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Pääkirjoitus
Sampo Puoskari
Puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri

Merkillinen
mediamaailma
Medialla on suuri valta. Sen syöttämien tie-

turvajoukoista ja reserviläisten aseistami-

tojen avulla ne, jotka eivät ole kulloisenkin

sesta rauhan aikana – siinä onnistumatta.

aihealueen asiantuntijoita, muodostavat

Meillä on jo nyt riittävästi vapaaehtoisia

enemmän lukijoita ja katsojia, tarkoitus py-

oman mielipiteensä asioista. Valitettavasti

maanpuolustustoimijoita MPK etunenässä,

hittää keinot. Lööppejä on saatava hinnalla

entistä useammin käy niin, että kun medi-

joita nykyisestään terävöittämällä voimme

millä hyvänsä. Median moraali hämärtyy ja

aväellä itsellään ei ole asiantuntemusta, se

tarjota halukkaille vapaaehtoisille miele-

lopulta siihen on helppo sekoittaa suora-

yrittää muokata yleistä mielipidekenttää

kästä toimintaa. Eihän maakuntajoukkoi-

naista disinformaatiota.

omilla tulkinnoillaan.

hinkaan ollut sellaista tunkua, kuin aluksi
luultiin.

Näin kävi vastikään, kun julkisuuteen vuosi

Ei liene vaikea arvata, kuka hyötyy tahallisista ja tahattomista väärintulkinnoista ja

tieto siitä, että puolustusvoimat on suun-

Mistä näissä tulkinnoissa ja kyseenalaisis-

kyseenalaisten asioiden esiinnostamisis-

nitellut tiedottavansa reserviläisille hei-

sa päänavauksissa on kyse? Lehdistö kaik-

ta. Samaan aikaan perinteinen ja toimiva

dän sijoituksistaan ja kartoittavansa hei-

kialla maailmassa on ahdingossa. Lehtien

vapaaehtoinen maanpuolustustyö ei toi-

dän siviiliosaamistaan. Tämä tulkittiin heti

tulonmuodostuksessa paperilehtien tilaa-

mittajia kiinnosta. Pitkäjänteinen maakun-

siten, että Suomi reagoi maailmantilantee-

jat ovat edelleen yksi tärkeimpiä tulonläh-

nallinen ja kansallinenkaan työ eivät saa

seen valmistautumalla sotaan. Kuitenkin

teitä, ja kun tilaukset ja mainostulot koko

palstatilaa.

kyseessä olisivat toteutuessaan toimet,

ajan vähenevät, karsivat lehtitalot ja muu

joita me aktiivireserviläiset olemme pe-

media toimituskuntaansa.

räänkuuluttaneet jo vuosikausia.

Siitä huolimatta kiitos kuuluu kaikille teille, jotka kuluvana vuonnakin olette tätä

Asiantuntevien toimittajien määrä siis vä-

työtä pyyteettömästi tehneet. Uusi vuosi

Toisena esimerkkinä muuan ”asiaohjelma”

henee. Kun median täytyy saada vähene-

tarjoaa jälleen uudet haasteet. Silmäilkää

yritti herättää henkiin keskustelun kodin-

ville julkaisuilleen ja ohjelmilleen entistä

uutisointeja kriittisin mielin.

4

Pohjanpoika 4/2014

Maanpuolustusnaisten Liiton PohjoisPohjanmaan piiri ry sai oman lipun
Teksti: Hannele Salmi,
Maanpuolustusnaisten Liiton Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja
Kuvat: Markku Holopainen

Marraskuun 22. päivänä vietettiin juhlava lipunnaulausjuhlaa Oulun Rauhalassa. Lipun hankkiminen oli ollut jo pitkään
harkinnassa piirille, mutta nyt kun liittomme toivoi jokaisessa piirissä pidettävän 10-vuotisjuhlatapahtuman, panimme
asian vireille. Maanpuolustusnaisten Liitto
ry itsessään koostuu kahdesta aiemmasta
yhdistyksestä eli Suomen naisten Maanpuolustusjärjestö ry:stä ja Suomen
Maanpuolustusnaisten Liitto ry:stä. Näillä
kahdella liitolla oli kummallakin jo pitkät
perinteet, kunnes uuden yhdistetyn Maanpuolustusnaisten Liitto ry perustaminen
tapahtui 13.11.2004. Juuri tästä syystä
myös valitsimme marraskuulle juhlapäivämme ja saimmekin viettää sitä iloisissa
sekä juhlavissa tunnelmissa.
Kaikki piirimme yhdistyksien puheenjohtajat olivat mukana, sekä myös entiset puheenjohtajat. Kutsuvieraita oli eri
yhteistyöjärjestöistä ja kaikilla piirin yhdistysten jäsenillä oli mahdollisuus tulla
mukaan tilaisuuteen. Musiikista vastasi
Sanna Smolander ja lipun vihki käyttöön

Ensimmäisen naulan lippuumme naulasi Helmi Tervo Pudasjärveltä. Hän on piirimme
kunniajäsen ja sotiemme veteraani.
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Tilaisuudessa muistettiin pitkäaikaisia piirihallituksen jäseniä Perinneliiton mitaleilla. Mitalin saivat Arja Vuori ja Sirkka Rousu. Onnittelemassa Tuula Matilainen ja Hannele Salmi.

kappalainen

Seija

Helomaa

pitämällä

pellavan merkitsevän kasvia joka kuvastaa

puolesta Tuula Matilainen ja onnittelut

pitkän kauniin maanpuolustushenkisen

sitkeyttä, kauneutta, kestävyyttä ja taipuu

sekä kunniamerkkien kiinnittämisen teki

puheen. Leena Mikkonen avasi tilaisuuden

moneksi

yhdistysten

piirin puheenjohtaja. Tilaisuus päättyi

tervehdyssanoilla ja lippumme naulat kiin-

naisetkin. Lisäksi lipussa on Suomen lipun

komeaan maakuntalauluun ja talon juh-

nittyivät naulaajien vuoroittaisilla vasaran

sinistä pohjavärinä ja kuusi valkoista kärp-

lapöydän antimien nauttimiseen.

lyönneillä hyvin.

pää. joiden heraldiikassa kerrotaan merkit-

kuten

piirimme

sevän puhtauden symbolia.

Piirimme on nyt saanut uuden lipun ja

Kukka ja kärppiä

toive onkin, että se olisi mahdollisimman

Ansiomitalit ansioituneille

monessa tapahtumassa

Lippu on valmistettu Tampereella ja sen

esillä
muistettiin

myös

piirin

jokaisen

yhdistyksemme

toimitti meille Suomen Heraldiikkakeskus

Tilaisuudessa

piiris-

käytettävissä samalla näin kuvaten piirin

Taitolippu, lippumme aihe on pellavankuk-

sämme pitkään toimineita kahta henkilöä,

vireää isänmaalista toimintaa. Saimme

ka joka on asetettu kauniille siniselle

Arja Vuorta ja Sirkka Rousua

myös vietettyä liittomme 10-vuotisjuhlaa

pohjalle ja sen yhdessä kulmassa on kuusi

Maanpuolustusnaisten perinneyhdistyks-

muistorikkaasti näin talven pimeimpänä

valkoista kärppää, ne viestivät että lippu

en kunniamerkillä. Kunniamerkit luovutti

aikana.

on Pohjois-Pohjanmaalta. Kerroin itselleni

perinneyhdistyksen
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Kainuun prikaati

ASENTO 15
Teksti ja kuvat:
Satu Hujanen
tiedottaja, Kainuun prikaati

Pääesikunnan julkistaessa muutama vuosi sitten puolustusvoimauudistuksen toimenpiteet vuoden
2015 alkuun mennessä, Hoikankankaalla Kajaanissa huokaistiin todeten, ettei muutos juuri vaikuta
toimintaan Kainuussa. Kuinka väärässä tuolloin olimmekaan!
Ensi vuoden alusta Kainuun prikaati muut-

men viestipataljoona (viesti).

hitämme puolustusvalmiutta ja tuemme
muita viranomaisia kalustolla, henkilöstöl-

tuu yhden maakunnan - Kainuun - varuskunnasta neljän maakunnan sotilasviran-

Varusmiesten määrä ja rekrytointialue py-

lä ja erikoisosaamisella. Osa henkilöstös-

omaiseksi. Toiminta-alue reilun 80 000

syy entisellään, sillä jo tähän saakka Kai-

tämme palvelee vuosittain kansainvälisis-

asukkaan Kainuusta kasvoi 1,6 miljoonan

nuun prikaati on saanut koulutettavansa

sä kriisinhallintatehtävissä.

asukkaan ja 72 kunnan laajaksi Väli-Suo-

maanpuolustushenkisiltä alueilta Pohjan-

men alueeksi. Kainuun prikaati näkyy nyt

maalta, Pohjois-Savosta, Kainuusta ja Poh-

aluetoimistojensa ansiosta Kajaanin lisäksi

jois-Karjalasta. Vuosittain palveluksensa

konkreettisesti Oulussa, Kuopiossa ja Joen-

aloittaa noin 2000 alokasta kahdesti vuo-

Henkilöstömärältään prikaati on Kajaanin

suussa.

dessa Hoikankankaalla.

kolmanneksi suurin työnantaja. Hoikan-

Prikaati työllistää

kankaalla työskentelee karkeasti 450 hen-

Ykköstehtävä kouluttaminen
Päätehtävänä on edelleenkin varusmiesten ja reserviläisten kouluttaminen, josta
jälkimmäisen volyymiä kohotetaan tänä
vuonna kohti takavuosien tasoa: vajaa
kaksi tuhatta reserviläistä saa virkistävän
kertausharjoituskutsun postilaatikkoonsa.
Kouluttavat joukkoyksiköt ja aselajit säilyvät: Kuopion huoltopataljoona (huolto),
Kainuun jääkäripataljoona (jalkaväki), Pohjan pioneeripataljoona (pioneeri), Kainuun
tykistörykmentti (tykistö) ja Pohjois-Suo-

Koulutuksen lisäksi ylläpidämme ja ke-

kilöä ja aluetoimistoissa yhteensä noin 50
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henkilöä. Lisäksi eri toimijat Hoikankan-

ti-Ruka Urheiluakatemian tiiviin yhteistyön

dan Oulussa. Tykistö matkaa edelleen vuo-

kaalla - Leijona Catering, Puolustushallin-

tukemana seuraavissa lumilajeissa: maas-

sittain harjoittelemaan myös Rovajärvelle.

non rakennuslaitos, Sotilaskoti ja uusim-

tohiihto, ampumahiihto, hiihtosuunnistus,

pana tulokkaana vuoden alusta lähtien

yhdistetyn hiihto, mäkihyppy ja lumilau-

Jo tässä vaiheessa prikaati yhdessä Oulun

Millog Oy - työllistävät noin 150 henkilöä.

tailu. Seuraavat tulevaisuuden lupaukset

aluetoimiston kanssa haluaa kutsua teidät

Varuskunnan vaikutus ympäröivään yh-

aloittavat palveluksensa Kajaanissa 13.

kaikki seuraamaan lippujuhlan päivän pa-

teiskuntaan luo työpaikkoja myös porttien

huhtikuuta

raatia Oulussa 4.6.2015. Katselmus pide-

ulkopuolelle.

tään Raatin urheilustadionilla, ohimarssi
Ampuma- ja harjoitusalueiden osalta Kai-

Merikosken silloilla ja kalustonäyttely Kuu-

Puolustusvoimauudistus palautti Hoikan-

nuun prikaati on saanut Kassunkurun

sisaaressa. Päivä huipentuu MILjazz-kon-

kankaalle Urheilukoulun toimintoja. Nuo-

(Kajaani) ja Vuosangan (Kuhmo) lisäksi

serttiin Oulun vanhalla puukasarmialueel-

ret huippu-urheilijat voivat pääsykokeet

vastuulleen Sotinpuron harjoitusalueen

la. Tervetuloa!

läpäistyään palvella Kajaanissa Vuokat-

Nurmeksessa ja Hiukkavaaran ampumara-
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Kenraalimajuri Ala-Sankila:

Yhteys Puolustusvoimiin säilyy
Teksti ja kuvat: Sampo Puoskari

Aivan jokainen ei voi tietää, päätykö hän historian lehdille. Kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila sen sijaan
voi olla varma asiasta, sillä hän on Pohjois-Suomen Sotilasläänin viimeinen komentaja ja viimeinen
virassa oleva kenraali Oulussa. Ainakin toistaiseksi. Puolustusvoimauudistuksen astuessa täysimääräisesti voimaan ensi vuoden alusta Oulun varuskunta lakkaa olemasta ja väki vähenee, vaikka ei toki
tyystin lopu. Mutta kenraali ei silti ripottele tuhkaa päälleen.
Jorma Ala-Sankilalla oli pari vuotta sitten parikin mahdollista sijoituspaikkaa:
Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Hän toivoi
pääsevänsä Pohjoiseen, sillä alue ei ollut
hänelle ennestään tuttu, kuten muu Suomi. Pesti Ouluun varmistui ja Ala-Sankila
aloitti sotilasläänin komentajan tehtävässä
loppuvuodesta 2013.
Vaikka kenraalin aika Pohjois-Suomessa
jää suhteellisen lyhyeksi, on hän tässäkin
ajassa ehtinyt muodostaa kuvan alueen
väestöstä.
”Olen ollut tyytyväinen näkemääni ja olen
oppinut tuntemaan niin maanpuolustusväkeä, päättäjiä kuin viranomaisiakin. Samalla olen tutustunut yleensäkin pohjoiseen
elämäntapaan ja tästä tulee olemaan minulle suuri hyöty siirtyessäni Maavoimien
esikuntapäälliköksi vuoden 2015 alusta.”

Jorma Ala-Sankila on viimeinen tässä huoneessa päämajaansa pitävä kenraali. Pidetty ja
arvostettu sotilas siirtyy vuoden vaihteessa Maavoimien esikuntapäälliköksi.

Pohjanpoika 4/2014
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Kenraalimajuri
Jorma Ala-Sankila
Syntymäaika ja paikka
1956 Vilppula

Sotilaskoulutus

Oulussa katsotaan eteenpäin
Kenraali myöntää, että Puolustusvoimien
rakennemuutos näkyy erityisen selvästi
Oulussa.
”Ymmärrän hyvin, miten suuri merkitys
varuskunnalla on ollut Oulussa. Pääsääntöisesti puolustusvoimauudistus on kuitenkin kohdellut Pohjois-Suomen helläkätisesti, eikä meidän yhteistyömme Oulun

1977-1978 Varusmiespalvelus: Laskuvarjojääkärikoulu
1978-1981 Kadettikoulu, kurssi 65
1985-1986 Jalkaväen kapteenikurssi
1989-1991 Yleisesikuntaupseerikurssi, Sotakorkeakoulu, Maasotalinja
1996 UNSOC (YK:n esikuntakurssi, Ruotsi)
1998 Ylemmän päällystön kurssi
2007 Ylemmän johdon kurssi
2008 Valtakunnallinen Maanpuolustuskurssi 185

Virkaura
1981-1983 Kouluttaja: Karjalan Prikaati
1983-1989 Opetusupseeri, komppanian varapäällikkö, toimistopäällikkö:
Reserviupseerikoulu
1991-1993 Toimistoesiupseeri: Kaakkois-Suomen Sotilasläänin Esikunta

jää Kainuun prikaatin alainen Pohjois-Poh-

1993-1998 Toimistoesiupseeri: Pääesikunta: operatiivinen-,, kansainvälinen- ja maavoima-osasto

janmaan ja Kainuun aluetoimisto. Oulu

1999-2001 Utin Jääkärirykmentin komentaja

ja oululaisten kanssa tähän pääty. Tänne

asettuu kuitenkin nyt monen muun suomalaisen suurkaupungin joukkoon siinä,
ettei alueella ole omaa joukkoyksikköä.”
”Olen kuitenkin oppinut sen, että Oulussa ollaan aktiivisia ja täällä on vahva selviämisvietti. Täällä ei jäädä niin sanotusti
tuleen makaamaan, vaan kaupungissa on
potentiaalia kehittyä ja jatkaa eteenpäin.
Kainuun Prikaati ottaa nyt vastuun oululaisista, mutta myös Pohjois-Savo ja Poh-

2002-2004 Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen päällikkö
2000-2007 Sotilasasiamies: Saksa, Itävalta ja Unkari
2007 Erityistehtävä: Puolustusvoimien Tiedustelukeskus
2007-2010 Karjalan Prikaatin komentaja
2011-2013 Pääesikunnan valmiuspäällikkö
Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentaja
Maavoimien esikuntapäällikkö		

1.10.2013-31.12.2014
2015-

jois-Karjala tulevat sen vastuualueiksi.

Rauhanturvatehtävät

Kajaanilaisten onkin nyt muutettava ajat-

1997 Pataljoonaupseeri: SJP/SFOR/NATO, Bosnia
2001-2002 Kriisinhallintajoukon komentaja: Kosovo, SP/KFOR/NATO

telunsa koskemaan huomattavasti laajempaa aluetta, kuin aikaisemmin.”
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Jatkoa edelliseltä sivulta.

Hiukkavaaran ampumaradoille on tehty
ympäristöselvitys vuoteen 2024 saakka.
Kenraali ei luonnollisestikaan ota kantaa
Hiukkavaaran alueen muuhun tulevaisuuteen. Hän kuitenkin muistuttaa, että ampumaratojen ahkera käyttö on paras viesti
Puolustusvoimille, että ratojen säilyttäminen oli oikea ratkaisu.

Liikuntaa ja kädentaitoja
Kenraali Ala-Sankila näkee uuden toimensa Maavoimien esikuntapäällikkönä hyvällä tavalla haasteellisena - onhan kyseessä
koko maan kattava aluehallintoviranomainen. Ennen työ oli jaettu sotilaslääneille,
mutta nyt siitä vastaa yksi esikunta. Alaisia
hänellä tulee olemaan vajaat 300, ja pian

tapaansa hän sanoo, että jokunen standaa-

täydessä vauhdissa oleva paikallisjoukko-

päättyvä lyhytkin pesti Pohjois-Suomessa

ri ja joukko-osastoristi on saanut lopulli-

konsepti vastaa suurelta osin aktiivisten,

tulee varmasti olemaan hyödyllinen.

sen muotonsa hänen käsittelyssään. Ken-

mutta vielä sijoittamattomien, reserviläis-

raali tunnustaa nuorempana piirtäneensä

ten huutoon.

Kenraalin työ vaatii vastapainoksi har-

ja maalanneensa ja pitäneensä jopa näyt-

rastuksia. Ala-Sankilalle kuntoliikunta on

telyitä.

tärkeää niin hiihtäen, juosten kuin suunnistaen. Se varmistaa työkyvyn säilymisen

Haastattelun päätteeksi otetaan muutama
valokuva. Esikunnan tiloissa näkyy vääjää-

Paikallisjoukot vastaavat huutoon

ja pitää mielen virkeänä. Hän on myös pie-

mätön tosiasia: näyttelyvitriinit ovat tyhjillään ja työpisteissä on pakattu tavaroita

nestä pitäen liikkunut luonnossa ja met-

Viime aikoina on käyty mediassa keskus-

odottamaan siirtoa tai sijoitusta varastoon.

sästänyt. Moottoripyöräharrastuksen avul-

telua kodinturvajoukoista. Kenraalilla on

Lähtölaskennan viimeiset hetket ovat kä-

la puolestaan Suomi on tullut tutuksi aivan

asiaan selvä mielipide: jo nyt monipuoli-

sillä. Kenraali Ala-Sankilan myötä kaupun-

eri tavalla, kuin maisemia auton ikkunasta

seen vapaaehtoiseen maanpuolustuskent-

gista ei poistu ainoastaan pidetty sotilas ja

katsoen.

tään ei tarvita uusija toimijoita. Olemassa

viranomainen, vaan osa kaupungin histo-

olevia toimintoja yhdistelemällä ja MPK:n

riaa. Mutta kuten kenraali sanoo, sotaväen

harrastusmuotona

roolia yhä vahvistamalla saavutetaan pa-

ja kaupungin säännöllinen yhteys ei tähän

kenraalilla on heraldiikka. Vaatimattomaan

ras tulos. Ala-Sankila huomauttaa, että

katkea. Oma aktiivisuus on tässäkin valttia.

Ehkä

yllättävimpänä

Isänmaan puolesta

ARMY

ERÄ

TURVA

LAHJA

Reserviläisten oma myymälä.

inttistore.fi

Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 Helsinki, 09-40562014
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Oulun kouluihin

jääkärien muistolaatat
Teksti ja kuvat: Teuvo Laurinolli

Oulun Lyseo, Oulun Normaalikoulu, Ou-

lussa vietettiin Ostrobotnian hengessä

Juhlasalit täyttyivät sadoista lukiolaisista

lun Suomalainen Yhteiskoulu ja Svens-

jääkärien muistojuhlaa arvokkain menoin.

ja kutsuvieraista, joiden joukossa oli kou-

ka Privatskolan i Uleåborg paljastivat

Näissä kouluissa opiskeli aikoinaan yh-

lujen jääkäreiden omaisia – muutamia

27.11.2014 jääkäreidensä muistolaatat.

teensä 46 jääkäriä. Juhlissa esiintyivät

lapsiakin – ja puolustusvoimien edustajia

koulun oman väen ohella mm. Lapin Soti-

sekä veteraaneja.

Neljässä vanhassa oululaisessa oppikou-

lassoittokunta ja mieskuoro Pohjan Laulu.
Hanke käynnistyi parisen vuotta sitten
koulujen senioriyhdistysten aloitteesta.
Laattatoimikuntaan tulivat mukaan koulujen rehtorit ja JP 27:n Perinneyhdistyksen
paikallisen osaston edustajat. Marmorilaattojen suunnittelusta vastasi arkkitehti
Matti Heikkinen ja valmistuksesta oululainen Heikkisen Kiviliike Oy (eivät sukua
keskenään). Kunkin koulun muistolaattaan
on kaiverrettu koulussa opiskelleiden jääkäreiden nimet sekä syntymä- ja kuolinajat. Kustannuksista ovat vastanneet senioriyhdistykset, jotka ovat lahjoittaneet
laatat kouluille.

Laattatoimikunnan aktiivit Oulun Lyseon
jääkärijuhlassa: vas. Mika Aalto, Pertti
Puonti, Teuvo Laurinolli, Jyrki Ristiluoma.
Paljastettava laatta vielä sinisen kankaan
suojassa.

Pohjanpoika 4/2014

Oulun Normaalikoulun jääkärilaatan paljastivat Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja
Aarno Strömmer ja oppilaskunnan edustajat Carlos Sunila ja Petteri Strömberg. Kunniavartiossa terveydenhoitaja Riitta Pääaho ja lehtorti Juha Wedman.
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Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun abiturientti Anttu-Pekka Herva esitti jääkärijuhlassa Pelko-monologin (ohjaus Liisa
Toivonen).

Jägarfest i Svenska Privatskolan i Uleåborg. Från vänster: 1) författaren Robert Brantberg (som höll festtalet), 2) rektor Sampo Backman, 3)
Björn-Johan Weckman (gudson av marskalk Mannerheim). Från höger: 1) överstelöjtnant Kimmo Rajala (som presenterade försvarsmaktens hälsning).
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Virkeä

Oulun sotilaskotiyhdistys
Teksti Salla Mäntyniemi
Kuvat Reijo Sallinen

Oulun Sotilaskotiyhdistys täytti tänä vuonna 70 vuotta. Yhdistyksen vaiherikasta taivalta on juhlittu vuoden mittaan erilaisten tapahtumien merkeissä. Alkuvuodesta Oulun kaupungin pääkirjaston
ala-aulassa avattiin vitriininäyttely, jossa valotettiin sotilaskotityötä ja Oulun Sotilaskotiyhdistyksen
historiaa. Vuoden aikana on myös vietetty neljä jäsenten kirkkopyhää Oulun evankelisluterilaisissa
seurakunnissa. Juhlavuosi huipentui marraskuussa pidettyyn pääjuhlaan Oulun kaupungintalolla.

Kodikas ja lämmin juhla
Marraskuinen juhlapäivä alkoi osallistumisella jumalanpalvelukseen Oulun Tuomiokirkossa. Kirkonmenojen jälkeen juhlaväki
siirtyi Oulun kaupungintalolle varsinaiseen
juhlatilaisuuteen, jonka aluksi nautittiin
kahvit kera maistuvien leivonnaisten.
Juhlallisuudet alkoivat Lapin Sotilassoittokunnan esittämällä Sotilaspoika-marssilla,
joka on Sotilaskotiliiton nimikkomarssi. Yhdistyksen puheenjohtajan tervehdyssanojen jälkeen juhlakansa sai nauttia kauniista
viulumusiikista, josta vastasivat yhdistyksemme omat sisaret yhdessä Lapin Sotilassoittokunnan kanssa. Varsinaisen juhlapuheen piti Sotilaskotiliiton puheenjohtaja
Satu Mustalahti, joka toi puheessaan esille
mm. sen, miten Oulun sotilaskotiyhdistys
on kekseliäästi löytänyt uusia toimintatapoja muutosten tuulista huolimatta ja saa

Juhlaa edeltävänä päivänä varapuheenjohtaja Maija-Liisa Ahtiainen, puheenjohtaja
Tellervo Suoranta-Sallinen ja juhlatoimikunnan puheenjohtaja Eva Lindblad kävivät
kunniakäynneillä sankarimuistomerkillä, sodassa kaatuneen sotilaskotisisaren, entisten
puheenjohtajien sekä kahden pitkäaikaisen työntekijän haudoilla.

Pohjanpoika 4/2014
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Kokelas Jere Siivikko Ivalon Rajajääkärikomppaniasta toi juhlaan varusmiesten
tervehdyksen.

toimintaansa mukaan joka vuosi myös uusia ja innostuneita jäseniä.

Historiaa ja kummipoikia

Juhlassa kuultiin korkeatasoisia musiikkiesityksiä. Sotilaskotisisaret Maria Vesterinen ja Ilona Piirainen soittivat Lapin Sotilaskotisoittokunnan solisteina sekä
kuvassa olevat sotilaskotisisaret Iina Tuomela ja Maria Vesterinen ilahduttivat
yhteisesiintymisellä.

Juhlaohjelmassa kuultiin myös taidokasta
huilumusiikkia pianon säestyksellä, jota
esittivät yhdistyksen omat soittotaitoiset
sisaret. Puheiden, muistamisten ja tervehdysten lisäksi juhlassa nähtiin ja kuultiin
lyhyt katsaus yhdistyksen monivaiheisesta
historiasta, jota elävöitti sisarten esittelemät työ- ja järjestöasut vuosikymmenien
takaa sekä eri aikakausien ikivihreät sävelmät.
Juhlassa muistettiin 1.000 eurolla kummipoikiamme Ivalon Rajajääkärikomppanian
varusmiehiä. Lahjoituksen tarkoituksena
on edistää Ivalossa palvelevien varusmies-

Juhlan päätteeksi kajahti reippaasti kaunis

ten viihtyvyyttä. Ivalossa palvelevan koke-

maakuntalaulumme, joka siivitti vieraat

laan reipas ja puhutteleva juhlaamme tuo-

kotimatkalle. Lämmin kiitos juhlassa muka-

ma tervehdys antoi vahvistusta siitä, että

na olleille, teitte juhlastamme juhlan – ko-

meidänkin, pojattoman yhdistyksen työ

dikkaan ja lämpimän niin kuin sotilaskodit

varusmiesten hyväksi on tärkeää.

ovat.

Historiallisessa kavalkadissa kuultiin
yhdistyksen vaiheita vuosikymmenien ajalta.
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Veteraanit

Arttelisalilla
Teksti ja valokuvat: Markku Holopainen

Lähes satakunta veteraania puolisoineen ja
avustajineen osallistui 8.12. Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistyksen perinteiselle jouluaterialle Arttelisalilla. Tällä kertaa tapahtumaan liittyi hituinen haikeutta
kun

vuodenvaihteessa

lakkautettavan

Pohjois-Suomen Sotilasläänin nykyinen
komentaja kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila

totesi

puolustusvoimauudistuksen

saneleman tosiasian. Puolustusvoimien
näkyvyys kuitenkin säilyy alueellamme
myös tulevina vuosina. Samaisen puolustusvoimauudistuksen myötä vuoden 2015
alusta Oulussa toimii Pohjois-Pohjanmaan
ja Kainuun Aluetoimisto, joka on osa Kainuun Prikaatia. Aluetoimisto vastaa vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemisesta
sekä

yhteydenpidosta

vastuualueensa

maanpuolustusjärjestöihin, reserviin sekä
maanpuolustuskoulutusyhdistykseen.
Aluetoimiston toimii Hiukkavaarassa ja
toimistoa johtaa everstiluutnantti Kimmo
Rajala.

Kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila

Pohjanpoika 4/2014

17

Lähes satakunta veteraania omaisineen osallistui jouluaterialle.

Jouluaterian tukijat tuttuja

Oulun kaupunki, Oulun Osuuspankki, Ou-

puolustustyötä

lun ev.lut. seurakunnat, Oulun Sotilaskoti-

jois-pohjanmaan alueella. Tukiyhdistyk-

Maanpuolustushenkisten yritysten, yhtei-

yhdistys, Oulun Upseerikerho, Puolustus-

sen painopistealueina ovat veteraanien ja

söjen ja yksityisten henkilöiden antaman

voimat, Smile-Invest oy, Tilitoimisto Simo

maanpuolustusjärjestöjen tukeminen. Yh-

tuen ansiosta saatoimme jälleen kerran

Salonen,

distyksen lippulaiva on Pohjanpoika- lehti,

tarjota sotiemme kunnioitetuilla veteraa-

sekä Ammattiopisto Luovi.

Upseerien

Metsästysyhdistys

neille ja heidän omaisilleen erinomaisen ja
mieliinpainuvan jouluaterian. Tänä vuonna

toimialueellaan

Poh-

joka tänä vuonna palkittiin vuoden piirilehtenä. Pohjanpoika ilmestyy neljä kertaa

Tukiyhdistys toimii

jouluateriaa tukivat Conlog oy, Elektrobit

vuodessa ja se on luettavissa osoitteessa
www.pohjanpoika.net.

Wireless Communications oy, Konkelo-

Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistys

ryhmä, Kempele LC Sampola, Oulan Kilta,

tekee laaja-alaista vapaaehtoista maan-

18

Pohjanpoika 4/2014

Katse
tulevaan
Petteri Närä
Oulun Reserviupseerikerho
Puheenjohtaja

ensi

Aina olisi syytä katsoa tulevaisuuteen,

reserviupseerien ja reserviläisten kanssa.

vuonna. Haluan kiittää syyskokousta saa-

suunnata ajatukset ja toimet eteenpäin.

Tällä metodilla tehdyllä matkalla kaikilla oli

mastani luottamuksesta. Otan tämän kol-

Tehdäkseen asiat paremmin pitää kuiten-

mukavaa, eikä se maksanut kohtuuttomas-

mannen vuoden jatkopestini jälleen in-

kin myös katsoa mennyttä. Johdonmukai-

ti kenellekään. Näkisin mielelläni tämän

nolla ja motivoituneena vastaan. Vaikka

nen toiminnan kehittäminen on sopiva

kaltaisessa toiminnassa olevan mukana

paljon olemme hallituksessa tehneet ker-

yhdistelmä mennyttä ja tulevan visiointia.

myös muita maanpuolustus-yhdistyksiä.

homme eteen, niin paljon kehittämistä jäi

Resurssit asettavat tietysti rajat visioinnin-

myös ensi vuodelle. Taitaakin olla niin ettei

kin osalta. Talous yleensä karsii liiallisen

Kuluva vuosi on ollut varsin vauhdikas. Ker-

valmista tule koskaan, aina löytyy asioita ja

lennokkaat ja mielikuvitukselliset ajatuk-

ho on osallistunut lukuisiin tapahtumiin ja

toimintamalleja joita voimme parantaa ja

set. Mukavat asiat tuppaavat myös mak-

tapahtumien järjestelyihin. Ammunta on

tehostaa. Hallituksen kokoonpanon osal-

samaan paljon, liian mukavat liian paljon.

ollut ehkä suurin yksittäinen ja säännöl-

ta tulee joitakin henkilömuutoksia. Myös

Onneksi taloudellisten resurssien puute

lisesti toistuva toiminnan osa-alueemme.

hallituksen tehtäviä ja toimenkuvien sisäl-

voidaan osin kompensoida yhdistysten ja

Vuosi 2014 on ollut piirien ampumatoi-

töjä tultaneen muotoilemaan uudestaan.

yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

mikunnan osalta sisäänajovaihetta, ker-

Tällä tavoin pysymme kehityksen kelkassa

Tätä työtä tulee tehdä myös ensi vuonna ja

hoaktii-veillamme on ollut melkoisen iso

ja voimme varmistaa toimintamme ja toi-

sitä voimme edelleen kehittää, etsiä ken-

rooli näissä järjestelyissä. Vastuuta am-

mintojen tehostamisen myös ensi vuonna.

ties uusia ja erilaisia yhteistyön muotoja.

muntojen järjestelyistä pystytään nyt ja-

Lisää ja tarkempaa tietoa hallituksen toi-

Kuluvalta vuodelta tulee ensimmäisenä

kamaan tasaisemmin yhdistysten välillä,

mista lähetän sitten jäsenkirjeissäni.

mieleen Raatteentielle tehty jäsenmat-

ammuntatoiminta alkaa olla nyt hyvässä ja

kamme. Teimme sen yhdessä Kempeleen

toimivassa muodossa. Ensi vuoden osalta

Puheenjohtajuuteni

jatkuu

myös
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maininnan.

Veteraanien

myötä keräämässä arvokasta perinnetietoa

on tavoitteenamme tarjota myös muun-

saitsee

laisia urheilullisia aktiviteetteja, nämä to-

muistaminen ja kaatuneiden kunnioitus

teutettaneen muiden yhteisöjen kanssa.

muodostavat näkyvimmän veteraanityön

Jäsenillat esitelmineen ovat myös vakiin-

muodon kerhossamme. Näistä lippulinnat

Kohta hiljennymme joulun viettoon. Se on

nuttaneet paikkansa, mielenkiintoisia ai-

ja kunniavartiot ovat näin Itsenäisyys-

hyvä hetki muistaa kaatuneita sotiemme

healueita kartoitetaan koko ajan. Haluam-

päivän ja joulun aikana ne tunnetuim-

sankareita.

me tarjota kerholaisillemme myös kanavan

mat aktiviteettimme. Veteraanisukupolvi

MPK:n koulutuksiin. Koulutuksien myötä

ikääntyy ja harvenee, kaikkinainen avun

Omasta ja hallituksen puolesta haluan toi-

jäsenistömme vireystaso pysyy ja paranee.

tarve lisääntyy. Ehkäpä voimme kerhona

vottaa teille kaikille hyvää ja rauhallista

olla tässä toiminnassa enemmän mukana,

joulua.

Aktiivitoiminnan aatteellinen osuus an-

myös
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avustamassa ja kenties kanssakäymisten

samalla.

Rokulin uutisia
on seuraavilla yhteisöillä ja niiden jäsenillä:
- ORUK-jäsenet
- Haukiputaan Reserviupseerikerho
- Kempeleen RES ja RU		
- Kiimingin RES ja RU
- Kiltayhdistykset		
- Kivalon majayhdistys
- Oulun Maanpuolustusnaiset
- Oulu RES
- Oulun Suomalainen Klubi
- Partiolippukunnat
- Puolustusvoimat		
- Sotilaskotiyhdistys
- Tyrnävän Reserviläiset		
- Veteraanijärjestöt
- Yli-Iin RU			
Oulun Reserviupseerikerhon hallitus kiit-

näyttävää taidetta. Rantasaunan ja mökin

- Yli-Kiimingin RU

tää pitkäaikaista majaisäntää Risto Virtas-

välille tehtiin rinteeseen paremmat askel-

- Yrityskumppanit		

ta ponnisteluista majatoiminnan hyväksi.

mat. Tulevan majakauden seuraavat kor-

- Muut luvanhaltijat

Risto siirtyy majaisännyydestä eläkkeelle

jaavat toimenpiteet koskevat pihaliiteriä.
Rokuli-maja talvehtii helmikuun loppuun.

vuoden 2015 alusta. Risto on toiminut
majamme kahdeksantena majaisäntänä

Majan tekstiilit, sängyn peitot ja tyynyt

Maja avataan näillä näkymin perjantaina

vuodesta 1994, yhteensä 20 ansiokasta

ovat vuosihuollossa. Ne pestään ensi kaut-

27.2.2015

vuotta. Majatoimikunta jatkaa toimintaan-

ta varten. Haluamme tarjota miellyttävän

sa normaalisti etsien riveihinsä myös uusia

majoittautumisympäristön. Majatoimikun-

Kannattaa tutustua www.oruk.fi sivuillam-

jäseniä. Ensi vuodesta lähtien vt. majaisän-

ta tekee majalle taas päivityksiä ja uudis-

me oleviin Rokuli-majan kuviin ja kuvauk-

tänä toimii Petteri Närä.

tuksia alkutalven ja kevään aikana. Nekin,

siin. Varausikkuna kevään majoituksiin

jotka jo majalla ovat käyneet, saavat taas

aukeaa taas pian vuoden vaihteen jälkeen.

jotain uutta koettavaa.

Varaamaan pääsee kerhon sivujen kautta.

Majalle investoitiin kuluneena kautena

Keväiset hiihtomaastot odottavat Rokualla.

uusi ja entistä ehompi pihagrilli, joka sai
kaverikseen tiilillä vuoratun rosvopais-

Majaa voivat käyttää kaikki kanssamme yh-

timontun. Kulinaristeille yhdistelmä on

teistyössä olevat tahot, maanpuolustus- ja

Lisätietoja puheenjohtaja Petteri Närä

mainio, ulkona kokkaamisesta voi tehdä

reserviläisyhdistykset. Majan käyttöoikeus

petteri.nara@oruk.fi

Kuntokortti
Reserviläisurheiluliitto (Resul) on siirtynyt sähköiseen kuntokorttijärjestelmään. Jokainen jäsen voi merkitä kuntosuorituksensa sähköiseen
kuntokorttiin osoitteessa www.resul.fi.Reserviläisliikunnan yksi keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää jäsenistönsä maanpuolustustaitoja.
Maanpuolustustaitoihin kuuluvat fyysinen kunto ja kenttätaidot. Kenttätaitoja ovat suunnistus-, ampuma-, kartanluku-, tulenjohto-, johtamis- ja
vaellustaidot.
Oruk kannustaa jäseniään säännölliseen liikuntaharrastuksen ylläpitoon
palkitsemalla vuosittain aktiivisimmat kuntoilijat.Viisi eniten kuntopisteitä kerännyttä palkitaan vuosittain kevätkokouksen yhteydessä. Lisäksi
5 kertaa yli 150 pistettä keränneet palkitaan mestariluokan mitalilla ja
15 kertaa yli 150 pistettä keränneet suurmestariluokan mitalilla.

Kerhon ampumaratavuorot

Hiukkavaarassa

Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pistooli- että kivääriradoilla. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää omia tai kerhon aseita.
Ampumavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammuntakäytännöistä löydät
yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta www.oruk.fi
Lisätietoja: matti.kuonanoja@oruk.fi
Tervetuloa mukaan!
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Itsenäisyyspäivän
ylennykset
Pohjois-Pohjanmaan reserviläisten ylennystilaisuus pidettiin
5.12. Oulussa Madetojan salissa. Tilaisuudessa ylennettävien
puheen piti majuri reservissä Teuvo Siikaluoma.

Tasavallan presidentti on ylentänyt

Miettinen Tero Petteri Oulu

seuraavat Pohjois-Suomen sotilas-

Näykki Jussi Ville Aleksanteri Kempele

läänin reservin upseerit 6.12.2014:

Paloniemi Asko Juhani Oulu
Partala Juha Pekka Oulu

Majuriksi

Rontti Tapani Arvid Kuusamo

Kivelä Kari Aulis Kuusamo

Säily Simo Tapio Oulu

Kortesalmi Leo Juhani

Yrjänä Voitto Samuli Pyhäntä

Siikaluoma Teuvo Matti Oulu

Luutnantiksi
Kapteeniksi

Ahveninen Juho Pekka Oulu

Mattila Sampo Antero Oulu

Hyväri Kristian Anssi Jaakko Raahe

Mikkonen Juha Pekka Kempele

Kekkonen Ville Lauri Sakari Oulu

Ponnikas Pauli Allan Oulu

Koskela Timo Mikko Iisakki Oulu

Saarela Jari Antti Ylivieska

Lesonen Henri Olavi Oulu

Tertsunen Jermi Heikki Aleksanteri Kem-

Pulliainen Joonas Juhana Nikolai Oulu

pele

Rahkola Tuomas Heikki Oulu

Tölli Markku Mikael Lumijoki

Rautio Timo Juho Kalervo Oulu
Sundqvist Janne Markus Oulu

Yliluutnantiksi

Viitanen Hannu Matias Oulu

Björn Visa Veikko Kempele
Kalinainen Janne-Markus Elmeri Oulu

Lääkintäluutnantiksi

Korhonen Jari Antero Tyrnävä

Strand Arto Peter Juhani Oulu

Korkeamäki Heikki Veikko Juhani Oulu
Korteniemi Erkki Antero Oulu

Vänrikiksi

Koskimäki Ville Mikko Oulu

Sillanpää Miska Tapani

Kumpula Jussi Olavi Oulu

Uusioja Jaakko Leino Viljami Oulu

Merilä Antti Tapani Oulu

Pohjanpoika 4/2014

Haavikko Jukka Kalevi Oulu

Pohjosenperä Timo Tapio Oulu

Hinkula Sauli Antero Liminka

Rahkola Antti Kalervo Oulu

Hirvonen Jani Antero Oulu

Rautiola Joonas Juhani Oulu

Holappa Heikki Matias Oulu

Riihijärvi Petteri Antti Henrik Raahe

Härkönen Teemu Juhani Oulu

Turunen Joni Henry Tapio Kempele

Kaisto Heikki Tapani Oulu

Vääräniemi Jaakko Henrik Oulu
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Kemppainen Erno Ilmari Liminka
Keski-Korsu Pasi Jaakko Oulu

Alikersantiksi

Koivukoski Aki Ilmari Oulu

Häkkinen Tommi Kristian Muhos

Korhonen Juho Samuli Liminka

Kannisto Arto Juhani Liminka

Pohjois-Suomen Sotilasläänin

Käkelä Mervi Orvokki Oulu

Kerälä Teemu Kalervo Oulu

komentaja kenraalimajuri Jorma

Lappalainen Aki Johannes Oulu

Kolehmainen Petri Markus Oulu

Ala-Sankila on ylentänyt seuraavat

Lauri Teija Anna-Liisa Oulu

Lammela Janne Markus

reservin aliupseeristoon ja miehis-

Matela Mikko Antero Raahe

Leinonen Mikko Johannes Oulu

töön kuuluvat 6.12.2014:

Vannas Mika Veli Tyrnävä

Luokkanen Sauli Mikael Oulu

Vaskivuo Teemu Oskari Oulu

Moilanen Antti Johannes Oulu

Väisänen Jukka Kalevi Oulu

Sorvisto Juha Antero Ylivieska

Ylivääpeliksi
Kela Hanna Helena Oulu
Wennerstrand Patrik Saku Sebastian Oulu

Ratas Sami Ville Oulu

Kersantiksi
Alatalo Jimmy Kristian Kempele

Korpraaliksi

Vääpeliksi

Eerikinharju Teemu Henrikki Oulu

Alakiuttu Sami Markku Johannes Oulu

Honkakunnas Tomi Kalevi Oulu

Jukka Olli Armas Oulu

Friman Kalle Ilmari Oulu

Isokoski Teppo Tapio Ylivieska

Kelloniemi Mika Juha Leevi Oulu

Heikkinen Mikael Juha Aleksander Oulu

Pääaho Riitta Maarit Kempele

Kontio Janne Pekka Oulu

Härkönen Tuomo Antero Oulu

Rostedt Janne Juhani Raahe

Mäkinen Jarmo Sakari Oulainen

Malm Vesa Petteri Oulu

Suomenrinne Veikko Asko Volmar Oulu

Männikkö Olli Veikko Ii

Parviainen Eero Juhani Oulu

Turunen Tarmo Kalevi Kempele

Nyman Sami Kristian Siikajoki

Rivinoja Vesa Antero Oulu

Viirret Arto Sakari Liminka

Ojala Juha Robert Raahe

Saaranen Jaakko Johannes Oulu

Ylipekkala Antti Ensio Oulu

Parkkila Pasi Olavi Raahe

Salmela Seppo Tapio Oulu

Perttunen Krista Maria Oulu

Typpö Tuomas Petteri Ylivieska

Ylikersantiksi

Pesu Kasperi Johannes Oulu

Valkama Tero Reima Johannes Oulu

Drees Arto Michael Oulu

Pohjanheimo Lauri Henri Sebastian Oulu

Wallenius Jussi Antero Oulu
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Yhdessä jaksamme,
yhdessä saamme aikaiseksi
Timo Kesäläinen
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö

Vuosi 2014 painuu hetken kuluttua mail-

mukana oleva joukko on todella suuri ja

tavalla tai toisella mukaan tuoneet voivat

leen ja monet vuoden aikaiset kokemukset

vaikuttaa työllään todella merkittävästi

olla erittäin tyytyväisiä lopputulokseen.

ja ponnistukset jäävät muistojen laariin.

meidän maanpuolustustahtomme ylläpi-

Kaikessa toiminnassamme on vielä johta-

Mitä kaikkea tuo työntäyteinen vuosi sit-

toon ja maamme kokonaisturvallisuuden

vana ajatuksena ollut yhdessä tekeminen.

ten jättää jälkeensä? Ehkä kuitenkin ennen

palasten kokoamiseen. Tämä joukko kas-

Se yhteenkuuluvuus, joka joukostamme

vuoden tapahtumien summaamista palaan

vaa koko ajan. Mikä miellyttävintä, nuoret

kumpuaa, on ollut minulle se jaksamiseen

omissa muistoissani aikaan, jolloin päätin

ovat enenevässä määrin tulossa mukaan

eniten vaikuttava tekijä. Haastavinakin

työurani Puolustusvoimissa ja aloitin uu-

toimintaan. Erityisesti minut on tässä teh-

toiminnan toteuttamisen hetkinä on ollut

sien haasteiden selättämisen MPK:n teh-

tävässä yllättänyt se, että myös monet

turvallista todeta mielessään, että kyllä me

tävissä. Kosketuspintaa vapaaehtoiseen

asevelvollisuuslain piiriin kuulumattomat

yhdessä jaksamme.

maanpuolustustyöhön oli minulla toki

ovat löytäneet MPK:sta ”kotinsa” toteuttaa

ollut jo edellisissä tehtävissäni Puolustus-

isänmaamme rakentamista.

Vuoden kuluessa olemme yhdessä toteuttaneet 160 kurssia, joille on osallistunut yli

voimissa, jolloin muodostin ensimmäiset
mielikuvani MPK:n toiminnasta. Pidin toi-

Miksi nuo edellä kuvaamani muistot ja

2700 henkilöä. Kokonaiskoulutusvuoro-

mintaa erittäin tärkeänä ajatellen kuiten-

kokemukset tulivat niin voimakkaasti mie-

kausikertymä vuodelle on yli 3700 vuoro-

kin, että aktiivisten joukko koostuu vain

leeni? Selitys löytyy varmaan parhaiten

kautta. Nämä luvut kertovat niistä ponnis-

pienestä määrästä reserviläisiä. Sittemmin

siitä, että kulunut vuosi on vaatinut to-

teluista, joita on tarvittu meiltä jokaiselta.

olen joutunut korjaamaan mielikuvaani

della kovia ponnisteluja meiltä jokaiselta.

Kursseja on eri syistä jouduttu perumaan.

täysin ja toteamaan, että se toiminnassa

Vuoden aikana panoksensa toimintaan

Yhtenä tärkeänä haasteena kurssien toteu-
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tumiseksi on meidän onnistuminen vies-

aikana luotu niin kestäväksi, että uskon

tinnässä niin, että mahdollisimman moni

myös uusina kotulaisina tulleiden omaksu-

olisi tietoinen järjestettävistä toiminnoista

van tämän toimintamallin, joka mahdollis-

ja osallistujia saataisiin riittävästi. Vaikka

taa hyvän tuloksen tekemisen myös alka-

erilaisia sähköisiä viestintäkanavia pyri-

vana vuonna 2015.
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tään käyttämään tehokkaasti, on vanhalla
hyväksi koetulla ”puskaradiolla” edelleen

Hyvää joulun ja vuoden vaihteen aikaa

tärkeä osa tiedon välittämisessä. Loppu-

Pohjois-Pohjanmaan kotulaisille, MPK:n jä-

tulos vuodelle on kuitenkin loistava, josta

senjärjestöjen jäsenille, yhteistyökumppa-

osoitan kiitokseni kaikille teille kotulaisille

neille ja Pohjan Pojan lukijoille.

ja meitä tukeneille Pohjois-Pohjanmaan
aluetoimistolle ja Pohjois-Suomen Huoltorykmentille.
Uudet haasteet odottavat tekijöitään jo
nurkan takana. Haasteiden voittaminen
vaatii meiltä kaikilta taas jaksamista – niin
vanhoilta kuin uusilta kotulaisilta. Yhdessä
tekemisen perusta on yhteisten vuosien

Tehdään
turvallisuutta
yhdessä.

TIMO KESÄLÄINEN
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö ja Pohjois-Pohjanmaan Koulutus- ja
tukiyksikön päällikkö
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Maanpuolustusta

tukemassa
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Tehkää perinne,

jakakaa kokemus
Teksti: Jari Maljanen
Pohjois-Suomen Kiltapiirin pj
Kuva: Sampo Puoskari

Joulukuun kuudes. Tuon niminen Paran-

vuoden vaihtuessa. Ilotulitteilla ja naurul-

olleet ovat nähneet kuinka auliisti nuoret

taisen marssi nostaa kylmät väreet. Niin

la höystettyä juhlaa. Onnea siitä, että van-

kaivavat taskustaan vähät kolikkonsa ja

se teki jälleen itsenäisyyspäivän aatto-

ha on takana ja uuteen on jälleen kerran

pudottavat ne hymyssä suin lippaaseen.

nakin soidessaan huipennuksena Oulun

mahdollisuus. Mietin tuota. Ehkäpä sillekin

Ei kuulu kielteisiä kommentteja. Myös me

varuskunnan

Joulu-

olisi tilaa. Ehkäpä se korostaisi vapautta,

reserviläiset tuemme veteraaneja. He an-

kuun kuudes. Tärkeä päivämäärä meille

jonka veteraanit ovat lunastaneet, oikeut-

saitsevan ja tarvitsevat tukemme. Meitä

suomalaisille. Virolainen ystäväni kysyikin

ta juhlia. Ehkäpä siten saataisiin heräteltyä

tarvitaan edelleen lipaskeräyksissä. Jat-

itsenäisyyspäivän aikoihin, että ymmärrät-

useammat ajattelemaan itsenäisyyttä. Eh-

kossa meitä tarvitaan myös seppelpartiois-

teköhän te suomalaiset todella sitä, miltä

käpä sillä rakennettaisiin yhteys nuorten ja

sa, lippulinnoissa ja muissa tapahtumissa

te säästyitte. Hän viittasi heidän vaikeaan

itsenäisyyden välille.

veteraanien jalansijoilla. Iän painamina

päätöskonsertissa.

historiaansa osana Neuvostoliittoa. Hän
pohti ääneen myös itsenäissyyspäivämme

heillä riittää vielä tahtoa, mutta jalat eivät

Veteraanien tukeminen

juhlinnan synkkyyttä ja vakavuutta. Hä-

enää välttämättä kanna. Veteraanijärjestöt ovat avanneet meille mahdollisuuden

nestä itsenäisyytemme juhlintaan pitäisi

Tänään nuoret kunnioittavat veteraaneja

kannatusjäsenyyden kautta ottaa vastuuta

liittyä uhrauksia kunnioittavan vakavuu-

enemmän kuin edellisten vuosikymmen-

myös yhdistysten toiminnasta ja perintei-

den lisäksi iloa ja riemua. Vähän niin kuin

ten aikana. Veteraanikeräyksissä mukana

den siirtämisestä. Ja tukea voi toki ilman

Sotaveteraanit viettivät liittopäiviään viime kesänä Oulussa

jäsenyyttäkin. Tuen ei siis tarvitse aina olla

menminuuttinen vuoro on mitä parhain

tomerkeillä. Vaikka sytyttämässä kynttilä.

rahaa. Se on myös ajan antamista, vierelle

tapa hiljentyä jouluun. Olen ollut oikeutet-

Perheenä. Tai yhdessä toisen kanssa, sen

istahtamista ja kuuntelemista.

tu kokemaan tuon tunteen kymmeniä ker-

teille tärkeän. Tehkää perinne, jakakaa ko-

toja. Se on ollut ja on perheemme joulupe-

kemus.

Jouluaattona sankarihaudoilla

rinne. Puolisoni ja usein myös lapseni ovat
olleet mukana ja vartiovuoroni aikana he

Kunnioittava kumarrus veteraaneille. Meil-

sankarimuis-

ovat käyneet sytyttämässä kynttilöitä hau-

le kaikille rauhaisaa Joulua ja kaikilla elä-

tomerkeillä ovat seuraava näkyvä mah-

doille. Sankarihaudoilla käynnistä on tul-

män osa-alueilla menestyksekästä uutta

dollisuutemme

kunnianosoitukseemme

lut perheen yhteinen pysähtymisen hetki

vuotta!

veteraaneille. Ne jotka eivät vielä ole sitä

jouluun. Ja vaikka ei olisi kunniavartioteh-

kokeneet, hakeutukaa mukaan. Parikym-

tävää, niin kokeilkaa. Käykää sankarimuis-

Jouluaaton

kunniavartiot
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Hirvijahti veteraanien hyväksi
onnistui jälleen Kuusamossa
Teksti: Jyrki Vendelin

Kuusamon Reserviupseerikerhon hirvijahti veteraanijärjestöjen hyväksi saatiin onnelliseen päätökseen viime perjantaina.
Kyseessä oli jo kahdestoista peräkkäinen
onnistunut jahtikausi.
Tällä kertaa hirven kaataminen teetti tavallista enemmän töitä. Syksyn varsinainen
jahtipäivä järjestettiin jo lokakuun lopulla,
mutta silloin ei vielä löytynyt hirviä Oulankajoen maastoista.
Kuusamon yhteismetsä antoi joustavasti
jahtimaita reservinupseerien käyttöön ja
kerhon ydinryhmä jatkoi metsästystä koirien kanssa Kuusinkiniemen ja Oulankajoen alueilla. Kun maastoon kertyi enemmän

Juhani Tyynelä, Jyrki Vendelin, Matti Aikio, Olavi Hyypiö, Seppo Rantakari ja Eero
Nevala olivat tyytyväisiä onnistuneen jahdin jälkeen.

lunta, hirviä alkoi tulla näille tunnetuille
talvehtimisalueille.

sästyksen johtaja Jyrki Vendelin.

taisia kutsuvieraita. Pohjois-Suomen sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Jorma

Kahdeksas kerta toden sanoi

Hirvenlihat huutokaupataan Kuusamon to-

Ala-Sankila sekä Kainuun Prikaatin komen-

rilla joulua edeltävänä lauantaina. Kuusa-

taja prikaatikenraali Jukka Sonninen osal-

Kahdeksas reissu tuotti lopulta tulosta Ou-

mon Lihatuote on pakannut lihat valmiiksi

listuivat jahtiin lokakuussa.

lankajoen pohjoispuolella ja naarashirvi

annospaloiksi vakuumiin. Huutokaupan

saatiin kaadettua lähellä rajavyöhykettä.

tuotto jaetaan kokonaisuudessaan kuusa-

Kuusamon Reserviupseerikerho aikoo os-

Varsinaisen työn teki riuska jämtlannin-

molaisille veteraanijärjestöille.

taa myös tulevina vuosina hirviluvan yh-

pystykorva Väinö, joka puursi paksussa

teismetsältä, jotta tätä hyväntekeväisyys-

lumihangessa kolme ja puoli tuntia hirven

Reserviupseerikerhon järjestämässä jah-

kanssa. Liipaisinta pääsi puristamaan met-

dissa oli tälläkin kertaa mukana arvoval-

perinnettä voidaan jatkaa edelleen.
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Teksti: Reserviläisliitto Kuva: Vesa Joensuu/Raahen Seutu

Parkkilasta
vuoden
reserviläinen

nime-

lustustyön ja -koulutuksen parissa. Parkkila

ginvaltuustossa ja toimii muun muas-

si alikersantti Pasi Parkkilan Vihannis-

on vahvasti mukana Vihannin Reserviläiset

sa Raahen koulutuskuntayhtymän hal-

ta Vuoden Reserviläiseksi. Vuoden Re-

ry:n ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-

lituksen

serviläinen

sen Ilmapuolustuspiirin ja Pohjois-Pohjan-

neuvottelukunnan

Reserviläisliiton

syyskokous

nimettiin

nyt

25.

kerran.

sekä

Oulun

Poliisilaitoksen
puheenjohtajana.

maan koulutus- ja tukiyksikön toiminnassa
Nimityksessä painoi muun muassa se,

sekä vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa,

Reserviläisliitto on nimennyt vuodesta

että alikersantti Pasi Parkkila voitti Re-

jossa hän toimii hälyttäjänä ja etsintäryh-

1987 alkaen poikkeuksellisen ansioitu-

serviläisliiton viime vuoden jäsenhan-

män johtajana.

neita reserviläisiä tai liiton tarkoitusperiä
edistäneitä henkilöitä Vuoden reserviläi-

kintakilpailun 80 hankitulla jäsenellä.
Huomioon otettiin myös Pasi Parkki-

siksi. Aiempia valintoja ovat olleet mm.

lan muu, yhteiskunnallinen aktiivisuus.

hiihtäjä Juha Mieto, kansanedustaja Mikko

Nimitysperusteena oli kuitenkin ennen

Aiemmin

Pesälä, lentomestari Ilmari Juutilainen ja

kaikkea valimotyöntekijä Pasi Parkkilan

puheenjohtajana toiminut Parkkila on

laaja aktiivisuus vapaaehtoisen maanpuo-

tällä hetkellä jäsenenä Raahen kaupun-

Tulos oli kautta aikojen toiseksi paras.

Vihannin

kunnanvaltuuston

juoksijalegenda Lasse Viren.
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Teksti : Kari Ahokas
RUL:n varautumistoimikunnan vpj
Kuva: Sampo Puoskari

Pilottiprojekti

Kempele 2016
Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja
kansalaisten yhteistoimintana. Turvaamisen toimiin kuuluvat uhkiinvarautuminen, häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen hallinta sekä niistä toipuminen.
(VN periaatepäätös 5.12.2012)

Vapaaehtoisjärjestöt

merkittäviä

minen entistä paremmin osaksi kokonais-

turvallisuuden

turvallisuutta vaatii jatkuvaa kehittämistä

edistämisessä. Järjestöt kartuttavat yhteis-

kaikilla hallinnon tasoilla. Viranomaisten

Oman väestön evakuointi tai määräys-

kunnan aineellista, henkistä ja sosiaalista

tulee kiinnittää erityistä huomiota vapaa-

ten mukaisen väkiluvun 25 %:n osuuden

pääomaa, vahvistavat julkista toimintaa ja

ehtoisresurssien tunnistamiseen ja tehtä-

vastaanottaminen ja huoltaminen ovat

täyttävät myös julkiselle toiminnalle sää-

vien määrittelyyn osana varautumistaan

ehkä vaativimmat suoritukset, mihin kun-

dettyjä velvoitteita. Järjestöjen merkitys

kaikilla hallinnon tasoilla.

nan valmiusorganisaatio saattaa joutua.

toimijoita

ovat

yhteiskunnan

varautumisessa on tunnustettu valtioneu-

kunta on lupautunut tukemaan hanketta.

Etenkin poikkeusoloissa laajamittaisessa

voston selonteoissa ja periaatepäätöksissä

Suomen Reserviupseeriliitto ry on käynnis-

useita kuntia koskevassa tilanteessa ulko-

sekä komiteamietinnöissä.

tänyt vuoden 2014 alussa varautumiskou-

puolisen avun saanti on erittäin epätoden-

lutusta selvittävän varautumistoimikun-

näköistä.

hallinnollisten

nan. Vuoden 2014 tavoitteissa toimikunta

sisäasiainministeriö on antanut kaikille

rakenteiden muuttuessa ja ohjeistuksia

esittää yhtenä pilottiprojektina ”Kolman-

kunnaille 14.11.2003. Toteutus vaihtelee

uusittaessa tulee huolehtia siitä, että va-

nen sektorin haasteet ja mahdollisuudet

suuresti kunnittain. Erityisenä ongelmana

paaehtoisjärjestöjen rooli on jatkossakin

kuntien varautumisessa Pohjois-

on johtajien ja käytännön osaajien löy-

Viranomaistoimintojen

keskeinen osa varautumista. Järjestöt tulee

Tämän

varautumisvelvoitteen

täminen velvoitteen vaatimiin lukuisiin

ottaa mukaan viranomaisten valmiuden

Pohjanmaalla, esimerkkinä Kempele”. Han-

toimielimiin ja tehtäviin. Toisaalta puolus-

suunnitteluun, harjoituksiin ja koulutuk-

ke on saanut myönteisen vastaanoton sekä

tusvoimien sijoituksista on vapautumassa

siin sekä vapaaehtoisille soveltuvat teh-

alan viranomaisten että maanpuolustus-

suuri joukko poikkeusolojen mukaista joh-

tävät tulee määritellä hallinnonaloittain.

järjestöjen alueellisten ja paikallisten joh-

tamiskokemusta omaavia reserviläisiä.

Vapaaehtoisjärjestöjen toiminnan liittä-

tohenkilöiden keskuudessa. Kempeleen
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Pilottiprojekti Kempele pyrkii täyttämään

olojen organisaationsa henkilövaraukset

Vuosi 2016

johtajaja käytännön osaajien vajeen vi-

ja hakenut uusille sijoitetuille henkilöille

Toteutetaan aikaisemmin suunniteltu va-

ranomaisten ja maanpuolustusjärjestöjen

VAP – määräyksen. Tarkistaminen tapahtuu

rautumisjohtamisen

yhteistyöllä. Tämä tarkoittaa henkilöstön

yhteistyössä Oulu-Koillismaan pelastuslai-

organisaatioon sijoitetuille ja mukaan tule-

sijoittamista ja kouluttamista kuntien eva-

toksen, Puolustusvoimien ja Kempeleen

ville vapaaehtoisille. Tämä koulutus antaa

kuoinnin varalta muodostettujen organi-

kunnan välillä. Sijoitusten tarkistamista

perusteet ymmärtää koko varautumisen

saatioiden eri tehtäviin. Kempeleessä on

edelleen toteutettaessa osa aiemmista si-

kenttä ja hahmottaa oma tehtävänsä poik-

vuosien ajan pidetty alan kursseja, joiden

joituksista voidaan korvata reserviläisjär-

keusoloissa. Koulutusmateriaalina käyte-

yhteydessä on syntynyt konkreettista kou-

jestöjen jäsenillä. Koulutuksen valmistelu

tään RUL:n koulutustoimikunnalle valmis-

lutusmateriaalia.

tapahtuu yhteistyössä Kempeleen kunnan

tettua varautumisjohtamisen jatkokurssia,

ja

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen

joka perustuu Kempeleessä pidetyissä

kanssa. Tämä käsittää 1
2 koulutustapah-

kursseissa saatuihin kokemuksiin. Kurssin

tumanjärjestämistä,

Kempeleen

yhteydessä ja sen jälkeen on tarkoitus tut-

Vuosi 2014

kunnan työja virkasuhteisille sijoitetuille

kia koulutettujen henkilöiden käyttöä nor-

Vuoden aikana sitoutetaan projektiin osal-

selvitetään varautumisen säädöspohjaa,

maaliajan häiriötilanteissa, kun poikkeuso-

listuvat tahot ja hahmotetaan vuosien

sijoitetun henkilöstön oikeuksia ja velvol-

lojen toimivaltuuksia ei ole käytettävissä,

2015 ja 2016 työskentely sekä nimetään

lisuuksia sekä koulutuksen järjestelyperi-

mutta viranomaisten omat voimavarat käy-

valmisteluhenkilöt.

aatteita ja siihen liittyviä ongelmia. Kaiken

vät riittämättömiksi.

Alustava aikataulu

joissa

päämääränä on antaa selkeä kuva sijoitet-

Vuosi 2015

tujen velvoitteista ja vallitsevasta koulu-

Kempeleen kunta on päivittänyt poikkeus-

tustilanteesta.

kurssi

päivitettynä
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Reservipiirien
syyskokous Aleksilla
Teksti ja kuva: Markku Holopainen
Reserviupseeripiiri ja Reserviläispiiri ko-

Sakari Ranta uusi kaksivuotisen pestinsä

arviot vuodelle 2015. Myös piirihallitusten

koontuivat

syyskokoukseen

Reserviläispiirin peräsimessä. Reserviläis-

kokoonpanot vahvistettiin ehdollisena si-

26.10. toimintahuoneistolle. Kokouksen

piirin varapuheenjohtajat valitaan halli-

ten, että kerhoilla ja yhdistyksillä on mah-

aluksi toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen

tuksen järjestäytymiskokouksessa tammi-

dollisuus tehdä muutoksia kokoonpanoi-

ja puheenjohtaja Sampo Puoskari jakoivat

kuussa.

hin mikäli niiden päättävät kokoukset ovat

yhteiseen

Reserviläisurheiluliiton ansiomitalit pitkäaikaisesta ja merkittävästä työstä reservi-

olleet 26.10. jälkeen. Muutosesitykset on

Piirimaksut ennallaan

läisurheilun hyväksi. Kultaisen mitalin sai

tehtävä piirihallituksien järjestäytymiskokoukseen mennessä. Samoin on tehtävä

Tapio Molander, hopeisen Pertti Seppänen,

Kumpikin piiri pysytti piirimaksunsa ennal-

Petteri Närä, Timo Uusimäki, Jari Pakanen,

laan ja samalla vahvistettiin piirien talous-

esitykset piirien eri toimikuntiin.

Sakari Ranta, Jyrki Mänttäri, Aimo Torvinen
sekä pronssisen Sampo Mattila. Mitalien
jaon jälkeen Risto Tarkiainen kertoi Reserviläisurheiluliiton ajankohtaiset asiat.
Tarkiaisen puheenvuoron jälkeen selvitteli
paikalla ollut SRA- asiantuntija Matti Kariniemi kesällä 2015 Oulussa järjestettävän SRA- kisan vaatimat rata- tulospalvelusekä henkilöstövaatimukset. Kesän 2015
kisan johtaa Asmo Saarela Tyrnävältä.

Puoskari ja Ranta jatkavat
puheenjohtajina
Syyskokous valitsi uudelleen Sampo Puoskarin johtamaan Reserviupseeripiiriävuodelle 2015. Samoin valittiin varapuheenjohtajat Timo Uusimäki ja Jari Oikarainen.

Piirien syyskokouksessa palkittiin Reserviläisurheiluliiton mitaleilla oikealta Jari Pakanen, Timo Uusimäki, Sakari Ranta, Jyrki Mänttäri ja Sampo Mattila. Mitalit jakoi toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen (vas) yhdessä Sampo Puoskarin kanssa.
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Kuva MPK/ Katrina Carlson

Timo Kesäläinen
MPK:n
vuoden 2014
toimihenkilöksi

MPK:n hallitus valitsi Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin päällikön Timo Kesäläisen
vuoden toimihenkilöksi 2014. Valinta julkistettiin MPK:n vuosijuhlassa Helsingissä
12.12.2014.

MPK:n hallitus valitsi Pohjois-Suomen

tunnustettu puolustusvoimien ja muiden

maanpuolustuspiirin päällikön Timo Ke-

kumppanien joukossa. Hän on markkinoi-

säläisen vuoden toimihenkilöksi 2014.

nut aktiivisesti MPK:n koulutusta alueensa

Valinta julkistettiin MPK:n vuosijuhlassa

yhteistyökumppaneille.”

Helsingissä 12.12.2014.
”Timo Kesäläisen maanpuolustuspiirin kolMPK:n tiedotteessa kerrotaan valintape-

men koulutus- ja tukiyksikön yhteistoimin-

rusteissa seuraavasti:

ta on kehittynyt hänen johdossaan esimerkillisesti. Hän on avoin, osaava, kannustava

”Timo Kesäläinen nauttii esimiesten, työ-

ja reilu päällikkö. Hänen naurunsakin on

tovereiden sekä

kouluttajien ja kurssi-

persoonallisen kuuluva ja mukaansatem-

laisten suurta kunnioitusta ja luottamusta.

paava. Koulutustulokset ovat kehittyneet

Hänen erinomainen yhteistyökykynsä on

Kesäläisen johdossa suotuisasti.”
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Kuusamon reserviläiset
ennen ja nyt
Kuusamon reservinaliupseerit -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 16. maaliskuuta 1958. Kokouksen puheenjohtajana toimi ylikersantti Ensio Kuittinen ja pöytäkirjaa piti alikersantti Matti Virranniemi.
Paikalla oli kymmenen aliupseeria, jotka yksimielisesti päättivät perustaa Kuusamon aliupseerit -nimisen yhdistyksen ja säännöiksi hyväksyttiin Helsingin aliupseerit ry:n mallisäännöt. Oikeusministeriö
hyväksyi Kuusamon reservialiupseerit yhdistysjäsenrekisteriin heinäkuun 23 päivänä 1958.
Teksti ja kuvat: Jarmo Käkelä
Puheenjohtaja, Kuusamon reserviläiset
Yhdistyksen toiminnan pohjana oli vapaaehtoinen maanpuolustus. Toiminnan
tarkoituksena oli myös vahvistaa kansalaisten intoa maanpuolustustyöhön. Vaikka yhdistys perustettiin taajamassa, yhdistyksen toimintaa pyrittiin laajentamaan
myös sivukylille, joten oli luontevaa valita
sivukylille kyläasiamiehet, jotka kertoivat
toiminnastamme ja keräsivät jäsenistöä.

Monipuolista toimintaa
Alkuvuosina toimintaa oli monenlaista.
Yhdistys kuljetti esimerkiksi 1958 juhlavieraita Rukatunturille pääsiäisenä ja
juhannuksena ja sai siitä tuloja 40 634
markkaa. Yhdistys piti iltamia Valistustalolla, ja ohjelmista mainittakoon pianon
soitto, lausunta ja mieskvartettilaulu. Kilpailujakin oli niin ammuntaa kuin pilkkiongintaa, latusuunnistusta, suunnistusta ja
niin edelleen.

Kevätjotos 2014. Puheenjohtaja Jarmo Käkelä, Kainuu rajavartiolaitoksenKuusamon
raja-asemanpäällikkö Jyrki Säkkinen sekä Kilpailutoimen johtaja Markku Lämsä.
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Jarmo Käkelä sekä Kainuun
rajalaitoksen Suomussalmen raja-asemanpäällikkö
Mika Kemppainen, jolle
luovutamme jotokseltamme muistoksi puukon.

1970-luvun alussa yhdistys kartutti raha-

Lipun ja standaarin suunnitteli kelloseppä

joulutulet-tapahtumana.

varojaan muun muassa Ruskatansseilla,

Kyösti Tammi ja lipun vihki kappalainen

joulutulet tapahtuma järjestetään 19.12

kirpputorimyynnillä ja itsenäisyyspäivä-

Osvald Carlson.

klo 17.00 alkaen Kuusamon torilla.

50-vuotisjuhla Kuusamotalolla

Kevät- ja syysjotokset ovat olleet myös

Tänä

vuonna

kynttilöiden myynnillä. Kuusamon rajan
kanssasolmittiinyhteistoiminnallisiasuhteita.

perinteinen toimintamuoto. Perinteisesti
1977 yhdistyksen säännöt uusittiin ja

Yhdistyksemme tekemää työtä ja saa-

edellisen kevät - tai syysjotoksen voitta-

nimeksi tuli Kuusamon reserviläiset ry.

vutuksia juhlittiin 19.-20.4.2008 Kuusa-

ja järjestää seuraavan vuoden jotoksen.

Samana vuonna myös perustettiin nais-

mossa ensimmäistä kertaa järjestetyn Re-

Jotoksilla on toimintana esimerkiksi am-

jaosto.

serviläisliiton

vuosikokoustapahtuman

muntaa, pilkkikilpailut, kranaatin tark-

Vanttaja. Kilpailutoimintakin oli vilkas-

yhteydessä. Vuosikokoustapahtumaan liit-

kuusheittoa, arviointia, katkonpeluuta ja

ta, ja piirin kisoissa hiihdettiin kolmois-

tyvää maanpuolustusjuhlaa ja Kuusamon

maanpuolustukseen liittyviä kysymyksiä

voitto. Rahaa hankittiin muun muas-

reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlaa vietettiin

sekä kerran vuodessa yksi vaihtuva kil-

sa

huutokaupalla.

20.4.2008 Kuusamotalolla Oulankasalissa.

pailulaji.

1983 Kuusamon reserviläiset saivat oman

Alusta asti yhdistyksen toimintaan on

Veteraanit tärkeitä

lipun ja pöytä standaarin. Lipun valmista-

myös kuulunut hengellinen toiminta, jota

minen annettiin naisjaoston tehtäväksi.

nykyään toteutamme valtakunnallisena

Puheenjohtajaksi

ylijäämätavaroiden

valittiin

Eija

Veteraanitoiminta on yksi tärkeimmistä
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Jatkoa edelliseltä sivulta.

toimintamuodoistamme ja kuulummekin
Kuusamon

veteraanitoimikuntaan,

jos-

sa puheenjohtajamme on avustusjaoston puheenjohtajana. Veteraanipäivänä
ja kaatuneitten muistopäivänä olemme
sankarihaudalla lippuvartiossa sekä vuorollaan myös seppeleenlaskussa. Itsenäisyyspäivänä

osallistumme

syyspäivän tapahtumiin.

itsenäi-

Jouluaattona

kunniatehtävänä on seisoa sankarihaudalla kunniavartiossa. Sotiemme veteraanien auttaminen on yksi halutuistamme
ja tärkeimmistä tehtävistämme. Myös MPK:n toiminta kuuluu toimenkuvaamme, ja
olemme siinä aktiivisesti mukana. 2009
Teimme osastollemme omat netti sivut.

Syysjotos Suomussalmella.Muistomerkilläoppaana Erkki Pulliainen.

Sivuiltamme löytyy niin entisiä kuin tuleviakin tapahtumia sekä kuvia toiminnastamme.

www.kuusamonreserviläiset.fi

kuntaan kunnallisvaltuustokaudeksi 2013

Tarkoituksen

-2016 kuuluu Elise Ylitalo.

ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa re-

2009 Kuusamon reserviläisten puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Käkelä, joka on 19.

serviläisinä

Edelleen aktiivinen

puheenjohtaja osastossamme. Hän on vie-

toteuttamiseksi
sekä

tiedottaa

yhdistys
mahdolli-

suuksista toimia vapaehtoisena maanpuolustuksen hyväksi. Yhdistys järjestää

nyt toimintaamme ansiokkaasti eteenpäin.

Tänä päivänä yhdistyksessämme on jäse-

opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia,

Liityimme muun muassa perustajajäseninä

niä 80. Järjestämme kokouksia, ammun-

urheiluammuntaa, erilaisia kuntoilukilpai-

Kuusamon veteraanitoimikuntaan, vete-

taa, maanpuolustustoimintaa, veteraani-

luja ja retkeilytoimintaa sekä maanpuo-

raanipuhelinpäivystykseen ja Kuusamon

toimintaa, veteraanikeräyksiä ja autamme

lustuskoulutusta ja muuta maanpuolus-

MPK:hon. Kainuun rajalaitoksen Kuusamon

veteraaneja heidän viimeisellä matkallaan.

tusedellytyksiä vahvistavaa toimintaan.

raja-aseman, Kuusamon reserviupseerien,

Lisäksi järjestämme talkoita, jotoksia, va-

Jos tunnet kiinnostusta järjestötyöhön

Koillismaan sinibarettien sekä Kuusamon

rainkeruuta, infotilaisuuksia, hengellisiä

ja maanpuolustustoimintaan, olet terve-

maanpuolustusnaisten

tapahtumia ja muita edellä jo lueteltu-

tullut mukaan. Voit liittyä jäseneksi ne-

tiivistä yhteistyötä eri muodoissa. Olem-

ja kunniatehtäviä.

Suosittelemme myös

tin kautta tai tulla keskustelemaan in-

me myös mukana JÄKE projektissa eli jär-

ylennyksiä jäsenillemme sekä haemme

fotilaisuus päivänä joka pidetään 19.12

jestöjen yhteistyön kehittämisprojektissa

Reserviläisliiton ja Pohjois-Pohjanmaan

klo.17.00

Kuusamossa.

Reserviläispiirin ansiomitaleja jäsenillem-

Puheenjohtaja Käkelä Jarmo www.kuusa-

me.

monreserviläiset.fi

kanssa

Järjestömme

Pohjois-Pohjanmaan

teemme

edustajana

järjestöneuvottelu-

alkaen

Kuusamon

torilla.
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Sähköt poikki -kurssi

Kempeleessä
Teksti ja kuva: Jari Pakanen

Sähkö on itsestäänselvyys ja jopa elinehto
kaikille ihmisille nykyajan Suomessa. Tämän vuoksi sähkökatkokset saavat helposti
elämän sekaisin riippumatta siitä, kuinka
laaja tai kuinka pitkäkestoinen katkos on.
Jatkuva sähkön saanti ei ole kuitenkaan
koskaan täysin varma asia, koska esimerkiksi sään ääri-ilmiöt myrskyineen ovat lisääntyneet maapallon ilmastonmuutoksen
edetessä.
Sähkökatkoksiin pitää varautua aina, ja varautuminen onkin välttämätön kansalaistaito nykyään. Tämän vuoksi Kempeleen
kunta järjesti yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa kaikille kuntalaisille avoimen ja ilmaisen Sähköt poikki-kurssin 25.10.2014. Kempeleen kunnan
osalta kurssin avasi kunnan varautumisen
ja turvallisuuden vastuuhenkilö Antti Peurakangas. MPK:n osalta kurssilaiset toivotti
tervetulleeksi paikallispäällikkö Jari Paka-

Kouluttaja Janne Kalinainen

nen.
mistukseen ja säilytykseen, vedensaantiin,

Maltti on valttia

omin avuin.

tietoliikenteeseen sekä asiointiin kaupoissa ja miten voidaan varautua tilanteisiin,

Vaikka kurssi kiinnostikin vain kourallista

Asiantuntevana kouluttajana kurssilla toimi

jos sähköä ei olekaan saatavilla. Tärkeintä

kuntalaisia, tällaiselle kurssille oli ilmeinen

Janne Kalinainen Pohjan Pioneerikillasta.

sähkökatkoksen aikana on Jannen mukaan

tilaus, ja sen antiin oltiin kurssilaisten kes-

Koulutuksen aikana hän kertoi muun muas-

kuitenkin pysytellä rauhallisena, ja ajatella

kuudessa erittäin tyytyväisiä. Tämän vuoksi

sa, miten sähkökatkokset vaikuttavat nor-

myös omaa lähipiiriään, sillä kaikki eivät

onkin todennäköistä, että vastaava kurssi

maaliin elämiseen, esimerkiksi ruoan val-

selviä yllättävästä tilanteesta välttämättä

uusitaan vielä joskus lähitulevaisuudessa.
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Reserviläispiirien ammuntatoimikunta

palkitsi ampujia
Teksti: Sampo Mattila
Kuvat: Ari Vuolteenaho

Hiukkavaaran Paviljongilla 27.11. järjestetyssä palkintojenjakotilaisuudessa palkittiin kuluneen vuoden
ansioituneimmat ampujat.
Tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan niin

Tapahtumien tarkkaa lukumäärää ei pysty

myös perumaan, mikäli vaikutti siltä, että

MPK:n piiripäällikkö Timo Kesäläinen kuin

kovin helposti sanomaan, koska varsinkin

osallistujia tai vetäjiä ei saavu tarpeeksi.

reserviläis- ja reserviupseeripiirien pu-

näitä muita kuin kilpailuluonteisia ampu-

Tarkan määrän tietäminen ei tietenkään

heenjohtajat Sakari Ranta ja Sampo Puos-

matapahtumia pystyttiin järjestämään hy-

ole mikään itseisarvo. Tärkeintä on, että nyt

kari.

vin nopeasti ja pienellä byrokratialla, sekä

on avattu toimiva väylä järjestää korkeata-

Ammuntatoimikunnan
järjestämiä

koordinoimia

ammuntatapahtumia

ja

Poh-

jois-Pohjanmaan alueella oli kuluneen
vuoden aikana noin 100 kappaletta. Mukana on niin erilaisia kilpailusarjoja mukaan
lukien piirinmestaruuskilpailuja ja –sarjoja, SM- karsintoja, muita yksittäisiä kilpailuja sekä muita kuin kilpailuluonteisia ampumatapahtumia.
Yllämainitut tapahtumat olivat ampumatoimikunnan tiedossa ja edelleen MPK:n
kursseiksi järjestettyjä, jolloin ampumavakuutukset ja ratavaraukset (varsinkin
Hiukkavaaran ampumaradan osalta) olivat
saman tien kunnossa. Tapahtumat myös
olivat parhaan mahdollisen tiedon mukaan
ilmoitettuna web-kalenteriin, joka löytyy
helpoiten osoitteesta http://www.pohjanpoika.net/ampumakalenteri.

Perinnease-Cupin palkintojen jako. Kuvassa (vasemmalta) Sakari Ranta, Sampo Puoskari, Sampo Mattila, Timo Kesäläinen, Matti Kuonanoja, Tomi Tuorila, Kari Järvinen sekä
Tapio Molander.
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soisia ja turvallisia ampumatapahtumia il-

sarjat jatkuvat pääosin samoina ja muu-

mestaruuskilpailuissa. Lisäksi vuoden iso

man sen isompaa hallinnollista vaivaa.

toinkin pyritään jatkamaan toimintaa val-

ponnistus ovat SRA-SM-kilpailut, jotka jär-

taosin samoin merkein kuin tänä vuonna.

jestetään Oulussa 1.-2.8.2015.

Vuoden 2015 ammuntatapahtumien jär-

Suurimpia muutoksia on se, että tavoite-

jestelyt ja organisointi ovat paraikaa käyn-

tilana on järjestää täysimittaiset SM-kar-

nissä. Tähänastisen perusteella nykyiset

sinnat niin perinnease-, palvelusase- että

Tilaisuudessa palkittiin seuraavat ampujat:
Sovellettu Reserviläisammunta (SRA)
SRA-CUP 2014 PoPo			
avo
Ampuja			Tulos
1
Raudaskoski
Juha
585.68
2
Turunen
Timo 571.15
3
Tolonen		
Heikki 530.06
			
vakio Ampuja			Tulos
1
Luoto		
Joni
422.08
2
Kemppainen
Ville
366.02
3
Tuorila Tomi		
282.58
			
H50
Ampuja			Tulos
1
Luukinen
Tero
228.73
2
Mustonen
Ilkka
181.47
3
Mänttäri
Jyrki
113.45
			
SRA-CUP 2014 PoPo
Kiertopalkinto		
1
Raudaskoski
Juha
585.68

Palvelusammunta
PA-CUP 2014 PoPo			
PA1
Ampuja			Tulos
1.
Väisänen
Mika
300.0
2.
Kauppi		
Jari
297.0
3.
Laukka		
Jari
295.0
PA2
Ampuja			Tulos
1.
Väisänen
Mika
300.0
2.
Kauppi		
Jari
288.0
3.
Laukka		
Jari
286.7
PA3
Ampuja			Tulos
1.
Väisänen
Mika
300.0
2.
Laukka		
Jari
290.9
3.
Koskenkorva
Kimmo 289.8
PA4
Ampuja			Tulos
1.
Väisänen
Mika
300.0
2.
Laukka		
Jari
283.7
3.
Koskenkorva
Kimmo 271.3
PA-CUP 2014 PoPo
Kiertopalkinto
1.
Väisänen
Mika
1200.0

Perinnease:

Perinnease-Cup			
H			Seura			luokka
Kuonanoja Matti
ORUK			H
Tuorila Tomi		
Oulun res		
H
Mattila Sampo		ORUK			H
			
H-50			Seura			luokka
Järvinen Kari		
Revonlahden res
H-50
Molander Tapio		
Oulun res		
H-50
Torvinen Aimo		
Kempeleen res		
H-50
				
Perinnease-Cup			
Järvinen Kari		
Revonlahden res
H-50

Siluetti

Siluetti-CUp 2014 PoPo			
1
Ari Sive				600
2
Matti Kuonanoja		
346.31
3
Antti Tyvelä			328.89

Reserviläiskivääri 300m
H
1
2
3
H-50
1
2
3
H-60
1
2
3

		
Ampuja			Seura		yht
Väisänen Mika		
Muhos Res
138
Sandelin Marko		
Hvesi Res
97
Hintikka Mika		
Kle Res		
133
Ampuja			Seura		yht
Kauppi Jari		
Oulu Res
91
Jääskeläinen Matti
Oulu Res
83
Vuoti Arto		
Lakeus Res
76
Ampuja			Seura		yht
Molander Tapio		
Oulu Res
61
Martinkauppi Seppo
Lakeus Res
53
Kauppi Tapio		
Oulu Res
49

647.93
530.20
522.88
681.75
570.15
543.50
681.75
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Piirinmestaruudet mestaruuslajeissa 2014 PoPo		
H Pienoispistooli			
#
Ampuja			Seura		yht
1
Timonen Pekka		
Oulu Res
280
2
Tyvelä Antti		
Oulu Res
258
3
Kuonanoja Matti
ORUK		
255
H-50 Ampuja			Seura		yht
1
Molander Tapio		
Oulu Res
255
2
Mänttäri Jyrki		
Oulaisten Res 241
3
Kauppi Jari		
Oulu Res
193
H-60 Ampuja			Seura		yht
1
Salo Timo		
Oulu Res
263
2
Salmenkaita Seppo
ORUK 257
			
Pistooli pika			
H
Ampuja			Seura		yht
1
Timonen Pekka		
Oulu Res
281
2
Tyvelä Antti		
Oulu Res
270
3
Mattila Sampo		ORUK		263
H-50 Ampuja			Seura		yht
1
Molander Tapio		
Oulu Res
260
2
Kauppi Jari		
Oulu Res
235
3
Mänttäri Jyrki		
Oulaisten Res 231
H-60 Ampuja			Seura		yht
1
Salo Timo		
Oulu Res
262
			
Isopistooli			
H
Ampuja			Seura		yht
1
Tyvelä Antti		
Oulu Res
263
2
Mattila Sampo		ORUK		250
3
Kuonanoja Matti
ORUK 226
H-50 Ampuja			Seura		yht
1
Molander Tapio		
Oulu Res
250
2
Mänttäri Jyrki		
Oulaisten Res 250
3
Kauppi Jari		
Oulu Res
143
H-60 Ampuja			Seura		yht
1
Salo Timo		
Oulu Res
262
2
Salmenkaita Seppo
ORUK 233
			
Pienoiskivääri			
H
Ampuja			Seura		yht
1
Mattila Sampo		ORUK		133
H-50 Ampuja			Seura		yht
1
Kauppi Jari		
Oulu Res
179
2
Mänttäri Jyrki		
Oulaisten Res 138
3
Vuolteenaho Ari		ORUK		97
H-70 Ampuja			Seura		yht
1
Lukkarinen Ahti		ORUK		107
			

Lakeus cup
Lakeus Cup 2014					
#
Seura Lakeus Cup 1
Lakeus Cup 2 Lakeus Cup 3 yhteistulos
1
Revonlahti
586		
643		
704		
1933
2
Kempele
664		
593		
666		
1923
3
Rantsila		596		549		654		1799
4
Oulun Res
647		
462		
688		
1797
5
ORUK		580		433		601		1614
6
Lakeus		576		400		593		1569
7
Tyrnävä				399		612		1011
8
Haapavesi
387		
337		
158		
882
9
Muhos		357		169		192		718
10
Vihanti		241						241
Kiertopalkinto Revonlahden reserviläisille

ampumamestaruuslajien yleismestaruus
kiertopalkinto		

#

Ampuja			Seura		yht
Mattila Sampo		ORUK		894
			

Avo-luokan voittaja Juha Raudaskoski vastaanottaa kiertopalkinnon koko Cupin
voitosta. Taustalla Heikki Tolonen ja Tomi Tuorila.
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Juhlaristeily Baltic Queenilla

11.-12.4.2015

Reserviläisliitto täyttää 60 vuotta 2015. Juhlaristeily kokoaa
laivalle runsaat 2500 jäsentä seuralaisineen eri puolilta Suomea.
Luvassa onkin suurin Suomessa koskaan järjestetty
vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtuma.
VARAA RISTEILY EDULLISEEN JÄSENHINTAAN

www.matkapojat.fi/res60
Hintaan sisältyy:
• risteily valitussa hyttiluokassa
Helsinki - Tallinna - Helsinki
• Reserviläisliiton juhlaohjelma laivalla

Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna klo 18:30 - 08:00
Tallinna - Helsinki klo 12:30 - 16:00
Tallinnassa mahdollisuus
maissa käyntiin klo 08:00 – 12:00

Risteilyllä esiintyy Jean S.

matkapojat.fi

Varaukset p. 010 2323 116 (ma-pe 8-17) Ryhmävaraukset (yli 10 hlöä) p. 010 2323 109 (ma-pe 8-17)
Nettivaraukset www.matkapojat.fi/res60 • Ei toimitusmaksua!
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Yksimielinen liittovaltuusto

koolla Helsingissä
Teksti ja valokuva: Markku Holopainen

Suomen Reserviupseeriliiton Liittovaltuus-

Liiton ykköspuheenjohtajana toimii kapt

to piti syyskokouksensa Helsingissä 29.11.

Mikko Halkilahti Salosta. Hänet valittiin

Liittovaltuusto käyttää Reserviupseerilii-

tehtäväänsä Oulun liittokokouksessa mar-

ton korkeinta päätösvaltaa liittokokousten

raskuussa 2013. Halkilahden toimikausi

välisenä kolmivuotiskautena. Ensitöikseen

on kolmivuotinen.

valtuusto valitsi puheenjohtajistonsa. Puheenjohtajana jatkaa maj Jorma Kallio Lapualta ja varapuheenjohtajana maj Markus
Lassheikki Kirkkonummelta.

Puoskari jatkaa varapuheenjohtajana
Sääntöjen mukaa Liittovaltuusto valitsee
syyskokouksessaan

Reserviupseeriliiton

varapuheenjohtajat ja Liiton hallituksen
vuodeksi kerrallaan. Pestinsä Liiton puheenjohtajistossa uusivat ensimmäinen
varapuheenjohtaja ltn Aaro Mäkelä Helsingistä sekä toinen varapuheenjohtaja
ltn Sampo Puoskari Oulusta. Samassa yhteydessä liittohallituspaikkansa vuodelle
2015 uusi ylil Timon Uusimäki Kempeleen
Reserviupseerikerhosta.

Pohjois-Pohjan-

maan Reserviupseeripirillä on näin ollen
erinomainen edustus liittoa käytännön

Vasemmalta 2. varapuheenjohtaja Sampo Puoskari, 1. varapuheenjohtaja Aaro Mäkelä,

työssä

puheenjohtaja Mikko Halkilahti, liittovaltuuston puheenjohtaja Jorma Kallio sekä varapu-

luotsaavassa

liittohallituksessa.

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

heenjohtaja Markus Lassheikki.
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Sotavahinkosäätiö

palkitsi

Teksti ja valokuva: Markku Holopainen

Sotavahinkosäätiö myöntää vuosittain tun-

ja myönnetään Kadettikunnassa, Suomen

nustuspalkintoja. Tarkoituksena on palkita

Reserviupseeriliitossa, Maanpuolustuskil-

henkilöitä ja yhteisöjä, joiden saavutukset

tojen Liitossa ja Reserviläisliitossa. Tänä

maanpuolustustyön saralla ovat poikkeuk-

vuonna tunnustuspalkinnon sai Reser-

sellisen merkittäviä. Tänä vuonna säätiö ja-

viupseeriliiton esityksestä Pohjois-Pohjan-

koi tunnustuspalkintoja 12 henkilölle ja 8

maan Reserviupseeripiiri.

yhteisölle yhteensä 40 000 euroa. Palkinto-

Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkinnot jakoi säätiön
hallituksen jäsen kenraaliluutnantti Ilkka Aspara. PohjoisPohjanmaan Reserviupseeripiirin puolesta palkinnon
vastaanotti puheenjohtaja
Sampo Puoskari.
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Järjestökenttä toimii
KOKOUSKUTSU
Pohjois-Pohjanmaan
Reserviupseeripiiri
Reserviläispiiri
Piirihallitusten yhteinen järjestäytymiskokous pidetään toimintahuoneistolla
Aleksanterinkatu 13A12 keskiviikkona 14.1.2015 klo 17.00 alkaen.
Ilmoittaudu ennakkoon ehdottomasti 9.1.2015 mennessä !
Piirihallitukset
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Eversti evp Heikki Hiltula:

Saksalaisdivisioonat Pohjois-Suomen
pakkasissa talvella 1941–1942
Saksalaisien divisioonien ryhmitys ja

oona, joka huollettiin ja täydennettiin. 3.

vostojoukkojen vahvan puolustusaseman

tilanne vuoden 1941 lopulla

Vuoristodivisioonan pääosat marssivat ja-

eteen Vermanjoelle. Armeijakunta oli kär-

lan alkutalven kovissa pakkasissa 650 ki-

sinyt 9500 miehen tappiot. Saksalaiset oli-

Saksalais-suomalainen hyökkäys Murman-

lometriä Petsamosta Kemiin laivattavaksi

vat nääntyneitä ja katkeria

skin kaupunkiin sekä Murmanskiin johta-

Keski-Eurooppaan.

vien tie- ja rautatieyhteyksien katkaisemi-

Saksalaisten eteläsivustaa suojasi suo-

seksi oli epäonnistunut kolmen ja puolen

Sallan suunnassa hyökkäsi 36. Armeija-

malainen 3. Armeijakunta, jonka pääosan

kuukauden taistelujen jälkeen. Tappiot

kunta, johon kuuluivat 169. Jalkaväkidivi-

muodosti 3. Divisioona. Sivusuunnassa

olivat yli 21 500 saksalaista ja noin 500

sioona, divisioonan vahvuinen SS-taistelu-

hyökkäävät joukot valloittivat Kiestin-

suomalaista sotilasta. Vähäisten voimien

ryhmä Nord ja suomalainen 6. Divisioona.

gin, mutta eteneminen pysähtyi noin 40

hajottaminen kolmeen hyökkäyssuuntaan,

Ankarien taisteluiden jälkeen syyskuun

kilometrin päähän Murmanskin radasta.

lukumääräisesti ylivoimaisen vihollisen

puolessa välissä hyökkäys pysähtyi neu-

Pääsuunnassa Uhtuan alueella hyökkäys

aliarvioiminen, omahyväinen optimismi
sekä arktisten olosuhteiden täydellinen
tuntemattomuus olivat tärkeimmät syyt
saksalaisten hyökkäysten pysähtymiseen
ja ankariin tappioihin.
Petsamon alueella hyökkäsi Vuoristoarmeijakunta Norja, johon kuuluivat 2. ja 3.
Vuoristodivisioona sekä näiden eteläpuolella erämaa-alueella toimiva osasto Pennanen. Arktiset olot ja neuvostojoukkojen
ankara vastarinta oli pysäyttänyt kaksi ja
puoli kuukautta kestäneen hyökkäyksen
Litsajoelle. Loppuun kuluneet vuoristodivisioonat olivat kärsineet 10 300 miehen
tappiot. Lokakuussa Kreikasta siirretty 6.
Vuoristodivisioona otti rintamavastuun –
30 asteen pakkasessa ja irrotti loppuun
kuluneet vuoristodivisioonat taistelusta.

Lapin Armeijan tilanne talvella 1941 - 1942

Alueelle jäi reserviksi 2. Vuoristodivisi-
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pysäytettiin

ylipäällikkö

Mannerheimin

käskyllä marraskuun puolivälissä. Suomalaiset eivät enää tulisi etenemään Murmanskin radalle. Tämä päätös aiheutti pahan särön Pohjois-Suomen saksalaisen ja
suomalaisen sotilasjohdon suhteisiin.

Pakkanen, kurikysymys
Saksalainen ylin johto kuvitteli optimistisesti, että Neuvostoliiton iskuvoima olisi murskattu syksyn kuluessa, joten talvi
tultaisiin viettämään varmistetuissa talvimajoituspaikoissa venäjän kaupungeissa
ja kylissä. Valmistelut talvisotaa varten oli
laiminlyöty. Petsamon tuntureilla ja Vienan
korvessa taistelevat saksalaisjoukot joutuivat pääosin kesävarusteissaan arktisen talven armoille. Pohjois-Suomen olosuhteet
olivat saksalaisille täysin oudot, joukkojen organisaatio sopimaton, varustus liian
raskas ja maastokelpoisuus heikko. Sak-

Suomalaiset sotilaat kouluttivat talvitaitoja saksalaisille aseveljille

salaisten joukkojen ylin johto ei tajunnut
talvisodankäynnin yksinkertaisia peruspe-

taistelutekniikka jäivät taka-alalle. Päälli-

Kurssin saksalaiset tarkastajat arvosteli-

riaatteita. Täydellinen tietämättömyys ko-

köille koulutettiin, miten vaatteiden alle

vat ankarasti sotilaan varusteisiin tehty-

van pakkasen vaikutuksista sodankäyntiin

työnnetyin paperein voidaan suojautua

jä talvi-improvisaatioita, koska ne ”olivat

esti alkutalvesta helposti toteutettavien

tuulelta sekä pakkaselta, miten eristetään

omiaan rikkomaan sotilaskuria” ja ”pu-

tilapäisratkaisujenkin käytön sotilaiden ja

risuilla jalat routaisesta maasta sekä sisus-

keutumismääräyksiä ei voida rikkoa jon-

kaluston toimintakunnossa pitämiseksi.

tetaan ampumakuopat, miten viritetään

kin pakkasen vuoksi”. Eräs eversti sanoi:

savuamattomat pienet kynsitulet ja miten

”Talvisota on kurikysymys enemmän kuin

Alkutalvella 1941 pidettiin Niinisalossa

vartiomiehet pysyvät lämpiminä kuumen-

pakkaskysymys”. Siihen kurssia johtava

ensimmäinen

kurssi

nettujen kivien sekä hiekkapussien avulla.

suomalainen majuri Halsti vastasi:” Tei-

saksalaisen Pohjoisen Armeijaryhmän 40

Upseerit opetettiin rakentamaan eläimille

dän kurinne hintana ovat nenät ja korvat,

komppanian päällikölle. Heti kurssin alussa

tuulensuojia, ihmisille laavuja rakovalkei-

varpaat, sukupuolielimet ja ihmishenget.

ohjelma muutettiin kouluttamaan, miten

neen, tilapäisarinoilla lämmitettäviä havu-

Teidän on pakko valita talvivarusteiden

sotilaat voidaan suojata pakkasta vastaan

majoja ja maahan kaivettuja majoituskuop-

puutteen vuoksi joko preussilainen kurin-

improvisoiduin keinoin, kun kouluttajille

pia, joita voitiin vuorata oljilla sekä pitää

ne ja amputaatiot tai jotenkuten pärjäävät

selvisi Leningradia piirittävien joukkojen

lämpimänä tilapäiskamiinoiden avulla.

joukot ja rättinaamiaiset.”

talvisodankäynnin

talvivarusteiden puutteet. Talvitaktiikka ja
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Pohjois-Suomessa

suomalaiset

joukot

luovuttivat talvitaitojen kouluttajia ja talvivarustusta

saksalaisille

aseveljilleen.

Saksalaiset ostivat talvivarusteita sekä
-kalustoa Suomesta, Ruotsista ja pakko-ottivat valloitetusta Norjasta. Täällä pohjanperillä pahan epätasapainon aiheutti se,
että saksalaisilla oli paljon viinaa ja vähän
talvivarusteita, suomalaisilla oli taas hyvät
talvivarusteet ja vähän viinaa.

Saksalaisten varusteet ja materiaali
Vuoristojääkärikomppaniaan kuului 229
sotilasta, 2 ratsua, 40 kantomuulia, 2

Karjalan kansa on jälleen evakkotiellä. Vastikään kuntoon saatetut kodit oli jätettävä
kiireesti ja monet kykenivät pelastamaan omaisuudestaan vain rippeet

kaksiakselista kenttäkeitintä ja 2 kaksiakselista kuljetuskärryä, joita veti muuliparivaljakot, 2 moottoripyörää ja neljä kuorma-autoa. Vuoristodivisioonaan kuului 14
000 sotilasta, 6000 eläintä ja 1400 moottoriajoneuvoa. Jalkaväkidivisioona muistutti vuoristodivisioonaa, mutta oli pääosin hevosvetoinen ja hiukan raskaammin
aseistettu. Ainoa täysin moottoroitujoukko
oli SS-taisteluryhmä Nord. Näiden kesävarusteisten joukkojen edessä oli poikkeuksellisen kylmä ja luminen talvi.
Lapin talveen sopimatonta varustusta
Ensimmäisen lumen tullessa sotilaat kulkivat pahoin kuluneissa kesävaatteissaan.
Heillä oli päässä pieni korville menemä-

sukka tai jalkarätti. Saksalainen jalkaväki

koihin. Rintamajoukoissa 40 % sotilaista

tön venelakki ja vartiossa tai taistelussa

oli koulutettu marssimaan päivittäin jopa

palellutti jalkansa erittäin pahasti talvella

teräskypärä ilman päänsuojusta. Päällä

40 kilometrin taipaleita. Siksi saksalainen

1941 - 1942.

oli ohuet alusvaatteet, huonosti lämpöä

sotilassaapas oli tiukasti jalanmukainen ja

pitävä puuvillasekoitteinen asepuku ja

kestävyyden lisäämiseksi pohja oli raudoi-

Vuoristojoukoilla oli kokemusta Keski-Eu-

ohut tuulta kestämätön mantteli. Käsinei-

tettu teräsnastoilla. Näillä seikoilla oli koh-

roopan vuoristojen talvesta. Heillä oli

nä olivat puuvillasormikkaat. Jalassa oli

talokkaat seuraukset pakkasten alettua.

suomalaista ”verikauhaa” muistuttava lip-

lyhytvartiset nahkasaappaat tai nauha-

Saappaaseen ei mahtunut lisäsukkia ja

palakki, asepuvun päälle laitettava tuuli-

kengät, joihin mahtui joko ohut puuvilla-

raudoitetut pohjat hohtivat kylmyyttä jal-

puku, jonka toinen puoli oli harmaa ja toi-
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nen valkoinen, villapaita sekä hiihtomonot
säärystimineen ja sukset. Tämäkin parempi varustus oli liian heppoinen Petsamon
tuntureilla. Näin varustetut rintamajoukot
viettivät alkutalvensa alkeellisissa kivibunkkereissa, lumella peitetyissä havumajoissa tai onnellisimmat suomalaisilta
ja ruotsalaisilta ostetuissa sotilasteltoissa.
Sotilaat joutuivat kestämään sanoin kuvaamattomia kärsimyksiä.
Saksalaisten

tulivoimaiset

automaatti-

aseet menivät epäkuntoon kesken taistelun, koska heidän käyttämä aseöljy jäätyi jo
-15 asteen pakkasessa. Konekivääri m/34
ja konepistooli m/38 eivät toimineet, jos
niihin oli jäänyt vähänkin jäätyvää aseöl-

Pakkanen ja tieltä suistumiset rikkoivat puolet autoista

jyä. Putipuhtaana aseet toimivat hetken,
kunnes ne leikkasivat kiinni kuumenemisen seurauksena. Kun sinänsä eriomaiset

kreikkalaiset muulit paleltuivat kuoliaaksi.

liukkaan kelin kolareiden vuoksi. Ajoneu-

aseet voideltiin ohuesti suomalaisella tal-

Petsamosta Kemiin marssinut 3. Vuoristo-

vojen kylmäkäynnistykset, talviajon niksit

viöljyllä, ne toimivat moitteettomasti. Tal-

divisioona menetti satoja vetoeläimiä mat-

sekä pakkasen vaatimat huoltotoimet opit-

visissa taisteluissa tykkien putket eivät pa-

kan aikana, vaikka jääkärit ja tykkimiehet

tiin talven kuluessa kalustotappioiden ja

lautuneet kunnolla laukauksien jälkeen ja

kuivasivat eläimet päivän marssin jälkeen

kantapään kautta.

lukot jäätyivät tulitaukojen aikana. Nesteet

sekä hieroivat niitä yökaudet leirinuotioi-

ja rasvat toimivat vain lauhalla säällä. Syn-

den ääressä. Vähäinen rehumäärä, jääkyl-

Saksalaisten

teettisestä kumista tehdyt osat muuttuivat

mä juomavesi, loimien puute ja ankara ra-

alue oli vaikeimmin huollettavissa oleva

koviksi ja murenivat. Huurtumisen estä-

situs pakkasessa tappoi eläimiä.

sektori koko itärintamalla. Tiestön vähäi-

mielestä

Pohjois-Suomen

syys tai sen puute vaivasi pääosin he-

vää talvivoidetta ei ollut kiikareita, haarakaukoputkia, etäisyysmittareita ja tykkien

Saksalaisten

moottoriajoneuvot

olivat

vosvetoisten raskaiden organisaatioiden

suuntauslaitteita varten.

myös alttiita pakkasen aiheuttamille häi-

huoltoa. Huoltokuljetukset Pohjois-Suo-

riöille. Kuljettajilta puuttui talvikäytön ja

men alueella tuottivat myös lumen takia

Vetoeläimet kärsivät hirvittävästi. Raskaat,

talviajon vaatima koulutus sekä kokemus.

suuria vaikeuksia. Aurauskalustoa ei ollut

isokokoiset saksalaishevoset eivät kes-

Moottoriöljy ja pakkasnesteet jähmettyivät

ja rekiuria ei osattu rakentaa. Aikainen talvi

täneet pakkasta ja viimaa. Talven tullen

– 15 asteessa. Kokemattomilta kuljettajilta

yllätti joukot. Huolto petti. Joukot näkivät

muutamassa viikossa kuoli 1500 hevosta.

jäätyi jäähdyttimen vedet ja bensiinipum-

nälkää, palelivat ja jäivät ilman ampuma-

Vuoristojääkäreiden muuleja kuoli kuin

put. Esimerkiksi SS-taisteluryhmä Nord

tarvikkeita. Kenraali Talvi otti tiukan kuris-

kärpäsiä kylmyyteen ja rehun puutteeseen.

menetti puolet autoistaan ensimmäisten

tusotteen saksalaisista.

Petsamossa 6. Vuoristodivisioonan kaikki

talviviikkojen aikana pakkasvaurioiden ja
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Tilanne huhtikuussa 1942
Katastrofin

pakottamana

saksalaiset

aloittivat, suomalaisten opastamina, tarmokkaasti talvivarusteiden ja -kaluston
hankkimisen sekä joukkojen talvitaistelukoulutuksen.
Kevättalvella rintamajoukoilla oli kohtuullinen talvivaatetus jopa lumipukuja.
Käyttöön oli tullut sotilastelttoja, suksia,
keveitä suomalaismallisia rekiä, tykkivaljakoille tykkijalaksia, aurauskalustoa ja
ennen kaikkea huolto toimi säännöllisesti.
Huhtikuun alkuun mennessä divisioonille
Sukset on saatu ja hiihtokoulutus on alkanut
Huolto pelaa, kun käyttöön on saatu kevyet suomalaiset reet
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SS Divisioona Nordin sotilaita käskynannossa ennen vastahyökkäystä kevättalvella 1942

oli porrastettu kuukauden materiaaliva-

kelirikkotaisteluksi muuttuneet suurtaiste-

puutetta he eivät jaksaneet ymmärtää, ei

rastot kelirikon varalta. Talven kuluessa oli

lut päättyivät saksalais-suomalaisten jouk-

upseerit eikä edes miehistö.

saatettu lähes loppuun valtava varustelu-

kojen täydelliseen torjuntavoittoon.

ja koulutusurakka.

Hyvät lukijat! Täällä Pohjois-Suomessa
Kurinalaiset saksalaiset olivat nousseet

arktisella sotilaallisella osaamisella, koulu-

Neuvostoliiton 14.A, 19.A ja 26.Armeija

yhden kovan talven aikana kurjuudesta

tuksella ja varusteilla, on tänäkin päivänä

aloittivat 27.4.1942 suuren keväthyök-

koulutuksen ja uuden varustuksen voimin

ratkaisevan tärkeä merkitys.

käyksen.

Lukumääräisesti ylivoimaiset

talvi- ja kelirikkotaistelun kohtuullisiksi

neuvostojoukot hyökkäsivät kolmen viikon

taitajiksi. Saksalaiset ihailivat suomalais-

ajan koko vastuualueellaan, joka ulottui

ten talvi- ja erämiestaitoja, mutta suo-

Jäämereltä Uhtualle. Nämä loppupäässään

malaisten muodollisen sotilaallisuuden
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