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Pohjan maanpuolustuksen tukiyhdistys
Kari Ahokas
Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistyksen puheenjohtaja
Pohjan

Maanpuolustuksen

Tukiyh-

Nettilehti on myös ajan hengen mukai-

toimitussihteeri Sampo Puoskari [email]

distyksen tehtävänä on luoda taloudel-

nen kokeilu, joka mahdollistaa tukijoiden

tai puheenjohtaja Kari Ahokas [email]

liset edellytykset reserviläislehti Pohjan-

huomattavasti suuremman näkyvyyden.

pojan julkaisemiselle, avustaa piirien

Mikäli yrityksiltä saatavat varat säily-

Varatuomari, reservin majuri Jyrki Risti-

maanpuolustustyötä sekä olla tukena eri

vät nykyisen suuruisena, silloin voidaan

luoma toimi aktiivisesti usean vuoden

tavoin veteraanien rinnalla. Toimintaan

tukea myös reserviläistoimintaa ja veter-

ajan Pohjan Maanpuolustuksen Tuki-

tarvitaan useiden vapaaehtoista maan-

aanityötä. Nettilehden avulla meidän on

yhdistyksen

puolustustyötä kannattavien yritysten

mahdollista hankkia uusia nuoria jäseniä.

hänelle meidän maanpuolustusihmisten

taloudellista apua. Saadun tuen riittämät-

Sivumäärän kasvaessa ajankohtainen tie-

lämpimän kädenpuristuksen. Olen otta-

tömyys neljän ns. paperilehden julkai-

dottaminen tulee entistä paremmaksi.

nut vuoden alusta vastaan puheenjoh-

semiseksi on tosiasia. Talouden sanelema

Marraskuun lopulla Oulussa pidettävien

tajan tehtävät. Ilman toiminnanjohtaja

pakko on perussyy sille, että piirien johto

valtakunnallisten

Markku Holopaisen suostumusta jatkaa

on pohtinut uusia vaihtoehtoja lehden

söjen kokousten jälkeen toimitetaan Poh-

asiantuntijasihteerinä

julkaisemiseksi.

janpojan paperilehti. Oletan, että lehden

tovastuussa kävisi mahdottomaksi.

muuttaminen
Maakunnalliset
ovat

maanpuolustuslehdet

Reserviupseeriliiton

toiminnan-

maanpuolustusyhtei-

vastaamaan

paremmin

ajassa olevia haasteita on useille meistä
epämieluisa asia.

johtaja Janne Kososen mukaan kaikkialla
Suomessa taloudellisissa vaikeuksissa.

Kaipaamme

Internetin käyttö viestinnässä on huomat-

destä sekä kysymykseen, pitääkö Pohjan

tavasti halvempaa. Se on jokapäiväistä ja

Maanpuolustuksen Tukiyhdistyksen olla

merkittävä askel nykyaikaisempaan suun-

reserviläistoiminnasta

taan. Samalla voidaan tehdä nuorennus-

linen ja ulkopuoleinen yhdistys vai voiko

leikkaus lehden ulkoasuun. Sähköinen

se olla reserviläispiirien yhteistyöelin,

lehti mahdollistaa lähes rajattoman si-

joka valitaan piirien päättävissä kokouk-

vumäärän ja tehostaa visuaalisuutta. Itse

sissa? Toiminta ja toiminnan tarkoitus

kukin meistä voi parantaa nettilehden

voisivat säilyä ennallaan tai niitäkin olisi

sisältöä toimittamalla kirjoituksia ja kuvia

mahdollista muokata ajan vaatimusten

päätoimittajalle. Tämä olisi isänmaallista

mukaisesti. Kommentteja ottavat vastaan

yhteisöllisyyttä parhaimmillaan.

päätoimittaja Markku Holopainen [email],

näkemyksiänne

nettileh-

tavallaan

irral-

puheenjohtajana.

toimintani

Esitän

ve-
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oulua
Osuman jälkiä Oulussa
syyskuussa 1942. SA-kuva.

Sota-aikaiset
kuvat julki
Puolustusvoimien Kuvakeskus on julkais-

tää kuvia maa-, meri- ja ilmavoimista

sut 170 000 SA-valokuvaa internetissä.

sekä kotirintamalta ja ne ovat pääosin

Kokoelman nimi on Etulinjasta kotirin-

talvi- ja jatkosodan sekä Lapin sodan

tamalle 1939–1945, ja se on nähtävissä

ajoilta. Osa kuvista on sellaisia, että ne

osoitteessa www.sa-kuva.fi. Kuvamate-

saattavat järkyttää herkimpiä katselijoita.

riaali on kaikkien suomalaisten käytössä
ja kuvia saa julkaista ja käyttää vapaasti.

Puolustusvoimien Kuvakeskuksen kuva-

Kuvia julkaistessa on käytettävä SA-kuva

negatiivien digitointi vei aikaa 3,5 vuotta

Puolustusvoimien

-merkintää.

ja siihen käytettiin kymmenen henkilö-

Kuvakeskusen

työvuotta. Arkiston kuvien tietoja ja kuArkiston kuvat ovat valtaosin Pääma-

vaselosteita on mahdollista edelleen

jan

täydentää ja kommentoida. Puolustusvoi-

alaisten

tiedotuskomppanioiden

TK-kuvaajien ottamia. Kokoelma sisäl-

mat liittää varmistetut tiedot arkistoon.

kuvanegatiiven
digitointi vei aikaa
3,5 vuotta ja siihen käytettiin
kymmenen
henkilötyövuotta.

viihdytysjoukot
Oulun “”Jytyttäret”” esiintyvät viihdytysmatkallaan Laatokan itärannikolla.
Syyskuu 1942. SA-kuva.
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Teksti: Sampo Puoskari

Huippunimiä
Oulun seminaarissa

pääpuhujana Carl haglund
KUVA: Sampo Puoskari

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) järjesti valtakunnallisen
Journalistiseminaarin 3. kesäkuuta Oulussa. Arvovaltaisia luennoitsijoita oli kutsuttu
kuulemaan mediaväen lisäksi joukko alueen sotilas- ja maanpuolustusvaikuttajia
sekä poliitikkoja.
Smith lähestyi esitelmässään Venäjän

Arktinen alue houkuttaa

Oulun kaupungin tervehdysten jälkeen

tilannetta Vladimir Putin johtotähtenään.

ensimmäisenä esiintyi Pohjois-Suomen

Hän oli nimennyt neljä niin sanottua

Kuin jatkeena kaupunginjohtaja Martti

Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri

Putinismin kautta, joissa objektiivises-

Pennasen

Jukka Haaksiala. Hän esitteli puolustus-

tikin tarkasteltuna on koko ajan siirrytty

asiainministeriön

voimauudistuksen nykytilan ja sen vaiku-

demokratiaa

huonompaan

tiläs Hannu Halinen puhui pohjoisen ja

tukset Pohjois-Suomen alueella sekä

suuntaan. Samojen kriteerien kautta on

arktisen alueen vaikutuksesta turval-

uudistettua taistelutapaa.

helppo tulkita myös Venäjän puolustus-

lisuuteen. Halinen esitteli pohjoisien

poliittisia linjauksia, vaikka mitään suoraa

napa-alueen uuden strategisen tilanteen

uhkaa Suomelle ei olekaan näkyvissä.

nyt, kun vesialueiden käyttö muuttuu

Aleksanteri-instituutin

tutkija

Hanna

ajatellen

tervehdyspuheeseen
Arktinen

ulko-

suurlähet-
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Kyberturvallisuus
on myös tärkeä osa
huoltovarmuutta,
josta seminaariyleisö sai heti luennon perään käytännön esimerkin.

JUKKa HaaKSIala

SeMInaaRIvÄKeÄ

KUVA: Juha Jalkanen

KUVA: Ari Vuolteenaho

nen valtio”. Ottajia siis on, mutta etu on

on myös tärkeä osa huoltovarmuutta,

niillä, jotka ymmärtävät oman parhaan-

josta seminaariyleisö sai heti luennon

sa. Tällä hetkellä suurimman potin ovat

perään käytännön esimerkin: juuri ennen

viemässä Norja ja Venäjä. Suomi katsoo ja

puolustusministerin puhetta kaupungin-

odottaa – ja jää pahimmassa tapauksessa

talolta katkesivat sähköt lähes 20 minu-

nuolemaan näppejään jälleen kerran.

utiksi

Säteilyturvakeskuksen

ylitarkastaja

ja

Yhteistyö päivän sana

Oulun yliopiston tutkija Timo Wiander
vapaammaksi jääpeitteen vähenemisen

esitti oman asiansa värikkääseen tyyliin-

Seminaarin

pääpuhujana

myötä.

sä. Kenellekään ei jäänyt epäselväksi,

lustusministeri

kuinka tärkeää kyberturvallisuus on ja että

ajankohtaiskatsauksessaan

Esityksistä jäi sellainen kuva, että arkti-

se lähtee meistä jokaisesta itsestämme.

esiin mitään varsinaisesti uutta. Ylei-

sen alueen tilanteen muuttuminen on

Käytäntö oli näyttävä Wianderin puheet

nen asevelvollisuus on Suomen valinta

Suomelle ja Pohjois-Suomelle suuri mah-

todeksi jo parin viikon kuluttua, kun

ja turvallisuustae, koko maata puolus-

dollisuus, mutta etelävetoinen politiikka

julkisuuteen vuodettiin Yhdysvaltojen

tetaan ja puolustusyhteistyön lisäämistä

ei ole vielä tajunnut sitä tarpeeksi. Jopa

kansallisen turvallisuuspalvelu NSA:n urk-

Pohjoismaiden

huvittavalta tuntuu, että Kiinakin on il-

kimissopimukset Googlen, Facebookin ja

maissut mielipiteenään olevansa ”arkti-

YouTuben palvelimille. Kyberturvallisuus

Carl

oli

Haglund.

kesken

ei

puoHänen
tullut

suunnitellaan.
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..jatkoa edelliseltä sivulta
Venäjän

kiinnostus

Puolustusvoimien

arktista osaamista kohtaan saattaa poikia
vierailuja Jääkäriprikaatiin ja vastavuoroisesti suomalaisten vierailuja Venäjän
pohjoisiin varuskuntiin. Mitään ei ole
vielä sovittu, vaan kyseessä on periaatetasolla oleva ajatus ja yksi mahdollinen
yhteistyökuvio itänaapurin kanssa.

Kutsuvierasseminaarin jälkeen puolustusministeri puhui avoimessa yleisötilaisuudessa, jossa valtiosihteeri Olli-Pekka
Heinonen luennoi valtion johtamisesta
kriisissä. Lopuksi oli vuorossa Oulun vaalipiirin eduskuntapuolueiden kansanedustajien keskustelu, jossa olivat mukana
myös Oulun nuorten edustajiston ONE:n
edustajat Sara Uusimäki ja Julius Norrena.
Kokonaisuudessaan erinomaisen seminaarin saaminen Ouluun oli hieno asia.
Siitä lienee paljolti kiittäminen MTS:n

PUOLUSTUSMINISTERI haglund

puheenjohtajaa Esko Kurvista.

KUVA: Juha Jalkanen

* Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS),
entinen Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunta (HMS)

* Toimii hallinnollisesti
Puolustusministeriössä

* Parlamentaarinen
komitea, joka asetetaan
eduskuntavaalikaudeksi

* Kehittää kansalaisjärjestöjen ja median asiantuntemusta muun muassa
turvallisuuspolitiikasta

* Järjestää seminaareja ja
keskustelutilaisuuksia

* Tekee mielipidetutkimuksia turvallisuus- ja ulkopolitiikasta ja maanpuolustuksesta
* Puheenjohtaja oululainen
kansanedustaja Esko Kurvinen, pääsihteeri Heli Santala ja yleissihteeri Markus
Kinkku

Pohjanpoika 1/2013

KOMMENTTI

Myrsky vesilasissa

MTS:n Journalistiseminaarissa puhunut
puolustusministeri Carl Haglund aiheutti
verkkomedioiden
keskustelupalstoilla
varsinaisen kommenttiryöpyn. Lehdet kirjoittivat – aivan oikein – hänen sanoneen,
että Venäjä on kiinnostunut suomalaisten
kylmäosaamisesta Pohjoisissa varuskunnissa ja Puolustusvoimien harkitsevan
yhteistyön tekemistä. Tästä jokainen
peräkamarin sissi sai aiheen istua näppäimistön ääreen ja ojentaa puolustusministeriä.
Koska olen työskennellyt journalistina,
seuraan medioita ja yleisökirjoittelua varsin kriittisesti. Tällä kertaa nähtiin
valitettavasti jälleen suomalaisen verkkokeskustelun taso, tai pikemminkin
tasottomuus. Kommenteissa hyökättiin
puolustusministeriä vastaan fyysisenä
henkilönä, arvosteltiin hänen kyvykkyyttään toimia tehtävässään varusmiespalvelusta suorittamatta sekä tietysti käytettiin kielipoliittista korttia.

Ja kaikki tämä siksi, että kirjoittajat
oikeasti luulivat, että puolustusministerin
lausunto tarkoitti sitä, että Puolustusvoimat luovuttaisi naapurivaltiolle arktisen
sotilasosaamisensa parhaat käytänteet.
Kirjoituksista sai myös sen kuvan, että
puolustusministeri oli henkilökohtaisesti
mennyt näin lupaamaan.
Kukaan kommentoijista ei ollut itse
paikalla kuulemassa Haglundin puhetta.
Kukaan kommentoijista ei tiedä asiasta
yhtä lehdessä julkaistua lausetta enempää – ei taustoja, ei suunnitelmia, ei edes
harkitun toimenpiteen ajankohtaa tai sen
toteuttamiskelpoisuutta. Itse paikalla olleena voin sanoa, että Haglund esiintyi
vakuuttavasti, joskin poliitikolle tyypilliseen tapaan, mutta mikään hänen esiintymisessään ei ansainnut tietämättömien
kotisohvakriitikoiden purkausta.
Suomalainen verkkokeskustelu on säälittävää. Internet on mahdollistanut lähes

jokaisen mielipiteen julkitulon. Nimettömänä on helppo räkyttää, ja jokainen
tuntuu tietävän kaikesta kaiken. Jokainen
tuntuu myös uskovan kaiken, mitä lukee
ja kuulee medioista. Tai oikeastaan mitä
luulee lukevansa ja kuulevansa.
Tyhjänpäiväinen leukojen louskuttaminen on helppoa. Vastuunkantoon kykenevät vain harvat. Verkkokirjoittelijoiden
kapeilla hartioilla ei pysy se edes torikojusta ostettu t-paita, johon painettu leijonavaakuna haalistuu heti ensimmäisen
konepesun jälkeen.
Sampo Puoskari
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Hiukkavaaran
harjoitusalue ja ampumaradat
säilyvät puolustusvoimilla
Pitkään jatkunut epävarmuus Oulun Hiukkavaaran ampumaratojen kohtalosta
ratkesi toukokuun lopulla alueelle jäävien sotilaiden ja ennen kaikkea maanpuolustusjärjestöjen kannalta myönteisesti. Hiukkaavaaran aluetta koskeva tiedonanto
julkaistiin 27.5.
Pääesikunnan

päätöksellä

20.5.2013

esikunnan,

Pohjois-Suomen

huolto-

puolustusvoimien Oulun Hiukkavaaran

rykmentin esikunnan ja Pohjois-Suomen

harjoitusalue,

johtamisjärjestelmäkeskuksen

mukaan

lukien

ampu-

Myös MPK:n nykyinen toimisto ja koulutustilat sijaitsevat alueella.

vuo-

maradat, säilytetään puolustusvoimien

den 2014 loppuun mennessä. Ouluun

Hiukkavaaran harjoitusalueen merkitys

käytössä

jää

on erittäin tärkeä myös vapaaehtoisten

puolustusvoimauudistuksen

Pohjois-Pohjanmaan

ja

Kainuun

toimeenpanon jälkeen vuodesta 2015

aluetoimisto, joka tarvitsee harjoitus-

eteenpäin.

aluetta ja ampumaratoja kertausharjoi-

Puolustusvoimauudistus

lakkauttaa

Oulusta Pohjois-Suomen sotilasläänin

maanpuolustusjärjestöjen toiminnalle.

tusten, ammuntojen sekä Maanpuolus-

Tiedotteen on lähettänyt Pohjois-Suomen

tuskoulutusyhdistyksen (MPK) ase- ja

sotilasläänin

ampumakoulutuksen

likkö, eversti Matti Karjalainen.

järjestämiseen.

esikunnan

esikuntapääl-

Kuva: Sampo Puoskari
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Maanpuolustusta tukemassa
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Viestintä ja
maanpuolustus

Älkäämme sortuko valittamaan
luopumisen tuskan
ruokkimaa oloa.

Piiripäällikkö
Timo Kesäläinen

Mille tahansa toiminnalle on tunnettuus yksi tärkeä elementti kehitettäessä ja
laajennettaessa toimintaa. Maanpuolustuksenkin osalta tarvitaan viestintää, joka
tavoittaa mahdollisimman monet meistä ja tänä päivänä ehkä korostetusti nuoret.
Mikään instituutio tai toiminta ei voi

löytämään tiensä myös maanpuolustuk-

tumista ja mikä parasta ilmoittautumista

tuudittautua tämän päivän hyvän olon

sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Pohjan-

eri tapahtumiin. Sähköiseen viestintään

perusteella uskoon, että kaikki jatkuu il-

poika on meille pohjoispohjanmaalaisille

meitä on luotsannut suuren kohderyh-

man jatkuvaa työtä samanlaisena myös

yksi tärkeä kanava vaikuttaa ja saada tie-

män nopea ja helppo tavoittaminen sekä

tulevaisuudessa. Työkalut tunnettuuden

toa maakunnan tapahtumista. Sähköisenä

kustannustehokkuus.

lisäämiseksi tulee aika-ajoin uusia ja

julkaisuna se mahdollistaa linkittämisen

voidaan pitää tervetulleena ja maanpuo-

uskaltaa hakea viestinnän avuksi tämän

muihin sähköisiin viestintäkanaviin sosi-

lustuskentän viestinnän ajanmukaista-

päivän välineitä. Tärkeää ei ole se miksi

aalinen media mukaan luettuna ja näin

misena.

uusia työvälineitä otetaan käyttöön vaan

ulottumisen yhä useamman luettavaksi.

se, että niihin tartutaan ja nähdään niissä

Toivottavasti linkittämisten myötä raken-

Meillä on tärkeä joukko veteraaneissa ja

mahdollisuus.

tuu myös tie siirtyä Maanpuolustuskou-

ikääntyvässä maanpuolustusväessä, jotka

lutusyhdistyksen

kurssitarjontasivuille

mielellään edelleenkin näkisivät Pohjan-

Sähköinen viestintä kehittyy päivittäin ja

yhdellä klikkauksella. Tällä tullaan yksink-

pojan paperilehtenä. Nuoremmat ikäpol-

tarjoaa kanavan tavoittaa yhä useampi

ertaistamaan suuresti kursseihin tutus-

vet sen sijaan ovat jo pitkään ihmetel-

Toimenpidettä

Pohjanpoika 1/2013

Kuva: Sampo Puoskari
leet, että miksi meillä ei ole nettiversiona

voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että

Pohjanpoikaa. Muutoksen kypsyttely mo-

me nuoremmat tulostamme netti-Pohjan-

nissa sellaisissa asioissa, joissa on nähty

pojan lähellä oleville ikääntyneille. Sisäl-

turvallisuus vanhassa toimintatavassa,

löllisesti meidän kaikkien tulee tukea

on pitkän tien taivallus. Kaikilla asioil-

mahdollisimman aktiivisesti nettilehden

la on hyvät ja huonot puolensa, mutta

kehittämistä ja sisällön tuottamista. Lu-

aikaansa seuraava järjestötoiminta kyke-

kuisa joukko mielenkiintoisia tapahtumia

nee tekemään toiminnan jatkuvuuden

odottaa toteutumistaan nurkan takana

kannalta oikeita ja tätä päivää edustavia

ja sen myötä kirjoittajia jakamaan tietoa

ratkaisuja.

onnistumisista meille muillekin.

Älkäämme sortuko valittamaan luopumi-

Haetaan voimia kesästä rakentaa maan-

sen tuskan ruokkimaa oloa. Nyt tarvitaan

puolustuskenttää

toimintoja tukemaan ikääntyneemmän

toimimaan kokonaisturvallisuuden hy-

lukijakaartin

väksi – myös uuden Pohjanpojan tar-

Timo kesäläinen

joamin mahdollisuuksin.

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin
piiripäällikkö ja Pohjois-Pohjanmaan
Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö

mahdollisuuksia

tavoit-

taa edelleenkin Pohjanpojan sanoma ja
näin seurata mitä Pohjois-Pohjanmaalla
maanpuolustuskentässä tapahtuu. Tämä

entistä

Tehdään turvallisuutta yhdessä

Thanks for
your service !!

paremmin
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Varautumiskursseille
on kysyntää
Teksti ja kuva: Sampo Puoskari

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri aloitti 60. toimintavuotensa järjestämällä
halukkaille varautumiskurssin, jonka työnimenä oli minimaanpuolustuskurssi.
Halukkaita olikin niin paljon, että kaikille ei kurssipaikkaa riittänyt. Kurssi-idean
alullepanija oli piirin 1. varapuheenjohtaja Timo Uusimäki.
Reserviupseerien
lisuuskurssin

kokonaisuusturval-

otsikkona

oli

Varautu-

minen yhteiskunnan häiriötilanteisiin.

sellainen joskus tulisi, yksittäiset ihmiset

toiminnanjohtaja Janne Kosonen ehdotti

ja esimerkiksi kuntaorganisaatio ovat ryh-

blogissaan 17.10.2012 sijoitustaan odot-

tyneet varautumaan häiriötilanteisiin.

tavien reserviupseerien entistä kohden-

Suomikin on viimeisen kymmenen vuoden aikana joutunut havahtumaan Ruu-

netumpaa käyttöä esimerkiksi kuntien

Tehtäviä sijoitustaan odottaville

susen unestaan, kun erilaiset katastrofit,

varautumistoiminnassa ja väestönsuojelussa.

epidemiat ja väkivallanteot ovat kosket-

Pohjois-Pohjanmaalla tätä on tehty jo

taneet kansakuntaa. Yhteiskunnan tilat

kauan.

on

Oulussa alkuvuodesta järjestetty kurssi

on määritelty uudestaan: vanha ”rauhan

Kempeleen kunta ja siellä hankkeen

oli jaoteltu kolmelle illalle tammi-maa-

aika” ja ”sotatila” ovat saaneet väliinsä

voimanimenä kunnanjohtaja ja ansioitu-

liskuussa. Ensimmäisen tilaisuuden tee-

”yhteiskunnan häiriötilan”. Siinä, missä

nut reserviupseeri Kari Ahokas. Julkisen

mana oli huoltovarmuus energiatuotan-

puolustusvoimat tekee työtä estääkseen

tukensa varautumiskoulutukselle antoi

nossa. Kurssilaiset tutustuivat Toppilan

sotatilan ja reagoidakseen siihen, mikäli

myös Suomen Reserviupseeriliitto, kun

turvevoimalaitoksen toimintaan ja polt-

Parhaimpana

esimerkkinä
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toainemestari Paavo Puolitaival kertoi

Pohjois-Suomen

energiantuotannon varautumisesta.

pelastusylitarkastaja Tom Tallberg kertoi

korvaava

viraston roolista varautumisessa. Pohjois-

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri

Pohjanmaan

harkitsee seuraavan varautumiskurssin

Käytännön viranomaistietoutta

Aluehallintoviraston

Aluetoimiston

päällikkö,

eversti Kimmo Rajala puolestaan kertasi
Toinen

tilaisuus

helmikuussa

pidet-

puolustusvoimien tehtäviä yhteiskunnan

tiin Oulun poliisilaitoksen tiloissa. Polii-

häiriötilanteissa. Tässä kurssin viimeisessä

sipäällikkö Sauli Kuhan ja ylikomisa-

osiossa yhdistyivät luonnollisella tavalla

rio Arto Aution esitelmissä tutustuttiin

alueellisten

poliisin toimintaan, joka on itse asiassa

järjestäjien teemat, ja asiaa olisi riittänyt

jo lähtökohtaisestikin varautumista pa-

annettua aikaa enemmän.

kurssikokonaisuudesta

yksi

kertausharjoitusvuorokausi.

järjestämistä syksyllä.

maanpuolustuskurssienkin

Kurssille osallistui

himpaan sekä kuultiin tulevasta poliisin
organisaatiouudistuksesta.

netään

Luentojen

Kurssille osallistui 25 reserviupseeria

päälle saatu poliisin varustuksen esittely

ja kurssi tuli täyteen vain parissa tun-

aseineen oli illan kohokohta, ja reservi-

nissa. Se kertoo osaltaan tämänkaltaisen

ja kurssi tuli täyteen

upseerit osoittivat siinä aidon sotilaal-

koulutuksen tarpeellisuudesta ja kiin-

vain parissa tun-

lisen kiinnostuksensa kalustoon.

nostavuudesta, sillä kurssilaisten lisäksi
moni taho ilmoitti halukkuutensa tulla

Maaliskuussa Lääninhallituksen talossa

luennoitsijaksi.

Kurssilaisille

myön-

25 reserviupseeria

nissa.
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Vapaaehtoinen maanpuolustustyö

murroksessa?

Kuva: Markku Holopainen

Petteri Närä
Oulun Reserviupseerikerho
Puheenjohtaja

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö uudistuu siinä missä muukin yhteiskunta. Vaikka
näyttääkin välillä siltä, että olemme pelkkiä kyytiläisiä tässä kehityksessä, niin
johonkin me sentään voimme vielä itsekin vaikuttaa.
Muutoksiin meitä pakottaa raha ja yhdis-

kaikkien arkea ja tulevaisuutta.

tysaktiivisuuden määrä, lähinnä molem-

tumien lopettamista tai joissakin tapauksissa toimintojen ulkoistamista. Ulkoista-

pien puute. Kustannusten nousu on siir-

Kustannusten nousun vastakkaisella

minen taas tarkoittaa ostettuja palveluita

tänyt nyt Pohjanpojankin nettiin. Nettiin

puolella on talkootyön merkityksen kas-

eli kustannusten nousua. Otan tähän esi-

ja sähköposteihin perustuu myös ORUK:n

vaminen.

yhdistysaktiivisuuden

merkkinä vaikka Rokuli-majamme. Maja

oma tiedotus. Tämä kaikki johtuu kohon-

määrää nimeän tässä talkootyöksi. Työksi,

tarvitsee koko ajan huoltoa ja ylläpito-

neista kustannuksista ja toisaalta verkon

jota tehdään pyyteettä ilman palkkiota,

toimia. Samalla kun talkooväki on vähen-

tarjoamasta tehokkuudesta. Sähköinen

maanpuolustusaatteen hyväksi. Talkoo-

tynyt, eikä kaikkia tarvittavia asioita voida

maailma valitettavasti tarkoittaa myös

laiset kantavat oman vapaaehtoisen pa-

enää itse hoitaa, on edessä palveluiden

sitä etteivät kaikki, lähinnä vanhimmat

noksensa yhteiseen kekoon. Nyt jos näitä

ostaminen. Majan ylläpidollisen omakus-

jäsenemme, saa tietoa tapahtumistamme.

aktiiveja ei enää olisikaan, se tarkoittaisi

tannushinnan noustessa, kustannukset

Sähköinen maailma on kuitenkin meidän

joidenkin yhdistystoimintojen ja tapah-

siirtyvät majavuorokauden hintaan.

Tätä
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Kuva: Sampo Puoskari

ROKULIN RANTASAUNA
Rokulin kuluja on onnistuttu karsimaan aktiivisten talkoolaisten myötä

Mutta tämän osalta meillä on vielä

Ovatko

osallis-

osallistujien joukko saa yksittäiset tapah-

mahdollisuuksia,

puutalkoilla

ja

nii-

tujamääriin sitten tapahtumien väärät

tumat toimimaan. Yhteistyöllä saamme

hin

osallistumisella

on-

ajankohdat, väärä sisältö, tapahtumien

myös kustannukset paremmin katettua.

kurissa.

liian suuri määrä, työkiireet, laiskuus vai

Hyvää kesää.

aktiivisella

nistumme

pitämään

hinnat

syinä

kaventuneisiin

se, että vähentynyt vapaa-aika halutaan
Jos tarkastellaan talkootyötä enempi

viettää perheen parissa. Tähän laatu-

henkiseltä

kantilta,

ajan viettoon olemme tarjonneet koko

osa meidän jäsenistämme tekee työtä

perheen tapahtumaa mm. Rokuli-majan

yhdistyksemme

in-

talkoiden yhteydessä. Se ei keväällä

nostuksesta ja halusta edistää kerho-

toiminut, mutta kokeilemme sitä syksyllä

toimintaamme. Onnistuneet tapahtumat

vielä toistamiseen.

ja

aatteelliselta

hyväksi

omasta

tuovat hyvän mielen. Tärkeä kysymys
tässä onkin, kauanko nämä aktiivit jaksa-

Tätä yhdistysaktiivisuuden ja tapahtu-

vat puuhata tapahtumien kimpussa, jos

miin osallistujien määrää voimme kasvat-

osallistuminen yhteisiin tapahtumiin ei

taa jatkamalla ja tehostamalla yhteistyötä

kiinnosta eikä osallistujia ole.

alueen muiden maanpuolustusyhdistysten kanssa. Riittävän laaja potentiaalinen
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Kerhon 2013
ampumaratavuorot

Hiukkavaarassa
Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pistooli- että kivääriradoilla. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää omia tai kerhon aseita.
Ampumavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammuntakäytännöistä löydät yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta www.oruk.fi
Lisätietoja: matti.kuonanoja@oruk.fi

Tervetuloa mukaan!

ORUK 2013

Hallitus
Puheenjohtaja		
Varapuheenjohtaja
Sihteeri			
Ampumaupseeri		
Perinneupseeri		
Talousupseeri		
Urheilu-upseeri		
Tiedotusupseeri		
Jäsenupseeri		

Petteri Närä		
Ari Vuolteenaho 		
Ane Ahnger		
Matti Kuonanoja 		
Jari Maljanen		
Markku Mikkonen
Sampo Mattila		
Jarmo Korhonen		
Harri Häll			

040 717 4487
044 5446 202
040 556 1130
050 588 1208
0500 694 854
040 482 6531
040 537 3211
050 330 6579
040 547 3780

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi
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Kuntokortti
Reserviläisurheiluliitto (Resul) on siirtynyt sähköiseen kuntokorttijärjestelmään.
Jokainen jäsen voi merkitä kuntosuorituksensa sähköiseen kuntokorttiin
osoitteessa www.resul.fi.
Reserviläisliikunnan yksi keskeinen teh-

Oruk kannustaa jäseniään säännölliseen

tettä keränneet palkitaan mestariluokan

tävä on ylläpitää ja kehittää jäsenistönsä

liikuntaharrastuksen ylläpitoon palkitse-

mitalilla ja 15 kertaa yli 150 pistettä

maanpuolustustaitoja.

Maanpuolustus-

malla vuosittain aktiivisimmat kuntoilijat.

keränneet suurmestariluokan mitalilla.

taitoihin kuuluvat fyysinen kunto ja kent-

Viisi eniten kuntopisteitä kerännyttä

tätaidot. Kenttätaitoja ovat suunnistus-,

palkitaan

ampuma-, kartanluku-, tulenjohto-, joh-

yh-teydessä. Lisäksi 5 kertaa yli 150 pis-

tamis- ja vaellustaidot.

vuosittain

kevätkokouksen
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Maanpuolustusjuhla
Kempeleessä

aloitettiin

Puolustusvoimien tervehdyksen toi evl

aamulla Kempeleen keskustassa sijait-

Reima Vanhanen, reserviläisten terveh-

sevassa Vapaudenpuistossa, jossa ohjel-

dyksen Tarmo Turunen ja seurakunnan

massa oli seppeleenlasku ja sen suorit-

tervehdyksen Vesa Äärelä. Pohjan Soti-

tivat veteraanit Pentti Junttila ja Martti

lassoittokunta ja Pohjan laulu esittivät

Kempeleen reserviupseerit, reserviläiset,

Mustakangas. Tilaisuutta juhlisti alueen

yhdessä ja erikseen useita isänmaalli-

Kempeleen kunta ja seurakunta järjestivät

reserviläisten kunniavartio.

sia kappaleita. Sotilassoittokuntaa johti

JUHlavaRTIO
Kuva: Outi Tuomivaara

Lippupäivän

juhlallisuudet

perinteisen Maanpuolustusjuhlan Kem-

musiikkikapteeni Jaakko Nurila ja Pohjan

peleen Kokkokankaan seurakuntakodissa

Maanpuolustusjuhlat

4.6.2013. Paikalle oli saapunut runsaasti

runsaan musiikkitarjonnan ja juhlapuhei-

juhlijoita ja kaikkien mieltä lämmitti alu-

den muodossa. Kempeleen kunnan ter-

een veteraanien osallistuminen tähän

vehdyksen toi valtuuston puheenjohtaja

arvokkaaseen tilaisuuteen. Juhlassa oli

Jarmo Haapaniemi, joka puheessaan

edustettuna myös alueemme korkeinta

korosti

sotilasjohtoa.

nettä ja erinomaista yhteistyötä kunnan,

jatkuivat

Maanpuolustusjuhlan

illalla

perin-

seurakunnan ja reserviläisten kanssa.

laulua Mihkel Koldits.
Pentti Mellenius, Martti Mustakangas,
Antti Junttila ja Matti Korjonen viihtyivät
Kempeleen maanpuolustusjuhlassa
Kuva: Rita Kumpulainen
Pohjan sotilassoittokunta esiintyi maanpuolustus juhlassa musiikkikapteeni
Jaakko Nurilan johtamana.
Kuva: Rita Kumpulainen

Pohjanpoika 1/2013
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Toimintakalenteri
HEINÄKUU 2013
Vahvasti ampumapainoitteinen heinäkuu tuo mukanaan useita harjoitus- ja
kilpailupäiviä.

PalvelUSaMMUnTa

06

Palvelusammunta 1-4 PM, Hiukkavaara (kilpailu)

KIlPaIlUT RanTSIlaSSa

22

Pistooli 22cal ja sotilaspistooli, Rantsila
(kilpailu)

SaKen CUP 4
Saken Cup 4, Kempele (kilpailu)

24
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ORUK avOIMeT

28

ORUK avoimet harjoitukset, kivääri 150 m,
Hiukkavaara (harjoitus)

OUlUReS avOIMeT

31

OuluRES avoimet harjoitukset, pistooli,
Hiukkavaara (harjoitus)

TaPaHTUMaT HeInÄKUU 2013
Heinäkuu
3.
6.
14.
17.
22.
24.
28.
31.

OuluRES avoimet harjoitukset, pistooli, Hiukkavaara (harjoitus)
Palvelusammunta 1-4 PM, Hiukkavaara (kilpailu)
ORUK avoimet harjoitukset, pistooli 25 m, Hiukkavaara (harjoitus)
OuluRES avoimet harjoitukset, kivääri, Hiukkavaara (harjoitus)
Pistooli 22cal ja sotilaspistooli, Rantsila (kilpailu)
Saken Cup 4, Kempele (kilpailu)
ORUK avoimet harjoitukset, kivääri 150 m, Hiukkavaara (harjoitus)
OuluRES avoimet harjoitukset, pistooli, Hiukkavaara (harjoitus)
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Toimintakalenteri
ELOKUU 2013

laKeUS CUP 1

05

Lakeus Cup 1, Lumijoki (kilpailu)

vUORI 2013

20

20.-22. 8.
Vuori 2013, 3 eri kurssia,
Haapajärven varikko

OUlanKaJOTOS
24.-25.8.
Oulankajotos, Kuusamo
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OUlUReS avOIMeT

28

OuluRES avoimet harjoitukset, pistooli,
Hiukkavaara (harjoitus)

POHJan PaRTIO

30

TaPaHTUMaT elOKUU 2013
Elokuu
3.
5.
11.
14.
20.-22.
24.-25.8.
28.
30.8.-1.9

PM pienois- ja isopistooli sekä pienoiskivääri, Hiukkavaara (kilpailu)
Lakeus Cup 1, Lumijoki (kilpailu)
ORUK avoimet harjoitukset, pistooli 25 m, Hiukkavaara (harjoitus)
OuluRES avoimet harjoitukset, kivääri, Hiukkavaara (harjoitus)
Vuori 2013, 3 eri kurssia, Haapajärven varikko
Oulankajotos, Kuusamo
OuluRES avoimet harjoitukset, pistooli, Hiukkavaara (harjoitus)
Pohjan Partio
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Lippujuhlapäivän ylennykset
Pohjois-Suomen sotilasläänissä
MaJURIKSI

Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat PohjoisSuomen reservin upseerit 4.6.2013

Vesa Schutskoﬃa onnittelemassa
everstiluutnantti Kimmo Rajala
KUVA: Timo Kesäläinen

SOTILASARVOON:
MAJURI

SOTILASARVOON:
KAPTEENI

SOTILASARVOON:
INSINÖÖRIKAPTEENI

Itälahti Kari Antero Oulu

Kalmari Mika Sakari Liminka

Niemelä Kari Juhani Oulu

Mettovaara Kari Juhani Oulu

Kivistö Kari Jaakko Oulu

Posti Harri Arvi Sakari Oulu

Moilanen Teemu Otso S. Oulu

Schutskoﬀ Vesa Petteri Oulu

Vanhamäki Vesa Tapio Muhos
Ylilauri Matti Veikko Liminka
Ylitalo Juha Matti Muhos

Pohjanpoika 1/2013

SOTILASARVOON:
YLILUUTNANTTI
Guttorm Tomi Kristian Oulu
Koski Ari Matti Oulu
Leppänen Ari-Pekka J. Rovaniemi

Pohjois-Suomen sotilasläänin komentaja
kenraalimajuri Jukka Haaksiala on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat
4.6.2013

Malkamäki Vesa Einari Oulainen
Määttä Juha Matti Oulu
Suutari Lauri Tapani Haapavesi
Turtinen Henri Juhani Ii

SOTILASARVOON:
YLILUUTNANTTI (ME)

SOTILASARVOON:
VÄÄPELI

Kurunlahti Pekka Johannes Oulu

Manninen Tero Tapani Oulu

Mannermaa Jukka Väinö T.

Mikkonen Esa Pekka

Kempele

Siltala Juha Olavi Oulu

Mikkonen Antti Vihtori Oulu
Montonen Jouni Oskari Ulkomaat

Kaján Eva Anneli Oulu

SOTILASARVOON:
LÄÄKINTÄYLILUUTNANTTI
Kärppä Mikko Sakari Liminka

Käyhkö Ilkka Mikael Oulu

SOTILASARVOON:
YLIKERSANTTI

Oinas Arto Sakari Oulu

Heikkinen Ismo Pekka S. Oulu

Pöyhtäri Tuomas Mikael Oulu

Kantanen Teemu Paavo K. Oulu

Tuomaala Janne Petteri Oulu

Kiviniemi Tatu Hermanni Tyrnävä

Viitanen Jyrki Lauri Raahe

Piekkola Matti Olavi Oulu

SOTILASARVOON:
LUUTNANTTI

Kukkohovi Ismo Antero Liminka

Heikkinen Ville Tapio Muhos

Laikola Tuomo Matti Oulu

SOTILASARVOON:
ALIKERSANTTI

Karvonen Teemu Arijoutsi Oulu

Liimatainen Marko Kalervo Oulu

Härkönen Jari Juhani Oulu

Komulainen Mikko Sakari Oulu

Louhia Juha Ilmari Kuusamo

Järvinen Janne Juhani Oulu

Linna Jaakko Juha Johannes Oulu

Lämsä Ville Veikko Oulu

Lahdenperä Pentti Juhani Oulu

Retsu Aapo Johannes Oulu

Mikkola Pekka Juhani Oulu

Säkkinen Marko Kalevi Kuusamo

Silvola Harri Johannes Oulu

Penninkangas Heikki S. Oulu

Tuomiranta Tomi Matti Oulu

Riekkinen Lauri Antero Oulu

Viita Antti Einari Oulu

Seppänen Pekka J. Taivalkoski

SOTILASARVOON:
KORPRAALI

Ylilauri Heikki Tapani Oulu

Soininen Janne Tapio Oulu

Kaivola Juha Tapani Kempele

Tikanmäki Matti Veikko Oulu

Kylänlahti Laura Annukka Oulu

SOTILASARVOON:
LUUTNANTTI (ME)

Kyllönen Toni Olavi Oulu

Kähkönen Asko J. Kempele
Liikanen Timo Juhani Tyrnävä

Paaso Joni Ensio Oulu

SOTILASARVOON:
KERSANTTI

Vestman Antti Tapani Oulu

Heikkilä Heikki Matias Oulainen

Nortamo Jani Kaarlo T. Liminka

Jaamala Lauri Sakari Oulu

Säily Sauli Sakari Kempele

SOTILASARVOON:
LÄÄKINTÄLUUTNANTTI

Kaakinen Markku Olavi Oulu

Vaikkanen Ville-Veikko Oulu

Karihtala Petri Jukka T. Oulainen

Vehkaoja Harri Olavi Oulu

Ebeling Matti Robert J. Oulu

Kilpiö Matti Henrik Oulu
Korpela Antti Miiro H. Oulu

Liimatainen Arto Juhani Oulu

27

28

Pohjanpoika 1 / 2013

Oulun malli palkittiin
Majuri Juha Taskinen
Pohjois-Pohjanmaan aluetoimisto

-hankkeessa on vuodesta 2009 asti tuettu kutsuntaikäisiä miehiä eri vaiheissa
ja erilaisissa elämän ongelmatilanteissa

Turussa 15.-16. 5. järjestetyillä Terveyden

Arvioinnissa

varhaisen

Oulun kaupungin ammattilaisista koos-

ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakun-

puuttumisen lisäksi innovatiivisuutta ja

tuvan monialaisen joukon turvin, osana

nallisilla Terve-SOS päivillä palkittiin

hyödynnettävyyttä sekä “Kohti huomista

Miehestä mittaa -hanketta, MOPO-tut-

yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan alue-

luovasti ja vastuullisesti” -teemaa.

kimus- ja kehittämishanketta ja Aikalisä!

painotettiin

toimiston kanssa tekevä Oulun nuoren
miehen kohtaamishanke.

–toimintamallin käyttöönottoa. KutsuntoTunnustus jaetaan poikkeuksellisen on-

jen yhteydessä on kerätty laaja aineisto

nistuneelle, esimerkilliselle tai valtakun-

oululaisten nuorten miesten terveyteen,

Palkinnon kriteereinä olivat innovatii-

nallisesti merkittävälle innovatiiviselle

hyvinvointiin, kulttuuriin ja elintapoihin

visuus ja luovuus; toimivuus, tuottavuus,

sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-,

liittyvistä tekijöistä ja sen pohjalta moni-

vaikuttavuus ja vastuullisuus; hyödyn-

kehitys- tai kokeiluhankkeelle.

alaisella yhteistyöllä ja ennen kaikkea

nettävyys ja yleistettävyys; ehdotuksen
laatu.

nuorten itsensä kanssa on kehitetty uuden
Oulun

nuoren

miehen

kohtaaminen

tyyppistä aktivoivaa palvelukonseptia,
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joka hyödyntää nuorille tuttuja teknolo-

toimintatapojen ja niiden vaikutusten

gioita. Nuorten osallistamiseen on kou-

arvioinnissa.

lutettu laaja toimijaverkosto ja kehitetty
nuorten palveluita ja prosesseja. Palve-

Pohjois-Pohjanmaan aluetoimiston kan-

lukonseptia voidaan hyödyntää nuorten

nalta kokonaishanke on taloudellinen

miesten

ratkaisu nuorten hyvinvoinnin selvit-

terveellisten

edistämisessä.

elämäntapojen

Tutkimuksesta

saata-

tämisessä sekä lisäämisessä. Hankkei-

vaa tietoa voidaan hyödyntää nuorten

den

aikuisten

edistämiseksi

juurruttamiseksi pysyviksi käytänteiksi

sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-

aluetoimisto tekee jatkuvaa yhteistyötä

tilaisten koulutuksessa, tutkimuksessa ja

hankkeiden edustajien kanssa. Saatuja

päätöksenteossa.

tietoja, taitoja ja kokemuksia on esitelty

hyvinvoinnin

aikaan

saamien

kokemusten

vuosien aikana muun muassa Puolus-

kutsunnat
Kuva vuoden 2009 kutsunnoilta, Mopo
tuningista, jossa kutsunnanalaisilla on mahdollisuus testata oma fyysinen kuntonsa.
Kuvassa mitataan käden puristusvoimaa.
KUVA: Puolustusvoimat/Heidi Similä

Hankkeessa saa-

Hanketta ovat toteuttaneet Oulun kau-

tusvoimien

punki, Oulun Diakonissalaitoksen Lii-

alueellisen

kuntalääketieteellinen Klinikka, Oulun

tapaamisessa, paikallisessa lehdistössä

yliopisto, Virpiniemen liikuntaopisto ja

kutsuntojen yhteydessä, Pohjois-Pohjan-

Puolustusvoimat. Hankkeen päärahoit-

maan

tajat ovat opetus- ja kulttuuriministeriö,

yhteydessä, Puolustusvoimien operaatio-

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tekes,

päällikölle ja Maavoimien komentajalle

Euroopan sosiaalirahasto ja Sotilaslääke-

kutsuntojen tarkastusten yhteydessä sekä

tieteen keskus.

Pohjois-Suomen

Ruotuväki-uutislehdessä,
lehdistön

päätoimittaja-

kansanedustajien

informoinnin

sotilasläänin

komen-

tajistolle. Hanke kokonaisuutena on saaPalkintoraadin mukaan hankkeen eri-

nut kaikissa tilaisuuksissa erittäin posi-

tyisinä vahvuuksina olivat sen kohderyh-

tiivisen vastaanoton ja erityisesti alusta-

mä, nuoret miehet, ja sen systemaat-

vat tutkimustulokset johtopäätöksineen

tinen ote nuorten miesten syrjäytymisen

ovat herättäneet kiinnostusta. Se on

ehkäisyyn osana kutsuntoja. Hankkeessa

yleisesti hyväksytty ja käytössä jatkos-

saavutetaan

sakin

vuosittain

kokonainen

Oulun

kutsunnoissa.

Hanketta

nuorten miesten ikäryhmä, joka muuten

voidaan mallintaa tarvittaessa valtakun-

jää usein erityisesti terveyspalvelujen

nallisesti. Nuorten miesten ja toki myös

kokonainen nuorten

saavuttamattomiin. Hankkeessa myön-

naisten syrjäytymisen ehkäisy on yhteis-

miesten ikäryhmä,

teistä oli myös nuorten miesten kannus-

kunnallisesti

taminen omaehtoiseen elämänhallintaan

nuorille - mahdollisuuksia on!

vutetaan vuosittain

joka muuten jää
usein erityisesti
terveyspalvelujen
saavuttamattomiin.

esimerkiksi

keskittämällä

merkittävää.

Viestimme

palveluita

matalan kynnyksen Byströmin talolle, jos-

TERVE-SOS-tapahtumassa

sa eri hallintokuntien työntekijät löytyvät

16.5.2013 jaetut palkinnot olivat kukin

samasta toimipisteestä. Tässäkin hank-

2 000 euroa.

keessa oli oivallettu tutkimuksen hyöty

Turussa
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Tulta ja liikettä kosteissa olo
Tuli ja liike -toimintapäivä houkutteli säästä huolimatta yksitoista innokasta reserviläisaktiivia lauantaina 15.6. Hiukkavaaraan. Ohjelmassa oli toiminnallinen harjoituspäivä, jossa kumpikin joukkue pääsi kokeilemaan taitojaan ja taktiikkaansa
käytännössä.
Harjoituksessa joukoilla oli käytössään
värikuula-aseet,

joten

tapahtumassa

voitiin oikeasti harjoitella taistelutehtäviä. Palautteessa mainittiinkin muun
muassa, että oli hyvää, että osumat tuntuivat. Osuman saanut joutui hakeutumaan
omalle sidontapaikalleen, jossa osuma
ja sen laatu kirjattiin ylös ja väri pestiin
pois. Sen jälkeen soturi pääsi jälleen liittymään taisteluun.

Harjoituksen tukikohta oli Hiukkavaaran
Paviljonki, jossa oli tehtävien jako, varusteiden koulutus ja kuittaus, ruokailu
ja loppupuhuttelu. Itse toiminta tapahtui
ampumaradan maastossa. Komentopaikka oli villikarjuradan pysäköintipaikalla.

01

02
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oissa

Teksti ja kuvat: Sampo Puoskari

Tavoitteena asiakirjat
Hyökkäävän joukkueen tehtävänä oli

Harjoitukseen osallistuttiin innokkaasti,

enemmän väkeä, sillä valitettavasti kol-

saada haltuun tärkeitä tietoja sisältävä

vaikka koko päivän jatkunut tihkusade

mannes ilmoittauneista jätti saapumatta

asiakirjakassi, joka oli merkitty oranssilla

teki olosuhteista vähemmän miellyttävät.

paikalle.

lipulla. Toisen joukkueen tehtävänä oli

Tapahtuman henki säilyi kuitenkin sekä

tietysti puolustaa sitä. Iltapäivällä teh-

taistelijoilla että järjestäjillä hyvänä, ja

Toimintapäivän järjestelyistä vastasivat

tävät vaihtuivat, joten jokainen pääsi

kaikki saivat oppia seuraavaa kertaa var-

Oulun, Kempeleen ja Haukiputaan Re-

hyökkäämään ja puolustamaan.

ten. Tapahtuma olisi kaivannut mukaan

serviupseerikerhot, Pohjois-Pohjanmaan
Rerserviupseeripiiri ja MPK. Harjoituksen
pääsunnittelusta ja johtamisesta vastasi

03

Petteri Närä ja operatiivisesta johtamisesta Ari Vuolteenaho.

01 Aamun ohjeet ja tehtävänjako
Hiukkavaaran Paviljongilla.

02 Komentopaikalla oltiin tyytyväisiä. Vasemmalta Jarmo Korhonen,
Petteri Närä, Sari Rinne, Timo Kesäläinen
ja Ari Vuolteenaho.

03 Tärkein lenkki on muonitus ja
siitä vastasi jälleen kerran Eija Niemelä.

04 (seuraava aukeama)
Aseet on kohdistettu ja harjoitus on
valmiina alkamaan.

05 (seuraava aukeama)
Vihreän joukkueen taisteluvarustusta.

06 (seuraava aukeama)
Osuman saanut käy ilmoittautumassa sidontapaikalla, pesee värikuulan osuman
pois ja nauttii ansaitun mukillisen vettä.
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Ahokas
siviilityöstä reserviin

Kempeleen kunnanjohtaja VTM, HTL, kun-

varautumisen kehittäminen. Karin asian-

tiloissa

nallisneuvos ja majuri (res) Kari Ahokas

tuntemusta on hyödynnetty useissa kun-

työpaikalta Kempeleen reserviupseerien

jäi eläkkeelle Kempeleen kunnanjohtajan

tien poikkeusolojen kehittämishankkeis-

puheenjohtajan Timo Uusimäen ja res.

tehtävistä 17.6.2013. Pitkän ja ansiokkaan

sa ja häntä voidaankin kutsua alan

RAU puheenjohtajan Tarmo Turusen kyy-

hallintomiesuran viimeinen työtehtävä

pioneeriksi Suomessa. Ansioluettelossa

dittämänä museoajoneuvolla. Ahokkai-

oli Kempeleen kunnanjohtajana toimimi-

on useita vastuullisia tehtäviä reservi-

den kauniissa kodissa MPK:n piiripäällikkö

nen. Kari Ahokkaan aikakaudella Kem-

upseeriliitossa,

reserviupseeripiirissä,

Timo Kesäläinen piti hienon puheen, jos-

pele kehittyi voimakkaasti ja on monien

MPK:ssä ja useissa muissa merkittävissä

sa Timo muistutti tehdyistä töistä, mutta

mittareiden mukaan Pohjois-Pohjanmaan

maanpuolustusorganisaatioissa.

lisäsi Pohjois-Pohjanmaan reserviläisten

menestyneimpiä kuntia.

ja

juhlallinen

poistuminen

tarvitsevan aktiivista eläkeläistä
Viimeisen työpäivän arvokkuutta lisäsi

Kari Ahokkaan sydäntä lähellä ovat maan-

Pohjan

puolustus- ja veteraanityö sekä kuntien

esiintyminen Kempeleen kunnantalon

Sotilassoittokunnan

osaston

Pohjanpoika 1/2013

Teksti ja kuvat: Timo Uusimäki

Tervehdys

kotia kohti

Kari Ahokas ja sotilassoittajat

Kunnanjohtaja kuljetettiin Kuplalla kotiin
viimeisen työpäivän jälkeen.
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Puolustusvoimauudistus
Oulun varuskunnassa
Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (UTVA) tasavallan
presidentin puheenjohdolla teki 8.2.2012 päätöksen puolustusvoimauudistuksesta.
Uudistuksella varmistetaan puolustusvoimien toimintakyky vuodesta 2015 ja saadaan
aikaan kokonaisuus, jossa yhtäältä rahoitus ja toisaalta puolustusvoimien tehtävät,
koko sekä jokapäiväisen toiminnan ylläpidon kustannukset ovat tasapainossa.

Oulun varuskunnan päällikkö
Eversti Matti Karjalainen

Oulun varuskunnassa on nyt eletty

lisesti haikeaa. Silti voimme iloita siitä,

puolitoista vuotta tietäen, että toiminta

että soittokunnan ammattitaito ei häviä

Hiukkavaarassa supistuu merkittävästi

mihinkään, vaan se siirtyy soittajien mu-

vuoden 2014 loppuun mennessä. Oulus-

kana heidän uusille sijoituspaikkakunnil-

sa toimivat Pohjois-Suomen sotilasläänin

leen.

esikunta, Pohjois-Suomen huoltorykmentin esikunta ja Pohjois-Suomen johtamis-

Muutoksessa

järjestelmäkeskus lakkautetaan. Vuoden

toteuttamaan hyvän työnantajan peri-

2015 alusta Ouluun jää Pohjois-Pohjan-

aatteita.

maan ja Kainuun aluetoimisto, joka toimii

henki-löstösuunnittelu

Suurin osa Oulussa

Kainuun prikaatin alaisuudessa. Puolus-

Jokaiseen joukkoon on nimetty tukikoor-

nyt palvelevasta

tusvoimien työntekijöiden määrä Oulun

dinaattoreita, jotka tukevat henkilöstöä

varuskunnassa vähenee nykyisestä noin

muutoksessa.

henkilöstöstä tulee

puolustusvoimat

Avainasemassa

ovat

ja

pyrkii

hyvä

tukitoimet.

200:sta noin 20:een.

sijoittumaan puo-

Koko

järjestettiin alkusyksystä 2012 kysely,

puolustusvoimauudistuksen

jolla kartoitettiin halukkuuksia tuleviin

palvelukseen

vaikutus on Pohjan sotilassoittokun-

palveluspaikkoihin sekä henkilöstön eri-

muualle Suomeen

nan lakkauttaminen jo tämän vuoden

tyisosaamista. Kyselyn tulokset pyrittiin

lopussa. Omasta ylpeyttä herättävästä

huomioimaan henkilöstön sijoittelussa

soittokunnasta luopuminen on luonnol-

niin pitkälle kuin mahdollista.

reettinen

ensimmäinen

henkilöstölle

konk-

lustusvoimien

Hiukkavaarassa

puolustusvoimien
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Kevään

aikana

toteutettiin

vielä

asenteella.

Myllerryksen

keskelläkin

täydentävä tehtävänhaku. Senkin jälkeen

olemme jopa onnistuneet parantamaan

osalle henkilöstöstä ei ole kyetty osoit-

varuskunnan työilmapiiriä.

tamaan uutta tehtävää. Näiden henkilöiden asema tarkentui muutoksen koh-

Nyt voimat on keskitettävä tulevaisuu-

teena olevasta irtisanomisuhan alaiseksi.

den

Heille tarjolla olevien tukitoimien valikoi-

uudistus on hyvässä vauhdissa ja etenee

ma lisääntyi entisestään. Näistä mainit-

suunnitelmien mukaan. Uskon, että me

takoon mm. palkkavarojen siirtäminen

kaikki ymmärrämme muutoksen tarpeel-

muualle valtionhallintoon sekä henkilön

lisuuden ja sen, että se pyritään toteut-

siirtäminen määräajaksi toisen työnanta-

tamaan kaikkien osapuolien kannalta

jan palvelukseen.

parhaalla mahdollisella tavalla. Muutok-

rakentamiseen.

Puolustusvoima-

sessa ketään ei jätetä yksin.
Suurin osa Oulussa nyt palvelevasta hen-

Mikäli

kilöstöstä tulee sijoittumaan puolustus-

voimaan

voimien palvelukseen muualle Suomeen,

eläkeoikeuden

työntekijällä
astuessa

on

muutoksen

korkeintaan

vuosi

Lopuksi kerrottakoon vielä hyviä uuti-

on

sia. Toukokuun lopulla saatiin Pohjois-

pääasiassa Sodankylään, Rovaniemelle,

hänellä mahdollisuus jäädä palvelemaan

Suomen ja Oulun seudun vapaaehtoisen

Jyväskylään, Tampereelle ja Joensuuhun.

ylivahvuuteen. Tätäkin mahdollisuutta

maanpuolustuksen kannalta merkittävä

Heille on jo järjestetty tutustumiskäyn-

Oulussa tullaan hyödyntämään.

päätös: Hiukkavaaran ampumaradat ja

saavuttamiseen,

tejä tuleville palveluspaikkakunnille.

harjoitusalue pysyvät puolustusvoimilla.
Mikäli irtisanomisuhan alainen henki-

Päätöstä Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-

Ihan kaikille työpaikkaa puolustusvoimis-

lö päättää irtisanoutua itse puolustus-

nuun aluetoimiston tarkasta sijainnista

ta ei yrityksistä huolimatta kuitenkaan

voimien palveluksesta, voidaan hänelle

odotetaan vielä. Ensisijainen vaihtoehto

löydy. Henkilöt, joille ei kuluneen tal-

myöntää irtisanoutumiskorvausta. Tämä

on Hiukkavaara.

ven henkilöstösuunnittelussa löytynyt

harkitaan kuitenkin tapauskohtaisesti.

tehtävää vuoden 2015 kokoonpanosta,
määriteltiin ”muutoksen kohteena ole-

Meidän puolustusvoimissa palvelevien

viksi”. Heidän käyttöönsä avautui erilai-

on pitänyt opetella toimimaan organisaa-

sia tukimuotoja, kuten työllistymisen

tiossa, joka on jatkuvan muutoksen alla.

tukeminen myöntämällä virkavapaata tai

Se ei aina ole helppoa eikä välttämättä

työstä vapautusta puolustusvoimien pal-

kovin mukavaakaan. Tiiviistä työyhtei-

veluksesta sekä osaamisen kehittämisen

söstä saa kuitenkin voimia.

tukeminen esimerkiksi lyhyillä koulutusjaksoilla. Osa henkilöstöstä ilmoitti

Tuleva muutos on varmasti painanut

jo halukkuuskyselyssä, ettei ole valmis

jokaisen varuskuntalaisen mielessä, olipa

siirtymään

paikkakunnalle.

oma kohtalo mikä tahansa. Varuskun-

Lähtökohtaisesti heille ei myöskään ole

nan päällikkönä voin kuitenkin todeta

tarjottu työpaikkaa muualta.

ylpeänä, että työtehtävien hoitoa on si-

toiselle

itä huolimatta jatkettu tinkimättömällä
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Teksti ja kuva: Seppo Suhonen

Pohjan
Pioneerikilta palkittiin
Pohjan Pioneerikilta ry palkittiin vuoden kiltana MPKL
ry:n liittokokouksessa Helsingissä

Pohjan
Pioneerikilta ry
toimi aktiivisesti
myös veteraani- ja
perinnetyön
toteutuksessa

palkitsemisperusteina

Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n liittokok-

olivat

monien

riippusillan Siikajoen yli. Tämä silta oli

tapahtumien järjestäminen sekä jäsen-

kahdestoista siltatoteutus viimeisen kah-

määrän kasvattaminen.

den vuosikymmenen aikana Oulun lähi-

ous oli Helsingissä 20.4.2013, jossa liitto

ympäristössä. Lisäksi kiltalaisten voimin

palkitsi vuoden kiltana oululaisen Po-

Pohjan Pioneerikilta ja sen jäsenet to-

toteutettiin Hiukka-harjoitus ja sen yht-

hjan Pioneerikilta ry:n. Valintaperusteina

teuttivat viime vuonna 12 koulutusta-

eydessä

vuoden killaksi oli Pohjan Pioneerikillan

pahtumaa

linnoituskurssi ja kohteen suojauskurs-

aktiivinen toiminta vuoden 2012 aikana.

hdistyksen kursseina. Kursseilla toimi

si.

Palkitun killan ansioissa erityisesti ko-

kurssien johtajina tai kouluttajina 42

monen killan yhteistyönä ja se sisälsi

rostuu monipuolinen koulutustoiminta

killan jäsentä. Toteutetuista kursseista

rasti-koulutuksena kertaavana ja opet-

vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuk-

mainittakoon näyttävimpänä tapahtuma-

tavana kurssitapahtumana monipuolisia

sen sekä yhteiskunnan poikkeusolojen

na sillanrakennuskurssit Paavolassa, siel-

sotilastaitoja. Pohjanpartio-harjoitus on

varautumiskoulutuksen saroilla. Muina

lä kilta rakensi 70 metrin jännemittaisen

tarkoitus toteuttaa vuosittain. Pääosin

Maanpuolustus-koulutusy-

koulutustapahtumina

Pohjanpartio-harjoitus

olleet

toteutettiin
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Jäsenmäärä kasvaa

kiltalaisten voimin Hiukkavaarassa toteu-

siirtotalkoisiin, pioneeri-museo siirtyy

tettiin myös reserviläisjohtajakoulutus

Miehikkälästä Hämeenlinnaan. Uusi sota-

sekä Suksipartio Sujakka. Yhteiskunnan

historiallinen Museo Militaria on kolmen

Pohjan Pioneerikillassa oli 147 jäsentä

poikkeusolojen varautumis-koulutuksena

aselajin yhteinen sotahistoriallinen mu-

vuoden 2012 lopussa. Kilta onnistui kas-

kilta toteutti Sähköt poikki-kurssin sekä

seo yhdistäen Tykistömuseon, Viestimu-

vattamaan jäsenmää-rää 10 jäsenellä. Kil-

arjen turvallisuuteen liittyvänä palotur-

seon ja Pioneerimuseon.

lassa on edelleen muutama kunnioitettu
veteraanijäsen. Kilta täyttää tänä vuonna

vallisuuskurssin.
Kilta järjesti Kainuun Prikaatin Pohjan Pi-

35 vuotta. Killan tarkoituksena on toimia

oneeripataljoonan varusmiehille vuoden

pioneeriaselajissa palvelleiden jäsenten-

aikana kaksi kertaa killan toimintaa esit-

sä yhdys-siteenä sotilas- ja siviiliarvoon

Pohjan Pioneerikilta ry toimi aktiivisesti

televän infotilaisuuden. Samalla kilta tar-

katsomatta, varusmiesten viihtyvyyden

myös veteraani- ja perinnetyön toteu-

josi varusmiehille munkkikahvit Kajaanin

lisääminen

tuksessa. Kiltalaiset olivat kaksi kertaa

Sotilaskodissa. Kilta palkitsi kouluttajien

Pohjan

vuoden aikana mukana toteuttamassa

esityksestä hyvin menestyneitä kotiutu-

maanpuolustus- ja aselajin perinteiden

veteraanien lipaskeräystä marketeilla ja

via varusmiehiä Hakku-lehden vuosiker-

vaaliminen yhdessä muiden maanpuo-

yhdessä Kärppä-ottelussa sekä SuurOu-

ralla, Pioneeri-levykkeillä ja Pioneeri-lau-

lustusjärjestöjen kanssa. Killan jäsenet

lun messuilla. Jo neljännentoista kerran

tasilla. Kilta palkitsi kouluttajan kiikarilla

ovat pioneeri- tai suojelukoulutettuja

kilta toteutti teatteri-näytöksen veter-

vuoden kouluttajaksi valitun yliluutnantti

reserviläisiä. Killassamme on jäseniä ken-

aanien virkistysleirin hyväksi. Näytök-

Hanne Kiiskisen Schmardenin taistelun

raalista pioneeriin. Killan vuosisuunnitel-

sen tuotolla kilta kustansi 15 veteraanin

vuosipäivänä, joka on aselajin vuosipäivä.

massa on vuodelle 2013 15 koulutusta-

virkistysviikon Kalajoella. Perinnetyössä

Vuoden kouluttajan palkitseminen oli jo

pahtumaa, joten koulutuspainotteisuus

kiltalaiset osallistuivat Pioneerimuseon

23 kerta killan historiassa.

jatkuu edelleen varsin voimakkaana.

Aktiivista toimintaa

HYMY HERKÄSSÄ
Keskellä Pohjan Pioneerikilta ry:n puheenjohtaja Iikka Ellilä, vasemmalla 1.
kunniamaininnan saanut Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry:n puheenjohtaja Marko Patrakka ja oikealla 2. kunniamaininnan saanut Turvakurssin
Kilta ry:n puheenjohtaja Outi Siltaniemi.

heidän

palvelus-aikanaan

Pioneeripataljoonassa

sekä
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Pohjois-Suomen
Kiltapiiri ry:n kuulumiset
Vuosi 2013 on kiltapiirille ja sen jäsen killoille varsin toimelias monine suunniteltuine
tapahtumineen. Pääpaino on MPK:n kursseissa ja Pohjois-Pohjanmaan KOTUyksikkö onkin järjestänyt runsaasti kursseja. Kiltapiirin osalta pääpaino on Suksipartio
Sujakan ja Pohjanpartion järjestämisessä. Sujakka meni entisellä painollaan, joskin
partioita olisi saanut olla enemmänkin.

Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry
Puheenjohtaja Seppo Suhonen

Kiltapiiri toteuttaa Pohjanpartio har-

aseenkäsittelyn koulutuksen sekä tietysti

joituksen elo-syyskuun vaihteessa, joka

ammunnan turvallisuusmääräykset.

on merkittävin sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutustapahtuma. Koulutustapahtumaksi suunniteltu harjoitus antaa

Johtamiskoulutusta

useiden aselajien sotilaallisia tietoja ja
taitoja sekä päivittää osallistuville re-

Kiltapiiri on aloittanut Pohjois-Pohjan-

serviläisille tiedot ja taidot ajan tasalle.

maalla Reserviläisjohtajakoulutusta. Re-

Kurssille voivat osallistua kaikkien ase-

serviläisjohtaja 1.kurssi toteutettiin kah-

lajien reserviläiset. Koulutustapahtuma

tena viikonloppuna tammi-maaliskuussa

kestää 2 päivää, lauantain ja sunnun-

ja Reserviläisjohtaja 2. toteutetaan mar-

tain, koulutusrasteja on kaikkiaan 9 kpl.

raskuussa Hiukkavaarassa. Reserviläis-

Kaksi koulutusrastia sisältää ammuntaa

johtajakoulutuksella

reserviläiskiväärillä ja pistoolilla. Muilla

luoda johtajille edellytykset oman jou-

yhteistyöstä on

rasteilla aiheina ovat viesti-, pioneeri-,

kon kouluttamiseen ja johtamiseen sekä

edetty toiminnan

tulenjohto- ja ensiapukoulutus sekä uu-

kannustaa johtajia oman toimintakyvyn

den taistelutavan mukaiset jalkaväen

jatkuvaan kehittämiseen. Koulutus on

toiminnat ja toimintojen johtamisen eri

tarkoitettu ja suunnattu johtamisesta

tilanteissa. Ammuntakoulutus pitää si-

kiinnostuneille

sällään ammuntaan liittyvät turvallisen

Kursseilla kehitämme yhdessä jokaisen

Suunnittelussa
olevasta liittojen
välisestä

asteelle

päämääränä

on

aktiivireserviläisille.
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Yleistä
Pohjois-Suomen

Kiltapiiri

loilta

aktiivista

eisiin

tapahtumiin.

poika

lehti

toivoo

osallistumista

on

Samoin
nyt

kilyht-

Pohjan-

käytettävissä

Pohjois-Pohjanmaan alueen kiltojen tiedotuskanavana. Lisätietoja saat Seppo
Suhoselta. Huomioi Pohjanpoika verkkosivusto mahdollisuus tiedottamisessa,
www.pohjanpoika.net
Kiltapiirin

.

jäsenkillat

voivat

käyt-

kurssilaisen esimies- ja vuorovaikutus-

ry teki liittokokouksessaan huhtikuussa

tää

taitoja, opimme arvioimaan toimintaym-

päätöksen ottaa käyttöön yhteisen jäsen-

loja omien kokoustensa pitopaikkana,

päristöämme rakentavalla näkökulmalla.

rekisterin RUL:n ja RES:n kanssa, sekä siir-

osoitteessa Aleksanterinkatu 13 A 12,

Luomme

tyä vuoden 2014 alusta liittokohtaiseen

4. kerros, ovisummeri alhaalla. Kokousti-

oman käyttäytymisen ja toiminnan suun-

jäsenmaksuperintään.

loissa on nyt käytettävissä nykyaikai-

nitelmalliseen kehittämiseen syväjoh-

sitä, että MPKL lähettää jäsenkiltojen

set

tamisen periaatteisiin tukeutuen.

henkilöjäsenille jäsenmaksulaskun ja liit-

kahvi- teetarjoilumahdollisuus kertakäyt-

to tilittää maksetut jäsenmaksut killoille

töastioineen. Kokoustilojen käytöstä saat

Lisäksi Pohjan Pioneerikilta ry toteuttaa

sopivin aikavälein. Liitto myös karhuaa

lisätietoja

runsaasti erilaisia kursseja. Elokuussa

maksamattomia

Seppo

toteutetaan sillanrakennuskurssi Vartiuk-

selvitetään

sessa, kalustosiltakurssi Kajaanissa ja

yhteisiä hallintopalveluja ja yhteistä leh-

Pioneeritoimintaopas-kurssi

Keuruulla.

teä. Tavoitteena tällaisessa yhteistyössä

Pioneeri- tai siviilissä rakennusalan kou-

on saavuttaa kustannussäästöjä. Yhteis-

lutuksen saaneet reserviläiset tervetuloa

työstä neuvottelevat liitot ovat: RUL,

osallistumaan alan kursseille ja niistä pys-

RES ja MPKL. Yhtenä edistysaskeleena

tyy saamaan korvaavia kertausharjoitus

tällaiselle yhteistyölle on jo päätetty to-

vuorokausia. Katso kursseista lisää MPK:n

teuttaa yhteinen syyskokousviikonloppu

sivuilta Pohjois-Pohjanmaan kurssitarjon-

marraskuussa 2013, joka järjestetään

nasta ja ilmoittaudu koulutukseen.

Oulussa. Silloin järjestetään viiden liiton,

yhdessä

valmiuksia

kunkin

Tämä

tarkoittaa

jäsenmaksuja.

muina

Lisäksi

yhteistyömuotoina

RUL:n, RES:n, RESUL:n, Maanpuolustu-

Voimaa yhteistyöstä

snaisten Liiton ja MPKL:n syyskokoukset
samana viikonloppuna sekä sunnuntaina

Suunnittelussa olevasta liittojen väli-

yhteinen valtakunnallinen Maanpuolus-

sestä yhteistyöstä on edetty toiminnan

tusjuhla.

asteelle.

Maanpuolustuskiltojen liitto

Reserviläisjärjestöjen

AV-välineet,

kiltapiirin

Suhoselta,

kokousti-

kopiokone

sekä

puheenjohtajalta
040

552

seppo.suhonen1@luukku.com .

4678
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Tyrnävän
ampumaradan kunnostaminen

Teksti ja kuvat: Asmo Saarela

Tyrnäväläiset eivät jääneet toimettomaksi, kun ampumarata jouduttiin syksyllä 2012
sulkemaan kiristyneiden ympäristömääräysten vuoksi.
Tyrnävän ampumarata on perustettu yli

harjoituksissa ja kilpailuissa.

50 vuotta sitten, ja sen jälkeen radalla on

harjoituksia, koulutuksia ampujille ja
tuomareille sekä SRA-kilpailuja. Vas-

harrastettu erittäin runsaasti ampuma-

Kilpailuja on järjestetty paikallisille, yh-

taavasti metsästyspuolella toiminta on

toimintaa. Radan sijainti on hyvä Muhost-

distysten välisinä sekä myös piiritason

aktiivista. Myös poliisiviranomaiset ovat

ien varressa ja monipuolisuudessaan se

että Pohjois-Suomen mestaruuskilpailui-

käyttäneet Tyrnävän rataa harjoitteluun.

on maakunnan parhaimpia ratoja Puo-

na. Toiminnan laajuudesta ja laadusta

lustusvoimien Hiukkavaaran ratojen jäl-

kertoo lukuisat järjestetyt tapahtumat.

Remontin

keen. Radalta löytyy kolme luotiaserataa

Perusammuntojen lisäksi radoilla on

useita palavereita ja kokouksia, ja suun-

ja kolme haulikkorataa, joilla sekä met-

järjestetty muun muassa kohteensuo-

nittelussa on hyödynnetty olemassa ol-

sästäjät että reserviläiset harjoittelevat

jauskoulutusta ja toiminta-ammuntaa ja

evaa tietoa ja kokemusta ampumaratojen

turvallista ja tarkkaa aseiden käsittelyä

sovelletun reserviläisammunnan (SRA)

kunnostamisesta. Vuonna 2011 Muhok-

suunnittelussa

on

tarvittu
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sen ampumarata on kunnostettu oppaan
ja Oulun seudun ympäristötoimen li-

Radalta löytyy

ikelaitoksen ohjeiden perusteella. Tähän
liittyviä suunnitelmia ja raportteja on
ollut hyvä käyttää mallina, jottei turhaan
keksitä pyörää uudelleen. Neuvottelut ja

KOnevOIMalla
Varastokontin toimittaminen

kolme luotiaserataa
ja kolme haulikkorataa

työnjohtaminen tapahtuvat Martti Pihlajaniemen johdolla.

remonttisuun-

mieluisa vaihtoehto vaatimusten täyt-

arvojen. Haulikon laukausten äänet kuu-

nittelu tehdään myöhemmin, sillä ensin

tämiseksi (ensimmäinen hinta-arvio on

luivat luonnollisesti parhaiten piipun

pitää ratkaista se, että miten ratojen puh-

500 000 € luokkaa). Ensin tehdään suun-

asiakaspuolella.

distaminen hauleista voidaan jatkossa te-

nitelman mukaisesti luotiaseratojen kun-

hdä. Nyt saastunut maaperä pitää poistaa,

nostamiset, jotta hirvimerkkiammunnat

Kolmannessa vaiheessa kutsuttiin laa-

mikä on oma urakkansa 5 hehtaarin al-

voidaan aloittaa jo heinäkuussa 2013.

jempi porukka metsästäjiä ja reserviläisiä

Haulikkoratojen

osalta

tekemään maansiirtotalkoita, joissa saas-

ueella. Vielä suurempi kustannus sekä
rahallisesti että ympäristöllisesti tulisi

Remontin ensimmäisissä talkoissa kaa-

tunut maa-aines kerättiin koneilla pois

olemaan tuon alueen kattaminen asfaltil-

dettiin ylimääräiset puut pois taustavall-

ja valleja muotoiltiin suunnitelman mu-

la tai betonilla, joka on eräs vähemmän

ien päältä. Toisessa vaiheessa toteutettiin

kaisesti. Vallien luotien iskemäalueen

melumittaukset asiantuntijoiden avulla

valumavedet

ammuttaessa yhtä aikaa haulikkoradal-

hallitulla tavalla oikeaan suuntaan. Sa-

la ja kivääriradalla. Mittauspisteinä oli

malla jatkettiin puusavottaa ja laitettiin

viisi lähintä taloa. Normaalin 308-hirvi-

Tyrnävän Tupakaluste Oy:ltä lahjoituk-

kiväärin ääni ei kuulunut melusta eniten

sena saatu kontti varastoksi hirviradan

huolissaan olevan talolle, ja isompien

vallien sisälle. Talkooväkeä oli paikalla

kaliibereiden ääni jäi selvästi alle raja-

lähes 30 henkilöä. Tyrnävän Vesihuolto

TalTIOInTIa
Työnjohtava dokumentoi tarkkaan kunnostamisen eri vaiheet

pitää

saada

johdettua
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..jatkoa edelliseltä sivulta
Oy tarjosi talkooväelle putkilihat, kun

käyttöoikeus ampumarataan.

lepohetki

kerran osallistumme tärkeään pohjavesien suojeluun.

Talkooväki makkaratauolla
Tämän jälkeen hirvirata voidaan tarkastaa
lupaviranomaisten toimesta heinäkuun

Seuraavassa

vaiheessa

asennetaan

alussa, jonka myötä toivottavasti päästään

salaojaputket ja muut tarvittavat vede-

jatkamaan

Muiden

maalina reserviläisammuntana, että pi-

nohjausratkaisut, aidataan alue, ja ko-

ratojen osalta talkoot jatkuvat, kivääri

demmälle vietynä SRA- ja IPDA lajien

rotetaan taustavalleja vastaamaan uusia

ja pistooliradat on tarkoitus kunnostaa

ampumarasteina.

vaatimuksia. Salaojaputken päästä kok-

syyskuun loppuun mennessä. Uutena asi-

siivutukset, rakennukseen sisälle meno,

oomakaivosta voidaan tehdä veden mit-

ana pistooli/pienoiskivääriradalle on su-

haltuunotto ja poistuminen, ikkuna- ja

taukset jatkossa. Vallien korotus parantaa

unniteltu ampumakatoksia sekä 25 että

oviaukoista ampuminen kovapanosam-

turvallisuutta

50 metrin etäisyyksille.

muntana kehittää sekä kouluttajien että

mahdollisten

vahingon-

ampumatoimintaa.

laukausten varalta ja aita tarvitaan, jotta

koulutettavien

Nurkan

turvallista

haltuunotto,

ja

tarkkaa

saadaan seurattua ampumaradan käyttöä

Jatkossa pistooliradan katokset ja hir-

ja laukausmääriä luvan edellyttämällä

viradan kontti mahdollistavat entistä

tavalla. Aidan myötä rata ei ole kaikkien

monipuolisemmat toiminnalliset ampu-

Tarkempia taustatietoja on saatavilla Po-

ohikulkijoiden vapaassa käytössä, vaan

maharjoitukset. Niiden avulla saadaan

hjan Poika www-sivuilla, joissa on myös

portin avaaminen edellyttää avaimen

toteutettua esimerkiksi asutuskeskus-

mahdollisuus

hankkimista. Tyrnävän metsästys- ja re-

taistelun

tämiseen.

serviläisyhdistysten jäsenillä on edelleen

Harjoittelu voidaan toteuttaa sekä nor-

pienimuotoista

harjoittelua.

aseenkäsittelyä soveltavissa tilanteissa.

keskustelupalstan

käyt-

http://pohjanpoika.net/kes-

kustelu/viewtopic.php?f=3&t=20
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Sähköinen kuntokortti
Markku Holopainen
Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiirien toiminnanjohtaja

Viimeisimmän valtakunnallisen tilaston mukaan Pohjois-Pohjanmaan reservipiirit
menestyivät erinomaisesti sähköisen kuntokortin käyttöönotossa. Reserviläispiiri on
säilyttänyt viime vuoden lopun kärkisijansa ja on edelleen parantanut käyttöönottoprosenttiaan. Nyt kuitenkin Etelä-Hämeen Piiri on noussut aivan tuntumaan, joten
nyt ei auta hellittää
Alkuvuoden

tilastoissa

Upseeripiiri

Reserviläispiirin puolella varsinainen yl-

Tämä on siis tilanne kesän aktiivisen

on noussut nelossijalta mitalikolmik-

lättäjä oli Rantsila. Kymppisijasta putosi

kuntoilukauden alkaessa. Syksyllä ju-

koon ja hopeakin on aivan muutaman

nolla pois ja nyt Rantsilan Reserviläiset

lkaisemme tarkan tilaston kerho- ja yh-

kymmenyksen päässä. Kainuu viilettää

komeilee

ensim-

distyskohtaisesti, joten ei muuta kuin ak-

omalla kymmenluvullaan, joten hopea ei

mäisenä 30 % ylittäjänä. Kempele on

tiivista kesää. Lisätietoja tilastoista saat

tässä tapauksessa ole häpeä. Vuotta on

tuosta rajasta kolmen prossan päässä.

toiminnanjohtajalta.

kuitenkin kelpo kotvanen jäljellä, joten

Seuraavina yli kymmenellä prosentilla

ei muuta kun tsemppiä. Piirien järjestys

ovat Muhos, Oulu, Vaala ja Tyrnävä.

on laskettu aktiivisuusprosentin mukaan, johon prosenttilukuun on laskettu
rekisteröityjen (sähkökortin käyttöönsä
ottaneet) käyttäjien määrä suhteessa kerhon jäsenmäärään.

Muutoksia piireissä
Upseeripiirissä Kempeleen kerho jyrää
vakaasti ykkössijalla mutta varsinaisen
tiikerinloikan on tehnyt Kuusamon kerho.
Vitossija vaihtui kerralla kunniakkaaseen
kakkoseen ja aktiivisuusprosentti helähti
kertaheitolla yli kahdenkymmenen. Isona kerhona Oulun kerho on sisukkaasti
puurtanut mitalikolmikkoon, josta hatun
nosto.

tilastoykkösenä

ja
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