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Kulunut vuosi ja etenkin sen jälkim-

mäinen puolisko ovat osoittaneet, 

kuinka nopeasti maailmantilanteet 

muuttuvat. Kaikki se heijastuu myös 

Suomeen ja reserviläistoimintaamme. 

Tapahtumat eivät tällä kertaa ole olleet 

kovinkaan hyviä: EU:n asedirektiivi, 

turvapaikanhakijoiden hallitsematon 

virta sekä maanpuolustustoimintaa 

uhanneet säästöt ovat pitäneet vapaa-

ehtoisväen kiireisinä ja myös puolus-

tuskannalla.

Edunvalvontaa on tehty viimeiset puo-

litoista kuukautta kaikkien liittojen 

yhteistyönä oikein hartiavoimin. Jos 

siis joku vielä epäilee, ettei piiri- ja 

liittotasoilla tehdä oikeaa maanpuo-

lustustyötä, hän on pahasti väärässä. 

Kaikkea toimintaa pitää arvostaa, niin 

kenttätyötä ampumatoimintoineen ja 

yhdistyksen vetämisineen kuin vaikka-

pa edustuksia ja edunvalvontaa omine 

erikoisosaamisineen.

Kaikesta huolimatta on turha sirotella 

tuhkaa päälleen, sillä jälleen kerran 

olemme saaneet nähdä, kuinka yh-

teistyö eri maanpuolustusjärjestöjen 

välillä toimii, kun sitä tarvitaan. Olim-

mepa sitten kiltalaisia, reserviläisiä, re-

serviupseereita, maanpuolustusnaisia, 

kotulaisia, sotilaskotitoimijoita tai mui-

ta järjestöihmisiä, on tavoitteemme 

yhteinen: turvallinen Suomi kaikille 

täällä asuville.

Yhteistyö alkaa jo ajatustasolla. Mei-

dän on osattava irrottautua tiukoista 

roolijaoista. Toki kunkin järjestön omat 

tavoitteet ja tarkoitusperät on otetta-

va huomioon, mutta kun on kyse te-

kemisestä ja toiminnan tarjoamisesta 

jäsenistölle, miksi keksiä aina pyörää 

uudestaan tai toimia omassa pienessä 

karsinassaan? On ollut hienoa kuulla 

Pääkirjoitus

näin vuoden lopulla eri juhlapuheissa 

toistuvasti yhteistyön korostamista.

Piiripäällikkö Timo Kesäläinen ja 

everstiluutnantti Kimmo Rajala ovat 

selvästi mainostaneet yhteistyön tär-

keyttä ja tänä supistuvien resurssien 

aikana myös välttämättömyyttä. Ve-

teraanijärjestöjen yhteistyön tiivis-

tämistä varmaankin jo valmistellaan. 

Samoin olisi tehtävä myös tiettyjen 

perinnejärjestöjen osalta. Me aktiivi-

set ja jopa jäsenistöämme kasvattavat 

järjestöt ainakin täällä Pohjois-Poh-

janmaalla hallitsemme jo yhteistyön 

– pääsääntöisesti.

Tehdystä työstä on silloin tällöin hyvä 

myös palkita. Onnittelen vielä kaikkia 

ylennettyjä ja ansiomerkin saaneita. 

On ilo nähdä, että ansionne on huo-

mattu!

Sampo Puoskari
Puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri
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Vahvoja  
yhdessä 



Everstiluutnantti Kimmo Rajala piti haus-

kan juhlapuheen huolimatta puhujapön-

tön dramaattisesta valaistuksesta.
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Vapaahtoisen maanpuolustuksen toimi-

joilta on puuttunut Oulun seudulla jo pit-

kään itsenäisyyspäivän tienoille ajoittuva 

iltajuhla. Sellainen saatiin kuitenkin aikaan 

tänä vuonna, ja ensimmäisen kerran jäl-

keen juhlasta on tarkoitus tehdä joka vuo-

tinen tapahtuma. Tällä hetkellä tähtäin on 

myös Suomen juhlavuodessa 2017.

Ensimmäinen iltajuhla pidettiin lauantaina 

5.12. aiheeseen sopivasti vanhalla kasar-

mialueella Oulun keskustassa. Artteli-sa-

liin oli ilmoittaunut mukaan viisikymmentä 

juhlijaa ja iltaa vietettiin arvokkaasti mut-

ta kuitenkin sopivan vapaamuotoisena: 

vaikka juhlaväki oli pukeutunut tietysti 

parhaimpiinsa, ei se tarkoittanut sitä, että 

tunelma olisi ollut yhtä jäykkä kuin paidan 

kaulus.

Myllykirjeitä ja musiikkia

Juhlan avannut Reserviupseeripiirin pu-

heenjohtaja Sampo Puoskari muistuttikin 

yleisöä siitä, että juhlan tarkoitus oli viet-

tää mukavaa iltaa yhdessäolon ja pieni-

muotoisen ohjelman merkeissä. Tilaisuus 

alkoi kuitenkin palkitsemisilla. Kempeleen 

Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Timo 

Uusimäki palkittiin reserviläispiirien kul-

taisella ansiomitalilla ja maanpuolustus-

naisissa ja MPK:ssa vaikuttava Sari Rinne 

pronssisella ansiomitalilla.

Seisovan pöydän antimien jälkeen juhlapu-

heen piti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti 

Kimmo Rajala. Hän jatkoi puheessaan il-

lan välitöntä tunnelmaa ja siteerasi muun 

muassa erään sotilasläänin komentajan 

paimenkirjeitä menneiltä vuosikymmenil-

tä. 

Musiikista vastasivat Miina Puoskari (laulu) 

ja Kalle Keränen (kitara). He esittivät nel-

jä isänmaallishenkistä kappaletta ja toivat 

juhlaan tärkeän tuulahduksen nuorisoe-

nergiaa.

Taistelujen kautta

Antero Mikkosen lausumat Yrjö Jylhän ru-

not Talvisodan raskailta päiviltä eivät jät-

täneet ketään kylmäksi, vaan muistuttivat 

kaikkia siitä, millaisia uhrauksia tehtiin 

reilut 70 vuotta sitten, jotta saamme juhlia 

itsenäistä Suomea. Harri Tähtinen muis-

tutti yleisöä vielä sitäkin varhaisemmasta 

merkkipaalusta isänmaamme historiassa, 

nimittäin jääkäreistä.

Hyvin onnistuneen itsenäisyysjuhlan päät-

tivät levytanssit ja tasan puoliltaöin 6.12. 

juhlaväki kohotti maljan itsenäisyydelle ja 

lauloi Maamme-laulun. Ensi vuonna juhli-

massa on toivon mukaan vielä enemmän 

maanpuolustusväkeä ja tavoitteena tietys-

ti on, että  juhlasta muodostuu paljon kai-

vattu perinne.

Maanpuolustusväen
Itsenäisyysjuhla  

Teksti ja kuvat: Sampo Puoskari 
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         Juhlimassa olivat muiden muassa 
piirien pronssisella ansiomitalilla palkittu 
Sari Rinne (vas) Oulun Reserviupseerik-
erhon puheenjohtaja Petteri Närä (oik) ja 
hänen vieressään Sotilaskotiyhdistyksen 
Tuija Matila. Taustalla evl Kimmo Rajala 
on keskittynyt Anne-vaimoineen kes-
kusteluun Jarmo ja Tiina Rajalan kanssa.

         Musiikkia esittivät Kalle Keränen ja 
Miina Puoskari.

         Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyh-
distyksen puheenjohtaja Kari Ahokkaan 
isännöimässä pöydässä juhlivat muiden 
muassa sotaveteraani Hemmi Jara, eversti 
Pentti Leikas sekä pitkäaikainen reser-
viupseeritoimija Jani Paakkola puolisoi-
neen.
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Timo Kesäläinen, hait ja tulit valituksi 

Pohjois-Pohjanmaan maanpuolustus-

piirin päälliköksi kesällä 2008. Mitä 

odotit tulevalta tehtävältä?

Odotukset olivat odottavaiset ja ehkä hie-

man ristiriitaisetkin, sillä tiesin vaihtuvuu-

den kyseisessä tehtävässä olleen todella 

nopean. Toki tiesin tehtävästä kohtuullisen 

paljon, sillä Oulun Sotilasläänin esikunnas-

sa toimiessani olin virkani puolesta tiiviis-

sä yhteistyössä MPK:n piiripäällikön kans-

sa. Suurin huolenaiheeni oli se, miten tiivis 

piiripäälliköiden vaihtuvuus oli vaikutta-

nut toimintaan heikentävästi. 

Hakiessani tehtävään vuoden 2008 alku-

kesästä oli kursseja pidetty siihen mennes-

sä reilusti alle kaksikymmentä. Sen hetki-

nen toteutettujen kurssien määrä ja kaikki 

se muu mitä oli sen hetkisestä toiminnan 

tilasta tiedossa, saneli pitkälle myös mie-

leen nousevia odotuksia tulevasta toimin-

nasta – työtä on luvassa varmaan vuorotta. 

Puolustusvoimien aikainen verkottuminen 

meidän osaavan reservin ja eri viranomais-

ten kanssa loi minuun kuitenkin uskoa sii-

tä, että kyllä tästäkin savotasta selvitään 

vielä kunnialla.

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin 
päällikkö ja Pohjois-Pohjanmaan koulu-
tus- ja tukiyksikön päällikkö Timo Kes-
äläisen haastattelu: koulutussihteeri 
Tero Järvelin.

Seitsemän ja puoli vuotta

Ensimmäinen vuosijuhla piiripäällikkönä vuonna 2008.
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Vuoden 2011 alusta organisaatio 

uudistui ja johdettavaksesi tuli 

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri, 

joka alueena kattaa Pohjois-Pohjan-

maan lisäksi myös Lapin ja Kainuun. 

Miten olet kokenut aikasi piiripääl-

likkönä?

Uusi organisaatio on hakenut toiminnal-

lista muotoaan ja osittain hakee vieläkin. 

Suurimpana haasteena on piiripäällikön 

velvoitteiden sovittaminen koulutus- ja 

tukiyksikön päällikön työtehtävien kanssa. 

Jotta piiripäällikön tehtävä tuottaisi sel-

laista lisäarvoa, joka hyödyntäisi toimin-

nallisuutta parhaalla mahdollisella tavalla, 

tulisi suunnitteluun ja maanpuolustuspii-

rin toiminnan koordinointiin olla aivan toi-

sen kokoluokan aikaresurssit tai sitten 

eriytettynä piiripäällikön ja koulutus- ja 

tukiyksikön päällikön tehtävät. 

Askelia maanpuolustuspiirin toiminnois-

sa otetaan kuitenkin koko ajan oikeaan 

suuntaan tehtävien hoitamiseen tarvitta-

van ajan puutteesta huolimatta. On ollut 

miellyttävää todeta, että sitoutuneiden 

henkilöiden osaamista on kyetty yhä 

enenevässä määrin käyttämään tehok-

kaammin koko Pohjois-Suomen alueel-

Yli-Iin pyörämarssilla vuonna 2010.
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la aiempaan organisaatioon verrattuna. 

Työtä on vielä tehtävänä seuraavallekin 

piiripäällikölle koulutuksen tehostamisen 

osalta monella eri osa-alueella.

Mikä on tärkein asia, jonka olet teh-

tävässäsi oppinut?

Olen oppinut arvostamaan entistä enem-

män meidän reserviläisiä ja niitä siviilejä, 

jotka ovat sitoutuneet MPK:n toimintaan. 

Olen seurannut reserviläisten toimintaa 

kolmen vuosikymmenen ajan Puolustus-

voimissa ollessani. Olen tiennyt heidän 

kyvykkyytensä eri tehtävissä, mutta tämä 

tehtävä on aukaissut silmäni näkemään 

vieläkin selvemmin sen mitä kaikkea re-

serviläisyys, varautumis- ja turvallisuus-

koulutuksen- sekä tukitehtävissä olevien 

henkilöiden osaava toiminta-alttius par-

haimmillaan on. 

Haluan niin reserviläisten kuin muiden 

koulutus- ja tukiyksikössä toimivien osaa-

misen lisäksi nostaa muutaman asian esil-

le, jotka voin sanoa oppineeni näinä pii-

ripäällikkö vuosinani. Nämä kolme asiaa 

ovat luotettavuus, sitoutuminen ja yhdes-

sä tekeminen. Itse olen erityisesti nautti-

nut siitä yhteyden tunteesta – kuin olisim-

me yhtä suurta perhettä.

Mistä saat voimia työhösi?

Tuossa äsken viittasin tuohon yhdessä 

tekemiseen. Sen voima tarttuu, keventää 

työtaakkaa, saa aikaan hyvää oloa – onnis-

tumisen tunnetta ja tiivistää entisestään 

joukkoa kohtaamaan uusia vaativia haas-

teita. Vähintään yhtä tärkeää on se voima, 

jonka saan perheeltäni ja muilta läheisiltä. 

Ilman sitä tukea on mahdotonta heittäytyä 

näin intensiiviseen työskentelyyn ja kokea 

se yhdessä tekemisen ilo.

Mitä sinulle merkitsee sana isänmaa?

Sana isänmaa merkitsee minulle kaikkea 

sitä, minkä vuoksi uhraa tarvittaessa vii-

meisetkin voiman rippeet. Me kaikki tar-

vitsemme isänmaan ja isänmaa tarvitsee 

meitä kaikkia – kysy siis sinäkin itseltäsi: 

”Mitä minä voin tehdä isänmaani hyväksi?”

Mitä aiot tehdä jatkossa?

Aion toimia mukana MPK:ssa, kuitenkin itse ka-

lenteroiden osallistumiseni. Kausiluontoinen 

opetustyö Limingan turvallisuusalan oppilaitok-

sessa jatkuu, joka varmistaa päivitystyön koko-

naisturvallisuuden muuttuvan kentän osalta ja 

pitää minut mukana minulle rakkaassa aiheessa. 

Jo mainittujen haasteiden lisäksi katselen avoi-

mesti mitä mielenkiintoista tulevaisuudella on 

tarjottavanaan. Pyrin välttämään kokopäiväisen 

työn vastaanottamista, koska niin vanha rintama-

miestalomme kuin mökkimmekin kaipaa remon-

tointia, joka varmasti täyttää osan käytettävissä 

olevasta ajasta. Ruumiin kulttuurin harrastami-

nen tulee myös olemaan osa jokapäiväistä toi-

mintaa. 

Mitkä ovat terveisesi seuraajallesi ja va-

paaehtoiselle maanpuolustuskentälle?

Seuraajaani Pasi Virtaa haluan muistuttaa siitä, 

että hän saa osaavan, uutta oppimaan haluavan 

ja suurella sydämellä isänmaamme hyväksi työ-

tätekevän erittäin sitoutuneen joukon. Rehelli-

nen ja avoin vuoropuhelu heidän kanssaan luo 

kestävän perustan työn jatkamiselle ja tuottaa 

Jatkoa edelliseltä aukeamalta
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sitä kautta hienoja tuloksia ja yhdessä te-

kemisen iloa. Kääri hihat ja aloita työt hie-

non joukon kanssa. 

Vapaaehtoiskentältä toivon tukea uudel-

le piiri- ja kotu -päällikölle. Vie varmaan 

hetken aikaa ennen kuin Pasi Virta saa si-

säistettyä tehtäväkentän ja pääsee sinuiksi 

ainakin aktiivisimpien toimijoiden kanssa, 

joten kärsivällisyyttä yhteistoiminnan ra-

kentaminen varmaan myös vaatii. Tunnen 

seuraajani mielestäni niin hyvin, että us-

kallan sanoa teidän saavan sosiaalisen, 

kuuntelevan ja jämäkän päällikön niin 

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirille 

kuin Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tu-

kiyksikölle. 

Kiitän perhettäni, Tero Järveliniä, Juha 

Vihavaista, muita PSMPP:n palkattuja 

toimihenkilöitä, kaikkia sitoutuneita, 

yhteistyökumppaneita ja kursseille 

osallistuneita huikeasta matkastani niin 

kuluneena vuonna kuin koko toimiaika-

nani. Matka hakee vertaistaan ja muis-

tuttaa minua siitä miten tärkeää on, että 

meillä on toisemme.

Rauhaisaa joulun aikaa ja turvallista al-

kavaa vuotta 2016.

Yhdessä kuntoa kohottamassa SuomiMies tapahtumassa vuonna 2010.
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Syyslento 2015 Tikkakoski  
36. NASTA-harjoitus

Syyskuussa Jyväskylän Tikkakosken va-

ruskunnassa pidettiin 36. Nasta-harjoitus. 

Tähän harjoitukseen oli ilmoittautunut 

ennakkoon ennätysmäärä osallistujia. 

450 ilmoittautunutta joten kaikki haluk-

kaat eivät mahtuneet mukaan. Harjoitus 

oli suurin koskaan järjestetty Nasta-har-

joitus. Hienoa oli myös, että uusien osal-

listujien määrä oli todella suuri. Harjoi-

tukset ovat olleet kokoajan suositumpia 

ja syy selvästikin johtuu epävakaisesta 

maailman tilanteesta ja halusta varautua 

yllättävään. Naisten Valmiusliitto tarjoaa 

naisille koulutusta, jolla vahvistetaan 

arjen turvallisuus-ja kriisinhallintataitoja. 

Pakolaiskriisi ja yhteiskunnallisen epävar-

muuden lisääntyminen näkyvät osallis-

tujamäärässä, arvioi Sanna Mertsalmi 

Naisten Valmiusliitosta.

Oulun maanpuolustusnaisista Anu Rau-

takoski ja Satu Luukkanen osallistuivat 

molemmat kolmatta kertaa Nasta-harjoi-

tukseen ja tällä kertaa oli vuorossa Etsintä 

ja maastoensiapu-kurssi. Tämän kurssin 

Teksti ja kuvat: Satu Luukkanen



         Anu Rautakoski on löytänyt met-
sästä kadonneen ja on aloittamassa en-
siavun antamista (tilanne on harjoitus).

         Pääsimme myös näkemään miten koiria käytetään etsin-
nöissä. Kuvassa ylhäällä kouluttaja Maarit ja hänen koiransa 
Kepu, joka on etsinyt ja löytänyt useita kadonneita.

Syyslento 2015 Tikkakoski  
36. NASTA-harjoitus

tavoitteena oli opettaa osallistujille miten 

viranomaiset ja eri pelastusorganisaa-

tiot toimivat kun ihminen ilmoitetaan 

kadonneeksi. Kurssin kouluttajat olivat 

Vapepan (Vapaaehtoinen pelastustoimi) 

virallisia kouluttajia. Vapepa on Punaisen 

ristin koordinoima ja siihen kuuluu 50 eri 

organisaatiota. Vapepalaiset auttavat vi-

ranomaisia vaativissa pelastustehtävissä. 

Yleisemmin näitä tehtäviä ovat kadon-

neen etsinnät, mutta apua annetaan myös 

laajamittaisissa evakuoinneissa, liikenteen 

ohjaukessa ja tulipalojen jälkihoidossa. 

Syyslento-harjoituksessa kurssilaiset har-

joittelivat suunnistusta, maastoetsintää ja 

ensiapua maastossa. Aluksi opiskelimme 

luokassa teoriaa ja sen jälkeen pääsimme 

maastoon harjoittelemaan käytännössä, 

miten polkuetsintä ja ketju haravointi 

toimivat. Kurssille osallistujat saivat Va-

pepan todistuksen ja pystyvät toimimaan 

järjestöjen mukana esim.hälytysrenkaassa 

etsintä apuna. 
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Puheenjohtajan nuija saa uuden halti-

jan vuoden vaihtuessa. Kolmivuotinen 

kauteni Oulun Reserviupseerikerhon 

peräsimessä päättyy. Syyskokous ni-

mitti uudeksi kerhomme luotsiksi ny-

kyisen hallituksen varapuheenjohtaja 

Ari Vuolteenahon. Olen varma vastuun 

siirtymisestä osaaviin käsiin, myös uu-

distuneen hallituksen osalta.

Kerho on kehittynyt voimakkaasti vii-

meisen viiden vuoden aikana. Kaksi 

vuotta näistä sain kantaa vastuuta vara-

puheenjohtajana lähinnä majatoimin-

tamme taloutta korjaavissa toimissa ja 

kolme viimeisintä vuotta kokonaisuu-

den hallinnoinnissa. Edellisen puheen-

johtajamme Sampo Puoskarin jättämä 

perintö on nyt sitten laitettu vieläkin 

paremmaksi, tästä on hyvä tulevien 

vastuullisten jatkaa. Kerhon jäsenmää-

rä on kehittynyt valtavasti, erityisesti 

kuluvan vuoden aikana. Ilahduttavan 

paljon meille on liittynyt nuoria jäse-

niä. Näkisin että olemme onnistuneet 

olemaan jäsenyytensä lunastaneiden 

arvoisia. Toimintaa olemme voineet 

tarjota jäsenistöllemme monipuolises-

ti ja kattavasti. Aktiviteetteja olemme 

saaneet vietyä harppauksin eteenpäin, 

niin määrällisesti kuin laadullisestikin. 

Yhteistoiminta muiden maanpuolus-

tusjärjestöjen, MPK:n ja aluetoimiston 

kanssa on kehittynyt ja lisääntynyt. 

Kerhon talous on myös hyvällä ja va-

kaalla pohjalla. Riittävän kassan turvin 

tuleva hallitus kykenee takaamaan 

toiminnan ylläpidon ja kehittämisen 

edelleen.   

Aktiviteetteja on ollut paljon ja uskoi-

sin näin olevan myös jatkossa. Halli-

tuksella ja kerhon johdolla on kyky 

luotsata yhdistystämme muuntautuen 

ja kohdentuen tarpeiden mukaan, vas-

taten jäsenkuntamme rakenteeseen 

entistäkin paremmin, toki kaikki tämä 

unohtamatta perusajatusta aatteel-

Kerhoperintö

Teksti: Petteri Närä  
Oulun Reserviupseerikerho 

Puheenjohtaja



lisesta maanpuolustustyöstä. Meidän 

tulee vaalia jatkossakin meille uskot-

tua perintöä, kerhoperinteitä kaikissa 

muodoissaan, arvostaen ja kunnioittaen 

edellisten sukupolvien työtä yhdistyk-

semme eteen. Uskon uuden puheenjoh-

tajan saavan tästä hyvän perinnön, vies-

tikapulan vietäväksi eteenpäin.

Kulunut kolme vuotta on ollut vauhdi-

kas. Vastuullista vapaaehtoistyötä on ol-

lut paljon. Minulle toimiminen ORUK:in 

puheenjohtajana on kuitenkin antanut 

myös paljon ja erityisesti positiivisia 

asioita. Haluan jakaa kiitoksen kaikille 

aktiiveille ja kumppaneillemme, jotka 

ovat olleet toiminnassamme mukana 

näinä kolmena puheenjohtajuusvuote-

nani. Panoksenne on ollut tärkeä ja tar-

peellinen. Suuret ja lämpimät kiitokset 

kerhomme hallitukselle, jäsenistöllem-

me, kumppaneillemme Puolustusvoi-

missa, MPK:ssa, veljes- ja sisarjärjestöis-

sä sekä yrityksissä. Yhteistoiminta on 

asia jota kannattaa vaalia.     

Lopuksi onnittelen kaikkia itsenäisyys-

päivänä ylennettyjä reserviupseereita. 

Omasta ja hallituksen puolesta haluan 

myös toivottaa teille kaikille hyvää ja 

rauhallista joulua.
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Oulun Reserviupseerikerho ry:n sään-

tömääräinen syyskokous pidettiin kes-

kiviikkona 18.11.2015. Kokouspaikka-

na oli totuttuun perinteiseen tapaan 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alue-

toimiston Pohjansali Hiukkavaaran 

kasarmialueella. Oulun Reserviupsee-

rikerhon syyskokouksessa käsiteltiin 

asiaan kuuluvasti sääntömääräiset 

syyskokousasiat, yhdistyksen ajankoh-

tainen sääntömuutosasia, palkittiin 

ansioituneita jäseniä ja kuunneltiin 

asiantunteva maanpuolustukseen liit-

tyvä esitelmä. Sääntömääräisen kerhon 

syyskokouksen luotsasi puheenjohta-

jana toiminut Markku Holopainen. Yksi 

syyskokouksen tärkeistä käsitellyistä 

asioista oli kerhon sääntömuutosasia. 

Kerhon hallituksen jäsen Ane Ahnger 

esitteli syyskokouksen osanottajille 

käyttöön otettaviksi, kerhon hallituk-

sen sääntöehdotuksena, uudet Re-

serviupseeriliiton mallisäännöt sekä 

niiden eroavuuksia voimassa oleviin 

kerhon sääntöihin vuodelta 1971. 

Syyskokous päätti asian esittelyn jäl-

keen hyväksyä, ottaa täten käyttöön ja 

rekisteröidä Oulun Reserviupseeriker-

ho ry:lle esitetyn mukaiset ajantasai-

set Reserviupseeriliiton mallisäännöt. 

Muina asioina syyskokouksessa käsi-

teltiin ja hyväksyttiin kerhon toiminta-

suunnitelma, jäsenmaksu ja talousar-

vio toimintavuodelle 2016.

Syyskokouksessa valittiin myös Oulun 

reserviupseerikerholle uusi hallitus 

toimintavuodelle 2016. Uudeksi pu-

heenjohtajaksi valittiin yksimielises-

ti reservin kapteeni Ari Vuolteenaho 

ja istuva puheenjohtaja Petteri Närä 

luovutti sitten kerhon puheenjohta-

jan nuijan Ari Vuolteenaholle, joka piti 

tämän jälkeen  asianmukaisen kiitos-

puheen syyskokouksen osanottajille. 

Kerhon hallituksen uudeksi varapu-

heenjohtajaksi syyskokous valitsi yksi-

mielisesti reservin yliluutnantti Jarmo 

Korhosen. Hallituksen muiksi jäseniksi 

valittiin kaiken kaikkiaan 11 jäsentä: 

Esko Junno res.maj., Markku Hentilä 

res.ylil., Tuomas Lipponen res.ltn., Visa 

Björn res.ylil., Sampo Mattila res.kapt., 

Perttu Määttä res.vänr., Petteri Närä res.

ylil., Esko Kurvinen res.ylil., Ane Ahnger 

res.ylil., Jari Maljanen res.maj. ja Mika 

Kivelä res.ylil. Reserviupseerikerhon 

Syyskokoustunnelmia

Teksti: Jarmo Korhonen 
Oulun Reserviupseerikerho 
Tiedotus-ja perinneupseeri 

Kuva: Jarmo Korhonen



hallitus vuodelle 2016 sai näin neljä 

uutta reservinupseeria riveihinsä, koko-

naisvahvuuden ollessa kolmetoista jä-

sentä ja uusi hallitus järjestäytyy toimin-

taan vuoden 2016 tammikuun alussa.

Oulun Reserviupseerikerho ry:n syys-

kokouksessa palkittiin mitaleilla myös 

ansioituneita kerhon jäseniä. Reserviup-

seeriliiton hopeisen ansiomitalin sai Ju-

hani Niva. Reserviupseeripiirin kultaisen 

ansiomitalin saivat Juha Jalkanen, Kari 

Juntunen, Pertti Seppänen ja Petteri 

Närä. Reserviupseeripiirin hopeisella 

ansiomitalilla palkittiin Sampo Mattila 

ja Matti Pehkonen ja Reserviupseeripii-

rin pronssisella ansiomitalilla palkittiin 

Seppo Pakonen ja Tomi Saarela. Oulun 

Reserviupseerikerho ry:n ampumames-

taruuskilpailujen parhaat olivat seuraa-

vat kerhomme mestariampujat: 1. Sampo 

Mattila, 2. Tomi Saarela ja 3. Ari Vuoltee-

naho. Kiertopalkinto myönnettiin taas 

kerran Sampo Mattilalle. Onnittelut ta-

sapuolisesti kaikille palkituille! Syysko-

kouksen vierailevana luennoitsijana oli 

Reserviupseeriliiton II varapuheenjoh-

taja ja Reserviupseeripiirin puheenjoh-

taja Sampo Puoskari. Puoskarin luennon 

aiheena oli ”Suomen ilmavoimien len-

tokoneet toisessa maailmansodassa”. 

Luento oli kiitettävän antoisan laaja ja 

esittelyn saivat värikkäästi ilmavoimien 

lentokoneista niin Fokkerit kuin Mersut-

kin, hävittäjä-ässiämme unohtamatta.

Piirin ansiomitalieilla palkittiin Petteri Närä, Pertti Seppänen, Sampo Mattila, Matti Pehkonen, Seppo Pakonen ja Tomi Saarela. 
Mitalit ojensi Sampo Puoskari.



Kuntokortti

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

Reserviläisliikunnan keskeinen 
tehtävä on ylläpitää ja kehittää jä-
senistönsä maanpuolustustaitoja. 

Maanpuolustustaitoihin kuuluvat 
fyysinen kunto ja kenttätaidot. 
Kenttätaitoja ovat suunnistus-, am-
puma-, kartanluku-, tulenjohto-, 
johtamis- ja vaellustaidot.

Oruk kannustaa jäseniään säännöl-
liseen liikuntaharrastuksen ylläpi-
toon palkitsemalla vuosittain aktii-
visimmat kuntoilijat.

Viisi eniten kuntopisteitä kerän-
nyttä palkitaan vuosittain kevät-
kokouksen yhteydessä. Lisäksi 5 
kertaa yli 150 pistettä keränneet 
palkitaan mestariluokan mitalilla 
ja 15 kertaa yli 150 pistettä kerän-
neet 

Ammuntasuoritteet

Vuoden 2015 loppu lähenee. 
Aloitamme jäsenistömme am-
muntasuoritteiden keräämisen 
prosenttiammuntatuloksia var-

ten. Eli mikäli et ole osallistunut 
kerhomme järjestämiin sunnun-
tai-ammuntoihin tai kilpailuihin 
ja olet kuitenkin harrastanut am-

muntaa jossakin muodossa tai 
käynyt vaikka metsällä, niin il-
moita suoritteesi osoitteeseen:  
matti.kuonanoja@oruk.fi

http://www.resul.fi
mailto:matti.kuonanoja%40oruk.fi?subject=


ARMY

ERÄ

TURVA

LAHJA

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

http://inttistore.fi
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Pojatonkin Sotilaskotiyhdistys   
on tärkeä toimija

Varusmiesten koulutus lopetettiin Ou-

lussa vuosituhannen vaihteessa. Tuohon 

aikaan vain muutama sotilaskotiyhdistys 

maassamme oli joutunut samaan tilantee-

seen. Onneksi Oulusta löytyi ponnekkaita 

sisaria, jotka jaksoivat taistella toiminnan 

jatkumisen puolesta. Tänään – lähes 20 

vuotta myöhemmin – sotilaskotitoiminta 

on löytänyt Oulussa uusia toimintamalle-

ja, vaikka edelleen perustehtävä - varus-

miesten ja reservin kertausharjoituksissa 

olevien hyvinvoinnin tukeminen - on toi-

minnan tärkein kohde. Kuluvan vuoden 

alusta yli puolet sotilaskotiyhdistyksistä 

toimii ilman varusmiehiä. 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 

kanssa yhteistyö sujuu mallikkaasti. Kai-

nuun Prikaatin Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun aluetoimiston kanssa on löydetty 

entistä enemmän yhteistyömahdollisuuk-

sia. Yhteysupseeri on tärkeä yhteyshen-

kilö PV:n ja sotilaskotiyhdistyksen välillä. 

MPK on koulutuskuvioissa erinomainen 

kumppani. Kaikkien maanpuolustusjärjes-

töjen kanssa edistämme maanpuolustus-

henkeä ja -valmiutta. Hienosta yhteistyös-

tä kertoo se, että toimistomme remontin 

ajaksi saimme erinomaiset väliaikaistilat 

Reserviläisten toimistolta. Muutkin yh-

Teksti: Tellervo Suoranta-Sallinen 
Oulun Sotilaskotiyhdistys ry
Kuvat: Reijo Sallinen

teistyökumppanit ovat lisääntyneet vuosi 

vuodelta, mikä on lisännyt sotilaskotityön 

näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Oulun Sotilaskotiyhdistys palvelee varus-

miehiä lennostoharjoituksissa Oulunsa-

lossa, Kainuun Prikaatin leireillä Maijan-

lammella, Ilmatorjuntarykmentin ja Lapin 

lennoston valapäivinä Rovaniemellä sekä 

kotiväenpäivinä Kajaanissa. Tänä vuonna 

on osallistuttu useisiin sotaharjoituksiin, 

mm. Wihuriharjoitukseen kesäkuussa. 

Parhaillaan tarjotaan kaikille oululaisille 

kutsunnanalaisille munkkikahvit sekä ker-

rotaan tuleville varusmiehille sotilasko-

tityöstä. Oulun seudulta kotoisin oleville 

Sodankylästä, Rovaniemeltä, Kajaanista ja 

Ivalosta kotiutuville varusmiehille jaetaan 

stipendejä, joiden kriteerinä on rehtiys. 

Lapin rajavartioston Rajajääkärikomppa-

nian kummipoikia muistetaan monin eri 

tavoin. Esimerkiksi viime vuonna varus-

miesten lahjoituksiin käytettiin yli 6.000 

euroa. Muita yhteistyökumppaneita ovat 
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         Inkeri Turtinen tarjoilemassa Sotiem-
me veteraanien kirkkopäivänä

mm. Oulun kaupunki, ev.lut.seurakunnat, 

tuomiokapituli ja eri yhdistykset.

Toiminnan sujumisessa jaostot ovat avain-

asemassa.  Tarvitaan päteviä vetäjiä ja 

osaavia jäseniä. LSK eli liikkuva sotilasko-

ti, muonitus-, tarjoilu- ja leipomojaostot 

huolehtivat palvelujen sujumisesta. Kou-

lutusjaosto järjestää tarvittavaa koulutus-

ta. Virkistys- ja kiltajaostot pitävät huolen 

jäsenistön hyvinvoinnista. Käsityöjaosto 

valmistaa erilaisia myyntituotteita. Perin-

nejaosto ahkeroi arkistojen parissa. Uusin 

jaosto on velijaosto. Miespuoliset jäsenet 

ovat todella ”kantavia” voimia. Myös pik-

kusisartoiminta on päässyt hyvään alkuun.

Kaikessa sotilaskotitoiminnassa pyrimme 

noudattamaan järjestömme arvoja – va-

paaehtoisuutta, yhteisöllisyyttä, osaamista 

ja itsensä kehittämistä. luotettavuutta sekä 

iloisuutta ja palvelualttiutta.

Pojattomana yhdistyksenä Oulun Soti-

laskotiyhdistys on ollut eräänlaisena tien 

näyttäjänä.

         Sisaria sotilaskotipäivillä viime 
syyskuussa

         Yhdistyksen jäseniä koitoisessa jou-
lupuurojuhlassa. 
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Maanpuolustusta 
tukemassa

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


Pohjois-Pohjanmaan Reservi-
läispiiri kutsui syyskokoukses-
saan 21.11.2015 piirin kunniapu-
heenjohtajaksi vääpeli Timo 
Ronkaisen. Ronkainen on toimi-
nut pitkään piirin puheenjohta-
jana ja lisäksi esimerkiksi Reser-
viläisurheiluliiton hallituksessa. 
Hän on edelleen Pohjois-Suo-
men vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen alueellisen neuvotte-
lukunnan jäsen. 

Huomionosoituksen Ronkaisel-
le ojensi Reserviläispiirin nykyi-
nen puheenjohtaja Sakari Ranta.

Timo Ronkaisesta  
kunniapuheenjohtaja
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Timo Ronkaisesta  
kunniapuheenjohtaja

Teksti ja kuvat: Jari Pakanen

Perinteinen piiripäällikön jotos pidettiin 

tänä vuonna  Utajärvellä Rokuan upeissa 

maisemissa 10.10.2015. Jotos on Maan-

puolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Poh-

jois-Pohjanmaan maanpuolustuspiirin 

järjestämä leppoisa kuntoilu- ja virkistys-

tapahtuma, ja se on tarkoitettu aktivoi-

maan ja liikuttamaan reserviläisiä. Jotok-

sen isäntänä toimi viimeisen kerran Timo 

Kesäläinen.

Tapahtuman tukikohtana oli tällä kertaa 

Rokulin maja. Jotoksen reitti kulki pitkin 

Rokuanvaaran korkeita harjuja, laajoja 

mäntykankaita ja kapeita järvien kannak-

sia. Matkan varrella oli paljon upeita mai-

semia sekä Suomen syvin suppa eli Sy-

vyyden kaivo. Jotoksen kokonaispituus oli 

noin kymmenen kilometriä.  

Suuret kiitokset Oulun Reserviupseeriker-

holle Rokulin lainaamisesta tähän tarkoi-

tukseen.

Piiripäällikön 
jotos 2015
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         Lähtötunnelmissa

         Näkymä taukopaikalta, taustalla 
seurakuntien leirikeskus.
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Piirikokousten
henkilövalinnat

Piirijohto

Sääntöjen mukaan syyskokoukset va-

litsevat piireille luottamusjohtonsa. 

Reserviupseeripiirin johdossa jatkaa 

Sampo Puoskari samoin kuin varapu-

heenjohtajat Timo Uusimäki ja Jari Oi-

karainen. Reserviläispiirin puheenjoh-

tajan Sakari Rannan toimikausi jatkuu 

syyskokouksen 2014 tekemän pää-

töksen mukaisesti vielä vuoden 2016. 

Reserviläispiirin varapuheenjohtajat 

valitaan hallituksen järjestäytymisko-

kouksessa.

Hallitus

Piirihallitusten jäsenet nimettiin siltä 

osin kuin ne oli yhdistyksiltä tulleiden 

tietojen perusteella vahvistettu. Ko-

kousaikataulujen takia ja vakiintunutta 

käytäntöä noudattaen kerhoilla ja yh-

distyksillä on mahdollisuus vahvistaa 

tulevan toimintavuoden hallitustensa 

edustajat hallitusten järjestäytymisko-

koukseen 19.1.2016 mennessä. Lopul-

linen nimilista julkaistaan Pohjanpojan 

numerossa 1/2016. 

Piirien kokouksiin kutsutaan myös pu-

heoikeudella kunniapuheenjohtajat 

Teksti ja kuva: Markku Holopainen

Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirin pitivät syyskokouksensa 21.11. ravintola Lasaretin historiallisessa 
miljöössä. Kokoukseen oli saapunut ilahduttavan runsaslukuinen joukko piiriemme päätöksentekijöitä.

Pekka Heikkinen ja Timo Ronkainen 

sekä kunniajäsen Kari Ahokas. Kutsun 

kokouksiin saavat myös Pohjois-Suo-

men Kiltapiirin edustaja sekä reservi-

läispiirien urheilu- ja ampumavastaa-

vat.

Reserviupseeripiirin johdossa jatkavat 2016 Timo Uusimäki (Kempele), Sampo Puoskari 
(Oulu) sekä Jari Oikarainen (Kuusamo).
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Kymmenen
käskyä

Järjestötoiminnan perusyksikkö on yhdistys. Koko reserviläistoiminnan 
tärkein tehtävä on siis yhdistyksen puheenjohtajan tehtävä.

Puheenjohtajan vastuualueeseen kuuluvat vähintäänkin  
seuraavat asiat:

• Yhdistyksen vuosisuunnittelu, toiminnasta tiedottaminen  sekä   
 vuosiraportointi omaan liittoon.
• Toiminnan johtaminen toimintamme tarkoitusperien mukaisesti.
• Sääntöjen noudattamisen  valvonta.
• Yhdistyksen edustaminen.
• Yhteistyö muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa.
• Hallituksen kokousten sääntöjen mukainen koollekutsuminen ja   
 puheen johtaminen kokouksissa.
• Hallituksen ja jäsenkunnan toiminnan  motivointi, ohjaus, valvonta  
 ja koordinointi sekä eritysesti palkitsemiseminen.
• Yhdistyksen nimen kirjoittaminen.
• Yhdistyksen talouden hoidon johtaminen.
• Yhdistyksen tehtyjen päätösten toimeenpanon valvonta.

Teksti: Markku Holopainen
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Toimintasuunnitelmaa
terävöitettiin

Jäsenrekisteri ajan tasalle

Valtakunnalliset Reserviupseeriliitto, Re-

serviläisliitto, Kiltojen Liitto ja Maanpuo-

lustusnaisten Liitto ovat pitkän ja sitkeän 

uurastuksen tuloksena saaneet yhdistet-

tyä jäsenrekisterinsä yhdeksi yhteiseksi 

jäsenrekisteriksi. Uusi rekisteri tarjoaa nyt 

myös yksittäisille jäsenelle, yhdistyksille 

ja piireillekin liitoista puhumattakaan run-

saasti erilaisia palveluja ja tietoja. Uuden 

rekisterin tehokas käyttö kuitenkin edel-

lyttää jokaisen jäsenen omatoimisuutta jä-

sentietojensa ajantasaistamisessa. Se käy 

helpoiten eAsioinnin kautta. eAsioinnin 

käyttö on selvitetty toisaalla tässä lehdes-

sä. Toimintavuoden aikana piirit ja yhdis-

tykset seuraavat omien rekisteriensä tieto-

jen kehittymistä.

Kotisivut kuntoon

Piirien kunniahimoisena tavoitteena on 

Reserviläispiirien syyskokouksessa vahvistettiin piireille toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Perusaja-
tuksena oli nostaa suunnitelmasta esiin muutamia  asiakokonaisuuksia ja tavoitteita, joiden  toteutu-
mista voidaan seurata ja joilla on laajempaa merkitystä toimintamme sujuvuuteen ja sen näkyvyyteen.

Teksti: Markku Holopainen
Kuvat: Sampo Puoskari

Varsinaisen syyskokouksen nuiji Ari Vuolteenaho ja kirjasi ylös Markku Holopainen.
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saada jokaiselle piirimme yhdistykselle 

oma kotisivu, josta löytyvät vähintään-

kin yhdistyksen yhteystiedot ja mieluusti 

myös yhdyshenkilö. Myös muutama sana 

toiminnasta ja näyttävä kuvitus ovat pai-

kallaan. Kotisivuille on tarkoitus päästä 

myös oman liiton nettisivuilta. Alkuvuo-

desta piirit tekevät jäsenkyselyn, jossa 

kartoitetaan yhdistysten halukkuutta koti-

sivukoulutukseen. Mikäli halukkuutta ilme-

nee, piirit järjestävät tarpeellisen määrän 

koulutustapahtumia yhdistyksille. Liitoilla 

on myös omat kotisivupalvelunsa, joiden 

avulla sivut voi luoda käden käänteessä. 

Reservin ampumamestaruuskisat  

Ouluun

Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto 

ovat yhdistäneen ampumamestaruuski-

sansa yhdeksi yhteiseksi ampumatapahtu-

maksi. Yhdistämiseen vaikutti omalta osal-

taan puolustusvoimien päätös tukea vain 

yhtä reserviläisten valtakunnallista ampu-

makilpailua. Lisäksi järjestelyllä pyritään 

sujuvoittamaan kisan kulkua ja nostamaan 

tulostasoa. Nykykäytännön mukaan kisat 

saanut piiri järjestää kisat kahtena perät-

täisenä vuotena. 

Uuden järjestelmän mukaiset ensimmäiset  

kaksoiskisat järjestetään Kymeenlaaksossa  

Kouvolan Tyrrin ampumakeskuksessa. En-

simmäinen kisa viime kesänä sujui aivan 

suunnitelmien mukaan. Pohjois-Pohjan-

maan reservipiirit päättivät hakea kisojen 

järjestelyoikeutta vuosille 2017 ja 2018.  

Mikäli kisat meille myönnetään, edessä on 

hikinen suunnitteluvuosi ennen 2017 ki-

soja. Nyt jos koskaan tarvitaan päteviä ja 

sitoutuvia voimien kisojen kunnialliseen 

läpiviemiseen! Kisiossa vaadittavan auk-

torisoidun toimitsijakunnan koulutus on 

aloitettava välittömästi.

Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirien syyskokoukseen Lasaret-
tiin oli saapunut paikalle edellisvuosiin verrattuna paljon väkeä.



eAsiointiin pääsy

Jäsentiedot kuntoon 
Ota eAsiointi käyttöösi

RESL 

Jäsensihteeri Päivi Ruusuvuori  

09 4056 2010 

jasenasiat@reservilaisliitto.fi

Voit myös olla suoraan yhteydessä liittoihin:

Jokainen jäsen voi päivittää omat jäsentietonsa 
itse suoraan jäsenrekisteriin eAsiointipalvelun 
avulla. Palvelussa voi päivittää omia henkilötie-
toja, tarkastella jäsenyyksiä ja luottamustehtä-
viä sekä tulostaa jäsenmaksulaskuja. Myös am-
puma- ja senioriturvan hankinta on mahdollista 
eAsioinnin kautta.

RUL 

Reserviupseeriliiton nettisi-

vujen etusivun kohdata Liity 

jäseneksi

RESL 

Reserviläisliiton nettisivujen 

etusivun kohdasta Tarkasta ja 

muuta JÄSENTIETOJASI

RUL 

Jäsensihteeri Virpi Kukkonen  

09 4056 2011 

jasenasiat@rul.fi
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Teksti: Markku Holopainen
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Jäsentiedot kuntoon 
Ota eAsiointi käyttöösi

Toiminnan raportointi vuodelta 2015 
Toimintalomakkeet ajallaan

Reserviupseeriliitto

Liiton toimintalomaketta on voinut täyttää pitkin vuotta. Viimeis-

tään nyt on kuitenkin aika ottaa allakka kauniiseen käteen ja uhra-

ta kotvanen lomakkeen täyttämiseen. Muistakaa erityisesti täyttää 

kohta L61 Prosenttiammunta.

Lomakkeelle pääsee jäsenportaalitunnuksella, eli sillä samalla tun-

nuksella, jolla yhdistys pääsee päivittämää omia liiton alaisia netti-

sivujaan (jos ne on jo luotu).

Jos tunnusten kanssa on ongelmia, älkää missään nimessä kaihtako 

ottamasta yhteyttä järjestösihteeri Saku Liehuun jarjesto@rul.fi tai 

040 556 8798. Apua saatte sakuvarmasti ja välittömästi.

Reserviläisliitto

Liitto lähettää yhdistysten puheenjohtajille viikolla 51 sähköpostil-

la henkilökohtaisen linkin, jonka kautta johtaja pääsee täyttämään 

lomakkeen. Yhdistykset ja piirit raportoivat järjestämästään toimin-

nasta liittoon tammikuun 2016 aikana. Annetut vastaukset tulevat 

automaattisesti myös vastaajan sähköpostiin.

Mikäli olet vuoden mittaan täyttänyt koko ajan avoinna ollutta seu-

rantapäiväkirjaa, käy toimintalomakkeen täyttä käden käänteessä 

ilman sen suurempaa hankaluutta.

Mikäli sinulla on ongelmia lomakkeen suhteen, ota välittömästi yh-

teyttä järjestöpäällikkö Suvi Saloon suvi.salo@reserviläisliitto.fi tai 

0400 930 625. Ystävällistä ja asiantuntevaa apua saat välittömästi.

Muistathan, että Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Pohjan Maanpuolustuksen 
Tukiyhdistyksen taloudellisen tuen saannin ehdoton edellytys on asianmukaisesti 
täytetty ja ajallaan toimitettu toimintalomake.

Toimintalomakkeet on toimitettava liittoihin tammikuun 2016 aikana, mieluummin 
alkukuusta kuin viime tingassa.
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Teksti: Markku Holopainen
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Kuusamon reserviläiset 
toimivat

Kuusamon Reserviläiset ry järjestivät Kuu-

samon Maanpuolustusnaisten kanssa ve-

teraanikävely nimellä olevan tapahtuman.

Aamu alkoi reserviläisten oman teltan pys-

tyttämisellä lähtöalueelle. Muutakin reser-

viläisistä kertovaa materiaalia oli yleisön 

nähtävillä. Makkaranpaistotuletkin syty-

teltiin, makkarat ja paistotikut tarjottiin 

talon puolesta ja hyvältä maistui. Maan-

puolustusnaiset olivat aamusella keittä-

neet kahvit, mehut ja teen. Prisma lahjoitti 

kahvit ja muut juotavat.  Metsänhoitoyh-

distykseltä saatiin makkarat, ketsupit ja si-

napit. Makoisat oli tarjottavat, lämmin kii-

tos  lahjoittajille!  Kävelyreitti täytyi käydä 

merkitsemässä ja merkkinä käytimme Re-

serviläisliitosta saatuja logoja. Kävelijöitä 

alkoi pikkuhiljaa saapua paikalle. Ensin oli 

tietysti ammattitaidolla vedetty alkuver-

Teksti ja kuvat: Jarmo Käkelä



31Pohjanpoika 4/2015

ryttely. Kävelyn vetäjä Viljo Määttä selvitti 

reitin kulun ja merkkauksen. Ohje oli saa 

kävellä omaan tahtiin!  Kävelijöitä oli lähes 

neljäkymmentä. Toki enempikin oli tulos-

sa, mutta silloinhan vielä hirvet juoksivat.  

Matka ei ollut pitkä mutta maisemat sitä-

kin kauniimpia. Maalissa oli tarjolla kahvia, 

teetä, mehua ja makkaranpaistoa. Kaikki 

osallistujat saivat pinssin muistoksi ta-

pahtumasta. Veteraaneja emme saaneet 

kuitenkaan tällä kertaa mukaan, vaikka 

kyselyjä kylläkin tuli.

Veteraanien apuna 

Puheenjohtaja Jarmo Käkelä sekä yh-

distyksen jäsen Murtovaara kävivät autta-

massa sotiemme veteraani Nevalaa. Uudet 

portaat katolle nuohoojaa varten ja liiteri 

kuntoon Kuusamon Reserviläisten jo ke-

väällä tekemien halkojen suojaksi. Tämän 

keikan päätti lupsakka juttutuokio veteraa-

ni Nevalan kanssa.



Kiltapiirin kuulumisia 
Yhteistyötä ja 
yhteyksien rakentamista

Järjestökentässä tarkastellaan mennyttä 

yleensä vuoden vaihteen jälkeen, jolloin 

valmistellaan toimintakertomusta toimin-

nantarkastajia ja kevätkokousta varten. 

Pieni etuotto sallittakoon. Monen killan 

ja kerhon toiminnassa on merkittävästi 

näkynyt maanpuolustusväen yhteistyö yli 

liittorajojen, ainakin täällä Pohjois-Poh-

janmaalla. Jokainen taho on ojentanut 

kättään, kiltapiirin ollessa usein vastaanot-

tavana osapuolena. Käytännön toiminnan 

tasolla tapahtunut yhteistyö on ollut esi-

merkillistä koko muulle Suomelle. Esimer-

kiksi koulutuksen hyväksi on tehty rinta 

rinnan töitä katsomatta minkä liiton lipun 

alla seisotaan. Toisaalta valtaosalla meistä 

toimijoista noita lippuja on useita. Lienee 

tuttu tunne huomata jäsenyyksien määrä 

kun kevättalvella jäsenmaksut tipahtavat 

postiluukusta. Toisaalta kokonaisturvalli-

suuden kannalta laaja kenttä on eduksi.

Tulevana vuonna kiltapiirin alueella tulee 

olemaan hyvin samankaltaiset haasteet 

kuin muullakin Suomessa. Enenevässä 

määrin killat joutuvat kilpailemaan jä-

senistönsä vapaa-ajasta, sopeuttamaan 

Teksti: Jari Maljanen, puheenjohtaja, Pohjois-Suomen kiltapiiri 
Kuva: Janne Maljanen

talouttansa yhteiskunnan taloudellisen 

tilanteen ohjaamana sekä löytämään ak-

tivointi- ja rekrytointikeinoja nuoremman 

sukupolven suuntaan kiltojen jäsenistön 

keski-iän kasvaessa. Tämä edellyttää etsi-

mään uusia ajatuksia yhteistyön kehittämi-

seksi huomioiden laajan toiminta-alueen. 

Erityispiirteinä on Pohjois-Pohjanmaan 

ulkopuolella Kainuun, Koillismaan ja Lapin 

alueilla vähäiset killat ja pitkät välimatkat.

Syyskokouksessa tarkasteltiin vuoden 

2016 kiltapiirin painopistealueita. Ne ovat 

maanpuolustusjärjestöjen yhteistyön yl-

läpito ja edelleen kehittäminen, nuorem-

pien toimijoiden aktivoiminen, Maanpuo-

lustuskoulutusyhdistyksen koulutuksen 

tukeminen, varautumiskoulutuksen huo-

mioiminen, puolustusvoimien suuntaan 

tapahtuvan yhteistoiminnan sovittaminen 

pv:n muuttuneeseen organisaatioon sekä 

varusmiesten kiltatietouden lisääminen. 

Puheenjohtajana jatkaa Jari Maljanen ja 

varapuheenjohtajana Ari-Pekka Huhtan-

iska. Muut hallituksen jäsenet 2016 ovat 

Heikki Hiltula, Kari Ahokas, Iikka Ellilä, 

Heikki Vist, Raimo Nurmela ja Juha Mikko-

nen. Näiden kiltaveljien taustalla on Poh-

jan Jääkärikilta, Oulun sotilaspoliisikilta, 

Kainuun Prikaatin kilta, Pohjan Pioneerikil-

ta, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta, Pohjan 

Viestikilta ja Pohjois-Pohjanmaan Ilmator-

juntakilta. Lähes kaikki hallituksen jäsenet 

kuuluvat useampaan kiltaan ja näin työtä 

tehdään kaikkien eduksi, kokonaisturvalli-

suuden hyväksi.

Kiltapiiri kiittää kaikkia toimijoita, erityi-

sesti yhteistoiminnan rakentajia.

Erityisen nöyrä kiitos ja syvä kumarrus ve-

teraaneille. Teidän ansiostanne me voim-

me rakentaa yhteistyötä ja toimia vapaasti.

Rauhaisaa Joulua ja menestyksekästä tule-

vaa vuotta.
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Kiltapiirin kuulumisia 
Yhteistyötä ja 
yhteyksien rakentamista

33Pohjanpoika 4/2015

Teksti ja kuva: Anu Keränen

Itsenäisyyspäivän ehtoollisjumalanpalve-

luksen jälkeen laskettiin seppeleet sanka-

ripatsaalle. Muistamassa olivat yhteisellä 

seppeleellä Kaatuineiden Omaiset ja So-

tainvalidien veljesliitto, yhteisellä sep-

peleellä Kuusamon kaupunki, Kuusamon 

seurakunta ja Kainuun Rajavartiosto, yh-

teisellä seppeleellä Kuusamon Reserviläi-

set ry, Kuusamon Maanpuolustusnaiset ry 

ja MPK:n Kuusamon paikallisosasto, sekä 

omalla seppeleellään Kuusamon Kokoo-

mus ry.

Tänä itsenäisyyspäivänä Maanpuolustus-

naisten liiton Pohjois-Pohjanmaan piirin 

reilu vuosi sitten naulattu lippu pääsi en-

simmäisen kerran piirin itäisimmän yh-

distyksen käyttöön lippuvartiossa. Lipun 

kantajana toimi Hanne Lahtinen. Lippu 

pääsikin hyvin esille arktisessa viimassa. 

Seppeleenlaskun jälkeen oli mahdollisuus 

osallistua kaikille avoimeen itsenäisyys-

päivän juhlaan Kuusamotalolla. 

Valtakunnallisia juhlapäiviä varten Kai-

nuun Rajavartioston Kuusamon rajavar-

Kuusamossa 
vietettiin itsenäisyyspäivää 
perinteisin juhlallisuuksin

tioaseman päällikön johdolla on laadittu 

4-vuotissuunnitelma, jossa määritellään 

veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen 

osallistuminen järjestelyihin ja seppeleen-

laskuun. 

Seuraava Kuusamon maanpuolustusjär-

jestöjen perinteinen yhteinen tilaisuus on 

Kuusamon reservinupseereiden koordi-

noima jouluaaton kunniavartio sankaripat-

saalla, joissa on kaikille maanpuolustusjär-

jestöille sovitut kunniavartiovuorot; myös 

Maanpuolustusnaisilla on omansa. 

Seppeleenlasku sankaripatsaalle
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Pohjan Jääkärikillan  

matka Pärnuun

Matkamme alkoi 24.10.15 aamun herkkinä 

hetkinä Oulun Taksipalvelun bussilla, ”pe-

rämiehenä” Reijo Väisänen ja myöhenm-

min ohjaamossa matkan kapteeni Kalevi 

Jurvelin. Perillä Pärnun Tervis kylpylässä 

olimme lauantai-illan myöhäis tunteina - 

46 maanpuolustushenkistä matkalaista oli 

valmis asettumaan levolle ottamaan vas-

taan ja kokemaan tulevan viikon mieluisia 

mahdollisuuksia. Viikko oli varattu sekä 

kylpylän voimaannuttavia palveluita var-

ten että tutustumaan Torin kunnassa sijait-

sevaan sotilaiden muistokirkkoon. Matkoi-

hin kuuluvat aina myös soppailut, visiitit ja 

kiertoajelut. 

Teksti: Kari Ahokas, Killan Puheenjohtaja
Kuvat: Kauko Piiroinen

Matkan asiantuntijana ja tulkkina toimi 

kiltamme edellinen puheenjohtaja evl 

Jouko Lahdenperä. Jouko toimi vuosina 

1996-2003 Suomen puolustusvoimien 

kansainvälisellä osastolla sijoitettuna Vi-

ron puolustusvoimien ja suojeluskuntien 

pääesikuntaan. Hänen tehtävänsä oli hen-

kilöstöjohtamisen neuvonantaja. Matkam-

me sykähdyttävin hetki oli, kun Sotilaiden 

muistokirkon toimikunnan puheenjoh-

taja Juri Kask luovutti kirkossa Joukolle 

20-vuotis muistoristin siitä, kun venäläiset 

poistuivat Virosta. Pärnun suojeluskunnan 

toimintaan tutustuimme Pärnun suojelus-

kuntatalolla. Osallistujat tekivät johtopää-

töksen, että Viron suojeluskunnat toimivat 

ja kouluttavat kuten suojeluskunnat aika-

naan Suomessa.

Kirkko sodan uhrina

Ensi maininta Torin seurakunnasta on jo 

vuodelta 1544. Torin kihlakunnan viimei-

simmän kirkon, nykyisen Pyhän Yrjön kir-

kon, peruskivi muurattiin 1852 ja kirkko 

vihittiin käyttöön 1854. Kirkkoa laajennet-

tiin ja kunnostettiin vuosien myötä kunnes 

se tuhoutui toisessa maailmansodassa. So-

dan loppuvaiheessa syksyllä 1944 Saksan 

armeija perääntyessään räjäytti Pärnujoen 

yli vievän sillan sekä sytytti sen vieressä 

seisovan kirkon palamaan.
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Vuosikymmenien ajan paikalla oli vain 

rauniot. Sodan jälkeen kirkkoa yritettiin 

kunnostaa, mutta neuvostotasavalta kiel-

si jälleenrakentamisen. Torin tiemestari 

sai jopa käskyn hajottaa rauniot ja jauhaa 

kivet maantiesepeliksi, käsky jäi kuiten-

kin täyttämättä. Kirkon raunioita käytettiin 

sitten ampumaratana aina vuoteen 1977. 

Alttariseinään oli puhkaistu reikä ja sakasti 

toimi näyttösuojana. Kirkko jäi raunioiksi ja 

sisälle kirkkosaliin kasvoi puita ja pensaita.

Vapaampien tuulien alkaessa puhaltaa 

1980-luvun lopulla perustettiin Toriin 

muinaismuistoyhdistys. Yhdistyksen voi-

min siivottiin jo hieman rämettynyt hau-

tausmaan ja pystytettiin uudelleen va-

paussodassa kaatuneitten muistomerkki. 

Yhdistys ehdotti vuonna 1990 yhdessä 

sotaveteraanien kanssa Torin kirkon jäl-

leenrakentamista toisen maailmansodan 

uhrien muistomerkiksi.

Veteraanit uhkana miehittäjille

Torissa järjestettiin Viron sotaveteraanien 

ensimmäinen sodan jälkeinen kokoontu-

minen heinäkuussa 1990. Tapahtumaan 

odotettiin kaikkia, jotka pitivät pyhänä Vi-

ron tasavallan puolesta kaatuneitten muis-

toa, mm. Suomen jatkosodassa JR 200:ssa 

palvelleita. Kirkon ulkoseinällä oli tarkoi-

tus samalla paljastaa muistolaatta toisen 

maailmansodan uhreille.

Kokoontuminen kuitenkin estyi, sillä Mos-

kova halusi estää suunnitellun tapahtu-

man ja lähetti varmemmaksi vakuudeksi 

Toriin muutamaa päivää ennen kokoontu-

mista suuren määrän laskuvarjojääkäreitä, 

13 panssaroitua kuljetusajoneuvoa, 28 

tankkia, 11 autoa ja 8 taisteluhelikopte-

ria. Muistolaatta paljastettiin myöhemmin 

syksyllä vaatimattomammin menoin. Vete-

raanitapaaminen järjestettiin Torissa ensi 

kerran 1994. Tilaisuuteen osallistui silloin 

myös jälleen itsenäistyneen Viron ylin so-

tilaallinen johto. Vuodesta 1991 lähtien 

kirkkoa on koko ajan rakennettu ennal-

leen. Vuonna 2001 Torin kirkko nimettiin 

virallisesti Viron sotilaiden ja toisen maa-

ilmansodan uhrien muistokirkoksi. Vain 

Ranskalla on Euroopassa myös sotilaiden 

muistokirkko.

Tuloksena ainutlaatuinen  

muistokirkko

Torin kirkossa on erikoinen alttari, joka 

koostuu kolmesta, eri puolilta Viroa tuo-

dusta myllynkivestä. Leipäviljaa jauhaneet 

kivet symbolisoivat virolaisten kohtaloa 

ja kärsimyksiä, kulkua historian rattaiden 

välistä. Kirkon sisäseinällä on 18 muisto-

laattaa, joissa on toisessa maailmansodas-

sa kuolleiden ja vankileireillä murhattujen 

Vapaudenristin ritareiden nimet. Vuonna 

2003 paljastettiin kirkon seinustalle Vi-

ron ensimmäinen ratsastajapatsas ”Pyhän 

Yrjön kamppailu lohikäärmeen kanssa”. 

Monumentaalinen patsas on omistettu 

vapaussodan voitolle ja Viron jälleen itse-

näistymiselle. 

Virossa on muodostunut tavaksi lähettää 

Torin kirkosta matkaan elävä tuli kaikkial-

le valtakuntaan Yrjön päivänä sekä Voi-

tonpyhänä. Kirkossa pidetään myös Viron 

historian tunnettuihin merkkipäiviin ja 

henkilöihin liittyviä juhlallisia jumalan-

palveluksia. Kirkon edustalla liehuu Viron 

lippu pysyvästi kunnioittamassa Viron val-

tiollisen itsenäisyyden palauttamisen puo-

lesta kaatuneita.



Helsingissä 28.11. kokoontunut liittoval-

tuusto valitsi ltn Aaro Mäkelän Helsingistä 

ja ltn Sampo Puoskarin Oulusta jatkamaan 

liittohallituksen varapuheenjohtajina 

vuonna 2016. Myös liittovaltuuston pu-

heenjohtajat jatkavat tehtävissään. Maj 

Jorma Kallio Lapualta toimii valtuuston 

puheenjohtajana ja maj Markus Lassheik-

ki Kirkkonummelta varapuheenjohtajana. 

Kaikki puheenjohtajavalinnat tehtiin yksi-

mielisesti ilman äänestyksiä.

RUL:n puheenjohtajana toimii kapt Mikko 

Halkilahti Salosta. Hänet valittiin tehtä-

väänsä kolmivuotiskaudeksi 2014–2016 

marraskuussa Oulussa pidetyssä liittoko-

kouksessa.

Liittovaltuuston kokouksessa valittiin 

myös liittohallituksen jäsenet vuodelle 

2016. Hallitukseen valittiin kolme uutta 

jäsentä.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 

hyväksyttiin muutoksitta

Liittovaltuuston kokous hyväksyi toimin-

tasuunnitelman ja talousarvion tuleval-

le vuodelle liittohallituksen esittämässä 

Mäkelä, Puoskari, Kallio ja Lassheikki   
jatkavat

Suomen Reserviupseeriliiton liittohallitus 2016

Puheenjohtaja kapt Mikko Halkilahti
1. varapuheenjohtaja ltn Aaro Mäkelä
2. varapuheenjohtaja ltn Sampo Puoskari

Liittohallituksen jäsenet 
(uusien jäsenten nimet kursivoitu): 
Maj Pertti Kokkonen (Etelä-Häme), kapt Veli-Mat-
ti Kesälahti (Etelä-Karjala), kapt Marko Kaappola 
(Etelä-Pohjanmaa), kapt Jyri Vilamo (Helsinki), kapt 
Martti Minkkinen (Kainuu), maj Jari Myllymäki (Kes-
ki-Pohjanmaa), kapt Santeri Heinonen (Keski-Suomi), 
kapt Pasi Laari (Kymenlaakso), kapt Janne Rahkonen 
(Lappi), ylil Pekka Sillanpää (ORUP), maj Jorma Suo-
nio (Pirkanmaa), ylil Jyrki Huusko (Pohjois-Karjala), 
ylil Timo Uusimäki (Pohjois-Pohjanmaa), kapt Simo 
Jääskeläinen (Pohjois-Savo), maj Heikki Rekola (Päi-
jät-Häme), kapt Tapio Hellman (Satakunta), kapt Pent-
ti Nuutilainen (Suur-Savo), kapt Jaripekka Turtiainen 
(Uusimaa), ylil Rodney Strandvall (Vaasa) ja ylil Marko 
Rantanen (Varsinais-Suomi).
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Teksti: Reserviupseeriliitto
Kuva: RUL/Saku Liehu 



Mäkelä, Puoskari, Kallio ja Lassheikki   
jatkavat

muodossa. RUL:n toiminnan painopisteet 

vuonna 2016 ovat ampumataidon ja kent-

täkelpoisuuden kehittäminen,reserviup-

seereiden edunvalvonta sekä liittokokous 

ja liiton strategiatyö. Vuosi 2016 on liiton 

85 -vuotisjuhlavuosi, lisää juhlavuodesta: 

http://www.rul.fi/rul-85-vuotta/ .

Liiton jäsenmaksuja korotetaan ensim-

mäistä kertaa vuoden 2009 jälkeen.     Liit-

tomaksuun tulee kahden euron korotus, 

samoin Reserviläinen -lehden tilausmaksu 

kohoaa eurolla. Talousarviossa varsinaisen 

toiminnan kulujäämä on noin 600.000 €. 

Yhdistysten ja piirien toiminnan tukemi-

seen ja kannustepalkkioihin käytetään ensi 

vuonna yli 120.000 euroa. Liiton selvästi 

tärkein tulonlähde on jäsenmaksut. Muita 

tärkeitä tulonlähteitä ovat yleisavustukset 

sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot.

Maanpuolustusmitali miekkojen kera 

kolmelle

Liittovaltuuston kokouksen yhteydessä 

luovutettiin Maanpuolustusmitalitoimi-

kunnan 4.9. RUL:n esityksestä myöntämät 

Maanpuolustusmitalit miekkojen kera kol-

melle liiton aktiiville. Huomionosoituksen 

saivat Markus Lassheikki, Jukka Korhonen 

ja Sampo Puoskari.

Reserviupseeriliiton johto yhteiskuvassa. Vasemmalta Sampo Puoskari, Aaro Mäkelä, 
Mikko Halkilahti, Jorma Kallio ja Markus Lassheikki.
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Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ylentänyt 
itsenäisyyspäivänä yli 900 reservin upseeria 
ja erikoisupseeria.

Kapteeniksi

Alanärä Jouni Antero, Oulu

Hentilä Jari Olavi, Kuusamo

Koski Jouko Juhani, Oulu

Marttila Petri Juhani, Oulu

Pelkonen Eero Toivo Antero, Oulu

Pienihäkkinen Jari Juhani, Oulu

Rahtu Esa Mikael, Oulu

Satomaa Jari Matias, Oulu

Uhlbäck Pekka Juhani, Oulu,

Lääkintäkapteeniksi

Kaakinen Veli Antero, Lumijoki 

 

Yliluutnantiksi

Aaltonen Kari Juhani, Oulu

Alatalo Juho Jaakko, Oulu

Haataja Ilkka Eerik, Oulu

Helppi Ville-Veikko, Oulu

Hemmilä Tarmo Juhani, Oulu

Korvanen Janne Henrik, Oulu

Kovalainen Viljo Pasi Juhani, Oulu

Nieminen Tapio Olavi, Oulu

Väyrynen Mika Juhani, Oulu

Lääkintäyliluutnantiksi

Holma Tuomas Juhani, Oulu

Ylennetyt

Ylennykset Pohjois-Pohjanmaalla:

Luutnantiksi

Bergman Tommi Kristian, Oulu

Bruun Panu Markus, Oulu

Hahto Jussi Ilkka Johannes, Oulu

Heikkilä Kyösti Jeremias, Oulu

Kallio Samuli Ilmari, Liminka

Kivilahti Tuukka Ragnar, Oulu

Känsälä Ilkka Yrjö Taneli, Oulu

Lauri Mika Kalevi, Oulu

Maajärvi Juuso Olavi, Oulu

Mustonen Seppo Aulis, Kempele

Nortunen Jari Jukka, Oulu

Rantapirkola Kimmo Tapani, Oulu

Ruuttunen Antti Matias, Oulu

Saari Terho Tapani, Raahe
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Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alue-

toimiston päällikkö, everstiluutnantti 

Kimmo Rajala, on ylentänyt seuraavat 

reservin aliupseeristoon ja miehis-

töön kuuluvat:

Ylivääpeliksi
Laaninen Lasse Arttu-Mikael Johannes, 

Oulu

Rissanen Kari Juhani, Oulu

Tuomi Petri Tapio, Oulu

Vääräniemi Ismo Aatto, Oulu

Ylönen Juha Sakari, Oulu

Vääpeliksi

Alatalo Olavi Aukusti, Pudasjärvi

Juola Eero Eemil, Oulu

Kylmänen Markku Tapani, Oulu

Laine Kimmo Tapio, Oulu

Luostarinen Pasi Markus, Muhos

Rissanen Pasi Jaakko Johannes, Oulu

Tervaniemi Olli-Matti, Oulu

Ylikersantiksi

Jokelainen-Vääräniemi Kirsi Sanja Maria, 

Oulainen

Kämäräinen Asmo Juhani, Oulu

Lapinkangas Erkki Ilari, Ii

Mäkikyrö Markus Tapani, Oulu

Pesonen Heikki Antero Päiviö, Oulu

Pirttikoski Jaakko Tapani, Kempele

Ranta-Eskola Joni Esko Mikael, Oulu

Seppänen Pekka Johannes, Oulu

Sutinen Jukka Sakari, Oulu

Valtokari Juha Heikki Tapani, Siikajoki

Kersantiksi

Alaräihä Pentti Eemil, Oulu

Haajanen Jussi Santeri, Oulu

Hiekkataipale Veli-Matti, Oulu

Huovari Tomi Anselmi, Sievi

Karjalainen Petri Eero, Kuusamo

Karvosenoja Hannu Samuli, Oulu

Keinänen Jukka Antti Matias, Oulu

Koskiniemi Kimmo Eerik, Oulu

Lampela Jussi Tuomas, Raahe

Luokkala Juha Samuel, Tyrnävä

Rahikainen Janne Mauno Johannes, Oulu

Alikersantiksi

Ahosola Antti Juho, Siikajoki

Lahtinen Aki Sakari, Lumijoki

Lantto Iikka Petteri, Oulu

Salmi Juha Tapani, Ii

Sutinen Heikki Tapio, Muhos

Korpraaliksi

Alavaikko Ilkka Lauri Tapani, Oulu

Haimakainen Jukka-Pekka, Ii

Illikainen Ilkka Olavi, Pudasjärvi

Kalliokoski Pasi Tapani, Liminka

Karppinen Janne Petteri, Kajaani

Kemppainen Kari Tapio, Kajaani

Kiiski Joonas Antti Petteri Oulu

Kukkohovi Tuomas Tapio, Oulu

Kuusijärvi Mika Petteri, Pudasjärvi

Laitila Jouni Jaakko, Oulu

Mehtälä Jari Johannes, Muhos

Nevala Tomi Olavi, Haapavesi

Peltonen Tuomas Olli Antero, Oulu

Poikola Arto Olavi, Siikalatva

Saloheimo Mika Markus, Oulu

Valkonen Lari Kristian, Oulu

Väätäinen Esa Tapani, Oulu

Pohjois-Pohjanmaan aleutoimiston päällikkö everstiluutnantti Kimmo Rajala johti 
ylennystilaisuuden ja piti tervetulopuheen.

         Lapin sotilassoittokunnan Aattoil-
lan konsertin johtivat ylennystilaisuuden 
jälkeen kapellimestarit Juha Ketola 
sekä Jaakko Nurila, joka ylennettiin it-
senäisyyspäivänä 
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ampumakilpailut 2015 
Teksti ja kuva: Jari Pakanen

Kempeleen reserviläisten ammuntamestaruuskilpailut pidettiin 
Oulun Hiukkavaarassa 11.10.2015. Kilpailuun osallistui kaiken kaik-
kiaan toistakymmentä reserviläistä kolmessa eri sarjassa. Kilpai-
lulajeina olivat reserviläiskivääri ja pistooli 9mm. Tapahtuman ko-
hokohta oli yhdistyksen uuden kiväärin ensimmäiset ammunnat. 
Kokonaiskilpailun voitti jälleen Pertti Ranta.

Kempeleen reserviläisten 

Kaikki mitalistit yhteiskuvassa, vasemmalta takana Jorma Kananen, Timo Risteli, Jari 
Pakanen, Aimo Torvinen, Tarmo Turunen, Sakari Ranta, Raimo Heiskari, Pauli Koponen, 
edessä kokonaiskilpailun voittaja Pertti Ranta.

Tulokset
Kivääri, yleinen   
 
Pertti Ranta  96
Jarkko Mäntyniemi 94
Sakari Ranta  89
Mika Hintikka  89
Jani Kärenlampi  88
Jarmo Lehto  83

Pistooli, yleinen
Pertti Ranta  81
Sakari Ranta  79
Jarkko Mäntyniemi 72
Mika Hintikka  68
Jarmo Lehto  66
Jani Kärenlampi  40

Kivääri, H50
Jari Pakanen  35
Jorma Kananen  33
Tarmo Turunen  29

Pistooli, H50
Tarmo Turunen  74
Jorma Kananen  45
Jari Pakanen  38

Kivääri, H60
Aimo Torvinen  88
Timo Risteli  86
Pauli Koponen  82
Kari Pentti  79
Raimo Heiskari  62

 
Kivääri, H60
Aimo Torvinen  75
Raimo Heiskari  70
Pauli Koponen  63
Timo Risteli  50
Kari Pentti  43
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Kempeleen reserviläisten 

KOKOUSKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirien hallituksen 
järjestäytymiskokous 

19.1.2016 klo 17.00  
reserviläisjärjestöjen toimistolla Aleksanterinkatu 13 A 12.

Järjestökenttä kokoontuu
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TESTAAMAAN

Tervetuloa juoksemaan Cooper testi tai 
UKK kävelytesti sekä lihaskuntotesti

Lisätietoa www.haastaitsesi.fi

Kaikille ilmainen! Paikalla aina innostava joukko osallistu-

massa. Hieno haaste myös ystävällesi.

Järjestökenttä tiedottaa

Tulevien tapahtumien 
aikataulu on seuraava

Alkuvuosi 2016

PE 8.1.2016
PE 12.2 .2016
PE 4.3 .2016
PE 8.4.2016

 

Kesä 2016

RAATIN STADION

PE 6.5 .2016
PE 3.6 .2016
MA 11.7 .2016
PE 5.8 .2016
PE 9.9 .2016

Syksy 2016

OULUHALLI

PE 7.10 .2016
PE 4.11 .2016
PE 9.12.2016

 
Parhain terveisin

Vesa Hintsala
Kiimingin reserviläiset
Puheenjohtaja

puh: 040 588 2055
Email: vesa.hintsala@koti.inet.fi

http://www.haastaitsesi.fi
mailto:vesa.hintsala%40koti.inet.fi?subject=
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YLENNYKSET

Reserviin tai varareserviin kuuluvan asevelvollisen 
ylentäminen

Puolustusvoimien ylennyksiä koskeva määräys on astunut voimaan 

1.7.2015.

Määräyksen mukaisen aikataulun noudattamisen takaamiseksi on 

reserviupseereja koskevat ylennysesitykset toimitettava reservipiirien 

piiritoimiston käsiteltäväksi 22.2. ja 22.8. mennessä.

Reserviläisten ylennysesitykset on toimitettava reservipiirien piiritoimis-

toon 22.3. ja 22.9. mennessä.

Reservipiirien piiritoimisto toimittaa käsittelemänsä ylennysesitykset 

määräajassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Aluetoimistoon. 

Lisätietoja: 040 506 4087

Järjestökenttä tiedottaa
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RUL 85

Suomen Reserviupseeriliiton 85-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma 
järjestetään perjantaina 5.8. Haminassa. 

Tapahtumina ovat kunnianosoitus Kaatuneiden upseereiden patsaalla sekä tilaisuus Ma-

neesissa. Juhlapäivä huipentuu klo 20 alkaen Hamina Bastionissa esitettävään näyttävään 

marssishow-esitykseen. 

Liiton jäsenillä, yhdistyksillä ja piireillä on mahdollisuus hankkia lippuja Bastionin tilaisuu-

teen alennettuun hintaan. Alennukset ovat voimassa vain 31.3.2016 saakka eli liput kannat-

taa hankkia heti. 

Ryhmäliput (vähintään 10 lippua) voi hankkia suoraan Haminan Tattoon toimistosta: sähkö-

postitse tattoo@hamina.fi tai puh 040 199 1426. 

Yksittäiset liput (max 2 lippua/tilaus) ovat ostettavissa Lippupalvelu Oy:n lippukaupoista 

1.12.2015-31.3.2016.

Jäsenen tulee mainita Lippukaupassa olevansa Reserviupseeriliiton jäsen. Etua ei 

saa puhelinmyynnin kautta, eikä Lippupalvelun nettikaupasta.Tarkemmat tiedot jäse-

netuhintaisista lipuista löydät http://www.rul.fi/lippujen-hankkiminen-hamina-tat-

tooseen-5-8-2016/ 

Järjestökenttä tiedottaa

mailto:tattoo%40hamina.fi?subject=
http://www.rul.fi/lippujen-hankkiminen-hamina-tattooseen-5-8-2016/
http://www.rul.fi/lippujen-hankkiminen-hamina-tattooseen-5-8-2016/
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KUTSU

Pohjois-Suomen kiltapiiri ry:n järjestämään partiohiihtotapahtumaan 

18. SUKSIPARTIO SUJAKKA 
HIUKKAVAARASSA 27.2.2016

Sujakka on hiihto- ja tehtävätapahtuma 3 – 5 henkilön partioille. Ladun varrella on erä- ja 

kansalaistaitoja mittaavia tehtäviä. Sijoituksen ratkaisevat tehtävät, ei hiihtovauhti. Hiih-

tomatkan pituus on 15 – 20 km latutilanteesta riippuen. 3 – 5 henkilön suksipartiot voivat 

olla nais-, mies- tai sekajoukkueita. 

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet tammikuun alussa.

Tiedustelut Jari Maljanen jari.maljanen@elisanet.fi

Järjestökenttä tiedottaa

mailto:jari.maljanen%40elisanet.fi?subject=
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Järjestöt esittäytyvät

Pohjois-Suomen kiltapiirin toiminta-alue on 
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi. Kiltapiirin 
alueella on on noin 1200 henkilöjäsentä.

Kiltapiirin jäsenkillat 2015
Kainuun Prikaatin kilta
Karjalan Prikaatin kilta, Oulun osasto
Lapin Pioneerikilta
Oulun Sotilaspoliisikilta
Pohjan Pioneerikilta
Pohjan Prikaatin kilta (1.1.2016 Pohjan Jääkärikilta)

Pohjan Viestikilta
Pohjanlahden laivastokilta, Oulun osasto
Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta
Pohjois-Pohjanmaan Maakuntajoukkojen kilta
Pohjois-Suomen Tykkimieskilta
”Kannatusjäsen” Suojeluskunta Lotta Svärd 
perinnekilta

Kiltapiirin puheenjohtaja Jari Maljanen
0500 694854
jari.maljanen@elisanet.fi

Pohjois-Suomen  
kiltapiiri ry

mailto:jari.maljanen%40elisanet.fi?subject=


Maanpuolustuskiltojen liitto on valtakunnallinen 
killat ja erilaiset maanpuolustusyhteisöt kokoava 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjär-
jestö siviili- tai sotilasarvoon katsomatta.

Liiton tehtävänä on ylläpitää ja kasvattaa kansa-
laisten maanpuolustustahtoa, levittää maanpuo-
lustustietoutta sekä osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen ja sen kehittämi-
seen. Liitto luo, ylläpitää ja kehittää toimintaedel-
lytyksiä sekä tarjoaa palveluja jäsenyhdistyksil-
leen.

Perustettu vuonna 1963, siihen kuuluu yli 80 
jäsenyhdistystä ja sen jäsenyhdistysten kautta 
henkilöjäsenmäärä on yli 16.000. 

Kolme jäsenyhdistyksistä on valtakunnallisia 
aselajiliittoja. Muut jäsenyhdistykset ovat jouk-
ko-osastokiltoja, aselajikiltoja, perinnekiltoja, 
alueellisia maanpuolustuskiltoja, turvakurssikil-
toja ja maakuntajoukkokiltoja. Jäsenkilloilla on 
yli 90 paikallisosastoa ympäri Suomea. Liitolla 
on koko maan kattaen 11 kiltapiiriä.

http://www.mpkl.fi/

Maanpuolustuskiltojen 
liitto ry
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Järjestöt esittäytyvät

http://www.mpkl.fi/
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Eversti evp Heikki Hiltula: Venäjän sotilasdoktriini ja maavoimien kehittäminen

Venäjän sotilasdoktriini  
ja maavoimien kehittäminen 
Venäjän sotilasdoktriini ja  

maavoimien kehittäminen  

Venäjä julkisti uuden sotilasdoktriinin 

26.12.2014. Doktriini on presidentin 

asetus, joka antaa suuntaviivat strate-

gisista tavoitteista ja asevoimien kehit-

tämisestä sitoen koko Venäjän valtiota 

eikä ainoastaan sen asevoimia. Doktriini 

vahvistaa Venäjän suurvalta-asemaa ja 

on tarkoitettu korkeimman johdon soti-

laspoliittiseksi työkaluksi. Doktriinissa 

vauhditetaan asevoimien uudistamista ja 

varustamista. Tämä uudistusohjelma vaa-

tii doktriinin mukaan yhteiskunnan mili-

tarisoimista, kansalaisten sotilaallis-isän-

maallisen kasvatuksen vahvistamista 

sekä jokaisen Venäjän kansalaisen val-

mistautumista sotilaalliseen palveluun.   

Otteita vuoden 2014  

sotilasdoktriinista 

Uusi doktriini tuo esiin Venäjän heikenty-

neet suhteet läntisten valtioiden kanssa 

ja pitää uhkana Naton laajentumista Ve-

näjän rajoille. Vaikka doktriini on tiukasti 

natovastainen, se on ainakin näennäises-

ti puolustuksellinen. Venäjällä kuitenkin 

on vallalla käsitys, että paras puolustus 

on nopea hyökkäys. Sotilaallista voimaa 

Eversti evp Heikki Hiltula:

käytetään vasta sen jälkeen, kun kaikki 

väkivallattomat keinot konfliktin ratkai-

semiseksi on käytetty. Asiakirjassa koros-

tetaan YK:n tärkeyttä ja ilmoitetaan Ve-

näjän haluavan tehdä yhteistyötä ETYJ:n 

kanssa. 

Sotilasdoktriinissa nimetään Venäjän 

suurimmaksi ulkoiseksi uhkaksi Naton 

laajentuminen, jota vastustetaan kaikin 

keinoin. Nato nähtiin suurimpana uhkana 

jo vuoden 2010 doktriinissa, mutta Uk-

rainan sota on tuonut asiakirjaan hyök-

kääviä jännitteitä, joita ei ole nähty sitten 

Neuvostoliiton aikojen. Kansallisen tur-

vallisuuden uhkaksi mainitaan Venäjän 

tai sen liittolaisten rajoilla olevien valti-

oiden alueelle sijoitettavat natojoukot. 

Venäjän johto vastaa kokemaansa Naton 

paineeseen terävöittämällä sotilasoh-

jeistustaan. Doktriinissa syytetään Natoa 

hyökkäysvoimien vahvistamisesta Venä-

jän rajoilla ja ohjustentorjuntajärjestel-

män sijoittamisesta Keski-Eurooppaan. 

Asiakirja sallii Venäjän ja sen liittolaiset 

hankkimaan ohjuspuolustusjärjestelmiä. 

Doktriini toteaa laaja-alaisen hyökkäyk-

sen mahdollisuuden Venäjää vastaan 

vähentyneen, mutta listaa useita uhkia 

kuten aluekiistat, puuttumisen Venäjän 

sisäisiin asioihin ja strategisten aseiden, 

erityisesti strategisten tavanomaisten 

täsmäaseiden, sijoittamisen  avaruuteen. 

Asiakirja julkistaa uuden käsitteen ydin-

aseettoman varoittamisen, joka perustuu 

tavanomaisten asevoimien korkeaan läh-

tö- ja toimintavalmiuteen.    

Uusi asia doktriinissa on Venäjän etujen so-

tilaallisen suojeleminen arktisella alueella. 

Joulukuussa 2014 perustettiin uusi yhdis-

tetty strateginen komentokeskus Sever 

(pohjoinen). Sille alistettiin 200. mootto-

roitu prikaati Petsamossa ja 61. merijal-

kaväkiprikaati Petsamon Sputnikissa. Ase-

voimat kouluttavat uusia arktisia joukkoja, 

joihin kuuluu 80. moottoroitu prikaati sekä 

85. erillinen helikopterirykmentti Sallan 

Alakurtissa. Toinen arktinen prikaati tulee 

Kaukoitään vuoden 2016 kuluessa. Venäjä 

rakentaa Severin alueelle 13 lentokenttää 

ja 10 ilmapuolustustutka-asemaa. Tämä 

rakentaminen mahdollistaa suurten, nyky-
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Eversti evp Heikki Hiltula: Venäjän sotilasdoktriini ja maavoimien kehittäminen

T-90 taistelupanssarivaunut voitonpäivän 9.5. paraatissa Moskovassa

aikaisten sotilaskoneiden käytön alueella. 

Sotilasdoktriinissa kiirehditään osallis-

tumaan aktiivisesti alueellisiin turvalli-

suusorganisaatioihin kuten Itsenäisten 

valtioiden yhteisöön (IVY), johon kuuluu 

yhdeksän entistä neuvostotasavaltaa. Ve-

näjä vahvistaa ne turvallisuustakuut, jotka 

se on antanut Armenialle, Kazakstanille, 

Kirgisialle, Tadzikistanille sekä Valkove-

näjälle ja pyrkii lujittamaan Shanghain 

yhteistyöjärjestöä, jossa tärkeimpinä jä-

seninä on Venäjä sekä Kiina. Venäjä pyrkii 

luomaan läheiset suhteet BRICS-maihin: 

Brasiliaan, Intiaan, Kiinaan, Etelä-Afrikkaan 

ja joihinkin latinalaisen Amerikan maihin. 

Lisäksi kehitetään suhteita Georgialta val-

lattuihin Etelä-Ossetiaan ja Abhaziaan.   

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että Län-

si-Eurooppa on varsin riippuvainen Venä-

jän kaasusta ja öljystä. Tätä riippuvuutta 

Venäjä käyttää taitavasti hyväkseen poliit-

tisena aseena. Läntinen maailma on ollut 

vuosikausia lapsellisen hölmö uskoessaan 

Venäjän propagandaan ja desinformaa-

tioon. Venäjä on johdonmukaisesti pyrki-

nyt heikentämään ja hajottamaan Natoa ja 

Euroopan Unionia poliittisin ja taloudelli-

sin keinoin. Nyt keinoihin on nousemassa 

kasvavalla sotilaallisella voimalla uhkaa-

minen, jolla on vaikutusta, koska Länsi-Eu-

roopan valtiot ovat vuosien ajan lyöneet 

laimin sotilaallisen puolustuksensa ja su-

pistaneet jopa tiedustelujärjestelmiään.  

Venäjän maavoimien kehittäminen 

Venäjä on kehittänyt voimakkaasti asevoi-

miensa iskukykyä koko 2000-luvun. Vuo-

sien 2011 – 2020 varusteluohjelmassa 

hankitaan sotamateriaalia 350 miljardilla 

eurolla. Maavoimien ja maahanlaskujouk-

kojen varustamiseen käytetään 46 miljar-

dia euroa, joka on noin 14 % koko varuste-

lubudjetista. Tuolla summalla on tarkoitus 

hankkia 5 000 uutta panssariajoneuvoa 

ja modernisoida 6 000 vanhaa. Venäjän 

asevoimat ovat hyvin maavoimakeskeiset. 

Maavoimien organisaatioita, koulutusta ja 

kalustoja kehitetään voimavaroja säästä-

mättä. Erittäin kovia satsauksia on tehty 
T-15 taistelupanssarivaunuja suunnitellaan rakennettavan 2300 kappaletta
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Eversti evp Heikki Hiltula: Venäjän sotilasdoktriini ja maavoimien kehittäminen

panssarijoukkoihin, joiden tulevaa kalus-

toa esiteltiin tämän vuoden voitonpäi-

vän 9.5. paraatissa Moskovassa. Paraatin 

helmi oli uusi taistelupanssarivaunu T-14 

Armata, jota seurasi liuta uudentyyppisiä 

panssarivaunuja kuten raskas rynnäkkö-

panssarivaunu BMP T-15 ja  Kurganets  

25-panssarivaunu, josta saadaan muun-

nettua rynnäkkö-, kuljetus-, komento-, lää-

kintä- ja tiedustelupanssarivaunut ja pyö-

räalustainen BTR Bumerang vaunu.  

T-15 taistelupanssarivaunuja  

suunnitellaan rakennettavan 2300 

kappaletta 

Venäjän maavoimat ovat siirtyneet jousta-

vaan prikaati – armeija – kokoonpanoon. 

Prikaatin ylempänä johtoportaana on ar-

meija, joita on 10 ja ne kuuluvat sotilas-

piirien alaisuuteen. On luotu noin 4 200 

sotilaan itsenäiseen toimintaan pystyviä 

prikaateja, joita kyetään pitämään kor-

keassa valmiudessa. Muutama vuosi sitten 

ilmoitettiin, että tavoitteena on luoda vuo-

teen 2020 mennessä korkeaan valmiuteen 

4 panssari- ja 34 moottoroitua prikaatia 

sekä reserviin 1 panssari- ja 14 moottoroi-

tua prikaatia. Moottoroiduista prikaateista 

puolet varustetaan rynnäkköpanssarivau-

nuilla ja puolet pyörä- ja tela-alustaisil-

la kuljetuspanssarivaunuilla. Panssari- ja 

moottoroitujen prikaatien lisäksi maavoi-

miin tulee kuulumaan 9 tykistöprikaatia, 

8 tykistöohjusprikaatia, 4 raketinheitinpri-

kaatia, 4 viestiprikaatia, 2 pioneeriprikaa-

tia, 3 ilmarynnäkköprikaatia ja 8 erikois-

joukkoprikaatia. Nämä 85 prikaatia ovat jo 

olemassa, mutta niiden koulutus ja etenkin 

BMP-3 rynnäkköpanssarivaunuja modernisoidaan ja rakennetaan lisää

varustaminen uudella kalustolla on vielä 

kesken.   

Uudessa moottoroidussa jalkaväkiprikaa-

tissa on esikunta, kolme moottoroitua 

jalkaväkipataljoonaa, panssarivaunupa-

taljoona, panssarintorjuntapataljoona, 

kaksi panssarihaupitsipatteristoa, raketin-

heitinpatteristo, kaksi ilmatorjuntaohjus-

patteristoa, pioneeripataljoona, kunnos-

sapitopataljoona, täydennyspataljoona, 

lääkintäkomppania, viestipataljoona, tie-

dustelupataljoona, suojelukomppania, 

elektronisen sodankäynnin komppania ja 

tarkka-ampujajoukkue. Prikaatissa on 4 

200 sotilasta sekä muun muassa 41 tais-

telupanssarivaunua, 120 rynnäkköpans-

sarivaunua, 200 panssariajoneuvoa, 36 

panssarihaupitsia, 18 raketinheitintä, 18 

ilmatorjuntaohjusvaunua, 6 ilmatorjunta-

panssarivaunua ja 36 lähi-ilmatorjunta-

ohjusta. Prikaatissa on erittäin voimakas 

tykistö ja ilmatorjunta sekä tehokkaan liik-

keenedistämiskyvyn omaavat pioneerijou-

kot.   

Modernisoituja BTR-82A  

kuljetuspanssarivaunuja rakennetaan 

edelleen

Venäjällä arvellaan olevan tyydyttäväkun-

toista kalustoa 13 500 taistelupanssarivau-

nua, vajaat 14 000 rynnäkköpanssarivau-

nua ja yli 15 000 kuljetuspanssarivaunua. 

Tästä vaunumäärästä vain pieni osa on 

uutta tai modernisoitua. Siksi tavoitteena 

on, että vuoteen 2020 mennessä maavoi-

mien panssarikalustosta olisi 78 % uutta 

tai modernisoitua. Hyvää tasoa edustaa 

taistelupanssarivaunu T-90 (500 kpl), ryn-
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Modernisoituja BTR-82A kuljetuspanssarivaunuja rakennetaan edelleen

näkköpanssarivaunu BMP-3 (700 kpl) ja 

kuljetusvaunu BTR-80 (1 200 kpl). Panssa-

rivaunutehtaat tuottavat koko ajan edel-

lä mainittujen vaunujen modernisoituja 

versioita. T-72 taistelupanssarivaunuja 

modernisoidaan tasolle T-72B3 (500 kpl 

tasolla B3), BMP-2 rynnäkköpanssarivau-

nuja tasolle BMP-2M (250 kpl tasolla 2M) 

ja kuljetusvaunuja BTR-80 tasolle BTR-82A 

(370 kpl tasolla 82A). Modernisointioh-

jelmilla pidetään panssarivaunutehtaiden 

linjat toiminnassa siihen asti, kunnes uu-

sien panssarivaunujen, kuten T-14 Armata, 

BMP T-15, Kurganets 25 ja BTR Bumerang, 

tuotanto muutaman vuoden kuluttua al-

kaa. Moottoroitujen jalkaväkiprikaatien, 

panssariprikaatien ja muun muassa sota-

koulujen opetuskäyttöön tarvitaan täysin 

uutta tai modernisoitua kalustoa noin 3 

500 taistelupanssarivaunua, 6 000 ryn-

näkköpanssarivaunua ja 4 000 kulje-

tuspanssarivaunua. Lisäksi maavoimien 

hankintaohjelmaan kuuluu 2 000 telatyk-

kiä, 10 Iskander-tykistöohjusprikaatia, 9 

S-300VM-ilmatorjuntaohjusprikaatia ja 30 

000 pyöräajoneuvoa. Eräiden arvioiden 

mukaan asetuotantoa joudutaan supista-

maan tai ainakin hidastamaan teknisten 

ongelmien ja Venäjän taloudellisten vai-

keuksien vuoksi. EU:n sekä USA:n talous-

pakotteet sekä erityisesti öljyn hinnan 

lasku rasittavat Venäjän valtion budjettia. 

Varusteluohjelman aikatakarajaa onkin 

siirretty vuoteen 2025 asti.   

Maavoimien hankintaohjelmassa  

on 10 Iskander-tykistöohjusprikaatia

Venäjä pyrkii ammattiarmeijaa kohti, mutta 

vasta hiljakkoin 300 000 sopimussotilaan 

määrä ylitti vuosittain koulutettavan 300 

000 varusmiehen määrän. Varusmiespal-

velus kestää vuoden ja koulutus ei vaiku-

ta kovin tehokkaalta. Ongelmana on myös 

se, että varusmiehet kykenevät taistelu-

tehtäviin vain pienen ajan palveluksensa 

loppuvaiheessa. Reserviläisistäkään ei 

ole nopeasti apua, koska kertausharjoi-

tuksia on lyöty laimin vuosien ajan, mut-

ta viime vuosina on kertausharjoitustahti 

tiivistynyt. Taisteluvalmiuden ylläpitämi-

seksi monissa prikaateissa on sopimus-

sotilailla miehitetty valmiuspataljoona, 

jota käytetään taistelutehtäviin nopeasti 

kehittyvissä tilanteissa. Korkeassa toimin-

tavalmiudessa olevan prikaatin sanotaan 

kykenevän ryhmittymään vuorokaudessa 

väistöalueelleen, jossa se on täysin varus-

tettuna marssi- tai siirtovalmiina käsketylle 

operaatioalueelle. Pääasiassa reserviläi-

sistä koottujen joukkojen käyttöönotto ja 

sotavalmius vaatinee 2 – 4 viikon taistelu-

koulutuksen kovapanosammuntoineen.    

Venäjä sotii niin kuin harjoittelee  

Ensimmäinen Tshetshenian sota 1994 - 

1995 osoitti, että Venäjän asevoimat olivat 

katastrofaalisessa kunnossa, mutta toinen 

Tshetshenian sota 1999 – 2003 sujui jo 

paremmin, sillä tuloksiakin saatiin aikaan 

ja omat tappiot olivat pudonneet siedettä-

välle tasolle. 

Georgian sodassa 2008 venäjän armei-

ja antoi jo näytteen parantuneesta isku-

kyvystä. Venäjä alkoi pitää huolellisesti 

suunniteltuja laajoja taisteluharjoituksia 

tulevalla operaatiosuunnalla. Ennen Geor-

gian operaatiota 2008 järjestettiin suuri 

KAVKAZ 2008-sotaharjoitus. Ovelasti pro-

vosoituna Georgia ampui itse tuon sodan 

”Mainilan laukaukset”, vaikka aggressiivi-

sen suurvallan ylivoimaiset joukot olivat 

keskitettynä muutaman kilometri päässä 

rajan takana. Venäjän nopean toiminnan 

joukkojen pataljoonien taisteluosastot 
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hyökkäsivät suoraan harjoituksesta Geor-

giaan, missä ne voimakkaan tykistön tuke-

milla suoraviivaisilla hyökkäyksillä löivät 

nopeasti Georgian armeijan joukot.   

Ukrainan operaatiota 2014 edelsi ZAPAD 

2013-harjoitus. Harjoituksissa ja Ukrai-

nan sodassa Venäjä on käyttänyt operaa-

tioalueelle tuotua armeijan johtoporrasta. 

ZAPAD -harjoituksessa johtoportaana oli 

Pietarin pohjoispuolelle sijoitettu 6. ar-

meijan esikunta, jolle oli annettu laajalta 

alueelta koottuja pataljoonia ja taiste-

luosastoja johdettaviksi. Ukrainan lähei-

syydessä Voronezissa oli 20. armeijan esi-

kunta. Nämä molemmat esikunnat olivat 

Läntisen sotilaspiirin alaisia. Joukkojen 

nopeasta ja häikäilemättömästä toimin-

nasta ovat esimerkkinä ZAPAD -harjoi-

tukseen suunniteltu Kaliningradin valtaa-

minen maihinnousun jälkeen ja Krimin 

valtaaminen lähes samanlaisella operaa-

tiolla. Itämerellä merialueita eristettiin, 

huoltoyhteyksiä suojattiin ja joukkoja sekä 

materiaalia kuljetettiin operaatioalueelle. 

Mustalla merellä Venäjän laivasto eristi 

Ukrainan rannikon, kuljetti joukkoja Krimil-

le ja turvasi huoltoyhteydet niemimaalle. 

Ukrainankin maaoperaatioissa käytettiin 

eri varuskunnista koottuja pataljoonan 

taisteluosastoja. Näillä pienillä ketterillä 

taisteluosastoilla mahdollistettiin nopea 

operointi ja helppo salaaminen sekä har-

hauttaminen.  

ZAPAD:ssa ei ollut julkistettua informaa-

tio-operaatiosuunnitelmaa, mutta siellä 

luotiin kuvaa terroristien vastaisesta ope-

raatiosta. Todellisuudessa tapahtui Itäme-

Maavoimien hankintaohjelmassa on 10 Iskander-tykistöohjusprikaatia

Venäläinen taisteluosasto etenee Georgiassa vuonna 2008
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rellä laaja ja ilmoittamaton tavanomaisen 

voiman harjoitus, jonka saattaisi myös 

ymmärtää Ahvenanmaan ja Gotlannin val-

tausharjoituksena. Ukrainan suunnalla ei 

pelkästään peitetty, vaan desinformaatio-

tulvalla heikennettiin läntisten johtajien 

kykyä tehdä oikeita ratkaisuja. Läntisten 

tarkkailijoiden huomio saatiin keskitty-

mään epäolennaisuuksiin kuten avustus-

saattueisiin sillä aikaa, kun taisteluosastot 

valtasivat toisessa suunnassa alueita. Koko 

Ukrainan suunnan operaation 140 000 

sotilaan keskitys Venäjän länsirajalle sa-

nottiin olevan vuoden 2014 Sotsin olym-

pialaisten turvatoimi. Venäjä valmistautui Venäjä on käyttänyt sekä Georgiassa että Ukrainassa pataljoonan taisteluosastoja

Venäläiset erikois- ja maahanlaskujouk-
kojen ”vihreät miehet” toimivat Krimillä 
ammattitaitoisesti ja häikäilemättömästi
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Ukrainan rajalla tavanomaiseen operaa-

tioon eli vihollisen tuhoamiseen sekä 

alueiden valtaamiseen. Epätavanomaista 

sodankäyntiä edustivat voimakkaan de-

sinformaation siivittämänä kurinalaises-

ti ja ammattimaisesti toimineet Venäjän 

erikois- ja maahanlaskujoukkojen ”vihreät 

miehet”, joiden avulla Krim vallattiin no-

peasti. Venäjän valtion korkeimman joh-

don suora valehtelu, ettei Venäjällä ole 

mitään tekemistä Ukrainan konfliktin kans-

sa  lamautti lännen johtajat kriittisempien 

päivien ajaksi.   

Johtopäätöksiä 

Venäjä on osoittanut noudattavansa dokt-

riiniaan ja olevansa valmis sotilaallisen 

voiman käyttöön ja sillä uhkaamiseen, jos 

sen edut ovat vaarassa. Lisäksi näyttää sil-

tä, että Venäjä sotii niin kuin harjoittelee.  

Neuvostoliiton ja Venäjän geostrategiset 

tavoitteet näyttävät lähes yhteneviltä vuo-

sina 1939 ja 2012. Kartassa on nykyiset 

valtioiden rajat

Mitä Venäjä tulee tekemään? Venäjän tu-

hatvuotinen historia vahvistaa sen, että 

kaikilla vahvistumisensa aikakausilla Ve-

näjä on ollut aggressiivinen ja laajentanut 

sotilaallista voimaa käyttäen aluettaan 

naapureiden kustannuksella. Miten pitkäl-

le sen sallitaan etenevän valloitussuunni-

telmissaan? Tämä riippuu ennen kaikkea 

länsimaiden, Euroopan Unionin ja Naton  

yhtenäisyydestä, päättäväisyydestä ja so-

tilaallisesta voimasta. 

Neuvostoliiton ja Venäjän geostrategiset tavoitteet näyttävät lähes yhteneviltä vuosina 1939 ja 2012. 
Kartassa on nykyiset valtioiden rajat.
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Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistys ja Pohjanpoika 
kiittävät tukijoitaan ja lukijoitaan kuluneesta vuodesta 

ja toivottavat 

hyvää joulun aikaa 
ja menestyksekästä  vuotta 2016!



Seuraava Pohjanpoika ilmestyy
2.3.2016


