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Pääkirjoitus
Sampo Puoskari
Puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri

Muutosten edessä
Reserviläisten käyttö maanpuolustukses-

olisi rekrytoitavissa nopeasti ilman suuria

Tässä lehdessä on kaksi huomionarvois-

sa tulee kokemaan myllerryksen. Puolus-

ponnistuksia.

ta kannanottoa reserviläisjärjestöjen toi-

tusvoimissa reserviläisiä varten on monia

minnan tärkeydestä. Erityiskiitokset niistä

merkittäviäkin suunnitelmia. Niistä vähäi-

Samaan aikaan Puolustusvoimien koulu-

Timo Kesäläiselle ja Kimmo Rajalalle. Itse

sempänä ei liene paikallispataljoonajär-

tuspäällikkö ja vapaaehtoisen maanpuo-

olen aina painottanut yhteistyön merkitys-

jestelmään siirtyminen. Kyseessä on haas-

lustuksen tarkastaja eversti Hannu Hyp-

tä. Se pätee edelleen, vaikka painotukset

tava hanke, joka kuitenkin mahdollistaa

pönen kertoo Suomen Sotilas -lehdessä,

Puolustusvoimien suunnalta muuttuisivat-

aktiiviselle ja osaavalle reserviläiselle mo-

kuinka reserviläisten urapolkua suunnitel-

kin. Me kaikki tarvitsemme toisiamme.

tivoivan ja kehittävän toimintakentän.

laan uudelleen yhdessä osaamisrekisterin
Reserviäisen siviiliammattiosaa-

Meillä on yhteinen päämäärä: kokonais-

Paikallispataljoonien rakentaminen alkaa

minen huomoidaan vastedes entistä pa-

turvallisuuden ylläpitäminen itsenäisessä

tänä vuonna ja toiminnassa siirryttäneen

remmin tehtäviä täytettäessä. Puolustus-

Suomessa.

entistä yksityiskohtaisempiin joukkoraken-

voimat ja reserviläisjärjestöt ovat olleet

teisiin ja suunnitelmiin ensi vuonna. Patal-

vuoropuhelussa aiheesta jo jonkin aikaa,

jooniin kutsuttava joukko hakee muotoaan

mikä on todella hienoa.

kanssa.

vielä sitäkin pidempään, joten reserviläisten kannattaa olla kuulolla ja tarkkoina.

On selvää, että uusiutuvassa tilanteessa
MPK:n rooli esimerkiksi kertausharjoitus-

Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mik-

ten järjestämisessä lisääntyy, eikä tarvitse

ko Halkilahti peräänkuuluttaa Reservi-

olla kummoinenkaan ennustaja, jos sanoo,

läinen-lehdessä

reserviläisjärjestöjen

että paikallisjoukkojen koulutusvastuuta

merkitystä paikallisjoukkojen tehtäviä täy-

siirretään tulevaisuudessa MPK:lle. Ja mik-

tettäessä. Luulisi Puolustusvoimienkin ym-

sipä ei, siellähän me osaavat ihmiset olem-

märtävän, millainen taitavien ja omistau-

me jo valmiina.

tuneiden ihmisten joukko järjestökentästä

4

Pohjanpoika 3/ 2013

Oulun sotilaskotiyhdistyksellä

juhlavuosi

Oulun Sotilaskotiyhdistys ry täyttää tänä vuonna 70 vuotta.
Juhlavuoden aikana järjestetään lukuisia tapahtumia. Yksi
päätapahtumista on vitriininäyttely Oulun kaupungin pääkirjaston ala-aulassa 17. - 31.3. teemalla Vapaaehtoistyötä varusmiesten virkistykseksi 70 vuotta (vvv). On kirkkopyhiä ja
munkkikahvitempauksia. Pääjuhla pidetään 16.11 kaupungintalon juhlasalissa.
Teksti: Tellervo Suoranta-Sallinen
Oulun Sotilaskotiyhdistys, Puheenjohtaja
Kuvat: Reijo Sallinen

Sotilaskotityön tulo Suomeen

toimintaa. Tästä alkoi suoranainen sotilas-

sekä kehittämään yhteisiä toimintamuoto-

koti-innostus, Vuoden loppuun mennessä

ja. Sotilaskotiliitto on siis maamme vanhin

Sotilaskotityö on lähes yhtä vanha kuin it-

oli perustettu 16 sotilaskotia – Oulun soti-

yhtäjaksoisesti toiminut vapaaehtoinen

senäinen Suomi. Ensimmäinen sotilaskoti

laskoti näiden joukossa. Yhteisenä tavoit-

maanpuolustusjärjestö.

on perustettu huhtikuussa 1918 Helsingin

teena kaikilla sotilaskodeilla oli poistaa

NMKY:n toimesta. Marraskuussa 1918 jul-

varusmiesten koti-ikävää ja tukea Suomen

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen

kaistiin eri puolilla Suomea ilmestyneissä

puolustusvoimia

vaiheita

sanomalehdissä kirjoitus, jossa kaksi jää-

ten kasvatustehtävässä sekä myönteisten

kärikapteenia lämmöllä muisteli saksalais-

maanpuolustusasenteiden vahvistamises-

Oulun Sotilaskotiyhdistys on kokenut mo-

ten sotilaskotien palveluja. Toivomuksena

sa. Sotilaskotiliitto perustettiin vuonna

nenlaisia vaiheita. Joulukuussa 1918 pe-

oli, että Suomessakin syntyisi samanlaista

1921 pitämään yhteyttä puolustusvoimiin

rustettu yhdistys lopetettiin vuonna 1936

nuorten

asevelvollis-
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Oulun Sotilaskotiyhdistys tänään
Oulun Sotilaskotiyhdistys on tänä päivänä edelleen aktiivinen toimija. Jäseniä
on 162, joista 60 % osallistuu aktiivisesti toimintaan. Palkattuna työntekijänä on
osa-aikainen toimistosihteeri. Yhdistyksellä on toimitilat Torikadulla, myyntiauto ja
tila-auto. Lisäksi hoitovastuu Sarriojärven
leirisotilaskodista on yhdessä Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen kanssa sekä
käyttöoikeus

Maijanlammen

leirikotiin.

Varusmiesten ja reservin kertausharjoituksissa käyvien hyvinvoinnin tukeminen on
edelleen tärkein toiminnan kohde. Sisaret
ovat mukana sotaharjoituksissa, leireillä
ja lennostoharjoituksissa. Rovaniemen ja
Kajaanin sotilaskotiyhdistysten kanssa yhdistys tekee yhteistyötä. Oululaisten apua
tarvitaan mm. kotiväenpäivillä ja valatilaisuuksissa. Jaamme stipendejä kotiutuville
varusmiehille sekä annamme lahjoituksia

Möljän veteraanikonsertissa Merja
Junnila, Seija Pietilä ja Tuula Lampela
Jutun kirjoittaja
Tellervo Suoranta-Sallinen

erityisesti kummipojillemme Ivalon Rajajääkärikomppaniaan. Olemme yhteistyössä
maanpuolustusjärjestöjen

kanssa.Pohjan

blad oli Sotilaskotiliiton puheenjohtaja

Sotilassoittokunta on ollut yksi tärkeim-

vuosina 1998 - 2003.

mistä yhteistyökumppaneistamme. Myös
monet muut tahot kuten esimerkiksi Oulun

Pohjanmaan Jääkäripataljoonan lakkaut-

Varusmieskoulutuksen loputtua Oulussa

kaupunki, seurakunnat, tuomiokapituli ja

tamisen vuoksi. Vuonna 1944 toiminta

vuonna 1998 oltiin jälleen uuden tilan-

YleOulu ovat yhteistyökumppaneitamme.

aloitettiin uudelleen, kun sodasta kotiu-

teen edessä. Onneksi yhdistystä ei tuol-

tuvia joukkoja sijoitettiin Ouluun. Laajim-

loin lopetettu. Löytyi sisaria, joilla oli vi-

Toimivat jaostot ja toimialueiden

millaan toiminta oli 1960 -1980 luvuilla.

sioita tulevaisuudesta ja jotka kehittivät

vastuuhenkilöitä

Korkeimmillaan jäsenmäärä oli noin 350

uusia toimintamahdollisuuksia. Tänään,

ja palkattuja työntekijöitä 48. Parhaimmil-

juhlavuotenamme iloitsemme näiden si-

Oulun Sotilaskotiyhdistyksellä on 10 jaos-

laan Oulussa oli neljä sotilaskotia. Vuosien

sarien peräänantamattomuudesta. Heidän

toa. LSK eli liikkuva sotilaskoti, muonitus-,

saatossa myös Sotilaskotiliiton hallitukses-

ansiostaan saamme edelleen olla mukana

tarjoilu-, leipomo-, käsityö-, perinne-,kilta-,

sa on ollut oululaisia sisaria.Yhdistyksem-

tässä tärkeässä maanpuolustustyössä.

mekin puheenjohtajana toiminut Eva Lind-

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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..jatkoa edelliseltä sivulta

vaisuuden näkymät? Selkeä työnjako niin
jaostojen kuin yksittäisten sisarten kesken
antaa ryhtiä toiminnalle. Uuden velijaoston
perustaminen koettiin merkittävänä lisäresurssina. Tekninen osaaminen ja konkreetti kantava voima auttavat vihreitä sisaria
monessa käytännön tilanteessa. Jäsenten
aktiivinen osallistuminen sekä verkostoituminen ympärillä olevaan yhteiskuntaan
ovat yhdistyksemme vahvuustekijöitä.
”Sotilaskotityö rakentuu vapaaehtoisuuden pohjalle ja palvelemisen halulle. Se
on saanut riveihimme liittymään uskolliMyyntiauton luukulla Pirkko Honka ja Paula Kivioja

sen joukon naisia, jotka tästä työstä saavat
luonnollisen ilmaisumuodon isänmaan-

virkistys- ja koulutusjaostot. Viime syysko-

Yhdistys on löytänyt paikkansa alueen va-

rakkaudelleen.” Näin kauniisti totesi Soti-

kouksessa perustettiin miespuolisia jäse-

paaehtoisen maanpuolustuksen kentässä.

laskotiliiton ensimmäinen puheenjohtaja

niä varten velijaosto. Jokaisella jaostolla

Uudet mallit toimia ovat olleet kekseliäitä,

Katri Bergholm lähes 100 vuotta sitten.

on omat päällikkönsä. Suuri osa sisarista

omaleimaisia mutta kuitenkin sotilaskoti-

Uskon, että tämä määritelmä sopii tämän-

toimii monessa jaostossa. Lisäksi erilai-

työksi tunnistettavia”.

kin päivän sotilaskotityöhön.

sia projekteja ja tehtäväalueita on nimetty eri henkilöille. Panostamme erityisen

Ritarimalja on saatu aikaisemminkin Ou-

paljon koulutukseen. Oman koulutuksen

luun, kun yhdistyksen ”munkkimaisterit”

lisäksi osallistumme Sotilaskotiliiton, Poh-

Eeva Ukonmaanaho ja Sylvi Takaluoma

jois-Suomen sotilaskotiläänin ja MPK:n

saivat sen tunnustuksena munkkien lei-

koulutuksiin.

pomisen kouluttajina. He kiersivät 1990
-luvulla

Huomattavia tunnustuksia

opastamassa

sotilaskotisisaria

munkkientekoa kenttäleipomoissa ympäri
Suomea.

Viime vuonna Sotilaskotiliitto luovutti
Oulun yhdistykselle parhaan vuosittai-

Vuonna 2005 Oulun Sotilaskotiyhdistys

sen tunnustuksen - Ritarimaljan. Liiton

sai Oulussa jaettavan Etiikkapalkinnon an-

puheenjohtaja Satu Mustalahti totesi luo-

siokkaasta vapaaehtoistyöstä ja korkeasta

vutuspuheessaan mm.: ”Oulun Sotilaskoti-

eettisestä toiminnasta.

yhdistys on jäänyt pojattomaksi ja kodittomaksi, muttei neuvottomaksi, Toimintaa on

Haasteellinen tulevaisuus

jatkettu aktiivisesti, uusia sisaria on saatu
mukaan ja uusia toimintatapoja kehitetty.

Mitkä ovat tämän hetken toimijoiden tule-

Sotilaskotiliiton myöntämä tunnustus
”Ritarimalja” vuonna 2013
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Kunnan

varautuminen
Teksti: Kari Ahokas
Kuva: Jorma Kananen

Kunnan varautumis- ja turvallisuussuunnittelu on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään arjen turvallisuuden, turvallisuussuunnittelun sekä varautumis- ja valmiussuunnittelun erilaisia normaaliolojen häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten. Kempeleessä kunnan varautumisen ja turvallisuuden vastuuhenkilöksi on nimetty kapteeni reservissä Antti Peuralahti. Hän toimii kunnan johdon ja eri viranomaisten
yhteyshenkilönä erilaisissa varautumisen, valmiussuunnittelun ja turvallisuuden asioissa.
Yhteiskunnan taloudellisten voimavarojen

tässä yhteydessä puhua myös käsitteestä

mesikin työ jatkajaksi 16.12.2013 varautu-

vähentyessä, on perusteltua pohtia mi-

kokonaismaanpuolustustyö, koska Kem-

misen yhteistyöryhmän, johon Kempeleen

ten kolmannen sektorin osaamista ja va-

peleen reserviläisyhtymän vapaaehtoisil-

reserviläisyhtymän edustajina kuuluvat

paaehtoisuutta voidaan entisti enemmän

la jäsenillä on keskeinen rooli. Yhteistyö

Timo Uusimäki, Jari Pakanen, Raimo Heis-

ja tarkoituksenmukaisemmin hyödyntää

on ollut molemmin puolin hyödyllistä ja

kari ja Kari Ahokas. Puheenjohtajana toimii

kuntien varautumisen suunnittelussa, kou-

palkitsevaa. Sitä tulee edelleen jatkaa ja

kunnanjohtaja Lohi ja sihteerinä varautu-

lutuksessa ja vastuun kantamisessa. Tässä

kehittää. Kunnanjohtaja Tuomas Lohi ni-

misen vastuuhenkilö Peuralahti.

työssä varttuneemmalla kuin myös sijoitustaan odottavalla reservin päällystöllä on
keskeinen merkitys. Työn organisoiminen,
viranomaisten

hyväksynnän

saaminen,

urapolkujen rakentaminen poikkeusolojen
tehtäviin ja yhteisen varaamisrekisterin
saaminen Suomeen vaativat vielä pitkään
ponnisteluja.
Kempeleessä kunnassa on vahvat perinteet yhteistyöstä kolmannen kanssa kuntalaisten turvallisuuden varmistamiseksi.
Tämä toiminta on merkittävä osa paikallistason kokonaisturvallisuustyötä. Voimme

Kempeleen reserviläiset kuuntelemassa varautumisen saloja.
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Vakaasti veteraanien asialla
Kuusamon Reserviupseerikerho järjestää
joka syksy hyväntekeväisyysjahdin
Teksti ja kuvat: Jyrki Vendelin

Kuusamon Reserviupseerikerho on ottanut sydämenasiakseen sotiemme veteraanien tukemisen. Yksi merkittävä veteraanien hyväksi luotu tapahtuma on reserviupseerikerhon järjestämä
jokasyksyinen hirvijahti. Kaadetun hirven lihat huutokaupataan Kuusamon torilla ja koko huutokauppatuotto luovutetaan paikallisten veteraanijärjestöjen käyttöön.
Kerho ostaa joka vuosi yhden aikuisen

Kerholla on ollut alusta asti tapana kutsua

muun muassa Rajavartiolaitoksen pääl-

hirven metsästysluvan Kuusamon yh-

jahtiin mukaan arvovaltaisia vieraita. Viime

likkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen

teismetsältä, jonka mailla jahtitapahtu-

lokakuussa tätä hienoa tapahtumaa kun-

sekä Pohjois-Suomen sotilasläänin edelli-

ma järjestetään. Kerho saa tapahtuman

nioitti läsnäolollaan maavoimien komen-

nen komentaja kenraalimajuri Jukka Haak-

järjestämiseen tukea useilta paikallisilta

taja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi.

siala.

yrityksiltä ja myös Kuusamon kaupungilta.

Aiempina vuosina jahdissa ovat käyneet

Jahtiviikonlopun tukikohtana toimii Oulun
yliopiston Oulangan tutkimusasema, joka
on suhtautunut erittäin myötämielisesti
tähän hyväntekeväisyystapahtumaan.

Arvovaltaisia jahtivieraita
Viime syksynä reserviupseerikerho järjesti
veteraanihirvijahdin jo 11. kerran. Hirvi on
saatu kaadettua joka vuosi, vaikka joskus
jahtia on jouduttu venyttämään metsästyskauden loppumetreille saakka.
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TAUOLLA
Kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi,
everstiluutnantti Jarmo Mattila ja everstiluutnantti Kimmo Rajala rupattelevat
hirvenmetsästyksen evästauolla Oulankajoen maastossa.

Kari Tornberg, eversti Ismo Kurki, Toivo
Hekkala ja everstiluutnantti Ensio Palosaari makkaranpaistossa.

YHTEISPELILLÄ
Reservinupseerien jahtiporukka vetää
kaadettua hirveä Kuusinginniemen
talvisissa maisemissa marraskuun
lopulla.

Luomuliha käy kaupaksi

Helmikuun alussa järjestettiin yhdessä vet-

Kuusamon

Reserviupseerikerho

eraanijärjestöjen edustajien kanssa luo-

luaa ajaa veteraanien asiaa jatkossakin ja

Lähes 200-kiloisen hirven lihat huu-

vutustilaisuus, jossa huutokaupasta ker-

järjestää

tokaupattiin Kuusamon torilla joulukuun

tyneet varat jaettiin kokonaisuudessaan

tulevina syksyinä.

puolivälissä. Kuten kaikkina aiempinak-

Kuusamon Sotaveteraanien, Rintamavet-

in vuosina valmiiksi vakuumiin pakatut

eraanien ja Sotainvalidien hyväksi. Samal-

Jyrki Vendelin

luomulihat kävivät kaupaksi kuin kuumille

la kerho kiitti yhteistyökumppaneitaan,

Metsästyksen johtaja

kiville ja huutokauppatuottoa syntyi run-

joiden ansiosta jahtitapahtuma saatiin vi-

sas kaksituhatta euroa.

etyä jälleen kerran onnistuneesti läpi.

hyväntekeväisyysjahdin

hamyös
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Uusia jäseniä
Petteri Närä
Oulun Reserviupseerikerho
Puheenjohtaja

Liittyessäni varusmiespalveluksen jälkeen reserviupseerien yhdistystoimintaan mukaan, oli tärkeimpänä perusteena kerhon aktiivisuus jäseniään kohtaan. Yhdistyksen tarjoaman toiminnan
määrä on saanut minut aikaisemmin hakeutumaan jopa naapurikunnan reserviupseereihin, kun
omalta paikkakunnalta ei ole vaatimukset täyttävää kerhoa löytynyt. Olen aina paikkakuntaa
vaihtaessani hakeutunut lähellä olevaan toimivimpaan kerhoon.
Yhteistä näille yhdistyksiin hakeutumisil-

Kaikki tilanteet ja tilaisuudet uusien jä-

esimerkillisellä työllään aktivoinut 80 uut-

leni on ollut se, että aina on ollut mukana

senten ohjaamiselle ja värväykselle tulisi

ta reserviläistä maanpuolustustyöhön mu-

joku henkilö viittaamassa polulla eteen-

käyttää. Työpaikalla, vapaa-ajalla, kaveri-

kaan viime vuonna. Ja arvoa tässä nostaa

päin. Joka kerran ovat avuliaat veljet kerto-

piirissä tai jopa sairaalan pedillä maatessa

se, että kaikkia uusia jäseniä hän ei ole vär-

neet ja antaneet vinkkiä, keneltä kannattaa

saattaa olla juuri se tilaisuus kysyä kaverin

vännyt pelkästään omaan yhdistykseensä.

kysyä ja keneen ottaa yhteyttä, sen sopi-

kiinnostusta

Tällaisia esimerkkejä ja valovoimaisia keu-

vimman ja parhaimman kerhon selvittämi-

Eikä tämä pelkästään tarkoita sitä, että juu-

seksi.

ri oma kerho saisi uuden jäsenen, vaan se

maanpuolustustoimintaan.

voi olla myös se naapurikunnan yhdistys
Erityisesti näin kerhomme jäsenhankinta-

tai sitten vaikka muu reserviläisjärjestö.

kilpailun teemavuonna, näkisin tärkeänä

Tärkeintä on saada uusia kasvoja ylipää-

kunkin upseeriveljen ja -siskon olla neu-

tänsä reserviläis-toiminnan piiriin.

vovana ja ohjaavana linkkinä nuorille ja
vanhemmille, potentiaalisille tuleville jä-

Meidän vanhojen jäsenien tulee aktiivi-

senille. Olen varma, että Oulun Reserviup-

sen oma-aloitteisesti kertoa ja jakaa tietoa

seerikerho pystyy tarjoamaan riittävän kat-

sekä ilosanomaa omasta yhdistyksestäm-

tavaa toimintaa vaativammallekin reservin

me ja toiminnastamme. Tähän liittyen ha-

upseerille. ORUK on ollut tähän astisista

luan nostaa esiin ja kohottaa vähintäänkin

kerhoistani se paras, enää ei tulisi mielee-

hattua jäsenhankinnan kuninkaalle Pasi

nikään vaihtaa.

Parkkilalle Vihannin Reserviläisiin. Hän on

lakuvia tämä työmme tarvitsee.
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ORUK:n

hallitus 2014
Puheenjohtaja			
Varapuheenjohtaja 			
Sihteeri 				
Koulutusupseeri 			
Talousupseeri 			
Yhteysupseeri 			
Yritysyhteistyöupseeri 		
Urheilu-upseeri 			
Tiedotus- ja perinneupseeri
Jäsenupseeri 			

Petteri Närä		
Ari Vuolteenaho
Ane Ahnger		
Mika Kivelä		
Markku Mikkonen
Jari Maljanen		
Markku Hentilä
Sampo Mattila
Jarmo Korhonen
Harri Häll		

p. 040 7174487
p. 044 5446202
p. 040 5561130
p. 050 3869333
p. 040 4826531
p. 0500 694854
p. 040 5017 699
p. 040 5373211
p. 050 3306579
p. 040 5473780

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi

Lähellä keskustaa,
upeissa maisemissa

Hartaanselän komeat maisemat,
ydinkeskustan palvelujen läheisyys ja
tasokkaasti varusteltu uusi koti tarjoavat
todellista asumisen mukavuutta.
yitkoti.fi/merijalinranta
Oulun Merijalinväylä
Kerrostalo | Koskitie 14
Muuttovalmis. Energialuokka A/B 2007
Esim.
mh.
3 h+k+s
69,0 m2
73 200
2 h+k+s
62,0 m2
85 500

vh.
244 000
285 000

Oulun Merijalinraitti
Kerrostalo | Koskitie 16
Arvioitu valmistuminen 31.3.2014. Energialuokka
A/B 2007
Esim.
mh. alk.
vh. alk.
2 h+k+s
58,5 m2
86 700
289 000
3 h+k+s
69,0 m2
74 700
249 000

YIT Asuntomyynti
Paulaharjuntie 20, 90530 Oulu, avoinna ma–pe klo 8 –16
p. 020 433 111, yitkoti.fi
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Rokulin

ulkoilupäivä
Rokulin ulkoilupäivä la 15.3.2014 klo 11.00 alkaen.
Koko perheen tapahtumaan ilmoittautuminen ke 12.3.2014 mennessä.
Luvassa ulkoilua, kahvittelua ja makkaraa.
Pilkkikilpailu klo 12-13, jonka jälkeen palkintojenjako.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen majan isännälle
Haluatko olla mukana kehittämässä majatoimintaamme?
Majatoimikunta etsii aktiiveja mukaan majan kehittämis- ja ylläpitotoimiin.
Majan isäntä:
Risto Virtanen
risto.virtanen@oruk.fi / p. 045 1300688

ORUK:n

Kevätkokous
Oulun Reserviupseerikerho Ry:n kevätkokous pidetään Hiukkavaarassa PohjoisSuomen
Sotilasläänin Esikunnan Pohjan salissa keskiviikkona 26.3.2014 klo 18 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat ja vierailevana luennoitsijana on kapteeni Paul Javanainen aiheesta ”YK-sotilaana Afrikassa”.
Tilaisuudessa kuntoisuuspalkintojen jako ja muut huomionosoitukset.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
-hallitus-

Pohjanpoika 1/2014

Kuntoilutulokset

2013

Nimi		
Kuntoilutulosten raportoinnissa
ei tänä vuonna poikkeuksellisesti
tarvitse etsiä hehkuttamisen aihetta.
Kuntokortin käyttäjiä oli tänä vuonna
enemmän kuin kertaakaan viimeisen
28 vuoden aikana, näistä 1lk suoritukseen ylsi suurempi määrä reservinupseereja kuin kertaakaan sitten vuoden
1996. Hienoa työtä veljet ja siskot.
Jatketaan samaa nousujohteista tietä
myös alkavalla vuodella.
Kuntokortteja täytettynä kaiken kaikkiaan 51, näistä 1lk suorituksia 30.
Kaikki 1lk suorituksen tehneet tullaan
huomioimaan kevätkokouksessa.
Lisäksi Matti Kuonanoja on suorittanut Valioluokan ja Sampo Mattila
A- luokan testipisteet. Mestariluokan
mitalin ovat ansainneet tänä vuonna
Jarmo Korhonen ja Jari Satomaa.
Kaikki tulokset ovat nähtävillä oruk.fi -sivuilla, TÄSTÄ LINKISTÄ tai viimeisimmässä jäsenkirjeessä 2/2014.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kuntopisteet

Raimo Kallinen
Jarmo Korhonen
Antero Mikkonen
Esa Pyyny		
Sampo Mattila
Kari Alenius		
Veikko Seppänen
Esko Juola		
Lauri Lajunen
Harri Häll		
Ari Ahola		
Mika Kivelä		
Erkki Vornanen
Seppo Pakonen
Juhani Niva		
Sami Lappi		
Seppo Mäkelä
Ari Vuolteenaho
Veli Heikkilä		
Juha Jalkanen
Matti Kuonanoja
Paul Määttä		
Lauri Manninen
Markku Holopainen
Mika Paakkanen
Petteri Närä		
Pertti Seppänen
Matti Pehkonen
Erno Marjakangas
Jari Satomaa		

1072
921
914
801
673
644
511
469
457
428
383
379
373
352
319
284
287
280
256
231
221
218
202
199
196
190
180
159
158
157
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Everstiluutnantti
Kimmo Rajala 50-vuotta

Sotilas ja
humanisti
Kaikki, jotka tuntevat Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston päällikön everstiluutnantti Kimmo Rajalan, tietävät, että
yksisanaisia vastauksia häneltä on turha
odottaa. Tarvittaessa hän toki hallitsee
senkin, sillä onhan hän sotilas, jonka
uran oma äiti ennusti pojan ollessa
3-vuotias..

Siviili Kimmo Rajala

Teksti ja kuva: Sampo Puoskari

Rajala syntyi kultaisella kuusikymmenlu-

tien. Urheilun lisäksi Rajala harrasti laulua,

kaaksi Pohjan Prikaatiin Ouluun. RUK-kurs-

vulla Viattomien lasten päivänä 50-vuot-

joka vei hänet myöhemmin kadettiaikoina

si 173 Ilves oli vuorossa seuraavaksi, ja

ta sitten. Hän oli perheen toinen poika ja

keikoille kadettiveljien yhtyeen riveissä.

kokelasajan hän palveli santsarina Hami-

syntymäpaikka oli pesäpallokaupunki Sei-

nassa. Kotiuduttuaan hän palasi tuttuun

näjoki. Kotitalon ikkunasta näkyi sopivasti

Kesätöitä löytyi Seinäjoen postista: ”Olin

työhön postin palvelukseen, mutta ennen

pesäpallokenttä, ja siksi Kimmo Rajalan

urani huipulla tilapäinen autopostimies,

kuin vuosi oli kulunut, tuli soitto Haminas-

harrastukseksi tuli – jalkapallo.

ja sain kiertää maakuntaa postiauton mat-

ta ja kysely halukkuudesta ottaa vastaan

kassa. Voidaan siis sanoa, että minulla on

vänrikin toimi Haminassa.

Rajala otti harrastuksen tosissaan ja nousi

menevän miehen tausta.”

lopulta joukkueensa Seinäjoen Sisun joukoissa 2. divisioonaan asti. Tulevaa uraa

Rajala vastasi kutsuun, pakkasi isänsä hä-

Ura häämöttää

ajatellen pelipaikkana oli sopivasti oikea
pakki: puolustaja siis jo nuoruudesta läh-

nelle antaman -66 vuosimallin Kuplavolkkarin täyteen tavaraa ja suunnisti ympyrä-

Lukion jälkeen Kimmo Rajala meni alok-

kaupunkiin.

Pohjanpoika 1/2014
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Kimmo Rajala halua painottaa, että vaikka

Everstiluutnantti Kimmo Rajala
1982		
RUK 173
1984-87
Kadettikurssi 71
1987-92
Pohjan Prikaati: opetusupseeri ja komppanian päällikkö
1992-93
Kadettikoulu: opettaja ja kadettikurssin johtaja
1995-97
Yleisesikuntaupseerikurssi
1997-99
Pohjan Prikaati: operatiivisen toimiston päällikkö
1999-2001
Pohjoisen Maanpuolustusalueen Esikunta:
		
operatiivisen osaston järjestelyupseeri
2001-06
Oulun Sotilasläänin Esikunta: operatiivisen osaston päällikkö
2006-11
Maanpuolustuskorkeakoulu: opettaja, maisterikurssin johtaja,
		kadettikoulun johtaja
2012-		
Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston päällikkö

Puolustusvoimat tekee tiivistä yhteistyötä
MPK:n kanssa, kaikilla maanpuolustusjärjestöillä, kerhoilla ja killoilla on oma merkittävä roolinsa ja ne ovat hänelle tärkeitä
kumppaneita.

Tulevaisuus
”Puolustusvoimauudistus oli välttämätön.
70-luvulla alkanut alueellinen puolustus on muutettava nykyajan vaatimuksia

Vänrikin tehtävään kuului velvollisuus

ehkä joissain asioissa järjestelmällisempi.”

osallistua Kadettikoulun pääsykokeisiin.

vastaavaksi”. Tilapäisiä takaiskuja ei kuitenkaan voida välttää, millä Rajala viittaa

Samalla Rajala pyrki myös yliopistoon. Hä-

Kimmo Rajala ei häpeä tunnustaa itsestään

nykyhallituksen Puolustusvoimille mää-

net hyväksyttiin kumpaankin, mutta lyhyt

luovan ihmisen – humanistin – piirteitä ja

räämiin yli 800 miljoonan euron säästöi-

neuvottelu isän kanssa käänsi vaakakupin

jopa taiteellisuutta. Ehkä juuri siksi hänen

hin. Ensi vuonna päätökseen saatettava

sotilasammatin suuntaan – aivan kuten äiti

kanssaan on helppo asioida ja tehdä yh-

uudistus ei varmastikaan jää viimeiseksi.

oli ennustanut. Historian opettajan ura sai

teistyötä. Itse hän käyttää tästä ominaisuu-

jäädä.

destaan termiä ”joustava”. Hyvälle Alue-

”Muutos on jatkuvaa, ja meidän on olta-

toimiston päällikölle tämä ominaisuus on

va älyllisesti valppaita ja luovia”. Rajala

oikeastaan ehdoton edellytys.

pitää hyvänä sitä, että päätöksissä tukeu-

Sotilas Kimmo Rajala

dutaan entistä enemmän tutkimustietoon.
Sen

aikainen

Kadettikoulu

oli

kova

Vapaaehtoinen maanpuolustus

opinahjo. Ensimmäinen vuosi 1984 karsi

Tulevia rajapyykkejä ovat seuraavan hallituksen rahalliset linjaukset ja esimerkiksi

jyvät akanoista. ”Toinen vuosi oli jo oikeas-

”Se on arvokasta, syvällistä ja isänmaalli-

2020-luvulla eteen tuleva Hornet-hävittä-

taan mukava. Kolmantena vuonna olimme

siin arvoihin ja kokonaisturvallisuuden kä-

jien korvaaminen.

kuninkaita”. Valmistuttuaan 1987 Rajala

sitteeseen perustuvaa työtä. Siinä mukana

komennettiin tuttuun alokasjoukko-osas-

olevat saavat kehittää itseään ja omia tai-

Siviilihenkilö Kimmo Rajalasta tulee kui-

toonsa Pohjan Prikaatiin.

tojaan ja sen tuoma lisäarvo Puolustusvoi-

tenkin ilmeisesti ennen vuotta 2020. Hän

mille on merkittävä”.

aikoo olla virkeä ja entistä enemmän kun-

Sotilaallisista taidoistaan Kimmo Rajala

nostaan huolehtiva siviili, joka soittaa ki-

nostaa esille vuorovaikutteisuuden ja ky-

”Kyseessä on hyvin suomalainen tapa aja-

taraa ja laulaa. Ja tekee jossain vaiheessa

vyn tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa.

tella ja toimia maanpuolustushenkisesti

valmiiksi väitöskirjansa aiheesta ”Poh-

”Osaan olla tarpeen mukaan oma itseni ja

isänmaan hyväksi. Vapaaehtoinen maan-

jois-Suomen puolustus 1945-1973”.

mielestäni huumoriakin pitää olla mukana

puolustus on mielestäni pyyteetöntä toi-

sopivassa määrin. Jos haluaisin nimetä it-

mintaa ja osoittaa lujaa tahtoa”.

sestäni jotain kehitettävää, niin voisin olla

Jäämme siis odottamaan filosofian tohtori
Kimmo Rajalan karonkkaa vuonna...?

16

Pohjanpoika 3/ 2013

Pohjan prikaatin killan
toiminta-ajatuksia
Otin vastaan Pohjan Prikaatin kiltaa vuodesta 2007 johtaneelta everstiluutnantti (evp) Jouko
Lahdenperältä killan puheenjohtajan tehtävät. Esitän lämpimän kädenpuristuksen ja kiitoksen
Joukolle hyvin hoidetusta puheenjohtajuudesta. Arvostan suuresti sitä, että kiltayhteisö valitsi
minut johtamaan killan hallitusta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Otan haasteen
mielelläni vastaan.
Teksti: Kari Ahokas
Kuvat: Kari Broström

Meillä toimii Suomessa monia kiltoja, joi-

Oulussa järjestettiin marraskuussa 2013

Olimme 13.-15. helmikuuta Pohjan Pri-

den joukko-osasto on lakkautettu tai ol-

viiden valtakunnallisen maanpuolustus-

kaatin killan edustajina Pohjan Jääkäripa-

laan lakkauttamassa. Jos löytyy tahtoa ja

järjestön toteuttama yhteinen viikonlop-

taljoonan

tekoja, löytyvät myös välineet toiminnan

putapahtuma kokouksineen. Se oli vapaa-

POHJP:n lakkauttaminen ei merkitse Poh-

jatkamiseen. Killan jäsenille on perustel-

ehtoisen maanpuolustuksen yhteistyön

jan Prikaatin Killan työn loppumista. Jää-

tua toimittaa kysely siitä, mitä toimintoja

voimannäyttö. Ajatuksenamme oli lähen-

käriprikaatin ja Pohjan Jääkäripataljoonan

halutaan ja miten killan toimintoja tulisi

tää ja laajentaa yhteistyötä liittojen kesken.

johdon kanssa käymien neuvottelujen pe-

kehittää. Samalla kiltalaiset voivat painot-

Kokonaismaanpuolustuksen mallin luotta-

rusteella tulkintani mukaan perinneyksik-

taa eri asioita: yhteistyö maanpuolustus-

muspääoman säilyttämiseksi ja edelleen

kö tulee säilymään prikaatin yhteydessä.

piirien- ja yhdistysten kanssa, perinnekilta,

kehittämiseksi on tärkeää lujittaa yhteis-

Olemme rakentaneet vahvasti perinteille,

koulutustoimintaa harjoittava kilta, uusien

työtä kaikkien Pohjois-Suomen Kiltapiirin

elämme alati muuttuvaa aikaa ja suun-

jäsenien rekrytointi, kotiutuneiden asevel-

kiltojen kesken. Yhtenä toimintafoorumina

taamme työn tulevaisuuteen. Pyrimme

vollisten rekrytointi, varusmiesten tukemi-

on Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeri-,

kehittämään ja laajentamaan toimintaa

nen, perinneyhteisön henkilöstön kannus-

Reserviläispiirien ja Pohjois-Suomen Kilta-

avautuvien mahdollisuuksien mukaisesti.

taminen. Tämän pohjalta luodaan kiltavisio

piirin työvaliokunta, jossa edustajina ovat

Kiltatyö on hyvä toimintamuoto maanpuo-

ja viisivuotissuunnitelma.

piirien johtohenkilöt.

lustustahtoisille.

perinnepäivän

tilaisuuksissa.

Pohjanpoika 1/2014
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VUOSIPÄIVÄN
JUHLINTAA
Pohjan Jääkäripataljoonan vuosipäivän päiväjuhlaan osallistui
mm. POHJP:n edellisiä komentajia; oikealla evl Jari Haataja
ja vasemmalla evl Hans Adolf
Ehrnrooth. Pohjan Prikaatin killan puheenjohtaja Kari Ahokas
neljäs oikealta.

Edustan sitä ikäpolvea, jonka isoisä ja isä
olivat viime sodissa. Kotona saatu perintö
on viitoittanut tien isänmaallisuuteen, veteraanityön arvostamiseen sekä sen tekemiseen. Toiminta laajassa vapaaehtoisessa
kokonaismaanpuolustuksen kentässä ja
jatkuva tietoisuuden lisääminen tuovat arkeen ja pyhään sisältöä. Yhteistyö kaikkien
kiltalaisten kanssa on se perusta, jolle puheenjohtajuuteni rakentuu.

JOUTSELÄN TAISTELUN
MUISTOMERKILLÄ
Pohjan Jääkäripataljoonan vuosipäivän seppeleenlasku Joutselän taistelun muistomerkillä. Oikealla Pohjan
Prikaatin killan puheenjohtaja Kari
Ahokas vierellään POHJP:n komentaja everstiluutnantti Jukka Kotilehto.
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Pasi Parkkila
urakoi jäsenhankinnan voittoon
Pohjois-Pohjanmaa kunnostautui jälleen viime vuonna aktiivisuudessaan. Reserviläisliiton jäsenhankintakilpailun voitti
Vihannin Reserviläisten Pasi Parkkila kaikkien aikojen toiseksi parhaalla tuloksella 80 uutta jäsentä. Menestystä täydensi
Oulun Reserviläisten Rauno Mäkinen sijoittumalla jaetulle kolmannelle sijalle.

Teksti ja kuva: Sampo Puoskari ja Pasi Parkkila

Kuva: Raimo Karhu

Pasi Parkkilan suoritus on hieno esimerkki

senmäärä oli jo vuosia pysynyt kohtuulli-

omistautumisesta vapaaehtoiselle maan-

sen vakiintuneena, eikä mitään jäsenryn-

puolustukselle ja halusta ja taidosta vär-

täystä ollut tapahtunut. Sain myös kuulla,

AISTI-ILMAVALVONTAKURSSILTA
VIHANNISTA.

vätä halukkaita mukaan toimintaan. Voiton

että valtakunnallisesti reserviläisten mää-

Kuva: Raimo Karhu

mukana Vihannin Reserviläiset saivat Re-

rä oli ensimmäisen kerran koko historiansa

serviläisliitolta 500 euron tunnustuspalkinnon.
Koska Pasin hankkima jäsenmäärä on lajissaan lähes ylittämätön, hän saa seuraavassa itse kertoa, miten tällainen suoritus
onnistui.

Onnistunut jäsenhankinta on
yhteispeliä
Kun tulin valituksi Vihannin reserviläisten 1. varapuheenjohtajaksi vuoden 2013
alussa, mietin miten voisin olla parhaiten
hyödyksi yhdistykselleni. Yhdistyksen jä-

Pohjanpoika 1/2014

aikana kääntynyt laskuun. Päätin kokeilla,

kuuluu yhdistyksemme aktiiveille, jotka

saanko omalta osaltani tähän suuntauk-

ovat olleet järjestämässä säännöllistä toi-

seen muutosta.

mintaa jäsenillemme. Aktiivinen toiminta
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VIHANNIN RESERVILÄISET
AMPUMARADALLA
Kuva: Pasi Parkkila

on samalla parasta mainontaa yhdistykselTotesin heti alkuun, että vaikka liitolla on

le. Monta uutta jäsentä on saatu siten, että

hyvät nettisivut ja siellä jäseneksi liitty-

toimintaan mukaan lähtenyt uusi jäsen on

Kun on itse innostunut asiasta ja muistaa

minen on helppoa, niin silti perinteinen

kertonut esimerkiksi ampumaratareissuis-

aktiivisesti tarjota jäsenyyttä, niin tulos-

paperinen jäsenlomake on tehokkaampi.

ta kavereilleen ja tuonut heitä seuraavalla

takin syntyy. Kenenkään en muista pahas-

Kun jäsenhankkijalla on aina lomakkeita

kerralla mukanaan tutustumaan toimin-

tuneen, kun olen kysynyt mukaan reservi-

matkassaan ja paperi täytetään heti mah-

taan.

läistoimintaan.

Sosiaalisen ja muun median hyödyntämi-

Hyvää kevään jatkoa ja innostusta jäsen-

nen on myös kannattanut jäsenhankinnas-

hankintaan! Muistetaan, ettei ole itseltä

sa. Tiedottaminen yhdistyksen facebook

pois, vaikka osa uusista jäsenistä liittyisi

–sivuilla, tekstiviestein ja lehdissä on tuo-

naapuriyhdistyksiinkin.

dollisen jäsenen sattuessa kohdalle, niin
liittyminen ei jää aikomisen asteelle.

Uusi jäsen vie viestiä
Iso kiitos jäsenhankinnan onnistumisesta

nut kiinnostuneita mukaan toimintaan.
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Maanpuolustusta

tukemassa
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Tarvitsemme
toisiamme

Yhteistyöjärjestön
tehtävänä ei ole
romuttaa järjestökenttää vaan pyrkiä
kehittämään ja lujittamaan sitä.

Piiripäällikkö
Timo Kesäläinen

Syksyn Pohjanpojassa kirjoitin yhteistoiminnasta. Jatkan samasta aiheesta vielä tässäkin julkaisussa tarkastellen asiaa hieman eri kulmasta sekä tuoden toistona muutamia syksyn julkaisussa
olleita asioita. Pidän asiaa niin tärkeänä, että välinpitämättömyys järjestötoiminnan rakentamisessa ja kehittämisessä uhkaa meidän reserviläistoiminnan tulevaisuuden mielikuvien romuttumista
käytännössä
Toimintaan jatkuvuutta

Huomaammeko maanpuolustusjärjestöjen

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on

kehityksen kääntymistä taantumaksi jä-

julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii

senmäärän laskiessa, keski-iän noustessa

valtakunnallisena vapaaehtoisen maan-

Nyt tarvitaan rohkeutta jokaisessa meistä

eläkeläislukemiin, voimien ehtyessä ikään-

puolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä.

löytämään järjestöjen sisällä niitä kehitet-

tyneiltä jäseniltä – näköalattoman tulevai-

Näin sanotaan laissa. Yhteistyöjärjestön

täviä asioita, jotka ovat esteenä niin jär-

suuden tuijottaessa meitä silmiin.

tehtävänä ei ole romuttaa järjestökenttää

jestön toiminnan pitämiselle vireänä kuin

vaan pyrkiä kehittämään ja lujittamaan

tarvittaessa kehittämisellekin. Tiedän, että

sitä. Toimivat maanpuolustusjärjestöt ak-

uusien jäsenten, varsinkin nuorien, saami-

tiivisine jäsenineen ovat se polttoaine,

nen mukaan toimintaan on haasteellista.

Kohtaan aika-ajoin suoraan tai epäsuo-

joka saa MPK:n moottorinkin toimimaan ja

Tätä haasteellisuutta ei yhtään helpota se,

rasti mielipiteitä siitä, että MPK olisi jol-

rakentamaan omalta osaltaan kokonaistur-

että järjestöissä on johtopaikoilla henki-

lain tavalla uhka maanpuolustusjärjestö-

vallisuuden kenttää.

löitä, jotka ovat kiinnostuneita mandaatis-

Julkisoikeudellinen yhdistys

toiminnallemme ja sen itsenäisyydelle.

taan mutta eivät toiminnan jatkuvuudesta.

Pohjanpoika 1/2014

23

Kuva: Saku Liehu
Uskaltaa päästää irti ja antaa tilaa tuoreille

dän kaikkien tulisi huomata, että te tarvit-

voimille on sitä rohkeutta, jota todella tar-

sette maanpuolustuskenttää. Yhtenä tär-

vitaan – tukevia elämänkokemusta omaa-

keänä asiana on yhdessä tekemisen voima,

via tarvitaan myös, jotka voivat vaikuttaa

joka rakentuu vain toimivien itsenäisten

vierellä. Meillä on lukuisa joukko todella

järjestöjen pohjalle. MPK pyrkii olemaan

aktiivisia ja osaavia ikäihmisiä, jotka saavat

se foorumi, joka mahdollistaa tätä yhdes-

aikaan ja kykenevät näyttämään esimerk-

sä tekemistäkin. Tänä päivänä tukenamme

kiä nuoremmille osaten tukea nuorempia

ovat entistä kiinteämmin Puolustusvoimat.

oikealla tavalla. On uskallettava siirtyä

Se takaa tulevaisuudessakin erinomaisen

tukijoukkoihin luovuttaen ne suuret saap-

selkänojan moneen maanpuolustukselli-

paat, jotka hieman uuden omistajan jalois-

seen haasteeseen eikä vähiten koulutusta

sa hölskyvät ja käynti on aluksi horjuvaa.

koskien. Puolustusvoimat on MPK:n stra-

Oikealla opastamisella ja kannustamisella

teginen kumppani ja tämän kumppanuu-

on käynti hetken päästä sotilaallisen tah-

den sateenvarjon alla saamme me kaikki

dikasta ja organisaatio saa tervettä vauhtia

maanpuolustusjärjestöt olla ja hyödyntää

ja ryhtiä toimintaansa.

yhteistyön voimaa MPK:n kautta itsenäisi-

Tehdään turvallisuutta
yhdessä.

nä järjestöinä paremman ja kokonaistur-

Yhdessä

vallisemman isänmaan rakentamiseksi. Tämän tärkeän työn tekemiseen ainakin minä

Perusta on teissä maanpuolustusjärjestöt.

tarvitsen sinua - toivottavasti sinä tarvitset

Maanpuolustuskenttä tarvitsee teitä ja tei-

minua.

TIMO KESÄLÄINEN
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö ja Pohjois-Pohjanmaan Koulutus- ja
tukiyksikön päällikkö
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Järjestökenttä toimii
Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikön
toiminta maaliskuu – kesäkuu 2014
Puolustusvoimien tilaama koulutus 		

Paikka			

Aika

Maakuntakomppanian perusammunnat 2		
Hiukkavaara		
5.-6.4.
Sotilaspoliisikurssi (HIUKKA)				Hiukkavaara		23.-25.5.
Jääkärijoukkueen taistelukurssi (HIUKKA)		
Hiukkavaara		
23.-25.5.
Taisteluensiapukurssi (HIUKKA)				Hiukkavaara		23.-25.5.
Tiedustelukurssi (HIUKKA)				Hiukkavaara		23.-25.5.
Kenttämuonituskurssi (HIUKKA)				Hiukkavaara		23.-25.5.

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

Paikka			

Aika

Perinnease CUP / 3 -asentoinen sotilaskivääri		
Rantsila			
8.3.
Sunnuntaiammunnat					Hiukkavaara		16.3.
Sunnuntaiammunnat					Hiukkavaara		23.3.
Perinnease CUP / 3 as SM karsinta			
Hiukkavaara		
29.3.
It -kurssi						Hiukkavaara		29.3.
Sunnuntaiammunnat					Hiukkavaara		30.3.
Sotilas- ja reserviläiskivääri kisa				Rantsila			5.4.
PV:n ajolupakoulutus, B-lupa				Hiukkavaara		12.4.
SRA cup						Tyrnävä			12.4.
Ampumaviikonloppu, Oulun reserviläiset ry		
Hiukkavaara		
12.-13.4.
Reserviläisammunnat 1, Kiimingin res.			
Hiukkavaara		
24.4.
Terwalaukaukset					Muhos			26.4.
Turvallinen aseenkäsittely (naiset)			Hiukkavaara		26.-27.4.
Eskon malja						Tyrnävä			3.5.
Muonituskurssi						Tyrnävä			3.5.
Sunnuntaiammunnat					Hiukkavaara		4.5.
Perinnease CUP						Hiukkavaara		6.5.
Toiminnalliset ammunnat, Oulun res. jäsenille		
Hiukkavaara		
8.5.
PSSL:n reserviläisten ampumestaruuskilpailun karsinta Hiukkavaara		
10.5.
Lakeus cup						Hiukkavaara		12.5.
Harjoitusammunnat, kivääri				Hiukkavaara		14.5.
SRA -kurssi ja kilpailu					Linnastenkangas
17.-18.5.
SRA cup						Vihanti			17.5.
Ampumakorttikoulutus, naiset				Hiukkavaara		17.-18.5.
Perinnease CUP						Hiukkavaara		19.5.
Perinnease CUP						Hiukkavaara		20.5.
Harjoitusammunnat, kivääri				Hiukkavaara		21.5.
Harjoitusammunnat, pistooli				Hiukkavaara		21.5.
Reserviläisammunnat 2, Kiimingin res.			
Hiukkavaara		
22.5.

Pohjanpoika 1/2014

Järjestökenttä toimii
Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus		

Paikka			

Aika

Tykkikaluston huolto						Hiukkavaara		27.5.
Toiminnalliset ammunnat, Oulun res. jäsenille			
Hiukkavaara		
28.5.
SRA cup, SM karsinta						Hiukkavaara		1.6.
Kunnialaukaukset						Linnansaari		4.6.
SRA cup							Hiukkavaara		5.6.
Siluetti CUP							Hiukkavaara		5.6.
MAAKK kuntotesti						Hiukkavaara		5.6.
MAAKK kuntotesti						Hiukkavaara		6.6.
Liikenteenohjauskurssi						Pudasjärvi - Taivalkoski 6.-7.6.
Polkupyörämarssi						Pudasjärvi - Taivalkoski 7.6.
Palvelusammunta CUP						Hiukkavaara		7.6.
Sunnuntaiammunnat						Hiukkavaara		8.6.
Harjoitusammunnat, kivääri					Hiukkavaara		11.6.
SRA cup							Hiukkavaara		12.6.
TULI JA LIIKE – toimintapäivä					Hiukkavaara		14.6.
Lakeus cup							Tyrnävä			15.6.
SRA cup							Hiukkavaara		16.6.
Harjoitusammunnat, pistooli					Hiukkavaara		18.6.
Toiminnalliset ammunnat, Oulun res. jäsenille			
Hiukkavaara		
25.6.
Sillanrakennuskurssi						Liminka			27.-29.6.

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus ja muut tapahtumat

Maatalouden varautuminen					Kalajoki			12.-13.3.
Vapepa –johtajien seminaari					Taivalkoski		14.-15.3.
Suksipartio Sujakka						Hiukkavaara		15.3.
Moottorikelkkakurssi						Taivalkoski		21.-23.3.
Maanpuolustuksellinen toimintapäivä				Vihanti			23.3.
Hiihtojotos Lumikenttien kutsu					Kempele		30.3.
Ikäihmisten turvakurssi						Kuusamo		maaliskuu
Pohjan Loimu							Kilpisjärvi		26.-28.4.
Sähköt poikki							Avoin			10.5.
Nuorisokurssi							Hiukkavaara		16.-18.5.
Turvallisuus- ja maastoleiri					Taivalkoski		19.-21.5.
Maastotaidot							Hiukkavaara		22.5.
Peruskoululaisten maanpuolustus ja turvallisuuspäivä		
Siikalatva		
27.5.
Koululaisten turvallisuuspäivä					Yli-Ii			27.-28.5.
Erityisryhmän turvallisuus ja maastokurssi			
Hiukkavaara		
29.-30.5.
Joukkuejotos							Yli-Ii			7.6.
Naisten sotilaalliset maastotaidot				Kuusamo		7.-8.6.
Maastotaidot							Hiukkavaara		10.-11.6.
Maastotaidot, naiset						Taivalkoski		13.-15.6.

Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö
PL 119, 90101 OULU / puh. 0400 384 234
www.mpk.fi/pohjois-pohjanmaa sähköposti: pohjois-pohjanmaa@mpk.fi
Turvallisuutta yhdessä
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Järjestökenttä toimii
Kempeleen reserviläiset
Hallitusten kokous
Kempeleen kunnantalolla kokoushuone Köykkyrissä
13.3.2014 klo 18.00 - 20.00.
Yleinen kokous
Kempeleen kunnantalolla valtuustosalissa
27.3.2014 klo 18.00- 20.00.
Tervetuloa!

Pohjois –Pohjanmaan
Reserviupseeri- ja Reserviläispiiri
Kevätkokous
pidetään toimintahuoneistolla
Aleksanterikatu 13A12
16.3.204 klo 14.00.
Piirihallitukset kokoontuvat
klo 13.00 alkaen toimintahuoneistolla.
Hallitukset

Pohjanpoika 1/2014

Järjestökenttä toimii
Haapaveden Reserviläiset ry
Kevätkokous
Aakonmajalla torstaina 27.3.2014 klo 19.00
Esillä: Sääntömuutos sekä sääntömääräiset asiat.
Tevetuloa!
Johtokunta
Yleinen kokous
Kempeleen kunnantalolla valtuustosalissa
27.3.2014 klo 18.00- 20.00.
Tervetuloa!

Vihannin reserviläiset
Yleinen kevätkokous
Kirjastotalo Ukonkantti Kirkkojärventie 86400 Vihanti
27.3.2014 klo 18.00
Eko-aims ampumakerhotoiminta
Kirjastotalo Ukonkantti Tiistaisin klo 17-19: 25.2, 11.3, 25.3 ja cup-kilpailu 1.4.
Reserviläisten talvipäivä
lauantaina 22.3 klo 12-16 Vihannin ampumarata Linnastenkankaantie.
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Teksti: Sampo Puoskari
Kuva: SA-kuva

Sotaveteraanien
liittopäivät Oulussa
Suomen Sotaveteraaniliiton 26. liittopäivät järjestetään Oulussa 11.-12.6.2014. Oulun Rauhanyhdistyksen tiloihin odotetaan jopa 1500-2000 vierasta, joten kyseessä on todellinen suurtapahtuma. Liittopäivien päätoimikunnan puheenjohtajana toimii itseoikeutetusti liiton kunniapuheenjohtaja Aarno Strömmer, joka toteaa järjestelyiden sujuvan suunnitellusti.

Tapahtumassa esiintyy muun muassa Lapin sotilassoittokunta Rovaniemeltä, johon
viime vuoden lopussa lakkautettu Pohjan
sotilassoittokunta sulautettiin pääosiltaan.
Muita esiintyjiä ovat Oulun Sotaveteraanikuoro, Haukiputaan Mieskuoro ja Teuvo
Pakkalan koulun lapsikuoro. Mikko Alatalo
vetää puolestaan asemiesillan.
Liittopäivien järjestelyissä ovat mukana
myös monet muut reserviläis- ja vapaaehtoisjärjestöt sekä viranomaistahot, kuten
Puolustusvoimat, Oulun kapunki ja seurakunnat.
Edellisen kerran Sotaveteraaniliiton liittopäivät järjestettiin Oulussa vuonna 1986.

PUHDETÖITÄ
Rukajärven suunnan soturi tekee pahkaisia
puhdetöitä toukouussa 1942.
Kuva: SA-kuva

Pohjanpoika 1/2014

29

Teksti: Sampo Puoskari
Kuva: SA-kuva

Onko hallussasi
puhdetöitä?
Sotaveteraaniliiton 26. liittopäivien yhteydessä järjestetään Rauhanyhdistyksen tiloissa pienimuotoinen näyttely sota-ajan puhdetöistä. Erityisesti jatkosodan aikana sotilaat ennättivät
rintamatilanteen niin salliessa tehdä monenmoisia koriste- ja tarve-esineitä puusta ja tuohesta
mutta myös esimerkiksi alasammuttujen lentokoneiden metalliosista.

Etsimme liittopäivien näyttelyyn erityisesti pohjoispohjalaisia puhdetöitä, mutta
katsomme jokaisen esineen tapauskohtaisesti. Mikäli esineeseen liittyvä tarina
ja sen tekijä ovat tiedossa, se on eduksi.
Myös tekopaikka ja -aika kiinnostavat.
Mikäli sinulla on hallussasi sota-aikainen
sotilaan tekemä puhdetyö ja haluaisit sen
esille Sotaveteraanien liittopäivien näyttelyyn, ota yhteyttä Sampo Puoskariin sähköpostitse spuoskari@gmail.com tai soita
0400 961174.

NÄYTTELYSSÄ
Kuivaniemellä huhtikuussa 1943 järjestetyn
puhdetyönäyttelyn tulot menivät aseveliperheiden viljelysapurahoiksi.
Kuva: SA-kuva
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Nuorisolle omia

turvakursseja
Teksti ja kuva: Jari Pakanen

Kempeleen lukiossa on järjestetty kaikille oppilaille tarkoitettuja
Opiskelijan turvakursseja jo kymmenen vuoden ajan. Idea näistä
kursseista syntyi 2000-luvun alussa lukion rehtorin, kunnanjohtajan sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) paikallispäällikön
yhteisessä palaverissa. Siitä asti kaikki kurssit on toteutettu yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) kanssa. Kursseja on
järjestetty yleensä joka toinen vuosi, joten toteutettujen kurssien
määrä on tällä hetkellä kuusi kappaletta.

mukaan. Kursseilla on opetettu mm. yleisiä kansalaistaitoja kuten ensiapua, suunnistusta, jokamiehen oikeuksia ja alkusammutusta. Tämän lisäksi kursseilla on
käsitelty nuorisoa koskevia asioita kuten
sotilaallista maanpuolustusta, yleistä asevelvollisuutta ja tulevaa varusmiespalvelusta. Myös ajankohtaisia asioita on käsitelty kursseilla: on annettu ajankohtainen
sotilaspoliittinen katsaus, esitelty kunnan

Kaikista pidetyistä kursseista on kertynyt

turvakurssi sopii kuitenkin kaikille toisen

varautumista poikkeusolosuhteisiin sekä

arvokasta kokemusta ja tietoa nuorille tar-

asteen opiskelijoille eli sekä lukiolaisille

esitelty vapaaehtoista maanpuolustusta

koitettujen maanpuolustushenkisten kurs-

että ammattikoululaisille.

ja MPK:n roolia siinä. Tämän lisäksi nuorille
on opetettu turvallista aseenkäsittelyä ja

sien toteuttamisesta. Tätä tietoa jaettiin
kaikille halukkaille 18.1.2014 - 19.1.2014

Esimerkkejä kursseista

ammuntaa pienoiskiväärillä. Koko kurssin
kohokohtana on Paulin mukaan kuitenkin

Oulussa Hiukkavaarassa pidetyllä Oppilai-

ollut aina vierailu Kajaanin varuskunnassa.

toksen kansalaisen turvakurssin suunnitte-

Yhtenä esimerkkinä nuorisolle tarkoite-

lukoulutus -kurssilla. Kurssin kouluttajana

tusta kurssista käytettiin viimeisimmän eli

ja johtajana oli Pauli Koponen, joka toimi

vuonna 2012 pidettyä turvakurssia. Siitä

Kempeleessä MPK:n paikallispäällikkönä

esiteltiin sekä kurssin aikataulu että kurs-

ensimmäisten kurssien aikana. Pauli on

silla opetetut asiat. Myös budjetti esitel-

Pauli Koposen alustuksen jälkeen MP-

suunnitellut ja johtanut kaikki tähän asti

tiin. Pauli Koposen mukaan eri vuosina on

K:n piiripäällikkö Timo Kesäläinen kertoi

pidetyt lukiolaisille tarkoitetut turvakurs-

käsitelty erilaisia aiheita, ja niitä voidaan

MPK:n piiritoimiston antamasta avusta

sit. Hänen mielestään vastaavanlainen

vaihdella aina tarpeen ja mieltymysten

nuorikurssien järjestämisessä yhteistyös-

MPK:n rooli

Pohjanpoika 1/2014

sä paikallisten oppilaitosten sekä MPK:n

tosta varten. Kun kaikki työt saatiin valmiik-

paikallisosastojen kanssa. Timon mukaan

si, ne esiteltiin muille ryhmille. Kaikkien

nuorisokurssit ovat hyvä idea, ja että vas-

työryhmien tuotoksissa oli samankaltaisia

taavia kursseja järjestetäänkin jo joillakin

piirteitä, mutta niissä oli kuitenkin myös

paikkakunnilla.

Uudet kurssit ovat kui-

paikallisia erilaisuuksia ja painotuksia.

tenkin tervetulleita, ja juuri sen vuoksi

Pauli Koponen rohkaisi toteuttamaan teh-

tämäkin suunnittelukoulutus pidetään ai-

dyt suunnitelmat tulevaisuudessa.
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kaisemmista kursseista saatujen tietojen
ja kokemusten jakamiseksi kaikille asiasta

Oppilaitoksen kansalaisen turvakurssin

kiinnostuneille.

suunnittelukoulutus -kurssi antoi hyvät
perustiedot lähteä toteuttamaan vastaa-

Tuumasta toimeen

vanlaisia kursseja muuallakin, jos vain on
kiinnostusta ja mahdollisuuksia. Ehkä täl-

Kurssin toisena päivän tehtiin ryhmätöitä,

laiset kurssit tuovat uusia tekijöitä mukaan

joissa jokainen ryhmä suunnitteli alusta-

vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ai-

vasti omalle paikkakunnalleen räätälöidyn

kanaan, kun nuoret kasvavat aikuisiksi.

kansalaisen turvakurssin jotakin oppilai-

TURVAOPPIA
Kempeleen lukiossa on järjestetty
kaikille oppilaille tarkoitettuja Opiskelijan turvakursseja jo kymmenen
vuoden ajan.
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Kokonaismaanpuolustus eli

kokonaisturvallisuus
Teksti ja kuva: Timo Uusimäki

Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla turvataan Suomen valtiollinen itsenäisyys sekä kansalaisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista,
valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan.
Kokonaismaanpuolustuksen

yhteenso-

sektoreiden

kiinnostus

koulutustamme

aina yhteensovittamista hallinnon, asian-

kohtaan.

tuntijoiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Tavoitteet

Koulutuksien toteuttajat

minnan yhteensovittaminen yhteiskunnan

Koulutuksen tarkoituksena on ollut saada

Varautumiskoulutukset ovat toteutettu yh-

elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi.

tietoa varautumisesta häiriötilanteeseen

teistyössä Aluetoimiston, Reserviupseeri-

ja tavoitteena saada kurssilaiset ymmär-

piirin, MPK:n, Aluehallintoviraston, ORUK:n

tämään varautuminen kokonaisvaltaisesti

ja Kempeleen reserviupseerikerhon kans-

ennen mahdollista häiriötä. Tärkeimpänä

sa. Koulutuspäällikköinä ovat toimineet

Edellä mainitun (VNOS 263/2003) määri-

viestinä on ollut selittää kokonaisturval-

Raimo Heiskari, Jari Pakanen, Sampo Puos-

telmän mukaisesti Pohjois-Pohjanmaalla

lisuuden yhteistoiminta, joka edellyttää

kari, Paavo Puolitaival ja Timo Uusimäki.

vittamiseen kuuluvat julkisen sektorin eli
valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja
kuntien sekä yksityisen sektori toimenpiteiden ja kansalaisten vapaaehtoisen toi-

Koulutukset

on pilotoitu reserviläisiä varten varautumiskoulutuksia. Ensimmäinen koulutuskokonaisuus järjestettiin vuonna 2013 ja
koulutuksen suosion innoittamana järjestettiin toinen vastaava koulutustapahtuma, joka jakaantui kahdelle vuodelle neljän osion moduuleina. Palautekyselyissä
on koulutuksen kiinnostavuus todettu
suureksi ja tavoitteena on tulevaisuudessa
järjestää aiheesta teemaseminaari. Ilahduttavaa on ollut huomata eri viranomais-

Varautumiskoulutuksessa

KOILLISMAAN OSUUSKAUPPA
-ALUEELLISTA VASTUUNKANTOA
VUODESTA 1907
KUUSAMOSSA
• PRISMA Kuusamo
• S-market Kuusamo
• S-market Ruka
ABC polttoainemyynti
• Sale Käylä
ABC polttoainemyynti
• Stemma
• Beauty Shop
• S-Rauta
• ABC liikenneasema
• Sokos Hotel
Kuusamo
• Ruka Ski Chalets
• Koillismaan Auto

KEMIJÄRVELLÄ
• S-market Kemijärvi
• ABC liikenneasema
SALLASSA
• S-market Erätuli
ABC polttoainemyynti
SAVUKOSKELLA
• Sale Savukoski

TAIVALKOSKELLA
• S-market Joki-Jussi
• ABC liikenneasema
POSIOLLA
• S-market Ahola
ABC polttoainemyynti

MARKET

RAUTA

KUUSAMO
TAIVALKOSKI
KEMIJÄRVI
Automaatit:
• Salla
• Käylä
• Ruka
• Posio

Huoparintie 1, 93600 Kuusamo
Puh. 010 763 3100, Fax 010 763 3117
www.s-kanava.fi/koillismaa • www.koillismaanosuuskauppa.fi
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Vale-emävale-ResUlin

kuntokortti

Teksti ja grafiikat: Sampo Mattila

Vuosi vaihtui ja on aika käsitellä kertymää viimevuotisista kuntoilumerkinnöistä Pohjois-Pohjanmaan
alueella. Muistetaan kuitenkin, että ResUlin sähköisen kuntokortin merkinnät ovat tietenkin vain osa ja
ehkä vain pieni osa siitä kuntoilumäärästä, mitä reserviläisjärjestöjen jäsenet tällä alueella suorittavat.

Tunnen aktiivireserviläisiä, jotka liikkuvat

lukuun ei päästä, koska pientä huojuntaa

kaikkien suoritusten kokonaiskestoa ja

ja kuntoilevat, ampuvat ja metsästävät.

tulee siitä problematiikasta että kuka on

kahden edellisen keskiarvoa eli aktiivisuu-

Osalla työ on päivittäin maastossa jalan

maksanut minkä kerhon jäsenmaksun ja

sindeksiä.

liikkumista. Silti heillä saattaa olla vuoden

milloin. Lisäksi osa on jäseniä useammassa

ajalta vain muutama kuntopiste merkitty-

kerhossa yhtä aikaa. Esitetyt luvut ja arviot

Vaikka metriikkaa pyörittelisi miten päin

nä tai ei ollenkaan.

eivät ole absoluuttisia vaan suuntaa-anta-

vain, tulee lopputulokseksi kuitenkin se,

via

että Oulun molemmat isot kerhot, Kem-

Kuntoilu ja kunnossa pysyminen on tieten-

peleen kumpikin kerho, Kuusamon reser-

kin se ykkösprioriteetti. Oman aktiviteetin

Näyttäisi vahvasti siltä, että muutama

viupseerikerho ja Rantsilan reserviläiset

ylöskirjaamisella ja näiden merkintöjen

yhdistys piirimme alueella on saanut jä-

ovat aktiivisuudessa suoran mitan ja pari

ajoittaisella tarkistamisella kuitenkin on

senistönsä melko hyvin kirjaamaan suo-

mutkaakin edellä muita. Jäseniä edellä

osoitetusti aktiivisuutta ja ajoittain päälle

rituksiaan järjestelmään, tai ehkä jopa

mainituissa yhdistyksissä on vajaa puolet

hiipivää laiskuutta merkittävästi vähentä-

innostumaan ja lähtemään liikkeelle ja

piirien jäsenmäärästä, mutta aktiivisia liik-

vä vaikutus.

kilvoittelemaan kuntopisteistä. Näiden li-

kujia näissä yhdistyksissä on kolme neljäs-

säksi isossa osaa yhdistyksiä on jonkinlais-

tä.

Kun on syntynyt tapa ja tottumus kirjata

ta, mutta selvästi pienempää aktiviteettia

kuntoilutapahtumia ylös, on paljon suu-

kuntokortin täytössä. Lisäksi on iso joukko

Kuuden aktiivisimman yhdistyksen kun-

rempi todennäköisyys sille, että tästä on

yhdistyksiä, missä aktiivisia kuntokortin

toindeksien keskiarvo on 66,8, kun se

seurauksena jatkuvaa kuntoilua, pysyviä

käyttäjiä on kaksi, yksi tai jopa vähemmän.

eräänlaisen välttävän aktiivisuuden 13
yhdistyksellä on 17,1. Lopulla 20 yhdis-

elämäntapamuutoksia ja kohenevaa terveyttä.

Kuntoilutuloksista on olemassa monen-

tyksellä kuntoindeksi on 2.2.

laista metriikkaa: aktiivien lukumäärää, ak-

kolmeen ryhmään kuuluu sekä alle viiden-

Pohjois-pohjanmaan reserviläis- ja reser-

tiivisuusprosenttia, eli aktiivien lukumää-

kymmenen jäsenen yhdistyksiä kuin myös

viupseeripiirien

rää suhteessa jäsenmäärään, yhdistyksen

yli sadan jäsenen yhdistyksiä.

jäsenmäärän

tarkkaan

Kaikkiin
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Pohjois-Pohjanmaan aktiivisimpien yhdistysten kuntoilutulokset
Taulukko 1 Pohjois-Pohjanmaan aktiivisimpien yhdistysten kuntoilutulokset

Taulukko 1

Pohjois-Pohjanmaan aktiivisimpien yhdistysten kuntoilutulokset
Taulukot 2 ja 3: yhdistysten tulokset luokiteltuna kolmeen aktiivisuusluokkaan

Taulukko 2

Taulukko 3
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Ampumatapahtumia
Pohjois-Pohjanmaalla
Sampo Mattila
Puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan reserviläisja reserviupseeripiirien ampumatoimikunta

Jo vuonna 2013 Pohjois-Pohjanmaan piirit ja yksittäiset
reserviläisyhdistykset näyttivät mallia muulle Suomelle
ja päättivät että lähtökohtaisesti kaikki ampumatapahtumat ovat avoimia kaikille muille piirien ampujille. Tämä
havaittiin hyväksi ja nyt alkavana vuonna heitetään
vaan lisää löylyä kiukaalle.

Kuva: Sampo Puoskari

Tänä vuonna järjestettävät tapahtumat ja

joihin, mutta eivät pystyneet varmuudella

arjoja. SRA, palvelusammunta, siluetti ja

ratavaraukset ovat ensinnäkin nähtävillä

sitoutumaan järjestelyihin ja ratavarauk-

perinnease ovat kukin saaneet oman kil-

pohjanpoika.net/ampumakalenteri-2014

siin näin ennakoivalla aikataululla. Siksipä

pailusarjansa. On päätetty, että näissä sar-

sivulla. Piirien alueella olevat tapahtumat

kalenterin tapahtumat ovat melko lailla

joissa SM-edustukset päätetään yhdessä

ovat siis muutamaa poikkeusta lukuun

Hiukkavaara-voittoisia. Paljon tietenkin

ainoassa osakilpailussa, mutta vastaavasti

ottamatta kaikille jäsenille avoimia, mut-

Hiukkavaarassa tapahtuukin. Kiireisimpä-

piirimestaruudet ratkaistaan useamman

ta ovat myös MPK-kursseja. Saamme am-

nä aikana useampaa ampumatapahtumaa

parhaan tuloksen perusteella. Lisäksi am-

pumatoimikunnan

pohjanpoika.

samalla radalla samana päivänä ja hyvin

mutaan Lakeus-Cup perinteiseen tapaan

net-sivustolle piakkoin myös eri ampuma-

usein niin että rinnakkaisilla radoilla on

ja muita perinteisiä ampumatapahtumia

sarjojen kilpailukutsut ja –ohjeet sekä eri

yhtä aikaa menossa erilaisia ampumata-

kuten Eskon malja ja Terwalaukaukset.

sarjojen lähes reaaliaikaisen pistetilanteen

pahtumia.

kanssa

Kilpa-ampujat tietenkin muistavat päivit-

jo nyt hyvin ajantasaisille kilpailutulos sivuille.

Pääosin Oulun seudulla ammutaan yleisiä
harjoitusammuntoja

tää ampumaturvansa tai SAL-lisenssinsä.

Sunnuntai-ammun-

Kalenterissa olevat tiedot ovat vielä ver-

toina, missä ainakin viiden eri yhdistyksen

Ampumatoimikunnan puolesta

rattain puutteellisia maakuntaratojen ta-

ammuttajat järjestävät yhteisen ampumis-

Puheenjohtaja

pahtumien suhteen, mutta sitä pystytään

sarjan. Lisäksi Oulun ja Kiimingin reservi-

Sampo Mattila

päivittämään heti kun tieto uusista tapah-

läisillä on omat sarjansa, joihin myös kaikki

Sampo.Mattila@oulu.fi

tumista saavuttaa ampumatoimikunnan.

ovat tervetulleita.

p. 040 53 73 211

Monella yhdistyksellä olisi ollut halua ja intoa osallistua nyt esitettäviin ampumasar-

Näiden lisäksi ammutaan myös kilpailus-
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Lakeus Cup
12.5

Hiukkavaara

15.6

Tyrnävä

18.8

Hiukkavaara

Kuva: Sampo Puoskari
Perinnease Cup

Oulun reserviläisten ammunnat

SRA Cup

8.3

Rantsila

8.5.

12.4

Tyrnävä kivääri

29.3

1. Hiukkavaara

17.5

Vihanti kivääri

20.5

2. Hiukkavaara

14.5.

Kivääriharjoitukset rata 1

1.6

Hiukkavaara SM karsinta

6.5

2. Hiukkavaara

21.5.

Pistooliharjoitukset rata 3A

5.6

Hiukkavaara pistooli

9.5

3A. Hiukkavaara

12.6

Hiukkavaara haulikko

19.5

3A. Hiukkavaara

28.5.

Toiminnalliset ammunnat vain 		

16.6

Hiukkavaara kivääri

20.7

1. Hiukkavaara

5.7

Tyrnävä pistooli

27.7

3A. Hiukkavaara

11.6.

Kivääriharjoitukset rata 1

26.7

Tyrnävä kivääri

9.8

1. Hiukkavaara

18.6.

Pistooliharjoitukset rata 3A

10.8

Hiukkavaara kivääri

26.8

2. Hiukkavaara

25.6.

Toiminnalliset ammunnat vain 		

23.8

Vihanti kivääri

Toiminnalliset ammunnat vain 		
jäsenille rata 2

jäsenille rata 1

jäsenille rata 1

Sunnuntai-ammunnat

2.7.

Toiminnalliset ammunnat vain 		

Siluetti Cup

2.2

kivääri rata 1

5.6

Hiukkavaara rata 2

23.2

kivääri rata 1

9.7.

Kivääriharjoitukset rata 1

3.7

Hiukkavaara rata 2

16.3

kivääri rata 1

16.7.

Pistooliharjoitukset rata 3A

17.7

Hiukkavaara rata 2

23.3

pistooli rata 3A

23.7.

Toiminnalliset ammunnat vain 		

31.7

Hiukkavaara rata 2

30.3

pistooli rata 3A

7.8

Hiukkavaara rata 2

4.5

kivääri rata 1

8.6

pistooli rata 3A

Palvelusammunta Cup

6.7

kivääri rata 1

13.8.

Kivääriharjoitukset rata 1

18.5.

Hiukkavaara 1 ja 3a radat

27.7

kivääri rata 1

20.8.

Pistooliharjoitukset rata 3A

7.6.

Hiukkavaara 1 ja 3a radat

10.8

pistooli rata 3A

27.8.

Toiminnalliset ammunnat vain 		

12.7.

Hiukkavaara 1 ja 3a radat

12.10 pistooli rata 3A

2.8

Hiukkavaara 1 ja 3a radat

9.11

7.9.

Hiukkavaara 1 ja 3a radat

30.11 kivääri rata 1

kivääri rata 1

jäsenille rata 2

jäsenille rata 1
6.8.

Toiminnalliset ammunnat vain 		
jäsenille rata 2

jäsenille rata 1
10.9.

Toiminnalliset ammunnat vain 		
jäsenille rata 2

13.9.

HA kilpailut rata 1 ja 3A
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Ampumatoimintaa
Haapaveden Korkatissa kisattiin
kymmenen vuoden tauon jälkeen
Kiertopalkinto, Korkatin Kilpi, matkasi Muhokselle

Teksti ja kuvat: Seppo Aho

Haapavedellä

puheenjohtaja Jari Laukka. ”Kilpailupäi-

tä, oli tiukka, mutta tasainen. ”Palkintosijat

ammuttiin kilpaa ensimmäistä kertaa kym-

västä jäi kaikkineen hyvä mieli. Osallistujat

menivät pelkän tuloksen perusteella, ei

meneen vuoteen. Lauantaipäivän pienessä

kiittelevät niin talkooväkeä järjestelyistä

tarvinnut osumia tarkastella. Kiertopal-

lumisateessa ja poskia sopivasti punakoi-

kuin myös keittäjää loistavasta, SM-tasoi-

kinto matkasi Muhokselle. Yhteistuloksen

tavassa pakkastuulessa järjestetyt kilpailut

sesta lounaasta.”

kaksi parasta onnistuivat molemmissa la-

Korkatin

ampumaradalla,

jeissa, perinne- ja rynnäkkökiväärissä, mis-

olivat iloinen yllätys järjestävälle yhdistyk-

tä selvä ero muihin johtuu.”

selle, Haapaveden Reserviläisille. ”Olihan

Talvisista olosuhteista huolimatta kilpai-

olosuhteet tietysti aika talviset, mutta on-

lun tunnelma oli hyvä ja leppoisa. ”Niin

neksi meillä on Aakonmaja, missä huolto

kuin aina Reserviläisten kisoissa. Kilpai-

Korkatin

toimii”, kehui Haapaveden Reserviläisten

lun osanotto oli aivan odotettu, näin ollen

Haapaveden Reserviläisille samalla pieni

comeback oli oikein hyvä. Ja olihan edel-

ennakkokysely toiminnan uudelleen vi-

lisestä kilpailusta kerinnyt aikaa vierähtää-

rittämisestä. ”Yksi mikä on varma, harjoi-

TULOKSET

kin – 13.3.2004.”

tusammuntoja tulemme joka tapauksessa

1. Pitkänen Tero
Muhoksen Reserviläiset ry H 260
2. Junttila Jukka
Muhoksen Reserviläiset ry H 252
3. Kääriäinen Pekka
Haapaveden Reserviläiset ry H 235
4. Jaakola Matias
Raahen Reserviläiset ry H50 235
5. Marttala Tomi H 224
6. Laukka Jari
Haapaveden Reserviläiset ry H 223
7. Karttunen Pentti
Muhoksen Reserviläiset ry H 221
8. Ollakka Risto
Kempeleen Reserviläiset ry H50 218

Taistelu kiertopalkinnosta, Korkatin Kilves-

kilpailujen

järjestäminen

oli

järjestämään, mahdollisesti myös uudet
kilpailut kesällä”, valotti Laukka.

Haapaveden Reserviläisten Pekka Kääriäinen ampui kokonaiskilpailussa kolmanneksi.
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Ampumatoimintaa
Vihannin reserviläiset
Vihannin Reserviläisten ampumamestaruus kilpailtiin cup kisana:
Eko-aims aseet (kivääri ja pistooli), reserviläiskivääri, sotilaskivääri
ja sotilaspistooli.

Osakilpailun voittaja sai 100 pistettä ja seuraavat voittajan pistemäärä
jaettuna omalla tuloksella x 100.
Lopputulokseen laskettiin mukaan
ampujan 4 parasta osakilpailua.

TULOKSET
1. Parkkila Pasi
pist.368,72
2. Hilakivi Tapani
pist. 368,1
3. Honkala Jukka Pekka pist. 357,83
4. Rautio Eero
pist. 346,59
5. Vikki Martti
pist. 248,32
6. Pöllänen Ari
pist. 180,99
7. Lampela Jussi
pist. 138,44
8. Junttila Tero
pist. 98,64
9. Ojanlatva Anssi
pist. 93,54
10. Junttila Arto
pist. 86,59
11. Selkäinaho Tuukka pist.85,13
12. Heikkinen Kimmo
pist. 59,45
13. Korsu Paavo
pist.37,83
14. Ojanlatva Vesa
pist.26,88
15. Impiö Jukka
pist.21,62.

Teksti ja kuvat: Tapani Hilakivi

Seuraava Pohjanpoika ilmestyy
16.6.2014

