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Pääkirjoitus
Sampo Puoskari
Puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri

Viisas tuntee historian
Vapaaehtoinen

maanpuolustustyö

on

Veteraanisukupolvi teki maanpuolustus-

nen matkansa vei 1943 Ilomantsiin. Sairas-

monitahoista. Voit kuulua yhdistykseen

työtä sotimalla. He siis kävivät taisteluun

tumisen takia hän kävi myös sotasairaalas-

tai kiltaan siksi, että haluat siten osoittaa

elämästä ja kuolemasta vihollista vastaan.

sa. Hänen siirrettiin reserviin marraskuun

olevasi yksi tietystä joukosta. Toisaalta

He ansaitsevat kaiken sen kunnioituksen,

lopussa 1944. Vaikka kantakortin lyhyistä

voit osallistua erilaisiin aktiviteetteihin

jota sotien jälkeinen yhteiskunta ei poliit-

merkinnöistä ei mitään dramaattista ilmen-

tai esitelmätilaisuuksiin. Ääripäässä ovat

tisista syistä voinut heille antaa. Olen itse-

nytkään, se toi isäni sodan hieman eläväm-

ne aktiivitoimijat, joille vapaaehtoisesta

kin kahden veteraanin poika: sekä biologi-

mäksi. Näin jälkeen päin voin vain todeta,

maanpuolustuksesta on tullut elämänta-

nen että kasvatti-isäni olivat veteraaneja,

että olisin halunnut tietää lisää.

pa. Kaikki edellä luetellut tyylit ovat hyviä,

vaikkakin ikänsä puolesta onneksi loppu-

sillä kyse on nimenomaan vapaaehtoistoi-

vaiheen sotilaina. Yhteistä heille kummal-

Jos haluaa saada enemmän irti maanpuo-

minnasta.

lekin oli se, etteivät he puhuneet sodasta.

lustusharrastuksesta, on tiedettävä historia,

Eivät ainakaan minulle.

on tunnustettava se ja kunnioitettava sitä.

Aktiivitoiminta on omistautumista. Usein

Viimeisten veteraanien kuunteleminen ja

kaiken tekemisen suunnittelussa ja toteu-

Isieni sota oli jäänyt minulle siis arvoituk-

perinnetyön jatkaminen ovat meidän kaik-

tuksessa tulee unohtaneeksi, miksi tätä

seksi. Toki sen verran tiesin, että toinen oli

kien alalla toimivien kunnia-asia. Perinteen

työtä teemme? Tavoitteena lienee kaikilla

kranaatinheitinmies ja toinen konekivää-

ylläpitämistä voi tehdä vaikkapa erilaisissa

vapaan ja itsenäisen isänmaamme turvaa-

rimies. Viime syksynä tilasin Kansallisar-

järjestöissä, kuten sotaveteraaneissa, rinta-

minen jälkipolvillekin. Meille tämä isän-

kistosta kopion biologisen isäni sota-ai-

maveteraaneissa, sotainvalideissa, Vapaus-

maa on tullut taistelemalla.

kaisesta kantakortista. Kansallisarkiston

sodan perinneliitossa tai Jääkäripataljoona

nettipalvelu on helppo ja kätevä. On tun-

27:n Perinneyhdistyksessä. Monet niistä

Vaikka puolustusvoimien näkyvyys Oulus-

nistauduttava ja luotava tunnukset, mutta

järjestävät kaikille avoimia esitelmätilai-

sa väheni rajusti puolustusvoimauudis-

sen jälkeen ei muuta kuin pyydetyn henki-

suuksia.

tuksen yhteydessä, kaupunkimme saa silti

lön tiedot lomakkeelle ja syy siihen, miksi

edelleen näkyvyyttä. Viime vuonna olim-

niitä etsitään. Parin viikon kuluttua posti-

Mutta ennen kaikkea kuunnelkaamme vie-

me valtakunnallisen lippujuhlan päivän

luukusta tipahtaa A4-kokoinen kirje.

lä niitä veteraaneja, jotka ovat keskuudes-

pääjuhlan pitopaikka. Tänä keväänä, siis

samme. Heidän sanomansa on rauhan sa-

27.4., Oulussa järjestetään valtakunnalli-

Oma isäni ei tehnyt sankaritekoja, mutta

nomaa, sillä sitä vartenhan mekin tätä työtä

sen veteraanipäivän pääjuhla.

taisteli siinä missä muutkin rivisotilaat. Hä-

teemme.
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Sotilaskotipäivät
Oulussa

Teksti: Riitta Möttönen
Oulun Sotilaskotiyhdistys ry
Kuvat: Reijo Sallinen

Lähes 170 vihreää sisarta kokoontui Ouluun viettämään Pohjois-Suomen Sotilaskotiläänin sotilaskotipäiviä 26.–27.9.2015. Ensimmäistä kertaa kutsun olivat saaneet uuden aluejaon mukaisesti kaikki
3. piirin pohjoiset yhdistykset.

Pohjanpoika 1/2016

5

Vieraita oli Kajaanin, Rovaniemen, Sodankylän, Kontiolahden ja Rissalan yhdistyksistä sekä Kuhmon, Kuusamon, Lieksan,
Onttolan ja Suomussalmen Rajan paikallisosastoista. Järjestäjänä toimi tällä kertaa
Oulun Sotilaskotiyhdistys.
Jo vuoden verran oli suunnitelmia tehty
ja Oulun jäsenet olivat paneutuneet moninaisiin tehtäviin saadakseen järjestelyt
valmiiksi ja toimiviksi. Hyvät kokoustilat
oli saatu käyttöön keskustan seurakuntatalosta. Kaiken touhun ja tekemisen jälkeen
sotilaskotipäivät päästiin aloittamaan lauantaina muonitus- ja tarjoilujaoston tarjoamalla keittolounaalla.
Eva Lindbladin antamien käytännön ohjeiden jälkeen Sotilaskotiläänin ja Oulun
puheenjohtaja

Parhaimmillaan ne näkyvät arjen askareis-

Päivän

Tellervo Suoranta-Sallinen avasi päivät ja

sa siten, että arvot ja yksilöiden työssään

”Omavalvonta käytännössä”, jossa Sotilas-

toivotti erityisesti tervetulleeksi uudet so-

harjoittama käytäntö kohtaavat. Sotilasko-

kotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti

tilaskotialueen jäsenet.

tijärjestön arvot vapaaehtoisuus, yhteisöl-

kertoi meille kaikille tärkeää tietoa. Myym-

lisyys, osaaminen ja itsensä kehittäminen,

me ja tarjoilemmehan lähes kaikissa tapah-

Puolustusvoimien tervehdyksen tilaisuu-

luotettavuus, iloisuus ja palvelualttius to-

tumissamme elintarvikkeita. Laki edellyttää

teen toi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

teutuvat erinomaisesti sotilaskotityössä.

omavalvontasuunnitelmat niin sotilasko-

Sotilaskotiyhdistyksen

ensimmäinen

koulutusaihe

oli

teihin, leirikoteihin kuin sotilaskotiautoi-

aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti
Kimmo Rajala. Hän totesi, että arvot asete-

Avustus- ja eläkesäätiö Tuen esittelyn ja

hin. Kerran tehty suunnitelma ei vielä riitä,

taan yleensä yhteisöjen toiminnan käytän-

tervehdyksen toi säätiön hallituksen jäsen

myös toiminnan muutokset on muistettava

nön tavoitteiden korkeiksi kannustimiksi.

Kirsi Tulkki. Hän kertasi säätiön toiminnan

kirjata ja toteutettava suunnitelmaa käy-

kehityksen alun sotilaskotitytöntekijöiden

tännössä.

eläkejärjestöstä, työntekijöiden kuntouPohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
aluetoimiston päällikkö, evl Kimmo Rajala
paneutui sotilaskotijärjestön arvoihin.

tuksen kautta vapaaehtoisten jäsenten

Marja Toiviaisen vetämän ja säestäjänä toi-

palkitsemisiin Viron kylpylämatkoilla. Uu-

mineen Kirsti Leinon tuolijumpan jälkeen

sinta toimintaa on sotilaskotipäivien jär-

oltiin virkistyneitä jatkamaan.

jestelyiden tukeminen. Tästä tuesta me
”Nuoriso-osasto” toivottamassa osallistujat tervetulleiksi.

kaikki sotilaskotipäivien osallistujat pää-

”Järjestön poikkeusolovalmiudesta” meille

simme nauttimaan.

kertoi Sotilaskotiliiton valmiuspäällikkö Kirsi Tulkki. Suunnitelmaa on kehitelty pitkään
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yhteistyössä Puolustusvoimain kanssa.

Iltaa jatkoimme taas klo 17.30 muonitus-

70-vuotisjuhlaan valmisteltu ”Historial-

jaoston loihtimalla, maistuvalla aterialla,

linen kavalkadi”. Salla Mäntyniemi toimi

Monta kertaa olemme saaneet väliaikatie-

jonka jälkeen pääsimmekin kylläisinä naut-

juontajana, Kirsti Leino säesti ajankohtai-

toa, mutta nyt asia tuntuu edistyneen. To-

timaan illan monipuolisesta ohjelmasta.

silla musiikkikappaleilla, ja joukko sisaria

sin erilaiset kaaviot, ”piirit”, ”yksiköt” ym.

esitti eri aikakausille kuuluvia sotilasko-

kuulostivat rivisisaren korvissa vielä kui-

Alkuun oma sisaremme Maria Vesterinen

tenkin aika sekavilta. Asia on iso, ja valmis-

esitti Chopinin Nocturnen.

telu vaatii aikaa.

tiasuja.
Yllätysohjelmasta vastasi Improvisaatio-

Musiikilla jatkettiin. Lapin Sotilassoitto-

ryhmä Örkkien edustaja, näyttelijä Janne

Vahvan koulutusannin jälkeen pääsimme

kunnan seitsikko – soittajia tosin kahdek-

Raudaskoski Oulun kaupunginteatterista.

nauttimaan tarjoilusisarten tarjoamat päi-

san – oli saapunut Rovaniemeltä juhlaam-

Nauru raikasi seurakuntasalissa, kun Jan-

väkahvit ja seurustelemaan vieraidemme

me. Saimme nauttia viihteellistä ja kevyttä

ne sai yleisön mukaansa. Toki avustajiakin

kanssa. Vieraat myös majoittuivat tässä vä-

musiikkia aina niin mieluisan soittajajou-

välillä tarvittiin – ja meistähän löytyy. Täl-

lissä hotelliin – ei enää tuttua kasarmima-

kon esittämänä. Ja saatiinhan me se ”yli-

lä kertaa estradille nousivat Eva, Kirsti ja

joitusta, kuten niin monesti aiemmin - ja

määräinenkin”!

Tellervo. Mukavan illan päätteeksi jaettiin
vielä arpajaisvoitot. Sai, kuka sai - mutta

osa oululaisista ehti piipahtaa kotonakin.
Seuraavana oli vuorossa yhdistyksemme

Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti kertasi käytännön omavalvontaa.

tuottohan menee kuitenkin parhaaseen
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mahdolliseen eli varusmiehen hyväksi.
Käsityöjaosto oli arpajaisvoittojen lisäksi
ahkeroinut monenlaista myytävää aulan
myyntitiskille sekä vallan mainiot kahvipannu-nimineulat kaikille osallistujille.
Sunnuntaiaamuna kokoonnuimme Oulun
Tuomiokirkkoon

sanajumalanpalveluk-

seen. On aina sykähdyttävää nähdä iso
joukko vihreitä sisaria koolla, vaikka sitten joskus joutuukin selittämään takana
istuvalle, että ”Ei, emme ole marttoja…”
Palveluksen jälkeen saimme nauttia kirkon tarjoamat kirkkokahvit. Ohjelma jatkui opastetuilla kierroksilla: Kävelykierros
vanhassa Oulussa, oppaana kotiseutuneuvos Kaarina Niskala. Sotilaskotiveli eversti
evp Reijo Sallinen johdatti joukkonsa suositulle bussikierrokselle ja vs. kirkkoherra

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Tellervo Suoranta-Sallinen ja hallituksen
jäsen Salla Mäntyniemi - järjestäjilla riitti pohdittavaa.

Anna Mari Heikkinen esitteli Tuomiokirkon.
Opastuskierroksilta

päädyimme

kaikki

Hotelli Lasarettiin, jossa saimme nauttia
maittavan lounaan. Nyt siis omat muonitusjoukkommekin saivat jo huokaista ja
pääsivät nauttimaan valmiista.
Viimeiset seurusteluhetket ja sotilaskotipäivät olivat päättymässä. Puheenjohtaja
Tellervo kierteli vielä kiittelemässä ja hyvästelemässä sekä omat että vieraat. Uskon, että vieraamme lähtivät tyytyväisinä
kotimatkalle

perinteisten

eväspussien

kera.
Saimme taas kerran tavata vanhoja tuttuja
ja tutustua uusiin. Olemmehan kaikki vihreitä sisaria ja veljiä. Se yhdistää!

Yleisön joukossa olivat myös yhdistyksen yhteysupseeri, kapt Paul Javanainen ja aluetoimiston päällikkö, evl Kimmo Rajala seuralaisineen.
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Puolustusvoimauudistus
ylhäältä alas
– Pohjois–Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston kokemuksia
Teksti: Kimmo Rajala
Suomi on kansakunta, joka ei ole koskaan

Uudistuksen lähtökohtia olivat puolustus-

sekä puolustusvoimien materiaalihankin-

voinut perustaa toimintaansa määrään

voimien nykyisten lakisääteisten tehtävien

tojen supistamista ja myöhentämistä. Uu-

ja ylivoimaan. Olemme aina hakeneet

jatkuminen, yleisen asevelvollisuuden toi-

distuksen ensimmäiseen vaiheeseen liit-

ennakkoluulottomasti

joilla

mivuuden varmistaminen sekä puolustus-

tyvät uudelleenjärjestelyt toimeenpantiin

vastaamme viisaasti ja tehokkaasti toi-

periaatteen kehittäminen alueellisen puo-

vuoden 2014 alussa. Pääosa uudistuksen

mintaympäristömme haasteisiin. Tämä on

lustuksen pohjalta.

rakenteiden muutoksista ja uusien toimin-

ratkaisuja,

merkinnyt sitä, että olemme altistaneet it-

taprosessien käyttöönotosta tapahtui vuo-

semme muutokselle ja luoneet sitä kautta

Uudistus sisälsi merkittäviä rakenteiden

toimivia ja uskottavia maanpuolustuksen

ja toimintatapojen uudelleen järjestelyjä

den 2015 alussa.

kokonaisratkaisuja.
PV on toteuttanut uudistuksensa rohkeasti
ja etupainotteisesti. Puolustushallinnossa
käynnistettiin vuonna 2012 puolustusvoimien laaja uudistaminen pääministeri
Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaisesti. Tasavallan presidentti ja hallituksen
ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat 8.2.2012. Uudistuksen
tavoitteena oli Suomen puolustuskyvystä
huolehtiminen ja pysyvien kustannussäästöjen aikaansaaminen. Uudistuksella
puolustusvoimat sopeutettiin pieneneviin
ikäluokkiin ja kasvaviin kustannuspaineisiin samalla ylläpitäen ja kehittäen puolustuksen ennaltaehkäisykykyä. Uudistuksen
ratkaisuissa pyrittiin pitkän aikavälin vai-

Aluetoimiston henkilöstö maanpuolustustyössä istumalentopalloturnauksessa

kuttavuuteen.

14.12.2015 Oulaisten Taukokankaalla. KUVA: Timo Koljonen.
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Puolustusvoimien organisaatiota ja toi-

tiikan toiminnot keskitettiin. Henkilöstö- ja

Toimiston henkilöstö vuosipäivänä

mintatapoja uudistettiin vastaamaan so-

taloushallinnon palvelut koottiin yhteen

24.2.2015. KUVA: Teija Hiltunen.

dan ajan puolustusvoimien mitoitusta ja

palvelukeskukseen. Kokonaisuutena hal-

tehokasta toimintaa sekä suunnittelupe-

lintoyksiköiden määrä väheni lähes 40

rusteeksi annettua resurssitasoa. Puolus-

prosenttia.

periaatteita noudattaen.

tusvoimien tukitoiminnot toteutetaan kustannustehokkaammin, hyödyntäen mm.

Henkilöstön

puolustusvoima-

Puolustusvoimauudistuksen rakenteelliset

kumppanuusjärjestelyjä.

Johtoportaita,

uudistus merkitsi poikkeuksellisen laajaa

muutokset on toteutettu. Uudistuksessa

joukko-osastoja ja muita toimipisteitä vä-

muutostilannetta; sen toimenpiteet kos-

käyttöön otettu organisaatio ja uudet toi-

hennettiin ja tarpeettomista kiinteistöistä

kettivat lähes jokaista puolustusvoimis-

mintamallit on vakiinnutettu v. 2015.

sekä toimitiloista luovuttiin.

sa työskentelevää. Uudistuksen onnistu-

kannalta

miselle keskeistä oli henkilöstön vahva

Puolustusvoimauudistuksen rakenteellisil-

Puolustusvoimien rauhan ajan rakenne ke-

sitoutuminen

läpivientiin.

la ratkaisuilla tavoitellaan vuositasolla n.

ventyi kolmiportaiseksi kun sotilasläänit

Sitoutumista edesauttoi henkilöstön sys-

130—135 milj. euron pysyviä menosääs-

ja sotilasläänien esikunnat lakkautettiin

temaattinen tukeminen kaikilla käytettä-

töjä vuodesta 2016 alkaen. Vaikka puo-

sekä johtamisrakenne uudistettiin. Logis-

vissä olevilla keinoilla hyvän työnantajan

lustusvoimauudistuksen toiminnalliset ja

muutoksen
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Altston ja Oulun kaupungin yhteistoimintamuistio allekirjoitettu.
Evl Kimmo Rajala ja riskienhallintapäällikkö Heikki Kontsas ovat tyytyväisiä. KUVA: Timo Koljonen
taloudelliset tavoitteet ollaankin saavutta-

on 1,29 % bkt:sta.

massa, on pidemmän aikavälin suurimpa-

Pohjois-Suomessa PV:n toimijoita ovat JPR
Sodankylässä ja Rovaniemellä (jossa myös

na haasteena rahoituksen riittämättömyys

Pv tehtävät ovat edelleen Suomen sotilaal-

aluetoimisto ja LAPSSK). KAIPR Kajaanissa

puolustusvoimien materiaali-investointei-

linen puolustus, muiden viranomaisten tu-

ja aluetoimistot Oulussa, Kuopiossa ja Jo-

hin vuodesta 2016 alkaen.

keminen ja osallistuminen kansainväliseen

ensuussa. Rovaniemellä toimii edelleen

sotilaalliseen kriisinhallintaan. Ne toteu-

LAPLSTO ja merirajaa vartioi LSMV. Rajavar-

Muutos on pitänyt sisällään siirtymisen

tetaan yhden raiteen politiikalla käyttäen

tiostot LR ja KR täydentävät kokonaisuutta.

mm. 51->33 hallintoyksikköön, 14700-

joustavasti sotilaallisia suorituskykyjä.

Logistiikasta pitää huolen pohjoisessa ja

>12300 työntekijään, armeijamme sa-vah-

ilmavoimissa 3.LOGR Jyväskylässä.

vuus on nyt 230 000 henkilöä joka on

Puolustusratkaisumme perustekijät ovat

päälle 4 % väestöstämme, kriisinhallin-

edelleen koko maan kattava alueellinen

tatehtävissä oli vuoden 2014 lopulla 535

puolustusjärjestelmä, yleinen asevelvol-

sotilasta ja vuonna 2015 resurssinamme

lisuus ja sotilaallinen liittoutumattomuus.

Muutos aluetoimistotasolla
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoi-

Pohjanpoika 1/2016
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miston tärkeimmät tehtävät ovat yksinker-

suunnittelussa aluetoimisto on vaaditul-

töineen. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

taistaen asevelvollisuusasioiden hoito ja

la tasolla. Keväällä pidetyissä kolmessa

aluetoimisto lähetti toukokuussa valta-

niihin liittyvä hallinnollinen päätöksen-

kertausharjoituksessa koulutettiin koko

kunnalliseen reserviläiskirje 2015 hank-

paikallispataljoonan

organisaation

keeseen liittyen noin 78 000 kirjettä. Han-

maanpuolustuksen

runko ja valmiudellisesti saavutettiin erin-

ke edellytti merkittäviä valmistelutoimia

suunnittelu ja kehittäminen sekä maan-

omainen taso. Reserviläisiltä harjoituksista

ennen kirjeiden lähettämistä sekä etenkin

puolustus-työ.

saadun palautteen keskiarvo oli kiitettävä.

mittavaa asiakaspalvelua ja toimenpiteitä

Kertausharjoitusten lisäksi WIHURI15-har-

kirjeiden lähettämisen jälkeen. Kainuun

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoi-

joitus tarjosi valtaosalle aluetoimiston

prikaatin esikunta tuki aluetoimiston asia-

miston toiminnassa vuonna 2015 korostui-

sotilashenkilöstöä erinomaisen mahdol-

kaspalvelua kahdella toimistosihteerillä.

vat seuraavat merkittävät kokonaisuudet:

lisuuden perehtyä maavoimien uudistet-

Tärkeä asioiden loppuunsaattaminen ja

tuun taistelutapaan.

reserviläisten palvelutoiminta jatkui vuo-

teko,

sotilaallisen

SA-

den loppuun. Hanke onnistui aluetoimis-

– koko vuoden kestänyt operatiivinen
suunnittelu ja aluetoimiston keväällä joh-

– toukokuussa Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-

ton osalta kiitettävästi. Tästä esimerkkinä

tamat kolme reservin kertausharjoitusta

nuun noin 78000 reserviläiselle lähetetty

aluetoimistot saivat kunniakirjan vuoden

sekä WIHURI15-harjoitus. Operatiivisessa

reserviläiskirje valmisteluineen ja jälki-

viestintäorganisaationa Puolustusvoimilta.

Viranomaisyhteistyötä Helsingin poliisisoittokunnan ja Lapin sotilassoittokunnan yhteiskonsertissa “Symphonic Safety”.
Konsertin isännät apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta ja evl Kimmo Rajala kuvassa vaimoineen.

12

Pohjanpoika 1/2016

– Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakun-

76,14 % kutsuntaikäluokasta.

satoja. Yhteistyö veteraanijärjestöjen, vapaaehtoisten

nissa 15.8.–15.12.2015 pidetyt kutsunnat.

maanpuolustusjärjestöjen

Kutsunnat toteutettiin ensimmäistä kertaa

– Oulussa 4.6.2015 pidetty valtakunnalli-

ja MPK:n kanssa on ollut tuloksekasta ja

nykyisellä aluetoimiston organisaatiolla

nen lippujuhlapäivän paraati valmistelui-

välitöntä. Aluetoimisto on käsityksensä

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakun-

neen. Valtakunnallinen lippujuhlapäivän

mukaan kyennyt vastaamaan Pohjois-Poh-

tien alueella. Kutsunnoilta määrättiin pal-

paraati 4.6.2015 saavutti laajan yleisön ja

janmaalla ja etenkin Oulun alueella tapah-

velukseen 78,24 % kutsuntaikäluokasta,

toimi merkittävänä paikallisena sekä valta-

tuneeseen puolustusvoimauudistukseen

joka on aiempaan vuoteen (76,48 %) ver-

kunnallisena tapahtumana. Paraatia seu-

liittyvään puolustusvoimien näkyvyyden

rattuna erittäin hyvä tulos. Kutsuntojen

rasi paikanpäällä arviolta 10 000 ihmistä.

vähenemiseen hyvin. Päävastuun maan-

järjestelyt toteutuivat hyvin ja kutsunnan-

Paraati järjestelyineen toimi myös suurena

puolustustyössä ovat kantaneet aluetoi-

alaisten palautteen keskiarvo kutsuntapäi-

viranomaisyhteistyötapahtumana.

miston päällikkö ja alueupseeri.

– koko vuodelle ja valtaosin iltoihin sekä

Kokonaisuudessaan Pohjois-Pohjanmaan

viikonloppuihin

maanpuolus-

ja Kainuun aluetoimiston vuoden 2015

tustyö ja –koulutus. Tapahtumia on ollut

toimintaa voidaan pitää erittäin tulok-

vän järjestelyistä oli 4,4, jota myös voidaan
pitää erittäin hyvänä tuloksena.
Valtakunnallisesti määrättiin palvelukseen

ajoittuva

sellisena. Erittäin hyvään tulokseen pääTalvinen Hiukkavaara

seminen on vaatinut aluetoimiston koko
henkilöstöltä aitoa sitoutumista työskentelemään yhteisten päämäärien hyväksi.
Aluetoimiston näkemyksen mukaan vuosi
2016 ei tule toiminnallisesti merkittävästi poikkeamaan vuodesta 2015. Vuoden
2015 aikana opitut toimintatavat ja - mallit tulevat jalkautumaan ja vakiintumaan
aluetoimiston toiminnassa. Toimintavuoden 2016 erityisiä haasteita ovat mm.
kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin osallistuminen upseereidemme
osalta, muut vääjäämättömät muutokset
henkilöstökokoonpanon sisällä sekä Hiukkavaaran esikuntarakennuksen parhaillaan
käynnissä olevat muutostyöt ja todennäköisesti syksylle ajoittuva muutto. Nämä
muutokset tulevat haastamaan kuluvana
vuonna aluetoimistossa työskentelevät.

Pohjanpoika 1/2016
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Muutoksia liitossa

ja piirin toimintaa
Teksti: Sakari Ranta
Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiirin puheenjohtaja

Reserviläisliiton uudet säännöt nuiji-

le reserviläisille. Käykää MPK:n sivuilla

taan Seinäjoen 16.4. kokouksessa. Mil-

ja ilmoittakaa itsenne koulutuksiin ja

laisen hallintomallin kokous valitsee?

muihinkin tapahtumiin. Myös kaik-

Itse uskon muutokseen, jossa luovu-

ki Reserviläispiirien ammunnat ovat

taan vuosittaisista liittokokouksista ja

MPK:n kursseja. Ammuntoihin kannat-

tilalle tulee päättävänä elimenä liit-

taa ilmoittautua aina MPK:n rekisterin

tovaltuusto ja juoksevia asioita hoita-

kautta.

va nykyistä huomattavasti pienempi
liittohallitus ja samalla liittokokoukset

Piirissä ammuntaharrastus on saanut

ka-verkkosivulle http://www.pohjan-

siirtyvät pidettäväksi kolmen vuoden

suuren suosion. Kilpailu on kovaa ja

poika.net/ampumakalenteri/. Sieltä

välein.

kilpailijoita saapuu paikalle aina mu-

löytyvät piirin ampumatapahtumat.

kava määrä, mutta uusiakin harrastaPiirin jäsenmäärän noin 6-7 % kehitys

jia toivotaan aina mukaan. Muutamilla

Vuoden 2017 ja 2018 Reserviläisten

on pysynyt jo useita vuosia Reservi-

järjestöillä on aseita, joita saa radalla

ampumamestaruuskisat saimme pii-

läisliiton parhaimpien joukossa. Siitä

lainata. Neuvojakin aina annamme uu-

rimme järjestettäväksi Hiukkavaaraan.

kiitokset kuuluvat kaikille jäsenhankki-

sille harrastajille mielellään. Ammun-

Niissä on paljon tekemistä ja niihin tar-

joille. Pasi Parkkila voitti jo kolmannen

takilpailut ovat piirissämme todella

vitaan paljon talkoolaisia, jotta kisoista

kerran peräkkäin jäsenhankintakilpai-

kovatasoisia. Jos pärjää Pohjois-Poh-

tulee onnistuneet.

lun. Se on liiton ennätys, johon ei ole

janmaan ammuntakilpailussa, on to-

kukaan aikaisemmin vielä pystynyt.

dennäköistä, että menestystä tulee

Muistakaa, pidetään itsestä ja lähim-

myös valtakunnallisissa kisoissa.

mäisistä hyvää huolta.

Piirin ammunnat on koottu Pohjanpoi-

Aurinkoista kevään ja kesän odotusta.

Pohjois-Pohjanmaalla on tarjolla paljon erilaisia koulutustapahtumia kaikil-
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Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiiri
Teksti: Pasi Virta
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on julkisoikeudellinen yhdistys,
joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
yhteistyöjärjestönä.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä on:

1) järjestää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvaa sotilaallista koulutusta ja soti-

laallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa
tiedotusta ja valistusta;

2) kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja
järjestää siihen liittyvää sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta;

3) ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta.

Pohjanpoika 1/2016
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”Tehdään
turvallisuutta
yhdessä”

Edellä säädettyjen tehtäviensä lisäksi yh-

ta aikain parhaimman tuloksensa. Kiitos

maan Koulutus- ja tukiyksikön päällikön

distys voi järjestää turvallisuus-, varautu-

siitä kuluu koko piirin vapaaehtoiselle,

tehtävät vastaan maaliskuun alusta 2016

mis- sekä johtamis- ja kouluttajakoulutusta

motivoituneelle ja aktiiviselle henkilöstöl-

toivon ja uskon, että Te kaikki, jotka jo nyt

sekä tehdä aloitteita ja toimia muutoinkin

le – kiitos!

olette tässä arvokkaassa työssä mukana,

maanpuolustuksen hyväksi siten kuin sen
säännöissä määrätään.

jatkaisitte samalla tarmokkuudellanne
Eikä tässä vielä kaikki. Kaksoishatutetus-

kuin tähänkin asti ja antaisitte asiantun-

sa tehtävässä vastaan tietysti myös Poh-

tevan tukenne minunkin käyttööni.

Näin on todettu laissa vapaaehtoisesta

jois-Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikön

maanpuolustuksesta, mutta eipä tiennyt

toiminnasta, joka järjesti viime vuonna

Tässä yhteydessä haluan kiittää kaik-

poika pohjoisen, mihin ryhtyi, kun siskon

206 kurssia ja niihin osallistui 3848 henki-

kien pohjois-pohjalaisten puolesta piiri-

mies lokakuun alussa 2015 Kroatiassa

löä vuorokausimäärän ollessa 5023. Näyt-

päällikkö Timo Kesäläistä erinomaisesti

lomalla ollessamme totesi, että oletko

tää siltä, että olen päässyt työmaalle, jossa

johdetusta Pohjois-Pohjanmaan koulu-

huomannut Kesiksen paikan avautuvan

voi tehdä töitä 24/7. No onneksi totuus on

tus- ja tukiyksiköstä, jonka toiminta on

1.3.2016. Siitä kaikki alkoi: hakeuduin, tu-

kuitenkin toisenlainen. Olen päässyt tutus-

kehittynyt ja laajentunut kuluneen va-

lin valituksi ja tätä kirjoittaessani olen pe-

tumaan perehdyttämisjaksoni aikana use-

jaan kahdeksan vuoden aikana huimasti.

rehtynyt tehtäviin jo kolmen viikon ajan.

an eri paikkakunnan toimijoihin, kurssien

Aloittaessasi kerroit kursseja järjestetyn

järjestäjiin ja järjestettyihin kursseihin. Ei

reippaat 40 ja viime vuoden tulos oli 206

Tehtäväkentästä on syntynyt hyvin pieni

voi muuta kuin haavi auki ihailla sitä intoa,

kurssia – uskomaton suoritus! Toivotan

aavistus kuluneen kolmen viikon aikana.

jämäkkyyttä ja määrätietoisuutta, joilla eri

Sinulle menestystä tulevissa tehtävissä –

Viime vuoden Pohjois-Suomen maanpuo-

toimijat suhtautuvat asioihin, joilla pyrim-

ethän Sinä eläkkeelle osaa jäädä – ja ter-

lustuspiirin toteuma kertoo siitä merkittä-

me täyttämään meille laissa määritetyt

veyttä. Toisaalta älä unohda meitä, koska

västi enemmän. Piirin alueella järjestettiin

tehtävät isänmaan hyväksi.

Sinun osaamiseni ja tietotaitosi on meille

334 kurssia, joihin osallistui 6397 henki-

erittäin suureksi avuksi.

löä ja vuorokausia kertyi 9773 kappaletta.

Ottaessani Pohjois-Suomen maanpuolus-

Näillä luvuillaan piiri on saavuttanut kaut-

tuspiirin piiripäällikön ja Pohjois-Pohjan-

KU TSU LII TO N JÄ SE NI L L E SE UR A L A I SI NE E N

85-vuotisjuhlan päätapahtuma
järjestetään perjantaina 5.8.
Haminassa, Reserviupseerikoululla.
Liiton omien tapahtumien ja Haminan nähtävyyksien
lisäksi päivän ohjelmassa on Hamina Tattoon marssishow,
johon liiton jäsenillä on mahdollisuus hankkia lippuja
edulliseen jäsenhintaan.
Tervetuloa juhlimaan kanssamme 85-vuotiasta
Suomen Reserviupseeriliittoa!

LISÄTIEDOT WWW.RUL.FI

|

LIPUT LIPPUPALVELUN LIPPUKAUPAT
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Erittäin tärkeää!

Jäsentiedot kuntoon
Ota eAsiointi käyttöösi
Teksti: Markku Holopainen

Jokainen jäsen voi päivittää omat jäsentietonsa itse
suoraan jäsenrekisteriin eAsiointipalvelun avulla.
Palvelussa voi päivittää omia henkilötietoja, tarkastella jäsenyyksiä ja luottamustehtäviä sekä tulostaa
jäsenmaksulaskuja. Myös ampuma- ja senioriturvan
hankinta on mahdollista eAsioinnin kautta.

eAsioinnin löydät:
-Reserviupseeriliiton nettisivujen etusivun kohdasta
Liity jäseneksi
-Reserviläisliiton nettisivujen etusivun kohdasta
Tarkasta ja muuta JÄSENTIETOJASI
Voit myös olla suoraan yhteydessä liittoihin:
RUL
Jäsensihteeri Virpi Kukkonen 09 4056 2011
jasenasiat@rul.fi
RESL
Jäsensihteeri Päivi Ruusuvuori 09 4056 2010
jasenasiat@reservilaisliitto.fi
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Kolmas voitto

Parkkilalle
Teksti ja kuva: Reserviläisliitto
Vuoden 2015 jäsenhankintakilpailun

Parkkila kertoo löytäneensä potentiaa-

laiseen reserviläistoimintaan hän itse

voitti Pasi Parkkila Vihannista. Parkkila

lisia uusia jäseniä, kun on eri yhteyk-

on voinut osallistua. Parkkila on mm.

hankki yhteensä 65 uutta jäsentä Re-

sissä puhunut reserviläistoiminnasta.

Vihannin Reserviläisten puheenjohtaja

serviläisliittoon. Kaiken lisäksi voitto

Maanpuolustusharrastuksensa vuoksi

ja aktiivinen MPK:n toiminnassa.

oli Parkkilalle jo kolmas peräkkäinen.

Parkkila tavoittaa myös varuskunnissa

Tällaisen suorituksen jälkeen ei voi

kotiuttamisen kynnyksellä olevat va-

- Olen rohkaissut nuoria olemaan ak-

kuin kysyä klassisen kysymyksen, miltä

rusmiehet.

tiivisia omaan yhdistykseensä päin ja
miettimään

nyt tuntuu?
- Lisäksi sosiaalista mediaa hyödyntä- Ainahan kilpailun voitto tuntuu hy-

uusia

toimintamuotoja,

joita ehdottaa, Parkkila selittää.

mällä on tullut useita yhteydenottoja.
Jäsenhankintakilpailun voittaja palki-

välle, kun määrätietoinen työ on tuottanut tulosta, Parkkila vastaa vaatimat-

Pasi Parkkilan mainospuheeseen kuu-

taan 500 euron arvoisella matkalahja-

tomasti.

luu, että hän kertoo miten moneen eri-

kortilla. Voittosumman saa myös osoit-

Pohjanpoika 1/2016

taa oman yhdistyksensä toimintaan.
Parkkila on tehnyt näin.
- Yhdistyksemme monipuolistaa toimintaansa jatkuvasti, joten 500 euron
tuki on merkittävä. Jopa niin, että parhaansa kannattaa tehdä jatkossakin jäsenhankinnassa, Parkkila kertoo.
Parkkila haastaa siis itsensä neljättä
kertaa

jäsenhankintakilpailun

voit-

toon.
Tällä

kertaa

tuloksissa

jäsenhankintakilpailun

huomioitiin

ne

jäsenet,

jotka hyväksyttiin jonkin liiton jäsenyhdistyksen jäseneksi 1.10.2014 –
30.9.2015 välisenä aikana ja maksoivat ensimmäisen jäsenmaksunsa viime
vuonna. Jokainen, yhdenkin uuden

Vuonna 2015 vähintään kymmenen uutta maksanutta jäsentä hankkivat:
Rauno Mäkinen
47 jäsentä, Oulun Reserviläiset
Pasi Ruokanen
23 jäsentä, Rovaniemen Reserviläiset
Jari Makkonen
15 jäsentä, Lauritsalan Reserviläiset
Eero Pulkkinen
15 jäsentä, Iisalmen Seudun Reserviläiset
Tuomo Herrala
12 jäsentä, Parkanon Reserviläiset – Aliupseerikerho

palkinnon postitse kotiin.

Tuomo Saukkoriipi
12 jäsentä, Pellon Reserviläiset

Kuluvan

Juha Ala-Aho
10 jäsentä, Vaasan Reserviläiset

jäsenen hankkinut saa kevään aikana

vuoden

jäsenhankintakil-

pailu on parhaillaan käynnissä. Siinä
huomioidaan jokainen 1.10.2015 –
30.9.2016 välisenä aikana jäseneksi
liittynyt, joka maksaa jäsenmaksunsa
kuluvan vuoden aikana. Mukaan ei las-

Jari-Pekka Anttila
10 jäsentä, Kotkan Seudun Reserviläiset
Kari Kivistö
10 jäsentä, Alavuden Reserviläiset

keta niitä, jotka ovat jo jäsenenä jossain toisessa liiton jäsenyhdistyksessä.
Kilpailun palkinnot ovat korkeatasoiset. Voittaja palkitaan 500 euron matkalahjakortilla, 20 hankittua jäsentä oikeuttaa MP-maastoasuun tai muuhun,
vastaavan arvoiseen hankintaan Inttistoresta. Yhden jäsenen hankkinut saa
itselleen liiton lippalakin.

Vuoden 2015 jäsenhankintakilpailuun osallistui yhteensä 261 jäsenhankkijaa, jotka värväsivät yhteensä
702 uutta jäsentä Reserviläisliittoon.
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Teksti: Ari Vuolteenaho
Oulun Reserviupseerikerho
Puheenjohtaja

Uuden

puheenjohtajan terveiset
Kun vuodenvaihteessa astuin Suomen

Aikaisempina vuosina hyväksi koetut

rikkipäivä syksyllä ovat olleet erittäin

kolmanneksi suurimman reserviupsee-

toiminnat jatkuvat ja uusia tuuliakin

suosittuja ja osallistujia on ollut kym-

rikerhon peräsimeen, sain perinnöksi

puhaltaa sopivassa määrin. Pyrimme

meniä vuosittain.

hyvin hoidetun ja tulevaisuuteen van-

toiminnallamme parantamaan sotilaan

kasti luottavan kerhon. Saappaat ovat

perusasioita eli sotilaallisia valmiuksia,

On ollut ilo huomata, että kerhomme jä-

isot, mutta kun on tukena osaava ja te-

hyvää kuntoa sekä ampumataitoa. So-

senet ovat osallistuneet MPK:n ja puo-

kevä hallitus ei isot saappaatkaan hait-

tilaallisia valmiuksia edistäviä koulu-

lustusvoimien järjestämiin harjoituk-

taa. Kun lisäsimme hallituksen jäsenen

tuksia järjestämme myös tänä vuonna

siin myös kouluttajina ja jopa kurssin

määrää kymmenestä kolmeentoista,

yhteistyössä MPK:n, Pohjois-Pohjan-

tai harjoituksen johtajina. Jäsentemme

on mahdollista tarjota monipuolisem-

maan Reserviupseeripiirin ja alueen

aktiivisuus kuntokortin täyttämisessä

paa toimintaa jäsenillemme.

muiden reserviupseerikerhojen kans-

on osoitus siitä, että fyysisen kunnon

sa. Toimintapäivä kesän alussa ja Vän-

parantamista ei ole unohdettu. Olem-
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me perinteisesti huomioineet aktiiviset

myös varttuneille upseereille suunna-

seeriliiton pääjuhla järjestetään 5.8.

kuntokortin täyttäjät kevätkokouksessa.

tun senioriupseeritoiminnan, jonka tar-

Hamina Tattoon yhteydessä. Tattoo-ta-

koituksena on vireyttää toimintaa hiu-

pahtumien lisäksi Reserviupseeriliitto

kan iäkkäämmille jäsenillemme.

tarjoaa vain jäsenilleen tarkoitettua

Suositut pistooli- ja kivääriammunnat

ohjelmaa Haminassa. Tiedotamme tä-

harjoittavat jäsentemme ampumataitoa
ja olemmekin saaneet runsaasti uusia

Suurimpia lähitulevaisuuden haasteita

män vuoden tapahtumista jäsenkirjein

ammunnan harrastajia. Mitä uusia tuulia

lienee perinteikkään Upseerimaja Ro-

ja –tiedottein, kotivivullamme www.

puhaltaa? Tänä vuonna perustettu pe-

kulin tänä vuonna alkavaksi suunniteltu

oruk.fi ja myöskin FB-sivuillamme.

rinnetoimikunta kokoaa kerhon historiaa

remontti, joka vaatii kovasti talkootyötä.

Toivon sinun osallistuvan aktiivisesti

digitaaliseen muotoon, jotta tulevaisuu-

Ehdimme myös juhlia toiminnan lomas-

alueen reserviläistoimintaan.

dessa on mahdollista jopa historiikin

sa, sillä tämä vuosi on Reserviupseeri-

kokoaminen kansien väliin. Aloitamme

liiton 85-vuotisjuhlavuosi. Reserviup-
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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 ampumavuorot
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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Hallitus 2016
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi

Puheenjohtaja 		
Varapuheenjohtaja 		
Sihteeri 			
Talousupseeri 		
Harjoitusupseeri 		
Ampumaupseeri 		
Urheilu-upseeri 		
Kerhoupseeri 		
Perinneupseeri 		
Lippu-upseeri 		
Nuoriso- ja jäsenupseeri
Majaupseeri 			
Yhteiskuntaupseeri

Ari Vuolteenaho
Jarmo Korhonen
Esko Junno 		
Markku Hentilä
Mika Kivelä 		
Sampo Mattila
Visa Björn 		
Ane Ahnger 		
Perttu Määttä
Jari Maljanen
Tuomas Lipponen
Petteri Närä 		
Esko Kurvinen

p. 044 5446202
p. 050 3306579
p. 050 4477777
p. 040 5017 699
p. 050 3869333
p. 040 5373211
p. 040 4100740
p. 040 5561130
p. 044 2746545
p. 0500 694854
p. 041 4627740
p. 040 7174487
p. 050 5120147
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Suksipartio Sujakka
hiihdettiin 18. kerran Hiukkavaarassa
Teksti ja kuvat: Seppo Suhonen

Suksipartio Sujakka oli alun perin Pohjan
Prikaatin killan aloittama ja toteuttama
tapahtuma. Tapahtuman aloitteentekijä
oli kiltaveli Reijo Sallinen. Tapahtuman
järjestely siirtyi muutama vuosi sitten
Pohjois-Suomen Kiltapiirille. Tapahtuma
järjestetään MPK:n kurssina ja se toteutetaan monen killan ja maanpuolustusjärjestön yhteistyönä. Tänä vuonna se hiihdettiin 27.2. Hiukkavaarassa. Tapahtuma on
jouduttu peruuttamaan kahtena vuotena
peräkkäin lumen puutteen vuoksi. Tapahtuman toteutusta siirrettiin kolme viikkoa
aikaisemmaksi ja nyt oli hyvä hiihtokeli.
Hiihdettävän matkan pituus oli hiukan yli
20 km ja matkan varrella oli 8 erä- ja kansalaistaitoja vaativaa tehtävärastia ja ammunta. Kiltaveli Heikki Hiltulan laatimat

Kempeleen Reserviläisten partio ratkaisemassa rastitehtävää maastossa ladun varrella

rastitehtävinä oli mm. kolmijalan teko veden keittoa varten, karttatehtävä, suurpeto

henkilön partiota ja rastien toimihenkilöi-

Suksipartio Sujakan voitti partio Sutjakka,

tuntemus, tilapäisen kompassin valmistus

nä oli parikymmentä kiltalaista tai muiden

joka oli koottu FCG:n Oulun toimipisteen

ja ensiapurastilla aiheena oli nestehukan

maanpuolustusjärjestöjen jäsentä. Oulun

henkilöstöstä. Toiseksi tuli tiukassa kisassa

hoito. Ammunta suoritettiin reserviläiski-

Sotilaskotiyhdistys tarjoili munkkikahvit

Pohjan Pioneerikilta ry:n partio ja kolman-

väärein. Sujakkaan osallistui nyt kuusi 3-5

Hiukkavaaran Paviljongilla.

neksi Kempeleen Reserviläisten partio.
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Partiot järjestäytyneenä lähtöpuhutteluun

Pohjan Viestikillan partion koonnut Antero
Mikkonen oli sujakoimassa jo 18. kerran,
eli hän on osallistunut kaikkiin järjestettyihin Suksipartio Sujakoihin.
Pohjois-Suomen Kiltapiiri kiittää kaikkia
tapahtuman

tukijoita,

puolustusvoimia,

MPK:n Pohjois-Pohjanmaan KOTU-yksikköä sekä kaikkia palkintoja lahjoittaneita
yrityksiä ja henkilöitä. Samoin esitämme
lämpimän kiitos kaikille toimitsijoille ja
partiohiihtotapahtumaan

osallistuneita.

Sujakassa tavataan ensi vuonna samoihin
aikoihin 25. päivänä helmikuuta 2017!

Partio Sutjakka ensimmäisellä tehtävä rastilla, missä rakennettiin kolmijalka nuotion
päälle vedenkeittoa varten
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Janne Kalinainen
valittiin vuoden kouluttajaksi
Teksti ja valokuvat: Seppo Suhonen

Pohjan Pioneerikilta ry piti kevätkokouksensa

17.2.2016

Reserviläisjärjestöjen

kokoustiloissa Aleksanterinkadulla Oulussa. Ennen kevätkokousta kokoontui killan
hallitus joka viimeisteli kevätkokoukselle
esitettävät asiat.
Kevätkokouksen aluksi POHPIONP:n komentaja everstiluutnantti Tuomas Liukko
piti esitelmän aiheesta: Kainuun prikaati
ja Pohjan Pioneeripataljoona tänään. Hän
kertoi samalla, mitä muutoksia puolustusvoimauudistus toi mukanaan pioneeripataljoonan toimintaan. Hän kertoi myös
varusmieskoulutuksen nykytilasta ja millaista koulutussisältöä toteutetaan. Puolustusvoimauudistuksen myötä pioneeripataljoonalla on omat selkeät tehtävät
varusmiesten ja reserviläisten kouluttamisessa sekä käytettävissä olevan kaluston
kehittämisessä. Esitys oli mielenkiintoinen

Pohjan Pioneerikilta ry:n puheenjohtaja Iikka
Ellilä (oikealla) luvuttaa pienoisjääkäripatsaan vuoden kouluttajaksi valitulle Janne
Kalinaiselle.

ja herätti paljon kysymyksiä ja keskustelua. Everstiluutnantti Tuomas Liukko toimii
Pohjan Pioneerikilta ry:n hallituksen varapuheenjohtajana.
Varsinainen

kevätkokous

oli

normaali

Pohjan Pioneerikilta ry:n hallitus
kokoontui valmistelemaan ja viimeistelemään kevätkokousta.
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tilinpäätöskokous,

nasta sotilaallisia valmiuksia palvelevaan

patsasta käytetään kiertopalkintona oman

joka meni läpi varsin jouhevasti. Kevätko-

koulutukseen. Toimintaa oli sekä paikalli-

killan jäseniä palkittaessa esimerkiksi ”vuo-

kouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo

sesti että valtakunnan tasolla. Erityisesti

den kouluttajana”. Nyt tuo suunnitelma

Suhonen. Kokous hyväksyi toimintakerto-

pisti silmään runsas osallistuminen asela-

toteutettiin ja Pohjan Pioneerikilta valitsi

muksen ja vahvisti tilinpäätöksen. Toimin-

jin kouluttajakoulutukseen.

”Vuoden kouluttajaksi” Janne Kalinaisen.

takertomuksen kohta kiltatoiminta herätti

Janne saa tuon pystin vuodeksi haltuunsa.

runsaasti keskustelua. Todettiin, että kilta

Pohjan Pioneerikilta hankki viime vuonna

Valintaperusteina nousi esiin Jannen työ

on toiminut aktiivisesti koulutussektorilla

Schmardenin

muistomerkkihankkeeseen

kouluttajana lukuisilla kursseilla, joita oli

ja että on toteutettu monenlaista koulu-

liittyen pienoisjääkäripatsaan lahjoitta-

varautumisen että sotilaallisia valmiuksia

tusta. Kokous esittää kiitokset kiltamme

malla 1000 euroa Pioneeriaselajin Liitto

palvelevaan koulutukseen. Onnittelut Jan-

nuorille reserviläisille. Toiminnassa oli

ry:n hallinnoimaan muistomerkkihankkee-

nelle!

koko kiltatoiminnan kirjo perinnetoimin-

seen. Ajatuksena oli, että pienoisjääkäri-
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Maanpuolustusnaisten

Pohjois-Pohjanmaan piiri
Teksti: Piirin pj. Hannele Salmi

Maanpuolustusnaisten

Pohjois–Pohjan-

maan piiri järjesti 16.1.2016 Aleksinkulmassa juhlavan tilaisuuden johon osallistui
neljästä yhdistyksestä yli kolmekymmentä
jäsentä.
Olimme tuoneet tilaisuuteen myös Maanpuolustusnaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin vasta vuoden käytössä olleen lippumme juhlistamaan tilaisuutta.
Tilaisuus aloitettiin ruokailemalla jonka
järjesti Lakeuden Maanpuolustusnaiset ja
saimme nauttia ruokailusta musiikin kera,
musiikista vastasivat Kullervo Kukkula
sekä Oulun yhdistyksen jäsen Ann-Louise
Wägar.
Ohjelmassa

oli

Maanpuolustusnaisten

liiton mitalien jako kolmelle yhdistystoiminnassa jo pitkään aktiivisesti toimineille
henkilöille. Mitalit saivat Mervi Sammel-

Maanpuolustusnaiset koolla

vuo, Terttu Kukkula ja Eini Väätäinen. Lisäksi jaettiin piirin neljässä eri yhdistyksissä

Päivä huipentui maittaviin kakkukahveihin

Tämän kaltaiset juhlahetket ovat mieleen

toimiville jäsenille Maanpuolustusnaisten

yhteislaulun kera, sekä yhteisiin muisteloi-

painuvia tilaisuuksia ja yhtenä tärkeänä

liiton standaareja.

hin vuosien varrelta.

tehtävänä on tavata samanhenkisiä eri
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Mitalien ja standaarien saajat

yhdistyksien jäseniä, joiden tapaaminen

sen naisten jotoksen Virpiniemeen, se

kauniisiin Kuusamon maisemiin ja nähtä-

on muuten vähäistä. Näissä tilaisuuksissa

edellytti monia ylimääräisiä kokouksia

vyyksiin.

koemme yhteen kuuluvaisuuden tunnetta

ja haasteellisia tehtäviä jäsenistölle.

ja on ilo muistaa palkitsemisella niitä jotka

Olimme SOMA harjoituksessa muka-

Vuosi on pyörähtänyt käyntiin ja siitäkin

ovat toimineet ahkerasti mukana yhdistyk-

na ja pidimme piirin syyskokouksen

toivomme, että se tulisi monella muotoa

sien toiminnassa jo pitkään.

Kuusamossa jossa

antoisa kaikille piirin yhdistyksille ja jäse-

sistämme,

on yksi yhdistyk-

jaoimme

kuusamolaisille

Viime vuosi oli piirin toimijoille työntäy-

Maanpuolustusnaisille mitalit samassa

teinen koska järjestimme valtakunnalli-

tilaisuudessa

ja

tutustuimme myös

nille.
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Puhe Pohjan Prikaatin
perinnekivellä 16.2.2016
Teksti: Kari Ahokas
Pohjan Jääkärikillan puheenjohtaja

Niihin sotiin, joita käytiin jatkuvasti Venäjällä ja Liivinmaalla 1600-luvun kahtena
ensimmäisenä vuosikymmenenä, joutuivat suomalaiset joukot ottamaan osaa
suhteellisesti suuremmassa määrin kuin
ruotsalainen sotaväki. Suomalaista ratsuväkeä oli jo 1620-luvulla 24 komppaniaa,
joissa oli yhteensä 3000 miestä, ja tätä
määrää pyrittiin sittemmin pitämään normina. Suomalaisen ratsuväen vahvuus oli
liki puolet Ruotsi-Suomen armeijan koko
ratsuväen vahvuudesta.
Suomalainen ratsuväki kouliintui 1600-luvun alun Venäjän ja Puolan sodissa. Se
läpäisi tuolloin lopullisen tulikokeensa ja
osoittautui puolalaistakin ratsuväkeä paremmaksi. Ensimmäinen vakuuttava todiste tästä oli Kustaa II Aadolfin strategisesti

Kiltaveljiä ja kuoro.

erinomaisesti johtama voittoisa Wallhofin
taistelu tammikuussa 1626. ”Etupäässä

käri kuvatessaan Wallhofin taistelua.

suomalaisen kansakunnan hankkima oli

ja hyvien ja vajavaisten ominaisuuksien
huomioon ottamista taistelukentillä. Yksi

tämä voiton seppele, kun muu sotaväki

Kustaa Aadolf oli kehittänyt käymiensä so-

toimenpide kuninkaan organisointityös-

vain katselijana seurasi taistelun kulkua”,

tien alusta alkaen sodankäynnin strategi-

sä oli vain runsas kuukausi Wallhofin voi-

kirjoitti kuninkaan hollantilainen henkilää-

aa, taktiikkaa, joukkojensa muodostamista

ton jälkeen uusi rykmenttijako. Tasan 390
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Jääkärikillan puheenjohtaja Kari Ahokas puhuu patsaalla.

vuotta sitten 16.2.1626 kuningas allekir-

perustamista edisti myös se, että maakun-

Kustaa II Aadolf harkitsi luottavansa Poh-

joitti Tallinnassa suunnitelman rykmentti-

nassa oli hyvä ja riittävä Puolan sodassa

janmaan miehiin ja perusti Pohjanmaan

jaosta, joka pysyi lähes muuttumattomana

kouliintunut kaaderi.

Rykmentin. Kuningas Kustaa II Aadolf, Poh-

seuraavat 200 vuotta.

jolan Leijona, loi sotaväen organisoimisella
Perinteiden vaaliminen on yksi Pohjan Jää-

ja sen rahoittamisen järjestelyillä osaltaan

Suomessa perustettiin maakunnalliselta

kärikillan toimintamuoto. Olemme kokoon-

pohjaa Ruotsi-Suomen hallinto- ja vero-

pohjalta kahdeksan n. 1000 miehen jal-

tuneet Pohjan Prikaatin perinnekivelle,

tusjärjestelmän kehittymiselle. Ratkaisut

kaväkirykmenttiä. Yhtenä oli Pohjanmaan

jonka yläosaan on kaiverrettu ensimmäise-

veivät monien ongelmien saattelemana

rykmentti. Pohjanmaa oli maakuntana

nä joukko-osastona nimi, Pohjanmaan Ryk-

kehitystä kohti Ruotsin koko itäisen maa-

edullinen rykmentin alueeksi: se oli hallin-

mentti 1626-1810. Me kunnioitamme ryk-

kunnan suomalaistumista ja myöhemmin

nollisesti yhtenäinen, ja asukasluku oli n.

mentissä taistelleita suomalaisia ja myös

kansallistunnon heräämistä.

50 000 henkeä, joten rykmenttiin tarvittiin

heitä, jotka ennen rykmentin perustamista

4 % miespuolisesta väestöstä. Rykmentin

loivat taistelemalla edellytykset sille, että
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Kiltapiirin kuulumisia

Tiheää yläpilveä
näkyvyys lähes nolla
Teksti: Jari Maljanen
Puheenjohtaja, Pohjois-Suomen kiltapiiri

Helmikuun alussa Reserviläisliitto teetätti tutkimuksen
maanpuolustusjärjestöjen tunnettavuudesta. Puhelinhaastatteluin kartoitettiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen,
Maanpuolustuskiltojen liiton, Naisten Valmiusliiton, Maanpuolustusnaisten Liiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja
Reserviläisliiton tunnettavuutta.

Reserviläisliiton tunsi reilu puolet vastaa-

sen näkyvyys? Jos tiedotetaan niin tiedo-

heenjohtaja sekä liittovaltuuston jäsenet

jista, Reserviupseeriliiton neljä kymmenes-

tetaanko vain sisäänpäin? Unohdetaanko

erovuoroisten tilalle. Jokainen kilta voi lä-

tä ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen

jälkimarkkinointi? Ja mikä ehkä tärkeintä

hettää yhden edustajan liittokokoukseen.

vain kaksi kymmenestä. Maanpuolustus-

edellä esitetyn kaltaisten tutkimusten kan-

Saadaksemme pohjoisen ulottuvuuden

kiltojen liiton, Naisten Valmiusliiton sekä

nalta, niin näkyykö liitto killan toiminnassa

kuuluviin, kannattaa kokoukseen osallis-

Maanpuolustusnaisten Liiton tiesi vain

ja tiedottamisessa.

tua tai tarvittaessa käyttää ääntä valtakir-

noin joka kymmenes vastaajista. Tutkimuk-

jan välityksellä.

sessa nousi esille, että erityisesti naiset

Säätilassa pilvet rajoittavat näkyvyyttä,

tuntevat hyvin huonosti maanpuolustus-

mutta maanpuolustustyössä rajoittunut

Talvi on taittumassa kevääksi ja siitä ke-

järjestöt ja maanpuolustuskoulutuksen.

näkyvyys lisää pilviä, erityisesti rahoituk-

säksi. Parina maanantai-iltana on tempais-

sen osalta. Kiltapiiri ryhtyy toimiin näky-

tu veteraanien hyväksi, kiitokset kaikille

vyyden lisäämiseksi, kehotamme kiltoja

keräykseen osallistuneille. Kevään myötä

tekemään samoin.

MPK:n kurssitoiminta vilkastuu. Osallis-

Maanpuolustuskiltojen

liiton

kohdalla

tämä on säätiedotuksen termein vähintään
tiheää yläpilveä ja näkyvyys lähes nolla.

tukaamme meidän maanpuolustusväen

Tähän väliin sopinee toteamus, että jotain

Liittokokous on Lahdessa lauantaina 23.4.

oman ja yhteisen koulutusorganisaation

tartteis tehdä. Toimintaa on, mutta mikä on

Kokouksessa valitaan liitolle 1. varapu-

kursseille. Kalusto kantoon ja metsään.
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Piiripäällikkö
vaihtui
Teksti ja kuvat: Sampo Puoskari

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Pohjois-Suomen piiripäällikkö
Timo Kesäläinen vietti läksiäisjuhlaa piiritoimistollaan Hiukkavaarassa maanantaina 29.2. Kesäläistä
kävivät muistamassa lukuisat yhteistyökumppanit ja ystävät, ja lahjoillekaan ei riittänyt yksi pöytä.
Tehokkaan ja pidetyn piiripäällikön
luona vieraili eri kokoisia lähetystöjä läheltä ja kaukaa, mikä osaltaan
kertoo Kesäläisen merkityksestä
Pohjois-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle.
Pohjanpoika kiittää Timo Kesäläistä hyvästä yhteistyöstä. Kuulemme
kesän numerossa tarkemmin Kesäläisen mietteitä MPK-uran varrelta.
Timo Kesäläistä kävivät muistamassa
myös Reijo Sallinen ja Seppo Puolakka Sotaveteraanien Oulun yhdistyksestä.
Paviljongin luokkatila täyttyi eri yhteistyöjärjestöjen edustajista. Kahvia ja kakkua
nautittiin hyvässä maanpuolustushengessä.
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Vuoden 2015 ResUl
SM-mitaleita saaneet Pohjois-Pohjanmaan urheilijat
Teksti: Sampo Mattila

Tkm Järvinen Kari
H1 H2 H3 H3 J1 J1 J2 J3
Alik Rautio Jouko 			
H1 H3 J1 J1 J1 J2 J3
Vääp Junttila Jukka
			
H2 J1 J2 J2
Evl Sevón Raimo
			
H2 H2 J2
Ylik Kauppi Jari
			
H2 J1 J2
Alik Vanhatalo Miika 			
H3 J1 J3
Kapt Mattila Sampo
			
J1 J1 J2
Korpr Maijala Simo
			
J1 J2 J3
Alik Härkönen Juha
			
H1 H1
Jääk Halttu Riku
			
H1 H3
Jääk Kääriäinen Pekka
			
J1 J2
Tkm Väisänen Mika
			
J1 J2
Alik Laukka Jari
			
J1 J2
Korpr Haka-Risku Keijo
			
J1 J3
Ylik Kuonanoja Matti
			
J1 J3
Jääk Sandelin Marko
			
J2 J3
Korpr Ranta Sakari
			
J1
Alik Sievänen Mika
			
J1
Tkm Holmi Lauri
			
J2
Tkm Tyvelä Antti
			
J2
Jääk Huhtala Markku
			
J3

Lista on muodostettu saavutettujen mitalien lukumäärän
mukaan. Saman määrän mitaleita saavuttaneet on järjestetty
ensisijaisesti henkilökohtaisten
mitalien (H1, H2, H3) ja näiden
määrien perusteella ja sen jälkeen saavutettujen joukkuemitalien (J1, J2, J3) mukaan

Järjestöt esittäytyvät
Maanpuolustusnaisten
Liitto ry.
Maanpuolustusnaisten Liitto ry on itsenäinen, puolueisiin
sitoutumaton naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö.
Liiton juuret ovat syvällä naisten vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Useat yhdistykset ovat toimineet yli 50 vuotta.
Liitto on perustettu 13.11.2004.
Liiton tarkoituksena on naisten maanpuolustustahdon,- tiedon ja taidon sekä henkisen ja fyysisen kunnon vahvistaminen kouluttaa ja kannustaa naisia valmentautumaan kriisi- ja
poikkeusolojen tehtäviin, osallistua Maanpuolustuskoulutuksen järjestämille kursseille, niiden suunniteluun sekä toteuttamiseen. Yhteistoiminta puolustusvoimien ja eri siviliviranomaisten kanssa, sekä yhteistyö muiden maanpuolustus- ja
kriisinhallintaan osallistuvien järjestöjen kanssa.
Maanpuolustusnaisten Liiton aktiivinen jäsentoiminta tapahtuu paikallisissa yhdistyksissä. Jäsenyhdistysten toiminta on
monipuolista ja maanpuolustusnaiset ovat aktiivisesti mukana alueiden vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa
toimien mm. kurssilaisina, kouluttajina ja kurssien johtajina.
Veteraanien perinteen siirtäminen tuleville sukupolville on
yhdistyksissä tärkeässä asemassa.
Hannele Salmi
Piirin pj.
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Järjestökenttä kokoontuu

KOKOUSKUTSU
Oulun Reserviläiset ry
Kevätkokous

18.3.2016 klo 18.00
reserviläisjärjestöjen toimistolla Aleksanterinkatu 13 A 12, , 90100 Oulu
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat ja kokouksen aluksi on vapaamuotoinen keskustelutilaisuus Ruutikankaan nykytilanteesta. Esille tuleviin
kysymyksiin on vastailemassa Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry:n
edustajia.
Tervetuloa!
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Järjestökenttä kokoontuu

KOKOUSKUTSU
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri
Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri
Maanpuolustusnaisten Pohjois-Pohjanmaan Piiri
pitävät kevätkokouksensa

Aleksinkulman kokoustiloissa
2.4.2016 klo 10.00 – 15.00.
Aleksinkulman osoite on Aleksanterinkatu 9, sisäänkäynti tiloihin tapahtuu sisäpihan puolelta.
Tilojen esittelyn löydät googlesta nimellä Aleksinkulma.

Ohjelma:
09.45 kahvi, 10.00 hallitukset, 12.00 kevyt lounas ja esitelmä. Kevätkokoukset 13.15 alkaen.
Kevätkokouksissa käsitellään kunkin piirin sääntöjen mukaiset kevätkokousasia.
Mikäli haluat tuoda piirisi hallituksen käsittelyyn jonkin ajankohtaisen asian tee se välittömästi
osoitteeseen markku.holopainen@mail.suomi.net
Maanpuolustusnaisten järjestämän tarjoilun vuoksi osallistumisilmoitukset ehdottomasti 29.3.
mennessä markku.holopainen@mail.suomi.net
Lisätietoja 040 506 4087.
Hallitukset
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Järjestökenttä kokoontuu

KOKOUSKUTSU
Oulun Reserviupseerikerho Ry
pitää kevätkokouksensa

Keskiviikkona 30.3.2016 klo 18:00 alkaen.
Paikkana

Hiukkavaara, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston Pohjansali

Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat sekä syyskokouksen päätöksellä kannattaja- ja
ainaisjäsenmaksuasia. Maanpuolustusaiheisen luennon pitää vieraileva luennoitsija eversti
Heikki Hiltula.
Tilaisuudessa kuntoisuuspalkintojen jako ja muut huomionosoitukset.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
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Järjestökenttä tiedottaa

YLENNYKSET
Ylennykset ajallaan reservipiirien piirien käsittelyyn
Puolustusvoimat on antanut määräyksen 27.2.2015 reserviin tai varareserviin kuuluvan asevelvollisen ylentämisestä. Määräys on ollut voimassa 1.7.2015 lähtien.
Jotta pystymme noudattamaan Puolustusvoimien asettamia aikarajoja,
reserviupseereja koskevat ylennysesitykset on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin käsiteltäväksi viimeistään 22.2. ja 22.8.
mennessä.
Reserviläisiä koskevat esitykset on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan
Reserviläispiirin käsittelyyn 22.3. ja 22.9. mennessä.
Piirien on käsiteltävä ylennysesitykset ja toimitettava ne Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Aluetoimistoon saamaansa määräaikaan mennessä,
joten aikataulusta on ehdottomasti pidettävä kiinni.
Voitte tilata kyseisen määräyksen sähköpostiosoitteesta
markku.holopainen@mail.suomi.net tai 040 506 4087.

41

42

Pohjanpoika 1/2016
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Piirien ansiomitalien hakeminen
Pohjois-Pohjanmaan reservipiirit ottivat vuonna 2002 käyttöön yhteisen ansiomerkkijärjestelmän, jonka puitteissa tähän mennessä on myönnetty yhteensä 394 kappaletta järjestelmän eri luokkiin kuuluvaa mitalia.
Mitalien hakeminen
Aloitteen ansiomitalin myöntämiseksi voi tehdä Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja
Maanpuolustusnaisten Pohjois-Pohjanmaan Piirin jäsenyhdistys sekä edellä mainittujen
piirien puheenjohtaja. Mitalihakemus on kirjallinen (sähköpostin liitteenä) ja vapaamuotoinen. Hakemuksessa on oltava mitalin saajan nimi, syntymäaika, sotilasarvo ja selkeä selvitys
saajan ansioista vapaaehtoisen maanpuolustuksen piirissä.
Mitalihakemuksen toimittaminen
Mitalihakemus on toimitettava vähintään 7 (seitsemän) päivää ennen mitalin aiottua luovutuspäivää sähköpostin liitteenä markku.holopainen@mail.suomi.net tai postitse piiritoimistoon Aleksanterinkatu 13A12 90100 Oulu. Piirihallitukset vahvistavat myönnetyt mitalit
kolme kertaa vuodessa.
Mitalisäännöt voit tilata toiminnanjohtajalta markku.holopainen@mail.suomi.net tai
040 506 4087.
Markku Holopainen

Pohjanpoika 1/2016

Järjestökenttä tiedottaa
KILPAILUKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan piirien

Ampumamestaruuslajien
Piirinmestaruuskilpailut

päivä

laji

Hiukkavaaran ampumaradalla, Oulussa
aika

Järjestäjä:

la 9.7

25m pistooli (60ls)

10-

Oulun Reserviläiset

la 9.7

Pistooli pika-ammunta (60ls)

14-

Oulun Reserviläiset

la 9.7

Isopistooli (60ls)

su 10.7

Pienoiskivääri 60 ls

su 10.7

Kivääri kenttä 10+10 ls

su 10.7

Pienoiskivääri 3x20 ls

su 10.7

Itselataava kenttä 10+10 ls

Ilmoittautuminen:
Säännöt:

Vakuutukset
Osallistumismaksut
Palkinnot:

Lisätietoja:

Yhteistyössä

12-

121315-

16-

TERVETULOA !

Oulun Reserviläiset
ORUK
ORUK
ORUK
ORUK

Paikan päällä viimeistään 15 min ennen kilpailun alkamista

Käytetään voimassa olevia ResUl lajisääntöjä (noudatetaan SAL:n
vastaavien ampumalajien sääntöjä soveltuvilta osin).
Kilpailijat on vakuutettu MPK:n toimesta
5€ /laji

Piirinmestaruuspalkinnot jaetaan syksyllä järjestettävässä
palkitsemistapahtumassa

Tapio Molander, 050 5237110, tapio.molander@dnainternet.net
Matti Kuonanoja, 050 5881208, matti.kuonanoja@oruk.fi
Sampo Mattila 040 53 73 211, Sampo.Mattila@Oulu.fi
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Järjestökenttä tiedottaa
KILPAILUKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan piirien

Lakeus-Cup

päivä

rata

aika

Järjestäjä:

la 14.5 Oulu, Hiukkavaara, Rata 1,3

12-16

Kempele

su 31.7 Oulu, Hiukkavaara, Rata 1,3

12-16

Kempele

su 12.6 Oulu, Hiukkavaara, Rata 1,3
su 13.8 Muhos,

su 27.8 Oulu, Hiukkavaara, Rata 1,3

12-16
12-16
12-16

Oulun Reserviläiset
Muhos
ORUK

Joukkuekilpailu Pohjois-Pohjanmaan maanpuolustusyhdistyksille ja –kerhoille.
Neljän parhaan ampujan tulos kustakin osakilpailusta lasketaan yhdistyksen
tulokseen. Paras yhdistys saa kauden päätteeksi haltuunsa kiertopalkinnon

Parhaat henkilökohtaiset tulokset palkitaan kussakin osakilpailussa lajeittain ja
sarjoittain (H, H50)

TERVETULOA !

Lajit:

Palvelusammunta 1, palvelusammunta 3

Säännöt:

Voimassaolevat ResUl säännöt, mutta taulut kivääri PV03 (150m)/ PV12
(100m) ja pistooli PV12, sekä ammutaan vain yksi 10lks kilpasarja

Ilmoittautuminen:

MPK järjestelmä tai paikan päällä viim 15min ennen kilpailun
alkamista

Vakuutukset
Osallistumismaksut
Lisätietoja:

Yhteistyössä

Kilpailijat on vakuutettu MPK:n toimesta

Maksetaan käteisellä ennen kilpailun alkamista: 10€ /osakilpailu
Sakari Ranta 044 5805289, sakari.ranta@mail.suomi.net
Sampo Mattila 040 53 73 211, Sampo.Mattila@Oulu.fi
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Järjestökenttä tiedottaa
KILPAILUKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan piirien

Palvelusammunta-Cup
#
1

päivä
rata
su 10.4 Haapavesi

Aika
13-18

lajit
PA1-4

lisätietoa

2

to 19.5 Hiukkavaara 3A

17-20

PA3-4

vain pistooli

4

la 18.6 Hiukkavaara 1 ja 3A

2 ma 16.5 Hiukkavaara 1
3

la

4.5 Hiukkavaara 1 ja 3A

5 ma 11.7 Hiukkavaara 1
5

ke 13.7 Hiukkavaara 3A

17-20
11-18

10-13
17-20
17-20

PA1-2

vain kivääri

PA1-4

SM karsinta,
Piirinmestaruus

PA1-4
PA1-2
PA3-4

vain kivääri

vain pistooli

Cupin lopputulokseen lasketaan lajeittain 3 parasta tulosta. Kunkin osakilpailun
tulos skaalataan samanarvoiseksi.
Piirinmestaruuskilpailussa ja Cupissa pärjänneet palkitaan kauden päätteeksi

TERVETULOA !

Säännöt:
Ilmoittautuminen:
Vakuutukset

Palvelusammunta 1-4 lajisäännöt

MPK järjestelmä tai paikan päällä viim 15min ennen kilpailun
alkamista
Kilpailijat on vakuutettu MPK:n toimesta

Osallistumismaksut Maksetaan käteisellä ennen kilpailun alkamista: 10€ /osakilpailu
SM- joukkueet

Lisätietoja:

Yhteistyössä

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

SM karsinnan 4 parasta lajeittain valitaan piirien
edustusjoukkueeseen. Mikäli SM-kilpailussa on tilaa, myös muut
voivat ilmottautua, mutta piirit perivät heiltä osallistumismaksun
Mika Väisänen 0504869127 mika.p.vaisanen@gmail.com
Jukka Junttila 0400 588118 jukka.junttila@gmail.com
Sampo Mattila 040 53 73 211, Sampo.Mattila@Oulu.fi
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Järjestökenttä tiedottaa
KILPAILUKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan piirien

Perinnease-Cup
päivä
aika rata
la 5.3.
10 Rantsila
la 26.3
10 Hiukkavaara 2
Hiukkavaara 3A
su 3.4.
13 Hiukkavaara 1
Hiukkavaara 3A
la 23.4
10 Hiukkavaara 1
su 24.4
12 Hiukkavaara 2
Hiukkavaara 3A

Laji:
laukaukset muuta/järjestäjä
150m kivääri 3-as
5+5+5
Rantsila
300m kivääri
15+15
Kempele
25m pistooli kuvio
15+15
150m kivääri kenttä 10+10
ORUK
25m pistooli koulu
30
300m kivääri
15+15
piirinmestaruus
150m kivääri 3-as
10+10+10 SM- karsinta.
150m kivääri kenttä 10+10
ORUK
50m pistooli
15+15
25m pistooli koulu
30
25m pistooli kuvio
15+15
la 7.5
10 Hiukkavaara 2 300m kivääri
15+15
Kempele
Hiukkavaara 3A 25m pistooli koulu
30
su 15.5
12 Hiukkavaara 1 150m kivääri 3-as
15+15
ORUK
Hiukkavaara 3A 25m pistooli koulu
Cupin lopputulokseen lasketaan 8 parasta tulosta. Kunkin osakilpailun tulos skaalataan
samanarvoiseksi. Piirinmestaruuskilpailussa ja Cupissa pärjänneet palkitaan kauden
päätteeksi
Kun samalle päivälle on merkitty sekä kivääri-, että pistoolikilpailu, ammutaan ensin
kivääri ja kohtuuttomasti viivyttelemättä perään pistooli.
SM-karsintojen (samalla piirinmestaruus) lajikohtainen ampumajärjestys, –päivä ja aika ilmoitetaan myöhemmin

TERVETULOA !

Säännöt:

Voimassaolevat ResUl säännöt. taulut: 25m pistooli: pistoolikoulutaulu ja

Ilmoittautuminen:

MPK järjestelmä tai paikan päällä viim 15min ennen kilpailun alkamista

Vakuutukset
Osallistumismaksut
Lisätietoja:

Yhteistyössä

PV04, 100m kivääri pistoolikoulutaulu, 150m kivääri kenttä PV03, 300m
kivääri ja 150m kivääri (3-as) PV01.
Kilpailijat on vakuutettu MPK:n toimesta

Maksetaan käteisellä ennen kilpailun alkamista: 5€ /osakilpailu/laji
Matti Kuonanoja 050 5881208, matti.kuonanoja@oruk.fi
Sampo Mattila 040 53 73 211, Sampo.Mattila@Oulu.fi
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Järjestökenttä tiedottaa
KILPAILUKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan piirien

Pistooli-Cup
Hiukkavaara 3A

päivä

aika

ma

20.6 17-20

ma

4.7 17-20

ma 27.6 17-20
la

ma

laji

laukaukset lisätietoa/järjestäjä

25m pistooli

30+30

25m isopistooli
25m pistoolipika

9.7 10-18

25m pistooli
25m isopistooli
25m pistolipika

1.8 17-20

25m pistooli

8.8 17-20

ma 15.8 17-20

25m isopistooli
25m pistoolipika

30+30
30+30

ORUK
ORUK

30+30
30+30
20+20+20

SM karsinta, Piirinmestaruus

30+30

ORUK

30+30

20+20+20

Oures
Oures

ORUK

Cupin lopputulokseen lasketaan 5 parasta tulosta. Kunkin osakilpailun tulos
skaalataan samanarvoiseksi.

Piirinmestaruuskilpailussa ja Cupissa pärjänneet palkitaan kauden päätteeksi

TERVETULOA !

Säännöt:
Ilmoittautuminen:
Vakuutukset

Resul säännöt, eli noudatetaan voimassa olevia SAL sääntöjä

MPK järjestelmä tai paikan päällä viim 15min ennen kilpailun
alkamista
Kilpailijat on vakuutettu MPK:n toimesta

Osallistumismaksut Maksetaan käteisellä ennen kilpailun alkamista: 5€ /osakilpailu
SM- joukkueet
Lisätietoja:

Yhteistyössä

SM karsinnan 3 parasta valitaan piirien edustusjoukkueeseen.
Matti Kuonanoja: 050 5881208 matti.kuonanoja@oruk.fi
Kalle Friman: 045 6725553 frimankalleilmari@gmail.com
Sampo Mattila 040 53 73 211, Sampo.Mattila@Oulu.fi
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Järjestökenttä tiedottaa
KILPAILUKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan piirien

SRA-Cup

päivä
la
la
la
la
su
ke
la
ke
la
la
ke
la
la
su

aika rata

9.4 11- Hiukkavaara
16.4 10- Raahe
21.5 10- Raahe
28.5 10- Hiukkavaara
29.5 121.6 17- Hiukkavaara
11.6 10- Raahe
15.6 17- Hiukkavaara
16.7 10- Raahe
30.7 10- Hiukkavaara
17.8 17- Hiukkavaara
3.9 10- Hiukkavaara
1.10 10- Hiukkavaara
2.10 12-

laji

lisätietoa/järjestäjä

Kiväri
Kivääri
Kivääri
Kaikki

PAM
Raahe
Raahe
Piirinmstaruus ja SM- karsinta

Haulikko
Haulikko
Pistooli
Pistooli
Kivääri
Pistooli
Kivääri
Kaikki

PAM
Raahe
ORUK
Raahe
ORUK
Oures
Oures
Kaikki

Cupin lopputulokseen lasketaan 8 parasta tulosta. Kunkin osakilpailun tulos
skaalataan samanarvoiseksi.

TERVETULOA !

toiminta:

Säännöt:
Vakuutukset
Osallistumismaksut
Lisätietoja:

Ennakkoilmottautumista ei vaadita, mutta MPK järjestelmän kautta
ilmottautumiseen kannustetaan. On hyvä tapa saapua kilpailupaikalle
avustamaan rastien rakentamisessa vähintään tuntia ennen ilmoitettua
kilpailun alkua

Voimassaolevat SRA säännöt

Kilpailijat on vakuutettu MPK:n toimesta

Maksetaan käteisellä ennen kilpailun alkamista: 5€ /osakilpailu
SM-karsinta ja päätöskilpailu 20€
Juha Kerttula 040 3010225, juha.kerttula@dnainternet.net
Sampo Mattila 040 53 73 211, Sampo.Mattila@Oulu.fi

Yhteistyössä
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Järjestökenttä tiedottaa
KILPAILUKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan piirien

SRA-monttucup
päivä rata
laji
la 12.9. Hiukkavaara 6 Kivääri, pistooli, haulikko

aika
10-18

la 26.9. Hiukkavaara 6 Kivääri, pistooli, haulikko

10-18

la 19.9. Hiukkavaara 6 Kivääri, pistooli, haulikko

lisätietoa

10-18

Monttucupin lopputulokseen lasketaan kaikkien osakilpailujen tulokset. Kunkin
osakilpailun tulos skaalataan samanarvoiseksi.

TERVETULOA !

Ilmottautuminen: SSI järjestelmän kautta http://shootnscoreit.com/series/ipsc/205/
Toiminta:

Maksimissaan 30 osallistujaa / osakilpailu.

Säännöt:

Ilmottautuminen SSI järjestelmän kautta On hyvä tapa saapua
kilpailupaikalle avustamaan rastien rakentamisessa ilmoitettuna
aikana. Ampuminen alkaa sen jälkeen kun rastit on rakennettu.
Kaikkien oletetaan toimivan toimitsijoina kilpailun aikana, sekä
avustavan ratojen purkamisessa

Vakuutukset

Tarkennus kiväärisääntöön 5.2.1:
Keskisytytyspatruunaa käyttävä ase, jossa on olkatuki. Ainoastaan
pistoolipatruunaa (esim 9x19, tai 45ACP) käyttävät aseet on sallittu.
Laina-aseita on tarjolla.

Osallistumismaksut
Lisätietoja:

Maksetaan käteisellä ennen kilpailun alkamista: 5€ /osakilpailu

Yhteistyössä

Voimassaolevat SRA säännöt

Kilpailijat on vakuutettu MPK:n toimesta

Sampo Mattila 040 53 73 211, Sampo.Mattila@Oulu.fi
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Eversti evp Heikki Hiltula:

Maavoimien taistelu 2015:
Telakuorma-autoilla varustetun jääkärikomppanian organisaatio ja taistelutapa
Kymmenen vuotta sitten Suomen so-

eellisten

organisaatioiden

tulivoimaisiksi. Maan eteläosiin sijoite-

tilaallinen

muuttua.

uudistaminen, tehokkaampien aseiden

tut taisteluosastot varustettiin pyörä- tai

Lännessä ajettiin armeijoita alas, mutta

hankinta sekä ennen kaikkea uudistet-

panssariajoneuvoin ja pohjoisessa toi-

Venäjällä otettiin käyttöön uusi sotilas-

tava taistelutapa. Maavoimien kokeilut

mivat

doktriini, aloitettiin kiivas sotilaallinen

saatiin vuoden vaihteessa 2012 – 2013

Kullakin taisteluosastoilla on oma kent-

varustelu ja asevoimien toimintakyvyn

siihen pisteeseen, että koulutusohjeet

tätykistöpatteristo

kasvattaminen.

seurattiin

jääkäripataljoonan taisteluosastosta jää-

komppania. Pohjoisen taisteluosastoissa

tarkkaan Venäjän asevoimien kasvua ja

käriryhmään saatiin joukoille jakoon ja

on neljä jääkärikomppaniaa, mutta jääkäri-

niiden aggressiivista käyttöä politiikan

koulutus alkuun.

komppaniassa on kolme jääkärijoukkuetta.

ympäristö

alkoi

Suomessa

joukkojen

jatkeena. Suomessa todettiin erilaisten

varustettiin

telakuorma-autoin.
ja

kranaatinheitin-

Laajalla alueella hajautetusti taistelevalla

sotapelien ja kokeiluharjoitusten tulos-

Itsenäiseen toimintaan kykenevät

jääkäripataljoonalla on neljä nelijääkäri-

ten perusteella, ettemme pärjäisi van-

organisaatiot

joukkueista jääkärikomppaniaa, mutta pa-

hoilla opeilla Venäjän nykyaikaistuvalle
panssaroidulle armeijalle.
Meidän maavoimien oli aloitettava alu-

taljoonalla ei ole kenttätykistöpatteristoa.
Alueellisten joukkojen jääkäripataljoo-

Taisteluosastojen ja jääkäripataljoonien

nien taisteluosastot organisoitiin alu-

puutteena voidaan pitää orgaanisen ilma-

eelliset erot huomioiden liikkuviksi ja

torjuntatykki- tai ilmatorjuntaohjuspatterin puuttumista.

Jääkärikomppania
Telakuorma-autoin

varustettu

jääkäri-

komppania on erittäin maastokelpoinen ja
liikkuva sekä kesällä että talvella. Se kykenee hyökkäys- ja puolustustaisteluun laajalla vähäteisellä alueella. Komppanialla
on 19 telakuorma-autoa, maastoskoottereita (mönkijä), lumikelkkoja, maastomootSuojattu tela-ajoneuvo BV 308. Suojaa käsiaseiden tulta ja pieniä sirpaleita vastaan.

toripyöriä sekä maastoautoja. Uusimpana
tulokkaana on lähes panssariajoneuvojen
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Joukkueeseen kuuluu komentoryhmä, tulenjohtoryhmä ja kolme jääkäriryhmää.
Joukkue liikkuu pääasiassa kolmella telakuorma-autolla. Joukkueen johtajalla ja
tulenjohtajalla on MATI -taistelunjohtojärjestelmän päätelaite. Ainakin ryhmänjohtajille on tulossa kevyt käsivarteen
kiinnitettävä päätelaite, ja he voivat olla
viestilaitteilla kaksisuuntaisesti yhteydessä joukkueen johtajaan tai muihin ryhmänjohtajiin.

Aseistuksena

joukkueella

on rynnäkkökiväärit, kolmessa rynnäkkökiväärissä on kiväärikaukoputki 04 – ACOG,
kuusi konekivääriä, 15 kertasinkoa, 1 – 2
ilmatorjuntakonekivääriä, viuhkapanoksia
Jääkäripataljoonan taisteluosaston – jääkäriryhmän suuntaa antava kokoonpano.

ja telamiinoja. Nyt aseisiin ollaan hankkimassa punapiste- sekä pimeätähtäimiä.

tasoisen suojan antava BV 308 tela-ajo-

autonominen tai se voi liittyä ylemmän-

Kevyessä

neuvo.

johtoportaan verkkoon. Jos jääkärikomp-

on kolme 81 mm:n heitintä tehtävänään

pania toimii yksin erillisessä suunnassa,

tukea jääkärikomppanian taistelua epä-

viestiryhmä

niin sillä on käytössä oma autonominen IP

suoralla tulella. Käyttöön on tulossa tela-

ja neljä telakuorma-autoon sijoitettua

-tekniikkaan perustuva viestiverkko. Jää-

kuorma-auton perävaunuun sijoitettuja

E-viestiasemaa,

kärikomppaniassa on viitisenkymmentä

81:n mm:n kranaatinheittimiä, jolloin liik-

kattava

MATI –päätelaitetta, joiden karttanäytölle

kuvuus, yllättävyys ja tulenavausnopeus

Komentopaikan

saadaan GPS:n paikantamana oma sijain-

paranevat ratkaisevasti. Tulenjohtajilla on

viestiasemalta luodaan yhteydet toisiin

ti, tilannekuvaan voidaan piirtää viholli-

MATI –päätelaite, jolla saadaan suoraan

komppanian E-viestiasemiin joko valo- tai

sen sekä oma ryhmitys, tulevan toiminnan

karttanäytölle oma sijainti, maalit, var-

kupariparikaapeliyhteydellä tai useimmi-

suunnitelma ja kirjoittaa käskyt. Kaiken

muusetäisyydet ja ampumasuunnat sekä

ten UHF –radioilla. Alueella olevat omat

tämän sekä kuvat että tekstit päätelaite lä-

lisäksi maalinpaikantamislaite 15, joka

joukot liittyvät 1-4 E-viestiasemaan kent-

hettää vastaanottajille joko esimiehelle tai

antaa suoraan maalin suunnan, etäisyy-

täradioiden taajuuksien kautta. Taiste-

alaisille. Komentojoukkueeseen on sijoi-

den ja koordinaatit. Maalinpaikannuslaite

luosaston M18-viestijärjestelmä perustuu

tettu myös panssarintorjuntaryhmä, jonka

voidaan yhdistää päätelaitteeseen ja vies-

Internet Protocol -tekniikkaan. A-asemat

aseina on 500 metriin ulottuvat NLAW–

tittää maalit suoraan tuliasemaan. Tulia-

muodostavat taisteluosaston runkoverkon

panssarintorjuntaohjukset.

semassa kranaatinheittimillä on käytössä

Komentojoukkueessa

komppanian
langaton

joilla

on

muodostetaan

toiminta-alueen

viestiverkko.

ja C-asemat liittävät telakuorma-autoissa

kranaatinheitinjoukkueessa

päätelaite, josta näkyy suoraan arvot heit-

olevat jääkärikomppanian 1-2 E-asemaa

Komppanialla keskeisen taisteluvoiman

runkoverkkoon. M18-järjestelmä on täysin

muodostavat

kolme

timien suuntaamiseksi maaliin.

jääkärijoukkuetta.
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Huoltojoukkue on suorituskykyinen ja
liikkuva. Huoltopaikkoja pyritään ryhmittämään
den

etupainoisesti

tukemiseksi.

jääkärijoukkuei-

Kenttämuonituksen

lähtökohtana pidetään, että taistelijoille
tarjotaan vähintään yksi lämmin ateria
vuorokaudessa. Jos kenttämuonitus ei ole
mahdollista, niin joukoille varataan noin
kolmen vuorokauden taistelumuona keittimineen. Huoltojoukkueessa varaudutaan
jopa yleiskätköjen tekoon taistelualueelle
huollon varmentamiseksi. Ensihoitoryhmä
on lääkärijohtoinen. Haavoittunut saa henkeä pelastavan ensiavun ryhmänsä taiste-

Kranaatinheitintela-ajoneuvo. Perävaunussa on ampumavalmis 81 mm:n kranaatinheitin.

lupelastajalta. Kuljetuskunnon tarkastaa ja
täydentää joukkueen lääkintämies. Tämän
jälkeen haavoittunut evakuoidaan huoltojoukkueen ensihoitopaikalle. Tavoiteaika
lääkäritasoiseen ensihoitoon on yhden
tunnin kuluessa haavoittumisesta.

Uusi jääkärikomppanian taistelutapa
Uuden taistelutavan tapaista toimintaa
kokeiltiin jo 1970-luvun alussa, mutta hajallaan toimivia hitaasti liikkuvia joukkoja
ei kyetty johtamaan, kokoamaan hyökkäyksiä varten ja huoltamaan sen aikaisilla
välineillä. Puuttui tarvittava johtamisjärjestelmä ja kesällä sekä talvella liikkumaan
kykenevät

maastokelpoiset

ajoneuvot.

Siksi oli valittava jäykän torjuva tukikohtapuolustus ja tiukasti koossa tapahtuvat
etenemiset hyökkäyksineen. Nykyaikaisin
menetelmin tuollainen toiminta on helposti havaittavissa ja sen jälkeen kierrettävissä tai tuhottavissa epäsuoran tulen tai
rynnäkköhävittäjien iskuilla.

Telakuorma-auton perävaunuun sijoitettu komppanian E-viestiasema.
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Konekivääri 7,62 KK PKM. Alakuvassa PKM:n
optinen tähtäin Kiväärikaukoputki 2014,
jonka tilalle voidaan vaihtaa VV3X-valonvahvistintähtäin.

Suurin muutos on se, että maaston pitä-

harhauttaminen valelaitteineen ovat tär-

vihollisen tulenkäytöltä, kun se pääosin

minen tai pidettävän maaston takaisin

keitä jo taistelun valmisteluvaiheissa.

kohdistuu valelaitteisiin ja valetukikoh-

valtaaminen ei ole enää pääasia vaan nyt

tiin. Kun puolustava komppania aloittaa

pyritään kaikin keinoin tuottamaan vihol-

Valmisteluvaiheessa paljastuu helpoiten

toiminnan puolustuskeskuksessaan, niin

liselle mahdollisimman suuret tappiot.

linnoittaminen, tiestön suluttaminen, vil-

töiden on alettava kaikissa ja kaikenlai-

Taistelua ei käydä ainoastaan tukikohtien

kas ajoneuvoliikenne, huollon materiaa-

sissa tukikohdissa yhtä aikaa. Painopiste

edessä 600 metrin syvyisellä alueella. Nyt

livarastot ja laajat ryhmitysalueet. Siksi

on tietenkin varsinaisissa tukikohdissa,

taistelu suunnitellaan niin, että vastus-

valelinnoitteet, valesulutteet, liikenteen

mutta työosastoja on oltava vale-, vara- ja

tajaa ohjataan etenemään meidän kan-

säännöstely sekä useammalle reitille ha-

vaihtotukikohdissa, ja niihin on ajettava

nalta edulliseen asemaan, minkä jälkeen

jauttaminen ja valemaalit sekä -tukikohdat

kulku-urat kuten varsinaisiin tukikohtiin.

vihollista tuhotaan koko taistelualueella

pitää suunnitella ja rakentaa suuritöisyy-

Puolustuskeskuksen etupuolelle tulisi lä-

samanaikaisesti. Vihollisen tiedustelu ky-

destään huolimatta. Meidän pitää onnistua

hettää ainakin yksi jääkärijoukkue tuot-

kenee havaitsemaan ehkä pääosan valmis-

tässä harhauttamistoiminnassa, koska sil-

tamaan tappioita etenevälle viholliselle

teluistamme, minkä vuoksi naamiointi ja

loin joukkomme on paremmassa suojassa

väijytyksin ja tuliylläköin joko joukkueen

Eversti evp Heikki Hiltula: Maavoimien taistelu 2015: Telakuorma-autoilla varustetun jääkärikomppanian organisaatio ja taistelutapa

POHJANPOIKA LIITE

tai ryhmän voimin. Joukkue tuhoaa sopivia
vihollisen kohteita myös epäsuoralla tulella tai joukkueen nopein iskuin. Toiminta
puolustuksessakaan ei saa olla passiivista
odottelua eikä jäykän torjuvaa.
Taisteluosaston iskuvoiman muodostavat
jääkärikomppaniat.

Jääkärikomppanian

päätehtävä hyökkäyksessä on lyödä vihollinen yksin tai yhdessä taisteluosaston muiden joukkojen kanssa. Olennaista
hyökkäyksessä ei ole alueiden valtaaminen
vaan tappioiden tuottaminen tuhoamisalueella oleville vihollisille. Komppanian
jääkärijoukkueet on pyrittävä suuntaamaan useasta suunnasta ja keskittämään
vaikutus tuhoamisalueelle ajallisesti ja/tai
paikallisesti. Hyökkäyksen suuntaaminen
useasta suunnasta mahdollistaa yllätyksen
ja hidastaa vihollisen vastatoimenpiteitä.
Jääkärikomppania voi jättäytyä vihollisen
selustaan ja hyökätä laajalla alueella joko
komppaniana tai joukkueittain. Tällaisen
hyökkäyksen valmisteluvaiheessa jääkä-

Tulenjohdon Maalinpaikantamislaite 15.

rikomppania voidaan ryhmittää pääosin
varsinaisen vastuualueensa ulkopuolelle
lähtöalueelleen. Suojaa on haettava perusteellisesta naamioinnista, hajaryhmityksestä ja/tai tukeutumalla rakennettujen
alueiden tarjoamaan suojaan. Yllättäen
hyökkäysalueelle siirtyvä komppania iskee
vihollisen tuliasemiin, johtamispaikkoihin,
huoltoon tai polttoaine- ja ampumatarvikekuljetuksiin. Tehtävän suoritettuaan
komppania irtautuu maastoitse koossa tai
joukkueittain taisteluosaston yhteyteen.
Jääkärikomppanian toiminnan onnistuminen edellyttää hyvin toteutettuja hyökkäysvalmisteluja ja hyvää tilannekuvaa pää-

Rynnäkkökivääri 7,62 RK 62 M. M-versiossa on teleskooppiperä, punapistetähtäin / kiväärikaukoputki / valonvahvistintähtäin ja lisäadapteri taktista valaisinta / laserosoitinta varten.
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töksenteon pohjaksi.
Uutta taistelutapaa kehitetään edelleen.
Meillä on koulutusohjeiden luonnokset,
mutta käytössä ei ole vielä virallisia ohjesääntöjä. Uusi taistelutapa vaatii joukoilta
oma-aloitteellisuutta sekä sitkeyttä. Erityisesti johtajilta vaaditaan rautaista ammattitaitoa, nopeaa päätöksentekokykyä
ja aktiivisuutta. Uudessa taistelutavassa
päällikön ja varapäällikön osaamisvaatimuksia voidaan verrata vanhan pataljoonan komentajalta vaadittavaan osaamiseen. Vastaavasti joukkueenjohtajan ja
varajohtajan osaamisen on oltava lähellä

Esimerkki MATI -päätelaitteesta
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nykyisten päälliköiden osaamistasoa. Riit-

nykyiset lyhyet kertausharjoituspätkät ei-

riryhmään asti, koko osastolle maastokel-

tääkö 5½ tai 11½ kuukauden varusmies-

vät mahdollista reserviläisten taitotason

poiset kesät talvet liikkuvat ajoneuvot ja

ten koulutusaika tarvittavan koulutustason

nostamista osaamis-tasolle.

tehokkaat tulivoimaiset aseet. Vihollinen

saavuttamiseksi. Onko taidot hiottu sekä

on panssaroitu ja sillä on ehdoton ilmayli-

kesä- että talvitaisteluja varten. Kertaus-

Uusi taistelutapa vaatii onnistuakseen hy-

voima, siksi joukkojen panssarintorjunta-

harjoitusten vuosikausien laiminlyönti ja

vät viestiyhteydet taisteluosastosta jääkä-

ja erityisesti ilmatorjuntakyky olisi oltava
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ehdottomasti kunnossa. Puolustusvoimat

Tästä puolustusvoimien rahan niukkuudes-

on alueellisille joukoille kehittänyt hyvät

ta vastaa Suomen hallitus ja eduskunta.

organisaatiot ja toimivan taktiikan sekä

Henkilökohtaisesti annettu suullinen
käsky on edelleen johtamisen perusta ja
päätapa.

taistelutekniikan, mutta välineistä on huutava pula. Näillä budjettivaroilla alueellisia
joukkoja ei saada kunnolla varustettua.
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