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Länsi-Suomen Sotilasläänin kunnioitetut sotiemme ve-
teraanit, henkilökunta, asevelvolliset, yhteistyökumppa-
nit - Isänmaan puolustajat - Suomen puolustus perustuu 
alueelliseen puolustukseen ja yleiseen asevelvollisuuteen. 
Se on meille suomalaisille paras tapa järjestää kotimaan 
puolustus ja turvata sen itsenäisyys. Olen todennut, että 
sotilasläänin toiminta ja asevelvollisten koulutus on erin-
omaisella tasolla. Yhteistyö sotilasläänin ja alueen viran-
omaisten sekä muiden yhteistoimintakumppanien kanssa 
on sujunut hienosti. Sotilailla on kansalaisten ja sotilas-
läänin lukuisten veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen 
vankkumaton tuki ja kannatus.

Puolustusvoimat on kovan haasteen edessä. Tuleva 
uudistus koskettaa puolustusvoimien henkilöstöä, organ-
isaatiota, rakenteita ja toimintatapamalleja sekä koko yh-
teiskuntaa. Muistakaamme kuitenkin, että muutos on myös 
mahdollisuus. Meidän on rakennettava puolustusvoimia 
yhdessä ja yksituumaisesti siten, että puolustusvoimat säi-
lyttää suorituskykynsä ja pystyy suorittamaan sille laissa 
käsketyt tehtävät myös tulevaisuudessa. Ratkaisumalli 
vaatii kaikilta henkistä kestävyyttä ja uskoa tulevaisuuteen. 
On tärkeää, että muutoksen aikana keskitytään käskettyjen 
tehtävien hoitamiseen ja säilytetään puolustusvoimien 
tehtävien edellyttämä toimintavalmius.

Muutoksen aikana kansalaisten, reserviläisten ja erito-
ten nuorison keskuudessa tehtävässä maanpuolustustyössä 
järjestökentän rooli on ratkaiseva maanpuolustustahdon 
ylläpitäjänä. Ilman sotilaiden ja järjestöjen saumatonta 
yhteistyötä emme pysty rakentamaan ja ylläpitämään us-
kottavaa kokonaismaanpuolustusta. 

Olen saanut kantaa asepukua ja palvella Isänmaata eri 
tehtävissä noin 40 vuoden ajan. Palvelus on tarjonnut mi-
nulle monipuolisia ja mielenkiintoisia tehtäviä ja kokemuk-
sia sekä Suomessa että ulkomailla. Se on parhaimmillaan 

ollut työtä motivoituneiden ja ammattitaitoisten ihmisten 
– Isänmaan suurimman ja arvokkaimman voimavaran – 
parissa. On ollut etuoikeus palvella puolustusvoimissa ja 
ennen kaikkea komentajananne Länsi-Suomen Sotilaslään-
issä.

Kiitän palkattua henkilöstöä, asevelvollisia ja yhteistyö-
kumppaneita minulle ja Länsi-Suomen Sotilasläänille an-

tamastanne tuesta ja arvostuksesta. Toivotan teille kaikille 
ja seuraajalleni kenraalimajuri Pertti Salmiselle parasta 
menestystä Isänmaan palveluksessa! Costatem Decorat 
Honor.

Sotilasläänin komentaja
Kenraalimajuri

Juhani Kääriäinen

Puolustusvoimien komentaja, kenraali Ari Puhe-
loinen on tänään kertonut miten puolustusvoimia 
kehitetään lähivuosina. Suomen keskeisimmät 
maanpuolustusjärjestöt Maanpuolustuskiltojen liit-
to, Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto 
pitävät uudistusta lähtökohdiltaan ymmärrettävänä 
ja ilmeisen väistämättömänä. Järjestöt kuitenkin 
korostavat, että uudistuksen yhteydessä tulee huo-
lehtia varusmiesten ja reserviläisten riittävästä kou-
lutuksesta sekä puolustuksemme uskottavuudesta.

Suomen puolustusratkaisu perustuu yleisen ase-
velvollisuuden kautta syntyvään suureen reserviin, 
josta muodostetaan valmiutta kohotettaessa sodan 
ajan joukkoja. Näiden joukkojen vahvuuden pie-
nentäminen nyt esitettyyn 230.000 sotilaaseen tar-
koittaisi käytännössä sitä, että yhä useampi kou-
lutettu reserviläinen jäisi ilman sodan ajan sijoi-
tusta. Tällä on negatiivinen vaikutus reserviläisten 
maanpuolustustahtoon. Positiivista ehdotuksessa 
ovat tavoitteet kertausharjoitusten laadun paranta-
miseksi sekä sotilasosaamisen ja vapaaehtoisuuden 
nykyistä paremmaksi hyödyntämiseksi. Tämä on 
mahdollista erityisesti uusissapaikallisjoukoissa, 
joiden kehittämiseen on löydettävä riittävät talou-
delliset resurssit.

Esitetty kertausharjoitusten määrä, 18.000 reser-
viläistä vuositasolla, on riittämätön, vaikka sodan 
ajan joukkoja supistettaisiinkin nyt esitetyllä taval-

Reservin koulutus turvattava 
puolustusvoimauudistuksessa

la. Todellinen, vuosittainen koulutustarve on noin 45.000 
reserviläistä, jolloin jokainen sijoitettu reserviläinen osal-
listuisi kertausharjoitukseen kerran viidessä vuodessa.  

Kuluvana vuonna kertausharjoituksiin kutsutaan vain 
kaksi tuhatta reserviläistä. Maanpuolustuskiltojen liitto, 
Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto pitävät 
määrää aivan liian pienenä ja vaativat, että jo ensi vuo-
desta alkaen kertausharjoituksiin kutsutaan taas vähintään 
25.000 reserviläistä vuositasolla.

Maanpuolustusjärjestöt muistuttavat lisäksi, että koti-
maan puolustus on puolustusvoimien tärkein tehtävä, josta 
tulee kaikissa olosuhteissa pitää huolta.  Kansainvälinen 
kriisinhallinta tukee tätä tehtävää, mutta ei yksinään riitä 
reservin osaamisen ylläpitämisessä. Tähän tarvitaan laa-
jamittaista kertausharjoituskoulutusta.

Nyt julkisuuteen tulleeseen puolustusvoimauudistuk-
sen kuuluu myös kuuden joukko-osaston lakkauttaminen. 
Maanpuolustusjärjestöt pitävät lakkautettavien joukko-
osastojen määrää suurena ja katsovat, että lakkautusten 
myötä pidentyvät palvelus- ja lomamatkat vähentävät 
nuorten motiivia suorittaa varusmiespalvelus. 

Maanpuolustusjärjestöt vaativat, että varuskuntia lak-
kautettaessa turvataan vapaaehtoisten maanpuolustustyön 
ja -koulutuksen toimintaedellytykset. Lakkautettavien 
varuskuntien ampumaradat tulee säilyttää reserviläisten 
käytössä. Lisäksi jokaiseen maakuntaan tulee varastoida 
vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa tarvittavaa 
koulutusmateriaalia. 

Lisäksi järjestöt edellyttävät, että paikallispuolus-
tuksemme vahvistamiseksi suunnitelluista paikallis-
joukoista tehdään päätökset mahdollisimman pikaises-
ti. Joukkojen toiminnan ja rekrytoinnin suunnittelussa 
tulee hyödyntää keskeisten maanpuolustusjärjestöjen 
osaamista sekä jäsenistöä. 

Hallitus tarkastelee valtion taloudellista tilaa lähi-
viikkoina. Puolustusbudjettiin on jo tehty liki kym-
menen prosentin leikkaukset. Maanpuolustusjärjestöt 
katsovat, että puolustusbudjettia ei ole enää mahdol-
lista supistaa ilman, että puolustuksemme uskottavuus 
heikkenee. Järjestöt pitävät kohtuuttomana, jos reser-
viläisten sotilaallisen osaamisen ylläpitäminen jäte-
tään kokonaan vapaaehtoistoiminnan varaan. Suomen 
suurimmat ja keskeisimmät maanpuolustusjärjestöt 
vetoavat nyt maan hallitukseen, jotta se varmistaisi 
sodan ajan joukkojen kertausharjoitusten palauttami-
sen edes tyydyttävälle tasolle.

Suomen Reserviupseeriliitossa (perustettu 1931) 
on noin 28.000 jäsentä, Reserviläisliitossa (perustettu 
1955) noin 36.000 ja Maanpuolustuskiltojen liitossa 
(perustettu 1963) noin 18.500 henkilöjäsentä.

Puheenjohtaja Mika Hannula, 
Suomen Reserviupseeriliitto
Puheenjohtaja Markku Pakkanen, 
Reserviläisliitto – Reservin aliupseeriliitto

SOTILASLÄÄNIN KOMENTAJAN
päiväkäsky 29.2.2012
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Suomen etujen
puolustaminen
Osallistumalla eurooppa-
laiseen kriisinhallintaan
varmistamme kansalliset
turvallisuusetumme�

Suomalaisten arvojen
puolustaminen
Osallistumalla YK:n
rauhanturva- ja humani-
taarisiin operaatioihin
osoitamme kansainvälistä
yhteisvastuuta.

Suomen alueen
puolustaminen
Uskottavalla kansallisella
puolustuskyvyllä turvataan
itsenäisyys ja kansalaisten
elinmahdollisuudet�

Suomen puolustuksen ulottuvuudet tänääntänään.
Tukemalla lähialueen vakautta ja yhteistyötä edistämme turvallisuutta
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– Kauhavan lukiossa tä-
mänkeväinen Inttikurs-
si on jo viides armeijan 
käytäntöihin tutustuttava 
ja perehdyttävä elämys-
kurssi. Se organisointiin 
taaskin osana lukio-opin-
toja yhteistyössä MPK:n 
Seinäjoen osaston alue-
päällikkö Maija Haanpään 
kanssa ja oli nelipäiväinen 
eli huomattavan laaja myös 
ajallisesti. Näin esittelee lu-
kion apulaisrehtori, opinto-
ohjaaja, ylil res Olli Niemi-
nen komeaa 45 opiskelijan 
ryhmää, josta jälleen kaksi 
kolmasosaa on tyttöjä.

– Suurin osa on valinnut 
kurssin siksi, että halu-
aa omakohtaisesti kokea, 
millaista on olla oikeasti 
armeijassa: pukea ylleen 
maastopuku mallia 62, nuk-
kua SAint-makuupussissa, 
yöpyä puolijoukkueteltas-
sa, valvoa yksin kipinämik-
kona yön pimeydessä  – ja 
marssia viimein suurissa 
kumisaappaissa sotilaalli-
sena osastona juhlallisessa 
ohimarssissa vastaanottaji-
en editse. 

Osanottajia oli Seinä-
joen seudulta sekä luki-
oista että ammatillisista 
kouluista. Koulutus alkoi 
varusteiden kuittaamises-
ta ja maanpuolustukseen 
liittyvistä yleisluennoista. 
Jokainen oppitunti alkoi 
tilanteen vaatimalla tavalla: 
ryhmänjohtajat ilmoittivat 
vuorollaan koko kurssin 
läsnä olevaksi oppitunnin 
pitäjälle sotilaalliseen ta-
paa – ja ihme kyllä, nuoret 
pitivät tätä hienona menet-
telynä! 

Ehkäpä he jo suorastaan 
kaipaavatkin tällaista rehtiä 
ja turvaa tuovaa järjestystä. 
Yhteishenki syttyi heti.

Edessä olivat Lentosota-
koulusta lainalla olevien 
alikersanttien johtamat 
sulkeisharjoitukset, ensim-
mäiset kokemukset ”taakse 
poistu” -komennoista, ja 
ihme tapahtui: sotilaallinen 
joukko-osasto syntyi kuin 
syntyikin. Tytötkin ottivat 
käytännön tuntumaa siihen, 
miten painava on taistelijan 
täyspakkaus.

”Liikekannellepano” oli 
alkanut, ja ensimmäinen 
yö vietettiin luokan latti-
alla kasarmiolosuhteissa. 
Yöpäivystysvuorot alkoi-
vat rullata heti, ja aamulla 
suihkuun, aamupalalle, li-
punnostoon ja aamulenkille 
edellisen päivän lihaskun-
totesteistä jäsenet vielä ar-
kana mutta pää intoa täyn-
nä. Hieno näky!

Lohtajalla lukion osasto 
osallistui kapt res Jaakko 

Muistoja Pauhasta 2011
Inttikurssista itsejärjestystä

Rengon johtamana MPK:n 
Pauha-harjoitukseen ryh-
mälle erityisesti laaditun 
ohjelman mukaisesti eli 
mm. palo- ja pelastautumis-
harjoituksiin, onnettomuuk-
sien ensiapukoulutukseen, 
telamiinojen kantoon, käsi-
kranaatin tarkkuusheittoon 
ja ampumisen alkeisiin 
ilma-aseilla.

Inttikurssilaiset tutustui-
vat myös reserviläisten kou-
lutus- ja harjoituspisteisiin 
Lohtajan harjoitusalueella.

Kahden sissitelttayön 
jälkeen takaisin palaavat 
nuoret olivat saaneet kokea, 
miltä tuntuu elää suhteelli-
sen vaativissa olosuhteissa 
ilman suihkua, kiharrinta 
ja vaihtovaatekertaa. Vä-
syneet mutta tyytyväiset 
sissit valmistautuivat vielä 
yhteen koetukseen, sillä 
Kauhavan koulukeskuk-
sen pihalla odottivat paitsi 
kotiväki myös ohimarssin 
vastaanottajat lääninrovas-
ti Seppo Ruotsala, kapt res 
Jaakko Renko ja kurssin 
johtajana toiminut ylil res 
Olli Nieminen. 

Suomen lipun hulmutes-
sa ja sotilaallisen marssin 
soidessa nuoret marssivat 
ryhdikkäinä kahtena osas-
tona kuin paraatissa ikään 
kurssin kouluttajina toimi-
neiden ylil res Ilpo Pernaan 
ja liikunnan opettaja Päivi 
Suorsan johtamina. 

Sankarihaudoilla suo-
ritettiin vielä juhlallinen 
seremonia kukkalaitteen 
laskuineen, ja Seppo Ruot-
sala muistutti lämpimässä 
puheessaan vielä nuoria sii-
tä, miten he upeasti liittyvät 
tähän sukupolvien ketjuun, 
joka pitää huolta itsenäises-
tä isänmaastamme.
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Suomen sotahistorian synkin 
päivä on 20. kesäkuuta 1944. 
Suomi menetti silloin Viipu-
rin. Vähemmälle huomiolle 
jäi samaan aikaan tapahtu-
nut Suomen tuhoisin sivii-
lipommitus, Elisenvaaran 
risteysaseman pommitus. 
Pommituksessa kuoli lähes 
200 ihmistä, pääosin naisia 
ja lapsia.

Teimme 2006 pommituk-
sesta tv-ohjelman ”Vaiettu 
murhenäytelmä” ja 2008 
kirjan ”Vaiettu Elisenvaa-
ran pommitus”. Kerroimme 
pommituksesta Kokkolan 
reservinupseerien tilaisuu-
dessa Kokkolan kaupungin-
talolla 16. helmikuuta.

Tilaisuudesta teki ainut-
laatuisen se, että paikalla 
oli kommentoimassa myös 
Elisenvaarassa tuolloin asu-
nut nykyinen kokkolalainen 
Martti Kuosmanen. 

Elisenvaaran asema oli 
vanhan Suomen vilkkaimpia 
risteysasemia. Neuvostolii-
ton suurhyökkäyksen alettua 
10.6.1944 asema oli yötä 
päivää ruuhkainen. Sotilai-
ta kuljetettiin Itä-Karjalasta 
Kannakselle torjumaan suur-
hyökkäystä ja vastakkaiseen 
suuntaan matkasi Kannak-
sen evakkoja turvaan Sisä-
Suomeen.

Neuvostoliiton 58. pom-
mituslentorykmentti sai 
käskyn ”tuhota” Simolan 
asema 19. kesäkuuta ja ”tu-
hota” Elisenvaaran risteys-
asema 20. kesäkuuta. Simo-
lan pommitus oli jo tuhoisa. 
Pommituksessa kuoli yli 
90 ihmistä. Simolassa oli 
suomalaisten ilmatorjuntaa, 
joka pudotti yhden neuvos-
topommittajan.

Elisenvaaran asemalla oli 
20. kesäkuuta kaksi evakko-
ja kuljettavaa matkustajaju-
naa matkalla pohjoiseen, 
Sortavalan suuntaan ja yksi 

Elisenvaara: 
Suomen tuhoisin siviilipommitus

sotilasjuna matkalla etelään, 
Viipurin suuntaan. Asemalla 
oli yli tuhat ihmistä. Toinen 
matkustajajuna oli aseman 
vieressä toisella raiteella ja 
räisäläisiä kuljettanut evak-
kojuna ratapihan takimmai-
sella raiteella, tavaratoimis-
ton vieressä.

Pommitus alkoi yllättäen 
ilman ilmahälytystä helteise-
nä kesäpäivänä puoli yhden 
aikaan päivällä.

Elisenvaarassa ei ollut il-
mapuolustusta, joten koneet 
saivat toteuttaa käskyään ke-
nenkään häiritsemättä.

Ensimmäisen aallon pom-
mit tuhosivat ratapihalla ole-
via junia ja asemanseutua. 
Toinen aalto tuli kuuden 
minuutin kuluttua lähes toi-
sintona ensimmäisen allon 

olivat kuolleet. Timoskoi-
den seurueessa oli yhdeksä 
naista ja lasta. Vain Aila ja 
hänen Hilkkaserkkunsa sel-
viytyivät.

Serkukset lähtivät pakene-
maan ratapihan takaosassa 
olevaan nuoreen lepikkoon. 
Silloin tuli kolmas aalto, jäl-
leen kuuden minuutin kulut-
tua edellisestä aallosta.

Komas aalto poikkesi 
kahdesta edellisestä. Nyt 
koneet lensivät matalalla ja 
jahtasivat metsikköön pake-
nevia siviilejä. Kolmas aalto 
oli  tuhoisin. Se oli siviilien 
täsmäpommittamista.

Yhdeksänvuotias räisäläi-
nen koulutyttö Maire Suutari 
(nyk Virtanen) oli matkassa 
äitinsä ja pikkuveljen  ja pik-

kusiskon kanssa. He selvisi-
vät kahdesta ensimmäisestä 
allosta, mutta kolmannen al-
lon pommi osui lähelle heitä. 
Myös Maire menetti toviksi 
tajuntansa: ”Kun heräsin, 
aloin etsiä perhettäni. Sisko 
ja veli löytyivät kuolleina. 
Tunnistin heidät jalkineista. 
Äiti oli pahoin haavoittunut 
ja hän kuoli myöhemmin 
joukkosidontapaikakalla. 
Isä oli kaatunut jatkosodan 
alussa”.

Tällaisia Ailan ja Mairen 
tarinoita oli useita. Lapset 
menettivät äitejään ja sia-
ruksiaan, äidit lapsiaan.

Nykyisen kokkolalaisen 
Martti Kuosmasen perhe 
oli muuttanut Elisenvaa-
raan jatkosodan alussa, kun 
Suomi valtasi Elisenvaaran 
takasin. Martin isä oli tullut 
Elisenvaaran asemalle VR:n 
rakennusmestarin tehtäviin. 
Kuosmaset asuivat aivan 
aseman vieressa paritalos-
sa, talon toisessa päässä asui 
asemapäällikkö Valde Räihä.

Martti oli pommituksen 
aikana vapaaehtoisena tor-
jumassa Kannaksen suur-
hyökkäystä. Kotona olivat 
isä, äiti, isosisko Kaisu ja 
7-vuotias pikkuveli Olli. 
Isä ja Kaisu olivat asemalla 
töissä. Kaisu oli jo naimi-
sissa (Haikola) ja työsken-
teli rautaievirkailijana. Olli 
oli kuullut, että asemalla 
on kaksi Valamon munkkia 
ja oli lähtenyt katsomaan 
heitä. Isä ja äiti selviytyivät 
pommituksesta ja isä lähti et-
simään Ollia ja Kaisua. Olli 
löytyi vakavasti haavoittu-
neena. Sirpale oli lävistänyt 
hänen rintansa ja poika kuoli 
pian. Kaisu löytyi myöhem-
min ojasta. Sirpaleet olivat 
murskanneet hänen päänsä 
kuolettavasti..

Pommituksen todellista 
uhrilukua ei sada selvil-
le koskaan. Heitä on ollut 
170-200. Nimeltä tiedettyjä 
uhreja on 159. Pommituk-
sessa katosi jäljettömiin 20 
ihmistä, lähinnä räisäläisiä ja 
elisenvaaralaisia. Asemalla 
oli näiden lisäksi noin 500 
muuta ihmistä, satunnaisia 
makustajia. Kuinka moni 
heistä katosi. sitä ei saada 
selville. 

Kaksi kolmasosaa tun-
netuista uhreista oli naisia 
ja lapsia, sotilaita oli 18 ja 
lottia 4. Noin puolet uhreista 
oli räisäläisiä evakoita. Osa 
uhreista haudattiin

kahden päivän kuluttua 
jokkohautaan Kurkijoelle 
(Elisenvaara oli Kurkijo-
en suurin kylä). Vaunuihin 
jääneet vainajat haudattiin 
Savonlinnan ja Säämingin 

kanssa.
Yhdeksänvuotias räisä-

läistyttö Aila Timoska (nyk. 
Rusi) kuvasi pommitusta:

”Kuului lentokoneiden 
ääntä ja samassa aloivat 
pommit paukkua ja kone-
kiväärit tulittaa. Äitini veti 
härkävaunun ovan kiinni ja 
otti meidät viereensä ja sa-
noi, että kuollaaan yhdessä 
jos se on sallittua.

Toisen allon aikana olin 
menettänyt tajuntani ja he-
räsin savuisessa vaunussa, 
jossa koko lattia oli täynnä 
elottomia ihmisiä. Lattialla 
ei ollut tilaa edes pienille 
jaloilleni Oven paikalla oli 
aukko, ja siinä seisoi muu-
tamaa vuotta vanhempi 
serkkutyttöni. Kaikki muut 
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hautausmaahan. Nämä si-
jaitsevat vierekkäin Savon-
linnan Talvisalon hautaus-
maalla. Molemmissa on 
koruton muisokivi tekstillä: 
”Paetessaan kodeistaan nä-
mä karjalaiset joutuivat so-
dan uhreiksi Elisenvaarassa 
20.6.1944”. 

Pommituskesta ei kerrot-
tu julkisuuteen sanaakaan. 
Päämaja oli kieltänyt jo 
Helsingin helmikuun 1944 
pommitusten jälkeen tieto-
jen antamisen ilmapommi-
tusten uhreista. Vain kuol-
leiden omaisille sai kertoa 
näiden kohtalon.

Pommitus tapahtui lisäk-
si samaan aikaan, kun Vii-
puri menetettiin. Viipurin 
menetys oli pakko kertoa, 
Elisenvaarasta vaiettiin. So-
dan jälkeen valvontakomis-

sion pelko esti tapahtuman 
käsittelyn julkisuudessa. 
Elisenvaara jäi hiljaisesti 
unohduksiin. 

Kun virallista tietoa ei 
ollut, pommiuksesta lähti 
liikkelle hurjia huhuja. Yle-
sin legenda oli se, että Eli-
senvaaran asemapäällikkö 
”keräsi aseman täyteen junia 
ja pyysi venäläiset pommit-
tamaan”. 

Legenda mukaan kavala 
asemapäällikkö ammuttiin 
samana päivänä. 

Historia tietää, että ase-
mapäällikkö Valde Räihä 
palveli Elisenvaaranasema-
päällikkönä loppuun saakka. 
Elisenvaara luovutettiin rau-
hansopimuksen mukaisesti 
Neuvostoliitolle 23.9.1944. 
Senjälkeen Räihän työsken-
teli asemapäällikkönä Kan-

ta-Suomessa eläkeikäänsä 
saakka.

Jatkosodan aikana kukaan 
asemapällikkö ei voinut 

määrätä junien kulusta. Ju-
nien kulun määräsi Pääma-
jan Rautatieosasto. Osaston 
päällikkö kenraali Roos oli 

Pohjanlahden Merivartio-
kilta ry Bottniska vikens 
Sjöbevaknings gille rf vietti 
kahdeksatta vuosipäiväänsä 
juhlallisesti Vaasan kasarmin 
Sotilaskodissa perjantaina 
16 pv joulukuuta 2011.

Puheenjohtajan terveh-
dyksen jälkeen hän loi kat-
sauksen killan toimintaan 
kuluvan vuoden aikana sekä 
kertoi tulevan toimintavuo-
den vuoden 2012 tapahtu-
mista. Raja- ja Merivartio-
joukkojen Perinneyhdistys 
ry:n ensimmäinen toiminta-
vuosi on päättymässä ja 11 
jäsenkillan yhteinen jäsen-
määrä on tällä hetkellä n. 
1600 henkilöjäsentä. 

Perinne- ja historiatyö on 
yhdistyksen toiminnassa 
merkittävässä asemassa jos-
sa korostuu sa-rajajoukkojen 
perinnetyön jatkuvuus. Ku-
luvana vuotena järjestetty 
kevätretki sai jäsenkilloilta 
myönteisen vastaanoton ja 
muodostuu vuosittain touko-
kuussa yhdeksi tärkeimmistä 
yhteisistä tilaisuuksista. 

Jo vakiintunut ja jopa 
laajentunut viranomaisten 
valmiutta tukeva killan jär-
jestämä koulutus ja sen koor-
dinointi on siirtynyt MPK:n 
Meripuolustuspiirin johtoon. 

Pohjanlahden Merivartiokilta vietti vuosipäivää
Koulutusta järjestetään Poh-
janmaan, Keski-Pohjanmaa 
Pietarsaaren, Jokilaaksojen 
lisäksi nyt myös Oulu-Koil-
lismaan Pelastuslaitosten 
tarpeisiin mukaan lukien 
myös Kemi ja Lappi. Kil-
tamme jäseniä on aktivoitu-
nut osallistumaan itse koulu-
tuksen toteuttamiseen.

Kiltaveli Lars-Erik Gäst-
givars kertoi mielenkiin-

toisesti vaativasta työstään 
eduskunnassa. Samalla hän 
myös kertoi omasta vahvas-
ta sidoksestaan kiltamme 
perinnetoimintaan.

Vaasan Sotilaskotiyhdis-
tys ry:n Sisarten valmista-
man perinteikkään erittäin 
maittavan joulupuuron 
nauttimisen jälkeen Poh-
janlahden Merivartiokillan 
hallituksen päätöksillä sekä 

aloitteesta huomioitiin vuo-
sipäivänä seuraavat killan 
jäsenet;

Pohjanlahden Merivar-
tiokilta ry Bottniska vikens 
Sjöbevaknings gille rf stan-
daari (killan korkein huomi-
onosoitus) Lars Carlsson, 
Lars Erik Gästgivars, Tapani 
Pahkala, Matti Hakamäki.

Sininen Reservi ry Ansio-
mitali (Sin Res Am) Pertti 

Killlan 8. vuosipäiväjuhla 16.12.2011 009 vas. T Pahkala, L Carlsson, M Koskenmäki, P Pörsti, L-E Gästgivars, M Hakamäki, Chr Sid.

Pörsti sekä ansiomerkki tam-
menlehvien kera (Sin Res 
am tlk) Lars Carlsson, Lars-
Erik Gästgivars ja standaari 
killan puheenjohtaja Hannu 
Wallius. 

Merireserviläiset ry:n I lk 
Merireserviläisristi (Meri 
Res R I lk) Markku Kosken-
mäki, Pertti Pörsti, Christer 
Sid.

Huomionosoitusten jäl-

keen tarjoillun joulukahvin 
sekä ”pootoorin” aikana, 
keskustelu kävi vilkkaana 
illan kuluessa, mm. alkavan 
vuoden tapahtumia jo enna-
koiden. Tilaisuuden päätyt-
tyä siirryimme kukin tahoil-
lemme Joulun viettoon.

Hannu Wallius 
mvluutn evp 

puheenjohtaja
ordförande

myös VR:n pääjohtaja. Ju-
naliikenne määräytyi yksi-
selitteisesti sotilaskuljetus-
ten perusteella. Sotilaiden ja 
sotakaluston kuljettaminen 
Kannaksen puolustamiseen 
oli ykkösasia. Muut kulje-
tukset hoidettiin näitä häi-
ritsemättä.

On myös selvää, että yk-
sityinen puhelinsoitto ei saa 
ilmaan yli 80 lentokoneen 
osastoa tietyllä pommikuor-
malla. Käsky Elisenvaaran 
risteysaseman ”tuhoamisek-
si” oli annettu kauan ennen 
pommituspäivää ja koneet 
varustettu siihen tehtävään 
soveltuvalla pommikuor-
malla. Pommikuormaa oli 
noin 40 000 kiloa.  

Elisenvaaran rautatieläiset 
työskentelivät sekä talvi- että 

jatkosodassa koko ajan hen-
kensä kaupalla.

Kuosmasten lisäksi mm. 
Tuomaisen perhe koki ko-
via menetyksiä. Ensimmäi-
sessä talvisodan tuhoisassa 
pommituksessa tapaninpä-
vänä 1939 kuoli Tuomai-
sen perheen isä Eevert ja 
teini-ikäinen poika Tuovi. 
Viimeisessä kuolonuhreja 
vaatineessa pommituksessa 
1.7 1944 kuoli Tuomaisen 
tuolloin teinikikäinen toinen 
poika Veikko. Tuomaisen 
rautatieläisperheestä kuoli-
vat kaikki miehet.

Kuolema oli läsnä jokai-
sessa elisenvaaralaisper-
heessä talvisodan alusta 
jatkosodan loppuun. 

Carl-Fredrik Geust
Erkki Rahkola  
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Tätini Vieno oli vuonna 1943 työvelvollisena 
Perniössä maataloustöissä. Lyyli-äidin lähdettyä 
Tienhaarasta Helsinkiin synnyttämään Tuulaa, 
Viljo-isä pyysi sisartaan Vienoa (21 v) pitämään 
huolta taloustöistä öljynpuhdistamolla. 

Venäläisten suurhyökkäyksen alettua kesäkuussa 
1944 öljynpuhdistamo piti siirtää kauemmas 
Viipurin Tienhaarasta Hovinmaalle. Muuttotyö 
oli saatu niin valmiiksi, että tehtaan höyrykattilan 
painetta oltiin nostamassa ja Vieno oli paistamassa 
leipää talonmies Ahtiaisen asunnon leivinuunissa. 
Pommituksia oli ollut kaiken päivää. Illalla 
tultiin Viljolle sanomaan, että pitää alkaa purkaa 
laitosta muuttoa varten. Silloin oli Viljo ollut tosi 
masentunut. Vieno muistaa hänen silloin laulaneen: 
”Silloin minä itkin ensi kerran…”

Vienon oli lähdettävä pyrkimään Helsingin 
Herttoniemeen. Talonmies sanoi, että hänen 
vaimonsa lähtee 16-vuotiaan poikansa kanssa 
Vainikkalaan. Oli lauantai ja Vieno lähti yhdessä 
heidän kanssaan polkupyörällä. Viljo pani 
hänen mukaansa painavan matkalaukullisen 
voimahihnoja. Osan matkasta he pääsivät kuorma-
auton lavalla. Vainikkalassa Ahtiaisen sukulaisilla 
oli osoittaa heille majoittumiseen pieni mökki, joka 
kuhisi lutikoita.

Vieno ei saanut mökissä nukutuksi, joten hän 
lähti jo viiden aikaan aamulla Vainikkalan asemalle 
odottelemaan Helsinkiin päin menevää junaa. 
Lopulta asemalle saapui aivan täyteen ahdettu juna, 
johon Vienon pyörä heitettiin muun tavarapaljouden 
sekaan. 

Hän näki pyöränsä silloin viimeisen kerran, 
mutta matkalaukkua hän ei päästänyt käsistään. 
Vieno ei ollut tottunut kulkemaan junilla. Junaa piti 
vaihtaa sunnuntaina Lahdessa ja Riihimäellä, jossa 
hän meni vahingossa väärään junaan. Vieno joutui 
odottelemaan Riihimäellä kahdeksan tuntia, ennen 
kuin pääsi oikeaan Helsinkiin menevään junaan.

Helsingin asemalla Vieno oli maanantaiaamuna 
klo 5. Hän jätti matkalaukun aseman säilytykseen 
ja käveli Herttoniemeen. Äiti Roosa oli vastassa 
ja huokaisi: ”Jumalan kiitos, että edes yksi tulee 
sieltä!” 

Vienolla oli ollut kuitenkin varjelusta koko 
matkan ajan. Veljensä Viljo ja isänsä Tahvo olivat 
melko varmoja, että Vieno oli menehtynyt rajussa 
ilmapommituksessa Simolan asemalla Vienon 
lähdön aikaan. He kiertelivät Simolassa tutkimassa 
vainajia, mutta eivät sieltä Vienoa löytäneet.

Jk.: Simolan ja Etu-Simolan pommitukset 
19. ja 20. päivinä kesäkuuta.1944 vaativat noin 
90-100 uhria. Näiden pommitusten aikana 
oli kohteena myös Hovinmaan läpi kulkeva 
rautatie, jonka varressa myös V. Kajomeri & 
K:ni:n öljynpuhdistamoa oltiin käynnistämässä 
Tienhaarasta siirron jälkeen. 

Isäni Viljo kertoi, että hän suojautui lähellä 
olevan pellon ojaan, jossa selällään maaten seurasi 
ilmataistelua, kun suomalaiskoneet yrittivät häiritä 
venäläispommittajia. Viljo näki, kun erään koneen 
pommiluukku avautui ja irronnut pommi näytti 
tulevan kohti paikkaa, jossa hän makasi. Vieressä 
oli palaneen rakennuksen betonisokkeli, jonka 
sisäpuolelle hän loikkasi. 

Samassa pommi räjähtikin, onneksi sillä puolen, 
missä Viljo oli hetki sitten ollut. Räjähdys nosti 
sokkelin osittain Viljon päälle suojaten häntä 
sirpaleilta ja paineaallolta. Tärykalvot sentään 
puhkesivat ja vuosivat verta. Kuulo meni joksikin 
aikaa, mutta muuta vammaa ei aiheutunut. 
Myöhemmällä iällä kuulo tästä johtuen kylläkin 
heikkeni.

Heikki Kajomeri

Kimmo Sorkon kirjoittama 
JR23:n historia ”Laurilan 
verikoirat” on juuri ilmes-
tynyt ja saanut hyvän vas-
taanoton. Nyt on Kivinie-
messä ja joillain osillaan 
Vuosalmella taistelleen JR 
24:n vuoro. Rykmenttiä ko-
mensi Keski-Pohjanmaan 
suojeluskuntapiirin piiri-
päällikkö, jääkärieversti-
luutnantti Väinö Merikallio. 
Rykmentti koottiin Keski-
Pohjanmaalla, mutta kol-
mas pataljoona Nurmossa 
Alavuden ja Peräseinäjoen 
miehistä. 

Maisteri, tietokirjailija 
Kimmo Sorko on kirjoit-
tanut lukuisia joukko-osas-

Talvisodan alkupäivinä joulukuussa 1939 suomalaiset räjäyttivät Kiviniemen kosken ylittävän rau-
tatiesillan. Kuvalähde:Talvisodan Pikkujättiläinen (s.400), Porvoo 2002.

Vieno Nykänen kotonaan Tapanin-
kylässä 28.7.2001, Heikki Kajomeri 
merkitsi muistiin

Muisto 
suurhyökkäyksestä

JR 24 historiaprojektin työryhmä toivoo talkooapua Keski-Pohjanmaan suunnalta. 
Tarve olisi ensisijaisesti materiaalin muodossa olevaa, erityisesti alkuperäisiä kuvia. 
Ko. rykmentin I ja II pataljoona koostui Keski-Pohjanmaan urheista miehistä, jotka 
talvisodassa taistelivat Sakkolan lohkolla, mm. Kiviniemen sillan seudulla.

Merikallion JR 24:n historia talteen
tohistorioita ja saanut tun-
nustusta työstään. Sorko on 
jo aloittanut kirjoitustyön 
ja kirja ilmestyy jouluksi 
2012. Kirjan historiaosuus 
perustuu sotapäiväkirjoi-
hin ja vastaaviin, mutta nii-
tä elävöittämään tarvitaan 
henkilökohtaisia muistoja ja 
valokuvia. Niitä löytää mitä 
erilaisimmista lähteistä, ma-
trikkeleista, joululehdistä, 
omakustanteista ja kotial-
bumeista. Kirja painetaan 
näyttävänä neliväripainok-
sena ja sivumäärä riippuu 
saatavan materiaalin mää-
rästä.

Kirjoittaja ja hänen työ-
ryhmänsä vetoavat kaikkiin 

asianosaisiin, jotta kirjasta 
saataisiin havainnollinen, 
elämänmakuinen ja moni-
puolinen. Nyt on vaikutta-
misen aika: kirjan ilmes-
tyttyä se on jo myöhäistä. 
Materiaali pyydetään lähet-
tämään valokopioina, kuvat 
alkuperäisinä (palautetaan) 
kuvaselityksin tai digitaali-
sina (resoluutio vähintään 
600). Sähköisessä muodos-
sa lähetetyistä kuvista pyy-
detään lisäksi paperikopio 
kuvaselityksin. Kuvien 
toivotaan olevan mahdol-
lisimman toiminnallisia, 
vaikka onkin selvää, ettei 
taistelutilanteissa ehditty 
kuvaamaan. Rykmentin pe-

rustaminen ja kotiuttaminen 
ovat myös osa sen historiaa.

Rykmentin muisto mie-
lessä, tervetuloa talkoisiin!

Työryhmän puolesta
Raimo Nissinen
050-3309602
raimo.nissinen@
netikka.�  

Jk. Mahdollisten lisätie-
tojen osalta voitte olla yh-
teydessä myös Keski-Poh-
janmaan Sotaveteraanipiirin 
toiminnanjohtaja: Seppo 
Yli-Norppaan, Museotie 3, 
69100 KANNUS Puh. (06) 
870 554 faksi (06) 873 433 
keski-pohjanmaan.svp@
sotaveteraaniliitto.� 

MPK ja paikalliset reserviläisjärjestöt muistivat 
evl. Jukka Nikkaria hänen siirtyessä uusiin tehtäviin

Everstiluutnantti Nikkari 
ja”sotakoira” Ansa.
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Lottaperinneliitto teki ke-
väällä 2011 päätöksen jakaa 
”Vuoden teko”-palkinto 
jäsenyhdistyksen toteut-
tamasta toimintaideasta. 
Liittokokouksessa Vaasassa 
8.10.2011 tunnustuspalkinto 
sitten jaettiin ensimmäisen 
kerran ja sen sai Turun seu-
dun lottaperinneyhdistys ry 
ideastaan markkinoida ”tal-
visodan leipää”. 

Turun seudun lottaperin-
neyhdistys valmisti ”Osaa-
va Nainen”- messujen lotta-
kanttiiniin myytäväksi satoja 
pieniä leipäpaketteja, joissa 
oli hapanleipäreseptillä teh-
tyjä neliskulmaisia leipäsiä 
pienessä läpinäkyvässä pus-
sissa. 

Artikkeli sai suuren suosi-
on. Jo ensimmäisenä päivänä 
leivät loppuivat kesken. Yh-
distyksen jäsen Anja Narjus 
leipoi voimiaan säästämättä 
sen jälkeen koko ajan lisää 
leipiä ja menestys jatkui. 

Myöhemmin yhdistys vei 
leipiä kukkasten tilalla vie-
railuille ja palkitsi kaikki 
tilaisuuksien esiintyjät näil-
lä leipäpaketeilla. Mm. pai-
kallisen lehden itsenäisyys-
päivälounaalle keksittiin 
lähettää paketti ”talvisodan 
leipää” jne. Idea tuli Lotta 
Svärd-lehdestä, jossa ker-
rottiin lottien leipäurakasta 
talvisodan aikana. 

Lottien tehtäväksi oli an-
nettu armeijan leivän lei-
vonta talvisodassa, runsaat 

Lottaperinneliitto palkitsi vuoden 2011 tekona 

”TALVISODAN LEIVÄN”

Kaikki kunnia Lotta 
Svärd-järjestön keskusjoh-
tokunnan silloiselle sihtee-
rille Irma Turuselle, jonka 
harteille sälytettiin koko 
tämän operaation organi-
sointi maaliskuussa 1939: 
sopivien uunien ja leipojien 
hakeminen kautta Suomen, 
neliskulmaisten leipämuot-
tien ja pakkauslaatikoiden 
suunnittelu ja jako, kuljetuk-
set juniin ja jakelu edelleen 
sotilaille. 

Uunit lämmitettiin yleen-

Ryhmä ylistarolaisia lottia valtaisan leivuun äärellä kesähelteellä 1941 valmistavat näkkileivän eli faneerin juurta, josta seuraavana 
päivänä leivottiin mainoita leipää lähetettäväksi rajuissa taisteluissa oleville sotilaillemme. (Kuva kirjasta; Ylistarolaiset talvi- ja 
jatkosodissa 1939–1945).

Lottaperinneliitto palkitsi vuoden 2011 tekona Turun seudun  lottaperinneyhdistyksen idean markkinoida 
”talvisodan leipää”. Pienoisleivät pakattiin läpinäkyvään pakkaukseen tuoteselosteen ja reseptin kera. 
(Kuva; RL)

”Faneeria” pakataan ja punnitaan Ylistaron Teh-
taanmäellä olleessa leipomossa. Pakkaajina kuvasa 
vasemmalla Lempi Pakkala ja oikealla Saima Karja-
lainen (os. Malkamäki). Kuva kirjasta; Ylistarolaiset 
talvi- ja jatkosodissa 1939–1945.

100.000 kg leipää päivässä 
oli tarvittava määrä. Leivät 
leivottiin maaseudun koti-
en uuneissa, koska pelättiin 
kaupunkien leipomoiden 
vaurioituvan pommituksis-
sa.

sä öisin, etteivät savut olisi 
näkyneet lentokoneisiin. 
Piikkiöläisen emännän lei-
päresepti alkoi: ”otetaan n. 
100 ltr vettä ja hehtolitra 
ruisjauhoja”. 

Jauhot saatiin puolustus-
voimilta. Taikina hapatettiin, 
se jaettiin pienempiin osiin, 
kaulittiin ja leikattiin muotil-
la neliskulmaisiksi leiviksi, 
paistettiin ja kuivattiin var-
taissa. 

Pakkausta varten oli kai-
kille jaettu sopivat nelis-

kulmaiset laatikot, joihin 
mahtui n. 17–18 kg kuivaa 
leipää. 

Laatikot oli mitoitettu 
niin, ettei junavaunuun jää-
nyt tyhjää tilaa. Kuiva leipä 
oli kevyt kantaa repussa ja 
ruislimppu olisi talven pak-
kasella jäätynyt. Kuivaa lei-
pää voi nakerrella silloinkin, 
kun muuta ruokaa ei saatu 
perille. Lottien työ oli va-
paaehtoista talkootyötä.

Veteraani kertoi, että kor-
sun nurkassa oli aina lot-

tien leipälaatikko lukuun 
ottamatta paria kuukautta 
jatkosodan aikana 1942, 
jolloin elintarvikepula oli 
pahimmillaan.

Varsinainen urakka tämä 
armeijan leipä oli talviso-
dan aikana, mutta sitä jatkui 
tämänkin jälkeen vielä pit-
kään, myöhemmin yhdessä 
leipomoiden kanssa.

Seija Aantaalta, idean äi-
diltä saatujen tietojen poh-
jalta kirjoittanut 

Soilikki Suoranta. 
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VETERAANIN 
LÄHIYSTÄVÄN TEHTÄVIÄ
1. Toimia hienotunteisesti veteraanin ehdoilla

2. Lievittää yksinäisyyttä

3. Avustaa pienissä asioissa

4. Kuunnella ja tukea, tallentaa veteraaniperinnettä

5. Ilmoittaa toiminnasta lähisukulaiselle

6. Ei ota rahaa tai omaisuutta veteraanilta

7. Myötävaikuttaa virkistävästi, esimerkiksi

– avustamalla osallistumisessa veteraani-

   ja maanpuolustustilaisuuksiin

   jumalanpalveluksiin jne.

– järjestämällä pienimuotoisia ulkoilu-, auto- 

   ja kotiseuturetkiä

– viemällä kahville

8. Toimia taistelijaparina

9. Muodostaa tarvittaessa puoliryhmän toisen 

taistelijaparin kanssa

10. Vie tarjottavat mukanaan (kahvit, keksit, 

korput, ”vanikan”)

11. Käy tai soittaa kerran viikossa

12. Antaa tunnustusta

(Esko Hirviniemi, toukokuu 2003)

Kiitoksen saaminen ja anta-
minen ovat meidän kaikkien 
mieltä ylentäviä perusasi-
oita, jotka tahtovat usein 
unohtua.

Palvellessani nuoren 
luutnanttina Kainuun Pri-
kaatissa yli neljäkymmentä 
vuotta sitten saattoi komen-
taja eversti (ja sotainvalidi) 
Taisto Lehti antaa tunnus-
tusta hyvästä suorituksesta 
kättelemällä ja sanomalla: 
”Sillä tavalla.” Meistä nuo-
rista se oli ”rintaa röyhis-
tävä” harvinaislaatuinen 
kokemus.

Ny me nuoremmat voim-
me täydestä sydämestä kiit-
tää veteraanisukupolvea hy-
västä Isänmaasta antamalla 
tunnustusta monella tavalla, 
esimerkiksi kuuntelemalla, 
lievittämällä yksinäisyyttä 
tai olalle taputtamalla.

Veteraanin lähiystävätoi-
minta antaa tähän luontevat 
puitteet. Sitä on toteutettu 

Tunnustusta veteraanisukupolvelle

Samalla retkellä Sievin kenkätehtaalla (Euroopan suurin) vertaillaan Suomen 
puolustusvoimien ja ruotsalaisten tilaamien varsikenkien vähäisiä eroja: ruot-
salaisten lesti (vasemmalla) ehkä tilavampi. Vas. kotiseutuneuvos Kyösti Nii-
nikoski, sotainvalidi Viljo Mattila ja tehtaan edustaja Kai Jokinen.

Haapajärven sotainvalidit ystävineen kotiseuturetkellä Nivalan kotiseutumuseolla.

Lähiystävä voi olla toinen 
veteraani (leski) tai mie-
lellään nuorempi, jolloin 
syntyy tärkeää ja kauas-
kantoista perinteen siirtoa. 
Keskusteluiin voi myös 
valmistautua etukäteen laa-
timalla kysymysluettelon 
mielenkiintoisista asioista. 
Aiheet voi jakaa moneen 
tapaamiseen siten, etteivät 
ne käy liian rasittaviksi. Sa-
malla veteraani saa kiteyttää 
painavimpi muistojaan.

Jonkun tomeran henki-
lön on syytä koordinoida 
toimintaa kerran vuodessa 
pidettävällä kokouksella, 
jossa lähiystävätilanne luot-
tamuksellisesti tarkistetaan 
ja tehdään tarvittavat muu-
tokset sekä täydennykset.

Täällä Haapajärvellä 
suoritimme viime marras-
kuussa johdollani (sotain-
validien puheenjohtaja) 
tarkistuksen, jonka sihtee-
rinä toimi asiantuntevasti 
sotaveteraanien sihteeri. 

Muina tärkeinä jäseninä 
olivat sotainvalidien sihtee-
ri, veteraanien puheenjohta-
ja, seurakunnan diakonis-
sa, reserviläisyhdistyksen 
edustajat sekä rotareiden ja 
erityisesti leijonien vastuu-
henkilöt.

Leijonilla on täällä kaksi 
klubia sekä naisklubi, joten 
heidän panoksensa on mer-
kittävä tässäkin asiassa. 
Kokouksessa todettiin, et-
tä Haapajärvellä on nyt 56 
rintamatunnuksen omaavaa 
henkilöä (miehiä ja naisia), 
joista 42:lla on toimiva lä-
hiystävä ja 14 on pysyvästi 
hoitolaitoksissa.

Samalla totesimme yksi-
mielisesti, että meillä nuo-
remmilla on vielä muutama 
vuosi aikaa tämän kunnia-
velan kunniakkaaseen hoi-
tamiseen.

Everstiluutnantti evp 
Esko Hirviniemi

Haapajärvellä ja lähikunnis-
sa kymmenen vuotta hyvin 
tuloksin.

Lähiystävän ohjeiksi 

muotoutuivat oheiset 12 
kohtaa vuoden kuluessa 
toiminnan aloittamisesta. 
Uuden lähiystävän on syy-

tä käydä ne läpi sekä vete-
raanin (lesken) että omaisen 
kanssa väärinkäsitysten 
välttämiseksi.

Veteraanikeräys Pietarsaari

Keräysaktiivit Rauno Hauta-Aho, C-H Othman, Matti Ranta ja Hannu Sul-
kakoski.

Keräys hoitui sotilaallisen tehokkaasti.
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Montako kerääjää tarvitaan Vaasan keskustan eri 
kohteisiin, miettivät majuri res. Brage Forssten 
(oik.) ja kapteeni res. Pauli Glader, joiden vastuulla 
oli varusmiesten operatiivinen sijoittelu.

Kainuun Prikaatissa palvele-
vat varusmiehet kuuntelevat 
erityisen tarkkana kun jatko-
sodan veteraani, sotainvalidi 
Yrjö Savola (89 v) kertoi rin-
tamajoulun yllätyksellisistä 
tapahtumista Kenttävartio 3. 
Rukajärven suunnalla. Kii-
tosten ja kannustusten kera 
Savola lähetti nuoret varus-
miehet keräystehtävää suo-
rittamaan. 

Kevään 2012 Veteraanike-
räys Uudessakaarlepyys-
sä toteutettiin perjantaina 
9.3. Uudenmaan Prikaatin 
uusikaarlepyyläisten va-
rusmiesten avustuksella. 
Dragsvikista tulleet 19 so-
tilasta kokoontuivat sotain-
valideja ja veteraaneja kun-
touttavan Uudenkaarlepyyn 
sairaskodin tiloihin syömään 
ja saamaan informaatiota 
keräyksen tavoitteista, suo-
ritustavasta ja kerättävien 
varojen käytöstä.

Informaation antoi Sotain-
validien Veljesliiton Rannik-
ko-Pohjanmaan osaston pu-
heenjohtaja Markku Ranta. 
Paikallinen Lähivakuutus 
sponsoroi ruokailukustan-
nukset.  

Sairaskotisäätiön toimi-
tusjohtaja Mathias Kass 
esitteli pojille sairaskodin 
toimintaa. Uudenkaarle-
pyyn maantieteellisesti laaja 
kaupunki oli jaettu sopiviin 

Vaasan Sotilaskotisisaret huolehtivat keräyspäivän monipuolisesta ja mauk-
kaasta muonituksesta. Tarjolla oli erittäin hyvää lihaperunakeittoa ja perintei-
nen pannari hilllon ja kermavaahdon kera jälkiruoaksi.

Uudenmaan Prikaatin keräysjoukkue valmiina tehtävälle päivystävän upseerin luutnantti res. Kaj Sand-
strömin komennnossa.

Keräysliivi päälle ja lipas kuitta-
uksella mukaan, josta huoleh-
tivat Mårten Holmberg ja Thor 
Guss. Taustalla Timo Koukku 
tarkistaa, että kaikki on kun-
nossa.

Vaasanseudun Sotainvalidien ja Vaasan Rintama- ja Sotaveteraanien kannus-
tavat terveiset Dragvikista saapuneille alueemme varusmiehille esitti Gunnar 
Norrman ( 89 v), joka itsekin kaun sitten palveli samassa joukko-osastossa.

Veteraanikeräyksestä 
Uudessakaarlepyyssä

alueisiin ja paikalliset Rota-
ry ja Lions veljet kuljettivat 
autoillaan sotilaita ovelta 
ovelle. 

Keräyksen tuotto oli 4315 
euroa, jota voidaan pitää hy-
vänä saavutuksena 2½ tun-
nin intensiivisestä työstä. 
Keräykseen osallistuneet so-
tilaat saivat hyvän arvosanan 
sairaskodin sotainvalideilta 
ja veteraaneilta ja sotilaiden 
läsnäolo antoi mielenkiin-
toista vaihtelua kuntoutuji-
en ja laitoksen asukkaiden 
arkeen. Vanhojen miesten 
toiveena oli kuitenkin ettei 
poikien koskaan tarvitsisi 
tulla invalideina tänne hoi-
toa saamaan.

Paikallisesti on sovittu 
että kerätyistä varoista 60% 
menee Uudenkaarlepyyn 
sotaveteraaneille ja loput 
Sotainvalidien Rannikko-
Pohjanmaan osastolle.

Markku Ranta 

Muista: www.

kpmaanpuolustajat.6 
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15. Jääkäriseminaari:

”Jääkärien koulutuksen järjestäjiä Saksassa 
ja Suomessa ja jääkärit kouluttajina 

1920–30-luvulla”
Sunnuntaina 22.4.2012 klo 12:00
Kauhavalla, Kortesjärven liikuntatalolla
Klo 10:00 perinnejumalanpalvelus Kortesjärven kirkossa
Yhteisvastuulounas, omakustanteinen
Kunniamerkit

                                   Tervetuloa!

Alkajaisjumalanpalveluksen 
ja lounaan jälkeen Kokkolan 
seurkuntakeskuksessa 26. 
helmikuuta 2012 pidetyssä 
vuosikokouksessa valittiin 
kiltalle alkaneelle toimikau-
della edelleen puheenjohta-
jaksi eläinlääkäri Jussi Iso-
talo Kälviältä ja sihteeriksi 
Merja Passoja Kokkolasta. 
Hallitus valitsi keskuudes-
taan varapuheenjohtajaksi 
pankinjohtaja Veikko Junt-
tilan Nivalasta. 

Uusina jäseninä hallituk-
seen erovuoroisten tilalle tu-
livat valituiksi kaup.johtaja 
Asko Ojamäki Ylivieskasta, 
Martti Seppälä Haapajärvel-
tä, Heikki Sytelä Nivalasta, 
Reino Perander Lohtajalta ja 
rovasti Jukka Kajava Kalajo-
elta uudelleen. 

Hallituksen esittämä toi-
mintakertomus ja tilit hyväk-
syttiin samoin toimintasuun-
nitelma ja talousarvio alka-
neelle vuodelle. Jäsenmaksu 
15 euroa pidettiin ennallaan.

Toimintasuunnitelmas-
sa alkavalle vuodelle on 
mm.25.3.Ylivieskan soti-
laspoikaperinnetoiminnan 
20-vuotisjuhlatapahtuma, 
liiton vuosikokous Rova-

Keski-Pohjanmaan 
Sotilaspoikien 
Perinnekilta 
kokoontui Kokkolassa 

niemellä ja osallistuminen 
”Nuoret isänmaan asialla” 
messutapahtumaan Seinä-
joen Suojeluskunta-Lotta-
museolla kesän aikana.  

Vuoden toimintateema on 
jäsenistön kehittäminen ja 
kasvavasta nuorisostamme 
huolehtiminen erityisesti 
paikallistoimikunnissa jär-
jestämällä paikallisia akti-
vointi ja virkistystilaisuuksia 
nuorisolle. Veteraanien tuki 
on toiminnan eräs tärkeim-
mistä kohteista.

Kokkolaan Vartiolinnaan 
eteen pyustytettävää suoje-
luskunta-patsashanketta jat-
ketaan aikaisemman päätök-
sen mukaisesti maakunnan 
voimin.Vuosikokouksessa 
kutsuttiin toimikunnan esi-
tyksestä vuoden sotilaspo-
jaksi Jussi Isotalo Kälviältä 
Oltermennin sauvalla..

Pronssisella ansiomitalil-
la palkittiin Nivalasta Arvi 
Vuolteenaho, Soini Karja-
luoto ja Matti Ojala. Veikko 
Junttilalle ojennettiin Soti-
laspoikien kultainen jäsen-
merkki. 

Päätös- ja kiitospuheen 
jäsenistölle piti kiltapuheen-
johtaja Jussi Isotalo.

YLIVIESKAN 
SOTILASPOIKIEN 
20-VUOTISJUHLA
                     

SUNNUNTAINA 25.03.2012

klo 10.00     
Jumalanpalvelus 
Ylivieskan kirkossa
Kunniakäynti sankarihaudoilla

Kirkkokahvit seurakuntakoti Mariassa 

klo 12.15    
20-vuotisjuhla seurakuntakoti Mariassa
Alkurukous  Kirkkoherra Timo Määttä
Musiikkia     Jääkärisoittokunta
                    Sotaveteraanikuoro
Lausuntaa   Pertti Korhonen
Juhlapuhe   Kotiseutuneuvos Juha Eronen
Huomionosoitukset

TERVETULOA     Kunniamerkit

Muista: www.

kpmaanpuolustajat.6 

sekä http://www.rul.fi  ja
www.reservilaisliitto.fi 

Hikihelmet pusertuvat kas-
voissa olevan naamiovärin 
läpi. Juuttisäkeistä valmis-
tettu naamiopuku on hios-
tavan kuuma, mutta tarkka-
ampuja liukuu vatsallaan 
hitaasti eteenpäin pienelle 
harjanteelle. 

Kohde on näkyvissä har-
janteelta. Maalin leveys 
on mitattava nopeasti 
tähtäinkaukoputken mil-
liradiaaniasteikolla. Sitten 
vilkaisu taulukkoon; etäisyys 
155 metriä. Korotusta tarvi-
taan 5,2 milliradiaania. 

Puuskainen tuuli tulee 
noin 30 asteen kulmassa 
oikealta. Nopeus vaihtelee 4 
– 6 metriä sekunnissa. Tuu-
likorjaus olisi neljän metrin 
tuulella 32 senttiä, mutta 
kulma puolittaa arvon 16 
senttiin. Tähtäyspiste on siis 
milliradiaanin oikealle. 

Tuuli tyyntyy laskettuun 
arvoon, keuhkoihin ilmaa ja 
noin kolmannes pois. Sormi 
puristuu liipasimelle, ase 
laukeaa, metallitaulu hei-
lahtaa ja sekuntia myöhem-
min kuulut kilahdus. Osuma! 

Sotilaallinen tarkka-am-
munta on kuulunut MPK:n 
koulutustarjontaan jo 1990 
luvulta saakka. Koulutus on 
tapahtunut alkuvaiheessa 
pääosin puolustusvoimien 
aseilla, mutta erityisesti 
vuosituhannen vaihteen 
jälkeen on järjestetty myös 
useita kursseja harrastajien 
omilla aseilla. 

Vuonna 2000 ilm-

Tarkka-ammuntaa pienoiskiväärillä
estyneessä Tarkka-ampuja 2 
-kirjassa oli yksi luku, joka 
käsitteli tarkka-ammunnan 
harjoittelua pienoiskiväärillä 
ja aseen käyttöä erikoisjouk-
kojen taistelussa. Harrasta-
jat kiinnostuivat aiheesta 
ja useita toiveita kilpailun 
järjestämisestä esitettiin. 
Pohjanmaan Tarkka-am-
pujat järjestivät talvipäivät 
Vaasassa vuonna 2002 ja 
sen yhteydessä pidettiin 
ensimmäinen kilpailu pi-
enoiskivääreillä. 

Kokemukset olivat positi-
ivisia ja seuraava kilpailu 
päätettiin toteuttaa jo kes-
ällä Lohtajalla pidettävässä 
Lapua-Sniper kilpailussa 
(vuodesta 2007 alkaen Finn-
Sniper). Kilpailuja järjestet-
tiin kolmena peräkkäisenä 
vuotena yksilökilpailuna. 
Isolla aseella kilpailut oli-
vat pääsääntöisesti parikil-
pailuja. 

Merkillepantavaa pie-

noiskiväärisarjassakin oli se, 
että ulkomaalaiset kilpailijat 
eivät päässeet mitalisijoille. 
Tätä ilmiötä onkin pohdittu 
useasti; miksi ulkomaalain-
en erikoisjoukkojen taistelu-
kokemusta omaava tarkka-
ampuja häviää suomalaiselle 
reserviläiselle? 

Juha Ala-aho MPK:n 
Pohjanmaan Koulutus- ja 
tukiyksiköstä esitti allekir-
joittaneelle toiveen järjestää 
kurssi tarkka-ammunnasta 
pienoiskiväärillä. Juhalla 
oli omakohtaista kokemusta 
asiasta, koska hän oli käy-
nyt tarkka-ampujakursseilla 
ja voittanut Lohtajalla kil-
pailun vuonna 2004. En-
simmäinen tarkka-ammunta 
1 kurssi pienoiskiväärillä 
järjestettiin kesällä 2011. 
Ohjelma noudatti pääosin 
hyväksi todettua isojen ase-
iden kurssin kaavaa. 

Ensimmäisenä päivänä 
pidettiin teoriaopetus ja 

päivän päätteeksi käytiin 
läpi turvallisuusasiat ja 
määritettiin optiikan astei-
koista milliradiaanimitat 
sekä tarkistettiin kohdistus 
50 metrin etäisyydelle. 

Sunnuntaina harjoiteltiin 
etäisyyden mittaamista ja 
tuulen arviointia sekä pari-
työskentelyä. Ammunnat 
tapahtuivat pääosin 50 – 150 
metrin etäisyyksille. Päivän 
ammunnat päätettiin sovel-
lettuun ammuntaan metalli-
tauluihin. Kurssilaiset saavat 
koulutuksesta todistuksen, 
jonka voi laittaa liitteeksi 
esimerkiksi seuraavaa ase-
lupaa haettaessa.

Kurssilla aseen omistajalla 
oli mahdollisuus ottaa tähys-
täjäkseen toinen henkilö, 
jolla ei tarvinnut olla omaa 
asetta. Tapahtuma tarjosikin 
hyvän mahdollisuuden osal-
listua isä-poika tai aviopuol-
isoparina. Oli mielenkiinto-
ista havaita, että mukana 
oli myös useita harrastajia, 
jotka olivat ampuneet isoilla 
aseilla jo vuosia kilpailussa. 

Pienoiskivääri tarjoaakin 
samoja haasteita kuin iso 
ase ja ammunnat on helppo 
toteuttaa tavallisella am-
pumaradalla. Kiinnostus 
uusiin kursseihin on jatkunut 
ja vuonna 2012 järjestetään 
pienoiskiväärillä ainakin yk-
kös- ja kakkoskurssit. Myös 
kolmoskurssin ohjelma on 
valmisteilla ja sellainen 
pidettäneen viimeistään ensi 
vuonna. Pauli SaloTA kilpailu pienoiskivääri 2003. Kuva Pauli Salo.

TA1 kurssi pienoiskiväärillä 2011 Vaasassa. Kuva Pauli Salo.
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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.

Haapajärven sotiemme 
veteraanien perinnehuone 

SUOJALUKKO 
Osoite: 

Kauppakatu 19, 85800 Haapajärvi 
Sisäänkäynti kunnan kulttuuritalon pihan puolelta. 

Aikavaraukset: vapaa-aikavirasto puh. 08 – 769 3201

Veteraanien henkisen perinnön siirtäminen 
tuleville sukupolville on meidän kaikkien 
yhteinen asiamme. 
Tätä työtä tukemaan tarvitaan myös sodan 
koettelemuksista kertovaa esineistöä. 
Auta meitä kokoamaan Pietarsaaren kaupungin-
museon 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. 

Museo päivystää joka keskiviikko klo 14–17

Pietarsaaren 
kaupunginmuseo, 
Isokatu 4, puhelin 06–785 1111
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Osallistuttuaan Itsenäi-
syyspäivän- ja Jouluju-
malanpalveluksiin (kir-
joitan molemmat isolla 
alkukirjaimella) sekä It-
senäisyyspäivän juhlati-
laisuuteen havaitsee, että 
harmaapäiden määrä on 
pienentynyt.

Tuoni on korjannut 
satoa, samoin monet sai-
raudet ja vaivat. Hauraat 
itsenäisyytemme puolus-
tajat miehet ja naiset ovat 
pian vain lähihistoriamme 
muisto. Toivottavasti eivät 
pian unohdettu muisto.

Neuvostoliitossa oli 
tapana sanoa, jos joku ih-
metteli painetun tekstin ja 
käytännön välistä epäsuh-
taa jotenkin näin: ”Bumaa-
ka i bumaaka,praktiika 
praktiika!” eli paperi on 
paperia, käytäntö on käy-
täntö!

Sotien jälkeen kunnioi-
tettu marsalkkamme Man-
nerheim 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 asian-
mukaista kunnoitusta ja 
hoitoa.

Pian sotien jälkeen oli 
mainittujen vetraanien 
kunnioittaminen kuin ki-
rosana. Lotatkin loattiin 
likaan ja painostettiin 
polttamaan lottapukunsa. 
Samoin miesten suojelus-
kuntapuvut.

Mitä mahtavat ajatella 
kunnioitetut, ikääntyneet 
kansalaisemme nykyises-
tä maailmanmenosta? He 
rakensivat ja puolustivat 
maatamme, suuri joukko 
joutui antamaan henkensä 

Harmaahapsipäät vähenevät

itsenäisyyden lunastamisek-
si.

Sotien jälkeinen maam-
me elpyminen oli paljolti 
sotakorvausten maksamisen 
vuoksi rakennettujen tehtai-
den ja tuotantolaitosten, rin-
tamamiesten ja evakuoidun 
väen asuntojen rakentami-
sen ja uusien maatilojen, 
usein korpeen raivattujen 
peltojen raivaamisen an-
siota.

Se oli raskasta aikaa, työ-
tä oli paljon, ruokaa vähän 
ja palkat pieniä. Muu maa-
ilma ihmetteli selviytymis-
tämme.

Tänä päivänä – laman 
alkuaikana, elämme talou-
dellisesti vielä jonkun aikaa 
moniin vertailumaihin näh-
den ”reteesti”.  

Elintarvikemyymälöiden 
hyllyt ovat täynnä mitä ih-
meellisimpiä ulkomaisia 
tuotteita: hedelmiä, maus-
teita ja elintarvikkeita. Au-
to- ja erilaisissa koneliik-
keissä sekä muissa teknil-
lisiä vempaimia myyvissä 
liikkeissä on valtavasti hie-
noja teknisiä saavutuksia. 
Muodin virtaukset vaihtu-
vat ja elämä sykkii kiivaana.

Kaiken nykyajan tuo-
man lähes käsittämättömän 
”hyvän” ohella olemme 
kadottaneet ihmislähei-
syyden, huolenpidon apua 
tarvitsevista ja olemme 
tyytymättmiä liialliseen 
hyvään. 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 pape-
ria, käytäntö tulee olemaan 
toista.”

Suuri itänaapuri uusii 
ja nykyaikaistaa aseistus-
taan. Ehkä Suomen Na-
toon liittymisen ”pelosta” 
maa sijoittaa maamme 
itärajan tuntumaan uu-
sia nykyaikaisesti aseis-
tettuja joukkoja. Venäjä 
haluaa palata todelliseksi 
suurvallaksi muiden suur-
valtojen joukkoon.

Toivottavasti rauhanso-
pimuksemme ei ole vain 
”bumaaka i bumaaka”.

Suomen taloudellinen 
tilanne, syvä rauhantila ja 
varushenkilöikäluokkien 
pieneneminen ovat syitä 
varuskuntien lakkauttami-
seen, varusmiesten koulu-
tuksen valikoitumiseen ja 
lyhenemiseen.

J a lkaväk imi ino j en 
kieltämisen ja em. syiden 
vuoksi ovat maanpuolus-
tushalukkaat ja -järjestöt 
hämmentyneitä.

On selvää, ettei maata 
puolusteta vain lukui-
silla varuskunnilla ja 
laitoksilla, vaan hyvin 
koulutetuilla ja nopeasti 
liikuteltavilla sekä nyky-
aikaisilla aseilla varuste-
tuilla hyväkuntoisilla ja 
motivoituneilla joukoilla. 

”Ammattiarmeijaram-
boja” ei tämä maa tarvit-
se. Nykyinen asevelvol-
lisuusarmeija on maal-
lemme sopivin. Tietenkin 
kantahenkilöstö muodos-
taa puolustusvoimiemme 
rungon, suunnittelun ja 
johtamisen.

Globalisaatiosta huoli-
matta olemme Suomen-
maan suomalaisia omine 
tapoinemme ja tottumuk-
sinemme.

Ilmari Matinniemi
toimiupseeri Evp.

Kiuruvesi

”Jos marsalkka olisi ollut nuorempi ja saanut elää ja 
vaikuttaa pidempään, olisivat kaikki sotiemme vete-
raanit saaneet asianmukaista kunnoitusta ja hoitoa.”
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Mikko Porvalin luentoa oli 
17.1.2012 kuuntelemassa 
48 osallistujaa. Hän esitteli 
erityisesti kirjaansa Vakoo-
jakoulu ja hiukan Operaatio 
Hokkia. 

Tilaisuuden alussa luo-
vutettiin Reserviläisliiton 

Mikko Porvali, 
Vakoojakoulu ja 
Operaatio Hokki

ansiomitaleja seuraaville 
ansioituneille vapaaehtoi-
sessa mannpuolustustyös-
sä: kultainen Seppo Luuk-
kanen, Pekka Vuorenpää, 
hopeinen Matti Kivistö, 
pronssinen Heikki Annala, 
Mika Aro, Kauko Kivilehto, 

Juha Kivistö, Osmo Lindell 
ja Kai Siltanen. 

Paikalla olivat mitalia 
noutamassa (kuvassa va-
semmalta) Kivilehto, An-
nala, Kivistö, Luukkanen 
ja Vuorenpää.

Alueemme maakuntajouk-
kojen sotureille on varattu 
Pohjanmaan koulutus- ja 
tukiyksikön vuosisuunnitel-
massa kaksi kohdehenkilön 
kohtaamiseen liittyvää kou-
lutuspäivää. Pilottikurssi 
pidettiin sunnuntaina 5.2 ja 
seuraava tömistellään mar-
raskuun 17. päivä. 

Vaikka koulutus oli Puo-
lustusvoimien Pohjanmaan 
Aluetoimiston maksamana 
tarjolla kaikkien kolmen 
yksikön henkilöstölle, pai-
kalle saapui ryhmän verran 
Pohjanmaan komppanian 
edustajia ja yksi henkilö 
Etelä-Pohjanmaalta. Mutta 
loppuvuoden kurssilla on 
vielä mahdollisuus paikata 
osaamisvajetta tällä sekto-
rilla. 

Viranomais-
yhteneväisyys

Koulutuksen runko noudatti 
hyvin pitkälle poliisihallin-
non nykylinjausta. Tämä 
tekniikoiden ja taktiikoi-
den yhdenmukaistaminen 

Maakuntajoukkojen taistelijan 
voimankäyttökoulutus Vaasassa

on erittäin tärkeää ajatellen 
vaikkapa virka-aputilanteita. 
Puhuttelu- ja suoja-asennot, 
etäisyyden hallinta ja liikku-
minen tulivat tutuiksi. 

Samoin kohteensuoja-
uskursseilla esille tulleet 
identi� ointi, L- ja kolmio-
säännön käyttö harjoiteltiin 
myös sovellettuina uhkati-
lanneharjoitteina. Näihin 
sisältyi myös kuljetusotteet, 
maahanviennit ja käsirauto-
jen käyttö. 

Päivän aikana harjoitel-
tiin täysin uusina asioina 
puolustautumista hyökkää-
jää vastaan, jolla on veitsi 
tai käsiase. 

Sovelletuissa harjoituk-
sissa oli merkittävää kunkin 
harjoitteluryhmän sisäinen 
briif� . Jokainen osallistuja 
pääsi kertomaan keskeiset 
havaintonsa toiminnasta ja 
näin kyettiin kehittämään 
paitsi henkilökohtaista myös 
partion osaamista. 

Suorituksia myös vid-
eoitiin tarkempaa tarkastelua 
avarten.

Keskittyminen 
asian ytimeen 

Kohteensuojausharjoituk-
sissa kohdehenkilön koh-
taamiseen liittyviä asioita 
joudutaan ajan puutteen 
vuoksi käsittelemään vain 
pintapuolisesti, jolloin tällai-
nen “uhkatilanneseminaari” 
luo taatusti uusia valmiuk-
sia uhkan hallintaan. Kun 
tilanteeseen lisätään stressi, 
fyysinen rasitus sekä ympä-
ristön tarkkailu (+ 1- sään-
tö), niin jokainen osallistuja 
totesi taidollisten puutteiden 
kohentuneen huomattavasti. 
Kurssi osoitti jälleenkerran 
myös sen, ettei koskaan voi 
harjoitella liiaksi tämänkal-
taisia voimankäytöllisiä pe-
rustaitoja. 

Opintopolku on 
avattu

Kurssipalautteissa ihmetel-
tiin kovasti sitä, miksi ta-
pahtuma ei saanut suurem-
paa innostusta. Kaikki olivat 
yksimielisinä sitä mieltä, että 

juuri tällä tavalla tulee voi-
mankäyttöaihetta käsitellä. 
Kokonaisuus rakentui pie-
nistä osista ja niitä saatiin 
harjoitella riittävästi. Vaa-
dittiin jopa aihetta maakun-
tajoukkojen perusosaamisen 
listalle. Uutisointikin  tukee 
tätä vaatimusta, koska yhä 
raaistuneempi väkivalta on 
arkipäiväämme. Uhriksi voi 
joutua kuka tahansa ja missä 
tahansa eikä “posken kääntä-
minen” ole riittävä suojautu-
mistoimenpide. Saamamme 
palaute velvoittaa meitä jat-
kossakin järjestämään näitä 
nousujohteisina. Nyt siis tä-
mäkin maakuntajoukkojen 
opintopolku on avattu! 

Kuvat: Arttu Hautanen 
puolustautuu Risto  
Vesannon veitsihyökkä-
ystä vastaan.

Voimankäyttökurssit 
jatkuvat jatkossakin 
Vaasassa Pohjanmaan 
KOTU:n kurssitarjon-
nassa.
Kuvat Hannu Maunula.
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Upside down
Neuvostoaikaan komma-
rit olivat kummallisia: 
Suomessa he vaahtosivat 
armeijaa vastaan, mutta 
ihailivat Neuvostoliiton 
aseistautumista. Isä neu-
voi minua, että keskus-
telussa pitää aina sanoa 
päinvastoin kuin oikein 
on, silloin tulee toimeen 
noiden tyyppien kanssa! 
Kaikki on kuin ylösalai-
sin.

Erinomaisen tärkeä 
maaseudun harrastus, 
metsästys on kokenut 
kovia. Yhä pahempaa on 
tulossa, arvelen. Joskus 
oli jotain järkeä säännöis-
sä, nyt ovat asiat upside 
down( päin mäntyä).

Kun peto kävi kiinni ko-
tieläimeen, sen sai verek-
seltään tappaa. Suuri vii-
saus: juuri oikea susi pääsi 
pois. Nyt anotaan lupaa, ja 
jos se yllättäen kuukauden 
päästä saadaan, syyllinen 
on jo kaukana. Yleensä 
ammutaan väärä, syytön 
eläin, ja kaikki aplodee-
raavat…

Nyt ei postitse enää saa 
lähettää asetta, sen luk-
koa, äänenvaimenninta, 
irtopiippuakaan vaikkapa 
asesepälle korjausta var-
ten. Laadukkaan pikajalan 
asentaminen kiikaria var-
ten ei enää onnistu muu-
ten kuin ajamalla satoja 
kilometrejä aivan turhaan 
ja ympäristöä saastuttaen 
asesepän luo. Mestareita 
on harvassa. 

Mikä on säännöksen 
tarkoitus?

Ei tule muuta mieleen, 
kun metsästyksen kieltä-
minen tulevaisuudessa. 
Ensin harrastus tehdään 
hyvin kalliiksi, ja kun 
vain paronit ovat jäljellä 
ja teollisuuspohatat, pieni 
etuoikeutettujen ryhmä on 
lopuksi helppo painostaa 
luopumaan ”vastenmieli-
sestä verileikistä”. 

Nämä samat vaikeudet 
koskettavat myös asehar-
rastajia, joita on paljon. 
Vain jäävuoren huippu kil-
pailee tai esiintyy maan-
puolustusjärjestöissä. He 
harrastavat oman itsensä 
vuoksi ammuntaa, koska 
se auttaa keskittymään 
ja torjuu stressiä. Hyvän 
tarkkuuden saavuttami-
seksi tarvitaan metsästä-
jää enemmän asesepän 
palveluksia, koska piip-
pu, lukkolaite ja lau-
kaisukoneisto ovat usein 
tarkkuusaseessa erikseen 
rakennetut ja huippuunsa 
trimmatut. Olen työssäni 
tavannut kaksi syöpää 

sairastaneen vanhan mie-
hen, joka edelleen harrastaa 
kasa-ammuntaa. Hän kertoi 
harrastuksen nimenomaan 
pitäneen elämässä kiinni 
silloin, kun oli kaikkein 
vaikeinta taistelussa syö-
pää vastaan. Kun elämästä 
puuttuu kiinnekohtia ja syy 
elää, vakavasti sairas usein 
luovuttaa ja hiipuu pois.

Tapasin myös vanhan met-
sästäjän, joka oli noutamassa 
asesepän luota tarkaksi viri-
teltyä asettaan. Siinä oli mm. 
paksu piippu, kaliiberi 6 mm 
PPC USA ja erikoistyönä 
tehty tukki. Omistaja kertoi, 
että tauti oli vienyt polvien 
nivelet huonoon kuntoon, 
samoin lihaksiston jaloista. 

Nyt, kun polviin oli vaih-
dettu keinonivelet Punaisen 
Ristin Sairaalassa Helsingis-
sä, on uusi elämä alullaan. 
Näkö on erinomainen ja 
liipasinsormen tuntuma en-
nallaan. 

Unelma siitä, että teeri 
löytyy joka laukauksella 
puun juurelta, on toteutu-
massa. Mies oli ollut jo rul-
latuolissa, nyt kävely sujui jo 
maastossakin, tosin hitaasti. 
Kunto oli noussut kesän ai-
kana vahvasti.

Itsensä kehittäminen, 
tavoitteisiin pyrkiminen 
ja keskeneräinen projekti. 
Kaikki ovat lähes elinehto 
sille, että ihminen voi hy-
vin. Kun on vain tyhjyyttä 
ilman mitään saavutettavaa, 
alkaa rapistuminen, ja lopul-
ta keuhkokuume vie sinne, 
mistä ei paluuta ole.

Ampujat ja metsästäjät 
ovat lainkuuliaista väkeä. 
Mainetta ovat mustanneet 
ne, joilla todellista harrastus-
ta ei ole ollut. He ovat vää-
rin perustein päässeet kiinni 
aseeseen, ja tehneet hirmu-
töitä. Tasapainoisia kavereita 
ei ole ollut lainkaan, ja van-
hempien ote ja ohjaus heistä 
on täysin kirvonnut. Viran-
omaiset ovat ylireagoineet, 
ja tässä on tulos.

Mitähän, jos auton osto 
tehtäisiin yhtä hankalaksi, 
samoin korjaus? 

Aseenostaja joutuu nyky-
ään psykologiseen testiin. 
Hulluutta!

Ihmisen kohtaloa ja tule-
vaa toimintaa ei voida en-
nustaa. Siihen ei ole keinoja, 
jotka ovat varmoja. 

Niinpä piispammekin, 
Ville Riekkinen, joutuu pa-
likkatestiin, jossa hänen vaa-
rallisuutensa toisia ihmisiä 

kohtaan arvioidaan, jos piis-
pa haluaa ostaa uuden aseen 
vaikkapa rikkoutuneen tilal-
le! Riekkinen on metsästänyt 
lähes 50 vuotta, mutta se ei 
auta. Kummallista. Sama 
koskee lastenlääkäriä ja psy-
kiatria, joiden elämäntehtävä 
on auttaa kaikkein heikoim-
pia ja haavoittuvimpia.

Missä on ymmärrys, järki? 
Missä on oikeus ja kohtuus?

Joskus sattuu maastossa 
vahinko. Tavallisin on kaa-
tuminen, jolloin ase särkyy. 
Jos olit Lapissa, ja varannut 
siellä vielä majoituksen vii-
koksi, olet katastro� n uhri. 
Maksat asumisesi, mutta et 
voi kalliilla luvalla metsäs-
tää. Mikään ei auta. Miten 
viikonloppuna pääsee äkil-
liseen psykologiseen testiin 
vieraalla paikkakunnalla?

Joskus oli joustavuutta: 
menit asekauppaan. Myyjä 
antoi haluamasi aseen kä-
teen, ja jahti jatkui. Lähtiessä 
ase jäi liikkeeseen varattu-
na. Kotipaikkakunnan ni-
mismies kirjoitti ostoluvan. 
Posti vei sen asekauppaan 
ja paluuposti toi aseen, jopa 
kotiovelle. 

Pienpetojen pyytäjät teke-
vät arvokasta työtä. Minkki 
on kurja kaveri, se syö sor-
san poikaset pöntöstäkin. 
Se tappaa kaiken, minkä 
kiinni saa ja minkä kurkun 
ympärille hampaat ylettyvät. 
Loukkupyynti on tehokasta. 
Yleensä käytetään semmois-
ta mallia, johon otus jää elä-
vänä. Näin rauhoitettu eläin, 
vaikkapa siili tai orava voi-
daan päästää vapaaksi.

Minkkiin ei ole hyvä käy-
dä käsiksi, sillä peto puree 
hampaansa luuhun asti. Se 
on ammuttava. Tämä on 
pian mahdotonta, koska ns. 
loukkuasetta on vaikea os-
taa. Poliisi ei voi myöntää 
lupaa, koska aselaki on nyt 
äärimmäisen tiukka.

Metsästäjänalku ei tahdo 
maata omistamattomana 
päästä seuran jäseneksi ny-
kypäivinä, mikä on harmil-
lista. Jotkut seurat edellyttä-
vät mm. pienpetojen pyyntiä 
ja muuta hyödyllistä riistan 
hoitoa ehdokasjäseniltä. Kun 
loukkuasetta ei saa, tie har-
rastukseen voi tyssätä.

Kuvitellaanpa: on luontoa 
rakastavan ja sitä vaalivan ja 
suojelevan perheen lukiota 
käyvä tytär. Hän innostuu 
luontoomme kuulumatto-
man vieraslajin, minkin 
pyynnistä. 

Mallioppilas koulussa. 
Pitää seurakunnan lapsille 
kerhoa ja opettaa käytös-
tapoja ja uskontoa. Veli 
huomaa ilmakiväärillä 
ammuttaessa, että sisko 
on hyvin lahjakas ammun-
nassa synnynnäisesti. 

Mieluiseen koirahar-
rastukseen tulee aivan 
uusi potku, kun voidaan 
yhdessä sessen kanssa 
metsästää minkkejä. Met-
sästäjätutkinto on mennyt 
läpi ensiyrittämällä.

Psykologin testissä 
vieraalla paikkakunnalla, 
virkapukuisten ihmisten 
edessä, sattuu herkälle ty-
tölle muutama rasti vää-
rään paikkaan.

Testin tulos viittaa yllät-
täen tappajaan, salavihai-
seen tyyppiin! Poliisitkin 
hätkähtävät. Sievä tyttö. 
Käyttää samanlaista huo-
liteltua kampausta kuin 
Ukrainan entinen päämi-
nisteri Julia Timoshenko. 
Ulkokuori pettää joskus, 
he tietävät kokemukses-
ta… Ei aselupaa…

Entä minä itse? Met-
sästystä 45 vuotta takana. 
Psykologinen testi. Suosi-
tuskirjeet: vaimolta (ei ole 
hakannut, eikä pelota olla 
kahden makuuhuoneessa-
kaan), jämäkältä papilta 
(vaikuttaa hartaalta, mutta 
vain Jumala näkee sisim-
män, onko mädännäisyyt-
tä), entiseltä nimismiehel-
tä, Rapolta (ei toistaiseksi 
rikosrekisteriä, mutta en 
voi taata, pystyykö vas-
tustamaan pankkiryöstön 
houkutusta), esimieheltä 
työpaikalla (ei tavoittele 
asemaani. Tuntuu kaukaa 
haetulta, että joutuisin 
murhan uhriksi kollegan 
taholta), alaiselta sairaan-
hoitajalta (ei vainoa eikä 
saa äkkipikaisuuspurka-
uksia), pankinjohtajalta 
(ei ole nähty pesevän 
rahoja, joita tosin ei ole-
kaan…), metsästysseuran 
puheenjohtajalta (en ole 
havainnut mitään, josta 
pitäisi antaa ilmi).

Tekisi niin mieli vielä 
ostaa saksalainen rinnak-
kaispiippuinen, laadukas 
haulikko. Pähkinäpuu-
tukki, englantilainen pe-
rä poskipakalla… Rami 
Olkkonen sellaisen voisi 
minulle hommata.

Onkohan se jo mahdo-
tonta?

Esa Ovaskainen

Upside down

”Ampujat ja metsästäjät ovat lainkuuliaista väkeä. Mainetta ovat 
mustanneet ne, joilla todellista harrastusta ei ole ollut. He ovat 
väärin perustein päässeet kiinni aseeseen, ja tehneet hirmutöitä.”
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Maanpuolustuskoulutusyh-
distys selvitti sidosryhmien 
mielipiteitä toiminnastaan 
joulukuussa 2011. Vastaajat 
ovat tyytyväisiä Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen 
kanssa tehtävään yhteis-
työhön. 

Yhdistystä pidetään 
asiantuntevana ja luotet-
tavana kumppanina. Si-
dosryhmät arvioivat, että 
toimintaan kannattaa hou-
kutella entistä enemmän 
nuoria ja naisia. 

KURSSIEN SUOSIO KASVOI
Sidosryhmät tyytyväisiä maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen yhteistyöhön

TNS Gallupin toteutta-
maan sidosryhmäkyselyyn 
vastasi 311 puolustushal-
linnon, jäsenjärjestöjen ja 
muiden tärkeiden yhteistyö-
kumppaneiden edustajaa.

Sidosryhmät pitävät 
Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen toimihenkilöitä 
asiantuntevina, osaavina ja 
motivoituneina. 

Yhdistys sai yhteistoi-
minnan laadusta vastaa-
jilta keskiarvon 5,8, kun 
asteikolla 1–7 arvosana 7 

kuvaa erittäin mieluisaa 
kumppania. Sidosryhmien 
mielestä koulutus kehittää 
kansalaisten valmiuksia 
toimia häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa.

Enemmistö vastaajista 
arvioi, että heillä on tar-
vetta toteuttaa koulutuksia 
yhteistyössä Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen 
kanssa.

Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen tavoite on 
jatkaa ja kehittää hyvää 

koulutusyhteistyötä si-
dosryhmien kanssa myös 
tulevaisuudessa. Vuonna 
2011 yhdistys tuotti 77 000 
koulutusvuorokautta, mikä 
on 4,5 % edellistä vuotta 
enemmän. Kiitämme läm-
pimästi kaikkia kyselyyn 
vastanneita.

Kun haluaa todella täyttää 
seikkailuvietin, on tule-
van toukokuun tapahtuma, 
Kipinä-vaellus, mitä par-
hain kattaus siihen nälkään. 
Moniulotteisuudessaan siitä 
saa vaikkapa omalle pikku 
sakille mojovan haasteen. 
Kipinä-vaellus on erittäin 
vaativa fyysinen ja henki-
nen testi. 

Seurallamme, Lakeuden 
kipinällä, joka on myös 
vahvasti tässä tapahtumassa 
mukana, on tarkoitus tarjota 
osaltaan esimerkkiä tana-
kalla mukana ololla tähän 
tapahtumaan. Samalla tämä 
tapahtuma on mitä oivallisin 
maanpuolustusharjoitus. Ja 
tarjoaahan MPK:n Keski-
Pohjanmaan koulutus- ja 
tukiyksikkö järjestäjänä 
sotilaallisen aspektin, joka 
tuo tapahtumaan roppakau-
palla omanlaista särmää ja 
asennetta. 

Sotilaallista sitkeyttä tä-
män ruudun suorittaminen 
vaatiikin. Siitä pitävät huo-
len mm. haasteellinen aika-
väli – illasta iltaan kestävä 
suoritus – ja pitkä matka 
tehtävärasteineen ja aikara-
joineen päivineen. 

Homma pähkinänkuores-
sa: Lähtö tapahtuu perjan-
taina 11. toukokuuta klo. 20 
Ylivieskan Huhmarkalliolta. 
Eli juuri, kun päivä on rau-
hoittumassa iltaan ja yöhön 
päin, odottaa metsä kutsuva-
na sinne säntääviä ryhmiä, 
joilla on pitkä, pitkä urakka 
edessä. Vaellukselle tulee 
nimittäin matkaa pelkästään 
linnuntietä n. 43,3 km, ja to-
dellisuudessa siis tuntuvasti 
enemmän. Vaellus (kilpailu) 
tapahtuu 3-4 hengen ryh-
missä, ja jotta suoritus olisi 
hyväksytty, tulee jokaisesta 
ryhmästä selvitä maaliin vä-
hintään kolme henkilöä. 

Jokaisella ryhmällä on 

KIPINÄ-VAELLUS 2012
selvitettävänään lisäksi viisi 
tehtävärastia matkan aikana, 
joten aivojakaan ei voi heit-
tää reppuun. Tai voi, mutta 
silloin täytyy kököttää ras-
teilla maksimiaika, joka on 
n. 20min. Se voi olla kiu-
sallisen pitkä pesti yölliseen 
aikaan, kun väsyttää ja ruho 
huutaa lepoa. Rasteilta pois-
tumisille on asetettu lisäksi 
aikarajat. Esim. ensimmäi-
nen rasti on n. 6,5 km pääs-
sä (linnuntietä), josta täytyy 
olla poistuneena 3,5h läh-
döstä. Rasteilta poistumis-
aikarajoilla varmistamme 
sen, että jokainen ryhmä 
ehtii määräajassa maaliin. 

Väheksyä ei voi myöskään 
yöaikaan tapahtuvaa suun-
nistamista rastilta rastille. 
Pitkä matka tuo mukanaan 
myös yllättäviä tilanteita, ei-
kä läheskään kaikkiin niistä 
voi millään ennakkoon val-
mistautua.

Samalla kaikki nämä 
funktiot simuloivat toden-

mukaisia tilanteita, joissa 
täytyi olla kaiken aikaa 
hereillä, etteivät vastustajat 
päässeet yllättämään. Mo-
nenlaisia mutkia ja tarinoita 
on takana, kun ryhmät saa-
vuttavat aikanaan Nivalan 
Karvoskylällä sijaitsevan 
kylätalon, jonne täytyy ehtiä 
viimeistään lauantaina 12.5. 
klo. 21 mennessä.

Mistä sitten juontuu nimi 
Kipinä-vaellus? Siitä voisi 
kirjoittaa lähes kirjan, mutta 
tässä asia tiivistetysti:

Seurani, Lakeuden Kipi-
nä, on urheiluseura, jossa 
harrastetaan monia erilai-
sia lajeja. Pääpainomme 
on kestävyysjuoksussa, 
jossa olemme aktiivisesti 
kilpailutoiminnassa muka-
na. Seurassamme on myös 
viettiä fyysisesti raskaisiin 
elämysseikkailuihin ja vael-
luksiin. Pitkät, fyysisesti ras-
kaat suoritukset ovat lähellä 
sydäntämme. 

Tässä pari esimerkkiä 

viime syksyltä ei-niin-
tavallisista urheilusuori-
tuksistamme. Järjestimme 
1-2.10.2011 24h kestävän 
Onnin kierros ultrajuoksuta-
pahtuman, jossa oli tarkoitus 
edetä mahdollisimman pitkä 
matka vuorokauden aikana. 
Neljä seuramme jäsentä 
rikkoi 100km rajan tuossa 
koettelemuksessa. Toisena 
erikoisena esimerkkinä ol-
koot marraskuinen sauva-
kävelyvaellus läpi metsäau-
toteiden ja metsien Nivalasta 
Pyhäjärvelle. Tuon kesto oli 
vajaat 14h ja 61km. 

Ensi kesänä järjestämme 
mm. jälleen maratontapah-
tuman yhteydessä myös 
6h/24h juoksukisat 7.–8.
heinäkuuta, joihin osallistui 
viime syksyn koekisassakin 
jo mukava määrä viestijouk-
kueita. Extreme-tyyppiset 
haasteet ovat kaiken aikaa 
osa seuramme toimintaa.

Onni Vähäaho

Vaellus kysyy osallistujilta kekseliäisyyttä yllättävissä olosuhteissa.

SRA säkerhetskurs 
Jakobstadsnejdens Reservister ordnar ResUL:s 
säkerhetskurs för nya SRA skyttar, med start 
tisdag 27.3 kl. 18.00.
På kursen genomgås; skyttegrenens natur och 
regelverk, säker vapenhantering och nyttiga 
praktiska övningar, allmänna skjutbane- och 
säkerhetsföreskrifter samt vapenlagstiftningen 
till den del som berör reservistskytte och till dem 
hörande vapenanskaffningar.
Kursen är ämnad för medlemmar i de frivilliga 
försvarsorganistaionerna, ResUL:s medlemsfö-
reningar (max 20 personer).
Kursens teoridel ordnas som kvällskurs (ca.3 
tillfällen) varefter teoriprov avlägges. Teoride-
lens tyngdpunkt ligger på säkerheten, allmän 
vapenhantering och funktion på skjutbanor. Kur-
sen går på både � nska och svenska.
Deltagarna skall ha giltig skytteförsäkring (RES 
ampumaturva el. SAL tävlingslicens).
Reglerna för grenen � nns på nätet (endast på 
� nska för tillfället) www.resul.� /SRA
Pris 60 € i vilket ingår även 1 skjutprov. Förenin-
gens vapen, hörselskydd och skyddsglasögon 
� nns till förfogande så egna är inte nödvändiga. 
Deltagarna står själva för ammunitionskostna-
derna.
Anmälningar senast 25.3 till mr.tapanainen@
gmail.com el. gsm 050 592 8187
Kom ihåg att meddela namn, födelsetid och tel 
nr samt vilken förening du representerar.
Kursplats för teoridelen: JSF:s servicebyggnad 
på Spituholmen, Jakobstad.
De praktiska övningarna och skjutprovet hålls på 
RES skjutbana, Spituholmen.

Välkomna på kurs.

SRA turvakurssi  
 
Pietarsaaren Seudun Reserviläiset järjestää 
ResUL:in SRA turvakurssi uusille ampujille ja 
lajista kiinnostuneille alk. 27.3 klo. 18.00
Kurssilla käydään läpi; lajin luonnetta ja sään-
tömääräyksiä, yleisiä ratasääntöjä ja turvalli-
suusmääräyksiä, aseiden turvallista käsittelyä 
ja hyödyllisiä käytännönharjoituksia sekä ase-
lainsäädäntöä siltä osin kuin se koskettaa reser-
viläisammuntoja ja niihin liittyviä asehankintoja.
Kurssi on tarkoitettu vapaaehtoisten maanpuo-
lustusjärjestöjen jäseneille, ResUL:in jäsenjär-
jestöt (max 20 henk.), teoria osuus järjestetään 
iltakurssina (n.3 kertaa) jonka jälkeen kurssilai-
set suorittavat teoriakokeen. Kurssi on suomek-
si ja ruotsiksi.
Kurssilaisilla tulee olla voimassa oleva ampu-
maharrastusvakuutus (RES ampumaturva tai 
SAL kilpailulisenssi). Yhdistyksen aseet, kuulo-
suojaimet ja suojalasit ovat käytettävissä joten 
omia ei tarvita.Kurssin hinta on 60€ johon sisäl-
tyy myös 1 ampumakoe.
Kurssilaiset vastaavat itse a-tarvikekustannuk-
sista.
Lajin säännöt lyötyvät netistä osoitteessa www.
resul.� /SRA
Ilmoittautumiset viim. 25.3 mr.tapanainen@
gmail.com tai gsm 050 592 8187
Muista ilmoittaa nimi, syntymäaika, puh nro ja 
mitä yhdistystä edustat.
Kurssipaikka: JSF:n huoltorakennus Spituhol-
men, Pietarsaari.

Tervetuloa kurssille!

Särkisyrjän taistelun 
70-juhla DVD vielä 
saatavissa
H-Pääjärvi 

040-5199955

paajarvi@multi.� 
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”Viiden metrin välit ja kun 
liike lakkaa niin polvelle. 
Liikkeelle!” Näin kuului 
vääpeli Janne Isohannin 
käskyt ennen kuin talvi-
kurssin taistelijat pukkaavat 
suksensa liikkeelle ja alkavat 
piirtää latua kohtia yöpaik-
kaa. Kohti sitä paikkaa joka 
hiihdon alkaessa on vain 
rasti kartassa, mutta jo illan 
hämärtyessä se on taistelijan 
koti, ainakin seuraavan vuo-
rokauden ajan.

Kannuksessa järjestettiin 
11.–12.2 Keski-Pohjanmaan 
koulutus- ja tukiyksikön voi-
min Taistelijan talvikurssi-
niminen kurssi, jonka tavoit-
teena oli opettaa kurssilaisil-
le niitä taitoja, joita taistelija 
tarvitsee selviytyäkseen tal-
vella metsässä.

Osallistujina kymmenen 
innokasta reserviläistä, jot-
ka pääosin tulivat Keski-
Pohjanmaalta, mutta olipa 
joukkoon eksynyt muutama 
mies Vaasasta ja yksi jopa 
Porista asti. 

Kurssi perustettiin Kan-
nuksen Metsäntutkimuslai-
toksen toimitiloissa ylivää-
peli Antti Wallin johdolla. 
Samoissa tiloissa pidettiin 
myös oppitunti, kouluttajien 
vääpeli Janne Isohanni sekä 
kersantti Joni Kuljunlahden 
toimesta, jolla luotiin perus-
teet kurssilaisille siitä mitä 
seuraavan vuorokauden ai-
kana harjoitellaan ja miksi.

Perustamisen ja oppitun-
tien sekä reppujen ja ahkion 
pakkaamisen jälkeen kurssia 

Kouluttajat Janne Iso-
hanni (oik.) ja Joni Kul-
junlahti (kesk.) sekä 
kurssilainen Saari Mik-
ko (vas.) valmiina hiih-
tomarsille. Kuva Antti 
Wall.

Tukikohtapalvelusta: Vesa Isokangas seuraa kun Juhani Jussila halkoo puita. 
Taustalla Toni Alho. Kuva Antti Wall.

Taistelijan talvikurssilla Kannuksessa

Taistelijan testiammunta mittaa 
tilanneampujan taidot
Keski-Pohjanmaan koulu-
tus- ja tukiyksikön ampu-
makoulutuksen suunnitte-
lutyöryhmä aloitti vuonna 
2010 suunnittelutyön oman 
testiammunnan laatimisek-
si. Työn pohjana on mm. 
maakuntakomppanioiden 
käyttämä, hyväksi havaittu 
testiammunta.  Ampuma-
koulutuksen suunnittelu-
ryhmän työ valmistui viime 
vuonna ja nyt se on edelleen 
jalostettu päivän kestäväksi, 
”Taistelijan testiammunta” 
-tyyppikurssiksi. 

Maakuntakomppanioiden 
testiammunta ei sellaise-
naan sovellu reserviläisten 
käyttöön, koska lyhyet am-
pumamatkat asettavat tur-
vallisuusjärjestelyille vaa-
timuksia, joita harva reser-
viläinen pystyy täyttämään. 
Tällaisia ovat esimerkiksi 
lyhyillä matkoilla vaaditta-

vat kypärät ja sirpaleliivit. 
Toisen haasteen asettavat 
pitkät ampumamatkat, kos-
ka harvalla paikkakunnalla 
on mahdollisuutta 150 met-
rin ammuntaan.

Taistelijan testiammun-
nassa ampumamatkat ovat 
25–100 metriä, eli sellaiset, 
jotka voidaan ampua käy-
tännössä kaikilla siviiliam-
pumaradoilla turvallisesti. 
Lisäksi tilanteen mukaisia 
käännösammuntoja on muu-
tettu ampumaturvallisuuden 
lisäämiksi tilanteenmukai-
suudesta tinkimättä.

Jokaisessa testiammun-
nan kahdeksassa testiosuu-
dessa yhdistyy vaatimus 
nopeudesta, tarkkuudesta ja 
oikeasta teknisestä suorit-
teesta. Näiden osatekijöiden 
summa muodostaa pisteytet-
tävän kokonaisuuden, jonka 
lopputulos on verrannollinen 

maakuntakomppanian testi-
ammunnan tulokseen. Testi-
ammunnan suorittaminen ei 
kuitenkaan edellytä aiempaa 
harrastuneisuutta, vaikka sii-
tä luonnollisesti etua onkin, 
vaan testiammunta soveltuu 
sellaisenaan myös uusien 
ampujien koulutuspäiväksi. 
Sellaisena se on siis esimer-
kiksi hyvä vaihtoehto tuoda 
lisää väriä reserviläisyhdis-
tyksen perinteisten prosentti-
ammuntojen lisäksi tai uuden 
jäsenistön rekrytointiin. Osa 
testiosioista kuuluu myös tu-
levaan ICCS voimankäyttö 
-koulutukseen.

Jokainen testiosuus kerra-
taan ja harjoitellaan kurssioh-
jelman ja koulutuskorttien 
mukaisesti ennen varsinais-
ta suoritetta. Näin toteutuu 
paitsi koulutuksellinen ta-
voite, mutta myös parantu-
nut kurssiturvallisuus. 

Taistelijan testiammunta 
on koottu tyyppikurssikan-
sioksi, joka on lainattavissa 
maanpuolustuspiirin toimis-
tosta. Kansioon on  kerätty 
kaikki kurssin toteuttami-
seen tarvittava materiaali: 
kurssimainospohja, koulu-
tuskortit, ajankäyttösuunni-
telma, ampumapäiväkirjat, 
turvallisuussuunnitelman 
runko ja kurssilaisille jaet-
tava materiaali. 

Esitäytetyssä materiaali-
kuittauskaavakkeessa ole-
vat artikkelit tauluineen ja 
Timer-ajanottolaitteineen 
ovat kaikki varattavissa pii-
ritoimistolta, ja näin kurssin 
johtajan kynnys kurssin 
toteuttamiseen nopeahkol-
lakin aikajänteellä on al-
hainen. Kurssimateriaali on 
saatavissa myös sähköisessä 
muodossa.

Jani Pikkarainen

jatkettiin hiihtomarssilla, jo-
ka suuntautui noin viiden ki-
lometrin päähän, leiri paikal-
le. Hikisen hiihdon jälkeen 
alkoivat trangiat höyrytä 
tuuheiden kuusien suojissa 
ja taistelijat suunnittelivat 
jo teltan pystytystä.  Sopi-
van paikan löydyttyä teltta 
pystytettiin nopeasti ja ei 
aikaakaan kun tervakset 
paloivat kamiinassa ja koti 
oli valmis. Illan koulutus-
hetkien jälkeen oli vuorossa 
ansaittu lepo sekä tietysti 
jokaisella vuorollaan kipinä. 

Aamulla hämärän vielä 
vallitessa, nousivat taisteli-
jat keittämään puuroa, jotta 
päivän tehtävät jaksettaisiin 
suorittaa. Edessä oli leiripai-
kan purku ja siivous sekä 
paluumarssi kohti sivistystä.

Kurssin purku ja päätös-
tilaisuus pidettiin samassa 
paikassa kuin aloitussere-
moniatkin. 

Kurssin järjestäjät halu-
avatkin kiittää Kannuksen 
Metlaa toimitilojensa lai-
naamisesta. Kiitoksen sanat 
kuuluvat myös Kannuksen 

seurakunnalle jonka metsä 
tarjosi suojan kurssilaisille, 
Lentosotakoululle varus-
teiden lainasta ja tietysti 
MPK:n toimistolle Kokko-
laan.

Tomi Kurikkala, 
kurssinjohtaja

Koulutuskortti.
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Pietarsaaren Reserviupseerikerho ry. 
Jakobstads Reservof� cersklubb rf.

Pietarsaarenseudun Reserviläiset ry
Jakobstadsnejdens Reservister rf.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS
torstaina 22.03.2012 klo 18.15 Pietarsaaren lukiolla 
(Pursisalmen koulu. Sisäänkäynti pihan puolelta).
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 18.15 ja 
klo 18.30 alkaen rikoskomisario Mikko Porvali
kertoo sodan aikaisesta vakoojakoulutuksesta 
Suomessa sekä ajan salliessa uusimmasta 
kirjastaan ”Operaatio Hokki”.

Välittömästi esitelmän jälkeen pidetään kerhojen 
kevätkokoukset.

TERVETULOA HALLITUKSET

Keski-Pohjanmaan 
Reserviläispiiri ry:n, 
Reserviupseeripiiri ry:n ja 
Maanpuolustajien Piiri ry:n 

sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
to 19.4. 2012 klo18.00
Kannus, Metsäntutkimuslaitos
Silmäjärventie 2

Tervetuloa!  Hallitukset

Kannuksen Reserviupseerikerhon  
ja Kannuksen Reserviläisten

sääntömääräiset

KEVÄTKOUKSET
torstaina 12.4.2012 klo 18.00  

Helipro, Bar-6 osoitteessa Asematie 19, Kannus.  
Kaikki maanpuolustustoiminnasta kiinnostuneet tervetuloa! Hallitukset

Vaasan Reserviupseeripiiri 
Vasa Reservof� cersdistrikt ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 

pidetään Vaasan Sotilaskodissa
tiistaina 27.3.2012 klo 18:30 >.

Piirihallitus kokoontuu klo 18:00.

Kevätkokouksen jälkeen klo 19:00–20:00 
kertoo majuri evp. Jan-Erik Juslin
STELLA POLARIS -operaatiosta.

Kerätkää kerhonne edustajia mukaan 
kuulemaan ja osallistumaan.

KAHVITARJOILU.

Vaasassa 8.3.2012 Raimo Latvala
 Puheenjohtaja

Sievin Reserviläiset ry:n

KEVÄTKOKOUS
to 05.04.2012 klo 19:00 
Säästöpankin kokoushuoneessa. 
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!   Johtokunta

Haapajärvi-Reisjärvi RES. 

KEVÄTKOKOUS 

pidetään Haapajärven osuuspankilla 
huhtikuun 20:päivä (perjantai) klo:19:00 
(johtokunta kokoontuu klo:18:00) 

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

K-P piirin piirinmestaruus 
ampumahiihtojen tulokset:

YL. 10km 1.Risto Pernu 40.30  sakot 2 2 0 2 
M 50  8km 1. Jarmo Pietilä  38.16 sakot 1 3 0 4  
M60  7km  1. Reijo  Juola  30.43  sakot  0 1 0 2 
M70  5km  1.Tor  Prest  35.18  sakot 1 2 2 0,  
2. Toivo Pernu 50.29  sakot 2 3 4 5, 
3. Aarne Haapaniemi 57.39 sakot 4 5 4 5

Esittelyssä K-P:n maanpuolustajien 
piirin uusi puheenjohtaja

1999–2000

MPK koulutustoiminta
– turvakurssien johtajana, 
ResJoht 1 kouluttaja
– KOTU / kouluttajasitou-
mus (PV) 2010–
Alueellinen Maanpuolus-
tuskurssi LS 4/98
Vapaaehtoinen MP:n kou-
luttajakurssi 2 / 2000, Ha-
mina. Osallistunut useille 
MPK:n kursseille.

Luottamustehtävät ja muu 
harrastustoiminta:
Lions club Kaarlela 2005- 
(siht. 2007–2008, 2.pres 
2012)
Kokkolan Palloveikot, jjoht 
(juniorit) 2000–2002
Kokkolan Opettajien am-
mattiyhdistys ry hallituksen 
jäsen useita vuosia
Keski-Pohjanmaan opetta-
jien ammattiyhdistyspiiri ry
– taloudenhoitajana useita 
vuosia
Kokkolan Yhteislyseon kil-
ta 2008–

Keski-Pohjanmaan 
Maanpuolustajien 
Piiri ry:n hallitus 

2012
Puheenjohtaja
Kimmo Tastula
kimmo.tastula@kokkola.� 
040 7313 899

Kimmo Matias Tastu-
la, syntynyt Kokkolassa 
26.3.1966. Naimisissa ja 
aviovaimo Pian lisäksi per-
heeseen kuuluu 19-vuotias 
poika ja 16-vuotias tytär.
Ylioppilas Kokkolan Yh-
teislyseon lukio 1985.
Kasvatustieteiden kandi-
daatti, maisteri 1991, Jy-
väskylän yliopisto.
Erityispedagogiikan ja his-
torian erikoistumisopinnot
Opetushallinnon tutkinto 
2000.
JET (Johtamisen erikoisam-
mattitutkinto) Johtamistai-
donopisto 2011–
Useita laajempia ja lyhyem-
piä johtamiseen ja työhön 
liittyviä täydennyskursseja 
ja koulutuksia
Pohjan Prikaati 2. JK, va-ltn 
1986-87, opetusupseeri
Jyväskylän posti 1990–91
Luokanopettaja, Kokkolan 
kaupunki 1991–
Opetusharjoittelun ohjaa-
ja, Chydenius Instituutti 
1991–99
Rehtori, Kokkolan kau-
punki; Jokilaakson koulu 
1999 –
Pohjan Prikaati 1985–86
Aliupseerikoulu (Jv–linja) 
1985. Reserviupseerikoulu 
(Tiedustelu), Hamina 1986

1. Varapuheenjohtaja
Tomi Kurikkala
tomi.kurikkala@kpk.� 
020 750 4662
2. Varapuheenjohtaja
Jani Pikkarainen
jani.pikkarainen@
kotinet.com
050 5536 828
3. Varapuheenjohtaja
Rauno Hauta-aho
rauno.hauta-aho@sok.� 
040 5817 412
Sihteeri Ari Olli
ari.am.olli@gmail.com
050 3754 257 
Seppo Ruotoistenmäki
rmaki@hotmail.com
040-5870 423
Risto Pouttu
risto.pouttu@kotinet.com
050 5538 128
Matti Kivistö
matti.kivisto@jippii.�  
0400 269 200
Esa Isokoski
esa.isokoski@cou.� 
044 4492 510
Päivi Sorjonen
paivi.sorjonen@cou.� 
040 553 7321 
Kunniapuheenjohtaja
V.Olavi Erikkilä
Toiminnanjohtaja 
Antti Wall
Mansikkakuja 1 D 2, 
69100 Kannus
p. 050-3513 967
antti.wall(a)metla.� 

Reserviupseeriliitto ja 
Reserviläisliitto ovat 
huolissaan rajusti vähe-
nevistä kertausharjoituk-
sista, kuten koko reservi. 
RUL on lähtenyt asiassa 
vastaiskuun ja pyrkii 
saamaan jäseniään, ja 
tietysti samalla asia kos-
kee kaikkia reserviläisiä 
sotilasarvoon katsomatta 
alueellamme, aktiivisesti 
osallistumaan vapaaeh-
toiseen maanpuolustus-
koulutukseen. 

Nyt on MPK:lla tärkeä 
hetki osoittaa paikkansa 

Kadettikoulu 1986–87
Kertausharjoitukset
Vänr 1986, ltn 1992, ylil 
1997, kapt 2003
Kokkolan reserviupseeri-
kerhon jäsen 1986–
– nuorupseeri 1992–93
– puheenjohtaja 1994–96
– 1. vpj 1997–98, 2002–
2003
– sihteeri v.2004–2005

Keski-Pohjanmaan Reser-
viupseeripiiri ry
– hallituksen jäsen 1997-98
– puheenjohtaja 1999,
 2010–11
– 1 vpj 2006–2009, 2012

Keski-Pohjanmaan Maan-
puolustajien piiri ry
– perustajajäsen
– sihteeri 1997–2000
– koulutusupseeri 2000–
2002
– 3.vpj 2006–2007
– 2.vpj 2008–2009
– 1.vpj 2010–11
– puheenjohtaja 2012–

Suomen Reserviupseeriliit-
to ry
– liittovaltuuston varajäsen 
1995-97, 2007–2009
– liittovaltuuston jäsen 
1999-2001
– liittohallitus 2010–
Paikallisosasto/PAT 
(Tervakko) varapäällikkö

Meidän on huolehdittava 
itse koulutuksestamme!

koulutuskentässä.
Meidän kaikkien re-

serviläisten on henkilö-
kohtaisesti huolehdittava 
omasta koulutustasostam-
me. Siihen ei näytä val-
tiolta resursseja riittävästi 
tulevan. Emme saa jäädä 
tuleen makaamaan ja vai-
keroimaan, vaan meidän 
tulee tehdä asialle jotakin. 

Poimi listalta itsellesi 
sopivia kursseja ja osal-
listu, huolehdi sotilaskun-
nostasi!

Sotilaskuntoon liittyy 
lisäksi hyvä ampumatai-

to, käy ampumassa ja 
osallistu prosenttiam-
muntoihin. Liiku ja pidä 
aktiivisesti omasta fyysi-
sestä kunnostasi huolta!

Nämä ovat yhteiset 
talkoomme.

Seuraavalla sivulla 
oleva koulutuskalenteri 
on laadittu yhdessä pii-
ripäällikkö Jukka Torpan 
ja piirin puheenjohtaja 
Kimmo Tastulan kans-
sa. Tästä kalenterista 
voivat reservin upseerit 
ja reserviläiset poimia 
itselleen sopivat kurssit.
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Muista:  www.

kpmaanpuolustajat.6 

 

Keski-Pohjanmaan 
Maanpuolustajien 
piirin ja Vaasan 
Reserviupseeri- 
piirin 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 
2/2012: kesäkuu. 
Aineisto 4.6.2012

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

Keski-Pohjanmaan koulu-
tus- ja tukiyksikön osas-
tonjohtajien, ryhmänjohta-
jien ja paikallispäälliköiden 
koulutustilaisuus järjestet-
tiin MPK:n Koulutustalol-
la Kokkolassa lauantaina 
21.1.2012. Tilaisuuden joh-
ti yksikön päällikkö Jukka 
Torppa. Tilaisuus kokosi 
paikalle 22 osallistujaa.

Venäjä ei ole 
kon� iktihakuinen 

Eurooppaa tai 
Suomea kohtaan

Tilaisuuden alussa Maan-
puolustuskorkeakoulun 
Strategian laitoksen opetta-
ja majuri Tommi Lappalai-
nen kertoi Venäjän sotilas-
poliittisesta kehityksestä ja 
sen vaikutuksista Suomeen. 
Lappalaisen esityksen pää-
sanoma oli, että Suomella ei 

Kokkolan 
paikallispäällikkö 
Kari Autio

Yliluutnantti (res) Kari Au-
tiolla on takanaan pitkä ura 
vapaaehtoisessa maanpuo-
lustuksessa. Oulusta kotoi-
sin oleva Autio on toiminut 
mm. Kokkolan Reserviup-
seerikerhon puheenjohta-
jana vuosina 2004–2011 ja 
toimii tällä hetkelle Reser-
viupseeriliiton liittovaltuus-
ton jäsenenä.

Autio on kuulunut Kes-
ki-Pohjanmaan maakun-
takomppaniaan vuodesta 
2007 asti ja toimii aktiivi-
sesti kouluttajana Keski-
Pohjanmaan koulutus- ja 
tukiyksikön sotilaallisilla 
ja sotilaallisia valmiuksia 
palvelevilla kursseilla.

Varusmiespalveluksen 

KOTU-yksikön johto perehtyi 
Venäjän asevoimien kehitykseen ja 
puolustusvoimauudistuksen perusteisiin

ole syytä huolestua Venäjän 
kasvavasta puolustusbudje-
tista ja uudesta asevaruste-
luohjelmasta.  Pääosin ky-
symys on jälkeenjääneen 
järjestelmän päivittämistä 
nykypäivän vaatimuksiin. 
Asevoimien kehitystä on 
kuitenkin tärkeää seurata, 
vaikka Venäjä ei ole tällä 
hetkellä kon� iktihakuinen 
Suomea tai muuta Euroop-
paa kohtaan.

Toiminta 
suhteutettava 
rahoitukseen

Pohjanmaan Aluetoimiston 
päällikkö komentaja Jukka 
Ranta avasi läsnäolijoille 
niitä seikkoja, jotka ovat 
puolustusvoimauudistuksen 
perusteina. Rannan mukaan 
uudistuksen tavoitteena on 
varmistaa, että puolustus-

voimat kykenee täyttämään 
tehtävänsä ja ylläpitämään 
Suomen sotilaallisen puo-
lustuskyvyn myös tulevai-
suudessa. Ranta korosti 
että uudistuksessa pyritään 
suhteuttamaan puolustus-
voimien koko ja toiminta 
käytettävissä olevaan ra-
hoitukseen. Ranta mukaan 
vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen merki-
tys kasvaa tulevaisuudessa, 
minkä vuoksi MPK:n kans-
sa tehtävän yhteistyö tiivis-
tyy ja monipuolistuu.

2013 painopiste 
toiminnalliseen ja 
nousujohteiseen 

koulutukseen
Rannan ja Lappalaisen esi-
tysten jälkeen koulutustilai-
suudessa tehtiin tarkennuk-
sia vuoden 2012 koulutusta-
pahtumiin ja käynnistettiin 
vuoden 2013 koulutuksen 
suunnittelu. Tilaisuudessa 
käynnistyneen suunnitte-
lutyön perusteella voidaan 
todeta, että koulutuksen 
painopiste siirtyy entistä 
enemmän toiminnalliseen 
ja nousujohteiseen sotilaal-
lisia valmiuksia palvele-
vaan koulutukseen. Varau-
tumisen ja turvallisuuden 
koulutuksen uusina aiheina 
ovat naisille suunnatut ase- 
ja ampumakoulutustapah-
tumat ja maanpuolustuksen 
perusteita käsittelevät kurs-
sit. Suunnittelutyön lisäksi 
yksikön koulutuspäällikkö 
Jani Pikkarainen esitteli 
osallistujille reserviläisille 
suunnattujen koulutusta-

Majuri Tommi Lappalainen.

Komentaja Jukka Ranta.

pahtumien opetuspakette-
ja, joista kerrotaan toisaalla 
tässä lehdessä. 

Paikallistoimintaa 
palkittiin

Tilaisuudessa palkittiin 
Terhon Kartussilla vuo-
den 2011 aktiivisesta ja 
innovatiivisesta paikallis-
toiminnasta Pietarsaaren 
seudun paikallispäällikkö 
Kari Rönnqvist. Lisäksi 
tilaisuudessa luovutettiin 
MPK:n vuosijuhlassa Ni-
valassa myönnetyt huo-
mionosoitukset. Nicklas 
Gustafssonille luovutettiin 
Vuoden toimija 2011 -pla-
ketti ja Keski-Pohjanmaan 
Maanpuolustajien Piiri ry:n 
hopeinen ansiomitali. Pasi 
Paasilalle ja Rodney Strand-
vallille luovutettiin MPK:n 
rautaiset ansiomitalit. 

Uudet 
paikallispäälliköt 

Kokkolaan ja 
Lestijärvelle

Tilaisuudessa nimitettiin 
myös pitkään Kokkolan 
paikallispäällikkönä toimi-
neelle Perttu Marttilalle ja 
Lestijärven paikallispääl-
likkönä toimineelle Ville 
Kiiskilälle seuraajat. Uudet 
paikallispäälliköt Kokko-
lassa ja Lestijärvellä ovat 
Kari Autio ja Juhani Jussila. 
Kiitokset tehtäviä pitkään 
hoitaneille Pertulle ja Villel-
le sekä intoa ja menestystä 
uusille paikallispäälliköille!

Jukka Torppa

Uusien paikallispäälliköiden esittely

Autio suoritti Jääkäriprikaa-
tissa vuosina 1982-1983. 
Koulutukseltaan Autio on 
oikeustieteen kandidaatti ja 
hänellä on oma asianajotoi-
misto Kokkolassa.

Paikallispäällikön teh-
tävässä Aution tavoitteena 
on aktivoida kokkolalaisia 
reserviläisyhdistyksiä jär-
jestämään mielenkiintoisia 

ja haastavia MPK:n kursse-
ja jäsenistölleen.

Lestijärven 
paikallispäällikkö 
Juhani Jussila
Korpraali (res) Juhani Jus-
sila on viime vuosina ollut 
aktiiviosallistuja MPK:n 
koulutustapahtumissa. Teh-
tyään sitoumuksen Keski-
Pohjanmaan koulutus- ja 
tukiyksikön kouluttajateh-
tävään Jussila on aktiivi-
sesti kehittänyt valmiuksi-
aan useissa Länsi-Suomen 
maanpuolustuspiirin jär-
jestämissä kouluttamisen 
ja johtamisen koulutusta-
pahtumissa. 

Varusmiespalveluksen 
Jussila suoritti kranaatin-
heittimistön viestimiehenä 

Pohjan Prikaatissa vuosina 
1979–1980. Työkseen Jus-
sila pyörittää omaa sähkö-
alan yritystä Lestijärvellä.

Paikal l ispääl l ikkönä 
Jussilan tavoitteena on jär-
jestää mielenkiintoisia ja 
nousujohteisia ase- ja am-
pumakoulutustapahtumia 
Lestijärvellä.

Kari Autio. Juhani Jussila.

MAANPUOLUSTAJAMAANPUOLUSTAJA
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TAKTINEN KIVÄÄRI 1 - 4
 

VUONNA  2012  VAASASSA 
 

NYT  MAHDOLLISUUS  LAINA-ASEESEEN!

TÄNÄ VUONNA MUKAAN VOIDAAN OTTAA 15 KURSSILAISTA JOILLA EI OLE  
 

OMAA ITSELATAAVAA KERTATULIKIVÄÄRIÄ ! 
 

Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus käydä läpi yhden vuoden aikana 
Taktinen Kivääri 1 – 4 kurssit Vaasassa! 
Saimme järjestettyä mahdollisuuden laina-aseisiin (15 kpl) jokaiselle kurssille, joten 
oman aseen puuttuminen ei tänä vuonna estä osallistumista kursseille. 

Ilmainen majoitusmahdollisuus 30 kurssilaiselle. (keittiötilat ja suihku, autopaikat) 

Kurssi sopii kaikille reserviläisille. (Etusija Pohjanmaan Aluetoimiston alueen 
maakuntajoukkoihin kuuluvilla, ja Aluetoimisto maksaa heidän kurssimaksun.) 

Taktinen kivääri 1 17.-18.3.2012 kurssinumero: 1900 12 12008

Taktinen kivääri 2 28.-29.4.2012 kurssinumero: 1900 12 12013

Taktinen kivääri 3 29.-30.9.2012 kurssinumero: 1900 12 12019

Taktinen kivääri 4 13.-14.10.2012 kurssinumero: 1900 12 12020

Ilmoittautumiset MPK:n kurssikalenterissa (www.mpk.fi / Länsi-Suomi / Pohjanmaa)  

Lisätietoja: Hannu Maunula, Juha Ala-aho
hannu.maunula(at)netikka.fi, juha.ala-aho(at)mpk.fi
puh. 0500 – 719 283 puh. 040 – 756 9960

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

POHJANMAAN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN KURSSEJA VUONNA 2012
1. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
Taktinen pistooli 1   12.-13.5  Valtion Virastotalo (Kivijärven ampumarata)  1900 12 12036
SRA    1.4-31.10  Vaasa - Kivijärven ampumarata   1900 12 12026
Perinnease   2.4-17.10  Vaasa - Kivijärven ampumarata   1900 12 12027
IDPA-ammunnan 1. peruskurssi 6.-7.4  Valtion virastotalo (Palosaari) - Kivijärven ampumarata 1900 12 12006
IDPA-ammunnan 2. peruskurssi 8.-9.4  Valtion virastotalo (Palosaari) - Kivijärven ampumarata 1900 12 12007
Tarkka-ammunta 5 / PAUHA 2012 13.-15.4  Lohtajan ampuma- ja harjoitusalue  1900 12 12010
Taistelijan viestitaktinen kurssi / PAUHA 201214.-15.4 Lohtajan ampuma- ja harjoitusalue  1900 12 12009
Taktinen kivääri 1   17.-18.3  Valtion Virastotalo (Kivijärven ampumarata)  1900 12 12008
Yksittäisen taistelijan pioneeritaidot I 28.-29.4   1900 12 12012
SRA-ampuja -kurssi   21.-22.4  Valtion virastotalo (Palosaari) - Kivijärven ampumarata 1900 12 12037
Taktinen kivääri 2   28.-29.4  Valtion virastotalo (Palosaari) - Kivijärven ampumarata 1900 12 12013
Tarkka-ammunta pienoiskiväärillä 19.-20.5  Valtion virastotalo (Palosaari) - Kivijärven ampumarata 1900 12 12031
MilFight -reserviläisen voimankäyttö (kesäkausi) 4.6-30.8 Teeriniemen väestösuoja, budosali  1900 12 12014
Eloonjäämiskoulutus 1  27.-29.7  Maalahti  1900 12 12015
Köysilaskeutuminen   18.-19.8  Laihia - Seinäjoki  1900 12 12016
Tarkka-ammunta pienoiskiväärillä 2 18.-19.8 V altion virastotalo (Palosaari) - Kivijärven ampumarata 1900 12 12032
IDPA peruskurssi 3 25.-26.8 Valtion virastotalo (Palosaari) - Kivijärven ampumarata 1900 12 12017
MilFight - reserviläisen voimankäyttö (syyskausi) 3.9-21.12 Teeriniemen väestösuoja, budosali 1900 12 12033
Mil� ght -perustekniikkaleiri  15.-16.9   Teeriniemen väestösuoja, budosali  1900 12 12018
Taktinen kivääri 3   29.-30.9  Valtion virastotalo (Palosaari) - Kivijärven ampumarata 1900 12 12019
Taktinen kivääri 4   13.-14.10  Valtion virastotalo (Palosaari) - Kivijärven ampumarata 1900 12 12020
IDPA -ammunnan tuomarikurssi 20.-21.10  Valtion virastotalo (Palosaari) - Kivijärven ampumarata 1900 12 12021
Maakuntajoukkojen taistelijan voimankäyttö  17.11  Teeriniemen väestösuoja, budosali  1900 12 12022
Sotapeli    8.-9.12  Valtion virastotalo  1900 12 12023
KOTU -yksikön suunnittelukokous 15.12  Valtion virastotalo  1900 12 12025

2. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus   
Lääkehoidon koulutus Ryhmä 2 27.3 ja 17.4 Kruutarin maja, Vähäkyrö  1900 12 13012
Ampumakorttikoulutus 2  2.4  Valtion virastotalo, Palosaari (K-kerros)  1900 12 13006
Turvallisesti aseiden kanssa  24.4-22.5  Pohjanmaan KOTU-yksikkö  1900 12 13008
Ilmailusta ammattiin   28.5  Lentosotakoulu  1900 12 13027
Ampumakorttikoulutus 3  6.8  Valtion virastotalo, Palosaari (K-kerros)  1900 12 13007
Kansainvälinen Vaasan Marssi 10.-12.8  Vaasan ympäristö  1900 12 13009
Maakuntakomppanian coopertesti 28.8  Botnia-Halli, Mustasaari (Sepänkylä)  1900 12 13001
Maakuntakomppanian coopertesti 4.9  Botnia-Halli, Mustasaari (Sepänkylä)  1900 12 13020
Maakuntakomppanian coopertesti 11.9  Botnia-Halli, Mustasaari (Sepänkylä)  1900 12 13021
Kouluttamisen jatkokurssi  24.-25.11  Valtion virastotalo, Palosaari (K-kerros)  1900 12 13022

3. Muu toiminta
Ampumaratatalkoot 150m rata  9.5  Vaasa  1900 12 15003
MPK:n ampumatoiminnan esittely 24.5  Vaasa - Kivijärven ampumarata  1900 12 15005
Ampumaratatalkoot tilannerata 29.5  Vaasa  1900 12 15004
Marskin ajo   24.6  Pohjanmaa  1900 12 15002
IDPA -ampumakilpailut  8.-9.9  Valtion virastotalo (Palosaari) - Kivijärven ampumarata 1900 12 15006

IDPA –ammunnan peruskurssi
 

  6. - 7.4.2012  VAASA / KIVIJÄRVI 

Pääsiäisenä järjestetään Vaasassa jälleen IDPA – ammunnan peruskurssi.

IDPA on kansainvälinen urheiluammunnan laji, jonka päätoiminta-alue on tiukkojen turvallisuussääntöjen 
mukaan organisoitu kilpailutoiminta. 

IDPA – ammunnan johtava ajatus on palata Practical – ammunnan alkuperäisen idean pariin käytännöllisine 
varusteineen ja yksinkertaisine asemaratkaisuineen. Tästä syystä säännöt ja niiden soveltaminen on pyritty 
pitämään suoraviivaisena ja yksinkertaisena.

IDPA - kilpailuissa eri tasoluokkien ampujat voivat testata osaamistaan ryhmissä, joissa samantyyppiset 
aseet ja samantasoiset kilpailijat kilpailevat keskenään. Kilpailujen tulee mitata yksinomaan ampujan 
osaamista, ei aseiden tai varusteiden tasoa.

Ilmoittautumiset MPK:n kurssikalenterissa (www.mpk.fi / Länsi-Suomi / Pohjanmaa) 

IDPA peruskurssi 6. –7.4.2012 Kurssinumero: 1900 12 12006

Lisätietoja: Hannu Maunula, 
hannu.maunula(at)netikka.fi, puh. 0500 719283

KÖYSILASKEUTUMINEN
18. – 19.8.2012

Kurssin tavoite: 
Opettaa kurssilaisille oikeaoppinen ja turvallinen köysilaskeutumistekniikka. Aiemmin 
laskeutumiskurssin käyneille erinomainen mahdollisuus ylläpitää 
köysilaskeutumistaitoaan. 

Kurssin sisältö:  
Turvamääräykset, yläköysilähtö, korealaiskäännös, toiminta varmistajana. 
Edistyneimmillä mahdollisuus kasvot edellä laskeutumiseen. 

Kurssi järjestetään kaksipäiväisenä.  
Ensimmäinen päivä sisältää perusteet ja turvallisuusoppitunnit sekä harjoittelun 
Laihian paloasemalla n. 10metristä.  
Toisena päivänä laskeutuminen Seinäjoella Suomen Rehun rakennuksesta n. 40m.  
Halukkaille mahdollisuus laskeutua myös kasvot edellä! 

Pohjanmaan KOTU -yksikön tiloissa Vaasassa on ilmainen majoitusmahdollisuus 30 kurssilaiselle
(keittiötilat ja suihku, autopaikat). Sovi erikseen mahdollinen majoitustarpeesi!

Kurssi oikeuttaa kahteen (2) korvaavaan kertausharjoitusvuorokauteen.

Ilmoittautumiset: MPK:n kurssikalenterissa (www.mpk.fi / Länsi-Suomi / Pohjanmaa) 

Köysilaskeutuminen 18. – 19.8. Kurssinumero: 1900 12 12016

Lisätietoja: Hannu Maunula, hannu.maunula(at)netikka.fi, puh. 0500 - 719283 tai

Juha Ala-aho, juha.ala-aho(at)mpk.fi, puh. 040 – 756 9960

 Tarkka-ammunta pienoiskiväärillä 1 
 

   19. - 20.5.2012     VAASASSA 

Kurssi on tarkoitettu pienoiskiväärin omistaville henkilöille, joilla on aseessaan optinen tähtäin (kiikaritähtäin). 
Kurssilaisella voi olla mukanaan toinen henkilö tähystäjänä, jolla ei tarvitse olla asetta. Pelkkä kiikari tai kaukoputki 
riittää. Tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden ottaa mukaan perheenjäsenen tai tuttavan kurssille.

Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot tarkka-ampujien organisaatioista, taistelutekniikasta ja välineistä. Kurssilla 
perehdytään ulkoballistiikkaan ja erityisesti etäisyyden mittaamiseen ja tuulen arvioimiseen. Kurssin aikana 
selvitetään oman aseen lentorata 20 - 200 metrin matkoille. Kurssilla opetetaan tarkka-ampujan lisäksi myös 
tähystäjän tehtävässä toimiminen. Kaikkiin osioihin liittyy myös aseturvallisuuskoulutus.

Kurssi antaa valmiudet osallistua tarkka-ammunnan jatkokursseille. 
Kurssista saa todistuksen, jonka voi esittää esimerkiksi seuraavaa aselupaa haettaessa.

Ensimmäinen päivä toteutetaan pääasiassa luokkaopetuksena. Toinen päivä vietetään ampumaradalla.

Tarvittavat välineet: pienoiskivääri optisella tähtäimellä (mil-dot asteikko suositeltava), 250 patruunaa, katselukiikari 
tai kaukoputki, kuulosuojaimet, muistiinpanovälineet, taskulaskin, luokkatilaan ja ampumaradalle sopiva vaatetus

Lisäksi mukaan voi ottaa: makuualusta tai ampumamatto, etutuki aseeseen tai reppu aseen tukemiseksi, sukka ja sen 
sisälle sopiva muovipussi lisätuen valmistamiseksi

Kurssin kouluttajana komkapt evp Pauli Salo.  Kurssista saa 2 kh (vast) -vuorokautta.  
 
Ilmoittautumiset MPK:n kurssikalenterissa (www.mpk.fi)   Kurssinumero: 1900 12 12031 

 Tarkka-ammunta pienoiskiväärillä 2 
 

    18. - 19.8.2012   VAASASSA 

ÖVERLEVNAD 1 (SERE A Del I) 
 

28. - 29.7.2012  MALAX 

Vad är SERE A? 
- Kursen grundar sig på NATOs Survival Evasion Resistance and Escape (SERE) nivå A
- Hela nivå A ger en stark grund för överlevnad i naturen med begränsa utrustning sommar som vinter
- Under kursen läggs stor vikt på praktisk övningar
- Till nivå A hör följande delar: Fysiologi, Psykologi, Eld, Vatten, Jakt&Fiske, Bivaker, 
Orientering/Navigering, Växter som mat och medicin, Egenvård/Hygien och Utrustning.

Vad gör du om du plötsligt inser att du gått vilse i skogen och solen gått ned för flera timmar sedan? Du är 
trött, törstig och hungrig. Det blåser och har börjat regna, du fryser och börjar ge upp hoppet. Hur skall du 
hitta tillbaka? Kan du navigera utan kompass? I fredstid kan en överlevnads situation se ut på ovanämda 
sättet. I krig är det inte svårt att föreställa sig ett spanings uppdrag som gått snett, helikoptern kom aldrig för 
att hämta sig och din grupp. Erat fordon har gått sönder och ni befinner er 200km bakom fiendelinjer och 
maten och vattnet tog slut för två dagar sedan...

Under kursens gång kommer vi att gå igenom människans fysiologiska förutsättningat att överleva, flera 
olika sätt att göra upp eld utan tändstickor eller tändare. Gå igenom hur man renar vatten och var man hittar 
vatten. Hur man bygger en nödbivack. Navigering natt och dag med hjälp av solen, månen, stjärnorna och 
tecken i naturen. Egenvård inkluderat tvättning av kläder (att få ta på rena och torra kläder kan höja moralen 
väldigt mycket samtidigt som rena kläder och ren krigare inte insjuknar lika lätt).

Ingen tidigare utbildning krävs för att delta!

Kursen motsvarar 2st reservist dygn. **OBS! Max 12 deltagare**
Kurs deltagare kommer att få en packningslista över saker som de
skall med taga. Viss utrustning kommer att finnas att köpas på plats
Kurs språk är Svenska

Anmälan görs via MPK:s utbildningskalender.
Kursnummer: 1900 12 12015.

För mera information:

Kurs chef:
Kalle Persson cama.persson(at)gmail.com puh. 050 – 309 5411
Juha Ala-aho, juha.ala-aho(at)mpk.fi, puh. 040 - 756 9960

Överlevnad 1 -kurssi pyritään järjestämään jo syksyllä 
suomenkielisenä mikäli ilmoittautuneita riittää ja IDPA 
peruskurssi on mahdollisuus saada ruotsinkielisenä 
8.–9.4. mikäli saamme riittävästi (n. 15kpl) kiinnostu-
neita tietoomme! Kurssista saa 2 korvaavaa kh-vuo-
rokautta, komppanioiden miehille aluetoimisto maksaa 
osallistumismaksun.
 

Ilmainen majoitusmahdollisuus 30 kurssilaiselle. (keit-
tiötilat ja suihku, autopaikat). Sovi erikseen mahdollinen 
majoitustarpeesi!



KESKI-POHJANMAAN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN UUTISET

KESKI-POHJANMAAN KOTU-YKSIKÖN KOULUTUSTARJONTA 1.4.–30.6.2012

N:o 1/2012
Maaliskuu

Länsi-Suomen maanpuolustuspiirin piiritoimisto  
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.� 

lansi-suomi@mpk.�    keski-pohjanmaa@mpk.�  
Pohjoisväylä, Koulutustalo, 67900 KOKKOLA

POHJANMAANPOHJANMAAN MAANPUOLUSTAJAMAANPUOLUSTAJA

1. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus   
PohmRt ry:n ase- ja ampumakoulutus  1.4.-30.10. Kannus  0609 11 12061
Militära färdigheter/infanteri   4.4.-30.10. Jakobstad 0602 12 12018
Kouluttamisen jatkokurssi / PAUHA 2012   13.-15.4.  Lohtaja  0600 12 12020
Kuljetustoiminta / PAUHA 2012  13.-15.4.  Lohtaja  0600 12 12021
Perustamiskurssi / PAUHA 2012  13.-15.4.  Lohtaja  0600 12 12022
Esikuntatoiminnan jatkokurssi / PAUHA 2012     13.-15.4.  Lohtaja  0600 12 12023
Kenttämuonituksen peruskurssi / PAUHA 2012 14.4.  Lohtaja  0600 12 12019
Reserviläisten kertauskoulutus / PAUHA 2012 14.4.  Lohtaja  0600 12 12024
Ase- ja ampumakoulutus Karin Panos  21.4.  Haapajärvi 0601 12 12025
Miinat taistelussa    28.4.  Kokkola  0603 12 12026
Ase- ja ampumakoulutus   16.5.-29.8. Himanka  0619 12 12027
Ase- ja ampumakoulutus   1.5.-31.8.  Kannus  0606 12 12028
Palvelusaseammunnat   1.5.-2.9.  Haapajärvi 0601 12 12029
Naisten ampumakoulutus   5.5.  Kokkola  0609 12 12030
Taistelijan testiammunta   12.5.  Pietarsaari 0602 12 12031
Ristinnevan rääkki    12.5.  Kälviä  0608 12 12032
Reserviläispäivä    12.5.  Ylivieska  0612 12 12033
Reserviläiammunnat   23.5.  Kokkola  0609 12 12069
Rannikkojalkaväki 1    26-27.5.   Öja  0609 12 12034
Taistelijan testiammunta   26.5.  Kannus  0606 12 12035
Pistooliammunnat    30.5.  Kokkola  0609 12 12070
Reserviläisammunnat   2.6.  Pyhäjärvi  0616 12 12036
Tutustuminen Ilmatorjuntaharjoitukseen 1/2012 9.6.  Lohtaja  0600 12 12067

Pohjalaismaakuntien vapaaehtoiselle maan-
puolustustyölle puolustusvoimien johdon 
esittämä ratkaisumalli oli kylmää luettavaa. 
Lentosotakoulun toiminnot Kauhavalla 
päättyvät vuoden 2014 loppuun mennessä. 
Lentosotakoulu on ollut MPK:n toiminnan 
kannalta äärimmäisen tärkeässä roolissa, sillä 
se on ollut alueen ainoa koulutusta antava 
joukko-osasto, joka on kyennyt antamaan 
tukea koulutustapahtumien ja harjoitusten 
järjestämiseen.  

Myös Haapajärven Varikko on muutosten 
edessä – se toiminnat nykymuodossaan päät-
tyvät jo tämän vuoden aikana. Lataamotoi-
minta siirtyy uuden Räjähdekeskuksen alai-
suuteen ja vartiointi sekä varastointi Pohjois-
Suomen Huoltorykmentin organisaation alle.

Maanpuolustuspiirin pohjalaisyksiköiden 
alueella toimivista yhteistyökumppaneista 
toimintaansa jatkavat Pohjanmaan Alue-
toimisto ja Panssariprikaatin alaisuudessa 
toimiva Lohtajan ampuma- ja harjoitusalue. 

Uskon että puolustusvoimauudistuksen 
haasteista selvitään. Tätä tukee puolustusvoi-
main komentajan antamat lausunnot, joiden 
mukaan yhteistyötä vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen kanssa tiivistetään. Konkreettinen 
esimerkki on paikallisjoukot, joiden kautta 
tarjoutuu nykyistä laajemmat mahdollisuudet 
kokeneemman reservin henkilöstön moni-
puoliseen käyttöön yksilöllisten edellytys-
ten mukaan, muun muassa erityisosaamista 
vaativiin toimintoihin, johtotehtäviin sekä 
kouluttajina.

Hyvällä yhteistyöllä puolustusvoimien 
aluetoimistojen ja joukko-osastojen kanssa 
saamme varmasti rakennettua riittävät tuki-

järjestelyt, jotta kykenemme ylläpitämään 
nykyisen toimintatason ja samalla vastaa-
maan paikallisjoukkojen perustamiseen 
sekä kouluttamiseen liittyviin haasteisiin. 
Siirtymävaihetta helpottaa se, että Lento-
sotakoulu pyrkii parhaansa mukaan jatka-
maan nykymuotoista tukitoimintaansa aina 
vuoden 2013 kevääseen saakka.

MPK tarjoaa monipuolista koulutusta 
reserviläisille vaikka kertausharjoitukset 
vähenevät

Puolustusvoimien kertausharjoitusten vä-
hentyessä MPK:n koulutustarjonnan merki-
tys reserviläisten osaamisen ylläpitämises-
sä ja kehittämisessä kasvaa. Merkittävästä 
osasta MPK:n koulutustapahtumia kertyy 
myös rinnasteisia kertausharjoitusvuorokau-
sia, jotka osaltaan myös vaikuttavat reservin 
ylennyksiin ja sodan ajan sijoituksiin. 

Kevään ja kesän aikana Keski-Pohjan-
maan koulutustarjonnasta löytyy useita re-
serviläisille suunnattuja toiminnallisia am-
puma- ja taistelukoulutustapahtumia sekä 
kenttäkelpoisuutta kehittäviä tapahtumia. 
Myös Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja 
Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksiköt tar-
joavat reserviläisiä erinomaisia koulutus-
mahdollisuuksia. Käykääpä tutustumassa 
koko Länsi-Suomen maanpuolustuspiirin 
koulutustarjontaan tarkemmin MPK:n ko-
tisivuilla.

PAUHA 2012 -harjoitus 
kiinnostaa maavoimien johtoa
Huhtikuun merkittävin tapahtuma on Länsi-
Suomen maanpuolustuspiirin PAUHA 2012 
-harjoitus, joka järjestetään Lohtajan ampu-
ma- ja harjoitusalueella 13.-15.4.2012. Puo-

lustusvoimien kiinnostus MPK:n toimintaa 
kohtaan näkyy myös harjoituksessa. Tämän 
hetken suunnitelmien mukaan harjoitukseen 
tutustuvat Maavoimien komentaja kenraa-
liluutnantti Raimo Jyväsjärvi ja Länsi-Suo-
men Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri 
Pertti Salminen. Kenraalien vierailun yhte-
ydessä on loistava mahdollisuus esitellä 
pohjalaisten maanpuolustustahtoa ja maan-
puolustuspiirin koulutus- ja tukiyksiköiden 
kouluttajien korkeaa ammattitaitoa. Uskon 
että vierailu ei ainakaan heikennä MPK:n 
uusien tukeutumismahdollisuuksien luomis-
ta Lentosotakoulun lakkauttamisen jälkeen. 
Itse harjoituksesta on lisätietoa toisaalla tässä 
lehdessä. 

Piiritoimisto uusiin 
toimitiloihin loppukeväästä

Länsi-Suomen maanpuolustuspiirin pii-
ritoimisto ja samalla Keski-Pohjanmaan 
koulutus- ja tukiyksikön toimisto muuttavat 
kevään aikana uusiin tiloihin Kokkolassa. 
Tätä palstaa kirjoitettaessa ei lopullista pää-
töstä uusista tiloista ole vielä tehty. Sen ver-
ran voidaan kuitenkin jo todeta, että uudet 
tilat tarjoavat lähes samat mahdollisuudet 
kuin nykyisetkin. Suurin muutos lienee se, 
että nykyisen kaltaista harjoitusmaastoa ei 
uuden toimiston välittömässä läheisyydessä 
ole. 
Hyvää kevättä 
toivottaen
Jukka Torppa
Piiripäällikkö ja 
Keski-Pohjanmaan 
KOTU-yksikön päällikkö

Puolustusvoimauudistus – haasteita ja mahdollisuuksia

Ase- ja ampumakoulutus   9.6.  Reisjärvi  0617 12 12062
Sovellettu kohteensuojaus / VARIKKO 2012 16.-17.6.  Kokkola  0609 12 12039
Iskuosastotoiminta / VARIKKO 2012  16.-17.6.  Kokkola  0609 12 12040
Sovellettu kenttälääkintä / VARIKKO 2012 16.-17.6.  Kokkola  0609 12 12041
Kenttämuonitus taisteluolosuhteissa / VARIKKO 2012  16.-17.6. Kokkola  0609 12 12042
   

2. Varautumisen ja turvallisuuden koulutus   
Nuorten itsepuolustuskurssi   3.4.  Perho  0605 12 13032
Alkusammutuskoulutus   4.4.  Kokkola  0609 12 13036
Nuorten maastokurssi / PAUHA 2012  13.-15.4.  Lohtaja  0600 12 13007
Ensihoito maasto- ja poikkeusolosuhteissa / PAUHA 2012 13.-15.4. Lohtaja  0600 12 13008
Sotilaskotisisarten lääkintäkoulutus / PAUHA 2012 14.4.  Lohtaja  0600 12 13010
Nuorten turvakurssi    27.-29.4.  Lohtaja  0603 12 13022
Kipinävaellus    11.-12.5.  Nivala  1613 12 13033
Raatteen marssi    25.5. Kokkola/Suomussalmi 0608 12 13011
Milikurs för utvecklingsstörda   25.-27.5.  Lohtaja  0603 12 13030
Intti tutuksi - kehitysvammaisten leiri  25.-27.5.  Lohtaja  0603 12 13012
Liikuntakoulutus    9.6.  Pietarsaari 0602 12 13013
Turvallisen ammunnan koulutus  9.6.  Reisjärvi  0617 12 13021
   

3. Muu toiminta   
Kuntotesti ja 12 min juoksutesti  9.5.  Pännäinen 0600 12 15001
12 min juoksutesti    16.5.  Kokkola  0600 12 15006
Kuntotesti ja 12 min juoksutesti  23.5.  Pännäinen 0600 12 15002

Kertausharjoitusten 
vähentyessä 
taitoja voi kehittää 
sotilaallisia 
valmiuksia 
palvelevilla 
kursseilla. 
Kuva Petter 
Lillhonga.


