POHJANMAALLA AIHEENA MYÖS TURVALLISUUSPOLITIIKKA
Pohjanmaan kansallisen senioripiirin kevätkokous ja toimihenkilöpäivä pidettiin Kauhajoella
29.3.2022 Ojalan Pakarin viihtyisässä yläkerrassa. Kauhajoen kansallisten senioreiden
puheenjohtaja Pauli Hautala toivotti 50-päisen osallistujajoukon tervetulleeksi. Kauhajoen
kaupungin tervehdyksen toi hallituksen puheenjohtaja Urpo Paananen ja seurakunnan
tervehdyksen kappalainen Jouni Niemi.
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauli Hautala. Käytiin läpi perusasiat, hyväksyttiin
tilit ja toimintakertomus.
Kokouksen jälkeen siirryttiin toimihenkilöpäivän ohjelmaan.
Porvarillisen Työn Arkiston johtajana toimiva FT Riku Keski-Rauska oli kokouksessa vieraana
pitäen historiantutkijan silmin alustuksen nykypäivän Suomen turvallisuuspolitiikasta.
Alustajan mukaan asiaa on lähestyttävä pohtien millaisia asioita on huomioitava
nykyhetkessä, menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden vuorovaikutuksen yhdistelmänä.
Paljon puhutun jakkaramallin jaloista vain kaksi on enää jäljellä: itsenäinen vahva puolustus
ja kansainväliset kumppanuudet. Malli muuttui 24.3.2022, kun tapahtui Ukrainan
yhtenäistyminen Venäjän hyökkäystä vastaan. Talvisodan tuntemukset pulpahtivat pintaan.
Naamiot ovat olleet Keski-Rauskan mukaan jo pitemmän aikaa laskettuna, Georgian sota,
Krimin ja itäisen Ukrainan valtaus ovat osoittaneet Putinin haikailusta menetetyn valtaaseman palauttamiseen. Krimin valtauksen jälkeen Suomessa avoimesti noin 900 000
reserviläisille osoitettu kirje antoi viitettä ulospäin osoittaa, että olemme hereillä ja se oli
hyvää hybervaikuttamista.
Nato-asia tuli väistämättä esiin. Vuoden 2015 vaalit eivät olleet Nato-vaalit. Olisiko silloin jo
pitänyt ottaa aihe keskusteluun?
Nyt on kysymys kahdesta eri asiasta, Venäjä-osaamisesta ja sen ymmärtämisestä. Vielä
2021 Suomi-Venäjä-seura syytti Suomen lehdistöä väärästä asennoitumisesta. Kriittinen
arviointi kylmän sodan ajasta puuttuu. Asenteet ovat muuttumassa ja muuttuneet. Poliittinen
järjestelmämme käy paraikaa läpi prosessia, eräänlaista katarsista; puhdistautumisriittiä.
Tämän riitin jälkeen voimme siirtyä uusiin turvallisuusratkaisuihin.
Alustuksen jälkeen keskusteltiin turvallisuusratkaisuista monipuolisesti.
Senioriliiton tilannetta ja kaavailuja hyvinvointialueiden yhteyksistä senioritoimintaan toi esille
Margit Sasi puheenvuorossaan. Todettiin, että systeemi on vielä niin alkuvaiheessaan, että
vakiokaavan mukaisia yhteyksiä ja niiden malleja on syytä kehitellä tärkeysjärjestyksessä ja
voimien mukaan edeten. Pohjanmaan piirin alueella on kolme hyvinvointialuetta, joilla on
erilaisia tarpeita ja toimintamuotoja. Piirin yhteishenkilöt alueisiin on valittu.
Kun liiton vuoden senioriksi 2021 valittiin Tuulikki Petäjäniemi, myönnettiin samassa
yhteydessä kunniamaininta Kauhavan yhdistyksen Carl-Gustav Karlingille, jolle Pohjanmaan
senioripiirin onnittelut esitettiin tässä tilaisuudessa.
Piirin pj Taija Hakola kannusti toimintaan ja jäsenlisäykseen panostamiseen nyt, kun
koronatilanne taas sallii laajemmankin toiminnan ja päätti tilaisuuden kiitoksiin ja hyvän
kotimatkan toivotuksin.
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