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Viel’ monta näissä laaksoissa
on käynyt kauhua,
kun sota surman, kuolon toi
ja tanner miesten verta joi;
mut sankarien kunnian
sai Suomi loistavan.

Veljeä ei jätetä. Maatumattomat esineet helpottivat vainajan tunnistamista

Mi autuas helmas’ nukkua,
sä uniemme maa,
sä kehtomme, sä hautamme,
sä aina uusi toivomme,
oi Suomenniemi kaunoinen,
sä iankaikkaikkinen.

Juhlavaa soitantoa, josta vastaasi Kauhajoen
Soitokunnan seitsikko.

MPK ja MPKL
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s.
10
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Lottien kunniakuja, kun seppelpartio Narvan
marssin soidessa lähetettiin sankarihaudoille.
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Sypressi ja kuusi –
suomalaisten joulupuut
Raahasimme sypressiä märällä ja likaisella kadulla
kerrostalokotiamme kohti. Rappukäytävä oli ahdas,
mutta sypressin oksat eivät katkeilleet eivätkä havut
varisseet kuten pakkasesta sisään kannetussa kuusessa. Jostain olimme onnistuneet hankkimaan jalustan
joulupuullemme, joka sitten istutettiin kodin nurkkaan
tuomaan sypressin tuoksua ja joulun tunnelmaa – aivan
Sylvian joululaulun tapaan.
Usein olohuonettamme kaunisti myös toinen joulupuu. Se oli oikea suomalainen joulukuusi – tai ainakin
suomalaisen lentoyhtiön kuljettama ja Egyptin suurimmalle suomalaiselle lapsiperheelle lahjoittama. Suuri,
suomalainen kuusi vietiin aina Suomen suurlähettilään
virka-asuntoon, me siis saimme toisen, pienemmän.
Usein tuo suomalainen kuusi oli matkasta ja Egyptin
maahantuloviranomaisten käsittelystä kärsinyt, mutta
meille se oli suuri ilon ja ylpeydenkin aihe.
Vietimme joulua sypressin tuoksussa kahdeksan
kertaa. Kerrostalokotimme neljännen kerroksen parvekkeen korkeudella keinuivat palmun lehvät. Se oli
toisenlainen joulu.
Joulu on muistojen aikaa ja jokainen joulu, noiden
Egyptin pääkaupungissa Kairossa vietettyjen joulujen
jälkeen, vie ajatukset myös noihin muistoihin. Juhlan
aika on usein muistojen aikaa.
Lapsuuden joulut, sota-ajan joulut, vaikeitten aikojen
joulut, syntymän ja kuoleman joulut – kaikki tuo on
usein muistoissamme. Tuohon juhla-aikaan piirtyvät
kuvat ovat usein piirtyneet selkeinä ja syvinä sielumme
seinämiin.

Muistot
rakennusaineksina
Muistot rakentavat hyvällä tavalla meidän elämäämme. Ne ovat pääomaa,
jota mikään lama tai pörssiheilahtelut
eivät vähennä. Niistä kannatta pitää
kiinni ja myös kipeitten asioitten ja
raskaitten muistojen kautta voi kulkea
hyvään huomiseen.
Muistojen ja tunnelmien ohella pysähdymme joulun keskeisimmän viestin äärellä. Pienen lapsen syntymä on
tuon viestin lähtöpiste – yli 2000 vuotta
sitten taivaan kosketus tuntui erityisellä tavalla Beetlehemin pikkukaupungin
vaatimattomassa tallissa, joka toimi
synnytyssairaalana. Tuon kosketuksen aistivat myös lapsen vanhemmat,
muut tapahtuman todistajat ja joukko
paimenia, jotka merkillisellä tavalla
hälytettiin tapahtumapaikalle.
Ilman tuota viestiä ei olisi joulua. Valitettava usein me kuvittelemme rakentavamme joulua kauppojen kassajonoissa
tai hääräämällä tuhansissa askareissa. Oikean jouluviestin
sisällöksi ei jää pelkästään kaunis, liikuttava kertomus lapsesta ja hänet kohdanneista ihmisistä. Ensimmäinen joulu
on alku matkalle, joka johtaa siihen hetkeen, kun meidän
tähtemme kuollut Kristus nousee kuolleista ja saa aikaan koko maailman ja sen historian muuttaneen muutoksen aallon.

Nasaretilaisen
kirkon ikkunamaalaus: Enkeli
ilmoittaa Jooselle unessa
Jeesuksen syntymästä, kuva:
Erkki Huuki

Joulu on siinä, kun Jumala koskettaa sisintäsi.

Muistoista
elämään
Kaikkiin muistoihin ja
tunnelmiin, joita joulu
herättää, haluaisin lisätä
kokemuksen Vapahtajan
kohtaamisesta. Näin voi
tapahtua uudestaan ja
uudestaan. Joskus kokemus voi olla aivan uusi.
Joulupuumme voi olla millainen tahansa, mutta
oikea joulu on sydämen juhla. Joulu syntyy siellä,
missä sydän avautuu viestille anteeksiantavasta ja
elämään tarkoituksen antavasta Jumalasta. Sitä joulua sinulle rukoilen ja toivotan vuonna 2011!
Erkki Huuki
kirkkoherra, Kannus

Harmaahapsipäät vähenevät
Osallistuttuaan Itsenäisyyspäivän ja Joulun jumalanpalveluksiin (Kirjoitan molemmat
isolla alkukirjaimella), sekä Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuteen havaitsee, että harmaapäiden määrä on pienentynyt.
Tuoni on korjannut satoa,
samoin monet sairaudet ja vaivat. Hauraat itsenäisyytemme
puolustajat, naiset ja miehet,
ovat pian vain lähihistoriamme muisto. Toivottavasti eivät
pian unohdettu muisto.
Neuvostoliitossa oli tapana sanoa, jos joku ihmetteli
painetun tekstin ja käytännön alistä epäsuhtaa, jotenkin
näin:”Bumaaka i bumaaka,
praktiika praktiika!” Eli paperi on paperia, käytäntö on
käytäntö!
Sotien jälkeen kunnioitettu
marsalkkamme Mannerheim
sanoi, että teistä sotiemme
veteraaneista on Suomi pitävä
huolen. Jos marsalkka olisi ollut nuorempi ja saanut elää ja
vaikuttaa pidempään, olisivat
kaikki sotiemme veteraanit
saaneet asianmukasita kunnioitusta ja hoitoa.
Pian sotien jälkeen oli mainittujen veteraanien kunnioittaminen kuin kirosana. Lotatkin loattiin likaan ja painostet-

”Mitä mahtavat ajatella kunnioitetut ikääntyneet
kansalaisemme nykyisestä maailmanmenosta?
He rakensivat ja puolustivat maatamme,
suuri joukko joutui antamaan henkensä
itsenäisyyden lunastamiseksi.”
tiin polttamaan lottapukunsa.
Samoin miesten suojeluskuntapuvut.
Mitä mahtavat ajatella kunnioitetut ikääntyneet kansalaisemme nykyisestä maailmanmenosta? He rakensivat
ja puolustivat maatamme,
suuri joukko joutui antamaan
henkensä itsenäisyyden lunastamiseksi.
Sotien jälkeinen maamme elpyminen oli paljolti
sotakorvausten maksamisen
vuoksi rakennettujen tehtaiden ja tuotantolaitosten, rintamamiesten ja evakuoidun
väen asuntjen rakentamisesta
ja uusien maatilojen, usein
korpeen raivattujen peltojen
raivaamisen ansiota.
Se oli raskasta aikaa, työtä
oli paljon, ruokaa vähän ja
palkat pieniä. Muu maailma
ihmetteli selviytymistämme.
Tänä päivänä – laman alkuaikana, elämme taloudellisesti
vielä jonkun aikaa moniin vertailumaihin nähden ”reteesti”,

Elintarvikemyymälöiden hyllyt ovat täynnä mitä ihmeellisempiä ulkomaisia tuotteita:
hedelmiä, mausteita ja elintarvikkeita. Auto- ja erilaisissa koneliikkeissä sekä muissa
teknillisiä vempaimia myyvissä liikkeissä on valtavasti
hienoja teknisiä saavutuksia.
Muodin virtaukset vaihtuvat
ja elämä sykkii kiivaana.
Kaiken nykyajan tuoman lähes käsittämättömän ”hyvän”
ohella olemme kadottaneet ihmisläheisyyden, huolenpidon
apua tarvitsevista ja tyytyväisyyden. Monet harhailevat
vailla päämäärää kenenkään
puuttumatta asiaan.
Ns. sivistyneen maailman
talous horjuu hulvattoman
menon seurauksena. Se koskettaa myös Suomea. Nyt on
tullut pää vetävän käteen ja
”paperi on paperia, käytäntö
tulee olemaan toista.”
Suuri itänaapuri uusii ja nykyaikaistaa aseistustaan. Ehkä
Suomen Natoon liittymisen

”pelosta” maa sijoittaa maamme
itärajan tuntumaan uusia nykyaikaisesti aseistettuja joukkoja.
Venäjä haluaa palata todelliseksi
suurvallaksi muiden suurvaltojen
joukkoon.
Toivottavasti rauhansopimuksemme ei ole vain ”bumaaka i
bumaaka.”
Suomen taloudellinen tilanne,
syvä rauhantila ja varushenkilöikäluokkien pienetyminen ovat
syitä varuskuntien lakkauttamiseen, varusmiesten koulutuksen
valikoitumiseen ja lyhenemiseen.
Samoin kertausharjoitusten vähenemiseen ja reservin määrittämiseen noin neljännemiljoonaksi.
Jalkaväkimiinojen kieltämisen
ja em. syiden vuoksi ovat maanpuolustushalukkaat ja -järjestöt
hämmentyneitä.
On selvää, ettei maata puolusteta vain lukuisilla varuskunnilla ja
laitoksilla, vaan hyvin koulutetiulla ja nopeasti liikuteltavilla sekä
nykyaikaisilla aseilla varustetuilla
hyväkuntoisilla ja motivoituneilla
joukoilla.

”Ammattiarmeijaramboja”
ei tämä maa tarvitse. Nykyinen
asevelvollisuusarmeija on maallemme sopivin.
Tietenkin kantahenkilöstö
muodostaa puolustusvoimiemme rungon, suunnittelun ja johtamisen.
Tulevana Itsenäisyyspäivänä
Suomen kansa ei tanssi karnevaalihumussa kaduilla. Tasavallan presidentti kutsuu omat
kansan syvistä riveistä valitut
vieraansa. Pääosa kansaa viettää juhlaa hiljaisuudessa ja asianomaisissa juhlissa käyden.
Niissä ovat kunniavieraina harvenevat sotiemme veteraanit.
Globalisaatiosta huolimatta
olemme Suomenmaan suomalaisia omine tapoinemme ja tottumuksinemme.
Ilmari Matinniemi
toimiups. Evp.
Kiuruvesi
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Kysymyksiä vaan ei vastauksia
Paljon on Kymijoessa
vettä virrannut siitä, kun
edellisen kerran tähän
lehteen kirjoittelin. Puolustusvoimat ovat jälleen kerran historiallisen
muutoksen edessä niin
organisaation kuin toiminansakin osalta. Tällaisia
muutoksia on oikeastaan
ollut vain muutamia vuodesta 1918 lukien, kun
puolustusvoimat perustettiin, vaikka muuten muutos on ollut viimeisen 20
vuotta lähes jatkuvaa.
Puolustusvoimien tehtävät ja kokoonpano ovat
eläneet vuosikymmenten
saatossa uhkien ja taloudellisten resurssien mukaan, mutta aina ykköstehtävä on ollut kotimaan
puolustaminen. Näinhän
se on nytkin. Tavat, keinot, menetelmät ja taktiikat ovat vaihdelleet
sotataidon ja välineistön
kehittymisen mukaan.
Vuosisatoja tai oikeastaan
vuosituhansien ajan ihmiset pyrkivät nitistämään
toisensa vain maanpinnan
tasolla, keskiajalla otettiin
käyttöön epäsuora tuli ja
1900-luvun alussa siirryttiin seuraavaan ulottuvuuteen eli ilmaan. Toinen
maailmansota ja sen jälkeiset koniktit 2000-luvun alkuun saakka ovat
olleet oikeastaan taistelua
ilmatilan herruudesta ja
sitä kautta taistelutilan
hallinnasta. Nyt toiminnan
painopisto on siirtynyt tai
on ainakin yhä kiihtyvällä nopeudella siirtymässä
sähkömagneettisen spektrin hallintaan. Voitaneen
varmaan puhua kyberavaruuden hallinnasta. Taikuri
oli jopa itse hämmästynyt
sanavalinnastaan, maanlä-

”En hetkeäkään jaksa uskoa tietoteknisten johtamishärpäköiden toimimiseen poikkeusoloissa, kun ne
eivät toimi normaalioloissa tai ainakaan kotona.”
heinen pioneeri kun on.
Mitäs se meihin sitten vaikuttaa, nörtit ovat nörttejä ja
tosimiehet ratkovat edelleen
avio- ja muita ristiriitoja sillä
isommalla puukolla. Meille
jo sotatouhujen ehtoopuolelle kallistuville sissisodankäynnin ja alueellisen
taistelun kyllästämille faittereille homma haiskahtaa
pahanlaisesti, mutta tosi on,
että julkisuudessa puolustusvoimien ylimmän johdon
esittämät perustelut tarpeesta
pienentää niin rauhan kuin
sodan ajan kokoonpanoja
perustuvat oikeisiin rätinkeihin aseelliseen kriisiin
soveltuvien käyttökelpoisten miesten vähentymisestä
ja sotakalujen kallistumisesta. Ei sen puoleen, sotakalut
ovat koko tunnetun historia
olleet aina liian kalliita, mutta niihin ovat rahat riittäneet
vähän samalla mallilla kuin
juopolla viinaan.
Nyt on vähän toisin, kun
vaivalla kerättävät verorahat
menevät kasvavan ikääntyvän väestön hyvinvointiin.
Itse kukin voi miettiä, mihin haluaisi noin 30–50 %
bruttotuloistaan käytettävän.
Inhorealistisesti ajateltuna
kaikenmaailman taivaanrannanmaalareiden ja evoluutioteoreetikkojen ajatukset
väestöpyramidin hallinnasta
vaikuttavat yksinkertaisuudessaan ihan järkeviltä. Älkää tappako niitä susia salaa.
Ikäluokkien pienentymisen takia puolustusvoimien
suurille ikäluokille rakennetussa ja jo 1990-luvulla
supistetussa varuskuntarakenteessa on taas noin 4000

ylimääräistä vuodepaikkaa,
mikä on hotellibisneksen
näkökulmasta hukkakapasiteettia.
Käyttöastetta on parannettava ja metsäteollisuus on
osoittanut toimivan keinon,
lakkauttamisen. Hukkakapasiteetti on yhteensä noin
kaksi valmiusyhtymää tai
muutama pienempi kouluttava varuskunta. Maata ei
todellisuudessa puolusteta
varuskunnista, jotka ovat
oikeasti vain rauhan ajan
koulutuskeskuksia, vaikkakin alueellisesti tärkeitä
työllistäjiä. Yhteiskunnan
puolustaminen tehdään aivan jossain muualla.
Johtoportaiden vähentäminen rauhanajan kokoonpanosta lienee perusteltua.
Välillä kuitenkin tuntuu,
että sotaväen touhut ovat
vain nimillä kikkailua. Ensin lakkautettiin divisioonat ja perustettiin sotilasläänit. Sitten lakkautettiin
sotilaspiirit ja perustettiin
uudelleen divisioonat, joskin maanpuolustusalueen
nimellä. Muutaman vuoden
jälkeen ne taas lakkautettiin
ja perustettiin piirien tehtäviä hoitamaan aluetoimistot.
Nyt ollaan lakkauttamassa
sotilasläänit ja perustamassa
aluetoimistoista piirit uudelleen joskin varmaan jollakin
toisella nimellä, kun piiri on
niin vanhahtava. Olisikohan
Military District HQ in English mitään? Mielenkiinnolla
odottelen tammikuuta, jolloin uusi organisaatiorakenne pitäisi julkaista.
Poikkeusolojen johtamisen suhteen olen varsin

Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien piiri
on myöntänyt

Ilmari Matinniemelle
piirin kultaisen ansiomitalin piirin
lehden hyväksi tehdystä
ansiokkaasta työstä.
Erityisen kiitoksen ansaitsevat
ne kymmenet pakinat
ja kertomukset, jotka Pohjanmaan Maanpuolustaja-lehti
on saanut julkaistavakseen.

Sinivalkoiset
onnittelut!
Päätoimittaja ja
lehtitoimikunta.

skeptinen, vaikka amerikkalaiset pystyisivätkin johtamaan yksittäistä A-maassa
toimivaa tiedusteluryhmää
suoraan Pentagonista. Pystyvätkö puolustushaaraesikunnat ja etenkin Maavoimien
Esikunta oikeasti johtamaan
sotatoimia ja taisteluita, vai
onko poikkeusolojen johtamista varten perustettava
lisäksi tarpeellinen määrä
tilapäisiä operatiivisia johtoportaita? Jos näin aiotaan
menetellä, niin onkohan
randomilla muodostettava
poikkeusolojen johtoporras
parempi kuin jo normaalioloissa toimiva alueellinen
johtoporras. Mene ja tiedä.
En hetkeäkään jaksa uskoa tietoteknisten johtamishärpäköiden toimimiseen
poikkeusoloissa, kun ne
eivät toimi normaalioloissa
tai ainakaan kotona. Entäs
sitten taistelevat sotajoukot?
Puolustusvoimain komentaja on jo virallisesti sanonut
teknoarmeijalle ”ei”, mutta
keihäänkärki on siitäkin oltava.
Asevelvollisuuteen perustuva järjestelmä on halpa, vallankin jos pääosalle
ei hankita muuta kuin malli
Cajander, joka on jo maassa. Ammattimiehille taas
pitäisi olla ammattimiesten
vehkeet, jotka tunnetusti
maksavat. Syyskuussa näyttävästi julkaistu tutkimus
Venäjän panostamisesta sotatekniikkaan ja etenkin sen
perinteiseen teknologiaan
vaatii myös muilta mailta
perinteiseen teknologiaan
panostamista. Kybervekottimet eivät vaan toimi rautaa

vastaan. Tuleen on tunnetusti vastattava jauhesammuttimilla.
Entäs kuinka hoidetaan
kotirintaman puolustus laajenevan taistelutilan viitekehyksessä? Se mitä ennen
sanottiin paikallispuolustuksesi. Nopeasti liikkuvat
hampaisiin saakka aseistetut
erikoisjääkäritkö singahtelevat paikasta toiseen ottoajoneuvoillaan ja eliminoivat
huippuunsa viritettyjä erikoisjoukkosoluja. Vai pitäisikö sittenkin säilyttää kyky
muunkinlaiseen toimintaan.
Meidän rauhanturvajoukkojemme suurin uhka ovat
nykyään IED:t, joita ennen
sanottiin tilapäismiinoiksi.
Niiden käyttöä meille aikoinaan opetettiin, oli kyllä
oikeita kylki- ja muitakin
miinoja. Suunniteltiin oikein miinaylläköitä, joissa
lähtölaukauksen antoi tierumpuun asennettu isänmaallinen panos, jonka vaikutus oli suunnilleen lentävä
taisteluvaunu. Toisen terroristi lienee edelleen toisen
vapaustaistelija.
Suomea ei uhkaa kukaan
eikä mikään, näinhän meille kerrotaan. Miksi sitten
ylläpitää puolustusvoimia
lainkaan, vai onko uhka
sittenkin olemassa, kerran
siihen varaudutaan? Voisiko Suomi toimia Ruotsin
tapaan ja ulkoistaa puolustuksen esimerkiksi Venäjälle, vai voisiko Suomessa
olla vain pieni suuri erikoispoliisi, kansan mekaanisen
käsittelyn joukot, jolla olisi
toimivaltaa niin sisäisten
kuin ulkoistenkin uhkien
torjunnassa.
Entäs sitten kansalaisilla
olevat noin 1,5 miljoonaa
(1 500 000) tuliasetta? Ne
ovat todellinen uhka aina-

kin hirville, jäniksille,
pienpedoille ja mahdolliselle maahan tunkeutujalle, joka ei pääsekään
strategisen iskun jälkeen
pois, vaan sitoutuu laajoihin sotatoimiin hallitsematonta sissiarmeijaa
vastaan. Sehän se on se
todellinen uhka.
Eräällä etelä-pohjalaisella paikkakunnalla oli
kylmän sodan vuosina
asenne, että jokaisessa
huushollissa pitää olla
ainakin yksi luvaton ase,
jotta vielä jää kättäpirempää, kun luvalliset on kerätty pois.
Nyt näyttää siltä, että
monilla paikkakunnilla
niitä kerätäänkin mitä
ihmeellisimmillä perusteilla. Kokeilkaapa vaikka laittaa naamakirjaan
vihjaileva epäily jostakin
henkilöstä, jotta se käyttäytyy oudosti, esittelee
vehkeitään, on kiukkuinen esivallalle, saattaa
se juoda viinaakin ja sen
akkakin on kuin riihen
seinästä repäisty piru,
niin hupsista vain ja järjestelmä hoitaa aseet pois
oli siihen sitten perusteita
tai ei.
Niin sitä vaan lähestytään jo edesmennyttä
ihanneyhteiskuntaa, jossa
kaikilla oli hyvä olla.
Miksi alussa oli Kymijoki, miettikääpä sitä?
Lopuksi parhaat onnittelut itsenäisyyspäivänä
ylennetyille, kunniamerkillä palkituille, linnanjuhliin kutsutuille sekä
kaikille muillekin maanpuolustajille ja maanpuolustushenkisille.
Everstiluutnantti
Jukka Nikkari

Kertausharjoitusten alasajo vaarantaa
puolustusratkaisun uskottavuuden
Puolustusministeri Stefan
Wallin kertoi 15.12. eduskunnassa, että seuraavalla
nelivuotiskaudella kertausharjoituksissa käy vain
noin 2000 reserviläistä vuosittain. Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) ja Reserviläisliiton (RES) mukaan
kertausharjoitusten määrän
romahtaminen nykytasosta
vajaaseen kymmenesosaan
vaarantaa alueellisen puolustuksemme suorituskyvyn
sekä uhkaa koko yleiseen
asevelvollisuuteen perustuvan puolustusjärjestelmän
uskottavuutta.
Puolustusvoimien sodan
ajan vahvuus on tällä hetkellä 350.000 henkilöä. Näistä

joukoista yli 95 % on reserviläisiä.
RUL:n puheenjohtaja
Mika Hannula ja RES:n
puheenjohtaja Markku
Pakkanen korostavat, että
2000 kertausharjoitettavaa
reserviläistä vuodessa on
jo selkeästi alle kipurajan.
Reserviläisjärjestöt eivät
voi hyväksyä kotimaan sotilaallisen puolustuskyvyn
alasajoa.
RUL ja RES katsovat, että
jokaisen reserviläisen tulisi
päästä kertaamaan vähintään
viiden vuoden välein. Käytännössä tämä edellyttäisi
runsaan 65.000 reserviläisen kutsumista kertaamaan
vuosittain. Puolustusminis-

terin nyt esittämällä tahdilla sodan ajan joukkojemme
kertausharjoituttaminen
kestää 168 vuotta.
Puolustusbudjetin leikkaukset asettaa puolustusvoimat vaikeaan taloudelliseen
tilanteeseen, mutta kertausharjoituksia leikkaamalla ei
ole mahdollista saavuttaa
kokonaisuuden kannalta
merkittäviä säästöjä.
Puolustusbudjetti pienenee ensi vuonna reilun
prosentin, mutta kertausharjoitusten määrää ollaan
vähentämässä yli 90 % tämän vuoden tasosta. RUL:n
ja RES:n mielestä tämä on
kestämätön ratkaisu. Kysymys on arvovalinnasta.
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Ryhmäkuva otettu Heinäveden kirkolla.

Pohjanmaan Sotaorvot Joensuussa,
Heinävedellä ja Ilomantsissa 30.9.–2.10.2011

Ilomantsin kirkko.

TOLVAJÄRVI – OINASSALMI – KALLIONIEMI VESISTÖLINJALLA PUOLUSTIVAT SUOMEN MIEHET ISÄNMAAN VAPAUTTA TALVISODASSA 1939 – 1940.
Seppeleen lasku Pentti Huotari ja Tellervo Uusiaho.

Pohjanmaan Sokuitenkin hidastaorvot päättivät Kyynelsilmin seurasimme partiota, taa hyökkäystä
lähteä hengellisille joka Narvan marssin saattelemana päivällä taistellen
ja kulttuuripäiville eteni hitaasti kohti ulko-ovea.
ja yöllä vetäytyen.
vähän pidemmällä
Suomi toteutti polkaavalla. Meitä
tetun maan taktiikoli kuljettaja mukaan luki- pääruokavaihtoehtoineen. kaa peräytyessään. Poltettiin
en 30 osallistujaa ääripäinä Luostarin kaupassa matkaan taloja ja myös ruukin alueen
Reisjärvi, Ähtäri ja Perho. tarttui monenlaista ja sitten tuotantolaitoksia.
Lähdimme varhain perjan- olimme valmiit jatkamaan
Ruukkimuseossa opas
taiaamuna liikkeelle. Ensim- matkaa Joensuuhun.
selosti meille taistelujen
mäinen kohteemme oli HeiAikaisin lauantaiaamuna kulkua ja tehdaslaitoksen
nävesi, jossa Kalajoelta (ent. lähdimme kohti Ilomantsia. vaiheita. Tutustuimme haHimanka) kotoisin oleva Sää oli suosiollinen ja ruska- vainnolliseen ja monipuokunnanjohtaja Riitta A.Tilus maisemat loistivat auringos- liseen näyttelyyn Pytingissä
esitteli meille perusteellisesti sa. Puut olivat paljon pitem- ja sen ympäristön muissa
kunnan asioita. Asiat tuntui- piä ja siten komeampia kuin rakennuksissa mm. savottavat olevan hyvin hallinnassa: Pohjanmaalla. Kohteemme perinteeseen, sekä maastossa
velkamäärä oli pieni inves- oli Suomen itäisin kylä masuuneihin ja kanaviin.
toinneista huolimatta. Ainoa Möhkö. Se oli huomattava
Keräilimme matkamuismurhe oli väestön vähenemi- teollisuusalue 1800-luvun toksi sinivihreitä lasimaisia
nen. Meille tarjottiin kahvit loppupuolella, joka työllisti kiviä, jotka olivat prosessin
ison piirakan ja munavoin peräti 2000 ihmistä, joukos- jätettä.
kera, sekä musiikkia hanu- sa työntekijöitä ja -johtoa
Paluumatkalla pysähdyimrilla ja huuliharpuilla aivan myös ulkomailta. Siellä me Oinassalmen muistomermaailman huipulta.
nostettiin järvimalmia, ja kille, jossa Pentti Huotari ja
Matka jatkui Heinäveden se jalostettiin ruukissa. Alu- Tellervo Uusiaho laskivat
luostareihin. Lintulassa oli eella oli runsaat vesivarat, Pohjanmaan Sotaorpojen
vain pieni pyrähdys aikatau- halpa puuhiili ja Koitajoen havuseppeleen. Tellervon isä
lun pettämisen takia. Uudes- Möhkönkoski, jotka mah- oli kadonnut em. taisteluiden
sa Valamossa saimme mie- dollistivat tuotannon.
aikana. Möhkön Rajakartalenkiintoisen ja leppoisan
Möhkön alueella käytiin nossa söimme maittavan
selostuksen viitankantajaveli talvisodan ensimmäisiä aterian.
Johannekselta. Näimme mo- taisteluja. Neuvostoliiton
Seuraava kohteemme oli
lemmat kirkot kallisarvoisi- tarkoituksena oli katkaista Ilomantsissa nukkemuseo,
ne ikoneineen ja tauluineen. Suomi. Suomen sodanjohto jossa varsinkin naiset viihSihteeri oli kertonut, että ei ollut varautunut niin suu- tyivät, tosin miehetkin sinne
saisimme ruoaksi hapankaa- reen hyökkäykseen. Väestö- tulivat. Päiväkahvit joimme
likeittoa. Se osoittautui hy- kin oli vielä evakuoimatta.
Lähimmäispalvelukeskus
väksi päivälliseksi kolmine
Suomalaisten onnistui Iljassa, joka on entinen or-
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Pääesikunta tiedottaa:

Suomen sotilasedustaja vaihtuu
Tasavallan presidentti on 2.
joulukuuta 2012 määrännyt kenraalimajuri Markku
Nikkilän sotilasedustajan
tehtäviin EU:ssa ja Natossa ja kenraalimajuri Pertti
Salmisen Länsi-Suomen
Sotilasläänin komentajaksi
1. maaliskuuta 2012 lukien.
Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Markku Nikkilä siirtyy
Brysseliin sotilasedustajan
tehtävään Suomen pysyvään
edustustoon EU:ssa ja edustustoon NATO:ssa sekä Suomen pysyväksi sotilasedustajaksi EU:n sotilaskomiteassa ja sotilasedustajaksi
NATO:ssa 1.3.2012 lukien.
Viitankantaja Johannes.

Joensuun Ev. Lut. kirkko.

todoksipappila. Sitten olikin
jo palattava Joensuuhun.
Illalla osallistuimme Joensuun kirkossa pidettyyn Pielisensuun seurakunnan kirkkoherran Tapani Nuutisen
säveltämään ja sanoittamaan
Karjalaisen kansan messuun.
Se oli raikas nuorten esitys,
jonka sävelmät tuntuivat heti tutuilta. Kolehti kerättiin
kuoron ja soittoryhmän ulkomaanmatkaa varten. Näin
mainion joukon sponsorointiin otti mieluusti osaa.
Sunnuntaiaamuna yli
600-päinen osanottajajoukko osallistui ehtoollisjumalanpalvelukseen kauniissa
Joensuun ev.lut. kirkossa.
Olimme aikaisin kirkossa
ja ehdimme ihailla mm. kirkonkaton kauniita kattomaalauksia, joissa oli eri puiden
lehtiaiheita.
Ehtoollinen kohtalotovereiden kanssa on aina yhtä
koskettava. Pohjois-Karjalan Sotaorpojen puheenjohtaja rovasti Aune-Inkeri Keijonen lähetti seppelepartion
Joensuun sankarihaudalle
omakohtaisen kokemuksen
tuomalla tunteella. Kyynelsilmin seurasimme partiota,
joka Narvan marssin saatte-

lemana eteni hitaasti kohti
ulko-ovea.
Jumalanpalveluksen jälkeen käytiin pikaisesti
syömässä Kontiorannan varuskunnassa ja sen jälkeen
oli monipuolinen pääjuhla
Carelia-salissa, jossa joensuulaiset esittivät parastaan.
Erityisen mielenkiintoisia
olivat loppupuolella olleet
tervehdykset. Kaikilla tuntui
olevan jotain uutta sanottavaa. Joensuun seurakunnan
kirkkoherra Petri Karttunen
oli kiitollinen siitä, että Valtakunnalliset Hengelliset
ja Kulttuuripäivät pidettiin
Joensuussa. Olimme tulollamme tehneet heille juhlan.
Kiitämme puolestamme
lämpimästi Pohjois-Karjalan
Sotaorpoja ja Kaatuneiden
omaisia sekä heidän tarmokasta puheenjohtajaansa
Aune-Inkeri Keijosta kokemastamme hienosta juhlasta.
Kiitokset osoitamme myös
Joensuun seurakunnalle ja
kaupungille.
Oli ilo olla mukana Valtakunnallisilla Hengellisillä ja
Kulttuuripäivillä. Aina niistä
on saanut evästä eteenpäin.
Näille matkoille kannattaa
osallistua. Me, jo ikäihmi-

Etelä-Suomen Sotilasläänin komentajana hän on
palvellut helmikuusta 2011.
Aikaisemmin Nikkilä on
muun muassa toiminut Kansallisen puolustuspolitiikan
yksikön johtajana ja vanhempana toimistoesiupseerina puolustusministeriössä,
Porin Prikaatin komentajana. Yleisesikuntaupseerin
tutkinnon Nikkilä suoritti
vuonna 1991. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin kesäkuussa 2011.
Suomen sotilasedustaja
EU:ssa ja NATO:ssa, kenraalimajuri Pertti Salminen
siirtyy Länsi-Suomen Sotilasläänin komentajaksi

1.3.2012 lukien. Suomen
sotilasedustajana Brysselissä hän on palvellut vuodesta 2009. Aikaisemmin
Salminen on muun muassa
toiminut Maanpuolustuskorkeakoulussa rehtorina, ainelaitoksen johtajana, strategian pääopettajana, opettajana
ja tutkijaesiupseerina sekä
prikaatin apulaiskomentajana SFOR -operaatiossa.
Yleisesikuntaupseerin tutkinnon hän suoritti vuonna
1987 ja hän suoritti valtiotieteen tohtorin tutkinnon
Helsingin yliopistossa vuonna 1996. Kenraalimajuriksi
Salminen ylennettiin vuonna
2006.

RUL liittovaltuusto valitsi
puheenjohtajistot vuodelle 2012

set, emme enää yksin matkustele katsomassa Suomen
nähtävyyksiä, eikä pienellä
ryhmällä matkatessa saa
näin hyvää opastusta. Lisäksi kaikki on vaivatonta.
Sihteerimme oli koonnut
suuren kiitoksen arvoisen
paketin, johon kolme päivää
kului tarkkaan.
Matkan aikana katselimme mm. Jaska Kojolan kuvaamaa DVD:tä Särkisyrjän
taistelun 70-vuotisjuhlasta
Ruskealassa. Opimme matkan aikana tuntemaan toisiamme taas hiukan enemmän ja yhä tutummassa
seurassa on hyvä olla.
Koko joukko oli samaa
mieltä, että vastaaviin tapahtumiin kannattaa varata
useampi päivä.
Kaarina Kerttula
Kuvat Jaska Kojola

Reserviupseeriliiton liittovaltuusto piti kuluvan
vuoden toisen kokouksensa Katajanokan kasinolla
26.11.2011. Kokouksen tärkeimmät valinnat ja päätökset liittyivät liittovaltuuston
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä liiton varapuheenjohtajien valintaan.
Toisen keskeisen asiakokonaisuuden muodosti liiton
ensivuoden tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman vahvistaminen.
Liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin vuodelle
2012 majuri (res.) Jorma
Kallio Lapualta ja varapuheenjohtajaksi luutnantti
(res.) Pinja Hellman Tampereelta. Liittohallituksen
1. varapuheenjohtajaksi

valittiin yliluutnantti (res.)
Mikko Halkilahti Salosta
ja 2. varapuheenjohtajaksi
vänrikki (res.) Aaro Mäkelä
Helsingistä. Viimeksi mainittu on lähtöisin Laihialta.

Liiton puheenjohtajana
toimii kapteeni (res.) Mika Hannula, joka valittiin
kolmivuotiskaudeksi 2011–
2013 Seinäjoen liittokokouksessa syksyllä 2010. RL.

Liiton puheenjohtajisto yhteiskuvassa, vasemmalta 1.
varapuheenjohtaja Mikko Halkilahti, puheenjohtaja Mika Hannula, liittovaltuuston puheenjohtaja Jorma Kallio, liittovaltuuston varapuheenjohtaja Pinja Hellman ja
liiton 2. varapuheenjohtaja Aaro Mäkelä.

RUL:n juhlavuosi päättyy
Reserviupseeriliiton, RUL80 juhlavuosi päättyy vuoden lopussa. Juhlavuotta on
vietetty ”toiminnan merkeissä”, jonka päätapahtuman
muodostivat koko maassa
järjestetyt Johtamispäivät.
Osanottajamäärät liikkuivat
vajaasta tusinasta yli 100
hengen joukkoon. Koko
maassa järjestettiin runsaat
50 Johtamispäivää, joiden
toimintarastit perustuivat
pääasiassa liiton tuottamaan
materiaaliin. Vaasan Reserviupseeripiirin alueella tapahtumasta vastasi Vaasan
Reserviupseerikerho piirin
tukemana.
Juhlavuoden huomattavin painotuote on Reservin
kenttäjohtaja -kirja, josta on
tähän mennessä otettu 8.000
kappaleen painokset. Kirja
perustuu yli 90%:sti RUK:n
koulutusmateriaaliin.
Kirjan valmistaminen on
yksi esimerkki RUL:n ja
puolustusvoimien välisestä

hyvästä yhteistyöstä. Kirja
on jaettu mm. RUK:n ja Merisotakoulun upseerioppilaille. Lisäksi kirjoja on toimitettu veloituksetta mm. jokaiseen reserviupseeripiiriin
ja edelleen piirien kerhoille.
Kirja maksaa jäsenille 10 €
ja sitä on saatavissa RUL:n
toimiston välityksin.
Toinen merkittävä painotuote on Maanpuolustajan
Juhla- ja Seremoniaopas,
jonka julkaisemiseen Reserviupseeriliitto on osallistunut
merkittävällä osuudella. Kirjasta löytyy vastuksia moniin
tärkeisiin seremoniallisiin
toimintoihin. Kirja kattaa
juhla- ja seremoniatilaisuuksiin liittyvät säännöt sekä
etiketit aina kunniamerkkien
käytöstä paraateihin. Kirjaa
voi ostaa ja tilata MP-myymälästä 18 € hintaan.
Lisäksi RUL:n juhlavuoteen hankittiin upea puukko,
joka perustuu tuttuun Reserviupseerikoulun kurssi-

puukkoon. Puukon tuppi on
juhlavan sininen ja siihen on
kiinnitetty näyttävä RUL:n
tunnus eli kullattu leijona
hopeiseen ruusuun kiinnitettynä. Juhlavuoden puukot
ovat numeroituja. Puukon
kysyntä on ylittänyt kaikki
ennakko-odotukset ja valmistussarja on käytännössä
loppuunmyyty. RL
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Lottaperinneliitto kokoontui Vaasassa 8. – 9.10.2011
Lottaperinneyhdistyksiä toimii eri puolilla maata jo 26
ja tärkeä linkki yhteistoiminnassa ovat vuosittaiset Lottaperinneliiton järjestämät
LOTTAPERINNEPÄIVÄT,
joiden yhteydessä myös pidetään liiton vuosikokous.
Tänä vuonna tapahtumapaikaksi oli valittu Vaasa,
jossa lotat, perinnelotat ja
lottien ystävät kokoontuivat 8. -9.10.2011. Jäseniä
Lottaperinneliitossa on tällä
hetkellä noin 4.000 ja tarmokkaana puheenjohtajana
toimii Sirkka-Liisa Holmén.
Ensimmäinen päivä oli
omistettu lähinnä viralliselle liittokokoukselle, jossa
mm. Turun Seudun Lottaperinneyhdistys sai tunnustuspalkinnon ideastaan
muistuttaa konkreettisesti
”talvisodan leipäpaketeilla” lottien avaintoiminnasta
sodan aikana. Liittohallituksen jäsen Soilikki Suoranta
kertoi kokousesitelmässään
Vaasan historiasta lottatoiminnan taustatekijänä
ja lottatoiminnasta Vaasan
seudulla.
Kokousosallistujilla oli
sitten mahdollisuus tutustua
kiertoajelulla kaupungin
nähtävyyksiin, nähdä Suomen pisin silta ja hiljentyä
Raippaluodon saaristolaiskirkossa. Illalla oli Vaasan
kaupungin juhlavastaanotto
kaupungintalon peilisalissa.
Pääjuhla Vaasan kaupungintalon juhlasalissa alkoi
juhlavasti jääkärien marssilla, jota kaikki kunnioittivat
seisaalleen nousten. Jääkärit tulivat Vaasan kautta
Suomeen 25.2.1918, joten
Vaasan vaakunan vapauden
ristiä katsellessa hetki tuntui
aivan henkeä salpaavalta.
Jostain tuli mieleen sanat
”…Satu uusi nyt Suomesta
syntyvä on, se kasvaa, se

Isänmaallisuutta ja juhlavuutta messun seremoniaan lisäsi lottien kunniakuja, kun seppelpartio Narvan marssin soidessa lähetettiin
sankarihaudoille.

ryntää se voittaa”
Pääjuhla Vaasan kaupungintalon juhlasalissa alkoi
juhlavasti jääkärien marssilla, jota kaikki kunnioittivat
seisaalleen nousten. Jääkärit tulivat Vaasan kautta
Suomeen 25.2.1918, joten
Vaasan vaakunan vapauden
ristiä katsellessa hetki tuntui
aivan henkeä salpaavalta.
Jostain tuli mieleen sanat
”…Satu uusi nyt Suomesta
syntyvä on, se kasvaa, se
ryntää se voittaa”.
Juhlapuheen piti sosiaali- ja terveysministeri Paula
Risikko , joka lausui mm.

Juhlapuheen piti sosiaali- ja terveysministeri Paula
Risikko.
Kuvassa vasemmalla Suomen Lottaperinneliiton
puheenjohtaja Sirkka-Liisa Holmén ja oikealla Vaasan Lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja Tuula
Harjunpää.

”Vapaan Suomen vartiojoukko on tämä lottien rintama harmaa”. Vaasan Lottakuoro aloitti Vaasan kirkon
messun heleästi laulamalla ”Lottien laulun”, johtajanaan srk. kanttori Katariina Järvinen.

”En liioittele, kun sanon,
että Lotta Svärd -järjestön
työ on osaltaan rakentanut
suomalaista yhteiskuntaa
nykyaikaiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi.
Järjestön työ oli merkittävää jo itsenäisyytemme
alkuvaiheessa. Tuolloin
tarvittiin isänmaallista valistustyötä, puolustustahdon
vahvistamista sekä kansakunnan yhdistämistä. Kansalaissodan pahoin jakamassa yhteiskunnassa siltojen
rakentaminen oli tärkeää.
Naisten panos tässä työssä
oli merkittävää. Lopputuloksena oli, että yhteiskunta
saattoi yhtenäisenä nousta
puolustamaan itsenäisyyttään ja vapauttaan Talviso-

dan vaikeina kuukausina.
--Edessämme on merkittäviä, koko suomalaisen
yhteiskunnan tulevaisuutta
koskevia, ratkaisuja. Maailmantalouden näkymät
varjostavat Suomen tulevia
vuosia ja talouden liikkumavara on poikkeuksellisen
vaikea. Onneksi Suomi kuuluu niiden harvojen maiden
joukkoon, jotka ovat hoitaneet asiansa hyvin. Me
olemme vaikeuksista huolimatta vauras maa; väestön
hyvinvointi on kasvanut ja
paljon uudistuksia on voitu
viedä eteenpäin.
Talouden niukkuudesta
huolimatta uusi hallitusohjelma sisältää useita van-
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Mauri Volama
Vaasan läänin
Maanpuolustusyhdistyksen
johtoon

Juhla antoi kaikille osallistujille todistuksen siitä, että isänmaallisuuden arvostus on edelleen korkea. Useat viralliset tervehdykset muistuttivat siitä. Pohjanmaan Sotilassoittokunta nostatti tunnelmaa ja diplomi
oopperalaulaja Katariina Järvinen hurmasi yleisön lauiluillaan ”Evakon laulu” ja ”Ma elän”

hus- ja veteraanipoliittisia
tavoitteita, samoin palvelujärjestelmän uudistuksia.
Etuuksien kehittämiseen on
vaikea löytää määrärahoja samalla kun osa valtion
budjetin menoista katetaan
velalla. Hallitusohjelman
vanhus- ja veteraanipoliittisissa tavoitteissa korostetaan
sotainvalidien ja veteraanien
vanhuudenhuollon palveluiden varmistamista.
Erityisenä kehittämiskohteena ovat kuntouttavat

kotiin vietävät palvelut.
Laitoskuntoutus on vähitellen väistyvä kuntoutusmalli. Iäkkäiden veteraanien
kuntoutuksen ensisijainen
paikka on veteraanin koti
tai lähiympäristö.
Pidän myös tärkeänä tavoitekirjausta, jonka mukaan
hyödynnetään sotainvalidien
sairas- ja veljeskotien osaamista vanhuspalvelujen
kehittämisessä. Laitosten
vuosikymmenien aikaista
osaamista ei tule hukata,

kun henkilöt, joille ne alun
perin rakennettiin, poistuvat
keskuudestamme.
Nostan uuden hallitusohjelman vanhuspoliittista
tavoitteista esille erityisesti
viime hallituskaudella käynnistämäni vanhuspalvelulain
säätämisen. Lakiluonnos
valmistui viime keväänä.
Laki kuuluu peruspalveluministerin toimialaan. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle ensi vuoden aikana.
Laki tulee voimaan vuoden

2013 aikana. Vanhuspalvelulaki kohdistuu ikäihmisiin
ja se auttaa sodan aikaisten
ikäpolvien asemaa. Hallitusohjelma sisältää myös
omaishoitajien asemaa ja
tukea koskevia linjauksia.”
Juhlakansa näytti melko
mietteliäältä. Paljon ajattelemisen aihetta oli päivien
aikana saatu - sekä menneisyydestä että nykyisyydestä.
Soilikki Suoranta

Vaasan Läänin Maanpuolustusyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin
30.11.2011 Vaasassa ammattikorkeakoulun tiloissa. Kokouksen aluksi rehtori Tauno
Kekäle esitteli johtamansa
koulun toimintaa ja sen laaja-alaista koulutustarjontaa.
Yhdistyksen puheenjohtajan Alpo Koivuniemen
avaussanojen yhteydessä vietiin hiljainen hetki
30.11.1939 alkaneen talvisodan ja kansakuntamme
raskaille koettelemuksille.
Syyskokous päätti tulevan
vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä
valitsi hallituksen vuodelle
2012. Puheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi kolmeksi
vuodeksi Mauri Volama Seinäjoelta, varapuheenjohtajaksi Lasse Ahtola Kaskisista ja sihteeriksi Marja-Liisa
Tenhunen Kokkolasta. Hallituksen muut jäsenet ovat
Ulf Nylund Vaasasta, Taimi
Moisio Seinäjoelta, Antti
Porko Kokkolasta, Antti
Roiko-Jokela Kannuksesta,
Hannu Sulkakoski Pietarsaaresta, Pekka Viitaniemi Alajärveltä, Rauno Yli-Hynnilä
Kurikasta ja Pekka Änkilä
Vaasasta. Lisäksi sotilasasiantuntijana hallitukseen valittiin Pohjanmaan Aluetoi-

Mauri Volama johtaa
Vaasan läänin Maanpuolustusyhdistystä
seuraavat kolme vuotta.

miston päällikkö komentaja
Jukka Ranta Vaasasta.
Maanpuolustusyhdistys
toimii entisen Vaasan läänin
alueella ja jäseniksi voivat
hakeutua henkilöt, jotka ovat
käyneet valtakunnallisen tai
alueellisen maanpuolustuskurssin.
Kokouksen jälkeen eversti
evp. Ari-Ilmari Iisakkala piti esitelmän aiheesta” Suomi
kansainvälisen politiikan
pelinappulana II:ssa maailmansodassa”.
Mielenkiintoinen esitelmä
valotti niin poliittisia kuin
sotilaallisiakin taustoja aina
1910-luvulta lähtien, jotka
vaikuttivat tilanteen yleiseen
kehittymiseen ja johti toisen
maailmansodan puhkeamiseen. RL.

Puheenjohtaja Alpo Koivuniemi luovutti illan esitelmän pitäjälle eversti evp. Ari-Ilmari Iisakkalalle
kiitokseksi kirjan Pietarsaaren tykistökoulu – Artilleriskolan i Jakobstad.

Vaasan Sankarihautamuistomerkille seppeleen laskivat sodanajan lotat, kuvassa oikealta Britha Antila ja
Nora Lisko sekä pikkulottana toiminut Liisa Uurtimo.

Vaasan Ammattikorkeakoulun juhlasali antoi runsaslukuiselle kokousväelle hienot puitteet.
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MPK juhlisti vuosipäivää Vaasassa
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
Pohjanmaan koulutus- ja
tukiyksikkö (KOTU) vietti
vuosijuhlapäivää Vaasassa.
Juhlan tervehdyspuheessaan
Pohjanmaan kotu-päällikkö
Juha Ala-aho otti kantaa
esitettyihin rahoituskehyksiin todeten mm; MPK:n
rahoituksen vähentämisen
sijasta nykytilanteessa tulisi entistä laajemmin pohtia,
kuinka paljon MPK osaltaan
voi säästötalkoissa auttaa,
järjestämällä periaatteidensa
mukaisesti laadukasta mutta
samalla muita vaihtoehtoja
merkittävästi edullisempaa
koulutusta puolustusvoimille, viranomaisille sekä kunnille yhtä lailla kuin yksilöillekin. Myös puolustusvoimauudistuksen siirtymäajan
vaikutuksia, mm. reservin
koulutuksen vähenemisessä voidaan MPK:n avulla
loiventaa, korvaamalla pois
jääviä kertausharjoituksia MPK:n kurssein. Näin
autetaan paitsi yksittäisen

Sotaveteraanien tervehdyksen toi kanslianeuvos
Holger Strandberg.

reserviläisen sotilaallisen
osaamisen kehitystä myös
hänen uskonsa säilymistä
reserviläiskoulutukseen tulevaisuudessakin.
Juhlapuhujaksi oli saatu
MPK:n hallituksen puheenjohtajan tehtävät vuodenvaihteessa jättävä vakuutusneuvos Harri Kainulainen.
Puheessaan hän tarkasteli

kuusi vuotta kestänyttä
MPK:n hallituksen puheenjohtaja kauttaan, jona
aikaan on saatu edetä nousujohteisesti. Tähän on myös
myötävaikuttanut MPK:n
aseman muuttuminen julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi. Erityisesti yhteistyö
puolustusvoimien kanssa
on kehittynyt myönteises-

Juhlavaa soitantoa, josta vastaasi Kauhajoen Soitokunnan seitsikko.

ti ja tuloksekkaasti. Myös
MPK:n järjestämien vapaaehtoisten kertausharjoitusten
määrän Kainulainen uskoo
edelleen lisääntyvän, johon
vaikuttaa puolustusvoimien
säästövelvoitteet ja reservin
merkittävä pienentyminen.
Lisäksi Mpk:n järjestämä
maanpuolustuskoulutus on
taloudellisesti edullista. Tätä
taustaa vasten Kainulainen
olikin huolestunut tulevan
vuoden rahoituskehyksestä,
mikäli suunniteltu n. 20 %
vähennys joudutaan toteuttamaan.
Juhlassa esitettiin myös
kutsuvierastahojen tervehdykset, joista sotaveteraanien tervehdyksen toi kanslianeuvos Holger Strandberg, Vaasan kaupungin
tervehdyksen kaupunginjohtaja Thomas Häyry ja
puolustusvoimien tervehdys
komentajakapteeni David
Prosi sekä kansanedustaja
Markku Mäntymaa.
Vuosijuhlassa huomioitiin
seuraavat henkilöt: (poissaolijat suluissa); Pohjanmaan
KOTU:n standaari: MPK:n
hallituksen puheenjohtaja
Harri Kainulainen, MPK:n
rautainen ansiomitali: toimialapäällikkö Esa Peltomäki
(ja aluepäällikkö Heikki
Nyrhinen), MPK–levyke;
kapteeni Juhani Alkio, ylikonstaapeli Martti Korkiavuori (ja pelastusjohtaja Tero
Mäki).
Lisäksi majuri Stefan
Törngren Ruotsista sai
vierailunsa muistoksi Pohjanmaan alueen paikallislahjana Lasse Erikssonin
närpiön murteella laulaman
cd-levyn. Kansanedustaja Markku Mäntymaa ja
majuri Anssi Yrjölä saivat

Juhlakahvilla vallitsi iloinen tunnelma ja keskustelu kävi vilkkaan MPK:n ja sen edeltäjien lähes kaksi
vuosikymmentä kestäneestä koulutustarjonnasta.

Juhlapuhuja MPK:n puheenjohtaja vakuutusneuvos
Harri Kainulainen.

Toimialapäällikkö Esa Peltomäelle MPK:n rautainen ansiomitali, jonka luovuttivat Kotu-päällikkö
Juha Ala-aho (vasemmalla) ja MPK:n hallituksen
puheenjohtaja Harri Kainulainen, jolle Tasavallan
Presidentti 6.12. myönsi 2.luokan Vapaudenristin.

kumpikin ”Laihian euron”,
muistuttamaan liian säästämisen seurauksista. Ja
kun Pohjanmaan KOTUN
alueella sijaitsee myös Vähäkyrö, jossa alueen vanha
pläkkyriperinne on säilynyt,
niin pläkkyrimestari Pentti
Tuominen oli valmistanut
perinteisen ”fyrryn”, joka
luovutettiin MPK:n halli-

tuksen puheenjohtaja Harri
Kainulaiselle.
Tilaisuuden juhlavasta
musiikkiannista vastasi
Kauhajoen soittokunnan
seitsikko.
Arvokkaan juhlan päätteeksi MPK tarjosi kahvit
joulutortun ja pipareitten
kera.
Teksti ja kuvat RL

Ylikonstaapeli Martti Korkaivuorelle luovutettiin
MPK-levyke.
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MPKL:n maanpuolustusjuhla Vaasassa
Maanpuolustuskiltojen liiton
perinteinen kaikille avoin
maanpuolustusjuhla järjestettiin sunnuntaina 27.11.
Vaasan kaupungintalolla.
Juhlapuheen piti valtiosihteeri Marcus Rantala.
Juhlapuhe on luettavissa
kokonaisuudessaan lehdessämme.
Vaasassa oli panostettu
kiitettävästi juhlan kulttuuritarjontaan. Konserttitarjonnasta vastasivat Pohjanmaan Sotilassoittokunta kapellimestarina yliluutnantti
Sami Salmivuori. Soolonumeron esitti baritonitorvea
soittava kersantti Eero Sydänmetsä.
Kuula-opistosta esiintymässä olivat Emma
Backman, laulu ja Cecilia
Nordqvist, piano. Upea
runosikermä-esitys kuultiin, kun lavalle astelivat
Runonkulkijat ja Kuulaopiston muusikot.
Tervehdyksiä esittivät
Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunkineuvos Håkan Nordman, komentaja Jukka
Ranta Puolustusvoimista
sekä kamarineuvos Veikko
Kurkiala Sotiemme veteraaneista.
Oli ilahduttavaa kuulla,
miten he kaikki kertoivat
arvostavansa maanpuolustuskiltojen tekemää vapaaehtoista maanpuolustustyötä
sekä itsenäisyytemme perinteiden vaalimista.
Erityisen tunteisiin vetoavaa oli kuunnella sotaveteraani Veikko Kurkialan tervehdystä nuorten
partiolaisten seistessä hänen
takanaan.
MPKL:n kokous- ja juhlaviikonloppu järjestelyineen
onnistui erinomaisesti, josta

monet ovat lausuneet kauniin kiitoksen Vaasan kiltapiirille ja sen aktiiviselle
juhlatoimikunnalle.

Maanpuolustusmitalit numeroituna
miekkojen kera.
MPKL:n maanpuolustusjuhlassa Vaasan kaupungintalolla luovutettiin kolme maanpuolustusmitalia
numeroituna miekkojen
kera.
Mitalin saivat merivartiokapteeniluutnantti evp.
Martti Juvonen Vaasasta
(Pohjanlahden Laivastokilta ry), toimitusjohtaja Teuvo
Rodén Vaasasta (Pohjanlahden Laivastokilta ry) ja
toiminnanjohtaja Henry Siikander Helsingistä (Helsingin Laivastokilta ry).
Maanpuolustusmitali on
perustettu 1989 muistoksi maanpuolustuksellisiin
tehtäviin osallistumisesta
vuoden 1945 jälkeen. Maanpuolustusmitalitoimikunta
myöntää maanpuolustusmitalin numeroituna miekkojen
kera maanpuolustustyön hyväksi suoritetusta erityisen
ansiokkaasta työstä.
Teksti ja kuvat RL
(Lähde: MPKL:n
internetsivusto).

Maanpuolustusmitalin numeroituna miekkojen kera saivat Pohjanlahden Laivastokillan aktiiviset Vaasalaiset toimijat merivartiokapteeniluutnantti evp. Martti Juvonen (vasemmalla) ja toimitusjohtaja Teuvo Rodén
ja helsinkiläinen toiminnanjohtaja Henry Siikander Helsingin Laivastokillasta. Mitalit luovutti Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtaja, teollisuusneuvos Erkko Kajander.

Upea runosikermä
-esitys kuultiin,
kun lavalle astelivat
Runonkulkijat ja
Kuula-opiston
muusikot.

Juhlapuheenpitäjä valtiosihteeri Marcus Rantala.

Sotiemme veteraanien tervehdyksen esitti kamarineuvos
Veikko Kurkiala.
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Heti tultiin kun päästiin…
Suomi on huolehtinut poikkeuksellisen hyvin sodissa kaa- saada myös kentälle jääneet. Kentälle jääneiden etsinnät
tuneista sankarivainajistaan. Vuonna 1992 Venäjän kanssa on toteutettu pääasiassa vapaaehtoisvoimin.
tehdyn valtiosopimuksen myötä on kotimaan multiin yritetty
Viime sodissamme menehtyi
95 000 sotatoimiin osallistunutta. Sodan alettua jouduttiin uuden ongelman eteen:
Mitä tehdään kaatuneille
sotureille? Tätä kysymystä
ei ollut rauhan aikana pohdittu ratkaisuun asti. Nopeasti kuitenkin Suomi teki
merkittävän päätöksen kaatuneiden huollosta. Päätös
oli aikanaan ainutlaatuinen
koko maailmassa.
Silloin päätettiin, että
kaikki kaatuneet toimitetaan, mahdollisuuksien mukaan, kotiseudulleen omaisten haudattavaksi. Suomi
oli lähes ainoa valtio, joka
toimi tällä tavoin. Yleensä
kaatuneet haudattiin sotatoimialueille sitä varten
perustetuille hautausmaille.

13 000 jäi rajan
taakse
Tehdyn päätöksen mukaisesti valtaosa kaatuneista
sotilaista tai lotista tuotiin
kotiseurakuntiensa sankarihautoihin. Kaikista ponnisteluista huolimatta Itärajan
taakse luovutetulle alueelle
jäi kentälle talvisodassa ja
jatkosodassa 13000 suomalaista sotilasta. He olivat
kaatuneita tai haavoittuneita, joita ei pystytty evakuoimaan.
Kentälle jääneitä olivat
myös taistelussa kadonneet,
hukkuneet, kranaattien täysosumista tuhoutuneet sekä
häthätää kenttähautoihin
haudatut kaatuneet.
Jatkosodan alettua aloitettiin talvisodassa kentälle
jääneiden etsinnät. Silloin
löydettiin 2800 sankarivainajaa, joista tunnistetut
haudattiin kotiseuduilleen.
Tunnistamatta jäi 800 vainajaa, jotka haudattiin Kollaan, Summan, Säkkijärven,
Taipaleenjoen, Viipurin ja
Äyräpään kenttähautausmaihin. Etsinnöistä huolimatta
kaikkia kentälle jääneitä ei
silloin löydetty. Talvisodan
uhreja on löydetty vielä
vuonna 1992 aloitetuissa
etsinnöissä.
Uudelleen aloitetuissa etsinnöissä on pääsääntöisesti
yritetty hakea kesän 1944
suurhyökkäyksen aikana
kentälle jääneitä. Kesän
1944 ratkaisutaisteluissa
kentälle jäi kaatuneina, haavoittuneina ja kadonneina yli
5000 sotilasta.
Valtiosopimus v. 1992
Venäjän kanssa mahdollisti kaatuneiden etsinnät
entisillä sotatoimialueilla.

Sopimukseen sisältyi myös
oikeus Karjalaan jääneiden
kenttähautausmaiden kunnostamiseen ja hoitamiseen
sekä muistomerkkien pystyttämisen kenttähautausmaille
ja taistelupaikoille.
Poliittisesta arkailusta johtuen etsintätehtävä annettiin
Opetusministeriölle, vaikka
se luonnollisesti olisi kuulunut Puolustusministeriölle.
Tehtävän käynnistäminen
oli hankalaa. Kenelläkään
ei ollut kokemusta tällaisesta
etsintätyöstä, yhteistoiminta
venäläisten virkamiestenkin kanssa oli myös uutta
tällaisessa asiassa. Oman
ongelmansa muodosti myös
raja-alueella olevat taistelupaikat.

Matalalla proililla
alkuun
Työ käynnistyikin varsin
matalalla profiililla. Itse
hakeuduin työhön mukaan
sanomalehdessä olleen pienen artikkelin perusteella,
jossa mainittiin, että ”etsintätyö tullaan tekemän
vapaaehtoisvoimin”. Etsijöiksi päätyi miehiä ja naisia
lähinnä kavereiden mukaan
pyynnön perusteella. Tämä
oli luonnollisesti hyvä asia
etsijöiden tuntiessa jo ennestään toisensa.
Työhön oli varattu varsin
niukasti varoja, joilla hädin
tuskin katettiin etsijöiden
autovuokra-, polttoaine- ja
yöpymiskulut. Palkkaa tai
edes päivärahaa ei maksettu
kenellekään (pl. ministeriön
virkamiehet).
Etsintöihin on vuosien
kuluessa osallistunut noin
250 henkilöä. Vuonna 1998
etsinnät siirtyivät Opetusministeriön alaisuudesta
vastaperustetulle Sotavainajien muiston vaalimisyhdistykselle, johon tänä päivänä
kuuluvat yhteisöinä Kaatuneiden Muistosäätiö, Kaatuneitten Omaisten Liitto ry,
Karjalan Liitto ry, Rintamanaisten Liitto ry, Rintamaveteraaniliitto ry, Sotainvalidien Veljesliitto ry, Suomen
Sotahistoriallinen Seura ry,
Suomen Sotaveteraaniliitto
ry.
Etsintöjen alkuaikoina
joiltakin tahoilta tuli viestejä, että etsintätyö ei ole
kovin suotavaa, vanhojen
asioiden tulisi jo antaa olla,
mutta tänä päivänä vallitsee
täysi yksimielisyys toiminnan tarpeellisuudesta.
Etsijät ovat kirjavaa
joukkoa: lääkäreitä, ve-

Taistelukentän räjähtämättömät ammukset, miinat
ja käsikranaatit vaativat huolellisuutta maaston kaivutyössä.

Useassa löytöpaikassa oli useampi vainaja samassa haudassa. Löydetyn esineistön perusteella pyrittiin päättelemään onko kyseessä suomalaisia vai
venäläisiä vainajia. Näistäkin yritettiin löytää lisätunnistamista helpottavia esineitä kuten esimerkiksi tuntolevyjä.

Maatumattomat varusesineet helpottivat vainajan
tunnistamista joko suomalaiseksi tai venäläiseksi.
Etsijät laativat kuvaston, jossa oli mallit sodanaikaisista kengänpohjista, napeista, soljista jne.

turinkuljettajia, poliiseja,
evp. upseereja, eläkeläisiä,
opiskelijoita, mainosmiehiä, noin 20 naista ja saman
verran veteraaneja. Jotkut
ovat olleet mukana yhdellä
tai kahdella retkellä, toiset
ovat jo kohta kaksikymmentä vuotta kulkeneet Karjalan
metsiä taistelupaikkoja tutkien. Monista on tullut todellisia taistelupaikkojen ja
sotahistorian tuntijoita. Kuvaavaa on eräs tapahtuma.
Etsintäjoukko oli maastossa
Laatokan pohjoispuolella.
Haettua paikkaa ei tuntunut
löytyvän. Silloin soitettiin
Suomeen eräälle konkarille,
joka puhelimitse opasti etsijät oikealle kohteelle. Yhteinen piirre kaikille mukana
olijoilla on ollut halu etsintöihin osallistumalla osoittaa
arvostuksensa suomalaisille
sankarivainajille. Isänmaan
miehiä ja naisia kaikki!

Katoamis- ja
kaatumispaikkatietoa
Etsintätyö perustui toiminnan alkuvaiheissa laajaan
kaatumis- ja katoamispaikka-tiedostoon, joka kerättiin omaisilta, aseveljiltä,
Sota-arkistosta ja Sotatapaturma-arkistosta, lähteinä mm. joukkoyksiköiden
sotapäiväkirjat, kaatuneiden
evakuointikeskusten (Kek)
asiakirjat sekä sotilaskantakortit.
Vuonna 1991 suoritetussa veteraaneille osoitetussa
tiedustelussa saatiin tiedot
3000 kentälle jääneestä. Arkistojen avulla selvitettiin
noin 1500 kaatumis- ja katoamispaikkatietoa. Kaikissa näissä tiedoissa oli yksi
yhteinen haittatekijä – epätarkkuus. Tiedot oli kerätty
mahdollisesti hetkellä, jolloin ajateltiin, että koskaan ei
päästä kadonnutta etsimään,
ja katoamispaikan tiedot
merkittiin esimerkiksi 1:100
000 karttaan. Etsintöjä varten näistä saatiin valokopiot
käyttöön, jolloin jo kopioitaessa niihin tuli millin tai
parin heitto. Joku sanoikin
kuvaavasti, että ”ei se virhe
ole paljon tykkimiehelle,
mutta lapiomiehelle se on
ylivoimainen urakka”.
Kaikki saadut tiedot siirrettiin kuitenkin siirrettiin
sotien aikana käytössä olleisiin topografikarttoihin
( 1:20 000 ), joita sitten
käytettiin etsinnöissä. Tämä
menetelmä oli luonnollisesti melko ylimalkainen, mutta

etsijöiden taitojen kehittyessä niilläkin saatiin hyviä tuloksia aikaiseksi.
Etsintäalueilla tavattiin vuosien aikana myös
venäläisiä vapaaehtoisia
tekemässä samaa työtä.
Nämä olivat silloin liikkeellä omin päin, mutta pian
näiden kanssa saatiin yhteistyötä aikaiseksi. Moni
kotimaan multiin päätynyt
suomalainen sankarivainaja
on venäläisen etsintäryhmän
löytämä. Vastavuoroisesti
suomalaiset alkoivat merkata maastoon löytämiään
venäläisiä kaatuneita.
Alun opettelun jälkeen työ
on tuottanut hyviä tuloksia
ottaen huomioon, kuinka
pitkä aika sodistamme on.
Taistelupaikkojen maasto
on muuttunut kasvillisuuden
osalta täydellisesti. Vanhojen valokuvien perusteella
on vaikea tunnistaa taistelumaastoja tai paikkoja nykyasussaan.
Oppimisen kautta tulokset
paranivat. Suuren ongelman
luonnollisesti tuotti löydetyn vainajan tunnistaminen.
Ensin piti yrittää rajata onko
vainaja venäläinen vai suomalainen. Tätä varten luotiin
eräänlainen tunnistusvihko.
Siihen kerättiin kuvia ja tietoja sodan aikana käytössä
olleiden varusesineiden ja
varusteiden maatumattomista osista, kuten napeista, soljista, kengänpohjista,
kolikoista jne. Jos näiden
perusteella löydetty tunnistettiin suomalaiseksi tutkittiin löytöpaikka huolellisesti
tavoitteena tuntolevyn löytyminen.

Tuntolevyjä ja
dna:ta
Vuosien 1992 – 2011 aikana
on löydetty yli 1000 vainajan jäänteet. Löydetyistä
tähän mennessä on tunnistettu hieman yli 300 sankarivainajaa. Tunnistaminen
on tapahtunut useimmiten
löydetyn tuntolevyn perusteella. Sen tietoja on verrattu henkilön dokumentteihin,
esimerkiksi pituutta on vertailtu.
Viime vaiheessa lopullinen tunnistus on tehty ottamalla yhteyttä vainajan
omaisiin ja on suoritettu
dna-testi. Tälläkin hetkellä
Helsingin Yliopiston oikeuslääketieteen laitoksella on tunnistettavana usean
vainajan jäänteet. Tunnistetut on haudattu pääsääntöisesti kotiseurakuntiensa
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Tunnistamattomat kaatuneet haudataan juhlallisin menoin Lappeenrantaan.

sankarihautoihin.
Tuntemattomaksi jääneet
on haudattu suurelta osin
juhlallisin menoin Lappeenrannan valtakunnalliseen
sankarihautausmaahan.
Tämä vainajien tunnistustekniikan kehittyminen vei
suomalaisia oikeuslääkäreitä
myös Balkanille tutkimaan
löydettyjä joukkohautoja.
Osaamista on tarvittu myös
muun muassa tsunamin uh-

rien ja Nepalin sisällissodan
uhrien tunnistamisessa.
Etsintätyö alkoi opetteluna. Alku keskittyi maastossa
vainajien etsimiseen. Nyt,
lähes kaksi vuosikymmentä myöhemmin vainajien
maastoetsintä on lähes kokonaan päättynyt.
Joitakin vainajia löydetään vuosittain venäläisten
etsintäryhmien toimesta.
Etsintätyö on muuttunut

kenttähautausmaiden kunnossapitämiseksi. Muistomerkkejä on pystytetty usealle paikalle. Kadonneiden
piiriin on nyt otettu myös
venäläisillä sotavankileireillä kuolleet tai kadonneet
suomalaiset soturit. Usealle
vankileirille on pystytetty
muistomerkki suomalaisten
kunniaksi.

Syksyisin kesän aikana tehdyt löydöt arkutettiin Viipurissa. Alkuun vainajat
tuotiin Suomeen rautateitse. Vainajat saivat arvoisensa lähdön Viipurista Suomen lippujen perässä.

Ikimuistoisia
hetkiä

Jokainen esine ja luut laitettiin kuljetusta varten säkkeihin. Jokaisesta löytöpaikasta tehtiin paikanpäällä pöytäkirja, johon kirjattiin kaikki tunnistamiseen
vaikuttava tieto. Ville Kaarnakari tutkimassa tehtyjä löytöjä.

Työskentely etsintätehtävissä tarjosi monia sykähdyttäviä ja mieleenpainuvia
hetkiä. Etsintäryhmäni löysi Viipurin pohjoispuolelta
niin sanotun neljän tien
risteyksen alueelta virolahtelaisen alikersantin, joka
pystyttiin tunnistamaan.
Alikersantti haudattiin sotilashautajaisissa, joihin sain
tilaisuuden osallistua.
Muistotilaisuudessa pai-

kalla olleet alikersantin
aseveljet kertoivat, mitä
Potinhoikan maastossa oli
tapahtunut ja kuinka vainaja oli saanut surmansa
lentopommin sirpaleesta.
Vainajaa ei voitu ottaa sekavan tilanteen takia mukaan,
ja osa aseveljistä oli jäänyt
hetken kuluttua sotavangiksi. Heidän jälkeensä kerroin,
miten olimme alikersantti
löytäneet.
Se oli ikimuistettava hetki
– tuntui kuin kaikki vuosi-

kymmenet tapahtuman ja
nykypäivän välillä olisivat
kadonneet. Sillä hetkellä
tunsi suurta tyytyväisyyttä.
Ainakin yhdessä perheessä
vuosikymmenien epätietoisuus ja odotus oli päättynyt.
”Heti tultiin kun päästiin”,
kiteytti eräs etsijä ajatuksensa katsoessaan taistelumaastoa Äyräpään harjanteella. Ja
siitä ei voi olla kuin tyytyväinen.
Ville Kaarnakari
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Kutsumme Teidät
Kannuksen
Reserviupseerikerhon
60-vuotisjuhlaan
sunnuntaina 6.11.2011

Päiväjuhla
Musiikkia
Kannuksen Soittokunta
johtaa Ahti Orjala

Tervehdyssanat
Kapt. Seppo Ojala

Historiikki
Maj.res. Antti Roiko-Jokela

Klo 10.00 Jumalanpalvelus Kannuksen kirkko
Klo 11.30 Kahvitarjoilu seurakuntatalolla
Klo 12.00 Tervehdysten vastaanotto
Klo 13.00 60-vuotisjuhla seurakuntatalolla
Juhlapuhe kenraalimajuri Markku Nikkilä

Seppo Ojala
Puheenjohtaja

Antti Roiko-Jokela
Sihteeri

Musiikkia
Kannuksen Sotaveteraanien lauluryhmä Varapatruuna
säestää Veikko Kulonen

Juhlapuhe
Kenraalimajuri Markku Nikkilä

Musiikkia
Kannuksen Soittokunta johtaa Ahti Orjala
Sooloesitys marimballa, muusikko Timo Roiko-Jokela

tumma puku, kunniamerkit, kutsu kahdelle.

Muistamiset

Mahdolliset muistamiset : Kannuksen Op 510802-434504

Maammelaulu
Soittokunta, kuoro ja yleisö

kerhon 60-vuotisjuhlan juhlapuheen esitti kenraalimajuri Markku Nikkilä. Hän
on kotoisin naapuripitäjästä Sievistä ja toimii tällä hetkellä Etelä-Suomen Sotilasläänin komentajana.

Kannuksen Reserviupseeri

Liput saapuvat.

Kannuksen reserviupseerikerhon 60-vuotisjuhlan avaussanat lausui puheenjohtaja Seppo Ojala.

kerhon historiikin esitti
sihteeri Antti Roiko-Jokela.

Timo Roiko-Jokela (Ollin poika) esitti marimballa kaksi kappaletta, joista toinen
yhdessä soittokunnan säestyksellä. Olipahan vauhdikas esitys kokonaisuutena huh.
huh.. sanon minä kummisetänä (= Antti).

Suomi on pinta-alaltaan
tarkasteltaessa iso maa – ainakin Euroopan mittapuun
mukaan tarkasteltuna. Maata asuttaa suhteellisen harvalukuinen kansa. Väestö ja
elinkeinoelämän keskittymät ovat kaikkien tiedossa.
Haasteellisuus kasvaa pohjoiseen edetessä puhutaanpa sitten potentiaalista tai
resursseista. Meidän kaikkien yhteinen tahto on käsitykseni mukaan säilyttää
koko maa elinkelpoisena.
Samoin ajatus koko valtakunnan alueen puolustamisesta on laajalti hyväksytty.
Muutamia sotilaalliseen
maanpuolustukseen liittyviä
perustotuuksia on syytä kerrata tänäkin päivänä syvän
rauhan tilan vallitessa. Vanha totuus ” geopolitiikalle
emme mahda mitään” pätee
tänäkin päivänä. Venäjä on
naapurimme. Iso sellainen,
Ja Suomen perspektiivistä
tarkasteltuna se on suurvalta – puhutaanpa sitten taloudesta, väestöstä, resursseista
kokonaisuutena tai vaikkapa
sotilaallisesta potentiaalista.
Tämä tarkastelukulma on
hyvä pitää mielessä niin alakuin ylämäissäkin.
Suomen tilanne on tällä
hetkellä turvallisuuspoliittisesti vakaa ja meillä on
hyvät ja asialliset naapurit.
Tulevaisuuden ennustaminen on kuitenkin vaikeaa
– tarkka ennustaminen jopa
mahdotonta. Tämä mielessä
kansakunnalla soisi olevan
päättäväisyyttä harjoittaa
jatkuvaa ja ennustettavuutta
edustavaa turvallisuus- ja
puolustuspolitiikkaa myös
taloudellisesti haastavissa vaiheissa. Aina täytyy
muistaa, että uskottavan
maanpuolustuskyvyn rakentaminen on pitkäjänteistä ja
erinomaisen vaativaa laajaa
yhteiskunnallista yhteistä
panostusta vaativaa työtä –
nopea alasajo on sen sijaan
” helppoa kuin heinänteko ”.

Viimeisen vuoden aikana
on tuotu esille tarve puolustusvoimauudistuksesta.
Perustelu on voimakkaasti
yksinkertaistettuna ” puolustusvoimat tulee nykytrendillä syömään enemmän
kuin tienaa ”. Eli käytännössä puolustusvoimien rauhan
ajan rakenne, toiminta ja
niiden vaatima resurssi ovat
jatkossa nykyistä enemmän
epäsuhdassa maanpuolustukseen pitkällä tähtäimellä kohdennettavissa olevan
resurssin kannalta tarkasteltuna. Epäonneksemme
valtiontalouden näköpiirissä
oleva liikkumavara on käymässä samaan aikaan miinusmerkkiseksi. Tämä heijastuu suoraan hallituksen
talouspoliittisiin raamipäätöksiin, jotka ovat erityisesti puolustushallinnon osalta
voimakkaasti laskevalla
käyrällä. Hyvin perustellusti
voidaan puhua vuosittaiseen
budjettiin kohdistuvista noin
10 % säästöistä. En sano tätä
valittaakseni, vaan todetakseni kylmän tosiasian, jonka
pohjalta meidän on pystyttävä sopeuttamaan toimintamme.
Edellisen sanottua jatkan
toteamalla, että sodan ajan
joukot tarvitsevat sellaisen
aseistuksen, jolla kyetään takaamaan kansakunnan itsemääräämisoikeus. Suomen
puolustusvoimien on pystyttävä osoittamaan myös tulevaisuudessa – modioituna,
remontoituna, uudistettuna,
mitä sanaa nyt sitten halutaankaan käyttää – sellaista
aseellista maanpuolustuskykyä, jolla kyetään aidosti
ehkäisemään ennalta mahdollisen sotilaallisen voiman
käyttö valtakuntaa vastaan
jatkumona poliittisella ja taloudelliselle panostukselle.
Uskottavuuden taso on
oltava riittävä myös ulkopuolisin silmin tarkasteltuna.
Yhtälö on vähintäänkin haastava. Sotilaallisen

maanpuolustuksen tulee
muodostaa tasapainoinen
kokonaisuus siten, että keihään kärjen on oltava terävä
ja edustettava ehdottomasti
kansainvälistä huippua. Tämä vaatimus voidaan johtaa
jo pelkästään rauhan ajan
aluevalvonnan näkökulmasta tarkasteltuna. Valtaosa
operatiivisista ja alueellisista
joukoista voidaan varustaa
käyttökelpoisella ja hieman
vanhemmalla materiaalilla,
joka on varmasti kustannustehokasta oikein käytettynä.
Mikään ei estä käyttämästä
materiaalihankinnoissa vanhaa hyväksi koettua ” Sulo
Vilen -metodia ”.
Sotakelpoisen asevoiman
rakentaminen perustuu kolmeen elementtiin, joista jokaisen on oltava kunnossa:
1. väline, 2. taito ja 3. tahto.

Väline
Väline on tällä hetkellä hyvässä iskussa. Aika näyttää
rapautuuko välineen terävin
kärki ja vastaako kokonaisuus turvallisuusympäristöämme. Pieni notkahdus
hankintamäärärahojen tasoon on vielä sallittavissa
mutta pitkällä tähtäimelle
meidän pitäisi pystyä kohdentamaan noin kolmannes
puolustusmäärärahoistamme sotamateriaalin hankintoihin.

Taito
Saamme parhaan edun
myös tulevaisuudessa osaavasta ja motivoituneesta
nuorisostamme luottamalla
edelleenkin yleiseen asevelvollisuuteen, jota tukee
naisten vapaaehtoinen asepalvelus. Reservin osaamisen säilyminen on pyrittävä
takaamaan riittävällä kertausharjoituskoulutuksella.
Väitteet siitä, että Suomen
sotilaallinen puolustaminen
voitaisiin hoitaa helposti ja
kustannustehokkaasti ammattiarmeijalla vaikuttavat
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Kannuksen Sotaveteraanien laulukuoro Varapatruuna lauloi Veikko Kulosen säestäessä hanurilla.

kerho 60 vuotta 6.11.2011
kohtuullisen heikosti perustelluilta. Näkyvissä olevalla puolustusbudjetin tasolla
kykenisimme – jos spekulointi sallitaan – ylläpitämään ehkä kohtuullisella
tasolla pysyvää rauhan ajan
aluevalvontaa ja korkeintaan hyvin rajallisen alueen varsinaista sotilaallista
maanpuolustusvalmiutta.

Tahto
Maanpuolustustahto on yhteinen asia. Tässä haastan
mukaan koko yhteiskunnan
– vapaaehtoisen maanpuolustuksen laaja kenttä etunenässä – kamppailemaan sen
puolesta. että perinteisesti
hyvin korkealla tasolla oleva maanpuolustustahto kyettäisiin ylläpitämään myös
tulevaisuudessa riittävällä
tasolla. Tahtoa ei voi käskeä
kenenkään kovien väliin.
Tahto on asenne – tahtotila.
joka syntyy jokaisen yksilön ”omassa maalimassa”
monen eri osatekijän assosiaationa. Meillä kaikilla
tässäkin salissa tänään läs-

nä olevilla on oma roolimme yksilöiden tahtotilasta
koostuvan kansakunnan
yhteisen maanpuolustustahdon rakentajina.
Edellisen yhtälön kolminaisuuden väline – taito –
tahto on oltava kokonaisuutena toimiva. Jos joku osatekijä jää heikkoon hoitoon tai
pahimmillaan jopa kuihtuu
pois, yhtälö ei toimi – ketju
katkeaa. Tähän kansakunnalla, joka muodostuu valtakunnan nimeltä Suomi, ei
ole varaa. Sanon tämän kansalaisena, veronmaksajana ja
vasta viimeisenä virkapukua
kantavana kenraalina.
Edellisen sanottuani mikäpä olisikaan osuvampaa
kuin lopettaa puheenvuoro
edesmenneen jalkaväen kenraalin, Adolf Ehrnroothin,
sanoihin: ”Suomi on hyvä
maa. Se on paras maa meille
suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen ja sen ainoa puolustaja on Suomen
kansa”.
Markku Nikkilä
Kenraalimajuri

Veteraani sotilasjohtajan vierellä on kerhon perustajajäsen Arvo rytioja. Keski-Pohjanmaan Reserviupseerikerhon Kannuksen alaosasto perustettiin
26.4.1947, ja se toimi Kokkolan alaisuudessa. Arvo
rytioja oli perustavassa kokouksessa mukana, samoin kuin oman kerhon perustamisessa 24.1.1951
Piirin pöytästandaaria luovuttamassa puheenjohtaja Rauno Hauta-aho ja I varapuheenjohtaja Kimmo
Tastula vastaanottajina kerhon hallituksen vanhin
Kalervo Niemelä ja puheenjohtaja Seppo Ojala.

Johanna Törmä sai juhlan sinivalkoiset kukat omakseen, luovuttajina Markku, Antti ja Olli.

Taitaa olla ”miesten asioita”, paikalla Kenraalin
kanssa Antti Wall, Rauno Hauta-aho, Kimmo Tastula ja Terho Tattari.

Kannuksen soittokunta esiintyi Ahti Orjalan johdolla.

Risto Pouttu rul ham (kuvasta poissa), Johanna Törmä rul pram, Olli Somero rul pram, Markku Törmä piirin
kam, Juhani Asiainen piirin ham, Seppo Ojala rul ham ja Markku Nikkilä kerhon pöytästandaari.

Maamme-laulu.
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Ylennykset ja huomionosoitukset
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2011
myönnetyt kunniamerkit
1. luokan Vapaudenristi
rintatähtineen Kääriäinen
Seppo Arimo, kansanedustaja Iisalmi, Sailas Raimo
Olavi, valtiosihteeri Espoo
1. luokan Vapaudenristi
Lappi Ahti Ensio eversti
Helsinki
2. luokan Vapaudenristi
Häikiö Martti Johannes, valtiotieteiden tohtori Helsinki,
Kainulainen Harri Sakari puheenjohtaja Helsinki
3. luokan Vapaudenristi
Kanninen Olli Pekka, yrittäjä Ristiina, Lindell Jari
Kimmo yrittäjä Kangasala,

Lipponen Martti Sakari apulaiskaupunginjohtaja Espoo,
Läksy Niilo lääkintöneuvos
Iisalmi, Räihä Arto Pekka
Niilob kauppaneuvos Kajaani, Sivunen Eero Antero
yli-insinööri Vantaa
4. luokan Vapaudenristi
Fält Birger Johannes rakennusmestari Jyväskylä, Kiira
Tarja Anneli sotilaskotisisar
Kajaani, Palko Veikko Antero apulaistarkastaja Espoo,
Toivio Reino Tuure Antero
valtiotieteiden maisteri Helsinki.

Reserviläisliitto myönsi
ansiomitaleita
Reserviläisliitto ry on myöntänyt 6.12.2011 ansioista
vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä
Kultainen ansiomitali:
Seppo Luukkanen, Kokkola. Veli Pekka Vuorenpää,
Kokkola.
Hopeinen ansiomitali:
Antero Iso-Kungas, Kannus.

Mikko Kattilakoski, Kannus, Matti Kivistö, Kälviä.
Klas Prest, Kokkola.
Pronssinen ansiomitali:
Heikki Annala, Kokkola.
Mika Aro, Kokkola. Juha
Kivistö, Kälviä. Kauko Kivilehto, Kokkola. Osmo Lindell, Kokkola. Kai Siltanen,
Kokkola.

Antti Roiko-Jokela palkittiin Mannerheim-patsaalla
ja Rauno Hauta-aho piirin viirillä.

Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustajien piiri ry:n
syyskokoustapahtumat
Piirin syyskokous pidettiin
10.11. Kokkolassa KeskiPohjanmaa Kirjapaino Oyj:n
tiloissa. Kokouksessa valittiin piirin puheenjohtajaksi
Kimmo Tastula.
Hallitukseen valittiin:
Tomi Kurikkala, 1. varapuheenjohtaja. Jani Pikkarainen, 2. varapuheenjohtaja.
Rauno Hauta-aho, 3. varapuheenjohtaja. Muut hallituksen jäsenet ovat Ari Olli,
Seppo Ruotoistenmäki, Ris-

to Pouttu, Matti Kivistö, Esa
Isokoski ja Päivi Sorjonen.
Piirin toiminnanjohtajaksi
valittiin Antti Wall.
Tilaisuudessa palkittiin
vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla saavutetuista
ansioista Rauno Hauta-aho
piirin viirillä ja piirin ansioristillä sekä Antti Roiko-Jokela Mannerheim-patsaalla.
Kuvan otti Eero Muhonen.
Antti Wall

Pohjanmaan Aluetoimisto
Tasavallan presidentti on
ylentänyt seuraavat reservin
upseerit 06.12.2011
Majuriksi: Ratavaara Kari
Kalevi Kurikka.
Kapteeniksi: Mikola Pasi Olavi Seinäjoki, Parkkonen Jari Antero Mustasaari,
Rinta-Hoiska Pekka Ilari
Kurikka, Rintala Matti Juhani Teuva ja Sandström KajErik Vaasa
Kapteeniluutnantiksi:
Lehtineva Arto Johannes
Vaasa
Yliluutnantiksi: Ekholm
Pasi Mikael Vaasa, Forslund
John Niklas Emanuel Pietarsaari, Heikkilä Marko Juha
Ilmajoki, Hulkki Esa Ilmari
Lapua, Innanen Pasi Tapio
Nikolai Kauhava, Jåfs Lars
Henrik Mikael Vöyri, Kankaanpää Juha Petri Vaasa,
Kiili Teemu Henrik Seinäjoki, Lindell Leif Patrick
Vaasa, Lintala Urpo Antero
Kurikka, Luopajärvi Mika
Marko Juhani Vaasa, Muhonen Juha Emil Antero Vaasa,
Mäkinen Janne Petteri Seinäjoki, Mäkinen Ulf Fredrik
Laihia, Nygård Anders Johan
Pietarsaari, Ojaniemi Jarkko
Antero Seinäjoki, Perälä Timo Tapani Teuva, Prest Tom
Mikael Kokkola, Ristaniemi
Kari Juhani Kauhava, Ristimäki Juha Jaakko Antero
Seinäjoki, Saari Jukka Sakari Isokyrö, Strandvall Rodney
Hans Johan Pietarsaari ja Valli Marko Juhana Vaasa
Lääkintäyliluutnantiksi:
Nyrhilä Jari Pekka Seinäjoki
Luutnantiksi: Ala-aho Juha Matias Vaasa, Esko Jouko
Tapani Laihia, Haimakainen
Pentti Juhani Kokkola, Hautala Kai Kristian Kurikka,
Hautalahti Pasi Markus Seinäjoki, Karvinen Pertti Taavetti Vaasa, Kilpeläinen Jenni
Maria Seinäjoki, Klein KajKristian Seinäjoki, Kuusisto
Ilkka Olavi Vaasa, Laine Ju-

ha-Pekka Mikael Seinäjoki,
Latomäki Juho-Mikko Kustaa Seinäjoki, Latva-Kyyny
Marko Juha Tapani Kurikka,
Lehto Kimmo Tapio Seinäjoki, Liimatta Jukka Pekka
Lapua, Makkonen Ismo
Lauri Juhani Seinäjoki, Niska Kimmo Sakari Lapua, Nokua Markus Jaakko Johannes
Seinäjoki, Paananen Reima
Johannes Seinäjoki, Paavola
Aki Juhani Vaasa, Pallaspuro
Mikko Tapani Kokkola, Paulamäki Kaj Eerik Vaasa, Perälä Toni Kristian Kaskinen,
Rinta Ville Aukusti Isokyrö,
Ruotsala Aki Seppo Samuel
Kauhava, Sandvik Tommi Juhani Vaasa, Toppinen
Vesa Markus Nikolai Seinäjoki, Vesala Janne Sakari
Seinäjoki, Wiik Mika Juhani
Ilmajoki, Yhtiö Tomi Juhani
Alavus ja Kamila Niklas Joachim Vaasa
Aliluutnantiksi: Rönnqvist Kari Boris Luoto
Sotilasläänin komentaja on
ylentänyt seuraavat reservin
aliupseeristoon ja miehistöön
kuuluvat 06.12.2011
Vääpeliksi: Anttila Tommi Matti Kaustinen, Hautakangas Pentti Juhani Alajärvi, Järvensivu Petri Johannes
Isojoki, Kankaanpää Reijo
Heikki Kuortane, Kujala
Kalervo Sakarias Evijärvi,
Nisula Kaj Håkan Kokkola,
Parvi Erkki-Jussi Ilmajoki,
Pitkänen Juha Henrik Kauhajoki, Posio Risto Juhani
Kannus, Rajala Jani Juha
Petteri Lapua, Saarikettu Tero Markus Kokkola, Setälä
Harri Antti Tapani Kauhava,
Sorjonen Harri Sakari Kokkola ja Tuomaala Juhani Raimo Kokkola
Pursimieheksi: Ojala Vesa Ismo Vaasa
Ylikersantiksi: Alanen
Tero Jaakko Ilmari Seinäjoki, Anttila Matias Sakari
Johannes Kokkola, Auronen

Teemu Tapani Vaasa, Hakala
Eero Mustasaari, Hanhikoski
Pauli Matti Evijärvi, Hautala
Pasi Kalevi Veteli, Havisto
Jani Mika Antero Seinäjoki,
Hilli Kimmo Matti Eemeli
Jalasjärvi, Järvelä Jarmo Matias Kaustinen, Karhu Risto
Juhani Kauhava, Karvonen Kari Marko Kaustinen,
Keski-Sämpi Riku Petteri
Kannus, Korte Mika Kalervo Perho, Kotanen Henri
Kristian Seinäjoki, Kärki
Jaakko Kalervo Alajärvi,
Lassila Antti Veikko Kuortane, Lehtinen Sami Jussi
Seinäjoki, Luoma-aho Niko
Petteri Vimpeli, Myllylä Ilmo
Sakari Kokkola, Oikarinen
Antti-Jussi Ilmajoki, Pummila Jouni Juhani Kuortane,
Risku-Rajala Tapio Armas
Kurikka, Rouhiainen Juha
Ilkka Emil Vähäkyrö, Saikkonen Kari Eino Seinäjoki,
Sillanpää Risto Johannes
Kokkola, Takala Jussi Pekka
Seinäjoki, Tarkkanen JuhaMatti Vaasa, Toura Matias
Timo Mikael Vaasa, Vehmanen Kaj Kristian Kokkola,
Wikström Jesper Andreas
Kaskinen ja Lindgren Kari
Ossian Ilmajoki
Kersantiksi: Ahvenniemi Asko Tapio Lappajärvi,
Hakala Petri Antero Kurikka, Hautanen Arttu Tapani
Laihia, Hirvelä Timo Olavi
Ilmajoki, Koskela Kimmo
Miikael Kokkola, Kuljunlahti Joni Veikko Toholampi,
Kurki Ari Juhani Seinäjoki,
Lammi Veli-Pekka Soini,
Latvala Kari Juhani Seinäjoki, Niemi Mika Kristian
Seinäjoki, Pikkumäki Jussi
Antero Vaasa, Salmenkangas
Pekka Jaakko Mikael Seinäjoki, Savolainen Pekka Tapio
Lapua, Suksi Ilkka Matti Samuel Ilmajoki ja Takala Arto
Uolevi Lappajärvi
Alikersantiksi: Kalliomaa
Turo Hannu Matti Alajärvi,
Keski-Liikala Jani Ilmari

Jalasjärvi, Miekkoja Simo
Kalevi Pietarsaari, Riihola
Martti Juhani Vaasa, Rinnasto Timo Juhani Laihia,
Saukko Mikko Leo Allan
Seinäjoki, Savonen Mikael
Johannes Kokkola, Strang
Janne Johan Kokkola, YliKesäniemi Juha Väinämö
Alajärvi ja Nissilä Timo Tapani Kokkola
Korpraaliksi: Ala-Honkola Heino Kalevi Kauhava,
Enfors John Vidar Kruunupyy, Harju Janne Tapani
Kokkola, Honkala Jussi
Antero Kokkola, Huttunen
Jouko Topias Perho, Kangas Marko Tapani Evijärvi,
Kopsala Pasi Matias Kokkola, Kultalahti Ville Petteri
Evijärvi, Kuorikoski Mika
Juhani Kaustinen, Lahti Marko Petri Kokkola, Lillrank
Stig Bengt-Johan Pedersöre, Mannila Pekka Johannes
Vimpeli, Metsomäki Mika
Johannes Seinäjoki, Niemi
Simo Kalevi Vimpeli, Palm
Tomi Sakari Vaasa, Peltola
Jaakko Paavo Oskari Alajärvi, Puikkonen Sami Arto
Laihia, Rannanjärvi Antti
Juhani Kauhava, Roos Jani
Kristian Olavi Seinäjoki,
Saari Sami Ville Lapua, Salin Heikki Antero Seinäjoki,
Sillanpää Heikki Juhani Ilmajoki, Simonsbacka Janne
Markus Kokkola, Sironen
Jani Petteri Alajärvi, Sivula
Jari Pekka Jalasjärvi, Suoranta Simo-Veikko Santeri
Mustasaari, Syynimaa Esa
Eemeli Kauhava, Sågfors
Victor Edvard Pedersöre,
Uusi-Pohjola Jarkko Tapani
Seinäjoki ja Yli-Kesäniemi
Ari Matti Alajärvi
Ylimatruusiksi: Björkskog Mårten Jan Petter Luoto, Kauppi Tapani Johannes
Kauhava, Lillskrubb Kim
Johan André Kruunupyy ja
Mäki-Teppo Jari Juhani Seinäjoki

Kari Rönnqvistin ”sotatie”
Varusmiespalvelus Vaasan
Rannikkopatteristossa saapumiserässä 2/83, kotiuduin korpraalina 1984. Sen
jälkeen hiljaiseloa, kunnes
MPK aloitti toimintansa
P:saaressa 1993.
Osallistuttuani MPK:n toimintaan sekä kurssilaisena
että kussinjohtajana, kertausharjoitusrumba käynnistyi, ja
minut ylennettiin alikersantiksi 1995. Toiminta jatkui
MPK:ssa ja ohessa toimin 7
vuotena Pietarsaaren seudun
reserviläisisten johtokunnassa eri tehtävissä. Samanaikaisesti paikallisosastotoiminnan käynnistyttyä olin
osasto Graftonin koulutusvastaava usean vuoden ajan.

Kun reservin täydennyskurssit alkoivat, pääsin
ensimmäiselle järjestetylle
miehistöstä aliupseeriksi
-kurssille, jonka suoritin
Kaartin Jääkäripataljoonan
asutuskeskustaistelulinjalla
2005. Kurssin aikana minut
ylennettiin kersantiksi, ja
valmistuin kurssikakkosena.
Kun Pohjanmaan komppania aloitti toimintansa
2006, pääsin mukaan maakuntajoukkotoimintaan, ja
olen alusta asti toiminut
ryhmänjohtajana. KOTUtoiminnan käynnistyttyä
vuonna 2008, toimin KeskiPohjanmaan koulutus- ja
tukiyksikön siviilikoulutusosaston johtajana, vuodesta

2010 Pedersören paikallispäällikkönä, ja 2011 lähtien
Pietarsaaren seudun koulutus- ja tukiosaston johtajana.
Hakiessani 2010 reservin
täydennyskurssille aliupseerista upseeriksi, minut
hyväksyttiin, ja kurssin aikana minut ylennettiin 2010
ylikersantiksi. Valmistuin
reserviupseerikurssilta 238
”Joutsen”-kurssilta täydennyskurssin priimuksena.
Toiminta jatkuu entiseen
malliin, Pietarsaaren seudun koulutus- ja tukiosaston johtajana, Pedersören
paikallispäällikkönä, Pietarsaaren seudun Reserviläisten
jäsenenä, mutta uutena lisänä Pietarsaaren Reserviup-

Kari Rönnqvist.
Takana vas. ”Kurssin
kärki” -kiertopalkinto.

seerikerhon hallituksessa.
Ylennys aliluutnantiksi tuli
6.12.2011.
Sinivalkoiset onnittelut
Karille! hp
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Aselaiva
Equity´n ja
sen rohkeitten miesten
muistoa huomioitiin
30.10.2011, kun
Jääkäripataljoona 27:n
Perinneyhdistyksen
Vaasan osaston ja
Maxmo Militärhistoriska
föreningen edustajat
laskivat havuseppeleen
aselaivan
muistomerkillä
Vesterön Storsandissa.
Ennen seppeleenlaskua
kokonnuttiin
yhteiskuvaan,
jonka taustana on
alkuperäinen lato,
johon aseita ja
ammuksia varastoitiin.
RL

MPK:n Keski-Pohjanmaan vuosipäiväjuhlassa palkitut
MPK:n vuosipäiväjuhlassa
Nivalassa 9.12.2011 palkittiin kouluttajia ja toimihenkilöitä ansiokkaasta
toiminnasta vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen
hyväksi.
MPK:n rautainen ansiomitali: Jani Nevala (Ylivieska),
Pasi Paasila (Kokkola), Rodney Strandvall (Pietarsaari)
ja Simo Säippä (Kokkola)
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien Piiri ry:n kultainen ansiomitali: Jani Pikkarainen (Nivala)
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien Piiri ry:n hopeinen ansiomitali: Nicklas

Vuoden kouluttaja
Jari Myllymäki.

Vuoden toimija
Nicklas Gustafsson.

Gustafsson (Pietarsaari),
Risto Makkonen (PSSLE),
Jari Myllymäki (Kokkola)
ja Ari Tuikka (Kokkola)
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien Piiri ry:n pronssinen ansiomitali: Jouko
Paananen (Reisjärvi) ja Perttu Tunkkari (Veteli),
Vuoden kouluttaja: Jari
Myllymäki (Kokkola)
Vuoden toimija: Nicklas
Gustafsson (Pietarsaari)
Vuoden kouluttajaksi nimetty Jari Myllymäki on
toiminut vastuuntuntoisena
ja ammattitaitoisena harjoituksen- ja kurssinjohtajana
sekä pääkouluttajana soti-

Pohjanmaan Aluetoimiston ylentämisja palkitsemistilaisuus 5.12.2011
Pohjanmaan Aluetoimisto
järjesti ylentämis- ja palkitsemistilaisuuden Vaasan
Sotilaskodissa 5.12.2011
komentaja Jukka Rannan
johdolla.
Tilaisuuteen oli kutsuttu
ylennyksen saaneet reservin upseerit ja aliupseereita,

joita sotilaskotiin saapui lähes 50.
Majuriksi ylennetty Kari
Ratavaara puheenvuorossaan kiitti aluetoimistoa
hyvästä yhteistyöstä reserviläisten taholle ja esitti kiitokset kaikkien ylennyksen
saaneiden puolesta.

MPK:n Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikön päällikkö Juha Ala-aho, (kuvassa vasemmalla) ylennettiin luutnantiksi. Seuraavina kuvassa kapteeni
ylennyksen saaneet Jari Parkkonen ja Kaj-Erik
Sandström. Kaikki kuuluvat myös Vaasan Reserviupseerikerhoon.

Ylentämistilaisuuden
avauspuheessaan komentaja Jukka Ranta onnitteli
kaikkia ylennyksen saaneita reserviläisiä ja kiitti heitä
aktiivisesta osallistumisesta
monimuotoiseen toimintaan
maanpuolustuksen hyväksi.
Komentaja myös toi esiin
puolustusvoimiin kohdistuvat suuret säästövelvoitteet
ja huolensa niiden vaikutuksesta, jotka toteutuessaan
tulevat heijastumaan useille
toimintasektoreille, vähentävästi mm. kertausharjoitusten toimeenpanoon.

Hymy herkässä. Juhlahetki tuntui hienolta ja
juhlakahvit maistuivat
ylennyksen saaneille
Pietarsaaren Reseviupseerikerhoon kuuluville
uusille yliluutnanteille,
kuvassa vasemmalta Johan Nygård ja
Rodney Strandvall sekä
edessä oikella aliluutnantiksi ylennetylle
Kari Rönnqvistille.

”Kolemeppa poikaa
Kurikasta niin komiasti tässä liikkuu ...”
Keskellä majuri res.
Kari Ratavaara, oikealla
kapteeniksi ylennetty
Pekka Rinta-Hoiska ja
vasemmalla yliluutnantiksi ylennetty Urpo
Lintala, rikosylikomisario Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksessa.

laallisilla ja sotilaallisia valmiuksia palvelevilla kursseilla. Lisäksi Myllymäen
vakaa, jämäkkä ja tasapuolinen suhtautuminen niin
kurssilaisiin, kouluttajiin
kuin yhteistyökumppaneihin on osaltaan vahvistanut
MPK:n roolia luotettavana
ja laadukkaana koulutusorganisaationa.
Vuoden toimihenkilöksi
nimetty Nicklas Gustafsson on ollut varsinainen
”työjuhta” suurimmassa
osassa Pietarsaaren seudulla järjestetyillä kursseilla.
Hän on aktiivisuudellaan
ja omatoimisuudellaan tu-

kenut merkittävästi useiden
kurssien järjestelyjä. Lisäksi
Gustafsson on omalla käytöksellään toiminut esimerkkinä pyyteettömästä reservin
kouluttajasta, joka on aina
valmis jatkuvaan itsensä
kehittämiseen ja ammattitaitonsa kartuttamiseen.
Sorjonen ja Tuikka palkittiin toiminnastaan KeskiPohjanmaan Autojoukkojen
Kilta ry:n ja Keski-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikön esityksestä.
Jukka Torppa
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Keski-Pohjanmaan Autojoukkojen Kilta vierailulla
Pioneerirykmentissä Keuruulla
Autokillan perinteiset syysvierailut saivat jatkoa 10.–
11.9.2011, nyt matkailtiin
Keuruun upeisiin maisemiin,
tutustumaan Pioneerirykmentin toimintaan, koulutukseen ja heidän käyttämäänsä kalustoon.
Matkan johtajaksi olimme
saaneet Keuruulla työskennelleen, nyt eläkkeellä olevan ltn evp Ilkka Kallisen,
häneltä löytyi käytännön
kokemusta ja tietämystä.
Myös mielenkiintoisia yksityiskohtia kerrottavaksi
meille ensi kertaa Keuruulla
vieraileville.
Meitä matkalaisia oli ilmoittautunut Ilkan lisäksi
seitsemän muuta ”hemmoa”, onneksi ei niitä kuuluisia ”seinähulluja”! Tähän
väliin on vain todettava, että
odotukset olivat suurempaan lähtijöiden määrään!
Kello kahdeksan aikoina
sullouduimme killan vuokraamaan ”volkkari”-bussiin
Kokkolan linja-autoasemalta, puikkoihin istahti Ilkka
Kallinen, viimeinen kaveri
otettiin kyytiin Vetelistä.
Kyyjärvellä pidettiin se perinteeksi tullut kahvitauko,
sitten taas eteenpäin. Vielä
yksi kiltalainen on liikkeellä omalla autollaan ja oli jo
odottelemassa varuskunnan
portilla. Kyseessä oli Autokillan varapuheenjohtaja
Matti Tenkula ja paikalla
ensimmäisenä, soitteli jo
huolestuneena portilta ”
arvoisat kiltaveljet, tehän
olette myöhässä”!
Kuitenkin olimme ennen
kello yhtätoista varuskunnan portilla, siitä selvittelimme itsemme portin sisäpuolelle. Tästä se sitten vierailumme alkoi virallisesti,
jatkuen vauhdikkaasti kohti
rykmentin ruokalaa ja lounasta nauttimaan. Sotilaallisen lounaan, jälkiruoan ja
kahvin jälkeen oli vuorossa
se virallisempi osuus.

Matkalaiset varuskunnan muistomerkillä.

Tässä lienee paikallaan
kertoa, mikä se sellainen
Pioneeri rykmentti on? Annetaan Wikipedian kertoa:
“Pioneerirykmentti (lyhenne PionR) on Suomen
maavoimien rauhanajan
joukko-osasto. Pioneerirykmentti sijaitsee Läntisellä
Maanpuolustusalueella Keuruulla ja se on pioneeri- ja
suojelualojen koulutus- ja
kehittämiskeskus. Pioneerirykmentissä koulutetaan
varusmiehiä, reserviläisiä
ja palkattua henkilökuntaa.
Pioneerirykmentissä työskentelee noin 250 palkattuun
henkilökuntaan kuuluvaa ja
siellä koulutetaan vuosittain
noin tuhat varusmiestä. Pioneerirykmentin rauhanajan
kokoonpanoon kuuluu Pioneeri- ja Suojelukoulu(Pionja SluK), Keski-Suomen

Majuri Juha Pelto vastaanottaa killan standardin.

Pioneeripataljoona (KSPionP) ja Huoltokeskus
(Hkesk/PionR)”
Ennen kierroksemme alkua, kuin sattuman saattelemana tulee vastaamme evl.
Juha Pöllänen! Tuttu henkilö Kallisen Ilkalle, siitähän
kehkeytyi hyvin mielenkiintoinen tapaaminen.
Everstiluutnantti Juha
Pöllänen on Keski-Suomen
Pioneeripataljoonan komentaja everstiluutnantti Jukka
Kentalan jälkeen.
Kello 12 olemme järjestäytyneet Pioneerirykmentin luokkahuoneeseen, jossa
Keski-Suomen Pioneeripataljoonan pataljoonaupseeri
Majuri Juha Pelto toivottaa
vieraat tervetulleeksi, esitellen rykmentin ja varuskunnan muustakin toiminnasta
alkaen ja päätyen aina kansainvälisiin tehtäviin ja operaatioihin saakka. Erittäin
mielenkiintoinen ja kattava
esitys, jättäen paljon asioita
mietittäväksi, vallankin kun
puhutaan PV rajuista säästöistä, jopa varuskuntien
lakkauttamisesta? Kohtalon
sormi osoittaa pahaenteisesti
myös kohti Keuruuta, mikäli huhuihin on uskominen?
Näin vanhemman autokiltalaisen mieltä jäi askarruttamaan, onko tämä oikea
suunta säästöille?
Tupakan mittaisen tauon
ja happihyppelyn jälkeen
suuntaamme askeleemme
perinnehuoneeseen katselemaan, kuinka kehitys menee
eteenpäin kiihtyvällä vauh-

dilla. Perinnehuonekierroksemme päätteeksi kiltamme
varapuheenjohtaja Matti
Tenkula ja matkanjohtaja
Ilkka Kallinen luovuttavat
killan standardin, jonka
vastaanotti maj Juha Pelto,
muistoksi käynnistämme.
Tästä matkamme jatkuu
ajoneuvoesittelyihin, jossa kiltalaiset ottaa vastaan
kersantti Mäkipelto. Ensimmäisenä katseenvangitsijana
oli raivausajoneuvo RAISU.
Wikipedia kertoo seuraavaa:
“RA-140 DS eli “Raisu” on
suomalaisvalmisteinen Sisun kehittämä, ja sittemmin
Patria Vehicles Oy:n markkinoima Miinanraivausajoneuvo. Ajoneuvoja on myyty
useamman maan asevoimien
käyttöön, ja se on ollut tuttu
näky rauhanturvaamistehtävissä.”
Seuraavana olikin mielenkiintoinen ja paljon kysymyksiä herättänyt ajoneuvo
Puhdistusajoneuvo ”PUJO!
“Uusinta uutta oleva puhdistusajoneuvo, joka kykenee
kaikkien tavallisten pelastustehtävien lisäksi puhdistamaan maaston joukoille
vaarallisista kemikaaleista. Tyyppimerkillä Saurus
puhdistusajoneuvo FDS
43/5 liikkuvassa autossa on
varustus puhdistusemulsion
levitykseen, jolla neutraloidaan saastuneita alueita ja
laitteita, esimerkiksi taisteluajoneuvoja. Emulsio
tehoaa CBRN-aineisiin eli
kemiallisiin, biologisiin ja
radioaktiivisiin taisteluainei-

siin”. (lainaus Wikipediasta)
Kaikki kiva ja mielenkiintoinen loppuu aikanaan, kun
aikakin on vielä rajallista.
Oli meidänkin aika kiittää
Kers. Mäkipeltoa mielenkiintoisesta ja asiantuntevasta opastuksesta, kääntää rintamasuunta uusiin asioihin.
Tähän väliin oli sovitettava käynti majapaikassamme
hotelli Keurusselässä, vastaanottamassa varaamamme huoneet. Paluumatkalla
pistäydyimme Keuruun keskustassa, suorittamassa tarpeellisia hankintoja edessä
olevaa saunailtaa varten. Jatkoimme matkaamme takaisin varuskuntaan ja rykmentin ruokalaan, jossa vuorossa
oli sotilaallinen päivällinen
kello 16.30 alkaen.
Kun oli aterioitu itsemme
kylläiseksi, jatkoimme matkaamme Pirttiniemeen rykmentin rantasaunalle valmistelemaan saunailtaa. Sauna
lämpenemään ja tutustutaan
paikkaan, Ilkka oli järjestänyt pienen leikkimielisen
visailun kiltalaisten tiedoista Pv:n käyttämistä kirjain
lyhenteistä. Jokainen taisi
tietää jotakin, ainakin palkinnoista päätellen?
Jätämme hetkiseksi saunan lämpenemään ja käväisemme Sotilaskodissa (sotkussa) juomassa ne kuuluisat
munkkikahvit, kun kuuluvat
jokaiseen varuskunta käyntiin. Tulipa siinä tehtyä
muitakin hankintoja, pientä
muistoa matkaltamme.
Siitä sitten takaisin sau-

nalle ja saunomiset alkuun,
muutaman huurteisen myötä
vapaata seurustelua ja parannetaan maailmaa, autokillan
tapaan. Jatkettiin makkaran
paistolla, jopa polttamisella
ja nyyttikestien tarjoiluilla,
hyvin toimivalla itsepalvelu
periaatteella. Ilta alkaa hämärtyä Keurusselän yllä, onhan kello ehtinyt ylitse 19:ta
ja viisarit liikkuu edelleen.
Leppoisa saunailta päättyy siihen, kun on matkattava hotelli Keurusselkään
katselemaan ja kokemaan
hotellin tarjoamaa ohjelmaa.
Jokainen käytti tilaisuuden
tyylikkäästi parhaaksi katsomallaan tavalla, ei ainakaan suurempia valituksia
kuulunut?
Sunnuntai ja 11.9.2011.
Heräillään sopivasti aamupalalle, kaikki on kunnossa ja valmiita kotimatkaa
varten. On pilvipoutainen
ja muutama lämpöaste,
melkein on tyyntä kun katselee järven pintaa, ihan
hyvä ajokelikin oli tulossa.
Että silliensä, siinä ennen
puoltapäivää luovutetaan
huoneet ja järjestäydytään
”Volkkariin”.
Matka kohti kotikontuja
voi alkaa, päätettiin kiertää
keskisuomea muualta kuin
niitä totuttuja pääteitä myöden. Kallisen Ilkalla oli ”navigaattori korvien välissä”,
kun on asustellut pitkään
Keski-Suomen seuduilla ja
joutunut liikkumaan siellä
työn ja toimeentulon vuoksi.
Kuitenkin on ensimmäinen pysähdys muutaman minuutin päässä hotellilta Keurusselän liikuntapuistoon.
Aivan upea kaiken kattava
urheilu- ja liikuntapuisto,
löytyy jokaiselle lajille jotakin. Huippu-urheilijoiden
harjoittelupaikka, siellä on
viimeistelty monet huippusuoritukset historian lehdille.
Siitäpä sitten jatkamme
neljän pysähdyksen taktiikalla kohti Kokkolaa, saamme ihailla keskisen Suomen
kaunista syysmaisemaa,
muualtakin kuin vilkkaiden
pääteiden varrelta.
Hyvissä ajoin iltapäivällä
on matkamme päätöksessään, oliko jossakin kello
17 tienoilla? Jälleen on yksi
Autokillan matkoista päätynynnyt historian lehdille,
ongelmitta ja hyvillä mielin,
kiitokset kaikille mukana olleille, ennen kaikkea Ilkalle,
turvallisesta kyydistä ja matkan järjestelyistä.
Matkakertomuksen kirjasi
ja kuvilla koristeli
Eero Muhonen.
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Asianajotoimisto
Anne Mäkelä
Torikatu 35 A
67100 Kokkola
Puh. (06) 824 2350
Fax (06) 824 2395
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.

Maakuntakomppanian varustarkastus.

Hallinto- ja huoltopäivä Kauhavalla
Keski-Pohjanmaan maakuntakomppania järjesti
hallinto- ja huoltopäivän
Lentosotakoululla Kauhavalla la 19.11.2011. Päivän
ohjelmassa oli muun muassa ajankohtaista tietoa,
cooper -testi sekä varustarkastus.
Osallistujia oli muutamia
myös Pohjanmaan ja EteläPohjanmaan komppanioista. Vahvuus oli yhteensä
109 taistelijaa.

Asianajotoimisto
Kari Autio
Pitkänsillankatu 37
67100 Kokkola
Puh. 0400 448 240
Fax (06) 834 9441

UUTISET MAAKUNNASTA, KOTIMAASTA JA MAAILMALTA

Harjoituksen toimitsijoina toimivat mm. Haanpää, Kuoppala, Pikkarainen ja Bildo.

* Palveleva
* Betjänande

Reserviläisjohtajia
kurssitettiin
Kokkolassa järjestettiin
toinen Reserviläisjohtaja 1
kurssi 12.–19.11.2011.
Koulutus pohjautuu syväjohtamisen perusteisiin
ja on Reserviupseeriliiton ja
MPK:n järjestelemä kurssi.
Kurssi ajoittui yhdelle viikonlopulle, sekä torstai illalle ja lauantaipäivälle.
Aiheina olivat muun mu-

* Yksilöllinen * Erilainen
* Individuellt * Annorlunda

Vaasan Kuninkaan Apteekki
Kungs Apoteket i Vasa

assa toimintakyky, kehittymissuunnitelman laadinta
sekä käytännön harjoitukset, jotka toteutettiin johtamis- ja tehtäväradalla.
Evl (evp) Ilkka Peura
luennoi syväjohtamisen
perusteista sekä evl Jukka
Nikkari sotilasjohtamisesta
ja johtamisesta yleensä käytännössä.

ark/vard 9-20 la/lö 10-16 puh/tfn 3168 700
Kuninkaantie/Kungsvägen 72-74
www.vaasankuninkaanapteekki.fi

KORSHOLMS APOTEK
MUSTASAAREN APTEEKKI
SMEDSBY SEPÄNKYLÄ
Öppet vard. 9-18, lördag 9-13
Avoinna arkisin 9-18, lauantaisin 9-13
TEL 3222 941 PUH.

Kurssijohtaja Johan Nygård ja kouluttaja Kari
Rönnqvist.

Kurssilaiset laatimassa kehittämisuunnitelmaansa
oman johtamisproilin perusteella.

Ylikonst Jari Kivioja piti
luennon, Johtaminen poliisin kenttätoiminnassa.
Kurssin johtajana toimi

Johan Nygård sekä kouluttajina Kari Rönnqvist ja
Kimmo Tastula.
Kimmo Tastula

Asianajotoimisto
Ristikangas &
Kinnunen Oy
Vaasanpuistikko 18, 65100 Vaasa
p. (06) 312 0250
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Perinneasekilpailujen uuden säännöt
PERINNEASEKILPAILUT, Liite 3.3

1. Yleistä
Perinneasekilpailujen tarkoituksena on, paitsi perinteisten sotilaskivääri- ja
pistoolilajien säilyttäminen
vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan ”jokamiehen”
lajeina, myös kaikenikäisten
reserviläisten perusampumataidon kehittäminen. Eri
lajeissa voidaan myös järjestää RUL:n ja RES:n piirinmestaruus- ja RESUL:n
mestaruuskilpailuja. Käytettävät ikäsarjat ovat H, H50,
H60, D ja D50.
Perinnekiväärin mestaruuskilpailut voidaan järjestää seuraavissa lajeissa:
2.1.A, 2.1.B. Lisäksi voidaan mestaruuskilpailut järjestää lajeissa 2.1.C ja 2.1.D.
Kaikissa mestaruuskilpailulajeissa kilpailuaseen
on täytettävä perinneasekilpailujen lajisääntöjen
kohdan 4.1. mukaiset yleiset asemääräykset sekä
mestaruuskilpailuna järjestettävissä lajeissa 2.1.A ja
2.1.B asemääräykset 4.1.A.
Kilpailuissa voidaan lisäksi
käyttää kohdan 4.1. alamomenttien B, C ja D mukaisia
määritteitä. Ammuttavista
lajeista ja asemääräyksistä
sekä ampumatoimikunnan
kilpailukohtaisesti hyväksymistä rajoituksista on ilmoitettava kilpailukutsussa.
Perinnepistoolin mestaruuskilpailut on järjestettävä lajeissa 2.2.A ja 2.2.B.
Lisäksi voidaan järjestää
mestaruuskilpailut lajissa
2.2.C.
Kaikissa mestaruuskilpailulajeissa kilpailuaseen
on täytettävä perinneasekilpailujen lajisääntöjen kohdan 4.2. mukaiset yleiset
asemääräykset sekä mestaruuskilpailuna järjestettävissä lajeissa 2.2.A ja 2.2.B
asemääräykset 4.2.A. Mestaruuskilpailut 2.2.A. ja 2.2.B.
voidaan kilpailla joko yhtenä yhdistettynä kilpailuna
tai erillisinä kilpailulajeina.
Kilpailuissa voidaan lisäksi
käyttää kohdan 4.2. alamomentin B mukaisia määritteitä. Ammuttavista lajeista
ja asemääräyksistä sekä ampumatoimikunnan kilpailukohtaísesti hyväksymistä
rajoituksista on ilmoitettava
kilpailukutsussa.

2. Ammuntalajit
2.1. Perinnekivääri:
A. Perinnekivääri 300
m, 30 laukausta makuu. 5
koelaukausta. Kilpailulaukausten ampumisaika 30
minuuttia. Taulu SAL:n 300
m:n kivääritaulu tai puolustusvoimien maalitaulu nro

01. Taulujen taakse on asetettava vaalea tausta. Taulun
tarkastus/paikkaus tai vaihto
15 laukauksen jälkeen.
B. Perinnekivääri 150 m,
3 x 10 laukausta (makuu,
pysty, polvi). 5 koelaukausta. Kilpailulaukausten
ampumisaika 10 minuuttia
asentoa kohti. Taulu SAL:n
300 m:n kivääritaulu tai
puolustusvoimien maalitaulu nro 01. Taulun tarkastus/
paikkaus tai vaihto asentojen
välillä.
C. Perinnekivääri 100 m, 2
x 15 laukausta (makuu, pysty). 5 koelaukausta. Kilpailulaukausten ampumisaika
30 (15 + 15) minuuttia. Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu.
Taulun tarkastus/paikkaus
tai vaihto asentojen välillä.
D. Perinnekivääri / kenttäammunta 150 m, 10 ls makuu +10 ls pysty. Ammutaan
RESUL:n kenttäammuntasääntöjä noudattaen , siten,
että taulut ovat näkyvissä
3 minuuttia 10 laukauksen
makuu- tai pystysarjaa kohden. Hihnatuen käyttö myös
pystyasennossa on sallittu.
Taulun tarkastus/paikkaus
tai vaihto asentojen välillä.
Tauluna voidaan tarvittaessa
käyttää myös puolustusvoimien maalitaulua nro 03.
Taulun kääntömekanismin
puuttuessa käytetään pilliä
tai tulikomentoja.
2.2. Perinnepistooli:
A. Perinnepistooli 25 m
koulu, 30 laukausta (6 x 5
laukauksen sarjaa) kouluammuntana.
5 koelaukausta. Kilpailulaukausten ampumisaika 30
minuuttia (6 x 5 minuuttia).
Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu. Taulun tarkastus/
paikkaus tai vaihto 15 laukauksen (3 sarjan) jälkeen.
B. Perinnepistooli 25 m
kuvio (”kaksintaistelu”),
15 laukausta heittolaukauksina (= 3 x 5:n laukauksen
heittolaukaussarjaa) + 15
laukausta pikasarjoina (= 3
pikalaukaussarjaa (= 3 x 5
laukauksen pikasarjaa). 5
koelaukausta. Heittolaukaussarjoissa taulu on näkyvissä 3 sekuntia laukausta
kohden ja pois näkyvistä
laukausten välillä 7 sekuntia.
Pikasarjoissa ampuma-aika
on 15 sekuntia sarjaa kohden. Taulu SAL:n kuviotaulu tai tarvittaessa puolustusvoimien maalitaulu nro 04.
Taulun tarkastus/paikkaus
tai vaihto heittolaukaussarjojen jälkeen. Noudatetaan
RESUL:n pistoolipika-ammunnan sääntöjä. Kuitenkin
häiriön sattuessa ei oikeuta
uusintaan vaan ampujan on
korjattava häiriö ja pyrittävä jatkamaan suoritusta.

Taulun kääntömekanismin
puuttuessa käytetään pilliä
tai tulikomentoja.
C. Perinnepistooli 50 m,
30 laukausta (6 x 5 laukauksen sarjaa) kouluammuntana. 5 koelaukausta.
Kilpailulaukausten ampumisaika 30 minuuttia (6 x
5 minuuttia). Muuten kuten
perinnepistooli 25 m koulu,
mutta maalitaulu on SAL:n
kuviotaulu tai tarvittaessa
puolustusvoimien maalitaulu nro 04; kahdenkäden ote
on sallittu, samoin niskahihnan käyttö. Taulun tarkastus/
paikkaus tai vaihto 15 laukauksen (3 sarjan) jälkeen.

3. Asentomääräykset
3.1. Pystyasento:
Ampuja seisoo vapaasti,
nojaamatta mihinkään. Kivääriä kannattavat ja tukevat
yksinomaan ampujan kädet
ja olkapää. Kannattajakäden
olkavarsi ja kyynärpää saavat nojata kylkeen sekä ampujan poski kiväärin tukkiin.
Sotilaskiväärin kantohihnaa
saa ampuja halutessaan käyttää aputukena siten, että se
tukeutuu vain asetta kannattavaan käteen. Kantohihna
on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä aseeseen. Apuremmien
käyttö on kielletty.
3.2. Polviasento:
Ampuja on toisella polvellaan, ja tämän jalan sekä
polven että jalkaterän tulee
koskea ampuma-alustaan.
Nilkan alla saa käyttää nilkkapehmikettä, mutta vain yhtä. Tämän jalan polven sekä
jalkineen kärjen on nojattava
ampuma-alustaan ja ampuja
istuu kantapäällä. Ampuja
on oikeutettu asettamaan
jalan lappeittain allensa, jolloin jalkaterän ulkoreuna on
ampuma-alustalla. Tällöin
on kuitenkin nilkkapehmikkeen käyttö kielletty. Asetta
kannattavan käden kyynärpää tai olkavarsi tukeutuu
toiseen polveen. Ase tai sen
osa tai laukaisijakäsi eivät
saa koskettaa kannattajakäden olka- tai kyynärvarteen.
Sotilaskiväärin kantohihnaa
saa ampuja halutessaan käyttää aputukena. Kantohihna
on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä aseeseen. Apuremmien
käyttö on kielletty. Polviasennon sijasta voidaan
kolmiasentoisen kilpailun
yhdeksi asennoksi määrätä
istuma-asento. Erikoistapauksessa voi kilpailun johto
myöntää ampujalle todistetun ruumiinvamman johdosta oikeuden ampua polviasennon istuma-asennosta.
Yli 50-vuotiaiden sarjoissa

saa ampuja ampua polviasennon istuma-asennossa
aina niin halutessaan.
3.3. Istuma-asento:
Ampuja istuu ampumaalustalla jalat eteenpäin tai
etuviistoon. Molempien
käsien kyynärpäät saavat
tukeutua vastaavaan polveen. Ase tai sen osa tai
laukaisijakäsi eivät saa
koskettaa kannattajakäden
olka- tai kyynärvarteen eikä jalkoihin. Jaloille ei saa
etsiä erikoista tukea. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa
ampuja halutessaan käyttää
aputukena. Kantohihna on
oltava molemmista päistään
normaalisti kiinnitettynä
aseeseen. Apuremmien käyttö on kielletty. Erityisen ampumakorokkeen käyttö on
kielletty. Ampumajakkaran
mitat ovat seuraavat: Korkeus 30 cm, leveys 30 cm
sekä pituus 25 cm.
3.4. Makuuasento:
Ampuja makaa korkeintaan 45 asteen poikkeuskulmassa ampumasuunnasta.
Käsivarsista saavat ainoastaan kyynärpäät tukeutua
alustaan. Kyynärpäitä varten
ei saa kaivaa kuoppia eikä
asetella muitakaan aputukia.
Kiväärin on oltava kokonaan
irti alustasta. Ase tai sen osa
tai laukaisijakäsi eivät saa
koskettaa kannattajakäden
olka- tai kyynärvarteen.
Sotilaskiväärin kantohihnaa
saa ampuja halutessaan käyttää aputukena. Kantohihna
on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä aseeseen. Apuremmien
käyttö on kielletty.
3.5. Pistooliasento:
Ampuja seisoo vapaasti
ja nojaamatta mihinkään.
Asetta kannatetaan vain yhdellä kädellä, jonka on oltava ojennettu niin, ettei se
nojaudu kylkeen. Ase ei saa
nojautua vaatteisiin.
Kuvioammuntakilpailuissa tauluja odotettaessa
on käsivarsi ja ase ojennettuna maata kohti n. 45 asteen
kulmassa. Ampuja ei saa kohottaa asettaan ennen kuin
taulut ovat tulleet näkyviin.
3.6. Pistooliasento 50 m:
Muuten kuten normaali
pistooliasento, mutta kahden käden ote on sallittu.
Kaikissa sarjoissa on niskahihnan käyttö sallittu. Mikäli
aseessa ei ole alkuperäistä
mallinmukaista kiinnikettä
niskahihnaa varten, voi käyttää irtoniskahihnaa siten, että sen aseenpuoleinen pää ei
ole kiinteästi aseessa kiinni,
vaan kiristyy ampuma-asennossa joko kahvan ympäril-

le tai ampujan käteen, ollen
muuten irtonainen.

4. Ampuma-aseet
4.1. Perinnekivääri:
Perinnekivääri on yleismääritelmältään avotähtäimin varustettu, mallinmukainen sotilaskivääri, jonka
toimintaperiaatemääritelmä
on lippaallinen kertatuli. Itselataavat kiväärit eivät ole
sallittuja. Perinnekiväärin
liipaisimen on virittynä kestettävä 1,5 kg:n laukaisupaino. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa mallinmukaisesti kivääriin kiinnitettynä
käyttää aputukena kaikissa
asennoissa. Hihnan on oltava
Suomen puolustusvoimissa
käytettyä tyyppiä eikä sen
hihnaosan leveys saa ylittää
30 mm. Kantohihna voi olla
joko yksiosainen tai kaksiosainen (suojeluskuntamallia). Hihnan kiinnityksen on
oltava asemallin mukainen.
Kiväärin kantohihna oltava
mallinmukainen.
A. Avoin perinnekiväärimalli: Mikäli kilpailussa
hyväksyttäväksi perinnekiväärityypiksi ilmoitetaan
”avoin”, voi kyseiseen kilpailuun osallistua kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla perinnekiväärimalleilla.
B. Suomessa käytetty perinnekiväärimalli: Mikäli
kilpailussa hyväksyttäväksi
perinnekiväärityypiksi ilmoitetaan ”Suomessa käytetty”, voi kyseiseen kilpailuun osallistua kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla
perinnekiväärimalleilla, joita
Suomen puolustusvoimilla
on ollut joskus käytössään.
C. Suomalainen perinnekiväärimalli: Mikäli kilpailussa hyväksyttäväksi
perinnekiväärityypiksi ilmoitetaan ”suomalainen”,
voi kyseiseen kilpailuun
osallistua kaikilla Suomessa valmistetuilla, kootuilla
tai muunnetuilla perinnekiväärimalleilla.
D. Pystykorva: Mikäli
kilpailussa hyväksyttäväksi
perinnekiväärityypiksi ilmoitetaan ”pystykorva”, voi
kyseiseen kilpailuun osallistua kaikilla suomalaisilla
pystykorvakiväärimalleilla.
4.2. Perinnepistooli:
Perinnepistooli on yleismääritelmältään vähintään
7 mm kaliiperinen sotilastai palveluskäyttöön ennen
vuotta 1945 suunniteltu pistooli tai -revolveri. Lippaaseen tai rullaan on mahduttava vähintään 5 patruunaa.
Liipaisimen on viritettynä
kestettävä vähintään 1 kg:n
laukaisupaino. Ase on oltava
mallin mukainen.

Kilpailunjärjestäjä voi
määritellä rajoituksia kilpailussa käytettävän perinnepistoolin suhteen.
A. Avoin perinnepistoolimalli: Mikäli kilpailussa
hyväksyttäväksi perinnepistoolityypiksi ilmoitetaan
”avoin”, voi kyseiseen kilpailuun osallistua kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla palveluspistoolimalleilla.
B. Suomessa käytetty perinnepistoolimalli: Mikäli
kilpailussa hyväksyttäväksi
perinnepistoolityypiksi ilmoitetaan ”Suomessa käytetty”, voi kyseiseen kilpailuun osallistua kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla
perinnepistoolimalleilla,
joita Suomen puolustusvoimilla on ollut joskus käytössään.

5. Varusteet
Perinnekiväärikilpailuissa
noudatetaan SAL:n sääntöjä ampuma-alustan, kyynärmaton ja nilkkatuen suhteen.
Varsinaisen nilkkatyynyn
asemesta voidaan käyttää
tilapäismateriaalia, esimerkiksi vaatetta, joka on rullattu vastaavanpaksuiseksi
(enintään 15 cm halkaisijaltaan).
Varsinaisten rata-ammunta-asusteiden (ampumatakki,
-housut, -kengät ja -käsine)
käyttö on kielletty. Tavallisia
sotilasvarusteita jäykemmät
tai paksummat asusteet on
kielletty. Nahkatakit ja mokkatakit ovat kielletty. Puolustusvoimien sarkapuku tai
mantteli on sallittu, samoin
pakkaspuku , mutta ei yhtä
aikaa. Erityisten kyynärpäätai polvitukien tai suojusten
käyttö on kielletty eikä asusteisiin saa lisätä paksunnoksia tai pehmikkeitä. Jalkineet
ovat vapaavalintaiset. Kiväärin tukikäden käsineeksi
hyväksytään nahkahansikas
tai -rukkanen, jonka alla voi
käyttää villasormikasta tai
-lapasta.
Ampujan suojalasit (värittömät tai värilliset) sitä
vastoin ovat suositeltavat.
Kaikissa sarjoissa on ampujainlasit ja iirishimmentimet
sallittu. Kiikarin tai ratakaukoputken käyttö iskemien tähystykseen on sallittu kaikissa sarjoissa. Ampuja ei saa
käyttää erillistä tähystäjää.

6. Liite
Asemalliluettelo.
RESUL_perinneaselista_2009 (xls) (22.5 KB)

7. Tasatuloksen
ratkaiseminen
Perinnekiväärin (300m,
150m ja 100m) tasatulos
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ratkaistaan SAL:n 300 m
kiväärisääntöjen mukaisesti, eli jos kilpailuissa ei ole
mahdollisuutta pudotusammuntaan ratkaistaan tasatulos seuraavasti. Sisäkympit,
kympit, yhdeksiköt, kahdeksikot jne. Jos tämänkin jälkeen eroa ei synny, niin sijoitus jaetaan. Perinnekiväärin
kenttäammunnan tasatulos
ratkaistaan RESUL:n kenttäammuntasääntöjen mukaisesti. Perinnepistoolien
lajit 25m koulu, kuvio 25m
ja 50m perinnepistooli sijat
ratkaistaan osumien perusteella eli, ensin napa kympit
sitten kymppit, yhdeksiköt,
kahdeksikot ja niin edelleen
kunnes ratkaisu syntyy. Jos
tämänkin jälkeen eroa ei
synny, niin sijoitus jaetaan.

RESUL:n täytyy ylläpitää
jokaisesta eri mallin taulusta oma ennätyskelpoinen
tulos. Taulut ovat seuraavat,
perinnepistoolissa SAL:n
kuviotaulu, koulutaulu sekä
puolustusvoimien malli nro
04 pistoolitaulu. Kiväärissä
taulut ovat seuraavat, perinnekivääri 300m SAL:n
300 m:n kivääritaulu tai
puolustusvoimien maalitaulu nro 01. Perinnekivääri
150m taulu SAL:n 300 m:n
kivääritaulu tai puolustusvoimien maalitaulu nro 01.
Perinnekivääri 100m SAL:n
pistoolikoulutaulu. Perinnekivääri kenttä 150m kilpailutauluna käytetään RUL:n/
RES:n kenttäampumataulua
malli 68 tai puolustusvoimien taulu nro 03.

8. Ennätyskelpoiset taulut

9. Hyväksyntä

Näissä säännöissä mainitut
taulut ovat kaikki ennätyskelpoisia tauluja, mutta

Nämä säännöt on hyväksytty
RESUL:n hallituksen kokouksessa 12.11.2011
Reserviläisurheiluliitto

Skjutledarkurs
Den 1 och den 8 oktober höll
Jakobstadsnejdens utbildnings- och understödsavdelning en kurs för blivande
skjutledare, och som utbildare fungerade Rodney Strandvall och Nicklas Gustafsson.
Kursens målsättning var att
ge beredskap för ledande av
MPK:s skyttetillfällen och
erhålla färdigheter och kunskap inom skytte samt reglementen gällande de vapen
som Mellersta Österbottens
utbildnings- och understödsenhet besitter.
Efter genomgången och
godkänd kurs kan man anhålla om rättigheter att verka

som skjutledare vid de skyttetillfällen som anordnas med
ovannämnda reservistvapen.
Kursen var lämpligt indelad
i en teoridag och en praktisk
dag.
Samtliga deltagare godkändes, och breddar därmed kunnandet i KOTUavdelningen. Ett par deltagare genomförde samtidigt
sin praktiska del av kursen
som utbildarprov i ledet för
erhållande av utbildarstatus
i MPK, så där kan man tala
om effektivt utnyttjande av
tid och resurser.
Kari Rönnqvist,
kursledare
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Maanpuolustuspiirin kuntourheilutapahtuma

Nuijamiesten kierros 2012
– kuntourheiluhaaste reserviläisille
NUIJAMIESTEN KIERROS 2012 on Länsi-Suomen
maanpuolustuspiirin pohjalaisyksiköiden järjestämistä
koulutustapahtumista koostuva kuntourheilutapahtuma.
Tapahtuman päämääränä on kannustaa reserviläisiä
oman fyysisen kunnon ja sotilaallisten taitojen ylläpitoon sekä kehittämiseen.
Tapahtuma koostuu seitsemästä koulutustapahtumasta ja kuntotestistä. Koulutustapahtumat kuuluvat
sotilaallisia valmiuksia palvelevaan sekä varautumisen
ja turvallisuuden koulutukseen. Osasta koulutustapahtumista osallistujat saavat rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia.
Kolme koulutustapahtumaa ja juoksutesti
Kierroksen suorittamiseen vaaditaan osallistumista
12 minuutin juoksutestiin ja vähintään kolmeen tapahtumaan, jotka ovat vähintään kahden eri koulutus- ja
tukiyksikön järjestämiä. Juoksutestin osallistuja voi
suorittaa oman alueensa koulutus- ja tukiyksikön järjestämässä kuntotestissä.
Kierroksen suorittaneet palkitaan.
Kaikkia kierroksen suorittaneita osallistuja pyydetään
ilmoittamaan tietonsa Länsi-Suomen maanpuolustuspiirin sähköpostiin lansi-suomi@mpk.. Jokainen kierroksen suorittanut osallistuja palkitaan oman alueensa
koulutus- ja tukiyksikön vuosijuhlassa vuoden 2012
lopussa.

Haanen Jotoksella 2010.

Kierrokseen kuuluvat
koulutustapahtumat
Kierros koostuu seuraavista koulutustapahtumista.
Etelä-Pohjanmaa:
Jääkärihiihto, Vesterö, 25.2.2012
Härmänmaan läpisoutu, Lapua, 1.5.2012
Reserviläispyöräily, Kauhava, 11.8.2012
Keski-Pohjanmaa:
Talvisodan muistohiihto, Kälviä, 10.3.2012
Ristinevan rääkki, Kälviä, 12.5.2012
Haanen jotos, Perho, 10.-13.8.2012
Pohjanmaa:
Vaasan marssi, Vaasa, 10.8.2012
Koulutustapahtumiin voi ilmoittautua MPK:n kotisivujen www.mpk. koulutuskalenterin kautta. Koulutuskalenterista löytyvät myös vuoden 2012 aikana
järjestettävät kuntotestit.
Lisätietoja kotisivuilta
NUIJAMIESTEN KIERROS 2012 –tapahtumalle on
luotu Internetiin omat sivut Länsi-Suomen maanpuolustuspiirin kotisivuille. Osallistumisohjeiden lisäksi
sivuilta löytyvät pikalinkit jokaisen kierroksen koulutustapahtuman perustietoihin ja ilmoittautumisiin.
Kun on kerran lähtenyt Pohjan mies, seis voitto pois!
(V.A. Koskenniemi)
Jukka Torppa
Piiripäällikkö
Länsi-Suomen maanpuolustuspiiri

Talvisodan
muistohiihto
2011.

KALAJOKI

Palvelemme arkisin klo 8-21, la 8-18 ja su 12-21

RESUL:n talvijotos

janne.saarela@k-supermarket.fi

Niinisalossa 11.–12.02.2012
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos Börbeli-jotos järjestetään 11.12.2.2012 Tykistöprikaatissa,
osoite Varuskunnantie, Niinisalo. Vastuullisena järjestäjänä
on Ylöjärven Reservinaliupseerit ry ja jotoksen suojelijana toimii Prikaatikenraali
Olli Heiskanen. Rastitehtävät
ovat sotilaallisia ja tehtävät on
suunniteltu 4-hengen partioille,
mutta myös 3–5 hengen partiot
hyväksytään. Ilmoittautuminen
pitää suorittaa 27.1.2012 men-

nessä osoitteeseen talvijotos@
gmail.com. Osallistumismaksu
on 150 euroa/partio ja se suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä Ylöjärven Reservinaliupseerit ry:n tilille: FI42 4500
0010 0350 50. Tiedusteluihin
vastaa jotoksen johtaja Petri
Borg 040 545 5785 tai talvijotos@gmail.com. Lisätietoja
ja kirjautumisohjeet MPK:n
sivuille osoitteesta www.reservilaisliitto./liitto/piiirit_ja_yhdistykset/sivustot/ylojarven_reservinaliupseerit.

Fysikalisk undersöknings- och vårdanstalt
Fysikaalinen tutkimus- ja hoitolaitos
Fysioterapeut, fysioterapeutti
Aki Yli-Korpela
Källängsvägen 1, Niittylähteentie
KORSHOLM, 65610 MUSTASAARI
Tel. 06- 3223 566, 050-597 4075
vitafysio@netikka.fi

www.rautio.fi
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Mustasaaren keskuskoulun yläasteen oppilaat
tekivät Taksvärkin veteraanien hyväksi
Kuluvan vuoden veteraanikeräys Vaasan keräyspiirissä, joka alueellisesti kattaa
koko Pohjanmaan maakunnan onnistui jälleen kiitettävän hyvin. Varusmiesten
osuus veteraanikeräyksen
hyvään tulokseen on täydellisen ratkaisevaa, sillä

vapaaehtoisia kerääjiä ei
niin suurta määrää saada
liikkeelle.
Toisaalta esm. Vaasan ja
Mustasaaren alueella vapaaehtoisten kerääjien määrä on
merkittävästi lisääntynyt,
josta heille parhaat kiitokset.
Keräyksen kokonaistuotto

53.471 euroa jakaantui siten, että kevätkierros antoi
27.729 euroa ja vastaavasti
lokakuussa 25.742 euroa.
Keräyskulut alueellamme
ovat erittäin pienet, vain hiukan yli 4 % keräysbrutosta.
Kulut muodostuvat yli 90
% varusmiesten muonituk-

Kainuun Prikaatin vahvennettu joukkue on saapunut Vaasan kasarmialueelle.
Sotilaskotisisarten laittama lounas odottaa valmiina ja sitten muutamaksi tunniksi keräyspaikoilla eri tahoille Vaasaa ja Mustasaarta.

Majuri Kaj Nyman toi Pohjanmaan Aluetoimiston tervehdyksen Dragvikista
saapuneille alueemme varusmiehille. Sotiemme veteraanien tervehdyksen toi
oikealla edessä istuva kamarineuvos Veikko Kurkiala. Varusmiehet kuuntelevat pirteinä ja tarkkaavaisina, vaikka takana on lähes kuuden tunnin yöllinen
bussimatka kohti kotikontuja.

sesta.
Alueellisesti eniten keräys
antoi Vaasassa, jossa kertyi
26.883 euroa. Pietarsaaressa
8.368 euroa ja Uudessakaarlepyyssä 5.284 euroa sekä
Mustasaaren alueella 4.418
euroa. Maalahdessa keräys
tuotti 2.712 euroa, Närpiössä 2.475 euroa, Kristiinan-

kaupungissa 1.713 euroa
ja Vöyrillä 974 euroa sekä
Kaskisissa 641 euroa.
Hienona esimerkkinä on
syytä tuoda esiin Sepänkylän suomenkielisen keskuskoulun oppilaiden TAKSVÄRKKI 2011 keräys, josta
kertyi 1.180 euroa. Parhaat
kiitokset kaikille oppilaille

ja koulun rehtorille. Kannustakoon heidän esimerkkinsä
muitakin kouluja mukaan
ensivuoden keräystoimintaan.
Keräyksen tuotto on kokonaisuudessaan palautettu
kuntatasolla toimiville veteraaniyhdistyksille. RL.

Seiskaluokkalaiset
ryhmäytyivät Vattajalla
28.9.11 Me seiskaluokkalaiset olimme Vattajalla ryhmäytymispäivällä. Reissun
tarkoituksena oli tutustua
rinnakkalaisluokkaamme.
Vattajalla meillä oli kolme
erilaista tehtävää. Teimme
tehtävät annetuissa ryhmissä, joissa oli sekä tyttöjä että
poikia.
Yksi tehtävistämme oli
puolijoukkueteltan pystytys. Teltan pystytys oli aika haastavaa ja yhteistyötä tarvittiin. Joukkueesta
valittiin yksi henkilö joka
oli pomo, joka auttoi muita joukkuelaisia antamalla
käskyjä ja ilmoittamalla
milloin teltta oli pystytetty.
Terho Taarna neuvoi
aluksi teltan pystytyksen,
jonka jälkeen Terho otti
aikaa teltanpystytyskisaa
varten.
Toinen tehtävämme oli
suunnistus Vattajan teitä pitkin. Jouko Pahikainen ohjasi meitä kun me kävelimme
kartat kädessä suunnistuksen
aikana. Välillä Jouko kyseli
olimmeko kartalla. Suunnistuksen aikana näimme myös
armeijan ampumatorneja.
Kolmas tehtävämme oli
koota telttaan laitettava kamiina. Ensin ohjaajamme
Seppo Ojala näytti mallia
miten kamiina kootaan. Sen
jälkeen saimme yrittää itse,
ja hyvinhän se onnistuikin.

Sitten alkoi makkaran paisto
ja mukana oli myös mehua
ja leipää jota saimme nautiskella päivän päätteeksi.
Meistä haluttiin myös ottaa
ryhmäkuva. Ennen kuin lähdimme linkalla Lohtajalle
päin saimme käydä Sotilaskodissa ostamassa herkkuja
yms. Paikka oli todella tunnelmallinen.
Oppilaskunnan hallitus

keräsi rahaa sotaveteraanien hyväksi 14.9.2011 syyskeräyspäivänä. Keräsimme
rahaa S-Marketin pihalla
kukin omalla vuorollaan
parien kanssa. Saimme heijastinliivit jotka olivat päällä
rahankeruun aikana. Monet
ihmiset lahjoittivat rahaa
lippaisiin. Rahaa kertyi runsaasti.

Vattajalla ryhmäytymispäivällä Lohtajan 7 lk.

Voittajat puolijoukkuteltan pystytys aika 8.40: Juuso Puutio, Jesse Viitala, Sini
Jokela, Tuulia Venetjoki, Larissa Kuorikoski, Noora Niemi, Mikael Hievi.

Pohjanmaan Maanpuolustaja
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Kapteeni Raimo Latvala jatkaa Vaasan Reserviupseeripiiri –
Vasa Reservofficersdistrikt ry:n puheenjohtajana
Vaasan Reserviupseeripiirin sääntömääräinen syyskokous pidettiin Vaasan
Sotilaskodissa 23.11.2011
piirin kaikkien kerhojen
ollessa edustettuna. Piiri on
perustettu 6.10.1952, joten
alkava vuosi 2012 on piirin
60. -toimintavuosi. Juhlavuoteen sisältyy reserviupseeripiirin omaa toimintaa
ja osallistumista alueellisiin tapahtumiin. Jäsenistöä
pyritään aktivoimaan mukaan reserviupseeripiirin
60-vuotisjuhlakokoukseen,
joka huomioidaan syyskokouksen 2012 yhteydessä ja
vänrikkipäivään (reserviläispäivä) tai johtamispäivään
sekä ampumatoimintaan,
jossa erityisesti osallistuminen prosenttiammuntaan ja
ampumakorttikoulutukseen.
Samoin piirin / kerhojen
jäsenmäärää pyritään aktiivisesti lisääminen ja yhdistystoimintaa muutoinkin
aktivoimaan.
Osallistuminen Veteraanikeräyksen toimeenpanoon
on eräs piirin 60-vuotisteema ja samoin Vaasan Marssi
10.-12.8.2012 sekä Kalotträffen – Kalottitapaaminen elokuun loppupuolella
Ruotsin Bodenissa. Lisäksi

Yliluutnantti C-H Othman, jota avusti majuri Martti Ehrnrooth luovuttivat majuri
Brage Forsstenille Ruotsin Rserviupseeriliiton myöntämän hopeisen ansiomitalin. (Förbundet Sveriges Reservofcerares Förtjänsttecken i silver (SVEROFSFt)). Kuvan vasemmassa alakulmassa kuva ansiomitalista, joskin tässä
kultaisena.

pyritään saamaan joukkue
RESUL:n Syysjotokselle,
joka järjestetään Laihian /
entisen Jurvan alueella.

Syyskokouksen aluksi puheenjohtaja Raimo Latvala
onnitteli piirin kunniajäsentä, majuri Martti Ehrnroothia

hänen 70-vuotispäiväänsä
liittyen ja luovutti hänelle
huomionosoituksena Suomen Reserviupseeriliiton

pöytäviirin Maanpuolustus
– Peruskalliomme.
Samassa yhteydessä luovutettiin majuri Brage Forsstenille Ruotsin Reserviupseeriliiton hänelle myöntämä hopeinen ansiomitali
(Förbundet Sveriges Reservofcerares Förtjänsttecken
i silver).
Piirihallituksen ja piirin puheenjohtajana jatkaa
kapteeni Raimo Latvala
Vaasan Reserviupseerikerhosta (VRUK) ja 1. varapuheenjohtajaksi valittiin
majuri Alpo Koivuniemi
Pietarsaaresta (PrsRUK)
sekä 2. varapuheenjohtajaksi luutnantti Peter Norrgård
Vasa Reservofficersklubb
(VROK).
Piirihallitukseen valittiin
seuraavat; luutnantti Vesa
Seppälä ja varajäseneksi
yliluutnantti Matti Hannuksela Kaskisten Reserviupseerikerhosta. Luutnantti
Björn-Olof Heikkilä ja varajäseneksi kapteeni Martti
Heikkilä Kristiinanseudun
Reserviupseerikerhosta.
Kapteeni Hannu Sulkakoski ja varajäseneksi luutnantti Rodney Strandvall
Pietarsaaren Reserviupseerikerhosta. Vänrikki Juha

Ala-aho ja kapteeni Pauli
Glader sekä varajäseneksi
yliluutnantti Teuvo Rodén
Vaasan Reserviupseerikerhosta. Luutnantti Björn J.
Eriksson ja varajäseneksi
majuri Brage Forssten Vasa
Reservofcersklubb.
Piirihallituksen tehtäväupseereiksi valittiin seuraavat,
sihteeri luutnantti Björn J.
Eriksson, talousupseeri
kapteeni Pauli Glader, liikuntaupseeri kapteeni Jari
Parkkonen (VRUK), ampumaupseeri kapteeni Pauli
Glader ja tiedotusupseeri
kapteeni Heikki Pääjärvi
(PrsRUK).
Toiminnantarkastajiksi
valittiin kapteeni Jan Sandvik (VRUK) ja kapteeni Kaj
Rönnlund (VROK) sekä
varalle kapteeni Olof Back
(VROK) ja kapteeni Jaakko
Yli-Suomu (VRUK).
Piirin edustajana Suomen
Reserviupseeriliiton liitohallituksessa jatkaa majuri
Brage Forssten Vaasasta.
Syyskokouksen päätteeksi yliluutnantti Carl-Henrik
Othman piti esitelmän Norjan Bardufossissa pidetystä
Kalottitapaamisesta. RL.

Kustinfanteriet fick besök
Den 11.12.2011 fick utbildnings- och understödsavdelningen i Jakobstad
celebert besök i och med att
major Stefan Törngren från
Högkvarteret för Sveriges
Försvarsmakt och major
Anssi Yrjölä från Huvudstaben bekantade sig med
enhetens kustinfanteriutbildares verksamhet under deras fortbildningsdag i Räddningsverkets övningsområde Procenter.
Major Törngren verkar som utbildningschef i
Högkvarterets frivilligavdelning, och major Yrjölä
bistår Försvarsmaktens
utbildningschef i utvecklandet av reservens utbildningssystem och frivilligförsvaret. Målsättningen
med fortbildningsdagen
var att planera nästa verksamhetsår och att uppdatera
utbildarnas kunskaper och
färdigheter i inbrytning,
avancemang i större byggnader och vad detta medför
i form av framryckning i
trapphus, korridorer mm.
Under dagen användes airsoft-vapen, som än en gång
visade sig vara ypperliga

Inbrytning på gång under utbildare Christian Sundqvists vakande ögon.

Major Yrjölä och major
Törngren fann era
paralleller i frivillig försvarsutbildning mellan
våra nationer.

Major Stefan Törngren från Högkvarteret orienterade kustinfanteriutbildarna bl a i frivilligorganisationernas utbildningssystem i Sverige.

verktyg för dylik utbildning.
Våra gäster ck förutom
inblick i det praktiska utbildningsarbetet, även information om Jakobstads
KOTU-avdelnings uppbyggnad och profilering,
och de åtaganden vi har
under nästa verksamhetsår.
Dagen gav även utrymme
för fri diskussion, och bägge parter kunde konstatera
att det fanns era likheter i
frivilligarbetet mellan våra
nationer. Major Törngren
gav intressant information

om de olika aktörerna inom den svenska frivilligsektorn, och belyste även
de utmaningar som man
står inför.
Dagen gav stor behållning åt oss "på verkstadsgolvet", och snålblåsten
lade knappast ingen märke
till i sin iver att visa upp
ett delområde av vad MPK
sysslar med. Förhoppningsvis leder besöket till nya
kontakter på någon nivå.
Foton: Jörgen Härmälä
Artikel: Kari Rönnqvist
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Guy Rökman

Jorma Jaakko Tuisku

s. 18.3.1916 k. 26.8.2011

24.12.1922 – 3.10.2011

Dessinatööri Guy Rudolf Selim Rökman kuoli
95-vuotiaana 26. elokuuta
2011 Pietarsaaren Malmin
sairaalassa, jossa hän vietti viimeiset kuukautensa. Hän oli syntynyt 18.
maaliskuuta 1916 Kruununkylässä Pohjanmaalla
opettajaperheeseen.
Perhe muutti Tammisaareen Rökmanin ollessa noin 12- vuotias. He
asuivat omakotitalossaan
aivan rautatieaseman läheisyydessä. Rökman oli
nuorena innokas partiolainen ja hyvin aktiivinen kasvattamaan nuoria
partio-aatteeseen. Asevelvollisuutensa hän suoritti
Dragsvikin varuskunnassa
sekä Haminan reserviupseerikoulussa.
Koulun jälkeen Rökman
lähti opiskelemaan Ruotsiin Norrköpingiin Lenningstekstiltekniska instituuttiin tekstiilitekniikkaa. Hän joutui kuitenkin
keskeyttämään opintonsa,
kun talvisota syttyi. Talvisodan hän palveli Vöyrissä
koulutusupseerina kouluttamassa ruotsinkielisiä
alokkaita.
Jatkosodassa Rökman
joutui aluksi Hangon rintamalle Tammisaaren edustan saarille, joissa käytiin
erittäin verisiä taisteluita.
Hän toimi tällöin esimerkillisesti komppanian
päällikkönä ollen usein
itse etulinjassa.
Venäläisten poistuttua
Hangosta Rökman sai siirron perustettuun Äänisen
rannikkoprikaatiin, joka
joutui usein torjumaan
jään yli pyrkivää vihollista. Äänisen jälkeen siirryttiin Virolahdelle, jonka
aikana solmittiin rauha.
Rökman ehti vielä toimia

Isäni Jaakko Tuisku syntyi Jalasjärven Jokipiin
kylässä maanviljelijäperheeseen jouluaattona
1922. Hänen isänsä Viljo toimi myös kauppiaana
tuohon aikaan hyvin vilkkaassa kylässä. Perhe oli
isänmaallinen. Viljo oli
vapaussoturi ja hänen
veljensä Jukka oli kaatunut Lempäälässä keväällä
1918. Jaakon syntyessä
Suomi oli ollut itsenäinen kansakunta vasta 5
vuotta.
Lapsuus oli ilmeisen
onnellinen. Vain runsasta vuotta vanhempi Jussi
veli oli paras kaveri. Harrastuksiin kuului ainakin
kalastus, ravustus, musiikki ja vähän myöhemmin metsästys ja nuorukaisena suojeluskunta.
Talvisodan aikana Ilmajoella keski-koulua
käyvä Jaakko ilmoittautui vapaaehtoiseksi ja
astui sotapalvelukseen
pian 17 vuotta täytettyään 18.2.1940. Painoa
nuorukaisella ei vielä
ollut 50 kiloa. Alokasaika jäi kahteen päivään,
sillä suojeluskunnassa
suoritetun sotamiestutkinnon ansiosta hänet
komennettiin saman tien
aliupseerikouluun. Välirauhan aikana hän suoritti Niinisalossa reserviupseerikoulun kurssin
numero 50. Jatkosodan
aikana Jaakko palveli
pisimmän ajan jalkaväkirykmentti kuuden toisessa pataljoonassa kranaatinheitinkomppanian
tulenjohtoupseerina ja
joukkueenjohtajana. Sotilaspassista löytyy merkintöjä monista taistelupaikoista kuten: Jääski,
Kyyrölä, Kivennapa, Jäp-

Guy Rökman
1916–2011.

myös Porkkalan
rajavartiostossa
ennen kotiutustaan.
Tämän jälkeen
hän jatkoi Ruotsissa keskenjäänyttä opiskelua
valmistuen dessinatööriksi. Ensimmäinen
työpaikka oli Ekenäs Klädesfabrik Tammisaaressa, josta
Rökman muutti perheineen
1949 Antskogiin Pojovikens
Klädesfabrikin palvelukseen.
Koska Rökman oli valmistunut palo-opistossa palopäälliköksi, hän toimi myös
tehtaan palopäällikkönä
hankkien sen ensimmäisen
paloauton.
Kesällä 1951 Rökman
muutti Oravaisten Tehtaalle,
Oravais Klädesfabrikeniin
toimien siellä dessinatöörinä
ja monissa muissa tehtävissä
eläkkeeseensä asti. Täälläkin
hän vastasi koko Oravaisten
Tehtaan palontorjunnasta.
Guy Rökman oli aktiivinen Reservinupseereissa ja
veteraanien asiat olivat hänelle tärkeitä. Hän oli myös
perustamassa Lions Club
Oravaista. Hän toimi siinä
aktiivisesti ja piti yhteyksiä
ulkomaisiin Lions-veljiinsä.
Eläkkeelle jäätyään hän
jatkoi sotaveteraanitoimintaa
osallistuen useille Äänisen
retkille, joilla kierrettiin sotapaikkoja. Vanhat sodanaikaiset kartat mukanaan hän pystyi kertomaan ja muistamaan
ryhmitykset ja tapahtumat.
Eläkeläiskerhotoimintaa
hän veti aktiivisesti ja organisoi erilaisia kotimaan
kiertomatkoja. Pietarsaaressa, jossa Rökman asui
pitkän ja rikkaan elämänsä

viimeiset vuodet, hänet
tunnettin erittäin lapsirakkaana päiväkodin vaarina
”dagispappana”, joka 17
vuoden ajan vieraili lastentarhoissa ja oli hyvin
pidetty. Nuoriso- ja lapsityöstään hän sai yhdessä
vaimonsa Mairen kanssa
vuonna 2008 Pietarsaaren
kulttuuripalkinnon.
Rökmanin harrastuksiin
kuului myös latelia, lasin
kaiverrus ja öljyvärimaalaus, johon aiheet löytyivät
Pohjanmaan lakeuksilta ja
Lapin tuntureilta.
Isänmaa, itsenäisyys,
sotamuistot ja vanhat aseveljet ja siihen liittyvät
asiat olivat hänelle tärkeitä, samoin kunnioitus Suomen lippua kohtaan. Guy
Rökman oli Pietarsaaren
Reserviupseerikerhon kunniajäsen.
Rökmanilla on kolme
poikaa avioliitosta AnnaMaria Karvosen kanssa.
Anna-Marian kuoltua
1970 hän avioitui Maire
Nurmelan kanssa.
Guy Rökmania jäivät
kaipaamaan vaimo Maire,
pojat puolisoineen, lastenlapset, sukulaiset sekä suuri joukko ystäviä.
Kay, Bo ja Kim
Rökman
Kirjoittajat ovat
Guy Rökmanin poikia.

Jaakko Tuisku
1922–2011.

pilä, Mainila, Valkeasaari,
Aleksandrovka ja Äyräpää.
Maaliskuussa 1942 hän osallistui pataljoonansa mukana
Suomenlahdella Suursaaren
takaisinvaltaukseen.
Isäni ylennettiin luutnantiksi 20-vuotiaana. Sodasta
hän kotiutui marraskuussa
1944. Sotareissu kesti yhtäjaksoisena lähes viisi vuotta.
Sodasta isä oli aika vaitelias. Joskus hän kertoi miten
musertavaa saattoi 19-vuotiaalle joukkueenjohtajalle
olla tilanteet, joissa oli pakko määrätä perheellisiä miehiä – lasten isiä – ”pahoihin
paikkoihin”.
Sodan vielä kestäessä
Jaakko oli tavannut tulevan
vaimonsa Norman. He avioituivat 1947 ja avioliitto kesti
64 vuotta. Kaikki kolme poikaa, Seppo, Jorma ja Timo
syntyivät Jalasjärvellä. Musiikista tuli isälle ammatti.
Hän toimi toistakymmentä
vuotta tanssiorkesteri Forten hanuristina. Luulen, että
rautalankamusiikin tulon
myötä muuttunut tanssilava- ja nuorisoseurakulttuuri sekä ylipäätään suuri
”maaltamuuttoaalto” saivat

perheemme muuttamaan
toimeentulon perässä
Pietarsaareen 60-luvun
alkupuolella semminkin
kun Schaumanin uuteen
sulfaattiselluloosa- ja voimapaperitehtaaseen tarvittiin paljon uutta työväkeä.
Isäni teki tehtaassa kolmivuorotyötä vanhuuseläkeikään asti.
80-luvulla Jaakko joutui
käymään läpi kaksi raskasta tapahtumaa. Ensin Jussi veljen kuolema ja 1984
pahin mitä ihmiselle voi
sattua; oman lapsen Jorman kuolema.
Pietarsaareen muuton
jälkeen aktiivinen musisointi jäi, mutta rakkaus
musiikkiin säilyi. Viime
vuosiin asti hän kävi syksyisin Jalasjärvellä kanalintumetsällä. Isänmaallisena miehenä hän oli
kiinnostunut maanpuolustukseen liittyvistä asioista.
Jaakko oli jo Jalasjärvellä
mukana reserviupseeritoiminnassa ja vuonna 2009
hänet kutsuttiin Pietarsaaren Reserviupseerikerhon
kunniajäseneksi. Rintamaveteraanina hän oli laskemassa seppeltä monen
aseveljen arkulle.
Isä liikkui paljon, mieluiten metsässä mutta päivittäiset pyörälenkit kuuluivat myös asiaan. Hän
säilyi äkkikuolemaansa
asti terveenä, hyväkuntoisena ja teräväjärkisenä.
Hän oli olemukseltaan
ulkoisesti ja henkisesti
ryhdikäs mies, josta meidän lasten, lastenlasten ja
lastenlasten lasten on hyvä
ottaa mallia.
Seppo Tuisku
kirjoittaja on Jaakko
Tuiskun vanhin poika

Operaatio Chevalier paljastaa sodanaikaisen sabotaasiryhmän salaiset iskut
Mitä tapahtui todellisuudessa panssarilaiva Ilmariselle
13.9. 1941 kelo 20.32? Katajanokan laiturissa tuhoutui
kuusi tuntia myöhemmin
kolme saksalaista miinanraivaajaa. Oliko se onnettomuus, niin kuin väitetään?
Koulutettiinko suomalaisia
sodan aikana salaa Leningradissa? Mihin oli suuntautumassa Laatokan rantaan
noussut venäläinen partisaaniosasto? Kuka varastaa varikoilta asepukuja, aseita ja
kulkuvälineitä? Minkälaisen
salaisen organisaation venäläiset olivat luoneet suurimpiin kaupunkeihimme? Mikä
oli maanalaisen sabotaasiryhmän todellinen kohde?

Mitä tekee vastavakoilu?
Miksi Adolf Hitler viipyi
marsalkka Mannerheimin
syntymäpäivillä puolitoista
tuntia suunniteltua kauemmin? Mikä on totuus Huhtiniemen joukkohaudoista?
Ville Kaarnakarin toinen
sotatrilleri lepää jälleen
vankan faktatiedon päällä.
Kirjan henkilöinä ovat todelliset, kirjassa mainituissa tehtävissä sodan aikana
toimineet, tiedustelu- ja
vastavakoilumiehet. Mukana ovat jälleen muun muassa kaukopartiomiehet majuri
Marttina ja Mannerheim-ristin ritari kapteeni Honkanen
ja monet muut jo edellisestä
kirjasta, Operaatio Übung

-42:sta tutut henkilöt.
Kirjan tapahtumat on
taitavasti sijoitettu todella
tapahtuneiden tilanteiden
päälle. Historiallinen fakta
ja fiktio sekoittuvat kuin
sormet sormien väliin. Niistä muodostuu kimurantti
tapahtumasarja. Vastakkain
ovat suomalainen vastavakoilu ja hahmoton vihollinen, johon on vaikea päästä
kiinni. Vastavakoilu tietää,
että jotain on tapahtumassa,
mutta on ovelaa vastustajaansa askeleen jäljessä.
Monipolviseen tapahtumaketjuun sekaantuu
asioiden kehittyessä yhä
enemmän toimijoita. Yllätys seuraa toistaan. Tapah-

tumien näyttämönä tässä
jännittävässä sotakirjassa
on kotirintama, jossa todella
tapahtuu merkillisiä asioita.
Sodanajan sabotaasitoiminnasta on kirjoitettu
vähän. Kirjan ällistyttävät
lopputapahtumat saavat lukijan miettimään, onko näin
voinut todellakin tapahtua.
Kaarnakari pesee kätensä
mainitsemalla ovelasti, että
asiaan liittyvät asiapaperit
on hävitetty Stella Polaris
operaation yhteydessä.
Kirjan sivuilla koko ajan
kasvava piinaava jännitys
huipentuu lopun ällistyttäviin tapahtumiin. Sotatrilleri parhaimmillaan. Lukijan
arvioitavaksi jää kysymys:

totta vai mielikuvituksen
tuotetta?
Operaatio Chevalier
Ville Kaarnakari
Tammi, 531 s.
Ville Kaarnakari: Reservin
majuri, rauhanturvaaja, sotakirjailija. Tuotanto: Kaarnakari on kirjoittanut aikaisemmin Operaatio Übung -42,
joka paljastaa suomalaisen
tiedustelun tarkimmin varjellun salaisuuden. Kirja ilmestyi 2011.
Sotarillerien lisäksi Kaarnakari on kirjoittanut yhdessä Kyösti Pietiläisen kanssa
neljä kirjaa Pietiläisen alias
Karl Petersin kokemuksista
28 vuoden aikana Muukalaislegioonassa.
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Tammisunnuntai 2012
Vaasassa
Österbottens Försvarsgille
– Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf pitää vuoden 2012 vuosipäivän
juhlansa perinteiseen tapaan Tammisunnuntaina
29.1.2012 klo 16 alkaen
Vaasan Kaupungintalolla.
Juhlapuhujana on Helsingin yliopiston vaasalaissyntyinen losoan professori Timo Airaksinen,
jonka puheen aiheena on
”Isänmaallisuus ja maanpuolustushenki ennen ja
nyt, meillä ja muualla”.
Juhlassa jaetaan myös
syksyllä 2011 järjestetyn
koululaisten ainekirjoituskilpailun palkinnot ja
kuullaan kilpailun paras
kirjoitus voittajan esittämänä. Juhlan musiikista
vastaavat Pohjanmaan
Sotilassoittokunta kapteeni Sami Salmivuoren
johdolla sekä Vaasan Lottakuoro diplomioopperalaulaja Katariina Järvisen

johdolla. Juhlaan saapuville
on järjestetty kahvitarjoilu
Peilisalissa ennen juhlan
alkua.
Tammisunnuntain juhlallisuudet alkavat kunniakäynnillä ja seppeleenlaskulla Perinnemuurilla klo 15. Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna on perinteisesti ollut
juhlistamassa seppeleenlaskua. Tätä toivon myös nyt.
Lippulinna järjestäytyy klo
14.50 Upseerikerhon edessä.
Vaasan Sotaveteraanimuseo on juhlapäivänä avoinna klo 14–16. Museossa
tammi-lokakuussa 2011
avoinna ollut sotaveteraanien kunniamerkkejä esitellyt
erikoisnäyttely on nyt purettu, mutta museon omiin
kokoelmiin kuuluville kunniamerkeille on järjestetty
oma osastonsa osana museon perusnäyttelyä. Museon
perusnäyttelyä on samassa
yhteydessä osittain uudistettu. Museo on kevätkaudella

2012 avoinna sunnuntaisin klo 14–16.
Pohjanmaan Maanpuolustuskillan vuosipäivän
juhlasta on yhä enenevästi muodostunut alueen
maanpuolustusjärjestöjen
yhteinen Tammisunnuntain juhla. Perinnemuurin
lippulinna ja maanpuolustusväen runsaslukuinen
osallistuminen Kaupungintalon juhlaan ovat tästä
osoituksena. Tämän suuntauksen toivon edelleen
jatkuvan ja voimistuvan.
Puolustusvoimia odottavat lähes miljardiluokan
säästöt edellyttävät vapaaehtoisen maanpuolustustyön parissa toimivien
järjestöjen yhteistyön
tiivistymistä ja vahvistumista.
Hyvää joulunaikaa ja
turvallista uutta vuotta
2012
Ilkka Virtanen

Kyrkoesplanaden 22
Källarvåningen
Kirkkopuistikko 22
Kellarikerros

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

Sinunkin
apuasi
tarvitaan
Veteraanien henkisen perinnön siirtäminen
tuleville sukupolville on meidän kaikkien
yhteinen asiamme.
Tätä työtä tukemaan tarvitaan myös sodan
koettelemuksista kertovaa esineistöä.

Jatkosodan tiedustelutoiminta

ESITELMÄTILAISUUS
tiistaina 17.1. Koulutustalolla,
Pohjoisväylä Kokkola.
Kirjailija Mikko Porvali esitelmöi kirjoittamiensa
kirjojen pohjalta aiheesta Jatkosodan tiedustelutoiminta. Tutustu netissä: www.mikkoporvali.
Tilaisuudessa on mahdollisuus ostaa
kirjoja.
TILAISUUS ON KAIKKILLE AVOIN JA MAKSUTON
Tervetuloa!
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien Piiri ry

Haapajärven sotiemme
veteraanien perinnehuone

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

Auta meitä kokoamaan Pietarsaaren
kaupunginmuseon veteraanitilaan asuja,
aseita, karttoja, kirjallisuutta, kirjeitä, valokuvia,
kunniamerkkejä, lippuja, standaareja, viirejä,
puhdetöitä, sotilaspasseja jne. jotta veteraanitilalle
asetetut toiveet toteutuvat.
Mukana hankkeessa ovat Sotainvalidit,
Rintamamiehet, Sotaveteraanit, Sotilaspojat,
Reserviupseerit ja Reserviläiset.

Pietarsaaren
kaupunginmuseo,
Isokatu 4, puhelin 06–785 1111

15. Jääkäriseminaari
sunnuntaina
22.4.2012

Kirjauutuus:
Niittokoneasiamiehistä
jääkäreiksi.
Esitelmiä
jääkäriseminaareista
1998-2007.
Kirjan hinta
15 euroa.

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

ti-ke klo 12.00 - 16.00
tai sopimuksen mukaan
15.6. - 15.8. ti-su klo 11.00 - 17.00
2,50 /1,50  (sis. sisäänpääsyn ja opastuksen)
Museokauppa

Tilauksesta rooliopastus, jolla "Jääkäri Autio" kertoo
värväytymisestään jääkäriksi, koulutuksestaan Saksanmaalla
ja saapumisestaan Suomeen 1918. Rooliopastuksen hinta
30 / ryhmä + normaali sisäänpääsymaksu.
Osoite
Puhelin
Email

Jääkärintie 80
62420 KORTESJÄRVI
Puh. (06) 2412 9841, 040 148 4420,
040 764 7755
suomen.jaakarimuseo@kauhava.fi
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Merkkipäiviä 2012
Vaasan Reserviupseeripiiri –
Vasa Reservofficersdistrikt
90 vuotta
Sandell Per Olof
premiärlöjtnant 10.1.
Vasa Reservofcersklubb
r.f.
Fransholm Bernhard
premiärlöjtnant 8.4. Vasa
Reservofcersklubb r.f.
Rosenlöf Fjalar
kapten 3.7. Vasa
Reservofcersklubbr.f.

Söderholm Harry
kaptenlöjtnant 22.11.
Vasa Reservofcersklubb
r.f.
Palo Rauno kapteeni
27.12. Pietarsaaren Res.
Ups.kerho ry
Rinne Timo yliluutnantti
28.12. Kaskisten Res.
Ups.kerho ry

70 vuotta
80 vuotta
Kuula Fritz löjtnant 23.1.
Vasa Reservofcersklubb
r.f..
Yli-Suomu Jaakko
kapteeni 7.3. Vaasan
Res.Ups.kerho ry
Nordman Folke majuri
11.5. Vaasan Res.Ups.
kerho ry
Nykvist Nils-Erik
premiärlöjtnant 2.7. Vasa
Reservofcersklubb r.f.
Saarenheimo Sakari
kapteeni 12.7. Vaasan
Res.Ups.kerho ry
Othman Carl-Henrik
premiärlöjtnant 11.9.
Pietarsaaren Res.Ups.
kerho ry

Glader Pauli kapteeni
11.1. Vaasan Res.Ups.
kerho ry
Björklund Björn
premiärlöjtnant 12.7.
Vasa Reservofcersklubb
r.f..
Korpi Kalevi kapteeni
1.9. Vaasan Res.Ups.
kerho ry
Halkola Reijo luutnantti
13.10. Vaasan Res.Ups.
kerho ry
Kuusisto Olavi
yliluutnantti 23.10.
Vaasan Res.Ups.kerho ry
Huttunen Pekka
luutnantti 12.11. Vaasan
Res.Ups.kerho ry

Huhta Harry Yliluutnantti
27.8. Vaasan Res.Ups.
kerho ry
Kivikoski Harri Kaarlo J
Luutnantti 30.10. Vaasan
Res.Ups.kerho ry
Yliaho Ilkka Tapani
Luutnantti 21.10. Vaasan
Res.Ups.kerho ry
Piira Lars Bertil Kapten
28.10. Kaskisten Res.
Ups.kerho ry

50 vuotta
Byholm Kim
premiärlöjtnant 27.1.
Vasa Reservofcersklubb
r.f.
Kumpulainen Lauri
Kaleva yliluutnantti 8.4.
Vaasan Res.Ups.kerho ry
Back Henrik KarlGustav löjtnant 29.10.
Pietarsaaren Res.Ups.
kerho ry
Valtari Markku Tuomas
vänrikki 21.12. Vaasan
Res.Ups.kerho ry

60 vuotta
75 vuotta
Kojola Jaska vänrikki
16.3. Pietarsaaren Res.
Ups.kerho ry
Perman Torvald kapten
30.5. Pietarsaaren Res.
Ups.kerho ry
Havusela Raimo Veli
yliluutnantti 25.10.
Vaasan Res.Ups.kerho ry

Råtts Leif löjtnant 5.4.
Kristiinanseudun Res.
Ups.kerho ry
Dahlvik Kjell löjtnant
26.4. Kristiinanseudun
Res.Ups.kerho ry
Vainiola Maunu Veli
Lauri majuri 9.5.
Kristiinanseudun Res.
Ups.kerho ry

Puh.joht. – Ordf.
Mikael Skytte
Pörkenäsgatan 2
68620 Jakobstad
Mobil: 0505983142
e-mail. mikael.skytte@kolumbus.
Jan-Erik Backlund
Borgarmalmsvägen 5
68620 JAKOBSTAD
Mobil: 0503560778
e-mail: j-e.backlund@multi.
Rolf Bäckström
Jeussbyvägen 186
68500 Kronoby
Mobil: 0400814679
e-mail: rolf.jb@hotmail.
com

Joakim Dahlin
Dalabäckvägen 116
68800 Kållby
Mobil: 0400368714
e-mail: joakim.dahlin@
multi.
Rauno Hauta-Aho
Ajurintie 28
67100 Kokkola
Mobil: 0405817412
e-mail: rauno.hauta-aho@
sok.
Stefan Järndahl
Älgvägen 1
68660 JAKOBSTAD
Mobil: 0447851219
e-mail: stefan.jarndahl@
jakobstad.
Robert Nyman
Bollgränd 9
66900 Nykarleby
Mobil: 0503493030

94 vuotta
Jaakola Urho
Nivala 23.7. Nivalan
Reserviläiset ry

92 vuotta
Keiski Kauko Kokkola
23.11. Kokkolan
Reserviläiset ry

75 vuotta
Haapaniemi Aarne
Sykäräinen 7.9. Kokkolan
Reserviläiset ry
Heinonen Toivo
Halsua 6.12. Kokkolan
Reserviläiset ry

70 vuotta
Anttila Martti Antero
Sievi As 6.6. Sievin
Reservinaliupseerit ry
Jakamo Kari Antero
Pietarsaari 18.2.
Pietarsaaren Seudun
Reserviläiset ry
Kippo Heikki Juhani
Kokkola 201.1 Kokkolan
Reserviläiset ry
Korkiakoski Valio
Nivala 26.3. Nivalan
Reserviläiset ry
Lehto Voitto Kokkola
11.4. Kokkolan
Reserviläiset ry
Povelainen Juhani
Haapajärvi 18.11.
Haapajärven-Reisjärven
Reserviläiset ry
Toivola Jouko Antero
Kokkola 20.12. Kokkolan
Reserviläiset ry

65 vuotta

Pietarsaaren Seudun Reserviläiset
– Jakobstadsnejdens Reservister
Hallitus –
Styrelsen 2012

Reserviläisyhdistysten
syntymäpäivälista

e-mail: robbannyman@hotmail.com
Raimo Risikko
Finnäsbackavägen 66
68910 Pännäinen
Mobil: 040703 9208
e-mail: raimo.risikko@elisanet.
Jani Sepponen
Uikkutie 21
68600 Pietarsaari
Mobil: 044 013 0467
e-mail: jani.sepponen@
gmail.com
Mika Tapanainen
Nådjärvägen 5
68820 Esse
Mobil: 050 5928187
e-mail: mr.tapanainen@
gmail.com

Halmetoja Jaakko
Maliskylä 24.4. Nivalan
Reserviläiset ry
Hyvönen Olli
Pyhäkumpu 24.5.
Pyhäjärven Reserviläiset
ry
Hyvönen Pentti
Kalevi Pyhäsalmi 24.7.
Pyhäjärven Reserviläiset
ry
Karjula Esa Heikki
Kokkola 30.9. Kokkolan
Reserviläiset ry
Keränen Markku
Juha Elias Koivisto
24.8. Sievin
Reservinaliupseerit ry
Krapu Kari Kalevi
Karvoskylä 4.8. Nivalan
Reserviläiset ry
Leppäkari Markku
Ruotsalo 10.5. Kälviän
Reserviläiset ry
Mustonen Matti Antero
Kalajoki 19470317
Kalajoen Reserviläiset ry.
Näsi Heimo Juhani
Pietarsaari 9.11.
Pietarsaaren Seudun
Reserviläiset ry
Olkkonen Raimo
Haapajärvi 18.1.
Haapajärven-Reisjärven
Reserviläiset ry
Ruuska Hannu
Olavi Parkkila 15.2.
Haapajärven-Reisjärven

Reserviläiset ry
Saariniemi Esa Juhani
Kalajoki 29.7. Kalajoen
Reserviläiset ry.
Stolp Antti Kalajoki 1.6.
Kalajoen Reserviläiset ry.
Sundqvist Kurt
Håkan Jakobstad 17.5.
Pietarsaaren Seudun
Reserviläiset ry
Takalo Voitto Pietarsaari
25.1. Pietarsaaren
Seudun Reserviläiset ry
Tammela Mauri
Sarja 30.1. Nivalan
Reserviläiset ry
Tiainen Pekka
Kokkola 8.1. Kokkolan
Reserviläiset ry
Vauhkala Kalevi
Maliskylä 18.11. Nivalan
Reserviläiset ry
Vuorinen Jouko Olavi
Kokkola 24.8. Kokkolan
Reserviläiset ry
Ylikoski Kalervo Forsby
25.7. Pietarsaaren
Seudun Reserviläiset ry
Ylitalo Mauri Tynkä 10.1.
Kalajoen Reserviläiset ry.
Åkerblom Måns Oskar
Kokkola 26.3. Kokkolan
Reserviläiset ry

60 vuotta
Ahola Pentti Juhani
Maliskylä 8.6. Nivalan
Reserviläiset ry
Brännström Greger
Karleby 6.2. Kokkolan
Reserviläiset ry
Järvinen Eero Kalevi
Kalajoki 18.4. Kalajoen
Reserviläiset ry.
Kekkonen Hannu
Pyhäsalmi 27.6.
Pyhäjärven Reserviläiset
ry
Korpela Kalervo
Pietarsaari 6.12.
Pietarsaaren Seudun
Reserviläiset ry
Kungas Seppo Mauno
Kalevi Kannus 9.3.
Kannuksen Reserviläiset
ry
Kykyri Erkki Antero
Kälviä 25.10. Kälviän
Reserviläiset ry
Lukkarila Matti Juhani
Kälviä 24.7. Kälviän
Reserviläiset ry
Lukkarila Pirkko-Liisa
Kälviä 26.12. Kälviän
Reserviläiset ry
Marjamäki Vesa Antero
Nykarleby 18.10.
Pietarsaaren Seudun
Reserviläiset ry
Niemi Sulo Johannes
Haapavesi 8.5. Nivalan
Reserviläiset ry
Nyström Markku Uolevi
Kokkola 30.12. Kokkolan
Reserviläiset ry
Paananen Timo Ensio
Matias Markkula 13.2.
Kokkolan Reserviläiset ry
Pernu Olavi Matias
Himanka 29.7.
Kannuksen Reserviläiset
ry

Prättälä Veikko
Haapajärvi 10.7.
Haapajärven-Reisjärven
Reserviläiset ry
Puikko Hannu Kalervo
Kälviä 16.12. Kälviän
Reserviläiset ry
Risikko Raimo
Pännäinen 1.2.
Pietarsaaren Seudun
Reserviläiset ry
Sakko Kari Ylivieska
12.6. Ylivieskan
Reserviläiset ry
Siltanen Kai Kokkola
1.7. Kokkolan
Reserviläiset ry
Törölä Eino Haapajärvi
5.1. HaapajärvenReisjärven Reserviläiset
ry
Vikström Alf Eugmo 3.5.
Pietarsaaren Seudun
Reserviläiset ry

50 vuotta
Aro Mika Kokkola 24.2.
Kokkolan Reserviläiset ry
Arvo Jouko Seppo
Kalajoki 20.4. Kalajoen
Reserviläiset ry.
Harju Kai Johannes
Ruotsalo 26.8. Kokkolan
Reserviläiset ry
Jääskä Risto
Ullava 30.5. Kälviän
Reserviläiset ry
Kantola Pekka Juhani
Kalajoki 23.7. Kalajoen
Reserviläiset ry.
Koivusalo Teijo Esau
Kokkola 14.2. Kälviän
Reserviläiset ry
Latukka Erkki
Tapani Vasikkaaho 16.5. Evijärven
Reservinaliupseerit ry
Leppänen Mauri Antero
Kannus 7.8. Kannuksen
Reserviläiset ry
Manninen Tapio
Kalajoki 26.10. Kalajoen
Reserviläiset ry.
Murtoniemi Esa
Pietarsaari 25.3.
Pietarsaaren Seudun
Reserviläiset ry
Niemelä Tapio Veli
Kalervo Kalajoki 6.5.
Kalajoen Reserviläiset ry.
Rasila Jorma Heikki
Tapani Pyhäsalmi 16.4.
Pyhäjärven Reserviläiset
ry
Ruokoja Olavi Asko
Kälviä 6.9. Kälviän
Reserviläiset ry
Saviaro Kimmo Tapio
Pietarsaari 18.6.
Pietarsaaren Seudun
Reserviläiset ry
Tallila Timo Antti
Hämeenkyrö 17.6.
Perhon Reserviläiset
Välitalo Veijo Kokkola
15.1. Kokkolan
Reserviläiset ry
Ylikorpi Henry Tapio
Kokkola 30.1. Kokkolan
Reserviläiset ry
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Kotu-yksikkö juhli Nivalassa
Keski-Pohjanmaan Koulutus- ja Tukiyksikkö juhli
kuluvaa vuotta tällä kertaa Nivalassa 9.12. Vaikka
muuten leudonlaisesti, jopa

suorastaan vetisesti alkanut
talvi näyttäytyi juuri juhlailtana runtelemalla varsinkin
pitkänmatkalaisia armottomalla lumipyryllä, kaikki

ilmoittautuneet lähes 30
juhlavierasta saapuivat juhlapaikalle ravintola Puustelliin.
Piiripäällikkö Jukka Tor-

Palkitut. Vuosipäiväjuhlassa palkittujen nimiluettelo on sivulla 15.

pan estyttyä saapumasta
sairaustapauksen vuoksi
toivotti koulutus- ja tukiyksikön koulutuspäällikkö Jani Pikkarainen juhlavieraat
tervetulleiksi. Tervetulopuheessaan Pikkarainen välitti piiripäällikön terveiset ja
kiitokset kuluneesta vuodesta ja kertoi seuraavalle
vuodelle asetetuista haasteista.
Juhlassa palkittiin MPK:n
esityksestä useita koulutusja tukiyksikön sekä Puolustusvoimien edustajia ja
toimijoita Maanpuolustuskoulutuksen ansiomitalein
sekä Keski-Pohjanmaan
maanpuolustajien piirin
myöntämin ansiomitalein.
Palkitsemisien jälkeen ravintolan henkilökunta palkitsi omalta osaltaan jokai-

sen juhlavieraan loihtimallaan vähintäänkin runsaan
monipuolisella juhlakattauksella.
PSSLE:n edustaja kapteeni Risto Makkonen kehui
puheenvuorossaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen antaman koulutuksen
korkeaa laatua, ja mainitsi
esimerkkinä kuinka nykyään MPK:n vastuulla olevat harjoitukset myös ovat
aidosti MPK:n vastuulla ilman, että puolustusvoimien
henkilökunnan on tarvetta
koulutuksen kulkuun puuttua.
Everstiluutnantti Esko Hirviniemi puolestaan
hauskuutti juhlayleisöä kirvoittamalla raikuvat naurut
värikkäillä kertomuksillaan
rauhanturvaaja-ajoiltaan.

Esko Hirviniemi.

Paikalla olivat myös Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan aluetoimistojen edustajat sekä Lentosotakoulun
edustaja, ja Puolustusvoimien voimakas edustus
juhlassa pistettiinkin ilolla
merkille muun juhlaväen
keskuudessa.
Teksti Jani Pikkarainen
Kuvat Jani Nevala

Keski-Pohjanmaan Kotu-yksikölle
oma ampuma-asekouluttaja
Keski-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö on
asettanut Jokilaaksojen
poliisilaitoksen hyväksymänä ampuma-asekouluttajakseen koulutuspäällikkö Jani Pikkaraisen,
joka on KOTU-yksikön
toimijoiden käytettävissä
käsiaselupa-asioita käsiteltäessä. Uuden lain
seurauksena määriteltiin
valtakunnallisesti yhteinen käytäntö hallussapitoluvan saannin vaatimuksista.
Pähkinänkuoreen
tiivistettynä hakijalta
vaaditaan nykyään hyväksytysti suoritettua,
lupaviranomaisen teettämää soveltuvuustestiä,
ampuma-asekouluttajan
kirjoittamaa todistusta aiemmasta harrastuneisuudesta ja tietysti sitä, että
harrastus, jota ilmoittaa
harrastavansa, ja ase, johon lupaa anoo, kohtaavat
toisensa.
Uudessa laissa käytetään hieman harhaanjohtavasti termiä käsiase,
jolla tässä yhteydessä
tarkoitetaan pistoolia, revolveria, pienoispistoolia
ja pienoisrevolveria. Tällä hetkellä todistusta ei
siis vaadita esimerkiksi
reserviläiskiväärin hankkimiseen.
Saadakseen ampumaasekouluttajan todistuksen tulee hakijan esittää
kouluttajalle todisteet harrastuksensa säännöllisyydestä ja aktiivisuudesta.

Käytännössä tämä tapahtuu
harrastajan itsensä ylläpitämällä ampumapäiväkirjalla.
Hyvässä ampumapäiväkirjassa tulee käydä ilmi
vähintään:
kaliiperi ja laukausmäärä
aika ja paikka
todistajan nimi
Toki hakija voi esittää
myös muita todisteita, kuten
ampumakilpailujen tuloslistoja tai otteen MPK:n sähköisestä koulutuskortista,
josta käy ilmi hänen osallistuneen sellaisille kursseille, joissa on harjoiteltu
harrastukseen soveltuvan
aseen käyttöä.
Joka tapauksessa esitetyn
aineiston tulee olla sellaista,
josta ampuma-asekouluttaja
pystyy luotettavasti selvittämään suoritteiden todella
tapahtuneen.
Tämän vuoksi hakijan
kannattaa pitää kirjaa myös
todistajien yhteystiedoista, jotta kouluttaja pystyy
tarvittaessa tarkistamaan
suoritteisiin liittyviä epäselvyyksiä. Luonnollista
on, että esimerkiksi ammunnanjohtajan tai kurssin
kouluttajan allekirjoitus on
painoarvoltaan suurempi
kuin samaan ruokakuntaan
kuuluvan tai muuten lähisukulaisen todistama suorite.
Selkeät ampumapäiväkirjat helpottavat myös
ampuma-asekouluttajan
työtä ja nopeuttavat todistuksen saantia kun vältytään
epämääräisten suoritteiden
aiheuttamalta taustatutkimustyöltä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yksin ammuttuja suoritteita ei kannata kirjata päiväkirjoihin
– päinvastoin, jokainen
ampumakerta ylös myös
siten eritellen, kun samalla ratakäynnillä ammutaan
useammalla eri asetyypillä
ja kaliiperilla.

Aktiivinen
harrastaja?
Täyttääkseen lain määritelmän aktiivisesta harrastajasta tulee hakijan todisteista käydä ilmi vähintään
10 ampumasuoritekertaa
kahden vuoden ajalta.
Tässä kiinnitetään erityistä huomiota harrastuksen
säännöllisyyteen, eli suoritteita pitää olla tasaisesti
jakautuneena koko kahden
vuoden ajanjaksolle.
Tässä suhteessa lainsäätäjä on onneksi osoittanut ymmärrystä meitä hieman pohjoisemman kolkan asukkaita kohtaan, ja antanut tiettyä
pelivaraa säännöllisyyden
määrittelyssä: ulkoampumaradoilla harjoitteleville
hyväksytään kausiluontoisia, sääolosuhteista johtuvia katkeamia suoritteiden
säännöllisyyteen.
On myös muita erikoistapauksia, joissa katkeama
säännöllisyydessä voidaan
hyväksyä, joskin sekin pitää pystyä luotettavasti todistamaan.
Vuoden mittaista taukoa
suoritteiden välillä on kuitenkin jo hyvin vaikea perustella.

Todistus
Ampuma-asekouluttajan
kirjoittama todistus ei itsessään ota kantaa harrastajan
soveltuvuuteen tai ampumataitoon, vaan se on julkista luotettavuutta nauttiva
asiakirja, johon kouluttaja
on laatinut yhteenvedon hakijan harrastuksen säännöllisyydestä ja aktiivisuudesta.
Todistuksessa käyvät ilmi
käsiaseilla ammuttujen suoritekertojen määrät tietyllä
ajanjaksolla sekä perustelut
mahdollisille poikkeamille
säännöllisyydessä.
Tässä pitää kuitenkin
huomioida, että aktiivisesti
reserviläiskiväärillä harrastava ei voi yksistään näillä
suoritekerroilla hakea itselleen lupaa esimerkiksi 9mm
puoliautomaattipistooliin,
vaikka hän on epäilemättä
kivääriharrastuksensa kautta harjaantunut turvallisemmaksi aseenkäsittelijäksi.
Suoritteiden pitää vastata sitä ampumalajia johon
hän lupaa on hakemassa.
Harrastuksen aloittamisen
kynnystä on onneksi laskettu
siten, että tarkkuusammuntasuoritteiksi lasketaan myös
ilmapistoolilla ammutut
suoritteet.
Harrastuksen pitää myös
noudattaa jotain yleisesti
hyväksyttyä ampumalajia
– satunnainen soramonttusomottelu omaksi iloksi ei ole
sellainen.
Joitain poikkeuksiakin
löytyy. Muun muassa poliisin, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen asetta työs-

sään kantavien henkilöiden
ei tarvitse todistusta hankkia, vaan heidän katsotaan
jo työssään harjaantuneen
riittävissä määrin käsiaseen
käyttöön.
Myös loukkuaseiden
osalta on oma käytäntönsä,
ja näissä tapauksissa kannattaa kääntyä riistanhoitoyhdistysten puoleen, joilla on
näihin tarkoitukseen tuleville aseille todistuksenkirjoitusoikeus.
Huomionarvoista on, että
ne henkilöt, jotka ovat vanhan lain aikaan saaneet määräaikaisen hallussapitoluvan,
joutuvat myös esittämään
ampuma-asekouluttajan todistuksen uusiessaan lupaa.
Yhden määräaikaisen luvan
jälkeen seuraava lupa on aina voimassa toistaiseksi.
Todistus on maksuton yhdistyksen omille toimijoille.

Harrastuksen
jatkuvuus
Ampumaharrastajan valvonta ei pääty siihen, kun
hän saa luvan ja aseen haltuunsa, vaan siitä se vasta
alkaa. Nykyisen lain aikana
myönnettyjen käsiaselupien
haltijoiden pitää tulevaisuudessa esittää kolmen vuoden
välein todistus ampumaharrastuksen jatkumisesta
ja säännöllisyydestä, joka
sekin haetaan ampuma-asekouluttajalta.
Lisäksi soveltuvuustesti
teetätetään luvan haltijalla
noin viiden vuoden välein
viranomaisten toimesta.
Tällöinkin aktiivisuutta

mitataan hyvin pitkälti
samoilla kriteereillä kuin
lupaa ensimmäistä kertaa hakiessa, eli pääasia
on, että harrastaminen on
säännöllistä ja suhteellisen
aktiivista.
Ampumaharrastajan
kannattaa pitää tarkasti
kirjaa kaikista ampumasuoritteistaan, myöskin
muista kuin lain määrittelemillä käsiaseilla ammutuista, koska tästä on taatusti hyötyä tulevaisuudessa. Valmiita päiväkirjapohjia löytyy muun muassa
netistä reserviläisliittojen
ja ampumaliittojen sivuilta sekä kuulemma myös
joidenkin poliisilaitosten
palvelupisteistä.
Uusi laki on aiheuttanut
paljon hämmennystä ja
herättänyt voimakkaitakin tunteita harrastajissa,
mutta tulkintojen pikku
hiljaa hahmottuessa voidaan sanoa, ettei laki kuitenkaan kohtuuton ole. Se
vaatii hieman enemmän
paperityötä ja se korostaa
todellista harrastuneisuuden merkitystä, muttei tee
aseen hankintaa mahdottomaksi. Loppujen lopuksi kyse on vain aiemmin
laaditun yhtenäistämisohjeen muuttamisesta lain
muotoon. Tämän kanssa
pystytään kyllä elämään.
Todistusasioihin liittyvissä tiedusteluissa voitte
ottaa yhteyttä sähköpostilla jani.pikkarainen@mpk.
 tai soittamalla 050 553
6828.
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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.
Lehden talous:
Rauno Hauta-aho
Ajurintie 28
67100 Kokkola
puh. 040–581 7412
e-mail:
rauno.hauta-aho@sok.
Pankki
Nordea Kokkola
106530–204150

Seuraava

Pohjanmaan
Maanpuolustaja
1/2012: maaliskuu.
Aineisto 13.3.2012
Osoitteenmuutokset:
RES ja RUL:

Jäsensihteeri
Virpi Kukkonen
(MPY Oy)
Puh (09) 4056 2011,
fax (09) 499 875
Sähköposti:
jasenasiat@rul.
Autojoukkojen Kilta
Ari Olli 050 375 4257
ari.olli@kolumbus.
Kokkolan meriosasto
Jari Kivioja 050-5311463
Sivunvalmistus
Päivi Kultalahti

Paino:
Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Kokkola

Painos: 6 000 kpl

Port Tower
vierailukohteena
Kokkolassa
Kokkolan Reserviupseerit
ja Kokkolan Reserviläiset vierailivat 15.11.2011
tutustumassa uuteen Port
Toweriin, josta on tullut
todellinen maamerkki teollisuusalueelle Kokkolaan.
Isäntänä tutustumistilaisuudessa toimi upseerikerhon Olli-Matti Airiola,
joka on toimitusjohtajana
KIP Service Oy:ssä ja osittain myös vuokralaisena
talossa. Periaatteessa sinne keskittyy niin Suomen
suurimman epäorgaanisen
teollisuuden keskittymä ja
Kokkolan laajat satamatoiminnot.
Tähän Kokkolan kaupungin omistamaan rakennukseen sijoittuvat mm. koko
edellä mainittujen laitosten
kulunvalvonta, VR:n juna-

järjestelyhenkilöstö, teollisuuskylän toimisto, kuljetuksiin kuuluvien asiakirjojen valvonta TyöPlussan
työterveysasema ja Sodexon ruokala. Rakennuksesta löytyy myös edustus ja
neuvottelutilat saunoineen.
Tilat ovat ulkopuolistenkin
vuokrattavissa.
Tutustumiskäynnin lisäksi Kokkolan Reserviupseerit
ry ja Kokkolan Reserviläiset
ry pitivät syyskokouksensa.
Syyskokouksethan ovat yhdistysten valintakokouksia.
Kokkolan Reserviupseerien
uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin res. maj Jari Myllymäki ja Kokkolan Reserviläiset ry:n puheenjohtajana jatkaa res. ylik Matti
Kivistö.
Keijo Knuuttila

MilFight on rekisteröity aikuisille suunnattu järjestelmä, jonka tavoitteena on fyysisen kunnon kohentaminen kamppailun avulla. Kuvaaja Hannu Maunula.

MilFight on kamppailun
opintopolku!
MilFight on rekisteröity
aikuisille suunnattu järjestelmä, jonka tavoitteena on
fyysisen kunnon kohentaminen kamppailun avulla. Laji
syntyi tarpeesta luoda kamppailuhybridi, missä ei todeta ”ei näin voi tehdä, koska
metodi ei kuulu systeemiin”.
Akrobatiaa ei harrasteta eikä mitään itsepuolustuksen, kamppailun tai
voimankäytön osa-aluetta
väheksytä. Kehitysprosessiin on vaikuttanut lukuisat
kamppailulajit, jolloin järjestelmä muistuttaa hyvin
paljon kansainvälisiä vertaislajejaan kuten jet kune
do, defendo, combat sambo
tai urban combatives.
MilFight -harjoittelussa
toimivaksi koetut tekniikat
hyväksytään ja epäkelvoista luovutaan. Tehokkuuden
mittarina toimii vain se,
miten opittu saadaan harjoitteluparin kesken toimimaan. Vaikutteita haetaan
jatkuvasti nykymetodeista,
jolloin hyväksi koetut tekniikat otetaan koekäytön
jälkeen pysyvästi mukaan.
Näin varmennetaan kamppailun kehityksen aalloilla
pysyminen.
Perustekniikat pohjautuvat karaten, judon, taekwondon, potkunyrkkeilyn,
ju-jutsun, budotaijutsun,
kalin, escriman, kyushojitsun, taijin sekä aikidon
liikkeisiin.
Taustalajit ovat satojen
vuosien tietämystä, mutta
tapa miten niitä yhdistellään,

Egokamppailulle ei ole sijaa, vaan kaikki ovat tasavertaisia. Kuvaaja Hannu Maunula.

tekee MilFight-järjestelmästä erityisen.
Fyysisen tehokas harjoittelu juurruttaa takuuvarmasti
jokaiselle todellisen kamppailu- ja itsepuolustusosaamisen mutta kehityskaari on
kullakin yksilöllinen. Nämä
yksilöerot huomioidaan aina
MilFight -harjoittelussa.
Vaikka harjoittelu on fyysistä, kilpailu-uralle valmentaminen ei ole olennaista.
Treeni sujuu aina rennossa
ilmapiirissä omia tahtotekijöitä vahvistaen.
Toimivuuden mittareina
käytetään tilanneharjoituksia, joissa vastapuoli laittaa
”kunnolla hanttiin”.
MilFight -harjoittelu on
aina luova prosessi, jolloin

tiukassa tilanteessa on löydettävä kykyä improvisointiin. Tämä perustuu siihen,
että ”työkalupakista” löydetään luonteva ratkaisu tilanteeseen. Egokamppailulle
ei ole sijaa, vaan kaikki ovat
tasavertaisia.
Saliotteluissa ei korosteta
häviäjää eikä voittajaa, vaan
opitaan oikeasti ”learning by
doing.”
MilFight -yhteisössä vallitsee aina rento tunnelma
ja halu hikoilla. Viikkotreeneihin pääsee osallistumalla viikonlopun mittaiselle
perustekniikkaleirille.
Kamppailu- ja itsepuolustustaidot kehittyvät takuuvarmasti samassa suhteessa
kuin treenipaita kostuu ja

ylimääräinen rasva palaa!
Laji sopii niin miehille kuin
naisille, kamppailulajeja aiemmin harrastaneille sekä
täysin niitä kokemattomillekin.
Tule ja totea se itse! Lisäksi MilFight -harrastus
on edullista Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimiessa järjestävänä tahona.
Ilmoittautuminen seuraavalle perustekniikkaleirille
14.–15.1.2012 www.mpk.
(Länsi-Suomi, Pohjanmaa)
Lisätietoa lajista www.milght.

Pohjanmaan Maanpuolustaja

Joulukuu 2011

4 / 2011 — 27

Siviilissä potilas on tehtävä
– Taistelussa on sekä potilas, että tehtävä
Taistelussa joukolla on aina tehtävä, joka sen tulee
suorittaa. Sodan valitettava
mutta kiistämätön tosiasia
on että tappioita syntyy niin
kaatuneina kuin haavoittuneinakin, joista joukon on
huolehdittava. Vaakakupissa on siis toisaalta joukon
taistelukyky ja toisaalta
haavoittuneen henki. Suunta mihin vaaka kallistuu, on
aina tilannekohtainen.
Viholliskosketuksessa on
käytettävä tulta, liikettä ja
suojaa, temmattava aloite,
johdettava edestä. Tämä on
itse kullakin kristallinkirkkaana mielessä. Yleensä
kaikki tämä kuitenkin unohtuu kun aletaan harjoitella
ensiapua, koska toiminnan
keskiössä on tällöin yleensä
haavoittunut ja hänen hoitamisensa.
Hoito täytyy kuitenkin
kyetä antamaan ilman että
tehtävä ja muu joukko vaarantuu, joten keskiössä pitäisikin olla tehtävä ja joukko,
ei haavoittuneen hoito. Tulikaste ei myöskään saisi olla ensimmäinen kerta, kun
joukko joutuu kohtaamaan

TTEA, kuvaaja Mikko Hiltunen.

haavoittumisia tehtävää suorittaessaan.
Laskelmien mukaan noin
15% hengenvaarallisesti
haavoittuneista on pelastettavissa muutaman minuutin
sisään annetulla oikeaoppisella ensiavulla. Tuon
muutaman minuutin sisällä joukkueen lääkintämies
ei yksinkertaisesti voi olla
kaikkialla yhtä aikaa, haa-

voittuneita kun tulee yleensä
enemmän kuin yksi kerrallaan. On myös muistettava,
ettei lääkintämieskään ole
kuolematon. Näin ollen
etenkin välittömän, hengenpelastavan ensiavun antaja
onkin tosiasiassa tavallinen
taistelija. Kyvyttömyys
avunantoon tarkoittaa omaa
tai vieruskaverin kuolemaa,
pahimmillaan molempien.

Yhtäältä täytyy tunnustaa
se tosiasia, että oikeaoppisesta taistelutoiminnasta
huolimatta haavoittumisia ei
voi täysin välttää. Toisaalta
on huomioitava, etteivät
kaikki haavoittumiset suinkaan ole hengenvaarallisia.
On siis kyettävä tunnistamaan haavoittuneista ne,
jotka selviävät ilman välitöntä hoitoa - ja toisaalta
ne, jotka kuolevat hoidosta
huolimatta. Hoidon väärä
kohdistaminen tarkoittaa lievimmässä tapauksessa sitä,
että hoidon antajan tulivoima on poissa joukon käytöstä - pahimmassa tapauksessa
hoidon antaja asettaa itsensä
turhaan hengenvaaraan, ja
haavoittuneita voikin pian
olla kaksi.
Ilahduttavan monet ovat
saaneet siviilipuolen EA
-koulutusta, mutta sen taustalla ovat siviilimaailman
realiteetit: potilaita on usein
vain yksi, korkeatasoista
apua on saatavilla nopeasti
ja laajassa mitassa kontrolloiduissa ja steriileissä olosuhteissa.
Taistelukentällä potilaita

on lähes aina useita, korkeatasoista apua on saatavilla vasta toisinaan pitkänkin evakuointiajan jälkeen,
käytettävissä olevien varusteiden määrä on rajallinen,
on märkää/kylmää/pimeää ja ennen kaikkea vihollinen
yrittää tappaa avunantajan.
Myös tyypillisimmät vammat ovat (onneksi) hyvin erilaisia: taistelukentällä estettävistä olevista kuolinsyistä
tavallisimmat ovat massiivinen verenvuoto, hengityksen
akuutti romahdus paineilmanrinnan johdosta ja muut
hengitysvaikeudet. Näin ollen taistelukentällä suositus
on käyttää akuutin raajaverenvuodon pysäyttämiseen
ensisijassa siviilimaailmassa kammoksuttua kiristyssidettä - (paine)ilmarinnan
hoitoa tai nenänieluputken
asettamista ei tavallisilla
siviilipuolen EA -kursseilla
edes harjoitella.
Samoja periaatteita käytetään nykyisin laajalti eri
maiden asevoimissa, mm.
Yhdysvaltain armeijassa
(Tactical Combat Casualty
Care; TCCC). Näillä aute-

taan suorittamaan osaston
saama tehtävä ja toisaalta
mahdollisimman tehokkaasti turvaamaan vammautuneen taistelijan henki. Tämä
osaaminen kuuluu taistelijan perustaitoihin, joten nyt
Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikön kurssilla Taktinen
Taistelukentän EnsiApu 1
harjoitellaan aihetta. (TTEA
1; 24. –25.3.2012, Kurssinumero: 1900 12 12035.)
TTEA 1 -kurssilla opetellaan tarvittavat lääkinnälliset
tiedot ja taidot taistelukentän
olosuhteisiin ja olosuhteissa,
sekä periaatteet haavoittuneiden hoitoon osana ryhmän toimintaa (=tehtävän
suorittaminen!). Kokonaisuutta harjoitellaan myös
käytännön soveltavissa casetilanteissa.
Kurssi on tarkoitettu kaikille reserviläisille, jotka
haluavat oppia perusteet
taistelukentän ensiavusta ja
/ tai taistelukentän ensiavun
annon taktiikasta. Kurssi ei
edellytä aiempaa tietämystä
ensiavusta.

POHJANMAAN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN KURSSEJA ALKUVUONNA 2012
KURSSIN NIMI:

AIKA:

MilFight -jatkokurssi (kevätkausi)
Maakuntajoukkojen taistelijan voimankäyttö
MilFight -PERUSTEKNIIKKALEIRI ALOITTELIJOILLE
Kouluttamisen perusteet
KOTU-yksikön hätäensiapukurssi 1
Ampumakorttikoulutus 1
Taistelijan viestitekninen peruskurssi
Kouluttamisen jatkokurssi
TTEA 1
Ampumakorttikoulutus 2
IDPA-ammunnan 1. peruskurssi
IDPA-ammunnan 2. peruskurssi
TA 5 (Pauha, omin asein)
Taistelijan viestitaktinen kurssi (Pauha)
Taktinen kivääri 1
Ampumaratatalkoot
Taktinen kivääri 2
Tarkka-ammunta pienoiskiväärillä 1
MilFight -reserviläisen voimankäyttö (kesäkausi)
Eloonjäämiskoulutus 1
Köysilaskeutuminen

aloitus 2.1.2012
8.1.2012
14.–15.1.2012
21.–22.1.2012
4.2.2012
13.2.2012
18.–19.2.2012
17.–18.3.2012
24.–25.3.2012
2.4.2012
6.–7.4.2012
8.–9.4.2012
13.–15.4.2012
14.–15.4.2012
21.–22.4. 2012
9.5.2012
12.–13.5.2012
19.–20.5. 2012
4.6.–30.8 . 2012
27.–29.7. 2012
18.–19.8. 2012

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö
PL 22, 65101 Vaasa
(Wolfntie 35)
Juha Ala-aho
gsm:040 756 9960
juha.ala-aho@mpk.
www.mpk.

KURSSINUMERO:
1900 12 12001
1900 12 12029
1900 12 12002
1900 12 12030
1900 12 13003
1900 12 13005
1900 12 12005
1900 12 12011
1900 12 12035
1900 12 13006
1900 12 12006
1900 12 12007
1900 12 12010
1900 12 12009
1900 12 12008
1900 12 15003
1900 12 12013
1900 12 12031
1900 12 12014
1900 12 12015
1900 12 12016

Kurssimme
päivittyvät
koko ajan.
Tarkkaile
koulutuskalenteria!
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KESKI-POHJANMAAN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN UUTISET
Katsaus päättyvään vuoteen
MPK:n toiminta Keski-Pohjanmaalla on säilyttänyt aiempina vuosina vakiintuneen tasonsa
myös vuonna 2011. Keskustoimiston kanssa
sovitut tulostavoitteet ylitettiin puolustusvoimien tilaaman sotilaallisen koulutuksen sekä
varautumisen- ja turvallisuuden koulutuksen
osalta.
Sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen osalta tavoitteita ei saavutettu, mikä
johtuu ennen kaikkea POHJANMAANLINJA-harjoituksen peruuntumisesta. Kokonaistulostavoitteet kuitenkin saavutetaan puolustusvoimien tilaaman sotilaallisten koulutuksen ja
varautumisen ja turvallisuuden hyvien tulosten
avulla. Näitä tuloksia lähdetään tavoittelemaan
myös vuonna 2012.
Hyvistä tuloksista saamme kiittää ennen
kaikkea kurssinjohtajia, kouluttajia ja muita
kurssien sekä harjoitusten toimihenkilöitä.
Ansioituneimpia heistä palkittiin MPK:n vuosipäiväjuhlassa Nivalassa 9.12.2011. Vuosipäivän juhlassa palkituista kerrotaan lisää toisaalla
tässä lehdessä.

Yksikön kouluttajat ja Pohjanmaan Rauhanturvaajat ry tutustuivat 35 ITK 88-kalustoon ITH 2/11 -harjoituksessa.

Säästöt uhkaavat, mutta
koulutustarjonnan laadusta
ei tingitä

Puolustusvoimauudistus
tarjoaa myös mahdollisuuksia
Puolustusvoimain komentajan kenraali Ari
Puheloinen otti kantaa maanpuolustusväen
keskuudessa paljon keskusteltuun kodinturvajoukkojen tarpeeseen puheessaan valtakunnallisen maapuolustuskurssin avajaisissa
syykuussa. Komentajan mukaan kodinturvan
organisointi ei tue puolustusvoimien säästötarpeita ja kodinturvan tehtävät voidaan sijoittaa
puolustusvoimien uudistettavaan aluetason
organisaatioon.
Eräänä uudistuksen tavoitteena on reservin
osaamisen entistä parempi hyödyntäminen
sijoittamalla muun muassa vanhempia mutta kenttäkelpoisia ja kokeneita reserviläisiä
paikallisjoukkojen tehtäviin nykyistä vielä
huolellisemman yksilöllisen valinnan perusteella. Puheloisen mukaan aluetoimistojen ja

Yksikön kouluttajat perehtyivät NH90kuljetushelikopterin ohjaamon saloihin marraskuussa.
paikallisjoukkojen tasolla rakentuisi myös kosketuspinta vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja
sotilaallisen maanpuolustuksen välille
MPK:n johto yhtyi komentajan näkemyksiin. On tärkeää luoda nykypohjalta edullinen
ja toimiva alueellisen puolustuksen järjestelmä.
Tässä tulee hyödyntää parhaalla mahdollisella
tavalla vapaaehtoisuuden vastuunkantokyky ja
-halu sekä kustannustehokkuus ja edut paikallistuntemuksessa, viranomaistuessa sekä henkilöstön saatavuudessa.

Maanpuolustukseen kohdistuvat säästöt
vuonna 2012 vaikuttavat myös MPK:n
toimintaan, sillä vapaaehtoiselle maanpuolustukselle osoitettu valtionapu laskee 18
%. Vahvana tahtotilana kuitenkin on, että
säästöjen aiheuttamat vaikutukset eivät näy
vuoden 2012 koulutustarjonnassa. Koulutustarjonta pysyy kattavana ja laadukkaana
myös tulevaisuudessa. Säätötoimet tosin
saattavat aiheuttaa paineita kurssimaksujen
nostamiseen joiltakin osin.
Puolustusvoimien säästöjen osalta yksikön
toimintaan ja etenkin kouluttajakoulutukseen vaikuttaa eniten se, että ensi vuodelle
suunnitelluista puolustusvoimien kouluttajakoulutuksista osa on jo peruttu. Sama kohtalo on toteutunut jo usean puolustusvoimien
kertausharjoituksen osalta. Puolustusvoimien MPK:lta tilaama sotilaallinen koulutus
toteutunee kuitenkin suunnitelmien mukaan.
Vuoden 2012 koulutustarjonta on julkaistu MPK:n kotisivujen koulutuskalenterissa.
Puolustusvoimien kertausharjoitusten vä-

hentyessä MPK tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia niille aktiivisille reserviläisille,
jotka haluavat ylläpitää ja kehittää vapaaehtoisesti sotilaallisia taitoja sekä valmiuksia.
Suurimmasta osasta sotilaallisia valmiuksia
palvelevasta koulutuksesta saa rinnasteisia
kertausharjoitusvuorokausia, jotka omalta
osaltaan vaikuttavat sodanajan joukkojen
sijoituksiin ja reservin ylennyksiin.
Perinteinen PAUHA 2012 -harjoitus järjestetään Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella huhtikuussa. Huomioitavaa on se,
että ilmoittautumisaika kursseille päättyy
18.3.2012! Lisätietoa harjoituksesta löytyy
Harjoituksen omat kotisivut löytyvät MPK:n
kotisivuilta Länsi-Suomen maanpuolustuspiirin sivujen kautta.
Tutustu myös NUIJAMIESTEN KIERROS 2012 -kuntourheilutapahtumaa käsittelevään juttuun toisaalla tässä lehdessä.

Koulutus- ja tukiyksikkö
sosiaalisessa mediassa
Keski-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikölle luodaan omat Facebook-sivut vuoden
2012 alkuun mennessä. Sivujen tavoitteena
on kehittää yksikön sisäistä viestintää ja tukea kurssimarkkinointia. VUORI- ja PAUHA- harjoituksille on luotu jo aikaisemmin
omat Facebook-sivut. Käykääpä tutustumassa!
Kiitokset kuluneesta vuodesta kaikille
kurssilaisille,
kouluttajille
ja yhteistyökumppaneille.
Hyvää joulua
ja menestyksekästä vuotta
2012!
Jukka Torppa
Piiripäällikkö ja Keski-Pohjanmaan
KOTU-yksikön päällikkö

KESKI-POHJANMAAN KOTU-YKSIKÖN KOULUTUSTARJONTA 1.1.–1.4.2012
1. SOTILAALLISIA VALMIUKSIA PALVELEVA KOULUTUS
Kokkolan KOTU-osaston täydennyskoulutus
1.1.–31.12. Kokkola
0600 12 12001
Kalajokilaakson KOTU-osaston täydennyskoulutus 1.1.–31.12. Ylivieska
0600 12 12002
Lesti- ja Perhonjokilaaksojen KOTU-osaston täydennyskoulutus 1.1.–31.12. Kannus0600 12 12003
Pietarsaaren seudun KOTU-osaston täydennyskoulutus 1.1.–31.12. Pietarsaari
0600 12 12004
Kenttäkelpoisuus ja sotilastaidot
1.1.–31.12. Pietarsaari
0602 12 12065
Fortbildningsdag för kustinfanteriutbildare
17.1.–28.3. Jakobstad
0602 12 12005
Taistelijan viestiliikennekurssi
28.1. Kokkola
0609 12 12006
Taistelijan talvikurssi
11.–12.2. Lohtaja
0603 12 12007
SRA-lisäammunta
21.2.–21.11. Pietarsaari
0602 12 12009
Utbildarskolning
1.–30.3. Jakobstad / Larsmo
0600 12 12010
Ase- ja ampumakoulutus
1.3.–1.10. Pyhäjärvi
0616 12 12011
VUORI-johdon perehdytyskoulutus
1.3.–1.9. Haapajärvi
0601 12 12060
Talvisodan muistohiihto
10.3. Kälviä
0608 12 12012
Taistelijan sovellettu taistelukurssi
17.3. Perho
0605 12 12013
Psykologisen sodankäynnin jatkokurssi
17.3. Kokkola
0609 12 12014
Kuljettajien peruskurssi
23.–25.3. Kajaani
0600 12 12015

Kuljetusosaston ajolupakoulutus
Ase- ja ampumakoulutus

Koulutuksen johtoryhmän täydennyskoulutus
1.1.–31.12. Kokkola
Sidosryhmäkoulutus
1.1.–31.12. Kokkola
Pedesören paikallispäällikön johtoryhmän koulutus 1.1.–31.12. Luoto
Kunnossa kassulle
1.1.–30.6. Reisjärvi
KOTU-johdon koulutuspäivä
21.1. Kokkola
Työurvallisuuskorttikoulutus
4.2. Kokkola
PAUHA-johdon perehdytyskoulutus
9.2. Kokkola
Koululaisten turvakurssi
10.2. Veteli
Kutsunta- ja asevelvollisten psykososiaalinen tuki 7.3. Kokkola
Självförsvar för vårdpersonal
9.3.–24.3. Jakobstad
Turvallisen ammunnan koulutus
24.3. Reisjärvi

0600 12 13001
0600 12 13002
0615 12 13003
0617 12 13020
0609 12 13005
0609 12 13023
0609 12 13019
0614 12 13024
0609 12 13025
0602 12 13006
0617 12 13021

Lisätietoa kursseista www.mpk.fi/koulutustarjonta tai piiritoimistosta.

Keski-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö
Piiripäällikkö Koulutussihteeri Yksikön päällikkö Koulutuspäällikkö
Jukka Torppa Rhea Nykvist Jukka Torppa Jani Pikkarainen
p. 040 485 4744 p. 0400 395 909 p. 040 485 4744 p. 050 553 6828
jukka.torppa@mpk. rhea.nykvist@mpk. jukka.torppa@mpk. jani.pikkarainen@mpk.

Pohjoisväylä, Koulutustalo, 67900 KOKKOLA

0600 12 12016
0601 12 12017

2. VARAUTUMISEN JA TURVALLISUUDEN KOULUTUS

Länsi-Suomen maanpuolustuspiirin piiritoimisto

lansi-suomi@mpk. keski-pohjanmaa@mpk.

24.3. Kajaani
31.3. Haapajärvi

