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Ainutlaatuinen tilaisuus
Sampo Puoskari
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Oulussa tehdään marraskuussa historiaa.

liittokokoukseen yhden edustajan alkavaa

Liittokokouksen tarkemmat tiedot löyty-

Valtakunnalliset maanpuolustusjärjestöt

sataa jäsentä kohden.

vät tästä lehdestä. Päättäkää viimeistään

kokoontuvat

pääsääntöisesti

kolmen

nyt osallistua tapahtumaan!

vuoden välein, ja edellinen yhteiskokous

Reserviupseeriliitolla

oli kolme vuotta sitten Seinäjoella.

sessa edessään myös tärkeä valinta.

Lopuksi

Nykyinen puheenjohtaja Mika Hannula

maanpuolustus herättää kentällä suu-

Tällä kertaa koolla on ensimmäistä kertaa

ei jatka tehtävässään, ja puheenjohtaja-

ria tunteita ja monenlaisia mielipiteitä.

viisi järjestöä: Suomen Reserviupseeri-

ehdokkaita on kaksi. Oulussa tehdään siis

Uudistuneessa Pohjanpojassa voi omia

liitto, Reserviläisliitto, Maanpuolustus-

päätös siitä, kuka johtaa reserviupseerei-

mielipiteitään esittää myös muille re-

naisten liitto, Reserviläisurheiluliitto ja

ta seuraavat kolme vuotta. Siinäpä oival-

serviläisille.

Maanpuolustuskiltojen

linen lisähoukutin osallistua henkilökoh-

käynnistetään

taisesti kokoukseen.

tarkoitettujen kirjoitusten tulee olla tiivii-

liitto.

Mainos-

kieltä käyttäen kyseessä on siis megatapahtuma,

jota

ei

on

liittokokouk-

pohjoispohjanPohjois-Pohjanmaalla on tämän ainut-

nimessä jättää hyödyntämättä.

laatuisen yhteiskokouksen järjestäjänä
näytön paikka. Nyt pitää jokaisen yh-

Paikalla on valtakunnallisia ja eri alueiden

distyksen olla aktiivisesti paikalla ja

reserviläisvaikuttajia. Missään muualla

kertoa, mita kaikkea hienoa me täällä

ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta

vapaaehtoisen maapuolustuksen eteen

luoda samanlaisia kontakteja ja tavata

teemme.

sellaista joukkoa maanpuolustusihmisiä,
Liittokokouksen ohella ohjelmaan kuuluu sunnuntaina kaikille avoin maanMonella kerholla ja yhdistyksellä on ollut

puolustusjuhla. Se huipentaa hienon vii-

tapana osoittaa edustuksensa valtakir-

konlopun, ja sinne kannattaa houkutella

jalla, mutta nyt kaikilla on mahdollisuus

kaikki tuttavat ja sukulaiset. Seuraavaa

olla itse paikan päällä.

vastaavaa tapahtumaa saattaa joutua

riliiton

ja

Reserviupsee-

Reserviläisliiton

sääntöjen

mukaan jokainen kerho voi lähettää

vapaaehtoinen

Seuraavaassa

numerossa

mielipidepalsta,

johon

tä ja asiallisia. Toimitus pidättää oikeuden

maalaisten yhdistysten kannata missään

kuin tulevassa liittokokousviikonlopussa.

lehtiasiaa:

odottamaan pitkään.

valita julkaistavat kirjoitukset.
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MILjazz marssi rakkauden

ja Suomi-hittien tahtiin

Teksti ja kuvat: Heidi Similä
Puolustusvoimien koko perheen pic-

sää soi niin ikään yleisölle parasta an-

taituroineen, enkeliäänisen Johanna Förs-

tiaan ja moni kuulija olikin varustau-

tin kanssa. Illan päätti totuttuun tapaan

tunut matkaan huovan eväskorin kera.

valloittavan energinen Puolustusvoimien

nic-konsertti MILjazz ilahdutti Oulussa

varusmiessoittokunnan Show Band, joka

tänäkin vuonna. Ammattiopisto Luovil-

Illan aloitti Kainuun sotilassoittokunta

la

vanhalla

solistinaan Mikael Konttinen. Tarttuvat,

kasarmialueella viriteltiin niin jazzin,

jazzahtavasti sovitetut suomi-iskelmät

Tapahtumassa olivat mukana luonnollis-

rockin kuin iskelmänkin säveliä perjan-

upposivat suoraan yleisön tanssiher-

esti myös Oulun Sotilaskotisisaret myyn-

taina 16.8.2013. Yleisölle maksuton ta-

moon. Illan toisessa setissä Oulun oma

tiautoineen. Sotkun maineikas munkki

pahtuma houkutteli paikalle runsaasti

bändi, Pohjan sotilassoittokunta, raivasi

olikin haluttua tavaraa, sillä niitä myytiin

kaiken ikäisiä kuulijoita. Loppukesän

tietä rakkaudelle yhdessä solistinaan

illan aikana lähes tuhat kappaletta.

Intiön

tunnelmallisella

intoutui jopa tanssimaan yleisön kanssa.
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VALLOITTAVAA!
Johanna Försti ja Pohjan
sotilassoittokunta

Kaikki peliin!
Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan Show Band

Tervetuloa viihtymään!
Kainuun sotilassoittokunta solistinaan
Mikael Konttinen

tunnelmaa
Perjantain ilmaistapahtuma saavutti
suursuosion.
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Kenraali Haaksiala
reserviin

Jos Jukka
Haaksiala ei olisi
päätynyt sotilaan
uralle, hän olisi
voinut harkita
ryhtymistä
kansakoulun
opettajaksi.
Teksti ja kuvat: Sampo Puoskari

Mikään ei viittaa siihen, että Pohjois-

sa ei ole riittävästi tunteja: tunnollinen

Varsinaista esikuvaa ei kenraalin lähipii-

Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraa-

sotilas virkauran loppuun saakka.

rissä ollut sotilasuraa ajatellen. Suonen-

limajuri Jukka Haaksiala, on siirtymässä

joella ei ollut varuskuntaa ja sotilaita ja

reserviin muutaman viikon kuluttua. Olen

Jos Jukka Haaksiala ei olisi päätynyt soti-

varusmiehiä näki vain silloin tällöin. Re-

saapunut sovittuun haastattelutuokioon

laan uralle, hän olisi voinut harkita ryhty-

serviupseerikoulussa hän kuitenkin lähti

pari minuuttia etuajassa, ja kenraali on

mistä kansakoulun opettajaksi. Tämä ei

tutustumaan

työhuoneessaan täydessä työn touhussa.

ole yllättävää, sillä mitäpä muuta nuoren

miespalveluksen jälkeen päätin lähteä

Hän kehottaa minua aloittamaan kahvit-

upseerin työnkuva on kuin eräänlaista

katsomaan, onko sotilaan ammatti se,

telun ja minuutilleen sovittuna aikana on

opettamista sekin. ”Ne olivat kuitenkin

mitä haen ja mitä haluan tehdä?” Nyt, liki

sammuttanut tietokoneensa, pakannut

kovia aikoja, sillä kouluttajia oli vähän,

40 vuotta myöhemmin, kysymykseen voi

salkkunsa, kättelee ja istuu pöytään. Sa-

aikaa oli vähän ja resurssit olivat rajalli-

vastata myöntävästi.

malla hän kysyy hyväntuulisesti, tuntuuko

set”, Haaksiala muistuttaa.

minusta koskaan siltä, että vuorokaudes-

Kadettikouluun.

”Varus-
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Lähi-itä tuli tutuksi

haasteena

rakentaa

vielä

parempi

yhteys kansalaisiin, kun ammattisoti-

Reserviläisaktiivit tärkeä
osa kokonaisturvallisuutta

Pitkän uran kohokohtina Haaksiala mai-

laiden määrä alueella vähenee. Onhan

nitsee muiden muassa joukko-osaston

Suomessa paljon muitakin isoja kau-

Kenraali Haaksiala arvostaa vapaaehtois-

komentajuuden sekä ulkomaan komen-

punkeja, joiden yhteydessä ei esimerkiksi

ta maanpuolustustoimintaa. ”Se on erin-

nukset. Toki sotilasläänin komentajuus

sotien jälkeen ole ollut lainkaan varus-

omainen tuki sotilaalliselle maanpuo-

on ansiokkaan uran kruunu.

kuntia. Eivät siellä maanpuolustustahto

lustukselle ja kokonaisturvallisuudelle

ja -valmius ole heikentynteet.”

ja olennainen osa sitä. Kansalaiset ovat

Ulkomaan

tehtävistä

omalla toiminnallaan osoittaneet tukensa

haastavimpana

puolustusvoimien tekemälle työlle.”

Haaksisala nostaa esiin kontingentin ko-

”Reserviläisyhteistyössä ovat Aluetoimis-

mentajuuden Lähi-idässä 1999-2000.

tot olleet tähänkin saakka avainasemassa,

Operatiivinen tilanne alueella oli tuol-

ja 2015 Ouluun muodostettavalla Kai-

Puolustusvoimien kannalta hän näkee

loin tavallistakin tulenarempi ja hänellä

nuun ja Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimis-

viime aikoina keskusteluissa olleen yh-

oli johdettavanaan 500 alaista. Kaikkiaan

tolla on sitten tukenaan Kainuun Prikaati,

den luukun taktiikan hyvänä. ”Mielestäni

Haaksiala on ollut kolmeen eri otteeseen

joka on paljon suurempi toimija kuin soti-

MPK on hyvä linkki kaikkien maanpuolus-

Lähi-idässä, yhteensä yli kolme vuotta.

lasläänin esikunta.”

tusjärjestöjen – olivatpa ne yhdistyksiä,

Sen tuoman kokemuksen avulla lähes

kerhoja, kiltoja tai muita – ja puolustus-

jokapäiväisiä uutisia alueelta tarkastelee

voimien välillä. En näe ristiriitaa niiden

eri perspektiivistä, kuin aluetta ja ihmisiä

yhteistoiminnassa, vaikka tiedänkin, että

tuntematon henkilö. Asioiden taustat,

Jatkuu seuraavalla sivulla...

tilanteet ja jopa ihmiset ovat tulleet tutuiksi YK-vuosina.

Aluetoimisto huolehtii
reserviläisistä
Kun siirrytään keskustelussa paikallisiin
asioihin, esille nousevat luonnollisesti
puolustusvoimauudistus ja puolustusvoimiin

kohdistetut

säästövelvoitteet.

Puolustusvoimien komentajan vision kohta ”Puolustusvoimat on lähellä kansalaisia” on reserviläisten mielestä PohjoisPohjanmaalla ja Oulussa ristiriidassa
tulevan ratkaisumallin kanssa.

Kenraali

Haaksiala

kuitenkin

toisin.

näkee

tilanteen

”Puolustusvoimauu-

distus on paikallaan. Nyt meillä on

7

8

Pohjanpoika 2/ 2013
...jatkoa edelliseltä sivulta
reserviläiskentällä

on

myös

kriittisiä

näkökantoja. MPK voi olla kokoava voima
ja sen avulla voidaan purkaa mahdollisia
toimintojen päällekkäisyyksiä.”

Reservissä rauhoitutaan
Kenraali katsoo seinällä olevaa kelloa:
”Kuusi minuuttia. Sen jälkeen minun on
jatkettava muihin tehtäviin.” Haaksiala
on tullut tunnetuksi alaistensa keskuudessa tiukkana, mutta oikeudenmukaisena

esimiehenä.

Aktiivireserviläiset

ovat oppineet tuntemaan hänet asiansa
osaavana ja välittömänä, mutta suorana
komentajana. On viimeisen kysymyksen
aika. Mitä nyt, kun reservi kutsuu?

”Sulan maan aikana mökkeilyä ja kuntoilua. Talvella enemmän kuntoilua ja
lukemista.” Kun dyynaaminen ja ansioitunut kenraali siirtyy pois sotilastehtävistä, on hänelle usein löytynyt käyttöä siviliielämän johtotehtävistä. Jukka
Haaksiala sanoo kuitenkin suoraan, että
hänellä ei ole minkäänlaisia suunnitelmia
eläkepäivien varalle. Terminä ”eläkkeelle
jääminen” tulee esille ensimmäistä kertaa vasta nyt.

Erikseen asiaa kysyessäni kenraali toteaa
lopuksi puoliksi leikillään, että jos kotoa
tullaan hakemaan, kaikkeahan voi aina
harkita.

Pohjanpoika toivottaa Jukka Haaksialalle
hyvää reserviaikaa 30.9.2013 alkaen ja
onnittelee häntä 60-vuotispäivän johdosta.

Kenraalimajuri Jukka Haaksiala
Varusmiespalvelu 1973-74
Kadettikoulu 1974-77
Opetusupseeri, Pohjanmaan Tykistörykmentti 1977-81
Kapteenikurssi, kenttätykistö 1981-82
Patterin varapäällikkö, AUK:n osastonjohtaja, patterin päällikkö,
Jääkäriprikaati 1982-87
Sotilastarkkailija, Lähi-itä, UNTSO 1984-85
Sotakorkeakoulu 1987-89
Toimistopäällikkö, Oulun Sotilaspiirin Esikunta 1989-92
Osastopäällikkö, Oulun Sotilasläänin Esikunta 1993-95
Yhteysupseeri, Lähi-itä, UNIFIL 1995-96
Rykmentin komentaja, Kainuun Prikaati 1996-99
Valvontajoukon komentaja, Lähi-itä, UNIFIL 1999-00
Osastopäällikkö, Pohjoisen Maanpuolustusalueen Esikunta 2000-03
Yhteysupseeri, USA, USCENTCOM 2003
Prikaatin komentaja, Tykistöprikaati 2003-05
Tykistön tarkastaja, Pääesikunta 2006-07
Apulaiskomentaja/EU OHQ, Iso-Britannia 2008
Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentaja 2008-2013

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, Maanpuolustusnaisten liiton, Reserviläisurheiluliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton yhteinen liittokokousviikonloppu Oulussa.
KOKOUSPAIKKA

HUONEVARAUOHJEET

Kokouspaikka on hotelli Radisson Blu Oulu, jossa pidetään
myös iltajuhla. Kaikille avoin maanpuolustusjuhla järjestetään
Oulun Rauhanyhdistyksen tiloissa.

Majoitus järjestetään ensisijaisesti Radisson Blu Hotellissa.
Huoneita voi varata myös Sokos Hotel Arinasta. Alla ovat varausohjeet ja yhteystiedot yllä mainittuihin hotelleihin.

OHJELMA

Radisson Blu Hotel
Yhteystiedot: sales.oulu@radissonblu.com tai
puhelin 020 1234 730, Hallituskatu 1, 90100 Oulu

Perjantai 22.11.
14.00 Majoittuminen
14.00 Yhteinen tiedotustilaisuus
16.00 Buffet-ruokailu halukkaille
17.00 Reserviläisliiton hallituksen kokous
17.00 Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen kokous
17.00 Maanpuolustusnaisten Liiton liittohallituksen kokous
17.00 Maanpuolustuskiltojen liittohallituksen kokous
20.00 Kaupungin vastaanotto (hallitukset)
Lauantai 23.11.
9.00
Infopisteet aukeavat
9.00
Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokous
11.00 Reserviläisurheiluliiton syyskokous
12.00 RES-klubi
12.00 Lounas
14.00 Oulun Reserviupseerikerhon ja Pohjois-Pohjanmaan 		
Reserviupseeripiirin 80- ja 60-vuotisvastaanotto
14.00 Maanpuolustuskiltojen liittovaltuusto seminaari
14.30 Reserviläisliiton syyskokous
Suomen Reserviupseeriliiton liittokokous
Maanpuolustusnaisten liiton syyskokous
Seuralaisohjelmaa (tarkentuu myöhemmin)
19.00 Iltajuhla
22.30 Reserviläistanssit
Sunnuntai 24.11.
10.00 Jumalanpalvelus Oulun tuomiokirkossa
11.30 Seppelpartiot kirkosta Sankarimuistomerkille
Järjestöjen lippulinna tuomiokirkosta hotellille
12.00 Kuljetukset hotellilta juhlapaikalle
12.00 Kahvitarjoilu
13.30 Valtakunnallinen maanpuolustusjuhla
Muistathan ilmoittautua viikonlopun tapahtumiin osoitteessa
www.reservilaisliitto.fi/toimintakalenteri!

89 €/yhden hengen huone/yö
109 €/kahden hengen huone/yö
Varaustunnus: Maanpuolustusjärjestöt
Majoituskiintiö purkautuu 8.11.2013.
Sokos Hotel Arina
Yhteystiedot: sales.oulu@sokoshotels.fi tai
puhelin 08 3123 255, Pakkahuoneenkatu 16, 90100 Oulu
108 €/yhden hengen huone/yö
128 €/kahden hengen huone/yö
Varaustunnus: Maanpuolustusjärjestöt
Majoituskiintiö purkautuu 25.10.2013.
Osta illalliskortti Reserviläisliiton verkkokaupasta
Illalliskortin hinta on 50,00 euroa. Sen voi ostaa Reserviläisliiton verkkokaupasta, joka löytyy osoitteesta www.reservilaisliitto.fi/kauppa. Kortti maksetaan tilauksen yhteydessä joko
pankki- tai luottokortilla. Illalliskortti sisältää alkuruokana
meriraputerriiniä, kylmäsavuhaukileivän, porkkana-pernodkastiketta ja marinoituja kangasrouskuja, pääruokana taikinoitua
peuraa, kuusenkerkkäkastiketta ja rosmariini-perunaterriiniä.
Jälkiruokana kahvia taikka teetä sekä pieniä suklaa pralineja.
Kortin hintaan sisältyy kaksi kaatoa viiniä tai olutta ja alkumalja.
Illalliskortteja voi ostaa 17.6. alkaen. Maksetut illalliskortit voi
noutaa kokouspaikalla valtakirjojen tarkastuspisteestä.
Muuta
Oulun Reserviupseerikerho ja Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri pitävät juhlavuoteensa liittyen lyhyen vastaanoton
lauantaina kokoushotellilla, jolloin muistamiset ovat mahdollisia.
TERVETULOA!
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Mikä aiheuttaa
sen, että koulutuk-

Yhteistoimintaa
tarvitaan aina

seen ilmoittautuneiden määrä on
liian pieni koulutustapahtuman
järjestämiseksi?

Piiripäällikkö
Timo Kesäläinen

Yhteistoiminta eri maanpuolustusjärjestöjen kanssa järjestetyssä toiminnassa on ollut toimivaa ja monia hienoja harjoituksia ja leirejä on saatu järjestettyä. Toiminta on
kattanut laaja-alaisesti sotilaallisen sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen alat.
Monista eri järjestöistä tulevat koulut-

ja ylläpitää sotilaallisia taitoja. Puolus-

koulutustapahtuman

tajat ovat antaneet osaavan koulutuk-

tusvoimat antaa materiaalista tukea ja

Näitä syitä on pohdittu ja löydettykin

sellisen

hyödyntämään

hyväksyy lukuisan joukon harjoituksia

esimerkiksi ajankohdan sopimattomuu-

kokonaisturvallisuuden kehittämistä. Jo

sellaisiksi, että niistä saa osallistuva re-

desta ja kurssin puutteellisesta valmiste-

tässä vaiheessa vuotta voidaan sanoa,

serviläinen

kh-vuorokausia.

lusta. Haluaisin kuitenkin nostaa tässä

että toiminnalle asetetut koulutusvuoro-

Etenkin tällaisena aikana, jolloin Puolus-

kirjoituksessa yhden asian esille edis-

kausitavoitteet tulevat saavutetuksi.

tusvoimilla ei ole taloudellisia mahdolli-

tämään yhdessä tehtävää työtä tiedon-

suuksia tarjota siinä määrin kouluttautu-

välittämisessä.

panoksensa

korvaavia

järjestämiseksi?

Lukuisa joukko tapahtumia jää edellisten

mismahdollisuuksia kuin aiemmin, luulisi

vuosien tapaan toteuttamatta riittävän

jokaisen tarjottavana olevan mahdolli-

Jokaiselle toimivalle järjestölle on valit-

osanottajamäärän

suuden kiinnostavan hankkia ”vuorokau-

tu vastuulliset henkilöt, jotka vastaa-

sia” omaa sotilasuraa rakentamaan.

vat siitä, että toimintaa ylläpidetään ja

jäädessä

vajaaksi.

Suurin huoleni kohdistuu näissä perumisissa sotilaallisiin koulutuksiin. Puolus-

järjestön tapahtumista tiedotetaan taval-

tusvoimat on nähnyt toiminnassamme

Mikä aiheuttaa sen, että koulutukseen

la tai toisella jäsenistölle. Tämän päivän

reserviläisten mahdollisuuden kartuttaa

ilmoittautuneiden määrä on liian pieni

tekniset ratkaisut mahdollistavat laaja-
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Kuva: Sampo Puoskari
alaisen tiedottamisen käyttäen hyväksi

kaikki heidän kanssajärjestöjäsenensä

useita tiedotuskanavia. Näin toivoisi

eivät tiedä tapahtumasta mitään. Syy voi

toteutuvan myös käytännössä. Järjestet-

olla yksinkertaisesti se, että oma järjestö

Yhdessä

olemme

täessä kursseja osa seuroista ja killoista

ei välitä aktiivisesti tietoa eri tapahtu-

saamme

aikaan

toteuttaa aktiivista viestintää ja välittää

mista.

tuemme toisiamme, yhdessä olemme

tietoa, ei pelkästään omasta, vaan myös
Olisi hienoa, jos kaikki me vastuussa

tävistä kursseista. Tämä toimintamallin

olevat uskaltaisimme katsoa peiliin ja

toivoisi olevan kaikilla käytössä, sillä vain

kysyä: ”Olenko minä palvellut järjestöni

koko reservin kattavalla tiedottamisella

jäsenkuntaa parhaan kykyni mukaan ja

mahdollistamme

tulevaisuudessakin

saanut tiedotuksen toimimaan tuoden

toimivan sotilaallisia valmiuksia kehit-

esille koko maanpuolustuskentän kaik-

tävän

jatkuvuu-

ki mahdollisuudet osallistua ja kehittää

den. Tuntuu paradoksaaliselta kun eri

taitoja?” Yhdessä olemme vahvoja, yh-

järjestöistä koostuva aktiivinen koulut-

dessä saamme aikaan enemmän, yhdessä

tajajoukko uhraa valtavan määrän aikaa

tuemme toisiamme, yhdessä olemme

ja osaamistaan onnistuneen koulutuk-

kokonaisturvallisuus. 			

sen

Tehdään turvallisuutta yhdessä

järjestämiseksi

mutta

läheskään

yhdessä

enemmän,

yhdessä

kokonaisturvallisuus.

yhteisesti MPK:n tapahtumana järjestet-

koulutusjärjestelmän

vahvoja,

Tehdään turvallisuutta yhdessä

Thanks for
your service !!
Timo kesäläinen

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin
piiripäällikkö ja Pohjois-Pohjanmaan
Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö
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Sadonkorjuun aika
Kempeleen Reserviupseerikerhon toimin-

Teksti ja kuvat: Jari Pakanen

ta alkoi hiipua alkuinnostuksen jälkeen
1960-luvun lopulla. Se oli ehkä seurausta

huolimatta toiminta lähti nopeasti liik-

senaikaisista yhteiskunnallisista oloista,

keelle. Toimintamuotoina olivat tuol-

mutta henkilöiden väsymistäkään teh-

loin mm. hiihtokilpailut, suunnistukset,

täviinsä ei voi kokonaan jättää pois syistä

Reserviläistoiminta Kempeleessä alkoi jo

kunniavartiot,

toiminnan vähenemiseen.

17.3.1957, kun seitsemän reservin up-

ja kuntopiiri. Yhteistyötä tehtiin Oulun

seeria perusti Kempeleen Reserviupsee-

Reserviupseerikerhon kanssa. Alkuaikoina

Uusi tuleminen alkoi 1980-luvun alussa.

rikerhon. Vaikka lukumäärä tuntuukin

toiminnassa olivat mukana myös naiset

Toiminta oli siihen aikaan

pieneltä, niin perustavassa kokouksessa

omassa naisjaostossaan.

silloin harjoiteltiin aikaisempien lajien

Siemenen kylväminen

ammunnat,

lentopallo

oli mukana kuitenkin yli puolet kempe-

vilkasta ja

lisäksi mm. maastojuoksua ja IT- am-

leläisistä reservin upseereista, sillä up-

Kempeleen

seerien kokonaismäärä oli siihen aikaan

perustettiin

ainoastaan 13. Pienestä jäsenmäärästä

toimintaa ei vuosiin ollut juuri lainkaan.

Reservin

Aliupseerit

12.9.1963.

ry

muntaa. Sen jälkeen tuli taas hiljaisempi

Mainittavaa

kausi kunnes vuonna 1994 molempien
yhdistysten toiminnat yhdistettiin.
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Molemmat

yhdistyksen

jatkoivat

monipuolista.

Perinteitäkään

ei

ole

kuitenkin edelleen omilla nimillään omis-

unohdettu, ja niinpä myös veteraanityö,

sa liitoissaan, vaikka käytännössä reser-

seppelepartiot ja kunniavartiot kuulu-

viläistoimintaa harjoitettiinkin yhdessä.

vat toimintaan mukaan. Liikuntaa har-

Yhdessä toimiminen ja samanhenkisten

rastetaan ahkerasti: pelataan lentopalloa

ihmisten voimien yhdistäminen olivat

kahdesti viikossa syksyisin ja talvisin

ja ovat edelleenkin voimavara, jonka

sekä hiihdetään talvisin. Markon hiihto-

merkitystä ei voi korostaa liikaa. Sitä kan-

ralli, hiihtojotos Lumikenttien kutsu ja

nattaa vaalia. Ilman yhteistyötä omien ja

kesän polkupyörämarssi kevään jotok-

ulkopuolisten tahojen kanssa yhdistykset

sineen kuuluvat jokavuotisiin tapahtu-

eivät voi menestyä yksinään. Yhteistyö

miin. Onpa Kempeleen reserviläisten

on se voima, jolla asetetut tavoitteet saa-

aloitteesta kehitetty oma kuntotapahtu-

vutetaan.

makin eli Puntin Lenkki. Kunnonmittauksia mm. Inbody-laitteella on tehty pari

Ansioituneiden jäsenten palkitseminen

kertaa vuodessa. Ammuntaa harrastetaan

yhteistuumin alkoi vuonna 1995. Sa-

vakiovuoroilla vähintään kerran viikossa

moihin aikoihin päätettiin myös yhteisen

ja sen lisäksi Saken Malja-kilpailussa kat-

pöytästandaarin ja lipun hankinnasta.

sastetaan ampujien paremmuus. Aktiivisimmat jäsenet kilpailevat alueellisissa

SUKSILLA
Lumikenttien kutsu -hiihtojotokselle
osallistujia

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen

ja valtakunnallisissa ampumakilpailuissa.

(MPK) paikallisosasto perustettiin 1996.

Ampumatoiminnan vetäjä Sakari Ranta

Kempeleen Reservin Aliupseerit ry:n

valittiin Reserviläisliitto ry:n hallitukseen

nimi muutettiin 1997 Kempeleen Reser-

vuonna 2012.

viläiset – RAU ry :ksi.
Aktiivinen toiminta ei ole mahdollista ilEnsimmäinen kunnan varautumiseen liit-

man rahaa eikä ilman yhteistyökumppa-

tyvä koulutus oli Kohteen suojaaminen,

neita. Tällä hetkellä yhdistystä tukee yli

joka järjestettiin 1998. Silloisen kun-

40 yritystä Teuvo Ottavaisen johtaman

nanjohtaja Kari Ahokkaan esimerkillinen

talousjaoksen ansiokkaan työn johdosta.

rooli kunnan varautumiskoulutuksessa

Aktiivinen
toiminta ei ole
mahdollista ilman
yhteistyökumppaneita

yhdessä MPK:n silloisen piiripäällikön

MPK on saanut paljon yhdistysten jäseniä

Pentti Leikkaan kanssa on ollut osaltaan

mukaan toimintaansa, ja kiitos siitä kuu-

aktivoiva ja yhdistävä asia molempien

luu nykyiselle piiripäällikölle Timo Ke-

yhdistysten toiminnassa myöhemminkin.

säläiselle. Moni toimii aktiivisesti myös
KOTU-yksikössä erilaisissa tehtävissä.

Kasvun aika

Kempeleen

Jatkuu seuraavalla sivulla...
reserviläisten

toiminta

on nykyisellään erittäin aktiivista ja
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...jatkoa edelliseltä sivulta
Yhdessä tekeminen vuodesta toiseen

Suurin kiitos tästä saavutuksesta ja tun-

antaa voimia, ja vaikka työn tekeminen

nustuksesta kuuluu kaikille niille, jotka

yhteisten asioiden hyväksi on jo sinäl-

ovat toimineet yhdistyksissämme yh-

lään palkitsevaa, on yhdistyksissä ollut

teistyössä

yhteisessä käytössä jo usean vuoden

kanssa yhteisen päämäärän hyväksi.

yhteistyökumppaniemme

ajan oma ja itse kehitetty palkitsemisjärjestelmä kunniakirjoineen ja muisto-

Uusi kylvö

laattoineen.
Vaikka saadusta saavutuksesta ja tunnus-

Sadonkorjuu

tuksesta kannattaa olla terveesti ylpeä,
ei sen saavuttaminen tai tavoittelemi-

Forssassa 21.4.2012 pidettiin Reser-

nen ole mikään toiminnan itsetarkoitus.

viläisliiton vuosikokous. Tässä kokouk-

Toiminnan tavoitteena tulisi aina olla

sessa vuoden malliyhdistykseksi valittiin

toimiminen yhteisen isänmaamme hy-

Kempeleen Reserviläiset - RAU ry. Reser-

väksi tukemalla reserviläisten maanpuo-

viläisliitto on nimennyt malliyhdistyksiä

lustushenkeä ja -kykyjä. Tästä tilanteesta

vuodesta 1980 alkaen. Kempeleen Re-

on kuitenkin hyvä jatkaa tulevaisuuteen.

serviläiset – RAU ry:stä tuli 30. vuoden
malliyhdistys.

MUISTOMERKILLÄ
Vasemmalla Jorma Auniola seuranaan
Teuvo Ottavainen
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Vänrikkipäivä
Vuosittain järjestettävä ja järjestyksessään neljäs Vänrikkipäivä toteutetaan
syyskuun loppupuolella Hiukkavaarassa.
Harjoituspäivä on suunnattu Pohjois-Poh-

Vänrikkipäivä

janmaan reservin vänrikeille. Tarjoamme

Puolustusvoimien luennon Maavoimi-

Reserviupseeripiiri, Pohjois-Pohjanmaan

tilaisuuden päivittää osaamista koulu-

en uudistetusta taistelutavasta, reser-

Aluetoimisto sekä Maanpuolustuskoulu-

tuksen ja toiminnallisten ammuntojen

viläiskivääriammuntaa

tusyhdistys.

osalta. Harjoituspäivä on osallistujalle

kartta- ja koordinaattikoulutusta sekä pis-

maksuton. Koulutukseen otetaan mukaan

tooli- ja haulikkoammuntaa sovellettuna.

Harjoituspäivä vastaa yhtä kertausharjoi-

30 nopeinta vänrikkiä.

Ohjelmaan kuuluvat myös lounas ja kahvit.

tuspäivää.

Paikkoja on jäljellä enää muutama. Kan-

Tapahtuman järjestäjinä ovat Oulun Re-

Ilmoittautuminen

nattaa pitää siis kiirettä ilmoittautumisen

serviupseerikerho,

Reser-

kautta www.mpk.fi tai suoraan linkistä:

osalta. Ilmoittautuminen päättyy 15.9.

viupseerikerho,

reservi-

Vänrikkipäivä 2013 http://bit.ly/15QlbJP

sisältää

tänä

sovellettuna,

Kempeleen

Haukiputaan

RUK 112 kokoontuu
Kurssin 50-vuotiskokous pidetään
pe 4.10. 2013 klo 12.00.
Paikka on Suomalainen klubi, Helsinki.
Ohjelmassa lounas, puheita, musiikkia.
Lounaan hinta 60 €.
Sitova ilmoittautuminen 20.9.2013 mennessä
sähköpostilla: ruk112.1963@gmail.com tai
Kai.Krohn@nic.fi.
Tili FI74 6601 0010 1052 52

vuonna

upseerikerho,

Pohjois-Pohjanmaan

MPK:n

järjestelmän
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Toimintakalenteri
SYYSKUU-MARRASKUU 2013
Tarkistakaa myös toimintakalenteri Pohjanpojan sivuilta: www.pohjanpoika.net
Syyskuu

AVOIMeT hARJOITUKSeT

11

OuluRES avoimet harjoitukset, kivääri,
Hiukkavaara

Syyskuu

hARJOITUSAMMUnTA

14

Harjoitusammuntakilpailu Oulun Res jäsenille (Sami Sainio)

Syyskuu

VÄnRIKKIPÄIVÄT
Harjoituspäivä on suunnattu Pohjois-Pohjanmaan reservin vänrikeille. Tarjoamme tilaisuuden päivittää osaamista koulutuksen ja
toiminnallisten ammuntojen osalta.

21
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Syyskuu

ORUK AVOIMeT

22

ORUK avoimet harjoitukset, pistooli 25m,
Hiukkavaara

TAPAhTUMAT SyySKUU 2013
Syyskuu
11.
Harj
14.
Harj
21.
MP
22.
Harj

OuluRES avoimet harjoitukset, kivääri, Hiukkavaara
Harjoitusammuntakilpailu Oulun Res jäsenille (Sami Sainio)
Vänrikkipäivä (Petteri Närä) 12.00
ORUK avoimet harjoitukset, pistooli 25m, Hiukkavaara

TAPAhTUMAT LOKAKUU 2013
Lokakuu
6.
Harj
12.-13. Koul

ORUK avoimet harjoitukset, kivääri 150m, Hiukkavaara
Maakuntakomppanian perusammunnat 3, Hiukkavaara

TAPAhTUMAT MARRASKUU 2013
Marraskuu
10.
Harj
MP
MP

ORUK avoimet harjoitukset, kivääri 150m, Hiukkavaara
Reserviläisjohtaja 2 osa 1 (Hiukkavaara, Seppo Suhonen)
Reserviläisjohtaja 2 osa 2 (Hiukkavaara, Seppo Suhonen)
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Sähköinen kuntokortti
Sähköinen kuntokortti on nykyaikainen seurantatapa omalle liikunta-aktiivisuudelle.
Pohjanmaan reserviläispiirin ja Pohjois-Pohjanmaan reserviupseeripiirin jäsenillä on
mahdollisuus ottaa henkilökohtainen kuntokortti käyttöönsä -maksutta.
Reserviläisurheiluliiton

verkkopalve-

lussa www.resul.fi/kuntokortti on kaikille
Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirin ja
Pohjois-Pohjanmaan

reserviupseeripii-

rin jäsenille mahdollisuus ottaa käyttöön henkilökohtainen sähköinen kuntokortti. Tämän palvelun avulla voi henkilö seurata omaa liikunta-aktiivisuuttaan
merkitsemällä korttiin päivittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituksensa. Sähköisen
kuntokortin käyttö on käyttäjälleen maksutonta. Tämän sähköisen palvelun ovat
tuottaneet yhteistyössä Reserviläisurheiluliitto ry ja Poutapilvi Oy.

Sähköinen kuntokortti
Sähköinen kuntokortti perustuu käytössä
olevaan

kuntoliikuntajärjestelmään.

Jokainen piirin jäsen voi merkitä omat lii-

piirijäsenten liikunnan kokonaismäärät.

piirin sekä Pohjois-Pohjanmaan reservi-

kunta- ja ammuntasuorituksensa hänen
omalle henkilö-kohtaiselle sivulle. Etuna

lisäksi Pohjois-Pohjaanmaan reserviläis-

Oma liikuntapäiväkirja

upseeripiirin jäsen voi tarkistaa omat tietonsa ja toimittaa mahdolliset muutokset

sähköisestä sovellutuksesta on mm. liikuntasuoritusten automaattinen yhteen

Jokaisen kuntokortin käyttäjän kuntoluok-

sähköpostilla oman liittonsa jäsenrekis-

laskeminen ts. jokainen järjestelmän

ka päivittyy automaattisesti jäsenrekis-

teriin järjestelmässä olevan linkin kautta.

käyttäjä voi nähdä koko vuoden kumu-

teriin sähköisen kuntokortin tietojen pe-

latiivisen liikuntakertymän. Vastaavasti

rusteella. Kirjautumista varten tarvitaan

Lähtökohtana on, että peruskuntoa ke-

tästä

jäsennumero, joka on jokaisen jäsenen

hitetään suorittamalla vähintään puo-

jäsenkortissa.

len tunnin kuntosuoritus. Puolen tunnin

järjestelmästä

saadaan

jokai-

sen perusyhdistyksen sekä kummankin

Kuntokorttipalveluiden
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Teksti:
Risto Tarkiainen
Toiminnanjohtaja
Reserviläisurheiluliitto ry

suoritus antaa yhden pisteen, puolen-

ten, kerhojen sekä piirien puheenjohta-

vastuuhenkilöistään

toista tunnin suoritus kaksi pistettä ja yli

jat, sihteerit sekä urheilu- ja liikuntavas-

upseeri-liiton ja Reserviläisliiton jäsen-

kolmen tunnin liikuntasuoritus päiväkoh-

taavat

rekisterien hoitajille, yhteystiedot löyty-

sekä

piirin

toiminnanjohtaja.

taisen maksimipistemäärän kolme pistet-

Suomen

Reservi-

vät ko. liittojen verkkopalveluista.

tä. Sopivia liikuntalajeja on lähes rajatto-

Sähköinen kuntokortti perustuu siis pe-

masti, esimerkiksi hiihto, kävely, juoksu,

rusyhdistysten ja piirien ilmoituksiin

suunnistus, kuntosaliharjoittelu, luistelu,
soutu, eri palloilulajit ja ammunta.

Tarkempaa

tietoa

peruskuntoluokka-

pisteistä, testipisteistä, erikoistesteistä ja
kuntoluokkajärjestelmästä laajemminkin
on osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti

Perusyhdistyksen sekä
reserviläis- ja reserviupseeripiirin tehtävät
Kuntokortti perustuu siis jokaisen jäsenen
omaan aktiivisuuteen liikkua ja kirjata oma
liikunta-aktiivisuutensa

tähän

sähköi-

seen järjestelmään. Yhdistysten ja piirien tehtävänä on tiedottaa asiasta omille
jäsenyhdistyksilleen sekä seurata omalta
osaltaan, kuinka aktiivisesti piirin jäsenet
käyttävät tätä sähköistä kuntokorttia.

Perusyhdistysten vastuuhenkilöt pystyvät kirjaamaan testisuoritukset oman yhdistyksensä jäsenille. Lisäksi reserviläis- ja

Aktiivisuus kannattaa
Reserviläisurheiluliitto palkitsee kaikkia
aktiivisia käyttäjiä seuraavasti:

-vähintään 150 peruskuntopistettä kirjannut palkitaan
diplomilla
-vähintään 250 peruskuntopistettä saavuttanut 		
jäsen saa diplomin ja vyötärönympärysmittanauhan
HUOM! Perusyhdistyksen pitää anoa näitä kannusteita
Reserviläisurheiluliitosta avoimella yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoittamalla hakemuksella, josta ilmenee
kyseisen henkilön kuntosuoritusten pistemäärä. Tämän voi
parhaiten todistaa liittämällä hakemukseen tulosteen
henkilön kuntosuoritteista edelliseltä toimintavuodelta.
Tämä anomus on hyvä laatia alkuvuodesta esim.
helmikuussa, jolloin kaikkien sähköistä kuntokorttia
käyttävien henkilöiden edellisvuoden suoritteet on kirjattu
järjestelmään. Kannusteet voi luovuttaa esim. yhdistyksen
kevätkokouksen yhteydessä.
Mikäli järjestelmän käytössä on ongelmia, niin käyttäjä voi
lähettää järjestelmän kautta palautetta Poutapilvi Oy:lle,
josta se kootusti toimitetaan tarvittaessa Reserviläisurheiluliittoon. Myös reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja
Risto Tarkiainen auttaa tarvittaessa, puh. (09) 4056 2060,
gsm. 050 541 2007 sekä sähköposti risto.tarkiainen@resul.fi

reserviupseeripiirien vastuuhenkilöt pystyvät kirjaamaan testisuoritusten lisäksi
kenttäkelpoisuusarvioinnit oman piirinsä
jäsenille. Vastuuhenkilöinä ovat yhdistys-

Tervetuloa sähköisen kuntokortin käyttäjäksi!
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Toimintaa ja

juhlaa

Petteri Närä
Oulun Reserviupseerikerho
Puheenjohtaja

Kerhomme toiminta ei ole tauonnut edes kesän aikana. Ohjattu ampumatoiminta eri
muodoissaan on ollut aktiivista. Syksy tuo tullessaan juhlallisuuksia.
Pelkkää tiukkailmeistä ammuntaahan

hyödyntää kesän aikana, mutta monella

yhteinen liittokokoustapahtuma Oulussa.

nämä tilaisuudet eivät ole, juomme myös

on vielä kokematta uudistetun majamme

Näissä yhteyksissä pääsemme tuomaan

kahvia ja juttelemme mukavia. Tämä on

ihmeet. Huomattavan moni majalla vie-

yhdistystämme esille ja luomaan kon-

osa siitä paljon kaivatusta kerhojen väli-

railleista on palannut majalle uudestaan,

takteja,

sestä yhteistoiminnasta, osallistumme

tänäkin kesänä.

sekä

puolin ja toisin toistemme järjestämiin

myös

kertomaan

vaikuttamaan.

toiminnastamme
Näin

nostamme

maanpuolustusaatetta

omalta

tapahtumiin, myös niiden järjestelyihin.

Syksy tuo tullessaan juhlallisuuksia.

osaltamme esille. Voidaan siis sanoa,

Maanpuolustushenkisyyttä

Lokakuussa juhlistamme Oulun Reservi-

että kerhomme näyttäytyy elinvoimaise-

käydä nostamassa myös perinteikkäällä

upseerikerhon

na myös hieman muodollisemmissakin

Rokuli-majallamme. Saunan pehmeissä

saoloa. Samalla kertaa juhlimme myös

löylyissä ja tunnelmallisessa pirtissä

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripii-

arki pakenee ja aika pysähtyy. Moni ker-

rin 60-vuotista taivalta. Marraskuussa on

Syksyn kuulaat ilmat tarkoittavat myös

homme jäsen on tätä etua ehtinytkin jo

vuorossa valtakunnallinen viiden liiton

muun kerhotoimintamme tehostumista.

on

voinut

80-vuotista

olemas-

puitteissa.
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kerhomme tulevia toimintalinjoja sekä

kipäivä ovat osaltaan tätä tekemistä.

palkitsemme mm. ammunnoissa me-

Toiminnassamme

nestyneet. Syyskokous myös valitsee

tuijota ikää, vaan kannustamme kaikkia

tulevan hallituksen. On tärkeää, että

osallistumaan. Jäsentemme tasapuoli-

mahdollisimman

jäsenemme

nen huomioiminen onnistuu kattavan

käyttäisi tätä vaikuttamisen kanavaa

tiedottamisen kautta. Olisikin toivot-

kerhotyömme edistämiseksi. Kukin voi

tavaa, että kaikilla jäsenillämme olisi

myös itse ilmoittaa innostuksensa ja

kerhon hallitukselle ilmoitettu sähkö-

halukkuutensa

postiosoite

moni

hallitustyöskentelyyn.

emme

kuitenkaan

tapahtumatiedotteita

ja

Uusia näkemyksiä ja tekijöitä tarvitaan.

Pohjanpojan nettilehden lähettämistä

Tapahtumista tiedotamme kuukausittain

varten.

jäsenkirjeessämme sekä omien websivujemme kautta. Tapahtumista saa tie-

Toivon jäsentemme löytävän oman ja it-

toa myös tämän Pohjanpojan sivuilta.

selleen parhaiten sopivan kerhotoiminnan muodon. Otamme kerhon hallituk-

Tulossa on niin koulutusta ja ammuntaa

sessa mielellämme vastaan uusia ideoita

kuin myös jäseniltoja mielenkiintoisten

Erityisesti nuoria jäseniä on liittynyt

ja näkemyksiä siitä mitä reserviupseeri-

esitelmien merkeissä. Syksyn Rokuli-

kerhoomme runsaasti kuluvan juhla-

kerhon tulisi mielestänne olla. Teemme

talkoissa on mahdollista viettää ulkoilul-

vuoden aikana. Se on hieno asia. Pys-

vielä syksyn aikana jäsenkyselyn asian

linen päivä vaikka koko perheen voimin.

tymme varmasti tarjoamaan mielekästä

tiimoilta. Rohkaisen jäseniämme tule-

Syyskokouksessa

mitä

tekemistä myös nuoremmille. Tuli ja liike

maan keskustelemaan ja osallistumaan.

olemme saaneet aikaan ja määritämme

-toimintapäivä ja jo perinteikäs Vänrik-

katsomme

Hyvää alkavaa syksyä

Lokakuussa juhlistamme Oulun Reserviupseerikerhon 80-vuotista olemassaoloa.
Samalla kertaa juhlimme myös PohjoisPohjanmaan Reserviupseeripiirin 60vuotista taivalta.
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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
044 544 6202
040 556 1130
050 588 1208
050 069 4854
040 482 6531
040 537 3211
050 330 6579
040 547 3780

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi
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Syyskokouskutsu
Oulun Reserviupseerikerho ry:n syyskokous pidetään Hiukkavaarassa PohjoisSuomen Sotilasläänin Esikunnan Pohjan salissa keskiviikkona 13.11.2013 klo 18.00
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat ja vieraileva luennoitsija on eversti Heikki Hiltula. Luennon aiheena on
Suomen sotilaspoliittinen tilanne. Kokouksen yhteydessä kahvitarjoilu.
TERVETULOA
Hallitus

ORUK -mallisto
Kuten suurella kerholla kuuluukin olla,

tavoin hyvän ja tärkeän asian tukemisen Teemme seuraavan suuremman tilauk-

on Oulun Reserviupseerikerhollakin on

vastineeksi saa näyttävän kerhotuotteen.

sen syyskuun lopussa. Olemme koon-

oma vaatemallistonsa ja tuotekuvaston-

neet kuvastoon muutaman kiinnostavan

sa. Tuotteet kertovat omistajastaan sen

Kevään ja kesän hittituotteina ovat ol- tarjouspaketin. Katso kuvastosta (oruk.fi)

mitä hän ylpeänä edustaa. Toki vaatteilla

leet T-paita + kenttälakki -yhdistelmä haluamasi tuotteet ja tee tilaus ajoissa

on merkitystä myös sopivina urheilu- tai

sekä reput. Syksyn saapuessa fleecet ja varapuheenjohtajallemme Ari Vuolteena-

harrastusasuina, ne jopa lämmittävät tai

softshell -takit ovat varmasti paikallaan holle ari.vuolteenaho@oruk.fi.

muutoin suojaavat. Mutta ennen kaikkea

tai sitten juhlavuoteenkin kuuluvat paita-

jäsenen hankittua jonkin mallistomme

puserot ja kravatit.

tuotteen, siitä kilahtaa myös muutama
euro majatoimintamme tukemiseen. Tällä
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Rokulin

Talkoot
Rokulin talkoot la 19.10.2013. Ilmoita tulosi ennakkoon ke 16.10.
mennessä Risto Virtaselle. Luvassa makkaranpaistoa, kahvia,
mehua ja sota-ajan musiikkia.
Rokuli-maja on jatkuvan kehitystyön

tarvitsee kunnon yhteydenpitovälineet.

kohteena. Olemme entisöineet pirttiin

Olemme hankkineet kaksi 1920-luvun

vanhojen aikojen tunnelmaa. Valokuvat

kenttäpuhelinta saunakamarin ja pirtin

ja kartat rintamalta, komentajan kamari,

väliseen liikennöintiin, tämä kommu-

karttahuone, sota-ajan lauluja soittava

nikaatioprojekti valmistuu kaudelle 2014.

tää. Saunatarpeesta tulee esittää toive

radio ja muu rekvisiitta luovat oman

Tähän kokonaisuuteen on mahdollisuus

majaisännälle ilmoittautumisen yhtey-

mielenkiintoisen tunnelmansa. Kesällä

tutustua talkoiden yhteydessä. Talkoisi-

dessä ja tietysti omat pyyhkeet ja aluset

majan puucee sai uuden raikkaan värin

in voi kätevästi yhdistää vaikka koko

mukaan.

sisälleen ja hieman rekvisiittaa sinnekin.

perheen ulkoilullisen päivän. Rantasau-

Lisätietoja ja ilmoittautumiset majaisäntä

Ja tietenkin kunnia-arvoisa upseerimaja

nankin saatamme tarvitseville lämmit-

Risto Virtaselle 045 130 0688.

Majatoimikuntaan
Haluatko olla mukana kehittämässä majatoimintaamme?
Majatoimikunta etsii aktiiveja mukaan majan kehittämis- ja ylläpitotoimiin. Rokuli tarjoaa kerholaisille ja yhteistyökumppa-neille tärkeän
rentoutumispaikan, majan merkitys on suuri ja kasvaa koko ajan.
Emme missään nimessä halua luopua tästä mahdollisuudesta, siksi
majatoiminta tarvitsee vapaaehtoisten panosta. Majatoimikuntaan
kuuluminen myös antaa paljon, siihen kannattaa kuulua.
Tiesithän, että majaa voivat käyttää kaikki kanssamme yhteistyössä
olevat tahot ja maanpuolustus- ja reserviläisyhdistykset. Näistä
asioista lisätietoja antavat majaisäntä Risto Virtanen ja puheenjohtaja
Petteri Närältä email: petteri.nara@oruk.fi.
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Puolustuspoliittinen
selonteko kriisinhallinnasta
Valtioneuvosto antoi joulukuussa eduskunnalle selonteon Suomen turvallisuus- ja
puolustuspolitiikasta. Artikkelissani tiivistän keskeiset toteamukset kriisinhallinnan
kannalta.
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry.
Johtava lakimies Juha Jalkanen

Alueellinen vastuu lisääntyy

Toimintaympäristö aiempaa
vaativampi

YK:n johtama kriisinhallinta on lisäänty-

Olennaiseksi on
noussut nopea
toimintakyky.

nyt ja keskittynyt erityisesti Afrikkaan.

Epäsymmetristen sodankäynnin keinojen

Alueellisten

on

(terrorismi, sabotaasi ja informaatioso-

kasvanut. Intia, Etelä-Afrikka, Indone-

dankäynti) käyttö lisääntyy ja vaikeuttaa

sia, Brasilia ja Kiina ovat lisänneet osal-

toimia. Toiminnan vaikuttavuus vaatii

listumistaan

enemmän koordinoimista. Osallistumi-

järjestöjen

ottamatta

merkitys

operaatioissa

kuitenkaan johtavaa poliittista roolia.

nen

kansainväliseen

vastuunkantoon

vahvistaa mahdollisuuksia itse saada
Kriisinhallinnan kehittämisessä yhdisty-

apua.

Budjettileikkaukset

vät sotilaallinen, poliisi- ja laaja sivii-

joudutaan ottamaan huomioon, että riskit

ja rakennemuuto-

litoiminta. Alueellisten ja muiden kan-

henkilöstöä kohtaan ovat kasvaneet.

kset edellyttävät

Päätettäessä

osallistumisesta

sainvälisten organisaatioiden vastuuta
pyritään lisäämään.

resurssien oikeaa

Olennaiseksi

on

noussut

nopea

toimintakyky. Budjettileikkaukset ja raYleiskokouksen vuonna 2005 hyväksymä

kennemuutokset edellyttävät resurssien

suojeluvastuun käsite on noussut kes-

oikeaa kohdentamista ja kokonaisvaltais-

kokonaisvaltaista

kiöön. Niinpä Libyassa vuonna 2011 tur-

ta suunnittelua. Siviilikriisinhallinnassa

suunnittelua.

vallisuusneuvosto ensimmäisen kerran

haasteena on ammattitaitoisten eri alojen

antoi oikeutuksen voimankäyttöön.

asiantuntijoiden lähettäminen lyhyellä

kohdentamista ja

Pohjanpoika 2/2013

toimii tänä vuonna. Muita tärkeitä yh-

Naton

teistyötahoja ovat pohjoisen Euroopan

en toimintaan on aina täydentävää. Se

maat ja USA, jonka kanssa yhteistyötä

ei merkitse sitoutumista mahdollisiin

ylläpidetään erityisesti puolustusmateri-

operaatioihin.

aalialalla.

yhteistyössä ja Naton Response force

kumppanimaiden

EU:n

osallistumin-

taisteluosasto-

-toiminnassa kehitetään samoja joukkoja
Useimmissa Euroopan maissa asevoim-

ja suorituskykyjä. Rinnakkainen osallis-

ien kehittäminen tähtää kansainväliseen

tuminen estää päällekkäisyyksiä.

krii-sinhallintaan. Läntisessä Euroopassa
on laajalti luovuttu yleisestä asevelvolli-

Osallistuminen vahvistaa

suudesta ja kansallinen puolustus toteu-

kansainvälistä asemaa ja

tetaan pääsääntöisesti liittoutumisella.

puolutuskykyä

Tämä edellyttää kykyä toimia monikansal-

Kuva: Martti Tikka, Kankaanpää

lisissa operaatioissa tarvittaessa oman

Suomi

alueen

ulko- ja turvallisuuspoliittisten tavoit-

ulkopuolella.

Erityisesti

val-

osallistuu

mius- ja nopean toiminnan joukko-

teidensa

jen

sitoutuminen

merkitys

kasvaa.

Ne

edustavat

mukaisesti.
ja

kriisinhallintaan

Pitkäaikainen

vastuunkanto

sekä

varoitusajalla kriisialueen erityistarpeet

monikansallisen suorituskyvyn huippua.

vuo-sikymmenten pituinen ja merkit-

huomioiden. Vaatimukset kasvavat kou-

Tällä on merkitystä tulevaisuuden jouk-

tävä

lutuksen, rekrytoinnin, varustuksen ja lo-

kokokoonpanojen perustana.

Tämä näkyy aktiivisuutena EU:n turval-

gistiikan osalta.

Nato keskeisin toimija
YK:n valtuutukseen perustuvat operaatiot ovat vakiintuneet yhdeksi Naton keskeiseksi tehtäväksi. Natolla on laajempaakin kansainvälispoliittista vaikutusta,
kuten Afganistan, Länsi-Balkan ja Libya
ovat osoittaneet. Nato kehittää myös
siviiliasiantuntijuutta tavoitteena yhteistoimintakyky muiden toimijoiden kanssa.
EU:n ja Naton rooli monikansallisissa
hankkeissa on tukea toimintaa.

Suomen kannalta keskeisin on pohjoismaisen puolustusyhteistyön järjestely
Nordefco, jonka puheenjohtajana Suomi

osallistuminen

korostuvat.

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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daan käyttää niissä rajoitetummin sekä

YK:n rooli kansainvälisten kriisinhallinta-

osana muita voimankäytön keinoja.

operaatioiden valtuuttamisessa säilyy

lisuus- ja puolustuspolitiikan kehittä-

keskeisenä. Se korostuu myös tehtäessä

miseen, Naton kumppanuuteen, poh-

Tulevaisuuden

joismaiseen yhteistyöhön sekä kansain-

luonteenomaista

väliseen kriisinhallintaan (YK, EU, Nato ja

vaikea ennustettavuus sekä tulivaikutuk-

siviilikriisinhallinnassa

Etyj).

sen tarkkuus ja ulottuvuus. Perinteisen

läkävijä. Toiminnassa korostuu poliisi-

sotilaallisen toiminnan lisäksi operaatiot

toimen, oikeusvaltion ja siviilihallinnon

Kokonaisvaltainen osallistuminen edel-

sisältävät epäsymmetrisiä keinoja sekä

vahvistaminen. Kehitys- ja kauppapolitii-

lyttää riittävää koulutusta ja resursointia.

poliittisia, taloudellisia tai sotilaallisia

kkaa, humanitaarista apua, poliittista dia-

Päätös osallistumisesta tehdään näistä

painostustoimia.

logia ja kriisinhallintaa pyritään hyödyn-

sotilasoperaatioille

on

nopealiikkeisyys,

lähtökohdista sekä kriisialueen ja ope-

päätöksiä EU:n ja Naton johdolla toteutettavista

operaatioista.
EU

Varsinkin
on

edel-

tämään niin, että ne täydentävät toisiaan

raation tarpeiden mukaisesti. Huomioon

Suomi osallistuu jatkossakin taistelu-

kriisialueilla. EU kehittää yhteistyötä krii-

otetaan myös käytettävissä olevat suori-

osastoja koskevaan yhteistyöhön. Vuon-

sinhallinnassa kolmansien maiden kanssa.

tuskyvyt ja taloudelliset edellytykset.

na 2013 joukkopooliin asetetaan maa-

Venäjän osallistuminen EU:n kriisinhal-

voimien erikoisoperaatio-osasto, 2014

lintayhteistyöhön perustuu toistaiseksi

ilmavoimien valmiusyksikkö ja 2015

ad hoc -järjestelyihin.

Siviilikriisinhallintaan

osallistumises-

sa korostuvat korkeatasoinen poliisi-,

merivoimien

oikeusvaltio-, rajaturvallisuus- sekä ih-

Suomen näkökulmasta myös euroop-

Odotukset eurooppalaista johtajuutta ja

misoikeus- ja tasa-arvoasiantuntemus.

palainen

päävastuuta kohtaan kasvavat sotilaal-

Tavoitteena on 150 suomalaisasiantunti-

tiivistyy.

jaa.

Aktiivinen yhteistyö parantaa ennaltaehkäisy- ja torjuntakykyä sekä turvaa sotilaallisten suorituskykyjen kehittämistä, ja
sitä toteutetaan EU:ssa ja Naton kumppanuuden piirissä alueellisissa ryhmissä
sekä kahdenvälisesti.

Miltä tulevaisuus näyttää
Laajamittaisen sotilaallisen voimankäytön
uhka sekä perinteisen voimapolitiikan
käyttö ovat vähentyneet. Niihin tulee
kuitenkin varautua. Alueellisten, paikallisten ja valtioiden sisäisten konfliktien
ehkäiseminen ja ratkaiseminen on entistä
keskeisempää. Sotilaallista voimaa voi-

rannikkojääkäriyksikkö.

puolustusmateriaaliyhteistyö

lisessa kriisinhallinnassa.
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Teksti ja kuvat: Riitta Alasalmi

SoMa 2013 –harjoitus
kokosi naisia Rovajärvelle
Rovajärven ampuma-alueen Heinuvaaran maisemiin kokoontui 30.8-1.9.2013 toistasataa henkeä valtakunnalliseen SoMa 2013 –harjoitukseen.
Rovajärven ampuma-alueen Heinuvaaran

HEINU 2013 –harjoitukseen, joka mah-

maisemiin

kokoontui

dollisti valtakunnallisen harjoituksen to-

toistasataa

henkeä

30.8-1.9.2013

valtakunnalliseen

teutuksen nopealla aikataululla.

SoMa 2013 –harjoitukseen. Sotilaskotilii-

RYHMÄPOTRETTI
Naisille suunnatussa kouluttajakoulutuksessa oli yhdeksän osallistujaa, joista
suurin osa oli saapunut Rovajärvelle
Etelä-Suomesta.

ton, Maanpuolustusnaisten liiton ja Maan-

Yhteensä seitsemälle kurssille kokoon-

puolustuskoulutusyhdistyksen

(MPK)

tui naisia ympäri Suomea ja suosituim-

yhteisen harjoituksen tavoitteena oli tar-

maksi kurssikokonaisuudeksi muodostui

jota vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Maastotaidot ja luonnonmuona -koulu-

etsintä ja turvallisesti vesillä –kurssi sekä

tekeville naisjärjestöille harjoitus, joka

tus. Lisäksi tarjolla oli Sotilaskotitoimin-

Puolustusvoimien B-ajo-oikeuskoulutus.

tukee jäsenistön kouluttautumista. SoMa

nan perus- ja jatkokurssi, poikkeusolo-

Seitsemäntenä kurssina tarjottiin naisille

2013 –harjoitus tukeutui johdossa ja

jen

suunnattua

huollossa Lapin koulutus- ja tukiyksikön

Hygieniapassi ja munkit sähköttä, MSO-

sotilaskotitoimintaan

keskittyvä

kouluttajakoulutusta,

joka

muodostui yllättävän suosituksi.
Jatkuu seuraavalla sivulla...
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Kouluttajakouluttajat
Hannu Harmainen ja Matti Kuorilehto
iloitsivat naisille suunnatun koulutuksen toteutumisesta. ”Toivottavasti
SoMa 2013 –harjoituksessa toteutettu
koulutus saa valtakunnallisesti jatkoa ja
naisille räätälöidyt kouluttajakoulutukset toteutuvat myös muualla maassa”
Harmainen toteaa.

kiinnostuneista naisia ympäri Suomen
koulutukseen ja toteutus mahdollistui.”

Kouluttajakoulutuksesta eväitä

Hannu

vapaaehtoiseen

koulutusta tärkeänä asiana vapaaehtoista

maanpuolustustyöhön

maanpuolustustyötä tekeville vapaaeh-

Harmainen

pitää

kouluttaja-

toisille. ”Koulutus tarjoaa tietoa koulutMaanpuolustuskoulutusyhdistyksen kou-

tamisen perusteista, mutta myös paljon

luttaja –koulutus toteutettiin yhteistyössä

harjoitteita esiintymistekniikasta. Lisäksi

MPK:n Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja

koulutuksessa suoritetaan kouluttamisen

tukiyksikön (KOTU) kanssa. Kurssinjohtaja

näyttö, jossa jokainen kurssilainen joutuu

Hannu Harmainen ja kouluttaja Matti Kuo-

suunnittelemaan ja toteuttamaan oman

rilehto toteuttivat viikonlopun mittaisena

rastityyppisen

kurssina naisille suunnatun koulutuksen

mainen ja Kuorilehto ovat järjestäneet

9 naiselle. Harmaisen mukaan pelkästään

koulutusta vuodesta 2010 lähtien ja

tämä on ollut ns.

naisille toteutettuna kouluttaja-koulutus-

pitävät naisryhmän opettamista mielen-

matalan kynnyksen

ta ei ole Suomessa toteutettu kuin yksit-

kiintoisena. ”Ryhmä oli erittäin aktiivi-

täisiä kertoja aikaisemmin. ”Aiemmin on

nen, kantaaottava ja tunnollinen, mutta

yritetty saada koulutusta naisille suun-

toisaalta perusteluja vaativa” Harmai-

nattuna toteutettua ainakin Pohjois-Poh-

nen pohti kurssin toteutusta. Tyytyväisiä

janmaalla vaan kiinnostusta ei ole ollut

miehet olivat kuitenkin naisosallistujien

tarpeeksi, jotta kurssi olisi saatu toteutet-

intoon kouluttautua ja lähteä mukaan

tua. Nyt valtakunnallinen harjoitus kokosi

MPK:n toimintaan. ”SoMa on ollut hyvä

SoMa on ollut hyvä
avaus naisten kouluttajakoulutuksen
pilotoinnille, sillä

kurssi.

koulutuksensa.”

Har-
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avaus naisten kouluttajakoulutuksen pilotoinnille, sillä tämä on ollut ns. matalan
kynnyksen kurssi, jonne on ollut helppoa
tulla. Toivottavasti koulutus saa jatkoa
valtakunnallisesti myös muilla alueilla,
jolloin toimintaan saataisiin aktivoitua
lisää motivoituneita naisia.”

KOTU-yksikköön sitoutuminen
kannusti kouluttautumaan
Kuusamolainen opettaja Anu Keränen
osallistui SoMa 2013 –harjoituksessa
kouluttajakoulutukseen ja koki sisällön
täyttäneen hänen odotuksensa. ”Koulutus antoi erittäin paljon eväitä omaan
työhönikin ja yllätyin positiivisesti siitä,
miten osallistavia menetelmiä Hannu ja
Matti käyttivät opetuksessaan. Saimme
harjoitella erilaisia pieniä esiintymistilanteita ja MPK:n malli kouluttajana
toimimiseen on ainakin osin erittäin käyttökelpoinen myös muussa opettamisessa
ja kouluttamisessa” Keränen iloitsee.

Anu Keränen sitoutui Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikköön kesällä
2013 ja kokee kouluttajakoulutuksen
olevan

hyvä

aloitus

KOTU-yksikössä

toimimiseen. SoMa 2013 –harjoitus kiinnosti Maanpuolustusnaisten järjestössä
toimivaa Kerästä ja kun samalla tarjoutui
tilaisuus saada kouluttajakoulutus suoritettua, oli tilaisuuteen helppo tarttua.

TYYTYVÄINEN KOULUTETTAVA
Anu Keränen sitoutui Pohjois-Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikköön kesällä 2013
ja tämän vuoksi koki kouluttajakoulutukseen osallistumisen erittäin motivoivana ja
tärkeänä asiana.

”Ryhmähenki koulutuksessa oli uskomaton ja naisten erilaisista ammateista sekä

yhteydessä mahdollisuutta osallistua

asioiden kokeilemiseen, testaamiseen ja

taustoista johtuen keskustelu oli hyvin

myös kouluttamiseen ja kurssinjohta-

toisten kurssilaisten kanssa verkostoitu-

hedelmällistä. Ehdottomasti jatkossakin

miseen liittyvään koulutukseen, sillä

miseen” Keränen pohtii.

kannattaisi tarjota naisten harjoitusten

harjoitus tarjoaa loistavan ympäristön
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Pohjois-Suomen
Kiltapiiri ry:n kuulumiset
Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry
Puheenjohtaja Seppo Suhonen

Kiltapiiri joutui perumaan Pohjanpartio
harjoituksen vähäisen osanottajamäärän

Suunnittelussa
olevasta liittojen
välisestä

vuoksi. Kurssi olisi ollut merkittävä sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutustapahtuma. Työryhmä kokoontuikin valmistelemaan tapahtuman järjestämistä ensi

Silta valmis
Nauhan leikkaus sillan valmistuttua,
leikkaamassa vasemmalta ylil. Arto
Mononen POHPIONP:sta, ltn. Matti
Pulkkinen Kainuun Rajavartiostosta, ylil.
Janne Aittamaa Kainuun aluetoimistosta ja sillan suunnitellut DI Jukka
Leskelä Pohjan Pioneerikilta ry:stä.

vuodelle. Koulutustapahtumaksi suun-

yhteistyöstä on

niteltu harjoitus antaa useiden aselajien

aluetoimistoon koulutusaiheiden määrit-

edetty toiminnan

sotilaallisia tietoja ja taitoja sekä päivittää

tämiseksi.

osallistuville reserviläisille tiedot ja tai-

sessa sovimme, että tapahtuma pyritään

dot ajan tasalle. Kurssille voivat osallistua

toteuttamaan alueella toimivien kolmen

kaikkien aselajien reserviläiset. Työryhmä

piirin voimin, Pohjois-Pohjanmaan Reser-

päätti ottaa yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan

viläispiirin ja

asteelle

Lisäksi

suunnittelukokouk-

– Reserviupseeripiirin
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teisiin tukeutuen. Ilmoittaudu kurssille

Seuraavana

MPK:n sivujen kautta.

tiin Kajaanissa siltakalustokurssi, jota
tuki

viikonloppuna

POHPIONP/KAIPR.

järjestet-

Kouluttajana

Vuoden kilta Pohjan

POHPIONP:sta

Pioneerikilta ry toteutti

Mononen ja reserviläisjohtajana ma-

runsaasti erilaisia MPK:n

juri evp. Markku Liimatainen Pohjan Pio-

kursseja.

neerikillasta. Kurssi toteutettiin Kainuun

oli

yliluutnantti

Arto

Prikaatin siltakoulutuspaikalla. Kurssilla
Kilta rakensi Kainuun Rajavartiostolle

käytiin läpi erilaisia siltakalustoja, mutta

puusillan partioreitille Vartiuksen raja-

pääpaino oli Bailey-palkkisiltakalustos-

aseman läheisyyteen 9.-11.8.2013. Sil-

sa. Kurssille osallistui 17 reserviläistä,

lan suunnitteli kiltamme jäsen DI Jukka

pääosin Pohjan Pioneerikillan jäseniä

Leskelä. Siltaa rakentamassa oli 13 hen-

Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta. Tämä

sekä Pohjois-Suomen Kiltapiirin voimin.

kilöä, pääosin kiltamme jäseniä Pohjois-

siltakalustokurssi oli valmisteleva harjoi-

Siitä rakennettaisiin yhteisvoimin yhtei-

Pohjanmaalta ja Kainuusta. Kurssin joh-

tus ensi kesäkuussa Liminkaan tehtävän

nen iso vuosittain toteutettava koulutus-

tajana toimi Kari-Pekka Tampio Pohjan

Bailey-palkkisillan rakentamiseen. Poh-

tapahtuma. Kutsumme kaikki tahot tämän

Pioneerikillasta. POHPIONP/KAIPR tuki

jois-Pohjanmaan ELY-keskus on tilan-

tapahtuman suunnitteluun ja ideointiin.

kalustolla sillanrakennuskurssia. Yliluut-

nut Pohjois-Pohjanmaan MPK:n KOTU-

nantti Arto Mononen POHPIONP:sta ja

yksiköltä kyseisen sillan kokoamisen.

Kiltapiiri on aloittanut Pohjois-Pohjan-

yliluutnantti Janne Aittamaa Kainuun

Silta tulee Liminka-Tupos tien varteen

maalla Reserviläisjohtaja koulutusta. Re-

aluetoimistosta osallistuivat sillan ra-

rakennettavan kevyenliikenteen väylälle

serviläisjohtaja 1.kurssi toteutettiin kah-

kentamiseen sekä toteuttivat kurssin

Temmes-joen yli Jokisaaren alueelle.

tena viikonloppuna tammi-maaliskuussa

huollon. Kainuun KOTU-yksikön pääl-

Rakennettava Bailey-palkkisilta on noin

ja Reserviläisjohtaja 2. toteutetaan mar-

likkö Timo Toivonen oli myös mukana

50 metriä pitkä rakennelma, jossa sillan

raskuussa Hiukkavaarassa. Reserviläis-jo-

siltakurssilla. Kainuun Rajavartiostosta

keskiaukon mitta on 30,5 m ja paino noin

htajakoulutuksella päämääränä on luoda

meitä isännöi luutnantti Matti Pulkkinen.

40 tonnia. Palkkisilta rakennetaan piden-

johtajille edellytykset oman joukon kou-

Sillan rakentamistyö sujui ripeästi osaa-

netyn viikonlopun aikana, perjantaista

luttamiseen ja johtamiseen sekä kannus-

valta

Lauantaina

sunnuntaihin 27.-29.6.2014. Valmiiksi

taa johtajia oman toimintakyvyn jatkuvaan

10.8. sillanrakennuskurssilla vieraili Kai-

kootut siltaosat nostetaan paikoilleen

kehittämiseen. Koulutus on tarkoitettu

nuun Rajavartioston komentaja eversti

nostureilla teräsbetonisten maatukien

ja

kiinnos-

Ismo Kurki. Sillanrakennuskurssit jatku-

päälle. Tulevan siltakurssin suunnittelu ja

tuneille aktiivireserviläisille. Kursseilla

vat, ensi vuonna ohjelmassa on sillan

valmistelu on jo täydessä käynnissä.

kehitämme yhdessä jokaisen kurssilaisen

rakentaminen Kuusamossa

esimies- ja vuorovaikutustaitoja, opimme

2015 silta Suomussalmella Kainuun Raja-

Kolmantena elokuun viikonloppuna to-

arvioimaan toimintaympäristöämme ra-

vartiostolle. Viime keväällä käydyn kes-

teutettiin

kentavalla näkökulmalla. Luomme yh-

kustelun pohjalta vastaavia siltatarpeita

Keuruulla Pioneerirykmentissä. Koulut-

dessä valmiuksia kunkin oman käyttäy-

on myös Lapin Rajavartiostolla, näissä on

tajana toimi majuri Mikko Illi PIONR:stä

tymisen ja toiminnan suunnitelmalliseen

haasteita Pohjois-Suomen pioneereille.

suunnattu

johtamisesta

kehittämiseen syväjohtamisen periaat-

reserviläisporukalta.

ja vuonna

Pioneeritoimintaopas-kurssi

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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...jatkoa edelliseltä sivulta
ja

reserviläisjohtajana

Kari

Paakkola

POHPIONP/KAIPR, Kainuun aluetoimis-

jäsenmaksuperintään.

Pohjan Pioneerikillasta. Kurssilla käytiin

tolle, Pohjois-Pohjanmaan aluetoimis-

sitä, että MPKL lähettää jäsenkiltojen

läpi PTO-kirjan sisältö ja siinä esitetyt

tolle,

Pohjois-Suomen

henkilöjäsenille jäsenmaksulaskun ja lii-

pioneerijoukkojen tehtävät sekä uu-

Huoltorykmentille. Samoin kilta esittää

tto tilittää maksetut jäsenmaksut killoille

den luonnosvaiheessa olevan sulutus-

kiitokset ammattitaitoisille kouluttajille

sopivin aikavälein. Liitto myös karhuaa

ohjeen sisältöä. Kurssille osallistui 13

ja kursseille osallistuneille kiltalaisille.

maksamattomia

reserviläistä, pääosin Pohjan Pioneerikil-

Pohjan Pioneerikillan toiminta jatkuu en-

selvitetään

lasta ja muutama jäsen Korian ja Pirkka-

tistä aktiivisempana koulutussektorilla,

yhteisiä hallintopalveluja ja yhteistä leh-

Hämeen Pioneerikillasta. Kurssilaisten

velvoittaahan valinta vuoden killaksi vii-

teä. Tavoitteena tällaisessa yhteistyössä

antaman palautteen mukaan kurssi oli

me keväältä kehittämään toimintaa edel-

on saavuttaa kustannussäästöjä.

todella ajankohtaisesta aiheesta ja päivit-

leen.

teistyöstä neuvottelevat liitot ovat: RUL,

PIONR:lle

ja

ti kurssilaisten osaamista tämän päivän

Tämä

tarkoittaa

jäsenmaksuja.

muina

Lisäksi

yhteistyömuotoina

Yh-

RES ja MPKL. Yhtenä edistysaskeleena

tasalle myös käyttöön tulevien uuden

Suunnittelussa olevasta liittojen väli-

sulutusmateriaalin osalta. Tämä on var-

sestä yhteistyöstä on edetty toiminnan

sin tärkeää koulutustehtävissä toimiville

asteelle.

kiltalaisille.

ry teki liittokokouksessaan huhtikuussa

Maanpuolustuskiltojen liitto

päätöksen ottaa käyttöön yhteisen jäsenPohjan Pioneerikilta esittää lämpimät

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

kiitokset kursseja tukeneille tahoille,

rtyä vuoden 2014 alusta liittokohtaiseen

YHTEISPELILLÄ
Keskellä Anssi Karjalainen näyttää
merkkiä nostoissa avustavalle kaivinkoneelle ja pätkä Bailey-palkkisiltaa.

Rakentajat

Pohjanpoika 2/2013

tällaiselle yhteistyölle on jo päätetty to-

alueen kiltojen tiedotuskanavana. Lisä-

teuttaa yhteinen syyskokousviikonloppu

tietoja saat Seppo Suhoselta. Huomioi

marraskuussa 2013, joka järjestetään

Pohjanpoika verkkolehti mahdollisuus

Oulussa. Silloin järjestetään viiden liiton,

tiedottamisessa,

RUL:n, RES:n, RESUL:n, Maanpuolustus-

Kiltapiirin jäsenkillat voivat käyttää Re-

naisten Liiton ja MPKL:n syyskokoukset

serviläisjärjestöjen kokoustiloja omien

samana viikonloppuna sekä sunnuntaina

kokoustensa pitopaikkana, osoitteessa

yhteinen valtakunnallinen Maanpuolus-

Aleksanterinkatu 13 A 12, 4. kerros, ovi-

tusjuhla. Maanpuolustus on yhteinen asia

summeri alhaalla. Kokoustiloissa on nyt

meille kaikille.

käytettävissä nykyaikaiset AV-välineet,

www.pohjanpoika.net.

kopiokone sekä kahvi- teetarjoilumahdol-

Yleistä

lisuus kertakäyttöastioineen. Kokoustilojen käytöstä saat lisätietoja kiltapii-

Pohjois-Suomen Kiltapiiri toivoo killoilta

rin puheenjohtajalta Seppo Suhoselta,

aktiivista osallistumista yhteisiin tapah-

040 552 4678,

tumiin. Samoin Pohjan-poika lehti on

seppo.suhonen1@luukku.com .

nyt käytettävissä Pohjois-Pohjanmaan

Seppo Suhonen, Pohjois-Suomen
Kiltapiiri ry:n puheenjohtaja
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Kiltalaisia palkittiin
Ritarihuoneella

Kuva: Inga-Katriina Maaniittu
Maanpuolustuskiltojen liitto ja EteläSuomen kiltapiiri järjestävät vuosittain

Kuvassa vasemmalta

perinteisen buffet´n Puolustusvoimain
lippujuhlapäivänä 4.6. Tänä vuonna juhlavieraita saapui Helsinkiin Ritarihuoneelle
noin 150.

Erkko Kajander
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan komentajamerkki SVR K

Seppo Suhonen ja Osmo Jalovaara
Suomen Leijonan ritarikunnan 1. luokan ritarimerkki SL R1

Ritarihuoneella jaettiin myös osa liiton
4.6.2013 huomionosoituksista erityisen
ansiokkaan kiltatyön ja kiltojen ja/tai liiton hyväksi tehdyn työn tekijöille.

Arno Hakkarainen
Kilta-ansiomitali

Pohjanpoika 2/2013

Ampumatoimintaa
Revonlahden reserviläisten
mestaruuskilpailut
Revonlahden reserviläisillä pidettiin mestaruuskilpailut 15.8. Ampumamatkana oli
150 metriä ja aseena käytettiin sotilaskivääriä. Kilpailussa ammuttiin 5 laukausta
seisaaltaan ja 5 makuulta. Mestaruuden voitti ylivoimaisesti Markku Huhtala.

TULOKSeT
1. Markku Huhtala
2. Kari Järvinen
3. Raimo Vanhatalo
4. Miika Vanhatalo
5. Kari Tuominen
6. Antti Ahosola
7. Pasi Järvinen
8. Jaakko Kuotesaho
9. Jaakko Pellinen

81 + 3 pist.
79
71
71
68
57
50
48
36
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Ampumatoimintaa
Vihannin reserviläisten sotilaspistooli
25m matkalla ammuttiin 10 laukausta. Kisa käytiin hieman kosteissa olosuhteissa
13. elokuuta Vihannin ampumaradalla. Osallistujia mukana yksitoista.

TULOKSET
1. Rautio Eero 74 pistettä
2. Junttila Tero 73
3. Parkkila Pasi 65
4. Selkäinaho Tuukka 63
5. Honkala Jukka Pekka 56
6. Hilakivi Tapani 45
7. Heikkinen Kimmo 44
8. Lampela Jussi 38
9. Korsu Paavo 28
10. Impiö Jukka 16
11. Vikki Martti 16
Tarkistettu tuloslaskenta
15.8.2013

Vihannin reserviläisten cup-kisa
Väliaikatulokset pistoolikisan jälkeen.

TULOKSET
1. Honkala Jukka Pekka
2. Parkkila Pasi
3. Rautio Eero
4. Hilakivi Tapani
5. Vikki Martti

357,32 pistettä
351,13
346,59
346,13
190,26

Cup-kisassa jäljellä vielä yksi
sra-osakilpailu

Pohjanpoika 2/2013

Ampumatoimintaa
Oulun reserviupseerikerhon
mestaruusammunnat
Oulun Reserviupseerikerhon mestaruudesta miteltiin jo toistamiseen Hiukkavaaran
ampumaradoilla
Nyt jo siis perinteeksi muodostunut kil-

muttiin 150 metriltä ja makuulta.

Mitalistit

pailu käytiin tänä vuonna aurinkoisessa

Lopuksi vaihdettiin rataa ja ammuttiin

upseerikerhon syyskokouksen yhtey-

säässä ja suuremman osallistujajoukon

9 mm pistoolilla palvelusammunta (PA3)

dessä13.11.2013.

kesken kuin viime vuonna. Tunnelma

kahden kilpasarjan osalta sekä sovel-

ammunnoissa oli leppoisa, välillä ehdit-

lettuna osuutena aikaa vastaan SRA -

Kilpailun pistemaksimi oli 300 pistettä.

tiin juomaan kerhon tarjoamat kahvit.

tauluihin. Tässä matkana oli 25m.

Kiväärin PA1:stä huomioitiin parempi

Ensimmäisenä

suoritettiin

viläiskiväärillä

reser-

palvelusammunta

palkitaan

Oulun

Reservi-

kilpasarja max. 100 pst. ja sovelletusta
Reserviupseerikerho

haluaa

kiittää

osiosta max. 50 pst. Pistoolin osalta PA3

(PA1) kaksine kilpa-sarjoineen sekä

kaikkia kilpailuun osallistuneita sekä

oli max. 100 pst. ja sovellettu osio max.

sovelletun ammunnan osio aikaa vas-

toimitsijoita (Petteri Närä ORUK, Ari

50 pst.

taan SRA -tauluihin. Molemmat am-

Vuolteenaho ORUK, Sari Rinne OMN)

TULOKSET
1. Sampo Mattila
2. Sami Lappi 		
3. Petteri Närä
4. Tomi Saarela
5. Veli Heikkilä
6. Ahti Lukkarinen
7. Miikka Heikkilä
8. Ari Vuolteenaho

275 pistettä
220
214
191
188
179
117
88

Arilla jäi kivääriosuus ampumatta.

Kuva: Ari Vuolteenaho

Kuvassa etulalalla ampuvat : Ahti Lukkarinen, Tomi Saarela, Veli Heikkilä
ja Sami Lappi, vuoroaan odottaa ammunnanjohtaja Petteri Närän takana
Miikka Heikkilä. Kirjurina istuu Sari Rinne.
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Kansainvälistä
yhteistyötä
Rovaniemellä

Teksti ja kuvat:
Sampo Puoskari

Lapin reserviläispiirejä voi vain kadehtia. Heidän
järjestämänsä, jo 43. Kalottitapaaminen, on hieno esimerkki reservin päällystön yhteistoiminnasta kolmen Pohjoismaan ja tällä kertaa myös Viron välillä.

puhallusputkella
Rovajärven ampuma-alueella Heinuvaarassa 23.-25.8. järjestetystä tapahtumasta
huokui kokemus ja osaaminen. Paikalla
oli yli 120 osallistujaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Virosta. Tapahtuman
tukijana oli tällä kertaa Jääkäriprikaari
Sodankylästä, mutta lähes kaikki tapahtuman järjestelyt tehtiin paikallisin reserviläisvoimin.

Norjasta oli mukana reilut 40 osallistujaa.
Ruotsin joukko jäi puoleen, sillä samaan
aikaan Luulajassa oli reserviläistapahtuma. Virolaiset olivat mukana tehokkaalla
neljän miehen joukkueella.

Lauantain

herrasmieskilpailun

kah-

deksan lajia olivat hauskoja ja haastavia. Puhallusputkella ampuminen lienee monelle ollut ensimmäinen kerta.

pisteenlaskua

Etsintärastilla

Pohjanpoika 2/2013

Maastoruutuihin kätketyt varusesineet

jois-Pohjanmaan piirien asekalustoon.

puolestaan vaativat tarkaa silmää löytyäkseen. Monikohan

viläispiirit tekevät yhteistyötä etenkin
Viron kanssa. Herääkin kysymys, mitä me

huomasi saati

Kansainvälisen verkostoitumisen kan-

Pohjois-Pohjanmaalla voisimme tehdä?

tunnisti mättäästä pilkistävän lusikka-

nalta vuosittain kolmen eri Pohjoismaan

Luulaja ei ole kaukana ja sopivien kontak-

haarukkayhdistelmän

järjestelyvastuulla

tien avulla voisimme kenties aikaansaada

kahvan?

Reser-

viläiskivääriammunnoissa turvattiin Poh-

oleva

tapahtuma

on korvaamaton. Etelä-Suomen reser-

tännekin samantyyppistä toimintaa.

43. Kalottitapaaminen

TULOKSET
Joukkuekisa
1. Norja
2. Viro 		
3. Suomi
4. Ruotsi

851 pistettä
817
811
767

Henkilökohtaiset tulokset
1. Bjarne Iversen
2. Rene Saart 		
3. Rodney Strandvall
4. Arne Kristiansen

297,0 pistettä
296,0
278,0
276,0
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Rosvopaistia ja viihdettä
veteraaneille

Teksti: Heidi Similä
Kuvat: © Puolustusvoimat

Reipas tuhatkunta veteraania saattajineen vietti tiistaina 3. syyskuuta viihteellistä
rosvopaistitapahtumaa Ouluhallissa. Tunnelma oli lämmin ja päivä täynnä mukavia
kohtaamisia.
Tapahtumalla on jo pitkät perinteet, sillä

Rönnqvistin johdolla ja Oulun kaupungin

valmistaminen alkoi jo aamuyöstä paisti-

ensimmäistä kertaa rosvopaistia tarjoil-

sekä Pohjois-Pohjanmaan aluetoimiston

haudan valmistuksella ja lämmittämisel-

tiin sotiemme veteraaneille jo parikym-

tukemana. Kainuun prikaati tuki tapahtu-

lä. 260 kiloa marinoitua lammasta hautui

mentä vuotta sitten. Aiemmin tänä kesänä

maa reippaalla joukkueella ammattitaitoi-

sopivan muhevaksi kuudessa tunnissa.

tilaisuuksia on järjestetty jo Helsingissä,

sia varusmiehiä, joiden kanssa veteraanit

Vekaranjärvellä,

Drags-

erityisen mielellään vaihtoivat muutaman

Ruokailun alkamista odotellessa veter-

vikissä. Ouluun saapui sotaveteraaneja,

sanasen. Tapahtuman pääsponsoreina

aaneille tarjottiin sotilaskodin munk-

sotainvalideja, sotaorpoja ja kaatuneiden

toimivat Halpahalli ja Nokian Renkaat.

kikahvit ja lavallinen viihdettä. Tilaisuu-

omaisia saattajineen eri puolilta Kainuu-

Tärkeässä roolissa olivat myös sotilas-

den aluksi talkooväki lauloi vieraille

ta, Pohjois-Pohjanmaata, Lappia ja Keski-

kotisisaret, joilta sujui niin kahvitusten

Sillanpään marssilaulun. Sen jälkeen

Pohjanmaata myöten.

järjestäminen kuin itse rosvopaistin tar-

viihdyttä-misestä

joilukin.

sotilassoittokunnan lisäksi Ivalon peli-

Kuopiossa

ja

Tilaisuuden järjestelyistä vastasi Finnairin lentävä henkilöstö purseri Kalevi

huolehtivat

Pohjan

mannit, laulaja Esa Niemitalo, lottapukuiRosvopaisti ei ole pikaruokaa. Herkun

nen, sota-ajan hittejä laulanut Tuija Saura
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HIIllospeti

tunnelmallinen päivä

Paisti sai muhia kuuden tunnin ajan

Arvovaltaiselle yleisölle oli tarjolla
monipuolista ohjelmaa

sekä latinalaisia rytmejä esittänyt The

osallistujamäärä

Mas Que Nada Stage Band. Oulun kau-

kirkkopyhät ja rosvopaisti.

yhdessä jo seitsemän vuosikymmentä.

kansanedustaja Mirja Vehkaperä. Puolus-

Ohjelmistossa oli myös arvontaa sekä

Päivä huipentui luonnollisesti murean

tusvoimien puolesta tervehdyssanat lau-

”ansioituneiden” vieraiden palkitsemi-

rosvopaistin

sui Oulun varuskunnan päälllikkö, eversti

sia. Pullon kuohujuomaa saivat kotiin-

Ruoka oli erinomaista ja sitä oli riittävästi.

Matti Karjalainen. Veteraanien kiitoksen

viemisiksi mm. vanhin mies ja nainen

Ennen kotiinlähtöä koettiin vielä liikutta-

tilaisuuden järjestäjille esitti kunnal-

sekä pisimpään aviossa ollut pari. Koko

va hetki, kun tuhatpäinen veteraaniyleisö

lisneuvos, Pohjois-Pohjanmaan sotave-

tilaisuuden vanhin osallistuja oli 101-

karautti yhteislauluna Veteraanin iltahuu-

teraanien kunniapuheenjohtaja Aarno

vuotias Salme Haltia, edelleen kuntosalia

don: ”Hoivatkaa, kohta poissa on veljet.

Strömmer, joka toi kiitoksessaan esiin,

harrastava rouva, joka palveli talvisodassa

Muistakaa, heille kallis ol’ maa. Kertokaa

että veteraaneilla on vuosittain muuta-

Rovaniemellä ja Kannaksella kenttäsairaa-

lasten lapsille lauluin, himmetä ei muistot

ma erityisen tärkeää tapahtuma, joissa

lan lääkintälottana. Pisimpään naimisissa

koskaan saa!”

on

todella

korkea:

ollut pariskunta oli puolestaan pysytellyt

pungin tervehdyksen veteraaneille toi

kimppuun

pääsemiseen.
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Ilmatorjunnan
reserviläistoimintaa Ouluun
Suoritin varusmiespalveluksen vuonna

Yhteensattumien vuoksi projekti jäi tal-

on loistavat mahdollisuudet vaativaankin

1997 Lapin ilmatorjuntarykmentissä Ro-

vella 2013 kesken. Pääsin jatkamaan

reserviläiskoulutukseen.

vaniemellä, ja sain koulutuksen lähioh-

savottaa kesäkuussa 2013 ja järjestin

tasolla on vielä tukena kattojärjestö Ilma-

jusmieheksi ja ohjusryhmän telakuorma-

lehtijutun Oulussa ilmestyvään paikal-

torjuntayhdistys ry (www.ilmatorjunta.fi).

auton kuljettajaksi. Varusmiespalveluk-

lislehteen.

sen jälkeen odottelin kertausharjoituksia,

reserviläistoiminnasta

kiinnostuneita

Puitteet ovat valmiina ja järjestötoimin-

mutta niitä ei kuulunut. Työelämä, yrit-

henkilöitä mukaan toiminnan käynnistä-

ta Oulun seudulla on alkuvaiheessa.

täjyys, järjestötoiminta ja opiskelu ovat

miseen. Ilmoitus poiki ihan mukavasti

Tavoitteena on rakentaa nykyaikainen

vieneet suuren osan arjestani, mutta va-

yhteydenottoja ja asia lähti etenemään.

ja

Etsin

siinä

ilmatorjunnan

rusmiespalveluksesta jäi kipinä maan-

vapaaehtoista

maanpuolustustyötä

tyylikkäästi tukeva aselajiyhdistys, joka

Ensimmäinen kokous

puolustukseen.

Kansallisella

järjestää yhteistyössä MPK:n kanssa ilmatorjuntaan liittyvää koulutusta. Nyt on

Syksyllä 2012 päätin ryhtyä toimintaan

Pidimme ensimmäisen epävirallisen ta-

hyvä tilaisuus tulla mukaan yhdistykseen

vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja ni-

paamisen 29.8.2013, jossa oli mukana

ja tehdä siitä niin hyvä, kuin me itse halu-

menomaan ilmatorjunnan parissa. Otin

seitsemän henkilöä. Päätimme alkaa ke-

amme. Ota rohkeasti yhteyttä allekirjoit-

yhteyttä

ilmatorjuntayh-

hittää ilmatorjunnan reserviläistoimintaa

taneeseen sähköpostilla tai soittamalla!

Kävi ilmi, että Oulussa on

Oulun seudulla, missä on loistavat puit-

aikoinaan ollut ilmatorjunnan reserviläis-

teet harrastaa reserviläistoimintaa. Oulun

toimintaa, mutta se oli loppunut jos-

sijainti on ihanteellinen, koska vain parin

takin syystä. Syntyi ajatus, että homma

tunnin ajomatkan päässä sijatisevat Lapin

pitää saada uudestaan käyntiin. Katto-

ilmatorjuntarykmentti ja Lohtajan ampu-

järjestöltä sain muutamia kontakteja Ou-

ma-alue. Lisäksi Oulussa on erittäin ak-

luun ja laitoin puskaradion laulamaan.

tiivista MPK-toimintaa ja Hiukkavaarassa

kansalliseen

distykseen.

Teksti: Vesa Moilanen
kamosuma@gmail.com
Puh. 050 594 6600
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KOMMenTTI

Ilmatorjunta-aselajin
hetki on nyt

Kuva: Sampo Puoskari
Pohjois-Suomessa on ollut vahva il-

Oulun alueelle on nyt suunnitteilla yh-

on koota kaikki asiasta kiinnostuneet

matorjuntaedustus: Pohjanmaan Ilma-

distys, jonka tarkoituksena on tarjota

marraskuun

alussa

torjuntapatteristo siirtyi Rovaniemelle

ilmatorjuntakoulutetuille ja ilmatorjun-

päätetään,

millainen

vuonna 1970 ja muuttui Rovaniemen

nasta kiinnostuneille, kuten esimerkiksi

tänne on järkevintä perustaa. Mutta ilman

Ilmatorjuntapatteristoksi,

Tampereen

lennokkiharrastajille, aselajikoulutusta ja

osallistujia ei mitään saada aikaan.

Ilmatorjuntapatteristo siirtyi Ouluun ja

aselajitietoutta. Tämä on ollut selvä puu-

nimettiin Oulun Ilmatorjuntapatteristoksi

te maakunnassamme.

palaveriin,

jossa

toimintamuoto

Ottakaa yhteys Vesa Moilaseen. Teille

vuonna 1980. Se siirrettiin Rovaniemelle

ilmoitetaan sitten tarkka kokoontumis-

perustettuun Lapin Ilmatrojuntarykment-

Aktivointi vaatii kuitenkin osallistujia.

päivä ja -paikka. Aktivoidaan Pohjois-Poh-

tiin vuonna 1989. Rykmentti puolestaan

Vesa Moilanen on ottanut ansiokkaasti

janmaan ilmatorjuntatoiminta!

liitetään Jääkäriprikaatiin vuonna 2015.

hankkeen hoidettavakseen, ja tarkoitus

Pohjois-Pohjanmaan
siis
jiin

tuhansia
koulutettuja

alueella

on

ilmatorjunta-aselamiehiä

ja

naisia.

Teksti: Sampo Puoskari,
23 ItK/61 jaosvarajohtaja vm 1986,
RovItPsto,
luutnantti (res).
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Teksti ja kuvat:
Janne Kalinainen

Hiukka 2013
harjoitus
Aurinkoisena

saapui

kolmipäiväinen harjoitus, jossa on paljon

Hiukkavaaran

koulutettavaa ja tehtävää, ovat paineet

kasarmille mies kantaen kassia selässään.

sujuvaan suoritukseen suuret. Hiukka-

Ilmeisimmin paikka oli tuttu, sillä ryhti

harjoitusta on kehitetty vuodesta toiseen,

ja askel terästäytyivät kuin huomaamat-

ja tälläkin kertaa toiminnan, erityisesti

Reserviläisen

taan miehen kävellessä parkkipaikalta

perustamiseen ja purkamisen sujuvu-

aktiivisuus ja

maanpuolustustaloa kohti. Taisi mieleen

uden, sekä muiden odotusaikojen mini-

tulla aikanaan suoritettu palvelus täällä.

moimiseen, oli panostettu. Perustamisen

Yksin ei tarvitsisi olla taaskaan, sama

yhteydessä oli mm. mahdollisuus tutus-

kaiku oli askelten yhteensä lähes kahdel-

tua kalustoon tai kilpailla käsikranaatin

lasadalla henkilöllä tuona päivänä. Osa

heitossa. Ei sillä, että odottaminen olisi

kouluttajista, johdosta ja muonituksesta

haitannut, aurinkoinen ja lämmin keli

näyttelemään

oli aloittanut valmistelut jo aamukahdek-

varmisti sen, että odotusaikaa olisi saa-

entistä suurempaa

salta varmistaakseen, että kello 16 alkava

nut olla jopa enemmän.

aikoinaan

perjantai-iltana
hylätylle

joukkojen vastaanotto sujuisi mahdolli-

osallistuminen
harjoituksiin
tulee jatkossa

osaa sijoituksista ja
ylennyksistä

simman jouhevasti.

Monipuolinen kurssitarjonta

Nykyisin varsinaisten KH-päivien ollessa

Sotilaallisina kursseina harjoituksessa oli

minimissä onneksi määrärahoja löytyy

Sissikurssi, Suojelukurssi, Linnoituskurssi,

vielä VEH-harjoituksiin. Hiukka-harjoi-

Perusyksikön komento- ja huolto(vääpeli)

tus on vuosittain järjestettävä, MPK:n

kurssi, Kenttälääkintäkurssi ja Jalkaväki-

yhteistyössä paikallisten maanpuolus-

joukkueen johtamiskurssi. Lisäksi val-

tuskiltojen kanssa toteuttama, Pohjois-

mistavana koulutus- ja suunnittelukurs-

LINNOITUSTA

Suomen sotilasläänin tilaama sotilaalli-

sina pieni joukko osallistui pataljoonan

Kelpaahan tällaisia sotilaita kouluttaa

nen harjoitus. Kuitenkin, kun kyseessä on

esikunnan toimintaan, ja tukevana kurssi-

tyypillinen perjantai-iltapäivänä alkava

na koko harjoitukselle oli muonituskurssi

päätettäessä.

Pohjanpoika 2/2013

MPK:n tukiosastosta. Kurssien vahvuus

Harjoituksen tarkkailijana Puolustusvoim-

vaihteli reilusta 20 miehestä yli 40:een.

ien taholta ollut everstiluutnantti Kimmo

Henki kursseilla oli erinomainen ja in-

Rajala korosti jälleen PV:n ja MPK:n hy-

nostusta riitti jopa siinä määrin, ettei osa

vää yhteistyötä sotilaallisen koulutuksen

kursseista malttanut keskeyttää toimin-

saralla. Jo tuolloin joukot kuulivat viime

toja yöllisen lepotauon ajaksi, vaan ha-

aikoina lehtienkin palstoille päätyneet

lusi jatkaa tilanteen mukaista toimintaa

Jatkuu seuraavalla sivulla...

aidosti läpi yön.
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...jatkoa edelliseltä sivulta
uutiset siitä, miten reserviläisen aktiivi-

perusteet

sodankäyntitapaan

kouluttajana Iikka Ellilä samasta killasta.

suus ja osallistuminen niin kutsuttuihin

puolustuksen osalta (edellisessä Hiukka-

Harjoituksen kruunasi pienimuotoinen

VEH- kuin vapaaehtoisiin harjoituksiin

harjoituksessa oli Jalkaväen hyökkäys

yhteistoimintaosuus joidenkin kurssien

tulee jatkossa näyttelemään entistä suu-

-kurssi). Linnoituskurssilla Pohjan pio-

välillä. Toisten kurssien tukeminen ja toi-

rempaa osaa sijoituksista ja ylennyksistä

neerikillan Väinö Heikkalan johdolla

sia vastaan otteleminen tuo sopivasti vii-

päätettäessä. Oulun seudulla vastaavan

viimeisteltiin Haukkasuon linnoitusalue.

meisen adrenaliinintäyteisen säväyksen

harjoituksen järjestäminen on vieläpä

Tällä kertaa koulutettavina olivat jalkaväk-

tiukkatahtiseen koulutukseen, ja jatkossa

verrattain helppoa, sillä MPK:n koulut-

ijoukkojen johtajat, jotka samalla saivat

yhteistoimintaosuutta pyritään laajen-

tajapoolissa on hyvä määrä osaavaa

perusteet linnoitteiden suunnitteluun

tamaan entisestään.

väkeä ja lisäksi paikalliset killat, Pohjan

ja viimeistelyyn. Kaikkea kun eivät pio-

pioneerikilta

joukossa,

neeritkaan ennätä valmiiksi tehdä. Perus-

Sunnuntainen

pystyvät omalla väellään tukemaan kou-

yksikön komento- ja huoltokurssi on-

väsyneet, mutta onnelliset, harjoituksen

lutuksissa. Ilmeistä onkin, että Hiukka-

nistui upottamaan suuren määrän tietoa

jäsenet kotiinsa. Kunto ja taidot olivat

harjoitukset tulevat jatkumaan ja kehit-

tulevien ”vääpelien” mieleen. Suojeluku-

taas vähän kohonneet, uusia kaverisuh-

tymään edelleen.

rssi koulutti myös muutaman uuden ja

teita luotu ja työkiireetkin olivat hetken

pätevöitetyn kouluttajan, kolme ryhmäl-

aikaa olleet poissa mielistä. Ellei tältä

listä OTO-suojeluryhmiä valmiina palve-

jäljiltä oltu aika velikultia, niin jotakin

lukseen.

sinne päin. Hyväntahtoinen aurinko ain-

ensimmäisten

Tavoitteet täyttyivät

uuteen

Kurssit suoriutuivat tavoitteistaan hyvin.

auringonpaiste

akin katseli heitä.

Sissitoiminnan perusteet tulivat kerrat-

Suojelukurssin johtajana toimi Pohjan

tua ja jalkaväkijoukkojen johtajat saivat

pioneerikillasta Heikki Kaisto ja toisena

Suojelukurssi ampumassa
suojanaamari M95 kanssa

saatteli
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Pohjois-Pohjanmaan
reserviläispiirien syyskokous
Pohjois-Pohjanmaan
Reserviupseeripiiri ry
Reserviläispiiri ry
Syyskokous pidetään lauantaina 26.10.2013
Oulussa Tiedekeskus Tietomaassa
Nahkatehtaankatu 6.
Ohjelma:
14.00 Hallitusten kokous
(hallitusten kokoukseen voivat osallistua myös
piirikokoukseen mukaan aikovat jäsenet)

15.30 Syyskokous.
Ilmoittautumiset 18.10. mennessä
markku.holopainen@mail.suomi.net
Kahvitarjoilu.
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Seuraava Pohjanpoika ilmestyy
18.12.2013

