Nordiskt kamratföreningsmöte i Finland
Det 34e Nordiska Militära Kamratföreningsmötet, NMKM, genomfördes den
6-9 juni 2013 vid Karelska Brigaden, Vekaranjärvi i Finland. Vekaranjärvi
ligger ca 4 mil NO om staden Kouvola. Varje nation hade möjlighet att delta
med 60 personer. Sammanlagt deltog cirka 180 personer i mötet från de fyra
länderna varav från Sverige kom den minsta delegationen med 33 deltagare. För
oss svenskar blev det en tidig samling kl 06 den 5 juni i Värtahamnen i
Stockholm för en dagresa till Åbo. Där väntade en förare med buss, som tog oss
till Vekaran-järvi dit vi anlände strax efter midnatt. Vid framkomsten fanns det
förtäring och dryck i korridoren, som vi passligt försåg oss med innan
inkvarteringen i våra tilldelade logement. Det var gott om utrymme då vi bodde
4-5 personer per logement och hade flera sängplatser att välja på. Förutom
sängutstyrsel fanns det framlagt information, program, kartor, gul mössa med
tryck på för oss svenskar mm, som vi hade god nytta av under hela tiden. Varje
nation hade tilldelats olikfärgade mössor, vilket underlättade vid uppställning
och övrig samling. Tillsamman med den blå tröjan, som alla svenska deltagare
fick av SMKR, blev vi lämpligt klädda i de svenska färgerna inför den 6 juni.
Första dagens program den 6 juni innehöll, förutom en filmvisning under
förmiddagen, en högtidlig öppningsceremoni med nationsvis uppställning på
kaserngården, flagghissning, kransnedläggning, tal av bla brigadens chef,
brigadgeneral Timo Kivinen och ordföranden i finska kamratföreningsförbundet
Pauli Mikkola samt spel av garnisonens musikkår. Vidare besöktes Kouvola för
marsch genom staden och kransnedläggning vid ett minnesmonument i stadens
centrala del. Staden bjöd på en mottagning i stadshuset med information och
förfrisk-ningar, vilket blev mycket uppskattat. Gruppfotografering företogs
också nationsvis på den stora trappan upp till huset.
Följande dag den 7 juni innehöll föredrag, presentationer, skyttetävling inomhus
nationsvis och film. Föredragen omfattade bla det nordiska samarbetet, Nordic
Battlegroup, försvars-reformen i Finland, försvarsutbildningsföreningen samt
beredskapsförbanden och deras uppgifter. Brigaden är Östra Finlands
beredskapsförband och i stark utveckling, som omfattar alla vapenslag i Armén.
Finlands beredskapsförband består av elittrupper. Karelska Brigadens
huvuduppgift under fredstid är att utbilda krigskunniga trupper, särskilt för
Sydöstra Finlands försvar. Tjänsten i de moderna beredskapsförbanden kräver
av varje tjänstgörande att vara vaksam, självständig, initiativrik, kan arbeta i
grupp och vara i gott fysisk och psykisk skick. Utbildningen betonar just de här
aspekterna. I början av beväringstiden är varje rekryts tjänst-göringstid 362
dagar. Ledareurval och urval till specialuppgifter görs under de 8 första tjänsteveckorna. Den slutliga tjänstgöringstiden på 12, 9 eller 6 månader beror på urval
där tidigare yrkeskunnighet beaktas. Cirka 30 % av beväringarna utbildas till
officerare och underofficer-
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are i reserven. Beredskapsförbands egna underofficersskolor och kurser ger
utvalda en bra grundutbildning i ledarskap. Beväringscheferna får också öva,
leda och träna sina egna trupper för ett halvt år. De flesta av beväringarna bor
inom 1-3 timmars bussresa från Vekaranjärvi med välorganiserade och billiga
permissionstransporter.
En presentation av brigadens materiel skedde på kaserngården under
eftermiddagen. Vi tog del av de olika uppställda enheterna med skyltinformation
och möjlighet att ställa frågor till ansvariga för varje enhet. I Finland består
värnplikten. Försvarsmakten kommer att förändras där bla en ändrad
ledningsstruktur genomförs inom de närmaste åren, vilket medför lägre
kostnader.
Tredje dagen den 8 juni ägnades åt utomhusaktiviteter där vi i 10 grupper med
frivilliga deltagare från olika nationer genomförde en ”medborgar- och
militärfärdighetsutbildning” längs en snitslad bana i omkringliggande terräng.
Under eftermiddagen besöktes Repovesi nationalpark där vi följde en
promenadstig och slutligen över Lapinsalmi bro, en långsmal hängbro på ca 50
m över ett sund där det skulle vara 10 m mellan varje person vid över-gången.
Väl över på andra sidan bjöds vi på grillad korv, bröd, dricka och kaffe.
Under kvällen genomfördes den sedvanliga avslutningen med en festbankett i
garnisonens restaurang. En god middag med smakliga drycker serverades.
Utdelning av priser och utmärkelser genomfördes liksom olika tal och
musikunderhållning framfördes. Det blev en fin och minnesvärd avslutning på
det Nordiska mötet 2013.
På vår återresa, som startade efter frukosten under söndagen den 9 juni, besökte
vi Manner-heimsmuseet i Helsingfors samt Hjältegravarna på Sandudds
begravningsplats. Vi reste från Åbo under kvällen och hade en gemensam
middag i fartygets restaurang som avslutning på resan. Vi anlände till Stockholm
på morgonen efterföljande dag.
Nästa Nordiska möte blir år 2015 i Danmark. Enligt framförd inbjudan under
festbanketten kommer mötet 2015 att hållas i Ålborg, som ligger vid Limfjorden
på Jylland.
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