahtumaan jo nyt
ryhmälippuja. Ryhmän minimikoko
on 10 henkilöä. Ryhmälippuja voi
varata vuoden 2013 loppuun asti
suoraan Hamina Tattoon toimistolta
ja vuoden 2014 alusta Lippupalvelusta.
Ryhmäliput, min. 10 hlöä
38 €/hlö 31.12.2013 asti
43 €/hlö 1.1.-31.3.2014 (Lippupalvelu)
Hamina Tattoon toimisto,
Raatihuoneentori 16, Hamina
tattoo@hamina.fi
040 199 1426
Yksittäislipunmyynti alkaa 2.12.2013
Lippupalvelun toimipisteissä kautta
maan.
Kiltalaisille 38 €/hlö 31.3.2014 asti
(max. 2 lippua/hlö)
1.4.2014 alkaen Lippupalvelusta
45 €/hlö (portilta 50 €/hlö)
Lippupalvelu
www.lippupalvelu.fi
0600 10 800
Hintoihin lisätään Lippupalvelun
laskutuslisä 10 euroa/ryhmätilaus ja
3,50 euroa/yksittäislippu.
Tarkempia tapahtumatietoja:
www.haminatattoo.fi
Hamina Tattoo löytyy myös Facebookista.

Maanpuolustaja 2 | 2013 | 39

Kuninkaallisia

kiltamuisteloita

Mikael Kaskelo, Merimasku
Turun Rannikkotykistökilta
Kiltatyö sinällään on monimuotoista ja
mieleenpainuvaa toimintaa samanhenkisten kanssa. Muistini sopukoihin on
jäänyt kaksi samaan asiaan liittyvää kohokohtaa.
Olin ensimmäisillä pohjoismaisilla
kiltapäivillä 2009 Karlskronassa Ruotsissa. Tapahtuma oli loistava ja isännät
tarjosivat parastaan. Viimeisen päivän
juhlaillallisilla minuun teki lähtemättömän vaikutuksen, kun Ruotsin veljesjärjestön edustaja luki tapahtumalle
osoitettuja tervehdyksiä. Kaiuttimista
kaikui tervehdysten lähettäjät: Margareta Rex, Harald Rex, Tasavallan presidentti Tarja Halonen ja Carl XVI Gustav Rex. Huh huh, osallistujavaltioiden
päämiehet tervehtivät meitä kiltaveljiä
ja -sisaria!
Vuonna 2011 Norjan Sessvollmoenissa vastaavassa tilaisuudessa istuinkin
aitiopaikalla, vastapäätä Norjan veljesjärjestön pääsihteeriä. Kun oli jälleen
luettu nuo upeat tervehdykset, sain ot-

taa valokuvat kyseisistä korkean tason
papereista. Harvinaisia kuvia!

Jaakko Valve, Helsinki
Ratsumieskilta ja
Hakkapeliittayhdistys
Maanpuolustuskiltojen liiton 50-vuotisjuhlassa Inga-Katriina Maaniittu
kehotti minua muistelemaan jotakin
mukavaa tapahtumaa kiltatoiminnan
ajalta. Mieleeni tuli heti Ratsumieskillan edustajien vierailu Eksjössä vuonna 1998. Helsingin eskadroonan jäsenet olivat jälleen kerran saaneet kutsun

Smoolannin Husaaripäiville kesäkuun
toisena viikonloppuna. Olimme kuulleet, että HM Ruotsin kuningas Karl
XVI Gustaf vierailee Eksjössä juuri tuona lauantaina ja vie Eksjön kaupungille
Casa nostra -nimisen EU-kilven kiinnitettäväksi johonkin näkyvään paikkaan
kaupungissa. Kilpi on myönnetty Eksjön kaupungille tunnustukseksi, että se
on vaalinut hyvin kaupungin keskustan
1700-luvun puurakennuksia ja säilyttänyt ne kunnossa jälkipolville.
Me Suomesta lähteneet kiltalaiset
pyrimme ehtimään ajoissa Eksjöhön

Jaakko Valve
ja Mikko Selin
kuninkaan vaunuissa vuonna
1998 Eksjössä.
”Kiltamatkalla
oli mukana myös
Timo Liene, Martti
Rusi, Mikon vaimo
Riitta Selin ja oma
vaimoni Eeva-Leena Valve”, Valve
muistelee.

Kuninkaalliset vaunut
odottavat Suomen kiltalaisia.
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Mikael Kaskelo tallensi kuviin PM-kiltapäivillä luetut korkea-arvoisat tervehdykset.

nähdäksemme edes vilauksen kuninkaasta ja kuningatar Silviasta. Saavuttuamme oli iso pettymys kuulla, että
kuninkaalliset vieraat olivat juuri lähteneet kaupungista. Kun majoituimme
kasarmiin, vartiomies sanoi minulle:
”Olkaa sitten valmiit, kun teitä tullaan
aamulla hakemaan ’vaunuilla’”. Ajattelin
kuulleeni väärin tai että en ymmärtänyt
vartijan ruotsin kieltä.

Niinpä kuitenkin kävi, että kun seuraavana aamuna teimme lähtöä seuraamaan ratsastuskilpailuja Ränneslättin
kentälle, kasarmin portille ajettiin kahdet kuninkaalliset vaunut ja meitä kehotettiin nousemaan vaunuihin, jotka
olivat kuninkaan vierailun jäljiltä vielä
kasarmin pihalla. Vähän ihmettelimme,
mutta pian olimme mukana juonessa
ja ajelimme komeasti parin kilometrin

matkan kentälle. Totuimme rooliimme
siinä määrin, että vilkutimme ylväästi
vaunuista kaupunkilaisille. Perillä meitä odotti Smoolannin Husaarien soittokunta, joka viritti Porilaisten marssin
lähestyessämme kenttää. Onneksi ehdin ottaa muutaman kuvan tästä ikimuistettavasta ajelusta kuninkaallisilla vaunuilla. Kaikkeen ne ratsumiehet
joutuvatkin!

Leo Salo marssii vapaaehtoisena lipunnäyttäjänä
Helsinkiläinen
Leo Salo Jääkäritykistön Killasta on jälleen
marssinut maailmalla Suomen
lipun kanssa.
Mies on kertonut
Maanpuolustajassa
tunnelmiaan
suomalaisten suosimalta Nijmegenin
marssilta, mutta nyt Salo on laajentanut lipunnäyttöä Alankomaista myös
Luxemburgiin ja Itävaltaan. Keväällä
hän osallistui marssiin Diekirchissä ja
loppukesästä Marcus Aurelius -marssiin Bruckneudorfissa. ”Olin molemmilla marsseilla ainoa sotilaspukuinen
ja kaiketi ainoa kiltalainenkin”, Salo tervehtii ja suosittelee reserviläisille näitä
kansainvälisiä liikuntatapahtumia. Kysy
häneltä lisää lj2.salo@nic.fi

Leo Salo Bruckneudorfin marssilla. ”YK-asu on mainio helteillä”, hän sanoo.
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Teksti ja kuvat: Sirkka Ojala

Tule tutustumaan uuteen

Museo Militariaan

Hämeenlinnassa sijaitseva,
kolmea maavoimien aselajia
esittelevä Museo Militaria,
Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja
Viestimuseo avattiin virallisesti tänä keväänä. Siihen on
käynyt tutustumassa jo noin
19.600 museovierasta. Kaksi
ensimmäistä näyttelykerrosta
on täysin valmiina. Kolmannen kerroksen rakentaminen
jatkuu vielä. Ulkonäyttelyalue
on täydentynyt Miehikkälästä
tuodulla raskaalla pioneerikalustolla.
Tule tutustumaan museoon kaveriporukassa tai perheen seurassa. Museo on
myös killoille oivallinen ryhmäretkikohde. Samalla voi tutustua myös Hämeen historialliseen linnaan sekä Vankilamuseoon Linnanniemen edullisella
yhteislipulla. Halutessaan voi varata
myös asiantuntevan opastuksen erillistä
maksua vastaan.

Museoon muuttaneet
aselajitontut, vas. viestitonttu Seppo, pioneeritonttu Jaakko ja tykistötonttu Vilho, jonka vierellä
on Linnea-morsian.

Museotontut johdattavat jouluun
Syyskuun lopulla museolla ensimmäisen
kerran järjestetty koko perheen toimintapäivä keräsi runsaan yleisön. Liikkeellä
oli paljon perheitä ja muun muassa ulkonäyttelyalueella olevat museoajoneuvot kiinnostivat niin perheen pienimpiä
kuin varttuneempaakin väkeä. Suosittuja
olivat myös panssariprikaatin koiranäytökset sekä pioneerirykmentin raivaamisnäytökset.
Museoon ovat muuttaneet nyt myös
omat aselajitontut, joiden museoseik-

Syyskuun lopulla museolle saapui viimeinen kuorma raskasta
kalustoa Miehikkälästä. Silta-ajoneuvon TMM-3M kuljetuksen
Hämeenlinnaan hoiti Länsi-Suomen Huoltorykmentti.
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kailuihin pääset tutustumaan loppuvuoden ajan tonttublogissa museon
nettisivuilla. Viime vuonna museoon
muuttanut tykistötonttu Vilho on saanut seurakseen Miehikkälästä tulleen
pioneeritonttu Jaakon sekä Riihimäen muuttokuormassa saapuneen viestitonttu Sepon. Myös Vilhon morsian
Linnea on mukana tapahtumissa.

Militaria Shopissa on
monipuolinen valikoima
Museokaupasta löydät esimerkiksi vii-

Pioneerirykmentin raivaamisnäytöksessä koko perheen toimintapäivänä tutkittiin rautatieaseman etupihalle jätetyn epäilyttävän
salkun sisältöä. Raivaajarobotti Teodor on kuljettanut epäilyttävän
salkun läpivalaisupisteelle.

me sodistamme kertovia dokumenttielokuvia sekä kaikkien kolmen aselajin kirjallisuutta. Ostoksia voit tehdä
myös museon verkkosivustolla olevalla
tilauslomakkeella.
Museokierroksella voit nauttia
maukkaan lounaan tai piristävät kahvit
Lounasravintola Militarian mukavassa
tunnelmassa. Lounas tarjoillaan arkisin
klo 11.00-14.00. Tervetuloa viihtymään
Museo Militariaan, me odotamme sinua!

Museo Militarian
loppuvuosi 2013
Ke 13.11. VTM Olli Kleemola kertoo
suomalaisista sotavalokuvista
To 28.11. ST Jarmo Nieminen luennoi
Santahaminan sotilashistoriasta
To 12.12. FT Erkki Wuolijoki kertoo
Suomen eduskunnan vaiheista ennen
vuotta 1921
Luennot järjestetään museon Pohjolasalissa ja niille on vapaa pääsy.
Joulukuun alussa museon vaihtuvien
näyttelyjen tilassa avataan muisteluja valokuvaprojektilla koottu Tavallisia
tarinoita -näyttely. Sen aiheena on
unkarilaisten vapaaehtoissotilaiden
vierailu Lapualla talvisodan aikana
vuonna 1940.

Teksti: Mikael Kaskelo

Maan ensimmäinen kiltapiiri

Piiri kokoaa killat
yhteistyöhön

Maanpuolustuskiltojen perustaminen alkoi Varsinais-Suomessa
1960-luvun alussa. Vuonna 1965 kymmenen kiltaa toi esiin tahdon muodostaa yhteistyöelin koordinoimaan toimintaa. Näin sai
alkunsa maan ensimmäinen kiltapiiri. Piiri-sana lisättiin vuonna
1981 yhdistyksen nimeen, kun nimi muutettiin Turun kiltapiiriksi
ja sittemmin Varsinais-Suomen kiltapiiriksi. Oman lipun saimme
5.11.2005 ja juhlava lipunnaulaus- ja siunaustilaisuus järjestettiin
Heikkilän Sotilaskodissa. Siitä asti hohtavan valkoinen lippumme, jossa on maakuntamme vaakuna ja maanpuolustuskiltatunnuksena vinopalkkinen torni, on liehunut juhlistamassa tilaisuuksia.
Varsinais-Suomen kiltapiiriin kuuluu
nykyään noin 40 yhdistystä. Osallistuvaksi henkilömääräksi muunnettuna se on hiukan alle 5.000 maanpuolustajaa. Kiltoja on monenlaisia.
Joukko-osastokillat vaalivat sodan- ja
rauhanaikaisten joukkojen perinteitä.
Aselajikillat keräävät saman koulutuksen saaneita yhteiseen toimintaan.
Naisilla on alueella kiltasisartoiminta omana yhdistyksenään, Varsinais-Suomen Kiltasisaret.
Huolimatta maanpuolustustyön
monimuotoisuudesta kiltapiiri pyrkii

järjestämään kaikille yhteisiä tapahtumia. Näin rikastutetaan toimintaa
varsinkin pienten yhdistysten osalta. Useimmat tilaisuudet ovat avoimia
muillekin kuin kiltojen jäsenille. Toivomme, että voimme näin herättää
mielenkiintoa maanpuolustustyöhön ja
jopa halukkuutta liittyä mukaan johonkin jäsenyhdistykseen.

Tapahtumat lisäävät
tunnettuutta
Ulkoisesti näkyviä toimintojamme on
useita. Itsenäisyyden kivellä lasketaan

Museo Militaria
Vanhankaupunginkatu 19, Hämeenlinna
(03) 682 4600
toimisto@museomilitaria.fi
Avoinna syyskaudella ma-su klo
11.00–17.00.
Pääsymaksut: aikuiset 8,00 €, lapset
(7-17v) 3,00 €, ryhmät (väh. 15 hlö)
6,00 €/hlö.
Opastusmaksu 40 € ryhmä (varattava etukäteen, ryhmän koko max. 50
hlöä).
www.museomilitaria.fi

Kenraalintien marssijat valmistautuvat kuntoilureitille Turun Kakskerrassa. Vasemmalla
marssin suojelija, kreivitär Karin-Birgitte Ehrnrooth lausuu saatesanansa reippailijoille.
Kuva: Kauko Kaskinen
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Varsinais-Suomen kiltapiiri laskee seppeleen Itsenäisyyden kivelle kahdesti
vuodessa. Juhlavan hetki on aina näkyvä
tapahtuma myös yleisölle. Tilaisuus alkaa
lippulinnan saapumisella, Kannelkuoron
lauluesityksillä ja puheenpitäjän sanoilla.
Nämä ovat saaneet osallistujat herkistymään tilaisuuden ytimeen. Seppleen
laskun jälkeen tilaisuus päättyy lippulinnan
poistumiseen valalaulun jälkeen. Kuvassa
ovat 6.12.2012 vartiossa vas. puheen pitänyt kommodori Heikki Rauhala, kiltapiirin
puheenjohtaja Mikael Kaskelo ja kiltapiirin
sihteeri Antti Aitala. Kuva: Sakari Kinnarinen

seppele 13.3. ja 6.12. itsenäisyytemme
perustajille ja vapautemme puolustajille. Vuosittainen tilaisuus on myös jouluaaton kunniavartio Unikankareella.
Jotkut ovat vartioineet siellä jo kymmeninä jouluaattoina eli siitä on muodostunut henkilökohtainen perinne.
Näyttävä
kuntoliikuntatapahtumamme on jo yksitoista kertaa pidetty
Kenraalintie-marssi Turun Kakskerrassa. Ensimmäisen marssin suojelijana
ehti olla jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth. Hänen poismenonsa jälkeen
kiltapiirillä oli ilo saada suojeluperinnettä jatkamaan kreivitär Karin-Birgitte Ehrnrooth. Hän tervehtii marssiin
osallistujia paitsi käsiohjelmassa myös
paikan päällä. Marssin lähtölaukauksen
ampujaksi on viime vuosina saatu ns.
laajemman julkisuuden henkilö, joka
myös omalla tavallaan houkuttelee lisää
osallistujia. Tässä yhteydessä haluankin
mainostaa tätä 10, 18 tai 25 kilometrin
marssia Maanpuolustajan lukijoille. Pir44 | Maanpuolustaja 2 | 2013

kanmaalta ja pääkaupunkiseudulta
olemme saaneet muutamia vankkumattomia marssijoita, jotka tulevat
aina iloisella mielellä paikalle, mutta
aina mahtuu lisää. Tässä on kiltalaisille ja maanpuolustajille oivallinen
paikka kuntoilla kauniissa luonnossa ja hyvässä seurassa. Tulkaapa ensi
vuonna sankoin joukoin mukaan.
Haastakaa kaveritkin, niin saavat hekin liikuntaa.
Yksi kiltapiirimme jäsenyhdistysten suosittu tapahtuma on liittomme
MPKL:n vuosittain tammi-helmikuussa järjestämä turvallisuuspolitiikan seminaari eli tutummin Turpo.
Sinne on jo vuosia lähtenyt kiltapiirimme alueelta linja-autollinen osallistujia. Niin kauan kuin muistan,
seminaarin osallistujista noin 10 %
on tullut meidän alueeltamme. Se
on mielestäni hieno saavutus. Kiltapiirimme osallistuu aktiivisesti myös
Turun messuille, niin tänäkin vuonna.

Jokaiselle joskus jotain
Kiltapiirin tulevaisuus on sen jäsenkiltojen käsissä. Niin kauan kuin on
halua pitää yllä alueellinen yhteistoiminnan taho, on mandaatti toimia.
Pitää kuitenkin muistaa, että eri kiltojen henkilöt muodostavat kiltapiirin hallituksen. Hallituksella itsellään
on rajalliset mahdollisuudet järjestää
aktiviteetteja, niihin tarvitaan myös
jäsenkiltojen panosta. Juuri tällaista kiltarajojen ylimenevää tarvetta ja
toimintaa on tarkoituksenmukaista
hoitaa kiltapiirin kautta. Näin saadaan synergiaa, joka on enemmän
kuin osiensa summa. Esittämäni toiminnot ovat sitä perinnettä, jota me
olemme halunneet ja jota haluamme
jatkossakin pitää yllä. Uusia ideoita
otetaan aina vastaan ja toteutetaan
mahdollisuuksien puitteissa. Aika
hyvä motto on ”jokaiselle joskus jotain”, eikö olekin?

Keuruussa pioneeritoimintaoopaskurssilla
käytiin läpi uusinta miinakalustoa. Tässä
modernisoitu moniherätepanssarimiina
(kuljetusvaurioitunut harjoitusmiina).

Pohjan Pioneerikilta on rakentanut jo 13 siltaa MPK:n kurssina. Viimeisin, puurakenteinen
silta, rakennettiin viime kesänä
Kainuun Rajavartioston partioreitille Vartiuksen raja-aseman
läheisyyteen. Kilta järjesti myös
siltakalustokurssin Kajaanissa
ja pioneeritoimintaopaskurssin
Keuruulla.
Puurakenteisen sillan suunnitteli kiltamme jäsen DI Jukka Leskelä. Siltaa
oli rakentamassa 13 henkilöä, pääosin
kiltamme jäseniä Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta. Kurssin johtajana toimi
Kari-Pekka Tampio Pohjan Pioneerikillasta. POHPIONP/KAIPR tuki sillanrakennuskurssia kalustolla. Kainuun
KOTU-yksikkö ja Kainuun Rajavartiosto olivat myös yhteistyökumppaneitamme. Sillan rakentaminen sujui osaavalta
reserviläisporukalta ripeästi. Sillanrakennuskurssit jatkuvat. Ensi vuonna
rakennetaan silta Kainuun Rajavartiostolle Kuusamoon ja vuonna 2015 Suomussalmelle. Keskusteluissa on mainit-

Teksti ja kuvat: Seppo Suhonen

Vuoden kilta ahkeroi MPK:n kursseja

Pohjan Pioneerikilta on
siltavirtuoosi
tu, että vastaavanlaisia siltoja tarvitsee
myös Lapin Rajavartiosto, joten siinä on
haasteita Pohjois-Suomen pioneereille.

Opiskelimme palkkisiltakalustoa
Kajaanissa meillä oli siltakalustokurssi,
jonka kouluttajana toimi yliluutnantti
Arto Mononen POHPIONP:sta ja reserviläisjohtajana majuri evp. Markku
Liimatainen Pohjan Pioneerikillasta.
Kurssi pidettiin Kainuun prikaatin siltakoulutuspaikalla. Kurssilla käytiin läpi
erilaisia siltakalustoja, mutta pääpaino
oli Bailey-palkkisiltakalustossa. Tämä
siltakalustokurssi oli valmisteleva harjoitus ensi kesäkuussa Liminkaan tehtävän Bailey-palkkisillan rakentamiseen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on
tilannut Pohjois-Pohjanmaan MPK:n
KOTU-yksiköltä kyseisen sillan kokoamisen. Silta tulee Liminka-Tupostien
varteen rakennettavan kevyenliikenteen väylälle Temmes-joen yli Jokisaaren alueelle. Rakennettava palkkisilta
on noin 50 metriä pitkä, sen keskiaukon
mitta on 30,5 metriä ja paino noin 40
tonnia. Palkkisilta rakennetaan pidennetyn viikonlopun aikana ensi vuoden
kesäkuussa. Valmiiksi kootut siltaosat
nostetaan paikoilleen nostureilla teräsbetonisten maatukien päälle. Siltakurssin suunnittelu ja valmistelu on jo käynnissä.

vaa sulutusohjetta. Saamamme palautteen mukaan kurssi koettiin ajankohtaiseksi ja se päivitti osaamista myös sulutusmateriaalin osalta. Tämä on varsin
tärkeää koulutustehtävissä toimiville
kiltalaisille.
Pohjan Pioneerikilta esittää lämpimät kiitokset kursseja tukeneille mo-

nille tahoille, järjestelyistä vastanneille sekä ammattitaitoisille kouluttajille
ja kursseille osallistuneille kiltalaisille.
Pohjan Pioneerikillan toiminta jatkuu
edelleen aktiivisena koulutussektorilla,
velvoittaahan valinta vuoden killaksi
viime keväänä kehittämään toimintaa
edelleen.

Puurakenteista siltaa testattiin ajamalla sen yli mönkijällä.

Päivitimme osaamisen uusiin
sulutusohjeisiin
Keuruulla pioneerirykmentissä järjestimme pioneeritoimintaopaskurssin,
jonka kouluttajana oli majuri Mikko
Illi PIONR:stä ja reserviläisjohtajana
Kari Paakkola Pohjan Pioneerikillasta.
Kurssilla käytiin läpi PTO-kirjan sisältö
ja siinä esitetyt pioneerijoukkojen tehtävät sekä uutta luonnosvaiheessa ole-

Reserviläiset pulttaavat Bailey-palkkisillan osia.
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Teksti ja kuvat: Inga-Katriina Maaniittu

Turvallista työskentelyä tietokoneella

		 Verkon vaarat ja
Someen olisi
hyvä syventyä konkreettisemmin.

			 mahdollisuudet
Kattava ja monipuolinen paketti tietoturvasta laittoi varmistamaan oman koneen
turvallisuuden.

Maanpuolustuskiltojen liitto järjesti lokakuisena lauantaina jo kuudennen kiltatiedottajien koulutuspäivän.
Tänä vuonna nuuskittiin netin tietoturvan sudenkuoppia ja haettiin ryhtiä, varmuutta ja tehokkuutta verkkoviestintään. Välillä loikattiin ulos omalta viestinnälliseltä
mukavuusalueelta ja mietittiin, miten sen ulkopuolella pärjätään.
Ryhmätyönä laadittiin killalle hiukan erilainen, luovuuteen ja inspiraatioon virittävä viestintästrategia. Innokas työskentely ja puheensorina
vain kiihtyi iltapäivää kohti. Toivottavasti se jatkuu kiltojen viestinnällisenä yhteistyönä. Parhaiten opimme toinen toisiltamme.
Ensi vuonna syvennytään perinteiseen printtiviestintään. ToiRyhmätyöt olivomuksia sen sisällöksi voi lähettää sähköpostiin toimisto@
vat hyviä. Yllätyin
mpkl.fi
miten paljon sain lisää
ideoita muilta kiltalaisilta.
Näiden
koulutuspäiOlipa mukavaa
vien anti on papuuhastella!
rempi kuin monella kaupallisella
kurssilla.
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Pääesikunnan henkilöstöosastolta verkkotyöskentelykoordinaattori Tiina Willman piti lupauksensa. Hänen
mukaansatempaava esityksensä sai aikaan hyvän
pöhinän koko iltapäiväksi. Käytiin läpi kiltatiedottajan
erilaiset roolit, killan arvot ja perusviestit, viestinnän
kohderyhmät ja viestintäkanavat. Laadittiin killan viestintäsuunnitelma erilaisiin tilanteisiin ja valittiin kuhunkin sopivat kanavat, kohderyhmät ja viestinviejät.

Teuvo
oli aivan asiantuntija. Kokonaiskuva
turvariskeistä ja niiden
hallinnan tärkeydestä
tuli selväksi.

Tiina sai minut miettimään
viestintää uudelta
kannalta.

Tietoturva

Web-asiantuntija ja -valmentaja Teuvo Väisänen Tieturi Oy:stä
valjasti kiltatiedottajat netin tietoturvaan. Hän iskosti mieleen sen
tosiasian, että tietokoneen käyttöturvallisuuden eteen on tehtävä
työtä koko ajan. Välillä liuta merkillisiä lyhenteitä ja ammattislangia lenteli rutkasti jakauksen yläpuolella (reititin, bios, ajuri,
apuohjelmisto, javascript, owasp, incognito-tila jne.), mutta monta
tärkeää perusviestiä herätti miettimään toimintaa verkossa.

Tietoturvasta
En varmasti ole
riittäisi opiskeltavaa
ainoa killan puheenjohkoko päiväksikin.
taja, jolle vastuu tiedottamisesta ”putoaa syliin”. Kiitos
näistä kursseista!

* Hyvä perusta tietoturvalle on varmistaa, että laitteistosi
ja sen ohjelmistot ovat ajan tasalla. Päivitä käyttöjärjestelmäsi säännöllisesti. Opettele virustorjunnan ja
palomuurin asetukset.
* Opettele välttämään verkon yleisimmät vaarat. Älä ole
liian luottavainen netin sisältöön.
* Varmista, että selaimesi ja yksityisyytesi asetukset ovat
kunnossa. Piilota oman wlanisi verkko.
* Huolehdi tunnuksistasi ja salasanoistasi. Älä anna nettiselaimesi tallentaa salasanoja tai lomaketietoja, älä
lankea siihen ”käytön helppouteen”. Keksi itsellesi jokin
oma muistisääntö, jolla luot salasanat kuhunkin palveluun. Tee säännöstä sellainen, että siinä on jotain, jonka
vain sinä tiedät ja ota siihen mukaan osa käyttämästäsi
palvelusta. Näin sinun ei tarvitse tallentaa salasanojasi
mihinkään ja saat samalla säännöllä kaikkiin palveluihin erilaisen salasanan. Ei tarvitse muistaa kuin se oma
sääntö. Jos käytät eri palveluissa samaa salasanaa, riittää, kun yksi palvelu murretaan ja verkkoidentiteettisi
on varastettu.
* Opettele yksityisyysasetukset somessa. Mieti vähintään kolmesti, mitä siellä kerrot. Kertoisitko saman
ruuhkabussissa? Netissä kuulijoita on paljon enemmän.
Valikoi. Kaikkiin some-palveluihin ei ole pakko mennä.
Opettele hyvän käyttäytymisen säännöt netissä.
* Käytä työasioihin ja yksityisasioihin eri nettiselainta!
* Jos joudut käyttämään vierasta tai yleisessä käytössä
olevaa konetta, esimerkiksi lomamatkalla, muista tyhjentää selainhistoria, kun lopetat käytön.
* Tutustu Viestintäviraston sivustoon www.cert.fi, sieltä
saat paljon tietoturvavinkkejä.
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Lippujuhlapäivän mitalistit
Maanpuolustuskiltojen liitto huomioi Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä kiltatyössään ansioituneita henkilöitä. Moni vapaaehtoisen
maanpuolustustyön arvokas
toimija sai 4.6. rintaansa liiton
esityksestä myönnetyn valtiollisen kunniamerkin, kilta-ansiomitalin tai liiton
myöntämän kiltaristin.
Valtiollinen kunniamerkki
Kajander Erkko, Helsinki, Rannikkojääkärikilta ry
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan komentajamerkki SVR K
Jalovaara Osmo, Espoo, Lentosotakoulun Kilta ry
Suhonen Seppo, Oulu, Pohjan Pioneerikilta ry
Suomen Leijonan ritarikunnan 1. luokan ritarimerkki SL R I
Järvinen Eino, Säkylä, Porin Prikaatin Kilta
Suomen Leijonan ritarikunnan ritarimerkki SL R
Rantala Esko, Tampere, Autojoukkojen Tampereen Kilta ry
Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi SL Ar

Kilta-ansiomitali
Aaltonen Osmo, Lieto, nro 1273
Andersen Jan Brun, Bagsværd Tanska, nro 1274
Arvonen Arto, Somero, nro 1275
Hakkarainen Arno, Vantaa, nro 1276
Hannula Mika, Tampere, nro 1277
Honkamaa Sakari, Helsinki, nro 1278
Kampestuen-Berntzen Finn, Oslo Norja, nro 1279
Kesäläinen Timo, Oulu, nro 1280
Kivinen Timo, Tuusula, nro 1281
Kolstela Risto, Hollola, nro 1282
Niinistö Sauli, Helsinki, nro 1283
Olson Tom, Sollentuna Ruotsi, nro 1284
Pastinen Erkki, Jyväskylä, nro 1285
Pipinen Juha, Jyväskylä, nro 1286
Salminen Pekka, Vahto, nro 1287
Simola Veikko-Kustaa, Hollola, nro 1288
Slotte Kristiina, Espoo, nro 1289
Uhari Jukka, Tampere, nro 1290

Hopeinen kiltaristi
Aho Olli, Porvoo, Suomenlahden Merivartiokilta ry
Alanne Jorma, Lahti, Ratsumieskilta ry
Alm Juha, Iitti, Karjalan Prikaatin Kilta ry
Glader Pauli, Vaasa, Vaasan kiltapiiri ry - Vasa
gillesdistrikt rf (Honoris causa)
Haanpuu Jarko, Helsinki, Suomenlahden Merivartiokilta ry
Hukkataival Jyrki, Espoo, Suomenlahden Merivartiokilta ry
Inkilä Petri, Kouvola, Karjalan prikaati (Honoris causa)
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Järvinen Rauno, Turku, Tykistöprikaatin Kilta ry
Kankaro Jukka, Kankaanpää, Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry
Kauppinen Seppo, Vaasa, Vaasan kiltapiiri ry - Vasa gillesdistrikt rf
(Honoris causa)
Kettunen Erkki, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin prikaatin kilta ry
Kolkkala Simo, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin prikaatin kilta ry
Komulainen Ari, Lieksa, Lieksan Rajakilta ry
Korpela Jorma, Vaasa, Vaasan kiltapiiri ry - Vasa gillesdistrikt rf
(Honoris causa)
Kortelainen Reijo, Lieksa, Lieksan Rajakilta ry
Koskinen Torsti, Helsinki, Helsingin Laivastokilta ry
Kymäläinen Reijo, Porvoo, Suomenlahden Merivartiokilta ry
Lahnaoja Timo, Torittu, Ratsumieskilta ry
Lehto Jaakko, Turku, Tykistöprikaatin Kilta ry
Lentilä Riitta, Espoo, Helsingin Sotilaskotiyhdistys (Honoris causa)
Lieppinen Ari-Pekka, Espoo, Suomenlahden Merivartiokilta ry
Lihavainen Pentti, Joensuu, Ratsumieskilta ry
Matikkala Antti, Helsinki, Ratsumieskilta ry
Mäkelä Aaro, Helsinki, Reserviupseeriliitto ry (Honoris causa)
Nieminen Jukka, Turku, Tykistöprikaatin Kilta ry
Oinonen Raimo, Lieksa, Lieksan Rajakilta ry
Parviainen Jari, Kouvola, Karjalan prikaati (Honoris causa)
Pasonen Juha, Otava, Rakuunakilta ry
Penttilä Torsti, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin prikaatin kilta ry
Piela Arto, Porvoo, Suomenlahden Merivartiokilta ry
Pärepalo Tapio, Joensuu, Ratsumieskilta ry
Rajala Esa, Kouvola, Karjalan prikaati (Honoris causa)
Salo Osmo, Helsinki, Rakuunakilta ry
Saviranta Raimo, Lieksa, Lieksan Rajakilta ry
Seppälä Jussi, Helsinki, Ratsumieskilta ry
Söderlund Fredrik, Lappeenranta, Rakuunakilta ry
Valtonen Veikko, Turku, Tykistöprikaatin Kilta ry
Vesanto Pertti, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin prikaatin kilta ry
Vettenranta Ville, Kankaanpää, Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry
Vuolle Tapio, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin prikaatin kilta ry
Ylisippola Erkki, Kauhava, Rakuunakilta ry

Pronssinen kiltaristi
Elonen Markku, Lahti, Ratsumieskilta ry
Harri Jarkko, Jämijärvi, Kankaanpään Seudun
Tykistökilta ry
Hiltunen Heikki, Kuopio, Karjalan Lennoston Kilta ry
Härmälä Leo, Kankaanpää, Kankaanpään Seudun
Tykistökilta ry
Juutila Harri, Kouvola, Karjalan Prikaatin Kilta ry
Makkonen Petri, Joensuu, Ratsumieskilta ry
Mustonen Antti-Pekka, Harjumaa Viro, Rakuunakilta ry
Nepponen Juha, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin prikaatin kilta ry
Ruuskanen Eila, Sastamala, Tykistöprikaatin Kilta ry / Vammalan
Seudun Tykistökilta
Vauhkonen Mikko, Juuka, Lieksan Rajakilta ry
		
Liitto onnittelee!

Maanpuolustuskiltojen liitto ja Etelä-Suomen kiltapiiri järjestävät vuosittain perinteisen buffet´n Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä
4.6. Helsingissä. Ritarihuoneelle saapui juhlavieraita noin 150. Osa huomionosoituksista luovutettiin tässä tilaisuudessa. Kuvassa vasemmalta Erkko Kajander, Seppo Suhonen, Osmo Jalovaara, Arno Hakkarainen, taustalla kiitospuhetta pitämässä Mika Hannula, Kristiina
Slotte, Torsti Koskela, Riitta Lentilä ja Aaro Mäkelä. Kuva: I-K. Maaniittu

Kilta-ansiomitali

Puolustusministeri myöntää kilta-ansiomitalin MPKL:n esityksestä. Kilta-ansiomitali on tompakkia. Mitalin etupuoli kuvaa heraldista ruusua keskiosassaan tornikuvio syvennyksenä. Mitalin läpimitta on
35 mm ja paksuus 3 mm. Mitalin kääntöpuolella on juokseva numero. Mitaliin
kuuluu 31 mm:n levyinen nauha, jossa
on sinisellä pohjalla kaksi pystysuuntaista
sakarakuvioista valkoista raitaa. Kilta-ansiomitalia kannetaan nauhassa kunniamerkin tapaan, virkapuvussa myös nauhalaattana. Kilta-ansiomitalin yhteydessä
luovutetaan liiton puheenjohtajan allekirjoittama kunniakirja.
Maanpuolustuskiltojen liitto ry luovutti kilta-ansiomitalin tasavallan presidentti Sauli
Niinistölle elokuussa Mäntyniemessä. Presidentti kävi MPKLn edustajien kanssa lämminhenkistä keskustelua vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Hän osoitti olevansa
hyvin perillä liiton ja sen jäsenkiltojen tekemästä työstä ja lausui tapaamisessa arvostuksensa tälle tärkeälle toiminnalle. Kilta-ansiomitalin presidentille luovutti liiton
puheenjohtaja Pauli Mikkola (alakuvassa oik.). Mukana tilaisuudessa olivat myös 1.
varapuheenjohtaja Marko Patrakka, 2. varapuheenjohtaja Matti Mikkonen sekä toiminnanjohtaja Henry Siikander. Kuvat: Presidentin kanslia

Kiltaristi

Maanpuolustuskiltojen liitto myöntää kiltaristin jäsenkiltojensa kiltaveljille ja -sisarille sekä vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja henkilöille. Kilta tai kiltapiiri tekee
ehdotuksen liiton palkitsemistoimikunnalle. Liittohallitus voi myöntää honoris
causa kiltaristin myös yhteistyötahojen jäsenille liiton palkitsemistoimikunnan esityksestä. Yrjön ristin -muotoisen nelisakaraisen ristin 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. Kiltaristiä
kannetaan nauhassa kunniamerkin tapaan ja nauhaa voidaan kantaa myös nauhalaattana. Kiltaristin yhteydessä luovutetaan liiton puheenjohtajan allekirjoittama
kunniakirja.
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Sotavahinkosäätiö
palkitsee kiltatyöstä
Sotavahinkosäätiö myöntää vuosittain
tunnustuspalkintoja henkilöille ja yhteisöille, joiden saavutukset maanpuolustuksen hyväksi ovat poikkeuksellisen merkittäviä. Palkintoja myönnetään
Maanpuolustuskiltojen liitossa, Kadettikunnassa, Suomen Reserviupseeriliitossa
ja Reserviläisliitossa tehdystä maanpuolustustyöstä. MPKL:n palkituista löydät
pidemmät perustelut mpkl.fi-uutispalstalta. Jokaisen palkintosumma oli 2.000
euroa.

Kaakkois-Suomen Viestikilta ry
Lokki-museon kunnostus, ylläpito ja
opastettujen yleisökierrosten järjestäminen.

Rakuunakilta ry
Rakuunoiden perinnepäivien järjestäminen ja perinneratsastusharrastuksen edistäminen Lappeenrannassa.

Karjalan Prikaatin Kilta ry
JR 8:n perinteiden ylläpito.

Mikko Lahtinen

Kiltasisartoimikunta

Pitkäaikainen ja pyyteetön perinnetyö
Kuivasaaren ja sen museotykkien sekä
kaluston ylläpidossa. Lahtinen on toiminut lisäksi yhtenä kohteen pääoppaista.

Aktiivinen yhteistyö Viron Naiskodukaitseliit’n Saarenmaan naiskodukaitsen kanssa.

Sotavahinkosäätiö

Sotavahinkosäätiön syntytausta
liittyy talvisotaan. Suomessa perustettiin talvisodan tuhojen korjausta
rahoittamaan kaksi sotavahinkoyhdistystä. Yhdistysten toiminta jatkui
jatkosodan ja Lapin sodan aikana.
Sotavahinkoyhdistykset korvasivat
lakisääteisellä palovakuutuksella vakuutettujen talojen ja irtaimistojen
vauriot täysimääräisesti. Kun tuhot
oli saatu korjattua, jäljelle jääneet
varat siirrettiin vuonna 1954 perustettuun Sotavahinkosäätiöön, joka
on tukenut merkittävin apurahoin ja
avustuksin sotiemme veteraaneja.
Maanpuolustuspalkintojärjestelmä syntyi vuonna 2009. Säätiön
puheenjohtaja on vakuutusneuvos
Peter Küttner ja varapuheenjohtaja
ekonomi Jaakko Valve.

+DQVVLQ-XNND
Vuoden	
  2014	
  Hanssin-‐Jukka	
  kalentereiden	
  6laukset:	
  jarmo.alanko@gmail.com	
  
Hinta	
  10€	
  /	
  kpl	
  alv	
  0%	
  +	
  pos6tuskulut.	
  Isompien	
  määrien	
  osalta	
  pyydä	
  tarjous.	
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Pv:n pute pirisee
Uusiin tehtäviin:

* kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala
luovutti merivoimien komentajan tehtävät seuraajalleen, kontra-amiraali Kari
Takaselle 31.10. merivoimien esikunnassa
Turussa
* everstit Mikael Feldt Tykistöprikaatin
komentajaksi ja Pertti Lahtinen maavoiMerivoimien uusi
mien esikuntaan tykistöntarkastajaksi
komentaja on kont* everstiluutnantit Kari Pietiläinen Kainuun ra-amiraali Kari
Takanen. Kuva: Puoprikaatin esikuntapäälliköksi, Sami-Antti
lustusvoimat
Takamaa Etelä-Karjalan aluetoimiston
päälliköksi, Janne Jaakkola Porin prikaatin esikuntapäälliköksi, Jukka Kentala pioneerirykmentin komentajaksi, Aki Hotti
Salpausselän it-patteriston komentajaksi ja Juha Pekka Mäkelä Tammisaaren rannikkopataljoonan komentajaksi
* majuri Tuukka Elonheimo hävittäjälentolaivue 21:n komentajaksi Satakunnan lennostossa
Keväällä ja kesällä 2013 kotiutuneet varusmiehet antoivat
varusmiesten loppukyselyssä kaikkien aikojen parhaimmat
arvosanat puolustusvoimien antamasta koulutuksesta ja
varusmiespalvelusajastaan. Palkattu henkilöstö sai arvosanaksi 4,1 arvoasteikolla 1-5. Varusmiesten antama palaute
puolustusvoimien koulutuskulttuurista ja koulutuksen
laadusta sekä palkatun henkilöstön että varusmiesjohtajien toiminnasta on pidemmällä aikavälillä jatkuvasti
parantunut. Armeija-aika koetaan kokonaisuudessaan
positiivisena asiana. Varusmiehistä 85% totesi saaneensa
myönteisiä kokemuksia varusmiespalveluksesta. Myös
maanpuolustustahto on edelleen pysynyt korkealla tasolla:
4,0 arvoasteikolla 1-5.
Varusmiespalveluksen keskeyttämisten määrä on ollut
lievässä laskussa vuodesta 2008 alkaen, jolloin palveluksen
keskeyttämiset olivat suurimmillaan 19 %. Palveluksen suorittaa 78 % ikäluokan miehistä perustuen 1982 syntyneen
ikäluokan tilastoon. Kesäkuussa saapumiserän 1/12 viimeisten varusmiesten kotiuduttua tilastoitiin koko palvelusaikana 16,7 % poistuma. Siviilipalvelukseen hakijoiden määrä on
pienentynyt noin sadalla henkilöllä edellisestä vuodesta.
Eurooppalainen puolustusyhteistyö syvenee myös journalismin alalla. PV isännöi lokakuussa kolmipäiväistä Euroopan sotilaslehtien vuosikokousta Helsingissä. Suomeen
saapui 46 sotilaslehden päätoimittajaa tai toimituspäällikköä 12 eri maasta.
Vuoden 2013 tietojärjestelmäalan valmiusharjoituksen
T13TO13 teemana on kyberturvallisuus verkostossa. Harjoitus simuloi valtakunnallisten alan toimijoiden yhteistyötä
kyberuhkan vallitessa. Tavoitteena on kehittää yhteistoimintaa ja toimintatapoja. PV johti syyskuun lopussa harjoituksen, johon osallistui yli sata organisaatiota ja 250 henkilöä. Ministeriöiden ja virastojen lisäksi mukana oli yrityksiä
ja yhteisöjä muun muassa finanssialalta, terveydenhuollon,
tietotekniikan ja -liikenteen sekä logistiikan aloilta. Harjoituskokemukset analysoidaan vielä tänä vuonna.

Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja ovat aloittaneet Ruotsissa
yhteispohjoismaisen erikoisjoukkojen lääkintäkoulutuksen. Koulutus kestää 20 viikkoa. Koulutuksesta käytetään
nimeä Nordic Nato Special Operations Combat Medic
(N-NSOCM). Koulutus on pohjoismaisen puolustusyhteistyön (NORDEFCO) alaista toimintaa. Tarkoituksena on
tuottaa erikoisjoukkojen operatiivisiin ryhmiin lääkintäaliupseereita, jotka kykenevät muun muassa Naton määrittelemien suorituskykyvaatimusten mukaisiin taisteluensiavun hengenpelastaviin toimenpiteisiin. Koulutukseen on
valittu 16 henkilöä osallistuvista maista. Suomella on neljä
oppilaspaikkaa ja osallistujat palvelevat puolustusvoimien
aliupseerien tehtävissä Utin jääkärirykmentissä ja Suomenlahden meripuolustusalueella.
Ilmavoimien kansainvälinen valmiusyksikkö läpäisi toistamiseen Naton evaluoinnin. Yksikön suorituskyky ja osaaminen arvioitiin syyskuussa Kuopiossa, Rissalan tukikohdassa.
Arvioinnin perusteella yksikkö lunasti jatkon viralliselle
kelpuutukselle osallistua kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin osana Naton monikansallista operaatiota. Yksikön
toimintaa seurasi usean päivän ajan yli sata arvioijaa eri
Nato- ja rauhankumppanimaista.
Puolustusvoimat järjestää maaliskuussa 2014 Kansainvälisen Sotilasurheiluliiton (CISM) 52. sotilaiden hiihdon
maailmanmestaruuskilpailut Sodankylässä ja Levillä. Kilpailulajeina ovat Sodankylän Kommattivaarassa hiihto,
ampumahiito, hiihtosuunnistus ja partiohiihto, Levillä
suurpujottelu. Kilpailuihin odotetaan osallistuvan noin 250
urheilijaa sekä 120 joukkueiden johtohenkilöä noin 20 eri
maasta. Kilpailut järjestää jääkäriprikaati ja maavoimien
esikunta. Kilpailujen suojelijana on tasavallan presidentti
Sauli Niinistö.
Puolustusvoimien Varusmies-elokuva on voittanut kultaisen sapelin sotilaselokuvien sarjassa Puolan Varsovassa
järjestetyillä filmifestivaaleilla. Hopeisen sapelin sai italialainen The second Atlantic crossing -elokuva ja pronssisen
tsekkiläinen Afganistan, land of peace and swords -elokuva.
Filmifestivaalin järjestivät Puolan kansallinen maanpuolustuskorkeakoulu ja sotatieteellinen seura (Defence Knowledge Society).
Kokonaisturvallisuuden kaikki osa-alueet kattava perusteos
Turvallinen Suomi - Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta on päivitetty. Artikkeleissa käydään nyt yksityiskohtaisemmin läpi Maanpuolustuskurssien opetuksen
aihe-alueita, ja se laajentaa, taustoittaa ja selvittää Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (YTS 2010) esiteltyjä kokonaisturvallisuuden osia. Julkaisu löytyy kokonaisuudessaan
nettiosoitteesta www.pv.fi /kokonaisturvallisuus

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

Tilaa
lehti,
joka
ampuu
kovilla.

KYLLÄ KIITOS!
Tilaan Suomen Sotilaan

/

2013 alkaen

Maanpuolustuskiltalaiselle hinta
vain 57 € (sis Alv 10%)
TILAA NYT
Tilaajan tiedot:
Nimi: ________________________________________

Postimaksu
maksettu

KUSTANNUS OY
SUOMEN MIES

Täytä ja lähetä
oheinen kuponki

00003 HELSINKI

tai soita tilaus
(03) 4246 5334

Osoite: ______________________________________

tai faxaa (03) 4246 5341

Postinro:_____________________________________
Postitoimipaikka: _____________________________
Puh. nro _____________________________________
Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa.

Vastauslähetystunnus
nro 5007541

Voit tilata myös
sähköpostitse
asiakaspalvelu@
kustantajapalvelut.fi

