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Kriisiviestintäkoulutuksessa pyrin aina 

käyttämään esimerkkejä aidoista tilanteis-

ta. Nokian vesikriisissä tapahtuneeseen 

herättiin liian myöhään ja annettiin osin 

virheellisiä ohjeita. Jokelan kouluampu-

misessa tiedotus petti pahemman kerran, 

ja kesken kaiken tiedotusvastuu siirrettiin 

toiselle viranomaiselle. Jotenkin jo nämä 

kaksi esimerkkiä kuulostavat tällä hetkellä 

tutuilta.

Vasta tätä kirjoitettaessa Suomen valtion 

ylin johto on herännyt siihen, että Poh-

jois-Suomessa on jo monta viikkoa eletty 

yhteiskunnan vakavassa häiriötilanteessa, 

jota on yritetty hoitaa vähin virkamiesre-

surssein ja vapaaehtoisvoimin. Turvapai-

kanhakijoiden vyöry on aito kriisitilanne 

– siis täällä Suomessa!

Jos muualla maailmassa valtion ylin johto 

olisi saatettu suorassa lähetyksessä nauru-

nalaiseksi, kuten pääministerin Oulun vie-

railulla kävi, esikunnassa oli päitä putoil-

lut. Mutta ei meillä: asia yritetään painaa 

villaisella ja jatketaan, kuin mitään ei olisi 

tapahtunut.

Pohjois-Suomen kiltapiirin puheenjohtaja 

Jari Maljanen kehottaa viisaasti toisaalla 

tässä lehdessä maanpuolustustyössä luot-

tamustehtävissä toimivia olemaan tarkkoja 

siitä, kuinka tätä arkaa aihetta julkisuudes-

sa kommentoi.  Asia on juuri näin. Jokainen 

luottamushenkilö edustaa omalta osaltaan 

yhdistystä, piiriä, liittoa tai muuta katto-or-

ganisaatiota.

Vakavaa on kuitenkin se, että sosiaalinen ja 

valtamedia näyttävät nyt päättävän, mikä 

on yksilön oikea mielipide asiasta. Ollaan, 

kuin olisi olemassa vain yksi oikea mielipi-

de asiasta, josta itsellä ei ole pienintäkään 

henkilökohtaista kokemusta. Tässä ollaan 

pelottavalla tiellä. Monet eivät julkisuu-

dessa kommentoi asiaa lainkaan, jotteivät 

saa rasistin leimaa.

Vaikka olen syntyisin Torniosta, minulla ei 

ole ensi käden tietoa tapahtumista siellä. 

Pääkirjoitus

Sen sijaan Torniossa asuva ystäväni on 

kertonut kiihkottomasti siitä arjesta, mitä 

siellä nyt eletään.  Niitä tositarinoita ei voi 

lukea valtamedioista. Suuret mediatalot 

ovat päättäneet, mikä on totuus ja miten 

kriisistä saa viestiä.

Parhaatkaan vapaaehtoiskentän varautu-

missuunnitelmat eivät valmistaneet mei-

tä tähän. Hälyttävämpää on kuitenkin se, 

että edes viranomaiset eivät ole osanneet 

varautua tähän, poliitikoista nyt puhumat-

takaan. Eilen puolustusvoimille esitettiin 

virka-apupyyntö koskien Tornion pako-

laistulvaa.

Turvapaikkakriisin yleistä vähättelyä, vä-

linpitämättömyyttä, valikoivaa tiedotusta 

ja toiminnan hitautta tullaan lähivuosina 

analysoimaan samalla tavalla, kuin alun 

esimerkkitapauksiani. Virheistä kuulem-

ma oppii. Tilanne on silti mitä suurimmas-

sa määrin yhä päällä. Olemme edelleen 

myrskyn silmässä.

Sampo Puoskari
Puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri
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Tilanne päällä  
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Kuusamon Reserviupseerit juhlivat 

80-vuotista historiaansa 19.9.2015. Juh-

lallisuuksiin kuuluivat hartaustilaisuus 

Kuusamon kirkossa seppeleenlaskuineen 

sankarihaudalle, tervehdysten vastaanotto 

ja pääjuhla seurakuntatalolla sekä illallisti-

laisuus Hotelli Kuusamossa.

Pääjuhla avattiin lippumarssilla; Suomen 

ja Kuusamon Reserviupseerikerhon liput 

saapuivat airuiden saattamina juhlasaliin. 

Juhlaan osallistui lähes sata kerhon jäsen-

tä, yhteistyökumppania ja juhlan esiintyjiä.

Kerhon puheenjohtaja Mika Mankinen piti 

tervehdyspuheen. Mankinen totesi kerhon 

perustamisen tapahtuneen 23.9.1935. 

Vuosien varrella yhteistyötä on tehty eri-

tyisesti Kainuun rajavartioston ja alueel-

Teksti: Seppo Linjakumpu
Kuvat: Ari Salmenkorva

Kuusamon  
reserviupseerikerho   
80 vuotta



Puolustusvoimien tervehdyksen ja 
juhlapuheen piti Kainuun prikaatin 
apulaiskomentaja, eversti Heikki Taavit-
sainen.

Kirkkohartauden ja sankarihautojen 
seppeleenlaskun jälkeen päiväjuhla 
pidettiin Kuusamon seurakuntatalolla.

Juhlassa palkittiin ansioituneita reser-
viupseereita. Pitkäaikainen kerhoaktiivi 
Eero Nevala nimitettiin juhlallisesti 
kerhon kunniapuheenjohtajaksi, josta 
merkkinä hänelle ojennettiin komea 
sotilaskivääri pistimineen.
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listen puolustusvoimien organisaatioiden 

kesken. Kerhon toiminta on ollut kaikkina 

aikoina vahvaa ja jäsenmäärä on vakiin-

tunut reiluun sataan henkilöön. Tänä päi-

vänä kerhon keskeisiä tapahtumia ovat 

kevätjotos ja syksyn veteraanien hyväksi 

tehtävä hirvijahti. Molempiin tapahtumiin 

osallistuu yhteistyökumppaneita ympäri 

Suomea.

Kerho hyvin edustettuna

RUL:n ja Pohjois-Pohjanmaan reserviup-

seeripiirin terveiset toi Sampo Puoskari. 

Hän toi valtakunnallisen liiton terveiset ja 

totesi Kuusamon kerhon olevan tunnettu 

siitä, että Kuusamossa tehdään asioita eikä 

ainoastaan pidetä melua itsestä. Hirvijahti 

ja kevätjotos on huomattu valtakunnallisesti 

merkittäviksi toimintatempauksiksi, jolla jäse-

nistön ja yhteistyökumppaneiden mielenkiin-

toa saadaan ylläpidettyä vuodesta toiseen. 

Pohjois-Pohjanmaan reserviupseeripiirin 

alueella toiminta on voimakkainta Oulussa, 

Kempeleessä ja Kuusamossa. Kaikissa näissä 

on yli 100 jäsentä. Kuusamon kerho on ol-

lut myös aktiivinen toimija järjestötyössä; 

sekä RUL:n että piirin toiminnassa on vah-

va Kuusamon kerhon edustus.

Juhlapuheen piti Eversti Heikki Taavitsai-

nen Kainuun prikaatista. Hän toi puolus-

Jatkuu seuraavalla sivulla.



Tervehdysten tuojat jonottavat onnittelemaan 80-vuotiasta reserviupseerikerhoa.
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Jatkoa edelliseltä sivulta.

tusvoimien terveiset juhlivalle kerholle. 

Puolustusvoimissa on tapahtunut muu-

toksia viime vuosina. Reservin määrää on 

pudotettu 350 000:sta 250.000:een ja 

samanaikaisesti henkilökuntaa 15 000:sta 

12 000:een. Pohjois-Suomen Sotilaslääni 

on lakkautettu ja johtovastuuta reservin 

osalta on annettu Kainuun prikaatille ja 

pohjoisessa Jääkäriprikaatille. Kainuun ja 

Pohjois-Pohjanmaan osalta reserviläis-

asioita hoidetaan  Pohjois-Pohjanmaan 

ja Kainuun aluetoimiston kautta. Kainuun 

prikaati tulee tukemaan alueella tapahtu-

vaa reserviläisten ja veteraanien hyväksi 

tehtävää työtä.

Menneitä muistellen

Kerhon historiikin esitti pääjuhlassa Juhani 

Alatalo. Kerhon ensimmäinen puheenjoh-

taja oli Vihtori Niskala. Kuusamon kerho 

oli ensimmäisten kymmenen perustetun 

kerhon joukossa koko maassa. Toiminta oli 

alkuvaiheessa hyvin vilkasta ja yhteistyö-

tä tehtiin Suojeluskunnan kanssa, olihan 

johtohenkilötkin paikallisesti usein sa-

moja. Sodan jälkeen toiminta jatkui vuon-

na 1948. Voimakkaammin toiminta elpyi 

1952 jälkeen ja mukaan tuli mm. maan-

mittausinsinöörejä sekä opettajia. Kuusa-

mossa alkoi tuolloin isojako ja  kunnassa 

oli noin 70 kansakoulua. 

Pitkäaikaisia puheenjohtajia olivat tuol-

loin Veikko Koskivaara ja Arvo Heikkinen. 

1960-luvun lopussa aloitettiin kevät ja 

syysjotokset, jotka keräsivät mukaan uutta 

aktiivista jäsenistöä. Vuonna 2003 aloitet-

tiin Kuusamon yhteismetsän suosiollisella 

avustuksella Hirvijahdit veteraanien hy-

väksi. Jotokset ja hirvijahti ovat nykyisin 

kerhon tunnetuimmat aktiviteetit. Kerho 

osallistui 1990 luvun puolivälissä Lauri 

Tammen kirjan ”Sodan monet kasvot” jul-

kaisemiseen ja myyntiin. Saaduilla tuotoil-

la vietiin Kiestingin suunnalla taistelleita 

kuusamolaisia veteraaneja retkelle tutus-

tumaan muinaisille taistelupaikoille. Kies-

tingin suunnalle suuntautui myös kerhon 

jäsenten hanke, jossa haettiin Kiestingin 

mottiin jääneitä sankarivainajien jääntei-

tä. Tämäkin tapahtui 1990-luvun lopulla. 

Vuosien varrella kerhoa on johtanut 28 eri 

henkilöä.

Nevalasta kunniapuheenjohtaja

Pääjuhlassa jaettiin kunniamerkkejä ansi-

oituneille jäsenille. Reserviupseeriliiton 

kultaiset ansiomitalit luovutettiin Eero 

Virkkuselle ja Jari Oikaraiselle. Hopeiset 

ansiomerkit luovutettiin Tuomo Hännisel-

le, Kari Tornbergille, Jyrki Vendelinille, Jyr-

ki Kaipaiselle ja Mika Mankiselle. Pronssi-

sen ansiomitalin sai Timo Halonen. Kerhon 

kunniapuheenjohtajaksi nimettiin Eero 

Nevala. Hän on vasta toinen kunniapu-

heenjohtaja kerhon historiassa. Edellinen 

oli nyt jo edesmennyt Arvo Heikkinen.

Juhlassa esiintyivät Kuusamon mieslaula-

jat laulaen kappaleet Suomen laulu, Kau-

nehin maa, Muistoja pohjoisrintamalta 

ja Virsi synnyinmaalle. Kuusamo musiik-

kiopiston Noora Miettinen, sello, ja Kaisa 

Pulkkinen, piano, esittivät kappaleet Keh-

tolaulu ja Finlandia-hymni. Tilaisuuden 

lopuksi laulettiin Maamme ja liput poistui-

vat.





Tapahtumaan kuului luonnollisesti kunniakäynti sankarihaudalla.
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Sotiemme veteraanien Pohjois-Pohjan-

maan pohjoisten jokialueiden seutukun-

nallista kirkkopäivää vietettiin aurinkoise-

na syyspäivänä 13.9.2015 Haukiputaalla. 

Kirkkopäivä on kaikkien veteraanijärjestö-

jen yhteinen hengellinen tapahtuma, joka 

suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Se 

tarkoittaa mm. sitä, että kaikki veteraanit 

voivat tuntea tapahtuman omakseen, eikä 

mukaan lähdetä vain muiden valmista-

maan juhlaan.

Tämän vuoden kirkkopäivän tunnus oli ”Sä 

turvaa maamme vapaus”. Haukiputaalle oli 

saapunut lähes 500 sotiemme veteraania 

ja veteraanien ystävää. Kirkkopäivän aika-

na sotiemme veteraanit tapasivat toisiaan, 

vaihtoivat kokemuksiaan, muistelivat 

menneitä ja puhuivat tämän päivän ajan-

kohtaisista asioista. Tapahtuma antoi jäl-

leen arvosisältöä veteraaneille itselleen ja 

meille, jotka saimme olla heidän kanssaan. 

Ohjelman toteutuksesta vastasi laaja jouk-

ko vapaaehtoistoimijoita sekä henkilöitä 

työelämässä.

Kirkkoa ja puheita

Haukiputaan kirkko on valmistunut 1762. 

Se sijaitsee kirkonkylässä Kiiminkijoen 

rantatörmällä. Kirkko alueineen kuuluu 

Museoviraston valtakunnallisesti merkittä-

vien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 

luetteloon. Kirkonmenojen sanallinen ja 

musiikillinen viesti kirkkomaalari Mikael 

Toppeliuksen raamatullisaiheisten kirkon 

koristelujen äärellä loi mieliinpainuvan 

hartauden. Yhteisessä ekumeenisessa ju-

malanpalveluksessa vietettiin Pyhää Eh-

toollista. Kirkonmenojen jälkeen oli kun-

niakäynti sankarihaudoilla. Seppelpartio 

laski seppeleen Lapin sotilassoittokunnan 

soittaman Narvan marssin luodessa tilai-

suuteen perinteikkään ja aina sykähdyttä-

vän tunnelman.

Kirkkopäivän päätapahtuman jälkeen oli 

varattu runsaasti aikaa Haukiputaan kou-

Haukiputaan
kirkkopäivä  

Teksti: Kari Ahokas 
Kuvat: Markku Holopainen



Päiväjuhlassa esiintyi muun  muassa Hau-
kiputaan mieskuoro.

Haukiputaan kaunis kirkko täyttyi kirkko-
pyhän osallistujista.
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lulla järjestettyyn ruokailu- ja kahvitar-

joiluun. Oulun Sotilaskotiyhdistys oli tar-

joilun toteutuksessa sydämellä mukana. 

Koululla järjestetyssä päiväjuhlassa esiin-

tyivät Lapin Sotilassoittokunta, Haukipu-

taan Mieskuoro, juhlapuheen pitäjä maa-

herra Eino Siuruainen, tervehdysten tuojat 

everstiluutnantti Kimmo Rajala ja Oulun 

kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohta-

ja Matti Roivainen. Nuorten tervehdyksen 

päiväjuhlaan toi Varusmiesliiton puheen-

johtaja Niilo Heinonen. Hänen viestinsä 

sai meidät kaikki vakuuttuneiksi siitä, että 

nuorten keskuudessa on syvä kunnioitus 

ja arvostus veteraanejamme kohtaan. Pää-

tössanat lausui perinteitä kunnioittaen so-

tiemme veteraani, rovasti Jaakko Granlund.

Yhteishenkeä tarvitaan

Otan esille tilaisuuden juontajan, päätoi-

mikunnan puheenjohtaja rovasti Erkki Pi-

rin päiväjuhlan avaussanoissa tilaisuuteen 

ja laajemmin Suomen tilanteeseen erin-

omaisesti liittyvät sanat: Hyväksymällä 

toisenlaisen kulttuuritaustan omaavan lä-

himmäisen vahvistamme omaa identiteet-

tiämme ja sisäistä vapauttamme. Lopuksi 

hän siteerasi marsalkka C.G.E. Mannerhei-

min muistelmien loppulauseet. 

”Eripuraisuus omissa riveissä iskee tuhoi-

sammin kuin vihollisen miekka, ja sisäiset 

riidat aukaisevat oven tulevalle tungetteli-

jalle. Jos pysymme uskollisina itsellemme 

ja kaikissa kohtalon vaiheissa yksimielises-

ti ja järkkymättä pidämme kiinni niistä ar-

voista, jotka tähän päivään asti ovat olleet 

Suomen vapauden perustuksena – isiltä 

peritystä uskosta, isänmaanrakkaudesta 

ja uhrivalmiista puolustustahdosta – niin 

Suomen kansa voi lujasti luottavaisena 

katsoa tulevaisuuteen.”
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SoMa2015 
kokosi naiset yhteen Lapissa

Valtakunnallinen naisille suunnattu SoMa 

2015 -harjoitus kokosi yhteen naisia sekä 

miehiä lähinnä koulutus- ja tukitehtäviin 

ympäri Suomen. Nimenä SoMa tulee So-

tilaskotiliitosta ja Maanpuolustusnaisten 

liitosta, jotka yhdessä Maanpuolustus-

koulutusyhdistyksen kanssa järjestivät jo 

toisen kerran harjoituksen Heinuvaaras-

sa Rovaniemellä. Osallistujia tänä vuon-

na harjoitukseen oli yhteensä noin 150. 

Mukana osallistujissa oli neljä naista Vi-

ron Naiskodukaitsesta, jotka osallistuivat 

eri kurssille tavoitteenaan saada ideoita 

omaan toimintaansa.

Harjoituksessa toteutettiin monipuolisia 

kursseja ja tarjolla oli luonnonmuonaa ja 

maastotaitoja, MSO-etsintää, kurssinjohta-

jakoulutusta, kanttiinitoimintaa poikkeus-

oloissa, itsensä johtamista, Puolustus-

voimien B-ajo-oikeutta ja tiedottamisen 

jatkokurssia. Koulutuksista kokonaan Poh-

jois-Pohjanmaan toimijoiden voimin to-

teutettiin ensimmäisen kerran pelkästään 

naisille suunnattu kurssinjohtajakoulutus.

Teksti: Riitta Törn-Säkkinen 
Kuvat: Maarit Tolonen

Motivaatio kohdallaan

Hanna Kela oli mukana kouluttamassa ja 

oli vaikuttunut kurssilaisten innokkaasta, 

motivoituneesta ja sitoutuneesta asen-

teesta. Hänen mukaansa kurssinjohtaja-

koulutuksessa on annettu palautetta, kom-

mentoitu ja oltu opetuksessa läsnä sekä 

haastettu kouluttajia. Samalla kurssilaisilta 

on löytynyt tervettä itsekritiikkiä ja halua 



Erja Hiltunen ja Hanne Lahtinen

Avajaisten lippulaulu

SoMa2015 
kokosi naiset yhteen Lapissa

laittaa itsensä likoon. Kelan mukaan kou-

lutuksesta erityisen mielekästä teki sen 

jatkotason luonne. ”Kurssilaiset ovat olleet 

kasvamassa kurssinjohtajuuteen, he tietä-

vät mitä haluavat kurssilta ja mitä taitoja 

tarvitsevat tulevissa tehtävissään” Kela ku-

vaili kurssilaisten motivaatiota. 

SoMa -harjoitusta hän piti hienona paikka-

na tutustua uusiin ihmisiin ja verkostoitua. 

Jopa positiivista kurssikateutta oli harjoi-

tuksessa hänen ilmassa, kun kurssilaiset 

vertailivat toisia tavatessaan koulutuksen 

antia.

Maakuntien yhteistyötä

Myös kurssinjohtaja Ari Vuolteenaho piti 

parhaana asiana harjoituksessa henkeä. 

”Sanoinkuvaamaton tunnelma ja tunne 

harjoituksessa, kurssilaisten läsnäolo ja 

sitoutuminen” tiivisti kokenut kouluttaja 

harjoituksen henkeä. Lapin ja Pohjois-Poh-

janmaan välillä on Vuolteenahon mukaan 

tehty paljon kouluttaja- ja kurssiyhteis-

työtä ja tällaisissa harjoituksissa naapuri-

alueen tuki on tärkeää. ”Suuri valtakunnal-

linen harjoitus vaatii paljon tekeviä käsiä 

ja tuntuu luontevalta, että toimijoita on 

monelta alueelta, koska kurssilaisetkin tu-

levat eri puolilta Suomea mukaan.” 

Vuolteenahon mukaan kaikki kurssilaiset 

olivat joko käyneet kouluttajakoulutuksen 

tai toimineet kouluttajatehtävissä. ”Kurs-

silaiset imivät tietoa, läsnä oli uskallusta, 

joukkuehenkeä, itsevarmuutta ja uskallus-

ta. Oli hienoa vetää tällaista kurssia Jukka 

Mannermaan ja Hanna Kelan kanssa ja lä-

hettää pitkin pohjoista Suomea kahdeksan 

uutta kurssinjohtajaa”. Vuolteenaholta kii-

tosta riittää myös kouluttajilleen, joiden 

kanssa yhteistyö oli saumatonta. ”Kyllä täl-

laisessa toiminnassa on ilo olla mukana.” 

mies summaa kokemuksiaan.

Oppia tuleville kursseille

Kurssilaisten joukossa oli myös Poh-

jois-Pohjanmaan naisia. Erja Hiltunen Ou-

lusta ja Hanne Lahtinen Kuusamosta olivat 

hakemassa oppia Kainuun prikaatilla 2016 

järjestettävään valtakunnalliseen HOIKKA 

-harjoitukseen. Odotuksina heillä oli ver-

kostoituminen ja kouluttajuuden vahvistu-

minen. ”Ja sitä on saatu, mitä on tultu ha-

kemaan” vakuuttaa Lahtinen. Sekä Hanne 

Lahtisen että Erja Hiltusen mukaan koulu-

tus on kartuttanut johtamistaitoja ja siitä 

hyötyy myös muualla elämässä.  Lisäksi 

kurssi on ollut innostava ja osallistava sekä 

selkeyttänyt kurssinjohtajan laajaa teh-

täväkuvaa. Hanne Lahtinen koki huikean 

oivalluksen vasta vuosi sitten tajuttuaan, 

ettei MPK:n toiminta ole vain miehille tai 

reserviläisille suunnattua.

 Pidempään Maanpuolustusnaisissa toi-

minut Erja jatkaa, että naiset on hänen ko-

kemuksensa mukaan otettu aina avosylin 

toimintaan mukaan. Molemmilla oli koulu-

tukseen tullessaan kurssinjohtajan tehtävä 

HOIKKA-harjoituksessa tiedossa. Hanne 

Lahtinen toimii maastotaitokurssilla joh-

tajana ja Erja Hiltunen kyberturvallisuus-

kurssin vastaavana.  ”Nähdään vuoden 

päästä Hoikassa” tyytyväiset kurssilaiset 

toivottavat.
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Syksyn suurin uutinen kerhossamme 

on voimakkaasti kasvanut jäsenmää-

rä. Olemme hallituksessa hyväksyneet 

kerhoon jo 116 uutta jäsentä tälle vuo-

delle. Suurin osa näistä kirjattiin kesän 

aikana, ja näistä uusista jäsenistä suu-

rin osa on nuoria vänrikkejä. Tämä on 

todella hieno uutinen.

Rekisterissä meitä on nyt kaikkiaan  

732 Oulun Reserviupseerikerholaista. 

Virallisiin tilastoihin liitto vie jäsen-

maksunsa maksaneet. Viime vuoden 

lopussa virallisia jäseniä oli 572 ja tällä 

hetkellä olemme rahtusen edellä tuota 

tilastonoteerausta.  Uusista jäsenis-

tä RUK:n juuri päättäneet eivät maksa 

jäsenmaksua tälle vuodelle, eivätkä 

siis näy vielä tulevan vuoden vaihteen 

virallisessa jäsentilastossakaan. Siellä 

eivät tule näkymään myöskään mak-

samattomat ja laskunsa unohtaneet. 

Odotan mielenkiinnolla miten tilastot 

muotoutuvat vuoden loppuun ja kuin-

ka saamme kerhon 82. toimintavuoden 

päätökseen.  Meillä on puolustettava-

na Suomen kolmanneksi suurimman 

reserviupseerikerhon asema, mutta 

sitäkin tärkeämpää on toiminnan yllä-

pito ja kehittäminen, joka tapahtuu jä-

senmaksujen turvin kaikkien parhaak-

si. 

Tarkasteltiinpa asiaa sitten virallisen ti-

laston tai rekisterissä olevan kokonais-

määrän kautta, olemme joka tapauk-

sessa todella suuri kerho ja hallituksen 

vastuu jäsenistömme ja kumppanei-

demme suuntaan on sen mukainen. 

Edustamme koko Pohjois-Pohjanmaan 

Reserviupseeripiirin jäsenmäärässä 

noin puolta, vaikka tarkastelisimme lu-

kuja pelkästään maksaneiden jäsenten 

osalta. Voidaan ajatella, että tässäkin 

mielessä meidän tulee olla esikuvalli-

nen kaikessa toiminnassamme. Maan-

puolustushenkisen toiminnan tulee 

olla aktiivista ja sitä on oltava riittä-

västi ja mahdollisimman monipuoli-

sesti.  Meidän tulee olla jäsenyytensä 

lunastaneiden arvoinen.

Arvoisuuden tavoittelussa olemme 

mielestäni onnistuneet, joskin jatkuvan 

Jäsenvyöry

Teksti: Petteri Närä  
Oulun Reserviupseerikerho 

Puheenjohtaja



kehittämisen sarkaa on vielä jatkossa-

kin. Aina voidaan parantaa. Kerhossam-

me työn alla olevat hankkeet tähtäävät 

tähän, ne on valittu toiminnan kehittä-

misen ja ylläpitämisen edellytyksiksi. 

Tällä hetkellä keskitymme parantamaan 

ammuntaharrastuksen ja majatoiminnan 

edellytyksiä. Hankkeet vaihtuvat ja näi-

den painopisteet muuttuvat, vähitellen 

saamme rakennettua entistäkin parem-

man kerhon.

Missä lienee sitten perimmäinen syy 

nyt saavutettuun suureen uusien jäse-

nien liittymismäärään? Olemmeko on-

nistuneet rakentamaan houkuttelevan 

ORUK-brändin ammattitaitoa henkiväs-

tä tapahtumien järjestäjästä, onko oma 

jäsenhankintamme tuottanut hedelmää 

vai onko liiton suorittamat rekrytointi-

tapahtumat RUK:ssa saamamme jäsen-

vyöryn takana? Onko kaupungissamme 

tavallista suurempi reserviupseeripo-

tentiaali? Entäpä onko itäisellä naapu-

rillamme välillisesti sormensa pelissä 

maanpuolustus-tietoisuuden lisäänty-

miselle? Jäsenvyöry lienee kaikkea tätä. 

Pääasia ja suurin ilonaihe kuitenkin on, 

että meitä on jo näin paljon ja pystym-

me vastaamaan suuren jäsenmäärän 

tuomiin haasteisiin. Voimme kaikki olla 

ylpeitä kerhostamme. 

Värikästä syksyä kaikille.

Rokulimajan avoimet ovet ja syystalkoot 3.10.2015
Talkoohenkistä koko perheen ulkoilupäivää 
ja yhdessäoloa on taas tarjolla lokakuun 
alkuun. Pidämme puuhapäivän lauantaina 
3.10. klo 11-17. 

Tämä on myös oivallinen tilaisuus tutus-
tua kerhomme omaan majaan ja samalla 
muihin kerhoaktiiveihin. Totuttuun tapaan 
juomme kahvit, syömme hernekeiton ja 
paistamme makkarat. Lämmitämme myös 
mainion rantasaunamme, josta rohkeim-
mat voivat käydä uimassa. 

Pyyhe ja pefletti mukaan, mikäli rantasaunan 
herkulliset löylyt kiinnostavat. Tähän tapah-
tumaan kannattaa tulla, vaikka yhteiskyyde-
istä sopien.

Ilmoittaudu Petteri Närälle ke 30.9. men-
nessä. petteri.nara@oruk.fi tai telefoonilla 
0407174487. Osaamme varata hernekeittoa 
ja grillimakkaraa riittävästi. 

Ajo-ohjetta ja muuta tietoa majastamme löy-
tyy oruk.fi-sivuilta.

   
-Tervetuloa mukaan-



ORUK syyskauden 
tapahtumia

Sunnuntai-ammuntoja

 
Järjestettävistä sunnuntai-ammunnoista löytyy tietoa 
myös oruk.fi -sivuiltamme:  
http://www.oruk.fi/?page_id=1553

Seuraavat ammunnat:

su 18.10. klo 12:00  
Hiukkavaaran kiväärirata 1/150m, Närä 

su 15.11.klo 12:00  
Hiukkavaaran pistoolirata 3A/25m, Närä 

su 29.11.klo 12:00  
Hiukkavaaran kiväärirata 1/150m, Närä

Muita ammuntoja:

Suosittelemme seuraamaan myös muiden kerhojen 
järjestämiä harjoitusammuntoja ja kilpailuja. Lista 
löytyy osoitteesta:  
pohjanpoika.net/ampumakalenteri

Reserviupseerikerhon avoimet  
keilailun jäsenillat

Jatkamme syksyllä jäseniltojamme keilailun merkeis-
sä, ilman kilpailullista asetelmaa. Tilaisuudet ovat 
avoin myös muiden maanpuolustusjärjestöjen jäse-
nille. Tapahtumat vaativat ennakkoilmoittautumisen 
ratajärjestelyiden vuoksi.  

Ajankohdat ja tapahtumatiedot:                        

Lokakuun keilailut ma 26.10. klo 17:30 - 19:00,  
ilmoittaudu 23.10. mennessä

Marraskuu keilailut ma 23.11. klo 17:30 – 19:00, 
ilmoittaudu 20.11. mennessä

Paikkana toimii Oulun Alppilassa sijaitseva  
Pelixir-keilahalli (Tukkimiehentie 1). 

Ratamaksu on 15 €/rata/tunti. Keilataan pareittain. 
Harjoitusheittoihin ja neljään sarjaan menee aikaa 
noin puolitoista tuntia. Hinta sisältää kengät ja pallot.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan:  
petteri.nara@oruk.fi tai puhelimitse 040 7174487

Tervetuloa keilaamaan!

http://www.oruk.fi/?page_id=1553 
http://pohjanpoika.net/ampumakalenteri 
mailto:petteri.nara%40oruk.fi?subject=


Cooperin testi 12.10.

 
Tarjoamme vielä mahdollisuuden testata ja mitata 
oman kestävyyskunnon taso.

Seuraavassa jäljellä olevia testipäiviä, ilmoittautukaa 
mukaan.

Testit alkavat lämmittelyllä ja sitten varsinaisella 
cooperin juoksutestillä (12 minuuttia). 

Kokonaiskesto testillä noin 45 minuuttia. Ilmoittaudu 
viimeistään 3 vrk ennen testipäivää testin vetäjälle 
sähköpostitse. Testi järjestetään kun vähintään 3 osal-
listujaa on ilmoittautunut.

Varusteiksi riittävät Juoksukengät, sopiva juoksuvaa-
tetus (kelien mukainen) ja esimerkiksi vesipullo tai 
vastaava mukaan. Tarkemmat ohjeet löytyvät ORUK:n 
tapahtumakalenterista

Suorituspaikat ja ajankohta:

Herukka - Ahvenoja -kuntorata: kokoontuminen Rita-
harjussa Ritaväylän varrella olevalla pysäköintipaikalla 
klo 18. Testipäivä:12.10. 

vetäjä: harri.hall@oruk.fi

Tule mukaan toimintamme eturiviin 
 – tilaisuus kerhomme jäsenille 

Vielä tällekin vuotta on mahdollista päästä toimin-
tamme eturiviin mukaan monessa asiassa. Alla olevan 
listan mukaisilla toimintamme osa-alueilla on vielä 
tilaa aktiiveille. 

Lipunkantotehtävät: 
Kerhon omat lipunkantotehtävät mm Itsenäisyyspäivän 
lippulinnassa 
Yhteyshenkilö: ane.ahnger@oruk.fi

Veteraanitoiminta:  
Kerhon yhteistyönä veteraaneille tarjottavat lipunkan-
to-, seppeleenlasku-, hautajaistehtävät, jne. 
Yhteyshenkilö: jarmo.korhonen@oruk.fi

Majatoimikunta:  
Upseeriperinteitämme vaalivaa majatoimintaa ulkoi-
lun, pienen puuhastelun ja grillailun lomassa. Toimin-
taan yhdistyvät koko perheen tapahtumat.  
Yhteyshenkilö: petteri.nara@oruk.fi

Ammunnan toimitsijatehtävät:  
Mahtava tilaisuus päästä ruudinhajuiseen toimintaan 
mukaan. Lukuisat ammunnan tapahtumat, kilpailut ja 
niiden järjestelyt tarjoavat mahdollisuuden toimitsija-
tehtäviin.  
Lisätiedot ja yhteyshenkilö: sampo.mattila@oruk.fi   



Kuntokortti

Reserviläisurheiluliitto (Resul) on 
siirtynyt sähköiseen kuntokortti-
järjestelmään. Jokainen jäsen voi 
merkitä kuntosuorituksensa säh-
köiseen kuntokorttiin osoitteessa 
www.resul.fi.

Reserviläisliikunnan yksi keskei-
nen tehtävä on ylläpitää ja kehittää 

jäsenistönsä maanpuolustustaito-
ja. Maanpuolustustaitoihin kuulu-
vat fyysinen kunto ja kenttätaidot. 
Kenttätaitoja ovat suunnistus-, am-
puma-, kartanluku-, tulenjohto-, 
johtamis- ja vaellustaidot.

Oruk kannustaa jäseniään sään-
nölliseen liikuntaharrastuksen yl-

läpitoon palkitsemalla vuosittain 
aktiivisimmat kuntoilijat.Viisi eni-
ten kuntopisteitä kerännyttä pal-
kitaan vuosittain kevätkokouksen 
yhteydessä. Lisäksi 5 kertaa yli 150 
pistettä keränneet palkitaan mes-
tariluokan mitalilla ja 15 kertaa yli 
150 pistettä keränneet suurmesta-
riluokan mitalilla.

http://www.resul.fi


Tämän vuoden Kokonaisturvalli-
suusmessut järjestettiin Tampereel-
la 4.-6.9.2015. Samalla kaupungissa 
kokoontuivat myös maanpuolustus-
järjestöt erilaisissa kokoonpanois-
saan. 

Suomen Reserviupseeriliiton liitto-
hallitus kokoontui perjantai-iltana ja 
lauantaina oli vuorossa Reserviup-
seeripäivä, johon oli kutsuttu myös 
liittovaltuusto sekä neuvottelukun-
ta. Tapahtumassa puhuivat mui-
den muassa Reserviupseerikoulun 
johtaja eversti Markku Hutka sekä 
nuorten edustajana Opiskelijoiden 
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja 
ja liittohallituksen jäsen Aleksi Iso-
mursu.

Reserviupseeriliitolla, Reserviläis-
liitolla ja Maanpuolustuskiltojen lii-
tolla oli messuilla näyttävät osastot. 
Puolustusvoimien taistelunäytökset 
ulkotiloissa keräsivät kiitosta kaikil-
ta kävijöiltä.

Tampereella messuiltiin

Reserviupseeriedustus Pohjois-Pohjanmaalta: Timo Uusimäki, Sampo Puoskari, Kari Aho-
kas, Markku Holopainen sekä Eero Virkkunen.

Reserviupseeriliiton osastolla kävi vilske ja airsoft-ammuntaa käytiin kokeilemassa in-
nokkaasti.
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Teksti ja kuvat: Sampo Puoskari 
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Tehtävät ja 
toiminta

Timo Kesäläinen  
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö

Pohjois-Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö

Laissa vapaaehtoista maanpuolustukses-

ta todetaan lain tarkoituksessa seuraavaa: 

”Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) 

on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toi-

mii valtakunnallisena vapaaehtoisen 

maanpuolustuskoulutuksen yhteistyö-

järjestönä”. Tehtävät määritetään kolmen 

päätehtävän lisäksi seuraavasti: ” Edellä 

säädettyjen tehtäviensä lisäksi yhdistys 

voi järjestää turvallisuus-, varautumis- 

sekä johtamis- ja kouluttajakoulutusta 

sekä tehdä aloitteita ja toimia muutoinkin 

maanpuolustuksen hyväksi siten kuin sen 

säännöissä määrätään”.

Sotilaskoulutuksen osalta tehtävien täyt-

täminen toimii selkeillä lainalaisuuksilla. 

Yhteistoiminta niin suunnittelussa kuin to-

teutuksessakin Puolustusvoimien kanssa 

luo vankan perustan MPK:n sotilaskoulu-

tukselle ja tukee päämäärän saavuttamis-

ta niin reserviläisten yksittäisten taitojen 

kuin sodan ajan joukkona toimimisen osal-

ta.

Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen 

sisällön ja toteutuksen määrittäminen on-

kin jo haastavampaa. Usein alueellisesti 

paikallisesti rakentuneet yhteistoiminta-

verkot viranomaisten kanssa ohjaavat kou-

lutuksen suuntautumista. Yhä enenevässä 

määrin muutkin kuin Puolustusvoimat ovat 

kiinnostuneet siitä, mitä me koulutamme ja 

mihin kaikkiin toimintoihin yhteiskunnan 

normaaliolojen häiriötilanteissa voisimme 

osallistua erilaisin tukitoimin ja luonnolli-

sesti myös koulutusorganisaationa.

Lähes poikkeuksetta koulutus- ja tuki-

yksiköt omaavat sitoutuneittensa kautta 

kyvyn muonittaa suuria joukkoja, toimia 

lääkintähuollollisissa tehtävissä, osallistua 

järjestyksen valvontaan ja suorittaa kulje-

tuspalveluja. Näitten tukitoimien nopealle 

ja joustavalle käyttöönotolle tulisi luoda 

toimintatapamalli, joka mahdollistaa vi-

ranomaisten tukemisen ilman kuhunkin 

tilanteeseen liittyvää ylimääräistä byrokra-

tiaa. Hyvänä esimerkkinä on mielestäni Va-

pepan ja viranomaisten kesken rakennettu 

toimintamalli.

Toiminnan rakentamisen käynnistäminen 

vaatii tietysti valtakunnallisia linjauksia, 

joilla luodaan perusteet halukkaiden osal-

listumiselle myös työssäkäyvien osalta, 

tarvittaville materiaalisille valmiuksille ja 
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Tehdään turvallisuutta yhdessä.

luonnollisesti nopealle päätöksenteolle 

tukitoimien käynnistämiseksi. Koulutus- ja 

tukiyksikön tehtävä on valtakunnallisten 

linjausten pohjalta rakentaa alueen viran-

omaisten kanssa toiminnalle perusta oman 

vastuualueen erityispiirteet huomioon ot-

taen. Sitoutuneitten osallistumisvalmiuk-

sien kartoitus on yksi tärkeä toiminnan 

valmisteluihin liittyvä tehtävä.

Uskon, että haluamme rakentaa toimin-

taamme tukemaan yhä enenevässä määrin 

eri viranomaisten työtä lisäresursseja vaa-

tivissa erityisesti normaalioloissa tapahtu-

vissa poikkeavissa tilanteissa. Tällaisella 

toiminnalla saadaan myös lisäarvoa kou-

lutukseen käytännön kokemusten kautta. 

Tärkein tehtävä toimia sotilaskouluttajana 

on kirkkaana mielessä, mutta sen toteut-

taminen ei mielestäni sulje pois mahdol-

lisuuksia toimia muiden viranomaisten 

tukena vaan pikemminkin täydentää ja ri-

kastuttaa koulutus- ja toiminta-kenttää. 

Monenlaiset haasteet odottavat meitä. Yh-

dessä olemme valmiita ne kohtaamaan ja 

voittamaan isänmaamme turvallisuuden 

lujittamiseksi ja parantamiseksi.
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Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikön toiminta 2015
syyskuu – joulukuu

Tapahtuma Paikka Aika
Harjoitusammunnat, pistooli ja kivääri Reposelän ampumarata 24.09.2015
Sotilastaitokurssi Oulu, Hiukkavaara 26.-27.09.2015
Ampumaharjoittelu, pistooli Rantsila 30.09.2015
SRA Tuomari kurssi Oulu, Hiukkavaara 03.-04.10.2015
TRA / Ammunta Rantsila 03.10.2015
Toiminnallinen sotilaspistooliammunta Rantsila 04.10.2015
Ampumaharjoittelu, kivääri Rantsila 07.10.2015
Maakuntakomppanian ammunnat Oulu, Hiukkavaara 10.10.2015
Piiripäällikön jotos Rokua 10.-11.10.2015
Ampumaharjoittelu, pistooli Rantsila 14.10.2015
Sunnuntai-ammunnat (kivääri) Oulu, Hiukkavaara 18.10.2015
Ampumaharjoittelu, kivääri Rantsila 21.10.2015
Ampumaharjoittelu, pistooli Oulu Hiukkavaara 22.10.2015
Kuntomarssi, Lokakuu Oulu, Hiukkavaara 24.10.2015
Ampumaharjoittelu, pistooli Rantsila 28.10.2015
Kartta- ja maastoharjoitus, jääkärikomppanian hyökkäys Oulu, Hiukkavaara 30.10.-01.11.2015
Ampumaharjoittelu, kivääri Rantsila 04.11.2015
Ampumaharjoittelu, pistooli Rantsila 11.11.2015
Kouluttajakoulutus 1 Oulu, Hiukkavaara 14.-15.11.2015
Sunnuntai-ammunnat (pistooli) Oulu, Hiukkavaara 15.11.2015
Ampumaharjoittelu, kivääri Rantsila 18.11.2015
Tarkka-ammunnan perusteet Oulu, Hiukkavaara 19.-28.11.2015
Tykkikaluston huolto Oulu, Hiukkavaara 24.11.2015
Ampumaharjoittelu, pistooli Rantsila 25.11.2015
Sunnuntai-ammunnat (kivääri) Oulu, Hiukkavaara 29.11.2015
Kunnialaukaukset Oulu, Linnansaari 06.12.2015
Itsenäisyyspäivän kunniavartiot Pohjois-Pohjanmaa 06.12.2015
Perinne- ja reserviläiskivääriammunta 150m, Kinkkukisa Oulu, Hiukkavaara 19.12.2015
Jouluaaton kunniavartiot Pohjois-Pohjanmaa 24.12.2015

Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö
- PL 119, 90101 OULU / puh. 0400 384 234 / www.mpk.fi/pohjois-pohjanmaa / pohjois-pohjanmaa@mpk.fi –

- Turvallisuutta yhdessä -
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Reserviläisten oma myymälä.

I s ä n m a a n  p u o l e s t a

Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 Helsinki, 09-40562014
inttistore.f i



22 Pohjanpoika 3/2015

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/


Vänrikkipäivä 2015

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin kuudes vänrikkipäivä pidettiin 19.9.2015 Oulun Hiukkavaaras-
sa. Operatiivisesta toteuttamisesta vastasivat Oulun Reserviupseerikerho, Kempeleen Reserviupseeri-
kerho, Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri, MPK, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto sekä 
SPOL-kilta. Tapahtumaan osallistui 70 vänrikkiä ja kouluttajaa.

Päivä aloitettiin Puolustusvoimien luen-

nolla josta siirryttiin Hiukkavaaran am-

pumaratojen maastoon ja paviljongille. 

Maasto-osuuden aloitti Oulun Sotilaspolii-

sikillan toimintanäytös, jossa koira suoritti 

pakoon pyrkivän henkilön kiinnioton.

Tehtävät

Päivän aikana kouluttauduttiin ampumaan 

rynnäkkökiväärillä sekä sotilaspistoolil-

la sovelletussa tilanteessa. Sotilastaitoja 

opeteltiin käytännössä ja teoriassa tu-

lenjohdon ja rynnäkkökiväärin käsittelyn 

osalta sekä tutustuttiin Puolustusvoimien 

kalustoon ilmatorjuntakonekiväärin osalta. 

Rasteina olivat rynnäkkökivääriammunta, 

pistooliammunta, tulenjohto, ilmatorjunta-

konekivääriin tutustuminen sekä rynnäk-

kökiväärin käsittely 

Kilpailu käytiin kahdessa sarjassa. Ammun-



Itkk-rasti Tuomas Lipposen johdolla

Pistoolirasti ja lipastus meneillään
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Teksti: Petteri Närä 
Kuvat: Petteri Närä ja Ari Vuolteenaho

nassa laskettiin pisteet rynnäkkökiväärin 

RK8:sta ja sotilaspistoolin palvelusam-

munnasta ja sovelletusta osuudesta. Ryn-

näkkökiväärin käsittely, purkaminen ja ka-

saaminen oli toinen kilpasarja.

Alueella vieraili myös Sotilaskotiyhdistys 

maukkaine munkkeineen.

Palkitut ja tulokset

Rynnäkkökivääriammunta ja sotilaspistoo-

li, maksimipisteet 400: 1. Anton Mattila 

326 pst, 2. Lasse Majava 313 pst, 3. Tuo-

mas Havela 309 pst.

Rynnäkkökiväärin purkaminen ja kasaami-

nen ja siihen kulunut aika: 1. Samuli Holma 

27,0 sekuntia, 2. Teemu Kähkönen 30,1 se-

kuntia, 3. Joni Syri 31,2 sekuntia.
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Isoja
kysymyksiä

Olemme arjessamme isojen kysymys-

ten edessä. Haasteiksi on noussut 

maamme taloudellinen tilanne ja pa-

kolaisvirrat. Nämä ongelmat heijastu-

vat myös maanpuolustusjärjestöjen 

maailmaan.  Paikallisten kiltojen ja ker-

hojen toimintaan liittojen myöntämät 

varat ovat tulleet Maanpuolustuksen 

Tuen kanavoimana valtion budjetista. 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa 

on mahdollista, että tukea leikataan 

tai se poistetaan kokonaan. Tämä ai-

heuttaisi merkittäviä vaikeuksia yk-

sittäisten kerhojen ja kiltojen toimin-

nassa. Aiheuttavatko pakolaisvirrat 

maanpuolustusjärjestöjen toiminnalle 

jotain, sitä on vielä vaikea arvioida. 

Tullaanko meille esittämään ”tuki-

pyyntöä” vapaaehtoistyöhön?

Pahan päivän varalle vai toimintaan 

Makromaailman haasteet ovat myös 

mikromaailman haasteita. Kuinka yk-

sittäinen kerho tai kilta selviää talou-

dellisesti. Hyvin tai huonosti. Hyvin ne, 

joilla on vuosia kerättyä varallisuutta. 

Huonosti ne, joilla ei ole. Jos liitot eivät 

pysty enää tukemaan entiseen malliin, 

niin edessä voi olla monella kerholla 

tai killalla jäsenmaksujen korottami-

nen tai toiminnan alasajo. Ja jossain 

vaiheessa jäsenmaksujen osalta ki-

pukynnys tulee vastaan ja se näkyy 

jäsenkatona. Ja tälläkin on vaikutusta 

jäsenmaksujen kokonaiskertymään. 

Oravanpyörä.

On myös kerhoja ja kiltoja, joilla on 

tavallista mittavampi varallisuus ja 

toimintasuunnitelman punainen lanka 

on varallisuuden kartuttaminen - ”pa-

han päivän varalle”. Mutta mikä on se 

”paha päivä”? Toivottavasti se ei ole 

niin paha, että raha on menettänyt 

arvonsa. Mielestäni varallisuutta on 

syytä olla lähitulevaisuus huomioiden, 

mutta sen kerääminen ei ole itseisarvo, 

vaan käyttäminen jäsenistön tai tarkoi-

tusperien hyväksi. Tätäkin näkökulmaa 

on syytä tarkastella toimintasuunnitel-

mia laadittaessa.

Perinteitä vai tulevaisuutta

Jäsenistöön liittyvät haasteet. Valitet-

tavan moni kerho ja kilta on ukkoutu-

Teksti: Jari Maljanen
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nut tai ukkoutumassa. Jäsenistön kor-

kea keski-ikä ohjaa ja kapea-alaistaa 

helposti toimintaa. Kun nuoremmat 

eivät saa vastetta odotuksilleen, he ei-

vät lähde aktiivisti mukaan vaan hake-

vat täyttymyksen muiden harrastusten 

parista.

Muuttuvassa ympäristössä on paikal-

laan kerhojen ja kiltojen tehdä itsear-

viointia ja tulevaisuuden suunnan tar-

kastelua. Hallitusten ja toimielinten 

on syytä käydä keskustelua tulevai-

suuden visioista. Mitä tavoittelemme 

ja miten? Vaalimmeko vain perinteitä 

vai haluammeko rakentaa tulevai-

suutta? Mitä jäsenistö haluaa? Miten 

tuohon tarpeeseen vastaamme? Se 

voi edellyttää totutusta luopumista. 

Uusien henkilöiden hakemista uusine 

ajatuksineen toimielimiin.  Jos muutos 

edellyttää sääntöjen muuttamista, niin 

sitten niitä on muutettava. Kriittisen 

tarkastelun jälkeen voi olla perusteltua 

päivittää kerhon tai killan nimi vastaa-

maan tätä päivää. Tai rajata puheen-

johtajan toimikaudet. Määräaikainen 

tehtävä luo paineet antaa parastaan. Ja 

suunnannäyttäjän näkökulma uusiu-

tuu määräajoin.

Pakolaisten kohdalla meillä jokaisella 

on yksilönä omat, joskus hyvin vah-

vatkin mielipiteet. Ne meistä, jotka 

toimimme aktiivisesti maanpuolustus-

järjestöissä, on kuitenkin syytä muis-

taa asemamme edellyttävä asiallisuus. 

Ulkopuolelta katsoen esitetyt mielipi-

teet muodostuvat helposti yleiseksi 

maanpuolustusjärjestöjen kannaksi. 

Turvallisinta on että vältämme aihetta 

toiminnassa. Yksityishenkilöinä oman 

toimintamme ulkopuolella me voimme 

toki käyttää sananvapauttamme, mut-

ta mitä vahvemmin olemme järjestö-

toiminnassa mukana, sitä vahvemmin 

otsassamme on järjestömme leima ja 

kannamme vastuullisuutta 24/7–peri-

aatteella.

Haasteet on voitettavissa. Yhteistyöl-

lä. Eikä se ole vaikeaa, varsinkin kun 

olemme verkostoituneet olemalla 

useiden kerhojen ja kiltojen jäseniä. 

Näkökulmastahan se vain on kiinni.
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Teksti ja kuvat: Sampo Puoskari

Reserviläisurheiluliiton sovelletun reservi-

läisammunnan Suomen mestaruuskilpailut 

järjestettiin 28.7. – 2.8. Oulussa. Järjeste-

lyvastuussa olivat Pohjois-Pohjanmaan 

reserviupseeri- ja reserviläispiirit. Muu-

taman viime hetken poisjäännin jälkeen 

kisaamaan saapui 140 ampujaa, joille ra-

tamestarit Tero Kortetmäki ja Jussi Hiltu-

nen olivat suunnitelleet 12 monipuolista 

rastia. Torstaina ja perjantaina ammuttiin 

toimitsijakisa ja lauantaina ja sunnuntaina 

radalle pääsivät varsinaiset kilpailijat.

Toisen suorituspaikan – Tyrnävän – vetäy-

tyminen kisasta loppuvaiheessa aiheutti 

kilpailun teknisen asiantuntijan Matti Ka-

riniemen mukaan hieman ylimääräisiä jär-

jestelyjä, mutta lopulta kaikki rastit saatiin 

sopimaan Hiukkavaaran ampumaradoille. 

Kariniemen mukaan kolmen rastin mah-

duttaminen 300 metrin kivääriradalle oli 

haastavaa ennen kaikkea aikataulussa py-

symisen kannalta, mutta lopulta kaikki toi-

mi suunnitellusti.

SRA-
mestaruudet  
ratkottiin 
Oulussa



Naisten sarjan ykkönen Paula Takkumäki 
ja kakkonen Taina Ylikangas.

Tulokset on julkaistu ja ilmoitustauluna toimivan kulje-
tuskontin ympärillä käy kuhina.
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Veijo Määttä ampumassa reserviläiskiväärillä

Kilpailun johtaja Asmo Saarela on tyytyväi-

nen kisojen järjestelyihin ja läpivientiin. 

Myös ampujien nettifoorumilla on nähtä-

vissä sama tilanne.  Lauantain sateiselle 

säälle eivät järjestäjätkään voineet mitään, 

mutta sunnuntaina saatiin ampua pouta-

säässä. 

”Yhtään rastia ei jouduttu hylkäämään, 

mikä on hieno juttu”, Saarela kertoo.

Kisoja oli tekemässä noin sata talkoolais-

ta ja toimitsijaa. Talkootyönä rakennettiin 

150 taulutelinettä ja reilut sata seinää, jot-

ka jäivät kisan jälkeen maakunnan ampuji-

en käyttöön. 

Tukea puolustusvoimilta ja MPK:lta

Koska kilpailut järjestettiin puolustusvoi-

mien alueella, majoitus hoitui sopivasti 

vanhassa kasarmirakennuksessa. Sen etu-

na oli myös muun muassa aseenkäsitte-

lytilojen helppo järjestäminen kasarmin 

kellariin.

Kainuun prikaatista apuna oli neljä varus-

henkilöä, jotka avustivat yleisjärjestelyissä 

ja kisan aikana toimivat lääkintä- ja kulje-

tustehtävissä. Lisäksi puolustusvoimilta 

saatiin materiaaliapua. 

MPK antoi kilpailujen järjestelyihin sekä 

itse kisan aikana merkittävää tukea niin 

tilankäytössä kuin työvoimassa. Lisäksi ki-

san toiminnan kannalta elintärkeästä muo-

nituksesta vastasivat MPK:n kotuyksikkö-

läiset.
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Kuusamolaisten 
jäsenretki Sallaan

1.8.2015 klo. 10 vanhan postin aukio. Siel-

lä oli Kuusamon Reserviläisten lähtöpiste. 

Paikalle saapui kahdeksan jäsentämme.  

Jakautuminen kahteen autoon ja nokka 

kohti Rukatunturia.  Rukalta kyytiin noukit-

tiin vielä kaksi jäsentämme lisää. Kättely-

jen jälkeen reput autoon ja matka jatkui.

Sää oli jälleen suosiollinen. Lähes koko ke-

sän sateiden jälkeen oli puolipilvinen kui-

va päivä ja sehän vain nostatti alun perin-

kin korkeaa mielialaa. Puheensorinaa riitti 

koko matkan ajaksi, olihan matkalla paljon 

tuttuja maisemia ja taloja, joista aiheita 

riitti. 

Tarkka määränpäämme oli Sallan sota- ja 

jälleenrakennusajan museo. Pihalla meitä 

olikin jo vastassa Sallan reserviläisten pu-

heenjohtaja  Onkamo sekä kunniapuheen-

johtaja Törmänen, jotka toivottivat kuusa-

molaiset tervetulleeksi ja kävivät nopeasti 

läpi ohjelmamme. 

Siirryimme sisälle museoon ja siellä mei-

tä odotti oppaamme, Mannerheimin ristin 

ritari nro 10 Olli Remeksen poika Martti, 

jonka asiantuntevasta esittelystä saimme 

nauttia läpi talvisodan, jatkosodan ja jäl-

leenrakentamisajan tapahtumat. Mielen-

kiintoista oli kuulla sotien vaiheista Sallan 

rintamalla ja toki laajempaakin tapahtu-

mien kuvausta mukana oli. 

Museossa oli tavaroita kiitettävä määrä, 

joista kenties harvinaisimpia edellä mai-

nittu Mannerheimin Risti nro 10. Esillä 

oli myös sekä suomalaisia että venäläisiä 

sotilaspukuja ja aseita ”Emmasta” ja Suo-

mi-konepistoolista lähtien aina maatalou-

teen ja arkisiin askareisiin liittyviin esinei-

siin, joista osaa en kyllä tunnistanut kuin 

esittelypaperia lukien. Museoon oli raken-

nettu myös keittiö ja koulun luokkahuone, 

jotka olivat sotien jälkeisessä asussaan. 

Sotien jälkeen suomalaiset saivat raskaat 

Teksti: Janne Korva
Kuvat: Jarmo Käkelä, Janne Korva sekä Ulla Parviainen
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sotakorvaukset maksettavakseen ja alue-

luovutuksissa Salla joutui kantamaan an-

karan taakan luovuttaen Neuvostoliitolle 

48 % pinta-alastaan. Sallahan oli ehditty 

jo polttaa lähes täydellisesti kahteen ker-

taan sodan eri vaiheissa. Näistä tapahtu-

mista sekä Sallan jälleenrakentamises-

ta  katsoimme vielä videon, joka antoikin 

hyvän kuvan, siitä kuinka paljon sotien 

jälkeen vaadittiin, jotta pitäjässä elä-

mä oli mahdollista ja kuinka se lähti 

uuteen nousuun. Väkisinkin kierroksen 

päätteeksi tulee ajatelleeksi kuinka 

helppoa ja yltäkylläistä elämä nykyään 

meilläkin on!

Kahvittelun jälkeen siirryimme pihan 

perällä olevaan rakennukseen, jossa 

ensimmäisenä ihastelimme pirtissä sei-

sovaa komeaa uunia. Ja hetkihän siinä 

meni ennen kuin ”piisi” sana tuli mie-

leen  uunin kulmien katsellessa. 

Puheenjohtaja korotti sen verran ään-

tään, että pyysi kaikkia istuutumaan 

pitkän pöydän äärelle, jotta päästiin aloit-

tamaan virallisempaa osuutta. Aluksi hän 

toivotti tervetulleeksi jäsenemme, kansan-

edustaja Ulla Parviaisen, jolle ojennettiin 

reserviläisten baretti.  Ullan pidettyä pie-

nen puheen, hän pääsi puheenjohtajamme 

kanssa aloittamaan erikoisansiomitalien 

jaon neljälle paikalle päässeelle jäsenel-

lemme. Ansiomitalinsa saivat Heikki Airio, 

Jarmo Käkelä, Kari Käkelä sekä Toni Talalai. 

Mitali on myönnetty myös Veijo Määtälle, 

joka ei päässyt paikalle.

Mitalien jaosta selvittyämme jatkoimme 

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Sallan ja Kuusamon reserviläisiä 

Parviainen sekä ansiomitalien saajat
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hieman epävirallisemmalla ohjelmalla, ni-

mittäin tietokilpailulla. Nopeasti kävi ilmi, 

että joko puheenjohtaja oli arvioinut jä-

senten tiedot hiukan yläkanttiin tai sitten 

oli tullut huolimattomasti seurattua ajan-

kohtaisia asioita. No, niin tai näin, kyllä 

sieltä aina joku oikeankin vastauksen sai 

muistin sopukoista kaivettua ja hauskaa 

joka tapauksessa oli!

Seuraavaksi siirryimme ulkosalle ja kävel-

len kiersimme vielä museo ulkoalueenkin, 

jonka mieleenpainuvin esine oli Sallan 

rintamalla ainoan tuhotun panssarivaunun 

tykkitorni, josta olimme tarinaa jo kuulleet 

aiemmin sisätiloissa. Kierroksen päätyttyä 

kiittelimme yhteiskuvien oton jälkeen Sal-

lan Reserviläisiä vieraanvaraisuudesta.

Autoihin jälleen ja matka jatkui. Seuraa-

Leipä miehen tiellä pitää

Antellin 
Saaristolais- ja 
Ruisnappiset

 

va ryhmittyminen tapahtui Sallatunturin 

Tuville, jossa majoitusvastaava kävi kuit-

taamassa mökin avaimet ja sopimassa il-

lallisesta. Mökkiin asettauduttiin hyvässä 

järjestyksessä ja ruokailuun lähtöä odo-

tellessamme katselimme diaesitystä puo-

lustusvoimain lippujuhlasta kesäkuulta 

Oulusta, jossa lippumme oli kantajineen ja 

kuvaajineen mukana. Kuvia oli myös Pyhän 

Ristin kirkon sankarihaudalta sekä lippu-

vartiosta että seppeleenlaskuista. Tärkeitä 

tapahtumia toiminnassamme kaikki.

Ruokailuun! Käsky kuului ja eipä tarvin-

nut asiaa toistaa. Oli nimittäin päivällä jo 

sen verran mittaa, että vähän tukevampaa 

evästä teki mieli jo jokaisella. Seuraamme 

saimme kaksi edustajaa Sallan Reserviläi-

sistä ja vatsojen täyttyessä puheen sorina 

täytti koko pöydän.

Ruokailun jälkeen siirryimme takaisin mö-

kille ja sauna tietenkin piti laittaa lämpiä-

mään hetimiten.  Tovi jos toinenkin siinä 

tietenkin sitten vierähti ennen kuin koko 

joukko oli taas kooolla ja perinteisellä kor-

tin iskullahan iltaa sitten jatkettiin. 

Aamulla reipas joukko oli valmiina yhtei-

selle aamiaiselle ja tietenkin keskustelta-

viin asioihin kuului jälkipelit, perinteisiin 

kuuluva asia sekin. Pienen siivoustyön 

jälkeen joukko pakkautui autoihin ja auton 

keula kohti kotia ja Kuusamoa sai alkaa. 

Seuraavaa reissuakin siinä jo pohdiskeltiin 

ja purettiin tämän reissun antia tuoreel-

taan. Sen verran paljon uutta ja mielenkiin-

toista koettavaa ja nähtävää oli ollut, että 

yhdestä suusta voitiin todeta ”kannatti 

lähteä!”  

Jatkoa edelliseltä sivulta.

http://www.antell.fi/


Sotavahinkosäätiö palkitsi Suomen 
Reserviupseeriliiton esityksestä 
Kuusamon Reserviupseerikerhon 
vapaaehtoisen maapuolustuksen 
hyväksi tehdystä ansiokkaasta työs-
tä. Perusteluissa mainittiin muun 
muassa kerhon järjestämät kevät-
jotokset sekä syksyinen hirvijahti, 
jonka tuotto ohjataan veteraanijär-
jestöille.

Huomionosoituksen  otti vastaan 
Tampereen Kokonaisturvallisuus-
messujen yhteydessä järjestetyssä 
palkintojenjaossa Kuusamon ker-
hon varapuheenjohtaja, lääkintäma-
juri Eero Virkkunen. Kaikkiaan RUL:n 
esityksestä palkittiin viisi henkilöä 
ja yhdistystä.

Kuusamo
palkittiin
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Teksti ja kuva: Sampo Puoskari



Teksti ja kuvat:  
Marko Röntynen, Reservin lääkintäyliluutnantti  

Vuosien hiljaiselon jälkeen aloitettiin kuntoa kohottava liikuntatoimi v.2008 Kempeleen reser-
viläisille. Liikkeelle panevana voimana toimi huoli reservin ja varusmiesten heikosta fyysisestä 
kunnosta. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi kerhon liikuntajaosto. Aktiivinen tukijoiden 
hankinta ja yhteistyö MPK:n kanssa mahdollisti toiminnan.

Vuosien hiljaiselon jälkeen aloitettiin kun-

toa kohottava liikuntatoimi v.2008 Kem-

peleen reserviläisille. Liikkeelle panevana 

voimana toimi huoli reservin ja varusmies-

ten heikosta fyysisestä kunnosta. Suun-

nittelusta ja toteutuksesta vastasi kerhon 

liikuntajaosto. Aktiivinen tukijoiden han-

kinta ja yhteistyö MPK:n kanssa mahdollisti 

toiminnan.

Toiminnan perusajatuksen on kannustaa ja 

mahdollistaa monipuolinen liikunta ympä-

rivuoden jäsenille. Salivuoroilla pelataan 

pallopelejä kuten lentopalloa 2 kertaa vii-

kossa ympäri vuoden. Talvella hiihdetään 

yhteislenkkejä ja kevättalvella on perintei-

nen hiihtojotos Lumikenttien kutsu. Kesäl-

lä on  järjestetty säännöllisesti polkupyörä- 

ja jalkamarsseja. Huolto tapahtumissa on 

tapahtunut jäsenten toimesta. Tarvikkeet 

ja huoltoautot on saatu tukijoilta käyttöön 

tapahtumiin korvauksetta. Talousjaoston 

henkilöt ovat kiitettävästi toiminnallaan 

turvanneet liikuntatoimen taloudellisen 

liikkumavaran.

Hyvä kunto ja terveys kuuluvat olla reservi-

läisille itsestään selvä tavoite. Terveellisen 

ravinnon ja liikunnan terveysvaikutukset 

ovat kiistattomat. Olemme kannustaneet 

Kempeleen reserviläiset 
liikkuvat
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jäseniämme leikkimielisillä kilpailuilla. 

Perusliikunnan kohotuskampanja Puntin 

lenkki käydään 1.5.-31.8. 2 tunnin liikunta-

suorituksesta saa maksimipisteet yhdelle 

päivälle eli 12 pistettä. 10 minuuttia vas-

taa 1 pistettä ja suorituksen minimipituus 

on 30 minuuttia. Reserviläiset ovat pitä-

neet kirjaa liikuntasuorituksista sähköisel-

lä kuntokortilla. Kannustuksella ja valistuk-

sella olemme saanet nostettua sähköisen 

kuntokortin käyttöprosenttia. 

Talviliikunnan versio Puntin lenkistä on 

Markon Hiihtoralli. Olemme aktivoineet 

monella tavoilla sotilaan perustaidon eli 

murtomaahiihdon  tason nousua reservi-

läisten keskuudessa. Jäsenille on järjes-

tetty hiihtokaluston esittelyjä ja hankin-

tailtoja. Säännölliset suksien huolto -ja 

voiteluillat talvikaudella ovat kuuluneet 

jo useamman vuoden ajan ohjelmaamme. 

Markon hiihtorallissa kerätään hiihtokilo-

metrejä 1.1.-31.3. Kilometrit kirjataan ylös 

kuntokorttiin . 1 kilomteri vastaa 1 pistettä 

ja maksimi pisteet päivässä 30 km hiihdos-

ta eli 30 pistettä.  Molemmissa kunnon-

kohotustapahtumissa palkittaan eniten 

pisteitä saavuttanut henkilö ja lisäksi arvo-

taan liikuntaan liittyvä laadukas esinepal-

kinto osanottajien kesken.

Kerhon omien tapahtumien lisäksi jäsenet 

osallistuvat Mpk:n ja puolustusvoimien lii-

kuntatapahtumien toteutukseen. Kerholla 

on useita puolustusvoimien kouluttamia 

liikunnan testaajia. Testaajat ovat sään-

nöllisesti käyneet järjestämässä ja toteut-

tamassa maakuntakomppanian fyysisen 

kunnon testaukset. Testaajat ovat myös 

osallistuneet mm Haasta itsesi- testausta-

pahtumaan ja Suomi mies- tapahtumaan. 

Jäsenemme ovat osallistuneet myös pai-

kallisiin urheilutapahtumiin ja kisoihin ku-

ten lentopalloturnauksiin ja hiihtokilpai-

luihin, Napapiiri hiihtoon, Pertin hiihtoon 

ja Tervahiihtoon.

Toimivaan liikuntatoimeen reserviläisker-

hoissa tarvitaan useita toimivia osa-aluei-

ta. Jotta toiminta lähtee käyntiin tarvitaan 

kaikenikäisiä jäseniä ja toimiva aktiivinen 

kerhon johto. Liikuntajaosto suunnittelee 

ja toteuttaa tapahtumat . Talousvaliokunta 

hankkii varat ja tukijat. MPK:n, PV:n ja oman 

kotikunnan tuki ovat myös välttämättömät 

toimivan järjestelmän luonnissa. Kyky 

koordinoida toiminta ja löytää jäsenistöstä 

vahvuudet ovat jaostojen ja kerhon johdon 

tehtäviä. Kempeleessä ovat kaikki edel-

lä mainitut asiat toteutuneet kiitettävällä 

tavalla. Kerho on saanut valtakunnallista 

tunnustusta yksittäisistä tapahtumista ja 

myös koko kerhon monipuolinen toiminta 

on palkittu valtakunnallisesti.

Tulevaisuudessa pyrimme ylläpitämään 

ja kehittämään toimintaamme. Olemme 

avoimia uudistuksille ja ehdotuksille. 

Suuri haaste on edelleen nostaa jäsenten 

kenttäkelpoisuuta ja saada vielä suurempi 

osa liikkumattomista reserviläisistä mu-

kaan toimintaamme. Ensi vuonna pyrimme 

mm. valistamaan jäseniämme luennoilla 

Ravitsemus ja liikunta. Pyrimme myös jär-

jestämään hiihtokoulun aikuisille Köykky-

rin hiihtokeskuksessa. Annamme tukea ja 

neuvoja myös muille reserviläiskerhoille, 

jotka ovat käynnistämässä tai tehostamas-

sa liikuntatointa.
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KUTSU

Reserviläisliiton piiri-info

Reserviläisliiton piiri-info pidetään Oulussa toimintahuoneistolla
Aleksanterinkatu 13A12 17.10. klo 11.30 alkaen.

Tilaisuus on tarkoitettu piirimme yhdistysten luottamushenkilöille.
Sekä nykyiset että tulevat toimijat ovat tervetulleita.

On erittäin tärkeää, että yhdistyksesi edustaja on paikalla. Näin saamme
tiedon suoraan sitä tarvitseville.

Ilmoita osallistujasi 9.10. mennessä markku.holopainen@mail.suomi.net
tai 040 506 4087.

Järjestökenttä toimii
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Järjestökenttä toimii

KOKOUSKUTSU

Oulun Reserviupseerikerho ry:n syyskokous

Hiukkavaarassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston Pohjansalissa
keskiviikkona 18.11.2015 klo 18:00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat sekä yhdistyksen 
sääntömuutosasia. 

Luennoitsijana on Reserviupseeriliiton II varapuheenjohtaja Sampo Puoskari.
Luennon aiheena “Suomen ilmavoimien lentokoneet toisessa maailmansodassa”

Kokouksen yhteydessä kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

-hallitus-
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KOKOUSKUTSU

Oulun Reserviläistet ry:n syyskokous

Oulun Reserviläistet ry:n syyskokous pidetään  
perjantaina 9.10.2015 klo 18.00  
osoitteessa Aleksanterinkatu 13 A 12.
 
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!
Oulun Reserviläiset ry

Järjestökenttä toimii
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Järjestökenttä toimii

KOKOUSKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan
Reserviupseeripiiri ry
Reserviläispiiri ry

Syyskokoukset lauantaina 21.11. kello 10.00-14.00
Ravintola Lasaretti, Rossi-kabinetti

Klo 10.00-12.00 Piirihallitusten kokous
Klo 13.00-14.00 Piirien syyskokous

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tarjoilujen takia ennakkoilmoittautuminen kokouksiin 15.11. klo 18.00 mennessä 
markku.holopainen@mail.suomi.net tai 040 506 4087

Hallitukset
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VIHANNIN RESERVILÄISET TOIMIVAT

Vihannin Reserviläisten toimintasyksy 2015: 

Harjoitusammunnat tiistaisin klo 18.00 Vihannin ampumaradalla.  

Jäsenten välisen ampuja- cupin 2. osakilpailu  
tiistaina 1.9.2015 klo 18.00 Vihannin ampumaradalla.  
 
Perinnekivääri ( pystykorva), matka 150 m makuulta,  
2 x 5 laukauksen sarjojen yhteistulos lasketaan.  
Kilpailu aseita ja panoksia on paikanpäällä. 
 
Tervetuloa kokeilemaan.

Järjestökenttä toimii
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Kuva: Sampo Puoskari



Seuraava Pohjanpoika ilmestyy
16.12.2015


