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Olisiko Suomi voinut
välttää talvisodan?
uomen ja Neuvostoliiton välinen,
myöhemmin talvisodan nimen
saanut taistelu alkoi varhain aamulla 30.marraskuuta 1939. Sota alkoi
ilman edeltävää sodanjulistusta ja yllätyksenä suomalaisille. Sitä oli pelätty,
sen tuloon oli varauduttu, mutta sen
tuloon ei uskottu.
Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli
vuonna 1932 solmittu Neuvostoliiton
aloitteesta hyökkäämättömyyssopimus.
Neuvostoliiton ja sen diktaattorin Josif
Stalinin tavoitteena oli tuudittaa Suomen päättäjät turvallisuudentunteeseen,
jossa he eivät tuntisi itseään uhatuksi
eivätkä kehittäisi merkittävästi maanpuolustustaan, sen aseistuksen määrää
ja laatua. Osittain Stalin tässä onnistuikin.
Stalinin mielestä Venäjä oli menettänyt Ensimmäisen Maailmansodan pyörteissä Puolan, Baltian maat ja Suomen
vain Venäjän tilapäisen heikkouden
vuoksi. Hänen tavoitteenaan oli laajentaa Neuvostoliiton rajat vähintään entisen tsaarin Venäjän rajoille. Hän uskoi
varmasti, että ennen pitkää Euroopassa
syttyy sota länsivaltojen välillä, ja kun
ne ovat keskinäisessä taistelussaan uuvuttaneet toisensa koittaa hetki, jolloin
puna-armeijan on oltava niin vahva,
että se voi asettaa sodan vaakakuppiin
ratkaisevan punnuksen. Tästä oli seurauksena, että Neuvostoliitossa alkoi
1930-luvulla hyvin voimakas varustautuminen. Puna-armeijan päädoktriini oli
hyökkäävä, koska Stalinin mielestä nykyaikaisen armeijan ei tarvinnut paljon
syventyä puolustustaisteluun.
Vaikka puna-armeija voimistui valtavasti, sitä kohtasi vuosina 1937–38
vakava isku. Paljastettuun salaliittoon
vedoten teloitettiin Stalinin käskystä
hyvin nopeasti noin 35 000 puna-armeijan korkeinta upseeria. Vapautuneet
johtotehtävät piti tietysti täyttää ja tapahtumaa seurasi ns. ”rohkea ylentäminen”. Entinen komppanianpäällikkö oli äkkiä rykmentinkomentaja ja
pataljoonankomentajasta tuli yhdessä
yössä divisioonankomentaja. Heistä tuli
poliittisesti lojaaleja komentajia, mutta
heiltä puuttui kokemusta ja koulutusta.
Lisäksi pelko tappoi tehokkaasti omaaloitteisuuden.
Juuri ennen talvisotaa Moskovassa
käydyt Suomen ja Neuvostoliiton väli-

S

set neuvottelut olivat olleet vain teatteria. mäisen kuukauden aikana torjumaan kaikki
Suomelta vaadittiin huomattavia maa-aluei- puna-armeijan hyökkäykset. Tämä herätti
ta Karjalan kannakselta ja niiden korvauk- muun maailman huomion ja halun auttaa.
seksi tarjottiin eräLopulta Ruotsin ja länsimaa-alueita rajan
valtojen ase- ja materiaaStalinin mielestä
takaa, mitkä eivät
liapu ei ollut merkittävää,
Venäjä oli menettänyt ja se saapui pääosin liian
mitenkään vastanneet viljeltyjä ja Ensimmäisen Maailmanmyöhään. Suomen armeitiuhaan asutettuja sodan pyörteissä Puolan,
jan pääasialliseksi aseiskannaksen aluei- Baltian ja Suomen vain
tajaksi tuli puna-armeija,
ta. Neuvotteluisjolta saatu sotasaalis koVenäjän
tilapäisen
sa Stalin haki vain
hosi suuremmaksi kuin
joko edullisempia heikkouden vuoksi.
lännestä saatu apu.
hyökkäysasemia
Puna-armeija oli joulutai maamme ”rauhanomaista” miehitystä kuun tuloksettomien läpimurtohyökkäysten
Baltian maiden tapaan. Hän ei uskonut jälkeen siirtynyt Karjalan kannaksella puoSuomen puolueettomuusvakuutteluja, eikä lustukseen. Neuvostojoukkoja vahvennetymmärtänyt puolueettomuutta: joka ei ol- tiin huomattavasti. Joukkojen määrä nousi
lut Neuvostoliiton puolella oli sitä vastaan. noin 1,3, miljoonaan mieheen. SamanaikaiMitkään myönnytykset ja rajantarkistukset sesti aloitettiin tarmokas joukkojen koulueivät olisi estäneet Stalinia antamasta hyök- tus ja uudelleenvarustaminen. Saatuaan
käyskäskyä. Vain Suomen moninkertainen joukkonsa ryhmitetyksi puna-armeija aloitti
sotilaallinen voima tai sotilasliitto Ruotsin suurhyökkäyksen helmikuussa. Kalusto- ja
tai Englannin ja Ranskan kanssa olisi saa- miehistöylivoima oli suunnaton. Pääpuonut Stalinin epäröimään. Hän oli päättänyt lustusasemasta, kuuluisasta ”Mannerheim
vallata koko Suomen.
linjasta” suomalaisten oli pakko luopua ja
Moskovan neuvottelujen aikana oli Suo- vetäytyä Viipurin edustalle. Suomen armeimen kenttäarmeija keskitetty rajoille puo- jan kestokyky alkoi olla murtumaisillaan,
lustukseen ns. ylimääräisten harjoitusten reservejä ei enää ollut ja puolustustaistelulnimellä. Puolustuslaitteita paranneltiin, le tärkeät tykistön ammukset alkoivat olla
ja monen kohdalla ruostuneita sotilastai- lopussa.
toja kohennettiin. Samalla selvisi kaikilLänsivallat Ranska ja Englanti tarjosivat
le valitettavasti Suomen armeijan heikko apujoukkoja, mutta niiden pieni määrä ja
varustautumistaso. Useille palvelukseen myöhäinen saapuminen estivät Suomen
kutsutuille miehille ei pystytty antamaan hallitusta lähettämästä lopullista avunpyynmuuta varustusta kuin vyö ja kokardi eikä töä. Ruotsi ei halunnut antaa varsinaista
kaikille edes kivääriä käteen. Huolimatta sotilaallista apua peläten joutuvansa sodan
tästä taistelutahto oli hyvä, ”talvisodan hen- osapuoleksi. Länsivaltojen avuntarjouksen
ki” syntyi. Suomen armeijan keskittäminen takana oli halu edetä Norjaan ja Pohjoisrajoille oli Suomen ensimmäinen voitto tal- Ruotsiin estämään vihollisensa Saksan
visodan epätasaisessa taistelussa, maata ei malminsaannin. Tiedostaen tämän Norja ja
voitu enää vallata yllätyshyökkäyksellä.
Ruotsi kielsivät kauttakulun. Kaikki ajatteToinen suuri yllätys Neuvostoliitolle oli livat vain omaa etuaan.
suomalaisten horjumaton halu taistella törKuitenkin tieto länsivaltojen suunnitelkeäksi loukkaukseksi koettua hyökkäystä mista sai Neuvostoliiton ja Stalinin lopulvastaan. Neuvostoliittoon siirtyneet suoma- ta suostumaan neuvottelujen aloittamiseen
laiset emigranttikommunistit olivat uskotel- Suomen kanssa. Talvisota oli kestänyt neuleet isännilleen, että suomalaiset työmiehet vostoliittolaisten kannalta aivan liian kauan,
eivät taistele Neuvostoliittoa vastaan. Puna- miehistötappiot olivat olleet suuret ja kalusarmeijan sotilaat huomasivat myös hyvin tomenetykset valtavat. Pelko joutumisesta
pian rajan ylitettyään suuren elintasoeron sotaan länsivaltoja vastaan tavallaan Saksan
suomalaisten hyväksi. He tajusivat, ettei- rinnalla ei kuulunut lainkaan Stalinin tulevät suinkaan olleet menossa vapauttamaan vaisuuden suunnitelmiin. Rauhanneuvottesuomalaisia tilanomistajien ja kapitalistien luissa suomalaiset joutuivat taipumaan katikeestä. Politrukeilla oli vaikea motivoin- keruutta synnyttäneisiin alueluovutuksiin.
tiongelma.
Rauha oli kuitenkin pakko tehdä, koska
Suomalaiset onnistuivat sodan ensim- Suomen armeijan sotilaallinen voima oli

”

Vuosisadan päätös
Päätöksiä tehdään yleensä
käsillä tai näköpiirissä olevien ongelmien ratkaisemiseksi. Joillakin päätöksillä
saadaan haluttu vaikutus ja
jotkut päätökset osoittautuvat vähemmän käyttökelpoisiksi. Helsingin Ostrobotnialla 20.marraskuuta
1914 tehty päätös on täysin
omassa sarjassaan, sillä sen
päätöksen vaikutuksia koetaan edelleen tämän päivän
itsenäisessä Suomessa.
Tsaarin hallinnon “Helmikuun Manifestilla” aloittama
autonomisen Suomen erityisoikeuksien poistaminen
ja maan venäläistäminen
aloitti ensimmäisen sorto-

kauden, mikä päättyi Suomen suurlakkoon. “Marraskuun manifestilla” Nikolai
II palautti Suomen aseman
melkein ennalleen. Suomen
sotaväkeä ei kuitenkaan perustettu uudelleen.
Marraskuun 17.päivänä
1914 julkaistiin laaja venäläistämisohjelma, mikä
käytännössä olisi merkinnyt
autonomian jäänteidenkin
häviämistä. Uutisen herättämä vastustus ajoi pienet
ja erilaiset aktivistiryhmät
yhteen. Helsingin Ostrobotnialla pidettiin välittömästi
Suomen itsenäisyysliikkeiden kokous, jossa katsottiin
välttämättömäksi irrottaa

Suomi Venäjän yhteydestä
asein.
Itsenäisyysliikkeiden johtoelimeen – “keskuskomiteaan” – kuului aluksi akateemisen loppututkinnon suorittaneita. Vanhemman polven
johtomiehet suhtautuivat
nuivasti hankkeeseen, mutta mm. maalaisliiton tohtori
V.O. Sivèn ja sosialistijohtaja Oskari Tokoi liittyivät
mukaan.
Ajatus sotilaskoulutuksen
hankkimisesta ulkomailta tuli päävaihto-ehdoksi ja ylioppilaat Walter Horn ja Bertel
Paulig matkustivat omasta
aloitteesta, mutta “keskuskomitean” suostumuksella jou-

lukuun alussa Tukholmaan.
Ruotsin kielteinen kanta ilmeni pian ja tohtori Herman
Gummeruksen avulla kolmikko laati kirjeen Saksan
sotilasviranomaisille, joka
toimitettiin sotilasasiamiehen välityksellä.
Saksassa oli tunnettu mielenkiintoa Suomea kohtaan
ja tammikuun 26.päivänä
1915 Saksan ulkoministeriö
ja sotilasjohto päättivät järjestää pyydetylle 200 suomalaiselle sotilaskoulutusta
Lockstedtin leirialueella.
Ensimmäiset 55 miestä
saapuivat 25.2.1915 leirille
ja eri vaiheiden jälkeen elokuussa joukko laajennettiin
jääkäripataljoonaksi.
Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27:n
1261 jääkäriä muodostivat
Vapaussodassa valkoisen

Juhani Vakkuri.

ehtymässä maaliskuun alussa 1940.
Onneksi Neuvostoliiton tiedustelu ei
tätä asiaa selvittänyt. Rauhalla pelastettiin armeijamme taistelukykyisenä,
vältettiin maamme miehitys ja kansamme sitä seuranneilta kauheuksilta.
Suomalaiset välttivät maansa valtaamisen ja kansansa tuhon voimakkaan
vastarintansa ansiosta. Ylivoimaisen
vihollisen hyökkäys onnistuttiin torjumaan omassa tutussa maastossa
sovelletulla liikkuvalla taktiikalla.
Panssaritorjunta-aseiden puutetta
korvattiin improvisoiduilla välineillä.
Neuvostoliiton puna-armeija ei ollut
valmistautunut pitkään kulutussotaan, vaan se oletti etenevänsä ilman
sanottavaa vastarintaa. Neuvostoliiton tiedustelu epäonnistui. Suomen
piti olla Stalinille vain pieni suupala,
lopullinen tavoite oli saada valtaansa
koko Eurooppa. Sota Suomea vastaan
kesti liian kauan ja herätti liian paljon
huomiota maailmalla, Neuvostoliiton
johto piti länsivaltojen uhkaa aitona ja
todellisena.
Talvisotamme oli lopulta Toisen
Maailmansodan pieni pohjoinen sivujuonne. Jos Neuvostoliitto olisi nopeasti onnistunut valtaamaan Suomen,
kuten aluksi yleisesti muualla arvioitiin, ei se olisi herättänyt maailmalla
kovin suurta huomiota, kuten ei ollut
Neuvostoliiton Puolan itäosien valtaaminenkaan. Neuvostoliiton maine
olisi tästä kärsinyt, mutta tuskin se
olisi Stalinia haitannut. Epäviisaalla
toiminnallaan Neuvostoliitto teki Suomesta mahdollisen vihollisen asemasta
varman vihollisen. Katkeruus kyti suomalaisten, erityisesti kotinsa jättämään
joutuneitten karjalaisten mielissä. On
myös muistettava, että ilman talvisotaa
tuskin koskaan olisi tullut jatkosotaa.
Juhani Vakkuri

armeijan päällystön rungon. Voidaan perustellusti
sanoa, että Tarton rauhaan
päättyneen sodan ratkaisivat jääkärit omalla esimerkillään. Miten olisi käynyt
ilman jääkäreitä? Siihen
emme saa vastausta, mutta
jos punaiset olisi onnistuttu kukistamaan, niin ainakin saksalaisten joukkojen
osuus olisi muodostunut
ratkaisevaksi.
Jääkäreistä monilla oli
akateeminen loppututkinto tai suoritettuja opintoja.
Vapaussodan jälkeen monien sekavienkin vaiheiden
jälkeen alkoi sotaväen luominen. Jääkärit kehittivät
Suomen oloihin soveltuvat
ohjesäännöt ja menetelmät,
joilla Talvisodassa kyettiin
menetyksellisesti torjumaan
Puna-armeijan hyökkäyk-

set aina välirauhan tuloon
saakka. Talvisota käytiin
lähes kokonaan jääkäreiden
johdolla kaikissa portaissa.
Jatkosodassa ja Lapin sodassa jääkäreiden panos oli
edelleen voimakas.
Voidaan sanoa perustellusti, että 20.marraskuuta 1914
tehdyn päätöksen vaikutukset merkitsivät kokonaisuutena ratkaisevaa menestystä
Suomen vapaussodissa ja
ne näkyvät edelleen omaleimaisessa alueellisessa
puolustusjärjestelmässämme
“luottamuksena Suomen tulevaisuuteen itsenäisenä ja
vapaana valtiona ja uskona
tämän asian oikeutukseen ja
voittoon”.
Eversti evp
Ari-Ilmari Iisakkala
Vaasan Sotilasläänin
ent. komentaja
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Länsi-Suomen Sotilaslääni on
monin tavoin haasteellinen
Alueupseerina pääsin haastattelemaan uuttaa LänsiSuomen Sotilasläänin komentajaa kenraalimajuri
Juhani Kääriäistä oman
toimialani kysymyksistä.
Kääriäiselle vapaaehtoinen
maanpuolustustyö – ja koulutus on tuttua jo siltä ajalta, kun hän toimi Kymen
Sotilasläänin komentajana.
Seuraavassa uuden komentajan ajatuksia, näkemyksiä
ja ensivaikutelmia LänsiSuomen Sotilasläänin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.

Vapaaehtoinen
kenttä on
merkittävä
sotilasläänissä
Kääriäiselle ei tullut yllätyksenä sotilasläänin
alueen vahva vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja
-koulutuksen kenttä. Kymmenet piiriorganisaatiot ja
sadat paikallisyhdistykset,
jotka tekevät alueillaan ja
paikallisesti arvokasta työtä
ovat haaste yhteydenpidon
kannalta sotilasläänille.
– Juuri tässä asiassa uusi
johtamis- ja hallintojärjestelmä on kohdallaan. Aluetoimistot alueillaan ovat
keskeinen toimija vapaaehtoisen maanpuolustuksen
ja –koulutuksen tuki- ja yhteysasioissa. Sotilasläänin
esikunnalla, eikä varsinkaan minulla komentajana

ei ole käytännön mahdollisuutta toimia aktiivisesti
näin laajan joukon kanssa,
eikä näin laajalla alueella,
toteaa Kääriäinen ja jatkaa: - Tämä ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että sotilasläänin komentaja jumiutuu
Hämeenlinnaan vaan pitää
yhteyttä kenttään tarpeen
mukaan. Osallistun esimerkiksi 13.3.2010 Seinäjoella
Talvisodan päättymispäivän
muistojuhlallisuuksiin.
Sotilasläänin esikunnalla
on ohjaava ja koordinoiva
rooli sotilasläänin alueella.
Aluetoimistot ovat välttämättömiä yksiköitä maakunnissa. Niillä on vaativat
tehtävät ja velvoitteet niin
asevelvollisuusasioissa kuin
palvelutehtävissä.
Kääriäinen lupaa, että hän
aktiivinen Länsi-Suomen
alueellisessa vapaaehtoisen
maanpuolustuksen neuvottelukunnassa ja pyrkii kehittämään omalta osaltaan sen
toimintaa tulevaisuudessa.

Järjestöillä on
tehtävänsä
Puolustusvoimat arvostaa ja
tukee resurssiensa mukaan
vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Vapaaehtoisessa
maanpuolustuskoulutuksessa olemme keskittäneet vahvan tuen kumppanillemme
Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle.
– Koulutustuki ja Maan-

puolustuskoulutusyhdistyksen asema on säädetty
vuoden 2008 alusta alkaen
omalla laillaan. Tämä lainsäädäntö tukee puolustusvoimia sen omien päätehtävien täyttämisessä, jotka on
säädetty laissa, määrittelee
Kääriäinen.
Puolustusvoimat tilaa
koulutusta, asettaa annettavalle koulutukselle vaatimukset ja suorittaa koulutustuloksen arviointia.
Vapaaehtoinen koulutus on
jatkuvasti kehittyvä prosessi.
Muiden viranomaisten
kytkeminen osaksi vapaaehtoista koulutusjärjestelmää
on myös haaste. Puolustusvoimilla on tarve saada
oppia viranomaisilta mm.
maakuntajoukoille, joiden
toiminta ja osin koulutus perustuu pitkälle vapaaehtoisuuteen. Vastaavasti MPK
voisi tarjota viranomaisille
koulutusmahdollisuuksia.
Hänen mukaansa vapaaehtoisuus on muun vapaaehtoiskentän kantava voima. Puolustusvoimat eivät
ohjaa järjestöjä. Vapaaehtoisuus on osoitus tänä päivänä maanpuolustustahdosta.
Kaikilla järjestöillä toiminnassa on oma ideologiansa,
jota puolustusvoimat arvostaa ja tekee yhteistyötä sekä
tukee. Tuki voi järjestölle tai
sen paikallisyhdistykselle
vaikka sotilassoittotoimintaa tai maanpuolustustieto-

utta lisääviä esitelmiä.
– Sotilaallisen toiminnan
ja -koulutuksen osalta kannustan reservin järjestöjä
tiiviiseen yhteistyöhön alueidensa MPK:n maanpuolustuspiirein kanssa, Kääriäinen lisää.

Kansalaisten
kuntoa
kehittämään
Kääriäinen nostaa eräänä
toiveena esille reserviläisten ja kansalaisten kunnon
kohottamisen merkityksen.
Hän näkee, että siinä olisi
sarkaa järjestökentällä. Tiedossa on se, että tätä työtä
tehdään mm. Reserviläisurheiluliitossa.
– Tätä teemaa toivon
kaikkien järjestöjen piirien ja paikallisyhdistysten
miettivän ja ryhtyvän yhteistyössä tempauksia ja
tapahtumia järjestämään,
haastaa Kääriäinen. Kaikella terveyttä edistävällä toiminnalla on suuri merkitys
koko yhteiskunnassa.

Pitkän linjan
pioneerin
nousujohteinen
ura
Pääkaupunkiseudulla asuva Kääriäinen on kotoisin
Kouvolasta ja on aloittanut
palvelusuransa Korialla Kymen Pioneeripataljoonassa
ja palvelusurallaan palvellut

Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Juhani Kääriänen.

pioneeripataljoonassa mainitussa joukossa eri tehtävissä kaikilla tasoilla joukkueen johtajasta pataljoonan
komentajaan. Pitkän linjan
pioneeriaselajin upseerina
hän toimi Pioneeri- ja suojelutarkastajana vuosina
2001-2002. Kansainvälistä
uraa Kääriäinen on tehnyt
useaan otteeseen suomalaisissa rauhanturva -ja kriisinhallintajoukoissa. Kymen
Sotilasläänin komentajana
vuosina 2004-2006 hän oli
näköalapaikalla ja tiiviissä
yhteistyössä reservin järjestöjen ja Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa. Prikaatikenraaliksi ylennettynä
Kääriäinen toimi puolustus-

voimien apulaishuoltopäällikkönä ja logistiikkapäällikkönä, josta tehtävästä
hän siirtyi Länsi-Suomen
Sotilasläänin komentajaksi
Hämeenlinnaan. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin
6.12.2009.
Kääriäinen on kahden
aikuisen lapsen isä ja kolmen lapsenlapsen ukko.
Budolajien harrastajasta on
tullut kuntourheilun harrastaja, joka mielellään kuluttaa vapaa-aikaansa vaikka
kuntosalilla tai kalastus- ja
metsästysharrastusten parissa.
Teksti ja kuva:
Ari Pakarinen

Kolumni

Asevelvollisuuslaki romukoppaan
Puolustusvoimien sodanajan joukkojen jatkuva
alasajo alkaa saavuttaa valtakunnan turvallisuutta uhkaavat mittasuhteet. Suunnitelmat sodanajan
joukkojen vähentämisestä heikentävät myös alueellisen puolustuksen tavoitteita. Koko valtakuntaa

on mahdoton puolustaa alati vähenevillä joukoilla.
Aleneva asevelvollisten koulutus alkaa vääjäämättä
näkymään myös reservijärjestöjen kentässä. Mistä
saamme reserviläiset, jos nyt jo noin 30 prosenttia
ikäluokasta vapautetaan palveluksesta?

Suomessa on yleinen
asevelvollisuus. Asevelvollisuuslaki edellyttää
jokaisen terveen suomalaisen miehen suorittavan asevelvollisuutensa
hänelle kutsunnoissa
osoitetussa yksikössä.
Nykyinen asevelvollisuuslaki antaa myös
naisille mahdollisuuden
suorittaa vapaaehtoinen
asepalvelus.
Selkeä ja erinomainen
laki tarjoaa järkeenkäyvät perusteet, joita voidaan tarvittaessa soveltaa vakaumuksen perusteella vapauttamiseen,
siviilipalvelukseen ja
mm. lykkäysten myöntämiseen. Järjestelmä on
toiminut moitteettomasti
kymmeniä vuosia, josta
ehkä paras osoitus on si-

mia. Uusin peruste asepalveluksesta vapauttamiselle
on palvelusmotivaation
puute. Palvelusmotivaation
puute on käsitteenä hieno.
Selkokielellä käsite tarkoittaa, ”Mua ei huvita”.
Suomen asevelvollisuuslaki ei kuitenkaan
tunne palvelusmotivaation
puutetta palveluksesta vapauttamisen perusteena.
Yleisimmät perusteet ovat
olleet selkeästi fyysisiä tai
psyykkisiä. Puolustusvoimat onkin aloittanut terveiden palveluskelpoisten
varusmiesten syrjinnän.
Yleinen asevelvollisuus on
omatekoisella lain tulkinnalla korvattu valikoivalla
asevelvollisuudella. Valikoivan asevelvollisuuden
taustalla lienee ainoastaan
sodanajan joukkojen jat-

viilipalveluksen suorittaneiden vakiintunut määrä.
Suomalaiselle asevelvolliselle tyypillisestä jupinasta
ja purnaamisesta huolimatta asevelvollisuus on tehnyt
pojista miehiä.
Asevelvollisuuslaki kohtelee kansalaisia tasapuolisesti. Samaa ei voi enää
sanoa Puolustusvoimista.
Kutsunnoissa osa kutsuntaikäisistä vapautetaan palveluksesta kerta katsomalla,
halusivat he sitä tai eivät.
Puolustusvoimat on aikansa kiemurrellut erilaisten selitysten viidakoissa.
Selitykset ovat alkaneet
maistua puulta. Olimme
saaneet kuulla varusmiesten olleen milloin liian lihavia, milloin liian laihoja
ja milloin mistäkin syystä
palvelukseen kelpaamatto-

kuva vähentämisen tarve.
Puolustusvoimien edellisen
komentajan aikana ennakoitiin sodanajan vahvuuksien
laskevan 250.000 sotilaaseen. Tänä vuonna tiedotusvälineet ovat jo ehtineet
ennakoida 200.000 sotilaan
tynkäarmeijaa.
Puolustusvoimien omatekoiset ratkaisut eivät enää
tue yleistä asevelvollisuutta.
Ratkaisu ei myöskään täytä
eduskunnan Turvallisuus- ja
puolustuspoliittisen selonteon vaatimuksia, joiden
mukaan yleisellä asevelvollisuudella pyritään turvaamaan koko valtakunnan
alueellinen puolustus.
Koen sietämättömänä,
että viime vuosien aikana
julkistamani pahat aavistukset ovat toteutuneet yksi
toisensa jälkeen.

”

Uusin peruste asepalveluksesta
vapauttamiselle on palvelusmotivaation puute. Selkokielellä
käsite tarkoittaa, ”Mua ei huvita”.
Lukijan on hyvä huomata,
että 200.000 sotilaan sodanajan joukkojen koulutustarve koskisi enää vain puolta
asevelvollisuusikäisistä ikäluokista. Myös kantahenkilökunnan tarve on vähentynyt. Vapautuneet paikat
täytetään pitkälti sisäisin
siirroin.
Miten tämä sitten vaikuttaa kantahenkilökunnan
etenemiseen uralla ja henkilökunnan oman motivaation
ylläpitoon, on arvattavissa.
Kadettikoulusta on tullut
ponnahduslauta hyviin siviilivirkoihin.
Reservijärjestöt ovat vielä saaneet riveihinsä uusia
jäseniä, mutta kuinka kauan? Tulevaisuudessa varusmiehet vähenevät selvästi,
mutta ovat ehkä entistä
innostuneempia maanpuo-

lustustyöstä ja omasta
jatkokoulutuksestaan.
Tulevaisuudessa pääsy varusmieheksi saattaa
olla etuoikeus, jota pitää
anoa ja vieläpä perustella
vakuuttavasti. Olemmeko todella Ruotsin tiellä,
jossa viimeiset ikäluokat
ovat astumassa palvelukseen?
Mikä on sotilasperinteen tulevaisuuden kuva
Suomessa? ”Olin meidän
suvun viimeinen varusmies”. On siinä lapsille
kerrottavaa, isän sotajuttuja nääs!
Tampereella 26.1.2010
Matti Salonen
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Talvisotaa ei ole unohdettu
Viime sodissa Haapajärvi menetti kaatuneina 250
miestä ja vammautuminen
oli 330 miehen kohtalona.
Paikallisen veteraanimatrikkelin tiedon mukaan
sotaan osallistut Haapajärveltä 1740 miestä. Vaikka
tästä matrikkelin luvusta
puuttuu osa miehistä, sitä
tosiasiaa se ei muuta, että
joka kolmas Haapajärveltä
sotaan lähteneistä kaatui tai
haavoittui. Valtakunnallisen
tilaston mukaan talvisodassa
kaatuneista oli perheellisiä
joka toinen ja jatkosodassa
kaatuneista joka neljäs.
Nämä luvut kertovat karua
kieltään.
Talvisodan päättymisestä
tuli 13. maaliskuuta kuluneeksi 70 vuotta ja sen merkeissä oli useilla paikkakunnilla erityisiä tilaisuuksia.
Niin myös Haapajärvellä,
jossa sotainvalideja ja sotaveteraaneja ystävineen oli
kutsuttu Kulkurin Kievarin
tiloihin mukaan talvisodan
päättymisen 70-vuotisjuhlaan. Sen järjestivät Haapajärven Sotainvalidit ja
Haapajärven Sotaveteraanit
yhteistyössä paikallisten
reservinupseerien ja -aliupseerien sekä Hotelli Kulkuri
Oy:n kanssa. Kutsua oli noudatettu ahkerasti.
Juhlan alussa Haapajärven
Sotainvalidien puheenjohtajana toimiva everstiluutnantti evp Esko Hirviniemi tarkasteli talvisotaa ja silloista
varustustilannetta. Hän korosti kansan yksimielisyyttä
ja sanoi erityisesti juuri veteraanisukupolven näyttäneen
suomalaista sisua.
Talvisodassa Suomea vastassa oli vihollinen, jonka sotilaitten ja taisteluvälineiden
lukumäärät olivat moninkertaiset Suomen vastaaviin
verrattuna. Vihollisen valtavasta ylivoimasta huolimatta
Suomi taisteli kunniakkaasti
ja pysyi itsenäisenä. Aiheellisesti puhutaan talvisodan
ihmeestä. Rukouksen voima
kantoi maata silloin ja kantaa
vielä edelleen.
Veteraanien oma Tammenlehväkuoro lauloi Anja
Tiiton johdolla Sillanpään
marssilaulun ja Lippulaulun,
johon yhtyi koko juhlaväki.

Helmikuussa 97 vuotta täyttänyt Johannes (Juho) Pietikäinen muistelemassa talvisodan aikaa Pelkosenniemen suunnalla. Vieressä everstiluutnantti evp Esko Hirviniemi, joka kertoi talvisodan taustoista sodan
päättymisen 70-vuotisjuhlassa Haapajärvellä.

Vs. kirkkoherra Mika Katajamäki piti kenttähartauden.

Raimo Palomäki kertoi
sotilaspukujen ja varusteiden kehityksestä. Juhlaväelle esiteltiin havainnollisesti,
millaisia esim. puvut olivat
juurin tavisodan aikana.
Myös joukko talvisodan ai-

Veteraanien oma Tammenlehväkuoro lauloi Anja Tiiton johdolla
Sillanpään marssilaulun ja Lippulaulun.

kaisia aseita oli paikan päällä
nähtävänä.
Vs. kirkkoherra Mika Katajamäki piti kenttähartauden. Puheen lähtökohtana
oli se Raamatun kohta, jossa mainitaan, että jokainen
valtakunta, joka riitaantuu
itsensä kanssa, sortuu.
Juhla pidettiin Kulkurin
Kievarissa, jossa nautitun
yhteinen lounaan jälkeen
juhla jatkui muisteluilla
kunnian kentiltä ja kotirintamalta. Muistelijoina olivat
Johannes (Juho) Pietikäinen,
Eino Syrjäniemi ja Taimi
Väyrynen. Miehet muistelivat omia sotakokemuksiaan
talvisodassa ja Taimi Väyrynen kertoi kotirintaman
töistä. Muistoja talvisodan
kokemuksista Kokkolassa
kertoi myös Alli Tiitto.
Kotiseutuneuvos Juha
Eronen Haapajärven Sotaveteraaneista kertoi kotirintaman roolista ja tilanteesta.
Jotta armeija kesti, oli kotirintamankin kestettävä.
Liisa Savela luovutti isänsä, jo edesmenneen Antti
Syrjäniemen sotamuistoista
kertovan kirjan sotaveteraaniyhdistykselle. Kirja ilmestyi hiljattain. Tilaisuudessa
julkistettiin myös Haapajärven Sotainvalidien 70-vuotishistoriikki, jota esitteli sen
kirjoittanut Pasi Jaakonaho.
Sotainvalidien Veljesliiton
Haapajärven osasto on toiseksi vanhin maassa.
Haapajärven kaupungin
tervehdyksen juhlaan toi valtuuston puheenjohtaja Sanna
Isola, joka muistutti mieliin
myös naapuripaikkakunnalta
Nivalasta olevan presidentti
Kyösti Kallion, joka joutui
tekemään raskaan päätöksen
rauhan solmimisesta. Se lopetti sodan, mutta rauha oli
Suomelle raskas.
Tammenlehväkuoro lauloi Veteraanin iltahuudon.
Kolmisen tuntia kestänyt
juhla Haapajärvellä päättyi
yhteisesti laulettuun lauluun
Vala.
Ilmari Luhtasela
Haapajärvellä esiteltiin
havainnollisesti sotilaspukujen kehitystä talvisodan päättymisen 70vuotisjuhlassa.

Haapajärven Sotainvalidit ja Haapajärven Sotaveteraanit järjestivät
juhlan yhdessä reserviupseerien ja reserviläisten kanssa.

Til
i
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Tilaisuudessa
julkistettiin myös Haapajärven
Sotainvalidien 70-vuotishistoriikki, jonka on
kirjoittanut Pasi Jaakonaho. Kirjaa voi tiedustella Esko Hirviniemeltä
044 540 9928 tai Armas
Ruuskalta 040 502 6540.
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PÄIVÄÄ
Talvisodan päättymisen
muistojuhlaa vietettiin
lauantaina 13.3. myös
Vaasassa
Muistojuhlaan osallistui erityisesesti sotiemme veteraaneja ja kotirintaman
vastuunkantajia talvi- ja jatkosodan raskailta vuosilta. Toki myös nuorempia
oli mukana huomattavan paljon, aina nuoriin partiolasiin saakka, jotka veivät
havuseppeleen sankarihaudoille ja Merenkurkun jäätien muistomerkille.

Kunniavartio Vaasan sankarihaudoilla 13.3.2010 Talvisodan 70-vuotismuistojuhlaan liittyen. Kunniavartiossa luutnantti Lyly Hirvinen ja vänrikki Martin
Skägg Vaasan Reserviupseerikerhosta. Kuvat Raimo Latvala.

Sinivalkoinen
kunnianosoitus
Kälviän Reserviläiset ry on tilannut toimialueensa
jokaiselle sotilaspojalle
Pohjanmaan Maanpuolustaja -lehden.

Kiitos!

Juhlapuheen piti Vaasan Sotilasläänin entinen komentaja prikaatinkenraali Asko Kilpinen. Juhlassa esiintyi myös vaasalainen Lottakuoro, jota johtaa diplomi
oopperalaulaja Katariina Järvinen.

Keski-Pohjanmaan Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n
kokoustapahtumia tammikuulla 2010
1. Kuva 2009: piirin kiltahallituksen kokouksesta Kitinkannuksassa 25.01.2010.
Poissa osa hallituksen jäsenistä.
2. Killan sihteeri Jouko
Oja täytti 3.2.2010 80 vuotta. Piirihallituksen lisäksi
lukuisat veteraaniveljet ja
ent. lotat ym. ystävät kävivät häntä tervehtimässä
Joukon kodissa Sievissä.
3. Piirin vuosikokousjuhlassa Kannuksen Veljeskodissa Kitinkannuksessa
25.02.2010 oli salintäyteinen kokousjuhlayleisö ja
runsas joukko killan jäseniä
puolisoineen myös kokouksessa läsnä.
Juhlapuheen piti maanpuolustuskoulutusyhdistyksen piiripäällikkö kapteeni Jukka Torppa, joka
käsitteli puheessaan laajasti yhdistyksen toimintaa
osana puolustuslaitoksen
koulutusohjelmaa ja muun
muassa palvelukseen astuvien valmennuskoulutusta
maanpuolustuspiirin alueella ennen asevelvolliskutsuntoja. Tämän merkitys on
ensiarvoisen tärkeää, kuten
aikoinaan sotilaspoikien
kasvatuskoulutus maamme
puolustustahdon toteuttajina myös tulevaisuudessa.
Nuorisokasvatus on tärkeää
kansakunnan tulevaisuuden
huomioiden ja terveen yleiskunnon ylläpitämiseksi.
nuorisomme keskuudessa.

Tilaisuudessa alkuhartauden piti diakoni, ent.
Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sotainvalidipiirien toiminnanjohtaja Leevi
Partanen Kannuksesta.
Juhlatilaisuudessa esittivät kuorolaulua Sotaorpojen
kuoro dir.cant. Veli Ainalin
johdolla vaikuttavia lauluesityksiä sovittanut Jorma
Salmela Kannuksesta, hallituksen lauluryhmä, sotilaspoikaveljet viulisti Viljo
Ranta-Pitkänen ja harmonikan soittaja Jaakko Märsylä
soittivat sekä yksirivisellä
sotilaspoika Jorma Salmela
Kannuksesta.
Kunniapuheenjohtaja, kotiseutuneuvos Juha Eronen
lausui päätössanat ja tapahtuman juonsi ja aloitettiin
kiltapuheenjohtaja Jussi Isotalon avaussanoilla kiittäen
veljeskoti Kitinkannusta,
kannuslaisia sotilaspoikaperheitä ja ohjelman kaikkia
suorittajia. Tilaisuuden tarjoilusta vastasi ja kustansi
veljeskoti Kitinkannus.
Vuosikokouksessa todettiin killan vilkas ja monipuolinen toiminta päättyneen vuoden aikana ja hyvä
taloudellinen tilanne ja kasvava jäsenmäärä. Kilta osallistui mm Liiton liittojuhlaan Haminassa ja yhdessä
sotainvalidien järjestämään
kirkkopyhään Toholammilla omien muiden kokoontumisten lisäksi.

Olemme tukeneet monin
tavoin alueen sotaveteraanien toimintaa oman perinnetoiminnan lisäksi. Piirin
puheenjohtajana jatkaa
Jussi Isotalo ja hallitukseen
valittiin uusina jäseninä
Arvi Liinamaa Nivalasta,
Martti Hekkala Oulaisista
ja varsinaiseksi jäseneksi
myös Antero Pallaspuro

Kokkolasta ja Alpo Pahikainen Toholammilta.
Piiri järjestää kesäretken
Karjalaan muun muassa
Uukuniemelle ja Lappeenrantaan ja järjestää 15-vuotisjuhlavuoden päätapahtumaan syksyllä Kokkolan
Vartiolinnassa entisellä
suojeluskuntatalolla, jonka eteen on suunnitteilla

juhlavuodenkunniaksi uusi
suojeluskunta/sotilaspoikapatsas kuvanveistäjä Pekka
Jylhaän suunnittelemana
maakunnan ja koko maan
maanpuolustusperinneyhdistysten kaupunkien liikelaitosten ym. yhteistyötahojen kanssa.
Juhla järjestetään yhteistyössä Kokkolan kaupungin

Kiltahallituksen tammikuun kokouksessa läsnäolleet.

390-vuotisjuhlkallisuuksien kanssa. Talvisotamme
muistotapahtumia olemme
jo viettäneet monin tavoin
mutta esimerkiksi reserviläisjärjestöjen kanssa kokoonnumme vielä näissäkin
merkeissä muun muassa 13.
maaliskuulta Kälviällä.
Jussi Isotalo

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Suomen taloudellinen itsenäisyys
autonomian ajasta euroaikaan
Finlands ekonomiska självstendighet från autonomitiden till eurotiden
en lisäksi että vietämme nyt itsenäisyystaisteluun liittyvän
Tammisunnuntain muistopäivää, olemme muistelleet
tänä talvena Talvisotaa, joka
oli 70 vuotta sitten käynnissä.
Viime vuoden aikana oli
esillä 200 vuotta sitten tapahtunut Suomen irtautuminen Ruotsista ja siirtyminen Venäjän autonomiseksi
osaksi. Silloin Suomen
nähtiin nousseen ”kansakunnaksi kansakuntien
joukkoon”. Såsom kejsar
Aleksander I uttryckte det i
sitt avslutningstal på Borgå
landtag: Finland blev ”upphöjd för framtiden bland
nationernas antal under
sina lagars skydd”.
Varsinaista itsenäisyyttä saatiin odottaa Porvoon
valtiopäivien jälkeen yli sata vuotta. Suomen taloudellinen asema oli autonomian
ajalla mielenkiintoisella
tavalla erityinen ja varsin
hyvä. Valtiollinen itsenäisyys ja maan taloudellinen
”itsellisyys” ovat kaksi eri
näkökulmaa yhteiskuntaan,
ja näiden asioiden suhde
voi vaihdella maittain sekä
yhden maan kohdalla ajan
myötä. Suomen taloudellinen asema autonomian aikana ja nyt euroaikana tarjoaa
kiinnostavan esimerkin tästä.
Niinpä tässä puheessa on tarkastelun kohteena aluksi se,
kuinka maan taloudellinen
itsenäisyys alkoi kehittyä
autonomian ajalla ja lopuksi se, kuinka taloudelliselle
itsenäisyydelle on käynyt
nykyisenä euroaikana.

S

Kansantalouden
tuntomerkit
Aluksi on syytä miettiä
yleisesti, mitkä ovat muusta maailmasta erottuvan
erillisen kansantalouden
tuntomerkit.
Keskeisiä piirteitä ovat
talousalueen suhde ympäristöönsä eli sen rajat ja
rajakontrolli sekä sen kyky
harjoittaa sitä itsenään koskevaa talouspolitiikkaa.
Jos talousalueella on sekä ihmisten liikkumisen että
viennin ja tuonnin suhteen
rajakontrolli (käytännössä
tullilaitos) ja sillä on omaa
talouspolitiikkaa (käytännössä oma julkinen talous),
voimme puhua kansantaloudesta (nationalekonomi). Näin on varsinkin
silloin, jos tarkasteltavalla
kokonaisuudella on oma
raha eli oma keskuspankki
ja valuuttakurssi suhteessa
ympäristöönsä.
Jos nämä tuntomerkit eivät ole voimassa, kyseessä
on aluetalous (regional

ekonomi), eli osa jostakin
kansantaloudesta.
Suomen suuriruhtinaskunta sai oman lainsäädännön ja
hallinnon, sekä siitä tehtiin
oma tullialue. Viimeistään
oman rahan jälkeen 1860luvulla Suomesta tuli oma
kansantaloutensa eikä se ollut vain Venäjän yksi alue.
Autonomian aika oli siis
taloudelliselta kannalta jo
melko pitkälti itsenäisyyden
aikaa, eikä itsenäisyysjulistus tuonut taloudellisessa
suhteessa suurta muutosta.
Autonomian aika – erityisesti 1860-luvulta lähtien –
oli kaikkiaan Suomelle monessa suhteessa hyvää aikaa
taloudellisesti.
Taloudellisen kehityksen
nopeutuminen alkoi tosin
vasta 1860-luvun vaikeiden
vaiheiden jälkeen. Suomen
asema oli markan käyttöönoton jälkeen siinä mielessä
erityinen Venäjän keisarikunnassa, että sillä oli kansantalouden välineet käytössään,
mutta samalla keisarikunta
piti sitä enemmän omana
alueenaan kuin ulkomaana
(vrt. venäläinen sanonta:
kana ei ole lintu eikä Suomi
ulkomaa). Aluetaloudellisessa tutkimuksessa on joskus
käytetty ideaa, että parasta
olisi jos alue voisi saada
joissakin suhteissa olla vain
alue mutta joissakin toisissa
suhteissa se saisi kansantalouden aseman. Suomi oli
autonomian aikana melko
sopivissa suhteissa Venäjän
alue ja itsenäinen kansantalous.
Suomi kuului Venäjän sisämarkkinoille sillä tavalla,
että kauppa Venäjältä Suomeen oli tullitonta ja Suomen viennistä emämaahan
kannettiin alempia tulleja
kuin muiden maiden viennistä Venäjälle. Lisäksi Suomen
omat ulkotullit koneille ja
raaka-aineille olivat alhaiset
tai poistettu kokonaan (ns.
Tampereen privilegio). Tämä oli Suomen vientituotannolle hyväksi, mutta tulliton
tuonti Venäjältä syrjäytti kotimaista (leipä)viljanviljelyä,
ja 1900-luvun alussa jopa yli
90 % kaupan olleesta leipäviljasta oli tuontiviljaa.

Vienti kasvatti
taloutta
Viennin kasvu toi talouden
kasvua, ja viennin suhde
kokonaistuotantoon saavutti
noin 20–25 %:n tason 1880luvulla. Viennistä meni
korkeimmillaan puolet Venäjälle. Niinpä 1800-luvun
lopulla esimerkiksi Venäjällä käytetystä paperista 95 %
tuli Suomesta. Sahatavaran
ja raakapuun vienti suuntautui enemmän lähteen.

Professori Paavo Okko luennoi Pohjanmaan Maanpuolustuskillan vuosipäivän juhlassa.

Kun venäläinen paperiteollisuus vaati tullien nostamista, keisarin kanta oli, ettei niitä nosteta, koska Suomi haluttiin pitää kiinteänä
osana valtakuntaa, sitähän
juuri venäläistettiin. Suomalaiselle paperille painetut
venäläiset sanomalehdetkin
tukivat keisaria, ja meillä
sortokaudeksi kutsuttu aika
näytti näin hyvän puolensa!
Talouksien yleinen kansainvälistyminen ja kasvun
nopeutuminen 1860-luvulta
lähtien syntyi tilanteesta,
jossa professori Markku
Kuisman mukaan oli paljon samoja aineksia kuin
nykyisessä nanssikriisistä
toipuvassa maailmassa ja
Suomessa.
Kansainvälisesti taustalla
oli rautateiden rakentamisesta liian korkealle nousseet
pörssikurssit, joiden putoamisen seurauksena Lontoossa kaatui suuri pankkiiriliike.
Finanssikriisin vaikutukset
heijastuivat Suomeenkin.
Suomea koetteli silloin
kylmenemistä merkinnyt
ilmastokriisi erittäin ankarasti, ja ihmisiä kuoli paljon
(noin 10 % väestöstä) nälkään. Maatalouden puolella
oli sopeutumispaineita, koska Venäjän viljanviljelys oli
syrjäyttänyt kotimaista viljatuotantoa eikä karjataloustuotanto ollut päässyt vielä
hyvään vauhtiin.
Euroopassa ja myös Suomessa oli taloudellinen liberalismi saamassa lisää tilaa.
Taloustieteessä oli jo sata
vuotta aikaisemmin puhuttu merkantilismia vastaan
(Anders Chydenius ja Adam
Smith 1700-luvun puolel-

la, David Ricardo 1830luvulla), mutta politiikassa
ilmasto alkoi muuttua vasta
myöhemmin. Esimerkiksi
Suomessa säädettiin elinkeinovapauslaki 1879.
Näin 1800-luvun lopusta aina I maailmansotaan
saakka tuli nopean kansainvälistymisen aika, jota on
kutsuttu globalisaation 1.
aalloksi. Suomi pääsi tähän
kehitykseen mukaan ”itsenäisenä” kansantaloutena,
joka onnistui luomaan uuden
paperiteollisuuden sekä uutta
tekstiili- ja metalliteollisuutta. Karjatalouteen perustuva
maatalousvienti oli osa tätä
uutta nousua.

Vakaa markka ja
rakenteet
Omasta rahasta oli ollut
apua, koska oli päästy eroon
epävakaasta ruplasta, mutta devalvaatioetua ei ollut.
Meillä oli vakaan markan
idea jo silloin, ja se onnistuttiin myös pitämään mm.
siirtymällä hopeakannasta
1878 kultakantaan (Ranskan frangin kautta). Vastikkeetonta julkista tukea ei
pitänyt antaa ja rahan arvo
piti säilyttää. J.V. Snellman
ajatteli Joseph Schumpeterin tapaan luovan tuhon
kautta: mikä mädäntynyttä
on, kuolkoon pois.
Rakennemuutoksen haasteisiin vastaamisesta syntyi
vahva talouskasvu sekä
yhteiskunnallinen kehitys.
Kokonaistuotannosta investoitiin 10–15 %, joka
oli siihen aikaan hyvä taso.
Suuri edistysaskel oli ”puulumpun” (1860-luvulla) ja

paperin tuotannon (1870luvulla) aloittaminen.
Ulkomailla oli kehitetty
teknologia, joka osattiin
siirtää Suomeen käyttämään hyväksi kotimaisia
tuotannontekijöitä, metsiä
ja vesivoimaa. Maan perusrakennetta kehitettiin myös
mm. rakentamalla kanavia
ja rautateitä. Kun Suomi
itsenäistyi, sen tulotaso oli
kuitenkin vain 50 % IsoBritannian tasosta.
Entisen pohjan pettämisestä tulee yrityksille tarve
etsiä uutta ja uuden löytämisestä tulee taloudellista
kasvua. Niin se on ollut ja
niin se on nytkin. Nykyisestä
vientilamasta toipuvan Suomen edessä on sama haaste.
On monia syitä siihen, että
nyt pelätään nousun tulevan vaivalloisesti ja jäävän
heikoksi. Niin voi käydä,
mutta se nähdään vasta vähän myöhemmin ja asiaan
voidaan vielä vaikuttaa.
Tosi ongelmien ratkominen
antaa kasvulle hyvän syyn
sekä uuden mahdollisuuden
yrittäjyydelle.

Itsenäisyys lisäsi
länsikauppaa
Kun Suomi sitten itsenäistyi
ja Tammisunnuntaista tuli
itsenäisen maan yksi merkkipäivä, ei taloudelliselta
kannalta tapahtunut enää
kovin paljoa. Juridisesti ja
kansainvälisen politiikan
näkökulmasta tapahtui tietysti paljon.
Itsenäisyysjulistus korosti
tätä puolta eikä puhunut taloudellisista suhteista juuri
muuta kuin lyhyen tähtäyk-

sen huolesta saada taloudellista apua ulkomailta.
Ett citat från Finlands
självständighetsförklaring
(1917):..”Härigenom har
Finlands folk tagit sitt öde
i egna händer, och de närvarande förhållandena både berättiga och förplikta
detsamma därtill. Finlands
folk är djupt medvetet om,
att det kan fylla sin nationella och allmänmänskliga
uppgift endast som ett fullkomligt fritt folk. Vår sekelgamla frihetslängtan bör nu
uppfyllas: Finlands folk bör
träda i ledet bland världens
övriga folk som en oavhängig nation.”
Autonomitiden sågs ofta
ett nödvändigt förstadium
till självstädigheten. Ur
ekonomisk synvinkel tiden
var ganska mycket mera.
Finland var nästan en självständig nationalekonomi redan under autonomitiden.
Finland lyckades befästa
storfurstendömets autonomi och småningom utöka
självstyrelsen.
Itsenäisen Suomen ulkomaankauppa suuntautui
miltei kokonaan länteen,
koska itänaapuriksi oli syntynyt Neuvostoliitto. Suomi
kuului kultakannasta luopumisen jälkeen valuuttamarkkinoiden punta-alueeseen.
Toisen maailmansodan
jälkeen Suomi kävi kauppaa paljon Neuvostoliiton
kanssa – vähemmän kuitenkin kuin Venäjän kanssa
autonomian aikana – mutta
yritti pitää samalla huolta,
ettei joudu kansainvälisillä
markkinoilla syrjityksi.
Valtiollisesti itsenäisen
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maan taloudellisesti vapautta rajoitti kuitenkin kovasti
poliittinen kytkentä Neuvostoliittoon. Muistamme hyvin
erityisjärjestelyt EFTA:aan
liittymisessä sekä EECvapaakaup pasopimuksen
solmimisessa, minkä avulla
onnistuimme kuitenkin pelastamaan paljon.

Integroituminen
Europpaan
Kun Neuvostoliiton hajoaminen teki mahdolliseksi
Suomellekin miettiä Euroopan integraatioon liittymisen, alkoi näiden samojen
kysymysten pohtiminen uudesta näkökulmasta.
Onko järkevää liittyä ja
menettää sekä taloudellista
että poliittista itsenäisyyttä?
Saadaanko menetysten tilalle riittävästi uusia etuja, jos
niin tehdään? Kansan vastaus
oli 57-prosenttisesti kyllä.
Minusta myös oli niin, että
Suomelle oli parempi kuulua läntisten demokratioiden
kanssa samaan ryhmään ja
järjestää itsensä Euroopan
sisämarkkinoille.
Kun vielä olemme menneet yhteiseen rahaan, on
alussa mainituista kansantalouden tuntomerkeistä
annettu paljon pois. Sisämarkkinakauppa ja ihmisten vapaa liikkuvuus EU:ssa
merkitsevät siihen suuntaan
rajakontrollin melko täydellistä poistumista. Sitä on
kuitenkin kolmansiin maihin
nähden. Omaa talouspolitiikkaa meillä vielä on, eikä
EU:lla edes ole varsinaista
omaa julkista sektoria. Politiikkaa sitoo kuitenkin
EU-tasoiset direktiivit eikä
omaa rahaa enää ole. Unionissa on paljon liittovaltion
piirteitä, vaikka sen jäsenet
ovat muodollisesti itsenäisiä
valtioita. Suomi on näin monessa suhteessa euroalueen
yksi aluetalous. Voivatko
alueeksi muuttumisen edut
korvata sen, mitä entisen
kansallisvaltion aseman
menestyksestä on koitunut
haittaa?
Minusta voi väittää, ettei itsenäisyytemme siitä
vähene, että toimimme tehokkaassa taloudellisessa
yhteistyössä samoja arvoja
kunnioittavien demokratioiden kanssa.
Voidakseen hallita tätä globalisoituvaa keskinäisriippuvuuden maailmaa valtioiden
on lyöttäydyttävä yhteen.
Maailma on muuttunut sellaiseksi, että vaikka talouspolitiikan kaikki välineet
olisivat vielä yksin omassa
päätösvalassa, niillä ei voi
eristää omaa maata muusta
maailmasta. Meidän ja koko
pohjoismaisen hyvinvointimallin yksi keskeinen ehto
on olla mukana kansainvälisessä työnjaossa.
Nykyisen nanssikriisin
ratkomisessakin on käynyt
juuri näin. On tarvittu yhteistyötä, jota varten euroalueelle ja EU:lla oli onneksi jo
valmiita rakenteita olemassa. Tulevien nanssikriisien
syntymisen ehkäiseminen ja
erityisesti niitä vastaan tais-

teleminen edellyttävät entistä syvempää yhteistyötä.
Kun Suomi itsenäistyi, tavoitteena oli päästä irti suuremmasta valtiosta omaksi
valtioksi ja kansakunnaksi,
joka voi vielä täydellisemmin päättää omista asioistaan
muiden kansojen joukossa.
Nykyisessä maailmassa
korostuu se, mitä teemme
muiden maiden joukossa ja
meidän oma etumme on olla
syvässä yhteistyössä niiden
kanssa. Silloin on tärkeintä
se, että kumppanit kunnioittavat samoja perusarvoja
kuin me.
Fredsslutet i Fredrikshamn
mellan Sverige och Ryssland
var hårt ur Sveriges synvinkel. Men nu 200 år senare har
också många svenska historiker konstaterat, att det var
fördelaktigt både för Sverige
och för Finland. Sverige ck
ett gott grannland år 1917.
Sverige har goda skäl att
tacksamt erkänna den kraft
med vilken det självständiga Finland har försvarat sitt
oberoende efter 1917. Det
har gett Sverige ett skyddat
läge som har underlättat Sveriges egen fred.
Sekä taloudellisen että
poliittisen itsenäisyyden
kannalta meitä uhkasi suuri vaara 70 vuotta sitten.
Mahdollisen menetyksen
taloudellisena mittapuuna
voimme käyttää Viron kohtaloa. Viro oli 1930-luvun
lopussa suunnilleen samalla
tulotasolla Suomen kanssa.
Kun Viro tuli EU:n jäseneksi 2004, sen tulotaso henkeä
kohti oli noin 35 % Suomen
tasosta.
Suomi on hyvä maa ja sen
paras taloudellinen turva on
Suomessa tarmokkaasti ja
osaavasti tehty työ!
Paavo Okko
professori
Pohjanmaan Maanpuolustuskilta – Österbåttens
Försvarsgille
Tammisunnuntai/Januarisöndagen, Vaasa 31.1.2010
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Kuvasatoa Pohjanmaan Maanpuolustuskillan vuosipäiväjuhlasta 31.1.2010

Päivän juhlallisuudet aloitettiin havuseppeleen laskemisella Perinnemuurilla, johon osallistui myös 20
vaasalaisen maanpuolustusjärjestön lippulinna.

Vaasan Kaupungintalolla pidetyssä vuosipäiväjuhlassa
paljastettiin Pohjanmaan Sotilasläänin viimeisen komentajan eversti Jorma Aherton muotokuva killan puheenjohtaja professori Ilkka Virtasen toimesta. Kuvassa oikealla
eversti evp Jorma Aherto ja rouva Aherto. Airueina olivat Tuula Harjunpää (Vaasan Lottaperinneyhdistys-Vasa
Lottatraditionsförening pj) ja Teuvo Rodén (Vaasan Reseviupseerikerho vpj). Vasemmalla kommodori evp Hannu
Luukkonen, joka vastaanotti muotokuvan Vaasan Upseerikerhon puolesta, jonne taulu sijoitetaan
Killan ylläpitämässä
Vaasan
Sotaveteraanimuseossa on ollut
avoinna erikoisnäyttely "70 vuotta
Talvisodasta", jossa
oli esillä myös
taiteilija AnnChristin KrooksSundqvistin
maalaus Vaasan
rajuimmasta
pommituksesta
14 tammikuuta
1940.

Vuosipäiväjuhlan yhteydessä
kilta myös huomioi ansioituneita
toimijoitaan ja yhteistyökumppaneita.
Killan kunniajäseniksi kutsuttiin losoan lisensiaatti NilsErik Nykvist, insinööri Fjalar
Rosenlöf ja metsänhoitaja Helmer Wikström.
Killan ansioristin saivat FM
Christian Ahlbom ja taiteilija
Ann-Christin Krooks-Sundqvist
ja killan pöytästandaarin Frank
Nygård ja Studio Fotocenter.
Kuvat ja tekstit
Raimo Latvala
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Olyckskorsun, Summa 13 Februari 1940
Fredagen den 13 oktober
1939 skedde en inkallelse
till extra repetitionsövningar. Redan tidigare hade
reservister bla från Kronoby varit inkallade till dylika
övningar i Åbo 2 – 17 septemeber. I Kronoby skedde
inkallelsen den 13 oktober
vid samlingshuset. Inkallelseordern berörde nästan alla
reservister i åldern 21 – 39 år
sammanlagt ca. 200 st åkte
iväg på natten med start kl
00.30 med 10 bussar. Samtidigt som reservisterna inkallades skrevs även hästar och
fordon ut. Kronobybatteriet
utgjorde den tunga sektionen
2:s (Lucanders sektion)3:e
batteri och som batterichef
fungerade ltn C.O. Spåre.(2
Rask.psto 3) ( källa Frihetsvägar s124)
Sektionens 2 batteri bestod
av reservister från bla Larsmo och Öja vilka även de
inkallades den 13 februari.
Första batteriet var de sk
Pedersörebatteriet. ” Vi var
reservister som blivit inkallade till reservövningar, som
det hette. Ingen av manskapet visste vart vi skulle resa,
men genom att läsa namnen
på stationerna som passerades, kom vi så småningom
underfund med att det bar i
väg mot det Karelska näset
och namnet på stationen, där
vi nu stannat, var Kämärä”
(Ragnar Snellman, Tragedier
vid Summa, s 11)
Lucanders artillerisektion
bestod av tre pjäsbatterier
med fyra pjäser i varje batteri
totalt tolv pjäser i sektionen,
till batteriets sammansättning hörde även ett stabsbatteri. Sektionens högsta
ledning fanns i stabsbatteriet
som dessutom hade hand om
servicen för hela sektionen.
Pjäsbatterierna fanns era
kilometer bakom frontlinjen
och varje batteri hade egen
eldledningtrupp, vars manskap var uppdelat i grupper
med olika uppgifter. Redan
innan kriget bröt ut hade varje batterieldledning utsett ett
tiotal viktiga mål inom sitt
målområde. Alla målen hade blivit namngivna och fått
kordinatbeteckningar.( Tragedier vid Summa, s 40)
Den 30 november inleddes
Vinterkriget, Bruno Byfält

Bild från Krigarbegravningen 19.10.1941 i Larsmo (foto Friman, kopierats från www.museilaboratoriet.)

som var Kronoby batteriets
skrivare minns bla ” Den
30 november stod vi där
invid vår förläggning och
beundrade en vacker eskader på ett halvt dussin vita
bombplan som ög i nordlig
riktning. Vi trodde givetvis
att det var våra egna plan.
Efter ett par minuter blev vi
dock tagna ur denna villfarelse. Då hördes ett kraftigt
muller av kreverande bomber. Viborg ck sin första
påhälsning av ryska bombplan.” (Frihetsvägar, s125)

Berättelser från
Summa
Under uppväxttiden i Kronoby bodde vi på samma gårdstun som mina farföräldrar
Paul och Inga-Lill Strandvall. Farmor och farfar brukade på fredagskvällarna
komma över till oss för att
bada bastu. Det var under en
av dessa kvällar som farfar
utan orsak började att berätta om en händelse under
Vinterkriget som etsat sig in
i mitt minne. Jag har sedan
fått reda på att han beskrev
den 13.2.1939 då ryssarna

Red Army men studying the captured Finnish howitzers of 2nd Heavy Artillery Battalion. Picture source: Fighting in Finland Volume I, page 313 . Röda
armé soldater inspekterar krigsbyte, nska haubitsar tagna av Tunga sektionen 2. Källa: (http://www.
mannerheim-line.com/summa/summamap.htm)

bröt sig igenom på deras
avsnitt vid Summa. Rörd
av minnet berättade han att
ryssarna bröt sig igenom
linjen och hade kommit sig
ända till stödlinjen, samt att
en pansarvagn hade kört upp
på grannkorsuns tak.
Ryssarna började bearbeta
korsun med att pansarvagnen
snurrade runt sin egen axel
för att på så vis krossa taket
på korsun. Han berättade vidare att man försökte vända
pjäsen för direktskjutning
förgäves den var för tung,
samt att den låga tallskogen
delvist skymde sikten, desto mera berättade han inte.
Vad min farfar beskrev var
den situation då ryssen hade
brutit sig igenom och kört en
pansarvagn på korsutaket,
för att pressa sönder taket för
att på så sätt förinta LarsmoÖja korsun.

13 februari
Kring den 10 februari
brakade det loss ordentligt
vi fronten, de olika kanonskotten och krevaderna var
omöjliga att urskilja, det lär
ha varit ett ihållande dån
och muller. Elden var främst
riktad mot infanteri linjerna,
men även stödlinjen ck ta
del av bombardemanget.
På kvällen kom det dåliga
nyheter. Infanterilinjen var
ställvist genombruten och
grupper av infanterister irrade omkring i stödlinjen,
ställningarna återtogs så
småningom. Måndagen den
12 feruari blev om än ännu
hårdare, ryssarna pressade
på och linjerna började svikta, striderna den 12 blev en
av de blodigare under detta
krig.
Den 13 februari 4 månader
efter inkallelsen av Lucanders sektion pågick ett häftigt granatregn hela dagen.
Framför de framträngande

stridsvagnarna och infanteriet sköt ryssarna en granatridå som söndermalade allt
i sin väg. Då den entliga
artillerielden hade upphört
var situationen kaotisk nskt
och ryskt infanteri befann
sig om vart annat. Upprivna
grupper av infanterister och
eget folk drog sig skyndsamt
tillbaka sedan de blivit tvugna att överge pjäserna. Man
blev tvungna att lämna eldbatterierna eftersom ryska
pansarvagnar hade trängt sig
in i batteriställningarna. Sektionen var ju långt framskjuten eftersom deras haubitsar
hade så kort räckvidd.
”En trettio tons stridsvagn
körde upp på taket till andra
batterietskorsu. Därifrån
sköt tanksen vilt på pjäserna.
Två andra tanks bevakade
ingångarna till samma korsu, inne iden fanns det runt
30 man, bland dem Ragnar
Åminne, Harry Lund och
Erling Westö från Kronoby.
Flere tanks kom efterhand
och lät kanonerna och kulsprutorna spela.” (Bruno
Byfält, Frihetsvägar s130)
Stämningen var dyster och
uppriven, stämmningen blev
inte bättre av det att man ck
reda på att hälften av pjäsmanskapet fanns kvar där
framme, utan att man kunde
göra något för att undsätta
dem, eller få veta vad som
hände med dem. Sektionen
retirerade bla under eld från
ryskt stridsyg och pjäserna
var man tvugna att lämna
kvar. Sektionen förlades till
Honkaniemi var de stannande en kort tid för vidare
transport mot Österbotten.
(Tragedier vid Summa, s38,
Frihetsvägar s130)

Olyckskorsun
Eldledningsmanskapet hade
kvällen innan varit tvungna
att lämna eldledningsplatsen

och var nu fördelade på batteriställningens korsur, de hade
uppskakat berättat att främsta linjen var söndermald av
endens artilleri. Man hade
inga pansarvärnsvapen för
de var redan förstörda, man
hade bara buntladdningar
och brännaskor att ta till
mot pansvarvagnarna. Det
var en ständig brist på ammunition till pjäserna vilket
ledde till att man inte effektivt kunde delta i försvaret.
Ragnar Öhberg berättade
följande i boken tragedier
vid Summa.
”Vi var tre stycken; Ragnar Åminne jag och Olof
Sundfors som nu i nämnd
ordning befann oss i förbindelsegången utanför korsun.
För att få en hastig överblick
av läget klev jag ett par
trappstegupp på en stege,
så att jag kom med bröstet
över kanten. Här mötte en
oväntad syn. En stridsvagn
klättrade upp som bäst på
korsutaket, och jag hann se
en ryss samtidigt som han
kastade en handgranat, vilken träffade mig i bröstet,
varafter granaten ramlade
ner i gången. Nu gällde det
skeunder. Åminne sprang i
korsun, och jag tillsammans
med Sundfors hann just kasta oss bakom en dödvinkel i
förbindelsegången, när granaten exploderade.” (Tragedier vid Summa, s 58 – 59)
Olof Åkerblom från Öja
var en av pjäscheferna och
var den siste som lyckades
ta sig ur olyckskorsun levande, han blev dock svårt
sårad. Även Olof har i boken
Tragedier vid Summa berättat om sina upplevelser den
13 februari. Man försökte
få upp en av pjäserna för
att kunna skjuta direkt på
stridsvagnarna men den var
för tung. De blev beskjutna
från stridsvagnar och blev

därmed tvungna att söka
skydd, någon ropade åt Olof
att hans bror var sårad, därför
skyndade han sig tillbaka till
korsun där han fanns. Brodern hade stått vid ingången
och med ett snabbeldsgevär
och sköt då han blev träffad.
Han dog senare på britsen inne i korsun. ”Ragnar Åminne försökte, möta fienden
med sitt gevär, blev genast
skjuten. Han stapplade in i
korsun, där han föll död ner
innanför dörren. ”
Ryska stridsvagnar och
fotfolk hade snabbt omringat korsun, och vagnarna
körde över korsuingången.
Man hade inte tänkt ge upp
kampen, och man hade en
svag förhoppning om hjälp
utifrån mot stridsvagnarna. Olof och Sigurd Kulla
beslöt sig för att försöka ta
sig ut från korsun, de försåg
sig med gevär och en buntladdning, buntladdningen
var tänkt för stridsvagnen.
Försöket att kasta buntladdningen misslyckades, den
fastnade i något. De han ett
tiotal meter i gången när en
handgranat exploderade intill dem. Båda sårades svårt
och blev medvetslösa.
”Plötsligt kreverade en
handgranat i närheten nere
i gången. Därefter vet jag ej
vad som hände. Efter att ha
vaknat upp, och märkte att
jag fortfarande kunde röra
mig, var min första tanke
att ta reda hur det stod till
med min kamrat. Jag märkte
genast att han var så svårt
skadad att han inte kunde ha
långt kvar i livet Bl.a hans
ena ben var avslaget. ” Sigurd Kullas sista ord var ”
Hälsa hem”
Olof var själv svårt skadad och fastbesluten på att
ta sig därifrån, med gevär i
ena handen och en skidstav
i den andra, han såg en vakt
som stod på vallen. Vakten
hindrade Olof från att ta sig
upp ur förbindelsegången,
och för att kunna ta sig bort
var han tvungen att skjuta sig
fram. Olof avfyrade sitt gevär
och det blev en dubbelsmäll,
kulan träffade antagligen en
granat eller sprängladdning
som den ryske soldaten
hängt i bältet. Han märkte
snabb att han hade sällskap
av ryska infanterister, pga
detta drog han sig fram mera i sidled mot 3:e batteriets
ställningar, i hopp om att få
hjälp. Men korsurna hade
man redan lämnat.
För Larsmo blev händelsen den 13 februari ödesdiger, 13 st Larsmobor föll
för fosterlandet, samt 10
Öjabor, 3 Kronobybor och
6 st okända. Den 13 oktober
1939 ryckte man in, den 13
februari stupade de 13 Larsmoborna tillsammans med
19 krigarbröder då korsun
sprängdes, sammanlagt var
det 32 st.
Den 9 juni hölls i Larsmo
en symbolisk jordfästning
för de fallna soldateran. Det
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Summa 2.7.1993. II batteriets IV pjäsgrop samt utsikt åt det håll varifrån stridsvagnarna kom den olyckliga dagen 13.2.1940.

var först i september under
fortsättningskriget som korsun grävdes fram och stoftet
av de fallna kunde transporteras till hembygden. Den
14.10 hölls en gemensam
begravning för de 13 soldaterna som stupat i korsun
vid Summa. Kyrkan i Larsmo var fylld till bristningsgränsen.
Sedan 1993 ﬁnns det en
minnessten på den plats
olyckskorsun fanns. Rolf
Kulla och Per Finholm vars
fäder stupade i korsun var de

drivande krafterna bakom
resandet av Minnesstenen.
Meningen med artikeln
var att kort redogöra det
skedda under vinterkriget,
det ﬁnns endel människor
som är engagerade i korsuns
öde, en av dem är Rolf Kulla
i Öja. För den intresserade
ﬁnns det ett antal böcker varifrån man kan läsa mera. Jag
har bla använt mig av Tragedier vid Summa, utgiven av
Larsmo Hembygdsförenings
förlag år 2000, Frihetsvägar,
Kronoby i Kamp, Hans Fors

Miljonkorsun: Batteriets/ sektionens eldledning.

1991, mera ﬁnns att tillgå
men dessa fanns i mitt ”bibliotek”. På webben www.
museilaboratoriet.ﬁ, www.
mannerheimline.com (rysk
sida intressant).
Rodney Strandvall

Minnesstenen. Källa: (http://www.mannerheim-line.
com/summa/summamap.htm)

Följande personer från
Larsmo föll för Fosterlandet då korsun sprängdes:
Bruno Alvar Finholm
Joel Evald Snellman
Joel Magnus Asplund
Anders Sigurd Häggman
Herman Ivar Lindholm
Uno Waldemar Sjöström
Viktor Lennart Holmborg
Atte Bernhard Larsson
Bror Alvar Hannula
Helge Johannes Jakobsson

Anders Evald Nordqvist
Thure Hellfrid Snellman
Emil Runar Strömsholm
(Källa www.museilaboratoriet.ﬁ).
Öjabor, Kronobybor och
övriga orter
S.Kulla
L. Åkerblom
P. Hellsten
E. Nyström
H. Lund
R. Åminne
O. Backända
E. Lang
R. Forsman
E. Hägglund
L. Andersson
S. Stolt
+ 6st okända

3 verser ur

Bortgångna bröder
av Raili Lahti
Som unga sångare gingo de
Vid gränsen till livet i dödens skugga.
De har gått, vi kunna ef mera dem se,
De gåvo sitt allt, de voro ej njugga
Vi känna och veta vad de kräva,
Där deras ansikten för oss stå.
Så vacker är himlen. Och fåglar sväva
Och kretsa där uppe högt i det blå.
Varmt är livet och varmt är vårt hem
Och stort och älskat vårt land.
Det visste ock var och en av dem,
de kände dess starka band.
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Suomalaiset radioamatöörit talvisodassa
De nska radioamatörerna i vinterkriget
Seitsemänkymmentä vuotta
sitten, 30.11.1939, alkaneen
talvisodan eräänä materiaalisena valmiuden puutteena
Suomen puolustusvoimilla
olivat radiot, joiden hankinta oli eri syistä pahasti kesken. Arkistojen asiakirjojen
perusteella voidaan kertoa
talvisodan alkuviikkoina
radioamatöörien voimin toteutetusta apuradioverkosta,
joka perustettiin ripeästi kriisiajan ylimenokaudeksi.
Apuradioverkon valmiudet luotiin jo 1930-luvulla,
kun suomalaiset radioamatöörit ryhtyivät liikennöimään kotimaisessa yhdysliikenneverkossa. Viesti-,
radio- ja sähkötyskoulutusta annettiin suojeluskunnissa
ja radioamatöörikerhoissa.
Radioamatöörit suorittivat
myös sotilasradiosähköttäjän II ja I luokan tutkintoja. Puolustuslaitos myönsi
sähkötystutkintojen kuluihin erityisen määrärahan.
Maanpuolustusvalmiuden
ja -hengen kohottaminen oli
selvä tavoite.
Radioamatöörien lähettimet vaikenivat 16.9.1939
Kulkulaitosministeriön
päätöksellä. Poikkeuksena
runsaat parikymmentä eri
puolelta Suomea valittua
radioamatööriä varamiehineen, joista muodostettiin
maahamme apuradioverkko sähkövoimalaitosten ja
ilmapuolustusaluekeskusten (IPAK) viestiyhteyksien
varmistamiseksi. Järjestelyä
johti sotilasviranomaisten
alaisena Suomen radioamatööriliitto ry:n silloinen johtaja, dipl.ins. Kalle Sainio,
ent. OH2NM.
Työskentelykiellon tultua
voimaan radioamatöörien
lähetinlaitteet takavarikoitiin
lukuun ottamatta apuradioverkon asemia. Tässä kohtaa
viranomaistyöskentelyssä
sattui inhimillisiä erehdyksiä. Niinpä eräältä radioamatööriltä takavarikoitiin
seinältä sähkömittari! Kuuntelua ja alueiden päivystystä
kehotettiin järjestelmällisesti
jatkamaan vieraiden asemi-

Talvisodan kynnyksellä Reino Hallamaan johtamaan radiotiedusteluun kutsuttiin radioamatöörejä erityistehtäviin. Matti Wihuri, ent. OH2OH (1905–1992) koulutti viestilottia ja kaukopartioradisteja radiotiedustelun tarpeisiin. Kuva: R. Janhunen/SRAL ry:n arkisto
På tröskeln till vinterkriget kallades radioamatörer till specialuppdrag inom signalspaningen, som leddes
av Reino Hallamaa. Matti Wihuri, dåvarande OH2OH (1905–1992) skolade signallottor och fjärrpatrullradister för signalspaningens behov. Bild: R. Janhunen/SRAL:s arkiv.

en ja luvattoman radioliikenteen havaitsemiseksi.
Aluksi verkossa työskenneltiin tavanomaisen radioamatööriliikenteen rutiinein
40 ja 80 metrin aaltoalueilla.
Tehot kehotettiin nostamaan
suurimpaan mahdolliseen,
ja selväkielinen liikenne oli
kielletty. Jatkossa verkkoon
nimettiin muutama johtoasema eri puolelle maata,
annettiin tarkat päivystysajat
ja aaltoalueet. Verkon käyttö
ja ohjeistus sai jatkossa yhä
sotilaallisemman luonteen.
Näin toimittiin niin kauan,
kunnes sotilas- ja muiden
viranomaisten viestiyhteydet
saatiin tilanteen vaatimalle
tasolle.
Radioamatöörin huoneentaulun perusteesien mukaisesti hän ja hänen radioasemansa ovat tosi tilanteessa
isänmaan palveluksessa.
Vaativampiin ja jalompiin

Talvisodan apuradioverkon
radioamatöörit/ Hjälpradionätet
Erkki Heino, OH2NB
K.S. Sainio, OH2NM
Armas Häkkänen, OH2NQ
Vilho Kilpinen, OH2OF
Göran Tigerstedt, OH2PM
Erkki Kairenius, OH2ND
Volmar Vasama, OH2OR
Yrjö Juhari, OH1NF
Sulho Salama, OH1NP
Olavi Palén, OH1NW
Raino Jäykkä, OH1NS
Gunnar Stendahl, OH6NS
Runar Grönholm, OH6NG
Olli Snellman, OH8NB

Leo Antman, OH7ND
Leo Pirskanen, OH7NJ
Eino Kirsi, OH5NR
Eino Metso, OH5NZ
Walentin Granqvist, OH3NP
Toivo Vehoniemi, OH3NK
Antti Ukkonen, OH5NL
Kaino Suvanto, OH1NT
Jorma Jääskeläinen, OH5NJ
Lauri Norovuo, OH2NF
Tatu Kolehmainen, OH2NT
Veijo Mikala, OH5OJ
Raimo Sarvamaa, OH7NI

tehtäviin radioamatööri joutuu harvemmin.
– Apuradioverkon radioamatöörit ansaitsevat meiltä kaiken sen arvostuksen ja
kunnioituksen, mikä heiltä
jäi ehkä aikanaan saamatta.
– Näin voimme korjata sota- ja radiohistoriaan jääneitä
puutteita.

De nska
radioamatörerna i
vinterkriget
För sjuttio år sedan, efter
att vinterkriget hade börjat
den 30.11.1939, var en av
beredskapens materiella
brister radioapparaterna,
vilkas anskaffning av olika
orsaker var svårt på hälft.
Utgående från dokumenten
i arkiven kan man berätta om
det hjälpradionät som snabbt
verkställdes med radioamatörkrafter för en övergångsperiod under kristiden.
Beredskapen för hjälpradionätet skapades redan på
1930-talet, när de nska radioamatörerna inledde trak
i det inhemska radiosambandsnätet. Signalist-, radiooch telegrastskolning gavs
i skyddskårerna och radioamatörklubbarna.
Radioamatörerna avlade
även tentamina för I och II
klass militärtelegrafister.
Försvarsmakten beviljade
speciellt anslag för att täcka
kostnaderna för telegrasttentamina. Ett klart mål var
att höja försvarsberedskapen
och -andan.
Radioamatörernas sändare tystnade den 16.9.1939
på beslut av ministeriet för

kommunikation och allmänna arbeten.
Undantagna var drygt
tjugotalet utvalda radioamatörer med ställföreträdare från olika håll i Finland
av vilka man bildade ett
hjälpradionät för landet för
att säkra förbindelserna till
elkraftverken och de regionala luftförsvarscentralerna
(IPAK). Dåvarande ledaren
för Finlands Radioamatörförbund r.f., dipl. ing. Kalle
Sainio, dåvarande OH2NM,

som var underställd militärmyndigheterna, ledde organiseringen av nätet.
Efter att trakeringsförbudet hade trätt i kraft beslagtogs radioamatörernas
sändarapparater, förutom
de som hörde till hjälpradionätet. I detta skede inträffade
mänskliga misstag i myndigheternas arbete. Sålunda
beslagtogs elmätaren från
väggen hos en radioamatör!
Amatörerna uppmanades
att metodiskt fortsätta lyss-

nandet och bevakningen av
frekvensområdena för att
upptäcka främmande stationer och illegal radiotrak.
Till att börja med trakerade man i nätet enligt vanliga radioamatörrutiner på
frekvensområdena 40 och
80 meter. Man uppmanades
att höja effekten till största
möjliga, och trak i klartext
var förbjuden.
I fortsättningen utnämndes några stationer på olika
håll i landet att fungera som
ledstationer, och noggranna
jourtider och frekvensområden angavs. Användningen
av nätet och instruktionerna
ck i fortsättningen allt mer
militär karaktär. På detta sätt
verkade man tills de militära
och övriga myndigheternas
förbindelser uppnådde den
nivå som situationen krävde.
Enligt grundteserna på
radioamatörens hustavla är
han och hans radiostation
i fosterlandets tjänst vid en
verklig krissituation. Radioamatören råkar mera sällan
ut för mera krävande och
ädla uppdrag.
– De radioamatörer som
upprätthöll hjälpradionätet
förtjänar all vår aktning
och uppskattning vilket de
kanske inte ck vid den tiden. – På detta sätt kan vi
korrigera brister som blivit
kvar i krigs- och radiohistorien.
Reino Janhunen,
OH2HK
oh2hk@sral.
Översättning
Thomas Anderssén,
OH6NT
oh6nt@sral.

Entinen maratoonari ja mestarijuoksija Tatu Kolehmainen, silloin OH2NT
(1885–1967) oli taitavana sähköttäjänä määrätty apuradioverkkoon Helsingissä
6.12.1939. Tilannekuva on hänen asemaltaan v. 1957. Kuva: V. Velamo/SRAL
ry:n arkisto
Förre maraton- och mästerlöparen Tatu Kolehmainen, dåvarande OH2NT (18851967) var som skicklig telegrast kommenderad att delta i hjälpradionätet i
Helsingfors 6.12.1939. Situationsbild från hans station år 1957. Bild: V. Velamo/
SRAL:s arkiv.
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Pietarsaaren
Reserviupseerikerhon
Kulttuuri- ja sotahistoriallinen
retki Muurmanskiin
Parhaaseen ruska-aikaan, 9.–12.9.2010, tehtävä matka läpi huikeiden
maisemien ja asiansa osaavan sotahistorioitsijan esitykset tekevät
retkestä elämysmatkan. Asiantuntijaoppaana toimii, aiemmilta matkoilta tuttu ja turvallinen sotahistorioitsija, FM Juhani Vakkuri. Vastuullisena matkanjärjestäjänä on Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat.
Torstaina 9.9. Pohjolan Matkan turistibussi noutaa
junalla saapuneet Rovaniemen rautatieasemalta
(Helsinki–Rovaniemi P265 19:26 – 07:53), jonka jälkeen noudetaan
lentäen tulleet. (Helsinki–Rovaniemi AY421 07:35-08:50)
Matkareitti on Kemijärvi–Salla–Kelloselkä–Alakurtti–Kantalahti–Monchegorsk–Murmanskin–Petsamo–Zapoljarnyjn–Nikel–Salmijärvi–
Prirecnyjn–Rajajooseppi–Ivalo–Tankavaara–Porttipahta–Rovaniemi.
Tarkemmat tiedot saat joko
040-5199955/ Pääjärvi tai
044-7638504 / Koivuniemi.

Talvisodan muistohiihto
jo kahdeksannen kerran
Kälviän reserviläisten ja
MPK:n järjestämä Talvisodan muistohiihto hiihdettiin
jo kahdeksannen kerran 13.3
Kälviän Ristinevan maastossa. Hiihtoon osallistui tällä
kertaa noin 30 hiihtäjää. Tapahtuman kokonaisvahvuus
oli noin 40 henkeä.
Tapahtuma aloitettiin vanhan kaavan mukaan tällä
kertaa lääninrovasti Heikki
Niemelän johtamalla kenttähartaudella. Heikki muisteli
kälviäläisiä kaatuneita. Samassa yhteydessä pidettiin
hiljainen hetki edelliviikolla menehtyneen Kälviän sotaveteraaneja yli 30 vuotta
johtaneen Kalevi Uusimäen
muistolle.
Piiripäällikkö Jukka Torppa kertoi Kälviän seudun
miesten vaiheista talvisodas-

sa. Lopuksi Kälviän reserviläiset palkitsivat vuoden reserviläisenä Matti Saaren.
Hiihto hiihdettiin edellisten vuosien tapaan lumipuvussa armeijan suksilla.
Saaren Matti oli loihtinut
tällä kertaa osanottajille kaksi reittiä: 15 km vähemmän
hiihtäneille ja noin 25 km
kovempikuntoisille.
Valtaosa porukasta kiersi
kuitenkin pitemmän reitin,
joten kyllä reserviläisillä
kuntoa löytyy. 25 km armeijan suksilla moottorikelkan
tekemässä urassa vastaa
hyvinkin 40 km:ä kunnon
ladulla.
Reilu neljä tuntia armeijan
suksilla on hieno kuntoilusuoritus. Pietarsaaren suunnassa kaivattiin kuitenkin 15
km lyhyempää reittiä, mutta

pojat taisivat vain sääliä itseään, sillä 15 km meni heiltä
helposti.
Hiihdon jälkeen osanottajille oli järjestetty ruokailu ja
mahdollisuus saunomiseen
Palon pirtin erinomaisessa
saunassa.
Oheistoiminnasta vastasivat tällä kertaa radioamatöörit, jotka esittelivät toimintaansa Aaron Mustajärven
johdolla.
Pääosa osanottajista oli
tälläkin kertaa Kälviältä,
mutta mukaan oli liittynyt
myös muutama kokkolalainen ja pietarsaarelainen. Kokonaisuudessaan tapahtuma
meni hienosti, sillä sääkin oli
tällä kertaa suosiollinnen.
Sakari Hannula

Olet tervetullut mukaamme!

RESUL:N NELIOTTELUN MESTARUUSKILPAILUT
29.05. KANGASNIEMELLÄ
Kilpailukeskus: Kilpailukeskuksena toimii Kangasniemen
hiihtokeskus, jonne on opastus Mikkeli-Jyväskylä valtatie
13:sta sekä Joutsan suunnasta tuleville.
Aikataulu:
klo. 08.30-10.30 Aseiden tarkastus/kohdistus ja
SA-pyörien arvonta
Kilpailun avajaiset, kisahartaus ja -info
Sarjat ja lähtö:
Sarjat H – H80 ja D. Ensimmäinen lähtö on klo. 11.00,
lähdöt aalloittain ryhminä.
Joukkuekilpailussa sarjat ovat alle H50 ja yli H50,
jossa joukkuetuloksen muodostaa
4 parhaan kilpailijan yhteistulos.
Kilpailun kulku: Ammunta pistoolilla 22cal. 10 laukausta,
matka 25 m (laukaisuvastus 1 kg), SA-pyöräily n. 12 km
maastopyöräilyn kaltaista kovaa hiekka-/soratietä. 2. Ammunta pienoiskiväärillä pystystä 5 + 3 laukausta (laukaisuvastus 0,5 kg), matka on 50 m, Maastojuoksu n. 4 km.
Pienoiskivääriammunta makuu 5 + 3 laukausta (mekaaniset taulut), matka 50 m. Lisäksi mahdolliset sakkokierrokset
n. 150 m ammunnoista kunkin osalajin jälkeen. Kilpailuaika
kuluu koko ajan. Ammunnat suoritetaan mekaanisiin taulu-

laitteisiin. Pyöräilyssä kypärän käyttö on pakollinen, ottakaa
omat kypärät mukaan!
Vakuutukset Kilpailijoilla on oltava ampumaturvan kattava vakuutus. Vakuutus tarkastetaan ennen kilpailua.
Ilmoittautuminen piireittäin perjantaihin 19.05. mennessä sähköpostilla osoitteeseen pirkkaj@gmail.com
Osanottomaksu Osanottomaksu on 20€/kilpailija, joukkuekilpailusta ei eri maksua. Maksut pitää suorittaa 19.05.
mennessä seuraavalle tilille: Kangasniemen Reserviläiset,
Kangasniemen Op, tilinumero 510506-261047
Majoitus Majoituspalveluja löydät internetistä www.kangasniemi.fi =>matkailu=>majoitusliikkeet
Lisätietoja Lisätietoja kilpailusta antaa kilpailun johtaja
Pirkka Juntunen, puh. 040 578 7246.
Kilpailun tekninen asiantuntija Kilpailun teknisenä
asiantuntijana toimii Timo Karhu Etelä-Karjalan reserviläispiiristä.
Huolto Kilpailijoita palvelee kanttiini kilpailupaikalla.

Tervetuloa Kangasniemelle!
Kangasniemen
Reserviläiset

Kangasniemen
Reservinupseerit

RESUL:N PISTOOLIAMPUMAJUOKSU- JA VIESTIMESTARUUSKILPAILUT IMMOLASSA 30.5.2010

Kuvassa mm. Markku Kallinen, Terho Tattari, Jukka Torppa, Erkki Koivukangas,
ja Simo Miekkoja.

Paikka Kilpailupaikka K-SR Immola, Niskapietiläntie 32,
55910 Imatra, varuskunnan pururata/ampumarata. Kilpailun jälkeen on varattu peseytymis- ja saunomismahdollisuus varuskunnan urheilutalolla alueen ulostuloportin
vieressä. Kilpailupäivänä opastus Valtatie 6:ta (moottoritie)
Vuoksenniskan keskustan kohdalta varuskunta-alueelle.
Säännöt Noudatetaan RESUL:in voimassa olevia sääntöjä.
Ammunnassa liipaisinpaino 1000 g. Ammunnassa saa käyttää vain 22 cal pistoolia. Kilpailutauluina käytetään ampumahiihdon kääntyviä pystytauluja (reikien halk.115 mm)
Kilpailutoimisto avataan klo 8:30
Sarjat Henkilökohtaisessa kilpaillussa H/D, H35, H40, H45,
H50, H55, H60, H65, H70 ja ylöspäin aina 5 vuoden välein,
mikäli on osanottajia. Juoksumatka kaikissa sarjoissa on 3 x
1,5 km. Kilpailussa väliaikalähtö. Viesti kilpaillaan 3-kilpailijan joukkuein sarjoissa D/H, H120, H150, ja H180.
Ilmoittautumiset Kirjallisena viimeistään 21.5.2010. os.
Antero Vesikko, Aliisankuja 4, 55100 Imatra, sähköposti
antero.vesikko@pp.inet.fi

Ilmoittautuessa on mainittava kilpailijan nimi, ikä, sarja,
sotilasarvo, yhdistys ja piiri.
Maksu Osallistumismaksu on 15 €/kilpailija, viestijoukkue 30
€ maksettava 15.5.2010 mennessä, NORDEA 103830-49666
Imatran Reserviläiset ry:n tilille. Jälki-ilmoittautuminen 20
€/henkilö, viestijoukkue 40 €, maksettava paikan päällä.
Vakuutukset: Kilpailijalla on oltava ampumaturvan kattava
vakuutus. Vakuutus tarkastetaan ennen kilpailua.
Tied. Kilpailun johtaja Erkki Luostarinen, puh. 050 599 3281,
sähköpostiosoite on erkki.luostarinen@elisanet.fi
Tekninen asiantuntija Taisto Rintee, puh. 050 548 6557
Majoitusmahdollisuus Henkilökohtaisesti varaamalla Kesäkoti Hakalasta, Hakalantie 10 55800 Imatra, puh. 040 752
4973, ajoreitti VT 6 ajetaan n. 5 km Jäppilänniementietä ja
siinä risteys vasemmalle Hakalantie. Tietoa myös nettiosoitteesta www.kesakotihakala.net. Hotelli Vuoksenhovi, Siitolankatu 1, 55120 Imatra puh. 05 687 8000, myyntipalvelu. .
Tietoa nettiosoitteessa www.vuoksenhovi.com.
Tervetuloa Etelä-Karjalaan! Imatran Reserviläiset ry
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SELVIYDYIMME TALVISODASTA
VI KLARADE VINTERKRIGET
Kanslianeuvos Holger Strandberg
pitää esitelmän talvisodan muistoksi
VAASAN SOTILASKODISSA
ke 24.3.2010 klo 18:30
Tilaisuus on avoin maanpuolustusväelle
TERVETULOA – VÄLKOMMEN
Kahvitarjoilu klo 18:00 alkaen
Vaasan Reserviupseeripiiri –
Vasa Reservofcersdistrikt ry.
Hallitus – Styrelse

Asianajotoimisto
Anne Mäkelä
Torikatu 35 A
67100 Kokkola
Puh. (06) 824 2350
Fax (06) 824 2395

Handelsbanken
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Afganistanin
kriisinhallintaoperaatio
Julkisen sanan tavoite on
kertoa kriiseistä mahdollisimman paljon. Ja jos toimittajat eivät saa rauhanturvaajien näkökantaa, niin
puutuvat tiedot täytetään
saatavilla olevilla. Näin voi
kiteyttää tilanteen, jossa
kriisinhallintaoperaatioiden
tiedotusupseerit työskentelevät.
Sekä Kosovossa että Afganistanissa tiedotustehtävissä
toiminut Elli Flén oli luennoimassa kriisienhallinnan
tiedottamisesta Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin ja Pohjanmaan Rauhanturvaajien järjestämässä
koulutustilaisuudessa. Hän
sanoo, että tiedotusvälineiden rooli on keskeinen kriisien hallinnassa. On tärkeää,
että eri osapuolille jaetaan
luetettavaa ja oikeaa tietoa.
Tämä koskee myös tiedottamista rauhanturvaajien
kotimaahan.
Elli Flén korostaa, että
vaikeistakin asioista pitää
pystyä kertomaan totuuden
mukaisesti. Reservin luutnantti Elli Flén toimi tiedotusupseerina Afganistanissa
vuonna 2007, aikana, jolloin
suomalainen rauhanturvaaja
joutui pommi-iskun uhriksi toiminta-alueella maan
pohjoisosassa. On tärkeä,
että uhrien omaiset saavat
mahdollisimman pian tiedon
asiasta ja että siitä voidaan
kertoa julkiselle sanalle.
Tieto poistaa epävarmuuden kaikkien muiden operaatioissa mukana olevien
rauhanturvaajien läheisten
keskuudessa.
Rauhan- ja kriisinhallintaoperaatioihin lähteville
annetaan sekä koulutusta
että tietoa riskeistä ja nii-

Elli Fle´n.

den vaikutuksista. Lähtijän
on varauduttava siihen, että
myös hänen henkensä voi olla uhattuna. Elli Flén toteaa,
että rauhanturvaajat saavat
koulutusvaiheen aikana rehellistä tietoa vaaroista ja
riskeistä. Puolustusvoimat
ei voi antaa asioista ruusuista kuvaa, mutta tilanteita ei
myöskään dramatisoida.
Myös viestintä on varautunut kriisiviestintään, niistä
on käskyt ja ohjeet. Toki tarvitaan soveltamista tilanteen
mukaan. Kun on varauduttu
kriisitilanteisiin, niin silloin
ne eivät pääse yllättämään.
Elli Flén kertoo, että vakavista tapahtumista, kuten
rauhanturvaajan kuolemasta,
tiedotetaan puolustusvoimissa korkealta taholta.
Suomalainen rauhanturvaaja pärjää hyvin eri
komennustehtävissä. Toki
vieras kulttuuri, erilaiset
uskonnot ja kotimaasta suuresti poikkeavat olosuhteet
lisäävät haasteita. Toiminta
ääriolosuhteissa edellyttää
lähtijältä hyvän kunnon lisäksi myös hyvää henkistä

kestokykyä.
Afganistanissa lämpötila
voi vaihdella -15 asteesta
+50 asteeseen. Logistisesti
vuoristoinen maa on haasteellinen paikka. Vesi on
luonnonvara, josta tapellaan. Partioiva ryhmä on
”kierroksella” 5 – 9 päivää,
joten mm. saunaan ja pesulle
pääsy partioreissun jälkeen
on ensitoiveena.

Isaf joukot
YK:n turvallisuusneuvoston
valtuuttaman ISAF (International Security Assistance
Force) -operaation tehtävänä on auttaa Afganistanin
hallintoa luomaan vakautta
ja turvallisuutta Afganistaniin. Suomi osallistuu ISAFoperaatioon noin 120:n sotilaan vahvuisella osastolla
(Suomalainen Kriisinhallintajoukko Afganistanissa,
SKJA). Suurin osa suomalaisista rauhanturvaajista
palvelee Ruotsin johtaman
PRT (Provincial Reconstruction Team) Mazar-e-Sharin
alaisuudessa Pohjois-Afganistanissa.

Kokkola - Karleby
Mannerheiminaukio
010 444 3560

UUTISET MAAKUNNASTA, KOTIMAASTA JA MAAILMALTA

Tmi Jari Myllymäki, Honkatie 1-3 A 4,67200 Kokkola
gsm 0500-265 147 ja 010 253 1712, fax 010 253 1715
email: jari.myllymaki@pohjola.fi
-henki-, vahinko- ja työeläkevakuutukset yksityisille, yrityksille
ja maanviljelijöille.

Elli Fle´n ja Jukka Torppa muistelevat IT-harjoituksia Vattajan alueella.

Elli Flén korostaa, että
kriisinhallintaoperaatiosta
on todellista hyötyä Afganistanille. - Koin joka päivä
tekeväni hyödyllistä työtä
paikallisten ihmisten hyväksi. Näen tarpeellisena,
että jatkossakin Suomi on
mukana Afganistanin kriisinhallintaoperaatiossa. Hän pohdiskelee, että
aina voidaan keskustella
siviili- ja sotilaallisen rauhanturvaoperaatioiden voimasuhteista, mutta useissa
tapauksissa molempia tarvitaan. Afganistanissa kriisinhallintaoperaatioon rauhanturvaajat toimivat kiinteässä
yhteistyössä UM:n kehitysyhteistyöviranomaisten
kanssa. Useasti tämä puoli
jää vähälle huomiolle muiden asioiden rinnalla. Tavoite on vähentää siviilien
kärsimyksiä sisällissotatyyppisessä tilanteessa.
Rauhanturvaajissa pitää
olla sekä naisia että miehiä.
Esimerkiksi uskonnollisista
syistä ulkomaalainen mies ei
voi puhutella afgaaninaista.
Jouko Kuismin
Kokkola
Kuvissa Afganistanissa ja
Kosovossa tiedotusupseerin
tehtävissä ollut Elli Fle´n ja
MPKy Keskipohjanmaan
piiripäällikkö Jukka Torppa. Elli Fle´n on suorittanut
asepalveluksen 2002-2003,
hän on toiminut mm. tvtoimittajana, puolusvoimien
tiedottajana ja em. rauhan- ja
kriisinhallintaop. tiedotusupseerina. Hän asuu nykyään
Munsalassa (Uusikaarlepyyssä) ja toimii tiedotuskonsulttina. Jukka Torppa
on kapteeni evp. ja hänellä
on myös kokemusta rauhanturvaamistehtävistä.

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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MPK kouluttaa kolmella tasolla
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tavoitteena on antaa kaikille sen piirissä toimiville kouluttajille
yhtenäiset kouluttamisen
perusteet niin tietojen kuin
taitojenkin osalta. Jotta tavoite saavutettaisiin, on
kouluttajia valmennettava
tehtäväänsä. MPK:n kouluttamisen koulutusohjelma
jakaantuu kolmeen tasoon.
Perustasolla suoritetaan kouluttajan tutkinto, jatkotasolla
kurssinjohtajan tutkinto ja
erikoistasolla harjoituksenjohtajan tutkinto. Perustason kurssilla apuna on mm.
vuonna 2008 julkaistu Kouluttajan käsikirja.
Yksi monista MPK:n toimesta järjestävistä kouluttamisen perustason kursseista
käynnistettiin Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirissä, Kokkolassa tammikuun
lopulla. Kurssin alussa varapäällikkö ja tukiosaston johtaja Kari Moilanen tiivisti
muutamia keskeisiä MPK:n
kurssien kouluttajien ja kurssilaisten, so. reserviläisten
ohjeita:
Kouluttajille tulee yhtenäinen koulutusasu
Siviilikoulutuksen ohella
luodaan sotilaallinen malli
koulutukseen
Päihteet pois kursseilta,
Sotilaallinen koulutus on
keskeisessä asemassa, mut-

Terho Tattari sopan jaossa.

ta sen ohella on siviilikoulutusta, muun muassa väestönsuojelun ja varautumisen
kursseja.
Kari Moilanen korosti, että maanpuolustuskoulutus lisää turvallisuutta. Hän totesi,
että koulutuksen avulla voi
edetä vaativimpiin sodanajan
tehtäviin ja siten edetä myös
ylempiin sotilasarvoihin.
Siviilikoulutusosaston
johtaja Kari Rönnqvist
päivitti kurssilaisten tietoja
piirin organisaatiosta ja siinä
toimivista henkilöistä. Koulutuksen johtoryhmään on
sotilas-, siviili- ja tukiosastojen johtajien lisäksi nimetty
paikallispäälliköt viideltä eri
alueelta. Ryhmän muodostavat piiripäällikkö, varapäällikkö ja tukiosaston johtaja
Kari Moilanen, Rönnqvist
Kari, siviilikoulutusosaston

johtaja Kari Rönnqvist (on
samalla Pietarsaaren seudun
edustaja) ja sotilaskoulutusosaston johtaja Matti Vatka
Paikallispäälliköiden
edustajat ovat Hannula Sakari (Kälviä), Kokkola; Itäniemi Toivo (Perho), Perhonjokilaakso; Kurikkala Tomi
(Kannus), Lestijokilaakso;
Pikkarainen Jani (Nivala),
Kalajokilaakso.
Muutamat kurssille tulleista olivat jo aikaisemmin
suorittaneet RUK:n toimesta
järjestetyn kouluttaja-kurssin, joka on ollut vaatimuksena puolustusvoimien tilaamien kurssien kouluttajille.
Kurssin alussa selvisi, että jo
suoritetut kurssit luetaan hyväksi kouluttajille. On kuitenkin toivottavaa, että myös
em. Haminassa kurssinsa
suorittaneet suorittaisivat

ns. näyttötutkintona osaamisena. Näytön suorittaminen ei ole turha toimenpide,
koska täten voidaan parantaa
koulutuksen tasalaatuisuutta
ja yhtenäisyyttä. Toisekseen
osallistumalla kouluttamisen
perusteet kurssin aloituspäivään kokeneet kouluttajat saavat päivitettyä tietoa
MPK:n koulutusjärjestelmästä, vakuutusturvasta ja
ensiavusta. Kari Rönnqvist
totesi, että puolustusvoimat
edellyttävät tilaamaltaan
koulutukselta hyvää ja tasaista laatua. Taitojen jatkuva parantaminen ja päivittäminen ovat siis hyödyllistä.
Kouluttamisen perusteet
-kurssilla perehdytään kouluttamisen periaatteisiin,
annetaan opastusta kouluttajan toimimiseen ja miten
toimia erikoistilanteissa,
mm. häiriköijien kanssa. Lisäksi kurssilaisia opastetaan
käyttämään koulutuskortteja, tekemään harjoitus- ja
kurssisuunnitelmia sekä antamaan ja ottamaan oikealla
lailla palautetta. Viimeisestä osiosta saatiin jo hiukan
esimakua Johan Nygårdin
opastuksella hänen laittaessa
kurssilaiset pohtimaan millainen on hyvä kouluttaja.
Jouko Kuismin
Kokkola

Merivartiokilta palkitsi
Pohjanlahden Merivartiokilta ry Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf vietti vuosipäiväjuhlaansa 18.12.2009
Vaasan kasarmin Sotilaskodissa. Puheenjohtajan tervetulotoivotusten jälkeen
kunnioitettiin hetken hiljaisuudella poisnukkuneita
kiltaveljiä.
Killan puheenjohtaja mvluutn evp Hannu Wallius
kävi läpi kuluvan toimintavuoden alkupuoliskon tapahtumat sekä tilaisuudet.
Viranomaisten valmiutta tukevien sekä myös jäsenkunnan ja veneilijöiden koulutustilaisuuksien määrä sekä
kiinnostus osallistumiseen
on kasvanut.

Ensimmäinen kotimaan
liikenteen Laivurikurssi on
juuri alkanut Vaasassa yhteistyössä ABOA MAREN
kanssa ja valmistuu kesäksi
2010. Toimintakauden loppupuolisko kevät 2010 tulee
korostumaan koulutuksen
lisäksi myös merivartiojoukkojen perinne- ja historiatyön toimintojen parissa.
Kilta on edustettuna mm.
Raja- ja Perivartiojoukkojen
perinneyhdistyksen sääntötyöryhmässä jonka työn
valmistumisen takarajaksi
on asetettu elokuu 2010.
Länsi-Suomen Merivartioston Vaasan Merivartioalueen päällikkö komentajakapteeni Timo Toivonen

loi katsauksen alueen yhteistoimintaan sekä tapahtumiin.
Kaluston nopea teknistyminen ja -kehitys on merkillepantavaa.
Kilta huomioi myös aktiiveja yhteistyökumppaneita
sekä toimijoitaan. Killan
oma korkein huomionosoituksen pöytästandaarin
vastaanottivat Vaasan Tulli, Raippaluodon VPK ja
Vallgrundin MV-asema. H
uomionosoitukset vastaanottivat tulliylitarkastajaTommi
Hartman, VPK:n päällikkö
Jukka Kuivamäki sekä luutn
Petri Sippola.
Killan esityksestä vapaaehtoisen maanpuolustustyön
ansiomitalitoimikunta on

myöntänyt Vapaaehtoisen
maanpuolustustyön ansiomitalin VmpAm seuraaville henkilöille; ylitarkastaja
Tuula Forsblom, ylikonstaapeli Hannu Pajala sekä
nuorempi merivartija Arto
Heinonen
Pohjanlahden Merivartiokilta ry Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf onnittelee ansaitusti huomioituja.
Ilta kului Vaasan Sotilaskotiyhdistyksen sisarten
maittavan tarjoilun sekä
seurustelun merkeissä.
Hannu Wallius
puheenjohtaja
ordförande

Palkitut Vallgr mvas, Replot FBK, Vaasan TULLI, T Forsblom ja H Pajala, poissa A Heinonen VmpAm pr

Reserviupseerikoulu
90 vuotta
Reserviupseeriemme maineikas koulu täyttää tänä vuonna kunniakkaat 90
vuotta. Reserviupseerikurssi numero
1 aloitti opiskelun 1.4.1920 ja sisään
kirjattiin 143 oppilasta.
Hyväksytysti kurssin suoritti 135
oppilasta, kun kolme tuli karsituksi joko sairauden tai
vastaavan syyn johdosta ja viiden osalle tuli komennus
”maitojunaan” muusta syistä.
Tähän mennessä RUK:ssa toimeenpantu 235 reserviupseerikurssia ja niiltä on valmistunut yhteensä noin
166 500 reserviupseeria, joista sotien aikana Niinisalossa pidetyiltä kursseilta (kurssit 44a – 61) noin 16 000
reserviupseeria.
Nyt RUK kutsuu kaikki reserviupseerikurssit Haminaan 19.6.2010.
Juhlapäivälle on rakennettu tiivis ohjelma ja tiedossa
on ainakin seuraavaa: Pääjuhla pidetään Bastionissa alkaen klo 13:00. Juhlan jälkeen on ohimarssi kursseittain
Kadettikoulunkadulla ja kalustonäyttely Tykistökasarmin kentällä. RUK-museo on avoinna kiinnostuneille.
Kenttäpäivällinen järjestetään Muonituskeskuksessa.
Vaasan Reserviupseeripiiri on suunnitellut jäsenilleen matkan Haminaan ja lähtö tapahtuisi perjantaina
18.6.2010. Suunnitelman mukaan bussi ajaisi Pietarsaaresta Vaasan ja edelleen Seinäjoen kautta kohti Haminaa. Yöpyminen tapahtuisi RUK:n tiloissa.
Paluumatka alkaisi lauantaina viimeistään klo 18:00.
Matkan toteutumisen varmistamiseksi on sitova ilmoittautuminen välttämätöntä 30.5. mennessä. Alustavaa
yhteydenottoa toivotaan ensi tilassa.
Lisätietoja kerhojen puheenjohtajilta tai piirin puheenjohtajalta, sähköposti raimo.latvala@netikka. tai
p. 050 358 0274.
Tervetuloa mukaan
– tapaamaan kurssiveljiä!
Raimo Latvala
Puheenjohtaja

VRUP – VROD ry:n
jäsenyhdistysten
tiedoksi:
Vaasan Reserviupseeripiirin sääntömääräinen
kevätkokous pidetään
keskiviikkona 24.3.2010
Vaasan Sotilaskodissa.
Piirin hallitus kokoontuu
klo 18:00–18:30.
Noin klo 18:30–20:00
pitää Vaasan Sotaveteraanipiiirn kunniapuheenjohtaja, kanslianeuvos Holger Strandberg esitelmän
aiheenaan Selviydyimme
talvisodasta – Vi klarade
vinterkriget
Esitelmätilaisuus on
avoin kaikille maanpulustusasioista kiinnostuneille, piiri tarjoaa kahvit!
Varsinainen kevätkokous alkaa heti esitelmän
jälkeen noin 20:00 ja kestää vajaan tunnin.
Levittäkää tietoa myös
kerhojenne jäsenille!

HUOM – OBS! Toimintakertomus lähetetään sen
valmistuttua.Mikäli kerhoilla on ollut tilaisuuksia
tai muuta huomioitavaa,
joka olisi hyvä näkyä
myös piirin toimintakertomuksessa niin laittakaa
tiedoksi.
Näin erityisesti KrsRUK
ja KasRUk sekä VROK.
PrsRUK:n osalta tiedot
ovat tulossa ja VRUK:n
osalta on käytettävissä
toimintakertomus.
Tervetuloa piirin kevätkokoukseen! Levittäkää
tietoa myös kerhojenne
jäsenille ja autot täyteen.
Vaasan Reserviupseeripiiri Vasa Reservofcersdistrikt r.y.
Raimo Latvala
Piirin puheenjohtaja
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Tiedustelutoiminnan perusteet

16.4. klo 18.00 -18.4.2010 klo 15.00
PAUHA 2010 harjoituksessa
Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella
Kurssin tavoitteena on tiedusteluryhmän toiminnan
perusteiden ja tiedustelumiehen perustaitojen kertaus.
Koulutuksen painopiste on kohteentiedustelussa.
Kurssimaksu on 35 €. Kurssista saa kaksi korvaavaa
kertausharjoitusvuorokautta.
POHMALTSTO
maksaa
maakuntakomppania reserviläisten kurssimaksut.
Lisätietoa kurssista saa MPK:n kotisivuilta ja kurssinjohtaja
Tuomas Rautiolta p. 040 541 1195.
Ilmoittautumiset 25.3.2010 mennessä MPK:n kotisivujen
kautta tai piiritoimistoon p. 0207 56 8904, keskipohjanmaa@mpky.fi.
Tilaisuuden järjestää Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiiri

Pohjanmaan Maanpuolustaja

TULE
MUKAAN
PAUHA 2010
-harjoitukseen!
Kymmenes PAUHA-harjoitus järjestetään Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella 16.–18.4.2010.
Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiiri järjestää
harjoituksessa mm. seuraavia kursseja.

Sotilaallisia valmiuksia
palvelevat kurssit:

Maaliskuu 2010

Tulenjohtajien perusteet
- kertauskoulutusta tulenjohtoupseereille ja -aliupseereille

17.4. -18.4.2010
PAUHA 2010 -harjoituksessa
Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella
Kurssin
aikana
kerrataan
tulenjohtajien
ja
tulenjohtoaliupseerien toiminta asemaanmenossa sekä
tulitehtävän
suorittamisessa.
Kurssi
soveltuu
tulenjohtokoulutetuille reservin upseereille ja aliupseereille.
Kurssimaksu on 30 €. Kurssista saa kaksi korvaavaa
kertausharjoitusvuorokautta.
POHMALTSTO
maksaa
maakuntakomppania reserviläisten kurssimaksut.
Lisätietoa kurssista saa MPK:n kotisivuilta ja kurssinjohtaja
Jani Nevalalta p. 044 026 6376.

Esikuntatoiminnan
perusteet 16.–18.4.2010
Tiedustelutoiminnan
perusteet 16.–18.4.2010
Perusyksikön vääpelin
peruskurssi 16.–18.4.2010
Tulenjohtajien perusteet
17.–18.4.2010
Tulenjohtotoiminnan
perusteet 17.–18.4.2010

Ilmoittautumiset 25.3.2010 mennessä MPK:n kotisivujen
kautta tai piiritoimistoon p. 0207 56 8904, keskipohjanmaa@mpky.fi.
Tilaisuuden järjestää Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiiri

Keski-Pohjanmaan maakuntakomppanian reserviläisten osallistumismaksut em. kursseille maksaa
POHMALTSTO.

Tiedustelutoiminnan perusteet

Siviilikurssit:

Tulenjohtotoiminnan perusteet

Ensihoito maasto- ja poikkeusolosuhteissa
17.–18. 4.2010

Ilmoittautumiset kursseille:
16.4. klo 18.00 -18.4.2010 klo 15.00
PAUHA 2010 harjoituksessa
Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella
Kurssin tavoitteena on tiedusteluryhmän toiminnan
perusteiden ja tiedustelumiehen perustaitojen kertaus.
Koulutuksen painopiste on kohteentiedustelussa.
Kurssimaksu on 35 €. Kurssista saa kaksi korvaavaa
kertausharjoitusvuorokautta.
POHMALTSTO
maksaa
maakuntakomppania reserviläisten kurssimaksut.
Lisätietoa kurssista saa MPK:n kotisivuilta ja kurssinjohtaja
Tuomas Rautiolta p. 040 541 1195.
Ilmoittautumiset 25.3.2010 mennessä MPK:n kotisivujen
kautta tai piiritoimistoon p. 0207 56 8904, keskipohjanmaa@mpky.fi.
Tilaisuuden järjestää Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiiri

Esikuntatoiminnan perusteet

Ilmoittautumiset 25.3.2010 mennessä MPK:n kotisivujen kautta tai piiritoimistoon p. 0207 56 8904,
keski-pohjanmaa@mpky..

Lisätietoja:
Lisätietoa kursseista saa MPK:n kotisivujen koulutustarjonnasta, kurssinjohtajilta ja piiritoimistosta.
Yleistietoa harjoituksesta löytyy myös tämän linkin
kautta
https://www.mpky./Default.aspx?tabid=797
Lisää PAUHA-harjoituksen kursseja löytyy EteläPohjanmaan ja Pohjanmaan maanpuolustuspiirien
kurssitarjonnasta.
Tervetuloa kursseille!
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiiri
Pohjoisväylä, Koulutustalo, 67900 Kokkola
www.mpky./
keski-pohjanmaa

17.4. -18.4.2010
PAUHA 2010 -harjoituksessa
Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella
Kurssin aikana kerrataan tulenjohtoryhmän miehistön
toiminta
asemaanmenossa
sekä
tulitehtävän
suorittamisessa. Kurssi soveltuu tulenjohtokoulutetuille
reserviläisille.
Kurssimaksu on 30 €. Kurssista saa kaksi korvaavaa
kertausharjoitusvuorokautta.
POHMALTSTO
maksaa
maakuntakomppanian reserviläisten kurssimaksut.
Lisätietoa kurssista saa MPK:n kotisivuilta ja kurssinjohtaja
Sami Salmulta p. 044 382 4129.
Ilmoittautumiset 25.3.2010 mennessä MPK:n kotisivujen
kautta tai piiritoimistoon p. 0207 56 8904, keskipohjanmaa@mpky.fi.
Tilaisuuden järjestää Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiiri

Yksikön vääpelin peruskurssi

ENSIHOITO MAASTO- JA
POIKKEUSOLOSUHTEISSA
Erityisvalmiuksia terveydenhuollon ammattilaisille

16.4. klo 18.00 -18.4.2010 klo 15.00
PAUHA 2010 harjoituksessa
Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella
Kurssin tavoitteena on perehtyä torjuntapataljoonan
esikunnan tehtäviin, työskentelyyn ja työnjakoon. Kurssi
koostuu kurssia edeltävästä itseopiskelusta ja kurssin
aikana toteutettavasta teoriaopetuksesta, ryhmätöistä sekä
tilanneharjoituksista.
Kurssimaksu on 35 €. Kurssista saa kaksi korvaavaa
kertausharjoitusvuorokautta.
POHMALTSTO
maksaa
maakuntakomppania reserviläisten kurssimaksut.
Lisätietoa kurssista saa MPK:n kotisivuilta ja kurssinjohtaja
Matti Kiviniemeltä p. 040 300 8250.
Ilmoittautumiset 25.3.2010 mennessä MPK:n kotisivujen
kautta tai piiritoimistoon p. 0207 56 8904, keskipohjanmaa@mpky.fi.
Tilaisuuden järjestää Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiiri

16.-18.4.2010 PAUHA 2010 –harjoituksessa
Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella
Kurssilla ensihoidon asiantuntijat antavat tietopaketin
maastossa ja poikkeusolosuhteissa tapahtuvaan
ensihoitoon. Aiheina ovat mm. traumapotilaan hoito,
oman
ja
potilaan
fyysisen
turvallisuuden
varmistaminen, peruselintoimintojen palauttaminen
ja
ylläpitäminen,
stressin
ja
psyykkisten
painetilanteiden hallinta sekä synnytys ja vauvan
hoito. Koulutus tapahtuu rastikoulutuksena.

16.4. klo 18.00 -18.4.2010 klo 15.00
PAUHA 2010 harjoituksessa
Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella
Kurssin tavoitteena on perehtyä sodan ajan perusyksikön
vääpelin tehtäviin ja komento- ja huoltojoukkueen
toimintaan. Kurssi soveltuu reservin aliupseereille ja kaikille
huolto- sekä hallintotehtävistä kiinnostuneille reserviläisille.
Kurssimaksu on 35 €. Kurssista saa kaksi korvaavaa
kertausharjoitusvuorokautta.
POHMALTSTO
maksaa
maakuntakomppania reserviläisten kurssimaksut.

Kurssimaksu on 40 €. Lisätietoja kurssinjohtaja Simo
Säipältä p. 050 327 3013, Simo.Saippa@kokkola.fi

Lisätietoa kurssista saa MPK:n kotisivuilta ja kurssinjohtaja
Kari Moilaselta p. 0400 510 940.

Ilmoittautumiset
25.3.2010
mennessä
kotisivujen
kautta
tai
piiritoimistoon
pohjanmaa@mpky.fi / 0207 56 8904.

Ilmoittautumiset 25.3.2010 mennessä MPK:n kotisivujen
kautta tai piiritoimistoon p. 0207 56 8904, keskipohjanmaa@mpky.fi.

MPK:n
keski-

Tilaisuuden järjestää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiiri

Tilaisuuden järjestää Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiiri

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Keski- Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri ry:n
toimintakalenteri 2010
Maaliskuu
Hallituksen kokous
Ampumahiihto
Piirilehden 1 / 4 -10 aineisto
Hallituksen tiedote
Veteraanikeräys 2010 kevät
RUL: n Liittohallitus
Talvisodan muistohiihto
Ammunnanjohtajien koulutus

Nivala
Himanka
Pääjärvelle
Kalajokilaakson kunnat
Helsinki
Kälviä
Kannus, Hietakangas

15.3.2010, Jani Pikkarainen
auki. Olavi Pernu
10.3.2010 mennessä
31.3.2010 toiminnanjohtaja
18.3.2010 keräyspäälliköt
13.3.2010 Kimmo Tastula
13.3.2010 Kälviän Res.
20.3. Mpk - kurssi

Kannus, Kaupungintalo
Kannus, kaupungintalo
Kannus, Kaupungintalo
Kannus, Hietakangas
Kokkolan Vattaja

19.4. klo 17.30, Hallitus
19.4. klo 18.00, Hallitukset
19.4. klo 19.00, Hallitus
24.4.2010 Markku Törmä
30.4.2010, T. Kurikkala
30.4.2010, toiminnanjohtaja
16 – 18.4. Mpk

Huhtikuu
Piirihallituksen kokous
” Vanhat piirit”
Piirin kevätkokous
ResUL: n Ampumasuunnistus
Netti- sivut
Hallituksen tiedote
Pauha- harjoitus

Toukokuu
Pienoiskiväärin kasa-ammunta Lohtaja
Pienoiskivääri ammunnat
Nivala
SRA - ammuntakoulutu
Pietarsaari

auki .
Auki
8. – 9.5. Mpk - kurssi

Piirihallitus.

Kesäkuu
Piirihallituksen kokous
Ruutiaseammunnat
SRA ammunnat
Palveluammunta
Netti – sivut
Piirilehden 2/4 -10 aineisto
Lippujuhla

Kokkola, Koulutustalo
Haapajärvi
Pietarsaari
Pietarsaari
Pääjärvellä
-

PIIRIHALLITUS
2010

auki. puheenjohtaja
auki. Raimo Palomäki
auki.
auki.
15.6.2010 T. Kurikkala
4.6.2010 mennessä
4.6.2010

Heinäkuu
Palveluammunta

Kokkola

auki

Elokuu
Piirihallituksen kokous
Hallituksen tiedote
Kaksoishirviammunta
Pienoisk . tarkka-ammunta
Ampumasuunnistuskilpailu
Netti -sivut

Pyhäjärvi, Emoniemi
Pietarsaari
Ylivieska
Kannus
-

auki. Seppo Ruotoistenmäki
301.8. toiminnanjohtaja
auki.
auki.
26.8. Markku Törmä
31.8. T. Kurikkala

Kaustinen
Haapajärvi
Kannus, Kokkola, Veteli
Lesti- ja perhojokikunnat
Haapajärvi
Helsinki

auki. Erkki Laide
25.9. toiminnanjohtaja
auki. Raimo Palomäki
auki. toiminnanjohtaja
16.9.2010, keräyspäälliköt
17. – 19.9. Mpk
18.9. Kimmo Tastula

Kalajoki
Pääjärvelle
-

auki. Lassi Suni
31.10. toiminnanjohtaja
1.10. mennessä
30.10 T. Kurikkala

Kokkola. SOK
Kokkola. SOK
Ylivieska
Kokkola

auki, puheenjohtaja
auki. puheenjohtaja
30.11. toiminnanjohtaja
30.11. T. Kurikkala
27.11. Esa Isokoski
19.11. Mpk

Marraskuu
Piirihallituksen kokous
Piirin syyskokous
Hallituksen tiedote
Netti – sivut
Ilma-asekilpailut
Mpk: n vuosijuhl

* tiedotusvastaava, nettisivut: II varapuh.joht. vääp. Ari Olli,
ari.olli@kolumbus., Eurooppa 15, 68600 Pietarsaari 050 – 375 4257
* urheiluvastaava: III varapuh.joht. ltn Seppo Ruotoistenmäki,
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Hallituksen tiedote
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* toiminnan johtaminen, piirin edustustehtävät, talouden valvonta:
puh.joht. kers. Rauno Hauta-aho rauno.hauta-aho@sok., Ajurintie 28,
67100 Kokkola 040 – 581 7412
* järjestötehtävät, aatteelinen toiminta, piirin asiakirjojen järj.:
I varapuh.joht. kapt. Kimmo Tastula, kimmo.tastula@kokkola.,
Sävelkuja 3, 67100 Kokkola 040 – 731 3899 t. 044 780 9122
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Piirihallituksen kokous
Hallituksen tiedote
Sotilasasekilpailu
Keräysinfot
Veteraanikeräys 2010 syksy
Vuori – harjoitus
RUL: n Liittohallitus

Piirin puheenjohtaja
Rauno Hauta-aho

Joulukuu
Piirilehden 4 / 4 -10 aineisto Pääjärvelle
Itsenäisyyspäivä 6.12
Juhlapaikoilla

* järjestötoiminta, aatteellinen toiminta: jäsen kapt.ltn Risto Pouttu
risto.pouttu@kotinet.com, Törmätie 5, 69100 Kannus 050 553 8128
* sihteeri: jäsen yliltn Jani Pikkarainen
jani.pikkarainen@kotinet.com, Kalliontie 32 A 1,85500 Nivala 050 553 6828
* projektivetäjä: jäsen Matti Kivistö
matti.kivisto@jippii., Torpantie 13, 68300 Kälviä, 0400 269 200
* mediatehtävät, nettisivujen vastaava: jäsen alik Tomi Kurikkala,
tomi.kurikkala@webinfo., Hekkalankatu 3 B, 69100 Kannus 050 369 3890
Kunniapuh.joht. Kapt. V.Olavi Erikkilä,
Pikiruukintie 5, 67200 Kokkola, k. 06 – 831 3580
Toiminnanjohtaja maj. res. Antti Roiko-Jokela, antti.roikojokelakpedu.,
Raasakankatu 8, 69100 Kannus 044 – 513 1550, k 06 – 871102

6.12. mennessä
6.12. kunniavartiot
Päivitetty 24.1.2010
Antti Roiko-Jokela k-p tj

Päätoimittaja Kapt. Heikki Pääjärvi, paajarvi@multi.,
Lähdetie 4, 68600 Pietarsaari k. 06 – 724 6333, 040 – 519 9955
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Sinunkin
apuasi
tarvitaan
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.

13. Jääkäriseminaari
”Jääkärien lähtö, koulutus ja paluu”

sunnuntaina 18.4.2010
Kauhavan Kortesjärvellä
Klo 10.00 Perinnejumalanpalvelus Kortesjärven kirkossa
Saarna ja liturgia Heikki Väkiparta
Pohjanmaan sotilassoittokunta
Kortesjärven kirkkokuoro
Kunniakäynti Jääkärimuistomerkillä
Klo 11.00 Mahdollisuus ruokailuun seurakuntatalolla,
yhteisvastuulounas 8€.

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

Klo 12.00 Jääkäriseminaari
Musiikkia, Pohjanmaan sotilassoittokunta
Seminaarin avaus, Kauhavan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Mäkinen
”Jääkärien itäinen etappitie ja Hallan Jääkäripirtti”,
Kotiseutuneuvos Kalle Juntunen, Hyrynsalmi
”Rakennushistoriallisesti arvokkaan Hallan Jääkäripirtin kunnostus”,
Erikoisuunnittelija Päivi Tervonen, Metsähallitus
Kahvitauko
”Jääkärialokkaiden elämä Lockstedtin leirissä paikallisten näkökulmasta”,
Hohenlockstedtin kulttuuri- ja museoyhdistyksen puheenjohtaja Achim Jabusch,
tulkkaus Hanna Rieck
”Kenraalimajuri Wilhelm Thesleff maailman ja Suomen historian pyörteissä”,
Tohtori Yrjö Rinta-Jouppi
Seminaarin jälkeen mahdollisuus tutustua Suomen Jääkärimuseoon klo 16.30 saakka.

Tervetuloa!
Seminaarin järjestävät yhteistyössä Suomen Jääkärimuseo,
Kauhavan kaupunki ja Suomen Jääkärimuseon ystävät ry
Lisätietoja: vs. museointendentti Maaria Koivula-Talkkari,
06 2412 9834, 040 866 7048, maaria.koivula-talkkari@kauhava.

RESERVILÄISURHEILULIITON PERINNEASEMESTARUUSKILPAILU
Yleistä Päijät-Hämeen reservipiiri kutsuu Reserviläisurheiluliiton perinneasemestaruuskilpailuihin Lahteen 14.–15
.08.2010. Kilpailupaikka on Hämeen rykmentin ampumarata Hälvälässä. Kilpailun johtajana toimii Marko Patrakka.
Kilpailun valvojana ja teknisenä asiantuntijana toimii Hannu
Eskeli. Kilpailu alkaa lauantaina 14.8 klo 9.00, asetarkastus
klo 7.30 alkaen kilpailupaikalla. Sunnuntaina 15.8 kilpailu
alkaa klo 12.00 ja päättyy klo 18.00 mennessä.
Huomio:
300m kivääriammunnassa suurin sallittu kaliiberi 7,62mm
Lajit
Lauantai 14.8.
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m makuu 15 +15 ls.
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A)
150m 3-asentoinen 10+10+10 ls.
Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) kuvio 25m 30 ls
Sunnuntai 15.8.
Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) koulu 25m 30 ls
Perinnekivääri(sääntö 4.1.A) 150m kenttä 10+10 ls.
Sarjat
H, H 50, H 60 / N ja N 50 sekä joukkuekilpailu joka lajissa.
Joukkueeseen voi ilmoittaa 4 kilpailijaa, joista 3 parasta
otetaan huomioon tuloksessa. Piiri voi lähettää useampia
joukkueita. Huom. Kilpailija voi kilpailla vain yhdessä sarjassa/laji.
Osallistumismaksu 15€ / laji. Joukkuekilpailussa ei eri
maksua. Maksu 30.07.2010 mennessä oltava suoritettu piirin tilille Päijät-Hämeen reservipiiri Osuuspankki 56100720069690. Viite perinne-ase 2010
Ilmoittautumiset Vain piirit ilmoittavat kootusti osallistujansa kirjallisesti 1.7.2010 mennessä sähköpostilla

markopatrakka@phnet.fi. Yksittäisten jäsenyhdistysten
ilmoittautumisia ei huomioida. Ilmoittautumisessa tulee
olla kilpailijan nimi, sotilasarvo, sarja, piiri, ilmoittajan
yhteystiedot.
Joukkueiden kokoonpanot ilmoitetaan tai niitä muutetaan kilpailtavan lajin aamuna klo 8.00:aan mennessä
kilpailukansliassa, joka avautuu 07.30 mennessä. Jälkiilmoittautuneita otetaan tilan salliessa 9.8.lähtien. Jälkiilmoittautumismaksu on 30€ / laji.
Ratakapasiteetista johtuen rajataan osallistujien lukumääräksi 150m:n kivääriammuntaan 180 ampujaa ja 300m
kivääriammuntaan 200 ampujaa sekä kenttä kivääri 110
ampujaa. Pistooli koulu 100 ampujaa sekä kuvio 60 ampujaa. Kilpailijat sijoitetaan eriin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Eräluettelot ja muut kilpailua koskevat ohjeet lähetetään
kaikkiin reserviläispiireihin viikko ennen kilpailua. Piirit
huolehtivat informoinnista kilpailijoilleen.
Muuta Kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi tai vakuutus. Lisäksi kilpailijalla on oltava tosite siitä,
että on jonkin reserviläisjärjestön tai killan jäsen. Kyseiset
dokumentit tullaan tarkastamaan ennen kilpailun alkua
ja jos jotakin puuttuu niin kilpailija ei ammu. Kilpailussa
käytetään vain järjestäjän jakamia nilkkatyynyjä sekä
ampumamattoja (malliSA). Ratakaukoputkien käyttö on
sallittu. Radalla on mahdollisuus kenttämuonitukseen sekä
bufettipalveluihin omakustannus hinnoin. Kilpailijoiden
tulee perehtyä tarkoin perinneaseammunnan sääntöihin ja
noudattaa niitä!Lisätietoja kilpailuista antaa Marko Patrakka markopatrakka@phnet.fi tai 050-5570761
Tervetuloa Päijät-Hämeeseen!

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

Kyrkoesplanaden 22
Källarvåningen
Kirkkopuistikko 22
Kellarikerros

Öppet / avoinna

Tulossa erikoisnäyttely
2.5. lähtien:
"Talvisodan aikainen
Merenkurkun jäätie"

31.5. saakka:
Sö/su kl./klo: 14:00–16:00
1.6. alkaen arkisin/vardag. klo/kl. 10:00–16:00

Grupper/ryhmät enligt överenskommels/sopimuksen mukaan.
tel. / puh. (06) 3129 894.
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Kainuun Prikaatin varusmiehet valmiina siirtymään keräystoimintaan.

1/2010 — 17

Nylands Brigad:n varusmiehet valmiina keräykseen.

Veteraanikeräys 2010 käynnistyi Vaasan
keräyspiirissä myönteisesti
Kerääjiksi saadut varusmiehet Uudenmaan Prikaatista
(Nylands Brigad) ja Kainuun Prikaatista hoitivat
kunniatehtävän mallikkaasti
maakuntamme suurimmissaa keskuksissa.
Perjantaina 12.3. suoritettin keräys Pietarsaaressa, Uudessakaarlepyyssä,
Vöyrillä, Vaasan ja Mustasaaren alueella, Maalahdessa
ja Närpiö-Kaskinen alueella
sekä Kristiinankaupungissa.
Kerääjinä oli myös edellisvuosia enemmän eri maanpuolustusjärjestöjen jäseniä
eristyisesti lauantaina 13.3.,
Talvisodan päättymisen 70vuotismuistopäivänä.
Keräystulos näyttäisi
myös nousevan vähintään
viime vuoden tasolle, jopa
pientä nousua ennakoiden.
Kevään kuluessa keräystapahtumat jatkuvat vielä
muutamilla paikkakunnilla
ja myös MARSKIN merkkiä myydään veteraaniemme
hyväksi. Palaamme tuloksiin
lehtemme seuraavassa numerossa kesäkuussa.
"Kansan käsi on karttuisa",
kuten sanonta kuuluu, joten
suurin kiitos kuuluu kaikille
keräykseeen lahjoittaneille
tai MARSKIN merkin ostaneille tahoille.

Uudenmaan Prikaatin
keräysjoukkue valmiina
toimintaan, johon heidät
lähetti keräyksen tilannepäivystäjä luutnantti
(res) Kaj Sandström.

"Voitte olla ylpeitä tästä kunniatehtävästä, kun lähdette keräystä suorittamaan",
lausui sotainvalidi Krister Holmlund UUDPR:n varusmiehille, tuodessaan heille
sotaveteraanien tervehdyksen. Itse hän menetti oikean jalkansa Karjalan Kannaksella jatkosodan rajuissa taisteluissa kevätkesällä 1944.

Pietarsaaren keräyksen johtokaksikko Matti Ranta
ja Rauno Hauta-Aho.

Rintamaveteraanien
kuulumisia

Kainuun Prikaatista keräykseen saapuneet varusmiehet kuuntelevat erityisen
tarkaavaisina, kun Vaasan Rintama- ja sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja,
kamarineuvos Veikko Kurkiala kertoo veteraaniemme taisteluista, jotka loivat
mahdollisuuden itsänäisyyden sälyttämiseen. Kiitosten kera hän kannusti
varusmiehiä keäystoimintaan. Sillä on sotaveteraanien avustustoiminnassa
suuriarvoinen merkitys.

Rintamaveteraaniliiton
Oulun liittokokouksessa
6.6.2009 julkistettiin liiton
45-vuotisen toiminnan johdosta, liittohallituksen perustama, uusi rintamerkki.
Rintamerkissä on sinisessä
Yrjön ristissä kullattu reunus; ristin keskellä valkoinen miehistökokardi, jossa
valkoisen ympyrän sisällä
sininen rengas-kokardin
reunukset hopeaa; ristin
sakaroiden välissä kullatut
tammenlehdet; pystysakaroissa ylhäällä Rintamaveteraaniliiton tunnus ja alhaalla
vuosia osoittava XLV. Rin-

Rintamaveteraaniliiton
uusi rintamerkki.

tamerkki edustaa yhteenkuuluvuutta, jota osoittavat
sodanajan kokardi, tammenlehvät ja liiton tunnus.
Rintamerkki voidaan
myöntää liiton jäsenelle tai
ulkopuoliselle merkittävästä toiminnasta rintamaveteraanien ja heidän järjestönsä
hyväksi.

Pietarsaaressa
muistettiin tekijöitä
Joulun alla Pietarsaaren Rintamaveteraanien puurojuhlassa Seurakuntakeskuksessa jakoi Pohjanmaan piirin
puheenjohtaja Jaakko Puska
myönnetyt rintamerkit seuraaville jäsenille tunnustuksena liiton tarkoitusperien
edistämisestä ja liiton sekä
yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä; Hanhimäki Rauha,
Kaski Paavo, Korhonen Arvo, Leskinen David, Pohjonen Eila (ei ollut paikalla),
Tuisku Jaakko ja Koivuniemi Alpo (kannatusjäsen).

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Keski-Pohjanmaan KOTU-palsta

Ensimmäinen toimintavuosi on alkanut
Yksikön edessä on vilkas ja
haasteellinen toimintavuosi.
KOTU-yksikkö vastaa liki
80 kurssin toteuttamisesta kuluvan vuoden aikana.
Vaikka yksikön järjestämän
koulutuksen painopiste on
selkeästi sotilaallisessa koulutuksessa, kuuluu koulutustarjontaan myös useita mielenkiintoisia turvallisuusalan
kursseja.
Kaikkia kursseja yhdistää
se, että yksikön toimintaan
ja kurssien suunnitteluun sekä toteutukseen sitoutuneet
kouluttajat tuovat kursseille
runsaasti sellaista ammattitaitoa, jota ei aiemmin ole
saatu suunnitelmallisesti ja
tavoitteellisesti maanpuolustuspiirin käyttöön. Tämä
varmasti näkyy kurssien
laadussa!
Yksikön henkilöstön
määrä on vakiintunut
Maaliskuun alussa yksikön
vahvuus oli 104 henkilöä,
joista miehiä on 92 prosenttia ja naisia 8 prosenttia.
Alueellisesti yksikön henkilöstö jakautuu seuraavasti.
Kokkola 27,5 prosenttia, Kalajokilaakso 26,9 %, Lestijokilaakso 8,7 %, Perhonjokilaakso 11,6 % ja Pietarsaaren
seutu 16,3 %. Ruotsinkielisiä yksikön kouluttajista on
15 prosenttia.
Vaikka yksikön henkilöstön määrä on erittäin hyvä,
on meidän tehostettava naisten rekrytointia etenkin varautumis- ja turvallisuusalan
kouluttajatehtäviin.

KOTU:n järjestämän koulutuksen painopiste on sotilaallisessa koulutuksessa.

Info-tilaisuudessa
päivitettiin tietoja ja
visioitiin tulevaa
KOTU-yksikön info-tilaisuus pidettiin Kokkolan
kaupungintalolla 25.2.2010.
Tilaisuuteen oli päässyt reilu
kolmasosa yksikön henkilöstöstä.
Yksikön ajankohtaiskatsauksen jälkeen osastot
pitivät omat suunnittelukokouksensa, joiden aikana
pohdittiin muun muassa yk-

sikön sisäisen tiedottamisen
kehittämistä, täydennyskoulutustarpeita ja vuoden 2011
koulutustarjontaa.
KOTU-infossa alkanutta
suunnittelutyötä jatketaan
vielä kevään aikana osastoittain järjestettävissä täydennyskoulutus- ja suunnittelutilaisuuksissa.

Keväällä monipuolista
täydennyskoulutusta
Vuoden aikana yksikön henkilöstölle järjestetään yhteensä 16 täydennyskoulutustapahtumaa. Tiedot tapahtumista löytyvät internetistä
MPK:n koulutustarjonnasta
ja yksikön kotisivuilta.
Täydennyskoulutustapahtumia voidaan tarvittaessa
järjestää lisää lyhyelläkin varoitusajalla, mikäli akuutteja
koulutustarpeita syntyy.

KOTU-yksikölle
internet on keskeinen
tiedonvälityskanava
Ajantasaista tietoa yksikön
toiminnasta löytyy yksikön
kotisivuilta, jotka löytyvät
piirin sivujen kautta. Kotisivuilta löytyy yksikön
esittelyn lisäksi kouluttajien
toiminnan kannalta keskeisiä
lomakkeita ja ohjeita sekä
ajankohtaisia tiedotteita.
Sotilaskoulutus-, siviilikoulutus- ja tukiosastolle

on luotu kurssitarjontaan
täydennyskoulutuskurssit,
joiden kautta osastonjohtajat
kykenevät helposti lähettämään sähköpostia osastonsa
henkilöstölle ja liittämään
kurssin opetusmateriaaliin
kouluttajien tarvitsemaa aineistoa.
Lisäksi osastojen henkilöstö voi hyödyntää kurssien blogeja keskinäisessä
tiedonvaihdossa. Pääosa
vuoden aikana toteutettavista osastojen täydennyskoulutuksista järjestetään näiden kurssien kautta. Kurssit
löytyvät kirjautumalla sisään
MPK:n kotisivuille ja avaamalla viimeisimmät koulutukset.
MPK:n kotisivuille kirjautumisen kautta löytyy myös
KOTU:n henkilöstölle luotu kirjasto. Kirjasto-linkki
löytyy sivun vasemmasta
alalaidasta. Kirjastosta löytyy mm. MPK:n valtakunnallisten tyyppikurssien
kuvaukset ja kurssien toteuttamisen kannalta keskeisimmät lomakkeet. Käykääpä
tutustumassa!
Hyvät ideat kiertoon!
Jos yksikön henkilöstölle
tulee hyviä kehitysideoita
yksikön toimintaan, koulutustarjontaan tai vaikkapa
kotisivuihin liittyen, niin
ottakaa rohkeasti yhteyttä
osastonjohtajiin tai piiripäällikköön. Yhdessä teemme toimivan ja tehokkaan
yksikön!
Piiripäällikkö
Jukka Torppa

ZILI zili, BUM pum.. se toinen osa.

Autokiltalaiset opintiellä Lohtajan Vattajalla!
2.2.10 on tiistai ja kello 17 ja risat,
Autojoukkojen Keski-Pohjanmaan
Killan Kotu-kuljetusryhmä kokoontumassa niin sanotulle Zil- kurssille.
Lunta sataa sekä sopivat kymmenkunta pakkasastetta, perinteinen säätila Zil-kurssille. Eipä kolmiakselista
kuusipyörävetoista, neuvostoliittolais-valmisteista maastokuorma-autoa mitkään jäät ja lumet pahemmin
haittaa. Ei myöskään sydäntalven
pimeys, näissä malleissa on ihan
kelvolliset ”ulkovalotkin”!
Historian kirjoihin siirtyneen vuoden 2009 käsikirjoituksia noudatellen
polkaistaan homma käyntiin, mutta
nyt ovat asialla nuoremmat kuljettajalupaukset, aivan kuin ne kuuluisat
” kolme muskettisoturia” Okkonen,
Kuosmanen ja Vatka! Me vanhemmat parrat jäimme taka-alalle, kuunteluoppilaiksi ja jonkinlaisiksi tiedonjanoisiksi tukihenkilöiksi?
Autokillan puheenjohtaja vääpeli
Ari Olli piteli kurssinjohtajan ohjaksia, ”Zili-guru” Reima Kokkomäki
huolehti tekniikan osaamisesta ja
luutnantti Jarmo Heikkilä Hämeenlinnan Panssariprikaatista arvosteli
ajosuoritukset! Kaikki suoritukset

tuli hyväksyttyä, paperit ja pahvit
saapuvat aikanaan paluupostissa!
Ltn Heikkilä ”tsemppasi” nuoria
miehiä, ”hyviä kuskeja…aivan kuin
olisi itse ollut puikoissa”! Näillä näkymin luutnantti Jarmo Heikkilä oli
viimeistä kertaa vastaanottamassa
tutkintoa, kevätauringon myötä eläkepäivät kutsuvat. Autojoukkojen
Keski-Pohjanmaan kilta haluaa toivottaa Jarmolle leppoisia eläkepäiviä!
Kun hommat oli saatu niin sanotusti
pakettiin, päätettiin tilaisuus Autokillan tarjoamiin pullakahveihin. Keskusteltiin ja paranneltiin maailmaa,
niin kuin on tapana sanoa?
Hyvissä ajoin ennen kello 21:tä
olimme valmiit kotiinlähtöön, ovet
kiinni ja mars majoille kiltaveljet.
Näin oli jälleen yksi autokillan kursseja siirretty historiaan. Eipä muuta
kuin kevään odottelua ja valoisia
talvipäiviä.
Kuvia ja sanailua värkkäsi
Eero Muhonen

Reserviläiset tutustumassa
Zil-maastokuorma-autoon.

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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1/2010 — 19
Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien piiri ry:n

KEVÄTKOKOUS 2010
Aika:

ma 19.4.2010

Paikka:
Kannuksen kaupungintalo
17:30 – 18:00 Piirihallituksen kokous
18:00 – 19:00 Keski-Pohjanmaan
Reserviupseeripiiri ry:n
kevätkokous
Keski-Pohjanmaan
Reserviläispiiri ry:n
kevätkokous
19:00 – 20:00 Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien piiri ry:n
kevätkokous

1ErAutok:n historian pienimmistä saapumiseristä odottaa reserviin pääsyä.

Tervetuloa!

Hallitukset

Autokilta Kajaanissa
Kainuun Prikaatin komentajan ja esikuntapäällikön
vaihtovastaanotto 31.12.09.
varuskuntakerholla Kajaanissa.
Kainuun Prikaatin komentaja prikaatinkenraali Sakari
Honkamaa luovutti tehtävät
seuraajalleen eversti Jukka
Ojalalle, samoin esikuntapäällikkö Matti Pesonen
luovutti tehtävät everstiluutnantti Petteri Koskiselle.
Vuodenvaihteen tilaisuuteen Kainuun Prikaatin varuskuntakerholle, oli kutsuttuna Autokillan edustajana
puheenjohtaja Ari Olli.
Varusmiesten/naisten kotiuttamistilaisuus 1ErAuto
komppaniassa, Hoikankankaan varuskunnassa Kajaanissa. 8.1.10. Autojoukkojen

Keski-Pohjanmaan Kilta ry
oli tilaisuudessa mukana.
Pohjanlahden rannikon
-30 asteen kirkkaasta ja purevasta pakkasesta, Kainuun
-23 asteen sumupilviseen
kohtuullisuuteen. Suomi
on ihmeellinen myös sääolosuhteissa, niin poikittain
kuin pitkittäinkin!
Kello 10.00 aloiteltiin
tilaisuus Autokomppanian
auditoriossa. Tällä kertaa
oli kotiuttamisvuorossa ainoastaan 15 varusmiestä ja
1 nainen, siis yhteensä 16.
Komppanian päällikkö kapteeni Ari Kajanus kertoi, että
”olisi kyseessä historian pienin kotiutusryhmä”? Näiltä
osin hieman poikkeuksellinen tapahtuma, mutta tulevaisuus näyttää jo aivan

toisenlaista suuntaa.
Perinteiseen tapaan jaettiin palkinnot ja kunniakirjat, sekä naulattiin laatat
kunniatauluihin ja tilaisuus
päätettiin passien/todistusten
jakoon.
Autojoukkojen Killan
esittelyn ja puheenvuoron
käytti kiltamestari Eero
Muhonen.
Komppanian päällikkö
kapteeni Ari Kajanus luovutti, seuraavat kunnianosoitukset. MP-mitali +
esinepalkinto: alik. Miki
Kiviluoma, Teuva. Paras
moottori-johtaja: kers. Janne
Huttunen, Joensuu. Kainuun
Prikaatin mitali: Paras johtaja, alik. Henna Savolainen,
Nilsiä.Paras taistelija: Juho
Heikkilä, Raahe. Kokkolan

sotilaskoti stipendi: Markus
Liias, Kalajoki. Sotilaskodin stipendi: Juho Soininen,
Kuopio.
Autojoukkojen KeskiPohjanmaan Kilta ry puukko
ja kunniakirja: Ville Kilpiö,
Seinäjoki. Palkinnon luovutti Autokillan kiltamestari Eero Muhonen.
Keskusteltiin tilaisuuden
päätyttyä henkilökunnan
kanssa, katseet ovat jo käännetty tulevaisuutta kohden.
Autokomppaniassa on päällikön vaihtuminen, noin kolmen viikon kuluttua. Seuraajakin on jo tiedossa…
Näillä näkymin, hyvä ja
perinteinen yhteistyömme
jatkuu tulevaisuudessakin.
Kuva ja teksti
Eero Muhonen

Kokkolan Reserviupseerit ry:n
toimihenkilöt 2010
Puheenjohtaja ja postin
saaja ylil asianajaja Kari
Autio Kaustarinkatu 48 as 7,
67100 Kokkola, asianajaja.
autio@elisanet. 0400-448
240, 06-834 9441
Varapuheenjohtaja maj
KTM, ins Keijo Knuuttila
Viherlaaksontie 14, 67700
Kokkola, keijo.knuuttila@
netikka.fi 050-511 5905,
06-831 1966
Sihteeri ins-ylil Dipl.
ins.Esa Kaustinen Kevättie 1, 67200 Kokkola, esa.
kaustinen@netikka. 050669593
Koulutus-, lippu- ja
nuorisoupseeri kapt paikallisjoht. Perttu Marttila Puistokatu 4, 67100 Kokkola,
perttu.marttila@kolumbus.
fi 06-822 5555, 044-736
5555
Urheiluupseeri ylil prosessinhoitaja Osmo Saarinen
Pajukuja 11, 67400 Kokkola, osmo.saarinen@netikka.
 040-7184930
Ampumaupseeri ylil insinööri Jaakko Kemppainen
Holminkatu 7, 67200 Kokkola, jaakko.kemppainen@
componenta.com, 06-822
0782, 050-593 9507
Tiedotusupseeri maj pan-

kinjoht. Kimmo Peuranto
Vaatturinkatu 17 A 1, 67100
Kokkola, kimmo.peuranto@
op., 06-831 6054, 050-528
9995
Taloudenhoitaja kapt
talousjohtaja Ensio Korkeasaari Torikatu 16 A 7,
67100 Kokkola, ensio.korkeasaari@palmberg.com
0400-367 075
Kerhomestari vänr sairaanhoitaja Pasi Paasila
Pohjoinen Vattungintie 20,
68550 Öja, pasi.paasila@
tk.kokkola. 0400-911 043

Yhdistyksen
painopistealueet
vuonna 2010:
Yksi yleisöllekin avoin
sotilasaiheinen esitelmä
16.2.2010
Yhdistymishankkeiden
loppuun saattaminen Kälviän Reserviupseerikerho ry:n
kanssa.
Jäsenmäärän kasvattaminen Kälviän liitoksen kanssa
40:llä
Kokoukset pidetään, 2
vuosikokousta, 6 hallituksen
kokousta ja 6 kerhoiltaa.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010
Yhdistyksen kotisivujen toteuttaminen internetiin.
Uusien jäsenten rekrytointi yhdistykseen.
Nuorille upseereille suunnattua toimintaa.
MPK ry:n koulutusmahdollisuuksien hyödyntäminen. Kerho maksaa jäsentensä kurssimaksut maanpuolustuskoulutukseen.
Yhteistyön tiivistäminen
Kokkolan Reserviläisten
ja muiden piirin alueella
toimivien reserviläisyhdistysten kanssa.
Kunniavartioiden järjestäminen kaatuneiden muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä
ja jouluaattona.
Osallistutaan veteraanikeräyksen järjestelyihin ha
heidän joululehden myyntiin.
Kerhon omaisuuden taltioinnin jatkaminen.
Piirilehden hyödyntäminen positiivisen julkisuuden
luomiseksi sekä toiminnasta
tiedottamiseen.
Kuntaliitosten vaikutusten selvittäminen kerhoon.
12.1.hallituksen järjestäytymiskokous

16.2. Esitelmätilaisuus,
Juhani Vakkuri
2.3. hallituksen kokous,
kevätkokouksen valmistelu
16.3. kevätkokous
5.5. reserviläisammunta,
Kokkolan ampumarata
16.5. kaatuneitten muistopäivän kunniavartiot ja
lippulinna
26.5. pistooliammunta,
Kokkolan ampumarata
7.5. –24.9. reserviläisammunnat perjantaisin kello
18–20 Kokkolan ampumaradalla, omat aseet
Kesällä ei muuta omaa
järjestettyä toimintaa. Osallistutaan kuntorasteille ja
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piirin järjestämiin tapahtumiin.
Reserviläisammuntaa,
Kokkolan ampumarata
14.9. hallituksen kokous
16.11. syyskokous
6.12. itsenäisyyspäivän
kunniavartiot ja lippulinna
24.12. jouluaaton kunniavartiot
Reserviläisammunnat,
talvikausi.

Kannuksen Reserviläisten ja
Reserviupseerikerhon
sääntömääräiset KEVÄTKOKOUKSET

30.4.2010 klo 18.00 Eskopuun ruokalassa

Tervetuloa!

Hallitukset

Vaasan Maanpuolustusnaiset ry:n
Kevätkokous

pidetään
keskiviikkona 24.3.2010 klo 18.00
Vaasan suomalaisen seurakunnan
pienessä seurakuntasalissa Koulukatu 26.

Kokousta ennen seurakuntapastori Eija Kasari
kertoo seurakunnan toiminnasta ja Pohjanmaan
Aluetoimiston päällikkö Tapio Luukkainen tiedottaa Pohjanmaan sotilasläänin Esikunnan, LänsiSuomen sotilasläänin v. 2010 alusta tulleista muutoksista.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Vaasan Reserviupseeripiiri –
Vasa Reservofcersdistrikt ry:n

KEVÄTKOKOUS

sääntömääräinen
pidetään Vaasan Sotilaskodissa
keskiviikkona 24.3.2010 klo 20:00 alkaen.
Käsitellään sääntöjen 10 §:n kevätkokoukselle
määräämät asiat.
Hallituksen kokous klo 18:00 – 18:30.
Klo 18:30 kanslianeuvos Holger Strandberg
pitää esitelmän aiheenaan
SELVIYDYIMME TALVISODASTA –
VI KLARADE VINTERKRIGET
Esitelmätilaisuus on avoin yleisölle.
Kahvitarjoilu klo 18:00 alkaen.

TERVETULOA!

Hallitus
Raimo Latvala
puheenjohtaja

RESERVILÄISSENIORIT 60+
Lähdemme 28.5.2010 Kauhavalle Lentosotakoululle avoimienovien päivänä. Kuljetus
pikkubussilla,reitti Kannus – Kokkola – Pietarsaari – Kauhava, hinta 20 euroa
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 21.5.2010
Veikko Kiviselle 0500–689 456

Pohjanmaan Maanpuolustaja

20 — 1 /2010
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Autojoukkojen Keski-Pohjanmaan kilta
vieraili Parolassa ja Hämeenlinnassa
Perinteeksi muodostuneet
autokillan syysvierailut jatkuvat, nyt matka suuntautui
Kanta-Hämeen kauniisiin
maisemiin. 10.10. aamupäivällä suuntasimme Parolannummen varuskuntaan
ja siellä Panssariprikaatiin
ja 4:n Erilliseen Autokomppaniaan, josta matka jatkui
päivän päätteeksi Panssarimuseoon.
Yövyimme Hämeenlinnan
keskustassa Sokos hotelli
Vaakunan suojissa, josta
jatkoimme vierailua 11.10.
keskustan tuntumassa, aivan Hämeen linnan kupeessa olevaan Tykistömuseoon.
Sinne myös päättyy tämänkertainen vierailumme, jätimme taaksemme Hämeen
maisemat ja suuntasimme
kotimatkalle kohden Pohjanmaan lakeuksia
Tarina alkaa…
Kokkolan linja-autoasema ja kello on muutamaa
minuuttia vaille 6.00, on pimeää ja pari astetta pakkasta.
Kiipeää pikkubussin rattaille
viisi kiltaveljeä ja pari kauniimman sukupuolen edustajaa, ohjaimissa tukevasti
Sorjosen Harri.
Harri on jo noutanut kulkuneuvon Ylivieskasta, sama
jolla matkailimme edellisen
viimesyksyisen Tikkakosken
reissun, Ylivieskan MM Karavaanin pikkubussi ”Volkkari”, aivan mainio laite
meidän käyttöömme.
Kello lähentelee kahdeksaa, paikka Jalasjärven
Juustoportti ja sopivasti
aamukahvin aika. Aurinko
nousee pilvettömälle taivaalle, pakkasta -4 astetta
kertovat mittarit.
Eipä siinä kummempaa,
kuin jälleen menoksi, Harri potkaisee ”turbon viheltämään”, matka jatkuu ja
maisema vaihtuu.
Pikapysähdys Yöjärvellä,
toinen naismatkustajistamme
jää pois, sovitun ohjelman
mukaan. Noin seitsemän
veljestä jatkaa matkaa, onneksi ei sentään seinähullua?
Sallittakoon tämä sanaleikki,
onhan 10.10 Aleksis Kiven
päivä ja suomalaisen kirjallisuuden päivä. Allekirjoittanut kuuluu kyllä ryhmään
”omituiset höpöttäjät”!
Aivan aikataulun mukaan
saavumme Parolannummen
varuskunnan portille, siellä
ovat jo odottelemassa kil-

Renault FT-17, Suomen puolustusvoimien ensimmäinen panssarivaunu. Kuva:
Eero Muhonen.

tamme puheenjohtaja Ari
Olli ja varapuheenjohtaja
Matti Tenkula joukkoineen,
he ovat saapuneet hieman
eri suunnalta ja omilla kulkuneuvoilla.
Ltn Luoma ottaa vieraat
vastaan ja johdattaa varuskunnan ruokalaan, jossa nautimme sotilaallisen lounaan
ja jälkiruokana pullakahvit.
Tässä vaiheessa yllättää ”satunnaisia matkailijoita”, että
vierailijoita on paikalla myös
muualta kuin Pohjanmaalta,
varsinkin naispuolisien vieraiden määrä?
Ennen puoltapäivää siirryimme Panssariprikaatin
koulutusluokkaan, jossa ltn
Luoma ja kapt Viitala esitteli
yksikön toimintaa ja koulutusta.
Mielenkiintoisen ja seikkaperäisen esityksen jälkeen
siirryimme tutustumaan erilaisiin opetusmateriaaleihin,
simulaattoreita, moottoreita, aseistusta, kaikkea mitä
panssarivaunut sisältää ja
mitä sen miehistöltä vaaditaan!
”Umpiluillekin” kävi
selväksi, että panssarivaunun kuljettaminen ei ole
yksilösuorittamista, vaan
joukkuepeliä ja yhteistyötä!
Tämän takia ovat pääsyvaatimuksetkin tiukat, seula on

Pietarsaaren reserviupseerikerho

KEVÄTKOKOUS
Hotelli Polariksessa ti. 30.03.2010.
Ennen kokousta pitää evl. Jukka Nikkari esitelmän,
jonka aiheena Kansainväliset miinasopimukset.
Esitelmän jälkeen on aikaa varattu aselakikeskusteluun.
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 18.00
Esitelmätilaisuuteen on kaikilla vapaa pääsy.

harvinaisen tiheä!
Kun on kyseessä joukkuepeli, on harjoittelu kaiken
A ja O. ”Harjoittelu tekee
mestarin ja mestari harjoittelee usein”, on joku viisas
lausahtanut!
Ehkä nykyajan nuorelle
jotka on ”tuttipulloiästä”
saakka pelanneet tietokonepelejä, asiat ovat huomattavasti helpompi sisäistää?
Myös panssariajoneuvoja
on moneen eri tarkoitukseen,
erilaisiin olosuhteisiin ja tehtäviin soveltuvia.
Myös panssaritorjunta on
keskeinen asia, ei ole sellaista panssaria keksitty, jota ei
rikki saada tai sen toiminta
eliminoitua! Nykypäivän
teknologia on kilpajuoksua
tälläkin alueella.
Lopuksi saimme tutustua
viimeisimpiin maahamme
hankittuihin Leopard panssarivaunuihin, kurkistella
sisäpuolelle ja ihmetellä
tekniikan kehittymistä. Kuviakin otettiin, sen mitä ehdittiin.
Aivan mahtava syyspäivä
meneillään, aurinko paistaa ja 8-9 astetta lämmintä,
kellon osoitellessa 13:a.
Jätämme Panssariprikaatin
ja kiittelemme opastamme
Ltn Luomaa, siirrymme 4Er.
AutoK:n vieraaksi komp-

panian päällikkö kapteeni
Risto Leinosen toivottaessa
tervetulleeksi. Kapteeni Leinonen esitteli komppanian
historiaa ja toimintaa, sekä
tämän päivän koulutusta.
Lopuksi Autokillan puheenjohtaja Ari Olli luovutti killan standardin kapteeni
Risto Leinoselle.
Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, vierailimme
Autokomppanian autohalleilla, katsomassa heidän
käyttämäänsä autokalustoa.
Niin kuin aina, aikataulu
on kireähkö. Panssarimuseo
on seuraavana vuorossa,
myöhästymme ehkä muutaman minuutin, kello on
hieman ylitse 15.00.
Eipä juuri kahvia ehtinyt
juomaan kun museon johtaja Markku Uoti toivotti meidät tervetulleeksi Parolan
ainutlaatuiseen 18.6.1961
yleisölle avattuun Panssarimuseoon.
Markku Uoti kertoi panssaroidun kaluston historiaa
alkaen vuonna 1919 hankitusta Renault-vaunusta, aina
tämän päivän tilanteeseen
saakka! Tuhti paketti Suomen sotahistoriaa, ilman
korulauseita ja sivistyssanoja, esitys tuskin jätti ketään
kylmäksi?
Sodat käyneiden isiemme

Jakobstads reservofcersklubbs

VÅRMÖTE
Plats:Hotelli Polaris; Edsevö ti. 30.03.2010.
Före vårmötet håller övl Jukka Nikkari
ett föredrag om Internationella avtal
om användadet av minor
Efter föredraget nns det tid för diskussion
kring vapenlagen.
Tillfället börjar kl. 18.00 med kaffe och bulla
Föredraget är öppet för alla intresserade.

ja esi-isiemme kertomukset
siitä, kuinka pelottomat sotajermut tuhosivat vihollisen
panssareita, eivät aina täysin
pidä paikkaansa, niihin on
ajan mittaan lisätty melkoinen ”sotalisä”! Mutta suotakoon se heille, joskus vain
on totuus taruakin ihmeellisempää!
Alueen ja siellä olevan
näyttelykalustoon tutustumiseen mielestäni jäi liian lyhyt
aika? Kalustoa on paljon ja
laajalla alueella, toinen toistaan mielenkiintoisempia.
Kun hieman ennen kello
17:ää poistumme paikalta,
jää päällimmäiseksi ajatus,
”tänne täytyy palata uudelleen”!
Seuraavana olikin sitten
siirtyminen Hämeenlinnan
Sokos Hotelli Vaakunaan,
majoittumiset ja lepäilyt,
siitä vapaamuotoiseen ohjelmaan.
Päivällinen ”pidemmällä
kaavalla” ja nautitaan muutama ansaittu ”huurteinen”,
juttu luistaa perinteiseen Autokillan tapaan.
Sunnuntai ja 11.10. aloitetaan aamupalalla, aivan
mahtava aurinkoinen aamu,
muutama pakkasaste on saanut nurmikot huurteiseksi ja
autojen lasit jäätymään.
Jää hyvää aikaa lepäilyyn
ja huoneiden luovutukseen,
sekä siirtymiseen matkamme
viimeiseen kohteeseen.
Kello 11.00 Tykistömuseo, Linnankasarmi aivan
Hämeen linnan kupeessa,
astumme sisään ja kierros
alkaa.
Tykistön historia juontaa
aina 1400- ja 1600-luvuille
saakka, siitä nykypäivään
mahtuu monenlaista kalustoa ja kertomuksia.
Jälleen on todettava, että
kokonaisuus on niin laaja ja
monipuolinen, sekä laajalla
alueella. Muutaman tunnin
kierros ei riitä muuta kuin
pintapuoliseen tarkkailuun,

jos edes kaikkea sitäkään?
Näin matkakertomuksen
välityksellä ei voi oikein
näkemäänsä ja tunnelmia
välittää lukijoille, ne täytyy
itse nähdä ja kokea. Mutta,
kuvia löytyy, jotka kertovat
enemmän kuin ne kuuluisat
tuhat sanaa.
Suosittelen käyntiä tutustumassa itse kohteisiin, jos
siihen on mahdollisuutta.
Varatkaa aikaa, sen neuvon voi vilpittömästi antaa!
Kellon lähennellessä 13.00
jätämme historian havinan
taaksemme ja siirrymme todellisuuteen. Tiiriön ABCasemalla tankataan autot ja
miehet kotimatkaa varten.
Porukka hajaantuu eri
suunnille, näin on vierailun
virallinen osuus päätöksessään. Sorjosen Harri istuu
kuskipukille, kun on jo valmiiksi säädöt kohdallaan,
suunta kohden Kokkolaa.
Viimeinen kahvitauko Jalasjärven Juustoportissa kello
16 ja 30 noin.
Kello 18 jälkeen Kokkolassa linja-autoasemalla todetaan matka päättyneeksi.
Harri jatkaa tosin vielä auton
luovutukseen Ylivieskaan.
Matka oli onnistunut kaikilta osiltaan, myös säänhaltija oli suotuisa matkamme
onnistumiseen. Paljon nähtiin ja kuultiin, mutta paljon
jäi vielä näkemättäkin!
Yhteenvetona matkasta
voi esittää kysymyksen, ”mitä yhteistä on Autokillalla ja
vierailumme kohteilla”? Jokainen yksikö tarvitsee niitä
hyviä kuljettajia, ilman autoja ei hommat toimi, olipa kyseessä mikä aselaji tahansa!
Näin on jälleen yksi Autokillan mielenkiintoisista
matkoista siirtynyt historian
lehdille.
Parhaimmat kiitokset,
kaikille mukana olleille ja
etenkin matkan vastuunkantajille!
Eero Muhonen.

Kevät lähestyy, aseet
ammuntakuntoon!
Kevään lähestyessä alkaa
ampujien mielessä liikkua
tuleva ampumaratakausi.
Vaikka Kauhajoen valitettavan tapahtuman jälkeen on
joillekin lainlaatijoille tullut
harmillinen ”kiima” kieltää
aseiden ja nimenomaan reserviläisammunnoissa käytettävien asetyyppien hankinta- ja
jopa aikaisemmin luvallisesti
hankittujen aseiden hallussapito-oikeus, niin vielä tällä
hetkellä on lupa harrastaa.
Kuitenkin uskon ja toivon
päättäjien rauhoittuvan, ja
niin sanottujen aseiden vastaisten voimien tulevan vähenemään. Järki sekä isänmaallisuus lopulta voittavat.
Keväällä alkavat jälleen
ammunnat. Tervetuloa mukaan! Harrastetaan hienoa

lajia ainakin niin kauan, kun
se on mahdollista.
Mikäli tulevaisuudessa aselupia aletaan peruuttaa ammuntaa harrastamattomilta,
on harrastus ja nimenomaan
kilpailuissa kulkeminen paras osoitus aktiivisuuden
säilyttämisestä.
Itse ammuntaa kymmeniä
vuosia harrastaneena, en ole
lajin parissa tavannut, kuin
ksua ja kurinalaista porukkaa.
Ollaan yhteydessä!
Ammunnasta Kokkolan
Reserviläisissä vastaa Crister
Eriksson p. 040 552 5269
Keväisin
reserviläisterveisin
Pj. Matti Kivistö,
p. 0400 269200

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Autojoukkokiltojen Liitto ry vuosikokous
14.3.2010 Kokkolassa hotelli Kaarlessa

1/2010 — 21

MPK:n Meripuolustuspiiri /
Kokkolan meriosasto onnittelee

24.4.2010
Autojoukkojen Keski-Pohjanmaan Kilta Ry oli saanut
haastavan tehtävän, toimia
liiton vuosikokouksen isäntänä!
Sunnuntaina 14.3. olivat
”kiltaveljet” ympäri Suomen
saapuneet hotelli Kaarleen.
Tulokahvien jälkeen noin
kello 12.00 toivotti kiltamme puheenjohtaja Ari Olli
vieraat tervetulleeksi Kokkolaan.
Liiton puheenjohtaja Hannu Mäkilä Turusta avasi kokoussarjan toivottaen kaikki osallistujat lämpimästi
tervetulleeksi. Liiton hallitus vetäytyi kokoukseensa
ja me ulkopuoliset jäimme
vapaan seurustelun piiriin,
kertomaan kuulumisia ja
parantamaan maailmaa.
Noin kello 12.30 jälkeen
melkeinpä aikataulun mukaan, ryhmittäydyimme autoihin ja aloitimme kaupunkikierroksen. Oppaanamme
toimi yksi kiltamme kunniajäsenistä, Risto Klemola,
hänellä kun sattuu olemaan
vahvaa tietoa kotikaupunkimme historiasta.
Aloitamme kierroksen
nykyiseltä teatteritalolta,
Vartiolinnalta, joka alkujaan on ollut suojeluskuntatalo! Sieltä matka jatkuu
englantilais-venevajalle (vitriiniin) ja kiertokäyntimme
päätteeksi Kotirintamanaisten muistomerkille. Muistomerkin historian esitteli
Risto Klemola hotelli Kaarlen sisätiloissa. Valitettavasti
runsasluminen talvi hankaloitti kierrostamme, yöllä
satanut reipas lumikerros
vaikeutti tilannetta entisestään. Toivottavasti saimme

60 vuotta täyttävää

sotilasmestari Peter
Kokkolassa.

Buddasta,

Pietarsaaren seudun reserviläiset ry.

KEVÄTKOKOUS 8.4.2010 klo 18.00
sotainvalidien tiloissa,
Perämiehenkatu 1 Pietarsaari

Jakobstadsnejdens reservister rf.

VÅRMÖTE 8.4.2010 kl 18.00
i krigsinvalidernas utrymmen,
Styrmansgatan 1 Jakobstad.
Liittokokousväki tutustumassa Vartiolinnan historiaan paikan päällä.

tarjottua jotakin virikkeitä
kotikaupunkimme historiasta? Luonnon olosuhteiden
edessä ovat Autokiltalaisetkin voimattomia, tämä on
tosiasiana myönnettävä.
Kiertoajelun jälkeen on
sopiva tilaisuus lounaalle,
kesäsalaatti, pippuripihvi
ranskalaisilla ja jälkiruuaksi
kahvi ja suklaa. Vapaata seurustelua ruokailun lomassa,
autokillan tapaan. Ruokailun
jälkeen oli siirtyminen varsinaiseen vuosikokoukseen,
keskustelemaan ja päättämään sääntömääräisistä
asioista.
Totuttuun tapaan puhetta
johti isäntäkillan puheenjohtaja Ari Olli ja sihteerinä
Ilkka Jylhä, pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina Martti Juvonen ja Risto
Klemola.
Liiton puheenjohtajaksi

valittiin jatkamaan Hannu
Mäkilä Turusta.
Liiton hallituksessa KeskiPohjanmaan kiltaa edustaa
Ari Olli varsinaisena jäsenenä ja varajäsen on Matti
Tenkula.
Autojoukkojen KeskiPohjanmaan kilta sai harvinaisen huomionosoituksen;
Autojoukkokiltojen Liitto ry
on myöntänyt vuoden 2010
TOHTORIN SARVEN kunniakirjan kera ansiokkaasta
työstä automiesperinteen
säilyttämiseksi!
Tohtorin Sarvi-palkinto
perustuu edesmenneen Autojoukkokiltojen Liiton puheenjohtajan ja pitkäaikaisen autokiltalaisen Raimo
Johannes Moilasen elämäntyön muistamiselle, TUKKIMETSÄSTÄ TOHTORIKSI
sopinee hyvin autokiltalaisen
elämänohjeeksi, koskaan ei

saa antaa periksi! Autojoukkojen Keski-Pohjanmaan
Kilta on yllättynyt ja otettu
saamastamme kunnianosoituksesta!
Päivän päätteeksi kokoontui liiton uusi hallitus järjestäytymiskokoukseen, jossa
loput asioista saivat päätöksensä. Seuraavan kerran
tapaamme liittokokouksen
merkeissä 2011 Tampereella
ja tarkempi ajankohta selviää myöhemmin.
Kokous päättyy noin
kello 15, siitä jatketaan vapaamuotoisen seurustelun
myötä eteenpäin. Kaikilla
tuntuu olevan kiire kotiinpäin. ovathan matkat pitkiä
ja päiväile kertyy mittaa.
Joten toivotamme Hyvää
matkaa ja näkemisiin!
Kuvaa ja sanaa
Eero Muhonen.

Haapajärven-Reisjärven Reserviläiset ry

KEVÄTKOKOUS
pe 9.4.2010 klo 19:00
HPJ-Osuuspankilla
Johtokunta kokoontuu klo 18:00
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!

Johtokunta

MUISTA – KOM IHÅG !
JÄSENYYS = JÄSENMAKSU
MEDLEMSKAPET = MEDLEMSAVGIFT

Väheneekö ampumaharrastus
mahdollisen uuden aselain seurauksena?
Puoliautomaattipistooleiden
poiskerääminen taitaisi olla
julmettu urakka. Monia aseita
jäisi ”kadoksiin” ja omistajat
selviäisivät sakoilla. Luonnollisesti aseet olisivat tämän jälkeen
laittomia ja luvattomia.
On kysytty, mikä tekee käsiaseista ja ampumaharrastuksesta
niin erinomaisen, ettei harrastusta voisi muuttaa? Miksi sitä pitäisi muuttaa, mihin? Patalappujen
virkkaamiseenko vai pitsinnypläykseen? Pitsinnypläys onkin
todellista taitoa ja hyväkestoisia
hermoja vaativaa puuhaa.
Kun ja jos on harrastanut aktiivisesti ammuntaa ja havainnut, että vielä kypsällä iällä on
vakaakätinen ja tuloskehityskelpoinen, saa siitä yhtälailla
mielenhyvää ja virkistystä kuin
mistä muusta harrastukseta tahansa.
Vastuuntuntoinen isä tai kuka
tahansa opettaa ensimmäiseksi ampuma-asetta käyttämään
opettelevalle nuorelle:”Älä
koskaan suuntaa ampuma-asetta

muuta ihmistä kuin vihollista kohti!” Sama ohje kerrotaan myös varusmiespalvelustaan aloittelevalle
alokkaalle.
Opetetaan myös: ”Ns. tyhjällä
aseella tapahtuu vahingonlaukauksia:”
Aina on ollut ja tulee olemaan
mielenterveysongelmaisia ja raakoja rikollisia sekä ”hulluna humalassa” olevia, jotka suorittavat
hirmutöitä. Internetistä saa pomminteko-ohjeet ja joukkomurhaa
suunnitteleva saa aikaan hirveää
jälkeä laukaistessaan räjähteen
ihmisjoukossa, täyteen ahdetussa
junassa tai bussissa. Esimerkki
löytyy muutaman vuoden takaa.
Joukkomurhaaja saa aikaiseksi tuhoa myös terävällä astalolla, nopeasti leviävällä myrkyllä, ajamalla
autolla ihmisjoukkoon jne.
Tietenkin itselataava ampumaase on vaarallinen väärissä käsissä. Vielä vaarallisempia ovat rikollisjoukolla olevat sarjatuliaseet,
joista suosituimpia ovat venäläiset
rynnäkkökiväärit. Kyseisiä aseita
voi ostaa kovaan hintaan joistakin

maista. Tietenkin ne salakuljetetaan
maahan ovelia tapoja käyttäen.
Tuleva aselakiuudistus on eduskunnan käsissä. Mikäli ryhmäkuri
ei pidä, esitys ei saa lainvoimaa.
Mikäli laki tulisi hyväksytyksi,
saattaisi vapaaehtoisen maanpuolustuksen kiinnostus hiipua. Siihen meillä ei ole varaa. Kyseinen
puolustustahto ja ampumaharrastus
eivät ole sodan ja väkivallan ihannointia – kaukana siitä. Kysymys
on henkisen ja ruumiillisen monitahoisen kunnon ylläpitämisestä,
itsensä kehittämisestä ja nopeasti
kehittyvien järjestelmien seuraamisesta ja jotenkuten mukana pysymisestä.
Myös metsästäminen on hyvä
ja kehittävä harrastus. Sitä ei tänä
päivänä tehdä jousin ja keihäin tai
ansoilla. Harrastukseen tarvitaan
hyvät aseet ja varusteet. Lisäksi
se maksaa kuten monet muutkin
harrastukset. Esimerkiksi koirien
kouluttaminen ja ylläpitäminen
on kallista puuhaa.
Ymmärrän vakaumuksestaan
asepalveluksesta kieltäytyviä ja pa-

sisteja. Heille vakaumus on ilmeisesti sama asia kuin uskonnollisesti
äärifundamentalisteille tai jonkin
aatteen totaalikannattajille.
Tuskinpa normaalijärjellä varustettu ihminen haluaa tehdä lajitovereilleen peruuttamatonta pahaa. Jos
näin haluaa, on hänen kärsimänsä
vääryys niin suuri, ettei sitä voi
antaa anteeksi. Yleensä rikolliset
kostavat henki hengestä. Huumevelat kuittaantuvat joskus velallisen hengen riistämisellä.
Sotilaat koulutetaan kaikkien
maiden armeijoissa tuhoamaan
mahdollisia vihollisia kaikin keinoin ja mahdollisimman tehokkaasti ja paljon. Näin myös Suomessa.
Kuka voi taata, etteikö jossain
vaiheessa – vaikka siitä ei nyt ole
pienintäkään merkkiä – maamme
voisi joutua vieraan vallan tai terroritekojen aseellisen uhan, sittemmin tekojen kohteeksi. Olisi ihme,
jos ihmiskunta olisi oppinut viime
sodista, jolloin sai surmansa noin
50 miljoonaa ihmistä, ettei väkivalta – sota ole asioiden umpisolmun aukaisija. Sanotaan, että sota

on epäonnistuneen diplomatian
suoranainen jatke.
Monella puolella Tellusta käydään sotia tai sen uhka on väistämätön. Onneksi Euroopassa ei ole
toisilleen vihamielisiä maita.
Suurvallat eivät neuvottele.
Aina ne eivät voita pitkiäkään
sotia. Esimerkkinä mainittakoon
Afganistan.
Joka tapauksessa aselaissa
on tarkistamisen varaa, samoin
aseostolupien myöntämisessä.
Mikäli ostolupaa hakeva joutuisi tarkkaan erikoislääkärin
syyniin, lisäisi se kustannuksia.
Mutta jos sillä estetttäisiin sopimattoman ihmisen aseen saanti,
olisi käytäntö kenties pelastanut
ihmishenkiä.
Entisen miehen toteamus, kun
poikansa sai vamman tussarin hajotessa, että pyssy on vaarallinen
vaikkei siinä olisi reikääkään, pitää monin kohdin paikkansa.
Ilmari Matinniemi
Toimiupseeri evp
Kiuruvesi
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Asianajotoimisto
Kari Autio
Pitkänsillankatu 37
67100 Kokkola
Puh. 0400 448 240
Fax (06) 834 9441

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY.
Varainkeräys Kaikki syöpää vastaan
8.6.2009  31.12.2010
Tuotto käytetään mm. hiuspohjan jäädytyslaitteiden
hankintaan keskussairaaloihin
(käytetään rintasyövän hoidossa).
Keräystili VOP 567008-5175207

SUUTARI ARONEN
Isokatu 15,
67100 Kokkola
Puh. 040-737 0625

Linja-autoliikenne: p. (06) 830 1118
bussit.kokkola@pohjolanmatka.fi
Matkatoimistopalvelut: p. 0201 303 380
info@pohjolanmatka.fi
Online-myynti 24h www.pohjolanmatka.fi.
Sunnuntaimyynti klo 10-14 p. 0201 303 303.

Tuula Autio (Vaasan Maanpuolustusnaiset ry:n puheenjohtaja) ja soppakauhan varressa Ritva Vainio
(Maanpuolustusnaisten Pohjanmaan Piiri ry:n sihteeri).

Maanpuolustusnaiset toimivat
”Scott Health & Safety, joka
vielä tunnetaan paremmin
vaasalaisten keskuudessa
Kemirana, juhli 70-vuotistaivaltaan 30.11.2009.
Me, Maanpuolustusnaisten Pohjanmaan Piirin naiset, saimme tehtäväksemme
vieraiden, henkilökunnan ja
heidän omaistensa muonituksen.
Soppatykkiruokailu oli
hyvin henkeen sopiva, koska alkuaikoina yrityksen
tuotteet (suojanaamarit)
tehtiin maanpuolustuksen
käyttöön.

RESUL:n

Päivä oli sateinen, mutta
se ei haitannut juhlan lämminhenkistä tunnelmaa.
Kiitämme kaikkia yhteistyötahoja, jotka mahdollistivat onnistuneen tapahtuman
myös muonituksemme osalta.”
Toivon, että saat tästä kuvien kera lehteen mukavan
jutun! Soittele, jos haluat
lisäinfoa tai selvennystä juttuun. Kuvissa olevat miehet
ovat ”nimettömiä”.
Yhteistyöterveisin
Ritva Vainio

Ikkunan puolelta Johanna Laitala (Mustasaaren
Maanpuolustusnaisista), Toini Malmi (Maanpuolustusnaisten Pohjanmaan Piiri ry:n puheenjohtaja) ja Leena Luomaranta (Vaasan Maanpuolustusnaisista).

AMPUMASUUNNISTUSKILPAILUT
24.04. 2010 KANNUKSESSA

Isokatu 14, 67100 Kokkola
Puh. (06) 831 3884

www.vakkurinkukka.fi

Asianajotoimisto
Ristikangas & Kinnunen Oy
Vaasanpuistikko 18, 65100 Vaasa
p. (06) 312 0250

Kilpailupaikka Hietakankaan taimitarha/ampumarata, joka sijaitsee n. 6 km Kannuksen keskustasta Sievin suuntaan. Opastus päätieltä kilpailupaikalle.
Kilpailuaikataulu
klo 09.00 Kilpailutoimisto avataan kilpailupaikalla
09.30 – 10.15 Aseiden kohdistus
10.30 Avajaiset, lipun nosto, kisahartaus
ja kilpailuselostus
11.00 Ensimmäinen kilpailija lähtee
n. 15.00 Palkintojen jako
Kilpailu Kilpailussa noudatetaan RESUL:n talvikilpailujen sääntöjä. Säännöt ovat osoitteessa www.resul.
Etusivu – Säännöt – Maastokilpailu – Ampumasuunnistus. Ammunnassa saa käyttää vain 22 cal kivääriä,
liipaisinpaino väh. 500 g. Ammutaan ampumahiihdon
kääntyviin tauluihin. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava, mikäli kilpailijat käyttävät yhteistä asetta. Pyrimme tarvittaessa järjestämään myös ”laina-aseen”.
Suunnistuksessa matkat 4-6 km, kartta 1:10 000,
emit-leimaus. Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava
kilpailijan oman emit-kortin numero tai tehtävä varaus
järjestäjien vuokrakortista, josta peritään 5€.
Sarjat H/D, H35-H80, D50, nuoret H/D 15-20
Ilmoittautumiset Ilmoittautumiset on tehtävä piireittäin 14.04.2010 mennessä os. Kannuksen Ura, Lii-

kuntatie 2, 69100 KANNUS, sähköposti: kannuksen.ura@kotinet.com. Ilmoittautumisen yhteydessä
on mainittava kilpailijan sotilasarvo, nimi, sarja, piiri,
emit-kortin numero, yhteyshenkilön puhelinnumero
ja sähköpostiosoite.
Maksut Osallistumismaksu on 15 € / kilpailija ja se
on on maksettava ilmoittautumispäivään 14.04.2010
mennessä Kannuksen Reserviupseerikerhon tilille,
OP Kannus, tilinumero 510802-434504. Jälki-ilmoittautuminen 25€ on maksettava paikan päällä.
Vakuutukset Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan, suosittelemme omia vakuutuksia.
Tekninen asiantuntija Teknisenä asiantuntijana
toimii Olavi Ylikangas, puh. 050 324 0343.
Kilpailuohjeet ja majoitus
Ks. www.kpmaanpuolustajat./kisat
Huolto Kilpailupaikalla on kanttiini, Taimitarhan
päärakennuksessa ovat pukeutumis- ja suihkutilat
Tiedustelut
Kilpailun sihteeri Markku Törmä, puh. 050 564 8796,
sähköpostiosoite on markku.torma@kotinet.com
Tervetuloa kilpailemaan Kannukseen!
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri ry
Kannuksen Reserviupseerikerho ry
Kannuksen Reserviläiset ry

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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KOKKOLAN KAUPUNKI
Kokkola on hiljalleen merestä noussut
satamakaupunki. Kokkolan perustamisesta
on kohta kulunut 400 vuotta. Kustaa II
Aadolf perusti Kokkolan v. 1620.
Kokkola on kaksikielinen kaupunki.

Kokkolan kaupunki
PL 43, 67101 Kokkola
Puh. (06) 828 9111
www.kokkola.fi

KUNTOTESTIT 2010
Lihaskuntotesti + Cooper
14.5. Kannus, Kitinkankaan urh.keskus klo 18.00
Olli Somero 050 349 0779
26.5. Kokkola, Kirkonmäen urheilukenttä klo 18.00
Crister Eriksson 040 552 5269
5.5. Pedersöre, Sursikin urheilukenttä klo 19.00
J.Härmälä 050 592 1001
20.5. Pedersöre, Sursikin urheilukeskus klo 19.00
J.Härmälä 050 592 1001
13.8. Kannus, Kitinkankaan urh.keskus klo 18.00
Olli Somero 050 349 0779

10.6. Pyhäjärvi, Jokikylän ampumarata
Seppo Ruotoistenmäki 040 587 0423
20.6. Pietarsaari PA 3 & 4 JSF:n rata klo.18.00
P. Ahonen 040 861 0980
3.7. Kokkola, PA 1 & 2 ampumarata klo 10.00
Christer Eriksson 040 – 552 5269
12.8. Kannus RK n:o 3 Hietakankaan
ampumarata klo 18.00
Janne Isohanni 044 - 551 5973
Ammuntaosuudet järjestetään myös paikkakunnittain kilpailukalenterin mukaisesti.

Marssi/ Vaellus
12.5. Kokkola Lohtaja, Vattaja klo.12.00
Polkupyörämarssi 25km
J. Härmälä 050 592 1001
4.6. Kannus–Sievi, Eskola klo 22.00
Pikkuratavaellus 14/40km
Erkki Koivisto 044 374 5451

Suunnistusosuudet ”helppo 5 km”
Osallistutaan eri paikkakuntien urheiluseurojen
järjestämiin maanantai ja torstai-rasteihin.
Lihaskuntotesteissä käytettävä puristuspainemittari
saatavilla Antti Roiko-Jokelalta 044 5131 550 ja
Jukka Torppa toimistosta 040 485 4744
Seppo Ruotoistenmäki
Urheiluvastaava,
Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien piiri ry.

Ammuntaosuudet
8.5. Pietarsaari, RK & Pist. JSF:n rata klo. 15.00
R. Serenius 0400 367 108
20.5. Kokkola, RK ampumarata klo
Crister Eriksson 040 552 5269

Muista käyttää
mainostajiemme palveluja!

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,
Markku Takala ja
Kimmo Tastula

Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri ry:n
KILPAILUKALENTERI vuodelle 2010
Kilpailulaji, paikka-kunta, ajankohta, vastuuhenkilö/-tahot:
Ampumahiihto (kiv +
pist ) Himanka
Pernun Hiihtokeskus
27.3.2010 klo 11.00
Olavi Pernu
050 3669 740
RK - ammunta
Kokkola Ampumarata
5.5.2010 klo 18.00
Crister Eriksson
040 552 5269

SRA RK, Pistooli, Haulikko Pietarsaari
JSF: n ampumarata
6.6.2010 klo 15.00
Kai Saviaho
0400 293 949

Ruutiasekilpailut
Isopistooli, Pienoispistooli, Pistooli pika-ammunta, Kenttäammunta,
RK 18 lauk. (Res. ja Rul
karsinta Haapajärvi
Pienoiskiväärikilpailut Varikonrata
(Res. ja Rul SM -karsin- 12 - 13.6.2010 klo 9.00
Raimo Palomäki
ta) Nivala Pyssymäki
040 724 5615
13.5.2010 klo 10.00
Eino Mehtälä
0400 818378

Palvelusammunta
3 &4 ( Pist.) ( Res. ja
Rul. karsinta) Pietarsaari JSF: n ampumarata
20.6.2010 klo 18.00
P. Ahonen 040 861 0980
F. West 050 544 6615
Palvelusammunta
1&2 (RK) (Res. ja Rul.
karsinta) Kokkola
Ampumarata
3.7.2010 klo 10.00
Crister Eriksson
040 552 5269

Ampumasuunnistus
Kannus
Hietakankaan alue
26.8.2010 klo 18.00
Markku Törmä
050 564 8796

Kaksoishirvi Pietarsaari
JSF: n ampumarata
auki.2010 klo 18.00
Jan-Erik Backlund
050 356 0778

Ilma-asekilpailut Ylivieska Ylivieskan lukio
27.11.2010 klo 10.00
Esa Isokoski
044 449 2510

Sotilasasekilpailut
Kiv 300m, Rk, Isopistooli Haapajärvi
Varikonrata
11.9.2010 klo 10.00
Raimo Palomäki
040 724 5615

Lehden talous:
Rauno Hauta-aho
Ajurintie 28
67100 Kokkola
puh. 040–581 7412
e-mail:
rauno.hauta-aho@sok.
Pankki
Nordea Kokkola
106530–204150
Paino:
Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Kokkola

Painos: 6 000 kpl

Seuraava

Pohjanmaan
Maanpuolustaja
2/2010: kesäkuu.
Aineisto 4.6.2010
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
Ari Alalantela ja
Päivi Kultalahti

POHJANMAAN MAANPUOLUSTAJA
Aineistopäivät:
N:ro 1: 13.3. – Talvisodan päättymisen muistopäivä
N:ro 2: 4.6. – Marskin syntymäpäivä
N:ro 3: 19.9. – Suomen Sodan Haminan rauha 1809
N:ro 4: 6.12. – Itsenäisyyspäivä

POHJANMAAN
MAANPUOLUSTAJA

N:o 1 Maaliskuu
2010

TOIMINTASUUNNITELMA 1.3.–30.9.2010
1. Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus
Panssaritorjuntakurssi / PAUHA
16.–18.4 Lohtaja 0603 10 11001
Matti Vatka
Panssarintorjuntakurssi / PAUHA
16.–18.4 Lohtaja 0603 10 11002
Matti Vatka
Konekiväärikurssi / PAUHA
16.–18.4 Lohtaja 0603 10 11003
Janne Nyman
KRH-kurssi /PAUHA
16.–18.4 Lohtaja 0603 10 11004
Rodney Strandvall
Kohteensuojaus / VUORI
17.–19.9. HAAPV 0601 10 11006
Jani Pikkarainen
KORPI
10.–12.9. KAIPR 0600 10 11007
Piiripäällikkö
Maakuntakomppanian hallinto- ja huoltopäivä 25.9. LENTOSK 0600 10 11010 Jari Myllymäki

040-533 0357
040-533 0358
040-581 6071
050-516 8122
050-553 6828
040-485 4744
0500-265 147

2. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
Ase- ja ampumakoulutus, 4 tapaht. 1.3.–1.10. Pyhäjärvi 0616 10 12009 Seppo Ruotoistenmäki
Pohjanmaanlinjan suunnittelu ja johto 5.3.–1.12. Ylivieska 0612 10 12081 Antti Mäki
VUORI-johdon koulutus 16.3./8.6./1.9. 16.3.–1.9 HAAPV 0606 10 12013
Piiripäällikkö
Reserviläispäivä
20.3. Haapajärvi 0601 10 12078
Markku Takala
Ammunnanjohtajakurssi
20.3. Kannus 0600 10 12014
Mika Ojala
Johtamisharjoitus
20.3. Kokkola 0609 10 12075
Matti Vatka
SRA-tuomarikurssi
20.3. Ylivieska 0612 10 12076
Arto Hautala
Kuljettajien peruskurssi
26.–28.3. Kajaani 0605 10 12015
Raimo Vartiainen
Ampumahiihto 2
7.3 Himanka 0619 10 12082
Olavi Pernu
Asutuskeskustaistelun kouluttajakurssi 2 27.–28.3. Kokkola 0608 10 12011 Jani Pikkarainen
Airsoft-aseet koulutusvälineenä
10.4. Kälviä 0608 10 12070
Jani Pikkarainen
Perusyksikön vääpelin peruskurssi / PAUHA 16.–18.4. Lohtaja 0603 10 12016 Kari Moilanen
Tiedustelutoiminnan perusteet / PAUHA 16.–18.4. Lohtaja 0603 10 12017 Tuomas Rautio
Esikuntatoiminnan perusteet / PAUHA 16.–18.4. Lohtaja 0603 10 12018
Matti Kiviniemi
Tulenjohtotoiminnan perusteet / PAUHA 17.–18.4. Lohtaja 0603 10 12019 Sami Salmu
Tulenjohtajien perusteet / PAUHA 17.–18.4. Lohtaja 0603 10 12020
Jani Nevala
Kouluttamisen jatkokurssi / PAUHA 17.4. Lohtaja 0603 10 12021
Joni Jämsä
Kouluttamisen peruskurssi 2 / PAUHA 17.4. Lohtaja 0603 10 12022
Johan Nygård
Kuljetustoiminta / PAUHA
16–18.4 Lohtaja 0603 10 12080
Ari Olli
Pauha-johto / PAUHA
16.–18.4 Lohtaja 0603 10 12079
Jukka Torppa
Militära färdigheter / Infanteri
24.4. Pedersöre 0615 10 12023
Kari Rönnqvist
Kenttämuonituksen perusteet
24.4. Kokkola 0603 10 12024
Kari Moilanen
Pioneeritoiminnan perusteet
24.4. Kokkola 0609 10 12025
Mikko Bildo
Suojelutoiminnan perusteet
24.4. Kokkola 0609 10 12026
Tuomas Suvanto
Taistelustressi 3
24.4. Pedersöre 0615 10 12073
Lauri Appelgren
Karin Panos
25.4. Haapajärvi 0601 10 12077
Markku Takala
Rakennetun alueen taistelun perusteet 1.5.–31.8. Ylivieska 0621 10 12027 Jani Nevala
Ase- ja ampumakoulutus
1.5.–31.8. Kälviä 0608 10 12028
Jouni Kakkuri
Ase- ja ampumakoulutus
1.5.–30.9. Haapajärvi 0601 10 12029 Rainer Artismaa
Ase- ja ampumakoulutus
3.5.–30.8. Kannus 0606 10 12030
Tomi Kurikkala
Utbildningsdag för marininfanteriutbildare 8.5. Öja 0609 10 12031
Kari Rönnqvist
Ase- ja ampumakoulutus
8.5 Pietarsaari 0602 10 12083
Reijo Serenius
SRA ampujan tutkinto
22.–23.5. Ylivieska 0612 10 12032
Arto Hautala
Ase- ja ampumakoulutus
8.5. Perho 0605 10 12033
Toivo Itäniemi
Taistelu rakennetulla alueella 1
8.–9.5. Kokkola 0609 10 12034
Juha Möttönen
Pienoiskiväärikilpailut
13.5 Nivala 0613 10 12084
Eino Mehtälä
Ase- ja ampumakoulutus
15.5. Lohtaja 0603 10 12035
Juha Tömisevä
Ase- ja ampumakoulutus
20.5 Kokkola 0609 10 12094
Christer Eriksson
Ristinevan rääkki
22.5. Kälviä 0603 10 12036
Matti Saari
Grundkurs för marininfateriet
22.–23.5. Öja 0608 10 12037
Marcus Holmqvist
Kuljetuksen suojaus
22.–23.5. HAAPV 0609 10 12038
Jani Pikkarainen
KOTU-info (Raatteen marssi)
29.5. Suomussalmi 0601 10 12039 Simo Säippä
Turvallinen aseenkäsittely
29.5. Toholampi 0618 10 12040
Timo Tolvanen
Linnoittaminen ja maastouttaminen 5.6. Lohtaja 0603 10 12041
Piiripäällikkö
SRA-kilpailu
6.6 Pietarsaari 0602 10 12085
Kai Saviaro
Ase- ja ampumakoulutus
10.6 Pyhäjärvi 0616 10 12086
Seppo Ruotoistenmäki
Reserviläisammunnat (resaseet/MPK) 10.6. Pyhäjärvi 0616 10 12042
Seppo Ruotoistenmäki
Reserviläispyöräily
12.6. Lohtaja 0603 10 12043
Jörgen Härmälä
Ruutiasekilpailu
12.–13.6 Haapajärvi 0601 10 12087 Raimo Palomäki
Palvelusammunta
20.6 Pietarsaari 0602 10 12088
Petri Ahonen
Ase- ja ampumakoulutus
3.7 Kokkola 0609 10 12089
Christer Eriksson

040-587 0423
0400-803 714
040-485 4744
0400-889660
040-834 8859
040-533 0357
040-565 7364
040-413 1510
050-3669740
050-553 6828
050-553 6828
0400-510 940
040-541 1195
040-300 8250
044-382 4129
0440-266 376
0500-683 470
050-309 1198
050-375 4257
040-485 4744
040-527 0712
0400-510 940
050-492 2652
040-840 8795
0400-567378
0400-889660
0440-266 376
050-359 5488
040-760 5310
050-369 3890
040-527 0712
0400-367 108
040-565 7364
0400-766 423
040-5433754
0400-818378
040-577 6402
040-552 5269
050-564 8817
050-306 9780
050-5536828
050-327 3013
06-888 5249
040-485 4744
0400-293 949
040-587 0423
040-587 0423
050-592 1001
040-724 5615
040-861 0980
040-552 5269

Perinneaseammunnat
15.7. Pyhäjärvi 0616 10 12044
Seppo Ruotoistenmäki 040-587 0423
Pohjanmaan linja
14.–18.7. Ylivieska 0612 10 12045 Antti Mäki/Markus Latvala 0400-803 714
Ase- ja ampumakoulutus
3.8. Toholampi 0618 10 12046
Jari Tikkanen
050-327 7213
Haanen jotos
6.–8.8 Perho 0605 10 12047
Toivo Itäniemi
0400-766 423
Ase- ja ampumakoulutus
12.8 Kannus 0606 10 12090
Janne Isohanni
044-551 5973
Ase- ampumakoulutus
13.8. Kannus 0606 10 12048
Janne Isohanni
044-551 5973
Ase- ampumakoulutus
14.8. Kokkola 0609 10 12071
Petri Estala
050-598 3070
Rannikkomyrsky 2010
20.–22.8 Lohtaja
Juha Möttönen (harjjoht) 040-543 3754
Jalkaväkijoukkueen taistelu / Rannikkomyrsky 20.–22.8. Lohtaja 0603 10 12049 Pasi Paasila
044-091 1043
Infanterigrupps strid / Rannikkomyrsky 20.–22.8. Lohtaja 0603 10 12050
Kari Rönnqvist
040-527 0712
Ampumasuunnistus
26.8 Kannus 0606 10 12091
Markku Törmä
050-349 0779
Tutustuminen puolustusvoimiin
3.9. Helsinki 0608 10 12051
Timo Hyyppä
050-554 1261
Rannikkojalkaväen perusteet
4.–5.9. Öja 0609 10 12052
Rodney Strandvall
050-5168122
Sotilasasekilpailut
11.9 Haapajärvi 0601 10 12092
Raimo Palomäki
040-724 5615
Ase- ja ampumakoulutus
11.9. Veteli 0614 10 12053
Perttu Tunkkari
040-511 0232
VUORI 2010
17.–19.9. HAAPV
Jouni Liuska (harjjoht) 0400-747 126
Perusyksikön vääpelin jatkokurssi / VUORI 17.–19.9. HAAPV 0601 10 12054 Kari Moilanen
0400-510 940
Sissitoiminnan perusteet / VUORI
17.–19.9. HAAPV 0601 10 12055
Tuomas Rautio
040-541 1195
Esikuntatoiminnan perusteet / VUORI 17.–19.9. HAAPV 0601 10 12056
Matti Kiviniemi
040-300 8250
Kenttämuonitus / VUORI
17.–19.9. HAAPV 0601 10 12057
Kari Muje
044-541 5572
Perustamiskurssi / VUORI
17.–19.9. HAAPV 0601 10 12058
Rainer Artismaa
040-760 5310
Ammunnanjohtajakurssi / VUORI
18.9. HAAPV 0601 10 12059
Janne Nyman
040-581 6071
Taktinen pistooli
25.–26.9. Pedersöre 0615 10 12060 Stefan Järndahl
044-552 5857
3. Siviilikoulutus
Kunniavartiotoiminta
1.1.–31.12. Maanpuolustuspiiri 0600 10 13001 Piiripäällikkö
Hirvenhiihdot Maalis-huhtikuu Kannus 0606 10 13009
Ilkka Mäki-Petäjä
Kenttämuonituksen perusteet
18.–20.3. Kokkola 0609 10 13039
Hannu Korhonen
Varautumisen ja väestönsuojelu peruskurssi 1 27.3. Kokkola 0609 10 13012 Jouko Kuismin
Sotilaskotitoiminta tutuksi / PAUHA
16.–18.4. Lohtaja 0603 10 13013
Marja Haanpää
Nuorten maastokurssi / PAUHA
16.–18.4. Lohtaja 0603 10 13038
Jouko Pahikainen
Ensihoito maastossa ja poikkeusolosuhteissa / PAUHA 17.–18.4. Lohtaja 0603 10 13014 Simo Säippä
Kunniavartiotoiminta
27.4. Haapajärvi 0601 10 13015
Markku Takala
Suunnistuskoulutus
1.5.–31.8. Maanpuolustuspiiri 0600 10 13016 Markku Törmä
Kuntotestaajakurssi
15.5. Pedersöre/ Kokkola 0615 10 13017 Jörgen Härmälä
SuomiMies maastoseikkailee
18.5. Kokkola 0609 10 13037
Terho Tattari
Järjestyksenvalvojakurssi
22.5.–13.6. Himanka 0619 10 13018 Mika Hihnala
Pikkuratavaellus
4.–5.6 Kannus 0606 10 13042
Erkki Koivisto
Intti tutuksi – kehitysvammaisten leiri 8.–10.6. Lohtaja 0603 10 13019
Jouko Kuismin
Nuorten maastokurssi
12.–13.6. Perho 0605 10 13020
Timo Humalajoki
VETRES-tapaaminen
15.6. Lohtaja 0603 10 13021
Marja-Leena Leskelä
Kunnossa kassulle
1.7.–31.12. Kokkola 0609 10 13022 Terho Tattari
Kunnossa kassulle
1.7.–31.12. Pietarsaari 0602 10 13023 Jörgen Härmälä
Kunnossa kassulle
1.7.–31.12. Reisjärvi 0617 10 13024 Juhani Tilli
Nuorten turvakurssi
19.–20.8. Lohtaja 0603 10 13036
Terho Tattari
Nuorten turvapäivä
30.8. Lohtaja 0603 10 13025
Heidi Yrjänä
Varautumisen ja väestön suojelun peruskurssi 2 11.9. Kokkola 0609 10 13026 Jouko Kuismin
Maastoetsintä
4.9. Kälviä 0608 10 13027
Tom Helen
Nuorten turvakurssi
6.9.–17.10. Kannus 0606 10 13028 Tomi Kurikkala
Nuorten vuori /VUORI
17.–19.9. HAAPV 0601 10 13029
Mika Katajamäki
Pelastuskoiraohjaajien koulutus
24.–26.9. Lohtaja 0603 10 13030
Salla Valpola

040-485 4744
050-560 9460
040-5623577
050-304 4182
041-4454832
0400-293334
050-327 3013
0400-889 660
050-564 8796
050-592 1001
045-279 1797
044-559 9123
044-3745451
050-304 4182
040-960 5742
050-329 7281
045-279 1797
050-592 1001
040-300 8400
045-279 1797
040-732 9997
050-304 4182
040-730 5294
050-553 8133
0440-764 130
040-727 8196

4. Tapahtumat
Cooperin-testi ja kuntotestit
Lihaskuntotesti ja cooper
Cooperin-testi ja kuntotestit
Lihaskuntotesti ja cooper
Lihaskuntotesti ja cooper

050-592 1001
050-349 0779
050-592 1001
040-552 5269
050-349 0779

5.5. Pedersöre 0600 10 14002
14.5 Kannus 0606 10 14011
20.5. Pedersöre 0600 10 14003
26.5 Kokkola 0609 10 14008
3.8 Kannus 0606 10 14010

Jörgen Härmälä
Olli Somero
Jörgen Härmälä
Christer Eriksson
Olli Somero

Maapuolustuskoulutus - lisää turvallisuutta!

PIIRIPÄÄLLIKÖN PALSTA
Koulutus- ja tukiyksikön ensimmäinen
toimintavuosi alkoi
Koulutus- ja tukiyksikön (KOTU) ensimmäinen toimintavuosi alkoi vuoden
alussa. Yksikön kouluttajat vastaavat vuoden aikana liki 80 kurssin toteuttamisesta.
Paikallispäälliköt johtoryhmineen jatkavat
edelleen paikallistasolla tapahtuvien kurssien ja tapahtumien järjestämisestä.
Painopiste KOTU:n järjestämillä kursseilla on sotilaallisen koulutuksen ja turvallisuuskoulutuksen erikoisosaamisessa, kun
taas paikallispäälliköt vastaavat edelleen
mm. suurimmasta osasta ampumakoulutustapahtumista.
Voidaankin todeta että nykyisellä järjestelyllä kukin taho toimii omilla vahvuusalueillaan ja koulutustarjonnalla kyetään
vastaamaan hyvin kentän tarpeisiin.
Yhteistoimintaryhmä ja koulutuksen
johtoryhmä tukee maanpuolustuspiirin
toimintaa
Vuoden alussa on maanpuolustuspiirin
toiminnan tueksi perustettu yhteistoimintaryhmä ja koulutuksen johtoryhmä.
Yhteistoimintaryhmän tehtävänä on yhteen sovittaa ja koordinoida MPK:n jäsen-

järjestöjen maanpuolustuskoulutusta maanpuolustuspiirin alueella. Ryhmässä on edustajat piirin
alueella toimivista maanpuolustusjärjestöistä.
Koulutuksen johtoryhmä puolestaan valmistelee ja kehittää koulutustoimintaa sekä sen
käytännön järjestelyjä piiripäällikön johdolla.
Johtoryhmä on rakennettu jo aiemmin toimineen KOTU:n johtoryhmän ympärille. Ryhmään
kuuluu KOTU:n osastonjohtajien lisäksi paikallispäälliköiden edustajat.
Uutta sotilas- ja turvallisuuskoulutusta kevään
aikana
PAUHA-harjoitus järjestetään 10. kerran
Lohtajalla huhtikuussa. Harjoituksessa on useita
mielenkiintoisia ja haastavia kursseja, joita ei aiemmin maanpuolustuspiirin koulutustarjonnassa
ole ollut. Näitä kursseja ovat mm. tiedustelu- ja
tulenjohtokurssit sekä ensihoito maasto- ja poikkeusolosuhteissa.
Pitkin kevättä reserviläisille järjestetään uusia
kursseja, jotka pitävät sisällään mm. rannikkojalkaväki-, pioneeri- ja suojelukoulutusta sekä taistelua rakennetulla alueella. Kevään uusiin kurs-

seihin kuuluvat myös taistelustressin jatkokurssi,
kuljetuksen suojaus -kurssi ja airsoft-aseiden
aseiden koulutuksellisia käyttömahdollisuuksia
käsittelevät kurssi.
Turvallisuuskoulutuksen saralla varautumisen
ja väestönsuojelun peruskoulutus käynnistyy uudelleen muutaman vuoden tauon jälkeen. Kurssit
pyritään tukemaan kansalaisten valmiuksia normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Kurssit soveltuvat hyvin myös julkishallinnon
poikkeusolojen tehtäviin sijoitettujen henkilöiden perehdytykseen.
Käykää tutustumassa monipuoliseen kurssitarjontaan MPK:n kotisivujen kautta. Uskon että
jokaiselle löytyy omaan kiinnostukseen sopiva
kurssi.
Liikuntakoulutusta reserviläisille ja varusmiespalvelukseen lähteville nuorille
Vuoden alussa alkaneet varusmiespalvelukseen
lähteville nuorille suunnatut Kunnossa kassulle
-kurssit ovat käynnistyneet hienosti Pietarsaaressa ja Reisjärvellä. Kokkolan kurssi on lähtenyt
niin ikään liikkeelle, mutta odotettua pienemmäl-

Keski-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin yhteystiedot:
Piiritoimisto
Pohjoisväylä, Koulutustalo
67900 KOKKOLA
p. 0207 56 9037
keski-pohjanmaa@mpky.

Piiripäällikkö
Jukka Torppa
p. 0207 56 8903
jukka.torppa@mpky.

Koulutussihteeri
Rhea Nykvist
p. 0207 56 8904
rhea.nykvist@mpky.

www.mpky./keski-pohjanmaa

lä osallistujamäärällä. Uskon että kurssien
avulla heinäkuussa palvelukseen astuvat
nuoret saavat hyvät perustat varusmiespalveluksen onnistuneelle suorittamiselle.
Tammikuussa 2011 palvelukseen astuville
nuorille suunnatut kurssit alkavat elokuussa.
Kutsuntaikäisten lisäksi olemme suunnanneet katseet myös niihin reserviläisiin, joiden liikuntaharrastus on hiipunut
vuosien saatossa. Piiri järjestää yhdessä
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n kanssa SuomiMies maastoseikkailee kurssin
Kokkolassa toukokuussa. Kurssin tavoitteena on palauttaa osallistujille mieleen
maastossa liikkumisen ilo ja antaa tietoa
hyvinvoinnin kehittämiseksi. Kurssin yhteydessä kurssilaille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua piirin ja Keski-Pohjanmaan
Liikunta ry:n järjestämiin muihin kuntoilutapahtumiin. Jos tunnet piston sydämessäsi,
niin ota haaste vastaan
ja lähde rohkeasti hakemaan potkua liikuntaharrastuksesi uuteen
alkuun!

Piiripäällikkö
Jukka Torppa

