
Liite 1
Subject: Re: AsiakirjapyyntX_KaiPr_240908

Date: Tue, 13 Jan 2009 13:25:27 +0200
From: matti pesonen <matti.pesonen@mil.fi>

To: Ylä-Vieksin kyläyhdistys
<kylayhdistys@vieksi.fi>

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
Lähetämme Teille postitse asiakirjat GD3912/30.5.20 07, Johtosäännön
vahvistuslehti sekä GD2476/29.3.2007. Liittyvät joh tosäännön vahvistamiseen.
Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen Johtosääntö ei  sisällä asiakirjan GD4583
liitettä 2. Kyseinen liite on Kainuun Ympäristökesk ukselle osoitetussa
asiakirjassa, joka on allekirjoitettu 27.7.2007. Jo htosääntö on hyväksytty
käyttöön (allekirjoitettu) 30.5.2007.
Johtosäännön liitteessä 1 on kuvattu Vuosangan alue jako, varotaulut,
vartiopaikat ja kiinteät puomit. Liitteessä 2 on ku vattu majoitusalueet,
linnoitetut- ja vakioidut ampumapaikat.
Vakioituja tykistön tuliasemia ei ole kaikkia johto säännön liitteissä. Kainuun
Prikaati käyttää ensisijaisesti asiakirjan GD4583 l iitteessä olevia tykistön
tuliasema-alueita. Johtosäännön puitteissa, muutkin  kuin em. liitteessä mainitut
alueet voivat olla tykistön tuliasema-alueita. Muid en alueiden käyttö
tuliasema-alueena tulee kysymykseen vain todella po ikkeustilanteissa (ammuntojen
vaara-alueiden vaikutus).
Kyseinen asiakirja GD4583 ei kuulu johtosääntöön.
Valitan aiempaan pyyntöönne vastaamisen hitautta. T ässä puuttuvat vastaukset.
Aiemman pyyntönne mukainen asiakirja R3712/22.3/D/I V/15.12.1999 on merkitty
meillä vuoden säilytettäväksi, joten se on hävitett y. (Asiakirjan hävittäminen
on esitetty myös kantelun yhteydessä.)
Ympäristöohjelman mukaisia poikkeamisilmoituksia ei  ole tehty.
Toivon, että vastauksemme tyydyttää Teitä.
Terveisin 
Esikuntapäällikkö
Eversti Matti Pesonen
Lainaus Ylä-Vieksin kyläyhdistys <kylayhdistys@viek si.fi>:
> Kainuun Prikaati
> Prikaatintie
> 87600 Kajaani
> 
> Kiitämme prikaatia viime kuussa saamastamme asiak irjatiedosta koskien 
> alla olevan 24.9.2008 lähetetyn sp-sanoman kohdas sa 2) mainittua 
> johtosääntöä. Pahoittelemme, että joudumme vielä vaivaamaan teitä 
> tarkennetulla pyynnöllä.
> 
> 1) Saamamme kopio Vuosangan johtosäännöstä on päi vätty käsin sen 
> etusivulla merkinnällä "/PMPAE:n AK GD 3912 30.5. 2007/", ei muulla 
> tavoin. Pyydämme saada asiakirjatieto kyseisen jo htosäännön
> vahvistamisesta.
> 
> 2) PMPAE:n 27.7.2007 päivätyssä kirjeessä GD4583 "/Selvitys Vuosangan 
> ampuma- ja harjoitusalueen toiminnasta/" Kainuun ympäristökeskukselle on 
> mainittu lähteenä 2 asiakirja "/Vuosangan ampuma-  ja harjoitusalueen 
> johtosääntö, voimassa 1.7.2007 alkaen/". Pyydämme  saada asiakirjatieto 
> 1.7.2007 voimaan tulleen Vuosangan johtosäännön v ahvistamisesta.
> 
> 3) Saamamme kopio Vuosangan johtosäännöstä (GD 39 12 30.5.2007) ei 
> sisällä em. asiakirjan GD4583 liitettä 1 "/Vuosan gan ampuma-alueen 
> tykistön tuliasemat ja maalialueet sekä aluejako,  varotaulut, 
> vartiopaikat ja kiinteät puomit (Vuosangan ampuma -alueen johtosääntö)/". 
> Pyydämme saada asiakirjatieto kyseisen liiteasiak irjan vahvistamisesta 
> johtosääntöön kuuluvaksi samoin kuin kaikista mah dollisista muista 
> saamaamme johtosääntöön (GD 3912 30.5.2007) tehdy istä muutoksista 
> vahvistuksineen.



> 
> 4) Mitä tulee alla kohdissa 1) ja 3) pyytämiimme asiakirjatietoihin, 
> toteamme, että emme ole vielä saaneet vastaustann e niitä koskien.
> 
> Ystävällisin terveisin,
> 
> Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
> 
> Eeva Kyllönen
> puheenjohtaja
> 
> 
> -------- Original Message --------
> Subject:      Asiakirjapyyntö_KaiPr_240908
> Date:         Wed, 24 Sep 2008 10:50:05 +0300
> From:         Ylä-Vieksin kyläyhdistys <kylayhdis tys@vieksi.fi>
> To:   tiedottaja kaipr <tiedottaja.kaipr@mil.fi>
> CC:   Pekka Pääkkönen <vesapekka.paakkonen@koti.o wla.fi>, Timo Niskanen 
> <timo.niskanen@vieksi.fi>, Eeva Kyllönen <eeva.ky llonen@viesti.net>
> 
> 
> 
> Kainuun Prikaati
> Prikaatintie
> 87600 Kajaani
> 
> Pyydämme ystävällisesti saada asiakirjatiedon seu raavista asiakirjoista:
> 
> 1) 15.12.1999 päivätyn Kainuun Prikaatin esitykse n (R3712/22.3/D/IV) 
> liite 4. "Vakioammuntojen tulisuunnitelma raskail le aseille".
> 
> 2) Ajantasainen Vuosangan johtosääntö.
> 
> 3) Kainuun Prikaatin 17.12.2002 vahvistetun ympär istöohjelman kohdan 
> 11.1 mukaiset poikkeamailmoitukset alkaen 1.1.200 0 tähän päivään saakka 
> siltä osin kuin ne koskevat mainitussa kohdassa l ueteltuja poikkeamia.
> 
> Siltä osin kuin on mahdollista, pyydämme antamaan  tiedot 
> sähköpostiosoitteemme: kylayhdistys@vieksi.fi
> 
> Postiosoitteemme on:
> Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
> Eeva Kyllönen
> Niemenkyläntie 165
> 88730 Ylä-Vieksi
> 
> Ystävällisin terveisin,
> 
> Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
> 
> Eeva Kyllönen
> puheenjohtaja


