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Pohjanmaalla maanpuolustushenki
on voimissaan

M

aanpuolustustyölle
Pohjanmaalla (Pohjanmaa tässä entisten Vaasan läänin
ja Pohjanmaan sotilasläänin sekä nykyisen Pohjanmaan
aluetoimiston alueen kolme nykyistä maakuntaa) on hyvät lähtökohdat,
sillä väestö on erittäin isänmaallista ja maanpuolustushenkistä. Tämän
ovat myös aiemmat sotilasläänin komentajat ja aluetoimiston päälliköt
sekä tehtävänsä vastaanottaessaan
että sen seuraajalleen jättäessään todenneet.

Tunnemme myös suurta kunnioitusta
sotaveteraaneja kohtaan, ja maanpuolustusjärjestöt ovat tiiviissä yhteistyössä sotaveteraanijärjestöjen kanssa.
Perinteen keruu aloitettiin Vaasassa
hyvissä ajoin veteraanien toimesta.
Pohjanmaan Maanpuolustuskillan ylläpitämä Vaasan sotaveteraanimuseo
sai veteraanien spontaanien lahjoitusten ansiosta poikkeuksellisen rikassisältöisen, runsaan ja merkittäviä harvinaisuuksia sisältävän kokoelmansa.
Nykyisin esineistön luovuttajina ovat
veteraanien jälkeläiset.

Aktiivisessa maanpuolustuskentäsMaanpuolustushengen vahvuudesta
sä myös minun tieni on johtanut yhMaanpuolustushengen
kertoo myös tiivis paikallinen ja aluteistyöhön alueemme veteraani- ja
eellinen yhteistyö maanpuolustusjärvahvuudesta kertoo
maanpuolustusjärjestöjen
kanssa.
jestöjen kesken. Hyvänä esimerkkinä
Työssäni
Vaasan
maakunta-arkiston,
myös tiivis paikallinen
toimii Pohjanmaan Maanpuolustusnykyisen Kansallisarkiston Vaasan
ja
alueellinen
yhteistyö
killan Vaasassa järjestämä Tammisuntoimipaikan johtajana autan järjesmaanpuolustusjärjestöjen
nuntain juhla, joka on 2000-luvulla
töjä dokumentoimaan toimintaansa
kehittynyt killan vuosipäivänjuhlasta
ja tallentamaan asiakirja-aineistojaan
kesken.
koko järjestökentän yhteiseksi maantutkimuksen käyttöön. Tehtävät Pohpuolustusjuhlaksi. Kun kilta laskee osana juhlallisuuksia
janmaan Maanpuolustuskillassa ja Vaasan kiltapiirissä johmaanpuolustustyölle omistetun muistoseppeleen Kasartivat myös Maanpuolustuskiltojen liiton hallituksen jäsemintorin Perinnemuurille, järjestöjen 20–25 lippua käsittänyyteen valtuustokauden jatkoksi.
vä lippulinna on kunniavartiossa paikalla.
Tärkeä osa veteraanien ja lottien työn ja uhrausten kunniYhteen hiileen puhaltaminen näkyy Vaasassa myös kanoittamista on perinteiden vaaliminen ja uusien sukupolvien
sallisten juhlapäivien tilaisuuksien järjestelyissä, joihin
perehdyttäminen omaan historiaamme ja maanpuolustukmaanpuolustusjärjestöt osallistuvat yhdessä aluetoimissen tärkeyteen. Historiantutkijana minun on helppo allekirton, kaupungin ja seurakunnan kanssa. Itseohjautuvasjoittaa tuo lause. Työtehtävät johdattivat minut maanpuoti muodostunut yhteistyöryhmä kokoontuu kahdesti vuolustusjärjestöjen jäsenyyteen, mutta kannustimena olivat
dessa kartoittamaan edessä olevat tapahtumat ja tekemään
myös henkilökohtaiset, sukuni sotakokemukset. Maanpuoniitä koskevat järjestelyt.
lustushenki elää Pohjanmaalla vahvana, myös minussa.

Arja Rantanen,
Maanpuolustuskiltojen liiton hallituksen jäsen
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n Rotuaarin esiintymislavalla
MPK:n Pohjois-Suomen soittokunta, Oulun sotaveteraanikuoro, edessä johtamassa soittokunnan kapellimestari Petri Aho, oikeassa
reunassa liput.

n TEKSTI JA KUVAT: SEPPO SUHONEN

Oulun talvi täyttyi
isänmaallisista
juhlista
Perinteiset isänmaalliset sotaveteraanien ja koko kansan muistojuhlat saivat kevättalvella 2020
Oulussa erityistä juhlavuutta.
Valtakunnallisen sotaveteraaniviikon avaus tapahtui Oulun kävelykadulla Rotuaarilla 7.3.2020.
Sotaveteraaniviikon päätteeksi vietettiin 13.3. talvisodan päättymisen 80-vuotismuistopäivän
juhlaa.
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I

tsenäisyytemme säilymisen, sen puolesta henkensä antaneiden sankarien, sotiemme veteraanien
ja Suomen jälleenrakentajien kunniaksi sotaveteraaniviikkoa ja talvisodan päättymisen muistojuhlaa järjestetään
viimeisiä kertoja nykymuotoisesti.
Tapahtumia pyritään jatkossa yhdistelemään yhteisiksi perinne- ja
muistopäiviksi. Tapahtumien järjestämisvastuita ja perinteiden vaalimista ollaan siirtämässä nuorempien toimijoiden vastuulle.

Valtakunnallisen
sotaveteraaniviikon
avaus Oulussa
Valtakunnallista sotaveteraaniviikkoa on vietetty Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlavuodesta 1967
alkaen. Tällä kertaa viikon avaus järjestettiin Oulussa keskustan
kävelykadulla Rotuaarin aukiolla
7.3.2020. Avajaistilaisuus alkoi lippukulkueen ja kutsuvieraiden saapumisella aukiolle pitkin kävelykatua. Suomen lippu oli kärjessä, sitä
kantoi Pohjois-Suomen Kiltapiiri
ry:n puheenjohtaja Juha Mikko-

nen. Seuraavana oli Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n lippu kantajanaan Pohjan
Pioneerikilta ry:n jäsen Pasi Parkkila. Lippuja seurasi Pohjois-Suomen Eskadroonan kaksi ratsua lippuvartioina. Niitä seurasi kutsuvieraiden joukko, jossa mukana oli runsaasti
kunnioitettuja sotiemme veteraaneja. Osa veteraaneista oli pyörätuolissa, ja heitä avustivat
mm. eri alueen kiltojen jäsenet. Lippukulkue
saapui aukiolle MPK:n Pohjois-Suomen soittokunnan soittaman Suomen ratsuväen marssi
30-vuotisessa sodassa tahdissa.
Avajaistilaisuuden aluksi MPK:n soittokunta soitti Jääkärimarssin.
Tervehdyssanat lausui Pohjois-Pohjanmaan
Sotaveteraanipiiri ry:n puheenjohtaja Reijo
Sallinen.
MPK:n soittokunta esitti Oulun kantaesityksenä Talvisodan vänrikit -kappaleen.
Sotaveteraaniviikon avasivat Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen ja
Suomen Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja Aarno Strömmer.
Oulun sotaveteraanikuoro ja MPK:n Pohjois-Suomen soittokunta johtajanaan kapellimestari Petri Aho esittivät Sillanpään marssilaulun ja Veteraanin iltahuudon.
Tilaisuus päättyi MPK:n soittokunnan esittämään marssiin Muistoja Pohjolasta. Sen tahdissa liput, ratsukot ja kutsuvieraat poistuivat
Oulun kaupungin isännöimään kahvitilaisuuteen Aleksinkulmaan. Kahvitilaisuudessa Oulun kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen.
Reijo Sallinen piti tilaisuuden lopuksi kiitospuheen. Seppo Suhonen oli sotaveteraaniviikon avajaisten järjestelytyössä mukana.

n Valtakunnallisen sotaveteraaniviikon avaustilaisuus Rotuaarilla, liput
saapumassa Rotuaarin aukiolle, kärjessä Suomen lippu Juha Mikkosen
kantamana ja Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin lippu Pasi Parkkilan kantamana, lippujen takana Pohjois-Suomen Eskadroonan ratsukot lippuvartioina ja kutsuvieraiden lippukulkue, eturivissä kunnioitettuja sotiemme veteraaneja.

Talvisodan päättymisen
80-vuotismuistojuhla
Veteraanijärjestöjen, seurakuntien, sotilaskodin, Puolustusvoimien ja Oulun kaupungin
lisäksi tapahtumien järjestämisessä aktiivisesti oli nyt mukana Pohjois-Pohjanmaan senioriupseerit PPSU. Yhteistyössä olivat mukana
myös Oulun seudun rauhanturvaajat, alueen
kaikki maanpuolustusjärjestöt, ja esiintymässä oli perinteisesti Oulun sotaveteraanikuoro.
Talvisodan päättymisestä tuli kuluneeksi 80 vuotta 13.3.2020. Muistojuhla päättää
sotaveteraaniviikon, ja sen valtakunnallinen
pääjuhla oli Lappeenrannassa. Itsenäisyytem-

n Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja Aarno Strömmer (kuvassa
keskellä) avaamassa sotaveteraaniviikkoa, vasemmalla hänen avustajansa Seppo Salmenkaita ja oikealla Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja
Erkki Heikkinen.
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n Seppelepartiot ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinna.

n Puolustusvoimien seppelettä laskemassa vasemmalta majuri Tarmo Kyllönen,
kenraalimajuri Pertti Puonti ja yliluutnantti Keijo Kallunki
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me säilymisen puolesta taistelleiden
kunniaksi järjestettävä muistopäivä
juhlineen on tärkeä osa veteraaniperinnettä. Talvisodassa kaatui 23 157
suomalaista ja haavoittui n. 45 000,
joista n. 10 000 jäi invalidiksi. Kotirintamalla kuoli 956 ja haavoittui 1
856 ihmistä.
Juhlapäivän ohjelma Oulussa
muodostui perinteikkäästä kunniavartiosta, maanpuolustusjärjestöjen
lippulinnasta, hartaustilaisuudesta
ja seppeleiden laskusta muistomerkille Intiön sankarihautausmaalla.
Kunniavartion muistomerkillä hoiti P-P maakuntakomppania päällikkönsä Sami Mattilan johdolla. Lapin lennosto teki klo 12 ylilennon
F/A-18 Hornet -koneella. Alkuperäisen suunnitelman mukaan ylilento
piti tapahtua yhteisvoimin Ruotsin
ilmavoimien JAS 39 Gripen -koneen
kanssa. Yhteisesti suoritettava ylilento liittyi talvisodan tapahtumiin.
Talvisodan aikana Pohjois-Suomen
ilmapuolustuksessa oli mukana mer-

kittävällä panoksella ruotsalaisten
vapaaehtoisten lentorykmentti F19,
joka vastasi Pohjois-Suomen hävittäjätorjunnasta,
lentorynnäköistä
ja ilmatiedustelusta kaksi kuukautta talvisodan loppuvaiheessa. Mutta
Oulussa oli sankka lumipyry, ja säätila esti ruotsalaisten mukanaolon ylilennossa.
Sankarihautausmaan tilaisuudessa piti olla mukana Pohjois-Suomen
Eskadroonan ratsukot ensimmäistä
kertaa vetämässä maanpuolustusjärjestöjen lippulinnaa. Ratsukot jäivät
pois koronavirusuhkan vuoksi. Samasta syystä Puolustusvoimien kielekkeinen valtiolippu lippuvartioineen jäi pois lippulinnasta. Suomen
lippu oli lippulinnassa ensimmäisenä
vierellään kaksi lippuairuetta. Lippulinnassa oli 30 eri maanpuolustusjärjestöjen lippua. Lippulinnaa komensi
Seppo Suhonen Pohjan Pioneerikillasta. Paikalle oli saapunut varsin iso
joukko oululaisia seuraamaan tapahtumaa Intiön sankarihautausmaalla.

Lapin lennosto teki klo 12 ylilennon F/A-18
Hornet -koneella.

n 105:n kynttilän sytyttäjät ryhmäkuvassa, vasemmalta eturivissä Matti Pehkonen, Kari Ahokas, Mika Kärki, toisessa rivissä vasemmalta Väinö Heikkala, Henrik
Hämäläinen, Seppo Suhonen ja takarivissä Roy Mattson.
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n Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen yhteistä seppelettä laskemassa Rintamaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja Onni Toljamo ja oikealla
Kari Ahokas Pohjan Jääkärikillasta.

Sankarihautausmaan tilaisuudessa musiikista vastasi Oulun sotaveteraanikuoro johtajanaan Mihkel
Koldits. Hartauspuheen piti rovasti
Hannu Ojalehto. Hartauspuheen jälkeen kuoro ja yleisö veisasivat isänmaan virren 577. Sankarimuistomerkille yhteisen seppeleen laskivat
veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt
sekä Puolustusvoimat oman seppeleen.
Talvisodan
80-vuotismuistopäivän ohjelmisto oli suunniteltu jatkumaan keskustan seurakuntatalolla, jossa oli vuorossa kahvitarjoilu
ja muistojuhla. Nämä jouduttiin perumaan valtioneuvoston suosituksen
mukaan koronaviruksen leviämisen
hillitsemiseksi. Oulun sotilaskotiyhdistys olisi järjestänyt kahvitilaisuuden. Musiikista olisi vastannut MPK:n
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n Oulun sankarihautausmaan muistomerkki ja 105 kynttilää, yksi kynttilä
jokaista talvisodan päivää kohden.

Pohjois-Suomen soittokunta, Madetojan musiikkilukio ja Oulun sotaveteraanikuoro. Juhlaesitelmöitsijäksi oli
lupautunut opetusneuvos Matti Rossi. Ennen varsinaista muistojuhlaa
veteraaneille oli tarkoitus jakaa Talvisota 80 -muistomitalit. Tapahtuman
järjestäjä Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit PPSU teki tilaisuuden perumispäätöksen tapahtumaan osallistuvien veteraanien suojelemiseksi
valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti.

Pahoittelimme peruutustoimenpidettä
ja toivoimme, että tästäkin koettelemuksesta selvitään kuten talvisodasta 80 vuotta sitten. Seurakuntatalon
ovella oli ilmoitus tilaisuuden peruuntumisesta, ja Seppo Suhonen vielä ilmoitti sankarihaudoilla tilaisuuden
peruuntumisesta. Lisäksi tilaisuuden
peruuntumisesta ilmoitettiin yleisissä
tiedotusvälineissä.
Pohjois-Pohjanmaan
Senioriupseerit PPSU toteutti 13.3. illalla 105
kynttilän sytyttämisen sankarihautausmaan muistomerkille, yksi kynttilä jokaista talvisodan päivää kohti.
Paikalla oli seitsemän PPSU:n jäsentä, joista muutamat ovat myös Pohjan
Pioneerikillan ja Pohjan Jääkärikillan jäseniä. Kynttilöitä sytytettäessä
oli kova tuuli, ja kynttilät jouduttiin
sijoittamaan muistomerkin sivustalle
tuulensuojaan.
Oulussa myöhemmin toteutettavaksi suunnitellut tapahtumat Oulun
sotaveteraanien 60-vuotisjuhla ja seminaari 28.3. jouduttiin perumaan,
kuten kansallisen veteraanipäivän
kansalaisjuhla 27.4., koronavirustilanteen vuoksi.

Rauhanturvaajaliitossa
panostetaan
vertaistukitoimintaan

R

auhanturvaaja on palveluksensa jälkeen veteraani, olipa hän alle
kolmekymppinen
tai
kypsemmän iän käivärä,
mies tai nainen. Uuden ajan veteraaneihin ei osata aina oikein suhtautua,
sillä ulkomailta palattua usein näkyviä vammoja ei ole eikä näkymättömiäkään. Itse asiassa valtaosa palaa
kotiin hyvissä voimissa, hyvillä mielin, vahvempana, ammattitaitoisempana ja kokeneempana ja hyvä niin.
Silti arkeen palaaminen tuottaa monelle vaikeuksia.
Jo noin parin vuosikymmenen
ajan Rauhanturvaajaliitossa on kehitelty ensin vapaaehtoisvoimin ja nykyään Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskuksen STEA:n rahoituksella vertaistukitoimintaa. Toiminta
on nostettu Rauhanturvaajaliiton kärkihankkeeksi.
Rauhanturvaaminen on muuttunut vaativammaksi kriisinhallinnaksi. Vuodesta 1956 lähtien lähes 50 000
suomalaista on palvellut rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä. Kaikkiin operaatioihin on liittynyt ja liittyy
sekä vaaratilanteita että arjen elämiseen liittyviä haasteita. Palvelusaika
vaikuttaa rauhanturvaajan ja hänen
läheistensä hyvinvointiin. Palvelusaika voi altistaa sekä rauhanturvaajat että heidän läheisensä stressille ja
traumaattisille kokemuksille. Riittävä tieto kuormittavista tekijöistä ennen palvelusta, palveluksen aikana ja
palveluksen jälkeen helpottavat kokemusten työstämistä ja jaksamista.
Yhteinen valmistautuminen voi tehdä palvelusajasta elämää rikastuttavan kokemuksen. Valmistautumatto-

denottoväline. Palvelu on maksutonta
ja soittaa voi 24/7 365 vrk vuodessa.
Vastaamassa on aina koulutettu vertaisfaitteri, jolla on omaa kokemusta
kriisinhallintapalveluksesta. Periaatteena luottamuksellisuus, ja voi asioida nimettömänä. Puhumme samaa
kieltä, eikä kaveria edelleenkään jätetä. Pyrimme rohkaisemaan yhteydenottoihin, sillä asioiden kanssa ei ole
hyvä jäädä yksin.

Tukipuhelin
020-7698 111
muus puolestaan saattaa kuormittaa
kohtuuttomasti.
Rauhanturvaajaliitto järjestää vertaistukea kaikille rauhanturvaajille
ikään ja sukupuoleen katsomatta, entisille ja nykyisille sekä heidän läheisilleen, nuorille ja iäkkäämmille. Vapaaehtoisella vertaistuella edistetään
rauhanturvaajien ja heidän läheistensä jaksamista ja hyvinvointia ennen palvelusta, palveluksen aikana ja
sen jälkeen. Usein yhteinen virkistystoiminta ja vertaistuki ehkäisevät ennalta mieltä painavien kokemusten
kasvamista liian suuriksi. Rauhanturvaajaliitto järjestää vertaistukitukihenkilöille koulutusta ja ohjausta.

Vertaistuen muotoja

Kotiuttamiskoulutukset ja tuki
läheisille
Rauhanturvaajaliiton
koulutetut
ryhmänohjaajat osallistuvat kotiutuneiden rauhanturvaajien palautekeskusteluihin useita kertoja vuodessa.
Puolustusvoimat kutsuu näihin tilaisuuksiin.
Läheisille järjestetään yhteistyössä Porin prikaatin kanssa tiedotus- ja
keskustelutilaisuuksia operaatioajan
haasteista. Rotaatiokoulutuksien aikana Rauhanturvaajaliiton vapaaehtoiset osallistuvat läheisten päivään
tiedottamalla vertaistuesta ja keskustellen osallistujien kanssa.
Yhteistyökumppanit
Rauhanturvaajaliitto tekee läheistä
yhteistyötä mm. seuraavien kumppanien kanssa:
• Puolustusvoimat/Porin prikaati
• Valtiokonttori
• Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri (HUS)
• Vammautuneet
Kriisihallintaveteraanit ry

Tukipuhelin 020-7698 111
Suomen Rauhanturvaajaliiton tukipuhelin on tärkeä vertaistuen yhtey-
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n Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna Oulun sankarimuistomerkillä,
lippulinnan edessä
seppelepartiot.

n TEKSTI JA KUVA: SEPPO SUHONEN

Itsenäisyyspäivän lippulinna
Oulun sankarihautausmaalla
Oulussa järjestettiin itsenäisyyspäivänä perinteisesti
kunniavartio, maanpuolustusjärjestöjen
lippulinna ja seppeleenlasku sankarihautausmaan muistomerkillä.
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K

unniavartion
toteutti Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakomppania.
Maanpuolustusjärjestö
jen lippulinnassa oli
noin 30 veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen lippua. Lippulinnan kärjessä oli Puolustusvoimien kielekkeinen
valtiolippu ja Suomen lippu, molemmilla lipuilla oli lippuvartiot. Lippulinnaa johti Roope Vuontisjärvi Oulun
reserviupseerikerhosta. Tapahtumaan
osallistui Oulun sotaveteraanikuoro. Hartauspuheen piti kappalainen
Petteri Tuulos Tuiran seurakunnasta. Kaiken kaikkiaan tilaisuudessa las-

kettiin yhdeksän seppelettä. Sankarimuistomerkille laskivat seppeleen
veteraanijärjestöt, Oulun kaupunki,
Oulun evankelisluterilaiset seurakunnat, maanpuolustusjärjestöt ja Puolustusvoimat. Lisäksi vakaumuksensa
puolesta kaatuneiden muistomerkille
laskivat seppeleen Oulun kaupunki,
Oulun evankelisluterilaiset seurakunnat ja kansalaisjärjestöt. Oulun Karjalaseura laski seppeleen Karjalaan jääneiden muistomerkille. Paikalle oli
saapunut runsaasti oululaisia seuraamaan tapahtumaa.

n Kunniavartiossa Pohjan
Pioneerikilta ry:n vuorolla vasemmalta Seppo
Suhonen, Jarmo Juutinen,
Tapani Hoppu ja Eljas
Kemppainen.

n TEKSTI JA KUVA: SEPPO SUHONEN

Jouluaaton kunniavartiot
Oulun sankarihautausmaalla

O

ulussa järjestettiin perinteisesti kunnen ja Eljas Kemppainen. Kiltapiirin toisen vuoron
hoiti Vääpelikillan Oulun osasto. Reserviupseerien
niavartio sankarihautausmaan muisensimmäisen vuoron hoitivat Pohjois-Pohjanmaan
tomerkillä. Kunniavartiovuorot alsenioriupseerit (PPSU) vahvistettuna ORUK:n jäsekoivat klo 16 ja päättyivät klo 20.40.
Vuoron pituus oli 20
nellä. Kunniavartiossa olivat Seppo
minuuttia, ja vuoroja oli yhteensä
Suhonen, Esko Junno, Matti PehPaikalla kävi
14. Kunniavartiossa olivat seuraakonen PPSU:sta ja Hannu Koivula
runsaasti
(ORUK).
vat tahot: aluetoimisto ja EVP-sotioululaista yleisöä,
Jouluaaton säätila oli hyvä, pienlaat, Sotilaskotisisaret, EVP-sotilaat,
ja jotkut toivat
sotaveteraanit, Pohjois-Pohjanmaan
tä pakkasta eikä tuulta juuri nimekoman kynttilänsä
maakuntakomppania (2 vuoroa),
sikään. Kunniavartiovuoro kului varOulun seudun rauhanturvaajat,
sin nopeasti. Paikalla kävi runsaasti
muistomerkille.
Pohjois-Suomen kiltapiiri (2 vuooululaista yleisöä, ja jotkut toivat
oman kynttilänsä muistomerkille. Puolustusvoimien
roa), Oulun reserviläiset (2 vuoroa), Pohjois-Pohjanlogistiikkayksikön Oulun varasto-osasto varusti remaan senioriupseerit (PPSU) ja Oulun reserviupseerit (ORUK).
serviläiset lumipuvuin ym. varustein. Kaikkien kunPohjois-Suomen kiltapiirin ensimmäisen vuoron
niavartiossa olleiden yhteinen mielipide oli, että oli
hoiti Pohjan Pioneerikilta ry. Kunniavartiossa olisuuri ilo ja kunnia hoitaa tämä mieliin painuva kunvat Seppo Suhonen, Tapani Hoppu, Jarmo Juutiniatehtävä.
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n TEKSTI JA KUVA: SEPPO SUHONEN

MPKL:n turvallisuuspoliittinen seminaari
2020

M

aanpuolustuskiltojen
liitto ry järjesti perinteisen TURPO 2020 -seminaarin Santahaminassa
1.2.2020 teemalla ”Venäjä”. Ajankohtaisen ja kiinnostavan aiheen vuoksi
seminaari kokosi jälleen Santahaminan auditorion täyteen maanpuolustushenkistä väkeä, yhteensä lähes 250
henkilöä eri puolilta Suomea. TURPO
2020 -seminaari oli järjestyksessä 44.
Seminaarin avaajana ja puheenjohtajana toimi MPKL ry:n puheenjohtaja
Marko Patrakka.
Aamupäivällä alustajina toimivat
seuraavat henkilöt edustaen oman
alansa asiantuntemusta ja aiheita:
• Millainen on tavallinen
venäläinen? Mitä hän ajattelee
ja miksi? Toimittaja Kerstin
Kronvall
• Venäjän talous,
tutkimuspäällikkö Iikka
Korhonen, Suomen Pankin
siirtymätalouksien tutkimuslaitos
• Venäjän poliittinen tilanne,
vanhempi tutkija Jussi Lassila,
Ulkopoliittinen instituutti

14
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Seminaarilounas nautittiin Maanpuolustuskorkeakoulun varuskuntaravintola Ignatiuksessa. Lounaan jälkeen
alustajina toimivat seuraavat henkilöt
edustaen oman alansa asiantuntemusta ja aiheita:
• Venäjän strateginen kulttuuri,
FT, yliopistonopettaja, eversti
evp. Martti J. Kari, Jyväskylän
yliopisto
• Venäjän sotilasstrategian
lähtökohtia/sotilasreformi
(uusi doktriini ml.), eversti
Esapekka Vehkaoja,
Pääesikunta (Alkuperäisessä
ohjelmassa tällä paikalla
alustajana oli Puolustusvoimien
tiedustelupäällikkö
kenraalimajuri Pekka
Toveri, mutta hän oli estynyt
sairastumisen vuoksi)
• Venäjän asevoimien ja kaluston
kehitys, eversti Esapekka
Vehkaoja, Pääesikunta

• Rajatoiminta EU:n itärajalla,
everstiluutnantti Jussi Napola,
Rajavartiolaitos
Alustajien varsin seikkaperäiset esitykset antoivat seminaariyleisölle hyvän
kuvan aihealueista. Alustukset herättivät paljon kysymyksiä, joihin alustajat
antoivat selkeät vastaukset, olivathan
he alansa korkean tason ammattilaisia.
Seminaariyleisö sai kokonaisvaltaisen
kuvan monelta eri osa-alueelta itäisestä naapurivaltiosta, sen asukkaista ja
toimintakulttuurista.
Alustusten jälkeen seminaariyleisö
sai esittää kysymyksiä alustajille. Iltapäivän lopuksi suurin osa luennoitsijoista osallistui paneelikeskusteluun.
Vilkkaat kysymyssarjat osoittivat seminaarin ja sen tämänvuotisten teemojen
olleen maanpuolustushenkistä seminaariyleisöä kiinnostavia.
MPKL:n puheenjohtaja Marko Patrakka kiitti lopuksi Maanpuolustuskorkeakoulua auditorion käyttöoikeudesta, alustajia hyvistä ja kiinnostavista
esityksistä ja yleisöä aktiivisesta keskustelusta. TURPO-seminaarit jatkuvat
taas vuoden päästä, ja seminaarin teema ilmoitetaan myöhemmin.
Kiitokset MPKL:lle hyvästä TURPO
2020 -seminaarista ja kaikille alustajille ajankohtaisista ja mieliin painuvista
esityksistä. Uskon, että kaikille tuli selväksi, missä mennään.

n Kuvassa ovat paneelikeskusteluun osallistuneet esitelmöitsijät pöydän takana vasemmalta lukien: FT, yliopistonopettaja, eversti evp. Martti J. Kari,
toimittaja Kerstin Kronvall, eversti Esapekka Vehkaoja ja everstiluutnantti
Jussi Napola. Vasemmassa reunassa MPKL:n puheenjohtaja Marko Patrakka
toimii paneelikeskustelun puheenjohtajana.

n Seminaariyleisöä
Kansallismuseon
auditoriossa.

MTS järjesti Helsingissä
journalistiseminaarin
n TEKSTI JA KUVA: SEPPO SUHONEN

M

aanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, MTS, on
pysyvä parlamentaarinen komitea,
jonka valtioneuvosto asettaa eduskuntavaalikaudeksi kerrallaan. Hallinnollisesti MTS toimii puolustusministeriössä. MTS järjestää muutaman
kerran vuodessa seminaareja ajankohtaisista aiheista. Tällä kertaa vuorossa oli Ulko- ja turvallisuuspoliittinen journalistiseminaari. Seminaari
järjestettiin 17.12.2019 Kansallismuseon auditoriossa. Paikalla oli noin
200 asiasta kiinnostunutta kuulijaa eri
yhteisöistä ja järjestöistä. Myös kansanedustajia kaikista puolueista oli
varsin runsaasti paikalla. Seminaarin
avaus- ja päätössanat lausui MTS:n
puheenjohtaja yhteyspäällikkö Harri
Järvinen. Seminaarin puheenjohtajana toimi MTS:n koulutusjaoston puheenjohtaja Marika Sorja.
Seminaarissa esiintyivät seuraavat henkilöt ja heidän esityksensä aihealueina olivat:

• Maanpuolustuskorkeakoulun
dosentti Jyri Raitasalo:
Turvallisuusympäristön muutos
ja Suomen puolustus
• Suojelupoliisin päällikkö
Antti Pelttari: Suojelupoliisi
– Suomen turvallisuus- ja
tiedustelupalvelu
• Ulkoministeriön poliittisen
osaston osastopäällikkö Mikko
Kinnunen: Ajankohtaista
ulko- ja turvallisuuspoliittisista
kysymyksistä
• Tiedustelupäällikkö,
kenraalimajuri Pekka Toveri:
Sotilastiedustelun ajankohtaista
• Pääministerin EU-asioiden
alivaltiosihteeri Jari Luoto: EU
2020
• Turun yliopiston John Morton
-keskuksen professori Benita
Heiskanen: Perustuslaillisen
kriisin varjossa – Yhdysvaltain
vuoden 2020 presidentinvaalit
• Maanpuolustuskorkeakoulun
sotilasprofessori,
everstiluutnantti Petteri Lalu:
Venäjän sotilaalliset näkymät
• Maanpuolustuskorkeakoulun
strategian pääopettaja,

komentaja Jaakko Jäntti:
Ajankohtaista Syyrian tilanteesta
• Ilta-Sanomien päätoimittaja
Ulla Appelsin ja YLE-uutisten
vastaava päätoimittaja Jouko
Jokinen: Miten ulko- ja
turvallisuuspolitiikka kuuluu ja
näkyy mediassa – vai jääkö se
piiloon?
Useimmat seminaarin esityksien aineistoista löytyvät osoitteesta: www.
defmin.fi/mts ja sieltä osio seminaarit/17.12.2019.
Seminaarin anti oli todella hyvä ja
monipuolinen. Alustajat olivat omien alojensa asiantuntijoita. Seminaariyleisö sai selkeän kuvan oman maan
turvallisuustilanteesta. Kuulijat saivat ajankohtaiskatsauksen eri puolilla maapalloa olevista tapahtumista ja
tilanteista niin idässä, lännessä kuin
Lähi-idässäkin.
Seminaarin loppupuolella esiintyvät päätoimittajat kertoivat omista
näkökulmistaan median roolista tiedottamisessa ja mielipiteen muodostajana. Päätoimittajat vastasivat loppupaneelissa yleisön kysymyksiin.
Esitän kiitokset Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnalle hyvästä
ja ajankohtaisesta journalistiseminaarista, samoin kiitokset ammattitaitoisille luennoitsijoille!
MTS:n seminaarit jatkuvat keväällä 2020. MTS julkaisi tammikuussa
2020 vihkosen Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta,
maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta. Tiedotevihkonen löytyy:
www.defmin.fi/tehtävät_ja_toiminta/viestintä/ maanpuolustustiedotuksen_suunnittelukunta_mts/mielipidemittaukset
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Pioneerikillat kouluttavat

Korpi 2019 -harjoitus
Elokuinen perjantaiaamu valkenee hieman harmaana ja sadetta enteilevänä.
Tällainen on 16.8.–18.8.2019 Kainuun
prikaatissa pidetyn Korpi 2019 -harjoituksen ensimmäisen päivän lähtötilanne, kun harjoituksen johto ja kouluttajat
saapuivat prikaatiin kello 9.00. Aikaisempien vuosien tapaan harjoituksen kurssit
ovat Puolutusvoimien MPK ry:ltä tilaamia
vapaaehtoisen harjoituksen kursseja
n TEKSTI JA KUVAT AUVO HUOVINEN
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P

ioneerijoukkuekurssi kokoontui nyt
seitsemättä kertaa Korpi-harjoitukseen.
Kurssin johtajana toimi kers. (res.)
Auvo Huovinen Pohjan Pioneerikillasta ja kouluttajina ylik. (res.) Kari Paakkola Pohjan Pioneerikillasta sekä alik. (res.) Sami
Pollari Etelä-Pohjanmaan Pioneerikillasta. Kurssin
valvojana toimi kapteeni Taneli Lemmettylä.
Perjantai-aamupäivän käyttivät kurssin valvoja ja kouluttajat materiaalin noutoon ja tarkastukseen. Avuksemme saimme tähän myös autonkuljettajan ja konemiehen. Vaikka materiaalimäärää
pyrittiin kurssin suunnitteluvaiheessa rajaamaan
mahdollisimman tarkasti tarpeita vastaavaksi, kertyi sitä kuitenkin helposti autokuorma.
Pioneerijoukkuekurssin koulutuksellinen sisältö rakentui kokonaisuudessaan Suluttamisen käsikirja 2017 tietoihin ja ohjeisiin. Aiemmista vuosista
poiketen kurssin sisältöä muutettiin ottamalla sii-

n Korpi 2019 -pioneerijoukkuekurssi
kurssikuvassa harjoituspanostussillalla.

hen miinoitteiden lisäksi hävitteen rakentaminen.
Tähän tarjosi mahdollisuuden Kainuun prikaatille
rakennettu harjoituspanostussilta. Aiemmin ei kyseistä siltaa oltu käytetty Korpi-harjoituksen pioneerikoulutuksessa.
Kurssin suunnittelussa oli muuttuneen sisällön myötä omat haasteensa. Oli otettava huomioon monta uutta asiaa. Näistä kurssinjohtaja teki
esitykset kurssin valvojalle kapteeni Lemmettylälle. Hänen opastuksellaan kurssin sisältö ja aikataulutus saatiin toimivaksi. Uutta oli myös soveltavan
vaiheen toteutus vain yhtenä päivänä – lauantaina.
Tässä yhteydessä on syytä todeta, että kurssin
sisällön muutoksella oli vaikutusta myös kurssilaisten määrään. Kun kurssilaiset oli opastettu majapaikkaansa ja sieltä varusvarastolle, selvisi klo
18.00 alkavan harjoituspuhuttelun alussa suoritetussa kurssin vahvuuslaskennassa kurssilaisia olevan 23. Kurssilaisten määrä mahdollisti täysipainoisen työskentelyn harjoituksen aikana. Kaiken
kaikkiaan Korpi 2019 -harjoitukseen osallistui 221
reserviläistä.
Harjoituspuhuttelun jälkeen oli perjantai-iltaan
sisällytettävä vielä harjoitukseen liittyvät oppitunnit. Oppituntien aluksi kurssinjohtaja kertoi kurssilaisille oppitunnin aiheet, harjoituksen tavoitteet
sekä perehdytti turvallisuussuunnitelmaan.

n Kari Paakkola aloittamassa ryhmän kanssa sillan panostusta.
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n Alikersantti Pollarin viimeisenä kouluttama ryhmä päätti rastikoulutuksensa
harjoitusmateriaalin
kuormauksella.

Suluttamisesta kertasimme sulutteen lajit ja niiden ominaisuudet sekä
käyttömahdollisuudet eri tilanteissa.
Siitä oli luontevaa jatkaa miinoitteiden lajeihin, joista sitten tarkemmin
kävimme läpi miinaesteen kolme eri
tasoa. Kunkin tason tärkeimmät ominaisuudet opettelimme myös uudelleen. Kertasimme myös miinaesteen
rakentamisen periaatteet.
Jotta oppitunnit eivät alkaisi tuntua kovin nukuttavilta, pidimme välillä tauon, jonka aikana kurssilaisilla
oli mahdollisuus käydä sotilaskodissa.
Alikersantti Sami Pollari jatkoi oppitunteja kertaamalla miinaesteen rakentamista ja esittelemällä harjoituksessa käytettävät miinat ja panokset.
Ilta alkoi olla niin pitkällä, että päätimme siirtää sillan panostuksen kouluttamisen lauantain rastikoulutuksen yhteydessä pidettäväksi. Tämän
mahdollisti se, että panostusharjoituksessa muun muassa räjähdysainemäärien laskeminen oli mahdollista harjoitella panostuksen aikana eikä
erikseen oppitunnilla.
Lauantain soveltavaa vaihetta varten oli joukkueelle nimettävät johtajat. Ryhmien johtajien ja ryhmien
miehistön nimeämisien jälkeen ker-
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n Partio saanut varamiinoitteen valmiiksi ja on aloittamassa sen laajentamista
miinaesteeksi.

Osa kurssilaisista
piti haasteena myös
uusien älymiinojen
käyttöä, sillä
kaikki eivät olleet
niitä aikaisemmin
käyttäneet.

tasi harjoituksen johtaja vielä kurssin
ohjelmaa ja ohjeisti iltatoimiin siirtymisen. Perjantai-ilta oli mennyt nopeasti oppituntien aikana, ja oli aika
siirtyä luokasta yöpymään majoitusyksikköön.

Lauantai
Lauantaiaamun aamupalan jälkeen
pioneerijoukkue marssi harjoituspanostussillan alueelle aloittamaan harjoituksen soveltavaa osaa. Sillanpa-

nostuksella aloittanut ryhmä rakensi
kapteeni Lemmettylän johdolla koko
kurssille malliksi kannenpanostuksen
katkaisupanossarjaa käyttäen. Tämän
jälkeen ryhmä rakensi sytytysjärjestelmän runkolinjan. Tästä eteenpäin kukin ryhmä harjoitteli vuorollaan rastikoulutuksena välituen, maatuen ja
jännepalkin panostuksen. Laskivat
tarvittavan r-aine määrän, suunnittelivat panoksen ja toteuttivat sen.
Sillanpanostuksen
kouluttajana
toimi ylik. res. Kari Paakkola.
Seuraavalla rastilla jossa kurssinjohtaja kers. res. Auvo Huovinen kertasi ryhmille telamiinan tarkastuksen
ja asennuksen. Sen jälkeen kukin ryhmä rakensi aluksi varamiinoitteen,
minkä jälkeen se laajennettiin miinaesteeksi ja dokumentoitiin. Tämän
kaltainen miinaesteen rakentamistapa ei ollut kaikille tuttu, joten sen vaiheet tuli käydä huolellisesti läpi. Kun
varamiinoite oli rakennettu, pääsi ryhmä suunnittelemaan varamiinoitteesta
miinaestettä. Oli suunniteltava, mihin
lisätään millainenkin panos telamiinan lisäksi. Tässä vaiheessa miinaestettä aloitettiin myös dokumentoida.
Kun sitten oli suuntien ja mittojen ottamisen aika, oli syytä muistuttaa va-

Miten sijoitella miinat
siten, että ajoura jää
ajokelpoiseksi?
ramiinoitteessa olevien telamiinojen
asennuksen purkamisesta ennen dokumentoinnin jatkamista.
Erään ryhmän kohdalla tuli keskustelussa esille varamiinoitteen miinat.
Eräs ryhmän jäsenistä kertoi saaneensa opin, että varamiinoitteessa käytetään myös muita panoksia telamiinojen lisäksi. Rastin kouluttaja korjasi
tämän käsityksen kertomalla, että mikäli varamiinoitteeseen lisätään muita
panoksia, muuttuu se pioneerien rakennettavaksi tarkoitetuksi miinaesteeksi, joka on dokumentoitava.
Kolmannella rastilla alik. res. Sami
Pollari koulutti miinaesteen rakentamista älymiinoilla, toisin sanoen miinoilla, joihin liittyi ohjelmoitava panososa. Haastetta tehtävään saatiin
antamalla ryhmälle tehtäväksi rakentaa miinaeste siten, että ajoura pysyisi
liikennöitävänä miinoituksesta huolimatta sovituin ehdoin. Tämän kaltaisen miinaesteen toteuttaminen oli saa-

nut aikaan kunnon pohtimista, koska
käytössä oli pohjamiinoja, moniherätepanssarimiinoja sekä raivauksen estopanoksia. Miten sijoitella miinat siten, että ajoura jää ajokelpoiseksi?
Osa kurssilaisista piti haasteena myös uusien älymiinojen käyttöä, sillä kaikki eivät olleet niitä aikaisemmin käyttäneet. Panososat tosin
koulutettiin ennen rastin aloitusta pikaisesti ja tarvittaessa opastettiin rastin aikana niille, jotka kokivat epävarmuutta jonkin miinan tai panososan
käytössä.
Lauantain ehdittyä iltapäivään oli
vuorossa vielä sillanpanostuksen kertaus koko joukkueelle. Siinä kaikille
käytiin läpi kansipanos ja sen asentaminen sekä pääasiat sillan panostamisesta. Tästä joukkue siirtyi materiaalin pakkaamiseen ja ajoneuvoihin
lastaamiseen.
Kun harjoituksen soveltava osa
oli suoritettu, ryhmittyi joukkue harjoituspanostussillan kannelle kurssikuvaan. Aikaisemmin ei kurssikuvaa
oltu tällä paikalla otettu.
Lauantai-illan päätteeksi päätimme
vielä tehdä yhteydenottoharjoituksen
jalkaväen taistelukurssin kanssa. Koska JV:n kurssin kokoontumispaikalle
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n Pioneerijoukkuekurssin ammunnan mitalikolmikko.

oli jonkin verran matkaa, esitti joukkueen johtaja kouluttajille, että joukkue marssisi kiilamuodostelmassa yhteydenottopaikalle.
Tämän etenemismuodon harjoitukseen kouluttajat antoivat ilman pidempiä neuvotteluja suostumuksensa. Kurssin johtaja kävi kumpareen
päällä maastossa vastassa joukkuetta
ja totesi tultuaan, että osaa pioneeritkin edetä maastossa. Osaava johtaja
saa joukon suoriutumaan monenlaisesta. Tämä on osoittautunut todeksi
jo sotiemme aikana ja näyttää pitävän
paikkansa edelleen.
Yhteydenotossa jalkaväen joukkueenjohtajat ja pioneerijoukkueenjohtajat suunnittelivat yhdessä sulutteen
paikkaa ja sulutteen osien paikkoja jalkaväen taistelutilanteen huomioiden. Samalla joukkueille kerrottiin,
mitä yhteydenotossa tapahtuu. Alikersantti Pollari kertoi, mitä panoksia on
olemassa telamiinojen lisäksi.
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Jalkaväkeä kiinnosti, miten pioneerit voivat vaikuttaa panssarivaunujen
suojassa hyökkäävään vihollisen jalkaväkeen.
Pioneerijoukkuekurssin
kurssinjohtaja kertoi, että on olemassa esimerkiksi kylkipanoksia, joita
voidaan asentaa toimimaan panssarimiinojen kanssa samanaikaisesti.
Joukkueenjohtajat tekivät vielä nopean maastotiedustelun ajatellun sulutteen alueella.
Päivän päätteeksi pioneerijoukkueella oli vielä edessä marssi kasarmialueelle, jossa luovutimme osan
harjoitusmateriaalista jo suoraan varastoon.
Ilta teki tuloaan, kurssilaisille tarjottiin vielä illan päätteeksi mahdollisuus saunomiseen ja sotilaskodissa
käyntiin ennen yöpymistä.
Kurssin valvoja ja johtaja kävivät
vielä illan päätteeksi harjoituspuhuttelussa antamassa harjoituksen johdolle tilannetiedot kurssin toiminnas-

ta ja kuulemassa ohjeet harjoituksen
päättämisestä sunnuntaina.

Sunnuntai
Sunnuntaiaamuna heräilimme kaikessa rauhassa klo 6.30 jälkeen. Aamupalan jälkeen valmistauduimme
ampumaradalle lähtöön. Sinne siirryimme linja-autokuljetuksella. Ampumaradalla kapteeni Lemmettylä
kertasi kurssilaisille ammunnan varomääräykset ja -ohjeet. Ammunta
suoritettiin 50 metrin matkalta. Aluksi kaikki ampujat ampuivat makuulta
kohdistuslaukaukset. Tähtäinten siirtojen ja taulujen paikkauksien jälkeen
oli vuorossa RK 4:n harjoitusammunta. Taulujen tarkastuksen ja paikkauksien jälkeen ampuivat kurssilaiset RK
4:n kilpasarjan, josta laskimme sitten
ammunnan tulokset.
Ammunnan johtaja kapteeni Lemmettylä järjesti päätteeksi pienenä yl-

lätyksenä vielä 10 patruunan sarjatuliammunnan, jossa ammuttiin lyhyitä
sarjoja, tarkoituksena osua tauluun.
Osumatarkkuus muuttui huomattavasti, mistä johtuen kurssilaiset totesivat yksimielisesti sarjatulella osumisen olevan huomattavasti vaikeampaa
kuin nopeilla tähdätyillä laukauksilla
ammuttaessa.
Pioneerijoukkuekurssin ammunnan kolme parasta: 1. luutnantti Mikko Tolonen 91 pistettä, 2. ylikersantti Lassi Valo 90 pistettä, 3. korpraali
Jani Hämäläinen 90 pistettä. Toiseksi
ja kolmanneksi tulleiden eron ratkaisi
lopulta kymppien määrä.
Ampumapaikkojen siivouksen jäl-

keen siirryimme radan paikoitusalueelle odottamaan kuljetusta takaisin
yksikköön. Odotellessamme ja sään
vielä suosiessa päätimme julkistaa
ammunnan tulokset ja jakaa mitalit
vielä ennen kasarmialueelle siirtymistä. Samalla ammunnan mitalistit kuvattiin taustanaan vihreä luonto.
Kasarmialueelle saavuttuamme oli
vielä ohjelmassa aseiden puhdistus ja
kurssin päätöstoimet. Aseiden puhdistus vaati huolellisuutta, joten kurssin valvoja tarkisti kaikkien aseet,
ennen kuin niitä lähdettiin lounaan
jälkeen luovuttamaan muiden varusteiden kanssa takaisin varusvarastolle. Aseiden puhdistuksen yhteydes-

sä kävimme myös palautekeskustelun
ja totesimme kurssin onnistuneen tavoitteessaan.
Varusteiden luovutuksen jälkeen
alkoi sitten kotimatka, joka toisilla
kesti vain hetken ja osalla meni pitkälle iltayöhön, olihan kurssilaisia
laajalta alueelta ympäri Suomea.
Kiitos kaikille kurssille osallistuneille. Erityiskiitokset kurssin valvojana toimineelle kapteeni Taneli Lemmettylälle sekä kurssin kouluttajille
ylikersantti res. Kari Paakkolalle ja
alikersantti res. Sami Pollarille kurssin toteuttamisen mahdollistamisesta
suunnitelulla tavalla.

Tilaa itsellesi tai lahjaksi!

Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentarvikkeet
n Kiltasolmio

n Kiltamuki
Kiltamuki on tyylikäs, teräksinen termosmuki,
joka pitää juoman kuumana tai kylmänä, juuri niin kuin haluat. Mukin
kyljessä on Maanpuolustuskiltojen liiton logo
ja slogan. Ei mene rikki,
vaikka putoaisi.
Mukin hinta on 26 €

n Korttilompakko
Korttilompakko on helppo ja turvallinen tapa suojata maksukorttiesi sirutietojen kopioiminen.
RFID-suojattu korttikotelo on liitetty osaksi kierrätyskumista valmistettua lompakkoa, ja kotelon
alumiinisessa sisäosassa on laseroituna liiton tornilogo. Lompakkoon mahtuu neljä kohopainettua korttia (esim. pankkikortti).
Korttilompakon hinta on 40 €

Kiltasolmio on Marja
Kurjen suunnittelema,
silkkinen ja miehekkään tummansininen
solmio, jossa liiton tornilogo ja kauniit lehväkuviot vuorottelevat
hienostuneesti. 100%
silkkiä. Hillityn tyylikäs solmio esim. tumman puvun kanssa
käytettäväksi. Solmion
hinta on 32 €

n MPKL-pinssi
Tilaa nyt liiton uusi, upea
emaloitu pinssi. Pinssissä on
valkoisella taustalla ja sinisen linjan sisällä liiton sininen tornilogo ja ympärillä hopeinen teksti ”Maanpuolustuskiltojen liitto ry”.
Pinssin halkaisija on 18 mm. Ostamalla pinssin
tuet kiltatoimintaa. Pinssin hinta on 6,50 €

Tilaukset: mpkltoimisto@mpkl.fi tai puh 040 554 8805
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Pioneeriaselajin
koulutusohjelma
1. Yleistä
Tässä suunnitelmassa esitetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Pioneeriaselajin koulutusohjelma.
Koulutusohjelman on päivittänyt MPK yhdessä Pioneeriaselajin liiton kanssa.
Ensimmäisen viiteasiakirjan mukaisesti perustettiin työryhmä. Työryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Janne Kalinainen (Pioneeriaselajin liiton koulutuspäällikkö, Pohjan Pioneerikilta), sihteeri Ossi Hietala
(MPK:n keskustoimisto) ja jäseniksi Pekka Martikainen
(Pohjois-Karjalan Pioneerikilta), Tuomo Pohjantuli (Korian Pioneerikilta), Arto Jokinen (Keski-Suomen Pioneerikilta), Sami Hotakainen (Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta, sekä Iikka Ellilä (Pioneeriaselajin liiton puheenjohtaja,

Pioneerijoukkuekurssi
ampumassa RK 4:ää.
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Pohjan Pioneerikilta). Suunnitelmaa laadittaessa on kuultu
pioneeritarkastajaa ja Pioneerikoulua.
Työryhmä piti työpajan Oulussa 23.–25.8.2019. Tämän
lisäksi työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri viimeistelivät
koulutusohjelman 7.12.2019.

2. Koulutusohjelma
Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen reserviin ja paikallisjoukkoihin suorituskykyisiä johtajia ja taistelijoita, joilla on pioneerikoulutuksesta riittävät tiedot ja taidot selviytyäkseen
heille suunnitelluista sodan ajan tehtävistä. Koulutusohjelman kursseja ja harjoituksia hyödynnetään myös osaavien

paikallistuntemusta omaavien reserviläisten löytämiseksi ja rekrytoimiseksi. Lisäksi tavoitteena on tuottaa riittävä määrä osaavia kouluttajia koulutusohjelman jalkauttamiseksi.
Koulutusohjelma koostuu kahdeksasta koulutuskokonaisuudesta:
1. Kaikkien taistelijoiden pioneeritaitojen
koulutuskokonaisuus
2. Suluttamisen koulutuskokonaisuus
3. Liikkeenedistämisen koulutuskokonaisuus
4. Suojanedistämisen koulutuskokonaisuus
5. Suojelun koulutuskokonaisuus
6. Pioneeritoiminta rakennetulla alueella
7. Johtajakoulutus
8. Kouluttajakoulutus
Koulutusohjelma toteutetaan pääsääntöisesti MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevina kursseina (SOTVA). Koulutukset voidaan toteuttaa myös Puolustusvoimien vapaaehtoisina harjoituksina tai kertausharjoituksina.
Koulutusohjelman kokonaisuuteen liittyviä muita
MPK:n koulutusohjelmia ovat valmiusrakentamisen koulutusohjelma, esikuntatyön koulutusohjelma ja kouluttajakoulutuksen koulutusohjelma.

3. Pioneeriaselajin koulutusohjelman
koulutuskokonaisuuksien ja
kurssimoduulien kuvaukset
Pioneerikoulutusohjelma koostuu kahdeksasta koulutuskokonaisuudesta, jotka muodostavat kolme tasoa: peruskoulutus, eriytyvä koulutus sekä syventävä koulutus, joka
sisältää pioneeritoiminnan rakennetulla alueella sekä johtaja- ja kouluttajakoulutuksen. Lisäksi kuvattuna on harjoituskokonaisuus, joka toimii pioneeriaselajin pääkoulutustapahtumana.
Taistelijan pioneeritaidot -koulutuskokonaisuus on kaikille paikallispataljoonien taistelijoille ja pioneeritoiminnasta kiinnostuneille tarkoitettu sotilaallisia valmiuksia
palveleva peruskurssi.
Eriytyvä koulutus koostuu liikkeenedistämisen, suojan
edistämisen, suluttamisen ja suojelun koulutuskokonaisuuksista. Eriytyvän koulutuksen tarkoituksena on, että
pioneerikoulutetut reserviläiset voivat kerrata, päivittää ja
laajentaa pioneeritaitojaan. Muut kuin pioneerikoulutetut
voivat eriytyvän koulutuksen kautta kouluttautua pioneeritehtäviin ja saada sijoituksen pioneerijoukoissa. Eriytyvä
koulutus toteutetaan MPK:ssa SOTVA-jatkokursseina.
Pioneeritoiminta rakennetulla alueella koulutetaan
omalla kurssillaan, ja se syventää suojan edistämisen, liikkeen edistämisen, suluttamisen ja suojelun kursseilla saa-
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Koulutusohjelman rakenne
PION JATKO 1 (LED)
Liikkeenedistämisen koulutuskokonaisuus

PION
Johtajakoulutus

PION JATKO 2 (SED)
Suojan edistämisen koulutuskokonaisuus

PION-P(-kurssi)
Taistelijan
pioneeritaidot

PION JATKO 3 (SUL)
Suluttamisen koulutuskokonaisuus

PION
Kouluttajakoulutus

PION JATKO 4 (SLU)
Suojelun koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä kurssista.
tuja tietoja ja taitoja ja tuo rakennetun alueen toiminnan
erityispiirteet esiin.
Johtajakoulutuksen tarkoituksena on parantaa reservin pioneerijohtajien kykyä toimia sodan ajan tehtävissään
pioneerijoukkojen johtajatehtävissä. Kouluttajakoulutuksen tarkoituksena on tuottaa osaavia pioneeriaselajin reserviläiskouluttajia Puolustusvoimien ja MPK:n tehtäviin.

3.1 Taistelijan pioneeritaidot
-koulutuskokonaisuus
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että koulutuksen
jälkeen osallistujat osaavat kaikkien aselajien ja koulutushaarojen toiminnassa tarvittavat pioneeritoiminnan perustaidot.
Koulutuskokonaisuus koostuu Taistelijan pioneeritaidot
-kurssista, joka toteutetaan 2,5 vrk kestävänä SOTVA-peruskurssina. Voidaan toteuttaa myös yksittäisinä puolen
vrk:n kokonaisuuksina.
Taistelijan pioneeritaidot -kurssi koostuu neljästä moduulista, jotka ovat miinat ja panokset, liikkeenedistäminen, suojan edistäminen sekä suojelu.

3.2 Liikkeenedistämisen
koulutuskokonaisuus
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että koulutuksen
jälkeen reserviläiset osaavat liikkeenedistämisen perus-
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teet sekä raivaamisen, räjäyttämisen, CIED-toiminnan eli
improvisoitujen räjähteiden vastatoiminnan sekä ylikulun varmentamisen perusteet. Reserviläiset tuntevat liikkeenedistämisen eri tehtävissä käytettävän kaluston ja taistelutekniikan.
Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä kurssista: liikkeenedistämisen peruskurssista, raivaamiskurssista, räjäyttämiskurssista, CIED- eli improvisoitujen räjähteiden
vastatoiminnan kurssista sekä siltakurssista.

3.3 Suojan edistämisen
koulutuskokonaisuus
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että koulutuksen
jälkeen reserviläiset osaavat suojan edistämisen, linnoittamisen ja maastouttamisen perusteet sekä tuntevat suojan
edistämisessä käytettävän kaluston ja taistelutekniikan. Lisäksi reserviläiset tuntevat valmiusrakentamisen käsitteen.
Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta kurssista: suojan edistämisen peruskurssista sekä linnoittamiskurssista.

3.4 Suluttamisen koulutuskokonaisuus
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että reserviläiset
osaavat suluttamisen perusteet ja perustaistelumenetelmän, osaavat käyttää pioneerijoukkojen käytössä olevaa
miina- ja panoskalustoa sekä dokumentoida suunnittelemansa ja rakentamansa sulutteet ja sulutteenosat. Reser-

PION-Perus

(Taistelijan pioneeritaidot
2,5vrk)

Johtajakoulutus

PION-SUL1
•
•
•
•

Suluttamisvälineet
Suluttamiskäskyt
Yhteydenotot
Rakennetaan
murrosteita, hävitteitä
tai miinaesteitä

PION-Joht1
•

PION-TRA
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Miinat ja panokset
Toiminta oman
sulutteen
vaikutuspiirissä.
Toiminta
kohdattaessa
miinoite / SIMI
UXO tunnistaminen
Partion tuliasema
Maastouttamisen
perusteet
Suojeluvaroitus ja –
hälytys
Henkilökohtainen
suojavarustus
Välitön puhdistus

PION-SED1

PION-SED2

•
•
•

•

•

Suojatasot
Kevytosalinnoitteet
Joukkueen asemien
rakentaminen
Toiminta rakennetulla
alueella

•

•

Linnoittaminen
raskasosamenetelmällä
Konevoiman käyttö

Suojan edistäminen
rakennetulla alueella
Liikkeen edistäminen
rakennetulla alueella
Suluttaminen
rakennetulla alueella

PION-LED2 (räj.)

PION-LED3 (raiv.)

PION-LED4 (CIED)

PION-LED5 (sillat)

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

PION-Joht2
•
•

PION-LED1 (perusteet)
Vihollisen
suluttaminen
SIMI tunnistaminen
SIMI/RAT raivaaminen
ampumalla ja
räjäyttämällä
Putkiraivaimen käyttö

•

•
•

Sytytysvälineet
R-aineet ja
panoslaskenta
Nalliliitokset
Räjäytysharjoituksia

•
•
•

Räjähteiden
tunnistaminen
Raivaamismenetelmät
Ympäristön
suojaaminen
Kohteiden räjäytykset /
humautus

•
•
•

IED-räjähteiden
tunnistaminen
Yleinen
räjähdetietoisuus
Tarkastusmenetelmät
Oman toiminnan
suojaaminen

•

Sillan rakentaminen
muulla kuin kalustomenetelmällä
(kalustosiltoihin
käytetään VALRA
siltakursseja)

JJ/RJ toiminta sulutus /
raivaamis / suojelu /
linnoitustehtävässä
Kartta- ja
käskynantoharjoittelua

Paikallispataljoonan
pioneeritoiminta
Esikuntatoiminta
Yhteistoiminta viranomaisten
ja muiden joukkojen kanssa,
suuremmat kehykset
Vihollisen toiminta

Kouluttajakoulutus
PION-Koul1
•
•

Kouluttajakoulutus KH / VEH /
SOTVA
Uudet toimintatavat / kalusto

PION-Koul2
•

PION-SLU1 (Slutiedustelu)
•
•
•
•
•
•

Hlökoht suojavarustus
Uhkakuvat ja NBC-aineet
Kalustokoulutus
Slutied.partion toiminta
Näytteenotto
Toiminta vih.
Vaikutuspiirissä (ammunta
suojavarustuksessa)

PION-SLU2 (Palo- ja
pelastustoiminta)

•

•
•

PUJO / PEVA /
sammutusajoneuvon
kalusto
Perus-, lisävesi-, ja
porrasselvitys
Levittimet, tyynyt ja tuet

PION-SLU3 (Puhdistus)

PION-SLU4 (Johtaminen)

•
•
•
•

•

Kalustokoulutus
Henkilöpuhdistuslinjasto
Kalustopuhdistuslinjasto
Johtajille linjastojen ja
puhdistustoiminnan
suunnittelu

viläiset tuntevat suluttamista koskevat kansainväliset sopimukset sekä suluttamisessa käytettävän muun kaluston ja
taistelutekniikan.
Koulutuskokonaisuus koostuu yhdestä kurssista. Suluttamiskurssin sisältö on esitetty liitteessä 4. Sisältöä painotetaan eri asioihin riippuen koulutuksen kohderyhmästä
esimerkiksi paikallispataljoonan tarpeiden mukaisesti.

3.5 Suojelun koulutuskokonaisuus
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että reserviläiset
osaavat tarvittavat pelastus-, puhdistus- ja suojelutiedustelutaidot, joita OTO-suojeluryhmä voi tarvita. Lisäksi tavoitteena on, että muiden joukkojen johtajina toimivat tuntevat suojelutoiminnan ja sen johtamisen perusteet.
Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä kurssista: suojelutiedustelu, palo- ja pelastustoiminta, puhdistaminen
sekä suojelutoiminnan johtaminen.

3.6 Pioneeritoiminta rakennetulla alueella
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että reserviläiset
osaavat suluttamisen, liikkeen edistämisen, suojan edistämisen ja suojelun toteuttamisen rakennetulla alueella. Kokonaisuus koostuu yhdestä kurssista, jonka sisältöä
voidaan painottaa eri asioihin riippuen koulutuksen kohderyhmästä esimerkiksi paikallispataljoonan tarpeiden
mukaisesti.

•
•
•

OTO-suojelujohtajan
tehtävät ja toiminta eri
tasoilla (R/J/K)
Varautuminen CBRNtilanteeseen
Toiminta CBRN-tilanteessa
Yhteistoimintaosapuolten
tunteminen

Kouluttajakoulutus MAASK
henkilökunnan kurssit

PION-Koul3
•

Lisenssejä tuottava koulutus

PION-Koul4
•

Teemaseminaari tai
täydennyskoulutustilaisuus

3.7 Pioneeriaselajin johtajakoulutus
Koulutuskokonaisuuden tarkoituksena on kouluttaa paikallispataljooniin osaavia pioneerijohtajia.
Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta kurssista: pioneerijoukkueen ja ryhmän johtajan kurssista sekä pioneeriupseerikurssista.

3.8 Pioneeriaselajin kouluttajakoulutus
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että reserviläiset
osaavat toimia pioneeriaselajin kouluttajatehtävissä.
Koulutuskokonaisuus koostuu MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena toteutettavista aselajikouluttajakursseista, Puolustusvoimien kertausharjoituksina ja vapaaehtoisina harjoituksina toteutettavista
aselajikouluttajakursseista sekä pioneerikouluttajien täydennyskoulutustapahtumista ja aselajiseminaareista. Lisäksi sitoutuneille, aktiivisille reserviläiskouluttajille esitetään
mahdollisuutta osallistua Puolustusvoimien kantahenkilökunnan täydennyskoulutukseen.
Nämä asiat on esitetty oheisissa koulutusohjelman rakennetta ja koulutuspolkuja esittävissä kaavioissa.
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n Toisen maailmansodan
aikaiset sotajeepit kiinnostivat, ja esittelijäkiltalaiset
olivat myös
aikakauden
varusteissa.
Alla: Yleisön
suosikki, Lahden eskadroonan perinneratsukoiden
osasto, ojennuksessa.

n TEKSTI JA KUVAT: MATTI HILSKA

Hennala herää nyt
yhdistyksen voimin
Tulevan kesänä Lahdessa jo kolmannen kerran järjestettävä
Hennala Herää -tapahtuma on saanut uutta potkua.
Maanpuolustuspäivän taustalle on perustettu yhdistys,
joka nyt ja vastaisuudessa vastaa järjestelyistä.
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...luvassa on sekä nähtävää että koettavaa, kun mukana on koko
vapaaehtoisen maanpuolustuksen kenttä.
– Rekisteröidyn yhdistyksen myötä järjestelyille saadaan ”leveämmät
hartiat” ja varmuutta jatkuvuudesta,
puheenjohtaja Timo Vento luonnehtii.
Yhdistyksen taustalta löytyy samaa
päijäthämäläistä maanpuolustusväkeä, joka on vastannut tapahtumasta
aiemminkin.
– Yhdistyksen on myös helpompi
löytää tapahtumaan uusia yhteistyökumppaneita, kuten jo nyt on käynyt
toteen.
Esimerkiksi hän otti Ainonpuiston teatterin. Kesän 2020 Lahti-trilogian toinen ensiesitys nähdään Hennala
Herää -tapahtuman yhteydessä vanhalla sotilaskodilla. Eversti ja Tornan
tyttäret sijoittuu syyskuuhun 1944,
jolloin kansakunta eli ratkaisun hetkiä ja varuskunnassa elettiin vaaran
vuosien alkua.
Tuolloin Hennalassa sijainneessa Armeijakunnan esikunnassa alettiin kaikessa hiljaisuudessa varautua
miehitysuhkaan. Eversti Valo Nihtilän johdolla käynnistettiin eri puolilla
maata aseiden hajavarastointi. Myöhemmin koko tapahtumaketjusta alettiin puhua ns. asekätkentäjuttuna.
Hennalan kasarmialueen naapuriksi syntyi myös karjalaisyhteisö Tornatorille, kun ”evakkoensolaisia” oli
siirretty paikkakunnille, joissa oli Enson-Gutzeitin tehtaita.

n MPK:n osastolla sai kokeilla, onko käsi vakaa ja sihti kunnossa.

suurimman katsojajoukon taas keräsi
Ratsumieskillan perinneratsukoiden
sulkeisesitys.
Muita kiinnostuksen kohteita paikalle olivat tuoneet mm. reserviläiset,
Korian Pioneerikilta, paikalliset Spoleskadroona sekä Autojoukkojen kilta,
Panssarikilta ja PH-rauhanturvaajien
”pykälä”. Kun joukkoon lisätään Vennon mukaan vielä Maanpuolustusnaiset sekä Harjunalustan vpk, alkaa ta-

pahtuman peruskattaus olla valmis.
– Lopullinen tapahtumakartta valmistuu vasta kesällä, mutta jo tässä
vaiheessa täytyy luoda kiitolliset katseet myös Panssariprikaatiin ja Karjan
prikaatiin. Ilman niitä ei Hennalan yli
satavuotiasta sotilashistoriaa herätellä, Vento toteaa.
Edellisellä kerralla, vuonna 2018,
tapahtumassa vieraili noin 3 500 ihmistä.

Näkemistä ja kokemista
Heinäkuun toiseen sunnuntaihin sijoittuva tapahtuma on yhdistyksen
rekisteröintikiireistä huolimatta hahmottumassa. Vennon mukaan luvassa on sekä nähtävää että koettavaa,
kun mukana on koko vapaaehtoisen
maanpuolustuksen kenttä. Viimeksi
MPK:n Lahden koulutuspaikan laserammuntapaikalle oli jatkuvaa jonoa,

n Vanhat panssarit kiinnostavat niin isoja kuin pieniäkin.
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n KUVAT JA TEKSTI: SEPPO LAAKSONEN, AIJP
KAUPPAT.MAIST., YLIL. RES. (RUK 114 / KRHK)

Kranaattiheittimistö
postimerkeissä, postilähetyksissä
ja korteissa

Heittimistön taustasta

Ensimmäiset
heittimet otti
käyttöön IsonBritannian
armeija
länsirintamalla
vuonna 1915.

Kranaatinheitin on jalkaväen raskas tukiase, jolla yleensä ammutaan epäsuoraa tulta, eli putken kulma on yli 45 astetta. Heittimessä on yleensä neljä osaa:
vastin, tuki, putki ja suuntain. Puolustusvoimien käytössä on kevyitä 81 mm:n
(kantama enimmillään noin kuusi kilometriä) ja raskaita 120 mm:n (kantama
noin kahdeksan kilometriä) kranaatinheittimiä. Ne ovat Tampellan kehittämiä
ja Tampellan sekä nykyisin Patrian valmistamia. Muiden maiden armeijoilla on käytössä myös pienoisheittimiä (kaliiperi 40–60 mm). Neuvostoliiton ja Venäjän
asevoimien kevyt heitin on kaliiperiltaan 82 mm.

Kranaatinheittimien historia ulottuu
toisaalta jo Konstantinopolin piirityksessä vuonna 1453 käytettyihin mörssäreihin, toisaalta ensimmäisen maailmansodan aikaiseen tarpeeseen singota
kranaatti pidemmälle ja tarkemmin vihollisen juoksuhautaan kuin mitä käsin
heittämällä tai linkoamalla oli mahdollista. Tarvittiin ase, jolla pystyttiin yläkulmilla ampumaan vastapuolen juoksuhautoihin kaivautuneisiin joukkoihin,
sillä alakulmilla ampuvan kenttätykistön tuli ja sirpaleet pyyhkivät usein juoksuhautojen ja poteroiden yli.
Ensimmäiset heittimet otti käyttöön Ison-Britannian armeija länsirintamalla vuonna 1915. Uusi ase osoittau-

n Venäjä, ensimmäinen maailmansota: linko, ritsa vai heitin? Kranaatinheittimen esivaihe eli tekstin mukaan ”Asemasodan ase: venäläinen
miinanheitin”. Sotasaalisase itävaltalaisten ja saksalaisten upseereiden
tarkastelussa. Wienissä painettu ensimmäisen maailmasodan Gloria-Viktoria-sarjan propagandakortti, ei kulkenut.
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n Itävalta-Unkari, ensimmäinen maailmansota: kortti, ilman
tekstiä tai lisätietoja, käsin kynällä ”12 cm miinanheitin”. Kuvassa olevan tapaiset paineilmalla (!) toimivat heittimet jäivät lyhytaikaisiksi kokeiluiksi. Niiden tehot eivät riittäneet tehokkaaseen
tulitoimintaan. Kantama jäi lyhyeksi, ja ruudilla ladatuilla ajo- ja
lisäpanoksilla toimivat heittimet syrjäyttivät ne.

n Saksa, ensimmäinen maailmansota. Kenttäpostikortti 2.6.1917 kpnumerosta 933 > Kulmbach. Joukko-osasto: 6. baijerilainen miinanheitinkomppania. Kuva-aihe: Romagne = Ranskan rintamalta.

n Saksa, ensimmäinen maailmansota. Kp-kortti 30.12.1917 samoin
kp-numerosta 969 > Hampuri. Sama joukko-osasto: 421. miinanheitinkomppania. Eri kortti, uusi joukko-osastoleima, jossa Saksan kotka.

n Itävalta-Unkari, ensimmäinen maailmansota. Kp-kortti 7.12.1916 >
Hradec Kraloveen, Böömiin. Joukko-osasto: 94. reservikenttätykistörykmentin 6. miinanheitinpatteri. Laatikkoleima ”Von der Armee / im
Felde” = kortti jätetty siviilipostilaatikkoon. Violetti sensuurileima.

n Itävalta-Unkari, ensimmäinen maailmansota: Kp-kortti 30.1.1918
unkarilaisella leimalla kp-konttori 644 > Praha, Böömi. Joukkoosasto: 9. kiinteän tykistöpatteriston 2. miinanheitinpatteri. Violetti sensuurileima.

n Espanja, sotien
välinen aika. Sotilaita (ehkä kadetteja?)
kevyen heittimen
suuntaamisharjoituksissa Marais’n leirillä. Heittimen valmistaja on nimekäs
espanjalainen asetehdas Lafitte, vastannee Tampellaamme. Käyttämätön
Madridissa painettu
kortti.
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n Espanjan sisällissota: Italialaisten vapaaehtoisten (Corpo Truppe
Volontarie) kp-kortti Ufficio Postale Speciale 500 -leimalla 23.3.1939
Mogliaan, Italiaan. 1. rykmentin 2. pataljoonan 8. kranaatinheitinkomppania. Kortti päivätty Cardiel del Montessa, Toledon maakunnassa.

n Suomi, talvisota: Kp-kirje sensuurileimalla 9.1.1940 kp-konttori
7 > Helsinki. JR 10 oli ruotsinkielinen ja taisteli Kannaksella.

n Saman (yllä olevan) kirjeen kääntöpuoli, joukko-osastoleima
”Krh.K/JR 10”. Tuloleimana Helsingin olympialaisten mainosleima 14.1.1940.

n Suomi, talvisota: Kp-kirje laatikkoleimalla ”Kenttäpostia” kp-konttori 9 > Helsinki. Joukko-osastoleima: Kranaatinheitinkomppanian
päällikkö (JR 20, taisteli Taipaleenjoella). Takana edelleen sama Helsingin olympialeima 14.2.1940.
n Oikealla: Suomi, jatkosota: Kp-kirje 27.10.1941 kp-konttori 7 > Helsinki. Joukko-osasto: 1 932 = Jalkaväkirykmentti 47, III krh-joukkue.

tui tehokkaaksi, ja pian muut ensimmäisen maailmansodan armeijat kehittivät omat heittimensä. Ensimmäisen
suursodan loppuvuosina kaikilla keskeisillä sotijamailla
oli jalkaväen tukena yksikköjä, joita tuolloin kutsuttiin
miinanheitinkomppanioiksi tai -pattereiksi. Myöhemmin
miina-sanasta luovuttiin, sillä ammus ei räjähdysominaisuuksiltaan ollut miina.
Suomen armeija käytti runsaasti heittimiä talvi- ja jatkosodassa – toki enemmänkin olisi tarvittu. Täydennystä
saatiin vastapuolelta sotasaaliina. Aseen etuna tykistöön
verraten oli suhteellinen keveys, suuri tulinopeus, nopea
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asemaanmeno ja tuliasemasta lähtö. Yläkulmilla ampuva heitin soveltuu hyvin peitteiseen metsämaastoon ja
myös asutuskeskuksiin. Haittapuolena on lyhyehkö kantama ja suuresta ampumakulmasta johtuva helppo paikannettavuus.

Filateelisista krh-kohteista
Verrattuna muihin aselajeihin on kranaatinheittimistöön
liittyviä kohteita vähän. Jalkaväen, ratsuväen, tykistön,
panssarivoimien, laivaston ja ilmavoimien dokumentoin-

n Suomi, jatkosota: kuvallinen kp-kortti Karjaa 11.12.1941 > Györ,
Unkari. Joukko-osasto: 5 407 = Jääkärirykmentti 33, krh-komppania. Suomen sensorin 94 leima + vuoden 1941 joulumerkki. 2
mk:n m/30-merkki tarpeen, kenttäposti kulki maksutta vain kotimaassa.

n Suomi, jatkosota: Kuvallinen kp-kortti, kevyt heitin talvisessa tuliasemassa. Ei postileimaa, päivätty
13.4.1942. Joukko-osasto: 6 240/kp-konttori 1: Osasto 3,
V armeijakunnan esikunta.
n Suomi, jatkosota. Kp-kirje violetilla kp-merkillä Forssa
17.4.1944 > Kp-konttori 2. Joukko-osasto: 3 486 = Jääkärirykmentti 49, krh-komppania.

n Neuvostoliitto, toinen maailmansota, 30 kopeekan
merkki 1943: Puna-armeijan raskas 120 mm:n heitin
tulitoiminnassa. Myös Suomen armeija käytti sotasaaliiksi saatuina näitä heittimiä jatkosodassa.

n Saksa, toinen maailmansota: Wehrmachtsarjan 8 + 4 pfennigin merkki 1944. WaffenSS:n kevyt 81 mm:n heitin (todennäköisesti
GrW 36) tuliasemassa.

MAANPUOLUSTAJA 1•2020

31

n Saksa, toinen maailmansota: Kirje Dresden
A 3 14.12.1944 > Dresden
A 5 eli kaupungin sisällä.
Taksa: paikalliskirje 8 +
kirjaus 30 = 38 pfennigiä
= oikein.

n Ranska, toinen
maailmansota:
propagandakortti n. vuodelta 1940,
81 mm:n heitin tuliasemassa. Ei käytetty.

tiin kelvollisia kohteita löytyy laajankin kokoelman aineistoksi runsaasti. Sen sijaan ”tynkätykistöksi” joskus nimitelty heittimistö ja heitinmiehet eivät ole
merkeille ja korteille päässeet. Saatavilla olevat kohteet voidaan ryhmittää neljään luokkaan:
1. Postimerkit (ainuttakaan ehiötä en tunne),
tiedossani on vain kaksi vakavasti otettavista
julkaisijamaista (kuvat 12 ja13).
2. Ensimmäisen maailmansodan kenttäpostikortit.
Valtaosa tuntemistani on Itävalta-Unkarin ja
Saksan armeijoiden vuosilta 1916–18. Esimerkiksi
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ranskalaiset ja britit eivät yleensä käyttäneet
selväkielisiä yksikkönimiä ensimmäisen
suursodan kenttäpostilähetyksillään.
3. Toisen maailmasodan kenttäpostikortit ja
-kirjeet.
4. Kuva- ja propagandakortit kummastakin
suursodasta.
Materiaalin etsiminen on siis ongelma, toisaalta sopivan kohteen ilmaantuminen on antanut aitoa löytämisen iloa. Aineistoni on sekä hajanainen että epätäydellinen. Esimerkiksi Pentti Kopsan luettelon

n Unkari, toinen
maailmansota:
valokuvasta tehty
postikortti, takana käsin päiväys
25.2.1940, ei muita tietoja. Joukkueellinen Honvedarmeijan sotilaita
kasarmilla. Keskellä kevyt heitin, lisävarusteina
kaksi raskasta konekivääriä ja kaksi banjoa!

n Neuvostoliitto/DDR, sotien jälkeen. Leipzigissä painettu kp-kortti 12.7.1951 kp-osoitteesta 73 508 kp-leimalla > Kritsinog, NL. Joukkoosasto 73 508: Premnitziin, Brandenburgiin, Itä-Saksaan, sijoitetun
puna-armeijan 6. tykistödivisioonan 25. krh-prikaati.

(Puolustusvoimain joukot 1941–45 peitelukuina) mukaan suomalaisia jatkosodan krh-yksiköiden peitelukuja
on runsaasti, mutta niiden löytäminen on sattumanvaraista onnenpeliä, sillä systemaattista kauppiastarjontaa
ei ole.
Löytämäni merkki- ja korttikuvat esittävät kaikki tuliasematoimintaan, tulenjohtoon liittyvää kohdetta etsin
edelleen. Samoin esimerkiksi Ison-Britannian ja USA:n
asevoimien krh-kohteet loistavat poissaolollaan kokoelmassani. Antakaamme aineiston puutteellisuudesta
huolimatta kohteiden puhua puolestaan:

n Suomi, välirauhan aika: ”Pikapostia”-propagandakortti
vuodelta 1940, 81 mm:n heitin tuliasemassa. Kuvahankinta
Oy:n käyttämätön kortti, taiteilija Tauno Johansson.
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n Alkuperäinen SA-kuvan kuvateksti:
Tasavallan presidentti Risto Ryti
junanvaunussa jatkosodan alussa 1941.

n TEKSTI: HEIKKI MARTTILA, HEMAR@KOLUMBUS.FI

Maan johdon junien
yleisradiovastaanottimista
Sodan aikana maan johto liikkui junalla eri puolella Suomea. ”Työasioiden” vastapainoksi haluttiin
matkan aikana seurata Yleisradion uutisia ja muita ohjelmia. Tietoa käytetyistä radiovastaanottimista
on vähän, mutta jotakin kuitenkin löytyy.
Ylipäällikön junan kokoonpano
Junan peruskokoonpanossa oli useita erilaisia vaunuja.
Ylipäällikön makuuvaununa oli rautatiehallituksen A-sarjan virkavaunu numero 90. Mukana oli myös kaksi Cmsarjan makuuvaunua ja DR-sarjan yhdistetty ravintola- ja
päivävaunu. Edellä olevat olivat neliakselisia telivaunuja.
Kaksiakselisia olivat F-sarjan konduktöörivaunu, ilmatorjuntavaunu ja H-sarjan autovaunu Mannerheimin autoa
varten. Tällä kokoonpanolla akselimäärä oli 16 + 6. Juna
ei liikkunut tällä kokoonpanolla joka matkalla, esimerkiksi kenraali Heinrichsin autoa varten oli oma autovaunu.
Matkan kohteesta, tarkoituksesta ja mukana olevan seuru-
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een koosta johtuen junan vaunujen määrä vaihteli. Matka
Mikkelistä Helsinkiin saatettiin tehdä vain pelkästään vaunulla A 90, joka liitettiin siviilijunaan.

Uutisia Yleisradiosta ja häiriöitä
Matkan aikana Mannerheim halusi kuunnella maailman
tapahtumia. Hänellä oli oma ikivanha radionsa, jolla kuunteli Yleisradion uutiset. Uudempaa hän ei huolinut. Näin
kertoi Ylipäällikön juna -kirja.
Sotapäiväkirjaan on kirjattu, että insinööriluutnantti Kuokkanen oli ilmoittanut tilanneensa 9.7.41 kapteeni

SA-KUVA

Kyran kautta kaksi yleisradiovastaanotinta sotamarsalkan
vaunuun. Lisäksi on kirjattu, että sotilasvirkamies (alikersantti) Suomalainen ilmoitti 10.8.41 lähtevänsä marsalkan
junan kanssa seuraavana päivänä kello 8.00. Hän oli vienyt
kaksi matkaradiota junaan. Ovatko nämä radiot menneet
Mannerheimin käyttöön vai vaunuhenkilökunnalle, sitä ei
sotapäiväkirjassa ole mainittu.
Tässä vaiheessa kaikki vaikutti hyvältä, mutta nyt tulivat häiriöt mukaan. Seuraavat tekstit ovat sotapäiväkirjaa
mukaillen. Mikkelin suunnasta soitettiin 18.8.41 Helsingin
suuntaan insinööri Liuksialalle ja pyydettiin ilmoittamaan
insinööri Kajavolle, että tämä tulisi järjestämään häiriönpoiston Marskin junaan. Seuraavana päivänä Kajavo soitti
ja pyysi insinööriluutnantti Ahdin ilmoittamaan, millaisia
ovat Marskin junassa olevat häiritsevät laitteet, jotta hän
voi ilmoittaa, miten häiriönpoisto on järjestettävä. Kajavo
ilmoitti myös, että hän itse ei ehdi tulla paikalle. Samana
päivänä everstiluutnantti Heimbürger kuitenkin soitti Helsingin suunnasta ja ilmoitti, että Kajavo voikin saapua tutkimaan junassa esiintyviä häiriöitä. Kajavo soittikin vielä
uudelleen, sai tiedot junan generaattoreista ja lupasi tulla
paikalle 20.8. aamulla.
Kun Kajavo saapui aamulla, hän, Ahti ja Suomalainen
lähtivät tarkastamaan junassa esiintyneitä häiriöitä. Todettiin, että häiriöt aiheutuvat jännitesäätäjistä. Kajavo lupasi
tutkia asiaa edelleen Helsingissä. Seuraavana päivänä Kajavo soitti ja antoi ohjeita Marskin junan häiriöiden poiston järjestämiseksi.
Jonkinmoinen tulehtunut tilanne oli runsas kuukausi myöhemmin Jessoilaan suuntautuneen matkan jälkeen.
Sotapäiväkirjan mukaan kapteeni Saario ilmoitti 30.9., että
Marskin junan yleisradiovastaanotin ei ole toiminut. Ra-

diokeskuksesta järjestettiin vastaanottimen tarkastaja.
Sotapäiväkirjan mukaan ilmoitettiin 7.10.41. klo 14.10,
että Marskin junan radioiden on oltava täysin kunnossa klo
21.00. Ilmeisesti näin oli, ja juna lähti tasan klo 22.00 kohti Äänislinnaa.
Kuvia näistä radioista ei valitettavasti ole sattunut näköpiiriini.

Presidentin juna
Ryti matkusti myös junalla eri puolelle Suomea. SA-kuvien
mukaan hänellä on ollut käytössä salonkivaunu. Varmasti
myös sotilashenkilökuntaa ja politiikan henkilöitä on matkalla ollut mukana. Tämä kaikki on vaatinut junahenkilökuntaa sekä useamman vaunun ja veturin heitä vetämään.
SA-kuvista löytyi kuva, jossa Ryti on radion lähellä. Todennäköisesti radio on Helvar Super 5/38 rakennettuna
pystymallin kaappiradioksi. Ei ole tiedossa, onko Helvar
valmistanut näitä radioita kaappimallisena vai onko kyseessä yksittäiskappale. Itse radiomalli sai Sähkötarkastuslaitoksen hyväksynnän elo-syyskuussa 1937. Valmistusvuodet olivat ainakin 1937–38.

Lähdemateriaalia:
Ylipäällikön juna. Mannerheimin junan matkat 1939–1946.
Kari Salo, toim. Sakari K. Salo.
SA-kuva-arkisto http://sa-kuva.fi/
Sotapäiväkirja: Päämaja, Viestiosasto I. 18.6.41–29.12.42.
Sotapäiväkirja I, Radio. http://digi.narc.fi/digi/slistaus.
ka?ay=69041
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n Hämeen radioharrastajien Olli Jaakkola,
OH3UQ (kuvassa vasemmalla), kouluttamassa Winlink -lähetystä.

Radiojärjestelmäharjoitus
2019 Päijät-Hämeessä
Päijät-Hämeen Viestikilta ja Hämeen radioharrastajat testasivat
valmiuksiaan poikkeusolojen viestitoimintaan Lahden seudun
kotiseutuharjoituksessa 27.–29.9.2019
Hollolan Hälvälässä.
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Radioasemakurssi oli osa
kotiseutuharjoitusta LAHTI 19
Hollolan Hälvälässä järjestettiin 27.–
29.9.2019
HF/VHF/UHF-radioasemakurssi, joka oli merkittävä osa valtakunnallisen
kokonaisturvallisuuden
koulutusjärjestöjen KOVER Päijät-Hämeen yhteistyöryhmän järjestämää
LAHTI19-kotiseutuharjoitusta.
Radioasemakurssin toteuttivat yhteistyössä
kaksi Lahden seudulla ylikunnallisesti
toimivaa yhdistystä – Hämeen radioharrastajat ry, OH3ACA sekä Päijät-Hämeen
Viestikilta ry, OI3PHV. Kotiseutuharjoitus LAHTI19 oli MPK:n uuden koulutusohjelman mukainen valtakunnallinen
pilottiharjoitus, ja se järjestettiin MPK:n
Lahden koulutuspaikan suunnittelema-

na sekä Puolustusvoimien vahvasti tukemana.

Radioasemakurssin
toteutuksen mahdollisti laaja
yhteistyö
Kotiseutuharjoitus LAHTI19 tapahtuman johtajana toimi MPK:n Hämeen
maanpuolustuspiirin päällikkö Matti Eskola, ja harjoituksen suunnittelusta vastasi MPK:n Lahden koulutuspaikan vanhempi koulutuspäällikkö Aarne
Kumpulainen. Harjoituksen HF/VHF/
UHF-radioasemakurssin johti Päijät-Hämeen Viestikillan puheenjohtaja Esko
Sutela, OH3BFV, ja varajohtajana toimi viestikillan nuorempi viestiupseeri

Antti Papinniemi. Radioasemakurssin teknisenä johtajana toimi SRAL:n
pätevyystutkija Ari Lehto, OH3HZ ja
pääkouluttajana Hämeen radioharrastajien puheenjohtaja Aki Airaksinen,
OH3JGV. Radioasemakurssin suunnittelussa ja toteutuksen mahdollistajana oli vahvasti mukana myös Lahden
kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Antti Prepula.

Kurssilla harjoiteltiin
radio- ja viestiliikennettä
poikkeusoloissa
Kurssilla perustettiin Hämeen radioharrastajien toimesta amatöörilaittein
toteutettu radioasema ja pienimuotoinen varaviestiverkko, mikä antoi esimerkin mahdollisuudesta varmentaa
ja täydentää jo olemassa olevia viestijärjestelmiä vapaaehtoisin voimin.
Kurssilaiset pääsivät tutustumaan radio- ja viestialan vapaaehtoisten toimijoiden mahdollisuuksiin osallistua
yhteiskunnan toiminnan turvaamisen
tukemiseen poikkeusoloissa. Myös
heidän valmiuksiaan toimia tarvittaessa kyseisissä tehtävissä pyrittiin kehittämään.
Harjoitukseen lähdettiin soveltaen
tilannetta, jossa matkapuhelinverkko, internet- sekä satelliittiyhteydet
olivat pois käytöstä ja verkkosähköäkin oli saatavissa vain rajoitetusti. Lahteen Mustakallion väestösuojan poikkeusolojen johtokeskuksen
radiohuoneeseen perustettiin VHF/
UHF-radioamatööriasema, josta pidettiin radioamatööriyhteyksiä Hollo-

n Varasähkövoiman tuottamista harjoiteltiin kannettavalla sähkövoimakoneella.

lan Hälvälään perustettuun HF/VHF/
UHF-asemaan. Hälvälästä pidettiin radioamatööriyhteyksiä ympäri Suomen
ja myös muutamiin asemiin Pohjoismaissa sekä Keski-Euroopassa. Lisäksi testattiin menestyksekkäästi sähköpostien välittämistä Winlinkin avulla.
Olli Jaakkola, OH3UQ oli avainasemassa Winlink-testien suorittajana.

n Juha Sihvonen esittelee lanka-
antenniasentajalle suunniteltua erikoistyökalua. Antenniasentajan turvavarustukseen kuuluu suojakypärä. Taustalla
tarkkailee Jarmo Willman, OH3QN.

Panssariprikaatin
viestiosaston tuki
radioasemakurssille oli
merkittävä
Puolustusvoimat tuki kotiseutuharjoitusta ja Panssariprikaatin viestiosasto lainasi radioasemakurssille EXL
TR86/12-1,7 -teleskooppimaston va-
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Päijät-Hämeen Viestikilta
on maakunnallinen
johtamisjärjestelmäalan
yhdistäjä

n Kouluttaja Aki Airaksinen, OH3JGV, selostamassa APRS-järjestelmän periaatteita. Radioasemaa operoi vasemmalla Olli Jaakkola, OH3UQ.

rusteineen, siirrettävän varavoimayksikön SVK 1,7 sekä muuta tarpeellista
kenttäsähköverkkomateriaalia. Radioasemakalustona harjoituksessa käytettiin DMR- ja FM-käsiradioiden lisäksi HF/VHF-radiokalustona Icom
IC-7000- ja Icom IC-706 -monialueradioita lisävarusteineen. Lisävarusteina olivat mm. Pactor-modeemi ja
antennin virittimet. HF-alueilla käytössä olevat antennit olivat Windom
ja päästä syötetty 40 metrin mittainen
lanka. VHF/UHF-antennina oli monialuevertikaali, joka oli sijoitettuna 12
metrin teleskooppimaston huippuun.
Varsinainen radioasemakalusto, kuten
antennit sekä radiot, olivat OH3ACA:n
ja OI3PHV:n jäsenien omaa kalustoa.

Seuraava
radiojärjestelmäkurssi
järjestetään elokuussa
Tiettävästi ainoana valmiushenkisenä harjoituksena Suomessa radioasemakurssi välitti myös tunnelmia VHF/
UHF-taajuusalueille, joilla moni pätevyystodistuksen ja radioamatöörilupansa saanut tuore radioamatööri
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Päijät-Hämeen Viestikilta perustettiin
2017 Lahden Radiomäellä, ja se jatkaa nyt neljättä vuottaan kehittymistä
ammattitaitoiseksi sekä kiinnostavaksi radio-, viesti- ja johtamisjärjestelmäalan alueelliseksi toimijaksi. Killan tavoitteena on toimia jatkossa yhä
enemmän myös aktiivisena kouluttajana ja poikkeusolojen maakunnallisen johtamisvalmiuden kehittäjänä
sekä tietenkin myös viestiaselajinsa
perinteiden vaalijana.
Päijät-Hämeen Viestikiltaan on tervetullut jokainen kansalainen, joka
tuntee kiinnostusta viestiaselajin ja
radioharrastuksen perinteisiin, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Jos haluat tutustua Päijät-Hämeen Viestikillan tarjoamiin mahdollisuuksiin, ota
yhteyttä allekirjoittaneeseen. Killan
jäsenenä pääsisit mukaan monipuoliseen ja merkitykselliseen toimintaan
myös vapaaehtoisen maanpuolustusharrastuksen parissa ja erityisesti sen
viesti- ja johtamisjärjestelmäalan tehtävissä.

Päijät-Hämeen Viestikilta
perustettiin 2017 Lahden
Radiomäellä.
aloittaa työskentelyn. Koska paikallinen analoginen kahden metrin toistin
oli varattuna second operator -liikenteen vuoksi, harjoituksen tunnelmia
välitettiin FinDMR-verkon Lahden puheryhmään 24432.
Vastaava
radiojärjestelmäkurssi
järjestetään seuraavan kerran PäijätHämeen kotiseutuharjoituksen yhteydessä elokuun viimeisenä viikonloppuna 28.–30.8.2020. Jos tunnette
kiinnostusta tapahtumaa kohtaan, ottakaa yhteyttä suoraan Päijät-Hämeen
Viestikiltaan puhelimella numeroon
045 357 1150 tai sähköpostilla osoitteeseen phviestikilta@gmail.com.

Artikkelin kirjoittaja on kurssin
johtajana toiminut Päijät-Hämeen Viestikillan puheenjohtaja.
Esko Sutela
Puheenjohtaja
045 357 1150
esko.sutela@gmail.com
Päijät-Hämeen Viestikilta ry
phviestikilta@gmail.com
+358 453 571 150
Y-tunnus 2844116-6

n TEKSTI: KUOPION ASEVARIKON KILTA OSMO HUOPAINEN JA REIJO HIMANEN • KUVAT: OSMO HUOPAINEN, MIKA PERÄLÄ

Puukkopistin Puolustusvoimain
komentajan lahjaesineenä

T

aiteilija Akseli Gallen-Kallela suunnitteli vuonna
1919 puukkopistimen Puolustusvoimien
käyttöön
virkapukujärjestelmän sivuaseeksi. Virkapukuohjesäännössä
puukkopistin määrättiin Merivoimia
ja ratsastavia aselajeja lukuun ottamatta palvelus- ja vierailuasussa aina
kapteeninarvoon asti kuuluvaksi kaikille niille, joiden henkilökohtaisena
aseena ei ollut kivääri piikkipistimineen. Kapteenia ylemmälle upseerille sivuaseena kuului miekka. Upseereiden puukkopistimeen kuului lyhyt
miekankannatin ja kultakaluunainen
porte-épée. Miehistöön ja alipäällystöön kuuluvilla puukkopistin kulki vyölenkissä ja pistin oli varustettu
mustalla nahkatupsulla.
Puukkopistin poistui sotilaiden
käytöstä 1940-luvulla, kunnes se palasi käyttöön 1980-luvulla. Keväällä
1983 Pääesikunnan kenraalit päättivät herättää vanhan tavan eloon. Asevarikko 1 Kuopiossa sai tehtäväkseen
valmistaa sarjan puukkopistimiä alkuperäisen mallin mukaisina lahja- ja
perinne-esineinä. Akseli Gallen-Kallelan suunnitteleman puukkopistimien valmistusmäärä Kuopion asevarikolla oli 178 kappaletta. Koneistamo
ja paja valmistivat puukkopistimet, ja
tuotanto oli silloisen teknisen osaston
metallipuolen työnjohdon toteutettavana. Säilytysrasioina käytettiin puulaatikon lisäksi myös mustia pahvisia,
sisältä punaisella samettivuorauksella olevia lahjaesinekoteloita, joita oli
hankittu varikon ulkopuoliselta toimittajalta.
Yksi valmistuserä kokeiltiin teräsvaluaihioisena venäläisen taidevalimon valamista aihioista. Aihiot vaativat runsaasti hiomatyötä ja

tunteja, joten jälleen siirryttiin tekemään puukkopistimet ”pitkästä”
työkaluteräslatasta.
Valmiit puukkopistimet olivat varastoituna varikon
esikunnassa ja tuotiin jakotarpeen mukaan numeroitavaksi koneistamoon.
Puukkopistimiä valmistettiin useammassa erässä.
Kuopion
Asevarikon
Killalla on hallussaan
puukkopistimen mallikopio (kuva).
Mika Perälä oli löytänyt vantaalaisesta kierrätyskeskuksesta puukkopistimen numero 56 (kuva). Puukkopistin

numero 56 on luovutettu kenraalimajuri Hans Christensenille vuonna 1993. Hans Christensen
toimi YK:n sotilastarkkailijaosaston UNTSOn komentajana 1990–1992 ennen eläkkeelle jäämistään.
Hän menehtyi 27. joulukuuta 2017, ja puukkopistin on sittemmin löytänyt
tiensä kierrätykseen.

Lähteet: Markku Palokangas, Aselehti
5/87 ja Puolustusvoimat.

n Kuopion Asevarikon Killalla on hallussaan puukkopistimen mallikopio.
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Talvisotavuoden rautasormus
uudelleen yhteisöllisyyden symboliksi

Vaasan ja Pohjanmaan
alueellisten veteraani- ja
maanpuolustusjärjestöjen
yhteinen Tammisunnuntain
juhla järjestettiin 26.1.2020
Vaasan kaupungintalossa
Österbottens Försvarsgille
– Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf:n huolehtiessa
tilaisuuden käytännön järjestelyistä.
n TEKSTI: ILKKA VIRTANEN
ÖSTERBOTTENS FÖRSVARSGILLE –
POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSKILTA
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aupungintalon juhlaa edelsi seppeleenlasku Kasarmintorin Perinnemuurille.
Järjestöjen 20 lipun
lippulinna osallistui
kunnianosoitukseen
järjestäytyneenä tilaisuuteen. Porin prikaati oli asettanut
muurille kuuden varusmiehen kunniavartion tapahtuman ajaksi.
Kaupungintalon pääjuhlan juhlapuhujana oli arkkipiispa Jukka Paarma.
Paarma on nykyisin mukana veteraanitoiminnassa, hän on Suomen Sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjohtaja.
Paarman puheen aiheena oli ”Veteraaniemme perintö voimavarana”. Arkkipiispan sanomaa oli saapunut kuulemaan juhlasalin täyteinen yleisö.
Juhlapuhuja johdatteli kuulijat aiheeseensa mielenkiintoisella tavalla käyttäen talvisotavuonna 1940 taottujen
rautasormusten synnyttämää kansakuntamme voimakasta yhteisöllisyyttä
lähtökohtana.

Kultasormusten vaihto
rautasormuksiin talvisodan
hengessä
Sodan johdosta oli pulaa kaikesta, erityisesti se koettiin rintamalla sotatarvikepulana. Vedottiin kansalaisiin.
Olisiko heillä valmiutta luopua kultaesineistä, esimerkiksi sormuksista, niin
että kultaa voitaisiin vaihtaa sodassa
kipeästi tarvittaviin hankintoihin. Ajatus kansalta kerättävistä varoista sotatarvikkeiden hankkimiseksi oli syntynyt jo ennen sodan puhkeamista, kun
reservin vänrikki Jussi Lappi-Seppälä
esitti tätä koskevan vetoomuksen Helsingin Sanomissa ja Uudessa Suomessa 20.10.1939. Talvisota ehti kuitenkin
päättyä ennen kuin keräys käynnistyi
valtakunnallisena hankkeena 2.4.1940.
Kansan käsi oli karttuisa. Talvisodan
ihme toteutui myös tässä keräyksessä,
monet kansalaiset luopuivat jopa ainoista arvoesineistään. Sormuksia saatiin kerätyksi noin 315 000 kappaletta.
Sen lisäksi keräykseen annettiin 19 100
muuta kultaesinettä. Lahjoitukset sisälsivät yli 1 750 kiloa kultaa. Kullan arvo

n Alkuperäinen rautasormus Sotaveteraaniliiton myyntituotteena
2010-luvulta.

RAIMO LATVALA

vastasi 30 hävittäjäkoneen tai yhtä
monen 75 mm tykin hintaa.
Lahjoittajat saivat tilalle vastikkeiksi halvat rautasormuksiksi kutsutut,
uushopeasta eli alpakasta valmistetut sormukset. Sormuksia valmistettiin kahta tyyppiä. Sileä rautasormus
oli tavallista pyöreää mallia, ja sitä korosti upotettu heraldinen ruusu. Ilmapuolustussormus oli litteä, ja sitä koristivat Ilmavoimien tunnus hakaristi,
jonka akselin navassa oli heraldinen
ruusu, sekä hakaristin kummallakin
puolella olevat tyylitellyt siivet.
Valmistettuja rautasormuksia jäi
sodan aikana vaihtamatta noin 30
000 kappaletta. Historialliset sormukset annettiin vuonna 2006 myyntiin
Sotiemme veteraanit keräys 2006
-kampanjan hyväksi. Myyntihinta
oli aluksi 50 €, mutta sormusten
myyntiä vuosien mittaan jatkettaessa – tuotto edelleen veteraanien hyväksi – tarjolla on ollut myös
kalliimpia lahjapakkauksissa
myytäviä sormuksia.

n Arkkipiispa Jukka Paarman juhlapuhe tarjosi mielenkiintoista tietoa rautasormushankkeena tunnetun kultakeräyksen eri vaiheista.

Rautasormusten uusi
tuleminen yhteisöllisyyttä
symboloimaan
Kun alkuperäisiä rautasormuksia on
jäänyt veteraanikeräysten jälkeenkin
vielä varastoon, esittivät veteraanien
edustajat viime vuonna, että niitä jaettaisiin tunnustuksena uudelle nuorelle sukupolvelle. Tavoitteena oli siirtää nuorisollemme elävää tietoisuutta
sotasukupolven roolista ja merkityksestä Suomen itsenäisyydelle. Ei niinkään itse sodasta, vaan nimenomaan
yhteishengestä, valmiudesta luopua
jostain omastaan yhteiseksi hyväksi,
oman maan vapauden puolesta.
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AIMO NYBERGIN KOKOELMA

n Alkuperäiset rautasormukset vuodelta 1940 kuuluvat kirjoittajan puolisolle, joka on saanut ne äidiltään ja isoäidiltään; sormukset ovat käytössä eräissä erityistilanteissa.

Hyvin suoritetusta palvelusta
luovutetaan kotiuttamiserittäin joukkoosaston valitsemalle varusmiehelle
tunnustuksena rautasormus ja siihen
liittyvä kunniakirja.
Sormusten jako on Puolustusvoimien uusi palkitsemiskäytäntö. Hyvin suoritetusta palvelusta luovutetaan kotiuttamiserittäin joukko-osaston valitsemalle varusmiehelle tunnustuksena rautasormus ja
siihen liittyvä kunniakirja. Kun ensimmäiset rautasormukset viime joulukuussa luovutettiin, oli paikalla luovuttajina myös rintamalla sodan kokeneita
veteraaneja, eläviä todistuskappaleita sotasukupolvesta. Arkkipiispa Paarma korosti puheessaan, että
veteraanien perinnön näkökulmasta on erittäin arvokasta, että rautasormusta ei jaeta varusmiehelle, joka on menestynyt parhaiten sotilaallisissa harjoituksissa, vaan sen saa oman yhteisön valitsema
paras yhteisöllisyyden ylläpitäjä. Siis henkilö, joka
on elämisensä tavalla ja toimimisellaan rakentanut
yhteisöä. Palkitaan sotaveteraanien hengessä siitä,
ettei veljeä jätetä ja että jokaista kunnioitetaan ja
annetaan yhteisössä hänelle kuuluva arvo. Tällä tavalla yhteisöllisyyttä vahvistamalla palkittava on ollut esimerkillinen rauhan rakentaja.

Kerätyn kullan myöhemmät vaiheet

n Kuulutus Vaasa-lehdessä 2.4.1940 valtakunnallisen kultakeräyksen alkamisesta.
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Tämän kirjoituksen kimmokkeena on ollut arkkipiispa Jukka Paarman Vaasan Tammisunnuntain juhlassa pitämä puhe, erityisesti sen johdatteluosa, jossa
Paarma tarkasteli sotaveteraanien ”veljeä ei jätetä”
-periaatteen mukaisen yhteisöllisyyden leviämistä
rautasormuksen nimellä toteutetun kultakeräyksen
muodossa koko kansan keskuuteen sekä tuoretta

HEIKKI HAAVISTO

n Kultakeräyksen komeimpia esineitä Hämeenlinnan Skogster-museon näyttelyssä vuonna 2019.

esimerkkiä veteraanien perintöön sisältyvän
yhteisöllisyyden tuomista nykynuorten tietoisuuteen Puolustusvoimien rautasormuskunniapalkinnon muodossa. Kirjoituksessa
on kuvattu myös toteutettua kultakeräyshanketta. Siksi on lopuksi hyvä tarkastella lyhyesti myös keräyksen myöhempiä vaiheita.
Keväällä 1940 toteutetun keräyksen tulosta ei ehditty käyttää maanpuolustustarkoituksiin ennen jatkosodan syttymistä. Kerätyt
kultaesineet eivät sellaisenaan sopineet maksuksi sotatarvikkeista, ja kullan sulattaminen
kansainvälisesti hyväksyttäviksi harkoiksi
tuotti vallitsevissa oloissa ongelmia. Kulta
talletettiin Suomen Pankin holviin, ja sodanaikainen sensuuri esti asiasta tiedottamisen.
Jatkosodan loppuvaiheessa 1944 valtioneuvosto ryhtyi Neuvostoliiton suorittaman miehityksen pelossa valmistelemaan kultalastin
siirtoa ulkomaille. Kesällä käynnistettiin kullan salaiset kuriirikuljetukset Tukholmaan,
viimeiset erät vietiin välirauhansopimuksen
jälkeen.
Tukholmassa kulta varastoitiin aluksi Suomen lähetystön kellariin, josta se siirrettiin
pankkiholviin. Syksyllä 1945 Suomen Pankki
tarjoutui ostamaan kultaerän valtioneuvostolta 140 miljoonalla markalla. Pankki myi
suurimman osan kullasta edelleen ruotsalaisille ja ilmoitti rahoittavansa saaduilla varoilla kansanhuollolle tärkeitä hankintoja eli lähinnä viljaostoja. Osa kultakoruista myytiin
kotimaiselle kultasepälle sulatettavaksi. Kansallismuseo ja maakuntamuseot saivat historiallisesti arvokkaimmat kultaesineet kokoelmiinsa nimellisellä hinnalla.

Kerättyä kultaa ei siis koskaan käytetty alkuperäiseen tarkoitukseen, maamme puolustuksen hyväksi. Suomalaisen yhteiskunnan
hyväksi se kuitenkin käytettiin. Maatalous
oli muun yhteiskunnan tavoin kokenut sodan aikana kovia, kullasta saaduilla varoilla
saatiin apua elintarvikehuoltoon. Keräyksellä
oli lisäksi erittäin suuri merkitys talvisodan
aikaisen yhteishengen ja yhteisöllisyyden leviämisessä koko kansan keskuuteen. Sopii
toivoa, että Puolustusvoimien rautasormuspalkitsemisjärjestelmä osaltaan vahvistaa veteraaniemme perinnön merkityksen vahvistumista uusien sukupolvien keskuudessa.

n Palkittavan
varusmiehen
rautasormukseen liittyvä
kunniakirja.
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n KRISTIINA SLOTTE, SUOMENLINNAN
RANNIKKOTYKISTÖKILTA RY
PUHEENJOHTAJA

Sotahistoriallinen kohde, jossa kannattaa kesällä vierailla
Noin puolen tunnin venematkan päässä Santahaminasta Helsingin edustalla sijaitsee linnakesaari,
joka vielä toistaiseksi on
Puolustusvoimien hallinnassa.
Saaren historiaa
1700–1800-luvulla kalastajat pitivät
Kuivasaarta tukikohtanaan, kunnes
vuonna 1896 saari pakkolunastettiin
venäläisupseeri Smirnoffilta Korkealle kruunulle eli valtiolle sotilaallista
käyttöä varten. Suomen suurruhtinaskunta oli silloin osa Venäjää.
Venäjälle tuli kiire turvata selustansa ja rakentaa linnoituksia Itämeren rannikoille menetettyään sodassa
Japania vastaan suuren osan Itämeren
laivastoaan.

n Tervetuloa Kuivasaareen,
takana sauna, ruokala ja edessä
kaivohuone.
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Aloitettiin Pietari Suuren merilinnoituksen rakentaminen.
Vuonna 1911 venäläiset aloittivat
linnoitustyöt Kuivasaaressa. Vuosien
1914–1917 aikana saareen rakennettiin puolustusrakennelmia, asuinrakennuksia henkilökunnalle sekä muita asumista palvelevia rakennuksia.
Lisäksi rakennettiin ratakiskot, laiturit
ja aallonmurtaja. Myös tykkitie päällystettiin.
Ensimmäisen maailmansodan syttyessä kesällä 1914 Kuivasaaren linnoitus oli jo melkein valmis.
Vuonna 1918 saksalaisten joukkojen noustua maihin Hangossa Kuivasaaren venäläinen miehistö pakeni
Pietariin. Kuivasaaren patteristo jätettiin ehjänä paikoilleen. Saksalaiset
alkoivat kouluttaa suomalaisia tykkimiehiksi.

Tarton rauhansopimuksen perusteella vuonna 1920 Kuivasaari siirtyi
itsenäisen Suomen puolustusvoimien
käyttöön.
1930-luvulla alettiin suunnitella
kaksoistykkitornia kasemattipatteriin
ja voima-asemaa laajennettiin. Porkkalanniemen edustalla sijaitsevasta
Mäkiluodon saaresta tuotiin puolivalmis tykkitornin kansi Kuivasaareen.
Ampumakuntoon uusi tykkitorni, jossa oli kaksi 12” putkea, saatiin keväällä 1935.
Vuonna 1933 rakennettiin saaren
keskelle myös tulenjohtotorni, Rikaman sormi.
Talvi- ja jatkosodan (1939–40 ja
1941–44) aikana Kuivasaari toimi
puolustuslinnakkeena ja osallistui
etupäässä Helsingin ilmatorjuntaan ja

valvontaan. Tykit ampuivat vain kaksi kertaa.
Tykit oli tarkoitettu nimenomaan
liikkuvan kohteen ampumiseen, käytännössä siis vihollislaivoihin.
Sotien jälkeen (v. 1944–) saari toimi lähinnä vartiolinnakkeena ja koulutuskäytössä vuoteen 1998 saakka.
Liittoutuneiden valvontakomission vaatimuksesta 12” tykit purettiin
ja siirrettiin vuonna 1945 Parolaan varikolle. 12” Obuhov-tykki palautettiin
Kuivasaareen vuonna 1960–62 ja laitettiin ampumakuntoon.
Viimeisiä kertoja tykillä ammuttiin
1970-luvulla. Tykki alkoi olla ajastaan
jäljessä. Etenkin sen sähköjärjestelmä osoittautui käyttökelvottamaksi,
ja korjaukseen ei tässä vaiheessa ryhdytty. Tykit määrättiin käyttökieltoon.

Suomenlinnan
Rannikkotykistökilta tulee
saareen
Vuonna 1971 todettiin, että rannikkotykistön kiinteät järeät tykit väistyvät
vähitellen liikkuvan meritorjuntaohjuksen tieltä. Ajatus Kuivasaaren 12”
tykin kunnostamisesta museotarkoituksiin heräsi, kun sitä ei enää tarvittu ohjuksia korvaamaan.

n Päällikön rouvan kivipuutarha kiltalaisten kunnostamana. Alla 305 mm:n
Obuhov.

12” Obuhovtykki palautettiin
Kuivasaareen
vuonna 1960–
62 ja laitettiin
ampumakuntoon.

Vuosina 1989–90 Suomenlinnan
rannikkotykistörykmentin silloinen
komentaja eversti Asko Kilpinen
ehdotti Kuivasaaren järeän tornin
kunnostamista museotarkoituksiin.
Perustettiin työryhmä, joka teki
projektia tunnetuksi ja keräsi varoja
kunnostusprojektiin.
Keväällä 1991 projektin vetäjäksi lupautui ekonomi Pekka Ahtola Suomenlinnan Rannikkotykistökillasta ja työt aloitettiin. Työ tehtiin
talkoovoimin ja suurilta osin lahjoitusvaroin.

MAANPUOLUSTAJA 1•2020

45

Tavoitteeksi otettiin kunnialaukaukset Suomen täyttäessä 75 vuotta
6.12.1992.
Hankkeen vastuu ja työ siirrettiin
loppujen lopuksi kokonaan Suomenlinnan Rannikkotykistökillan kannettavaksi.
Ennen itsenäisyyspäivän kunnialaukauksia 6.12.1992 saareen siirrettiin lisää tykkejä, Durlacher-tykki Katajaluodosta ja 6” Canet.
Vuodesta 1993 eteenpäin Kuivasaareen on tuotu yhteistyössä Sotamuseon ja Suomenlinnan rannikkorykmentin kanssa lisää pienempiä
tykkejä, joita löytyy tykkitien varresta, ja muuta esittelymateriaalia (mm.
AT-S-keskiraskas telavetäjä sekä meritorjuntaohjuskalustoa) sekä rakennettu muistomerkkejä.
Vuonna 1995 Kuivasaaren toiminnan virallistamiseksi ja saaren toiminnan koordinoimiseksi perustettiin
hoitokunta, jossa jäseninä olivat Suomenlinnan rannikkorykmentti, Sotamuseo ja Rt-kilta. 2000-luvulla rakennettiin vielä 152 T -tykin asema ja itse
tykki siirrettiin Lehtisistä. Saaren pohjoisosaan sijoitettiin kolme uutta merikanuunaa (130/50 N, 152/46 Vlo,
Vickers Lokomo lavetilla ja 203/50
VC, Vickers-Canet).

n Tykkitie, takana
päällikön talo.
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Toistaiseksi viimeinen
kerta, kun Wanha
Rouva ärähti, oli viime
vuonna 12.5, kun SLRR
täytti 101 vuotta.
Kunnostuksen jälkeen ensimmäisissä ammunnoissa vuonna 1992 tykkimiehistönä toimi Suomenlinnan
rannikkorykmentin taisteluvälinehenkilöstö ja vanhat järeän tykin asiantuntijat.
Vuonna 1995 perustettiin Rt-killan
oma tykkiryhmä, jossa mukana oli
noin 20 kiltalaista.

Sen jälkeen onkin 305 mm:n Obuhovilla ammuttu lukuisia kertoja kunnialaukauksia: Suomenlinnan rannikkorykmentin vuosipäivinä, Suomi 85
vuotta, 90 vuotta ja 95 vuotta, Helsinki-päivinä, Merivoimien vuosipäivinä, puolustusvoimien lippujuhlapäivinä, Helsinki 200 vuotta, Rt-kilta
50 vuotta ja toiseksi viimeisen kerran
Suomi 100 vuotta. Toistaiseksi viimeinen kerta, kun Wanha Rouva ärähti,
oli viime vuonna 12.5, kun SLRR täytti 101 vuotta. Silloin ammuttiin yksi
täyspanos – toistaiseksi viimeinen.
Kranaatin sijaan ammuksena käytettiin vesipanosta.

Helsingin kulttuurikaupunkivuoteen liittyen kesällä 2000 järjestettiin
yhteistyössä SLRR:n, Helsingin kaupungin ja RT-killan kanssa neljä Suljettujen saarten -retkeä Isosaareen ja
Kuivasaareen. Retket olivat menestys,
ja mukana oli lähes 700 henkilöä.
Niinpä tästä rohkaistuneena kilta päätti seuraavana vuonna järjestää omia yleisöretkiä. Retket järjestettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin
matkailutoimen ja Rannikkosotilaskotiyhdistyksen kanssa. Merikuljetuksesta vastasi Iha-Lines Oy.
Helsingin kaupunki jäi seuraavina
vuosina pois, ja päävastuu siirtyi kokonaan killalle. Retkiä on järjestetty
siitä lähtien vuosittain.
Kesällä 2003 pääsivät myös ulkomaalaiset ensimmäistä kertaa mukaan.
Edelleenkin saareen vieraat tuo
Iha-Lines Oy, ja retkien opastuksesta
vastaavat saaren historian hyvin tuntevat kiltalaiset. Vapaaehtoisia kiltalaisia tarvitaan myös opastus- ja järjestelytehtävissä.
Kuivasaareen tehdään lisäksi paljon yritysvierailuja veneilykauden aikana. Yleisöretkistä ja yritysvierailuista saatavin varoin kilta pyrkii
ylläpitämään museotykkisaarta, hoitamaan sen luontoa ja korjaamaan
saaren rakennuksia. Viime aikojen
suurin ja tärkein työ on ollut kunnostaa kasematin vuotava katto. Kiltalaisten tekemää työtä tehdään talkoovoimin ruokapalkalla.
Saarella on edelleen jäljellä venäläisten rakentamia rakennuksia. Päällikön talo, sauna, ruokala ja vanha
kasarmi ovat hienoja esimerkkejä Venäjän vallan aikaisista rakennuksista,
joskin nekin uutta maalia kaipaavat.
1960-luvulla rakennettu uusi kasarmi (rivitalo) on myös kovasti peruskorjauksen tarpeessa.
Suurin osa vieraista tulee toki katsomaan Suomen suurinta tykkiä,
mutta karu ja kaunis saari on sellaisenaankin nähtävyys.
Saaren sisäosissa on pienikivisiä
pirunpeltoja, jotka kertovat muinaisesta merenrannasta.

Retkiä tehdään
kolmena viikonloppuna 13.–14.6,
1.–2.8 sekä
15.–16.8.
Retken hinnat: aikuiset 30 €
ja lapset (5–16v) 10 €. Lähtö
ravintola Caruselin rannasta
Eirasta.
Retkistä saat parhaiten tietoa
www.ihalines.fi /Kuivasaaren
linnake- erikoisretket.
https://www.ihalines.fi/
suomeksi/saannolliset/
kuivasaari.html

Joitakin kallioita peittää valkoisena mattona mätäsrikko. Myös nuokkukohokki ja mäkihärkki ovat saaren kasviharvinaisuuksia. Armeijan
hallussa olevilta saarilta, kuten juuri
Kuivasaarelta, saattaa löytää eksoottisiakin kasveja. Purjelaivojen painolastina saattoi olla maata. Ja kun multa kipattiin saariin, mullan mukana
siemenet ja taimet kulkeutuivat kaukaakin, aina Siperiasta, Virosta ja Venäjän aroilta uusille kasvualueille.

Myös linnustonsa puolesta saari on arvokas kohde. Saarella pesii
haahkoja, tukkakoskeloita ja kivitaskuja. Kuivasaaressa on myös rikas
perhoslajisto. Erikoisuuksia ovat kalvaslahoyökkönen sekä oliivineilikkayökkönen, jonka toukan ruokaa on
juuri nuokkukohokki.
Koska Puolustusvoimat on luopunut osasta linnakesaaria ja miettii tällä hetkellä myös Kuivasaaren kohtaloa, on killan toiminnan jatkuminen
saaressa epävarmaa.
– Me jatkamme saaressa, kunnes
toisin ilmoitetaan. Saaren museollinen arvo on suuri. Toivomme toki jatkossakin saavamme olla mukana kehittämässä ja ylläpitämässä saarta
tavalla tai toisella. Killan taloudelliset
resurssit toki ovat rajalliset. Kuivasaaren sotahistorialliset arvot huomioon
otettaessa kilta on myös halukas tulevaisuudessa hoitamaan saareen opastuksia, toteaa allekirjoittanut, killan
puheenjohtaja.
Jos et vielä ole saaressa vieraillut, kannattaa se tehdä tulevana kesänä! Jos tykki on jo nähty tai ei kovasti kiinnosta, kesällä voi lähteä vaan
vaikka luontoretkelle. Killan oma
luonto-opas on käytettävissä jokaisena kolmena viikonloppuna.
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n Talvella on hyvä
valmistautua tulevaan veneilykauteen: karttojen päivitysilta.

Saaristomeren merivartiokilta ry
Saaristomeren
merivartiokilta
ry on perustettu
31.7.1990
(ent. Saaristomeren merivartioston kilta ry.)
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ilta toimii merivartioston
hengen ja toiminnan mukaisena merellisenä kiltana, jonka tunnusomaisia
piirteitä ovat maanpuolustustahdon ylläpidon lisäksi veneilyturvallisuuden, veneilytaitojen sekä saaristotaitojen edistäminen. Lisäksi kilta
osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan, öljytorjunta-, vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan jne. Osa killan
jäsenistä on merivartijoita, mutta pääosa jäsenistä on ilman merivartiotaus-

taa, yhdistävänä tekijänä meri, veneilyturvallisuus ja maanpuolustus.
Killan aktiivinen toiminta-alue sijoittuu Turun alueelta Saaristomereltä Selkämeren puolelle Raumalle ja Rauman
ympäristöön. Tällä alueella killan lippu
liehuu osana muiden maanpuolustusjärjestöjen lippulinnaa.
Jäseniä killassa on melkein kolme sataa. Pian killan perustamisen jälkeen 90-luvulla havaittiin tarpeelliseksi perustaa tavallisten jäsenten rinnalle
myös perhejäsenten jäsenluokka, min-

Killan toimintahenki on hyvin
ennakkoluulotonta, ajanmukaista
ja tasa-arvoista.
kä kautta toimintaan saatiin mukaan
naisjäseniä ja mikä rohkaisi edelleen
lisää aktiivisia naisia liittymään kiltaan. Tällä hetkellä killan jäsenistössä
on mukana yli neljäkymmentä naista. Killan toimintahenki on hyvin ennakkoluulotonta, ajanmukaista ja tasa-arvoista. Nuorisotoimintaa kilta
ylläpitää kohdistamalla koulutuksia
ja harjoituksia erilaisille meren kanssa tekemisissä oleville koululais- tai
muille ryhmille.

Koulutus ja kurssit
Kilta järjestää joka kevät käytännön veneilykoulutusta ja saaristotaidot naisille -kursseja. Kurssit toimivat ikään kuin jatkokurssina talven
aikana työväenopistojen pitämille laivuri- tai muille teoriakursseille. Killan kouluttajilla on Trafin myöntämä
kouluttajastatus, ja kurssien sisältö on
Trafin hyväksymä.
Lisäksi
kiltalaiset
osallistuvat
MPK:n järjestämille kursseille niin oppilaina kuin myös kouluttajina. Kilta
osallistuu yhteistoimintaharjoituksiin
viranomaisten kutsumana. Uusinta
viranomaistoimintaa on osallistuminen öljyntorjunnan huoltoviirikköön
niin perustamiskeskuksessa kuin
huoltoveneellä. Turussa on öljyntorjunnan vapaaehtoisten rekrytointi
käynnissä, mutta Raumalla viirikköä
jo harjoitetaan vuosittain.

Veneilytoiminta

Killalla on oma
pursiseura, johon killan
henkilöjäsenet voivat
liittyä.

Veneilyturvallisuuden edistäminen on
tärkeä osa Saaristomeren merivartiokillan toimintaa. Kilta omistaa kaksi
kiltavenettä: Kiltavene Norppa (Turku) ja Kiltavene Nalle (Rauma). Veneet ovat entisiä merivartioasemien
huoltoveneitä, jotka ovat saaneet uu-

den elämän vapaaehtoistoiminnassa. Molempien veneiden elinkaarta on jatkettu uusimalla moottori ja
elektroniikkaa. Veneiden ympärille on
kumpaankin kaupunkiin muodostettu
veneryhmät, jotka ylläpitävät veneitä. Veneillä tuotetaan sisältö käytännön veneilykursseille. Lisäksi veneillä osallistutaan maanpuolustus- tai
viranomaisharjoituksiin. Jäsenillä on
mahdollisuus vuokrata kiltaveneitä
tietyin edellytyksin virkistyskäyttöön.
Killalla on oma pursiseura, johon
killan henkilöjäsenet voivat liittyä.
Pursiseuraan liittymällä jäsen saa hyväkseen kaikki Purjehdus ja Veneily
ry:n jäsenedut. Pursiseuraan liittyen
killalla on omat katsastajat pursiseuraan rekisteröidyille veneille. Pursiseuralla on oma perälippu, jota jäsenet
voivat käyttää katsastetussa veneessään. Pursiseuran viiri voidaan kiinnittää myös katsastamattoman veneen
antenniin merkiksi jäsenyydestä.

Muuta toimintaa
Killan yleiseen toimintaan kuuluvat
mm. retket, Puheenjohtajan kesäpäivä, messut, tutustuminen Rajavartiolaitokseen ja yrityksiin aina tilanteen
mukaan.
SMMV-killalla on jäsentensä käytössä kiltamaja Rauman Kuuskajaskarin vanhalla linnakesaarella. Majalla on majoittumiseen soveltuva mökki
ja sauna. Kiltamajaa ylläpidetään talkoilla yhdessä Selkämeren rannikkokillan kanssa. Kiltamajaa käytetään
yhtenä toiminnan tukikohtana, ja se
on edullisesti vuokrattavissa jäsenten
virkistyskäyttöön.

Lisätietoja killasta ja sen toiminnasta
saa osoitteesta www.smmvk.fi
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n TEKSTI: ANU KURONEN • KUVA KPK:N ARKISTO

Karjalan Poikien Killan
itsenäisyyspäivän juhlatanssiaiset
Karjalan Poikien Kilta ry (KPK) on vuonna 1956 perustettu
pohjoiskarjalaisten maanpuolustusjärjestöjen yhteinen kattojärjestö.
Karjalan Poikien Killassa on jäseninä 28 maanpuolustusjärjestöä tai -piiriä.
Killan perinteitä vaalitaan suurella sydämellä, ja yhteistyö sekä tiedotus
jäsenten välillä on hyvin tärkeä osa itäsuomalaista maanpuolustuskenttää.
o vuosien ajan Karjalan Poikien Killalla on ollut tapana järjestää vuosittain kaksi tapahtumaa. Toinen
on KPK:n jotos, joka järjestetään syksyllä, ja toinen
on itsenäisyyspäivän juhlatanssiaiset. Juhlatanssiaiset on järjestetty juhlavasti monia perinteitä kunnioittaen
vuodesta 1967 saakka. Useana vuonna juhla on pidetty
Joensuun Kimmelissä, ravintola Riversidessa. Niin viime
vuonnakin.
Juhla etenee hyvin samalla kaavalla joka vuosi, ja se
alkoi perinteisesti KPK:n puheenjohtajan tervetulokättelyllä, minkä jälkeen juhla saatiin alkamaan kellontarkasti puoli seitsemältä.
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Tällä kertaa juhlan musiikista vastasi Rakuunasoittokunta, johtajanaan musiikkimajuri Riku Huhtasalo.
Vuonna 2019 Rajavartiolaitos juhli 100-vuotista taivaltaan. Tämä otettiin huomioon myös itsenäisyyspäivän
juhlassa. Soittokunta aloitti juhlan Rajavartiolaitoksen nimikkomarssilla, Suomen vartio. Ennen seuraavaa musiikkinumeroa, yhteislauluna esitettyä Sillanpään marssilaulua, puheenjohtaja Huusko toivotti vieraat tervetulleeksi.
Juhlapuhujana Raja100 -teemaisessa juhlassa toimi Pohjois-Karjalan rajavartioston sen hetkinen komentaja,
eversti Vesa Blomqvist. Hänen kymmenminuuttisensa
sisälsi Rajavartiolaitoksen historian pähkinänkuoressa,

eloisasti kerrottuna ja yleisöä viihdyttäviä yksityiskohtia ripotellen.
Seuraavassa soittokunnan musiikkihetkessä juhlaväki sai nauttia myös taitavien solistien laulusta. Paikallisten taitureiden Elina Vitrin ja Tuomas
Viitaniemen äänet sointuivat loistavasti yhteen, ja kappalevalinnat olivat Suomen itsenäisyyspäivään sopivia.
Juhla jatkui huomionosoitusten jakamisella, joista tärkeimpänä mainittakoon Mannerheim-patsaan luovutus.
Mannerheim-patsas on KPK:n kiertävä
huomionosoitus, joka jaetaan vuosittain eri tahoille. Viime vuonna, teeman
mukaisesti, patsas luovutettiin PohjoisKarjalan rajavartiostolle. Palkinto luovutettiin eversti Blomqvistille, joka pyysikin kaikkia
juhlassa paikalla olevia Pohjois-Karjalan rajavartiostossa
työskenteleviä henkilöitä mukaan vastaanottamaan tunnustuspalkintoa.
Ohjelmallisen osuuden päätteeksi Rakuunasoittokunta esitti Finlandian.

Illallisen yhteydessä alkoi perinteinen arpojen myynti. Myyntivuorossa olivat tänä vuonna Rajasotilaskotiyhdistyksen sisaret. Reipas puheensorina täytti juhlatilan,
arvat löysivät ostajansa ja illallinen vatsansa.
Ruokailun päätyttyä kahviin, konjakkiin ja suklaaseen Rakuunasoittokunta tanssitti juhlaväkeä vielä vanhoilla
tansseilla. Mainiosti juhlaväeltä taittui
valssi, mignon, pas d’espagne ja cicapo. Soittokunnan vaihtuessa kevyempään komboon itsenäisyyttä juhlittiin
niin humpan kuin rokinkin rytmein.
Trio Arto Tarkkonen tanssitti lähemmäs
puolta yötä.
Tanssit saatiin hetkeksi taukoamaan,
kun arpajaispalkinnot arvottiin illan
voittajille. Niin löysivät koivuklapit, sukset, juustot ja
muut paikallisten yritysten ja yhteistyökumppaneiden
lahjoittamat loistopalkinnot uudet kodit.
Juhlaperinnettä jatketaan tänäkin vuonna juhlatoimikunnan jo suunnitellessa ohjelmaa ja musiikillista antia,
joka olisi Suomen itsenäisyyden juhlan arvoinen.

Mainiosti
juhlaväeltä
taittui valssi,
mignon, pas
d’espagne ja
cicapo.

Vapaaehtoisen
maanpuolustustyön
ansiomitali
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).
Hakemuslomakkeita ja sääntöjä voi tilata Suomen Sotilaasta tai tulostaa lehden kotisivuilta
osoitteesta: www.suomensotilas.fi
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n TEKSTI: RESERVILÄISURHEILULIITTO • KUVA: VEERA VANHANEN

Reserviläisurheiluliitto
lähtee kiertueelle
RESUL On The Road
-kiertue rantautuu jo
olemassa olevien tapahtumien yhteyteen.
Aktiviteetteina ovat
SRA-ammunta, Ukkkävelytesti ja/tai puristusvoimamittaus.

52

MAANPUOLUSTAJA 1•2020

R

eserviläisurheiluliitto
(RESUL) viettää tänä
vuonna 50. toimintavuottaan. Juhlavuoden
kunniaksi järjestetään
RESUL On The Road -kiertue, jossa
vieraillaan eri maakunnissa ja esitellään, millaista toimintaa Reserviläisurheiluliitto ja sen jäsenjärjestöt toteuttavat yhteistyössä.
Kiertue vierailee eri tapahtumissa
ympäri Suomen huhtikuusta marraskuuhun. Kiertuemateriaalit on
pakattu peräkärryyn, joka sisältää
muun muassa Lisää liikettä -hankkeen esittelyteltan tarvikkeineen,

ison näytön esittelyvideoiden esittämiseen, SRA-ammuntaan tarvittavan kaluston, puristusvoimamittarit
ja esitteitä sekä muuta tukikalustoa
ja -materiaalia RESUL On The Road
-kiertueen toteuttamiseen.
Kiertue vierailee 18 eri paikkakunnalla. Jokaisella tapahtumalla on oma paikallinen vastuuhenkilönsä, joka organisoi peräkärryn
liikuttelua ja tapahtuman järjestämistä. Ensimmäinen RESUL On The
Road -tapahtuma on Pohjois-Savon
Erämessujen yhteydessä Kuopiossa
24.–26.4.2020.

16.10.2019

KILPAILUKALENTERI 2020
Kilpailu
Ampumahiihto
Talvijotos ”Pirkka”
Ilma-aseet
Pistooliampumahiihto
Reserviläispilkki
Ampumasuunnistus
Perinneasekilpailu
Pistooliampumajuoksu
Falling plates
Reserviläisammunnat
Reserviläisgolf
SRA:n SM-kilpailu
Vahvin reserviläinen
Frisbeegolf
Res.ampumamest.kilpailut
Kivääri 300m
Tarkka-ammunnan SM
Syysjotos ”Tyrsky”

Kilpailukalenteri 2020

Piiri/Liitto

Paikkakunta

Uusimaa
Pirkanmaa
Kymenlaakso
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Satakunta
Päijät-Häme
Etelä-Karjala
Suur-Savo
Pohjois-Pohjanmaa
Uusimaa
Satakunta
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Satakunta
Kymenlaakso

Tuusula
Pirkkala
Kuusankoski
Kuhmo
Pyhäjärvi
Niinisalo
Hollola
Imatra
Mikkeli
Hiukkavaara
Raasepori/Nordcenter
Niinisalo
Ylihärmä
Isokyrö
Hollola
Hollola
Niinisalo
Kotka

Tukeva j-os.
SATLSTO, PSPR

MPK
Kyllä

KAIPR
PORPR

Kyllä

PSPR
PORPR
RANNPR

Kyllä
Kyllä

Ajankohta

Vastuuhenkilö

7.-8.3.
14.-15.3.
14.-15.3.
21.-22.3.
21.3.
25.4.
16.-17.5.
16.-17.5.
23.5.
11.7.
18.7.
7.-9.8.
15.8.
16.8.
21.-23.8.
22.8.
28.-30.08.
25.-27.9.

Väinö Kurkaa
Antti Laalahti
Sakari Ahola
Auvo Kärnä
Jyrki Paavola
Arto Ahokas
Marko Patrakka
Jari Lampinen
Pirkka Juntunen
Timo Ronkainen
Matti Niemi
Janne Ojala
Jani Syvänen
Antti IIvari
Marko Patrakka
Sakari Ahola
Sami Anttonen
Sami Kahila

n Koronan takia kilpailut on peruttu toukokuun loppuun asti. Kilpailujen ja tapahtumien kilpailukutsut ovat luettavissa liiton
Kilpailujen ja tapahtumien kilpailukutsut ovat luettavissa liiton verkkopalvelusta www.resul.fi ja ne julkaistaan Reserviläinen -lehdessä.
verkkopalvelusta www.resul.fi ja ne julkaistaan Reserviläinen -lehdessä

Kiertueaikataulu:
Reserviläisliitto (RES)
2, 00260 HELSINKI
– RESUL On TheDÖBELNINKATU
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL)
Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen , puh. 050 541 2007
M a a n p u oPohjois-Savo
lustuskiltojenliitto (MPKL)
• 24.–26.4. Erämessut, Kuopio,
Road -kiertue järjes-risto.tarkiainen@resul.fi
• 3.5. Taitokilpailu, Luopioinen, Etelä-Häme
tetään meille savo• 22.–23.5. Merellinen turvallisuustapahtuma,
laisille juuri oikeaTurku, Varsinais-Suomi
na vuonna. Viemme
• 6.6. Kesäyön marssi, Tuusula, Uusimaa
kiertueen esittelypis• 7.6. Pirkan pyöräily, Tampere, Pirkanmaa
teen Savon Erämes• 12.–14.6. Erämessut, Kontiolahti, Pohjois-Karjala
suille Kuopioon. Olemme
• 26.–28.6. Erämessut, Pori, Satakunta
olleet messuilla aiemminkin
• 12.7. Hennala Herää, Lahti, Päijät-Häme
ja todenneet sen tehokkaaksi tavaksi tuoda toi• 25.7. Uotinpäivä, Sysmä, Päijät-Häme
mintaamme esille, sanoo Pohjois-Savon reservi• 7.8. Hamina Tattoo, Hamina, Kymenlaakso
piirien toiminnanjohtaja Heikki Vartiainen.
• 15.–16.8. Vahvin reserviläinen ja frisbeegolf,
– Messuilla vierailee juuri oikea kohderyhmä,
Ylihärmä, Etelä-Pohjanmaa
jolle esitellä vapaaehtoista maanpuolustustyö• 21.–22.8. Kurikan markkinat, Kurikka, Etelätä. Messut ovat aikaisempina vuosina näkyneet
Pohjanmaa
positiivisesti myös jäsenkehityksessämme. RE• 30.8. Marskin marssi, Karkialampi, Suur-Savo
SUL On The Road -kiertue tuo meidän käyttööm• 12.–13.9. Muikku ja Pottu -markkinat,
me valmista, laadukasta ja monipuolista esittelyLappeenranta, Etelä-Karjala
materiaalia, jonka otamme erittäin mielellämme
• 18.–19.9. Finlandia maraton, Jyväskylä, Keskivastaan. Se palvelee myös hyvin #LIIKUNTAKANSuomi
NALLEPO-kampanjaamme, jatkaa toiminnanjoh• 26.9. Vänrikkipäivä, Hiukkavaara, Pohjoistaja Vartiainen.
Pohjanmaa
• 3.10. Reserviupseeripäivä, Helsinki, Uusimaa
• 21.11. Reserviläisliiton liittokokous, Seinäjoki,
Etelä-Pohjanmaa
RESERVILÄISURHEILULIITTO
Reserviläisliikunnan yksi keskeinen
tehtävä on ylläpitää ja kehittää jäsenistönsä
maanpuolustustaitoja.

YHTEYSTIEDOT

LIITON JÄSENET
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Seinäjoen Sotilaspiirin
Killalle oma ansioristi

Seinäjoen Sotilaspiirin
Kilta on Suomen vanhimpia kiltoja perustettu 23.5.1965. Killan lippu naulattiin Seinäjoen
Metsätalolla 24.11.1988.
Killalla on myös pienoislippu sekä standaari.
n TEKSTI: MIKKO S. SÄNTTI,
SEINÄJOEN SOTILASPIIRIN KILLAN
PUHEENJOHTAJA, KOM.KAPT. EVP
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illan tehtävänä on kunnioittaa 1932–1992 toimineen Seinäjoen sotilaspiirin perinteitä. Toimia
sotiemme
veteraanien
hyväksi sekä kunnioittaa maanpuolustuksellisia perinteitä yhdessä maanpuolustus- sekä jäsenjärjestöjen kanssa. Killan kotipaikka on Seinäjoki, joka
on maakuntamme keskus. Killan alueella on 34 kuntaa.
Kevättalvella 2018 aloitettiin killan
näkyvyyden parantaminen sekä tehostaminen niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Ensimmäisenä toimenpiteenä killalla oli kotisivujen

laatiminen sekä killan logon suunnittelu. Jälkimmäisestä teetettiin myös tarra- ja magneettiversio. Suunnittelijana
sihteerimme Marko Pänkälä.
Killan uudella strategialla mentiin
nopeasti eteenpäin, ja entuudestaan
käytössä olivat oma lippu, standaari sekä pienoislippu. Katsottiin kuitenkin, että killalle oli tarvetta suunnitella
oma palkitsemisjärjestelmä, johon ansiomitali tai ansioristi olisi osana palkitsemisen jatkumona Seinäjoen Sotilaspiirin Killassa.
Ansioristin alkutaival lähti käyntiin
jo vuoden 2018 loppupuolella, ja viimeisen sysäyksen suunnittelulle antoi

n Ansioristin mukana tulee pienoisansioristi sekä nauhalaatta.

vuosikokous, jossa jäsenjärjestöjen edustajilta annettiin toteutukselle vihreää valoa.
Ansioristin suunnittelusta otti
vastuun killan sihteeri sot.mest.
(res.) Marko Pänkälä, jolla on entuudestaan myös taiteellistakin
näkemystä, hän kuuluu Suomenselän taiteilijaseuraan.
Marko aloitti työn kartoittamisen ja suunnittelun keväällä 2019
tuoden jo toukokuun kokoukseen
ansioristivaihtoehtoja, joista valittiin kolme vaihtoehtoa suunnittelun jatkamiselle. Seinäjoen
Sotilaspiirin Killan ansioristi perustettiin päivämäärällä 27. toukokuuta 2019.
Kesän ja syksyn aikana ansioristin väri muuttui vielä valkoisesta siniseksi sekä ristin kehyksen
väri hopeasta kullanväriseksi. Samoin nauhan väritys ja nauhassa
esiintyvät raidat ja niiden leveydet tarkentuivat hieman lopullisen ristin muotoon.

Lopulliseen muotoon ristin
kuin nauhankin osalta se saatiin
12.–13.12., jolloin killan hallitus
hyväksyi lopullisen version ansiorististä ja nauhasta sekä lopullisesta solkivaihtoehdosta.
Näin ollen, vuoden kestänyt
valmistelu ja suunnittelu Seinäjoen Sotilaspiirin Killan ansiorististä (SSpK ar) sai lopullisen allekirjoituspäivän 13. joulukuuta 2019.
Ansioristin mukana tulee pienoisansioristi sekä nauhalaatta, ja
myöntöpäivämäärä tulee olemaan
24.2., joka on aluejärjestön (sotilaspiirin) vuosipäivä.
Killan ansioristille on hyväksytyt säännöt. Säännöt koskevat ansioristin hakemista, hyväksymistä, perusteita sekä kantamista.
Päätöksen myöntämisestä tekee
aina killan hallitus.
Ensimmäiset ansioristit jaetaan
tänä kuluvana vuonna.

HERALDINEN
SELITYS:
Seinäjoen Sotilaspiirin Killan ansioristi (SSpK ar) on kultareunuksinen,
siniseksi emaloitu Yrjönristi 40 mm,
jonka keskuskuviona on sotilaspiirien tunnus: ristissä olevat miekat,
joiden päällikkeenä on kaateinen
heraldinen ruusu. Keskuskuvio on
kultainen.
Ansioristiin kuuluu 32 mm:n levyinen valkoinen nauha, jonka reunoilla on 6 mm:n levyiset siniset ja 1,5
mm:n levyiset keltaiset juovat.
Ansioristiin kuuluu 32 mm:n levyinen ja 10 mm korkea sakarakoroinen solki. Solki on kultainen.
Soljessa on teksti ”SeiSpKilta” korotekstinä.
Ansioristi ja siihen kuuluva nauha
sekä solki ovat oheisen kuvan mukaiset.

MAANPUOLUSTAJA 1•2020

55

SA-KUVA

Tutkamieskillan
tapahtumia
n Ilmatorjuntamuseo Tuusula

sodassa, esimerkkinä Kosovon sota. DI Jorma Laiho.

La 18.4. Ohjuspäivä
It-ohjusmiesten perinnetapaaminen ja seminaari. Crotale-hanke

Noin 13.00 Esitelmä: Yleisradio ja saksalaisille lentokoneille annettu suunnistusapu jatkosodassa. Fil.
kand. Lasse Vihonen.

n Radio sodassa ja harrasteessa

Esitelmien jälkeen mahdollisuus tutustua ulkolähetysautoon, radioharrastajien näyttelyyn sekä osallistua
opastettuun museokierrokseen.

Ilmatorjuntamuseolla Tuusulassa järjestetään lauantaina 16.5.2020 Radiopäivä. Tapahtuma koostuu esitelmistä ja näyttelyistä. Päivän teemana on Radio sodissa ja harrasteessa.
Päivän ohjelma:
Klo 11.00 Museo avautuu, mahdollisuus tutustua
Ylen museoituun ulkolähetysautoon pihaalueella ja
Tuusula-hallissa eri radioharrastajien näyttelyyn. Esitelmät ovat Tuusula-hallissa.
Klo 12.00 Esitelmä: Yleisradiotoiminta nykyaikaisessa
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Tuusula-hallin ylätasanteella on seuraavien yhdistysten näyttelyt ja materiaalimyynnit:
• Suomen DX Liitto ry. (SDXL)
• Suomen Radioamatööriliitto ry (SRAL)
• Suomen Radiohistoriallinen Seura ry (SRHS)
Pääsymaksu tilaisuuteen 5 euroa. Tilaisuuteen ilmoittautuminen ei ole pakollinen, mutta järjestelyjen helpottamiseksi pyydetään ilmoittautumaan 9.5. mennessä: hemar@kolumbus.fi

Tilaisuuden järjestävät:
• Ilmatorjuntamuseo
• Tutkamieskilta ry
• Radioactives ry
• Suomen DX Liitto ry. (SDXL)
• Suomen Radioamatööriliitto ry (SRAL)
• Radio- ja televisiohistorian seura ry
• Suomen Radiohistoriallinen Seura ry (SRHS)
Ohjelma voi tarkentua kevään aikana.

n Sotilasradiopäivä 2020
SA-KUVA

La 25.4. klo 10.00 - 14.00 Kouvola-talo, Varuskuntakatu 11, Kouvola
Ohjelma:
Tapio Teittinen: Lapin sodan tietoverkot
Kari Pentti: Radiotiedustelu jääkäreistä suojeluskuntaan
Ohto Manninen ja Lauri Lehtonen: Stella Polariksen perintö
Esitelmien jälkeen tutustuminen Kouvolan Sotilasradiomuseoon. Sisältyy osallistumismaksuun.
Tilaisuus on avoinna kaikille
Osallistumismaksu 10 € (vain käteismaksu ovella) sisältää väliaikatarjoilun.
Ilmoittautuminen sähköpostilla:
museo@putkiradiomuseo.fi
Ilmoittautuminen ei ole sitova. Se tarvitaan väliaikatarjoilun mitoitukseen.

n Petäjäveden puhelinja radiomuseo, Suomen
Radiohistoriallinen Seura
La 23.5. Rompepäivä Petäjävesi

Tervetuloa tapahtumiin!
Heikki Marttila
Tutkamieskita r.y.
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www.facebook.com/
suomensotilas

Suomen
sotilaat.

Vapaaehtoisen
maanpuolustustyön
ansiomitali
Pronssimitalin voi
esittää tai anoa myös
itselleen, jos mitalisääntöjen
ehdot täyttyvät.
Hopeamitali myönnetään
erityisansioista ja vain
ulkopuolisesta esityksestä.

PUOLUSTUSVOIMAT

Lunastushinnat ovat
45 € + postikulut (pronssi)ja
130 € + postikulut (hopea).

Hakemuslomakkeita ja sääntöjä voi
tilata S uomen Sotilaasta tai tulostaa
lehden kotisivuilta osoitteesta:
www.suomensotilas.fi

Hae omasi. Vain Lehtipisteestä.

