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Yhteistyössä on voimaa
Jari Maljanen
Pohjois-Pohjanmaan Maakuntakomppanian päällikkö 2005-2013
Yhteistyössä on voimaa. Yksilöinä mei-

tätä ei kovinkaan usein näe, mutta Etelä-

ja sen ympäristössä. Käyttäkäämme soti-

dän mahdollisuutemme ovat rajalliset,

Suomessa puvun käyttö on yleisempää.

laspukuja silloin, kun se on mahdollista.

mutta ryhmänä voimme saavuttaa mah-

Meillä reserviläisillä on oikeus tietyin

dottomaltakin tuntuvia asioita.

säännöin käyttää sotilaspukua maan-

Näinä niukkuuden aikoina meidän reser-

puolustustilaisuuksissa.

viläisten kouluttautuminen on pitkälti

Tällaisia

ovat

Luin jokin vuosi sitten artikkelin yh-

esimerkiksi kunniakäynnit ja kunniavar-

MPK:n

teistyöstä. Siinä kerrottiin entisaikaisesta

tiot sankarihaudoilla, puolustusvoimien

vapaaehtoisten

viljankorjuusta. Kun työ tehtiin ilman

ja

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen

Huolestuttava ilmiö on ollut ilmoittamat-

koneita, kokoontui koko kylä yhteen ja

sekä muiden reserviläisjärjestöjen juhla-,

ta poisjäänti kursseilta ja harjoituksista.

ihmiset kiersivät talosta taloon. Näin vilja

edustus- ja kilpailutilaisuudet sekä kan-

Tällainen välinpitämättömyys hidastaa

saatiin talteen. Jos jokainen olisi huoleh-

sainväliseen yhteistoimintaan liittyvät eri

ilmoittautumista ja kuluttaa resursseja

tinut vain omista pelloistaan, voimat

tapahtumat.

esimerkiksi tarpeettoman suurina muoni-

eivät olisi niin hyvin riittäneet sadon kor-

kurssien

ja

puolustusvoimien

harjoitusten

varassa.

tus- ja materiaalivarauksina. Ennen kaik-

jaamiseen. Samalla nähtiin myös naapu-

On kuitenkin tärkeää, että pidämme asua

kea tämä vie paikan sellaiselta, joka

rien toimintatavat ja erilaiset käytännöt.

kunniassa ja noudatamme niitä asetuksia

haluaisi oikeasti osallistua kurssille. Va-

Niistä voitiin ottaa oppia. Ja kun jokaisen

ja ohjeita, joita meille on annettu soti-

paaehtoisuuteenkin liittyy vastuu. Siksi

talon tavat olivat läpinäkyviä, niin se lisä-

laspuvun

esteellisyydestä pitää ilmoittaa.

si luottamusta ja yhteisöllisyyttä.

kunniamerkit kuuluvat asuun, ja niiden

käytöstä.

Juhlatilaisuuksissa

käytöstä on ohjeet. Sotilaspuvussa normit

Yhteistyössä on voimaa – se on yksi elämän

maanpuolus-

ovat tummaa pukua tiukemmat. Kunni-

perustotuuksista. Rakentakaamme vuo-

tusjärjestön liittokokoustapahtuma, Ter-

amerkeillä on tietty keskinäinen järjestys,

desta 2014 yhteistyön mallivuosi.

wasoutu, oli hyvä näytös yhteistyöstä.

eikä kaikille kunniamerkeille ole myön-

Liitot näyttivät esimerkkiä. Täällä Pohjois-

netty kanto-oikeutta sotilaspuvussa. Myös

Pohjanmaalla on tosin ylitetty raja-aitoja

maanpuolustusjärjestöjen

ja tehty yhdessä ennenkin, mutta meillä

kunniamerkkien samanaikaisessa kan-

on mahdollisuus vielä laajempaan yh-

tamisessa on rajoituksia. Lukekaa ohjeet

teistyöhön. Terwasoudussa oli avustajina

esimerkiksi puolustusvoimien sivuilta.

Viiden

valtakunnallisen

myöntämien

maakuntakomppanian ja kotu-yksikön
jäseniä. Aluetoimiston luvalla he käyt-

Lähivuosina me reserviläiset olemme ai-

tivät maastopuku m05:ta. Joillakin reser-

noat Aluetoimiston henkilökunnan lisäksi,

viläisillä oli myös tapahtuman eri tilai-

jotka pidämme ”sotaväen” näkyvissä en-

suuksissa paraatipuku m58. Alueellamme

tisessä varuskuntakaupungissa Oulussa
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Terwasoutu kokosi

reserviläiset
Kuva: Petteri Löppönen

Pohjanpoika 3/2013

Puolustuksen tulevaisuus
puhutti syyskokouksessa
Reserviläisliiton ensi vuoden toimintasuunnitelmassa painotetaan edunvalvontaa ja
tiedotusta liittyen mm. puolustusvoimien toimintaedellytysten turvaamiseen.
Oulun syyskokous

alueet sekä ampumaradat liitto haluaa

Hyppönen Jouko, Konnevesi

säilyttää reserviläisten käytössä.
Oulun Radisson Blu -hotellin kokoustila
oli pullollaan yhdistysten edustajia.

Keski-Pohjanmaa:
Vuonna 1955 perustetun Reserviläisliiton

Hauta-Aho Rauno, Kokkola

lähestyvä 60-vuotisjuhlavuosi näkyy vah-

Lappi:

Reserviläisliitto on huolissaan maanpuo-

vasti jo ensi vuonna. Silja Europa -aluk-

Vaarala Jari, Sodankylä (uusi)

lustuksen tulevaisuudesta. Liiton Oulus-

sella 11.-12.4.2015 järjestettävän juh-

Pirkanmaa:

sa järjestetyn syyskokouksen mukaan

laristeilyn jäsenmarkkinointi alkaa ensi

Moijanen Juha, Tampere

Puolustusvoimien riittämätön rahoitus

keväänä. Laivalle odotetaan jopa 3.500

Päijät-Häme:

uhkaa jo lähivuosina romuttaa koko val-

Reserviläisliiton jäsentä seuralaisineen.

Tapiomaa Arto, Orimattila (uusi)

takunnan kattavan puolustuskykymme.
Kokouksen hyväksymässä toimintasuun-

Pohjois-Pohjanmaa:

Liittohallitusta täydennettiin

nitelmassa painotetaankin tähän liittyvää
edunvalvontaa ja tiedotusta.

Ranta Sakari, Kempele
Suur-Savo:

Reserviläisliiton syyskokouksessa täyden-

Mikkonen Raimo, Mikkeli

nettiin myös 28-jäsenistä liittohallitusta.

Varsinais-Suomi:

Tärkeimmiksi tavoitteikseen Reserviläis-

Kaksivuotiselle hallituskaudelle tulivat

Suominen Osmo, Turku,

liitto asetti yleisen asevelvollisuuden ja

valituksi seuraavat, maakunnallisia reser-

Mikkonen Marko, Loimaa

koko maan puolustamisen turvaamisen.

viläispiirejä edustavat henkilöt:

Lisäksi ensi vuoden toimintasuunnitel-

Liittohallituspaikoista kolme on kiin-

massa painotetaan riittävää kertaus-

Etelä-Karjala:

tiöity naisedustajille. Näille paikoille

harjoituskoulutusta sekä reserviläisten

Grönlund Joonas, Lappeenranta (uusi)

syyskokous valitsi äänestyksen jälkeen

aseman ja toimintaoikeuksien kehit-

Helsinki:

Terhi Hakolan Tampereelta sekä uusina

tämistä osana Puolustusvoimauudistuk-

Parkkonen Juha, Espoo,

Tuula Gåpån Hämeenlinnasta ja Minna

sen

Soininen Timo, Helsinki (uusi)

Nenosen Oripäästä. Lisäksi ehdolla oli

Keski-Suomi:

Annukka Jokipii Seinäjoelta.

toimeenpanoa.

Puolustusvoimien

käytöstä poistuvat ampuma- ja harjoitus-

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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...jatkoa edelliseltä sivulta
Kainuu:

Grönroos Harri, Pori

Nyt valittujen edustajien ohella liittohal-

Tuura Heikki, Otanmäki

Uusimaa:

lituksessa jatkavat edelleen seuraavat re-

Kymenlaakso:

Nöjd Ismo, Järvenpää,

serviläispiirien edustajat:

Kitunen Timo, Kouvola

Hynnälä Jarmo, Vihti

Pirkanmaa:
Etelä-Häme:

Mäkitalo Jussi, Virrat

Reserviläisliiton puheenjohtajana jatkaa

Arvonen Juha, Toijala,

Pohjois-Karjala:

kansanedustaja Mikko Savola Ähtäristä.

Salminen Kari, Valkeakoski

Martikainen Hannu P., Kontiolahti

Hänen tuekseen liittohallitus nimeää kes-

Etelä-Pohjanmaa:

Pohjois-Savo:

kuudestaan 1-3 varapuheenjohtajaa liit-

Kaistila Tapani, Kurikka,

Hynninen Jari, Kuopio

tohallituksen järjestäytymiskokouksessa,

Liinamaa Jaakko, Jurva

Satakunta:

joka pidetään 25.1.2014 Vantaalla.

syyskokous
Oulun Radisson Blu -hotellin kokoustila oli pullollaan yhdistysten edustajia. (Kuva: Reserviläisliitto)
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Mikko Halkilahti
RUL:n uudeksi puheenjohtajaksi
Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) Oulussa 23.11. kokoontunut liittokokous valitsi
Mikko Halkilahden liiton puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudelle vuosiksi 2014–2016.
Mikko Halkilahti voitti puheenjohtajavaalissa Pinja Hellmanin äänin 20102–1150.
Pinja Hellman on ensimmäinen RUL:n
puheenjohtajuutta

tavoitellut

naisup-

seeri.

Mikko Halkilahti (42) on Salossa asuva
maanviljelijä ja yrittäjä. Koulutukseltaan
hän on agronomi. Sotilasarvoltaan Halkilahti on kapteeni reservissä. Hän on
toiminut aikaisemmin mm. Salon Seudun
Reserviupseerien ja Varsinais-Suomen
Reserviupseeripirin

puheenjohtajana.

Suomen Reserviupseeriliiton 1. varapuheenjohtajana Mikko Halkilahti on
toiminut vuodesta 2011 lähtien.

Oulun liittokokouksessa valittiin RUL:lle
myös uusi liittovaltuusto ja hyväksyttiin
liiton strategia vuosiksi 2014–2016 sekä
hyväksyttiin

sääntömuutosesitys.

Liit-

tokokouksessa oli edustettuna 170 liiton
jäsenyhdistystä, jotka edustivat yhteensä
21310 jäsenen ääntä liiton koko äänimäärän ollessa noin 28 000.
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MPKL:n kommentit ja palaute
yhteisestä kokousviikonlopusta Oulussa
Kokousedustajilta saamani palautteen

nentoisto oli varsin puutteellinen. Juon-

mukaan he kommentoivat kokousjärjes-

tajan ja avaajan, Kari Ahokkaan puheet

telyjä seuraavasti:

eivät kuuluneet koko salissa. Samoin

Koonnut: Seppo Suhonen

tiernapoikien esitys ei kuulunut kuin
Kokonaisuudessa kokousjärjestelyt olivat

lähipöydässä. Juhlaillallisyleisö lisäksi

hyvin toteutettu

oli esiintyjiä kohtaan epäkohtelias, kun
äänentoisto ei pelannut, juhlayleisö alkoi

Infopisteen sijainnista olisi ollut toivo-

pulisemaan keskenään kesken esitysten.

misen varaa, esimerkiksi infosta opastus

Osa osallistujista ei tykännyt juontajasta

ulkopuolelle ja sisällä vaikka respan vie-

ja osa taas piti juontajaa hyvänä.

ressä. Olisiko parempi paikka ollut yleisinfolle aulassa, josta olisi opastettu liittojen

Maanpuolustusjuhla oli järjestelyiltään

infotiskeille. Nyt aulassa oli Maanpuolus-

onnistunut, tila oli hyvä, äänentoisto toi-

tusnaisten arpajaiset ja markkinatori, joka

mi moitteettomasti, kuljetukset sujuivat

selvästi haittasi liikkumista ja infopistei-

mallikkaasti ja parkkipaikkoja oli riit-

den löytymistä.

tävästi. Tilaisuus oli riittävän juhlava.

Tietysti tällaisen ison tapahtuman ollessa

Yhteinen jumalanpalvelus oli juhlava ja

kyseessä, kokoustilat ovat kortilla. MPKL:n

harras.

liittovaltuuston kokous ja seminaari oli
sijoitettu ravintolasaliin, paikka rauhaton.

Lippulinna oli riittävän laaja, osanot-

Kokonaisuudessa

Alkuperäisessä

tajia eri puolilta Suomea. Lippulinnan

kokousjärjestelyt

ilmoituksessa

hotellin

taholta oli varattu toinen kokoustila.

kulkureitti oli varsin liukas, hiekoitus
puutteellinen.

Muutoin järjestelyt kokousten osalta olivat ok.

tettu
Kokonaisuudessaan

MPKL:n

jäsen-

järjestöt antavat järjestelyistä arvosanan
Illallisilla lauantaina ravintolasalin ää-

olivat hyvin toteu-

hyvä, 8,5 p
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Terwasoudun
kuvasatoa

Maanpuolustusnaisten liiton puheenjohtaja Satu Rajala ja hienon
kokousviikonlopun ohjelma.

Valtakunnalliseen maanpuolustusjuhlan juhlapuhujaksi oli saapunut puolustusministeri Carl Haglund. Hän sai puhua monisatapäiselle yleisölle.

Mika Hannula esiintyi viimeistä kertaa Reserviupseeriliiton
puheenjohtajana liittokokouksessa. Hän piti katsauksen
kuluneeseen kolmivuotiskauteen ja visioi tulevaa.

Maanpuolustusjuhlassa palkittiin Maanpuolustusmitalilla miekkojen kera muun muassa Pohjois-Suomen
Sotilasläänin entinen komentaja kenraalimajuri Jukka
Haaksiala. Mitalia kiinnittämässä kenraaliluutnantti
Ilkka Aspara. Maanpuolustusyhtiön uusi toimitusjohtaja
Tuomo Simojoki seuraa vierestä.
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Reserviläisurheiluliiton
syyskokous Oulussa

syyskokous

Syyskokouksen alussa liiton puheen-

2) yhteistyö jäsenliittojen kesken

järjestettiin samaan aikaan neljän muun

johtaja Tor-Erik Lindqvist kiitti kaikkia

Reserviläisurheiluliiton ja sen jäsenliit-

maanpuo-lustusjärjestön

”Terwasoutu”

reserviläis-liikunnan ja – urheilun ystäviä

tojen johto kokoontuu kolme kertaa

–nimisenä tapahtumana. Tästä johtuen

menneestä toimintavuodesta sekä ennen

vuodessa, kokouksissa käydään läpi

myös Reserviläis-urheiluliiton syysko-

kaikkea aktiivista hallitusta liiton asioihin

ajankohtaiset reserviläisliikunnan

kouksessa oli ennätysmäärä jäsenyh-

paneutumisesta ja erinomaisesta yh-

ja – urheilun asiat.

distyksiä eli 38, kun kokonaismäärä on 40.

teistyöstä jäsen-liittojen kesken. Lisäksi

Syyskokouksen alussa muistettiin reser-

puheenjohtaja Lindqvist korosti liiton

3) edunvalvonta

viläisliikunnassa ja –urheilussa vaikutta-

talouden eteen tehtyä työtä tuloksel-

Edunvalvonnan tavoitteena on mm.

neita henkilöitä huomionosoituksilla.

lisena ja toivoi, että kaikilla sidosryh-

liiton lajeissa käytettävien aseiden

millä olisi ymmärrystä tälle arvokkaalle

lupakäytäntöjen toimivuus, ampumara-

Liiton varapuheenjohtaja jääkäri Marko

työlle, jotta pitkällä aikavälillä voisimme

tojen (liikuntapaikkojen) säilyminen ja

Patrakalle luovutettiin Reserviläisurhei-

yhdessä turvata toiminnan jatkuvuuden.

maastossa liikkumisen mahdollisuuksien

Reserviläisurheiluliiton

luliiton ansioristi erittäin ansiokkaasta

säilyttäminen eli jokamiehenoikeudet.

ja pitkäaikaisesta toiminnasta Reser-

Syyskokousedustajat hyväksyivät toimin-

viläisurheiluliiton

tasuunnitelman, jossa avaintehtäviä ovat:

hallituksessa,

erin-

omaisesta työstä liiton ampumatoimin-

Kokous hyväksyi talousarvion, joka päätyy
positiiviseen lopputulokseen. Taloutta on

nan edistämiseksi lukuisilla foorumeilla

1) liiton talous

tervehdytetty myös kuluvana toiminta-

ja osallistumisesta kilpailujen johto- sekä

Reserviläisurheiluliiton taloutta suun-

vuonna radikaalisti kuluja karsimalla ja

teknisen asiantuntijan tehtäviin liiton

nitellaan siten, että vuoden 2014 tal-

mm. kokousten järjestämistä sähköisillä

mestaruuskilpailuissa eri puolella Suo-

oudellinen tulos on positiivinen ja liitto

apuvälineillä.

mea useina vuosina peräkkäin.

on solminut yritysyhteistyösopimuksia
talousarvion mukaisesti. Taloutta valvoo

Liiton hallituksen kokoonpano säilyi en-

Liiton kultaisen ansiomitalin saivat ma-

ja ohjeistaa talousvaliokunta liiton

tisellään, ainoastaan Maanpuolustuskil-

juri Mika Hannula, kapteeni Kai Leinonen

puheenjohtajan koolle kutsumana ja

tojen liiton edustus vaihtui, uuteen hal-

ja kapteeni Simo Jääskeläinen, hopeisen

johtamana.

litukseen valittiin Jukka-Pekka Ahonen

ansiomitalin vänrikki Mirva Brola.

Espoosta.

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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Kerhoa ja piiriä
muistettiin
Liittokokoustapahtuman yhteydessä
Oulun Reserviupseerikerho ja PohjoisPohjanmaan Reserviupseeripiiri pitivät
pienimuotoisen vastaanoton, jossa
halukkaat saivat muistaa 80-vuotisjuhlaa viettävää kerhoa ja 60-vuotisjuhlaa
viettävää piiriä.
Onnittelijoita riitti lyhyen vastaanoton
aikana jonoksi asti. Kuvassa Sampo
Puoskaria ja Petteri Närää käy onnittelemassa Maanpuolustusnaisten
liiton puheenjohtaja Satu Rajala.

...jatkoa viereiseltä sivulta

Syyskokouksen jälkeen Reserviläisurhei-

kuva ja järjestelyt toimivat mallikkaasti,

luliitto luovutti liiton standaarin juhlivalle

siitä suurkiitos pohjois-pohjanmaalais-

Oulun Reserviupseerikerholle sekä Poh-

ille.

jois-Pohjanmaan reserviupseeripiirille.
Risto Tarkiainen
Syyskokousjärjestelyistä ja Terwasoutu

Toiminnanjohtaja

–viikonlopusta jäi erittäin myönteinen

Reserviläisurheiluliitto ry
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Teksti: Musiikkikapteeni Jaakko Nurila
Pohjan Sotilassoittokunnan päällikkö

Pohjan sotilassoittokunta
kiittää ja jättää hyvästit

Kuva: Hanna Poropudas

Lähes seitsemän vuosikymmentä jatkunut sotilassoittotoiminta Oulussa päättyy
vuodenvaihteessa, kun Pohjan sotilassoittokunta (aiemmin Karjalan Kaartin Rykmentin
soittokunta ja Oulun Varuskuntasoittokunta) lakkautetaan. On tullut aika kiittää
yhteistyökumppaneitamme ja sotilasmusiikin ystäviä kuluneista vuosista.
Oulu on ollut hyvä kaupunki sotilas-

siikkioppilaitoksissa,

har-

Pohjan Sotilassoittokunnan toiminnan

soittokunnan toiminnalle. Vallitsevaksi

rastajaorkestereita tai esiintyessään osa-

painopiste on ollut konserttitoiminnas-

ajattelutavaksemme Pohjan sotilassoit-

na muita kokoonpanoja tai orkestereita.

sa. Juuri tämä seikka ja tähän valintaan

tokunnassa on muodostunut se, että

Omasta tekemisestä ja osaamisesta ol-

liittynyt arvomaailma on tehnyt Pohjan

teemme

laaja-

laan hyvällä tavalla ylpeitä - omaa työtään

Sotilassoittokunnan jäsenistä arvostet-

alaisesti ja kokonaisvaltaisesti, jopa am-

arvostaen. Tämän kaltaisen toiminnan

tuja muusikoita, joilla on myös taitoja

mattirooliemme yli. Muusikot edustavat

voidaan katsoa olevan mitä parhainta

tapahtumatuotannon organisoinnissa ja

sotilassoittokuntaa

maineenhallintaa.

toteuttamisessa.

sotilasmusiikkityötä

opettaessaan

mu-

johtaessaan

Pohjanpoika 3/2013

Dramaattisimmat
tunnelmat liittyvät
viimeiseen
äänitteeseen

Osaajat ovat keskeisessä roolissa minkä

ovat voineet tarjota opetusta kaikissa

tahansa organisaation toiminnan suju-

puhaltimissa ja lyömäsoittimissa. Osansa

vuudessa. Myös rekrytoinnin kannalta

ovat saaneet myös siviiliorkesterit, soti-

Oulu on ollut edullinen ympäristö. Musii-

lassoittokunnat ja varusmiessoittokunta.

kin opiskelumahdollisuudet luovat jo

On lukuisia muusikkoja, joiden taustalla

hyvää pohjaa. Kun ympäristössä on vielä

ovat opettajina vaikuttaneet juuri Pohjan

muitakin saman alan toimijoita, on niis-

Sotilassoittokunnan soittajat. Tämä syner-

tä etua toisilleen. Esimerkiksi Pohjan

giaetu havaittiin jo varhain. Henkilökun-

Sotilassoittokunnan ja Oulu Sinfonian

nan itsensä kehittämiselle ja opiskelulle

muusikot avustivat toistensa orkeste-

on annettu edellytyksiä. Tulokset ovat

reissa säännöllisesti tai ohjelmiston niin

näkyneet

vaatiessa. Orkestereiden olemassa olo

jopa kansainvälistä tunnettavuutta saa-

myötävaikutti myös uuden ammattimai-

vuttaen. Opetustyön tuloksia voi nähdä

sesti toimivan Oulu All Stars Big Bandin

esimerkiksi seurakuntayhtymän ja kon-

syntymiseen.

servatorion puhallinorkestereiden kil-

soittomestaruuskilpailuissa,

pailumenestyksinä.
Soittokunnan

muusikoiden

opetustyö

yli kuntarajojen on edistänyt puhallinor-

Pohjan Sotilassoittokunnan kymmenen

kesteritoiminnan elinvoimasuutta Poh-

äänitettä

jois-Pohjanmaalla. Musiikkioppilaitokset

nan tavoitteellisesta toiminnasta. Levyt

kertovat

hyvin

soittokun-

ovat mitä suurimmissa määrin orkesterin yhteisiä ponnistuksia ja yhteistyön
hedelmiä. Ajan henki kulkee levyjen
mukana.

Dramaattisimmat

tunnelmat

liittyvät viimeiseen äänitteeseen, joka
äänitettiin vain päiviä sen jälkeen kun
tieto soittokunnan lakkautumisesta tuli
henkilökunnan tietoon.

Toimintaympäristö aktivoi joukostamme
myös vaskiseitsikon ja puhallinkvintetin konserttitoimintaa. Kamarimusiikkitoiminta kehitti henkilöstön osaamista
hyvällä menestyksellä. Aikansa oli myös
soittokunnan combolla - paljon ennen
Kaartin soittokunnan vastaavaa tuotetta!
Tulevaisuuden sotilassoittokuntien suori-

KOULULAISKONSERTISSA

tuskykyvaatimukset ovat niitä asioita, joiden mukaan Pohjan Sotilassoittokunta on
Jatkuu seuraavalla sivulla...
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...jatkoa edelliseltä sivulta
jo vuosikausia voinut toimia.

sia ja laadukkaita konsertteja, esiintynyt

soittokunnan toiminnan tukemiseen. Sen

tiedotusvälineissä edustavasti ja pysty-

kokoonpano on pysynyt lähes samana

Tapahtumatuotantoon liittyen mainitta-

nyt uudistumaan. Esiintymisiä on viety

vuosikaudet, mikä kertoo sitoutumisen

koon, että veteraani- ja maanpuolustus-

usein myös ympäristöihin, joissa orkes-

voimasta ja vilpittömästä auttamisen

järjestöt ja henkilöt näissä järjestötöissä

teria kuullaan harvoin, kuten kouluihin,

halusta. Kun aikaansaannoksia ja heidän

ovat toimineet lukuisien konserttien,

sairaaloihin tai laitoksiin, ulkoilmakon-

elämäntyötään tarkastelee, on mieltä

kansalaisjuhlien ynnä muiden maanpuo-

sertteja unohtamatta. Henkilöstön rekry-

nostattavaa, että heidän ja Pohjan Soti-

lustushenkisten tapahtumien tapahtu-

toinnissa on onnistuttu ja tulijoita soit-

lassoittokunnan välillä on tämä ainutlaa-

matuottajina. He vastasivat käytännön

tokuntaan olisi ollut enemmänkin.

tuinen kunnioituksen side.

kinoinnista ja yhteyksien luomisesta

Pohjan sotilassoittokunnan tukiyhdistys

On ollut hyvin palkitsevaa saada tutus-

eli asioista, joista sotilassoittokunnat

on tukenut taloudellisesti sotilassoit-

tua Pohjois-Pohjanmaan laajaan reser-

nykyään itse enemmän vastaavat. Tälle

tokuntaa ja samalla Puolustusvoimia

viläisten joukkoon. Olemme viettäneet

perinteelle toivon työn jatkajia vapaa-

lukuisin koulutus- ja kannustusstipen-

lukuisia yhteisiä hetkiä eri tilaisuuksissa

ehtoisen maanpuolustustyön harrasta-

dein, soitinhankinnoin ja edustamiseen

ja edustaneet niissä yhteisiä arvoja. Olen

jista.

saada

liittyviin tarjoilujen järjestämisin. Tuki-

oppinut teiltä paljon maanpuolustuksen

Oulussa jo esimakua suosittujen Maan-

yhdistyksen hallitus on päätöksillään

kokonaisuudesta. Osaamisenne on teh-

puolustusiltamien myötä.

osoittanut kunnioitettavaa tilannetajua.

nyt suuren vaikutuksen.

järjestelyistä,

tiedottamisesta,

Yhteistyöstä

mark-

ennätimme

Tukiyhdistys
Pohjan

Sotilassoittokunnan

on

ollut

soittokunnalle

toiminta

merkittävä henkinen tuki. Sen hallituk-

Yhteisistä vuosista kiittäen.

on ollut viime vuodet hyvin tuottavaa.

sessa toimi henkilöitä, jotka antoivat

Musiikkikapteeni Jaakko Nurila

Soittokunta on toteuttanut monipuoli-

arvokasta aikaansa ja tarmoansa sotilas-

Pohjan Sotilassoittokunnan päällikkö

Pohjanpoika 3/2013

MADETOJAN SALILLA
Koskettava jäähyväiskonsertti
pidettiin 5. joulukuuta

Esiintymisiä on
viety usein myös
ympäristöihin,
joissa orkesteria
kuullaan harvoin
ROTUAARILLA
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Puolustusvoimien
määrittämässä aika-

Suunnittelun
merkitys

taulussa pysyminen
on entistä tärkeänpää saadaksemme
tukitarpeemme
huomioon otetuksi.

Piiripäällikkö
Timo Kesäläinen

Näin kuluneen vuoden painuessa mailleen on korkea aika ryhtyä tarkastelemaan
mitä kaikkea on luvassa tulevalle. Hienoja ideoita ja suunnitelmia on jo dokumentoitu
vuodelle 2014 ja suurin osa vuoden koulutuksesta johtajineen on kiinnitetty vuosisuunnitelmaan odottaen kouluttajien nimeämistä ja koulutussisällön laatimista - lopullista
viilaamista, jota tarvitaan onnistuneen koulutuksen toteuttamiseksi.
Vaikka ponnistelemmekin painopistei-

jonkun verran niin, että voimme todeta

dentama tuki. Vanhat tutuksi tulleet or-

sesti vuoden 2014 kimpussa, niin ei

etenevämme kasvavalla joukolla oikeaan

ganisaatiot eivät ehkä olekaan tekemässä

sovi unohtaa nurkan takana odottavia

suuntaan.

päätöksiä. Päätöksiä toteuttavat henkilöt

uusia velvoitteita. Tämän päivän kvart-

varastoilla ja muualla toteuttajaportaassa

taa-lisyklissä elävien on välillä vaikeaa

Puolustusvoimauudistus

toteutetaan

ovat matkojen päässä ja kaiken lisäksi

sisäistää tarvetta katsoa yli vuoden

porrastaen. Vuoden päästä suunnitellut

ehkä vielä uusia tuttavuuksia. Tällä kai-

päähän toimintaamme suunniteltaessa.

toimenpiteet saavat pisteen ja monet

kella muutoksen kuvaamisella haluan

Olen yrittänyt väännellä suunnitteluaika-

asiat toimivat uusien lainalaisuuksien

painottaa sitä, että nyt Puolustusvoimien

taulun rautalankaa siihen hieman pitem-

määrittäminä. Yhtenä tällaisena meidän

määrittämässä aikataulussa pysyminen

mälle tähtäävän suunnittelun asentoon

kaikkien maanpuolustuksen alalla toimivi-

on entistä tärkeänpää saadaksemme tuki-

jo tovin osittain onnistuen. Toivottavasti

en järjestöjen ja organisaatioiden arkeen

tarpeemme huomioon otetuksi.

tämä kirjoitus kartuttaa taas suunnitte-

vaikuttavana suurena kokonaisuutena on

luaikataulun ymmärtävien määrää edes

Puolustusvoimien toimintaamme koh-

Pohjanpoika 3/2013

Kuva: Sampo Puoskari

Puolustusvoimien

lisäksi

ja käytettävissä olevien varastotilojen

on muitakin tekijöitä, jotka korostavat

osalta on suinkin mahdollista. Useista

suunnittelun

Esimerkik-

muistakin tukitoimiin liittyvistä asioista

si näistä muutoksista voidaan ottaa

tullaan varmasti alkavan vuoden aikana

lukuisten ampumaratapaikkojen sulke-

keskustelemaan ja tekemään päätöksiä.

minen. Ammuntojen keskittyessä vähe-

Jakamalla hyviä ajatuksianne ja ideoi-

nevälle

tarvitaan

tanne kanssani tuette parhaalla tavalla

suunnittelua.

niiden päätösten valmisteluja, joilla on

Suunnittelu ei saa olla pelkästään ta-

vaikutusta toimintaamme pitkälle tule-

pahtumien kalenterointia ”nopein käsi

vaisuuteen.

entistä

muutosten

merkitystä.

ratakapasiteetille
ponnekkaampaa

Tehdään turvallisuutta
yhdessä.

voittaa” –periaatteella vaan hyvässä yhteistyössä laadittua toimintojen koordi-

Tiedän, että vahva motivaatio tehdä

nointia ja synergian hakemista eri tavoin

kokonaisturvallisuuden

mahdollisimman monissa tapahtumissa.

laadukkaan ja oikeaan aikaan ajoitetun

Alkuun näissä toimissa on jo päästy mutta

suunnittelun siivittämänä kantaa meitä

paljon on vielä tehtävää tälläkin saralla.

läpi näidenkin muutosten tuulten.

Puolustusvoimauudistukseen

liittyen

Isänmaan rakentajat, kiitän teitä tulok-

materiaalimäärä

sekkaasta vuodesta 2013 ja toivotan

Timo kesäläinen

pitämään MPK:n Paviljongin varastolla

teille rauhaisaa sekä voimaannuttavaa

määrän ja artikkelivalikoiman osalta niin

joulun aikaa.

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

pyritään

varastoitava

suurena kuin se tehtävien sopimusten

hyväksi

työtä
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Koulutustarjonta
Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikön
toiminta tammikuu–kesäkuu 2014
Puolustusvoimien tilaama koulutus 		

Paikka			

Aika

Maakuntakomppanian perusammunnat 1
Maakuntakomppanian perusammunnat 2
Sotilaspoliisikurssi (HIUKKA)			
Jääkärijoukkueen taistelukurssi (HIUKKA)
Taisteluensiapukurssi (HIUKKA)			
Tiedustelukurssi (HIUKKA)			
Kenttämuonituskurssi (HIUKKA)			

Hiukkavaara		
Hiukkavaara		
Hiukkavaara		
Hiukkavaara		
Hiukkavaara		
Hiukkavaara		
Hiukkavaara		

22.-23.2.
5.-6.4.
23.-25.5.
23.-25.5.
23.-25.5.
23.-25.5.
23.-25.5.

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus ja muut tapahtumat Paikka			

Aika

Opiskelijan turvakurssin järjestämisen koulutustilaisuus		
Uhkaavan asiakkaan kohtaaminen				
Ikäihmisten turvakurssi						
Kouluttajakoulutus 1, naiset					
Maatalouden varautuminen					
Suksipartio Sujakka						
Moottorikelkkakurssi						
Maanpuolustuksellinen toimintapäivä				
Hiihtojotos Lumikenttien kutsu					
Sähköt poikki							
Ikäisten turvakurssi						
Nuorisokoulutus						
Veteraanipäivän koululaistapahtumat				
Pohjan Loimu							
Kansallisen Veteraanipäivän tilaisuudet				
Nuorisokurssi							
Turvallisuus- ja maastoleiri					
Maastotaidot erityisryhmälle					
Peruskoululaisten maanpuolustus ja turvallisuuspäivä		
Koululaisten turvallisuuspäivät					
Erityisryhmän turvallisuus ja maastokurssi			
Puntin Lenkki 2014						
Joukkuejotos							
Maastotaidot erityisryhmälle					

18.-19.1.
24.1.
helmi-maaliskuu
8.-9.2.
12.-13.3.
15.3.
21.-23.3.
23.3.
23.3.
huhti-toukokuu
huhti-toukokuu
12.-14.4.
25.4.
26.-28.4.
27.4.
16.-18.5.
19.-21.5.
22.5.
27.5.
27.-28.5.
29.-30.5.
1.6.-30.9.
7.6.
10.-11.6.

Hiukkavaara		
Ukonkantti		
Avoin			
Hiukkavaara		
Kalajoki			
Hiukkavaara		
Taivalkoski		
Vihanti			
Kempele		
Avoin			
Avoin			
Hiukkavaara		
Yli-Ii			
Kilpisjärvi		
Pohjois-Pohjanmaa
Taivalkoski		
Taivalkoski		
Hiukkavaara		
Siikalatva		
Yli-Ii			
Hiukkavaara		
Pohjois-Suomi		
Yli-Ii			
Hiukkavaara		

Pohjanpoika 3/2013

Koulutustarjonta

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus		

Paikka			

Aika

Reserviläisjohtaja 1 osa 1				
Ampujakorttikoulutus (teoria)				
Kouluttajakoulutus 1					
Kouluttajakoulutus 2					
SPOL -talviammunta					
Reserviläisjohtaja 1 osa 2				
3 -asentoinen sotilaskivääri				
Reserviläisammunnat 1, Oulun reserviläiset ry		
It-kurssi							
Naisten sotilastaidot					
Sotilas- ja reserviläiskivääri kisa				
PV:n ajolupakoulutus B-lupa				
Ampumaviikonloppu, Oulun reserviläiset ry		
Reserviläisammunnat 1, pistooli, Kiimingin reserviläiset
Turvallinen aseenkäsittely, naiset			
Reserviläisammunnat 2, Oulun reserviläiset ry		
Eskon malja						
Muonituskurssi						
PSSL:n reserviläisten ampumestaruuskilpailun karsinta
SRA -kurssi ja kilpailu					
Ampumakorttikoulutus, naiset				
Reserviläisammunnat 2, kivääri, Kiimingin reserviläiset
Tykkikaluston huolto					
Reserviläisammunnat 3, Oulun reserviläiset ry		
Kunnialaukaukset					
MAAKK kuntotesti					
MAAKK kuntotesti					
Toimintapäivä, reservinupseerit				
Sillanrakennuskurssi					

Hiukkavaara		
Oulu			
Hiukkavaara		
Hiukkavaara		
Rantsila			
Hiukkavaara		
Rantsila			
Hiukkavaara		
Hiukkavaara		
Kuusamo		
Rantsila			
Hiukkavaara		
Hiukkavaara		
Hiukkavaara		
Hiukkavaara		
Hiukkavaara		
Tyrnävä			
Tyrnävä			
Hiukkavaara		
Linnastenkangas
Hiukkavaara		
Hiukkavaara		
Hiukkavaara		
Hiukkavaara		
Linnansaari		
Hiukkavaara,		
Hiukkavaara		
Hiukkavaara		
Liminka			

25.-26.1.
26.1.
1.-2.2.
21.-23.2.
22.2.
1.-2.3.
8.3.
22.3.
29.3.
huhtikuu
5.4.
5.4.
12.-13.4.
24.4.
26.-27.4.
27.4.
3.5.
3.5.
10.5.
17.-18.5.
17.-18.5.
22.5.
27.5.
31.5.
4.6.
5.6.
6.6.
14.6.
27.-29.6.

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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Kerho ja piiri
juhlivat näyttävästi

Teksti: Sampo Puoskari
Kuvat: Ari Vuolteenaho

Jo perinteeksi muodostuneella tavalla Oulun Reserviupseerikerho ja PohjoisPohjanmaan Reserviupseeripiiri juhlivat 80- ja 60-vuotista taivaltaan yhteisen
juhlan merkeissä. Juhlapäiväksi oli valittu perjantai 4.10. ja juhlapaikkana oli tällä
kertaa osuvasti Raatin nuorisotalo, joka on rakennettu 1934 Suojeluskuntataloksi.
Läsnä oli noin sata kutsuvierasta, joille

Kimmo Rajala ja soittokunnan päällikkö

luovutettiin kerhon ja piirin standaarit kii-

esiintyi aluksi Pohjan sotilassoittokunta.

musiikkikapteeni Jaakko Nurila.

tokseksi hänen työstään RUL:n puheen-

Yllätysvierailun tilaisuuteen teki itse

johtajana. Hän jättää tehtävän vuoden

Marsalkka Mannerheim, joka loistavan

Juhlapuheen

oli

saapunut

pitämään

lopussa. Oulun Reserviupseerikerho kut-

näyttelijä Timo Närhinsalon hahmossa

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjoh-

sui kunniapuheenjohtajakseen Markku

toi tervehdyksen juhliville yhdistyksille.

taja, professori Mika Hannula. Puheessaan

Holopaisen ja Pohjois-Pohjanmaan Re-

Marski viihtyi juhlissa loppuun saakka

hän kertoi vapaaehtoisen maanpuolustuk-

serviupseeripiiri kunniajäsenekseen Kari

keskustellen maanpuolustusasioista vie-

sen nykytilasta ja loi katseen tulevaisuu-

Ahokkaan.

raiden kanssa.

teen, jossa reserviläistoiminnan merkitys
korostuu entisestään.

Kaupungin tervehdyksen toi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena

Juhlassa palkittiin sekä Reserviupseeri-

Talvitie. Puolustusvoimia edustivat Alu-

liiton että reserviläispiirien mitaleilla

etoimiston

ansioituneita henkilöitä. Mika Hannulalle

päällikkö

everstiluutnantti

MUISTOMERKILLÄ
Juhlapäivä aloitettiin seppeleenlaskulla
Intiön sankarimuistomerkille. Laskijoina
olivat Sampo Puoskari, Petteri Närä ja
Ane Ahnger.

Pohjanpoika 3/2013

TERVETULOA

KUNNIAVIERAS

Ylijohtaja Terttu Savolainen toi Aluehallintoviraston onnittelut.

Marski oli entisessä Suojeluskuntalossa kuin kotonaan.

MITALISTIT
Mitalein palkitut vasemmalta Ari Vuolteenaho, Markku Mikkonen, Ane Ahnger, Jari
Pakanen ja Hannu Harmainen.

KUNNIAN MIEHET
Reserviupseeripiirin kunniajäsenyydellä
palkittu Kari Ahokas ja Oulun Reserviupseerikerhon kunniapuheenjohtajaksi
nimitetty Markku Holopainen.
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Piirien ampumatoimikunnan
kuulumisia
Teksti ja kuvat: Sampo Mattila
Puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan reserviläis- ja reserviupseeripiirien
ampumatoimikunta

Ratoja suljetaan vasemmalla ja oikealla, mutta onneksi Hiukkavaaran rata säilyi.
Positiivistakin uutista kuuluu, jo kuopatuksi luultu Tyrnävän rata on paikallisten
aktiivisen toiminnan ansiosta saatu taas entistä ehompaan ja ampumaluvalliseen
kuntoon.
Monta rataa on suljettu ja nyt kun vuosi

jälkimmäinen saattaa kuulostaa hieman

muutos vuoden alussa. Aikaisemman

vaihtuu, niin pauke lakkaa vielä monelta

utopialta, niin tällä hetkellä vaikuttaa

hierarkisen järjestelmän, missä kustakin

muulta. Syytä synkkyyteen ei kuitenkaan

siltä, että hanke on myötätuulessa.

yhdistyksestä oli edustaja toimikunnas-

ole.

Ampumatoiminta

Hiukkavaarassa

jatkuu vilkkaana - ehkä vilkkaampana kuin

sa, mutta toimikunnan itsensä toiminta

Ampumatoimikunta

koskaan - ainakin reserviläisammuntojen

oli hyvin pienimuotoista on nyt siirrytty
malliin, missä toimikunta ei niinkään ko-

suhteen ja Pohjois-pohjanmaan liitto kar-

Ratatilanteen muuttumisen lisäksi pii-

koonnu ja kokousta, vain pyrkiin edis-

toittaa parhaillaan tarvetta alueelliselle

rien ampumatoimikunnan ryhmityksessä

tämään ampujien asiaa piirin alueella

ampumaurheilukeskukselle. Vaikka tämä

ja ehkä myös rytmityksessä tapahtui

mahdollisimman

kattavasti.

Jäseninä

Pohjanpoika 3/2013

ampumatoimikunnassa ovat aktiivisim-

laan

mat kilpailujen järjestäjät piirin alueelta

tää siltä että ammuntatapahtumien ja

Ammuntasarjoja, joita tullaan ampu-

erilaisten kilpailusarjojen määrä kas-

maan Hiukkavaaran ampumaradalla:

Kuluvalla kaudella saatiin jo läpi

vaa hurjasti edellisvuosiiin verrattuna.

Sunnuntai-ammunnat

seuraavia uudistuksia:

Jo nyt näyttää selvältä että Oulussa ja

järj. ORUK, Kempele Res, Tyrnävä Res,

-pääsääntöisesti kaikki piirien alueella

lähiseudulla ammutaan ainakin seuraa-

SPOL-kilta

tapahtuvat

ovat

via ampumasarjoja: Lakeus-cup, SRA-cup,

avoimia kaikille muille piirin reserviläisille

palvelusammunta-cup, perinnease-cup,

Oulun reserviläisten ammunnat

siluetti-cup.

järj Oulun reserviläiset

ampumatapahtumat

juuri

varaamassa,

mutta

näyt-

-tapahtumista on paras mahdollinen ajantasaisin tieto pohjanpoika.net sivustolla.

Näistä

Lakeus-cupia

lukuunottamatta

muut ovat aivan uusia ampumasarjoja,
-Osallistuminen

SM-kisoihin

Kiimingin reserviläisten ammunnat
järj Kiimingin MPK paikallisyhdistys

tapahtuu

joiden syntyyn ampumatoimikunnan uusi

pääsääntöisesti karsintojen kautta, mutta

järjestäytyminen on ollut merkittävässä

Valtaosassa niistä yhdistyksitä, joilla on

joka tapauksessa ampumatoimikunnan

roolissa uusia keskusteluyhteyksiä ja

oma rata käytössä, ensi vuoden ammun-

puheenjohtajan kautta

toimintamalleja mahdollistana tekijänä.

tojen aikataulut ovat vielä hämärän peitossa. Suuri osa paikallisten yhdistysten

Kilpa-ammunta

Ajatuksena on ollut että kussakin laji-

omille jäsenille tarkoitettujen ammun-

cupissa voittaja nimetään piirinmestariksi

tojen aikataulutusta ei ole ampuma-

Jossakin vaiheessa vuotta laskin koko

ja voittoon riittää takuu varmasti se, että

toimikunnan tiedossa.

vuoden, kaikille avoimet, ampumaka-

käy voittamassa vähän yli puolet osakil-

lenteriin merkityt tapahtumat ja niitä

pailuista.

oli 98. Vuoden 2014 tapahtumia ol-

Toivottavasti tieto ampumatapahtumista
päätyisi myös yleiseen jakeluun piakkoin

Harrastusammunta

sen jälkeen kun yhdistyksen ammuttajaaktiivien kesken on seuraavasta tapahtu-

Toisin kuin yleensä luullaan, niin aselu-

masta tehty päätös

pien hankinta ei sinänsä ole hankaloitu-

Näyttää siltä että
ammuntatapahtumien
ja erilaisten kilpailusarjojen määrä kasvaa
hurjasti edellisvuosiiin
verrattuna.

nut. Ainoastaan on joissain tapauksissa

Ampumakalenteri

hyväksyttiin

kai-

hankaloitunut riittävän harrastuneisuu-

kille piirin jäsenjärjestöille avoimessa

den todisteluvaatimus. Jotta jäsenemme

12.12.2013 järjestetyssä kokouksessa,

piirin alueella pääsisivät ampumaan joh-

mutta koska

detusti koulutettujen ammunnajohtajien

ovat osittain vahvistamatta, ei kalente-

ohjauksessa ja tarvittaessa kerhojen ja

ria julkaista vielä tässä yhteydessä.

yhdistysten laina-aseilla, järjestetään pii-

Päätettiin kuitenkin, että ajantasaisin

rin alueella mahdollisimman suuri määrä

versio kalenterista on aina luettavis-

ammuntoja, joihin aselupaa vailla olevilla

sa

tarvittavat ratavaraukset

pohjanpoika.net

www.osoitteesta.

on osallistumismahdollisuus
Jatkuu seuraavalla sivulla...
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...jatkoa edelliseltä sivulta

Kilpailu SM-tasolla

lainkaan ilmaannu kisapaikalle, niin

piirien tileille. Poikkeuksen tästä muo-

asiaan päätettiin tehdä muutos.

dostavat

Takavuosina osallistuminen SM-kisoihin

piirien

karsintakilpailuissa

parhaiden menestyneet ja täten piirien

on ollut melko maltillista. Nykyään into

Tarvittiin selvästi jonkinlainen karsinta-

edustusjoukkueeseen päässeet, joiden

kilpailla muiden kansallisen kärjen am-

järjestelmä. Lukuisten keskustelujen ja

osallistumismaksu menee aikaisempaan

pujia kanssa on kasvanut merkittävästi.

osittain ristiriitaisten näkemysten jälkeen

tapaan piirien maksettavaksi.

Kun kuulopuheiden mukaan aikaisem-

valintakriteerin vallitsevaksi kannaksi on

pina vuosina maksettiin osallistumismak-

muodostunut USA:n olympiajoukkueen

Iloista harrastusta, tarkkoja laukauksia ja

sut ja kilometrikorvaukset ja viimeaikoina

valintatavan mukainen: valinta tapahtuu

reipasta reserviläismieltä!

sentään vielä osallistumismaksut kaikilta

yhdessä etukäteen määrätyssä kilpailus-

halukkuutensa ilmoittaneilta, on tämä tie

sa, vaikka lajissa ammuttaisiinkin piirin-

selvästi käyty loppuun.

mestaruutta cup-luonteisesti.

Monessa lajissa SM-kilpailuun osallis-

Vuodesta 2014 eteenpäin Resul SM-kil-

tuminen osallistujien runsaan määrän

pailuihin osallistujat ilmoitetaan piirien

vuoksi rajattua. Näin on myös osassa

ampumatoimikunnan

Resulin ampumalajeja. Toisissa mukaan

ilmoituksella. Myös osallistumismaksut

saattaa päästä, vaikka ei menestyisi

maksetaan kootusti piirien toimesta.

karsinnoissa ja osa lajeista on semmoi-

Tämän jälkeen kultakin osallistujaksi il-

sia joissa osallistujamäärä ei pahemmin

moitetulta peritään osallistumismaksu

päätä huimaa. Ajatus että kenen tahansa
pitäisi päästä ampumaan SM-kisoihin piirien maksamana on kestämätön.

Kuluvana vuonna lähdettiin ajamaan läpi
ajatusta, että aivan kaikki ilmottautuneet
eivät automaattisesti saa osallistumismaksuaan piirien toimesta maksetuksi.
Pitäisi myös menestyä piiritasolla. Tämä
sai jonkin verran periaatteellista vastustusta osakseen ja se sinäänsä on ihan
ymmärrettävää. Kun nämä osallistumismaksut kuitenkin vievät yhteenlaskettuna huomattavan osan piirien vuotuisesta
liikevaihdosta, mutta eivät yksittäisen
SM-kisoihin osallistuvan ampujan budjetista voi viedä kuin häviävän pienen
murto-osan ja lisäksi kun kävi ilmi, että
kaikki piirien maksamat ampujat eivät

puheenjohtajan
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Maakuntakomppanian
päällikkö vaihtui

Pohjois-Pohjanmaan Maakuntakomppanian päällikkö Jari Maljanen luovutti 12.12.2013 päällikkyyden
varapäällikölle Juuso Nissilälle. Kuvassa Nissälä (vasemmalla) otti uutena päällikkönä vastaan
komppanian perinnekilven aikaisemmalta päälliköltä Maljaselta 13.12.2013. Kuva Esa Ylönen

Kokouskutsu
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin hallitusten järjestäytymiskokous pidetään maanantaina 13.1.2014 kello 18.00 Aleksanterinkadun
toimistolla.
Kokouksessa päätetään ensi vuoden toimikuntien ja valiokuntien kokoonpanot
sekä valitaan reserviläispiirin varapuheenjohtajat vuodelle 2014.
Tervetuloa.
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Vänrikkipäivä
2013

Teksti: Harjoituksen johtaja Petteri Närä
Kuvat: Sampo Puoskari

Järjestyksessään neljäs Vänrikkipäivä harjoiteltiin Hiukkavaaran maastoissa ja
radoilla lauantaina 21.9.2013.
Tämä yhden päivän kestänyt sotilaal-

sekä kouluttaa sotilastaitoja käytännössä

tarjosi sopivasti liikuntaa suunnistuksen

linen harjoitus- ja tapahtumapäivä keräsi

ja teoriassa.

merkeissä. Välillä syötiin maittava lounas

täyden määrän eli yli kolmekymmentä

kahveineen. Lounaan yhteydessä osallis-

innokasta vänrikkiä Pohjois-Pohjanmaan

Päivä alkoi yhteisellä Puolustusvoimi-

tujat mittelivät armeijan kalustoa käsit-

alueelta. Kouluttajia ja muuta henkilöstöä

en luennolla Maavoimien uudistetusta

tävän kuvantunnistustehtävän parissa.

tapahtumassa oli viisitoista.

taistelutavasta - taistelu 15:sta. Tämän

Paras tietokilpailija palkittiin.

jälkeen siirryttiin ryhmittäin rasteille
Harjoituksen tavoite oli kouluttaa osallis-

suorittamaan

sovellettuja

ammuntoja

Ammunnoista kirjattiin tulokset ylös

tuja ampumaan sotilaskiväärillä, pistoo-

reserviläiskiväärin, pistoolin ja haulikon

niiden

lilla ja haulikolla sovelletussa tilanteessa

osalta. Kartta- ja koordinaattikoulutus

tarkimmat. Ammunnat tapahtuivat aikaa

perusteella

palkittiin

päivän
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TARKKANA
Kartta ja kompassi -harjoituksessa
kerrattiin suunnistustaitoja.

AMMUNTAA
Matti Kuonanoja opastaa kuivaharjoittelussa haulikkoammunnan otteita.

vastaan ja pisteenlaskussa sovellettiin

mielenkiintoisina ja tarkoituksenmukai-

tusyhdistys (MPK).

SRA-ammuntojen laskutapaa. Voittaja sai

sina. Järjestäjät saivat osallistujilta myös

perinteiseen tapaan RUL:n lahjoittaman

arvokkaita ideoita ja toiveita seuraavan

Seuraava

retkikirveen.

harjoituksen sisällön osalle.

20.9.2014. Se kannattaa merkitä jo kalen-

Vänrikkipäivä

järjestetään

tereihin. Tätä ennen sama organisaatio
Ison

kiitoksen

harjoitus-

Mukana tapahtumaa järjestämässä olivat:

järjestää kaikille reserviläisille avoimen

päivään osallistuneet sekä harjoitus-

Oulun Reserviupseerikerho, Kempeleen

Tuli ja Liike II -toimintapäivän 14.6.2014.

päivän järjestelytehtävissä olleet. Kerä-

Reserviupseerikerho, Haukiputaan Re-

Näistä tapahtumista tulee tietoa MPK:n

tyn

harjoitus

serviupseerikerho, Pohjois-Pohjanmaan

kurssijärjestelmän kautta sekä kunkin yh-

oli erinomainen tai hyvä, harjoituksen

Reserviupseeripiiri, Pohjois-Pohjanmaan

distyksen jäsenposteina.

monipuolisuutta kiiteltiin ja rastit nähtiin

Aluetoimisto sekä Maanpuolustuskoulu-

palautteen

ansaitsevat

perusteella
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Teksti: Sampo Puoskari - Kuvat: Heidi Similä/Puolustusvoimat

Itsenäisyyspäivän
ylennyksiä
Pohjois-Pohjanmaan ylennystilaisuus pidettiin 5.12. Oulussa Madetojan salissa.
Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Jorma Ala-Sankila
luovutti paikalla oleville ylennyskirjat.
Perinteiseen tapaan ylennettäviä olivat

Tasavallan presidentti on

Yliluutnantiksi

onnittelemassa myös aluetoimiston pääl-

ylentänyt seuraavat Pohjois-

Niemi Marko Juhani Tyrnävä

likkö, reserviupseeripiirin ja reserviliäspii-

Suomen sotilasläänin reservin

Pesonen Tommi Matti Anterus Muhos

rin puheenjohtajat sekä reserviläispiirien

upseerit 6.12.2013

Luutnantiksi

toiminnanjohtaja.

Majuriksi

Alenius Kari Petteri Oulu

Tilaisuudessa palkittiin Pohjois-Pohjan-

Haapanen Jarmo Harri Antero Nivala

Juopperi Juho Kustaa Oulu

maan Aluetoimiston standaarilla majuri

Juntunen Kari Juhani Oulu

Jämsä Lauri Viljami Oulu

(res) Kari Ahokas sekä majuri (res) Jari

Lampsijärvi Mihku Juhani Oulu

Maljanen. Ylennettävien kiitospuheen

Kapteeniksi

Lautamo Simo Väinö Johannes Oulu

piti Kari Juntunen.

Harmainen Hannu Onni Samuli Oulu

Orava Joni Eemil Juhani Liminka

Kahilakoski Matti Juhani Oulu

Saarela Tomi Juhani Oulu

Leinonen Paavo Tapio Oulu

Sipola Teemu Tapio Matias Oulu

Saavinen Jyrki Sakari Oulu

Pohjanpoika 3/2013

JUHLAVÄKEÄ
Ylentämistilaisuus Madetojan salilla
on kunnostautuneille reserviläisille
juhlava ja mieliinpainuva tilaisuus.

ONNEKSI OLKOON!
Kapteeniksi ylennettävää Hannu
Harmaista onnittelemassa niin ikään
ylennetyksi tullut, mutta kuvassa vielä
prikaatikenraali, Jorma Ala-Sankila.
Vuoroaan odottavat everstiluutnantti
Kimmo Rajala ja Sampo Puoskari.

Pohjois-Suomen Sotilasläänin
komentaja prikaatikenraali
Jorma Ala-Sankila on ylentänyt

Kersantiksi

Tyni Pasi Henrik Kuusamo

seuraavat reservin aliupsee-

Kaijalainen Kari Antero Liminka

Uusitalo Sami Kristian Ii

ristoon ja miehistöön kuuluvat

Keränen Juha Olavi Pudasjärvi

6.12.2013

Kokko Hannele Tuulia Oulu

Korpraaliksi

Laurila Mikko Olavi Oulu

Kyöstilä Jarkko Sakari Oulu

Ylivääpeliksi

Montonen Juho Dimitri Oulu

Lapinlampi Henri Kalervo Oulu

Rajala Henry Jaakko Vaala

Niemelä Janne Antero Oulu

Mujunen Miika Matti Juhani Kempele

Rautiola Janne Jalmari Oulu

Nikkanen Antti-Tuomas Juhani Oulu

Vääpeliksi

Torvikoski Joonas Petteri Oulu

Niskakangas Antti Veikko Raahe

Bergman Olli-Pekka Oulu

Vasenius Janne Johannes

Otamo Tapio Pekka Sakari Oulu

Heinonen Timo Olavi Oulu

Vilkki Juha Pekka Oulu

Pyykönen Jari Olavi Oulu

Lempinen Juha Toivo Olavi Liminka

Päätalo Sami Markus Oulu

Ojala Matti Tapani Vaala

Alikersantiksi

Raudaskoski Mikko Tapani Oulu

Saarela Antti Olavi Kempele

Ervasti Mikko Matias Pudasjärvi

Salminen Sami Ensio Oulu

Toivonen Janne Antero Oulu

Eskola Veikka Eeronpoika Oulu

Saukko Jukka Tapani Oulu

Helisten Erkki Petteri Oulu

Tampio Tomi Kristian Oulu

Ylikersantiksi

Marttila Veli-Matti Oulu

Nieminen Petri Tapio Oulu

Ollikainen Otso Erkki Olavi Oulu

Ylirajajääkäriksi

Teirikko Ossi Petteri Liminka

Sarajärvi Mika Kalervo Oulu

Pennanen Arttu Simeoni Oulu

Suorsa Jari Einari Oulu
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Kuva: RUL/Saku Liehu

Juhlavuosi 2013

Petteri Närä
Oulun Reserviupseerikerho
Puheenjohtaja

Oulun Reserviupseerikerhon 80v-juhlavuosi ja samalla ensimmäinen
puheenjohtajuusvuoteni alkaa olla lopuillaan. On yhteenvedon ja analyysin aika.
On ollut suuri kunnia toimia Suomen

Näissä kirjoituksissani ja jäsenkirjeissä

lippuvartioineen, seppeleenlaskuineen,

neljänneksi

olen pitkin vuotta tähdentänyt toimintaa

kunniavartioineen

ja

asianmukaisine

peräsimessä ja juuri näin tärkeänä juh-

ja

perinne-esitelmineen.

Aktiivitoiminta

lavuonna. Onneksi töitä ei ole tarvinnut

Tarkoittaako toiminnan korostaminen

on ollut ja tulee olemaan osa aatteemme

tehdä yksin. Kerhollamme on asiantunte-

maanpuolustusaatteen

lykkäämistä

julkisivua. Mielestäni ammuntatoiminta,

va, osaava ja erityisen aktiivinen hallitus.

taustalle, onko aate ja perinteiden kun-

maastotapahtumat, erilaiset koulutukset

Hallitus jäsenineen on toiminut usealla

nioittaminen unohtunut tämän rymiste-

tähtäävät jäsenistömme sotilastaitojen

osa-alueella tehokkaasti. Ensi vuoden

lyn alle, koetaanko tai halutaanko maan-

ylläpitoon, ne ovat myös maanpuolus-

osalta hallitusta tullaan vahvistamaan

puolustusaatteen

olevan

tusaatteen kunnioittamista, aktiivisen

niin, että voimme hoitaa koulutukseen

enemmän hartaampaa toimintaa. En usko

tekemisen tasolla. Näkisinkin kerhom-

ja yhteistoimintaan liittyvät osa-alueet

näin olevan. Toiminnassamme on paljon

me olevan suuri jäsenistömme harras-

entistäkin paremmin.

myös suoraa kunnioituksen perinnettä

tusfoorumi

suurimman

kerhon

kerhon

tarjoamia

aktiviteettejä.

vaalimisen

erilaisine

toimintoineen,
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kenties sen tärkeimmän asian. Kyse-

na vastaan. Paljon on vielä tekemistä

lyyn vastanneista jäsenistämme suurin

ja kehittämistä. Tulossa on syvennetyn

osa kannattaa ja pitää hyvänä ajatuk-

yhteistoiminnan vuosi eri osa-alueilla.

sena tekemäämme yhteistyötä muiden

Erityisesti ammuntojen osalta kerhojen

maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Näke-

välistä yhteistoimintaa tehostetaan, se

myksen mukaan ei ole perusteltua, eikä

tarjoaa jatkossa alueemme yhdistyksille

tehokasta toimia yksin tällä edustamal-

ja niiden jäsenille paremmat mahdolli-

lamme maanpuolustuksen osa-alueel-

suudet osallistua ja harrastaa. Uskon pii-

la. Vastauksissa kuitenkin tähdennet-

rien ampumatoimikunnan työn olevan

tiin, ettei yhteistyötä voida tehdä omaa

hyvä osoitus konkreettisesta yhteis-

upseeriutta ja identiteettiä vaarantaen.

toiminnasta, joka tulee hyödyttämään

Olemme ylpeitä omasta kerhostamme,

kaikkia osapuolia. Kerhomme perin-

se on hieno juttu. Vastaukset piirtävät

netoimintaa tullaan myös syventämään,

suuntaviivoja siitä miten seuraavan hal-

etsimme sen hyviä toteuttamisen muoto-

lituksemme tulee toimintaansa terävöit-

ja jäseniltojen ja jäsenmatkojen kautta.

unohtamatta sitä tärkeintä - maanpuo-

tää - jäsentemme hyväksi. Tästä suuri

lustushenkeä.

kiitos kaikille kyselyyn vastanneille.

Kohta hiljennymme joulun viettoon. Se
on hyvä hetki muistaa kaatuneita so-

Hallituksen toimesta teimme jäsenkyse-

Syyskokouksessa katsottiin puheenjohta-

lyn

jäsenistömme

juuteni jatkuvan myös ensi vuonna. Ha-

kannan ja näkemykset kerhomme toimin-

luan kiittää saamastani luottamuksesta.

Hallituksen puolesta haluan toivottaa

nasta kaikkinensa. Haluan nostaa esille

Otan jatkopestin innolla ja motivoitunee-

kaikille hyvää ja rauhallista joulua.

kartoittaaksemme

Näkisinkin kerhomme olevan suuri
jäsenistömme harrastusfoorumi erilaisine toimintoineen, unohtamatta sitä
tärkeintä - maanpuolustushenkeä.

tiemme sankareita.
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Rokulin

uutisia
Rokuli-maja talvehtii helmikuun loppuun. Maja avataan
perjantaina 28.2.2014
Moni jäsenistämme on jo vieraillut majal-

rintamalta, komentajan kamari, kartta-

nikaatioprojekti valmistuu kaudelle 2014.

lamme,muttasuurinosaeiolevielälöytänyt

huone, sota-ajan lauluja soittava radio

Majan tekstiilit, sängyn peitot, tyynyt,

tätä kerhomme ylpeyden aihetta. Kan-

ja muu rekvisiitta luovat oman mielen-

matot ja verhot ovat vuosihuollossa. Ne

nattaa tutustua www.oruk.fi sivuillamme

kiintoisen tunnelmansa. Kesällä majan

pestään ensi kautta varten. Haluamme

oleviin Rokuli-majan kuviin ja kuvauksiin.

puucee sai uuden raikkaan värin sisäl-

tarjota

Varausikkuna kevään majoituksiin auke-

leen ja hieman rekvisiittaa sinnekin. Ja

ympäristön. Majatoimikunta tekee ma-

aa taas pian vuoden vaihteen jälkeen.

tietenkin

upseerimaja

jalle taas päivityksiä ja uudistuksia

Varaamaan

sivujen

tarvitsee kunnon yhteydenpitovälineet.

alkutalven ja kevään aikana. Nekin, jotka

kautta. Keväiset hiihtomaastot odottavat

Olemme hankkineet kaksi 1920-luvun

jo majalla ovat käyneet, saavat taas jotain

Rokualla.

kenttäpuhelinta saunakamarin ja pirtin

uutta koettavaa.

Olemme entisöineet pirttiin vanhojen

väliseen liikennöintiin, tämä kommu-

pääsee

kerhon

kunnia-arvoisa

aikojen tunnelmaa. Valokuvat ja kartat

Majatoimikuntaan
Haluatko olla mukana kehittämässä majatoimintaamme?
Majatoimikunta etsii aktiiveja mukaan majan kehittämis- ja ylläpitotoimiin. Rokuli tarjoaa kerholaisille ja yhteistyökumppaneille tärkeän
rentoutumispaikan, majan merkitys on suuri ja kasvaa koko ajan.
Emme missään nimessä halua luopua tästä mahdollisuudesta, siksi
majatoiminta tarvitsee vapaaehtoisten panosta. Majatoimikuntaan
kuuluminen myös antaa paljon, siihen kannattaa kuulua.
Tiesithän, että majaa voivat käyttää kaikki kanssamme yhteistyössä
olevat tahot ja maanpuolustus- ja reserviläisyhdistykset. Näistä
asioista lisätietoja antavat majaisäntä Risto Virtanen ja puheenjohtaja
Petteri Närältä email: petteri.nara@oruk.fi.

miellyttävän

majoittautumis-
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Tää oli kivaa!
Tilinpäätös maakuntakomppanian päällikkyydestä
Olo on haikea. Olen saanut palvella kahdeksan vuoden ajan maakuntakomppanian
päällikkönä. Ympärilläni on ollut erinomainen joukko. Olen kokenut monia
ikimuistoisia hetkiä.

Pohjois-Pohjanmaan Maakuntakomppanian päällikkö 2005-2013

Jari Maljanen

ja on vapaaehtoisuus. Minut rekrytoitiin
Eräs ajanjakso reservissä on päättynyt
luovutettuani 12.12.2013 Pohjois-Pohjanmaan
likkyyden

Harvalla reserviläisellä on ollut
samanlaista mahdollisuutta seurata
näköalapaikalta
maakuntajoukkojen
syntyä ja kasvua.

Maakuntakomppanian
nykyiselle

pääl-

varapäällikölle

Juuso Nissilälle. Olen kiitollinen, että
alkujaan

suunniteltu

kolmen

vuoden

pesti venähti peräti kahdeksaksi vuodeksi.
Olen saanut tehdä töitä ihmisten parissa.

Harvalla reserviläisellä on ollut samanlaista mahdollisuutta seurata näköalapaikalta
maakuntajoukkojen syntyä ja kasvua.
Alkuvuodesta

2005

silloinen

Oulun

Sotilasläänin Esikunta sai tehtäväkseen
perustaa maakuntakomppanian, yhden
viidestä pilottiyksiköstä. Maakuntajoukkojen muodostamisen perustana on ollut

kesäkuussa 2005 Maijanlammella tapahtuneen esikuntaharjoituksen yhteydessä.
Samana syksynä muun henkilöstön rekrytointi jatkui erinäisissä maanpuolustusjärjestöjen tilaisuuksissa sekä Hiukka-harjoituksessa. Hiukasta löytyi varapäälliköksi
Esko Silvola ja niin lokakuussa 2005 meidät esiteltiin julkisuudessa. Rekrytointia
jatkettiin ja keväällä 2006 komppanialla,
silloin vielä Oulun Seutukunnan komppanian nimellä, oli ensimmäinen kertausharjoitus.

Maakuntajoukkotoiminta

käynnistettiin

2005 viidellä pilottiyksiköllä, Helsingin
torjuntakomppanialla, Hiidenveden komppanialla Uudellamaalla, Etelä-Pohjanmaan
komppanialla, Pohjois-Savon maakunta-
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Vuonna 2008 kirjoitin PohjanPojan 4/08
numeroon kolmesta ensimmäisestä vuodesta tietämättä että tänään viisi vuotta
myöhemmin arvioisin mennyttä, nykytilaa
ja tulevaisuutta uudelleen. Tässä vaiheessa kehottaisin lukemaan tuon pohdinnan. http://www.pohjanpoika.net. Sieltä
Pohjanpoika-lehdet, Pohjanpoika 2008_4,
”Maakuntakomppanian välitilinpäätös”.

niin silti hakeutumispäätöksen tekeminen
on edelleen vaikeaa. Kesällä viimeksi sain
eräälle hakeutuvalle vakuutella, ettei virka-apuun ryntäillä jokainen arki-ilta.
Tilanne

ei

ole

viidessä

vuodessa

muuttunut lainsäädännön tai asetusten
suhteen.

Osana

puolustusvoimia

PPOHMMAAKKia voidaan käyttää virkaaputehtävissä. Toistaiseksi komppaniaa
tai sen osia ei ole hälytetty tehtäviin,

Vaikka kahdeksassa vuodessa asenteet
ovat muuttuneet myönteisemmiksi ja on
ymmärretty, ettei tässä olla tuhkasta henkiin herättämässä suojeluskuntia ja aseet
ovat pysyneet puolustusvoimien hallussa,

komppanialla

ja

Oulun

mutta

koulutuksella

harjoituksissa

ja

vapaaehtoisissa

hälytysjärjestelmän

testaamisella tilanteeseen on varauduttu.
Koska poliisiorganisaation sisällä ei ole
pohdittu erityisesti maakuntajoukkojen

Seutukunnan

komppanialla. Vuoden 2007 lopulla Oulun

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Seutukunnan komppanian nimi muutettiin
Pohjois-Pohjanmaan

maakuntakomppa-

niaksi. Jokainen pilotti aloitti toimintansa
hyvin yksilöllisistä lähtökohdista. Osalla
päällikkö tai varapäällikkö oli kantahenkilökuntaan kuuluva tai sitten johdossa oli
evp-upseeri. Oulun Seutukunnan komppania oli ainut täysin reserviläisjohtoinen yksikkö. Aktiivipalveluksessa olevan johtajan
tai varusmieskoulutusta antavan yksikön
läheisyys vaikutti myös tila- tai materiaalitukeen ja tiedottamiseen. Aluetoimisto
tarjosi kuitenkin apua ja tukea venyttäen
omia resurssejaan ja saimme kaiken mitä
tarvitsimme. Ympärillämme oleva palkattu
väki eli täysillä mukana.

ÖLJYNTORJUNTAHARJOITUS
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käyttöä virka-aputehtävissä, niin laajem-

massa uudelleen suojeluskuntia. Muistan

maakuntajoukkoihin hakeudutaan vapaa-

pia yhteisiä harjoituksia ei ole ollut. Sen

myös useat kahdenkeskiset keskustelut

ehtoisena, niin yksikköön hyväksyttyjen

sijaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitok-

vapaaehtoistoimijoiden kuten Vapepan

ja sitoumuksen tehneiden taustalta löy-

sen kanssa on ollut kaksi VEH-harjoitusta.

tai SPR:n rivijäsenten kanssa ja heidän

tyy lähes kaikki aselajit ja koulutushaarat.

Näissä harjoituksissa on keskitytty öljyva-

huolensa siitä, että maakuntajoukot as-

Päällikön kannalta tämä voidaan katsoa

hinkojen torjuntaan Perämeren alueella.

tuvat heidän tontilleen. Vuosien varrella

rikkaudeksi, mutta se edellyttää koulutuk-

Mukana on ollut myös muita toimijoita.

olemme kuitenkin nähneet toistemme

sessa ensin joukon ”tasapäistämistä” ja

Pelastuslaitos on panostanut voimakkaas-

roolin enemmän yhdistävänä ja tukevana

vasta sen jälkeen siirtymistä yksikön teh-

ti näihin harjoituksiin niin suunnittelun,

kuin poissulkevana. Esimerkiksi kadon-

tävään sidottuun jalkaväkikoulutukseen.

henkilöresurssien kuin kalustonkin osalta.

neen etsinnässä vapepalaisilla on koke-

Näin tehtiin myös maakuntakomppanias-

Pelastuslaitos on nähnyt maakkilaiset ku-

mus, tieto ja taito. Maakkilaiset voivat

samme. Ensimmäisen ”kovan” harjoituk-

rinalaisina johtamiseen ja johdettavuuteen

tuoda lisää silmäpareja ja valmiin huolto-

sen tavoitte oli rastikoulutuksena kerrata

kykenevänä joukkona, joka voi todellises-

organisaation. Yhtenä esimerkkinä.

ja syventää jalkaväkitaistelijan perustaito-

sa tilanteessa ottaa vastuuta tavallisista
kansalaisista

muodostetuista

ja. Tällä toimella hyvin monikirjavalle jou-

öljyntor-

PPOHMMAAKK muiden maakuntayksiköi-

kolle luotiin perusta yhtenäisen kulttuurin

juntaryhmistä. Olemme tarvittaessa myös

den tavoin on osa puolustusvoimien so-

luomiselle. Tällainen vajaan viikon pikai-

huollollisesti omavaraisia tai huolto voi

danajan joukkoja ja sillä on sa-tehtävä.

nen muuntokoulutus, jolla esimerkiksi

huolehtia muistakin toimijoista.

Toisaalta maakuntakomppania on jouk-

säämiehistä tehtiin rk-miehiä, loi vahvan

ko, jota voidaan käyttää puolustusvoi-

pohjan jatkolle. Vahvuus on myös sitoutu-

Alussa huomio oli siis virka-avussa, ko-

mien muille viranomaisille annettavissa

tiin jaettavassa vaatetuksessa ja jossakin

virka-aputehtävissä. Nämä kaksi lähtökoh-

määrin ajatuksessa, että ollaan perusta-

taa on huomioitu koulutuksessa. Koska

Virka-apuharjoitus
Alueen eristäminen
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neiden hyvin monipuolinen siviilikoulutus

niaristi ovat sellaiset, jotka haluan jakaa

ja ammatillinen osaaminen.

komppaniani, tai siis entisen komppaniani
kanssa.

On sanomattakin selvää, että en julkisesti
arvioi komppanian todellista suoritusky-

On siis menty maltilla eteenpäin ja

kyä, mutta virka-aputehtäviin liittyen

kokonaisuutena tämä pitkä tilikausi on

yksikkö on valmis ja toimintakykyinen

plussalla. Haasteita on edelleen; miehistön

ja sa-tehtävän osalta vastustajan kan-

rekrytointi, sitoutumisen sisäistäminen,

nattaa varoa. Maanpuolustuskoulutusyh-

maakunnassa

distyksen Koulutus- ja tukiyksiköllä (KOTU)

huomioiminen omaehtoisessa toiminnas-

on ollut hyvin vahva rooli PPOHMMAAKK:n

sa muutamia mainiten. Valtakunnallisesti

kouluttajana. Erityisesti KOTU:n huolto on

pidän edelleen tärkeimpänä kehittämis-

mahdollistanut harjoituksissamme huol-

kohteena lainsäädäntöä, joka antaisi var-

tojoukkueemme osallistumisen tasaver-

man toimintaympäristön virka-aputoimin-

taisina kaikille annettavaan koulutukseen.

nalle. Maakkilaisen oikeuksien ja velvol-

Tästä lämmin kiitos kotulaisille. Itsekin

lisuuksien selkeyttämisen lisäksi myös

kotulaisena toivon että voimme edelleen

työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

tukea maakuntakomppaniaa suoritusky-

tulisi läpivalaista.

asuvien

maakkilaisten

vyn kehittämisessä.
Maakuntakomppanian päällikkyys on olSa-tehtävän ja virka-aputehtävän ohella

lut sotilasurani parhain sotakoulu. Se on

Maakuntakomp-

komppanialla on kolmas ohuempi mutta

tarjonnut mahdollisuuden itsensä kehit-

panian päällikkyys

näkyvä osa-alue. Näitä ovat esimerkiksi

tämiseen ja monipuoliseen kouluttau-

tuki maanpuolustusjärjestöjen tilaisuuk-

tumiseen, antanut mittavia johtajakoke-

sissa, veteraanikeräyksiin osallistuminen

muksia, opettanut ihmistuntemusta ja

ja kunniavartiotehtävät. Tämä kansan

paljon muuta, minkä arvon huomaa vasta

parissa näkyminen ja ”aseeton” palvelus

tulevaisuudessa. Parasta on kuitenkin syn-

vaikuttavat alueemme maanpuolustus-

tyneet ihmissuhteet. Päällikkyys jäi, mutta

henkeen. Tämä tulee korostumaan varsi-

ystävyyssuhteita ei oteta pois. Yhteisen

naisen ”sotaväen” kutistuessa Oulussa

kiltamme, Pohjois-Pohjanmaan Maakunta-

parinkymmenen hengen aluetoimistoksi.

joukkojen Killan kautta yhteys säilyy. Kilta

Näinä vuosina minua on huomioitu useilla

on linkki nykyisille ja entisille maakkilai-

huomionosoituksilla. Olen varmasti tehnyt

sille. Lisätietoja löytyy http://p-pmjk.fi/.

työtä niiden eteen, mutta ilman erinomais-

Elokuun lopun koleassa ja pimeässä yössä

ta työvälinettä maakuntakomppaniaani,

metsässä ryynätessäni pääsi huuliltani

en olisi onnistunut. Erityisesti Sotilas-

huuto: ”Tää on kivaa”. Kahdeksan vuoden

ansiomitali ja Rintamaveteraaniliiton kun-

kokemukseni kiteytyi siihen.

on ollut sotilasurani
parhain sotakoulu.
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Mäkelä ja Puoskari RUL:n
Helsingissä 14.12. kokoontunut Suomen Reserviupseeriliiton liittovaltuusto valitsi
äänestyksen jälkeen liiton varapuheenjohtajiksi ltn Aaro Mäkelän Helsingistä ja ltn
Sampo Puoskarin Oulusta.
Liittovaltuuston puheenjohtajana jatkaa

johtajatehtäviä tavoitteli neljä henki-

Sampo Puoskari ja Markus Lassheikki ovat

maj Jorma Kallio Lapualta. Liittoval-

löä, samoin kuin liittovaltuuston vara-

uusia tehtävissään. RUL:n puheenjohta-

tuuston uusi varapuheenjohtaja on maj

puheenjohtajankin pestiä. Jorma Kal-

jana aloittaa 1.1.2014 kapt Mikko Halki-

Markus Lassheikki Kirkkonummelta.

lio valittiin jatkamaan liittovaltuuston

lahti Salosta. Hänet valittiin tehtäväänsä

puheenjohtajana

Aaro

kolmivuotiskaudeksi 2014–2016 mar-

laa-

Mäkelä on toiminut kaksi aikaisempaa

raskuussa Oulussa pidetyssä liittoko-

varapuheen-

vuotta liiton 2. varapuheenjohtajana.

kouksessa.

Liiton
jaa

johtotehtävät

kiinnostusta.

herättivät

Liiton

yksimielisesti.
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n varapuheenjohtajiksi
Liittovaltuuston kokouksessa valittiin myös liittohallitus vuodelle 2014.
Kahdestakymmenestä hallituksen jäsenestä kuusi on uusia tehtävässään
(nimet kursivoitu).
Suomen Reserviupseeriliiton
liittohallitus 2014
Puheenjohtaja kapt Mikko Halkilahti
1. varapuheenjohtaja ltn Aaro Mäkelä
2. varapuheenjohtaja ltn Sampo Puoskari

Liittohallituksen jäsenet
ETELÄ-HÄME: maj Pertti Kokkonen
ETELÄ-KARJALA: kapt Veli-Matti Kesälahti
ETELÄ-POHJANMAA: maj Kari Ratavaara
HELSINKI: maj Sakari Väliahde
KAINUU: kapt Martti Minkkinen
KESKI-POHJANMAA: kapt Kimmo Tastula
KESKI-SUOMI: kapt Santeri Heinonen
KYMENLAAKSO: kapt Pasi Laari
LAPPI: ylil Janne Rahkonen
OPISKELIJAT: ltn Antti Laalahti

PIRKANMAA: maj Jorma Suonio
POHJOIS-KARJALA: kapt Juha Rytkönen
POHJOIS-POHJANMAA: ylil Timo Uusimäki
POHJOIS-SAVO: kapt Simo Jääskeläinen
PÄIJÄT-HÄME: maj Juha Tarnanen
SATAKUNTA: ltn Pekka Elomaa
SUUR-SAVO: kapt Pentti Nuutilainen
UUSIMAA: ylil Jaripekka Turtiainen
VAASA: ltn Peter Norrgård                 
VARSINAIS-SUOMI: kapt Anssi Heikkilä

Toimintasuunnitelma ja

rikkipäivät, jäsenhankinta ja –huolto,

talousarvio hyväksyttiin

ampumatoiminnan turvaaminen ja ke-

muutoksitta

hittäminen sekä liiton uuden strategian
jalkauttaminen.

Puheenjohtajisto
Vasemmalta
Aaro Mäkelä (liiton 1. varapuheenjohtaja), Mikko
Halkilahti (liiton puheenjohtaja),
Jorma Kallio (liittovaltuuston puheenjohtaja) ja
Sampo Puoskari (liiton 2. varapuheenjohtaja).

Viimeksi

mainittuun

Liittovaltuuston kokous hyväksyi toimin-

asiaan liittyy liiton johdon kenttäkierros,

tasuunnitelman ja talousarvion tulevalle

jonka aikana uusi puheenjohtaja Mikko

vuodelle

esittämässä

Halkilahti ja muu liiton johto vierailee

muodossa. RUL:n toiminnan painopis-

kaikissa kahdessakymmenessä reservi-

teet vuonna 2014 ovat toiminta- ja vän-

upseeripiirissä.

liittohallituksen
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Raatteentien jotos
Kuusamon reserviläisten syysjotos suuntautui tällä kertaa Suomussamelle,
Kuivasjärven ja Raatteentien maisemiin.
Teksti ja kuvat: Jarmo Käkelä
Puheenjohtaja Kuusamon reserviläiset

01 Jotos aloittettiin oman lipun pystyttämisellä paikkaan,
josta kaikki jotoksellemme tulevat sen näkevät.

03 Perjantai- iltana pelattiin katkoa jonka mukaan seuraavan aamun kilpailu henkilöiden nimi järjestys määräytyy.

02 Kaikkien saapuessa jotokselle Hemmo Pesonen pitää
aloituspuheen miesten kuunnellessa tarkasti

04 Lauantai-aamuna alkoivat pääkilpailut perinteisesti pis-

tooliammunnalla, johon Harri Väätäinen on jo valmistautunut.

Pohjanpoika 3/2013

05 Tarkin ampuja oli kuitenkin

eläkkeellä olevaa poliisi

06 Puhetta ja porinaa riitti, kun jokainen yritti arvata oikein

Seppo Kyllönen, olisiko työnpuolesta ampumataitokin hyvä.

ja tarkimman lukeman kertoi Kari Käkelä; Kyllä kannatti nojata

Puheenjohtaja Jarmo Käkelä on pääsyt yhteen valokuvaan

pohjoisen mäntyyn ja miettiä tarkasti matkaa. Hemmo Peso-

ja hauskaa näyttää olevan, liekkö puhetta ollut ammunnasta.

nen oli laatinut niin sanotut ” helpot ” tietokilpailu kysymykset

Kuvassa vasemmalta Antti Teittinen , Seppo Kyllönen, Jarmo

Reserviläislehdestä ja tarkimmin lehdet oli lukenut Jouni Hem-

Käkelä , Rauno Hemmilä, Jouni Hemmilä

milä. Päivää oli jo sen verran kulunut että oli myös aika nauttia
Jounin tekemästä hirvikeitosta ja hyvää oli niin kuin aina.

07 Suomusalmen Rajavartioaseman päällikkö Mika Kemp- 08 unnuntaina

aamulla

lähdimme

yhteiskuljetuksella

painen osallistui myös iltaamme ja samalla lahjoitin hänelle

Raatteentien taistelupaikkoja ja muistomerkkejä katsomaan.

muistoksi vierailusta Kuusamo-puukon

Oppaana Raateentiellä oli Erkki Pulliainen

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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09 Hulkonniemi 1939 muistomerkki

11

10 Muistomerkki 1939-1940

Kolmen puun välistä yhteismatkaa arvioimassa. Kuvassa edessä Kari Käkelä
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MP-myymälä

on uudistunut.
Täysin!
Uusi nimi. Uusi ilme.
Uudistettu myymälä.
Uudet verkkosivut.
Uusia tuotteita.
Ja paljon paljon muuta uutta!

JATKOSSA PALVELEMME SINUA NIMELLÄ

Inttistore.ﬁ, Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 HELSINKI, puh. 09 4056 2014, ma‒pe 10‒18, la 12‒16

army

erä

turva

lahjatavara
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Arvoisat

Pohjanpojan lukijat
Eversti Matti Karjalainen
Oulun varuskunnan päällikkö

Kulunut vuosi Oulun varuskunnassa on

tehtävänsä sekä ylläpitää Suomen soti-

toimistot lakkautetaan. Pohjois-Suomeen

ollut kiireinen ja työteliäs, mutta samalla

laallinen

2020-luvulla.

perustetaan entisen neljän aluetoimis-

myös hyvin mielenkiintoinen. Normaa-

Myös syyt uudistusten taustalla lienevät

ton tilalle kaksi uutta, Lapin aluetoimisto

lien työtehtäviemme ohessa suunnit-

jo jokaiselle tuttuja – hintojen nousu, van-

Jääkäriprikaatin alaisuuteen sekä Poh-

telimme ja johdimme mm. maavoimien

heneva puolustusmateriaali ja asevelvol-

jois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto

tämän vuoden suurimman ja tärkeimmän

listen pienenevät ikäluokat. Rahat eivät

Kainuun prikaatin alaisuuteen.

harjoituksen, Rovajärvellä touko-kesä-

yksinkertaisesti enää riitä nykyisellä me-

kuussa järjestetyn Trombi 13 -taistelu-

nolla jatkamiseen.

puolustuskyky

Kuluneen vuoden aikana varmasti jokai-

harjoituksen, johon osallistui lähes 6000

nen muutoksen kohteena olevissa or-

taistelijaa. Trombi13 -harjoituksessa har-

Uudistuksen ensimmäinen konkreettinen

ganisaatioissa työskentelevä on joutu-

joiteltiin maavoimien taistelutapaa 2015

muutos Pohjois-Suomessa on edessä

nut miettimään omaa polkuaan. Vaikka

taisteluosastokokoonpanossa. Harjoitus

ihan näinä päivinä, kun Pohjan ja Kainuun

muutos kirpaisee aina, uskon, että me

täytti sille asetetut tavoitteet ja lisäsi

sotilassoittokunnat lakkautetaan. Myös

kaikki puolustusvoimissa työskentelevät

maavoimien suorituskykyä. Vastaavanlai-

Lapin sotilassoittokunta lakkautetaan ja

ymmärrämme sen tarpeellisuuden. Puo-

sia harjoituksia on tarkoitus järjestää

perustetaan uudelleen 1.1.2014, entistä

lustusvoimissa palvelevien on pitänyt

vuodesta 2015 alkaen.

vahvempana ja muuntautumiskykyisem-

opetella toimimaan organisaatiossa, joka

pänä. Vuoden päästä on edessämme

on jatkuvan muutoksen alla. Se ei aina

Toinen vahvasti kulunutta vuotta värit-

Pohjois-Suomen sotilasläänin, Pohjois-

ole helppoa eikä välttämättä niin mu-

tänyt teema on ollut meneillään oleva

Suomen huoltorykmentin ja Pohjois-

kavaakaan. Vaikka tuleva muutos on var-

puolustusvoimauudistus. Kuten Pohjan-

Suomen

johtamisjärjestelmäkeskuksen

masti painanut henkilöstön mielissä, on

pojan lukijoilla varmasti hyvin tiedos-

lakkauttamiset sekä Lapin ilmatorjun-

esikuntapäällikön ja varuskunnan pääl-

saan onkin, puolustusvoimauudistuksen

tarykmentin

Jääkäripri-

likön näkökulmasta todettava, että työt

tavoitteena on varmistaa, että puolustus-

kaatiin.

aluetoimistokentässä

on Oulun varuskunnassa hoidettu sa-

voimilla on edellytykset ja kyky täyttää

tapahtuu muutoksia, kun nykyiset alue-

malla tinkimättömyydellä, joka meille on

yhdistäminen

Myös
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Korkeatasoinen, vastuunsa tunteva
ja työhönsä sitoutunut henkilöstö on
vahvuutemme. Sen merkitys korostuu
etenkin muutosten keskellä.

aina ollut luonteenomaista. Myllerryksen

on tietysti erittäin tärkeä myös vapaaeh-

Puolustusvoimien puolesta haluan lau-

keskelläkin olemme jopa onnistuneet

toisten maanpuolustusjärjestöjen toimin-

sua parhaimmat kiitokset kuluneesta

parantamaan työilmapiiriä. Henkilöstön

nalle.

vuodesta veteraanijärjestöille, alueemme

yhteishenki on luja ja sitoutuminen

viranomaisille sekä

maanpuolustus- ja

tehtäviin vahvaa. Muutoksen pyrimme

Marraskuun lopussa Poliisi teki päätök-

reserviläisjärjestöille. Lämmin kiitos teille

viemään tarkasti läpi niin, että löydämme

sen keskittää osa Oulun pääpoliisiase-

kaikille, jotka olette toimineet maanpuo-

kaikkien osapuolien kannalta parhaat

man toiminnoista Hiukkavaaraan puo-

lustustyön päämäärien edistämiseksi.

mahdolliset ratkaisut eikä kukaan tunne

lustusvoimilta vapautuviin tiloihin. Se

jäävänsä yksin.

merkitsee hyvin todennäköisesti sitä, että

Kohta pysähdymme hetkeksi ja hiljen-

myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

nymme ansaitusti joulun viettoon läheis-

liittyen

aluetoimisto jää Hiukkavaaraan. Lopullis-

temme kesken. On aika ladata akkuja

saimme tänä vuonna toki hyviäkin uutisia.

ta aluetoimiston sijoituspäätöstä meillä ei

tulevan vuoden varalle. Me pohjoisen

Kesäkuussa kerroimme, että Hiukkavaaran

tämän lehden valmistumiseen mennessä

joukoissa palvelevat katsomme luotta-

harjoitusalue ja ampumaradat säilyvät

vielä kuitenkaan ole. Tämän tilaratkaisun

vaisesti eteenpäin. Korkeatasoinen, vas-

puolustusvoimilla myös puolustusvoima-

synergiaedut tulisivat kuitenkin olemaan

tuunsa tunteva ja työhönsä sitoutunut

uudistuksen jälkeen. Ouluun jäävä Poh-

huomattavat. Sekä poliisi että puolustus-

henkilöstö on vahvuutemme. Sen merki-

jois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto

voimat saisivat käyttöönsä toimivat ja

tys korostuu etenkin muutosten keskellä.

tarvitsee harjoitusaluetta ja ampumara-

hyväkuntoiset tilat. Bonuksena saataisiin

toja

ammuntojen

vielä yhteiskäyttötilat, jotka edesauttaisi-

Toivotan Pohjanpojan lukijoille mitä miel-

sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen

vat helppoa ja luontevaa viranomaisten

lyttävintä joulun aikaa!

ase- ja ampumakoulutuksen järjestä-

yhteistoimintaa. Järjestelyn voi myös

miseen. Myös MPK:n nykyinen toimis-

olettaa säästävän veronmaksajien ra-

Eversti Matti Karjalainen

to ja koulutustilat sijaitsevat alueella.

hoja, kun säästytään mittavalta uudisra-

Oulun varuskunnan päällikkö

Hiukkavaaran harjoitusalueen merkitys

kentamiselta.

Puolustusvoimauudistukseen

kertausharjoitusten,
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Kilpailukutsu
RESUL:n ilma-asemestaruuskilpailut
Mäntsälä 8.–9.3.2014
Paikka

Mäntsälän Monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600

MÄNTSÄLÄ

Ilmoittautumiset

Kirjalliset ilmoittautumiset pii-

reittäin oltava perillä 15.2.2014 mennessä, osoitteella:
Touko Koivisto, Papanapolku 7, 04600 MÄNTSÄLÄ. Sähkö-

Kilpailusäännöt

Kilpailussa noudatetaan SAL:n

posti: touko.koivisto@pp.inet.fi

sääntöjä ja RESUL:n yleis- sekä ilma-asesääntöjä. Ilmasäiliöiden hyväksyntä tarkastetaan. Kilpailijoilla on oltava SAL:n

Osallistumismaksut

kilpailulisenssi tai RES:nampumaharrastusvakuutus.

piireittäin 15.2.2014 mennessä tilille: Mäntsälän OP, FI79

30 € / laji / ampuja maksettava

5282 0120 0249 12, Mäntsälän Reserviupseerikerho ry.
Kilpailun tekninen asiantuntija Tapio Jurvanen

Joukkuemaksua ei ole.

Sarjat

H, H50, H60, H70, H75, H80, D, D50, H16, H18,

Jälki-ilmoittautuminen vain henkilökohtaiseen, jos erissä

H20, D16, D18, D20. Joukkuekilpailussa sarjat H/D ja

on tilaa. Jälki-ilmoittautumismaksu on 40 € / laji. Mak-

H50/D50. Piirin joukkueen muodostava viisi (5) ennen kil-

setaan kilpailupaikalla.

pailua nimettyä ampujaa, joista neljän (4) parhaan kilpailijan neljänkymmenen (40) ensimmäisen kilpalaukauksen

Eräluettelot

tulos lasketaan joukkuetulokseen.

teeseen 22.02.2014. Myös sivuilla: www.resul.fi, www.mant-

lähetetään piireittain pyydettyyn osoit-

salanru.fi ja www.mantsalanurheilijat.fi /jaostot/ammunta.
Ohjelma

Lauantaina 8.3. Ilmakivääri sarja H,

Il-

mapistooli muut sarjat, Sunnuntaina 9.3. Ilmapistooli sarja

Majoitukset Jokainen hoitaa majoituksensa itse. Lähim-

H, Ilmakivääri muut sarjat

mät hotellit ovat Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Lahdessa.
Tiedustelut

Touko Koivisto 0400 623 525 tai Toni

Karlsson 0400 208 255.

Tervetuloa Mäntsälään!
MÄNTSÄLÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY, MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY / Ampumajaosto
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Kilpailukutsu
Reserviläisurheiluliiton talvijotos
Imatra 8.–9.3. 2014
Valtakunnallinen talvijotos ”Vuoksen voitto” järjestetään Imatralla, itärajan välittömässä läheisyydessä.
Jotosjärjestelyistä vastaavat Imatran Reserviupseerikerho
ry ja Imatran Reserviläiset ry yhteistyössä MPK:n EteläKarjalan koulutus- ja tukiyksikön kanssa.
Rastitehtävät ovat Reserviläisurheiluliiton jotossäännön
mukaiset mitaten henkilökohtaisia sotilaallisia ja yleistaitoja sekä partion yhteistoimintaa. Partion koko on kolme
henkilöä ja reitin kokonaispituus on n. 35-40 km. Partiot
kuljettavat mukanaan tarvitsemansa muonan ja varusteet.
Partio- ja henkilökohtaiset varusteet käsketään erikseen
ilmoittautuneille partioille. Jotos on kertausharjoitusrinnasteinen.
Aikataulu
Jotos alkaa lauantaina 8.3.2014 klo 8.30
kilpailukeskuksessa Immolan varuskunnan kuntotalolla.
Partiot lähtevät suorittamaan rastitehtäviä klo 9.00. Jotos
päättyy sunnuntaina klo 13.00 mennessä. Kilpailukanslia
on avoinna lauantaina klo 7.30 alkaen.
Maalissa on osallistumismaksuun sisältyvä ruokailu- ja
saunomismahdollisuus. Lauantai-iltana majoitusalueella
toimii kanttiini.
Ilmoittautumiset
Jotos toteutetaan Maanpuolustuskoulutuksen EteläKarjalan tukiyksikön kurssina. Ilmoittautuminen tapahtuu
MPK: n nettisivujen kautta 7.2.2014 mennessä. Jokaisen
osallistujan on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti MPK:n
järjestelmän kautta.

Osanottomaksu on 155 €/ partio. Osallistumismaksulasku lähetetään yhdelle partion jäsenelle noin kuukautta ennen jotosta.
Ilmoittautumisen yhteydessä jokaista pyydetään ilmoittamaan:
-mihin partioon kuulut ja kuka toimii partion johtajana
-tarvitsetko lainasukset ja saappaat ja jos niin jalkineen
koko
-kuka hoitaa osallistumismaksun (lähetetään sähköpostilla)
Jotoksen osallistujat ja toimitsijat ovat tapahtuman ajan
vakuutettuja MPK: n toimesta.

Yhteystiedot
Sähköposti: imatranreserviupseerikerho@gmail.com
Jotoksen johtaja
Veli-Matti Kesälahti
puh. 0400 012 989
Kilpailun johtaja
Mikko Huolman
puh. 040 757 1869
Linkit
www.mpk.fi
www.rul.fi/imatra
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Kilpailukutsu
RESUL:n Pistooliampumahiihto ja
-sprinttiviestimestaruuskilpailut
Loimaa 15.2.2014
Paikka Kertunmäen hiihtomaja. Oripääntie 32410 NIINIJOKI Opastus: 9 tieltä Mellilästä ja Loimaan rampilta ja
Loimaa-Oripää tieltä.

Osallistumismaksut
30€/kilpailija, viesti 35€/
joukkue Maksu: Loimaan Reserviupseerien tilille FI17
5239 0040 0248 63 31.1.2014 mennessä

Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan
SAL:n sääntöjä ja RESUL:n yleis- sekä ilma-asesääntöjä. Ilmasäiliöiden hyväksyntä tarkastetaan.
Kilpailijoilla on oltava SAL:n kilpailulisenssi tai
RES:nampumaharrastusvakuutus.

Kilpailijoilta vaaditaan voimassaoleva ampumaturvavakuutus. Kilpailuissa noudatetaan RESUL:n voimassaolevia sääntöjä.(sarjassa H55 ja ylöspäin hiihtomatka 5 km).

Kilpailun tekninen asiantuntija Ahti Isosomppi
Sarjat D, D50; H, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65,
H70, Viesti: H/D, H80, H100, H120
Aikataulu
kohdistus klo 9.00 - 9.30 avajaiset klo
9.45, Ensimmäinen startti klo 10.00. Sprinttiviestin
startti 1h viimeisen maaliintulijan jälkeen
Ilmoittautumiset
31.1.2014 mennessä Marko
Silvander marko.silvander@domus.fi Vanha Hämeentie 108, 32200 LOIMAA Ilmoittautumisessa ilmoitettava nimi, sarja, yhdistys, piiri ja sotilasarvo. Kilpailu on
samalla V-S piirin mestaruuskilpailu. Ilmoittautumisessa
mainittava myös osallistuminen tähän.

Majoitukset Loimaan Seurahuone puh. 02 76 365 100
Muista majoitusvaihtoehdoista infoaa varajohtaja.
Tiedustelut
Kilpalujen johtaja Marko Silvander puh. 040-5839349
Kilpailujen varajoht. Tom Säilä puh. 045-1275127
Kilpailujen sihteeri Jukka Salonen 044-7733455

TERVETULOA!
Loimaan Reserviupseerit ry. ja Loimaan Seudun
Reserviläiset ry.
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Kilpailukutsu
RESUL:n Talvikilpailu
Alastaro 16.2.2014
Paikka Alastaron Kirkonkylän ala-aste, opastus LoimaaVirttaa tieltä 213 Alastaron keskustan liittymästä
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan RESUL:n
Talvikilpailujen sääntöjä.
Kilpailun tekninen asiantuntija
Pentti Saario, puh. 02-763 1554
Sarjat H, H40,H50,H60,H70,H75,H80 ja H85 sekä D ja
D50.
Ilmoittautumiset
Piireittäin sähköpostilla lassi.
vatka@suomi24.fi 3.2. mennessä (nimi, sotilasarvo, syntymäaika, sarja ja piiri), tunnus ”Talvikilpailu”.
Osallistumismaksut
Osallistumismaksu 30 €/ kilpailija on maksettava ilmoittautumispäivään 3.2. mennessä
Alastaron Reserviläisten tilille FI31 5005 0950 0838 69,
viitteeksi piirin nimi.

Hiihtotapa perinteinen
Vakuutukset Kilpailijoilla tulee olla voimassaoleva ampumatoiminnan kattava vakuutus..
Lisätiedot
Heikki Pelli, puh. 040 843 0601
Kalevi Suvila, puh. 040 505 5930, kilpailun johtaja

TERVETULOA!
Alastaron Reservinupseerit ry		
Alastaron Reserviläiset ry
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Oulun reserviläisurheilijat
Kuntokalenteri 2014
Sarjahiihto 		
Kiekonmaja		

30.12.2013
Matti Torvela

Sarjahiihto		
Kiekonmaja		

8.1.2014
Matti Torvela

Sarjahiihto		
Kiekonmaja		

22.1.2014
Antero Mikkonen

Sarjahiihto		
Kiekonmaja		

29.1.2014
Toivo Saikkonen

Sarjahiihto		
Kiekonmaja		

5.2.2014
Antero Mikkonen

Pist.ah.mest.kilpailu 12.3.2014
Sankivaara		
Toivo Saikkonen
Mestaruushiihdot 26.3.2014
Kimmoke-talo, Kiiminki
Eero Mikkonen
Pist.aj.mest.kilpailu 21.5.2014
Sankivaara		
Matti Pohjosenperä
Suunnistusmest.kilpailu syyskuu
Oulu-rastit		
Antero Mikkonen

PIIRIN KILPAILUJA
Pistooli ampumahiihto		
Oulainen
Mänttäri

Helmikuu		

Pistooli ampumajuoksu		
Avoin

Toukokuu		

Pistooli ampumasuunnistus
Avoin

Syyskuu		

LIITON KILPAILUJA
Pistooli ampumahiihto		
Loimaa

15.2.2014		

Talvikilpailu				
Alasaro

16.2.2014		

Ampumahiihto			
Sankivaara

22.3.2014		

Ampumasuunnistus			
Sastamala

26.4.2014		

Neliottelu				
Kuhmo

7.6.2014

Pistooli ampumajuoksu		
Kuhmo

8.6.2014		

Hiihdot ovat yhdessä rakennusmestarien kanssa. Pakkasraja on
-18 astetta ja automaattinen varapäivä on seuraava torstai. Kaikki tapahtumat alkavat kello 18.00. Tulokset tulee aina toimittaa
Toivo Saikkoselle, Lokitie 5, 90560 OULU ja puh. 044-343 2078
netti toivo.saikkonen@gmail.com
Kesän aikana järjestetään 3–5 sarjasuunnistukset. Kun osallistuu
vähintään kolmeen tapahtumaan,
niin palkitaan suunnistuksen mitalilla. Tapahtumien aikataulu
selviää, kun Oulu-rastikalenteri valmistuu.
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Kunniamerkit kunniaan
Teksti: Sampo Puoskari

Kuten Jari Maljanen pääkirjoituksessaan

ta

(http://www.inttistore.fi/lahja/kirjat/

sakaan. Poikkeuksen tekee jälleen tam-

mainitsee,

oikeaop-

maanpuolustajan-juhla-ja-seremoniao-

menlehvätunnus, jonka kanssa saa pitää

piseen käyttöön pitää reserviläistenkin

pas.html), jota voi ostaa Inttistoresta, en-

yhtä muuta pinssiä.

kiinnittää huomiota. Juhlistamme merkit-

tisestä Maanpuolustusmyymälästä. Sen

täviä kansallisia tapahtumia tai reser-

toivoisi kuuluvan jokaisen itseään kun-

viläistilaisuuksia puketumalla tummaan

nioittavan reserviläisen kirjahyllyyn.

kunniamerkkien

pukuun ja kunniamerkkeihin, kun niin
käsketään.

Valitettavan

usein

RUK-risti rintaan
Syksyn aikana moni reserviupseeri on ih-

näkee

Järjestöpinssit ovat oma lukunsa. Niitä

metellyt, miksi jotkut meistä pitävät RUK-

kuitenkin, ettei merkkejä kanneta oikein

ei saa kantaa kunniamerkkien kanssa.

ristiä kunniamerkkien kanssa. Reservi-

tai niitä ei kanneta lainkaan.

Ainoan poikkeuksen tekee tammenleh-

upseeriliitto muistuttaa, että kyseessä on

vätunnus. Järjestöpinssejä ei kanneta

sotaoppilaitoksen merkki, jolloin sitä saa

Esimerkiksi oman piirimme eri asteisia

myöskään useampaa kuin yhtä kerrallaan,

ja tulee kantaa vasemman rintataskun

merkkejä ei kanneta yhtä aikaa. Prons-

kun kyseessä on tilaisuus ilman kunni-

päällä kunniamerkkien alapuolella. Nyt

sinen kunniamerkki jää pois, jos kan-

amerkkejä, eli pinssijoulukuusena ei ole

siis viimeistään RUK-risti esille ja val-

tajalle on myönnetty hopeinen kunni-

soveliasta esiintyä reserviläistilaisuuksis-

miiksi seuraavaa juhlatilaisuutta varten!

amerkki. Mitaleita ei myöskään ripusteta
itsenäisesti toisista irrallaan jonnekin
päin vasemmalle puolelle rintaa, vaan
usemman kunniamerkin saajan tulisi kiinnittää tai kiinnityttää mitalit mitaliripaan.

Ohjeita löytyy
Mitalien oikea järjestys on tärkeää. Helpoin tapa on lähettää mitalit Sotainvalidien Kunniamerkkipalveluun (http://www.
sotainvalidit.fi/fi/kunniamerkit/palvelut), joka hoitaa kiinnityksen ja toimittaa
oikean mittaiset mitalirivat.

Yksi yleisimpiä virheitä on kiinnittää mitalit rintataskun laitaan. Oikeaoppiset mitalien kanto-ohjeet löytyvät esimerkiksi
pari vuotta sitten ilmestyneestä Maanpuolustajan juhla- ja seremoniaoppaas-

Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mika Hannula näyttää esimerkkiä kunniamerkkien ja RUK-ristin oikeaoppisesta kannosta tummassa puvussa. ORUK:in puheenjohtaja Petteri Närä ojentamassa kerhon standaaria rinnassaan myös RUK-risti, vaikka
se ei kuvassa näykään. (Kuva: Ari Vuolteenaho)
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Veteraanien
Jouluilllallinen Kempeleessä

Kuvat Pentti Mellenius, teksti Timo Uusimäki

Kempeleen reserviläiset järjestivät perinteisen veteraani- ja reserviläisillallisen
Kempeleen kunnantalon asukastuvalla.

Kempeleen ja Oulunsalon veteraanit oli-

Markku ja Niina Ahola, Risto Pitkälä ja Juho

vat kutsuttuina kunniavieraina. Kuljetuk-

Lukka. Reserviläispiirien tervehdyksen

sista tapahtumaan vastasivat paikalliset

tilaisuuteen toi Majuri.res., toiminnan-

reserviläiset. Maittavan jouluaterian lo-

johtaja Markku Holopainen. Perjantaina

massa saimme kuunnella isänmaallista

29.11.2013 järjestetty illallinen oli osa

musiikkia ja runoja. Esiintyjinä olivat

Reserviläisliiton joulutulet -tapahtumaa.

Ensio Pöyhönen ja Hannele Ahokas.
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Illallisesta nauttimasa Timo Uusimäki,
Markku Holopainen ja Ensio Pöyhönen.

Matti Korjonen ja Meeri Korjonen
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Pohjois-Pohjanmaan
uusi alueupseeri
esittäytyy
Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston alueupseerina toimii
kapteeni Paul Javanainen. Hän aloitti tehtäviensä hoitamisen vuoden 2012 alussa, mutta kriisinhallintatehtävien
vuoksi on täysipainoisesti ollut ”rivissä” vasta syyskuusta
2013.
Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston alue-

tävissä hän on toiminut niin rivikoulutta-

Jalkaväkisektorin vastuulla on jalkaväen

upseerina toimii kapteeni Paul Javanai-

jana, kuin koulutuksen suunnittelijana ja

aliupseereiden erikoistumiskoulutus.

nen. Hän aloitti tehtäviensä hoitamisen

johtajanakin. Merkittäväksi hänen koke-

vuoden 2012 alussa, mutta kriisinhal-

muksensa muodostaa sen laaja-alaisuus

Viimeisimmissä

lintatehtävien vuoksi on täysipainoisesti

nimenomaan jalkaväen kouluttamisessa.

tävissään kapteeni Javanainen toimi

ollut ”rivissä” vasta syyskuusta 2013.

kriisinhallintateh-

EUTM Somalia operaatiossa Ugandassa
Uransa aikana hän on toiminut kotimaas-

koulutusryhmän johtajana ja J7 Training-

Kapteeni Javanainen on kotoisin Kemistä.

sa kouluttajana eri maavoimien perusyk-

esikuntaupseerina. Eri Euroopan Unionin

Hän on naimisissa ja perheellä on kolme

siköissä sissi-, tiedustelu-, jääkäri- ja soti-

jäsenmaiden

aikuista lasta.

laspoliisikoulutushaarojen eri tehtävissä.

koulutusryhmät kouluttivat upseereita,

Samaan aikaan myös reserviläisten kou-

aliupseereita ja miehistöä Somalian hal-

Kapteeni Javanainen on koulutukseltaan

luttaminen tuli tutuksi useissa eri ker-

lituksen

Sotatieteiden maisteri, laajat opinnot hän

tausharjoituksissa.

päätyttyä Somaliaan lähetettiin noin

suoritti Operaatiotaidossa ja taktiikassa.

sotilaiden

joukkoihin.

muodostamat

Koulutusjaksojen

jalkaväkipataljoonan vahvuinen joukko.

Hän on vannoutunut jalkaväkiupseeri ja

Henkilökunnan

kouluttajana

kapteeni

Suomalaisten ”tuotos” oli yksi pataljoo-

taustaltaan kokenut koulutusalan am-

Javanainen on toiminut Maasotakoulussa

nan komppanioista. Palaute Somaliasta

mattisotilas. Koulutukseen liittyvissä teh-

ollessaan

on ollut rohkaisevaa: suomalaisilla opeil-

Jalkaväkisektorin

johtajana.

Pohjanpoika 3/2013

la koulutetut taistelijat ovat menestyneet

koulutuksen. Pedagogisten perustaitojen

taisteluissa erinomaisesti.

opettaminen reserviläisille on vapaaeh-

Kriisinhallintajoukoissa

toisen maanpuolustuskoulutuksen yksi

Oikealla Paul Javanainen

Tehtäviensä punaisena lankana kapteeni

painopisteistä tulevina vuosina. Reser-

Javanainen on pitänyt kouluttamistaitoa.

viläisistä muodostettujen Koulutus- ja

Hyvä kouluttamistaito ja koulutustapah-

tukiyksiköiden kouluttaminen on avain-

Tehtävänsä hyvin osaavat reserviläiset

tuman sisällön ymmärtäminen antavat

asemassa kehitettäessä aina pienene-

yhdessä

perusteet myös koulutuksen suunnitte-

vien koulutusresurssien käyttöä. Asiansa

muodostavat vakavasti otettavan kent-

lulle ja - johtamiselle.

osaavat, pedagogisesti riittävän taitavat

täarmeijan,

KOTU-yksikön reserviläiset ovat kapteeni

toimimaan kotimaan ja sen laillisen yh-

Javanaisen

teiskuntajärjestyksen turvatakuuna.

Tehtävässään

alueupseerina

kapteeni

Javanainen kokee tärkeäksi kouluttaja-

teena.

henkilökohtaisena

tavoit-

kantahenkilökunnan

joka

edelleenkin

kanssa

pystyy
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Pohjois-Suomen
Kiltapiiri ry:n kuulumiset
Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry
Puheenjohtaja Seppo Suhonen

Vuosi on ollut kiltapiirille ja sen jäsen kil-

Kiltapiiri ja sen jäsenkillat olivat toteut-

loille varsin toimelias monine suunnitel-

tamassa monta erilaista koulutustapah-

tuine tapahtumineen. Pääpaino on ollut

tumaa edellisten lisäksi. Merkittävin ja

Merkittävin haaste

MPK:n kursseissa ja Pohjois-Pohjanmaan

näyttävin koulutustapahtuma oli Pohjan

on uuden jäsenrek-

KOTU- yksikkö onkin järjestänyt runsaasti

Pioneerikilta ry:n toteuttama puusilta,

kursseja. Kiltapiirin osalta pääpaino oli

joka rakennettiin Vartiuksessa Kainuun

Suksipartio Sujakan

Rajavartiostolle partioreitille rajan tuntu-

isterin käyttöönotto
vuoden vaihteessa.

ja Pohjanpartion

järjestämisessä. Sujakka meni entisellä

massa.

painollaan, joskin partioita olisi saanut
olla enemmänkin. Pohjanpartio joudut-

Killat ovat osallistuneet aktiivisesti vete-

tiin perumaan vähäisen osanottajamäärän

raanikeräysten toteuttamiseen. Maalis-

vuoksi.

kuussa ja syyskuussa toteutettiin lipas-
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keräys marketeilla varusmiesten voimin

puheenjohtajaksi valittiin Jari Maljanen

ja kiltalaiset huolehtivat kerääjien kuljet-

Pohjan Viestikilta ry:stä kaudelle 2014-

tamisen keräyspisteisiin sekä varusmies-

2015. Muiksi hallituksen jäseniksi valit-

ten huoltamisen ja lippaiden vaihdot.

tiin seuraavat henkilöt: Varapuheen-

Lisäksi toteutimme lipaskeräystä Pohjois-

johtaja

Oulun

Ensi vuodelle kiltapiirin toimintasuun-

Suomen Erämessuilla toukokuussa.

Sotilaspoliisikilta ry 2014-2015, Esko Sil-

nitelmassa on pääpaino edelleen Suk-

vola, Pohjois-Pohjanmaan Maakuntajouk-

sipartio Sujakassa (15.3.2014) ja Poh-

vieraili

kojen Kilta ry, 2014-2015, Heikki Hiltula,

janpartiossa

MPKL:n puheenjohtaja Pauli Mikkola.

Pohjan Prikaatin Kilta ry 2014-2015, Iikka

tapahtumien markkinointiin tulee panos-

Hän kertoi kiltaväelle liiton kuulumisista

Ellilä, Pohjan Pioneerikilta ry, 2014-2015

taa sekä kiltapiirin että MPK:n toimesta.

ja tulevista uusista haasteista jäsenyh-

ja hallituksessa jatkavat Heikki Visti, Kai-

Lisäksi toteutetaan runsaasti erilaisia

distyksissä. Merkittävin haaste on uuden

nuun Prikaatin Kilta ry 2013-2014, jäsen

kursseja, jotka ovat joko sotilaallisia

jäsenrekisterin

Raimo Nurmela, Pohjois-Suomen Tyk-

valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä

vaihteessa. Lisäksi yhteistyöneuvottelut

kimieskilta ry 2013-2014,

Syyskokous

varautumiskoulutusta. Pioneereilla on

jatkuvat veljesjärjestöjen kanssa. Yhtenä

hyväksyi kiltapiirin toimintasuunnitelman

ohjelmassa mm. kalustosilta Liminkaan,

edistysaskeleena tällaiselle yhteistyölle

ja talousarvion vuodelle 2014. Jäsen-

kenttäsilta Kuusamoon Kainuun Rajavar-

oli yhteinen syyskokous viikonloppu

maksu säilytetään entisellään, 20 euroa/

tiostolle sekä silta hiihtoreitille Lumijo-

joka järjestettiin Oulussa marraskuun

kilta ja killan paikallisosasto.

ella. Lisäksi Pohjan Pioneerikilta järjestää

Kiltapiirin

syyskokouksessa

käyttöönotto

vuoden

Ari-Pekka

Huhtaniska,

lopulla. Silloin järjestettiin viiden liiton,

järjestetyssä tilaisuudessa

Vuosi 2014

(30.-31.8.2014).

Näiden

vuotuisen pioneerien pääkoulutustapah-

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

Kiltapiirin uusi lippu naulattiin juhlavasti

tuman Pioneeri- ja suojelujotoksen Pihka

naisten Liiton ja MPKL:n syyskokoukset

23.11.2013 yhdessä Pohjois-Pohjanmaan

2014 Kajaanissa. Koulutustapahtumista

samana viikonloppuna sekä sunnuntaina

Maakuntajoukkojen Kilta ry:n lipun kans-

lisätietoja MPK:n kotisivuilta: www.mpk.

yhteinen valtakunnallinen Maanpuolus-

sa samassa tilaisuudessa PSSLE:n Pohjan-

fi ja sieltä Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu tai

tusjuhla.

salissa. Kiltapiirin lippu oli ensimmäisiä

Lappi.

kertoja esillä maanpuolustusjärjestöjen
Syyskokouksessa valittiin kiltapiirin hal-

yhteisessä

lippulinnassa

24.11.2013

litus vuodelle 2014. Uudeksi kiltapiirin

sekä itsenäisyyspäivänä sankarihaudoilla

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

Kiltapiiri järjestää yhteisen retken MUSEO MILITARIAAN Hämeenlinassa ja Panssarimuseoon

Parolassa.

Ajankohdaksi

retkelle on suunniteltu 12.-13.4.2014.
Retki toteutetaan, jos osallistujia on riittävä määrä Ensisijaisesti mukaan pääsevät pioneerit, tykkimiehet, viestimiehet
ja panssarimiehet. Jos edellä olevia ei ole
tarpeeksi, otetaan mukaan myös muita
reserviläisiä. Ilmoittautumisia voi lähettää Seppo Suhoselle, seppo.suhonen1@
luukku.com.

Pyrimme

omakustanteisen

järjestämään

sotilasmajoituksen

Parolasta.

Yleistä
Pohjois-Suomen Kiltapiiri toivoo killoilta
aktiivista osallistumista yhteisiin tapahtumiin. Samoin Pohjan-poika lehti on nyt
käytettävissä Pohjois-Pohjanmaan alueen kiltojen tiedotuskanavana. Kiltojen

lojen käytöstä saat lisätietoja kiltapiirin

toivotaan tilaavan Pohjanpoika lehden

puheenjohtajalta Seppo Suhoselta, 040-

jäsenilleen, ja käyttävän lehteä omana

552

tiedotuskanavanaan. Lisätietoja saat Sep-

com.

4678,

seppo.suhonen1@luukku.

po Suhoselta. Huomioi myös Pohjanpoika
verkkolehti mahdollisuus tiedottamises-

Jäsenmaksu/jäsenkilta tai killan paikal-

sa, www.pohjanpoika.net.

lisosasto on 20 €/vuosi syyskokouksen 2013 päätöksen mukaan, makset-

Kiltapiirin jäsenkillat voivat käyttää Re-

tava Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry:n tilille:

serviläisjärjestöjen kokoustiloja omien

FI47 5741 3620 4897 21; BIC OKOYFIHH,

kokoustensa pitopaikkana, osoitteessa

tammikuun 2014 loppuun mennessä.

Aleksanterinkatu 13 A 12, 4. kerros, ovisummeri alhaalla. Kokoustiloissa on nyt

Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry toivottaa kai-

käytettävissä nykyaikaiset AV-välineet,

kille jäsenkilloille ja heidän jäsenilleen

kopiokone sekä kahvi- teetarjoilumahdol-

Hyvää Joulua, aktiivista ja toiminnallista

lisuus kertakäyttöastioineen. Kokousti-

Uutta Vuotta 2014!

Seppo Suhonen, Pohjois-Suomen
Kiltapiiri ry:n puheenjohtaja
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Seuraava Pohjanpoika ilmestyy
26.2.2014

