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Perhon Haane muonitti lähes 700 henkilöä kenttäkeittiössään. Väsyneinä mutta onnellisina kuvassa Eino ja Einon enkelit
– eli Eino Itäniemi voimaryhmänsä kanssa kovan urakan päätteeksi.

Pietarsaaren lukiolaiset osallistuivat turvakurssille Lohtajalla.
Terho Tattari neuvoi nuorisoa muun muassa keittopuuhissa.
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S.16

Varusmiehet suorittivat veteraanikeräyksen. Pietarsaaressa kerääjlle antoi neuvoja muun muassa Rodney Srandvall.
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Asevelvollisuus – historian jäänne
vai puolustuksen laatukysymys?
Muutos on pysyvä olotila tämän päivän maailmassa.
Sen olemme kokeneet konkreettisesti niin Puolustusvoimissa kuin muuallakin yhteiskunnassa. Vaikka valtioneuvoston selonteko ei tuokaan järeitä muutoksia
sotaväen toimintaan, niin jotkin asiat vaativat jälleen
kerran käytännön toimenpiteitä todennäköisesti myös
täällä Pohjanmaan Sotilasläänin alueella.
Selonteosta on noussut esille lähinnä esitys puolustusbudjetin nostamisesta reilulla sadalla miljoonalla
vuodessa ja yleisen asevelvollisuuden säilyttäminen
Suomen puolustuksen järjestelyjen lähtökohtana. Lisämäärärahaa tarvitaan uuden materiaalin hankintoihin
sodan ajan joukoille, sillä ensi vuosikymmenellä on
vanhenemassa melkoinen määrä ajoneuvoja sekä mm
viesti- ja panssarintorjuntavälineistöä.
Kroonisen rahapulan lisäksi Puolustusvoimat kamppailee myös valtionhallinnon tuottavuusohjelmien
vaatimusten mukaisten haasteiden kanssa. Sotaväen
henkilötyövuosien määrää vähennetään 15 000 henkilöön vuoteen 2012 mennessä. Nykyisin sotaväessä on
palkattua henkilökuntaa noin 16 000 henkilöä, joista
puolet siviilejä. Maavoimien osalta henkilötyövuosien
vähennys tarkoittaa noin 500 tehtävän siirtymistä yhteistyökumppaneille tai poistumista eläkkeelle lähtöjen
myötä.
Joukko-osastoilla on jo nykyisellään vajaamiehitystä
kouluttajahenkilöstöstä kantahenkilökunnan koulutusuudistusten jäljiltä - poistuma on hetkellisesti suurempi
kuin uusi koulutusjärjestelmä kykenee tuottamaan uusia aliupseereita ja upseereja.

Pohjanmaan Sotilasläänin
tulevaisuus
Nämä tekijät ja vuonna 2008 käyttöön otetun hallintoja johtamisjärjestelmän kiemuroiden oikaisutavoitteet
ovat tuoneet paineen muuttaa Pohjanmaan Sotilaslääni
Pohjanmaan aluetoimistoksi.
Muutoksen toteuttamisen aikataulu ja merkitys mm
henkilöstön tehtäviin eivät ole vielä selvillä, mutta sen
ei odoteta merkittävästi vaikuttavan Palosaaren virastotalossa työskentelevän henkilöstön määrään tärkeimpien tehtävien säilyessä entisen kaltaisina. Pohjanmaan
Sotilasläänin tehtäviä ovat mm asevelvollisten valvon-

ta, sodan ajan joukkojen perustamisvalmistelut ja niihin
tarvittavan henkilöstön koulutus, muiden viranomaisten
ja maanpuolustustyön tukeminen. Asevelvollisten valvonnasta näkyvin on jokasyksyiset kutsunnat, joita toimeenpannaan sotilasläänin kunnissa noin kuusikymmentä
tapahtumaa 15.8.-15.12. välisenä aikana. Kutsunnan alaisia
nuoria on sotilasläänin alueella vuosittain noin 3400-3500.
Luku on Helsingin Aluetoimiston jälkeen toiseksi suurin.
Pohjanmaan Sotilasläänin Esikunnan kokoonpanoon on jo
1.1.2008 kuulunut Pohjanmaan Aluetoimisto, jonka tärkein
lakisääteinen tehtävä on juuri asevelvollisten valvonta.
Muutoksen merkittävin vaikutus onkin lähinnä Maavoimien hallinnon virtaviivaistaminen. Mikkeliin perustettu
Maavoimien Esikunta johtaa muutoksen jälkeen suoraan
vain neljää sotilaslääniä, jotka ovat Etelä-, Länsi-, Itä- ja
Pohjois-Suomen Sotilasläänit. Pohjanmaan Aluetoimisto
tulisi toimimaan Hämeenlinnaan sijoitetun Länsi-Suomen
Sotilasläänin johdossa.
Päätöksiä tulevista henkilöstökokoonpanoista ei ole
vielä tehty, mutta olemme esittäneet, että Pohjanmaan
Aluetoimiston henkilöstövahvuus pyrittäisiin pitämään
lähes nykyisellä tasolla, jotta väestöpohjaltaan ja maanpuolustustoiminnaltaan vahvan Pohjanmaan Sotilasläänin
toiminnot voitaisiin säilyttää nykyisellä tasollaan. Pohjanmaan Sotilasläänin Esikunnassa työskentelee nykyisin 23
henkilöä. Heidän lisäkseen Vaasassa toimii 15 henkilön
vahvuinen Pohjanmaan Sotilassoittokunta, jota selonteon
linjaukset eivät kosketa millään tavalla.

Puolustustahto kestää
Meille suomalaisille itsenäinen puolustuskyky on itsestäänselvyys, haluamme ”pelata varman päälle”. Kansalaisistamme 80% haluaa Suomea puolustettavan vaikka
tulos näyttäisi epävarmalta. Samoin lähes 80% nuoristamme suorittaa varusmiespalveluksen. Molemmat luvut ovat
kansainvälisesti ajatellen varsin korkeita.
Valitettavasti jo lähitulevaisuudessa joutunemme hyväksymään varusmiespalvelukseen kelpaavien nuorten lukumäärän putoamisen alle 80 prosentin, jopa lähemmäksi
70 prosenttia. Keskeisenä syynä on nuorison kunnon ja
terveydentilan huonontuminen. Tämän päivän yhteiskuntaamme vaivaa kärsimättömyyden ja kiireen ilmapiiri, jossa arvomaailmamme joutuu jatkuvasti testiin. Joidenkin
nuorten pitäisi saada kaikki ja heti.

Ammattiarmeijaa puoltavissa mielipiteissä on tuotu esille yksilön etu eikä yhteiskunnan turvallisuus
ja hyötynäkökulmaa käsitellä ollenkaan. Tällainen
ajattelu yhdistettynä huonoon kuntoon on haaste
niin kansanterveydelle kuin myös yhteiskuntamme
yhteishengelle. Yhteishenkeä tarvitaan jo meneillään
olevan taantuman voittamiseen.

Varusmiehet arvostavat
koulutustaan
Myös sotaväen on tuumattava jatkuvasti omaa koulutustaan ja vastuutaan arvomaailman vaalimisesta
entistä tarkemmin. Onneksemme olemme olleet
hyvillä jäljillä ja niinpä tammikuussa kotiutetun
saapumiserän palautekysely tuotti jälleen hyvän
tuloksen. Kotiutuneista 80% ilmoitti halunneensa
palvella hyvin. Noin 70% oli mielestään oppinut
tuntemaan itsensä aiempaa paremmin ja saaneensa lisää itseluottamusta. Johtajista reilu 80% katsoi
kehittyneensä ihmisenä ja johtajana varusmiespalveluksen aikana.
Edelleen runsas 70% johtajista uskoi pystyvänsä
hyödyntämään saamaansa johtaja- ja kouluttajakoulutusta siviilielämässä. Tilastotietojen lopuksi vielä
kysymys numero 78: Olen kokenut varusmiesaikana
joitakin todella mielenkiintoisia tai jopa ”jännittäviä”
elämyksiä. Vastaajista 41% oli täysin samaa mieltä
ja 37% osittain samaa mieltä.
Luulenpa, että myönteisten vastausten määrä yllättää kriittisiin kannanottoihin tottuneet lukijat! Tämä
tilastokatsaus antaa varsin myönteisen kuvan sotaväessä tapahtuneesta kehityksestä etenkin, kun otetaan
huomioon, että kysymys on edelleen lakisääteisen
velvollisuuden suorittamisesta!
Toivotan kaikille lukijoille erinomaista kevättä
näin hyvän hiihtotalven jälkeen! Pitäkää itsenne kunnossa niin oman elämänne kuin myös reservimme
laadun takaamiseksi!
Pohjanmaan Sotilasläänin komentaja
eversti Jorma Aherto
Lisää tietoa Pohjanmaan sotilasläänin ja yleisen
asevelvollisuuden tulevaisuudesta sivulla 8.

Erkki Tunkkari
in memoriam
Viesti, että metsänhoitaja Erkki Tunkkari oli 4.2.2009 siirtynyt luo ylhäisen
maan, hiljensi mieleni. Hän oli syntynyt 20.5.1934 Vetelissä. Ylioppilaaksi
hän valmistui Kokkolan Yhteislyseosta
vuonna 1954 ja metsänhoitajaksi Helsingin yliopistosta 1959. 1960–1961 Erkki
vietti vuoden stipendiaattina USA:ssa
Seattlessa opiskellen Washingtonin yliopistossa.
Varsinaisen elämäntyönsä hän teki
Keski-Pohjanmaalla erilaisissa metsähallintoon liittyvissä tehtävissä. Vastuullisesta Keski-Pohjanmaan piirimetsälautakunnan koulutuspäällikön tehtävästä
hän siirtyi eläkkeelle 1997.
Metsä ja keskipohjalaisuusolivat Erkille henki ja elämä. Lukuisat pihkalta
tuoksuvat kirjoitukset julkaistiin mm.
maakunnallisissa lehdissä.
Historia – varsinkin sotiemme historia – kiinnosti Erkkiä hyvin paljon.
Murresanakirja ”Kasso isse ” on riemastuttava ja korkeatasoinen teos. Tunkkarin
kyläkirjan syntymisessä Erkin työpanos
oli merkittävä.
Erkki osallistui aktiivisesti maanpuo-

lustus- ja reserviupseeritoimintaan. Hän oli
mukana myös rotarytoiminnassa ja perustamassa metsäperinteitä säilyttävää Alnus
ry:tä. Ansioistaan hänelle on myönnetty
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
ja Tapion muistomitali sekä Pohjanmaan
Maanpuolustajien kultainen ansiomitali
Minulla oli ilo tuntea Erkki kymmenisen vuotta. Teimme yhdessä Pohjanmaan
Maanpuolustaja -lehteä vuodesta 2002, ja
siinä tuoksinassa meistä tuli todella hyvät
ystävät.
En voi kyllin kiittää ”Hurtti-Ukkoa” – tällä nimimerkillähän Erkki kirjoitti lehteemme
– niistä neuvoista ja kommenteista, jotka
päätoimittajana avukseni sain. Hurttiukon
teksteissä oli sitä aitoa ”tappamisen meininkiä”. Erkkihän oli viimeisiä ikäluokkia,
jotka saivat aselajikoulutuksensa Maximkonekiväärille, ja Hurtin logossakin oli kkampuja.
Hänen ajatusmaailmaansa eivät sopineet
pöyhkeä itsekeskeisyys ja oman edun tavoittelu. Napakat tekstit olivat kuin talvimyrsky,
joka pudotteli tykkylumen kuusipuista ja sai
lukijat nauttimaan.
Surun hetkellä on vaikea kirjoittaa ilosta

ja huumorista, joka oli Erkin tavaramerkki.
Omien vastoinkäymisteni kanssa painiessani
hänen myötäelävä huumorinsa antoi voimaa
kestää.
Vuosia kestänyt vaikea sairauskaan ei
murtanut Erkin huumoria. Muistan aamun,
kun skype-yhteytemme vinkaisi ja ison
näytön täytti Hurtin kalju, ja kuulokkeista
tärähti:
– Herra kapteeni! Onko tukka hyvin?
Seuraavana ruutuun ilmestyi Erkin leveä
poskihymy.
Voisiko päivän aloittaa paremmin!

Erkin elämässä oli perhe kaikki kaikessa. Ylpeä isä ja isoisä kehuskeli
joskus:
– Sinulla on vain yksi tytär, mutta
minullapa on kolme tytärtä klupuineen
ja rakastava vaimo.
Tiedän, että reserviupseerin ei sovi
itkeä, mutta me kaipaamme sinua herra
yliluutnantti. Sinivalkoisen maanpuolustajan muistolle – se kyynel tipahti.
Heikki Pääjärvi
päätoimittaja
Pohjanmaan Maanpuolustaja

Pohjanmaan Maanpuolustaja

Maaliskuu 2009

1/2009 — 3

Keski-Pohjanmaan sotilaspoikien perinnekilta ry:n
maanpuolustusjuhla ja vuosikokous Kaustisella
Kaustisen seurakuntatalolle kokoontui 18. helmikuuta runsas noin 150 hengen
joukko perinnekillan jäseniä puolisoineen sekä
sotiemme veteraaneja ja
sotainvalideja ja maanpuolustuskoulutuksen jäseniä
viettämään talvista maanpuolustusjuhlaa ja killan
vuosikokousta.
Tilaisuus aloitettiin yhteisellä lounaalla, minkä seurakunnan emäntä ja Eläkeliiton naistoimikunta olivat
valmistaneet juhlaväelle.
Ruokailun jälkeen suoritettiin kunniakäynti Kaustisen sankarihaudalla.
Täällä seppeleen laskivat
sankarimuistomerkille perinnekillan puheenjohtaja
Jussi Isotalo Kälviältä ja
killan kunniapuheenjohtaja kotiseutuneuvos Juha
Eronen Haapajärveltä..
Sankaripaaden äärellä oli
kunniaa osoittamassa suuren osanottajajoukon edessä Suomen siniristilippu
ja Keski-Pohjanmaan sotilaspoikien perinnekillan
lippu. Kaustisen ja Kälviän
yhtyneet mieskuorot esittivät Aira Viitalan johdolla
tutun kappaleen“ Siunaa ja
varjele meitä”.
Päiväjuhlassa aluksi kunnallisneuvos Teemu Pesola
Kaustiselta lausui vieraat
tervetulleiksi ja kertoi sotilaspoikatoiminnasta sotiemme aikana ja sen jälkeen
Perhonjokilaaksossa..
Virren jälkeen kirkkoherra, asessori Raimo Aspfors
piti mielienpainuvan hartauspuheen, jossa muisteli
mm käyntiä rajan takana
entisessä Sallassa ja käynnin herättämiä muistoja viime sodista ja sen jälkeisestä
ajasta Sallassa.
Juhla jatkui korkeatasoisten musiikkiesitysten muodossa, joita esittivät Kaustisen musiikkilukiolaiset
eri kokoonpanoissa ja myös
laadukkaan gospelkuoron
esityksinä.
Yhtyneet mieskuorot esittivät vaikuttavan ohjelman
Aira Viitalan johdolla ja
Pohjanmaan sotilasläänin
komentaja, eversti Jorma
Aherto piti juhlapuheen
käsitellen muun muassa
maamme puolustusvoimien nykyistä merkitystä ja
valmiutta rauhanturvaajana
maassamme sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksemme tärkeyttä tässä EU:n
suurimman vapaaehtoisasevelvollisuusarmeijan
omaavassa maassa rauhan
turvaajana ja kriisienhoidossa konflikteissa myös
maamme rajojen ulkopuolella.
Puolustusvoimat tuntee
vastuunsa kansamme turvallisuudesta vaikka puolustusmäärärahat eivät ole
esimerkiksi naapurimaamme Ruotsin tasolla.
Sotilaspoikien merki-

tys nuorison terveyden ja
kunnon vaalijana on ollut
merkittävää ja tänäänkin
tarvittaisiin nuorisomme
kunnon ja terveyden hoidon tehostamista jo ennen
kutuntoja ja työelämään
siirtymistä.
Juhlaesitelmää kuunneltiin suurella mielenkiinnolla
ja eversti Ahertoa muistettiin kiittäen perinnekillan
pöytästandaarilla. Kiitokset
kohdistettiin myös seurakunnan ja juhlasta vastaavien kaustislaisten sotilaspoikien juhlan järjestäjille,
eritoten kunnallisneuvos
Pesolalle.
Juhlaa seuranneessa sotilaspoikien perinnekillan
vuosikokouksessa palkittiin
runsas joukko killan jäseniä ansiomerkeillä ja killan
uusilla pöytästandaareilla
Killan vuoden toimintasuunnitelma samoin kuin
talousarvio ja edelliskauden toimintakertomus ja tilit
käytiin läpi ja hyväksyttiin
yksimielisesti.
Jäseniksi otetaan paitsi
entisiä sotilaspoikia ja poikaosastojen poikia myös
perheen jäseniä.
Jäsenmaksuiksi vahvistettiin vuodelle 2010 12 euroa
+ 6 euroa perhejäseneltä ja
5 euroa Pohjanmaan maanpuolustajalehden tilausmaksuna. Perhonjokilaaksossa
tullaan kehittämään paikallistoimintaa Keski-Pohjanmaan Sotilaspoikien perinnekillan yhteydessä.muiden
jokilaaksojen tapaan.
Kilta järjestää matkan
Sotilaspoikien perinneliiton vuosijuhlaan Haminaan elokuun 8.–9. päivä ja
kirkkopyhän Kannuksessa
toukokuussa muun perinnetoiminnan ohella.
Killan puheenjohtajana jatkaa Jussi Isotalo ja
hallitus muodostuu lähes
entisistä jäsenistä, uusia
jäseniä tuli lähinnä Perhonjokilaaksosta Teemu Pesola
ja Pekka Havela Kaustiselta ja uuttera Erkki Sihvonen
Lohtajalta.
Päättynyt toimintakausi
2008 on ollut monipuolista
ja merkittävää perinnetyötä
koko maakunnassa lukuisine tapahtumineen ja mm.
uusien lippujen hankintoineen ja vihkimisineen Ylivieskan kirkossa. 12.10 ja
Kalajoella vietetty uusitun
suojeluskuntalipun siunaaminen käyttöön Leppikarvon majalla.
Toiminta keskittyy pääasiassa alueellisten paikallistoimikuntien työhön
suojeluskunta/sotilaspoikaperinteen tallentamisessa ja
myös veteraanisukupolven
toiminnan auttamiseen.
Jussi Isotalo

Kunnianosoitus sankaruhaudalla ja kuoro taustalla, seppeleen laskivat pj Jussi Isotalo ja Kunniapj.
Juha Eronen.

Eversi Jorma Aherto,sotilasläänon komentaja, juhlapuhe.

Vuosikokous pj. kunnallisneuvos Teemu Pesola ja
siht. Jouko Oja.

Kaustisen musiikkilukiolaiset esiintyivät eri kokoonpanoissa.

Juhlaa seuranneessa sotilaspoikien perinnekillan vuosikokouksessa palkittiin runsas joukko killan jäseniä ansiomerkeillä ja killan uusilla pöytästandaareilla.
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Tammisunnuntain
juhlassa Vaasassa
runsaasti väkeä
Österbottens Försvarsgille –
Pohjanmaan Maanpuolustuskilta järjesti vuosipäiväjuhlansa perinteiseen tapaan
Tammisunnuntaina. Vaasan
kaupungintalon juhlasaliin
kertyi ilahduttavan runsaasti yleisöä kuuntelemaan
korkeatasoista ohjelmaa.
Erityisesti juhlapuheen pitäjän, ruotsalaisen kirjailija
Eric Björklund aihe ”Svenska insatser i Finland under
krigsåren 1939–1945” oli
mielenkiintoinen.
Puheessaan Björklund
toi esiin talvisodanaikaisen
tavaraliikenteen jäätietä
myöten yli Merenkurkun ja
toisaalta Lapissa Petsamoon
suuntautuneen tavara- ja
huoltoliikenteen. Lisäksi
hän kertoi ruotsalaisten vapaaehtoisten työpanoksesta
Salpalinjan rakennustöissä
keväällä ja kesällä 1940.
Ohjelmaan sisältyi myös
Pohjanmaan Sotilassoittokunnan ja Karolina Kudjoin musiikkiesitykset sekä
kouluneuvos Jussi Hietikon
runonlausunta.
Erityisen huomion saivat
Killan vuosittain järjestämän ainekirjoituskilpailun
voittajat, jotka esittivät
omat palkintokirjoituksen-

sa. Kirjoitukset on julkaistu
toisaalla tässä lehdessä.
Vuosipäivään liittyen
kilta palkitsi ansioituneita
jäseniään ja yhteistyötoimijoita. Killan pöytästandaarin
saivat FM Gustav Geust ja
Jens Lågland. Vastaavasti
killan ansioristillä huomioitiin everstiluutnantti Tomi Nurminen, yliluutnantti
Sami Salmivuori, Martti
Ehrnrooth, Seppo Sundberg
ja Vidar Hannus.
Ennen kaupungintalon juhlaa laskivat Killan
edusta jat havuseppeleen
Perinnemuurille kunnianosoituksena sekä aikaisempien sukupolvien että
nykyiselle maanpuolustustyölle. Tähän tilaisuuteen
osallistuivat myös lähes

20:n eri maanpuolustusjärjestöjen liput.
Raimo Latvala
Juhlapuheen piti kirjailija Eric Björklund Ruotsista. Kuvassa taustalla
juliste, jolla ruotsalaisiin
vedottiin Suomen auttamiseksi Talvisodan aikana.

Tilaisuudessa saapuvilla olleet palkitut. Killan pöytästandaarin sai
Gustav Geust, kuvassa
pöytäviirin kera. Ansioristin saajat evl. Tomi
Nurminen,ylil. Sami Salmivuori ja Martti Ehrnrooth sekä Vidar Hannus, joka esitti kiitokset
saajien puolesta.

Vaasan Reserviupseerikerho huomio ja palkitsi
Kerhon kevätkokous pidettiin Vaasan Sotilaskodissa
11.3.2009 parinkymmenen aktiivijäsenen voimin.
Avaussanoissaan kerhon
puheenjohtaja Kaj Sandström tarkasteli mennyttä
75-vuotisjuhlavuotta ja sen
eri tapahtumia. Erityisesti
Upseerikerholla pidetyn
juhlan hän totesi onnistuneeksi ja siihen osallistuikin
yli 50 jäsentä ja kutsuvierasta. Samoin Jääkärien kotiinpaluun 90-vuotisjuhlallisuudet eri tapahtumineen kutsui
jäsenistöä osallistumaan eri

tehtäviin. Kulunut vuosi oli
kaikkiaan kohtuullisen aktiivinen ja ampumaharrastus veti eniten jäsenistöä
toimintaan.
Myös muiden maanpuolustusjärjestöjen tilaisuuksiin jäsenistöä osallistui
kiitettävän aktiivisesti, niin
Helsingissä kuin Kilpisjärvelläkin ja aina Norjan Mo
I Rana´ssa pidettyä reserviupseerien Kalottitapaamista myöten.
Kevätkokouksen sääntömääräisten asioitten käsittely sujui mallikkaasti

puheenjohtajana toimineen
ylil. Jorma Korpelan varmalla otteella.
Kerhon hallitus oli valmistellut palkitsemiset ja
muut huomionosoitukset
seuraavasti; Maanpuolustusmitalin kultaisella soljella saivat: yliluutnantit
Jari Parkkonen ja Kaj-Erik
Sandström sekä luutnantti
Antti Kaijankangas.
Kerhon kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi
kutsuttuja muistettiin seuraavasti; Kunniapuheenjohtajan plaketti: majuri Martti

Maanpuolustusmitalin kultaisella soljella saivat (vas) yliluutnantit Jari Parkkonen ja Kaj-Erik Sandström sekä ltn Antti Kaijankangas. Mitalit ojensi kerhon
puheenjohtaja Kaj Sandström.

Ehrnrooth. Kunniajäsenen
plaketti nro 11 kapteeni Sakari Saarenheimo plaketti
nro 12 majuri Martti Ehrnrooth ja plaketti nro 13 majuri Tapani Tikkala.
Edelleen kerho palkitsi
vuoden 2008 toiminnasta
ansioituneita kerhon jäseniä
seuraavasti;
Kunniamiekka; kapteeni
Raimo Latvala; Junailijan
kulho, 75-vuotisjuhlatoimikunnalle, puheenjohtaja,
yliluutnantti Teuvo Rodén,
Emman lipas, paras reserviläiskivääriampuja, kapteeni

Pauli Glader ja Perinnekiväärin kiertopalkinto, vänrikki Juha Ala-aho.
Kokousasioitten jälkeen
ltn Antti Kaijankangas
esitteli alustavia suunnitelmia ns. vänrikki-päivän
ohjelmaksi. Esitys herätti
mielenkiintoa ja aktiivista
keskustelua, jonka yleisenä toiveena olikin, että
suunniteltu toimintapäivä
tulee toteuttaa. Alustavaksi
ajankohdaksi tapahtumalle
on suunniteltu syyskuun alkupuolen lauantaita.
Illan päätteeksi ylil. Kaj-

Erik Sandström kertoi ja
esitteli RESUL:in sähköisen kuntokortin käyttöönottoa sekä sen käyttämistä
oman kuntoharjoittelun seuraamiseen. Tältä viittaan hänen kirjoitukseensa, joka on
toisaalla lehdessämme.
Lopuksi haluan vielä todeta, että maanpuolustusjärjestöjen Sotilaskotisisarille
lahjoittama videotykki toimi hienosti antoi kokouksen
av-tekniikan käytölle erinomaisen lisän.
Raimo Latvala

Kerhon arvostetut reserviupseerit, oikealta kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen majuri Martti Ehrnrooth ja seuraavina kunniajäsenet kapteeni Sakari Saarenheimo ja majuri Tapani Tikkala.
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JP 27:n perinneyhdistys tutustui
Lentosotakouluun ja Jääkärimuseoon
Naantalilainen Seppo Jaakkola tutki innokkaasti jääkäreiksi lähteneitten luetteloa
Suomen Jääkärimuseossa
Kortesjärvellä.
– Kolme naantalilaista
lähtijää löytyi, iloitsi Seppo Jaakkola, voin viedä
terveiset Naantalin sotaveteraaneille.
Seppo Jaakkola oli yksi Jääkäripataljoona 27:n
perinneyhdistyksen vuosikokoukseen lauantaina 21.
helmikuuta osallistuneista.
JP 27:n perinneyhdistyksen
puheenjohtajana toimii kenraalimajuri Jukka Pennanen.
Valtakunnallisella yhdistyksellä on 16 osastoa, joista
yksi on Etelä-Pohjanmaan
osasto. Etelä-Pohjanmaan
osaston puheenjohtaja on
Juhani Passi ja sihteerinä
Pekka Rantala.
Pohjanmaalla toimii
myös kaksikielinen Vaasan
osasto, jonka puheenjohtaja
on Martti Ehrnrooth.
Jääkäripataljoona 27:n
perinneyhdistys piti vuosikokouksen Lentosotakoulun tiloissa Kauhavalla 21.
helmikuuta. Yhdistyksen
jäsenet tutustuivat myös
Lentosotakoulun toimintaan
ja vierailivat Kortesjärvellä
Suomen Jääkärimuseossa.
Lauantai-iltana oli juhlaillallinen ParkHotel Härmässä. Sunnuntaina yhdistyksen
jäsenet osallistuivat jumalanpalvelukseen Kauhavan
kirkossa, ja laskivat seppeleen jääkärimuistomerkille
ja sankarimuistomerkille.

tuli kuluneeksi 90 vuotta,
yhdistys juhli juhlavuotta
monin eri tavoin.
Toimintavuoden päättyessä Perinneyhdistyksellä oli
1843 jäsentä. Viime vuoden
aikana uusia jäseniä hyväksyttiin kaikkiaan 99, kuitenkin jäsenmäärässä tapahtui
14 jäsenen vähennys.
Jääkäriadressiin ”Jääkärien
elämäntyötä
kunnioittaen” kerättiin
6.12.2007–20.2.2009 välisenä aikana nimiä kuten
aikanaan Suureen adressiin.
Jääkäriadressiin kirjoitettiin 14 000 nimeä. Ajatus
kansalaisadressista on sotilasmestari Pekka Larion.
Adressikirjoja on kaikkiaan
16, ne arkistoidaan Jääkärikansliaan.
Vuosikokouksen yhteydessä yhdistyksen kunniajäseneksi kutsuttiin Henrik
Nordensvan.
Lentosotakoulun toimintaa esitteli apulasijohtaja,
everstiluutnantti Markus
Renko. Suomen Jääkärimuseolla vierailun yhteydessä Kari Talvitie lahjoitti
Helsinki-Uusimaa osaston
puolesta museolle Helsingin Jääkärisuojeluskunnan

Sunnuntaina kokousedustajat osallistuivat Kauhavan krikossa jumalanpalvelukseen, jonka päätteeksi
Lasse Hokkalan lausumin saatesanoin lähetettiin havuseppelpartiot jääkärimuistomerkille ja sankarimuistomerkille. Seppelpartiossa olivat edessä Marita Mattila, Sami Sihvo ja Juhani Passi sekä takana Seppo
Jaakkola, Jukka Pennanen ja Pekka Rantala.

Perinnelipun. Puheenjohtaja
Pennanen lahjoitti museon
kokoelmiin kauhavalaisjää-

käreiden valokuvan. Lahjoitukset vastaanottivat museointendentti Hanna Rieck
ja Suomen Jääkärimuseon
ystävät ry:n puolesta Lasse
Hokkala.
Parkhotel Härmässä pidetyn juhlaillallisten isäntänä
toimi JP 27:n perinneyhdistyksen puheenjohtaja kenraalimajuri Jukka Pennanen.

Juhlapuheen tilaisuudessa
piti europarlamentaarikko
Kyösti Virrankoski.
Juhlaillallisten yhteydessä luovutettiin kultainen
jäsenansiomerkki Heino
Liljebergille, Leena Ovaskalle, Juhani Helasterälle
ja Heikki Kaakiselle.
Jukka Peura luovutti
suomalais-saksalaisen re-

serviläisjärjestöjen yhteistyöyhdistyksen pienoislipun
Jääkärisäätiön puheenjohtaja kenraalimajuri Sami
Sihvolle. Vihreällä taustalla olevassa pienoislipussa
on kaksi ristiä, rautaristi ja
vapaudenristi.
Marita Mattila
Järviseudun Sanomat

Viime vuonna
juhlavuosi

12. Jääkäriseminaari

Vuosikokouksen aluksi
vietettiin hiljainen hetki
pitkään Vaasan osaston puheenjohtaja toimineen Ole
Fagernäsin muistoksi.
Vuosikokous hyväksyin
yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
vuodelta 2008. Viime vuonna jääkärien kotiinpaluusta

"Jääkärit aatteiden ja
realiteettien välissä"
Kauhavan Kortesjärvellä sunnuntaina 19.4.2009

Iltajuhlaa vietettiin Park Hotel Härmässä, jossa juhlapuheen piti europarlamentaarikko Kyösti Virrankoski.

10.00
11.00
12.00

Perinnejumalanpalvelus vuoden 1910 mukaan
Kortesjärven kirkossa
Yhteisvastuulounas Seurakuntatalolla
JÄÄKÄRISEMINAARI
Kortesjärven Liikuntatalolla
Avaus Pohjanmaan Sotilasläänin komentaja Jorma Aherto
Musiikkia Kauhavan Puhallinorkesterit Paavo Mularin johdolla
Professori Hain Rebas (Ruotsi):
För Finlands frihet och Estlands ära: "Soomepoisid" 1941–1944
Prikaatikenraali Asko Kilpinen:
Ne 600. Selvitys jääkäreistä, jotka jäivät Saksaan
muiden lähtiessä Suomeen 13.02.1918.
Museoneuvos, Jääkärimuseon Ystävät ry:n
puheenjohtaja Marja-Liisa Haveri-Nieminen:
Puheenvuoro Jääkärien hautojen merkitsemistyöstä

Tervetuloa!
Kokouksen osanottajia kiinnostie erityisesti lentosotakoulun hävittäjäkalusto,
johon tutustumassa vas. Sami Sihvo, Pekka Virtanen, Paul Voss. Mikko Selin,
Jorma Kangasluoma, Martti Ehrnrooth, Kari Talvitie ja Paavo Mikkonen.

Suomen Jääkärimuseo, Jääkärintie 80, 62420 Kortesjärvi puh. 06–2412 4228, 2412 400.
Suomen jääkäriliikkeen synnystä, toiminnasta ja historiasta kertova näyttely. Perusnäyttelyn
lisäksi museossa on viimeisen jääkärin kenraali Väinö Valveen huone sekä vaihtuvia
erikoisnäyttelyitä. Avoinna 15.6.15.8. joka päivä klo 11–18, muulloin viraston aukioloaikoina
ja sopimuksen mukaan ympäri vuoden. Seminaaripäivänä museo on yleisölle avoinna.
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Vaasan Sotilaskotiyhdistys – Vasa Soldathemsförening 90 vuotta
Vaasalaiset maanpuolustusjärjestöt lahjoittivat Sotilaskotisisarille videotykin
Kautta vuosikymmenten
on tiedostettu, että Vihreitten sisarten eräs salainen
ase on ”soppatykki” ja sillä
valmistettu hernekeitto ja
jälkiruokana kuohkea pannari hillon ja kermavaahdon
kera.
Mutta nykypäivänä sotilaskotitoiminta vaatii myös
uusia ”aseita”, joilla vastataan ajan haasteisiin. Näin
syntyi ajatus vapaaehtoisen
maanpuolustustoimijoiden
keskuudessa hankkia sotilaskotiin kokous- ja esitelmäkäyttöön soveltuva
videotykki. Tiedossahan
oli, että Sisaret järjestävät
90-vuotisjuhlakonsertin ja
tervehdysten vastaanoton
kaupungintalossa.
Mukaan lähti kaikkiaan
12 eri maanpuolustusjärjestöä ja näin tuo kohtuullisen
arvokas laite saatiin hankittua, kun sen maahantuoja ja
paikallinen edustaja tulivat
myös sopivalla osuudella
vastaan.
Laite on toimitettu Sotilaskotiin ja sisarten kansa

sopimalla sen saa kokousym. esitelmäkäyttöön
”lamppurahasto” korvausta
vastaan.
Itse Juhlakonsertti olikin
sitten todellinen tähtihetki. Laulusolistina oli Tomi
Metsäketo ja Pohjanmaan
sekä Satakunnan Sotilassoittokunnat kolmen eri
kapellimestarin johtamina huolehtivat musiikista.
Lisäksi ohjelmaan sisältyi
trumpetti- ja baritonitorvisolistien hienot sooloesitykset.
Myös yleisö oli huomioinut tämän upean konsertin
ja kaupungintalo täyttyi
viimeistä paikkaa myöten
aina parvelle saakka. Ja
väkeä oli tulossa niin runsaasti, että kaupungintalon
ovelle jouduttiin laittamaan
lappu konserttitilan täyttymisestä.
Kiitos Sisaret hienosta
juhlakonsertista ja tämän
myötä maanpuolustusväki
toivottaa Teille menestyksekästä jatkoa.
Raimo Latvala

Vaasan Reserviläisten onnittelut toivat puheenjohtaja Jukka Oksanen ja sihteeri Juha Ala-aho.

Sotilaskotisisaret Lonny Nyqvist ja Riitta Järvinen vastaanottivat Vaasalaisten maanpuolustusjärjestöjen
onnittelut ja lahjan, jota tuomassa Hannu Wallius, Per-Elof Boström, Timo Koukku, Jorma Kuntsi, Pauli
Glader, Juhani Kagas, Teuvo Rodén, Ilkka Virtanen ja Alpo Koivuniemi.

Vaasan Sotainvalidipiirin tervehdyksen ja onnittelut
toivat piirin puheenjohta Nils-Erik Nykvist ja toiminnanjohtaja Teemu Lintamo.

Juhlakonsertin solisti Tomi Metsäketo.

Sotilaspoikien juhlatilaisuus Vaasassa

Vaasan Sotilaspoikien Perinnekilta ja Svenska Österbottens Soldatgossars Traditionsgille järjestivät 14.3.2009
Vaasan kaupungintalossa juhlatilaisuuden, jolla huomioitiin Suomen suojeluskuntajärjestön perustamista
90 vuotta sitten ja oli samalla siihen kuuluvien Vaasan Sotilaspoikien toiminnan aloittamisen 70-vuotisjuhla.
Kiltojen tervehdykset esittivät puheenjohtajat Reijo Salmi ja ja Bjarne Hammarstöm (kuvassa).

Juhlapuheen piti Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin
Perinteiden Liiton puheenjohtaja, kenraalimajuri
Hannu Särkiö.
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Seppo Yli-Norppa
Sotaveteraaniliiton
II varapuheenjohtajaksi
Sotaveteraaniliiton hallitus jakoi ansiomerkkejä
Suomen Sotaveteraaniliiton hallitus on myöntänyt
23.2.2009 pitämässään kokouksessa Sotaveteraanien
Kultaisen Ansioristin 73
sotaveteraanille, ja Sotaveteraaniliiton Ansiomitalin
59 henkilölle.
Ansiomitalin sai muun
muassa Antti Roiko-Jokela
Kannuksesta pitkäaikaisesta
toiminnasta sotiemme veteraanien hyväksi.

Kaupungintalon juhlasali täyttyi konserttiyleisöstä viimeistäkin tuolia ja penkkiä myöten.

PohmSLE:n vuosipäivän konsertti

Suomen Sotaveteraaniliiton valtuusto valitsi
4.11.2008 pitämässään kokouksessa Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtajan Seppo
Yli-Norpan Sotaveteraaniliiton hallituksen jäseneksi.
Lisäksi Sotaveteraaniliiton hallitus valitsi 27.1.2009
pitämässään kokouksessa
Seppo Yli-Norpan hallituksen II varapuheenjohtajaksi.

Anders Knip
sotaveteraanipiirin
johtoon
Vasa Krigsveterandistrikt Vaasan Sotaveteraanipiiri
rf on viime syyskokouksessaan valinnut reservin
majuri Anders Knip´in
Mustasaaresta piirinsä puheenjohtajaksi. Aikaisemmin hän on toiminut piirin
varapuheenjohtajana ja
Korsholms Krigsvetraner
rf:n puheenjohtajana.
Anders Knip on ollut yli
neljäkymmentä vuotta atiivisesti ja ansiokkaasti mu-

kana myös reserviupseeritoiminnassa.
Hän toiminut mm. kerhonsa ja Vaasan Reserviupseeripiirin puheenjohtajana sekä piirin edustajana
RUL:n liittovaltuustossa.
Tällä hetkellä hän on piirin 1. varapuheenjohtaja.
Parhaat onnittelut maj.
Knipille lehtemme taholta
ja menestystä arvostetussa
sekä vaativassa tehtävässä.
rl

Haapajärven–Reisjärven
reserviläisten uusi johtokunta
Musiikista vastasi Pohjanmaan Sotilassoittokunta
yliluutnantti Sami Salmivuoren johdolla ja laulusolistina oli Arja Koriseva.

Pohjanmaan Sotilasläänin
Esikunnan vuosipäiväkonsertti pidettiin Vaasan kaupungintalon juhlasalissa
torstaina 19.2.2009.
PohmSL jakoi huomionosoituksia ansioituneille yhteistyökumppaneille ja vastaaville henkilöille. Myös
maakuntakomppanioiden

päälliköt saivat henkilökohtaisen pöytäviirin, joka
jatkossa siirtyy seuraajalle.
Konsertin musiikista
vastasi Pohjanmaan Sotilassoittokunta yliluutnantti
Sami Salmivuoren johdolla
ja laulusolistina aina upea ja
valloittava Arja Koriseva.
Raimo Latvala

Huomionosoitusten saajia kertyi komea rivistö

PohmSL jakoi
huomionosoituksia.

Juhlapuheen
piti LänsiSuomen
Sotilasläänin
komentaja
kenraalimajuri
Kari Siiki.

Puheenjohtaja:
Arto Kunelius Tialantie 190, 85930 Kangaskylä
Puh.044-5553890 työ 044-4252886
1.varapj. Rainer Artismaa 040-7605310
2.varapj. Jouko Paananen 040-7344063
rahastinhoitaja. Teemu Isola 044-2591577
sihteeri.Kimmo Turpeinen 0400-632220
Antero Heiska.040-5002254
Ari Haapa-aho.0405008898
Jani Niemi. 050-5437573
Jorma Lindberg 040-5567946

Ensimmäinen
kouluttajakoulutus
-kurssi Kälviällä
Ensimmäinen K-P MPK:n
kouluttamisen kouluttajakoulutus -kurssi pidettiin
Kälviällä lauantaina 14.
helmikuuta. Kurssilaisille,
vapaaehtoisille MPK:n toimijoille annettiin ne perustiedot, taidot ja valmiudet,
joiden avulla he voivat toimia tehokkaasti ja turvallisesti MPK:n kouluttajana ja
myöhemmin kurssinjohtajan tai harjoituksenjohtajan
tehtävissä.
Koulutus on porrastettu
siten, että Kälviällä kurssilaiset saivat perustason
opinnot ja voivat nyt toimia
virallisesti MPK:n kouluttajina. Jatkotason opinnot
suoritettuaan opiskelija
pätevöityy kurssinjohtajan
tehtäviin ja erikoistasolla
harjoituksenjohtajan tehtäviin.

Jatko-opintojen hyväksyttävä suorittaminen edellyttää teoria- ja näyttökokeen
hyväksyttyä suorittamista.
Kälviän kurssi koostui
neljästä osa-alueesta: kouluttajana MPK:ssa, viestintätaidot, koulutuksen suunnittelu ja ensiapukurssi.
Myöhemmin jokainen
kouluttaja laatii omasta
osaamisalueestaan koulutuskortin, josta ilmenee
mm oman opetuksen sisältö,
kohderyhmä, tavoite, miten
kurssilaisen osaamista mitataan kurssipäivän päätyttyä?
Tietenkin tärkein asia selvittää oppiko kurssilainen
jotakin päivän aikana?
Lisätietoa kouluttaja joni.
jamsa@cou.
Kari Moilanen
Kälviä 14.2.
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Puheenjohtajan palsta

Uskottava puolustus
Viime aikoina on mielessäni pyörinyt otsikon ajatus.
Asiasta kuulin mielenkiintoista pohdintaa dosentti
Arto Nokkalan suulla turvallisuuspoliittisessa seminaarissa Santahaminassa
5.3.2009. Käsitteen ympärillä käydään vilkasta keskustelua jatkuvasti netissä.
Asia on ollut viime aikoina
erityisen ajankohtainen, kun
on ruodittu puolustuspoliittista selontekoa.
Dosentti Nokkala lähestyi käsitettä analyyttisesti
pohdiskellen. Hän tarkasteli uskottavaa puolustusta
kotimaisesta puolustuspoliittisesta näkökulmasta. Yllättäen käsite on haettu tueksi puolustusmäärärahojen
nostolle että leikkaukselle.
Samoin Suomen siitä on
haettu tukea mahdolliselle
Nato- jäsenyyden kannattamiselle ja vastustamiselle.
Mielenkiintoisen laajennuksen pohdintaan tuo, kun
miettii uskottavaa puolustusta kansalaisen kannalta.
Miten suomalaiset kokevat
uskottavan puolustuksen
eri ikäryhmissä, poliittisissa ryhmissä, eri yhteiskuntaluokissa ja sukupuolijakauman mukaan. Miten
nuoremme, jotka ovat suorittamassa varuspalvelustaan, sisäistävät uskottavan
puolustuksen.
Onko uskottava puolustus
kiinni aseistuksen määrästä
ja laadusta, koulutuksesta,
maanpuolustustahdosta,
sotilaiden määrästä jne.
Miten Suomen uskottavaa
puolustusta arvioi mahdollinen vihollisemme? Onko
puolustuksemme edelleenkin ”uskomaton” niin kuin
se oli talvisodassa ja jatkosodan torjuntataisteluissa?
Silloinen vihollisemme
ei ainakaan pitänyt puolustustamme uskottavana.
Minkälaisen mielikuvan
nyt annamme?
Onko puolustuksemme
uskottavaa kumppaneidemme silmissä? Miten puolustustamme arvioi NATO,
jonka ovia moni niin mielellään näyttää kolkuttelevan.
Miten olisi sen jälkeen, jos
liittyisimmekin NATO:oon?
Monien arvioiden mukaan
tie johtaisi pian muiden NATO- maiden tapaan palkkaarmeijaan.
Varsin monen selvityksen
perusteella tiedämme, että
emme kykene pitämään yllä
miesmäärältään lähellekään
nykyisen suuruista armeijaa. Ammattisotilaamme
ja virallinen linjamme mukainen koko maan puolustaminen voidaan saman tien

unohtaa. Näin on käynyt jo
Ruotsissa. Tuskin kukaan
enää kuvittelee, että Ruotsi kykenee puolustamaan
koko maataan. Varsin yleisesti nyt jo ajatellaan, että
Ruotsin puolustus on naapureiden varassa. Tämä ei
tietenkään ole mitään uutta, kun muistellaan miten
suurvalta- Ruotsin sotaväki
miehitettiin.
Tarvitseeko Suomen vakuutella puolustuksen uskottavuutta ja kenelle lähivuosina, kymmenen vuoden
kuluttua ja vieläkin pidemmällä aikajaksolla?
Maantieteellinen asemamme asettaa meille aivan erilaiset haasteet kuin
naapuri Ruotsille. Mikäli
joutuisimme tulevaisuudessa sotilastoimien kohteeksi,
tilannetta tulisi arvioida
nykypäivän kriisikohteiden kautta. Varsin todennäköistä on, että kriisi olisi
laaja-alainen ja pienillä ammattiarmeijoilla tilannetta ei
hallittaisi.
Mistä silloin saisimme
apua? EU- liittolaisemme
olisivat mitä todennäköisimmin mukana kriisissä.
Samoin Amerikka olisi sitoutunut jo kriisiin NATOkumppanuutensa kautta.
Näistä suunnista ei olisi
apua tuossa torjumaan miehitystaistelua.
Ruotsilta puuttuu nyt jo
kyky tyystin. Yksinkertaisen päättelyn perusteella voi
todeta, että jos Suomella ei
olisi miesmäärältään vahvaa
omaa armeijaa, tulisimme
varsin pian ylikävellyksi.
Historiasta nousee lukuisia esimerkkejä ja myös
nykypäivän kriisinäyttämöt
osoittavat, että suurvalta
polkee säälimättä jalkoihinsa puolustuskyvyttömän
pienemmän oikeudet.
Suomessa on jo vieraannuttu vahvasti sodasta. Enää
ei välttämättä tajuta, mikä
merkitys omalla vahvalla
armeijalla on vakaiden olojen takeena.
Yhä useampi nuoristamme on voinut elää huolettoman elämän ja ei oikeuksiensa tunnossa muista vastuutaan osuudesta maamme
vakauden turvaajana harkitessaan varuspalveluksen
suorittamista.
Onko meillä vanhempina
peiliin katsomisen paikka?
Vai mistä kielii yhä kasvava
joukko, joka ei suorita varuspalvelustaan?
Matti Kiviniemi
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien piiri
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Yleinen asevelvollisuus on meille
edelleen paras puolustusratkaisu
Selonteon jälkeen on käyty
jonkin verran keskustelua
yleisen asevelvollisuuden
mielekkyydestä muuttuvassa maailmassa. Esille
on nostettu nuorten pitkä
poissaolo työelämästä kuin
myös epäilys, onko nykyisen kaltaisille sodan ajan
joukoille tulevaisuudessa
käyttöä valtioiden välisten
sotien vähentyessä? Onpa
ammattiarmeijaa pidetty
taidoiltaan ylivertaisena jne.
Keskustelu on ajoittain tuonut mieliin 1930-luvun alun
pasistisen ajattelun, että
”hirveän suursodan jälkeen
ihmiset tuskin ovat valmiita
uuteen sotaan ja sen tuomiin
kärsimyksiin”. Mahdolliset
ongelmat oli tarkoitus hoitaa Kansainliiton päättäväisin toimenpitein.
Me kaikki tiedämme,
kuinka tälle ajatuksenjuoksutukselle kävi! Valtioiden
välisen sodan todennäköisyys näyttäisi onneksemme
ainakin Euroopassa vähentyneen erinäisten taloudellisten riippuvuussuhteiden
lisääntyessä. Myös maailman laajuisesti sodat ovat
vähentyneet kylmän sodan
jälkimainingeissa viimeisten 15 vuoden aikana merkittävästi, mutta silti maailmalla lasketaan löytyvän
edelleen yli kolmeakymmentä sotaa tai koniktia.
Toki ne ovat kovin erilaisia
eivätkä läheskään kaikki
ylitä meillä Suomessa edes
uutiskynnystä. Pelkona on,
että taloudellisen taantuman
myötä kansallinen itsekkyys
nostaa jälleen päätään.
On hyvä muistaa, että osa
jopa sodan asteelle yltäneistä konikteista on tapahtunut yllättäen ja alueilla,

joilla emme uskoneet sotimisen enää nykymaailmassa olevan mahdollista. Tästä
on esimerkkinä Balkanin
sodat ja suorastaan kansanmurhat reilu vuosikymmen
sitten sekä viimekesäinen
Georgian kriisi.
Tällaisessa ympäristössä on toimittava harkiten.
Näin siitäkin huolimatta,
että naapurimme Ruotsi on
jälleen ilmoittanut säästösyistä supistavansa sodan
ajan joukkonsa vahvuutta
ja panostavansa kriisinhallintajoukkoihin, vaikka
Ruotsin puolustusbudjetti
on edelleen lähes kaksinkertainen 4miljardilla eurolla
Suomen 2,4 miljardiin euroon verrattuna. Suomessa
on herännyt jo kysymys,
onko Ruotsi vaarantamassa päätöksillään pohjolan
turvallisuustasapainoa?

Paras
puolustusratkaisu
Asevelvollisuusarmeija on
kustannustehokas ja tuottaa
hyvin koulutettuja joukkoja
sekä kotimaan puolustukseen että kansainvälisiin
tehtäviin. Asevelvollisuus
on ennen muuta laatukysymys ja joukkojemme
korkean suorituskyvyn
tae. Saamme käyttöömme
yhteiskuntamme parhaiten
koulutetut nuoret. Nykyajan
nuorilla on valtavan hyvät
valmiudet oppia nopeasti
vaativiakin taitoja, kunhan
motivaatio vain on kohdallaan. Meidän on hyvä muistaa, että suuri enemmistö
asevelvollisista suoriutuu
palveluksesta todella hyvin
- kiitoksemme ja kunnioituksemme ansaitsevalla ta-

valla! Päätavoitteiden ohella
asevelvollisuus tukee monin
tavoin nuorison kasvamista
kansalaisvastuuseen ja työelämän haasteisiin.

Sitten se
ammattitaito!
Jokaisella reserviläisellä on sotilaskoulutuksen
lisäksi siviilityön myötä
saatu vankka ammattitaito.
Meillä ei ole siten mitään
syytä vähätellä asevelvollistemme osaamisen tasoa.
Heidän ansiostaan Suomen
puolustuksen uskottavuus
kyetään säilyttämään nykyisellä korkealla tasollaan.
Ammattiarmeijoilla ei ole
samaa laajaa siviiliosaamista, joka yhdistettynä
korkeatasoiseen varusmiesja reserviläiskoulutukseen
mahdollistaa joukkojen
monipuolisen käytön.

Suomi osana
Eurooppaa
Me suomalaiset voimme
edelleen luottaa kansallisen
puolustuksemme vakauttavaan vaikutukseen PohjoisEuroopan nykyisessä turvallisuustilanteessa. Tavoitteenamme on yhä ylläpitää
niin uskottavaa puolustuskykyä, että se riittää ennalta ehkäisemään asevoimalla
uhkaamisen tai sen käytön
maatamme vastaan. Osaavien joukkojemme myötä
meillä on hyvät edellytykset osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan naapureidemme kanssa. Tästä
on hyvänä esimerkkinä Euroopan Unionin käyttöön
tarkoitettu taisteluosasto.
Samankaltaisen arvomaa-

ilmansa ansiosta yhteistyö
on helppoa ja kitkatonta
- pohjoismaisilla joukoilla
on hyvä maine kansainvälisissä tehtävissä.
Tässä vaiheessa moni
lukija kysyy jo itseltään,
eikö yhtään sanaa Natosta?
Eduskunta päättää Suomen
suhteista sotilasliitto Natoon. Tulevaisuus näyttää,
milloin eduskunta joutuu
käsittelemään Euroopan
yhteisiä puolustus- ja kriisinhallintaratkaisuja seuraavan kerran. Meneillään
olevan taantuman myötä
Euroopan Unioni joutunee
harkitsemaan oman sotilaallisen kriisinhallintakyvyn
luomisen tarpeellisuutta
ja rohkenen arvioida, että yhteistyö Naton kanssa
tulee lisääntymään. EU:n
27 jäsenmaasta 21 kuuluu
myös Natoon ja luulenpa,
että päällekkäisille organisaatioille ei löydy rahoittajia. Ranskan paluu Naton
ytimeen ja Yhdysvaltojen
halu kehittää mannerten välistä vuoropuhelua aiempaa
joustavammalla tavalla tullee osaltaan lisäämään EU:n
ja Naton yhteistyötä.
On mielenkiintoista odottaa, millaisia eurooppalaisia
piirteitä Naton toiminta tulee saamaan, sillä Euroopalla on paljon annettavaa
kriisien hallinnan kokonaisuudessa. Siinähän ei ole
kysymys vain sotilaallisen
ratkaisun hakemisesta vaan
epävakaiden alueiden rauhoittamisesta koulutuksen,
taloudellisten ja poliittisten
panostusten avulla!
Pohjanmaan Sotilasläänin
komentaja
eversti Jorma Aherto

www.mkoskela.fi
Metallintyöstökoneiden
huollot, myynti ja osto, sekä
uudet että käytetyt Yli 30 Vuotta!

Työstökoneliike M.Koskela OY

Aluetoimistot 1.1.2008 alkaen. Pohjanmaan Sotilaslääni on selonteossa esitetty muutettavaksi Pohjanmaan Aluetoimistoksi 1.1.2010.
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Sotilaspoika Heikki Ängeslevä Sinunkin
lentokoneen vartijana
apuasi
Keski-Pohjanmaan sotilaspojista Heikki Ängeslevä
ehti olla monenlaisessa sotilaspoikapalvelutehtävässä
mukana. Yksi sellainen oli
pudonneen lentokoneen
vartiointi. Heikki liittyi
sotilaspoikiin 18.10.1942
ja kuului isänsä, vapaussoturin, talvisodan ja vuoden
jatkosotaakin käyneen Pylvään kyläosaston päällikön
alaisuuteen. Heikki kertoi
isänsä pitäneen Ängeslevän kohdalla jokijäällä
kaikenlaisia sulkeisharjoituksia, hiihtokilpailuja ja
pienimuotoisia taisteluharjoituksia. Vuosien 1942
ja 1943 vaihteessa Sievin
Asemakylällä pidetyn ryhmänjohtajakurssin jälkeen
sotilaspoikajohtaja Kusti
Taanila nimitti Heikki Ängeslevän Pylvään kyläosaston toisen ryhmän johtajaksi. ”Minulla oli ryhmässäni
kahdeksan sotilaspoikaa,
joiden kanssa yritin toimia
niiden oppien mukaan, mitä
kursseilla meille opetettiin.
Ensimmäisen ryhmän johtajana oli Aarne Pirttinen.
Meille järjestettiin kilpailuja ja tehtäviä, jotka piristivät
harrastuksiamme.”

Lentokoneen
vartijana
Heikki Ängeslevä kertoi kesäkuun kolmantena päivänä
1943 pudonneen Ängeslevän sillan alle lentokoneen,
joka oli lähtenyt Kauhavan
lentokentältä. Lentäjä oli ollut ensimmäisellä yksinlennollaan, menettänyt suuntavaistonsa ja eksynyt. Kun
polttoaine loppui koneesta,
joutui kuljettaja yrittämään
laskeutumista liitolentona
Ängeslevän vainiolle, mutta kova länsituuli kuljetti
konetta kohti jokea ja Ängeslevän taloa.
”Kone olisi törmännyt
talomme seinään, mutta
Kalajokeen laskevan Pylväsjoen rannassa oli kova

tarvitaan

Pudonnut lentokone sotilaspojan kotisillan alla Pylväsjoessa toisen siipensä
menettäneenä

lepikko, johon kone törmäsi
ja kääntyi suoraan Pylväsjokeen. Koneen runko-osa
meni joen yli Ängeslevään
johtavan sillan alle.
Toinen siipi murskaantui täysin silta-arkkuun ja
toinenkin vioittui. Moottorikin lähti irti rungosta ja
lensi erilleen useita metrejä.
Lentäjä ei kuollut heti, mutta huhut kertoivat, että hän
olisi myöhemmin menehtynyt sisäisiin vammoihinsa”,
muistaa Heikki.
Paikalle oli rynnännyt heti paljon väkeä katsomaan.
Heikki Ängeslevä jatkaa:
”Minä olin kahden kilometrin päässä kylvötöissä.
Näin kyllä, miten kone
kierteli. Sitten kuului kova
rysäys, kun kone tuli alas.
Minulla oli tovereina kaksi
vanhaa miestä.
Sanoin heille, että lähdetään katsomaan. Ukot tuumivat, että mitä sitä hulluja. Illalla mennään kotiin ja
sitten nähdään. Kun sitten
illalla tulimme kotiin, oli
onnettomuuspaikalla kauheasti väkeä.
Minulle tuli puhelinmää-

räys sotilaspoikajohtaja
Kusti Taanilalta, että minun
pitää vartioida yö konetta,
koska ihmiset yrittävät ottaa
siitä sotamuistoja. Isä oli jo
aikaisemmin ollut pitämässä komentoa ja estämässä,
etteivät ihmiset repisi sitä
kokonaan sotamuistoiksi.
Raudaskylän asemapäällikkö August Ruoho tuli siihen
resiinalla ja sanoi, että ruuvatkaa irti tuo potkurin jäännös. Hän aikoi viedä sen
mukanaan, mutta minulle
oli jo silloin annettu määräys koneen suojelusta.
Sanoin kohteliaasti, että
asemapäällikkö on hyvä ja
poistuu vähän kauemmaksi, sillä minulla on määräys
vartioida koneen jäännöstä
eikä kukaan saa viedä muuta
kuin ympäristöön lentäneitä
pieniä vanerin palasia. Minä
olin vartiossa aamuun asti,
kunnes Kauhavalta tulivat
mekaanikot, jotka purkivat
koneen jäännökset, lastasivat ne kuorma-autoon ja
veivät pois.”
Näin tarkasti muisti sotilaspoikaveli vartiotehtävänsä.

Teemana näyttely: Suomen lippu 90 vuotta.
Utställning: Finlands agga 90 år.

Kyrkoesplanaden 22
Källarvåningen

Välirauhan ja jatkosodan
alussa Suomi sai uusia lentokoneita niin, että lentäjistä oli pulaa ja uusia lentäjiä
piti pikakouluttaa. Oliko
koulutuksen keskeneräisyys
vai pilvinen ja tuulinen sää
syynä tähän lento-onnettomuuteen?
Voisi kuvitella, että niiden
yhteisvaikutus inhimillisten
tekijöiden kanssa oli syynä.
Lentäjän olisi pitänyt etsiä
varalaskeutumispaikka jo
silloin, kun huomasi polttoaineen olevan lopussa.
Keski-Pohjanmaalle laskeutui sodan aikana myös
saksalainen lentokone, jonka lentäjä viipyi kiltamme
alueella yllättävän kauan.
Konetta ei tultu hakemaan
eikä suomalaisilla liene ollut oikeutta kajota asevelimaan omaisuuteen. Lentäjä
lähti aikanaan jatkamaan
lentoaan.
Juha Eronen

Veteraanien henkisen perinnön
siirtäminen tuleville sukupolville
on meidän kaikkien yhteinen
asiamme.
Tätä työtä tukemaan tarvitaan
myös sodan koettelemuksista
kertovaa esineistöä.
Auta meitä kokoamaan
Pietarsaaren kaupunginmuseon
veteraanitilaan asuja, aseita,
karttoja, kirjallisuutta, kirjeitä,
valokuvia, kunniamerkkejä,
lippuja, standaareja, viirejä,
puhdetöitä, sotilaspasseja jne.
jotta veteraanitilalle asetetut
toiveet toteutuvat.
Mukana hankkeessa ovat
Sotainvalidit, Rintamamiehet,
Sotaveteraanit, Sotilaspojat,
Reserviupseerit ja Reserviläiset.

Pietarsaaren
kaupunginmuseo,
Isokatu 4, puhelin 06–785 1111

Haapajärven sotiemme
veteraanien perinnehuone

SUOJALUKKO
Osoite:
Kauppakatu 19,
85800 Haapajärvi
Sisäänkäynti kunnan kulttuuritalon
pihan puolelta.
Aikavaraukset:
vapaa-aikavirasto puh. 08 – 769 3201

 Museossa kerrotaan jääkäriliikkeen syntyvaiheista, toiminnasta
ja sen merkityksestä maamme itsenäisyydelle.
 Jääkärien tarina kertoo lähes 2000 nuorukaisesta, jotka lähtivät
Saksaan oppimaan sotataitoja tavoitteenaan itsenäinen isänmaa.
 Perusnäyttelyn lisäksi museossa on viimeisen jääkärin, kenraali
Väinö Valveen huone sekä vaihtuvia erikoisnäyttelyitä,
 Museossa on huomattava kokoelma jääkärien sukulaisten
lahjoittamaa materiaalia.
 Museokaupassa kiinnostavaa ostettavaa.
Avoinna
Pääsymaksu

Kirkkopuistikko 22
Kellarikerros

16.8. - 14.6. ma-pe klo 10.00 - 15.00
15.6. - 15.8. joka päivä klo 11.00 - 18.00
muina aikoina sopimuksen mukaan.
2 euroa

Kirjauutuus: Niittokoneasiamiehistä jääkäreiksi.
Esitelmiä jääkäriseminaareista 1998-2007.
Kirjan hinta 15 euroa.
Lähetettäessä kirjan hintaan lisätään postikulut.

Öppet / avoinna: Sö/su kl./klo: 14:00–16:00
Grupper / ryhmät:
- enligt överenskommelse,
- sopimuksen mukaan.
tel. / puh. (06) 3129 894.

Osoite
Puhelin
Email
www-sivusto

Jääkärintie 80 (kunnanvirasto)
62420 KORTESJÄRVI
Puh. (06) 2412 4228, (06) 2412 400
hanna.rieck@kortesjarvi.fi
www.jarviseudunmuseoverkko.fi
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Kurssilla perehdyttiin myös suunnistukseen.

Onnistumisen iloa elvytysharjoituksessa.

Kipinämikko huolehti lämmöstä teltassa...

... ja nuotio ulkona.
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Pietarsaaren lukiolaiset
Lähdimme perjantaina 3.10.
2008 päivällä Pietarsaaren
lukion pihasta Lohtajan
leirialueelle. Oppilaat olivat
väsyneitä pitkän koulupäivän jälkeen, mutta jaksoivat
silti vitsailla ja lauleskella
kavereidensa kanssa. Matka
Lohtajalle sujui rattoisasti
vitsejä kuunnellessa.
Lohtajan leirialueelle
saapuessa kaikille jaettiin
varusteet, joita tuli käyttää
viikonlopun ajan. Tyttöjä
mietitytti kokojen suuruus
ja pojilla taas oli osalla kokojen pienimuotoisuus.
Varusteiden jaon jälkeen
oli telttojen pystyttämisen
aika johon oli varattu pari
tuntia, mutta vetäjät yllättyivät, kun teltat olivat kasassa
reilu tunnin päästä. Iltapalana syötiin sämpylää ja
makkaraa, mikä oli monille mieleen, mutta vetäjäthän
paistoivat itselleen nuotilla
oikein gurmee aterian. Iltapalan jälkeen pojat lähtivät
metsään valopiilosta, kun
tytöt taas jäivät juttelemaan
nuotion ääreen.
Hiljaisuuden aikaan jaettiin kaikille kipinävuoronsa,
jotka osa kuitenkin vaihtoi
toisen kanssa tai nukkui
oman vuoronsa pitkien yökeskustelujen takia.
Lauantaiaamuna herätys
oli kahdeksalta ja silloin
lähdettiin aamupalalle ja tekemään muut aamutoimet.
Yhdeksältä Matti Ranta
tuli kertomaan rikosten ennaltaehkäisystä, josta oppilaat olivat hyvinkin kiinnostuneita. Rannan esittelyjen
ja tietojen annon jälkeen oppilaat kyselivät mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin
Ranta tietoisesti vastasi.
Parituntisen ohjelman
jälkeen oli ruoka, jota osa
oppilaista oli jo odottanut.
Ruoka maistui jokaiselle
oppilaalle ja osa haki jopa
lisää, kyllä leirin vetäjät olivat tehneet sitten maittavan
aterian.
Ruoan jälkeen tuli Eero
Uotinen kertomaan yleisestä järjestyksestä ja turvalli-

suudesta sekä meripelastuksesta. Järjestyksenvalvonta
kiinnosti oppilaita enemmän kuin taas meripelastus
ei kovin innostanut. Tieto
mitä järjestyksenvalvoja saa
ammatissaan tehdä tai mitä
ihmiset voivat pyytää järjestysvalvojaa tekemään saivat
oppilaat miettimään järjestysvalvojan työtä. Tunnit
kuluivat hyvin nopeasti rattoisissa oloissa ja oppilaat
olivat jo hiukan levottomia,
mutta heidät pelasti tunnin
vapaa-aika, josta kaikki ottivat ilon irti.
Nuoremmat pojat pilkkoivat puita, kun taas vanhemmat pojat ja tytöt menivät
telttoihinsa nukkumaan tai
keskustelemaan tulevasta ja
mitä leirillä jo oli ollut.
Seuraavana vuorossa oli
ensiapuharjoitusta, jota tuli
pitämään Juha Luomala.
Ensiapuharjoituksessa
oli käytännönharjoituksia,
joissa käytiin läpi elvytys,
kylkiasento ja paineside.
Vetäjät varmistivat, että
kaikki osaavat ensiavun

tarpeen tullessa. Seuraavana vuorossa oli taas ruoka
ja sen jälkeen liikunnan
koulutusta, jossa opeteltiin
suunnistamaan kompassin
kanssa.
Suunnistamisen jälkeen
kerrottiin kadonneen etsinnästä, josta oppilaat olivat
aluksi kuvitelleet, että saavat etsiä kaverinsa metsästä, mutta näin ei kuitenkaan
käynyt vaan oli teoriaa ja
sekin auttoi jo monia.
Saunominen suunnistuksen jälkeen oli kyllä
kaikille mieleinen, kun sai
kaiken pölyn, hien ja muun
lian pois päältään. Saunassa
vietettiin kauan aikaa ja pidettiin keskenään hauskaa.
Osa kuitenkin jäi nuotion
ääreen ja kävi vain suihkussa. Nuotion luona vetäjät
ja tytöt paistoivat lättyjä,
aluksi kyllä vetäjillä oli ongelmia lättytaikinan kanssa,
mutta sekin saatiin hoidettua ja lätyistä tuli hyviä ja
ne maittoivat kaikille.
Syömisen jälkeen osa pojista alkoi soittaa kitaraa ja

laulaa, iloa riitti kappaleiden ajan ja sen jälkeenkin,
kun kaikkien alkoi tehdä
mieli laulaa lisää. Pelleilyjen jälkeen kaikki olivat jo
väsyneitä ja mentiin nukkumaan.
Aamulla herättiin jälleen
kahdeksalta ja mentiin syömään. Hannu Sulkakoski piti tunnin turvallisuus politiikasta ja maanpuolustuksesta, jonka jälkeen oli ruoka,
mutta ei perinteiseen tapaan
vaan oppilaat valmistivat itse ruokansa trangialla.
Perinteinen makkarakeitto oli aiheena. Aluksi
oppilailla oli vaikeuksia
trangian kanssa, mutta kyllä sekin hoitui. Ruoan valmistus venyi pidemmäksi,
kuin mitä oli suunniteltu
ja palo- ja pelastustoiminta
myöhästyi.
Tapio Nissilä oli kuitenkin kärsivällinen mies
ja piti tunnin niin kuin oli
tarkoituskin. Ensin oli hätäilmoituksista ja perustietoa tulipaloista ja niiden
sammutuksesta, sen jälkeen

Iltanuotiolla viihdyttiin myös letunpaiston ja laulujen parissa.
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turvakurssilla

Jokohan tää on kypsä? Makkaranpaistopuuhissa leirinuotiolla.

Tapio Nissilä opetti sammutusta.

Opit menivät perille.

lähdettiin ulos harjoittelemaan jauhesammuttimen
ja sammutuspeiton toimintaa ja käyttöä. Oppilailla
oli hauskaa sammuttamisen suhteen, sillä pelleilyä
oli todella paljon vähänkin
kokeneilla oppilailla. Harjoitus vierähti todella nopeasti ja lähdettiin purkamaan ja siivoamaan leiri.
Leirin purku sujui kuitenkin
odotettua nopeammin ja oli
omaa aikaa.
Linja-auton lähdettyä
liikkeelle takaisin Pietarsaareen oppilaat olivat iloisia kotiin pääsyn johdosta,
sillä kaikki olivat väsyneitä
ja mikä sen paras, kuin oma
lämmin sänky.
Jasmiina Alanen

Trangialla itse valmistettu makkarakeitto

... maistui!
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Piirin kilpailut 2009
Ampumahiihto (kiv+pist) Himanka,
Pernun Hiihtokeskus 28.3. klo 11.00
Olavi Pernu 050 – 3669 740
Pienoiskivääri kasa-ammunta Lohtaja,
Huoraati 9.5. klo 9.00
Matti Lukkarila 0400 – 125 124
Pienoiskiväärikilpailut Nivala,
Pyssymäki 21.5. klo 10.00
(Res & Rul SM (22-23.8)karsinta)
Eino Mehtälä 0400 – 818 378
SRA Pietarsaari,
JSF:n ampumarata 7.6. klo 13.00
RK, Pistooli, Haulikko
Kai Saviaro 0400 – 293 949
(SM (1.–2.8.) karsinta)
Ruutiasekilpailut Haapajärvi,
Varikonrata 6.–7.6. klo 9.00
Isopistooli, Pienoispistooli
Raimo Palomäki 040 – 7245 615
Pistooli pika-ammunta
Kenttäammunta, RK 18 lauk.
(Res & Rul SM (22.–23.8.)karsinta)
Palvelus-ammunta 3&4 (Pist.) Pietarsaari,
JSF: n ampumarata 28.6. klo 18.00
(Res & Rul SM (25.7.) karsinta)
Timo Virkama 040 – 7447 426
Palvelus-ammunta 1&2 (RK) Kokkola,
ampumarata 4.7. klo 13.00
(Res & Rul SM (25.7) karsinta)
Mika Virtanen 040 – 5044 901/
Christer Eriksson 040 – 5525 269
Kaksoishirvi Pietarsaari,
JSF:n ampumarata 2.8. klo 18.00
Jan-Erik Backlund 050 – 3560 778
Pienoiskivääri tarkka-ammunta Ylivieska,
ampumarata 9.8 klo 10.00
Arto Hautala 040 – 5657 364
Ampumasuunnistus Kälviä,
ampumarata 27.8 klo 18.00
Markku Törmä 050 – 5648 796
Sotilasasekilpailut Haapajärvi,
Varikonrata 5.9 klo 10.00
Kiv 300m, RK, Isopistooli
Raimo Palomäki 040 – 7245 615
Ilma-asekilpailut Ylivieska,
Ylivieskan lukio 28.11. klo10.00
Esa Isokoski 044 – 449 2510

Pietarsaaren Seudun Reserviläiset –
Jakobstadsnejdens Reservister ry

Yrityksille
elämyspalveluja
Elämyspalveluja Pietarsaaressa!
Pietarsaaren Seudun Reserviläiset ry tarjoaa
yrityksille mahdollisuuden kokeilla ammuntaa
aidoilla ruutiaseilla. Ammunnat voidaan järjestää
esim. yrityksen henkilökunnalle suunnattuna
ulkoilupäivänä me-henkeä kohottaen.
Tai miksi ei järjestää vieraille eksoottista elämystä
ruudintuoksun leijaillessa sieraimiin!
Lisätiedot ja tilaukset:
Mikael Skytte, puh. 050 598 3142,
sähköposti: mikael.skytte@kolumbus.

Upplevelsetjänster
åt företagen
Upplevelsetjänster i Jakobstad!
Jakobstadsnejdens Reservister rf. erbjuder
företagen i nejden möjlighet att prova på äkta
krutvapenskytte. Skjutningarna kan anordnas som
friluftsdagar åt personalen för att höja Vi-andan,
eller varför inte ordna en exotisk upplevelse
för företagets gäster och kunder där krutröken
hänger tung i luften.
Tilläggsinformation och beställningar:
Mikael Skytte, tfn 050 598 3142,
e-post: mikael.skytte@kolumbus.

– Herra vääpeli, onko kumi puhki autostanne, totesi eläkkeelle jäävä piiripäällikkö?

KäRes Panssariprikaatin
vieraana
Helmikuun lopulla tutustui 19 Kälviän Reserviläiset ry:n jäsentä panssariprikaatin toimintaan
Hämeenlinnan Parolassa.
Kurssin johtajana oli Juha
Möttönen.
Saimme tietoa panssarijoukkojen ja niiden kaluston teknisestä kehityksestä
ja käytöstä itsenäisen Suomen puolustusvoimissa alkaen ensimmäisistä vuonna
1919 hankituista Renault
F.T. Modele 1917 -panssarivaunuista.

Panssarimuseo
Panssarimuseon johtaja
Manu Uoti kertoi panssaridivisioonan merkityksestä
jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana 1941 ja helmikuussa 1944 Kannaksella,
joka Mannerheim-ristin jääkärikenraalimajuri Ruben
Laguksen johdolla täytti
saamansa tehtävän järkähtämättä.
Vihollisen suurhyökkäyksen aikana Laguksen tähti, maine sotilaana,
panssarikenraalina on ollut
merkittävä Viipurin, Tali Ihantalan, Vuosalmen taisteluissa. Suomalainen Panssaridivisioonan toiminta ja
koulutus oli ja on edelleen
tehokasta.

Valatilaisuus
Iltapäivällä seurasimme
Panssariprikaatin, Suomen
maavoimien iskukykyisempien joukkojen koulutuskeskukseen asepalvelusta
suorittamaan tulleiden varusmiesten valatilaisuutta.
Hyvää päivää herra eversti
kaikui komeasti paraatiaukiolla.
Lumisade, kylmä viima,
jätkän kynttilät, rakovalkea

Vaununjohtajana Juha Möttönen, konekivääriampujana Marko Möttönen ja ajajana Matti Välivehmas.

KäRes ja Leopard 2A4 hyökkäävät.

ja Suomen valtion kielekkeinen lippu takasivat jälleen isänmaallisen hetken.

Vaununjohtaja
Panssarivaunukomppanian
kouluttaja ylivääpeli Matti
Välivehmaksen toimiessa
kuljettajana teimme miehistöä kuljettavalla Leopard
2A4 taistelupanssarivaunul-

la kolme ”hyökkäystä” läheiseen maastoon. Vaunun
johtajina toimivat isä ja
poika Möttönen. 55 tonnia
terästä ympärillä ja 1500 hv
tarjosi lähes 60 km tunnissa
kyytiä. Ampumanopeus 35
km:n on noin 2000 metriä
sekunnissa.
Tutustuimme panssarivaunukomppanian kou-

lutukseen, halleihin mm
panssarivaunukoulutuksessa käytettävään Steel Beast
- tietokonepeli -simulaattoriin. Osa panssarivaunuista
olivat heti -lähtövalmiudessa kytkettyinä sähköpistokkeisiin.
Kari Moilanen
Hämeenlinna 28.2.2009
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Katso www.resul./kuntokortti

KUNTOTESTIT 2009
Lihaskuntotesti + Cooper

LIIKUNTATERVEISIÄ
Miksi kannattaa
liikkua?
Tutkimukset osoittavat,
että säännöllinen kuntoilu
ja liikkuminen parantavat
henkilön terveyttä, elämänlaatua ja hänen aktiivisuuttaan niin työelämässä kuin
vapaa-aikana. Hyvä fyysinen kunto on myös tärkeä
osa reserviläisen kenttäkelpoisuutta ja luo edellytykset
toimimiseen pitkiä aikoja
fyysisen ja psyykkisen rasituksen alaisena esim. vaativissa johtamis- tai erikoistehtävissä.

Miten pääsen
alkuun?
Ennen kuntoharjoittelun
aloittamista on hyvä varmistaa, että terveytesi on
kunnossa. Tarvittaessa on
syytä käydä lääkärintarkastuksessa. Fyysisen kunnon
lähtötasotestillä on hyvä
tarkistaa, onko kuntosi odotusten mukainen.
Muista! KOSKAAN ei
ole liian myöhäistä aloittaa
omasta kunnostaan huolehtimista, tässä neuvoja alkutaipaleelle:
Aloita viipymättä monipuolinen kuntoharjoittelu.
Muista, että kuntosi kohoaa, mikäli liikut 3-4 kertaa
viikossa vähintään 30–45
minuutin ajan. Huomaat,
että kunnon kohentaminen
ei vaadi isoa panostusta
viikottaisissa rutiineissasi
(Viikossa on 336 puolitun-

tista – niistä on syytä käyttää
ainakin kolme kuntoiluun:
kävele, hölkkää, juokse,
pyöräile, hiihdä ja harjoita
lihaskuntoa.). Säännöllisellä, monipuolisella ja oikealla liikunnalla ehdit kohottaa
kuntoasi suorastaan itseäsi
hämmästyttävällä tavalla.

Oma liikuntapäiväkirja eli sähköinen
kuntokortti
Internetiin on avattu kaikille RUL:n jäsenille henkilökohtainen sähköinen
kuntokortti. Sen avulla
voi seurata omaa liikuntaaktiivisuutaan merkitsemällä muistiin päivittäiset
kuntoilu- ja ampumasuorituksensa. Kyseessä on
siis sähköisessä muodossa
oleva harjoituspäiväkirja. Sähköisen kuntokortin
käyttö on RUL:n jäsenille
maksutonta. Kuntokortin
on toteuttanut Reserviläisurheiluliitto (RESUL)
yhdessä Poutapilvi Oy:n
kanssa. Kuntokortti löytyy
osoitteesta www.resul.fi/
kuntokortti. Kirjautumista
varten tarvitaan 6–8 numeroinen jäsennumero, joka
löytyy RUL:n jäsenkortista.
Salasana on ensimmäisellä
kirjautumiskerralla oma sukunimi isoilla kirjaimilla.
Lähtökohtana on, että
peruskuntoa kehitetään suorittamalla vähintään puolen
tunnin kuntosuoritus. Puolen tunnin suoritus antaa
yhden pisteen, puolentois-

ta tunnin suoritus kaksi
pistettä ja päiväkohtaisen
maksimipistemäärän, kolme pistettä, saa yli kolmen
tunnin liikuntasuorituksesta. Sopivia liikuntalajeja on
lähes rajattomasti, esimerkiksi hiihto, hölkkä, juoksu,
kävely, voimistelu, kuntosaliharjoittelu, suunnistus, eri
palloilulajit, luistelu, soutu,
metsätyöt, puutarhatyöt ja
ammunta. Myös siis ammunta on kuntokorttilaji
joten kaikki ammunnan
harrastajat voivat hyvin
osallistua kuntokortin käyttämiseen! Tarkempaa tietoa
peruskuntoluokkapisteistä,
testipisteistä, erikoistesteistä ja kuntoluokkajärjestelmästä laajemminkin sekä
vinkkejä liikunnan aloittamiseen löytyy RESUL:n
nettisivuilta www.resul./
kuntokortti .

Aktiivisuus
kannattaa
RUL piireillä on vuosittain kuntokilpailu, jossa
kilpaillaan Taistelukoulun
kilpi -palkinnosta. Nyt ko.
kilpailun sääntöjä muutetaan siten, että sen tulokset määräytyvät sähköisen
kuntokortin perusteella.
Pohjanmaa on perinteisesti
maanpuolustushengeltään
vahvaa aluetta. Nyt kaikki VRUK jäsenet mukaan
maanpuolustushenkiseen
liikkumiseen ja täyttämään
sähköistä kuntokorttia, jotta saataisiin Taistelukoulun

Kilpi Vaasaan!
Reserviläisurheiluliitto,
Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto
arpovat kevään ja syksyn
aikana palkintoja järjestelmään kirjautuneiden jäsenten kesken.
Vaasan Reserviupseerikerho julistaa myös Kompassi-kuntokilpailun omille
jäsenilleen. Kalenterivuoden aikana eniten kunto- ja
testipisteitä kerännyt jäsen
saa haltuunsa vuodeksi
(aiemmin ainoastaan suunnistusaktiivisuudesta myönnetyn) Kompassi-kiertopalkinnon.

Lopuksi
VRUK kotisivuja http://
www.rul.fi/vaasa/ ollaan
parhaillaan kehittämässä ja
tulevaisuudessa sinne viedään enemmän tietoa mm.
kuntoharjoittelusta, kuntokortista, kenttäkelpoisuudesta sekä näihin liittyvistä
testitapahtumista ja ajankohdista Vaasan alueella.
Joku toivoisi olevansa
mustekala, koska sillä on
kolme sydäntä ja sininen
veri. Meillä ihmisillä on
vain yksi sydän.
Lukijani, kun harrastat
liikuntaa – treenaat itse
asiassa sydäntäsi!
– Reserviläisen kuntoopas 2008 –
Liikuntaterveisin
Kaj-Erik Sandström
VRUK:n urheilupseeri
ja kuntokorttivastaava

Maanpuolustusnaiset muonittavat
Vaasan Maanpuolustusnaisten toiminnanyhtenä
tärkeänä osa-alueena on
omatoiminen varainhankinta. Timintavaroja on hankittu perinteisillä arpajailla ja
myyjäisillä. Vuosittain yhdistystä on myös pyydetty
pitämään kisarvaintolaa
ampumakilpailuissa.
Viimeksi muonitimme
kisaväekä jo 21. perättäisen kerran tammikuussa
vuosittain pidettävässä
Vankeinhoidon valtakunnallisessa kaksipäiväisessä
mestaruuskilpailussa Vaasan Ampumahallilla.
Tuulikki Aromaa

Ylh. Kisaravintolassa
Kivijärven ampumaradala olivat oik. Merja
Aromaa-Tuovinen, Maiju Tuoninen ja Vuokko
Vuorinen. Taustalla Tuulikki Aromaa.

Alla: Muonittamassa
Vaasan Ampumahallilla
olivat oik. Leena Luomaranta, Vuokko Vuorinen
ja Tuulikki Aromaa.
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15.5. Kannus, Kitinkankaan urh.keskus klo 18.00
Olli Somero 050 – 349 0779
26.5 Kokkola, Kirkonmäen urheilukenttä klo 18.00
Mika Virtanen 040 – 504 4901
12.8. Pedersöre, Sursikin urheilukenttä klo 18.00
Jan-Erik Backlund 050 – 356 0778
14.8. Kannus, Kitinkankaan urh.keskus klo 18.00
Olli Somero 050 – 349 0779
Marssi/ Vaellus
13.5. Pietarsaari, Polkupyörämarssi 25km
Pietarsaaren torilta klo.18.00
Jan-Erik Backlund 050 356 0778
5.6. Kannus – Sievi, Pikkuratavaellus 14/40km
Eskola klo 22.00
Erkki Koivisto 044 - 374 5451
Ammuntaosuudet
26.4. Pietarsaari, Pist. JSF:n rata klo 18.00
Mikael Skytte 050 – 598 3142
9.5. Pietarsaari, RK & Pist. JSF:n rata klo 10.00
Mika Tapaninen 050 – 592 8187
20.5. Kokkola, RK ampumarata klo 18.00
Mika Virtanen 040 – 504 4901
28.6. Pietarsaari PA 3 & 4 JSF:n rata klo.18.00
Timo Virkama 040–7447 426
4.7. Kokkola, PA 1 & 2 ampumarata klo 18.00
Christer Eriksson 040 – 552 5269
26.8 Kokkola, RK ampumarata klo 18.00
Mika Virtanen 040 – 504 4901
11.9 Kannus RK n:o 3
Hietakankaan ampumarata klo 18.00
Janne Isohanni 044 – 551 5973
Ammuntaosuudet järjestetään myös paikkakunnittain kilpailukalenterin mukaisesti.
Suunnistusosuudet ”helppo 5 km”
Osallistutaan eri paikkakuntien urheiluseurojen
järjestämiin maanantai- ja torstairasteihin.
* Lihaskuntotesteissä käytettävä puristuspainemittarit saatavilla
Antti Roiko-Jokelalta 044 – 5131 550 ja
Terho Tattarin toimistosta 0400 – 746 743
Täydellinen merkintä vaatii kaikki neljä osasuoritusta = yksi korvaavakertausharjoitus vrk
Mikael Skytte
Urheiluvastaava,
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri ry.

KILPAILUKUTSU
Nivalan reserviupseerikerho ja reserviläiset
järjestävät pienoiskiväärin

PIIRINMESTARUUSAMPUMAKILPAILUT
ja samalla karsinnat 22.–23.8. RUL:n ja Res.
SM-kilpailuihin
Nivalan Pyssymäen ampumaradalla
helatorstaina 21.05.2009 alkaen kello 10.00.
Lajit: Pienoiskivääri 60 ls makuu ja 3 x 20 ls
Sarjat: Y, 50 v, 60 v, 70 v
Ilmoittautuminen: Paikan päällä
Osanottomaksu: 12 euroa/laji , joka maksetaan
paikan päällä.
Tiedustelut: Eino Mehtälä puh. 0400–818 378
E-mail:
eino.mehtala@pp.inet.

TERVETULOA KILPAILEMAAN!

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Ilmojen halki
kävi kannon tie
Toimin viimeiset kahdeksan palveluvuottani silloisen IlomRjK:n
koirapalvelu-upseerina ja
lkp-varastonhoitajana.
Pidin kaikille silloisille kolmen rajajoukkueen
koiranohjaajille ja varaohjaajille keväisin viikon mittaisen koiraleirin
tukeutuen rajallaoleviin
partiomajoihin. Miehiä
oli mukana keskimäärin
kymmenen rajavartijaa ja
5–6 rajakoiraa, saksanpaimenkoiraa.
Eräs leiri on jäänyt mieleeni lähtemättömästi. Vallitsi tyyni ja lämmin toukokuinenilta. Vuosiluku taisi
olla 1971 tai 1972. Kolme
koiranohjaajaa laski aamulla läheiseen järveen
neljä särkiverkkoa,olihan
parasta sären kutuaikaa .
Miehet olivat kokemassa
verkkoja ja kalaa oli niin
paljon, että verkot repeilivät. Kaloja keitettiin koriille lisäruoaksi.
Istuin partiomajan portailla, molemmin puolinistui koranohjaajia.
Meistä katsottuna majan
vasemmalla puolella oli
kiinni suurikokoinen saksanpaimenkorauros, joka
oli hankka käymään kiinni
toisiin uroksiin. Oikealla
puolella oli hajasijoitettu
viisi koiraa.
Kuten mainitsin, vallitsi lämmin tyyni aurinkoinen kesvätkesän ilta.
Kello lienee osoittanut 20
tienoota. Yhtäkkiä alkoi
kuulua ilmasta voimakasta huminaa ja maahan
putosi kovalla vauhdilla
kuiva puhdas kanto, halkaisijaltaan noin 35 cm.
Männynkanto! Kannosta
katkeili sivujuuria ja osa
pääjuurta sen pomppiessa
rantaan viettävää harvaa
männikköä kasvavaa hiekkapohjaista maata. Kanto
pysähtyi noin parin metrin
päähän vesirajasta.
Koirat haukahtivat säikähtäen, putosihan kanto
koirista noin kymmenen
metrin päähän.
Hypähdimme ylös! Arvelimme, että suuri karhu
heitti kannon, mutta eivähtän karhut osaa lentää,
eivätkä koirat reagoineet
enempää. Päästimme kaksi jälkikoiraa irti etsimään
mahdollisia karhunjälkiä,
mutta koirat eivät reagoineet mitenkään.
Tarkastelimme kantoa
tarkemmin, Se oli kuin
puhtaaksi pesty, missään
kohti ei näkynyt multaa ja

kuori oli kaikkialta poissa.
Kanto oli kuiva ja painoi
ehkä parikymmentä kiloa.
Järvellä, noin 50 metrin
päässä apajalla olevat miehet huusivat:"Mikä h.....i se
oli?". Vastasimme:"Suuri
männynkato lentää hujelsi
lännen suunnasta pudoten
maahan. Tässä se on!"
Mistä kanto tuli? Kuuntelimme, kuuluuko lentokoneen ääntä. Pilailiko majalle tulossa oleva oma partio
– mutta ei ihminen jaksa
heittää painavaan kantoa
ilmojen halki? Karhukaan
ei ilmiön takan ollut – mikä
piru sen teki?
Arvelimme ilmiön takana olevan kirkkaan ilman
turbulenssi-ilmiön – jostain
joku ilmakehään liittyvä
voima nosti kannon kasasta korkeuksiin ja vapautti
kannon aikansa kuljettaen.
Muutakaan selitystä emme
keksineet.
Eräs mies ehdotti kyseessä olevan henkimaailman
voimat! Sijaitsihan partiomaja loppusodan kuulisan
Ilomantsin taistelualueella,
josta ei juuri puhuttu rauhanneuvottelujen alkamisen
vuoksi. Vasta myöhemmin
on tasitelujen kulku kirjoitettu historiankirjojen lehdille...
Mainitulle alueelle on
jäänyt maatumaan paljon
silloisia vihollissotilaita.
Partioidenkohdatessa sai
surmansa se osapuoli, joka
jäi tulenavauksessa "toiseksi". Se on sodan armoton laki. Erämaa huolehti lihansyöjien, matojen ja lahottajien avulla kaatuneista.
Olen peittänyt aikoinaan
monen silloisen vihollissotilaan jäännöksiä – enemmänkin symboolisesti.
Sotien jälkeen suomalaiset
joukkohautasivat mätänemistilassa olevia entisiä
vastustajiaan joukkohautoihin. Eräänkin lammen
rannalla hiekkapitoisessa
rinteessä on haudattuna
noin 500 kaatunutta.
Kaatuneiden aseiden
puuosat olivat lahonneet,
metallir ruostunut ja patruunat käyttökelvottomia.
Joitakin henkilökohtaisia
esineitä saattoi löytyä.
Kaatuneiden omaiset
eivät tienneet – eivät tiedä
tänäkään päivänä Suomen
maaperälle jääneistä läheisistään.
Kantotapaus jäi selvittämättä – löytyyköhän siihen
järkevää selitystä?
Ilmari Matinniemi
Kiuruvesi

Raskaansarjan
kattavat kuljetuspalvelut
www.tilausrahti.com

Varusmiehet odottavalla mielellä hetkeä ennen passien jakoa ja kotiuttamista.

Autokilta 1.ErAutoK:n varusmiesten
kotiutustilaisuudessa Kajaanissa,
Hoikankankaan varuskunnassa
1. Erillisestä Autokomppaniasta Kajaanista kotiutui
2.1.2009 50 varusmiestä,
tällä erää ei yhtään kauniimman sukupuolen edustajaa.
Noin kello 10.00 alkaneessa juhlallisessa tilaisuudessa jaettiin tunnustuspalkinnot, kunniakirjat
ja todistukset sekä suoritettiin perinteiset nimilaattojen
naulaamiset.
Palkinnot ja todistukset
jakoi komppanian päällikkö, kapteeni Ari Kajanus.
Autojoukkojen KeskiPohjanmaan Kilta Ry
edustajina paikalla olivat
puheenjohtaja Ari Olli ja
kiltamestari Eero Muhonen.
Autokillan palkinnon Rehti Autosotilas, kunniakirjan
ja puukon luovutti puheenjohtaja Ari Olli vaasalaiselle
alik. Tomi Pöntiselle.
Mainittakoon, että kotiutettavien joukossa oli myös
kiltamme jäsen Antti Laakso, hän on liittynyt kiltaan jo
ennen varusmiespalvelunsa
alkamista.
Tilaisuuden juhlalliseksi
lopuksi luovutti komppanian päällikkö, kapteeni Ari
Kajanus Autokillan puheenjohtajalle, vääpeli Ari Ol-

Ylil Topi Härkönen (vas), ylil Vesa Ollikainen, komppanian päällikkö, kapt Ari
Kajanus 1.ErAutok:sta ja Autojoukkojen Keski-Pohjanmaan Killan puheenjohtaja Ari Olli.

lille 1.Er.Autokomppanian
upean standaarin numeron
123 kunnianosoituksena
pitkään jatkuneesta Autokomppanian ja Kiltamme

yhteistyöstä!
Vielä jäi aikaa keskustella ja suunnitella tulevia tapahtumia, yhteistyö jatkuu
tulevanakin vuonna, näillä

näkymin entistä tiiviimpänä!
Teksti: Eero Muhonen.
Kuvat: Ari Olli ja Eero
Muhonen.

Kokkolan Reserviläiset ry tehostaa
jäsenhankintaa
Kokkolan Reserviläiset pitivät 17.03.2009 kevätkokouksen Kälviällä Best- Hallin
tiloissa.
Todettiin vuoden 2008
toiminnan olleen vilkasta.
Oli järjestetty monia erilaisia tapahtumia.
Keskusteltiin myös tulevasta toiminnasta.
Erilaiset, ammutaan ja
muuhun kilpailuun liittyvät
tapahtumat katsottiin tärkeiksi, koska ne kiinnostavat, ja saavat väen parhaiten
liikkeelle.
Maanpuolustustoimin-

taanhan kuuluvat oleellisesti erilaiset ammuntaan ja
liikuntaan liittyvät asiat.
Tarkoitus on tehdä entistä enemmän yhteistyötä
naapuriyhdistysten kanssa
useillakin eri sektoreilla.
Yhdistää voimavarat ja
poistaa päällekkäisyydet.
Jäsenhankintaa aletaan
tehostaa.
Yhdistyksessä on tämä
muussakin yhdistystoiminnassa näkyvä muoti-ilmiö,
että nuorilla on niin monia
kiireitä, etteivät he ehdi olla
maanpuolustustoiminnassa

riittävästi mukana. Vaikka
halua olisikin.
Toimintaa onkin tarkoitus
kehittää entisestään mielenkiintoisempaan suuntaan.
Jäsenistöön pitääkin saada lisää uusia, nuoria toimijoita.
Kokous valitsi uudeksi
puheenjohtajaksi Ylikersantti Matti Kivistön. Kivistö on ollut toiminnassa
mukana lähes 40 vuoden
ajan.
Poliisityöstä eläkkeelle
päästyään hänellä on nyt
aikaa reseviläistoiminnal-

le hyvässä seurassa. Harrastuksiin hänellä on aina
kuulunut monenlaista yhdistystoimintaa.
Tämän lisäksi hän on
koko ikänsä harrastanut
luonnossa touhuamista,ja
hyötyliikuntaa. Mutta erityisesti pistooliammunta on
ollut lähellä sydäntä. Se oli
ammatinkin takia tarpeellinen taito.
Reserviläisterveisin,
Matti Kivistö
p. 0400 269 200

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Laivastokillat kokoustivat Vaasassa
Pohjanlahden Laivastokilta
ry. ja alueellisten laivastokiltojen keskusjärjestö Laivaston Kilta ry.
pitivät sääntömääräiset
kokouksensa Vaasan Osuuspankin Kukkaistalolla lauantaina 14.3. Osuuspankki
on toiminut Pohjanlahden
Laivastokillan sponsorina
jo pitkään, mistä kiltalaiset
ovat varsin kiitollisia.
Pankki osallistui mm. killan koulutusaluksen siirtokustannuksiin Pansiosta
Vaasaan. Kokouksiin osallistui kaikkiaan kolmisenkymmentä kilta-aktivistia,
joista kymmenen edustajaa oli Turun, Helsingin ja
Kymen Laivastokilloista.
Edellä mainitut killat yhdessä Pohjanlahden Laivastokillan kanssa muodostavat Laivaston Kilta ry:n.
Pääjärjestön puheenjohtajan
toimii tällä hetkellä komentaja evp Olavi Niskanen Turusta. Varapuheenjohtaja on
Pohjanlahden Laivastokilta
ry:n puheenjohtaja, ylil res
Teuvo Roden ja sihteeri
kaptltn res Eino Kostian
Turun Laivastokillasta.
Pääkillan keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää
suhteita pohjoismaisiin veljeskiltoihin. Yhteinentapaaminen on pohjoismaisilla
killoilla perinteisesti ollut
kahden vuoden välein; viimeksi tavattiin Norrköpingissä Ruotsissa.
Seuraavat Pohjoismaiset
Laivastokiltapäivät pidetään Dragsvikissä Tammisaaren lähistöllä. Päivien
suunnittelu etenee hyvää
vauhtia, todettiin kokouksessa. Laivaston Killan 49.
toimintavuosi käynnistyi
kuluvan vuoden alussa.
Paikallis- ja aluekiltojen
yhteinen jäsenmäärä oli
viime vuoden lopulla 807
henkeä, joista naisia 21 ja
veteraaneja 74. Kilta ylläpitää laivaston perinnettä,
mutta jäsenyys killoissa on
avoin myös muiden aselajien, erityisesti
rannikkopuolustuksen joukkoosastojen reserviläisille.
Pohjanlahdella killan jäseninä on runsaasti merivartioston reserviläisiä, olihan

Pohjanlahden Laivastokiltaa aikoinaan perustamassa
silloisin
Pohjanlahden Merivartioston johtohenkilöstö.
Tälläkin hetkellä Pohjanlahden Laivastokillan
Oulun osaston puheenjohtajana toimii Virpiniemen merivartioaseman
päällikkö.
Kokous hyväksyi yksimielisesti alkaneen vuoden
toimintasuunnitelman, jossa
painopisteinä ovat
yhteistyön lisääminen
paikalliskiltojen välillä, aktiivinen osallistuminen Sinisen Reservin toimintaan,
jäsenten aktivointi mukaan
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tarjoamiin koulutuksiin sekä lisäämään
yhteistyötä muiden maanpuolustuskiltojen kanssa.
Valtakunnallinen Laivastokiltapäivä pidetään tulevana kesänä Naantalissa.
Laivaston Killalla on myös
tiivis yhteys Maanpuolustuskiltojen Liittoon killan
varapuheenjohtajan istuessa
liittoneuvostossa.
Pohjanlahden Laivastokilta ry:n kokouksessa käsitellyn toimintakertomuksen
mukaan kilta järjesti kuluneena vuonna kahdeksan tutustumismatkaa ja vierailua
eri kohteisiin. Yhdeksän
killan jäsentä osallistui
Kotkassa elokuussa pidetyille Valtakunnallisille
Laivastokiltapäiville,
Suupohjan osastossa
käytiin syyskuun alussa ja
siinä yhteydessä tutustuttiin
Kristiinankaupungin merimuseoon ja tehtiin meriretki vartioston PV-veneellä.
Matkan yhteydessä todettiin, että killan toinen alus,
Linda, joka tukeutuu Kristiinankaupunkiin, on ollut
aktiivisessa käytössä. Sillä
järjestettiin mm. kaksi Meripuolustuspiirin kertausharjoitusta kesän aikana.
Vierailun kohteena oli
myös helmikuiset Venemessut Helsingissä. Perinteinen kunto-ottelu mil Pohjanmaan miehistöä vastaan
käytiin 27.9. killalle huonolla menestyksellä, sillä
kiertopalkinto, tykinhylsy,

Pohja nlahden Laivastokilta ry:n varapuheenjohtaja Mauno Hintsala (vas) täytti helmikuussa 75 vuotta.
Kiltaveli Erkki Lehtimäki pitämässä päivänsankarille onnittelupuhetta.

jäi laivalle. Killan jäsenten
osallistuminen eri maanpuolustustapahtumiin sekä
sidosryhmien tilaisuuksiin,
koulutuksiin ym. oli kuluneena vuonna poikkeuksellisen runsasta.
Kaikkiaan osallistuttiin
15 eri tapahtumaan. Myös
palkitsemisessa kilta oli
avokätinen: killan omalla
ansioristillä palkittiin 10
aktivistia, Laivaston Killan
ja Maanpuolustuskiltojen
Liiton palkitsemisvälineillä
6 kiltalaista.
Kesäkaudella kiltalaisia
työllisti kilta-alus Marian
huoltotyöt ja ajoharjoittelut.
Marialla järjestettiin myös
kaksi Meripuolustuspiirin
Turvaa vesillä -harjoitusta.
Oppilaita po. koulutuksiin
osallistui kymmenkunta.
Omia ajoharjoituksia, mm.
väylä- ja pimeäajoa, suoritettiin aktiivisesti.
Oulun osaston toiminta
on toimintakertomuksen
mukaan ollut jälleen monipuolista. Osasto järjesti

Kokousyleisöä Osuuspankin Kukkaistalossa. Edessä vasemmalla Kymen Laivastokilta ry:n puheenjohtaja, ylil res. Tapio Riikonen.

Komentaja evp Olavi Niskanen avaamassa Laivaston Kilta ry:n vuosikokousta.
Sihteerinä toimi killan sihteeri, kaptltn Eino Kostia.

toimikauden aikana kolme
esitelmätilaisuutta, yhden
tutustumiskäynnin ja 13
muuta kiltatilaisuutta. Lisäksi se oli mukana järjestämässä yleisötilaisuutta.

Pohjanlahden Laivastokilta käytti toimintaansa
kaikkiaan 6.360 euroa tuloksen ollessa 1736 euroa
alijäämäinen. Alijäämää
kuitenkin hyvittää edellisen

vuoden ylijäämä, joka oli
kaksinkertainen kuluneen
kauden alijäämään verrattuna.
Teuvo Roden
puheenjohtaja

Kiltalaiset saivat kokouksen jälkeen nauttia pankin vieraanvaraisuudesta.
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Ja keitto maistui.

Haanen kenttäkeittiö
muonitti lähes 700 henkilöä

Hyvää malttaa kyllä jonottaakin.

Perhon koulujenvälisissä hiihdoissa lauantaina 14.3.2009 hiihdettiin paikallisosasto Haanen
kenttäkeittiön tarjoaman lihakeiton turvin.
Perhon Haane muonitti lähes
700 henkilöä kouluhiihdoissa.
Kurssinjohtajana toimi Toivo
Itäniemi ja muusta muonituksesta
vastasivat Leena Koivukoski, Sirpa Itäniemi, Sanna-Maija Ylitalo,
Maila Poikola, Vuokko Rauma,
Päivi Jerkku, Kirsi Viitala, Eino
Itäniemi ja Matias Kinnunen. .
MPK:n koulutus- ja tukiyksikkö
yhdessä paikallisosasto Haanen
kanssa olivat valmistelleet päivän muonituksen ja onnistumisen
kaikkien sääntöjen ja määräysten
mukaan.

Muonaa maastossa kätevästi kärrystä.

PAUHA 2009 PERJANTAI 17.4.–SUNNUNTAI 19.4.
Tavoitevahvuus 250
Kursseja 18

KESKI-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Harjoituksen johtaja
Jukka Sysilampi

POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Harjoituksen vääpeli
Tapio Lempola
puh. 0207 56 9049

Henkilösuojauskurssi
Kj Hannu Maunula puh. 0207 56 9062
18.–19.4.

Esikuntatyöskentely 17.–19.4.
Kj Matti Kiviniemi puh. 040-300 8250

Taistelijan ensiapu 17.–19.4.
Kj Marko Rahkonen puh. 050-336 5828
Tarkka-ammunta17.–19.4.
Kj Janne Nyman puh. 040-581 6071
KRH-kurssi 18.–19.4.
Kj Rodney Strandvall puh. 050-516 8122
Ammunnanjohtajakurssi 18.–19.4.
Kj Jukka Torppa puh. 040-485 4744
Asutuskeskustaistelu 18.–19.4.
Kj Jani Pikkarainen puh. 050-553 6828
Tukiosaston perehdytyskurssi 17.–19.4.
Kj Kari Moilanen puh. 0400-510 940
Nuorten turvakurssi 17.–19.4.
Kj Aaron Mustajärvi puh. 044-294 1159

ETELÄ-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSPIIRI

KOKKOLAN MERIOSASTO

Kohteensuojaus 17.–19.4.
puh. 0207 56 9028

Väylä- ja sektorivalvonta 17.–19.4.
Kj Petri Myllymäki puh. 050-522 8519

Pataljoonan puolustus 17.–19.4.
Kurssin vääpeli Jyrki Ilves puh. 045-6710910
Kenttämuonitus 17.–19.4.
Kj Seppo Rintamäki puh. 0400-669 783
Nuorten tutustuminen puolustusvoimiin
17.–19.4. Kj Teemu Joensuu puh. 050-576 7526
Intti tutuksi kehitysvammaisille 17.–19.4.
Kj Hanna-Mari Tuomisto puh. 0400-381 772
Hygieniapassikoulutus 18.4.
Kj Jyrki Auvinen puh. 0400-512 474

Lisätietoja kurssinjohtajalta tai
kunkin piirin
tiedonhallintajärjestelmästä.

Arki turvalliseksi 17.–19.4.
Kj Simo Säippä puh. 050-327 3013
Sotilaskoti poikkeusoloissa 17.–19.4.
Kj Anna-Maija Karvonen puh. 050-324 8943

TERVETULOA PAUHAAN!
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Johtamiskoulutusta
tulevaisuuden
tehtäviin
Suomen Reserviupseeriliiton koulutustoimikunta
ja Maanpuolustuskoulutus
järjestivät koulutusseminaarin Lahden Hennalassa
7 – 8.2.2009. Seminaari
käsitteli Johtamiskoulutuksen II osaa, sotilaallista
johtamista. Uudelle lapselle annetaan nimi, niin myös
tällekin koulutukselle, joka
ilmaisee nykyaikaa ja tulevaisuutta eli moderni reserviläisjohtaja.
Keski-Pohjanmaalta osallistui ko. koulutukseen Antti
Roiko-Jokela Kannuksesta
ja Johan Nygård Pietar-

saaresta. Uuden koulutusmateriaalin ja pilottikoulutuksien pohjalta käytiin
työryhmätyöskentelyjä sekä
keskusteluja, joista teimme
kehittämisesityksiä modernin reserviläisjohtajan
koulutusohjelmaan. Koulutustoimikunta kokoaa
kehittämisehdotukset ja
koulutusmateriaalin saamme käyttöömme kevään
aikana 2009 .
Seminaariin osallistui
lähes jokaisesta piiristä
kouluttajia, jotka ovat olleet oman piirinsä alueilla johtamisen perustason

kouluttajina tai kurssinjohtajina. Esittelyssä tuli selvästi esille, että paikalla on
todella johtamisesta ja sen
kouluttamisesta kiinnostuneet henkilöt.
Viimeistään vuonna 2010
keskipohjanmaalla tullaan
järjestämään johtamistaidon
II kurssi eli sotilaallisen osion uudella nimikkeellä modernin reserviläisjohtajan
kurssi, joka vastaa nykyaikaista sotilasjohtamista
Terveisin
Antti Roiko-Jokela
kurssinjohtaja ja
kurssilainen

Antti Takalo

Minun näkemykseni kurssista:
Reserviupseeriliiton ja
Maanpuolustuskoulutuksen
kanssa yhteistyönä on luotu
Mpk:lle johtamiskoulutusjärjestelmä niin siviili kuin
sotilaallisenpuolen henkilöiden johtamiseen.
Vuosittain keski-pohjanmaalla on järjestetty yksi
peruskurssi / vuosi. Tämän
vuoden peruskurssi oli kolmas perättäinen, joka pidettiin kahtena viikonloppuna Kokkolan Lohtajan
Vattajalla 10 - 11.1 ja 31.1
– 12.2009.
Osallistujia oli neljätoista
ikähaarukassa 20 - 47 vuotta. Vanhemmilla henkilöillä oli johtamiskokemusta
kertynyt oman elämänsä
varrelta, jolloin koulutus
oli helppo jäsennellä omiin
kokemuksiin ja uusien kehittämismallien siirtäminen
työelämän tai harrastuksien
piiriin on luontevaa. Nuoremmat olivat sitä vasta
hankkimassa koulutuksen
kautta eväitä eri johtamis-

tilanteisiin.
Koulutuksen tavoitteena
ei ole yksistään johtaminen
vaan sisällöissä paneudutaan myös alaisen asemaan
ja eri tilanteiden käyttäytymiseen.
Palautteiden perusteella
kaikki kurssilaiset olivat
tyytyväisiä kahden viikonlopun uhraukseen. Antti
Takalo Kokkolasta oli nuoremman polven osallistujia
ja tässä hänen mielipiteitä
koulutuksesta.
Jos tarkastellaan kurssia
minun asemastani ja minun
mielipitein, niin onnistunut
ja mielenkiintoinen ovat minun sanavalintani. Järjestäjistä ja kouluttajista saattoi
heti ensimmäisenä koulutusaamuna aistia vahvaa
ammattitaitoa, varmuutta
ja samalla avoimuutta uusille asioille – jollekin mikä
on vielä harmaan peitossa.
Eli toisin sanottuna, kaikki
mikä voisi vielä tulevaisuudessa parantaa kurssin

jo ennalta olemassa olevaa materiaalia ja sisältöä,
on tervetullutta. Sisältöön
minulla ei oikeastaan ole
mitään korjausehdotuksia,
mutta mielestäni kurssi saisi
enemmän osallistujia mikäli
”militäärinen kupla” puhkeaisi. Tällä tarkoitan sitä, että
monet luulevat että MPK Y
järjestää ainoastaan sotilaallista toimintaa. Mikäli ihmiset tämän asian miettisivät
uudelleen ja saisivat ajan
tasalla olevan tiedon, niin
ehkä ennakkoluulot katoaisivat.
Kouluttajista täytyy sanoa
että ihmettelin syvästi sitä
kuinka kaikki onnistuivat
erinomaisen hyvin kertomaan asiat kiinnostavalta
ja kriittiseltä kantilta. Toisaalta kokemus se varmaan
hyvin pitkälle sanelee kuka
on hyvä kouluttaja, ja sitä
tuntui kurssin kaikilla kouluttajilla olevan.
Materiaali oli jokaisella
kouluttajalla hyvin laadittu-

Risto Poutun esitys johtamisesta pohjautui täysin käytännöissä tulleisiin esimerkkeihin.

na, siten että siitä on todella
jälkeenpäin hyötyä, kun jotain täytyi muistella.
Parhaiten minulla jäi mieleen syväjohtamisen tilanteet, jotka mielestäni olivat
parhaiten organisoituja ja
ohjattuja. Kurssinjohtaja
Antti Roiko-Jokela veti
koulutuksensa ja kurssin
rohkeasti läpi ammattitai-

dolla kuten kaikki muutkin
kurssin kouluttajat oman
osuutensa. Huoltokin pelasi: Ruokaa ja kahvia oli riittäviin, kun oli aika syödä tai
pitää kahvitauko.
Itse osallistuin kurssille tulevaisuuttani silmällä
pitäen. Tällä hetkellä opiskelen Keskipohjanmaan
ammattikorkeakoulussa

insinööriksi ja saattaa olla,
että tulevaisuudessa työskentelen esimies asemessa,
johon eivät välttämättä normaalit paukut riitä. Kurssi
antaa lisämahdollisuuksia
uralleni johtamisen suhteen.
Toivon tosiaan, että saan
käyttää oppimaani elävässä
työ elämässä vielä jossain
vaiheessa.

Johtamisen peruskurssilla 09 Jari Kivioja, Antti Takalo ja Mira Huusko suorittaModernin reserviläisjohtajan koulutusohjelman seminaarissa Lahden Henna- massa case-harjoitusta johtamistilanteesta, jota muut kurssilaiset arvioitsivat
erilaisilla tulkinnoilla.
lassa 7.–8.2.2009 hiottiin useita koulutusosioita ryhmätöinä.
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KOTU-palsta

MPK:n kouluttamisen
koulutusohjelma käynnistynyt
MPK:n uusimuotoisen
kouluttamisen koulutusohjelman toteuttaminen on
käynnistynyt Keski-Pohjanmaalla. KOTU-yksikössä kouluttajina toimivat
Joni Jämsä, Johan Nygård
ja Kari Rönnqvist. Koulutusohjelman tavoitteena
on antaa vapaaehtoisille
toimijoille tiedot, taidot ja
valmiudet, joiden avulla he
voivat toimia tehokkaasti ja
turvallisesti organisaation
kouluttajan, kurssinjohtajan tai harjoituksenjohtajan
tehtävissä.
Kouluttamisen koulutusohjelma on porrastettu siten, että perustason opinnot
suoritettuaan opiskelija voi
toimia yhdistyksen kouluttajana. Jatkotason opinnot
suoritettuaan opiskelija
pätevöityy kurssinjohtajan
tehtäviin ja erikoistasolta
harjoituksenjohtajan tehtäviin. Tutkintojärjestelmän avulla MPK vahvistaa
kouluttajiensa tasalaatuista
ammattitaitoa sekä todentaa kouluttajiensa kyvykkyyden tehtäviinsä tarvittaessa myös ulkopuolisille
tahoille.
Yksikön tavoitteena on,
että kaikki yksikön kouluttajat suorittavat perustason
tutkinnon vuosien 2009 ja
2010 aikana. Tutkinto alkaa
1. osalla, jossa kurssilaisille
annetaan perusteet MPK:n
koulutuspalveluista, vakuutusturvasta ja ensiavusta.
Tämän jälkeen kurssille osallistuvat kokeneet
kouluttajat sopivat kurssin
kouluttajien kanssa koulutuskortin laatimisesta ja
näyttötutkinnon suorittamista. Uudet kouluttajat jatkavat kurssia 2. ja 3. osilla,
joissa aiheina ovat viestintäja vuorovaikutustaidot sekä
koulutuksen suunnittelu.
Ensimmäistä kertaa perustason 1. osa toteutettiin
helmikuussa Kälviällä.

suunnittelusta ja sidosryhmäyhteistyöstä yksikön
päällikön ohjeiden mukaisesti. Toimistoon kuuluvat
yhteysmiehet ilma- ja meripuolustuspiireistä ja tarvittavat toimialapäälliköt.
Toimistoa johtaa yksikön
varapäällikkö.
Paikallispäälliköt jatkavat
entiseen tapaan piiripäällikön alaisuudessa, mutta
osallistuvat aktiivisesti
KOTU-yksikön toimintaan
rekrytoinnin ja toiminnan
suunnittelun osalta.

Piiritoimiston
kirjasto
kouluttajien
tukena

Vänr Marcus Holmqvist, alik Jonatan Björndahl ja kers Nicklas Gustafsson perehtyivät rannikkojoukkokoulutukseen ensimmäisellä merivoimien kouluttajakurssilla.

Seuraavan kerran vastaava
koulutus järjestetään Nivalassa 4.4.2009. Mahdollisista muista aloituspäivistä
ilmoitetaan KOTU-yksikön
kotisivuilla. VUORI 2009harjoituksessa järjestetään
kurssin 2. ja 3. osat. Jatkotason opinnot on tarkoitus
aloittaa syksyn aikana.

Hyväksyminen
sotilaallisten
kurssien
kouluttajaksi
Kevään aikana POHMSLE
hyväksyy yksikön tekemän
esityksen perusteella ensimmäiset yksikön kouluttajat,
jotka voivat toimia kouluttajina puolustusvoimien
MPK:lta tilaamassa sotilaallisessa koulutuksessa omien
tehtäviensä mukaisesti.
Edellytyksenä hyväksymiselle on mm. se, että
kouluttaja on luvannut sitoumuksessa toimia em. teh-

tävässä, suorittanut MPK:n
uusimuotoisen kouluttamisen koulutusohjelman mukaisen tutkinnon tai puolustusvoimien kouluttajakurssin. Lisäksi kouluttajien on
täytettävä puolustusvoimien
kriteerit sopivuuden ja nuhteettomuuden osalta.
Yksikkö informoi kevään
aikana kouluttajiksi hyväksyttyjä henkilöitä. Seuraava
esitys tehdään syksyn aikana.

Ammattitaitoa
kehitetään
Helmikuussa tukiosaston
kuljetusryhmälle järjestettiin ZIL-tyyppikoulutus
Lohtajan harjoitusalueella.
Kurssi toteutettiin yhteistoiminnassa Panssariprikaatin
kanssa. Kurssinjohtajana
toimi ansiokkaasti kuljetusryhmän johtaja Ari Olli.
Koulutuksen avulla kuljetusryhmä kykenee helpom-

Rakennetun alueen taistelun kouluttajakurssi rynnäköi.

min tukemaan Lohtajan
leirialueella järjestettäviä
kursseja, koska Lohtajan
maastokuorma-autot ovat
pääosin ZIL-kalustoa.
Sotilaskoulutusosaston
kouluttajia osallistui 7.–8
.3.2009 piiritoimiston alueella järjestettyyn rakennetun alueen taistelun kouluttajakoulutukseen.
Keskipohjalaisten järjestämään koulutustapahtumaan osallistui kurssilaisia
myös Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan
maanpuolustuspiireistä.
Kurssinjohtajana toimi Jani
Pikkarainen ja laadukkaasta
koulutuksesta vastasi Pauli
Salo.
Koulutuksessa hyödynnettiin ensimmäisen kerran
piirin airsoft-aseita, jotka
osoittautuivat erinomaisiksi
välineiksi etenkin sovelletussa harjoittelussa. Kurssi
antoi erinomaiset perusteet
aihepiirin perustaitojen
kouluttamiselle. Koulutukseen osallistuneiden kouluttajien ammattitaitoa tullaan
hyödyntämään jo kuluvan
vuoden kursseilla.
Maaliskuun alussa kolme sotilaskoulutusosaston
kouluttajaa osallistui ensimmäiselle merivoimien
kouluttajakurssille, joka
järjestettiin puolustusvoimien kertausharjoituksena
Merisotakoululla Suomenlinnassa.
Nämä kouluttajat yhdessä
muiden rannikkojääkärikoulutuksen saaneiden kouluttajien kanssa suunnittelevat
ja toteuttavat vuonna 2010
maanpuolustuspiirin alueella järjestettävät ruotsin- ja
suomenkieliset rannikkojoukkokurssit.
Koulutuksen suunnit-

telussa ja toteutuksessa
tehdään tiivistä yhteistyötä Kokkolan meriosaston
kanssa.
Ammattitaitoa syventävä
koulutus jatkuu myös PAUHA 2009 –harjoituksessa,
jossa tukiosaston johtaja
Kari Moilanen perehdyttää tukiosaston henkilöstöä
tehtäviinsä ja kouluttajakouluttajat ottavat vastaan
kouluttamisen perustason
näyttötutkintoja.
Lisäksi allekirjoittanut
yhdessä ampumakoulutusryhmän kouluttajan Mika
Ojalan kanssa järjestää ensimmäisen uusimuotoisen
ammunnanjohtajakoulutuksen. Vuoden 2010 alusta alkaen ammunnoissa ja
koulutuksissa, jotka järjestetään maanpuolustuspiirin
hallussa olevilla aseilla,
johtajina tai aseista vastaavina kouluttajina saavat olla
vain vuoden 2009 aikana tai
myöhemmin ammunnanjohtajakurssin suorittaneet
henkilöt.
Ammunnanjohtajakursseja järjestetään myöhemmin lisää ampumakoulutusryhmän kouluttajien Mika
Ojalan ja Janne Nymanin
johtamina.
Vastaavia henkilöstön
ammattitaitoa kehittäviä
kursseja on tarkoitus järjestää lisää tämän vuoden
aikana. Esityksiä kurssien
aiheista voi lähettää osastojen johtajille.

Hienosäätöä
kokoonpanossa
Yksikön kokoonpanoa on
tarkennettu siten, että yksikön esikunta on muutettu toimistoksi. Toimisto
vastaa yksikön hallinnosta,

Piiritoimistoon on perustettu pienimuotoinen kirjasto,
johon on koottu maanpuolustuspiirin hallinnassa
oleva kirjallinen materiaali.
Kirjastosta voivat KOTUyksikön kouluttajat lainata
aineistoa kurssiensa valmisteluihin liittyen. Lainauksesta on sovittava koulutussihteeri Rhea Nykvistin
kanssa.
Kirjaston aineistoa pyritään laajentamaan jatkuvasti ja esityksiä hankittavista teoksista voi lähettää
allekirjoittaneelle. Yksikön
kotisivujen ajankohtaistapalstalta löytyy linkki
kirjaston aineistomateriaaliin.

Avajaistilaisuus
Kokkolan
kaupungintalolla
Yksikön avajaistilaisuus
järjestetään Kokkolan kaupungintalolla 31.3.2009
klo 18-20. Tilaisuuden
tarkoituksena on koota
ensimmäistä kertaa koko
yksikön henkilöstö yhteen,
kertoa yksikön toiminnasta
ja vahvistaa yksikön yhteishenkeä. Tilaisuudessa luovutetaan myös nimityskirjat
niille sitoumuksen tehneille
kouluttajille, jotka eivät ole
niitä vielä saaneet.
Tilaisuuteen osallistuu
myös Pohjanmaan sotilasläänin komentaja eversti
Jorma Aherto. Tilaisuuden
musiikista vastaa Vetelin
mieskuoron korsulaulajat.
Tilaisuuteen voi ilmoittautua MPK:n tietojärjestelmän
kautta (MPK kurssinro 0609
09 13036) tai soittamalla
piiritoimistoon. Tilaisuus
on tarkoitettu vain yksikön
omalle henkilöstölle.

Sähköiset
uutiskirjeet
parantavat sisäistä
tiedottamista
Yksikön tiedottamis-
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ta kehitetään ottamalla
käyttöön kuukausittain
ilmestyvä uutiskirje, joka
toimitetaan henkilöstölle
sähköpostitse. Jokaisessa
uutiskirjeessä on päällikön
ja osastojen johtajien ajankohtaiset asiat. Ensimmäiset uutiskirjeet lähetetään
huhtikuun aikana.
Yksikön kotisivuja pyritään pitämään mahdollisimman hyvin ajan tasalla.
Kotisivut ovat myös yksikön tärkein tiedotuskanava. Muistakaa käydä siellä
säännöllisesti. Kotisivut
löytyvät http://www.mpky.
/keski-pohjanmaa -sivun
kautta. Muistakaa vierailla!
Kaikki KOTU-yksikön
toiminnasta kiinnostuneet
voivat ottaa yhteyttä jo
nyt allekirjoittaneeseen,
osastojen johtajiin tai piiripäällikköön. Yhteystietomme löytyvät yksikön
kotisivuilta.

Koulutuspäällikkö
Jukka Torppa
jukka.torppa@mpky.
040 485 4744
Kouluttaja Pauli Salo ja rakennetun alueen taistelun kouluttajakurssilaiset

Keski-Pohjanmaan KOTU-yksikön
tukiosasto esittäytyy
Lähes 30 reserviläistä ja siviiliä on tehnyt sitoumuksen KOTU:n tukiosaston
koulutus- tai tukitehtävään
vuosille 2009 ja 2010. Vaikka yksikön toiminta käynnistyy vasta vuoden 2010
alusta, tukiosasto aloittaa
toimintaansa osin jo tämän
vuoden aikana.
Tällä pyritään siihen, että
osaston suorituskykyä voidaan testata ja kehittää jo
valmisteluvaiheessa.

Tukiosaston
tehtävät
Tukiosaston tehtävänä on
vastata kurssien ja harjoitusten tuki- ja järjestelytoiminnoista sekä oman alansa
koulutuksen suunnittelusta
ja toteutuksesta. Tässä artikkelissa esittelemme tarkemmin tukiosastoa ja sen
toimintaa.

Komentoryhmä
Kälviäläinen Matti Saari
johtaa komentoryhmää.
Ryhmän tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat kurssien
”vääpelöinti” ja harjoitusten
hallinnon tukeminen.
Ryhmän koulutustehtävinä ovat mm. sodan ajan perusyksikön hallintoon kuu-

luvien tehtävien kouluttaminen sotilaallisia valmiuksia
palvelevilla kursseilla.
Ryhmä osallistuu aktiivisesti myös kurssivääpelien
ja kunniavartiotoiminnan
kouluttamiseen. Ryhmä
osallistuu tarvittaessa myös
palkitsemisten/huomionosoitusten valmistelutyöhön
päällikön antamien ohjeiden
mukaisesti.
Ensimmäinen komentoryhmän koordinoima palkitsemistilaisuus oli Talvisodan Muistohiihdon yhteydessä lauantaina 14.3.2009
Palon Pirtillä Kälviällä.
Palkitsemistilaisuutta
läsnäolollaan kunnioittivat
MPK:n uusi toiminnanjohtaja, prikaatinkenraali evp
Pekka Tuunanen ja Pohjanmaan Sotilasläänin komentaja eversti Jorma Aherto.

Talousryhmä
Nivalalainen Kari Muje
johtaa talousryhmää. Talousryhmän tehtävänä on
suurimpien kurssien ja
harjoitusten muonitus sekä
omaan toimintaan liittyvän
koulutuksen suunnittelu ja
toteuttaminen.
Talousryhmän ammattitaitoa on kysytty mm.
heinäkuussa Kokkolassa

pidettäville noin 5000 koiranomistajan ja lähes 13 000
koiran koiranäyttelyyn.
Muonitusyhteistyötä
tehdään myös Suomen
suurimman Farmari 2009
maatalousnäyttelyn aikana
30.7. – 2.8. välisenä aikana.
Messuille odotetaan 80 000
– 100 000 kävijää.
Talousryhmä johtaa
VUORI 2009 harjoituksen
muonittamista syyskuussa
Haapajärven Asevarikolla. Sidosryhmäyhteistyö
Keski-Pohjanmaan Maa- ja
Kotitalousnaiset ry:n kanssa
alkaa Farmari 2009 messujen jälkeen.
Tämän hetkisen suunnitelman mukaan vuonna
2010 MPK:n kursseilla on
4 eri muonitustasoa. Taso
1 on sissimuonitus, taso 2
on PV:n toteuttama muonitus, taso 3 on ostopalveluna
toteutettava muonitus ja 4.
taso on talousryhmän toteuttama muonitus.
Taloushuollon suunnitteluryhmä kokoontuu syksyllä Farmari 2009 messun
jälkeen, jolloin muonitustasot ja muonitusjärjestelyt
on tarkoitus suunnitella tarkemmin.
Tavoitteena on saada
tulevaisuudessa ”pitkälle

kuitille” MPK:n kurssien
muonitusta varten muonituskalustoa, jota voitaisiin
sijoittaa myös Kokkolan
ulkopuolelle.

toteuttaa niin ikään omaan
toimintaansa liittyvää koulutusta. Henkilöstön rekrytointi alkaa myöhemmin
keväällä.

Kuljetusryhmä

Henkilöstön
koulutus
käynnistyy PAUHA
09 -harjoituksessa

Ari Olli Pietarsaaresta johtaa kuljetusryhmää. Kuljetusryhmän henkilöstön
tehtävänä on toimia kuljettajina MPK:n koulutustapahtumissa. Lisäksi ryhmä
vastaa omaan toimintaansa
liittyvän koulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Helmikuun 10. ja 12. päivänä kuljetusryhmä päivitti omia PV:n ajokorttejaan
Lohtajan Vattajalla. Kuljetusryhmä tukee voimakkaasti E-P maanpuolustuspiirin johtaman Pauha 2009
harjoituksen kuljetusjärjestelyjä.

Perustamisryhmä
Pietarsaarelainen Lauri Appelgren, johtaa perustamisryhmää. Perustamisryhmän
tehtävänä on suurimpien
kurssien ja harjoitusten
perustamis- ja purkamisjärjestelyjen toteuttaminen
etenkin kurssi- ja harjoitusmateriaalin osalta.
Ryhmä suunnittelee ja

Tukiosaston henkilöstä
koulutetaan Pauha 2009
harjoituksessa Tukiosaston perehdytys -kurssilla.
Kurssilla tutustutaan PAUHA-harjoituksen huollon
järjestelyihin ja tukiosaston
henkilöstöön.
Lisäksi kurssilaisia perehdytetään tukiosaston ryhmien toimintatapoihin ja tuntevat MPK:n kurssinvääpelin
tehtäviin.
Henkilöstön koulutus jatkuu Farmari 2009 maatalousnäyttelyssä ja Kauhavan
Lentosotakoululla 11. lokakuuta.

Vielä mahtuu
mukaan
KOTU:n tukiyksikössä on
vielä runsaasti tilaa aktiivisille ja osaaville reserviläisille ja maanpuolustuksesta kiinnostuneille

siviileille. Sama henkilö
voi normaalioloissa toimia
sekä KOTU:ssa että puolustusvoimien maakuntajoukoissa.
Näin vapaaehtoinen toiminta KOTU-yksikössä ja
velvollisuuteen perustuva
osallistuminen kertausharjoituksiin täydentävät
toisiaan. Puolustusvoimien
vapaaehtoiset harjoitukset
sijoittuvat tässä asetelmassa
välimaastoon.
Erityisen tärkeää on saada
mukaan naisia. Tervetuloa
mukaan KOTU:n tukiosaston toimintaan, kysy lisää
puh 0400 – 510 940.
Lisätietoa löytyy myös
yksikön kotisivuilta www.
mpky. / Keski-Pohjanmaa
/ Koulutus- ja tukiyksikkö. Suunnitteilla on myös
KOTU:n säännöllisesti spostitse postitettavat kuukausitiedotteet yksikön
jäsenille.
Varapäällikkö ja tukiosaston johtaja
Kari Moilanen

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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KOTU:n kuljettajaryhmä opintiellä
Vattajan harjoitusalueella Lohtajalla
Allekirjoittaneella iskee heti
ensimmäinen epätietoisuus,
”mikä ihmeen KOTU”?
Kurssin johtaja ja Autokillan puheenjohtaja Ari
Olli täydentää epätietoisen
”tietolaaria”.
”KOTU on lyhenne nimestä, koulutus- ja tukiyksikkö, joka suunnittelee ja
toteuttaa koulutusta koulutuspäällikön johdolla ja
piiripäällikön alaisuudessa,
koulutuspäällikkönä toimii
Keski-Pohjanmaalla Jukka
Torppa.”
10.2 ja 12.2 oli räätälöity
kuljettajien jatkokoulutus,
pelkästään Zil-maastokuorma-autojen käytöstä
ja tekniikasta. Perehdyttiin
tarkemmin itänaapurista
viime vuosisadalla hankittuihin kuusipyörävetoisiin
maastokuorma-autoihin,
joiden keulalla ”reuhaa”
erittäin kaunisääniset V-8:n
bensakoneet, saaden vanhemmankin ”automasin”
kaasujalan vipattamaan! (
näin se vain aika rientää ja
tekniikka jyllää) Zil-autojen
erikoisuutena voitaisiin mainita (kopista käännettävien
etupyörien lisäksi) hytistä
säädettävät rengaspaineet.
Ajoneuvotarkastaja luutnantti Jarmo Heikkilä Pans-

sariprikaatista Parolasta oli
saapunut antamaan ajokoulutusta ja luennoimaan
uusista turvaohjeista sekä
kertomaan tulevaisuuden
visioista, vastaanottaen samalla Zil-maastokuormaauton niin sanotun tyyppilupa-tutkinnon!
Teknisen puolen ”kädestä
pitäen opetusta” antoi Reima
Kokkomäki, kiltamme jäsen
ja Vattajan moottoriajoneuvojen asentaja, pitkänlinjan
rautainen ammattilainen!
Ryhmän johtajana toimi

10.2. autokillan puheenjohtaja Ari Olli Pietarsaaresta,
12.2. tilaisuuteen ryhmänjohtajan saappaisiin astui
killan varapuheenjohtaja
Matti Tenkula Jalasjärveltä.
Hyvin onnistui, onhan
nyt bensa halpaa ja porukka motivoituneena paikalla!
Jokaiselle tarjottiin sellainen
puolen tunnin ajokierros, lumessa, liukkaalla ja pimeässä, vaikka ei mitään ”kummempia hämäräkeikkoja”
edes yritetty, jäi ilmeisesti

jonkinlainen tuntuma laitteeseen, etenkin kun kaikki
ovat jo tavalla tai toisella
autoilun ammattilaisia!
Teknistä tietoa, ennen ja
jälkeen ”sompailun”, oli tarjolla enemmän mitä ”päänupissa” pysyi ja lisäksi niitä
tärkeitä turvamääräyksiä ja
muutoksia, varsinkin sellaisia jotka on toteutettava
lyhyen ajan sisällä!
Tähän loppuun tarjoillaan
kevennykseksi se vanhahtava tarinan tapainen, hieman
tosin maanpuolustushengel-

Zil helmikuisessa illassa Vattajalla.

Kurssilaiset tutustuvat Zilin tekniikkaan.

lä lämmitettynä!
Vanha autosotamies tunsi loppunsa lähestyvän,
viimeisenä toiveena hän
pyysi. ”Kun nyt poistun
muonavahvuudesta, niin
haudatkaa Zili mun kanssa
samaan kuoppaan”! ”Miksi

Kurssilaiset seuraavat
luutnantti Jarmo Heikkilän luentoa

Maanpuolustusnaisten
Liiton valtakunnallinen

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Yhdistys

MAASTOVAELLUS
16.–17.5. Kurikassa

Partion nimi
Partion johtaja/yhteyshenkilö
nimi
osoite
sähköposti
puhelin
Partion muut jäsenet
nimi
sähköposti
nimi
sähköposti
nimi
sähköposti

Osanottomaksu 85 euroa / joukkue
tilille 472610 - 2136316

ihmeessä”, kyselivät taistelutoverit ja rehdit kiltaveljet? ” No, kun ei ole vielä
sellaista poteroa löytynyt,
mistä minä ja Zili ei olisi
ylös tultu”!
Tekstiä ja kuvia kasaili
Eero Muhonen

puhelin
puhelin

Johtokeskus:

Vastuu:

Kurikan yhteiskoulun B- puoli
Keskuspuistikko 8, 61300 Kurikka.
Aikataulu: Aloitamme lauantaina 16.5.200 klo
7–8 aamupuurolla (sisältyy osanottomaksuun)
sekä numeroiden jaolla. Varsinainen jotos alkaa kaikilla yhteiskoululta klo 8.00. Jotos päättyy palkintojenjakoon sunnuntaina n.klo 13.

Osallistujat kilpailevat omalla vastuullaan.

Reitti
n. 15 km. Lakeuksien lisäksi meiltä löytyy myös
metsiä ja vuoria.

puhelin

Yöpyminen:

maksun saaja: Paulaharjun Patikka

Yöpyminen
varaamme kouluyöpymismahdollisuuden perjantai -lauantai
saapumisaikamme perjantaina 16.5.2009 noin klo
Kummisetä
varaamme partiomme mukaan kummisedän

henkilölle

Muuta tiedotettavaa (ruoka-aineallergia yms.)

Ilmoittautuminen 30.4.2009 mennessä
helenapihlajaniemi@netikka. (huom. sähköpostiosoitteen oikeinkirjoitus)
tai postitse Helena Pihlajaniemi, Heinätie 2, 61300 Kurikka

Lähtöä edeltävänä yönä on mahdollisuus yöpyä koulukeskuksen tiloissa (omat varusteet).
Hotellimajoitusta haluavat varaavat itse Hotelli
PItkä-Jussista puh. 06–4510500, www.hotellipitkajussi.. Pitkämön leirikeskus on myös
käytettävissä, puh. 0400 833 977 www.pitkamonranta.

Ateriat:
Lauantai-aamuna aamupala yhteiskoululla
sisältyy osanottomaksuun. Lauantain lounas
tehdään omista eväistä ruokarastilla. Launtaiillalla tarjotaan keittoruoka, joka sisältyy osanottomaksuun. Sunnuntain aamuplaan jokainen
tekee itse omista eväistä. Sunnuntain lounas
kisan päätteeksi sisältyy osanottomaksuun.
Yöpymisrastilla on kanttiini.

Huolto:
Yöpymisrastilla on ns. Bajamaja-käymälät sekä yksi sisäWC. Jotoksen päätteeksi on saunomismahdollisuus Kurikan uimahalli Molskiksessa, joka sisältyy osanottomaksuun.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä 30.4. mennessä sähköpostilla tai perinteisellä postilla jotoksen sihteerille. Suositeltava partion koko on 4 henkilöä. Osa
rasteista on suunniteltu ja pisteytetty 4-henkiselle
partiolle, mutta muutkin kokoonpanot ovat sallittuja. Ilmoittautumisen yhteydessä on olmoitettava
joukkueen yhteyshenkilön yhteystiedot, mielellään
sähköpostiosoite. Tarjolla on kummisetämahdollisuus, lähinnä suunnistustaidottomien avuksi. Siitä
on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.

Osanottomaksu
Osallistumismaksu on 85 euroa/joukkue. Osanottomaksu on suortettava 30.4.2009 mennessä
Kurikan Maanpuolustusnaisten tilille 472610–
2136316, maksun saajaksi mainitaan "Paulaharjun Patikka". Maksun yhteydessä on mainittava
joukkueen nimi.

Lisäohjeet:
Tarkemmat varustus- sekä muut ohjeet lähetetään
joukkueiden vastuuhenkilölle. Tietoa on saatavissa
myös nettisivulta www.maanpuolustusnaistenliitto.
 sekä www.hakunetikka./kurikanressut.

Lisäohjeita myös jotostoimihenkilöiltä
johtaja liisa.lempiainen@kurikka. (050–
5477851, varajohtaja marja-leena.rasi@netti.
(040 500 7054),
ratamestari keijo.kuntola@jippii. 0500 322 397,
rastipäällikkö raija.markkila@netikka. tai
sihteeri helenapihlajniemi@netikka.
(040 840 8560) (Heinätie 2, 61300 Kurikka)

Jotos on avoin kaikenkuntoisille naisille. Tiedossa on paljon
toimintarasteja.Rastitehtävät liittyvät kansalaistaitoihin, jokamiesoikeuksiin, pelastuspalveluun, retkeilyyn, ensiapuun
ja luonnontuntemukseen. Tervetuloa reippaalla ja iloisella
mielelläl

Kurikan Maanpuolustusnaiset ty
Kurikan Reserviläiset ry
Kurikan Reserviupseerikerho ry
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Vapaaehtoiset keräävät
sotiemme veteraanien hyväksi
Tuhannet vapaaehtoiset tekevät mahdolliseksi Sotiemme
Veteraanit keräyksen. Ihmisten halu auttaa ja antaa omaa
aikaa sitä eniten tarvitseville,
on arvojen pehmentymisen
myötä korostunut. Varojen
jääminen ”oman kylän miehille” lisää sekä vapaaehtoisten auttajien että lahjoittajien
motivaatiota.
Keräyksen tavoitteena on
tukea sotiemme veteraanien
kotona asumista.
Suomen sotiin vuosina
1939–1945 osallistuneita
sotiemme veteraaneja on
elossa 67 000 henkilöä ja
keski-ikä heillä on 86 vuotta. Kaikki valtakunnalliset
veteraanijärjestöt ovat mukana Sotiemme Veteraanit
-keräyksessä.
Sotiemme Veteraanit 2008
varainhankinnan tuotto oli
2,7 miljoonaa euroa kokonaisuudessaan. Keski-Pohjanmaalla keräystuotto oli
70 087.72 euroa, joka jaettiin paikallisten yhdistysten

jakosopimusten mukaisesti.
Avustusta on tähän mennessä myönnetty mm. lääke- ja hoitokulujen omavastuuosuuksiin, silmälaseihin,
rollaattoreihin ja muihin
apuvälineisiin. Avustukset
ovat vaihdelleet 30 - 600
euroon riippuen saajan henkilökohtaisesta avun ja tuen
tarpeesta.
Kainuun Prikaati osallistuu 2009 keräykseen antamalla 260 varusmiestä keräykseen 12. pv maaliskuuta
kalajokilaaksojen kuntiin.
Myös syksyllä, 1. päivä lokakuuta järjestetään Sotiemme Veteraanit 2009 -keräys
lesti- ja perhojokilaaksojen
kunnissa, jolloin keräämässä
on 345 varusmiestä
Keräystapoihin kuuluu varusmiesten lista- ja lipaskeräyksen ja partiolaisten sekä
koululaisten lipaskeräyksen
lisäksi, lahjoittajatoiminta,
yritys- ja yhteisövetoomukset, päivätyökeräys, internetja puhelinkeräys sekä valta-

kunnalliset myyntituotteet.
Sotiemme Veteraanit 2009
keräys on suoritettu lista ja lipaskeräyksenä kalajokilaaksojen kunnissa 12.3.2009.
Keräyksen tuotto oli esilaskennassa parempi kuin
edellisvuonna ja kaikin puolin keräykseen oli suhtauduttu positiivisesti.
Varusmiesten käyttäminen
ovelta ovelle keräykseen
on vaikuttavaa ja nuorten
varusmiesten/ naisten käyttäytyminen on ollut mallikelpoista.
Kiitoksen ansaitsevat
myös keräysorganisaatioissa
mukana olleet reserviläiset
ja muut veteraanien ystävät,
jotka mahdollistivat keräyksen.
Syyskeräyksessä 1.10.
2009 Lesti- ja Perhojokilaaksojen kunnissa tavataan
samoissa merkeissä.
Antti Roiko-Jokela
k-p keräyspäällikkö

Pyhäjärven Sotiemme Veteraanit keräyksessä 12.3.2009 varusmies laskemassa
oman alueensa keräystuottoa tarkasti sentilleen ennen kuin luovuttaa tilityksen
Pyhäjärven keräyspäällikölle Juho-Pekka Suvilehdolle.

KaiPr:n ryhdikkään keräysjoukkue yhteiskuvassa Vaasan perinteistä rikkaan
Sotilaskodin edustalla. Kuvauksen jälkeen käsky; "Veteraanikeräys alkaa - tehtävälle poistukaa". Kuva Raimo Latvala.
Veteraanikeräys Uudessakaarlepyyssä. Soldater från Nylands Brigad framför
Nykarleby sjukhem på väg att inleda Veteraninsamlingen. Kuva Monika Julin.

Alpo Koivuniemen toimittama valokuva Pietarsaaren keräyksestä. Edessä
Rodney Srandvall , Matti Ranta ja Rauno Hauta-aho.

Sotilasläänin komentaja eversti Jorma Aherto tervehti varusmiehiä ja toivotti
menestystä keräyksessä. Kuva Raimo Latvala.
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Kunnianvartio-osasto: ”Seis, lepo!”
On Jouluaatto armon vuonna 2008, paikka Marian
hautausmaa Kokkolassa,
tarkemmin sankarivainajien
muistomerkki. On alkamassa perinteinen kunniavartio,
muutama minuutti tapahtuman alkuun.
Kasailen kamerakalustoani toimintakuntoon miettien,
mitä tästä tapahtumasta voisi
kertoa, tietämättömänä siitä
mitä tulee vielä tapahtumaan?
Kello 14.30 marssi ensimmäinen vartiovuoro paikoillensa, näin on kaksi ja
puolituntinen kunniavartio
alkanut. Varusteinaan heillä
ovat lumipuku, mustat kumisaappaat, harmaa karvalakki,
vyö ja mustat nahkasormikkaat, aseistuksena Suomikonepistooli.
Kuvaamani vaatetus on
viimeistä kertaa käytössä,
tämä asia tekee tästä tavallista juhlavamman! Ensi
vuonna tulevat varusteet
uusiutumaan, miten ja miltä
vaatetus näyttää sitten? On
ehkä parempi ettemme tiedä tarkalleen, se näkyy sitten aikanaan! Eikä se paljon
puhuttu ”talvisodan henki”
vaatetuksen myötä katoa!
Kyllä reservi- ja maanpuolustusjärjestötkin kaipaavat
muodin uudistumista. Vanha
vaatetus alkaa olla hauraassa
kunnossa, joten hyvä näin!
Allekirjoittaneella on tällä
kerralla toisenlainen tehtävä,
mihin on aikojen myötä tottunut.
Yli kymmenen vuotta seisoin vartion yhtenä jäsenenä,
antaen joskus siitä komentojakin.
Nyt oli käynyt niin hienosti, että tulijoita oli enempi kuin mitä varsinaiseen
porukkaan mahtui! Annettiin kaikille mahdollisuus
suorittaa jotakin, ketään ei
päästetty ”joutomieheksi”.
Meikäläiselle sopi hyvin
valokuvaaminen ja videointi, hoitelin sitä tehtävää aina
loppuun saakka.
Olin pukeutunut kaiken
varalta yhdeksi vartioon

lähtijöistä, tarpeen sitä vaatiessa.
Kello 15.00 tapahtui ensimmäinen vartion vaihto!
Upseerit vaihtavat ”sekavartion” kanssa, näin homma jatkuu taas. Ihan näyttävä suoritus, olihan kyseessä
upseerit. Samaan aikaan
aloittaa Kirkonmäen muistomerkillä kaksimiehinen
kunniavartio järjestyksellä
Upseerit - Autokilta - Upseerit - Reserviläiset.
Annetaan lmin palaa ja
kertoa kuinka se oikein sitten
menikään? Ihmeen nopeasti
ilta pimenee, lisäksi taivaalta
tipahtelee suuria lumihiutaleita, jotka vaikeuttavat olennaisesti kuvan laatuun.
Kello 15.30 toinen vaihto
suoritettiin. Reserviläiset astuivat areenalle ja päästivät
upseerit ansaitulle tauolle.
Pimeys pahenee yhä, alkaa
olla haitta, mutta käytetään
kaikki konstit. Ne mahdottoman suuret lumihiutaleet
ovat suurempi haaste, tarttuvat linssiin ja näyttöön!
Jouduin aivan yllättävään
tilanteeseen, useampi henkilö tulee puheilleni, tasasin
väliajoin. En ollut varautunut vastaamaan mihinkään
kysymyksiin, nyt vain olin
tilanteessa, että oli pakko.
Luulisin syyn olevan sotilaallisessa pukeutumisessani, kauempana kunniavartiosta ja ”joutomiehen
näköinen!”
Tavallisimpia kysymyksiä
olivat: ”Kuka tämän kaiken
järjestää… oletteko olleet
kauan mukana… mistä tällainen perinne on saanut
alkunsa? Saako ottaa valokuvia muistoksi…voiko
mennä lähemmäksi...kuinka
voisi päästä mukaan…?”
Vanha sotaveteraani nojasi
keppiinsä ja katseli vartion
vaihtoa tarkkaavaisena, kertoi viimein: ”Olin sotahommissa pari vuotta ja pahoissakin paikoissa, nyt kun tätä
katselen, alkaa veri kiertää,
hyvä ette kyynel vierähdä
silmään!” Vanha veteraani
eli tunteessa mukana, hyvä

ettei omakin silmäkulmani
kostunut!
Kello 16.00 suoritettiin
neljäs vaihto. Autokilta
marssii paikalle, aseet Reserviläisiltä ja Reserviläiset
poistuvat tehtävän suoritettuaan. Suoritus oli hyvä ja
asiallinen, en siinä mitään
moittimista havainnut. Jälleen poltettiin lmiä, taltioitiin vaihto, niin kuin toisetkin oli tehty.
Kun vartion vaihto on tapahtumassa, ihmiset pysähtyvät katsomaan tapahtumaa,
on hiiren hiljaista. Kun vartio on vaihdettu, alkaa jälleen tasainen liikkuminen,
kynttilät syttyvä tasaiseen
tahtiin, niin haudoilla kuin
muistomerkilläkin. Yhdenkään vartiovaihdon aikana
en havainnut kenenkään sytyttävän kynttilöitä tai asettelevan niitä?
Nuorimies tyttökaverinsa
kanssa päätyy kysymään:
”Oletteko armeijan porukkaa.. olen menossa kutsuntaan… minkälaistahan siellä
mahtaa olla?”
Kello 16.30 viimeinen
vaihto suoritettu. Autokilta
luovuttaa vartion Upseereille
ja herrasmiehille.
Yhä enemmän haittaa pimeys, kuvaaminen kääntyy
hieman taiteen puolelle,
mutta loppuun tehdään ja
katsotaan aikaansaannokset!

Vanhempi naishenkilö uskaltautuu kysymään kuulumisia, hän on jostakin muualta ja on ainoastaan kuullut
tällaisesta, on päättänyt tulla
itse katsomaan ja kokemaan!
Hänen sanomansa onkin:
”Älkää koskaan katkaisko
tällaista mahtavaa perinnettä!”
Kello 17.00 on kunniavartio päättymässä, upseerit
heittävät aseet olalle, marssivat ryhdikkäästi pois paikalta. On tullut täysi pimeys,
keräilen tarvikkeita kassiin,
katselen ympärilleni ja totean vain muutaman ihmisen
olevan liikkeellä.
Olen saanut tältä joululta
paljon sellaista, joka ei tulleet edes mieleen silloin, kun
seisoi vartiossa! Sain läheisyyden paikalla olleisiin, he
uskalsivat kysyä! Vastasin
niin hyvin kun osasin, edelleen on sellainen tunne, paljon kysymyksiä jäi jäljelle?
Miettiessäni kaikkea kokemaani, olen päätynyt seuraavaan ajatukseen. Tällaisissa
tapahtumissa täytyisi olla
jonkinlainen opas tai yhteyshenkilö yleisön ja vartion
välillä? Vartiossa oleville on
hieman vaikeaa esittää kysymyksiä, niitä kysymyksiä ja
yhteydenottotarvetta tuntui
olevan?
Kuva ja teksti
Eero Muhonen

Autojoukkojen Keski-Pohjanmaan Killan ryhmä
kunniavartiossa Marian hautausmaalla Kokkolassa
jouluaattona 2008

Kokkolan Reserviupseerien ja Kokkolan Reserviläisten yhteisryhmä kunniavartiossa Marian hautausmaalla Kokkolassa jouluaattona 2008
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In memoriam

Reservin kapteeni Insinööri Hannu Sakari Haapaniemi poistui keskuudestamme 6.1.2009. Hän oli
syntynyt Tampereella 15.5.1951. Hannu tunnettiin
paitsi Isänmaanystävänä myös erinomaisena ampujana. Lähiomaisten lisäksi häntä jäivät kaipaamaan
lukuisa ystävien ja maanpuolustajien joukko.

Yrjö Jylhä: Kaivo
Yrjö Jylhä (1903–1956) oli suomalainen runoilija, joka
on tunnettu erityisesti runojensa synkkyydestä ja loppusointujen taidokkaasta käytöstä. Jylhän tunnetuin teos
on talvisota-aiheinen runokokoelma Kiirastuli vuodelta
1941, josta myös runo Kaivo on peräisin.
Runo kuvaa talvista päivää rintamalla. Taisteluissa
on tauko, mutta jatkuva tykkituli vasaroi linjoja ja tekee
korsusta poistumisen mahdottomaksi. Kaivolle vievää
tietä tulitetaan jatkuvasti, janoiset miehet eivät saa vettä
enää mistään. Luntakaan ei voi enää käyttää janon sammuttamiseen, niin sen peittää pirstat, savu, saasta.
Haavoittunut, heikko sotilas kaipaa vettä; tämän toveri lähtee sitä hakemaan, kun näkee kärsivän tuskan ja
hädän. Mies tietää, että kaivolle yrittäminen on vienyt
jo monta tyhmänrohkeaa miestä kuolemaan, mutta silti hän lähtee, mielessään vain haavoittuneen hiljainen
pyyntö: veljet, vesitilkka tuokaa-.
Ilta hämärtyy, korsussa vallitsee tuskainen odotus.
Haavoittunut pyytää yhä juotavaa, missä vedenhakija
viipyy? Pimeän tullen päästään kaivolle, jossa mies
makaa kuolleena. Veri on sekoittunut kaivon veteen,
veteen, jonka takia mies lähti luotisateeseen.
Mutta korsussa makaa haavoittunut toveri, yhä janoissaan, tuskissaan. Vieläkin hän vain hiljaa huokaa:
veljet, vesitilkka tuokaa-.
Yrjö Jylhä toimi talvisodassa komppanianpäällikkönä Taipaleen rintamalohkolla. Hän tietää varmasti,
kuinka verisen hinnan olemme joutuneet itsenäisyytemme säilymisestä maksamaan. Siksi Jylhä ei yritäkään
romantisoida sodan tapahtumia; hän ei kuvaa runebergiläisiä nuoria, uljaita sotilaita, jotka hymy huulillaan
taistelevat loppuun saakka, vaan hän kertoo totuudenmukaisesti verestä ja liasta, pelosta, kuolemasta ja surusta, jota sota pääasiassa on. Mutta silti on lohdullista
lukea, että haavoittuneita autettiin, kärsivänä makaavan
toverin tuskia yritettiin lievittää.
Runon rytmi on verkkainen, kertova. Loppusoinnutus ja kappalejako on tehty tarinanomaisesti. Toistuva
elementti ovat kaksi säettä:
Haavoissaan vain joku hiljaa huokaa:
veljet, vesitilkka tuokaa –.
Noihin säkeisiin runo myös päättyy. Arvoitukseksi
jää, miten haavoittuneelle kävi ja saivatko miehet vettä.
Varmaa kuitenkin on, ettei runo jätä ketään kylmäksi.
Sodan raadollisuus ja ihmisten kuoleman turhuus tulevat esiin aivan erityisellä tavalla, mikä oli varmasti
Jylhän tarkoituskin. Hän haluaa tehdä selväksi sen, ettei
itsenäisyyden saavuttaminen ole ollut aivan vähäpätöinen teko.
Sota jätti jälkensä satoihin tuhansiin ihmisiin, joihinkin fyysisesti ja varmasti kaikkiin henkisesti. Kaiken
sen kuoleman ja hädän keskeltä ei varmasti ollut helppo
palata viljelemään ja varjelemaan maata, mutta se oli
silti isänmaa, itsenäinen Suomi. Hinta isänmaasta vain
oli monelle liian kova. Vuoden 1956 lopulla Yrjö Jylhä
teki itsemurhan.
lähteet: http://wikipedia.org, http://yle./teema/sininenlaulu/artikkeli.php?id=202
Henrik Hurtig
Merenkurkun koulu

Pohjanmaan Maanpuolustaja

Pohjanmaan Maanpuolustuskilta ja JR 61 ”Sextiettan”
järjesti kilpailun Vaasan ja Mustasaaren 9-luokkalaisille.
Palkinnot luovutettiin Tammisunnuntain juhlassa Vaasan
kaupungintalossa. Vaasan läänin Maanpuolustusyhdistys
on yksi palkintojen rahoittajista.
Ohessa kirjoituskilpailun satoa.

En lottas berättelse
”Evelina Sandström”. Min röst lät tom
och ihålig, inte alls så som den brukade vara. Min hand skakade lätt när jag
sträckte fram den för att hälsa.
”Lotta Sandström” Rättade damen mig
med en mekanisk och kall röst, precis
som om hon hade gjort detta alldeles för
ofta förut, alltså tillrätta nya ickor som
sade sitt namn fel. Men det var däremot
något helt nytt för mig. Men jag nickade
bara tyst och lät handen slappt falla ner
till sidan igen. Jag visste inte vad jag
skulle säga. Jag var utan ord eftersom
damen framför mig gjorde mig nervös.
Hennes granskande blick, igenomträngande gråa ögon, gamla fårade ansikte
och den mulliga kroppen. Glasögonen
på hennes krokiga näsa framhävde hennes ansiktsdrag ytterligare.
Det hela var rätt komiskt och skulle
det inte ha varit för att jag råkade veta
vem hon var skulle jag ha brustit ut i
hejdlöst skratt. Hon var Gertrud Suomalainen, General Suomalainens fru.
”En gammal Ragata” brukade folk kalla
henne när de visste att hon inte hörde
dem. Eftersom ingen verkade våga uttala hennes namn.
”Du skall jobba i köket, du skall laga
mat, servera och se till soldaterna, föda
dem. De är Finlands stolthet, vår stolthet. Utan dem är det ute med oss.” Hon
drog efter andan och suckade ”Har du
förstått?”
”Ja frun” nickade jag kort innan jag
lämnade kön för att inta det jobb och den
position jag hade blivit tilldelad.
Jag kunde bara inte förstå hur de kunde skratta, hur de kunde skämta och
dricka öl, hur de kunde bete sig som
alltid, som vanligt.
De åt, åt stora portioner av soppan
som dagligen serverades. De klagade
inte. De tackade bara mig med deras
glittrande lyckliga ögon. Varför mig?
Det enda jag någonsin gav dem var den
tråkiga och smaklösa soppan som trots
allt var det enda jag kunde tillreda, göra
för mitt land och göra för dem.
Jag kunde inte förstå ärligheten de gav
i sina blickar när de pratade. Inte ett enda
spår av bitterhet. Här hade de lämnat
allt, sin familj, sin älskade, sitt hem.
De hade lämnat allt de någonsin älskat
och gått ut i krig. I ett krig för att försvara deras eget land, mitt land. De hade
sett sin bror dödas av enden. De hade
sett mer på några veckor än andra män
hade sett på en livstid. Och där skrattade
de och åt soppa.
Jag beundrade dem. De hade dött,

hamnat i ett helvete och kunde ändå
leva.
Men senare förstod jag. En mans uttryck och beteende kan lura en totalt.
De kan verka vara normala och glada
när de egentligen är så förkrossade at de
inte länge har några tårar kvar att fälla.
De vill bara bort. Glömma och därför
försöka göra det bästa av situationen, det
liv de nu levde i.
När jag hade varit vid fronten i några
veckor skickade kökstanten bort mig till
de sjukas tält, bland de som hade skadats under krigets gång. Hon bad mig att
hjälpa till att mata dem och se till att de
verkligen åt allt de skulle. Och jag gjorde
som hon sade, helt omedveten om vad
som skulle möta min syn.
Jag öppnade dörren till sjukstugan
som låg en bit ifrån det som kallades
”tältområdet”. Jag slogs av en oerhörd
stank. Den borrade sig in i mig och
slukade mig totalt. Blod, svett, rädsla,
smärta, lik. Allt detta blandat i en enda
stank.
Jag greps av förtvivlan, ville springa
därifrån. Jag hade inte nerver att stanna
kvar och få se orsaken till stanken. Jag
skulle just vända om och y när jag hörde mitt namn uttalas.
”Evelina. Bra att du kom, följ med
här” Jag nickade bara, svalde min förtvivlan och vände mig om. Helt omedveten om att det jag skulle få se, få uppleva
skulle vara värre än allt jag någonsin sett
förut.
Man kunde se smärtan och plågan i
de sårade männens ansikten. De var omsorgsfullt inlindade i vita bandage och
annat som kunde tänkas stoppa blodödet som sipprade ut ur deras öppna sår.
Jag försökte stå emot frestelsen att y
och försökte hindra de salta tårar som
hotade att tränga fram. Jag gjorde allt jag
blivit tillsagd att göra innan jag med tystnad gick därifrån, grävde ner mig i min
egen förtvivlan och nästan inte lyckades
komma därifrån.
Allt sedan dess förstod jag var ett krig
innebar. Folk stred inte bara, de gav upp
allt för sitt land, var villiga att dö för sitt
land. De var skadade men kunde ändå
möta mig med en tacksamhet som tydligt strålade ut ur deras matta ögon och
bemästrade smärtan. Bara för att jag gav
dem ett mål mat, någonting för dem att
livnära sig på och äta.
Johanna Holm, 9a
Vasa Övningsskola 7–9
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Sotaveteraanit – menneisyyden vankeja

Hiljaiset vuodet
60 vuotta hän oli ollut vaiti asiasta, sodan
jälkeen ja monta vuotta sen jälkeenkin.
Hän ei selvästikään pitänyt sodan miettimisestä, eikä kukaan halunnut painostaa
häntä kertomaan. Jotkut olivat kyselleet
sodasta, mutta hän vaihtoi aihetta tai kertoi vain pieniä asioita.
Asuimme hänen kanssaan paritalossa,
hän yläkerrassa ja me alakerrassa. Hän
oli minulle todella läheinen. Kunnioitan ja ihailen maatamme puolustanutta
miestä.
Hän eli hyvän ja pitkän elämän. Kaipaan häntä suuresti.
Ainoa henkilö, kenelle hän on kertonut sodasta, on minun isäni. Isäni ei
ole sen kummemmin kertonut mitä he
sinä iltana juttelivat, ennen kuin minä
pari päivää sitten kysyin tätä kirjoitusta
varten, että mitä hän yli 15 vuotta sitten
kertoi isälleni.
Hän tahtoi itse kertoa isälleni ja isä
kuunteli.
Kun sota alkoi, hän ja kaverit olivat
vasta nuoria, 20-vuotiaita. Hänelle ilmoitettiin, että hän kuuluu jalkaväkirykmentti 9:ään, johon tulisi sotamiehiä Pohjanmaalta. Heidän paikkansa
oli Kuolemanjärvi ja ensimmäiset päivät
olivat hirveitä, mutta hirveimmät olivat
vasta tulossa.
Heitä ei heti aluksi lähetetty Kuolemanjärvelle, vaan heidät laitettiin sodan
alkuaikoina Turkuun valmiuteen. Turussa aika tuntui todella pitkältä, mutta hän
ja eräs toinen sotamies löysivät hylätyn
leipomon. Leipomossa he keksivät ruveta paistamaan munkkeja myytäväksi sotilaille. Munkit menivät hyvin kaupaksi
odottelun aikana ja leipominen oli myös
hyvää ajanvietettä.
Mennessään rintamalle he asuivat korsuissa. Korsu oli ahdas, kylmä ja kostea.
Elämä korsuissa oli uuvuttavaa ja ruokapula oli todella kova. Eräänä päivänä he
löysivät ammuskelussa kuolleen hirven.
He tekivät hirvestä hyvää hirvikeittoa
ja ottivat hirven nahan lämmikkeeksi
korsuun. ”Kyllä sitä karvaa sitten oli
keväällä joka paikassa, kun karva alkoi
lähteä!” hän naurahti.
He etenivät Viipuriin päin, kun Neuvostoliitto teki yllätyspiirityksen heidän
ylittäessään suota. Hän heittäytyi maahan ja makasi suossa ja 30 asteen pakkasessa päivän. Jotkut yrittivät perääntyä,
mutta noustessaan heidät ammuttiin heti.
Hän sanoi suolla kaatuneita rohkeiksi,
koska he uskalsivat nousta suosta. Itse
hän sanoi pelänneensä niin paljon, etteivät jalat liikkuneet. Hän sanoi myös,
että pelastui sen takia, ettei ollut rohkea. Minä olen ihan toista mieltä: Hän
on rohkein tuntemani ihminen.
Saapuessaan Viipuriin heillä oli tarkoituksena murtaa Saimaan kanavan pato. Padon murtuessa vesi olisi peittänyt
alleen Viipurin torin, mutta aloittaessaan
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padon murtamista, he huomasivat, että
vesi oli umpijäässä pohjaan asti. Suunnitelma jäi toteuttamatta.
Ollessaan Viipurissa he veivät tavaransa ja hevoset erääseen vaateliikkeeseen,
joka sijaitsi kellarissa. Hetken kuluttua
he lähtivät ryöstämään olutta eräästä panimosta. Kun he tulivat takaisin, Neuvostoliitto oli tehnyt ilmahyökkäyksen
ja pommittanut paikat raunioiksi, myös
sen talon, jossa heidän hevosensa ja tavarat olivat ja jossa heidänkin olisi pitänyt olla. Hevoset kuolivat ja tavarat
tuhoutuivat. Olut siis tavallaan pelasti
heidän henkensä.
Hän oli myös kuuluisassa Summan
taistelussa. Hän lähti tarkkailemaan ison
mäen päälle ja sinne päästyään hän näki
kuinka silmänkantamattomiin horisontti
oli mustana neuvostoliittolaisia. He yrittivät taistella parhaansa mukaan monta
päivää ja monta yötä, mutta joutuivat
perääntymään. Tämä tapahtuma on ehkä painavin syy hiljaisiin vuosiin. Hän
kutsui itseään Summan petturiksi.
Sotavuodet toivat pula-ajan Suomeen,
josta hän sekä muutamat muutkin sotilaat syyttivät itseään. Hiljaisiin vuosiin
on varmasti myös osasyynä se, että he
ovat joutuneet viettämään elämänsä parhaat vuodet sodassa, nähden nuorena
niin kamalia asioita, että meistä jokainen varmasti toivoo, ettei näkisi sellaisia
milloinkaan.
Jatkosodasta kertova Etulinjan edessä -elokuva kertoo JR 61:stä. Hän on
ollut jatkosodassa juuri siinä jalkaväkirykmentissä. Herättää kunnioitusta
ajatella, että joku näyttelee häntä siinä
elokuvassa, joka kertoo todentuntuisesti
sodasta.
Jatkosodan aikana hän oli korpraali.
Paluupäivä rintamalle olisi ollut jouluaatto, jonka hän halusi viettää perheen
kanssa, joten hän palasi rintamalle vasta
seuraavana päivänä. Tästä syystä hänet
alennettiin sotamieheksi. Arvonimet eivät olleet hänelle tärkeitä, vaan perhe ja
isänmaanpuolustus.
Veteraanit ovat tehneet matkoja sotapaikoilleen. Jotkut heistä ovat lähteneet
mielellään ja useasti. Mutta hän ei ole
halunnut lähteä sinne. Omien sanojensa
mukaisesti: ”Kun minä kerran sieltä olen
pois päässyt, en sinne takaisin halua.”
Hän, minun moffani, sai kunniamerkin
Summanristin, jonka hän halusi antaa
minulle, lapsenlapsenlapselleen. Summanristi on minulla tarkassa tallessa ja
aion säilyttää sen koko elämäni, muistona rohkeasta moffastani, joka puolusti
isänmaatamme urheasti niin talvi- kuin
jatkosodassakin. Kunnioitan ja arvostan
sitä suuresti, enkä halua ikinä unohtaa
häntä.
Eveliina Sahala 9b
Variskan koulu

Mieti, mitkä ovat sinun sijoittamisen
tavoitteesi ja tule juttelemaan
Laaditaan yhdessä sinulle sopiva sijoittamisen suunnitelma.
Kun keskität raha-asiasi meille, Avainasiakkaanamme saat
monipuolisia etuja.
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20 ja varaa aika
sijoittamisen suunnitelmasi laatimiseen.
Kirkkokatu 8
Haapajärvi
nordea.fi

Teemme sen mahdolliseksi

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Bonusta jopa 5%

Koulutusalus Fabian Wrede sisaraluksensa Axel von Fersenin perässä kiinnittyneenä asuntoalus Prismaan Suomenlinnassa.

Merivoimat koulutti

Asiakasomistajuus
kannattaa!
www.s-kanava.fi/kpo

Meripuolustuspiirin kurssilla lokakuussa oli mielenkiintoisen tilaisuus tutustua
merivoimien uusiin koulutusaluksiin ja nykyiseen
merenkulkukoulutukseen.
Viikonlopun aikana alukset
oli miehitetty Meripuolustuspiirin kouluttajilla.
Alukset on varustettu monipuolisella merenkulkuvarustuksella ja komentosillan
tilajärjestelyssä on otettu
huomioon opetuskäyttö ja
merivoimien taistelualusten
olosuhteet.
Kaikesta huipputekniikasta huolimatta merivoi-

Haapajärven–Reisjärven
reserviläiset Ry:n

Kannuksen Reserviläisten
ja Reserviupseerikerhon

KEVÄTKOKOUS pidetään

sääntömääräiset

HPJ:n osuuspankilla 27.3 2009
klo 19:00 (johtokunta kokoontuu klo:18.00)
siis perjantaina, kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Hallitus.

Kokouskutsu
Sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Sunnuntaina
29.3.2009 klo 18.00
UPM-Kymmene
Metsän Piirikonttorissa
Alholmintie
(Malmin huvila)
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja
sääntömuutos.
Carl-Henrik Othman
esitelmöi Bengtskärin
taisteluista.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!

VÅRMÖTE

Kevään 2009
NASTA-harjoitus

Kaffebjudning
Välkommen!

Valitse sinua kiinnostava
kurssi näistä:
• Turvallisuuspolitiikka

Kauhava sijaitsee Pohjanmaan

• Toimintakyky kriisitilanteissa

rautatien varrella. Matkaa Seinä-

• Katuturvallisuus

joelle on n. 40 km ja Vaasaan

• Kuljetus

100 km.

• Joukkomuonitus

Osallistumismaksu on 40 euroa

• Kenttälääkintä

Stadgeenliga
ärenden samt
ändring av stadgarna.
Carl-Henrik Othman
håller föredrag om
Striderna på Bengtskär.

Tervetuloa!

Hallitukset

Fouga 2009 -harjoitukseen voi
osallistua kuka tahansa suomalainen
nainen. Koulutus on turvallisuusja varautumistaitojen peruskoulutusta
eikä edellytä ennakko-osaamista.

Möteskallelse
Stadgeenligt

På UPM-Kymmene
Skogs Distrikskontor
Alholmsvägen
(Malmska villan)

Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
pidetään Lohtajan Vattajalla
18.4.2009 klo 11.00
Kokouksen jälkeen pidetään
yhteisen piirin kevätkokous.

8.4.2009 klo 18.00 Eskolassa,
Kolppasen Sementtivalimon tiloissa

JAKOBSTADS
RESERVOFFICERSKLUBB

Söndagen
den 29.3.2009 kl 18.00

KESKI – POHJANMAAN
RESERVILÄISPIIRI RY: n

KEVÄTKOKOUKSET

Tervetuloa!
PIETARSAAREN
RESERVIUPSEERIKERHO

”Hypotermiatapausta”
hoidetaan hellästi, kuten
asiaan kuuluu.

mien merenkulun päämenetelmä on edelleen optinen
menetelmä.
Ajettavat reitit on huolellisesti valmisteltava ihmissilmällä havaittavissa
olevien ohjailumerkkien ja
käännöspisteiden mukaisesti. Meriteiden säännöthän velvoittavat edelleen
jokaisen aluksen aina pitämään yllä asianmukaista
tähystystä.
Koulutus ei sisältänyt
yksinomaan merenkulkua,
kuvassa hoidetaan ”hypotermiatapausta”.
Antero Honkasalo

sisältäen opetuksen, majoituk-

• Maastotaidot

sen ja muonituksen.

• Ilmapuolustus tutuksi

Ja ilmoittaudu osoitteessa:
www.maanpuolustuskoulutus.fi

Lisätietoja harjoitukseen osallistuville (ajo-ohjeet, mitä pitää
ottaa mukaan ym) harjoituskirjeessä, joka valmistuu noin kuu-

Kauhavan
Lentosotakoululla
24.-26.4.

LISÄTIEDOT:

kautta ennen harjoitusta.

Pääsihteeri Lotta Mertsalmi

Fouga-harjoituksen toteuttaa

puh. (09) 4056 2090

Naisten Valmiusliiton Vaasan

www.naistenvalmiusliitto.fi

alueneuvottelukunta.

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Talvisodan muistohiihto
hiihdettiin Kälviällä
Kuutisenkymmentä reserviläistä osallistui Kälviän
reserviläiset ry:n yhdessä
Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin kanssa
järjestämään Talvisodan
muistohiihtoon Kälviällä
14.3.2009. Mukana oli tänä
vuonna MPK:n uusi toiminnanjohtaja prikaatinkenraali, evp Pekka Tuunanen,
joka aloitti toiminnanjohtajana vuoden alusta.
Aikaisemmin hän on
toiminut mm. lennoston
komentajana Satakunnan
lennostossa, operaatio- ja
henkilöstöpäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa
sekä erityistehtävissä Puolustusministeriössä. Myös
Pohjanmaan Sotilasläänin
komentaja, eversti Jorma
Aherto oli paikalla.
Aherto toteaa, että veteraanien muiston kunnioittamisen lisäksi tapahtuman
tärkeänä tavoitteena on saada ihmiset liikkeelle.
Kappalainen Pasi Palmu
piti hartauden ennen hiihtolenkin alkua. Palon Pirtiltä
lähteneet hiihtäjät saivat va-

Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien Piiri ry.

KEVÄTKOKOUS
la 18.4.2009 klo 11.00 –
Keski-Pohjanmaan
Reserviupseeripiiri ry:n ja
Reserviläispiiri ry:n sääntömääräiset

KEVÄTKOKOUKSET
la 18.4.2009 klo 12.00 –
Kokkolan Lohtajan Vattajalla
Tervetuloa!

Hallitus

Jakobstadsnejdens
reservister rf.
Stadgeenligt VÅRMÖTE
på hotell Polaris
I Edsevö torsd. 26.3-09 kl.18.00
Föredrag av Tomi Nurminen från
Österbottens militärlän
Välkommna

"Talvisota päättyi edellisenä iltana 13.3.1940", totesi kappalainen Pasi Palmu.
Kuva Kari Moilanen.

lita reitikseen 12, 16 tai 25
kilometriä ja matkaan lähdettiin varusmiesten perinteisesti vihaamilla armeijan
hikilaudoilla.

Muistohiihdon yhteydessä jaettiin Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien
piiri ry:n hopeiset ansiomitalit Tom Helénille ja Mik-

ko Saarelle sekä pronssiset
ansiomitalit kälviäläisille
Pekka Isotalolle ja Keijo
Turpeiselle.
Rhea Nykvist

Styrelsen

Pietarsaarenseudun
reserviläiset ry.
Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
hotelli Polariksessa Edsevössä
torst. 26.3-09 kl. 18.00
Esitelmä Toni Nurminen
Pohjanmaan sotilasläänistä.
Tervetuloa

Johtokunta

KILPAILUKUTSU –
TÄVLINGSINBJUDAN
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piirin
Palvelusammunnan mestaruuskilpailut

Pistooliosiot PA 3 & 4
järjestetään Pietarsaaren JSF:n ampumadalla
28.6.2009 klo 18.00
yhteyshenkilö Timo Virkama 040 7447 426
ja

Kivääriosiot PA 1 & 2
järjestetään Kokkolan ampumaradalla
4.7.2009 klo 13.00
yhteyshenkilö Christer Eriksson 040 5525 269

Lakki päästä! Vasemmalla kutsuvieraina veteraani Kalevi Salo, prikaatinkenraali evp Pekka Tuunanen,
eversti Jorma Aherto ja piiripäällikkö Terho Tattari.Kuva Kari Moilanen.

Kilpailut toimivat RES&RUL SM-karsintakilpailuina
sekä ammuntaosiona piirin järjestämässä
kuntotestissä.

Tervetuloa – Välkommen

Distriktsmästerskapstävlingar
i tjänsteskytte
Pa 3 och 4.
Söndag 28.6-09 kl.18.00 vid Jsf.s skjutbana
Spituholmen Jakobstad.
Vapen: Pistol
Tävlingsledare: T. Virkama 040-7447426
Arrangör: PJ-res

Välkommna!

Palvelusammunnan
piirimestaruuskilpailut
Pa 3 ja 4.
Sunnuntai 28.6-09 kl. 18.00 Jsf.in ampumaradalla
Spituholma Pietarsaari.
Ase: Pistooli
Kilpailunjohtaja: T. Virkama 040-7447426
Järjestäjä: PJ-res

Tervetuloa!

Sihteerit ja
tiedotusupseerit
huomio!
Toimittakaa
tiedotteita
kokouspäätöksistä
ja muustakin
järjestöjenne
toiminnasta
piirilehteen!
Sähköposti:
paajarvi@multi.

TULEEKO VAHINKO
KELLO KAULASSA?
Suuronnettomuustutkija (evp.)
varatuomari KARI LEHTOLA
esitelmöi Vaasan Sotilaskodissa
torstaina 26.3.2009 klo 18:30
Tilaisuus on avoin kaikille maanpuolustusasioista kiinnostuneille
~ Kahvitarjoilu ~

TERVETULOA – VÄLKOMMEN
Vaasan Reserviupseeripiiri –
Vasa Reservofcersdistrikt ry.
Hallitus - Styrelse

Pohjanmaan Maanpuolustaja

26 — 1 /2009

Merkkipäiviä
Lämmin kiitos kaikille, jotka
muistivat minua
60-vuotispäivänäni!
Lauri Appelgren

Huomionosoitukset

Hemmilälle luovutettiin mitali

Haapajärven-Reisjärven Reserviläiset ovat avanneet kotisivut, sivuilta löytyy tulevien kisojen tulokset ja muuta
tietoa toiminnastamme. Sivuja päivitetään kevään aikana. Sivut löytyvät osoitteesta.

Vaasanpuistikko 18, 65100 Vaasa
p. (06) 312 0250

Pohjanmaan
Sotilaslääni

Pohjois-Suomen
Sotilasläänin

www.haapajarven-reisjarvenreservilaiset.

Ristikangas & Kinnunen Oy

Ylennykset

Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Kari Siiki on ylentänyt
Pohjanmaan Sotilasläänin
alueella seuraavat reservin
aliupseerit ja miehistöön
kuuluvat sotilasläänien vuosipäivänä 24. 2. 2009:
Ylikersantiksi Kolkko,
Henrik Samuel (Alavus)
Kersantiksi Huhtala,
Kyösti Matias (Kokkola)
Korpraaliksi Hannu, Juha
Antti-Pekka (Seinäjoki).

Haapajärven–Reisjärven
reserviläisille kotisivut

Asianajotoimisto

Maaliskuu 2009

Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan esikuntapäällikkö everstiluutnantti
Petteri Koskinen luovuttamassa luutnantti Tarmo Hemmilälle Keski-Pohjanmaan maanpuolustustajien piirin hopeista ansiomerkkiä. Oikealla puolella
Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan vuoden 2008 esikuntalaiseksi valittu
henkilöstösihteeri Anne Myllyoja ja vasemmalla puolella Pohjois-Suomen Sotilasläänin vuoden 2008 reserviläiskouluttajaksi valittu majuri Jyrki Kaisanlahti.
Kuva Jouko Moilanen.

Sotilasläänin komentaja on
ylentänyt seuraavat reservin
aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 24.2.2009
Vääpeliksi: Suhonen Vesa
Markku Nivala, Veikkolainen Pauli Matias Ylivieska
Ylikersantiksi Saukonoja
Ari Sakari Nivala
Kersantiksi Pajukoski Tero Henri Matias Nivala
Alikersantiksi Siermala
Jori Allan Tapani Kalajoki.

KULJETUS- JA MAANSIIRTOPALVELUT
ASIAKKAAN MITTOJEN MUKAAN
• rahtipalvelut kattavasti kotimaassa
• kiviainesmyynti ja -toimitukset
• kuljetus-, nosturi- ja vaihtolavapalvelut
• maanrakennusurakointi

KOKKOLAN AUTOILIJAT OY • Jänismaantie 17–19, 67800 Kokkola
Puh. (06) 866 0800 • Faksi (06) 866 0860 • www.kaktk.fi

www.rinta-jouppi.com
ja auto.fi
Noin 1000 auton

JÄTTIVALIKOIMA

kuvilla ja tiedoilla netissä!

Rinta-Joupin Autoliike
TERVAJOKI –VAASA –HELSINKI –PORI –OULU –JYVÄSKYLÄ -MIKKELI

VAASA (06) 319 3700

PÖRHÖN
AUTOLIIKE OY
Vaunumiehenkatu 4
67700 KOKKOLA
-KARLEBY
020 762 44

Vaunusepäntie 10
68660 PIETARSAARI
-JAKOBSTAD
020 762 44

Yleisö seurasi mielenkiinnolla kapteeni Mikko Nygårdin esitystä Kokkolan varastoalueen historiasta.

Maanpuolustusilta Kokkolassa
Maanpuolustusilta järjestettiin Kauppaoppilaitoksella
Kokkolassa 17. helmikuuta
2009.
Kuluvan talven kirpeimpänä iltana elohopean
näytellessä -20 astetta oli
saapunut vajaat parikymmentä eri järjestöjen maanpuolustuksesta ja varsinkin
sen historiasta kiinnostunutta henkilöä kuulemaan
ja seuraamaan kapteeni
Mikko Nygårdin esitelmää
Ykspihlajan varastoalueen
historiasta vuosilta 1931 2006. Varastoalue alkoi pienestä alusta ja sen toiminta
päättyi vuonna 2006 ainakin meidän kokkolalaisten
kannalta hivenen karvaasti
loppumalla kokonaan.
Kapteeni Mikko Nygård
oli viimeinen Ykspihlajan
varastoalueen päällikkö
ja näin ollen hänellä oli

paljon ja kattavaa tietoa
alueesta. Tästä syntyikin
paljon keskustelua ja kysymyksiä. Lisäksi kuulimme
lisää tietoutta ja historiaa,
piiripäällikkömme Terho
Tattarin kertomana.
Illan kokoonkutsujana ja
isäntänä toimi Kokkolan reserviupseerien puheenjohtaja Kari Autio. Kahvituksesta vastasi sihteeri Panu Kela
samasta kerhosta.
Päätteeksi katselimme
muutamat videotallenteet
reservijärjestöjen toiminnasta menneiltä vuosilta.
Kuvamateriaalin oli koonnut Autokillan arkistoista
killan sihteeri Ilkka Jylhä.
Kuvat ja teksti Eero
Muhonen
Kapteeni Mikko Nygård
kertoi Kokkolan varastoalueen historiasta.

Pohjanmaan Maanpuolustaja

Maaliskuu 2009
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SA-nimilaatta
€
Vihreä tarrakiinnitteinen kangaslaatta
omalla nimellä brodeerattuna

Juhani Vakkuri:
Pietarsaaren tykistökoulu -kirja
Pauli Salo:
Tarkka-ampuja 1 ja 2 -kirjat
Pauli Salo:
Rynnäkkökivääri 7,62 x 39 -kirja
Tilaukset Keski-Pohjanmaan
piiritoimistoon
keski-pohjanmaa@mpky.

MPK:lle kolme
uutta jäsentä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) syyskokous hyväksyi yhdistykseen kolme uutta jäsentä
12.12.2008. Suomen Radioamatööriliitto ry, Maanpuolustussoittokunnat ry ja
Nylands Brigads Gille rf
liittyvät MPK:hon vuoden
2009 alusta lukien. Yhdistyksellä on ensi vuoden
alussa yhteensä 15 jäsenjärjestöä.
MPK:n hallitukseen puheenjohtaja Harri Kainulainen kertoo, että yhdistyksen
lakisääteinen rooli yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden toimijana kiinnostaa
alalla toimivia järjestöjä.
MPK voi hyväksyä jäseneksi sellaisen valtakunnallisen
yhdistyksen, jonka toimialaan tai tehtäviin maanpuolustuksen edistäminen
läheisesti liittyy.

– Voimme verkottua kahdella tavalla: toimia näiden
järjestöjen kanssa joko sopimuspohjaisesti tai ottamalla niitä jäseniksi. Syynä
lisääntyneeseen kiinnostukseen ovat laajentunut kumppanuustoiminta ja vuoden
2008 alussa voimaan astunut
laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Molemmat
ovat vahvistaneet MPK:n
asemaa kokonaismaanpuolustuksen toimijana.
Kainulainen näkee nykyisessä laajassa jäsenpohjassa hyvän mahdollisuuden
kehittää MPK:n roolia kokonaismaanpuolustuksessa
YETT-stratregian mukaisesti, yhdessä hyvien sopimuskumppaneiden kanssa.
Tästä on hyötyä myös kansainvälistä koulutusyhteistyötä kehitettäessä.

MPK:n jäsenjärjestöt 1.1.2009:
Kadettikunta ry
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Maanpuolustusnaisten Liitto ry
Maanpuolustussoittokunnat ry
Naisten Valmiusliitto ry
Nylands Brigads Gille rf
Reserviläisliitto ry
Reserviläisurheiluliitto ry
Sininen Reservi ry
Sotilaskotiliitto ry
Suomen Lentopelastusseura ry
Suomen Metsästäjäliitto ry
Suomen Radioamatööriliitto ry
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry
Suomen Reserviupseeriliitto ry

POHJANMAAN
MAANPUOLUSTAJA
Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien
piirin ja Vaasan
Reserviupseeripiirin tiedotus- ja
jäsenlehti.
Päätoimittaja:
Heikki Pääjärvi,
Lähdetie 4,
68600 Pietarsaari,
puh. 06 – 724 6333,
040 519 9955,
e-mail: paajarvi@multi.
Lehtityöryhmä:
Raimo Latvala,
Heikki Pääjärvi,
Kari Moilanen ja
Markku Takala
Lehden talous:
Rauno Hauta-aho
Ajurintie 28
67100 Kokkola
puh. 040–581 7412
e-mail:
rauno.hauta-aho@sok.
Pankki
Nordea Kokkola
106530–204150

Seuraava

Pohjanmaan
Maanpuolustaja
Osoitteenmuutokset:
RES ja RUL:

Jäsensihteeri
Virpi Kukkonen
(MPY Oy)
Puh (09) 4056 2011,
fax (09) 499 875
Sähköposti:
jasenasiat@rul.
Autojoukkojen Kilta
Ilkka Jylhä 0400 168 438
Kokkolan meriosasto
Jari Kivioja 050-5311463
Sivunvalmistus JS/
Ari Alalantela ja
Päivi Kultalahti
Paino:
Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Kokkola

Painos: 6 000 kpl

Tutustu Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien kotisivuihin
www.kpmaanpuolustajat.

POHJANMAAN
MAANPUOLUSTAJA
Pysyvät aineistopäivät:
N:ro 1: 13.3. – Talvisodan päättymisen muistopäivä
N:ro 2: 4.6. – Marskin syntymäpäivä
N:ro 3: 29.9. – Suomen Sodan Lohtajan aselepo 1809
N:ro 4: 6.12. – Itsenäisyyspäivä

www.1809.

Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin
oppilaat ja kouluttajat 2002-2008

Kouluttajat
Oppilaat

2/2009: kesäkuu.
Aineisto 4.6.2009
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2002
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Ilma-asekilpailut
Kannuksen Vapaa-aika keskuksessa la 13.12.2008
Tulokset
Ilmakivääri 60 ls
Sarja H 1: 1. Krister Erikson
547 p, 2. Yrjö Uusivirta 532 p,
3. Arvo Hakula 514 p.
Ilmakivääri 40 ls
Sarja H–50: 1. Jukka
Saukko 332 p, 2. Pekka
Vuorenpää 322 p, 3. Kalle
Luoma 320 p.
Sarja H–60: 1. Oiva Laurila 327 p
Ilmapistooli 40 ls sarja
H–50: 1. Matti Ylikoski
344 p.
Sarja H–60: 1. Eino Mehtälä 290 p.

2004

2005

2006

2007

2008

Sra distriktsmästerskapstävlingar
Sönd.7.6-09 kl. 13.00 vid Jsf.s skjutbana
Spituholmen Jakobstad.
Vapen. Gevär/Pistol/Hagelgevär
Tävlingsledare: K. Saviaro 0400-293949
Arrangör: PJ-res
Välkommna.

Sra piirinmestaruuskilpailut
Sunnunt. 7.6-09 kl. 13.00 Jsf.n ampumaradalla
Spituholma Pietarsaari.
Aseet. Kivääri/Pistooli/Haulikko
Kilpailunjohtaja: K. Saviaro 0400-293949
Järjestäjä: PJ-res
Tervetuloa.

POHJANMAAN
MAANPUOLUSTAJA

Piiripäällikön palsta
IX. Pauha 17.- 19.4.2009
Yksi toimintavuotemme kohokohdista on
reilun kuukauden kuluttua Lohtajalla. Yhdeksännen kerran järjestettävän Pauhan vastuujärjestäjä on tällä kertaa Etelä-Pohjanmaa.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Harri Kainulainen ja koulutussuunnittelija Heli Häyrynen saapuvat
seuraamaan Pauhaa ja sen koulutusta, onhan
Pauha yksi suurimmista ja monipuolisimmista
MPK:n kurssitapahtumista. Kursseja Pauhaan
on kertynyt ennätykselliset 18, joten voidaan
sanoa, että jokaiselle löytyy jotain. Hiukan
harmillista on, ettei suosittua ”Komppanian
puolustus” kurssia voida tänä vuonna järjestää, johtuen pv:n viime vuotisista normeista. Samaan harmituslistaan voi lisätä myös
KPMAAKK:n harjoituksen, mikä alkaa välittömästi Pauha -viikonlopun jälkeen. Moni
keskipohjalainen aktivisti jäänee pois, sillä
harvalla on aikaa 10 päivän koulutustapahtumalle.
Ne, jotka tulevat mukaan Pauhaan viidettä
kertaa, muistakaa ilmoittaa asiasta piiritoimistoon. Kunniakirja odottaa silloin valmiina päätöstilaisuudessa.

Toimintavuosi 2008
Viime vuoden kurssilaisten ja kouluttajien
lukumäärät löytyvät tolppaesityksenä toisaalla lehdessämme. Kursseja toteutui tasan
yhtä monta kuin edellisenä vuotena eli 103.
Kiitokset teille kaikille mukana olleille. Tulokset osoittavat meidän keskipohjalaisten
olevan edelleen yksi maamme aktiivisimmista
maanpuolustuspiireistä.

KOTU
KOTU-yksikön kokoaminen ja toiminta on
lähtenyt erinomaisesti liikkeelle. Koulutuspäällikkö Jukka Torppa, osastojen johtajiensa
kanssa, on tehnyt suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä.
KOTU-yksikön yksi tärkeimmistä tehtävistä
on seuraavan vuoden koulutussuunnitelman teko. Olen vakuuttunut jo tässä vaiheessa KeskiPohjanmaan maanpuolustuspiirin toiminnan
astuvan aimo harppauksen eteenpäin v. 2010
varsinkin sotilaallisessa koulutuksessa.
Paikallispäälliköt toimittavat omat paikkakuntakohtaiset suunnitelmansa piiritoimistoon
huhtikuun loppuun mennessä. Jos sinulla tai
järjestölläsi on hyviä ideoita, älä epäröi tuoda
niitä julki vaan kerro niistä paikallispäällikölle
tai suoraan KOTU-johdolle.
Tutustukaa Jukan KOTU-palstaan toisaalla
tässä lehdessä.
Hyvää kevään odotusta,
Terho Tattari
piiripäällikkö
Ps. Ensimmäinen Maanantai-rasti suunnistus Kokkolassa 11.4.2009 Harriniemessä klo
15–17.

N:o 1 Maaliskuu
2009

Toimintasuunnitelma 1.4.–31.8.2009
11. Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus
KRH / Pauha
Norrskens Treffen /
Koulutus ja karsinta

0609 09 11004

Lohtaja 18.-19.4

Rodney Strandvall

050-516 8122

0609 09 11005

Lohtaja 16.-17.5

Terho Tattari

0400-746 743

12. Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
Kuljettajien peruskurssi
0609 09 12014
Kouluttamisen perusteet 0612 09 12066
Esikuntatyöskentely / Pauha 0603 09 12015
Pauhan johto
0609 09 12016
Tarkka-ammunta 5 / Pauha 0609 09 12059
Taistelijan ensiapu / Pauha 0619 09 12002
Tukiosaston perehdytyskurssi / Pauha
0603 09 12061
Asutuskeskustaistelu /
Pauha
0603 09 12057
Ammunnanjohtajakurssi /
Pauha
0603 09 12038
Ase- ja ampumakoulutus 0619 09 12001
Ase- ja ampumakoulutus 0621 09 12019
Ase- ja ampumakoulutus 0609 09 12021
Suunnistukset
0609 09 12022
Ase- ja ampumakoulutus 0616 09 12018
Ase- ja ampumakoulutus 0608 09 12037
Ase- ja ampumakoulutus 0611 09 12047
Ase- ja ampumakoulutus 0605 09 12033
SRA-kurssi
0616 09 12039
Tarkka-ampujien
täydennyskoulutus
0621 09 12065
Ase- ja ampumakoulutus 0612 09 12049
Merkkariammunta
0618 09 12046
Esikuntatyöskentely
0609 09 12035
Ase- ja ampumakoulutus 0606 09 12030
Cooper testi
0609 09 12034
Reserviläisammunnat
0616 09 12036
Komppanian viestikurssi 0612 09 12050
Ristinevan rääkki
0608 09 12017
Taktinen pistooli 2
0609 09 12032
Ase- ja ampumakoulutus 0613 09 12042
Pohjanmaan Linja
-harjoitussimulaatio
0612 09 12051
Pohjanmaan Linja IX
0612 09 12043
Norrskens Treffen
- johdon koulutus
0609 09 12008
Haanen Jotos
0605 09 12009
Rannikkomyrsky /
sissikurssi / Tasi
0608 09 12023
Taktinen pistooli
0615 09 12010
Norrskens Treffen
0609 09 12054

Kajaani 3.-5.4
Ylivieska 4.4
Lohtaja 17.-19.4
Lohtaja 17.-19.4
Lohtaja 17.-19.4
Lohtaja 17.-19.4

Raimo Vartiainen
Joni Jämsä
Matti Kiviniemi
Terho Tattari
Janne Nyman
Marko Rahkonen

040 - 413 1510
0500 - 683 470
040 - 3008250
0400 - 746 743
040 - 581 6071
050 - 336 5828

Lohtaja 17.-19.4

Kari Moilanen

0400 - 510 940

Lohtaja 18.-19.4

Jani Pikkarainen

050 - 553 6828

Lohtaja 18.-19.4
Himanka 1.5-31.8
Kalajoki 1.5-31.8
Kokkola 1.5-31.8
Keski-Pohjanmaa 1.5-31.8
Haapajärvi1.5-31.8
Kälviä 1.5-31.8
Sievi
1.5-31.8
Perho 2.5
Ylivieska 2.-3.5

Jukka Torppa
Risto Herrala
Mika Ojala
Mika Virtanen
Markku Törmä
Rainer Artismaa
Pekka Isotalo
Jarmo Somero
Toivo Itäniemi
Arto Hautala

040 - 485 4744
040 - 514 9104
040 - 834 8859
040 - 504 4901
050 - 564 8796
040 - 760 5310
0400 - 447 151
0400 - 617 738
0400 - 766 423
040 - 565 7364

Kalajoki 2.5-3.10
Juha Vierimaa
Ylivieska 4.5-7.9
Matti Ojala
Toholampi 5.5
Matti Potila
Kajaani 6.-7.5
Arttu Laine
Kannus 7.5-27.8
Tomi Kurikkala
Kokkola / Veteli 12.5 ja 19.5 Jörgen Härmälä
Pyhäjärvi 15.5
Seppo Ruotoistenmäki
Ylivieska 16.-17.5
Jani Nevala
Kälviä 23.-24.5
Matti Saari
Kokkola 22.-23.5
Toni Haukirauma
Nivala 1.6-31.8
Matti Nikkola

040 - 501 4165
0400 - 488 707
0500 - 583 081
050 - 369 3890
050 - 592 1001
040 - 587 0423
0440 - 266 376
050 - 564 8817
040 - 778 2316
050 - 351 4242

Ylivieska 5.-7.6
Ylivieska 16.-19.7

Antti Mäki
Antti Mäki

0400 - 803 714
0400 - 803 714

Lohtaja 5.8
Perho 7.-9.8

Terho Tattari
Toivo Itäniemi

0400 - 746 743
0400 - 766 423

Lohtaja 14.-16.8
Pedersöre 1.-2.8
Lohtaja 21.-23.8

Jouni Kakkuri
Leo Wideman
Jukka Torppa

050 - 359 5488
0500 - 668 615
040 - 485 4744

Ylivieska 3.-5.4
Lohtaja 3.-5.4
Lohtaja 17.-19.4
Lohtaja 17.-19.4

Antti Mäki
Arto Paananen
Simo Säippä
Aaron Mustajärvi

0400 - 803 714
040 - 728 3769
050 - 327 3013
044 - 294 1159

Lohtaja 17.-19.4

Anna-Maija Karvonen

050 - 324 8943

Haapajärvi 1.4-30.4
Lohtaja 5.-6.5
Kälviä 16.5
Veteli
29.5
Lestijärvi 5.6

Kati Huuskonen
Heidi Yrjänä
0
Eero Ranta-Ylitalo
Matti Vatka
Terho Tattari

044 - 445 6275
40 - 732 9997
050 - 400 7431
040 - 533 0357
0400 - 746 743

Lohtaja 11.6
Lohtaja 25.-27.8

Marja-Leena Leskelä
Terho Tattari

050 - 329 7281
0400 - 746 743

13. Siviilikoulutus
Pohjanmaanlinjan
suunnittelukokous
0612 09 13010
Erätaidot
0603 09 13033
Arki Turvalliseksi / Pauha 0603 09 13021
Nuorten turvakurssi / Pauha 0603 09 13016
Sotilaskoti poikkeusoloissa /
Pauha
0603 09 13017
Kehitysvammaisten
turvakurssi
0601 09 13029
Nuorten toiminta
0603 09 13011
Maastotaidot
0608 09 13022
Lukiolaisten turvapäivä
0614 09 13003
Maanpuolustuspäivä
0607 09 13026
Jäsentapaaminen ja
veteraanit
0603 09 13012
Kehitysvammaisten leiri 0603 09 13018

Maanpuolustuskoulutus Keski-Pohjanmaa
osoite: Pohjoinen ohikulkutie, Koulutustalo, 67100 Kokkola,
puh. 0207 56 9037, fax 0207 56 9038, sähköposti: keski-pohjanmaa@mpky.
Piiripäällikkö Terho Tattari 0400 – 746 743, koulutuspäällikkö Jukka Torppa 040 – 485 4744,
koulutussihteeri Rhea Nykvist 0400 – 395 909

