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Vapaaehtoisen maanpuolustuksen yksi 

perustarkoituksia on tukea Suomen valta-

kunnan alueen puolustamista, suomalai-

sen yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta 

edistävää toimintaa sekä ylläpitää ja ko-

hottaa maanpuolustustietoutta ja -tahtoa.

Tähän kategoriaan kuuluu myös poliittisiin 

päättäjiin vaikuttaminen. Yksi tärkeimpiä 

vaikuttamisen keinoja on jälleen käsillä, 

kun suomalaiset äänestävät 19.4. maal-

lemme uudet kansanedustajat.

Kansanedustajien päätösten kautta toimii 

myös puolustusvoimat. Ainoana hallinno-

nalana se säästi siltä vaaditut sadat mil-

joonat eurot kuluneen vaalikauden aikana. 

Muut eivät siihen pystyneet eivätkä halun-

neet. Kyse on selkärangasta.

Nyt puolustusvoimien selkäranka ottaa jo 

lähes kiinni vatsanahkaan, niin tiukille se 

on kuristettu. Olemme kaikki nähneet, mi-

hin se johtaa. Maailmalla yleisesti ja lähi-

alueillamme erityisesti tilanne puolestaan 

antaisi odottaa jotain aivan muuta. Onnek-

si meillä on kuitenkin edelleen asevelvolli-

suusarmeija, josta kasvaa vastuuntuntoisia 

reserviläisiä.

Kun puolustusvoimien varat eivät ole riit-

täneet kertausharjoituksiin, vapaaehtoi-

nen maanpuolustuskenttä on ollut paljon 

arvokkaamman kirstun vartijana, kuin ensi 

näkemältä saattaisi olettaa. Olemme oman 

osamme viimeisten neljän vuoden aika-

na tehneet. Nyt on aika valita maallemme 

päättäjät, jotka nostavat puolustusvoimat 

Suomen tarvitsemaan asentoon.

Pääkirjoitus

Tämänkertaisessa Pohjanpojassa julkai-

semme liitteenä kannanoton sotilaalliseen 

liittoutumiseen. Se on kirjoittajan mielipi-

de ja edustaa siis yhtä, joskin perusteltua, 

näkökantaa. Lehtemme sivuilla toivoisim-

me käytävän asiasta monipuolista keskus-

telua, mutta kenttäväki tuntuu vielä ariste-

levan mielipiteidensä ilmaisua. Olisiko nyt 

aika ottaa kantaa?

Jokapäiväisessä aktiivitoiminnassamme 

pidetään kaiken myllerryksen keskellä 

mielessä myös yksinkertaisen tehokkaat 

toimintaohjeet, jotka Reserviupseeriliitto 

on asettanut jäsenistölleen: Ammu! - Liiku! 

- Kouluttaudu!.

Näillä kolmella ohjeella päästään jo pitkäl-

le.

Sampo Puoskari
Puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri
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Tärkeä   
kevät edessä
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Itsenäistymisaate silloisessa Venäjään kuu-

luvassa autonomisessa Suomen Suurruhti-

naskunnassa heräsi lopullisesti niin kutsu-

tun toisen sortokauden aikana 1900-luvun 

alkuvuosina. Aiempi vallanpitäjien suopea 

suhtautuminen autonomiaamme viileni 

jyrkästi ja julkaistu venäläistämisohjelma 

olisi vähitellen lopettanut autonomisen 

Suomen oman hallinnon ja oikeusjärjestel-

män. Näihin aikoihin kuului täällä Oulussa-

kin oman suomalaisen tarkka-ampujapa-

taljoonan lakkauttaminen ja venäläisten 

sotilaiden tuominen Intiön kasarmille ja 

kuultiinpa kasakoiden hevosten kavioiden 

kopsettakin Oulun mukulakivikaduilla. On 

myös muistettava että venäläistämisoh-

jelma näkyi myös  koulujen opetussuunni-

telmissa - venäjän kielen opiskelu ulottui 

aina Venäjän historian opiskeluun venäjän 

kielellä ylemmillä luokilla.

Ostrobotnialta se alkoi

Historia oli opettanut osalle suomalaisia 

sen, ettei Venäjästä irti pääseminen voi 

tapahtua ilman omaa sotilaallista voimaa 

- olihan suomalainen osa Ruotsiakin liitet-

ty Venäjään sotatoimin, ei rauhanomaisin 

sopimuksin. Niinpä aktiiviset venäläiseen 

vallanpitoon kyllästyneet kansallisen it-

senäisyyden päämääräkseen asettaneet 

nuoret miehet kokoontuivat sata vuotta 

sitten Helsingissä Ostrobotnian osakunta-

talolla 20.11.1914 ja päättivät löytää kei-

non hankkia sotilaskoulutusta Saksasta. 

Sitä ennen jo alkaneessa ensimmäisessä 

maailmansodassa puolueettomana pysyt-

televä Ruotsi oli torjunut pyynnöt sotilas-

koulutuksen antamisesta suomalaisille. 

Ostrobotnian kokouksessa syntyneen Jää-

käriliikkeen yhtenä syntysanojen lausuja-

na ja kokouksen koollekutsujana oli oulu-

lainen Väinö Kokko. 

Salaten venäläisiltä matkansa tavoitteen 

siirtyivät ensimmäiset nuoret miehet eri 

keinoin Saksaan Hampurin lähelle Lockst-

edt’in sotilasleiriin. Ensimmäinen suo-

malaisten 200 miehen vahvuinen joukko 

aloitti koulutuksensa partiopoikakurssiksi 

naamioituneena. Näistä Pfadfinder-kurs-

siin osallistujista sai vähitellen 1600 

miehen vahvuiseksi pataljoonaksi muo-

dostunut joukko pääosan johtajistaan.

Jääkäriliike  
100 vuotta

Itsenäinen Suomi täyttää vajaan kolmen vuoden kuluttua 100 vuotta. Valtioneuvosto on asettanut eri-
tyisen yhteiskuntamme eri aloja edustavan toimikunnan valmistelemaan tulevan suuren kansallisen 
juhlamme viettoa. Juhliessamme itsenäisyyttämme on syytä muistaa niitä, jotka vaikuttivat keskeisellä 
tavalla kansallisen itsenäisyytemme saavuttamiseen ja sen säilyttämiseen.



Jääkärivääpeliksi ylennyt Juuso Klemetti 
oli ainoa Siikajoelta lähtenyt jääkäri.
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Pataljoonaksi vahvistuminen edellytti 

Suomessa laajaa salaisesti suoritettavaa 

värväystoimintaa ja luvattoman maasta-

poistumisen organisoimista. Jääkärivär-

väykseen osallistuivat jääkäreiden pää-

määrän omakseen ottaneet suomalaiset 

eri puolella maata ja Saksasta Suomeen lä-

hetetyt sopiviksi todetut alkukoulutuksen 

saaneet jääkärit. 

Pohjois-Pohjanmaan jääkärit

Oulussa ja täällä Pohjois-Pohjanmaalla 

syntyneitä lähti jääkäritarjokkaiksi noin 

170. Osa heistä värvättiin kotiseuduillaan, 

osa opiskelu- ja työpaikkakunnillaan. Läh-

tijöitä oli kaikista yhteiskuntaluokista niin 

kuin värvääjiäkin. Tietoa Saksassa annet-

tavasta koulutuksesta annettiin luotetta-

viksi arvioiduille nuorukaisille kahden-

keskeisissä keskusteluissa. Samalla tavalla 

lähtöpäätöksen tehneille annettiin ohjeet 

maasta poistumiseen luotuja etappireit-

tejä pitkin. Matkallahan tarvittiin tietoa 

toimintaa tukevista majapaikoista, niihin 

pääsyä edellyttävistä tunnuksista, viran-

Teksti: Kenraalimajuri  Pertti Puonti 
JR 27 Perinneyhdistyksen Oulun osaston puheenjohtaja

Kuvat: Sampo Puoskari  
ja Jääkäripartaljoona 27:n perinneyhdistys

omaisille esitettäviä virheellisiä tietoja 

sisältäviä henkilö- ja matkustusasiakirjoja.

Matkat Saksaan sujuivat hyvin, mikäli läh-

tijät selvisivät Ruotsiin asti. Jotkut lähtijät 

sekä heidän tukijansa ja värvääjätkin jou-

tuivat kuitenkin Suomessa Venäjän viran-

omaisten pidättämiksi. Heihin kuului muun 

muassa Saksasta värväystehtäviin lähetet-

ty Aarne Sihvo,  jonka tie vei sitten kalterei-

den taakse Pietariin. Sittemmin pitkän so-

tilasuran tehnyt jääkärikenraali Sihvo toimi 

puolustusvoimien komentajanakin.

Suomessa lähtijät matkasivat sen ajan ylei-

sillä kulkuneuvoilla, joita Venäjän viran-

omaiset valvoivat tarkasti, hevoskyydillä, 

jalan ja miten vain pääsivät etappipaikasta 

toiseen. Jotkut ylittivät talvella Merenkur-

kun hiihtäen, toiset sulan veden aikaan ve-

neillä. Pohjoisempana Torniojoki ylitettiin 

samoin salaa paikallisten tukijoiden soutu-

veneillä. Ruotsin puolella odottavilla etap-

pimiehillä olikin sitten tulijoille junaliput 

valmiina eteenpäin. 
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Oulun etapit

Myös Oulussa oli joitakin varmoja paikkoja 

rajaa kohti kulkijoille. Mainittakoon vaik-

kapa silloinen Valion konttori nykyisen 

Etu-Lyötyn alueella ja eräs Kirkkokadulla 

sijaitseva vaatetusliike. Läntisen etappirei-

tin merkittävin etappitalo oli kuitenkin pal-

jastumiseensa asti silloinen Kemin Osula 

matkustajakoti, jonka kautta kulki satoja 

jääkäritarjokkaita.

Viime marraskuussa vietettiin neljällä 

Oulun koululla juhlaa näissä kouluissa 

opiskelleiden jääkäritielle lähteneiden 

kunniaksi. Juhlissa paljastettiin marmo-

riset muistolaatat, joihin on kaiverrettu 

koulujen jääkäreiden nimet. Näiden Oulun 

vanhojen oppikoulujen oppilaita lähti Sak-

saan Jääkäripataljoona 27:n riveihin yh-

teensä 46 nuorta miestä. Osa lähti melkein 

suoraan koulun penkiltä, moni opiskeli jo 

yliopistossa ja jotkut olivat  suorittaneet 

akateemisen loppututkinnon tai valmistu-

neet muuhun ammattiin. Muutama heistä 

opiskeli näissä kouluissa vasta palattuaan 

Suomeen.

Eivät jääkärimme Saksassa helpolla pääs-

seet. Aina toukokuulle 1916 jatkunut ku-

riltaan saksalaisen tiukka, saksankielinen 

koulutus otti varmasti koville niin fyysi-

sesti kuin henkisestikin. Aivan kaikki eivät 

sitä kestäneetkään. Koulutusta seurannut 

vajaan kahden vuoden rintamapalvelus 

Saksan itärintamalla karaisi rintamalle läh-

dön yhteydessä perustetun Kuninkaallisen 

Preussin Jääkäripataljoona 27:n sotakel-

poiseksi joukoksi ja sen jäsenet kenttä-

kelpoisiksi sotilaiksi - valmiiksi tehtävään 

Suomessa, mikä oli heidän päämääränsä. 

Vaasan kautta vapaussotaan

Jääkäreiden malttamattomasti odottama 

suuri Suomeen paluun päivä koitti vihdoin 

25. helmikuuta 1918, jolloin heidän pää-

joukkonsa saapui meritse Vaasaan. Kaikki 

lähtijät eivät olleet mukana. Taistelut ja 

sairaudet Saksan itärintamalla olivat vaati-

neet veronsa. Osa ei ollut kestänyt fyysi-

sesti tai henkisesti sotilaselämän rasituk-

sia ja muutamat harvat eivät hyväksyneet 

osallistumistaan hallituksen joukkoihin 

osin kansalaissodan luonteen saaneessa 

Vapaussodassa. 

 Jääkärit suorittivat itselleen ottamansa 

tehtävän loppuun asti. Kesällä 1918 lail-

lista hallitusta vastustanut kapina oli ku-

kistettu ja venäläiset joukot ajettu pois 

maasta. Taisteluissa muutaman kuukauden 

aikana kaatui 127 ja haavoittui 238  jääkä-

riä. Näin kävi myös usealle kotiseutujem-

me jääkärille.

Sotilasura jatkui

Jääkäreiden palvelussitoumus uudelle, va-

paalle ja itsenäiselle isänmaalleen päättyi 

varsin pian sotatoimien jälkeen. Suuri osa 

heistä jatkoi jo tutuksi tulleella sotilasural-

la ja antoi merkittävän panoksen Suomen 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 

perustamisessa ja kehittämisessä. Osa 

siirtyi aiemman koulutuksensa mukaisiin 

siviilitehtäviin ja nuorimmat jääkäreistä 

palasivat opintojen pariin.

Osa jääkäreistä, jotka ikänsä ja kuntonsa 

puolesta olivat kykeneviä, osallistui vielä 

talvi- ja jatkosotaankin ja varmistivat näin, 

ettei heidän ja muiden vapaussoturien 

työn tulos - itsenäinen Suomi - joutuisi 

jälleen vieraisiin käsiin. Moni heistä jouk-

kojen komentajatehtävissäkin palvelleista 

kohtasi tiensä pään näissä sodissa.

Jatkoa edelliseltä sivulta.
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Virpi-jotos
16.–17.5.2015 Oulun Virpiniemessä 

Virpi-jotos, jonka järjestää Maanpuolus-

tusnaisten Liiton Pohjois-Pohjanmaa Piiri 

ry yhteistyössä Maanpuolustuskoulutuk-

sen ja Virpiniemen Liikuntaopiston kanssa.

Jotos on maastovaellus kaikille yli 15 v. 

naisille. Mukaan voi lähteä vaeltamaan 

keväiseen Virpiniemen maastoon suoritta-

maan siellä opettavaisia ja mielenkiintoi-

sia tehtäviä.

Esitiedot: Jotoksen osallistumismaksu on 

4-hengen partiolta 120 € sisältäen ma-

joituksen puolijoukkueteltassa (ryhmä 

pystyttää itse teltan), vakuutuksen, vii-

konlopun (la - su) ruokailut (aamupala, 

retkieväät, päivällinen, iltapala). Saapua 

voi jo perjantaina ja majoittua telttaan, 

mutta ruokailua ei ole järjestetty. Alueelta 

löytyy ruokailupaikkoja sekä myös mökki 

ym. majoitusta (omakustanne). Lauantaina 

on saunomismahdollisuus. Partiot huo-

lehtivat omat ruokailuvälineet mukaan ja 

tunnistamista varten laittavat samanlaiset 

kaulaliinat jäsenilleen.

Ilmoittautuminen: 1.3.–15.4.2015. Ilmoit-

tautuminen tapahtuu partioittain maan-

puolustuskoulutusyhdistyksen sivujen 

kautta www.mpk.fi.

Sisältö 

Karttojen mukaisesti maastossa liikkumi-

nen ja rastitehtävien tekeminen kahtena 

päivänä, Reitit on arvioitu lauantaina noin 

10 km ja sunnuntaina noin 5 km. Molem-

mat reitit sijoittuvat Virpiniemen maas-

toon.

Yhteyshenkilöt

Kurssinjohtaja Hannele Salmi, puh.  

040 594 7931, virpijotos2015@gmail.com

Kurssin varajohtaja Erja Hiltunen,  

puh. 050 347 6000,  

virpijotos2015@gmail.com

https://mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=86655
mailto:virpijotos2015@gmail.com
mailto:virpijotos2015@gmail.com
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Kainuun prikaati 2015 -avajaisilla
vuosi käyntiin uudessa asennossa 

Kainuun prikaatin vuoden avajaisilla tam-

mikuun 15. päivänä käynnistettiin jouk-

ko-osaston muuttunut toiminta puolus-

tusvoimauudistuksen astuttua voimaan 

vuoden vaihteessa.

Hoikankankaalle kutsuttiin eri sidosryhmi-

en edustajat neljästä maakunnasta sekä 

tärkeimpänä, pari viikkoa aikaisemmin pri-

kaatin kirjavahvuuteen Oulussa, Kuopiossa 

ja Joensuussa siirtyneiden aluetoimistojen 

henkilökunta, joka siis nyt on tiivis osa pri-

kaatia.

Päivä alkoi komentajan perinteisellä vuo-

si-infolla auditoriossa. Lounaalta aluetoi-

mistojen henkilöstö tutustui varuskuntaan 

kiertoajelulla sillä välin kun prikaatin ko-

mentaja tapasi median edustajia. 

 
Teksti ja kuvat: Satu Hujanen  
Tiedottaja , Kainuun prikaati

Kajaanin kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Vesa Kaikkonen esitti Konsta 
Pylkkäsenä Veikko Huovisen ajatuksia 
elämästä.
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Juhlan musiikista vastasi Lapin sotilassoittokunta

Juhlaesitelmän piti majuri, sotatieteen tohtori Marko Palokangas

Päiväjuhlassa Sotilaskodissa henkilöstöl-

le luennoi majuri Lassi Piirainen Kainuun 

prikaatin historiasta, josta löytyy vahvoja 

kytkentöjä eri vuosikymmeniltä kaikkiin 

aluetoimistokaupunkeihin Kuopioon, Joen-

suuhun ja Ouluun.

Päivä huipentui kutsuvierasjuhlaan Kau-

kametsän salissa, jossa Vesa Kaikkonen 

valotti yleisölle kainuulaista mentaliteet-

tia esittämällä Veikko Huovisen ajatuksia 

kirjasta Konsta Pylkkänen etsii kortteeria ja 

juhlaesitelmän piti majuri, ST Marko Palo-

kangas. 

Musiikista päivän tapahtumissa vastasi it-

seoikeutetusti Lapin sotilassoittokunta. 
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SoMa-harjoitus
elokuussa 

Rovajärven maisemissa toteutetaan toista 

kertaa Sotilaskotiliiton ja Maanpuolustus-

naisten Liiton yhdessä Maanpuolustus-

tuskoulutusyhdistyksen kanssa järjestämä 

SoMa-harjoitus. 

Harjoituksen tavoitteena on tarjota nai-

sille lisää osallistumisen mahdollisuuksia 

turvallisuus- ja maanpuolustuskoulutuk-

seen. Kaikki 9 kurssia on valittu niin, että 

ne liittyvät oleellisesti liittojemme toi-

mintaan ja näin ollen palvelevat todellista 

tarvetta. Osa kursseista on jatkokoulutusta 

aikaisemmin hankitulle osaamiselle, ja osa 

kursseista soveltuu ensikertalaisille. Kurs-

sikohtaiset edellytykset kannattaa tarkis-

taa MPK:n koulutuskalenterista. 

Teksti: Anu Keränen

Useimmille kursseille osallistuminen ei 

edellytä Maanpuolustusnaisten liiton tai 

Sotilaskotiliiton jäsenyyttä. 

SoMa 2015-harjoituksesta löytyy lisätie-

toa Facebookista ”SoMa-harjoitus” sekä 

MPK:n koulutuskalenterista. 



Isänmaa kutsuu,
pohjoisen ihmisen puolesta.

kapteeni evp. - turvallisuuspäällikkö,
teologian maisteri, liikunnanohjaaja AMK
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Otimme ystävien kesken aikakoneen men-

neeseen. Pysähdyimme vuosikymmenten 

taakse tunnelmoimaan. Hetken ällistel-

tyämme huomasimme, ettemme olleet-

kaan saapuneet aivan täydellisen van-

hanaikaiseen paikkaan, tunnelma vain oli 

hartaampi ja hiljaisuus vallitsi. Kaikki henki 

mennyttä rauhoittavalla tavalla.  

Majaperinteen vaaliminen on ollut meille 

kunnia-asia jo 66 vuotta. Olemme ylpeitä 

siitä, että olemme onnistuneet entisöi-

mään sellaisen kiinnostavan kohteen, jon-

ka olemme voineet avata myös muiden 

yhdistyksien jäsenten virkistyskäyttöön. 

Haluamme majan toimivan yhdistävänä 

linkkinä yhdistysten välillä, sekä linkkinä 

perinteiseen pohjois-pohjanmaalaiseen 

reserviupseeri-perinteeseen ja luontoon. 

Majalla on suuri sosiaalinen merkitys. Maja 

on entisöity kunnioittamaan veteraaneja ja 

maanpuolustushenkeä.

Vuonna 1947 Oulun Reserviupseeriker-

hossa käynnistyneen urheilutoiminnan 

myötä kilpailtiin latusuunnistuksessa, 

suunnistuksessa ja hiihdossa. Kerholle ra-

kennettiin maja Rokualle vuonna 1949. Se 

tarjosi paikan erilaisille kilpailuille, jäsen-

ten hiihtolomille ja eräretkille. 1960-luvul-

la mukaan tulivat myös kolmiottelu, uinti, 

ampumahiihto, partiokilpailut ja prosentti-

marssit ja -hiihdot. Majalla on ollut tärkeä 

merkitys myös aktiivisen toiminnan osalta, 

ei pelkästään rauhoittumisen ja fiilistelyn.

Kerhojen majat alkavat olla harvinaisia, mo-

net yhdistykset ovat joutuneet luopumaan 

omistaan. Oulun Reserviupseerikerhon 

maja on ehdottomasti toiminta-alueemme 

harvinaisuus. Vain harvat yhdistykset pys-

tyvät enää investoimaan uusiin majoihin, 

hinnat ovat karanneet käsistä. On siis hy-

vin tärkeää, että voimme ylläpitää vanhaa 

majaamme ja kehittää majatoimintaa edel-

leen. Majamme on hieno esimerkki aikai-

sempien sukupolvien saavutuksesta, jota 

emme saa hukata. 

Tervetuloa aikamatkalle. 

Aikakone
Teksti: Petteri Närä  
Oulun Reserviupseerikerho 
Puheenjohtaja

Talvinen Rokuli. Kuva: Sari Rinne 2015
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1 Antero Mikkonen 972

2 Jarmo Korhonen 891

3 Sampo Mattila 820

4 Esa Pyyny 723

5 Kari Alenius 655

6 Veikko Seppänen 503

7 Esko Juola 500

8 Ane Ahnger 458

9 Erkki Vornanen 439

10 Ari Ahola 417

11 Ari Vuolteenaho 401

12 Harri Häll 394

13 Lauri Lajunen 385

14 Mika Kivelä 372

15 Sami Lappi 365

16 Tarja Asilainen 348

17 Juhani Niva 328

18 Seppo Pakonen 327

19 Petteri Närä 324

20 Eero Jakkula 320

21 Matti Pehkonen 295

22 Markku Linnaluoto 288

23 Veli Heikkilä 271

24 Markku Holopainen 264

25 Paul Määttä 262

26 Seppo Mäkelä 247

27 Juha Jalkanen 240

28 Matti Kuonanoja 234

29 Tomi Saarela 200

30 Lauri Manninen 166

31 Kauko Väinämö 159

32 Kari Juntunen 157

33 Pertti Seppänen 157

34 Jari Satomaa 153

35 Sami Mattila 152

36 Erno Marjakangas 150

37 Stig Hedberg 129

38 Ahti Lukkarinen 122

39 Tuomas Niinikoski 107

40 Petri Vuorijärvi 74

41 Mikko Kuitula 44

42 Markku Hentilä 42

43 Heikki Nikola 36

44 Janne Koivuniemi 31

45 Mika Paakkanen 31

46 Perttu Määttä 1

47 Esko Junno 1

Kuntoilutulokset 2014

Kuntoilutuloksien täyttäjiä oli edellisvuosien tapaan noin 50 kappaletta. Ilahduttavasti 1. luokan pis-
temäärän yli 150 pistettä saavutti kokonaista 36 aktiivista jäsentä. Näin on viimeksi käynyt 20 vuotta 
sitten. Testipisteissä Erikoisvalioluokkaan pääsi Sampo Mattila ja A-luokkaan Tomi Saarela, Sami 
Mattila ja Matti Kuonanoja. Suurmestariluokan mitalin ovat ansainneet tänä vuonna Seppo Mäkelä ja 
Pertti Seppänen, Mestariluokan mitali myönnetään  Sampo Mattilalle.



Oulun Reserviupseerikerho Ry:n kevätkokous pidetään Hiukkavaarassa,  
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston Pohjansalissa 18.3. keskiviikkona klo 18:00 alkaen.   
http://goo.gl/maps/70cWk

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat ja vierailevana esitelmöitsijänä on Eduskunnan 
puolustusvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Esko Kurvinen. 

”On selvää että myös tulevaisuudessa Suomella pitää olla omat uskottavat puolustusvoimat. Mutta riittävätkö 
ne yksinään turvaamaan uskottavan puolustuksen ja luomaan riittävän ennaltaehkäisevän turvatakuun suoma-
laisille?”, kysyy Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Esko Kurvinen esitelmässään, joka kä-
sittelee Suomen Puolustusvoimien pohjoismaista yhteistyötä, NATO kumppanuutta sekä liittoutumattomuutta 
ja liittoutumista.

Tilaisuudessa kuntoisuuspalkintojen jako ja muut huomionosoitukset. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
-hallitus- 

Ulkoilupäivä Rokulissa

Perinteistä Rokulin ulkoilupäivää vietetään lauantaina 14.3.2015.

Koko perheen tapahtumassa on ulkoilun lisäksi kahvittelua ja makkaran-
paistoa.

Pilkkikilpailu pidetään klo 12 - 13, jonka jälkeen palkintojen jako.

Tähän tapahtumaan tulee ilmoittautua 11.3.2015 mennessä: 
Risto Virtanen: 
risto.virtanen@oruk.fi

Kevätkokous 
kutsu

http://goo.gl/maps/70cWk
http://goo.gl/maps/70cWk
mailto:risto.virtanen@oruk.fi


Hallitus 2015

Puheenjohtaja   Petteri Närä  p. 040 7174487  
Varapuheenjohtaja    Ari Vuolteenaho  p. 044 5446202  
Sihteeri    Esko Junno      p. 050 4477777    
Koulutusupseeri    Mika Kivelä  p. 050 3869333  
Talousupseeri    Markku Hentilä p. 040 5017 699  
Yhteysupseeri    Jari Maljanen  p. 0500 694854  
Yritysyhteistyöupseeri   Ane Ahnger  p. 040 5561130   
Urheilu-upseeri    Sampo Mattila p. 040 5373211  
Tiedotus- ja perinneupseeri  Jarmo Korhonen p. 050 3306579  
Jäsenupseeri    Harri Häll  p. 040 5473780 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi 

Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pistooli- että kiväärira-
doilla. 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!

Kerhon ampumaratavuorot 
Hiukkavaarassa

mailto:matti.kuonanoja@oruk.fi
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Vuoden  
vanhempana

Timo Kesäläinen  
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö

Pohjois-Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö

Kuluneen vuoden toiminnan määrä ylitti 

odotukset ja tavoitteisiin päästiin kaikilla 

tärkeimmillä mittareilla mitattuna. Kurs-

sien kokonaismäärä edelliseen vuoteen 

verrattuna kasvoi lähes 50%. Merkille 

pantavaa kasvussa oli sen kohdistuminen 

sotilaalliseen koulutukseen, jota kurssi-

en kokonaismäärästä oli 75%. Kasvu oli 

pitkän työn tulos sille, että eri maanpuo-

lustusjärjestöjen ampumakoulutus saatiin 

koordinoitua erityisesti Oulun seudulla ja 

tapahtumat osaksi MPK:n kurssitarjontaa. 

Koordinointi on myös omiaan edistämään 

entisestään vähenevien ampumaratojen 

tehokasta käyttöä. Työn tulos kertoo myös 

siitä kuinka alueen MPK:n jäsenjärjestöjen 

yhteistyö on parantunut ja entistä enem-

män kyetään tekemään tapahtumia yhdes-

sä. 

Pääosa vuoden aikana toteutetuista kurs-

seista oli perinteisiä harjoituksia ja kurs-

seja. Ilahduttavaa oli kuitenkin muutamien 

uusien sotilaallisia valmiuksia palvelevien 

kurssien saaminen osaksi vuoden toimin-

taa. Työtä kurssien kehittämiseksi jatketaan 

aluetoimiston kanssa yhteistyössä pyrkien 

löytämään mahdollisuuksia toteuttaa kurs-

seja PV:n tilaamina koulutustapahtumina. 

Niin ikään päänavaus tehtiin Intti tutuksi 

kurssien osalta ja samalla aloitettiin yh-

teistyö Kehitysvammaisten palvelusäätiön 

kanssa. Koululaisten ja erityisryhmien li-

sääntynyt kiinnostus MPK:n toimintaa koh-

taan on säilynyt ja kurssien määrä on ollut 

hienoisessa kasvussa. 

Puolustusvoimauudistuksen valmistelut 

ja toteutus heijastui vuoden toimintaan ja 

vähensi Puolustusvoimien tilaamat kurssit 

viimeiseltä vuosipuolikkaalta. Yhteistoi-

minta Puolustusvoimien kanssa Puolus-

tusvoimien muutoksista huolimatta on 

ollut erittäin toimivaa kaikilla tasoilla. Puo-

lustusvoimauudistukseen liittyvä PSSL:n 

johdolla tehty alueellinen valmistelutyö 

kantoi hedelmää ja mahdollisti toimitilo-

jen säilymisen MPK:n käytössä. PSSL:n ja 

erityisesti sen johdon päättäväinen asen-

ne MPK:n toimintamahdollisuuksien säi-

lyttämisestä Hiukkavaarassa oli selkeästi 

nähtävissä kaikessa toiminnassa.  

Puolustusvoimauudistuksen toteutuk-

seen liittyen KAIPR ohjeisti vuosittaisen 

suunnittelurytmin toteutettavaksi Puo-

lustusvoimien uuden suunnittelurytmin 

mukaiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä 

yli vuoden etukäteen tehtävää suunnitte-

lutyötä jäsenjärjestöjen kanssa.  Resurssit 

toiminnan toteuttamiselle ovat olleet riit-

tävät.
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Tehdään turvallisuutta yhdessä.

Vuoden aikana järjestettyjen kurssien 

määrä oli 160. Merkittävä osuus kurssien 

toteutumisessa heijastaa alueen eri reser-

viläis- ja muiden MPK:n jäsenjärjestöjen 

aktiivista yhteistyötä ja halua järjestää toi-

mintaa MPK:n kursseina. Kursseja peruttiin 

aikaisempien vuosien tapaan runsaasti. 

Peruuntumiset johtuivat ensisijaisesti vä-

häisestä ilmoittautuneiden määrästä. Kurs-

sityytyväisyyden keskiarvo oli 4,4, joka on 

sama kuin edellisenä vuonna. Materiaali-

tuki Puolustusvoimien osalta on toiminut 

moitteettomasti kaikessa koulutuksessa 

huolimatta siitä, että puolustusvoimauu-

distuksen edellyttämiä toimenpiteitä to-

teutettiin Hiukkavaaran varasto-osastossa 

mittavasti koko viimeisen vuosipuolikkaan 

ajan.

Koulutustapahtumiin osallistui yhteensä 

402 naista ja 2503 miestä. Näin ollen nais-

ten prosentuaalinen osuus oli 14%. Nais-

ten osalta 20% heistä osallistui sotilaalli-

sen koulutuksen kursseille ja 80% VARTU 

–koulutukseen. Kursseilla kouluttajina toi-

mivien naisten määrä lähes kolminkertais-

tui edellisestä vuodesta (23/61).

Kouluttajakoulutusta järjestettiin kaksi 

kurssia, joista yksi oli aikaisin keväällä ja 

yksi syksyllä. Kouluttaja- ja johtajapäte-

vyyttä lisättiin niin kouluttajien kuin kurs-

silaisten osalta myös osallistumalla Lapissa 

järjestetyille reserviläisjohtajakursseille.

Ampumakoulutustapahtumat saatiin en-

simmäistä kertaa PPkotuyks:n historiassa 

kirjattua MPK:n tietojärjestelmään tässä 

laajuudessa. Tämä mahdollistui sillä, että 

lähes koko Oulun työssäkäyntialueen am-

muntatoiminnasta vastuussa olevat järjes-

töt saatiin saman pöydän ääreen laatimaan 

kattavan yhtenäisen suunnitelman toteu-

tettavaksi MPK:n kursseina. Koordinointi 

on ollut omiaan edistämään alueen ampu-

maratojen järkevää käyttöä ja hakemaan 

synergiaa enenevässä määrin järjestöjen 

kesken monella eri tavalla.

Niin ammuntojen koordinointi kuin kaik-

ki muu toiminta oli sitoutuneiden itseään 

säästämättömän yksilöinä ja yhteistyönä 

tehdyn työn aikaansaannosta. Näin van-

kalle pohjalle tehtyä työtä on helppo jat-

kaa alkaneena vuotenakin. Voimia kaikille 

kokonaisturvallisuuden eteen tehtävään 

työhön.
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Maanpuolustusta 
tukemassa

http://www.laatioark.fi/
http://www.asuntopaletti.fi/
http://www.hotelapollo.fi/
http://www.kuusamonuistin.fi/
http://www.elektrobit.fi/
http://www.hartela.fi/
http://www.antell.fi/
http://www.jes-saneeraus.fi/
http://www.joutsenmedia.fi/
http://www.fennia.fi/
http://www.kemira.com/fi/Sivut/default.aspx
http://www.kesko.fi/
https://www.s-kanava.fi/web/s/koillismaa
http://www.kuusamonevo.fi/
https://www.op.fi/op/op-pohjola-ryhma/op-pohjola-ryhma/osuuspankit/kuusamon-osuuspankki?id=81201&panknro=519407
http://www.lemminkainen.fi/
http://www.marsh.fi/
https://www.op.fi/op?id=81201&panknro=574000
http://www.lasilipponen.fi/
http://wetteri.fi/
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https://www.luovi.fi/
http://www.polkky.fi/
http://www.conlog-group.fi/
http://www.polartek.fi/
http://www.porho.fi/
http://www.ruukki.fi/
http://www.lahitapiola.fi/www/yksityisasiakkaat/
http://www.scando.com/
http://www.statiivi.fi/
http://www.graali.fi/
http://www.oulunkoru.fi/sivu/fi/
https://www.s-kanava.fi/web/s/arina
http://www.pohjois-suomenmessut.fi/
http://www.rkt.fi/?lang=fi
http://www.noweco.fi/index.php/fi/yhteystiedot-2/oulu
http://www.silmakulma.net/
http://www.specialkuntoutus.fi/
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Toimintaa, juhlia, 
lupauksia

Teksti: Sakari Ranta
Puheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri

Reserviläisliiton 60-juhlaristeily lähestyy. Piiristämme osanotto on vä-
häistä varmasti johtuen osaksi pitkästä matkasta, mutta risteilystä on 
varmasti tulossa ikimuistoinen. Ennen risteilyä on liiton vuosikokous-
tapahtuma ja seppeleen lasku Hietaniemen hautausmaalle.

Piirissämme on tänäkin vuonna useita 

mielenkiintoisia ja suuria tapahtumia. Suu-

rin on 4.6. järjestettävä puolustusvoimien 

valtakunnallinen paraati Oulussa, joka saa 

valtakunnallisestikin suuren huomion. 

Myös SRA:n SM-kisojen läpi vienti on 

piirissämme suuri voimien koitos, jon-

ne tarvitaan paljon talkootyötä. Tuleva 

maanpuolustusjärjestöjen yhteinen maan-

puolustusjuhla vaatii myös monia yhteisiä 

suunnittelupalavereja.

Muutakin liikunta- ja ammuntatoimintaa 

on runsaasti tarjolla läpi vuoden, joista saa 

tietoa pohjanpoika.net osoitteesta sekä 

MPK:n sivuilta. Myös palkintojenjakogaalan 

järjestämme toisen kerran peräkkäin. Gaala 

sai viime vuonna hienon vastaanoton, siitä  

kiitoksen Sampo Mattilalle.

Eduskuntavaalit myös lähestyvät, jonka 

varmasti jokainen on huomioinut ja kam-

panjointi vaan kiivastuu loppua kohti. 

Erilaisia lupauksia lentelee jokaisen edus-

tajan suusta, mutta meitä vapaaehtoisia 

maanpuolustajia varmaan kiinnostaa eni-

ten se, miten voimme tulevaisuudessa 

puolustaa ja turvata maatamme. 

Äänestämällä vain voimme omailta osal-

tamme olla vaikuttamassa, millaisia maan-

puolustustahtoisia päättäjiä meillä on!



Professori Kari Alenius 
Kuva: Sampo Puoskari

Suomen ja läntisten maiden pilapiirroksissa 
Teksti: Kari Alenius 
yleisen historian professori

Nykyaikaiseen hybridisodankäyntiin liit-

tyy erottamattomana osana psykologinen 

sodankäynti. Eri maiden sotilaallisissa ja 

kriisinhallintaan liittyvissä doktriineissa 

annetaan erittäin suuri painoarvo tais-

telulle julkisuuden hallinnasta. Se, joka 

voittaa taistelun mielten herruudesta, on 

vahvoilla myös koko kamppailun loppu-

tulosta ajatellen. Siksi psykologista so-

dankäyntiä tai psykologista vaikuttamista 

toteutetaan jatkuvasti, rauhan aikana ja 

ennen varsinaisten kriisien kärjistymistä. 

Kriisien eskaloituessa myös psykologinen 

sodankäynti kiihtyy ja nivoutuu entistä 

tiiviimmin tukemaan konventionaalisen 

asevoiman käyttöä. Voidaan sanoa, että 

sodankäynnin perusulottuvuuksia on ny-

kyään kuusi: perinteisten maa-, meri- ja 

ilmaulottuvuuksien rinnalle ovat nousseet 

avaruus-, kyber- ja psykologinen ulottu-

vuus.

Toisen maailmansodan syttyessä tilanne 

oli kuitenkin eri. Esimerkiksi Suomella ei 

ollut valmiina mitään systemaattista tie-

dotus- ja mielipiteenmuokkausorganisaa-

tiota, joka olisi huolehtinut psykologisesta 

sodankäynnistä kotimaassa ja ulkomaiden 

suuntaan. Syksyn 1939 kuluessa Suomi 

melko pitkälle improvisoi erilaisia toimin-

toja, joilla haasteisiin pyrittiin vastaamaan. 

Keskeisimmät organisaatiot olivat Valtio-

neuvoston tiedotuskeskus (VTK) ja siihen 

sidoksissa ollut Finlandia Uutistoimisto, 

jotka aloittivat toimintansa lokakuun puo-

livälissä.

Kun Neuvostoliitto aloitti hyökkäyksensä 

Suomeen marraskuun lopussa, moni vies-

tintään liittyvä asia oli yhä keskeneräinen. 

VTK:n kautta kyllä välitettiin suomalaisille 

tiedotusvälineille ohjeita siitä, millaisten 

asioiden käsittelyä oli syytä välttää tai sa-

lata julkisuudelta kokonaan. Kovin pitkäl-

le vietyjä toimia kuten ennakkosensuuria 

ei pantu toimeen, mutta jälkikäteen oli 

mahdollista antaa moitteita tai uhata ran-

gaistuksilla, jos ohjeita ei noudatettu. Puo-

lustusvoimilla ei talvisodan aikana ollut 

tiedotuskomppanioita tai muita varsinaisia 

TK-yksiköitä, vaan niitä oli vasta jatkoso-

dassa. Finlandia Uutistoimisto välitti sano-

malehdille aineistoa, jonka julkaisemista 

VTK piti suotavana, mutta senkin toiminta 

systematisoitui vasta tammikuun 1940 ku-

luessa.

Talvisodan henki

Suomen onneksi suomalaisten keskuu-

dessa vallitsi heti talvisodan alusta alkaen 

erittäin suuri yksimielisyys siitä, että ko-

timaata oli puolustettava kaikin keinoin. 

Puolustussodan oikeutuksesta ei ollut 

epäselvyyttä. Myös suomalaiset tiedotus-

välineet osallistuivat ”talvisodan hengen” 

luomiseen ja ylläpitämiseen varsin oma-

toimisesti ilman että niitä oli välttämä-

töntä ohjeistaa muuten kuin joissain yk-

sityiskohdissa. Esimerkiksi Neuvostoliiton 

johtajien henkilökohtaista loukkaamista 

tai vihollisen ylenpalttista halventamista 

kehotettiin välttämään, mitä voidaan pitää 

diplomatian kannalta perusteltuna ratkai-

suna. Liian aggressiivinen ja räikeä propa-

Talvisota
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ganda olisi voinut haitata mahdollisia rau-

hanneuvotteluja.

Suomalaisissa lehdissä julkaistiin koko 

talvisodan ajan runsaasti sotaan liitty-

neitä pilapiirroksia. Käytännössä kaikilla 

valtakunnallisilla ja suurimmilla maakun-

talehdillä sekä aikakauslehdillä oli omat 

pilapiirtäjänsä, jotka olivat osin puoliam-

mattilaisia, osin puhtaita amatöörejä. Fin-

landia Uutistoimisto ryhtyi tammikuussa 

lähettämään keskitetysti eri puolille Suo-

mea muutamien suosituimpien piirtäjien 

pilakuvia. Tällaisia henkilöitä olivat ennen 

kaikkea Arnold Tilgmann ja Erkki Tanttu. 

Viimeksi mainitun kynästä oli lähtöisin 

ehkä tunnetuin suomalainen sodan ajan 

pilapiirroshahmo, Rymy-Eetu. Rymy-Eetu 

seikkaili säännöllisesti Suojeluskuntajär-

jestön Hakkapeliitta-lehdessä, joka ilmes-

tyi kerran viikossa. Pilapiirtäjille ei annettu 

mitään muusta ohjeistuksesta poikenneita 

määräyksiä, vaan heidän oletettiin noudat-

tavan samoja yleisen tason ohjeita, jotka 

koskivat suomalaisia tiedotusvälineitä yli-

päätään.

Pilapiirrokset psykologisen  

sodankäynnin keinona

Pilapiirrokset ovat tietynlaista psykologis-

ta sodankäyntiä ja niiden yleiset tavoitteet 

ovat samat kuin muullakin psykologisella 

sodankäynnillä. Kohdeyleisöstä riippuen 

tavoitteet voidaan jakaa kolmeen pää-

luokkaan: ensinnäkin tavoitteena voi olla 

oman ryhmän (kansa, armeija tms.) taiste-

lutahdon ja voitonuskon ylläpitäminen ja 

vahvistaminen. Toisekseen psykologisella 

Kuva 1 - The Times, joulukuu 1939

Kuva 2 - The New York Times, 28.1.1940
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sodankäynnillä voidaan tähdätä vihollisen 

taistelutahdon ja voitonuskon heikentä-

miseen. Kolmas kohderyhmä ovat konflik-

tiin suoranaisesti osallistumattomat tahot. 

Näitä neutraaleja tahoja tai sivustaseuraa-

jia voidaan pyrkiä houkuttelemaan oman 

puolen tueksi ja vastustamaan vihollista. 

Vähimmäistavoitteena on, että neutraalit 

osapuolet eivät ryhdy tukemaan vihollista.

Pilapiirrokset ovat erittäin tehokas psyko-

logisen vaikuttamisen väline. Niiden teho 

perustuu ennen muuta näköaistin keskei-

syyteen havaintojen tekemisessä ja sen 

kautta (dis)informaation omaksumisessa. 

Tutkijat ovat hieman erimielisiä siitä, kuin-

ka suuri osa ihmisen havainnoista tarkkaan 

ottaen tulee näköaistin kautta, mutta suuri 

yksimielisyys vallitsee siitä, että osuus on 

hallitseva (ehkä 60–80 prosenttia). Näkö-

havaintojen kautta tapahtuva havainnoin-

ti on myös erittäin nopeaa, mikä osaltaan 

vahvistaa kuvallisen viestinnän tehoa. 

Kuvan hahmottaminen ja sen sisältämien 

viestien vastaanotto voi tapahtua sekun-

nin murto-osissa, halusipa kuvan katsoja 

sitä tai ei. Jos ihminen ryhtyy lukemaan 

tekstiä, jonka sisällöstä hän havaitsee ole-

vansa eri mieltä, hän helposti jättää luke-

misen kesken jo ensimmäisten lauseiden 

jälkeen. Kuvan katsomisessa tämä ei ole 

mahdollista, vaan näköhavainto ja aivois-

sa tapahtuva prosessointi ovat jo tapahtu-

neet. Jos henkilö tietoisella tasolla tulee 

siihen tulokseen, että hän on eri mieltä 

kuvan tarjoaman viestin kanssa, torjunta 

on tietyssä mielessä myöhässä. Erityisesti 
Kuva 4 - Punch, helmikuu 1940Kuva 3 - Aseveli, 19.1.1940

toistuvat kuvalliset viestit todennäköises-

ti vaikuttavat vastaanottajaan, vaikka hän 

olisi asioista alun perin toista mieltä.

Yksi kuva kertoo paljon

Kuvien tehoa on perinteisesti luonneh-

dittu lausahduksella ”yksi kuva kertoo 

enemmän kuin tuhat sanaa”. Tämä on itse 

asiassa nykyaikaisen informaatiotutkimuk-

sen vahvistamaa faktaa. Yhteen kuvaan 

on mahdollista pakata valtavasti erilaisia 

avoimia ja piilotettuja viestejä ja tuntei-

ta herättävää symboliikkaa. Taitava kuvan 

tekijä voi siten luoda tehokkaan psykolo-

gisen aseen, joka vaikuttaa vastaanottajan 

mielessä monella tasolla samanaikaisesti. 

Samojen asioiden kertominen kirjoitetussa 

muodossa vaatisi pitkän tekstimassan eikä 

olisi muutenkaan tehokasta. Erityisesti pii-

loviestien avaaminen heikentäisi niiden 

tehoa. Sodan ajan pilapiirrosten houkutte-

levuutta lisää niiden humoristinen perus-

luonne. Jos elämä muuten on pelottavaa 

ja ahdistavaa, kuten kriisien ja konfliktien 

aikana yleensä, huumori ja nauraminen 

ovat entistä halutumpia rentoutuskeinoja. 

Ihmisistä on miellyttävää katsoa osuvia pi-

lapiirroksia. Osassa pilapiirroksia tavoitel-

laan positiivisen huumorin sijasta kauhun 

tai inhon herättämistä, mutta silloinkin 

niissä on useimmiten ironinen tai sarkasti-

nen sivujuonne.

Kun tarkastellaan sitä, millaisena talvisota 

näyttäytyi lehdistössä ilmestyneissä pi-
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lapiirroksissa, on syytä erottaa toisistaan 

suomalainen ja ulkomailla ilmestynyt leh-

distö. Ulkomailla tarkoitan tässä yhteydes-

sä läntisten, demokraattisten maiden leh-

distöä. Koska toisen maailmansodan muilla 

rintamilla oli talvisodan aikaan hyvin hil-

jaista, talvisota nousi hyvin voimakkaasti 

esille ulkomaisissa tiedotusvälineissä. Voi-

daan sanoa, että talvisodan aikana Suomi 

oli maailman huomion keskipisteenä vah-

vemmin kuin koskaan ennen sitä tai sen 

jälkeen. Siksi myös pilapiirroksia julkaistiin 

runsaasti ja jatkuvasti. Kun analysoidaan 

ulkomaiden lehdissä ilmestyneitä piirrok-

sia, keskeisimmät teemat ja näkökulmat 

voidaan jakaa kolmeen pääryhmään.

Ulkomaisten pilapiirrosten keskeiset 

aihepiirit

Ensimmäinen keskeinen teema oli talvi-

sodan esittäminen Daavid vastaan Goljat 

-asetelmana (kuva 1). Suomi oli 1930-lu-

vun lopun tilanteessa muualla maailmassa 

vaihtelevasti tuttu, osalle läntisenkin Eu-

roopan väestöstä liki tuntematon. Talviso-

dan sytyttyä oli siis tarpeen tehdä suurelle 

yleisölle tiettäväksi sodan perusasetelma: 

kyseessä oli väkiluvultaan hyvin pienen 

valtion ja resursseiltaan jättimäisen suur-

vallan välinen kamppailu. Kun lisäksi ha-

vaittiin, että ennakko-oletusten vastaisesti 

sota ei päättynytkään nopeasti suurem-

man murskavoittoon, Suomi oli helppo 

asettaa Daavidin rooliin ja Neuvostoliitto 

Goljatiksi. Tämä Raamatun pohjalta ylei-

sesti tunnettu kertomus alleviivasi Suo-

men suhteellisen menestyksen hämmäs-

tyttävyyttä. Asetelma esiintyi eri maiden 

lehdistössä lukuisina variaatioina varsin-

kin sodan alkupuolella.

Toinen hyvin yleisesti koko talvisodan ajan 

esiintynyt teema oli näkemys suomalai-

sista arktisen sodan käynnin mestareina 

(kuva 2). Läntisen Euroopan näkökulmas-

ta oli hämmästyttävää, että tiettömissä 

metsissä, lumen ja pakkasen keskellä oli 

ylipäätään mahdollista käydä sotaa. Suo-

malaiset eivät pelkästään selviytyneet sel-

laisissa arktisiksi mielletyissä olosuhteissa, 

vaan vieläpä pystyivät suvereenisti hallit-

semaan olosuhteita. Vertailukohtana oli 

Neuvostoliiton massiivinen konearmeija, 

joka näytti jähmettyvän paikalleen han-

kien keskelle kylmyyteen.

Lännen etuvartio

Kolmas ydinelementti ulkomaisissa pila-

piirroksissa oli Suomen esittäminen Län-

nen etuvartiona (kuva 3). Suomen nähtiin 

taistelevan ei vain itsenäisyytensä säilyt-

tämiseksi, vaan myös koko läntisen sivili-

saation puolesta itäistä barbariaa vastaan. 

Suomi demokraattisesti hallittuna maana 

erottui 1930-luvun lopulla itäisen Euroo-

pan monien muiden maiden joukosta ja 

rinnastui tässä mielessä juuri Skandina-

viaan ja Länsi-Eurooppaan. Neuvostoliitto 

eli Venäjä taas oli läntisessä ajattelussa jo 

lähtökohtaisesti myyttisen, villin ja kult-

tuurisesti alempiarvoisen Idän edustaja. 

Vaikutelmaa vahvisti Neuvostoliiton poliit-

tinen järjestelmä, jota pidettiin läntisestä 

Kuva 5 - Suomen Sosialidemokraatti, 3.2.1940
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Kuva 6 - Hakkapeliitta, 20.12.1939

näkökulmasta tyypillisenä ”aasialaisen” 

despotismin ilmentymänä. Läntisen mai-

den puolenvalinta oli siksikin hyvin help-

poa, ja se näkyi pilapiirroksissa (ja muussa 

lehdistöaineistossa) selkeästi koko talviso-

dan ajan.

On ehkä hivenen yllättävää, että edellä 

esitellyt ulkomaisten lehtien pilapiirrosten 

perustyypit eivät esiintyneet juuri lainkaan 

suomalaisissa pilapiirroksissa. Kyse oli mitä 

todennäköisimmin siitä, että kuvatut ele-

mentit olivat suomalaisille itsestään selviä, 

eikä niitä siksi tarvinnut esitellä kotimai-

selle yleisölle. Pieni vastaan suuri -asetel-

ma tuli suomalaisissa pilapiirroksissa esille 

silloin tällöin, koska se korosti suomalais-

ten rohkeutta ja kykyä taistella itseään 

suurempaa vihollista vastaan. Asetelma 

kuitenkin oli suomalaisten mielissä niin 

automaattinen, että siitä puuttui huumo-

rin luomiselle tarpeellinen yllätyksellisyys. 

Sama koskee sotimista talviolosuhteissa. 

Suomalaisille kyse oli normaalitilantees-

ta, johon jokaisen suomalaisen miehen 

oletettiin ilman muuta sopeutuvan. Jonkin 

verran suomalaisissakin pilapiirroksissa 

naureskeltiin neuvostoarmeijan sotilai-

den huonolle hiihtotaidolle, mutta teema 

esiintyi melko harvakseltaan. Suomi Län-

nen etuvartiona puolestaan oli ehkä liian 

teoreettinen näkökulma, jotta siitä olisi 

ollut hyötyä suomalaisten taistelutahdon 

kasvattamisen kannalta. Oman maan, ko-

din ja läheisten puolustamisessa oli luulta-

vasti aivan riittävästi työtä ja motivaatiota 

tarvitsematta lisätä siihen sivilisaatioiden 

välisen kamppailun ulottuvuutta.

Suomalaisten pilapiirrosten keskei-

set aihepiirit

Myös suomalaisissa pilapiirroksissa esiin-

tyi sodan aikana kolme keskeistä teemaa, 

mutta ne olivat erilaisia kuin ulkomaises-

sa lehdistössä. Yksi keskeinen aihepiiri oli 

vihollisen julmuus (kuva 4). Suomalaisissa 

pilapiirroksissa esitettiin neuvostoarmei-

jan iskevän sumeilematta sairaaloiden, 

koulujen ja muiden siviilikohteiden kimp-

puun. Uhreiksi joutuivat silloin ennen 

muuta naiset, lapset ja vanhukset. Jos to-

dellisuudesta ei olisi ollut poimittavissa 

tukea tällaisen viholliskuvan rakentami-

seen, niin esimerkit olisi pitänyt keksiä. 

Vihollisen röyhkeys, raakuus ja piittaamat-

tomuus ovat nimittäin ajasta ja paikasta 

riippumatta viholliskuvaan aina liitettyjä 

keskeisiä elementtejä. Sotilaat on helppo 

saada motivoitua taistelemaan vihollista 

vastaan, kun vihollinen uhkaa puolustavan 

yhteisön kaikkein heikoimpia ja haavoittu-

vimpia jäseniä.
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Toinen keskeinen teema oli vihollisen bar-

baarisuus (kuva 5). Osin se liittyi viholli-

selle ominaiseksi esitettyyn epäinhimilli-

seen sodankäyntitapaan, mutta vihollinen 

on aina – myös talvisodan suomalaisissa 

pilapiirroksissa – ruma, kulttuurisesti ke-

hittymätön, usein kehnosti varustettu, 

rääsyinen, epäsiisti, henkisiltä kyvyiltään 

heikko ja ajattelultaan epälooginen. Vihol-

lista vastaan on siis järkevää taistella, kos-

ka vihollisen voiton myötä puolustajan yh-

teiskunta joutuisi kärsimään monin tavoin. 

Talous, kulttuuri ja yleinen hyvinvointi 

romahtaisivat, ja moraaliltaan, kulttuurita-

soltaan ja saavutuksiltaan ylempiarvoinen 

yhteisö joutuisi alempiarvoisen valloitta-

jan toimeenpaneman mielivallan uhriksi. 

Vihollisen esittäminen jonkinlaisina puo-

li-ihmisinä palveli myös sitä tarkoitusta, 

että vihollisen tappaminen oli psykologi-

sesti helpompaa. Eihän ammuttu ihmisiä, 

vaan osin eläimellisiä piirteitä kantaneita 

vihollisia.

Vaikka vihollinen oli julmuuteensa ja bar-

baarisuutensa takia pelottava, mielipide-

muokkauksessa oli pidettävä huolta sii-

tä, että vihollinen ei ollut liian pelottava. 

Muussa tapauksessa puolustajien taiste-

lutahto olisi voinut muuttua tappiomielia-

laksi ja lamaannukseksi. Suomalaisten pi-

lapiirrosten kolmas peruselementti olikin 

se, että vihollinen oli voitettavissa (kuva 

6). Lukuisin eri muunnelmin pilapiirrokset 

osoittivat, että vaikka vihollinen oli luku-

määräisesti ja materiaalinsa puolesta yli-

voimainen, se ei osannut käyttää resursse-

jaan riittävässä määrin hyväksi. Vihollinen 

oli viime kädessä kömpelö pelkuri, joka ei 

vetänyt vertoja suomalaiselle oma-aloit-

teiselle, rohkealle ja taitavalle taistelijalle. 

Vihollinen oli lyötävissä, ja pilapiirroksis-

sa se tuli kerran toisensa jälkeen lyödyk-

si. Tällaista taustaa vasten kotirintamalla 

suomalaisten suurelle enemmistölle tuli 

yllätyksenä, että maaliskuussa 1940 Suo-

mi olikin pakotettu solmimaan epäedulli-

nen rauha ja luovuttamaan laajoja alueita 

viholliselle.

Lentolehtispropaganda

Yksi pilapiirrosten alalaji olivat viholli-

selle suunnatut piirrokset. Niitä laadittiin 

asevoimien käyttöön ja niitä levitettiin 

ensisijaisesti lentolehtisinä. Näistä pila-
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piirroksista puuttui useimmiten huumori, 

tiettyjä ironisoivia piirteitä lukuun otta-

matta, ja se oli korvattu keinoilla, joiden oli 

tarkoitus herättää pelkoa ja epävarmuutta. 

Ylivoimaisesti hallitsevin teema oli viholli-

sen sodanjohdon – poliittisen tai sotilaal-

lisen – julmuus ja epäoikeudenmukaisuus 

(kuva 7). Tarkoituksena oli hajottaa vihol-

lisen asevoimia sisältä päin kylvämällä 

epäluottamusta johtajien ja alaisten välille. 

Vihollisen johtajien esitettiin siksi olevan 

välinpitämättömiä alaistensa kärsimyksistä 

ja kohtelevan näitä väärin ja väkivaltaises-

ti. Samalla asetettiin kyseenalaiseksi vihol-

lisen johtajien oikeus käskeä alaisiaan ja 

viime kädessä kyseenalaistettiin vihollisen 

koko sodanpäämäärien oikeutus. Jos pahat 

johtajat olivat viemässä alaisiaan kohti tu-

hoa, eikö ollut parempi lakata tottelemasta 

heitä ja lopettaa taisteleminen (kuva 8)?

Pilapiirrosten vaikutusten tarkka mittaa-

minen on erittäin vaikeaa. On kuitenkin 

osoitettavissa, että kuvallisella viestinnäl-

lä on kaiken teoreettisen ja kokeellisesti 

vahvistetun tutkimustiedon pohjalta läh-

tökohtaisesti hyvät mahdollisuudet vai-

kuttaa kohteisiinsa. Pilapiirroksia myös 

julkaistiin sekä Suomen että ulkomaiden 

lehdistössä runsaasti ja jatkuvasti koko tal-

visodan ajan, ja piirrosten sisältämät viestit 

olivat kummassakin tapauksessa selkeät 

ja omassa ryhmässään yhdenmukaiset. 

On siksi todennäköistä, että pilapiirrokset 

ovat yhtenä tärkeänä psykologisen sodan-

käynnin elementtinä olleet vahvistamassa 

suomalaisten taistelutahtoa ja luomassa 

kuuluisaa talvisodan henkeä. Ulkomailla pi-

lapiirroksilla on voinut olla merkittävä rooli 

suuren yleisön mielipiteiden muokkaami-

sessa Suomelle myötämielisiksi. Tämä länti-

sen maailman ”good-will” Suomea kohtaan 

ei varmasti ollut merkityksetön asia, kun 

Suomen tulevaisuutta koskevia ratkaisuja 

tehtiin toisen maailmansodan loppuvai-

heissa ja välittömästi sodan jälkeen.

Kuva 8 - Neuvostoliittolainen lentolehtinen talvisodan ajalta
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Kunnianosoitus Pohjan Prikaatin 
perinnekivellä 16.2.2015

Teksti: Kari Ahokas
Pohjan Prikaatin killan puheenjohtaja

Pohjan Prikaatin killan 15. toimintavuoden 

merkittävin tapahtuma vuonna 1976 oli 

perinnekiven paljastus ja luovuttaminen 

Pohjan Prikaatille sen 350-vuotispäivän 

juhlallisuuksiin liittyen. Perinnekiven otti 

vastaan prikaatin komentaja eversti Olli 

Tikka. Paljastuspuheen piti killan puheen-

johtaja kapteeni evp Onni Harmainen. 

Luovuttaessaan perinnekiven hän lausui: 

”Säilyköön tämä perinnekivi ja olkoon 

muistuttamassa meille ja tuleville sukupol-

ville siitä, että maanpuolustustyötä ja sen 

saavutuksia kunnioitetaan.”

Perinnekiven merkityksestä kertoi viisi 

vuotta myöhemmin vuonna 1981 silloinen 

Pohjan Prikaatin komentaja eversti Jorma 

Pullinen: ”Perinnekivessä vuodesta 1626 

alkaen oleviin joukko-osastojen nimiin si-

sältyy mittaamaton määrä taistelua, verta, 

uhrauksia ja toiveita, jotta tämä maa olisi 

sitä mitä se on.”

Pohjan Prikaatin killan edustajien on perin-

teen hengen vaalimiseksi ja välittämiseksi 

perusteltua kokoontua perinnepäivänä ki-

velle tekemään kunniaa kaikelle sille, mitä 

tuo kivi edustaa. 

Pohjan Prikaatin killan puheenjoh-
taja Kari Ahokas (oik) ja sihteeri Kari 
Broström laskivat killan seppeleen 
prikaatin perinnekivelle Hiukkavaa-
rassa 16.2.2015.

Kuningas Kustaa II Adolf perusti 16.2.1626 

Pohjanmaan Rykmentin. Ensi vuonna tulee 

siis kuluneeksi Pohjan Prikaatin ensimmäi-

sen perinneyksikön perustamisesta 390 

vuotta. 
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112-päivä 
Kempeleessä
Teksti: Jari Pakanen

Kempeleessä vietettiin valtakunnallista 

112-turvallisuuspäivää jo toista kertaa 

peräkkäin. Tapahtumapaikkana 11.2.2015 

pidetyssä tilaisuudessa oli Oulun seudun 

ammattiopiston Kempeleen yksikkö, ja 

tapahtuman järjestäjänä toimivat Kempe-

leen kunta ja seurakunta yhdessä monen 

kansalaisen arkipäivän turvallisuudesta 

ja terveydestä vastaavan tahon kanssa. 

Mukana olivat mm. poliisi, Oulun ja Koil-

lismaan pelastuslaitos, Punainen Risti, Lii-

kenneturva, VAPEPA, MPK sekä Kempeleen 

reserviläiset. 

Tapahtuman vierailijoiden pääosan muo-

dostivat päiväkotiryhmät sekä koululaiset, 

ja mm. kaikki Kempeleen kunnan perus-

koulujen 5- ja 6-luokkalaiset vierailivat 

tapahtumassa. Näiden lisäksi tilaisuudessa 

kävi jonkin verran myös muitakin vieraili-

joita. Arvioitu kävijämäärä oli tällä kertaa 

noin 1300 henkilöä. 

Kempeleen reserviläisiä ja vasemmal-
la paikallisen Lions-Clubin
edustaja. Kempeleen reserviläiset hoi-
tivat tilaisuuden liikenteenohjauksen
viimevuotiseen tapaan.

Kävijät pääsivät tutustumaan mm. poliisi- 

ja paloautoihin sekä ambulanssiin, pelas-

tuskoiriin, ensiavun antoon, erilaisiin kodin 

turvallisuusjärjestelmiin sekä paikallisten 

reserviläisjärjestöjen toimintaan.  



järjestäytyivät Aakonmajalla Korkatissa 
Teksti ja kuva: Tero Mustapää

Haapaveden reserviupseerikerho kokoon-

tui järjestäytymiskokouksen merkeissä 

13.1.2015. Edellinen hallitus oli kokous-

tanut vuonna 2001 ja sattuneista syistä 

kerho on pitänyt hiljaiseloa. Kokoontumi-

nen tuli ajankohtaiseksi muun muassa sik-

si, että kerholle piti nimetä lain mukainen 

aseupseeri, joka säilyttää kerhon neljää 

ampuma-asetta. Lisäksi kerholle on kerty-

nyt muutakin omaisuutta lähinnä ampu-

maurheiluun liittyen. Toki tililläkin on säi-

lynyt varoja.

Kokouksen puheenjohtajana toimi pitkä-

aikainen puheenjohtaja Esko Jääskelä ja 

esitettiin, että kootaan uusi hallitus, joka 

suunnittelee ja organisoi tulevaa toimin-

taa. Hallitukseen esitettiin uutta ja vanhaa 

verta eli puheenjohtajaksi valittiin eläke-

läinen Esko Jääskelä, varapuheenjohtajaksi 

kaupungin maankäyttöpäällikkö Antti Mus-

taparta, sihteeriksi vanhempi konstaapeli 

Tero Mustapää sekä muut hallituksen jäse-

net kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahtea-

la, meijeristi Keijo Spring, opettaja Pekka 

Vuolo ja hirsiyrittäjä Onni Timlin. Jääskelä 

jatkaa puheenjohtajana vuoden 2015 ja 

uutta puheenjohtajaa ajetaan sisään tä-

män vuoden aikana. Keijo Spring hoitaa 

aseupseerin tehtävät. Tilaisuudessa kirjat-

tiin uusi jäsen rekisteriin, vänrikki Mikael 

Kangasharju.

Kokouksessa keskusteltiin tulevasta toi-

minnasta ja näyttää, että uusia ideoita ja 

uutta toimintaa tullaan järjestämään oma-

na toimintana ja MPK:n tukemana. Keväällä 

2015 järjestetään prosenttiammunta sekä 

kutsutaan Kainuun prikaatista kouluttaja 

kertomaan puolustusvoimien toiminnas-

ta. Samalla on mahdollisuus kertauksena 

päästä ampumaan rynnäkkökiväärillä ja 

tutustua myös muuhun puolustusvoimien 

kalustoon. Syksyllä pyritään järjestämään 

toimintapäivä Korkatin maastossa, jossa 

sijaitsee uusi Aakonmaja, sekä uusiutuva 

ampumarata.

Kokoukseen oli kutsuttu reserviupseeripii-

ristä Timo Uusimäki, joka kertoi tämänhet-

kisestä reserviläistoiminnasta kattavasti ja 

lisäksi antoi ohjeita ja motivoi luennollaan 

tulevaa toimintaa varten.

Haapaveden reserviupseerit
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Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin 1. varapuheenjohtaja Timo Uusimäki toi 
kokoukseen piirin tervehdyksen.
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Pohjois-Pohjanmaan reservipiireillä on 

viisi piirien sisällä myönnettävää ansiomi-

talia: pronssinen ansiomitali (pam, 3. luok-

ka), hopeinen ansiomitali (ham, 2. luokka), 

kultainen ansiomitali (kam, 1. luokka), kul-

tainen ansiomitali soljella (kam sk, erikois-

luokka) sekä kultainen ansiomitali nume-

roituna (kam numeroitu).

Erikoisluokan mitalin nauhassa on Poh-

jois-Pohjanmaan maakunnan vaakunaku-

viosta muodostettu 10 mm levyinen solki. 

Mitaleja voidaan eri päätöksellä myöntää 

myös järjestöihin kuulumattomille hen-

kilöille tai yhteisöille. Mitalin myöntää 

asianomaisen piirin piirihallitus yhdistyk-

sen tai piirin esityksestä.

Mitalien myöntöperusteet

Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää 

jäsenelle, jonka jäsenyys on kestänyt vä-

hintään kolme vuotta ja joka on osallistu-

nut yhdistyksen tai piirin järjestämään toi-

mintaan rivijäsenenä.

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää 

Piirin ansiomitalien  
säännöt

jäsenelle, jonka jäsenyys on kestänyt vä-

hintään viisi vuotta ja joka on osallistunut 

aktiivisesti yhdistyksen tai piirin järjestä-

mään toimintaan sekä on tässä toiminnas-

sa hoitanut valittuna jäsenenä yhdistyksen 

tai piirin luottamustoimia tai hoitanut mer-

kittäviä muita tehtäviä.

Kultainen ansiomitali voidaan myöntää jä-

senelle, jonka jäsenyys on kestänyt vähin-

tään seitsemän vuotta ja joka on valittuna 

jäsenenä hoitanut ansiokkaasti ja pitkään 

yhdistyksen tai piirin luottamustoimia tai 

kuulunut pitkään yhdistyksen tai piirin hal-

litukseen tai muihin pysyviin toimikuntiin.

Mitali soljen kera

Erikoisluokan ansiomitali eli kultainen an-
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siomitali soljen kera voidaan myöntää 

jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on jo 

saanut kultaisen ansiomitalin ja joka on 

tehtävissään tai toiminnassaan osoitta-

nut poikkeuksellista ja pitkäaikaista an-

sioitumista maanpuolustuksen hyväksi 

sekä yhdistyksen tai piirin tarkoituspe-

rien edistämiseksi vähintään 12 vuoden 

ajan. 

Ansiomitali soljen kera voidaan myöntää 

myös henkilölle, joka on kutsuttu piirin 

kunniajäseneksi.

Kultainen ansiomitali voidaan myöntää 

numeroituna liittoon kuulumattomalle 

henkilölle, joka on toiminut ansiokkaas-

ti ja pitkään maanpuolustuksen hyväksi 

ja yhdistyksen tai piirin tarkoitusperien 

edistämiseksi.

Muuta

Ansiomitalin mukana annetaan piirin 

puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan 

allekirjoittama kunniakirja. Piiritoimisto 

pitää luetteloa myönnetyistä ansiomita-

leista, joten epäselvissä tapauksissa kan-

nattaa ottaa yhteys piirien toiminnanjoh-

tajaan. 

Aloitteen ansiomitalin myöntämiseksi voi 

tehdä Reserviupseeriliiton, Reserviläislii-

ton ja Maanpuolustusnaisten liiton jäsen-

yhdistys tai Reserviupseeripiirin, Reservi-

läispiirin sekä Maanpuolustusnaisten liiton 

Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja. 

Piirien ansiomitalit jaetaan pääsääntöises-

ti piirien kevät- ja syyskokousten yhtey-

dessä. Mitalin maksaa sen saaja, ellei muu-

ta ole erikseen sovittu. Vapaamuotoiset 

mitalianomukset lähetetään toiminnan-

johtaja Markku Holopaiselle osoitteeseen 

Aleksanterinkatu 13 A 12, 90100 Oulu.
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Järjestökenttä toimii

KOKOUSKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry
Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry

Maanpuolustusnaisten Pohjois-Pohjanmaan Piiri ry

Piirien hallitusten kokoukset ja kevätkokoukset pidetään
 Oulun seudun ammattiopiston Limingan yksikön tiloissa Iivarinpolku 2, Liminka 
21.3.2015 klo. 10.30 alkaen (naiset aloittavat jo 10.00 oman ohjelmansa mukaan) 

OHJELMA:
Klo. 10.30 Kahvi
 11.00–12.30 Hallitukset
 13.00 Kevätkokoukset.
 Kevätkokousten alussa isännän puheenvuoro:
 Turvallisuuspäällikkö Petri Walter.

Osallistumisilmoitukset ehdottomasti 18.3.2015 mennessä:
markku.holopainen@mail.suomi.net
tai 040 506 4087
hannele.salmi@luukku.com
tai
040 594 7931

Hallitukset
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Järjestökenttä toimii

KOKOUSKUTSU

Kempeleen res-RAU ja res.ups. hallituksen kokous  
Kempeleen kunnanvarikolla 9.3. kello 18.00 
 

Kempeleen res-RAU ja res.ups. kevätkokous  
Kempeleen kunnantalolla valtuustosalissa 23.3. kello 17.00.  
Ohjelmassa esitelmiä ajankohtaisista asioista sekä sääntömääräiset 
asiat.
 
Ilmoittautumiset sitkea@suomi24.fi
 
Tervetuloa!

mailto:sitkea@suomi24.fi


38 Pohjanpoika 1/2015

Järjestökenttä toimii

KOKOUSKUTSU

POHJAN PRIKAATIN KILTA

Pohjan Prikaatin killan sääntömääräinen kevätkokous pidetään
31.3.2015 klo 18 00, Hiukkavaara, Pohjansali.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään killan strategia ja
sääntöuudistus.
Tervetuloa

Hallitus
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Haasta itsesi! -liikuntatapahtuma

Seuraavat kevään ajat Ouluhallilla, Ouluhallintie 20,  
6.3. ja 27.3. kello 17.30-19.30.  
Lajeina Cooper-juoksu UKK-kävely- ja lihaskuntotestit. 

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoittautuminen paikan 
päällä liikuntavarustuksessa. Osallistujien käytössä ovat hallin puku-
huoneet ja suihkut. Katso lisätietoja: www.haastaitsesi.fi

Järjestökenttä toimii

http://www.haastaitsesi.fi
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Järjestökenttä toimii

KILPAILUKUTSU
Pohjois-Pohjanmaan piirien 

SRA-Cup

päivä rata laji aika lisätietoa

la 14.3 Hiukkavaara Kivääri 10-18 Oures/Kerttula

la

su

30.5

31.5

Hiukkavaara Kaikki 10-18 Piirinmestaruus, SM-joukkueiden valinta

la 6.6 Hiukkavaara Pistooli 10-16 Oures/Kerttula

to 11.6 Hiukkavaara Kivääri 17-20 ORUK/Mattila

ke 17.6 Hiukkavaara Haulikko 17-20 PAM/ Tolonen

ke 1.7 Hiukkavaara Pistooli 17-20 PAM/ Tolonen

la 18.7 Raahe Kivääri 10-18 Raahe/Luoto

to

pe

30.7

31.7

Hiukkavaara Kaikki 08-20 SRA-SM toimitsijakisa

la

su

1.8

2.8

Hiukkavaara Toimitsija 06-23 SRA-SM KAIKKI TOIMITSIJOINA!

la 29.8 Raahe Kivääri 10-18 Raahe/Luoto

Cupin lopputulokseen lasketaan SM kilpailun tulos ja muista 6 parasta tulosta. 

Kunkin osakilpailun tulos skaalataan samanarvoiseksi. 

TERVETULOA !

toiminta: Ennakkoilmottautumista ei vaadita. On hyvä tapa saapua kilpailupaikalle 

avustamaan rastien rakentamisessa vähintään tuntia ennen ilmoitettua 

kilpailun alkua

Säännöt: SRA säännöt versio 6.2 lipas.net/sra/

Vakuutukset Kilpailijat on vakuutettu MPK:n toimesta

Osallistumis-

maksut
Maksetaan käteisellä ennen kilpailun alkamista: 5€ /osakilpailu  

SM-karsinta 20€ etukäteen ilmottautuneille (jälki- 

ilmottautumismaksu – mikäli kisaan mahtuu – on 30€)

Lisätietoja: Juha Kerttula 040 3010225, juha.kerttula@dnainternet.net

Sampo Mattila 040 53 73 211, Sampo.Mattila@Oulu.fi

Yhteistyössä
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Järjestökenttä toimii

KILPAILUKUTSU
Pohjois-Pohjanmaan piirien 

Lakeus-Cup

päivä rata aika Järjestäjä:

su 28.6 Oulu, Hiukkavaara, Rata 1,3 12-16 Oulun Reserviläiset

su 12.7 Kempele 12-16 Kempele

su 19.7 Tyrnävä 12-16 Tyrnävä

su 16.8 Oulu, Hiukkavaara, Rata 1,3 12-16 Kempele

su 20.9 Oulu, Hiukkavaara, Rata 1,3 12-16 ORUK

Joukkuekilpailu Pohjois-Pohjanmaan maanpuolustusyhdistyksille ja –kerhoille.

Neljän parhaan ampujan tulos kustakin osakilpailusta lasketaan yhdistyksen 

tulokseen.  Parhaat ampujat palkitaan osakilpailuittain 

TERVETULOA !
Lajit: Palvelusammunta 1, palvelusammunta 3

Säännöt: http://www.resul.fi/index.phtml?s=20 Taulut PV03 / PV12

Vakuutukset Kilpailijat on vakuutettu MPK:n toimesta

Osallistumismaksut Maksetaan käteisellä ennen kilpailun alkamista: 10€ /osakilpailu

Lisätietoja: Sakari Ranta 044 5805289, sakari.ranta@mail.suomi.net

Sampo Mattila 040 53 73 211, Sampo.Mattila@Oulu.fi

Yhteistyössä:
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Järjestökenttä toimii

KILPAILUKUTSU
Pohjois-Pohjanmaan piirien 

Palvelusammunta-Cup

päivä rata Aika lajit lisätietoa

la 9.5 Hiukkavaara 1 ja 3A 10-18 PA1-4 SM karsinta, 

Piirinmestaruus

su 7.6 Hiukkavaara 1 ja 3A 12-18 PA1-4

ti 7.7 Hiukkavaara 1 17-20 PA1-2 vain kivääri

ke 22.7 Hiukkavaara 3A 17-20 PA3-4 vain pistooli

la 15.8 Hiukkavaara 1 10-13 PA1-2 vain kivääri

su 30.8 Hiukkavaara 1 ja 3A 12-18 PA1-4

ti 8.9 Hiukkavaara 3A 17-20 PA3-4 vain pistooli

Cupin lopputulokseen lasketaan lajeittain 3 parasta tulosta. Kunkin osakilpailun 

tulos skaalataan samanarvoiseksi. 

Piirinmestaruuskilpailussa ja Cupissa pärjänneet palkitaan kauden päätteeksi

TERVETULOA !
Säännöt: Palvelusammunta 1-4 lajisäännöt 

Vakuutukset Kilpailijat on vakuutettu MPK:n toimesta

Osallistumismaksut Maksetaan käteisellä ennen kilpailun alkamista: 10€ /osakilpailu

(kivääriosio 5€, pistooliosio 5€, jos haluaa ampua vain toisen)

SM- joukkueet SM karsinnan 4 parasta valitaan piirien edustusjoukkueeseen. 

Mikäli SM-kilpailussa on tilaa, myös muut voivat ilmottautua, 

mutta piirit perivät heiltä osallistumismaksun

Lisätietoja: Mika Väisänen 0504869127 mika.p.vaisanen@gmail.com

Jukka Junttila 0400 588118 jukka.junttila@gmail.com

Sampo Mattila 040 53 73 211, Sampo.Mattila@Oulu.fi

Yhteistyössä
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Järjestökenttä toimii

KILPAILUKUTSU
Pohjois-Pohjanmaan piirien 

Perinnease-Cup

päivä aika rata Laji: laukaukset muuta

la 7.3 10 Rantsila 150m kivääri 3-as 5+5+5

ke 1.4 17 Hiukkavaara 3A 25m pistooli koulu 30

ke 8.4 17 Hiukkavaara 3A 25m pistooli kuvio 15+15

ke 15.4 17 Hiukkavaara 1 150m kivääri kenttä 10+10

la

su

18.4

19.4

10

12

Hiukkavaara 1

Hiukkavaara 2

Hiukkavaara 3A

300m kivääri

150m kivääri 3-as

150m kivääri kenttä

100m kivääri

25m pistooli koulu

25m pistooli kuvio

15+15

10+10+10

10+10

15+15

30

15+15

piirinmestaruus

SM- karsinta

ma 25.5 17 Hiukkavaara 3A 25m pistooli koulu 30

su 14.6 12 Hiukkavaara 2 300m kivääri 15+15

la 27.6 10 Hiukkavaara 1 150m kivääri 3-as 10+10+10

to 2.7 17 Hiukkavaara 3A 25m pistooli kuvio 15+15

ke 15.7 17 Kiiminki 100m kivääri 15+15

to 23.7 17 Hiukkavaara 1 150m kivääri kenttä 10+10

su 23.8 12 Raahe 300m kivääri 15+15

su 6.9 12 Hiukkavaara 2 300m kivääri 15+15

Cupin lopputulokseen lasketaan 10 parasta tulosta. Kunkin osakilpailun tulos 

skaalataan samanarvoiseksi. Piirinmestaruuskilpailussa ja Cupissa pärjänneet 

palkitaan kauden päätteeksi

TERVETULOA !
Säännöt: http://www.resul.fi/index.phtml?s=50 taulut: 25m pistooli: 

pistoolikoulutaulu ja PV04, 100m kivääri pistoolikoulutaulu, 150m 

kivääri kenttä PV03, 300m kivääri ja 150m kivääri (3-as) PV01.

Vakuutukset Kilpailijat on vakuutettu MPK:n toimesta

Osallistumismaksut Maksetaan käteisellä ennen kilpailun alkamista: 5€ /osakilpailu/laji

Lisätietoja: Matti Kuonanoja 050 5881208, matti.kuonanoja@oruk.fi

Sampo Mattila 040 53 73 211, Sampo.Mattila@Oulu.fi

Yhteistyössä
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Järjestökenttä toimii

KILPAILUKUTSU
Pohjois-Pohjanmaan piirien 

Pistooli-Cup
Hiukkavaara 3A

päivä aika laji laukaukset lisätietoa

ma 15.6 17-20 25m pistooli 30+30

ma 29.6 17-20 25m isopistooli 30+30

la 4.7 10-18 25m pistooli

25m isopistooli

25m pistolipika

30+30

30+30

20+20+20

SM karsinta, Piirinmestaruus

ma 6.7 17-20 25m pistoolipika 20+20+20

ma 20.8 17-20 25m pistooli 30+30

ma 3.8 17-20 25m isopistooli 30+30

ma 10.8 17-20 25m pistoolipika 20+20+20

Cupin lopputulokseen lasketaan 5 parasta tulosta. Kunkin osakilpailun tulos 

skaalataan samanarvoiseksi. Piirinmestaruuskilpailussa ja Cupissa pärjänneet 

palkitaan kauden päätteeksi.

TERVETULOA !
Säännöt: Resul säännöt, eli noduatetaan voimassa olevia SAL sääntöjä

Vakuutukset Kilpailijat on vakuutettu MPK:n toimesta

Osallistumismaksut Maksetaan käteisellä ennen kilpailun alkamista: 5€ /osakilpailu

SM- joukkueet SM karsinnan 3 parasta valitaan piirien edustusjoukkueeseen. 

Lisätietoja: Matti Kuonanoja: 050 5881208 matti.kuonanoja@oruk.fi

Sampo Mattila 040 53 73 211, Sampo.Mattila@Oulu.fi

Yhteistyössä
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Eversti evp Heikki Hiltula: Suomen turvallisuuspoliittinen toivontähti - NATO  

Suomen turvallisuuspoliittinen  
toivontähti - NATO 
Euroopassa on käynnissä geopoliittinen 

myllerrys. Suomen kannalta katsottuna ti-

lanne vaatii korkeimmalta poliittiselta joh-

dolta selviä päätöksiä ja uusia linjauksia 

Euroopan Unioniin, Natoon, Venäjään, Yh-

dysvaltoihin, yhteistyöhön Ruotsin kanssa 

ja arktiseen alueeseen. Nyt syntyneessä 

tilanteessa tulisi huomioida ainakin kolme 

asiaa: 1. Venäjä ei arvosta sotilaallisesti 

heikon EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuus-

politiikkaa. 2. Maailman voimakkaimman 

puolustusliiton Naton sotilaallista tukea 

annetaan vain jäsenille. 3. Venäjä ei ole 

luopunut tulkinnasta, että Suomi kuuluu 

sen lähiulkomaihin eikä kaukoulkomaihin. 

Ero on turvallisuuspoliittisesti ratkaiseva.

Venäjän sotilaspoliittinen kehitys  

Venäjän historian laajin rauhanaikainen 

uudelleenvarustautuminen herättää länti-

sissä demokratioissa synkkiä epäilyjä Ve-

näjän geopoliittisista tavoitteista.  Asias-

sa olisi uskottava Venäjää, kun se on itse 

ilmoittanut, että tavoitteena on palauttaa 

kaikki Neuvostoliittoon ja Venäjän im-

periumiin kuuluneet alueet Venäjän yh-

teyteen. Päätös tarkoittanee Euroopassa 

mahdollisesti vuoden 1988 Neuvostolii-

ton rajoja tai vuoden 1914 keisarillisen 

Venäjän rajoja. Nyt Venäjällä alkaa olla tar-

vittavaa sotilaallista voimaa tavoitteensa 

Eversti evp Heikki Hiltula:

Nato on läntisten demokratioiden puolustusliitto

Kuvat via Heikki Hiltula

Venäjän länsiraja vuonna 1914
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Eversti evp Heikki Hiltula: Suomen turvallisuuspoliittinen toivontähti - NATO 

Vasemmalla Saksan ja Neuvostoliiton mukainen jako Euroopassa 1939. Oikealla Venäjän 
vastuualue-ehdotus eurooppalaiseen ohjuspuolustukseen 2012. Kartoista (1914, 1939 
ja 2012) heijastuu Venäjän retrohenkinen geopolitiikka.

toteuttamiseksi, toimintaa on harjoiteltu ja 

johtavilla poliitikoilla näyttää olevan val-

miutta sotilaallisen voiman käyttöön.

Kun Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat Eu-

rooppaa vuonna 1939, niin Neuvostoliiton 

vaatimat alueet muistuttivat varsin paljon 

vuoden 1914 rajaa. Kenraali Makarovin 

vieraillessa Suomessa vuonna 2012 hän 

esitelmässään näytti alueen, jolla Venäjällä 

tulisi olla ohjustentorjuntavastuu. Makaro-

vin esittämällä alueella lienee kovin vähän 

tekemistä niin sanottujen rosvovaltioiden 

ohjusten torjunnassa, mutta Venäjän stra-

tegisten kohteiden Murmanskin, Arkange-

lin ja Pietarin alueiden ilmapuolustukselle 

sillä olisi suuri merkitys mahdollisessa Ve-

näjän ja lännen välisessä konfliktissa. Te-

hokas, nykyaikainen ilmapuolustus vaatii 

onnistuakseen noin 500 kilometrin toimin-

ta-alueen. Kenraali Makarov, nimenomaan 

Venäjän korkeimman johdon luvalla, esitti 

sen geopoliittisen vyöhykkeen, millä Ve-

näjän asevoimat aikoo tilanteen vaatiessa 

pyrkiä maksimoimaan oman toimintava-

pautensa. Tämäkin länsiraja muistutti pää-

piirtein vuoden 1914 rajaa lisättynä Poh-

jois-Ruotsilla ja Pohjois-Norjalla. Venäjän 

johdossa olevat retrohenkiset geopoliiti-

kot palauttivat geostrategian eurooppalai-

seen turvallisuuspolitiikkaan.

Venäjän vuodelle 2015 vahvistettu bud-

jetti ja budjettisuunnitelmat vuosille 

2016–2017 osoittavat puolustusmeno-

jen kasvavan noin 30 %. Kuluvan vuoden 

puolustusbudjetti on noin 3,3 biljoonaa 

ruplaa, mikä on yli 4 % bruttokansantuot-

teesta ja yli 21 % Venäjän koko budjetis-

ta. Vuonna 2016 menot ovat vajaa 20 % 

kokonaismenoista ja vuonna 2017 taso 

säilyy samana. Presidentti Putin kehotti 

kaikkia hallintoaloja rajoittamaan menoja, 

mutta varoitti puuttumasta sotilasbudjet-

tiin. Sotilasmenojen kasvu on valtavaa ja 

Venäjän taloudellisessa tilanteessa häm-

mästyttävää, mutta tavoitteena on sotilaal-

linen hegemonia Euroopassa.   

Presidentti Putin vahvisti uudistetun so-

tilasdoktriinin 26.12.2014. Uusia asioi-

ta asiakirjassa ei juuri ole, mutta siihen 

on kirjattu lähiaikojen tapahtumien lin-

jauksia. Uhkatekijöiksi mainitaan Naton 

laajeneminen ja sen ohjuspuolustuksen 

vahventaminen, poliittinen epävakaus ja 

ääriliikkeiden vahvistuminen sekä Venä-

jän rajojen lähialueiden voimasuhteiden 

kehittyminen. Arktisten alueiden puolus-

tuksen vahventamista pidetään tärkeänä. 

Venäjä pidättää itselleen oikeuden ydin-

asevastaiskuun, jos sitä tai sen liittolaisia 

vastaan käytetään ydin- tai muita joukko-

tuhoaseita. 

Venäjällä on käynnistetty puolustusmi-

nisteriön johdolla isänmaallinen ohjelma 

”Patriotismi – voiton henkinen potentiaali”. 

Patrioottisessa projektissa muun muassa 

laaditaan nuorisolle sotilaspatrioottinen 

kasvatusohjelma vuosiksi 2016–2025, jul-

kistetaan uusittu Venäjän armeijan historia, 

tuotetaan materiaalia historian vääristely-

jen sekä väärien tietojen oikaisemiseksi ja 

ohjeistetaan historian tutkimusta valtion 

haluamaan suuntaan. Sotilaiden keskuu-

dessa tehostettu hengenkohotus on ollut 

käynnissä noin kaksi vuotta. Halukkuus 

sotilaspalvelukseen on lisääntynyt. Vuon-
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Eversti evp Heikki Hiltula: Suomen turvallisuuspoliittinen toivontähti - NATO  

Ja ojassa ollaan! Hallituksen budjetit ovat vaarantaneet vakavasti maavoimien alueel-
listen ja operatiivisten joukkojen varustamisen 

na 2014 värvättyjen sotilaiden määrä ylitti 

ensi kerran varusmiesten määrän ja on nyt 

vajaa 300 000 sotilasta. Näyttää siltä, kuin 

kansakunnan henkistä selkärankaa lujite-

taan tulevaisuudessa odottavien kriisien 

varalta.     

Suomen puolustusvoimasupistus   

Nykyisen hallituksen aikana on Puolustus-

voimille aiheutettu merkittävää vahinkoa 

suurilla puolustusmenojen leikkauksilla. 

Hallituspuolueet ovat toiminnallaan pa-

kottaneet armeijan rajuihin henkilöstösu-

pistuksiin, esikuntien ja joukko-osastojen 

lakkauttamiseen, laajaan koulutustapahtu-

mien vähentämiseen sekä monien huolto-

toimien ulkoistamiseen. Oppositiostakaan 

ei ole Puolustusvoimia tuettu, vaan he ovat 

kulisseissa vain virnistelleet nähdessään 

hallituksen puolustushölmöilyjen syövän 

pääministeripuolueen kannatusta. Korkein 

poliittinen johto on pitänyt voimassa naii-

veja tai aikansa eläneitä kansainvälisiä so-

pimuksia, jotka heikentävät Suomen puo-

lustusmahdollisuuksia.

Nykyisen hallituksen edeltäjä oli luvan-

nut nostaa puolustusmenoja 2 % alueel-

listen joukkojen aseistamiseksi. Kataisen 

hallituksen ohjelman mukaan puolustus-

menoista kuitenkin leikattiin 10 %, mikä 

tarkoitti hallituskaudella noin miljardin 

vähennystä sotilaallisesta puolustuksesta. 

Puolustusvoimilla oli vuosittain käytössä 

200 miljoonaa euroa vähemmän kuin ai-

kaisemmin. Tämä tarkoitti, että varusmies-

ten tärkeät sotaharjoituspäivät vähenivät 

40 vuorokaudesta 20 vuorokauteen eli 50 

%, varusmiesten palvelusaikaa lyhennet-

tiin puoli kuukautta, laivaston meripäiviä 

vähennettiin 50 %, ilmavoimien torjunta-

hävittäjien lentotunteja vähennettiin 30 

%, joukkojen kertausharjoitukset väliaikai-

sesti lopetettiin ja materiaalihankintoihin 

tuli 30 % lovi. On aivan selvää, että puo-

lustusvoimien koulutustaso laski, ja vajaa 

100  000 reserviläistä jäi kouluttamatta. 

Uuden pääministerin johdolla vuoden 

2015 puolustusmäärärahoja päätettiin 

nostaa 50 miljoonaa euroa. Vuoteen 2020 

mennessä määrärahoja ehkä nostetaan 

niin, että viimeisenä vuotena nousu olisi 

150 miljoonaa euroa. Huomatkaa, määrä-

rahat eivät edes vuonna 2020 ole nous-

seet vuoden 2011 tasolle. Maavoimien 

varustamisen kannalta on tapahtumassa 

lähes katastrofi.

Hallituksen karhun palvelukset Puolustus-

voimille eivät päättyneet pelkästään mää-

rärahaleikkauksiin, vaan Puolustusvoimille 

määrättiin 250 miljoonan euron säästöta-

voitteet, jotka Puolustusvoimat toteutti tä-

hän vuoteen 2015 mennessä ainoana val-

tion hallinnon sektorina. Säästötavoitteet 
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Demilitarisoitu Ahvenanmaa on riski 
Suomen ja Ruotsin puolustukselle 

Kuvan pallukoista näkyy, miten Puolustusvoimat suunnitteli vuonna 2010 niukkojen 
määrärahojen käyttämistä materiaalihankintoihin. Hallituksen päättämät miljardis-
äästöt tulevat heijastumaan kumuloituvana niukkuutena vuoteen 2024 asti. Tämä on 
karhun palvelus Suomen puolustukselle.

pakottivat lopettamaan joukko-osastoja, 

varikkoja ja esikuntia, työpaikkoja hävisi 

2700 sekä sodanajan vahvuus pudotettiin 

350 000 sotilaasta 230 000 sotilaaseen. 

Suomi on sitoutunut hävittämään jalkavä-

kimiinat, mutta uusi taktiikka, maavoimien 

taistelu 2015, pienenevillä joukoilla vai-

keasti valvottavilla laajoilla vastuualueilla 

vaatisi ehdottomasti tehokkaita, nykyai-

kaisia, itsetuholaitteella varustettuja jal-

kaväkimiinoja. Poliittinen johtomme riisti 

Puolustusvoimilta tarpeellisen, halvan ja 

tehokkaan aseen. Puolustusvoimille luvat-

tiin 200 miljoonaa euroa jalkaväkimiinojen 

korvaavien järjestelmien hankkimiseksi. 

Niin sanotut korvaavat järjestelmät, kuten 

tiedustelulennokit, olisi pitänyt ostaa muu-

tenkin, eikä niillä kyetä korvaamaan jalka-

väkimiinoja. Jalkaväkimiinan voi korvata 

vain vielä tehokkaampi jalkaväkimiina. Tä-

hän päivään mennessä poliittinen johtom-

me on ottanut armeijalta moninkertaisesti 

takaisin tuon 200 miljoonan summan. Jäl-

leen on huomattava, että maailmaan jäi yli 

90 % jalkaväkimiinoista, koska esimerkiksi 

Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Intia ja Brasilia 

eivät allekirjoittaneet tuota hölmöä sopi-

musta. Naapurimme Venäjä on yksi maail-

man tehokkaimmista miina-aseen käyttä-

jistä, ja sillä on käytössään monipuolinen 

valikoima nykyaikaisia jalkaväkimiinajär-

jestelmiä. Suomen tulisi sanoutua irti jal-

kaväkimiinat kieltävästä sopimuksesta. 

Suomi ja Ruotsi tekevät rauhanaikana te-

hokasta sotilaallista yhteistyötä koulu-

tuksessa sekä meri- ja ilmavalvonnassa, 

mutta kriisiajan puolustussopimusta ei ole 
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EU on taloudellinen jättiläinen, mutta sotilaallinen kääpiö

saatu vielä aikaan. Näiden naapurimaiden 

puolustuksen yksi heikko kohta on Ahve-

nanmaan demilitarisointi. Ahvenanmaan 

maakunta on strategisesti tärkeä sekä Suo-

men että Ruotsin puolustukselle. Itämeren 

alueen strateginen painopiste on siirtynyt 

Pohjois-Itämerelle, ja alue on muuttunut 

epästabiiliksi Naton ja Venäjän sotilaalli-

sen kilpailun vuoksi. Kylmän sodan aikana 

Neuvostoliitolla oli salainen yllätyshyök-

käyssuunnitelma Ahvenanmaan miehittä-

miseksi. Ruotsilla oli salainen suunnitelma 

miehittää maakunta, jos suomalaiset eivät 

sitä kykene tekemään ajoissa. Suomella oli 

ja on suunnitelma Ahvenanmaan sotilaal-

lista puolustamista varten. Ahvenanmaa-

laisten tulisi herätä prinsessa Ruususen 

unesta ja lopettaa naiivi usko demilita-

risoinnin tai neutraloinnin antamaan suo-

jaan, joka on samanlainen kestämätön 

kupla, kuin Suomen Nato-optio. Kriisien ja 

sotien maailmassa maakunnan miehittää 

se, joka ensin ennättää. Suomen ja Ruotsi 

tulisi yhdessä sanoa irti Ahvenanmaan de-

militarisointi ja aloittaa puolustusjärjeste-

lyt maakunnassa. Ahvenanmaalaisille tulisi 

voimaan yleinen asevelvollisuus, heidät 

koulutettaisiin i Nylands Brigad ja puo-

lustusvelvollisuus sodan aikana rajoittuisi 

vain oman maakunnan puolustamiseen 

ruotsinkielisissä joukoissa Suomen Puo-

lustusvoimien osana.

EU:n perussopimus eli ”Lissabonin 

sopimus”  

Lainaus sopimuksesta: ”Jos jäsenvaltio 

joutuu alueeseensa kohdistuvan aseelli-

sen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsen-

valtioilla on velvollisuus antaa sille apua 

kaikin käytettävissään olevien keinoin Yh-

distyneiden Kansakuntien peruskirjan mu-

kaisesti. Tämä ei vaikuta tiettyjen jäsenval-

tioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

erityisluonteeseen (Suomenkin vaatima 

hölmö lisäys). Tämän alan sitoumusten 

on oltava Pohjois-Atlantin liiton puitteis-

sa tehtyjen sitoumusten mukaisia, ja Poh-

jois-Atlantin liitto on jäseninään oleville 

valtioille edelleen niiden yhteisen puolus-

tuksen perusta ja sitä toteuttava elin.” 

NATO on poliittis-sotilaallinen liittokun-

ta, jonka olemassa olon perusta on Poh-

jois-Atlantin sopimus ja sen 5. artikla. On 

huomattava, että avunantovelvoite koskee 

vain Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ta-

pahtuvaa jäsenmaahan tai -maihin kohdis-

tuvaa hyökkäyksen torjuntaa. 

Ukrainan kriisin vuoksi Naton Euroopan 

puolustus sai uutta potkua ja käänsi huo-

mion jälleen Eurooppaan. NATO on län-

tisten demokratioiden puolustusliitto, ja 

se on jäsenilleen sekä kumppaneilleen 

keskeinen yhteistyöjärjestö.  USA takaa 

Natolle strategiset voimavarat ja globaalin 

ulottuvuuden.   

NATO käynnisti 1994 rauhankumppanuus-

ohjelman (PfP) edistämään ja kehittämään 

Naton ja muiden maiden sotilaallista yh-
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teistyötä. Suomi on vuodesta 1994 alkaen 

osallistunut PfP-ohjelmaan ja sen suunnit-

telu- ja arviointiprosessiin Nato-yhteenso-

pivuuden sekä kriisinhallinnan kehittämi-

seksi. PfP-ohjelma ei sisällä turvatakuita. 

PfP-maa Georgia ei saanut Natolta sotilaal-

lista apua vuoden 2008 sodassa Venäjää 

vastaan, vaikka maa kuului rauhankump-

panuusmaihin ja sen paras prikaati oli tais-

telemassa USA:n rinnalla Irakissa. Ukrai-

naakaan ei auteta sotilaallisesti, koska se 

ei ole Naton jäsenmaa.   

Ilman Naton jäsenyyttä ei ole luotettavia 

sotilaallisia turvatakuita. Natossa avunan-

to perustuu ennalta laadittuihin tarkkoihin 

sopimuksiin, avun anto sekä vastaanotto 

suunnitellaan, valmistellaan ja yhteisesti 

harjoitellaan. Sovitun periaatteen mukaan 

kukin jäsenmaa valmistautuu luovutta-

maan 40 % asevoimien rauhanajan vah-

vuudesta muiden maiden apuun sodan 

uhan tai sodan aikana. Loput maan rauh-

anajanjoukoista ja koko reservi jää oman 

maan puolustukseen. Yksimielisesti sovit-

tuihin kriisinhallintaoperaatioihin asevoi-

mien rauhanajanvahvuudesta luovutetaan 

8 %, mutta tämä päätös on kunkin maan 

poliittisen johdon omissa käsissä. Suomes-

sa on kaikessa hiljaisuudessa varauduttu 

kansainvälisen avun vastaanottoon ja an-

tamiseen. Puolustusvoimat on muutettu 

Nato-yhteensopivaksi ja sen suorituskyky-

jä kehitetään Nato-standardien mukaises-

ti. Läntisten demokratioiden puolustuslii-

ton Naton jäsenyys ei ole Suomelle uhka 

vaan turvallisuusvakuutus, niin kuin se on 

Baltian maillekin.  Naton sotilaallista apua 

tarvitsemme erityisesti ilma- ja meripuo-

lustuksen vahventamiseksi. 

Suomessa on päättämätöntä Naton 

oven lonksuttelua  

Venäjän voimakkaan varustautumisen ja 

aggressiivisen ulkopolitiikan vuoksi turval-

lisuuspoliittinen tilanne Euroopassa kiris-

tyy.  Nato ja EU ovat sopineet keskinäises-

tä yhteistyöstä ja työnjaosta. NATO säilyy 

jäsenmaidensa tärkeimpänä puolustusrat-

kaisuna. EU:n puolustusyhteistyö keskittyy 

kriisinhallintaan ja puolustusteollisuuteen. 

Puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa koskee 

vain rauhan aikaa. EU:n ja sen jäsenmaat 

ovat USA:n merkittävin poliittinen, talou-

dellinen ja sotilaallinen kumppani. Suomi 

kehittää yhteistyötä USA:n kanssa politii-

kan, talouden, turvallisuuden ja puolustus-

materiaaliyhteistyön aloilla sekä kahden-

välisesti että EU:n jäsenenä. Suomella on 

jo kaikki Nato-rasitteet, mutta ei välttämät-

tömiä turvatakuita. 

Miksi Suomi ei liity Natoon? Mielipidemit-

tausten mukaan kansalaisista noin 60 % 

on Nato-kielteisiä, noin 22 % kannattaa 

liittymistä ja noin 18 % ei osaa sanoa kan-

taansa. Upseerien enemmistö kannattaa 

Nato-jäsenyyttä. Esimerkiksi tänä vuonna 

2015 Suomen poliittinen johto ja puolueet 

eivät tee turvallisuus- ja puolustuspolitiik-

kaa, vaan ne seurailevat vaalien lähestyes-

sä yleistä mielipidettä äänten kalastuksen 

toivossa.   

Suomen korkeimman poliittisen johdon 

tulisi päättää, liitytäänkö Natoon vai ra-

kennetaanko itsenäinen puolustus. Naton 

jäsenyys olisi vähävaraiselle valtiolle hel-

pompi ja halvempi vaihtoehto, koska oman 

Nato on läntisten demokratioiden puolustusliitto
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puolustuksen tueksi saataisiin Nato-liitto-

laisten ilma- ja merivoimia. Uskottava itse-

näinen puolustus maksaisi paljon enemmän, 

sillä Suomen tulisi kaksinkertaistaa ilma- ja 

merivoimansa. Suomen puolustuksen uskot-

tavuus ja voiman riittävyys arvioidaan lopul-

lisesti Washingtonissa ja Moskovassa, Hel-

singin arvioilla kriisin tullen ei ole kovinkaan 

suurta merkitystä.    

Suomi allekirjoitti Lissabonin sopimuksen, 

jonka hyväksymisen jälkeen maamme ei voi 

olla sotilaallisesti liittoutumaton tai puo-

lueeton valtio. EU:n perussopimus on sel-

västi sotilaallisiakin ulottuvuuksia sisältävä 

liittosopimus. Avunantolausekkeen koko 

sisältö on sidottu Naton toimintaan. EU:n jä-

senmaista merkittävimmät ovat Natossa eli 

EU-kansalaisista noin 95 % on Naton jäsen-

maista. Jos Suomi saisi sodan tullen EU:lta 

sotilaallista apua, se tulee käytännössä soti-

laallisesti voimakkaimmilta Nato-mailta, ku-

ten Isolta-Britannialta, Ranskalta ja Saksalta. 

Suomi tukee EU:n ulko- ja turvallisuuspoli-

tiikkaa, mutta Naton ulkopuolella ei ole so-

tilaallisia turvatakuita.

Lissabonin sopimus velvoittaa jäsenmaata 

antamaan apua hyökkäyksen kohteeksi jou-

tuneelle toiselle jäsenmaalle. Apu voi olla 

pelkästään myötätuntoa, siviili- tai sotilas-

voimavaroja. Mahdollinen avun saanti on 

epävarmaa ja hidasta, koska avunannosta 

ei ole tehty sopimuksia. Suomen on otetta-

va puolustuspolitiikassaan huomioon, et-

tei EU:lla ole omaa puolustussuunnittelua 

eikä yhteisen puolustuksen järjestelyä. EU:n 

käytössä on rajoitetusti vain kriisinhallinta-

joukkoja. EU antaa ison talon suojaa, mutta 

tehokas sotilaallinen apu sodan tilanteessa 

on pelkän hyvän uskon varassa. Suomi kui-

tenkin varautuu kansainvälisen avun anta-

miseen ja vastaanottamiseen.  

Pohjois-Atlantin sopimusjärjestö - 

NATO 

Lainaus 5. artiklasta: ”…, että aseellista hyök-

käystä yhtä tai useampaa sopimusosapuolta 

vastaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikas-

sa on pidettävä hyökkäyksenä niitä kaikkia 

vastaan, ja tämän seurauksena ne sopivat, 

että jos tällainen hyökkäys tapahtuu, kukin 

niistä harjoittamalla yhteistä Yhdistyneitten 

Kansakuntien peruskirjan 51 artiklassa tun-

nustettua puolustautumisoikeutta auttaa 

hyökkäyksen kohteeksi joutuneita sopimus-

osapuolia…” 

Lopuksi lainaus Suomen Kuvalehden Jy-

vät & Akanat -osastolta: ”Osoitteessa www.

suurpeto.fi  annetaan ohjeita miten kohdata 

suurpeto, esimerkiksi karhu.  Maan ulkopo-

liittinen johto on selvästikin jo käynyt siellä. 

Ollaan hissukseen, ei pidetä ääntä ja vetäy-

dytään vaivihkaa paikalta hiljaa mumisten”. 



Seuraava Pohjanpoika ilmestyy
17.6.2015


