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Kesän korvilla kuumenee ilmojen 

lisäksi keskustelu Suomen liittou-

tumisesta. Mediat ovat pursunneet 

erilaisia Nato-selvityksiä ja mielipide-

kyselyitä. Reserviläisliiton tutkimuk-

sessa Nato-kannattajien määrä oli 41 

% ja Reserviupseeriliiton vastaavassa 

tutkimuksessa reilut 52 %. MTS:n tut-

kimuksessa 58 % kansasta oli jäse-

nyyttä vastaan. 

Toinen vauhkoontumisen aihe ovat 

olleet yhteisharjoitukset yhdysvalta-

laisten kanssa Suomen maaperällä. 

Muutama panssaroitu miehistönkulje-

tusajoneuvo, jokunen kansalliskaartin 

F-15-hävittäjä ja rannikkopuolustus-

harjoitus ovat kirvoittaneet melkoisen 

yliampuvia otsikoita sekä tarkoituk-

sellisesti että puhtaasti toimittajien 

tietämättömyyttä.

Maanpuolustus puhuttaa ja siitä on 

jokaisella mielipide. Se on toki hyvä. 

Asia on niin tärkeä. Puolustusvoimil-

lahan on edessään jälleen merkittä-

viä kalustohankintoja niin meri- kuin 

ilmavoimillekin. Tour de Sky -lento-

näytöksessä Kuopiossa 18. — 19.6. 

esittäytyivät kaikki Suomen hävittä-

jäehdokkaat. Eniten olivat satsanneet 

Ruotsi ja Englanti, jotka olivat len-

nättäneet paikalle omat tarjokkaan-

sa, eli JAS 39 Gripenin ja Eurofighter 

Typhoonin. Piskuinen Suomi saa olla 

taas hetken suurten ja mahtavien huo-

mion keskipisteenä.

Meillä maakunnan tasolla on puhuttu 

eniten Hiukkavaaran ampumaradois-

ta. Itsekin hieman ihmettelen puo-

lustusvoimien toimintatapaa: ensin 

kannustetaan hakemaan reserviläis-

ten ampumamestaruuskisoja ja sit-

ten käytännössä pelkällä ilmoitusme-

nettelyllä todetaan, että osa radoista 

suljetaan parin viikon varoitusajalla. 

Kisat siis saatiin ja menetettiin.

Pääkirjoitus

Kun vapaaehtoiselta maanpuolustus-

väeltä ollaan vaatimassa yhteistyö-

kykyä, pitäisi sellaista löytyä myös 

siltä suuremmalta taholta. Ampuma-

toiminta Hiukkavaarassa ei kosketa 

vain meitä, vaan myös toisen tärkeän 

viranomaisen, eli poliisin, harjoittelu-

mahdollisuudet kapenevat. Oliko ky-

seessä huono pelisilmä, ylenkatsomi-

nen vai kulissien takainen politikointi, 

mene ja tiedä. Tosiasia kuitenkin on, 

että tästä ei jäänyt kenellekään hyvä 

maku.

Ansioituneet on jälleen palkittu ja 

ylennetty. Omasta puolestani onnitte-

len kaikkia teitä, joille jokin huomion-

osoitus osui kohdalle. Yhdistysten 

johtohenkilöitä haluan vielä muistut-

taa siitä, että palkitseminen on teidän 

tehtävänne. Huomioikaa kerhojenne 

aktiiveja. Se on halpa kannustin ja ta-

poja on monia.

Sampo Puoskari
Puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri
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Maanpuolustunaisia  
Vattaja-jotoksella

”… Kompassit 2kpl, tsek! Karttalaukku 1kpl, tsek! Saha, 
tsek! Lyijykynä 1kpl, tsek! Värikynät, tsek! Mihin ihmeeseen  
värikyniä tarvitaan maastojotoksella?”

Teksti: Anu Keränen, varapuheenjohtaja, Maanpuolustusnaisten liiton Pohjois-Pohjanmaan piiri
Kuvat: Pirkko Mattila

         Lakeuden Hellapolliisit valmiina 
jotokselle. Vas. Pirkko Mattila, Terttu Kuk-
kula, Meri-Tuuli Lanteri ja Anu Keränen

Näitä, ja muitakin jotoksella käyttöön 

tulevia varusteita koottiin eri puolilla 

Pohjois-Pohjanmaata, kun Lakeuden 

Hellapolliisit vahvistettuna yhdellä 

kuusamolaisella valmistautuivat ensi 

kertaa jotokselle. Oulun seudulta osal-

listui jotokselle myös tyylikäs Lakeu-

den Leidit –partio. Osallistujilla oli ko-

kemusta jotoksen järjestämisestä vuosi 

sitten, mutta kisaamassa kaikki olivat 

ensimmäistä kertaa. 

Maanpuolustusnaisten liiton valtakun-

nallinen Vattaja -jotos pidettiin 14.-

15.5. Lohtajan Vattajan ampuma- ja 

harjoitusalueella Keski-Pohjanmaan 

piirin järjestämänä. Tänä vuonna jo-

toksen teema oli ”Vuosikerta”, jon-

ka tiimoilta Hellapolliisit varustettiin 

asianmukaisesti ikävuoden mukaisella 

esiliinalla. Essun taskuista olikin hyötyä 

jotospäivien aikana. 

Monipuolisia tehtävärasteja

Jotoksella kisaili 34 partiota eri puo-

lilta Suomea monipuolisten tehtävien 

parissa. Ennen kisaa partionjohtajan 

puhelin sinetöitiin pussiin, jotta kisas-

sa rehdisti vältyttiin Googlen käyttä-

miseltä; muut puhelimet jätettiin pois 

matkasta. Osa tehtävistä pisteytettiin 

ajankäytön perusteella, osa suorituk-

sen tarkkuuden perusteella ja osa 

puhtaan osaamisen pohjalta. Suun-

nistustaito oli perusedellytys jotok-

sella selviytymiselle. Hellapolliiseista 

vahvin suunnistaja oli Pirkko, joka ko-

keneimpana ohjasi partion metsien, 

taimikoiden ja hiekkaharjujen läpi su-

juvasti rastilta toiselle. Kuuluisa Vatta-

jan ranta jäi kuitenkin näkemättä am-

pumaharjoituksen vuoksi. 

Suunnistamisen lisäksi partiot pääsi-

vät mm. etsimään telamiinaa hiekasta, 

kiehauttamaan pikapikaa 0,5l vettä, 

tunnistamaan eläinten jälkiä, arvioi-

maan etäisyyksiä ja pinta-aloja, hoita-

maan nilkan nyrjähdyksen ensiavun, 

sekä tunnistamaan luontoaiheita ja 

turvallisuuteen liittyviä kansainvälisiä 

symboleja. Ilahduttavaa oli reserviläis-

järjestöjen ja MPK:n vapaaehtoisten 

yhteinen työpanos rastijärjestelyissä. 

Lopputuloksissa ensikertalaisten sijoi-

tukset olivat 16 ja 25. Jouko Liikasen 

ottamia toiminnallisia tilannekuvia on 

katseltavissa Facebookissa, avoimella 

JOTOS Vattaja 2016 -sivulla. 

Jotoksen reipas yhteishenki ¬jätti jäl-

jen - tätä on saatava lisää ! Ensi vuonna 

Maanpuolustusnaisten liiton valtakun-

nallinen jotos järjestetään Kyröskos-

kella Pirkanmaalla. Ja ainakin Lakeuden 

Hellapolliisit ovat jälleen mukana.





Aluetoimiston tehtävistä kenties ko-

konaisuudessaan vaikuttavimmat ovat 

paikallispuolustukseen painottuva 

operatiivinen suunnittelu, asevelvol-

lisuusasioiden hoito ja niihin liittyvä 

päätöksenteko sekä maanpuolustus-

työ. 

Työ rytmittyy vuosikiertoon pääsään-

töisesti siten, että ensimmäisenä 

vuosineljänneksenä tehdään kutsun-

tavalmisteluja, toteutetaan yhteistoi-

minnassa aluehallintovirastojen kans-

sa alueellinen maanpuolustuskurssi 

sekä koulutetaan kertaus- ja vapaaeh-

toisissa harjoituksissa omaan organi-

saatioon kuuluvia sodanajan joukkoja. 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
aluetoimiston kuulumisia 

Toisella vuosineljänneksellä toistuvat 

kaikki edellä mainitut pl. alueellinen 

maanpuolustuskurssi, mutta tekemistä 

täydentää viikonloppuisin Maanpuo-

lustuskoulutusyhdistyksen tukeminen 

harjoituksissa, ylennysten valmistelut, 

toiminnan ja resurssien suunnittelu ja 

osa jopa lomailee. 

Kolmannella vuosineljänneksellä arjen 

tekemistä hallitsevat voimakkaasti kut-

suntojen toteuttaminen, operatiivinen 

suunnittelu ja lomat. 

Viimeisellä vuosineljänneksellä hal-

litsee tekemistä edelleen kutsunnat, 

ylennysten valmistelut, alueellisten 

Teksti: Evl Kimmo Rajala, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston päällikkö

maanpuolustuskurssien jatko- tai eri-

koiskurssit sekä operatiivinen suunnit-

telu. 

Jokaisella vuosineljänneksellä teh-

dään myös Kainuun prikaatin tulosyk-

siköiden arkeen liittyviä tehtäviä, sekä 

aluetoimiston arkiseen aherrukseen 

kuuluvia tehtäviä. Näitä ovat mm. ase-

velvollisuusasioihin liittyvä runsas 

päätöksenteko, joukkojen käskeminen 

kertausharjoituksiin, suosituskirjei-

den lähettäminen puolustusvoimi-

en vapaaehtoisiin harjoituksiin sekä 

Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä 

tilattuihin harjoituksiin. Tähän arkisen 

aherruksen kokonaisuuteen kuuluvat 



           Pohjois-Pohjanmaan taistelijoita 
kohdistamassa aseitaan Lohtajalla PAU-
HA2016-harjoituksessa 22.4.2016.

PAUHA2016-harjoitus tarjosi erinomais-
en mahdollisuuden harjoituttaa jouk-
kojamme ja samalla tutustua eteläisen 
naapurimme Pohjanmaan aluetoimiston 
toimintaympäristöön, henkilöstöön ja 
vapaaehtoiseen maanpuolustusväkeen.  
Kuva: Timo Koljonen

Teksti: Evl Kimmo Rajala, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston päällikkö

myös henkilöiden varaaminen yritys-

ten ja yhteisöjen kriisiajan käyttöön, 

viranomaisyhteistyö ja laadukas asia-

kaspalvelu sekä runsas maanpuolus-

tustyö erilaisissa tilaisuuksissa vaih-

televilla vastuilla. Maanpuolustustyö 

maakunnissa painottuu tunnetusti voi-

makkaasti arki-iltoihin ja viikonloppui-

hin.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun  

aluetoimisto keväältä kohti syksyä

Kuluvan vuoden keväällä työtä ovat 

leimanneet, edellä mainittujen asioi-

den lisäksi, naisten valintatilaisuudet 

vapaaehtoiseen asepalvelukseen, kut-

suntalääkärien koulutustilaisuus, alue-

toimiston järjestämät tarkastukset, 

useat sotilashautajaiset sekä maan-

puolustusseminaari ja lukuisat ter-

vehdykset eri tilaisuuksissa. Oulussa 

järjestetty kansallisen veteraanipäivän 

pääjuhla, jonka järjestelyitä Puolustus-

voimat tuki, sai iloksemme kiitettävää 

palautetta.

Harjoituksien osalta mainittakoon 

lukuisat operatiiviset harjoitukset, 

alueemme suurin Pohjois-Pohjan-

maan koulutus- ja tukiyksiköltä tilattu 

HIUKKA - harjoitus, kaksi paikallispa-

taljoonan tehtäväkohtaista kertaushar-

joitusta ja tulevan suuren paikallis-

puolustusharjoituksen suunnittelutyö. 

Pidettyjen harjoitusten ja toiminnasta 

saadun palautteen perusteella voidaan 

todeta, että paikallispuolustuskonsepti 

on jalkautunut maakuntamme alueelle. 

Kevään kiireisimmät hetket ovat ta-

kanapäin hyvin tuloksin. Valmistau-

dumme heinäkuun saapumiserän 

palveluksen aloittamiseen liittyviin 

järjestelyihin, lomiin sekä alkavaan 

kutsuntakierrokseen syksyllä. Kutsun-

nat tänä vuonna käsittävät noin 3500 

kutsuntapäätöstä 66 tilaisuudessa 33 

paikkakunnalla ja kaiken kaikkiaan 

noin 20 000 ajettua kilometriä. 

Valmistelussa aluetoimistolla on myös 

syksyn rosvopaistitilaisuus, intti tutuk-

si tapahtumia maakuntamme koului-

hin ja evp - upseerien info-tilaisuus. 

Hiukkavaaran esikuntarakennuksen 

remontti etenee vauhdikkaasti ja val-

mistaudumme siirtymään uusiin toimi-

tiloihimme kesän kuluessa.

Kuluva vuosi tulee olemaan yhtä työn-

täyteinen kuin edellinen vuosi. Laa-

dukkuutta aluetoimistossa edustaakin 

parhaiten kenties se, miten näin pie-

nellä henkilöstömäärällä kyetään te-

kemään työtä näin paljon, kattavasti ja 

vähin kustannuksin.

           Aluetoimisto laskemassa seppelettä 
Oulun Intiön hautausmaalla 4.6.2016.  
Kuva: Jari Maljanen



           Pohjois-Pohjanmaan senioriupsee-

rit päättivät perustaa oman alaosastonsa 

reserviläishuoneistolla pidetyssä tilaisuu-

dessa.
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Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeri-

piiri ry:n toiminta-alueelle on perus-

tettu uusi osasto Pohjois-Pohjanmaan 

Senioriupseerit (PPSU). PPSU on piirin 

reserviupseerikerhojen kaikkien seni-

orijäsenten yhteinen osasto jolla on 

omat hyväksytyt sääntönsä. 

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupsee-

rien tarkoituksena on toimia 60 vuotta 

täyttäneiden reserviupseerien aatteel-

lisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä 

ja edistää kokonaisturvallisuutta. PPSU 

järjestää ja tukee maanpuolustushen-

kistä toimintaa sekä vaalii reserviup-

seeripe-rinteitä. 

Tarkoituksen ja tavoitteiden toteut-

tamisen keskeisiä elementtejä ovat 

kokoukset sekä esitelmä- ja luento-

tilaisuudet, maanpuolustusaiheiset 

tapahtumat ja retket, terveyttä ja kun-

toilua edistävä toiminta, veteraanien 

ja reserviupseerien perinteiden vaali-

minen, asiantuntija-tehtävät, kunnian-

osoitukset, palkitsemiset ja huomioin-

ti, kulttuuritapahtumat ja Upseerimaja 

Rokulin toimintaan osallistuminen.

Jäseneksi on helppo liittyä

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupsee-

rien toimintaan voivat osallistua kaikki 

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeri-

piiri ry:n jäsenkerhojen 60 vuotta täyt-

täneet jäsenet. PPSU:n jäsenet jatkavat 

omien reserviupseerikerhojensa jäse-

ninä, eikä PPSU:lla ole erillistä jäsen-

maksua.

Jäseneksi voi liittyä jo nyt ilmoitta-

malla Oulun Reserviupseerikerho ry:n 

jäsenupseerille tai sihteerille vaikka 

puhelimella tai viestillä halukkuutensa 

osallistua PPSU:n toimintaan. Yhteys-

tiedot löytyvät osoitteesta www.oruk.fi.

Tiedottaminen

Kaikki PPSU:n jäsenille suunnattu tie-

dottaminen tapahtuu ensisijaisesti 

sähköpostilla. Käytössä on myös ajoit-

tain perinteinen kirje sekä upseeriker-

hojen nettisivut, oma Facebook sivu, 

Pohjanpoika ja tarvittaessa voidaan 

käyttää tekstiviestejä niiden osalta, 

joilla ei ole sähköpostia käytettävissä.

PPSU:n toiminta käynnistyy kutsun-

noilla

Lähiaikoina järjestettävät PPSU:n kut-

sunnat kokoavat Pohjois-Pohjanmaan 

Reserviupseeripiirin senioriupsee-

rit yhteiseen käynnistyskokoukseen, 

jossa osastolle valitaan ensimmäinen 

johtokunta käynnistämään varsinaista 

toimintaa. PPSU:n valmistelevassa toi-

mikun-nassa ovat toimineet koollekut-

sujana majuri (res) Juhani Niva ja mui-

na jäseninä majuri (res) Kari Ahokas, 

majuri (res) Markku Holopainen ja ma-

juri (res) Esko Junno. Juridisesti PPSU 

toimii Oulun Reserviupseerikerho ry:n 

(ORUK) alaisena osastona.  

Pohjois-Pohjanmaan  
Senioriupseerit 
– Uusi senioriosasto 60 vuotta  
täyttäneille reserviupseereille

Teksti: Esko Junno  
Kuva: Sampo Puoskari

http://www.oruk.fi
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Viralliset M05 tuotteet 
saatavana Inttistoresta 26. syyskuuta alkaen

Nyt se tulee!

inttistore.fi, Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 Helsinki, 
puh. 09 4056 2014, ma-pe 10-18, la 10-15
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Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiirien ensimmäiset 
Vuoden Reserviläinen ja Vuoden Reserviupseeri -tunnus-
tukset vuoden 2015 osalta myönnettiin Kempeleen reser-
viläiset-RAU ry:tä edustavalle vääpeli Kari Pentille sekä 
Oulun Reserviupseerikerho ry:tä edustavalle yliluutnantti 
Petteri Närälle.

Kari Pentti on kunnostautunut erityisesti reserviläislii-
kunnan edistäjänä oman kerhonsa ja koko piirin alueella. 
Petteri Närä on puolestaan nostanut kerhonsa Suomen 
kolmanneksi suurimmaksi reserviupseerikerhoksi ja yl-
läpitänyt aktiivista yhteistoimintaa eri maanpuolustusjär-
jestöihin.

Vuoden 2015   
Reserviläinen ja Reserviupseeri

Teksti: Sampo Puoskari
Kuvat: Ari Vuolteenaho



Olemme upseereja Suomen kolman-

neksi suurimmassa upseerikerhossa 

ja tietysti muita parempia sekä kaiken 

yläpuolella. Me emme tarvitse ketään 

kumppaneita, vaan selviämme kaikes-

ta omin voimin ja avuin. Olen kuullut 

vuosien saatossa useita esimerkkejä 

siitä, kuinka reserviupseerikerhot ovat 

olleet jopa niin ylhäisiä, ettei jäseneksi 

ole hyväksytty vasta reserviin päässei-

tä nuoria upseereja. Ei varmaankaan 

ole karisma riittänyt ja olisi vain tuonut 

liikaa uusia ideoita ja tuulia perintei-

siin jumiutuneeseen herrakerhoon.

 Mielenkiintoista on, kuinka kerhot 

ovat voineet toimia ja mistä jäseniä on 

kuitenkin yhdistystoimintaa riittänyt. 

Ymmärtämys ei nykyaikana enää riitä 

siihen, että pyöritään vain oman navan 

ympärillä eikä oteta huomioon kaikkea 

kilpailevaa toimintaa, jota on nykyään 

tarjolla entistä enemmän. Olen itse 

huomannut, että kaikista hedelmälli-

simmät tapahtumat olemme pystyneet 

järjestämään yhteistyössä muiden 

alueen reserviläisjärjestöjen kanssa. 

Viime vuosien parhaimpana esimerkki-

nä katson jo useita vuosia yhteistyössä 

alueen reserviupseerikerhojen ja -pii-

rin sekä RUL:n kanssa järjestetty Vän-

rikkipäivä. Se on koukuttanut vänrikke-

jä Pohjois-Pohjanmaan alueelta vuosi 

toisen perään 45-60 henkeä joka vuosi 

syksyiseen harjoitukseen Hiukkavaa-

rassa. Harjoitusvahvuus kouluttajineen 

on noussut parhaimpina vuosin jopa 

lähelle 80 henkeä. Tämä harjoitus on 

niin massiivinen, että yksin sen järjes-

täminen olisi ollut liian suuri ponnistus 

eli täysin mahdotonta. Kiitos hyvän or-

ganisaation, järjestämme sen jälleen 

tänä vuonna.

Yhteistyössä  
on voimaa

Teksti: Ari Vuolteenaho 
Oulun Reserviupseerikerho 

Puheenjohtaja
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Olemme tehneet yhteistyötä myös soti-

lassoittokunnan konserttien järjestämi-

sessä ja urheilutapahtumissa - ammun-

taa unohtamatta. Lakeus Cup on todella 

hyvä esimerkki hyvin järjestetystä am-

munnan cup-tapahtumasta, joka tuo 

joukkueita laajalta koko piirin alueelta 

kilpailemaan tuosta viiden osakilpailun 

voitosta, jossa ratkaisee nimenomaan 

reserviläisjärjestöjen joukkueiden yh-

teistulos. Kun kisaan saapuu jopa 40 

henkeä ja joukkueita kymmenkunta, 

voidaan puhua jo ammunnan superta-

pahtumasta alueella. Tämän tapahtu-

man järjestäjinä ovat toimineet hyvässä 

yhteistyössä alueen reserviläisjärjestöt 

järjestämällä osakilpailuja vuorollaan. 

Olemme saaneet nauttia hienosta yh-

teishengestä pienen kisapaineen alla, 

ja kuten viimeisimmässä osakilpailussa, 

myös hienosta säästä. Yhteistyö ei rajoi-

tu pelkästään kilpailujen järjestämiseen, 

vaan myös ammuntaharjoitukseemme 

ovat tervetulleita muiden reserviläisjär-

jestöjen jäsenet. 

Teemme yhteistyötä yli järjestöjen rajo-

jen joka vuotisessa sotaveteraanikeräyk-

sessä, jossa toimimme lähinnä kuljettaji-

na varusmiehille keräyspaikolle. 

Tämän vuoden uutuutena Oulun Reser-

viupseerikerho järjestää yhdessä Pohjan 

Pioneerikillan kanssa Hiukkavaarassa re-

serviläisten perhepäivän, jossa on mu-

kavaa toimintaa perheen pienimmille 

ja miksei myös varttuneemmalle väel-

le. Emme ole varjelleet perinteitäkään 

pelkästään oman kerhon sisälle, vaan 

avasimme sotaveteraanien talkoilla pian 

sodan jälkeen tekemän Upseerimaja Ro-

kulin veljesjärjestöjen ja muiden yhteis-

työkumppaneiden käyttöön jo vuosia 

sitten.

Mielestäni näin toimii nykyaikainen re-

serviupseerikerho katsoen tulevaisuu-

teen ja kehittäen toimintaansa niin, että 

mahdollisimman monelle jäsenellemme 

on entistä enemmän mielenkiintoista 

toimintaa. Yhteistyö MPK:n kanssa har-

joitusten ja kurssien järjestämises-

sä on ollut ensisijaisen tärkeää. Siksi 

varmaankin moni jäsenemme ja var-

sinkin hallituksessa vaikuttavat, ovat 

allekirjoittaneet sitoumuksen MPK:n 

KOTU-yksikköön. Ei unohdeta, että 

yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotta kaik-

ki harjoituksemme ja kurssimme on-

nistuvat, on tietysti puolustusvoimat. 

Olemme yhteistyössä Pohjois-Pohjan-

maan ja Kainuun aluetoimiston kans-

sa järjestäneet monta tapahtumaa ja 

voikin sanoa, että ilman aluetoimiston 

apua moni tapahtuma olisi jäänyt to-

teutumatta. 

Tästä voi huomata, kuinka moninai-

sesti teemme yhteistyötä alueen yh-

teistyökumppaneiden kanssa ja ilolla 

voin todeta, että yhteistyö on syventy-

nyt vuosien varrella. Meillä kaikilla on 

varmaakin yhteinen tavoite ja olemme 

yhdessä Suomen reserviläisten asialla. 
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Kuntokortti

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

Reserviläisliikunnan yksi keskei-
nen tehtävä on ylläpitää ja kehittää 
jäsenistönsä maanpuolustustaito-

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

Oruk kannustaa jäseniään 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 suurmestariluokan mitalilla.

Kerhon ampumavuorot 
Hiukkavaarassa

Kerho järjestää ohjattuja ampuma-
vuoroja sekä pistooli- että kivääri-
radoilla. Jäsenillä on mahdollisuus 
käyttää omia tai kerhon aseita.

Ampumavuorot sekä tarkemmat 
ohjeet ammuntakäytännöistä löy-
dät yhdistyksen verkkosivuilta 
osoitteesta  www.oruk.fi

Lisätietoja:   
matti.kuonanoja@oruk.fi

Tervetuloa mukaan!
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Hallitus 2016

Puheenjohtaja   Ari Vuolteenaho  p. 044 5446202 
Varapuheenjohtaja   Jarmo Korhonen  p. 050 3306579 
Sihteeri    Esko Junno   p. 050 4477777 
Talousupseeri   Markku Hentilä  p. 040 5017 699 
Harjoitusupseeri   Mika Kivelä   p. 050 3869333 
Ampumaupseeri   Sampo Mattila  p. 040 5373211 
Urheilu-upseeri   Visa Björn   p. 040 4100740 
Kerhoupseeri   Ane Ahnger   p. 040 5561130 
Perinneupseeri   Perttu Määttä  p. 044 2746545 
Lippu-upseeri   Jari Maljanen  p. 0500 694854 
Nuoriso- ja jäsenupseeri  Tuomas Lipponen  p. 041 4627740

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi
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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/
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Kesää 
odotellessa

Teksti: Pasi Virta 
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö

Lähes neljä kuukautta uudessa tehtä-

vässä ja ensimmäinen HIUKKA -harjoi-

tus on takana. Taas voisi lappalaisen 

sanoin todeta, että ”ei voi pelkästään 

moittia”. Ihan mahtava homma, kun-

han vain ehtisi tekemään kaikki hom-

mat, mitä tarvitsee. Eräs kollegani to-

sin edellisessä tehtävässä totesi, että 

tule minun konttoriini, jos on kiirettä. 

Toisin sanoen asiat pitää laittaa tär-

keysjärjestykseen ja sen jälkeen al-

kaa toisesta laidasta niitä tekemään. 

Meillä oli kokonaisuutena todella hie-

nosti onnistunut HIUKKA -harjoitus 

toukokuun puolen välin jälkeen. Har-

joitukseen osallistuneet noin 250 va-

paehtoista antoivat palautteena har-

joituksesta kokonaiskeskiarvoksi 4,6 

viisiportaisella asteikolla. Saimme val-

takunnallista medianäkyvyyttä YLE:n 

radiokanavalla ja Kalevan toimitus oli 

tekemässä meistä juttua lähes kaksi 

tuntia. Seuraavan päivän Kalevassa oli-

kin sitten useilla valokuvilla höystetty 

erittäin maanpuolustushenkinen koko 

aukeaman kirjoitus. Toki harjoituk-

sesta jäi tälläkin kertaa parannettavia 

asioita, joita kurssin johtajien kanssa 

keräsimme harjoituksen jälkeisessä 

palautetilaisuudessa. Toivottavasti ke-

hittämisideamme tulevat näkymään 

harjoitukseen osallistujille ensi vuo-

den HIUKKA -harjoituksessa.

Kevään kuluessa saimme uutta tie-

toa Hiukkavaaran ratojen käytettä-

vyydestä ja lopputuloksena oli, että 

KAIPR joutui laittamaan turvallisuus-

syistä käyttökieltoon viisi eri rataa 

(radat 3B, 4, 5, 6, ja 7) 30.5.2016 al-

kaen. Uskomme kuitenkin, että radat 

saadaan ampumaseurojen toimesta 

vielä tämän vuoden aikana kunnos-

tettua niin, että niillä voidaan jatkos-

sa ampua. 

Hiukkavaaran ampumaratoihin liit-

tyen laadin jo 13.5.2016 MPK:n lau-
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”Tehdään  
turvallisuutta  

yhdessä”

sunnon Pohjois-Pohjanmaan 2.vai-

hemaakuntakaavan ehdotukseen. 

Hiukkavaaran radathan ovat varmasti 

käytössä, niin kauan kuin puolustusvoi-

mat niitä tarvitsee. Maakuntakaavahan 

tähtää pitkälle tulevaisuuteen ja maa-

kuntakaavassa Hiukkavaaran ampu-

marata-alue on merkitty pv:n alueeksi, 

mutta siihen tarvittaisiin myös merkin-

tä ampumarata-alue, jolloin se säilyisi 

sellaisena senkin jälkeen, jos pv joskus 

poistuu alueelta.

Ohessa muutamia otteita laatimastani 

lausunnosta. Kyseisessä Pohjois-Poh-

janmaan 2.vaihemaakuntakaavan eh-

dotuksessa todetaan ampumaratoja 

koskien seuraavaa: ”Ampumaratatoi-

mintojen jatkuvuutta uhkaa myös vä-

estön ja harrastajien väheneminen 

useilla sijaintipaikkakunnilla. Väestön 

viime vuosikymmeninä tapahtunut 

keskittyminen on johtanut ammunta-

tarpeiden kasvuun Oulun seudulla”. 

Toisin sanoen Hiukkavaaran kaltaisen 

rata-alueen merkitys tulee entisestään 

korostumaan. Hiukkavaaran ampuma-

radat ovat kaikkien kaupunkilaisten 

näkökulmasta keskeisellä alueella. 

Tiedossa ei ole ainuttakaan vahinkoa 

aiheuttanutta tapahtumaa. Meluon-

gelma, joka kohdistuu Hönttämäen ja 

Valkeisjärven suuntaan on mahdollista 

pienentää säädösten mukaiseksi riit-

tävillä suojausrakenteilla. Oulun lähi-

alueelle kukaan ei pysty rahoittamaan 

niin paljon ratoja, kun käyttäjäkunta 

niitä tulevaisuudessa tarvitsee, koska 

yhdelläkään rata-alueella ei voida am-

pua ympärivuotisesti sääoloista joh-

tuen. Käytännössä ammunnan harjoit-

telu on mahdollista tehokkaasti noin 

kuuden kuukauden ajan, koska pimeys 

ja pakkanen rajoittavat erittäin paljon 

toimintaa. 



Pohjan 
Maanpuolustuksen 
Tukiyhdistys 

Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyh-

distyksen tarkoituksena on tukea ta-

loudellisesti Pohjois-Pohjanmaalla 

vapaaehtoista maanpuolustustyötä. 

Kohteina ovat olleet Pohjanpoika-lehti, 

reserviläispiirien ja -kerhojen toiminta, 

muu vapaaehtoinen maanpuolustus-

työ. Veteraanien tukeminen erilaisten 

tilaisuuksien järjestämisellä on ollut 

yhdistyksen yksi toimintamuoto.

Taloudellisesti huomattavin tukemme 

on kohdistunut viime vuoden aikana 

Pohjanpoika-lehden julkaisemiseen. 

Lehti uudistui vuonna 2013 siirtymällä 

ensimmäisenä piirilehtenä koko Suo-

messa internetpohjaiseksi. Aikaisem-

min Pohjanpoika-lehti ilmestyi neljä 

kertaa vuodessa kahdeksansivuisena 

tabloidina. Uudistus on aiheuttanut 

laajaa kiinnostusta myös muissa re-

serviläispiireissä. Palaute on ollut 

poikkeuksetta kiitettävää. Erityisesti 

nettilehden rajoittamaton jakelu on 

avannut aivan uusia mahdollisuuksia. 

Lukijakontaktit ovat moninkertaistu-

neet ja tukijoidemme sekä vapaaeh-

toisen maanpuolustustyön tunnettuus 

Teksti: Kari Ahokas, puheenjohtaja
Kuvat: Sampo Puoskari

kasvanut merkittävästi. Kyseessä on 

maakuntamme ainoa kokonaisturval-

lisuutta käsittelevä lehti. Päämääränä 

on kehittää edelleen Pohjanpoika-leh-

teä sekä maanpuolustuksen tukijoiden 

edut että maanpuolustuksen saralla 

toimivien tarpeet huomioon ottaen.

Lehtiuudistus on vapauttanut resurs-

seja maanpuolustustyön muuhun 

toimintaan sekä veteraanityöhön. Tu-

kiyhdistys on järjestänyt vuosittain 

veteraanien joululounaan ja tukenut 

Pohjois-Pohjanmaan pohjoisten jo-

kialueiden veteraanien kirkkopäivää. 

Viime vuonna yhdistys järjesti yhteis-

Alustustensa jälkeen panelisteiksi siirtyneet Janne Kosonen, Tapio Peltomäki ja Jukka 
Sonninen vastailivat yleisön kiperiinkin kysymyksiin.



työssä eri tahojen kanssa maanpuo-

lustusväen itsenäisyyspäiväjuhlan. 

Onnistunut juhla antoi innostuksen 

järjestää juhla myös tulevina vuosina. 

Maanpuolustusseminaari

Tukiyhdistys on järjestänyt määrävuo-

sin maanpuolustusseminaarin tukijoil-

leen. Tämän vuotinen kokopäiväinen 

seminaari toteutettiin 11.5. Hiukkavaa-

rassa. Osallistujia oli nelisenkymmentä 

tukijaa ja maanpuolustusaktiivia. Jär-

jestelyistä vastasivat yhteistyössä puo-

lustusvoimien Pohjois-Pohjanmaan 

ja Kainuun aluetoimisto, MPK, maan-

Maanpuolustuseminaarin yleisö oli aktiivista ja kiitteli tapahtumaa jälkeenpäin.

puolustusjärjestöt ja sotilaskotisisaret. 

Aamupäivällä ammuttiin ysimillisillä ja 

iltapäivällä istuttiin seminaaria, jossa 

panelisteina alustivat puolustusvoimi-

en koulutuspäällikkö, prikaatikenraali 

Jukka Sonninen, MPK:n puheenjohtaja 

Tapio Peltomäki ja RUL:n toiminnan-

johtaja Janne Kosonen.

Tukiyhdistys oli esittänyt alustusten 

aiheiksi Sonniselle ”Koulutusnäkymiä, 

tulevaisuuden reserviläinen ja maan-

puolustustahto”, Peltomäelle ”MP-

K:n rooli turvallisuuskouluttajana” ja 

Kososelle ”Kokonaisturvallisuus RUL:n 

näkökulmasta”. Sonninen esitti, että 

koulutuksessa on ”valuvika” ja korosti 

koulutuksen painopisteen siirtämistä 

reserviläisten suuntaan sekä mahdol-

lisen sopimuksen tekemistä vapaaeh-

toisuudesta. 

Peltomäki kertoi MPK:n kouluttajaroo-

lin kasvaneen jo vuosien ajan ja ”par-

lamentaarisena” yhteisönä sillä on 

jatkossakin keskeinen merkitys koulut-

tajafoorumina sekä yhteiskunnallise-

na vaikuttajana. Kosonen korosti niin 

ikään vapaaehtoisuuden sitouttamis-

mallin rakentamista ja toteuttamista. 

Näin saataisiin siviiliosaaminen vielä 

nykyistäkin tehokkaammalla tavalla 



puolustusvoimien käyttöön. Kosonen 

painotti myös varttuneemman reservin 

merkitystä yhteiskunnan varautumi-

sen tarpeisiin sekä poikkeusolojen ti-

lanteen pitkittyessä vaihtohenkilöiksi.

Alustusten pohjalta käytiin keskuste-

lu, josta nostan esille pari asiaa. Lakia 

vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 

tarkistettaessa yhteiskunnan varau-

tuminen on syytä ottaa korostuneem-

min esille. Rekisterin yhteiskäyttö on 

perusteltua saada aikaan siviiliviran-

omaisten ja puolustusvoimien kesken 

etenkin reservin sijoittamattomien 

henkilöiden saamiseksi yhteiskunnan 

kokonaisturvallisuuden kannalta kes-

keisiin johto- ja toteuttamistehtäviin. 

Tunnustus 
merkittäville tukijoille

Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistys on 
ottanut käyttöönsä niin sanotun Tukikärp-
pä-ansiomitalin, joka voidaan myöntää tuki-
yhdistyksen kautta pitkään ja merkittävästi 
pohjoispohjalaista maanpuolustustyötä tu-
keneille henkilöille tai yhteisöille. Mitalina on 
Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiirien kultai-
nen ansiomitali, jonka nauhassa on kultainen 
kärppä.

...jatkoa edelliseltä sivulta.
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Jäsentiedot kuntoon 
Ota eAsiointi käyttöösi

Jokainen jäsen voi päivittää omat jäsentietonsa itse 

suoraan jäsenrekisteriin eAsiointipalvelun avulla. 

Palvelussa voi päivittää omia henkilötietoja, tarkas-

tella 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

Erittäin tärkeää!

Teksti: Markku Holopainen

mailto:jasenasiat%40rul.fi?subject=
mailto:jasenasiat%40reservilaisliitto.fi?subject=


Hiukka 2016   
kanttiinikurssi 

Hiukka 2016 -harjoituksessa  

20.-.22.5.2016 oli ensimmäistä ker-

taa mukana kanttiinikurssi. Puolustus-

voimien tilaama kurssi oli suunnattu 

Oulun sotilaskotiyhdistyksen jäsenille 

ja sillä olikin mukana yhdeksän inno-

Teksti: Tuija Matila
Kuvat: Sampo Puoskari

kasta miestä ja naista Oulun seudulta. 

Kurssiohjelmaan kuului monenlaista 

koulutusta sekä olennaisena osana so-

tilaskotipalveluiden tarjoaminen koko 

harjoituksen ajan osallistuville joukoil-

le. 

Monipuolista koulutusta

Tiiviin viikonlopun koulutustarjon-

nassa oli paljon uutta ja kiinnostavaa 

asiaa kurssilaisille. Mielenkiintoinen 

ilmasuojelukoulutus avasi silmät ja 
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sai pinnan alla kytemään innon oppia 

lisää. Aseenkäsittelykoulutus oli koko-

naisuutena omaa luokkaansa, ja kant-

tiinikurssilaiset pääsivät kokeilemaan 

sitä ihan uudella tavalla. Ensiapu- ja 

alkusammutustaidot taas ovat tärkeitä 

kaikille ja niitä on hyvä hioa aina tilai-

suuden tullen. Myös välineistön naa-

miointi on tärkeää ja vaatii harjoitusta. 

Kurssilaiset tutustuivat lisäksi oman 

yhdistyksen kalustoon. 

Seuraavaa suunnittelemaan

Harjoituksessa myydyt kahvit tehtiin 

kaasukäyttöisellä Teuva-keittimellä ja 

käsin suodattamalla. Myös paikalla ol-

lut myyntiauto käytiin läpi perusteel-

lisesti. Tästä on hyvä kehittää omaa 

toimintaa jatkossakin. Kanttiinikurssi ja 

koko harjoitus olivat mielenkiintoinen 

kattaus yhteistyötä monien erilaisten 

kurssien kanssa ja vierailevat koulut-

tajat saivat kiitosta. Kanttiiniteltalla 

Hiukka 2016   
kanttiinikurssi 

         Alkusammutusta harjoiteltiin tietysti 
myös käytännössä.

         Naamiointi on tärkeää myös 
sotilaskodille. Koulutusta kuunnellaan 
tarkkaavaisesti.

vallitsi viihtyisä tunnelma ja asiakkaita 

riitti. Ensimmäisen kurssin jälkeen on 

hyvä pysähtyä miettimään, miten toi-

mintaa voisi kehittää, mutta tällä po-

rukalla kurssi oli jo neitsytmatkallaan 

mitä parhain.
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Puolustusministeri Jussi Niinistö pitää juhlapuhetta.

Pohjan Jääkärikillan  

Pohjanloimu-tapahtuma 2016

Vuodesta 1995 alkaen Pohjan Prikaa-

tin kilta on järjestänyt veteraanien 

perinteitä kunnioittaen juhlallisen li-

punnostotilaisuuden kansallisena ve-

teraanipäivänä. Lipunnosto tapahtuu 

samassa paikassa, missä se tapahtui 

27.4.1945 Lapin sodan päättymisen 

kunniaksi siis kolmen valtakunnan ra-

japyykillä Kilpisjärvellä.

JR1:n miehet, killan perinnejoukkojen 

taistelijat, suorittivat sodan viimeiset 

taistelutehtävät Lapin sotaan liittyen 

Kilpisjärven maastossa työntäen sa-

malla viimeisetkin saksalaissotilaat 

valtakuntamme alueelta pois.

Vuosi sitten tehty Pohjan Prikaatin kil-

lan (viimeinen tällä nimellä, nimi vaih-

tui vuodenvaihteessa nykyiseen Poh-

jan Jääkärikiltaan) matka perinteiseen 

Pohjanloimu tapahtumaan kolmen 

valtakunnan Kilpisjärvelle rajapyykil-

le jäi monen mieleen aurinkoisena ja 

runsaslukuisen tapahtumana, mutta 

Teksti: Markku Liimatainen, Pohjan Jääkärikilta ry 
Kuvat: Ulla Liimatainen



myös surullisesta tulipalosta johtuen. 

Lähtiessämme tuolloin Kilpisjärveltä, 

seuraava tapahtuma: vuotuinen suuri 

pilkkikilpailu, oli jo osaltaan alkamassa 

ja toi mm karavaanareita runsaasti pai-

kalle. Tuon tapahtuman aikana perin-

teinen tukikohtamme ja majoituspaik-

kamme, Kilpisjärven monitoimitalo, 

paloi lähelle paikoitetun asuntoauton 

syttyessä tuleen. Tapahtumasta sattu-

malta tuli myös lähetys Lapin poliisit 

televisiosarjassa.

Uusi tilanne

Tulipalon takia tämän vuoden tapah-

tumaa killan hallituksen piti miettiä ja 

valmistella uudella konseptilla. Kilpis-

järveltä ei löydy vastaavaa majoitus-

tilaa, joten tiedustelut suunnattiin 

lähialueille. No, uusi nimi ja uudet 

kuviot samalla kertaa. Hetta ja Kaa-

resuvanto olivat paikkoja, joissa 

olisi tarvittavaa rakennuskantaa. 

Majoituspaikka tapahtumaamme 

saatiin sovittua Enontekiön kun-

nanjohtajan Jari Rantapelkosen ja 

Kaaresuvannon koulun vararehto-

rin, Virpi Labban kanssa, sinne siis 

aikoinaan matkaan.

Kiltamme virkeä ja mainetta saa-

nut veteraanimme Armas Ilvo, oli 

alkuvuodesta lehtihaastattelussaan 

ilmoittanut, että häntä oli pyydetty 

osallistumaan Oulussa järjestettä-

vään valtakunnalliseen veteraani-

tapahtumaan. Armas ilmoitti silloin 

kuitenkin, että kilta tekee taas matkan 

pohjoiseen, ja hän lähtee mukaan nyt-

kin laulamaan. Armas jäi kuitenkin uu-

distetun pyynnön johdosta Ouluun, ja 

sai jälleen kerran mahtavalla esiinty-

misellään sielläkin tipan monen silmä-

kulmaan. Tuo Oulun tapahtuma ja muut 

viimehetken pakottavat syyt karsivat 

Pohjanloimuun osallistuvien määrän 

aika pieneen. Mutta laatuhan korvaa 

määrän! Mukana oli tälläkin kertaa La-

pin sotaan aivan sen loppuvaiheisiin 

saakka osallistunut veteraanimme, 

Veikko Korkka (91v) Lahdesta. Perin-

teiseen tapaan autoa ohjasti kiltaveli, 

Kalevi Jurvelinin, ja bussiin nousi 25.4 

maanantaiaamuna 16 kiltalaista. Hyvä-

nä kakkoskuskina toimi myös kiltaveli 

Reijo Väisänen.



Jääkäriprikaatin tuki

Matkalla tehtiin perinteiset tauot Tor-

niossa ja Sonkamuotkassa. Lumitilanne 

Kaaresuvannossa ja uusi määränpää 

hieman jännittivät matkalle osallistu-

via ja varsinkin johtajia. Perillä oli kui-

tenkin hyvin lunta ja tilaa majoitukses-

sa. Miehet ohjattiin voimistelusaliin ja 

naiset luokkahuoneeseen. Jälleen ker-

ran huolto ja muu tuki tuli Jääkäripri-

kaatin kautta. Uutuutta hohtavat patjat 

lattialle ja siinähän ne alkuvalmistelut 

olivat tehtyinä. 

Loppupäivä kului yhteiselon ja -olon 

merkeissä, hiihdellen ja tutustuessa 

Kaaresuvannon kylään. Seuraavana 

päivänä suurin osa osallistujista kävi 

makkaranpaistossa läheisellä laavulla 

ja hiihdellen ympäristössä. Säät eivät 

oikein suosineet osallistujia. Eri läh-

teistä seuratut sääennusteet lupailivat 

koko tapahtuman ajaksi räntää, vesi-

sadetta ja kovaa tuulta, eivätkä siinä 

paljoakaan erehtyneet. No, sekaan 

sovimme kuitenkin ja ulkoiltua tuli. 

Sm-liigan jääkiekko-ottelukin onnistui 

netin kautta saada näkyviin.

Juhlapaikalle

Keskiviikkona 27.4.2016 aamu valkeni 

sateisena ja tuulisena. Linja-automat-

kan jälkeen Kilpisjärvelläkin satoi vettä 

ja oli kova tuuli, hiihtäjille myötätuuli 

mennessä, ja jos tuuli ei ennusteen 

mukaisesti kääntyisi, paha vastatuu-

li palatessa. Urheat hiihtäjät lähtivät 

matkaan tullin rannasta ja osa taittoi 

matkan kolmen valtakunnan rajapyy-

kille moottorikelkkakyydillä.

Tapahtumapaikalla rajapyykillä oli taas 

kokoontuneena osallistujia eri mais-

ta hiihtäen, kelkoilla ja nyt uutuutena 

myös 5 koiravaljakkoa. Jääkäriprikaatin 

kokelaat saapuivat perille perinteisen 

3-päiväisen kokelasvaelluksensa (yh-

teismatka n 100 km hiihtoa) päätteek-

si. Arviolta noin 250–300 henkilöä oli 

juhlistamassa tilaisuutta.

Kiltamme pitkäaikainen sihteeri, mat-

kanjohtaja ja luottomies, Kari Broström, 

esitteli paikalla olevan veteraanin ja 

hänen sotatiensä lyhyesti ja kertoi ti-

laisuuden kulun. Tilaisuus alkoi juuri 

aikataulussa tapahtuneella kello 12.00 

Hornet-hävittäjän ylilennolla, ääni 

kuului hyvin, pilvikorkeudesta johtuen 

konetta ei voinut nähdä.

Arvokasta ohjelmaa

Rajapyykillä paljastettiin Suomen-

lippu, lipulla olivat killan hallituksen 

jäsen, Markku Liimatainen ja oululai-

nen kokelas Lauri Aine. Lippu liehui 

kovassa tuulessa nytkin näyttävästi 

alussa lauletun Lippulaulun, ja koko 

tilaisuuden, ajan. Seuraavana oli Jää-

käriprikaatin komentajan eversti Antti 

Lehtisalon esittämä puolustusvoimi-

en tervehdys. Puolustusministeri Jussi 

Niinistö piti juhlapuheen, jota seurasi 

Tunturikuoron esittämä Veteraanin il-

tahuuto laulu. Laulu oli taaskin vaikut-

tava, mutta tällä kertaa jotkut kertoivat, 

ettei tarvinnut pyyhkiä kyyneliä silmä-

kulmista, kuten Armas Ilvon laulaessa. 

Tuo Armaksen laulu vaan on niin tun-

teita herättävä varsinkin tuolla paikal-

la kuultuna. Muonion vt. kirkkoherra, 

Jyrki Vaaramo (hänkin entisiä Pohjan 

Prikaatin henkilökuntaan kuuluneita) 

puheen jälkeen virallinen osuus tilai-

suudesta päättyi Isänmaan virteen. 

Puolustusministeri ja kunnanjohta-

ja haastattelivat vielä hetken Veikko 

Korkkaa, joka kertoi tapahtumista vii-

meisinä sotapäivinä alueella yhden 

tukikohdan johtajana. Puolustusmi-

nisteri kertoi poistuessaan tekevänsä 

nopean ”virkamatkan”, ja sotilaallisten 

tunnusten riisumisen jälkeen kiersi ra-

japyykin, tehden näin pikaisesti naa-

purivierailun Ruotsissa ja Norjassa.

Tapahtuman päätteeksi Jääkäriprikaa-

tin huolto tarjosi paikalla olleille taas-

kin maittavaa hernekeittoa. Kuuma 

keitto maistui ehkä säästäkin johtuen 

tavallistakin paremmalta. Ruokailun 

yhteydessä Veikko Korkka kertoi so-

tataipaleensa loppuvaiheista asiasta 

kiinnostuneelle kokelasjoukolle, jolla 

oli myös paljon kyseltävää häneltä. 

Uudestaan ensi vuonna

Paluumatka tullinrantaan tai hiukan 

etäämmälle Laplands Hotel Kilpiksen 

saunalle oli hiihtäjille raskain pitkään 
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aikaan: vastatuulta, lähes myrskyä ja 

vesi- ja räntäsadetta. No, kaikki pääsi-

vät urheasti takaisin ja saunalle, joka 

varsinkin hiihtäjille maistui. Kiitoksem-

me osoitamme hotellin johdolle, Pert-

ti Yliniemelle, hänen järjestämästään 

makkaratarjoilusta saunalle. Rentou-

tumista seurasi matka bussilla Kaare-

suvantoon ja yhteiskuvan otto. Hyvin 

nukutun yön jälkeen aloitimme paluu-

matkamme lumettomaan ja keväiseen 

Ouluun torstaina. 

Uusimuotoisena majoituksen osalta 

tämänkin vuoden Pohjanloimu tapah-

tuma oli onnistunut ja mieleen jäävä 

tapahtuma. Ensi vuonna hyvin to-

dennäköisesti majoitus on uudelleen 

muualla kuin Kilpisjärven uudelleen-

rakennettavassa monitoimitalossa. Ra-

kennuksen on kerrottu olevan käytössä 

syksyllä 2017. Kaaresuvannon koululle 

mahtuu kyllä enemmänkin majoittujia, 

joten ensi vuoden matkalle toivotaan 

taas runsasta osanottoa.

Kilta esittää kiitokset kaikille matkan 

ja tapahtuman järjestämisessä mukana 

olleille ja sen mahdollistamisen edes-

auttaneille. Erityiset kiitokset Veikko ja 

Ari Korkalle, Jääkäriprikaatille, Enonte-

kiön kunnalle ja Kaaresuvannon koulun 

väelle. 

Ensivuonna taas toivottavasti tava-

taan?!

Jpr:n kokelaat lippujoukkueena ja paikalle saapuneita katsojia

29Pohjanpoika 2/2016



Vihannin reserviläisille
oma lippu 

Vihannin Reserviläisten lipun nau-

laus- ja vihkimistilaisuus järjestettiin 

Vihannin seurakuntakodissa 16.3. 

Tätä ainutlaatuista ja arvokasta ta-

pahtumaa oli kunnioittamassa ja 

kohottamassa yksi sotiemme vete-

raaneista, sekä lukuisia muita arvo-

valtaisia vieraita eri yhteistyötahoilta.

Lipun siunauksen suoritti rovasti 

Kaarlo Hirvilammi. Lipunkantajana 

toimi Vihannin Reserviläisten puheen-

johtaja Pasi Parkkila. Airueina toimi-

vat hallituksen jäsenet Jussi Lampela, 

sekä Juho Hintikka.

Tilaisuudessa oli esiintymässä reser-

viläiskuoro Vihantilaisten ja Raahe-

Teksti: Juho Hintikka
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laisten yhdistetyllä osakokoonpanol-

la.

Reserviläisliiton 1.vpj Rauno Hau-

ta-aho piti tilaisuudessa juhlapuheen. 

Puheessaan Hauta-aho valotti lip-

pujen historiaa ja niiden symbolista 

merkitystä. “Liput ovat kehittyneet 

päälliköiden komentosauvoista ja 

joukko-osastojen sotamerkeistä. 

Eläinkuviolla, voitonseppelillä ja värik-

käillä kangaskaistaleilla somistetuilla 

komentosauvoilla johtivat muinais-

kansojen päälliköt sotajoukkojensa 

liikkeitä ja taistelun kulkua.”

Lipun merkitys on kokoava ja  

yhdistävä.

Puheessaan Hauta-aho mainitsi myös 

lipun olleen “kautta aikojen yhteisöl-

leen kokoontumismerkki ja suunnan-

näyttäjä. Lippu kokoaa ja yhdistää. Se 

näyttää suuntaa ja antaa rohkeutta 

esteiden voittamiseen. Nyt naulatta-

va ja siunattava lippu muistuttakoon 

kaikkia paikkakuntanne asukkaita, 

nuoria ja vanhoja, nyt ja tulevaisuu-

dessa niistä asioista, joita me pidäm-

me tärkeänä ja joiden eteen teemme 

yhdessä työtä”.

”Antakoon uljas lippunne yhdis-

tyksellenne ja jäsenillenne voimia 

arvokkaassa työssänne maanpuo-

lustuksen, kotiseutunne ja koko 

Isänmaan hyväksi”.

Juhlapuheen jälkeen suoritettiin li-

pun naulaus. Lipun nauloja olivat lyö-

mässä tärkeimmät yhteistyötahot, 

Vihannin Reserviläisten hallituksen 

jäsenet, sekä muita kutsuvieraita.

Sotiemme veteraani Ahti Verkasalo 

oli yksi naulaamaan kutsutuista, sa-

moin kuin Vihannin Reserviläisten 

ensimmäinen puheenjohtaja Kauko 

         Standaarien saajat
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Jussila. Viimeisen naulan luonnolli-

sesti löi puheenjohtaja Parkkila.

Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirin 

puheenjohtaja Sakari Ranta kehui 

omassa puheessaan Vihannin Reser-

viläisten aktiivista toimintaa. ”Olen ol-

lut onnekas kun olen saanut seurata 

Vihannin reserviläisten toiminnan ke-

hitystä vuosien aikana. Jäsenkehitys 

on varsinkin ollut valtaisaa. Kun Vi-

hannissa on ollut jäsenkehitystäkin, 

niin se on näkynyt myös piirissä hyvä-

nä jäsenkehityksenä”

Lipun naulaustilaisuudessa jaettiin 

myös uusia standaareja. Standaarit 

ojennettiin Reserviläisliitolle, Raahen 

seurakunnalle, Raahen kaupungil-

le, Vihannin sotaveteraaneille, Poh-

jois-Pohjanmaan reserviläisille sekä 

Vihannin Osuuspankille. Standaarit 

annettiin myös seuraaville henkilöille. 

Ahti Verkasalo, Kauko Jussila, Osmo 

Poutiainen sekä Kaarlo Hirvilammi. 

Tilaisuudessa jaettiin myös ansio-

merkkejä. Pohjois-Pohjanmaan re-

serviläispiirien hopeisen ansiomerkin 

juhlassa saivat: Eero Majanen, Ant-

ti Niskakangas, Jari Kotajärvi, Erkki 

Luttinen sekä Teemu Parkkila. Prons-

sisen ansiomerkin sai: Tero Pitkälä, 

Petri Hekkala, Juha Saartoala ja Risto 

Ollila.

         Puheenjohtaja Parkkila

         Ahti Verkasalo naulaamassa lippua
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Vihannin Reserviläiset  
Lipun naulaus 16.3.2016 klo 18.30

Lipun naulaajat:

Hauta-Aho Rauno
Honkala Matti
Ranta Sakari

Taskinen Juha
Verkasalo Ahti
Jussila Kauko

Poutiainen Osmo
Virta Pasi

Utunen Lauri
Aitto-Oja Hannu
Tanskala Veikko

Vikki Martti
Lumijärvi Kimmo

Mustakangas Tarja
Honkala Jukka Pekka

Sikala Jani
Lampela Jussi
Hintikka Juho

Hilakivi Tapani
Parkkila Pasi

+ 6 kpl avointa todistusta
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Reserviläis-
huoneistolla 
juhlittiin 

Pohjois-Pohjanmaan reserviläishuo-
neistoa Oulun Aleksanterinkadulla on 
totuttu pitämään erinomaisella pai-
kalla olevana kokoontumistilana mo-
nille maanpuolustusjärjestöille. Re-
serviläishuoneisto soveltuu kuitenkin 
myös juhlatilaksi. Pohjois-Pohjanmaan 
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja 
Sampo Puoskari juhli siellä merkkipäi-
väänsä 29.5.2016. Kuvassa neljän eri 
maanpuolustusyhdistyksen onnitteluita 
tuomassa Markku Holopainen, Jari Paka-
nen, Timo Uusimäki, Kari Ahokas, Pentti 
Mellenius ja Sakari Ranta.
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Suomen Reserviupseeriliitto pe-

rusti vuonna 2014 varautumistoi-

mikunnan, jonka tavoitteeksi tuli 

kehittää reserviupseerien valmiuk-

sia ja kykyjä toimia yhteiskunnan 

kokonaisturvallisuuteen ja varau-

tumiseen liittyvissä tehtävissä. 

Samana vuonna aloitettiin myös 

hanke   ”Kolmannen sektorin 

Kempele pilotti   
etenee

haasteet ja mahdollisuudet kun-

tien varautumisessa Pohjois-Poh-

janmaalla, esimerkkinä Kempele”, 

ja tälle hankkeelle annettiin nimi 

Pilottiprojekti Kempele 2016. Se on 

saanut myönteisen vastaanoton 

viranomaisten, maanpuolustusjär-

jestöjen ja Kempeleen reserviläis-

ten keskuudessa. Myös Kempe-

leen kunnanhallitus on sitoutunut 

hankkeeseen. 

Pilotin lähtökohtana on poikkeus-

oloissa tapahtuva evakuointi. Ta-

voitteena on, että pilotista saatu-

ja kokemuksia ja tietoja voidaan 

käyttää myös normaaliolojen va-

kavissa häiriötilanteissa. Tämän 

Teksti ja kuvat:  Jari Pakanen



Kempele pilotti   
etenee

lisäksi tietoja ja kokemuksia voi-

daan käyttää myös suunniteltaes-

sa varautumista muissa kunnissa.

Jatkoa ensi vuonna

Yksi suurimmista haasteista kun-

nan varautumisessa on ollut johta-

jien ja käytännön osaajien löytämi-

nen erilaisiin tehtäviin. Kuitenkin 

puolustusvoimien sijoituksista va-

pautuu koko ajan suuri joukko ko-

keneita reserviläisjohtajia. Tällaisia 

henkilöitä pyritään rekrytoimaan ja 

kouluttamaan Kempeleen kunnan 

varautumisorganisaatioon.

Pilottiprojekti on edennyt suunni-

telmien mukaisesti, ja siitä toteu-

tettiin ensimmäinen koulutus- ja 

rekrytointitilaisuus 21.5.2016. Tuol-

loin Santamäen koululle kokoon-

tui kolmisenkymmentä asiasta 

kiinnostunutta, ja lähes kaikki 

osallistujat olivat valmiita sitou-

tumaan mukaan myös jatkoon. 

Projekti jatkuu myös vuonna 2017, 

jolloin on tarkoitus rekrytoida lisää 

toimijoita mukaan sekä harjoitella 

evakuoimista ja evakuoitujen vas-

taanottoa. Vuonna 2017 projektin 

päätteeksi kerätään myös käytän-

nön kokemukset, tehdään loppu-

päätelmät ja mahdolliset suosituk-

set.
Aiheesta kiinnostuneita kempeleläisiä

Kempeleen kunnan edustaja Antti Peuralahti ja varautumiskouluttaja Pentti Leikas

Pentti Leikas toimi kouluttajana
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Kempeleessä
ammutaan 

Teksti ja kuvat:  Paavo Vinkka

Kempeleen reserviläisten ja reser-

viupseereiden ampumatoiminta 

on ollut jo vuosia aktiivista. Am-

pumaradalle on kokoontunut vii-

koittain kerhon jäseniä harjoittele-

maan eri ammuntalajeja. Vuosien 

saatossa on saatu menestystä niin 

valtakunnallisissa kuin alueellisis-

sa kilpailuissa. Jarkko Mäntyniemi 

tunnetaan ampujapiireissä sym-

paattisena persoonana, joka ei tuo 

itseään esille, mutta jonka arvoki-

samenestys on ollut erinomainen. 

Seuraavassa Jarkko kertoo omia 

tuntemuksiaan harrastuksestaan.

”Kaupunkilaispoikana aseet ja 

ammunta eivät olleet tuttuja en-

nen armeijaa. Toki aseet aina poi-

kia kiinnostavat ja kyllähän niitä 

tuli puusta lapsena veisteltyä.”

Armeijasta se alkoi

Mäntyniemi jatkaa: ”Armeijassa 

ampujan ura ei lähtenyt kummoi-

sesti osumien kannalta, kunnes 

sain tulotarkastuksen perusteella 

määrätyt silmälasit. Olipa mahtava 

fiilis nähdä taulu selkeästi! Tämän 

jälkeen tulostaso vakiintui +95pis-

teen tasolle, parhaan ollessa tuo-

hon aikaan prikaatin ennätystä si-

vuava 99 pistettä. Pienten mutkien 

jälkeen ammuin saapumiserän 

PSSL:n komppanioiden välisessä 

Tarkka-ampujanmaljakisassa ja 

pokkasin RK3 voiton ja kokonais-

kisan hopeaa.”

”Lopulta päädyin tarkka-ampuja-

koulutukseen, joka siihen aikaan 

ei kovin kummoinen ollut. Toki 

hyvät eväät perusteisiin saatiin, 

mutta kaikki ampumisesta ja bal-

listiikasta on sitten tullut kaivet-

tua esiin reservissä. Valitettavasti 

1990-luvun laman aikaan TAK-85 

laukauksia ei kovin montaa kerty-

nyt”, Mäntyniemi kertoo.

”Intin jälkeen meni 10 vuotta, en-

nen kuin kotiuttamisjuhlan palkin-

tojen jaossa kuullut prikaatinko-

mentaja Jolman sanat muistuvat 

mieleen: 



”Harrastatteko ammuntaa?” ”En 

herra eversti.” ”Kannattaisi kyllä.”

Kilpaura alkaa

Rahaa kun ei nuorella perheen 

isällä enempiä ollut, niin Mänty-

niemen harrastus sai odottaa, kun-

nes sattuma toi rahat ja sopivan 

aseen ulottuville. Samaan aikaan 

2000-luvun alkupuolella hän kävi 

joitain MPK:n kursseja ja reservi-

läistoiminta alkoi tulla tutuksi.

Mäntyniemi jatkaa: ”Vuonna 2003 

olin sitten Eskon maljassa ja tuli 

puhetta tarkka-ammunasta Junt-

tilan Jukan kanssa. Sitä kautta 

löytyi sitten Lydmanin Kimmo, 

jonka kanssa kävin ensimmäi-

set Häyhä-kisat 2005 tulokse-

na SM-pronssia. Kimmon kanssa 

käytiin vielä 2006 kisat.”

”Vuosien 2007-2008 kisat jäivät 

väliin, kun sopivaa paria ei tuntu-

nut löytyvän. Pitkäsen Tero sitten 

sattui juttusille jossain res-kisois-

sa ja ilmeni, että hänellä myös on 

tarkka-ampujakoulutus intistä. 

Siitä se sitten lähti, ja Teron kans-

sa ollaan kierretty kisoja vuodes-

ta 2009 lähtien. Ainoastaan 2014 

jäi väliin, kun valittiin toimitsija-

hommat. Saldona 2010-pronssia, 

2012-kultaa ja useita 5-sijoja, li-

säksi2015 napattiin hopeaa myös 

Finnsniper:ssa.”
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Monitahoinen harrastus

Mäntyniemi pitää tarkka-ammun-

taa tavallaan omana lajinaan, mut-

ta toki hän on livennyt välilläperin-

teisiin res-ammuntoihin mukaan, 

kun on päässyt mukaan ryhmään 

ja omaa kalustoa on hankittu. 

RK-lajeissa hän keikkuu joko kär-

jessä tai kärjen kannoilla, mutta 

pistoolin kanssa tulee vain satun-

naisia onnistumisia. 

”Ampuminen on niin mukavaa, että 

kai sille joku keksii jonkun hienon 

freudilaisen selityksen, mikä siinä 

kiehtoo. Tarkkuus, onnistuminen, 

kehittyminen. Välillä omassa rau-

hassa treenaten ja latausta sekä 

kalustoa kehittäen, tai sitten isom-

massa seurassa kisarivissä, lähelle 

tai kauas. Joskus menee putkeen 

huimasti onnistuen, välillä sitten 

käydään jälkipeliä oman pään si-

...jatkoa edelliseltä sivulta
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sällä pitkään mikä meni vikaan”, 

Mäntyniemi analysoi harrastus-

taan.

Takaisin tositoimiin

Hän on pitänyt pari vuotta tau-

koa, kun talon rakennus ja uuden 

koiran koulutus ovat syöneet nii-

tä tehokkaimpia tunteja viikosta. 

Vuonna 2016 on tavoitteena kui-

tenkin palata kehään.

”Oulun seutu on ainakin vielä mai-

nio paikka res-ampumisen kan-

nalta. Hiukkavaarassa on puitteet 

ja niitä saa käyttää. Pitkää rataa 

ei ole, mutta ei sitä löydy oikein 

muualtakaan. Yhdistysten välillä ei 

minusta ole kitkoja ja tapahtumis-

sa on hyvä meininki. Kempeleen 

porukkaan oli mukava liittyä, ihan 

kuin kotiin olisi tullut”, Mäntyniemi 

lopettaa.
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Kuusamon Reserviläisten  
kevätjotos

16.4.2016 klo 9.00 vanha tuttu pos-

tin aukio oli jälleen kokoontumispaik-

kana, kun Kuusamon Reserviläisten 

kevätjotoksen ”lähtölaukaus” ammut-

tiin. Paikalle saapuivat allekirjoittanut, 

Markku, Seppo, Tenho ja Veijo. En ol-

lut aikeissa tällä kertaa lähteä mukaan, 

vaan olin toimittamassa hallussani ol-

lutta harjoituskranaattia, jotta kranaa-

tinheitto- osakilpailu voitaisiin suo-

rittaa normaalin järjestyksen mukaan. 

Vaan niinhän siinä kävi, että Markku 

puhui minut nopeasti ympäri ja taisi 

siinä keväisellä auringonpaisteellakin 

olla osansa, joten ei muuta kuin vaat-

teiden vaihtoon ja nenä kohti jotos-

paikkaamme Sarvilampea.

Sarvilammelle saavuttuani oli jo van-

han postin aukiolla olleet saapuneet 

kohteeseen ja vastassa minua oli ter-

vehtimässä myös etujoukkomme, Toni, 

Hemmo, Rauno ja Jouni, joka oli edel-

lisenä päivänä saapunut hirvenlihoja 

keittämään ja tarkastamaan olosuh-

Teksti: Jarmo Käkelä

teitten kunnon. Ennen alkutervehdyk-

siä joukkoomme liittyi vielä Viljo, jol-

loin joukkomme oli kasassa ja päästiin 

kisat aloittamaan.

Sarvilammella kisattiin 

Ammunnan jouduimme suorittamaan 

ilmapistoolilla muuttuneiden sääntö-

jen takia, mutta niinhän se on, että jos 

homman osaa niin ei ole väliä millai-

nen ase kädessä on. Tutut nimet olivat 

ammunnan jälkeen kärjessä.

Seuraavaksi lajiksi valikoitui kranaatin-

heitto. Tällä kertaa erot muodostuivat 

paria epäonnistumista lukuun otta-

matta hyvin pieniksi, mutta sentään 

senttimetrien eroihin päästiin ja järjes-

tys saatiin ilman vastalauseita. Muka-

vasti menivät ristiin sijoitukset ja kisan 

kärki oli tasainen ja leveä.

Kolmas laji oli arviointi ja viime vuoti-

sen kevätjotoksen voittaja Seppo kil-

pailunjohtajan ominaisuudessa oli va-

linnut kohteeksi suuren kuusen, jonka 

ympärysmittaa Sepon merkitsemältä 

korkeudelta arvioitiin. Ilmeisen tark-

kasilmäisiä kisailijat olivat sillä suurin 

osa arvioi ympärysmitan hyvin lähelle 

oikeaa, parhaan tuloksen ollessa sent-

timetrin päässä täydellisestä.

Välikahvit ja pieni tauko on aina paikal-

laan ja iloinen joukko suuntasi majoi-

tustiloihin. Sattuipa taukomme oivaan 

paikkaan, sillä hetkeä myöhemmin Ra-

javartiolaitoksen auto saapui pihaan 

ja kaksi herraa saapui pitämään meille 

tilannekatsausta rajavartiolaitoksen ti-

lanteesta. Juttua riitti tietysti yleismaa-

ilmalliseen tilanteeseen asti ja pääsim-

me tutustumaan myös rajavartiokoiriin 

ja kalustoon muutenkin.

Neljäntenä lajina oli pilkkiminen ja kil-

pailuaika oli tunti. Mikäs siellä, lähes 

tyynellä lammella oli istuskella aurin-

gon paisteessa ja kyllä sieltä kalaakin 
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Kuusamon Reserviläisten  
kevätjotos

näytti nousevan. Aika meni sukkelaan 

ja ajanottaja jo huusikin pilkkimisen 

päättyneeksi. Kalojen laskemisen jäl-

keen suuntasimme majoitustiloihin 

kuulemaan pistetilanteen ja valmis-

tautumaan ruokailuun. Olihan se taas 

keitto hyvää ja täysin vatsoin oli hyvä 

aloittaa viimeinen ja ratkaiseva laji, ni-

mittäin katkon pelaaminen.

Arvaa ratkaiseva laji

Ennen viimeistä lajia tilanne olikin 

mitä kutkuttavin, sillä useammalla 

kisaajalla oli vielä mahdollisuus voit-

toon. Hienoisessa johdossa olevat 

Seppo ja Veijo ottivat aikaisempaan 

kokemukseeni nojaten, jopa yllättäen 

voitot omista pöydistään ja niinpä he 

keskinäisellä pelillä ratkaisivat kevään 

2016 jotoksen mestaruuden. Ja niin 

siinä vain tällä kertaa kävi, että Veijosta 

leivottiin uusi voittaja! Upea porukka, 

upea keli ja upea voittaja, ei kai enem-

pää jotokselta voi vaatia.
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Mattilasta 
vuoden reserviläisurheilija 

Oulun Reserviupseerikerhon ampu-

maupseeri ja Pohjois-Pohjanmaan 

Reserviläispiirien ampumatoimikun-

nan vetäjä Sampo Mattila valittiin Re-

serviläisurheiluliton vuoden 2015 re-

serviläisurheilijaksi.

Mattila määrittelee itsensä tavallisek-

si perheenisäksi ja asuntovelallisek-

si. Hän on päivätyössä yliopistolla ja 

hänen tehtävänään on tutkimuksen 

ja opetuksen hoitaminen rakennetut-

kimuksen kemian alalla. Eniten aikaa 

vie tutkimusrahoituksen järjestämi-

nen ja muu byrokratia. Kiinnostavat 

käytännön työt ovat siirtyneet vaivih-

kaa nuoremmille.

Mattila kävi armeijan Hiukkavaaras-

sa II/97, eli hän oli viimeistä saapu-

miserää, joka kävi koko palveluksen 

Hiukkavaarassa. Vähän ennen kotiu-

tumista heille käytiin esittelemässä 

reserviläisjärjestöjen toimintaa. Sam-

po innostui heti ja pyysi saada liit-

tyä. Jostain syystä se ei kuitenkaan 

käynyt päinsä, vaan esittelijä kehotti 

harkitsemaan rauhassa ja palaamaan 

Teksti ja kuva: Sampo Puoskari
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Mattilasta 
vuoden reserviläisurheilija 

sitten asiaan. Niinpä ORUKiin liittymi-

nen siirtyi kotiutumisen jälkeen reilun 

vuoden päähän, jolloin asia tuli seu-

raavan kerran mieleen.

Kuntopisteet kokoon

”Toimin vuosikausia ORUKin urhei-

lu-upseerina ja tehtävän kohokohta-

na oli koostaa vuosittaiset kuntoilu-

pisteet. Aiemmin nämä olivat pääosin 

paperisia ilmoituksia, joista sitten 

koostettiin paremmuusjärjestys. Jo 

tällöin ihmetyttivät mm. Raimo Pit-

käsen huikeat suoritukset. Hän pyrki 

saamaan täydet kolme pistettä vuo-

den jokaisena päivänä. Vuonna 2010 

tuo onnistui ja Raimo sai 1095 pis-

tettä. Vielä parempi tulos tuli vuonna 

2012, jolloin karkauspäivän ansiosta 

Raimon pistemääräksi tuli 1098”, Mat-

tila muistelee.

Silloin tuommoiset lukemat tuntuivat 

Mattilasta uskomattomilta ja koko 

ajatusmaailma siitä, että joka päivä 

pitää saada kolme tuntia suorituksia 

täyteen, aika vieraalta. Vuosien saa-

tossa hänen omat vuotuiset kuntopis-

teet lähtivät kuitenkin nousemaan, ja 

2014 pisteitä tuli jo yli 800. Ampuma-

harrastus oli siinä vaiheessa karannut 

jo sen verran intensiiviseksi, että ke-

säaikana kolme pistettä tuli melkein 

jokaisena päivänä, mutta kaamosai-

kana keskimääräinen saanto oli rei-

lussa piste per päivä tahdissa.

”Vuodelle 2015 päätin kokeilla Rai-

mon ajatusmallia ja lähteä heti vuo-

den alusta ajattelemaan, että joka 

päivä pitää liikkua kolmen pisteen 

edestä. Lajeja pitää tällöin tietenkin 

olla käytössä riittävästi. Jos ei halua 

lähteä paukkupakkaseen lenkkeile-

mään, niin on hyvä, jos on mahdollista 

käydä kuntosalilla, uimassa tai ampu-

massa ilmapistoolilla”, Mattila analy-

soi.

Yhteydenpitoa RESULiin

Osaltaan Mattilan upean nimityksen 

takana voi olla sekin, että hän nyt 

useamman vuoden toiminut Reservi-

läispiirien ampumatoimikunnan pu-

heenjohtajana ja sitä kautta ilmoitellut 

SM-joukkueet ja muutenkin asioinut 

melko ahkerasti Reserviläisurheilu-

liiton suuntaan. Lisäksi Pohjois-Poh-

janmaan alueella on saatu käyntiin 

kohtuullisen aktiivinen ja järjestelmäl-

linen ampumatoiminta. Tästäkin Mat-

tila konsultoinut RESULin toimijoita ja 

muiden alueiden ampumavastaavia.

Kesäsuunnitelmista Sampo Matti-

la toteaa: ”Juhannuksen aikaan tu-

lee selkeä paussi ampumakilpai-

lujen suhteen. Silloin ehtii hieman 

huokaisemaan. Muuten näyttäisi ole-

van koko touko-elokuu olevan ampu-

makilpailuja täynnä jokainen viikon-

loppu. Useimpina viikkoina kilpailuja 

on kolme tai neljä ja yleensä jokainen 

kilpailu eri lajissa, joten jonkin verran 

vilskettä piisaa varusteiden huollossa 

ja kunnossa pitämisessä.”

Pohjanpoika onnittelee Sampo Matti-

laa hienosta työstä ja nimityksestä.
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Veteraanipäivän  
pääjuhla Oulussa
Teksti: Sampo Puoskari
Kuvat: Sampo Puoskari ja Juha Taskinen

Kansallisen veteraanipäivän valta-

kunnallista pääjuhlaa vietettiin toista 

kertaa Oulussa 27.4. Juhlan pitopaik-

kana oli Ouluhalli, joka oli varsinai-

sen juhlan aikana liki ääriään myöten 

täynnä. Se kertoo paljon siitä, kuinka 

suuri kunnioitus oululaisilla ja maa-

kunnan ihmisillä on veteraanejamme 

kohtaan.

Pääjuhlan teemana oli tänä vuonna 

Vastavirtaan nousee lohen suku. Ti-

laisuudessa olivat paikalla presidentti 

Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion 

lisäksi pääministeri Juha Sipilä sekä 

puolustusvoimien komentaja, kenraa-

li Jarmo Lindberg.
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Veteraanipäivän  
pääjuhla Oulussa

Aamun lipunnoston ja hartaustilai-

suuden jälkeen varsinainen juhla al-

koi kello 13.00. Sen juonsivat hienos-

ti nuori Daniel Helakopi sekä Janne 

Raudaskoski. Juhlan musiikista vas-

tasi luonnollisesti Lapin sotilassoitto-

kunta.

Armas Ilvo herkisti

Juhlapuheiden välissä oli monipuolis-

ta ohjelmaa. Juhlan tähtihetkiä olivat 

veteraanin puhe, jonka esitti Jouko 

Korhonen sekä Veteraanin iltahuuto, 

jonka Teuvo Pakkalan koulun lapsi-

kuoron kanssa esitti itseoikeutetusti 

Armas Ilvo. Hän lauloi itsensä koko 

juhlakansan ja television katsojien 

sydämiin.  Juhlan jälkeen president-

tipari kävi vielä erikseen keskustele-

massa Ilvon kanssa.

Kansallisen veteraanipäivän valta-

kunnallista pääjuhlaa vietetään tässä 

muodossa viimeistä kertaa ensi vuon-

na Lahdessa Suomen juhliessa sata-

vuotista itsenäisyyttään.

          Juhlan oheisohjelmana oli muun 
muassa Museo- ja Tiedekeskus Luupin 
järjestämä asepuku- ja kunniamerk-
kinäyttely, jota tässä ihastelevat toi-
minnanjohtaja Markku Holopainen, 
Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja 
Markku Seppä sekä kesäkuussa Sotavete-
raaniliiton puheenjohtajaksi valittu Erkki 
Heikkinen.

         Kansallisen veteraanipäivän pääjuh-
la onnistui hienosti ja Ouluhalli oli täynnä 
veteraaneja ja kunnioittavaa yleisöä. 
Kuva: Juha Taskinen

Katso Armas Ilvon  
esitys tästä  

Youtube -linkistä.
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Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston ylennystilaisuus järjestettiin 
3.6.2016 Kempeleessä Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Tilaisuus 
oli samalla maanpuolustusjuhla, joka ylennysten ja palkitsemisten jälkeen 
jatkui sotilaskodin maukkailla munkkikahveilla ja Lapin sotilassoittukunnan 
konsertilla.

Ylennystilaisuus Kempeleessä

Pohjois-Pohjanmaan ylennetyt:
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Tilaisuus huipentui Lapin sotilassoittokunnan konserttiin, jota oli saapunut kuuntelemaan salin täysi yleisöä.
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Puntin Lenkki 2016 
hyvässä vauhdissa 
On aika kaivaa lenkkikengät varas-

tojen sopukoista ja aloittaa sään-

nöllinen liikunta kauniissa kesäises-

sä säässä. Kansanliikuntatapahtuma 

Puntin Lenkki on jo lähes kymmenen 

vuoden aikana kerännyt suuren mää-

rän urheilusuorituksia ja antanut lii-

kunnan iloa kaikille ja kaiken ikäisille. 

Puntin Lenkki on palkittu valtakunnal-

lisesti Sotavahinkosäätiön tunnustus-

palkinnolla.

Puntin Lenkin tarkoituksena on aktivoi-

da ihmisiä liikkumaan ja seuraamaan 

omia ravintotottumuksiaan. Liikunnan 

osalta vanha viisaus hitaasti kiiruhtaen 

ja kuunnellen omaa kehoa on edel-

leen tärkeä aloitusohje. Ravintotottu-



muksista saa päivitettyä tietoa tästä 

linkistä. Puntin Lenkki on tarkoitettu 

kaikille ikään, sotilasarvoon ja kuntoon 

katsomatta.

Puntin Lenkki on toteutettu Reservi-

läisurheiluliiton, Reserviupseeriliiton, 

Reserviläisliiton ja MPK:n yhteistyönä. 

Tapahtuman asiantuntijoina ovat ol-

leet jo vuosia toiminnanjohtaja Risto 

Tarkiainen Reserviläisurheiluliitosta, 

erikoislääkäri Marko Röntynen, voima-

valmentaja Kari Pentti ja toiminnanjoh-

taja Markku Holopainen. Puntin Lenkki 

2016 suojelijana on Reserviupseerilii-

ton puheenjohtaja Mikko Halkilahti.

Puntin Lenkki 2016 on alkanut 

1.5.2016 ja päättyy päättyy 30.9.2016. 

Suoritukset ovat oltava tapahtuman 

johtajalla 15.10.2016 mennessä.

Helpoin tapa laittaa liikuntasuorituk-

set muistiin on http://kuntokortti.resul.

fi/kuntokortti tai manuaalisesti päivä-

kirjaan. Pisteytys on  0,5 h liikuntaa 1 

p., 1,5 h. liikuntaa 2 p. tai 3 h. liikuntaa 

3 p. Kaikki liikuntamuodot ovat sallit-

tuja. Muista selvittää oma terveys ja 

vakuutusturva ennen liikuntatapahtu-

maa. Sarjat: yleinen, yli 65 v. ja yli 75 v.

Tapahtuman johtaja Timo Uusimäki 

sitkea@suomi24.fi

Tapahtuman sihteeri Kari Pentti 

kari.pentti@suomi.net

https://www.evira.fi/yhteiset/ajankohtaista/valtion-ravitsemusneuvottelukunta-tiedottaa-seitseman-teesia-ja-lautasmalli-auttavat-kokoamaan-terveellisen-aterian/
https://www.evira.fi/yhteiset/ajankohtaista/valtion-ravitsemusneuvottelukunta-tiedottaa-seitseman-teesia-ja-lautasmalli-auttavat-kokoamaan-terveellisen-aterian/
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Kuulumisia 
kesken ampumakauden

Viimeaikojen suurin uutinen ampu-

matoiminnan suhteen on varmasti 

puolustusvoimien uusien sääntöjen, 

tai ainakin sääntötulkintojen, rantau-

tuminen Maavoimien esikunnan ja 

edelleen Kainuun Prikaatin esikunnan 

kautta Oulun Hiukkavaaran ampuma-

radan arkeen.

Niin kuin pelättävissä oli, ylemmällä 

valtakunnallisella taholla oli päätetty, 

että puolustusvoimien ampumarato-

jen yhteydessä ei voi toimia siviiliseu-

rojen ampumaratoja. Tämän linjauk-

sen perustelut eivät sen kummempaa 

päivänvaloa kestä ja siksipä niitä ei 

ole kerrottukaan. Valitettavasti tämän 

päätöksen johdonmukainen seuraus 

on, että kaikkien Hiukkavaaran ratojen 

tulee noudattaa puolustusvoimien tur-

vallisuussääntöjä.

Puolustusvoimien varomääräykset 

voimaan

MAAVVAROM D 2.1 säännös määrää, 

minkälaisilla tavoilla ja radoilla puo-

lustusvoimissa käytettävissä ammun-

noissa ammutaan ja toimitaan. Intin 

sääntöjen perusteellisuudella sieltä 

löytyy tietoa muun muassa siihen, että 

”mikäli 12,7 ilmatorjuntakonekivää-

riammunnoissa käytetään miehitetyn 

aluksen hinaamaa pintamaalia, nouda-

tetaan tämän varomääräyksen lisäksi 

varomääräystä D 5.1” jne.

Koska kaikilla radoilla pitää pystyä 

ampumaan kaikilla aseilla, ovat sään-

nökset jonkin verran ylimitoitettuja 

esimerkiksi siviilisäännökset täyttävän 

pienoiskivääriradan kohdalla. Puolus-

tusvoimissa ei tunneta pienoiskivää-

riammuntaa, joten varomääräykset 

ovat sielläkin samanlaiset kuin muilla-

kin radoilla. 

Nyt tulleen määräyksen mukaan am-

munta Oulun metsästys ja ampuma-

seuran (OMAS) hallinnoimilla radoilla 

3B (pistooli), 4 (pienoiskivääri), 5 (hir-

vi) ja 7 (villikarju) loppui toukokuun 

lopussa. Ammuntalupa voidaan myön-

tää, kun radat on korjattu edellä maini-

tun D 2.1 määräyksen mukaisiksi.

Samalla myös toiminta-ammuntaradat 

6 A-C asetettiin ampumakieltoon ke-

säkuun lopusta eteenpäin, ellei näiden 

ratojen määräyksen mukaisuutta saa-

da virallisesti ennen sitä todistettua.

Talkootyö osoitti voimansa

Monttujen 6 osalta ollaan siinä oivalli-

sessa vaiheessa, että mittaukset osoit-

tivat vallien korkeudet riittäväksi ja 

vaikka vaadittavaa jyrkkyyttä ei aluksi 

löytynytkään, niin aktiivisen talkoo-

porukan avulla radat siivottiin, kaivu-

ri kaivoi päivän ja radat sen jälkeen 

tehdyissä uusintamittauksissa ratojen 

tausta- ja sivuvallit olivat tarpeeksi 

jyrkät. Aktiivinen talkooporukka vielä 

laittoi metallimaalien katokset entistä 

ehompina takaisin paikoilleen.

OMASin ratojen osalta pistooliradan 
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Kuulumisia 
kesken ampumakauden

taustavallin korotus ei ilmeisesti ole 

kohtuuton ponnistus, mutta pienois-

kivääriradan taustavallin kohdalla 

työmäärä on ilmeisesti melkoinen. 

Koska työmäärä on huomattava, vaa-

dittava taso osin selvittämättä, ko-

rotuksen budjetti, rahoitus ja ennen 

kaikkea aikataulu epäselvä, oli hyvin 

epävarmaa, onko reserviläisten ampu-

mamestaruuskilpailun järjestäminen 

Oulussa vuonna 2017 mahdollista. 

Kisojen siirto 

Ratojen muuttuneesta tilanteesta tie-

dotettiin viipymättä RESULiin, jossa 

toivottiin viimeiseen saakka, että jol-

lakin tapaa ratojen käyttökielto saa-

taisiin purettua. Tämmöistä mahdolli-

suutta ei löytynyt, ja kesäkuun alussa 

kilpailut on päätetty siirtää myöhem-

min päätettävään paikkaan.

Vaikka mitä luultavimmin OMASin ra-

dat saadaan takaisin käyttöön jossakin 

vaiheessa kesän 2017 aikana, niin ai-

van täyttä varmuutta siihen, että mes-

taruuskilpailut voidaan varmuudella 

viedä läpi, ei kuitenkaan ole. OMAS on 

ponnistellut määrätietoisesti ja aivan 

lähiaikoina on tarkoitus suorittaa kar-

toitus ratojen nykytilasta, jonka jälkeen 

puolustusvoimien kanssa neuvotellen 

on tarkoitus kartoittaa tarvittavien kor-

jaustöiden määrä, minkä jälkeen bud-

jetti ja aikataulu voidaan suunnitella.

P.S. 

PoPo piirien ammuntojen palkintojen-

jakotilaisuus Hiukkavaaran Paviljongil-

la torstaina 27.10.2016 klo 18 alkaen. 

Merkitkää kalenteriin
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85-vuotisjuhlan päätapahtuma 
järjestetään perjantaina 5.8. 
Haminassa, Reserviupseerikoululla.

Liiton omien tapahtumien ja Haminan nähtävyyksien 

lisäksi päivän ohjelmassa on Hamina Tattoon marssishow, 
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Tervetuloa juhlimaan kanssamme 85-vuotiasta  

Suomen Reserviupseeriliittoa!

KUTSU LI ITON JÄSENILLE SEUR AL AISINEEN

LISÄTIEDOT   WWW.RUL.FI    |    LIPUT   LIPPUPALVELUN LIPPUKAUPAT 

http://www.rul.fi


Kuvat: Kadettikunta – Turvallisuuspolitiikan tietopankki

POHJANPOIKA LIITE

Eversti evp Heikki Hiltula: Pääkohtia Nato-selvitysryhmän raportista 

Pääkohtia Nato-selvitysryhmän raportista  

Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä 

arvioinut työryhmä luovutti raporttin-

sa ulkoministeri Timo Soinille kuluvan 

vuoden huhtikuussa. Ulkoministeriön 

toimeksi antaman selvityksen tehneet 

ryhmän jäsenet olivat Ulkopoliittisen 

instituutin johtaja Teija Tiilikainen, 

entinen suurlähettiläs René Nyberg, 

ruotsalainen ex-diplomaatti Mats Ber-

gqvist sekä ranskalainen Geneven 

turvallisuuspolitiikan keskuksen ja 

Kansainvälisen strategisten tutkimus-

ten instituutin puheenjohtaja Francois 

Heisbourg. Raportti ei ota kantaa Na-

to-jäsenyyden puolesta tai vastaan, 

mutta siinä on uskallettu esittää asiat 

niin kuin ne ovat. Tilanne Euroopassa 

on parin viime vuoden aikana kiristy-

nyt dramaattisesti.  

Tässä kirjoituksessa on pyritty noudat-

tamaan raportin henkeä lähes suorin 

lainauksin. Kuvat ja niiden tekstit ovat 

tämän kirjoituksen tekijän valitsemia 

ja laatimia. 

Kiristynyt kansainvälinen tilanne 

Ukrainan sodan seurauksena Venäjä li-

säsi sotaharjoituksiaan ja aloitti lento-

toiminnan tasolla, jota ei ole nähty sit-

Eversti evp Heikki Hiltula:

ten kylmän sodan. Yllätysharjoitukset 

ja aggressiiviset lento-operaatio sekä 

epäillyt sukellusveneiden tunkeu-

tumiset Ruotsin aluevesille yhdessä 

vihamielisten ydinasepuheiden kans-

sa säikäyttivät länsimaat ja Venäjän 

naapurimaat. Venäjän korkean tason 

provokatiiviset lausunnot ydinaseista 

ja niiden avoin sisällyttäminen suu-

riin sotaharjoituksiin ja lento-operaa-

tioihin ovat saaneet läntisen yleisön 

huolestumaan. Venäjän toimintakapa-

siteetti sekä sen kyky tehdä nopeita 

päätöksiä ovat entisestään lisänneet 

huolia. Tämä politiikka ylpeilee sillä, 

että sen päätöksentekoprosessi on 

mahdollisimman läpinäkymätön ja ar-

vaamaton. Venäjällä on kyky tehdä no-

peita strategisia päätöksiä sekä toteut-

taa niitä erittäin nopeasti ja ketterästi 

niin sotilaallisesti kuin poliittisesti.  

Naton strateginen haaste on kyky vah-

vistaa Baltian maiden puolustusta. Ve-

näjän vahva ilmapuolustus sen keskei-

sillä alueilla kuten Kaliningradissa on 

Nato on läntisten demokratioiden puolustusliitto, joka nykyään on keskittynyt lähinnä 
jäsenmaidensa puolustamiseen.
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luonut tilanteen, jota leimaa Venäjän 

taistelualueen eristämiskyky Baltian 

alueella. Se pakottaa Naton harkitse-

maan raskaan kaluston ennakkovaras-

tointia Baltian maihin ja lisää tarvetta 

pysyvien taisteluosastojen sijoittami-

seen niihin. Nato painottaa kykyään 

toimittaa täydennyksiä Baltian maihin 

joko Kaliningradin ja Valko-Venäjän 

välisen 112 km leveän Suwalkin käytä-

vän kautta tai kiertämällä Kaliningrad, 

mahdollisesti Ruotsin ja Suomen kaut-

ta. Baltian maat ovat liittyneet EU:hun 

ja Natoon. Liittyminen euroalueeseen 

on todistus Baltian maiden taloudelli-

sesta kypsyydestä. Suomen ja Ruotsin 

EU säilyy, mutta sen tärkeimpiä haasteita ovat yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vakiinnuttaminen, EU:n talouden rakenteiden 
kehittäminen, siirtolaisuuden ja  pakolaisuuden hallitseminen sekä EU:n ja Venäjän välisten suhteiden vakiinnuttaminen. 

kannalta on strategisesti tärkeää, että 

Suomenlahden etelärannikko ja Itäme-

ren itärannikko säilyvät vapaina. 

Venäjän keskeisiin uhkakuviin maan 

luoteisosassa kuuluvat pääsyn turvaa-

minen Pietariin ja sen puolustaminen 

sekä maan pyrkimys suojella kaikin 

keinoin ydinpelotettaan ja pohjoista 

laivastoaan Murmanskin rannikolla, 

mukaan lukien Arkangelin telakat ja 

Plesetskin ohjuskeskus. Maan ilma-

puolustus keskittyy pohjoisnavan yli 

tulevia uhkia vastaan. Venäjän kyky es-

tää pohjoisen merialueen käyttö yltää 

kauas Norjan merelle. Maahyökkäyk-

sen estäminen on uuden Arktisen pri-

kaatin tehtävä, joka on sijoitettu Ala-

kurttiin lähelle Suomen rajaa.   

Venäjä on korvannut strategisen pus-

kurivyöhykkeen, jonka se menetti 

Baltian maiden liityttyä Natoon, ke-

hittämällä vahvan taistelualueen eris-

tämiskyvyn Kaliningradin ympärille. 

Asevoimien uusi ketteryys puolestaan 

korvaa vähennyksiä joukkorakentees-

sa yhdessä ydinaseiden roolin koros-

tamisen kanssa. Vaikka Venäjällä on 

todistetusti kykyä hyödyntää sotilaal-

lista voimaansa ja erikoisjoukkojensa 

taitoja sekä projisoida voimaa, Venä-



POHJANPOIKA LIITE

Eversti evp Heikki Hiltula: Pääkohtia Nato-selvitysryhmän raportista 

jän voimavarat on venytetty laajalle. 

Taistelujoukkojen määrä on edelleen 

rajallinen. Venäjän strateginen ja soti-

laallinen ketteryys kuitenkin maksimoi 

kyseisten voimien käyttömahdollisuu-

det. Tämä edellyttää vastaavasti myös 

Venäjän naapureilta korkeampaa soti-

laallista valmiutta.  

Suomen yhä läheisempi Nato-kump-

panuus 

Suomen Nato-kumppanuudesta on 

tullut legitiimi osa Suomen turvalli-

suuspolitiikkaa. Yleiseksi linjaksi on 

hahmottunut lisääntyvä Nato-yhteis-

työ ilman täysjäsenyyttä. Nato-kump-

panuuden poliittinen merkitys on 

edelleen vahvistunut Pohjois-Euroo-

pan kasvavien jännitteiden sekä EU:n 

yhteisen turvallisuus- ja puolustuspo-

litiikan hitaan etenemisen vuoksi. 

Nato-kumppanuudella on selvä po-

liittinen ja sotilaallinen merkitys osa-

na Suomen turvallisuuspolitiikkaa. 

Yhteistyön sotilaallinen puoli keskit-

tyy Suomen ja Natojoukkojen välisen 

yhteistyön vahvistamiseen, missä on 

otettu merkittäviä askelia sen jälkeen, 

kun Suomi liittyi Naton suunnittelu- 

ja arviointiprosessiin vuonna 1995. 

Suomi on valinnut laaja-alaisia kump-

panuustavoitteita ja ne kattavat tätä 

Kansainvälisessä yhteistyössä Suomi 
edistää turvallisuutta EU:n jäsenenä, YK:n 
toimintaedellytyksiä vahvistaen sekä 
ETYJ:n, Euroopan neuvoston ja Naton 
kumppanuuden puitteissa.
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Venäjä pitää vakavana uhkana Naton laajenemista Venäjän suuntaan

nykyä puolustusvoimien koko kehit-

tämisohjelman. Naton puitteissa luotu 

yhteistoimintakyky tukee myös EU:n ja 

pohjoismaisen yhteistyön, Nordefcon, 

puitteissa tehtävää yhteistyötä. Na-

to-arvioiden mukaan Suomen yhteis-

toimintakyky on tällä hetkellä yleisesti 

ottaen korkeatasoinen.  

Käytännössä yhteistoimintakykyä tes-

tataan niissä sotaharjoituksissa, jotka 

ovat avoimia myös kumppaneille, sekä 

Naton johtamissa kriisinhallintaope-

raatioissa, jotka muodostavat Suomen 

kumppanuuden poliittisen ytimen. 

Kriisinhallintatoiminta alkoi Naton 

IFOR- ja SFOR- operaatioiden myötä 

Bosniassa, jonne Suomi lähetti raken-

tajapataljoonan vuodesta 1996 läh-

tien. Alkuperäiseen KFOR- operaatioon 

Kosovossa vuonna 1999 Suomi osal-

listui yhteensä 800 sotilaan voimin, 

kun taas Afganistanin ISAF- operaa-

tiossa Suomien osallistumisvahvuus 

oli komppanian luokkaa. Toinen mer-

kittävä askel otettiin, kun Suomi liittyi 

Naton nopean toiminnan Joukkoihin, 

johon on kuulunut yksiköitä kaikista 

puolustushaaroista ja yhteisiä harjoi-

tuksia.  

Pohjois-Atlantin liitto on tehnyt selvä-

si, että järjestön turvatakuut koskevat 

vain jäsenmaita. Kollektiivista puolus-

tusta koskevaan suunnitteluun, pää-

töksentekoon ja sotilasrakenteisiin 

pääsee mukaan vain täysjäsenyyden 

kautta. Tätä nykyä Suomi kuuluu Na-

ton rauhankumppanuuden sisäpiirin. 

Ilmaoperaatioiden johtamisjärjes-

telmää lukuun ottamatta Suomi on 

saavuttanut lähes kaiken, mitä maa 

voi jäsenyyden ulkopuolella Natossa 

saavuttaa. Jos Suomi liittyisi Natoon, 

Suomen alueellinen puolustus oli-

si yhtenevä Naton viidennen artiklan 

mukaisen puolustuksen kanssa. Yh-

dysvaltain näkemyksen muuttuminen 

EU:n yhteisestä turvallisuus- ja puo-

lustuspolitiikasta on tasoittanut tietä 

sille, että EU ja Nato hakevat tällä het-

kellä keskinäistä täydentävyyttä. EU:n 

yhteinen turvallisuus- ja puolustuspo-

litiikka on nähty tärkeänä viitekehyk-

senä Euroopan sotilaallisen panoksen 

lisäämiseksi transatlanttisessa yhteis-

työssä. Tosiasiaksi jää, että lyhyellä tai 

keskipitkällä aikavälillä Natolla olevia 

sotilaallisia rakenteita ja valmiuksia ei 

rakenneta EU:n puitteisiin.  

EU etenee oman yhteisen turvallisuus- 

ja politiikkansa kehittämisessä. Tällä 

hetkellä kehitys painottuu kolmeen 

merkittävään poliittiseen prosessiin, 



POHJANPOIKA LIITE

Eversti evp Heikki Hiltula: Pääkohtia Nato-selvitysryhmän raportista 

jotka vaikuttavat EU:n asemaan Euroo-

pan yhteisessä turvallisuuspoliittises-

sa arkkitehtuurissa ja vastaavasti sen 

Nato-suhteeseen. 

Prosesseista ensimmäinen on käynnis-

sä oleva EU:n ulko- ja turvallisuuspo-

liittisen strategian laatiminen. Tämän 

jälkeen EU:lla pitäisi olla käytössään 

paremmin kohdennettu puolustus-

suunnittelu sekä sotilaalliset voima-

varat sen tärkeimpiä turvallisuuspo-

liittisia tarpeita varten. Toinen prosessi 

liittyy eurooppalaisen puolustustek-

nisen ja -teollisen perustan rakenta-

miseen.  Tämän projektin tavoitteena 

on parantaa eurooppalaisen puolus-

tusteollisuuden kilpailukykyä muun 

muassa laajentamalla sisämarkkinat 

koskemaan myös puolustusalaa. Kol-

mas prosessi liittyy EU:n keskinäisen 

avunannon velvoitteiden määrittelyyn, 

minkä merkitys on kasvanut turvalli-

suuspoliittisen ympäristön muutosten 

ja entistä moniulotteisempien uhkien 

vuoksi. Keskinäisen avunannon lausek-

keesta, joka liittyy suoraan jäsenmaan 

joutumiseen aseellisen hyökkäyksen 

kohteeksi, on tullut poliittisesti tär-

keämpi sen jälkeen, kun se otettiin 

käyttöön Pariisin terrori-iskujen yhtey-

dessä marraskuussa 2015.   

Edellä mainittujen prosessien tärkey-

destä huolimatta EU on vielä pitkään 

kaukana Naton tasosta kovan turvalli-

suuden toimintakykynsä suhteen. EU:n 

komentorakenne on hyvin pieni Naton 

vastaavaan verrattuna ja EU:ssa suun-

nittelun ja suorituskykyjen tärkeimmät 

kohteet ovat muualla kuin Euroopan 

kollektiivisen puolustuksen tehtävis-

sä. Tosiasia kuitenkin on, että EU:n jä-

senyys ja sen vaikutukset turvallisuu-

teen ja puolustukseen johtivat siihen, 

että Suomi asianmukaisen poliittisen 

harkinnan jälkeen luopui liittoutumat-

tomuuspolitiikastaan vuonna 2007.  

Natoon liittymisen sotilaalliset 

seuraamukset Suomelle 

Käytännössä Suomi sopisi helpos-

ti Nato-perheeseen. Sen asevoimat 

ovat Nato-standardien mukaiset ja sen 

puolustuksen ryhmitys ja strateginen 

asemoituminen Venäjää kohtaan ovat 

yhdenmukaiset Naton tavoitteiden ja 

linjausten kanssa. Suomen näkökul-

masta sama pätee myös toisinpäin: 

Naton politiikka ja vaatimukset ovat 

yleisesti ottaen yhtäpitäviä Suomen 

puolustuspolitiikan tarpeiden kanssa. 

Naton jäsenenä Suomi olisi suoraan 

mukana Naton puolustussuunnitte-

lussa ja komentorakenteessa. Suomen 

puolustusvoimilla ja virkamiehillä oli-

si omat paikkansa Naton komentora-

kenteessa: jos Suomi päättää liittyä, 

sen tulisi pyrkiä itselleen tärkeimpiin 

asemiin. Ottaen huomioon Suomen 

poliittis-sotilaallisen järjestelmän tun-

nustetut ominaisuudet sekä läheisen 

yhteistyön Naton ja Nato-kumppanei-

den kanssa, näihin rakenteisiin ”kiin-

nittyminen” olisi varsin suoraviivainen 

prosessi. 

Suomen puolustusjärjestelmä on jo 

yleisesti ottaen yhteistoimintakykyi-

nen Naton joukkojen kanssa ja erityi-

sesti sen skandinaavisten jäsenten 

kanssa. Lukuun ottamatta ilmaoperaa-

tioiden johtamisjärjestelmää, jossa on 

vielä parantamisen varaa, yhteistoi-

mintakykynsä kehittämisen suhteen 

Suomi on luultavasti saavuttamassa 

sen rajan, mihin se voi edetä Naton 

kanssa olematta liittokunnan täysjä-

sen.  

Suomessa viime aikoina esitetyt re-

serviläisten nopeaan aktivoimiseen ja 

joustavampaan käyttöön liittyvät muu-

tokset ovat täysin vastaavia kuin ne 

nopeaa reagointia vaativat uhat, jotka 

Nato aikoo torjua ja joita vastaan se ai-

koo tarpeen tullen puolustautua. Mikäli 

Venäjä lisäisi merkittävästi Suomen lä-

heisyyteen ryhmittämiensä joukkojen 

määrää, Suomen olisi ehkä harkittava 
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omien joukkojensa uudelleen sijoit-

telua esimerkiksi kohottamalla edel-

leen valmiutta. Suomen alueen kautta 

avautuu pääsy koko Itämeren alueelle. 

Naton jäsenenä Suomi voisi turvau-

tua Nato-liittolaisten solidaarisuuteen 

vahvistaakseen Suomen puolustusta 

ennakkovarastoinnin ja enemmän tai 

vähemmän pysyvän liittokunnan jouk-

kojen läsnäolon muodossa Venäjän 

virhearviointiriskin vähentämiseksi. 

Suomen alueellinen puolustus ei ko-

vin helposti sovi maan rajojen ulko-

puolella toteutettavaan sotilaalliseen 

väliintuloon. Alueellisen puolustuksen 

suuri merkitys Suomelle tarkoittaa sitä, 

ettei oman alueen ulkopuolella käytet-

tävää suorituskykyä tulisi kehittää niin 

pitkälle, että alueellisen puolustusjär-

jestelmän ylläpitäminen vaikeutuisi, 

mikä puolestaan vaarantaisi Itämeren 

alueen turvallisuuden. Suomi on kui-

tenkin jo osallistunut sotilaallisiin ope-

raatioihin ulkomailla, sekä Naton että 

EU:n johdolla. Yleisesti ottaen Nato-jä-

senyyden ei tulisi ohjata Suomea ke-

hittämään merkittävästi oman alueen 

ulkopuolella käytettävää sotilaallista 

komponenttia.  

Naton vuotuiset infrastruktuurime-

not ovat noin 5,2 miljardia euroa. Kun 

verrataan Suomen BKT:ta suhteessa 

Naton kokonaismenoihin, Suomen 

osuuden menoista tulisi olla hieman 

yli 1 %, mikä käytännössä tarkoittaa 

alle 55 miljoonaa euroa. Tähän tulee 

lisätä Naton puitteissa työskentelevi-

en suomalaisten henkilöstökulut, jos 

Suomi liittyy järjestöön. Nato on aset-

tanut puolustusmenojen kansalliseksi 

tavoitteeksi 2 % bruttokansantuot-

teesta: 28 jäsenmaan joukossa vain 

viisi (ml. Viro ja Puola) on saavuttanut 

sen. Suomen 2,69 miljardin euron puo-

lustusbudjetti edustaa 1,3 % osuutta 

yhteensä 207 miljardin euron brutto-

kansantuotteesta. Työryhmän arvion 

mukaan summa nousee kuitenkin 3,41 

miljardiin euroon ja 1,64 % bruttokan-

santuotteesta Naton määritelmien pe-

rusteella. Jotta ero saataisiin kurottua 

umpeen, vuosibudjettia tulisi kasvat-

taa noin 730 miljoonalla eurolla.  

Asevelvollisuuteen pohjautuvan alu-

eellisen puolustuksen säilyttäminen 

samalla kun valmiutta kohotetaan ja 

joukkorakennetta modernisoidaan 

(esim. tuleva taistelukonehankinta ja 

laivaston kalusto hankinnat) vaatii me-

nojen lisäämistä, liittyipä Suomi Na-

toon tai ei. 

Venäjän mahdollisista reaktioista 

Viimeisten 15 vuoden aikana Venä-

jästä on tullut tyytymätön valta, joka 

on asettanut kyseenalaisiksi kylmän 

sodan jälkeiset järjestelyt Euroopassa 

ja jopa vuoden 1975 Helsingin päätö-

sasiakirjan ja Pariisin vuoden 1990 pe-

ruskirjan normit ja periaatteet. Venäjän 

eliitti jakaa laajalti käsityksen, ettei Ve-

näjä ole vain yksi maa Euroopan mai-

den joukossa. Tämä erottaa Venäjän 

muista maista ja johtaa revisionisti-

seen näkemykseen, jonka perusteella 

Venäjä vaatii Euroopan turvallisuus-

rakenteiden uudelleenneuvotteluja 

ja jopa etupiirijaon tunnustamista eli 

toisin sanoen veto-oikeutta estää ke-

hityskulkuja, jotka loukkaavat Venä-

jän etuja. Historiallisista kokemuksista 

johtuen tämä ei ole Suomelle hyväk-

syttävää. Venäjä katsoo erityisesti Na-

ton laajenemisen olevan uhka, jonka 

takana on Yhdysvallat ja tavoitteena 

amerikkalaisten sotilastukikohtien ja 

joukkojen tuominen lähemmäksi Ve-

näjän rajaa Venäjän patoamiseksi. 

Vaikka Neuvostoliitto ei koskaan täysin 

hyväksynyt Suomen puolueettomuus-

politiikkaa, nykypäivän Venäjä ei ole 

kyseenalaistanut Suomen yhdentymis-

tä läntisiin rakenteisiin. Yleisesti ottaen 

Venäjä suhtautuu skeptisesti kaikkiin 

harmaan alueen järjestelyihin, kuten 

puolueettomuuteen, liittoutumatto-

muuteen ja niin edelleen, ja erityisesti 



POHJANPOIKA LIITE

Eversti evp Heikki Hiltula: Pääkohtia Nato-selvitysryhmän raportista 

lähempään yhteistyöhön Naton kans-

sa, jota Venäjä pitää vastustajanaan. 

Kaikenlainen Naton laajentuminen oli-

si Moskovalle poliittinen tappio, kuten 

se huomauttaa viimeisimmässä joulu-

kuussa 2015 julkaistussa kansallisen 

turvallisuusstrategiansa päivityksessä. 

Venäjä seuraa Suomen ulko- ja turval-

lisuus- sekä sotilaspoliittisia toimia 

tarkasti, mutta joita se kommentoi 

yleensä alemmalla kuin hallitustasolla. 

Suomen Nato-jäsenyyteen Venäjä rea-

goisi; geopoliittinen muutos olisi niin 

suuri, ettei Moskova voisi jättää sitä 

huomiotta. Suomen ja Venäjän suhteet 

kärsisivät huomattavasti ja poliittinen 

reaktio olisi ankara ja todennäköisesti 

myös ”henkilökohtainen”, kuten silloin, 

kun Turkin ilmavoimat ampuivat alas 

venäläisen hävittäjän Syyrian konflik-

tin aikana. Liittymisprosessin aikana il-

mapiiri olisi myrkyttynyt ja kauppa voi-

si kärsiä huomattavasti samaan tapaan 

kuin nyt tapahtuu Turkin ja Venäjän 

välisessä kiistassa. Useimmiten Neu-

vostoliiton ja Venäjän suhtautuminen 

perättäisiin Naton laajentumiskierrok-

siin on edennyt saman kaavan mu-

kaan: ensin vastustus, hyvinkin tiukka 

sellainen, jota on tuettu poliittisin ja 

taloudellisin painostuskeinoin, sitten 

hiljainen hyväksyntä ja lopulta paluu 

aiemmin vallinneeseen diplomaatti-

seen ja taloudelliseen asiantilaan.  

Työryhmän raportin yhteenvedon 

kolme asiaa  

Suunnanmuutos. Suomen päätös liit-

tyä Pohjois-Atlantin liittoon ja sitou-

tua sen viidennen artiklan mukaiseen 

kollektiiviseen puolustukseen edus-

taisi suunnanmuutosta, joka muuttaisi 

täysin Suomen turvallisuuspolitiikan 

ja erityisesti maan suhteen Venäjään. 

Siirtymä olisi luonteeltaan geopoliitti-

nen ja strateginen. Muutokset sotilas-

politiikan ja -järjestelyjen alalla eivät 

olisi yhtä syvällisiä: Nato-jäsenyys ei 

merkitsisi merkittävää poikkeamaa 

Suomen pitkäaikaisesta puolustus-

valinnasta eli asevelvollisuuteen pe-

rustavasta alueellisesta puolustus-

järjestelmästä. Toisin sanoen päätös 

liittyä Natoon ei olisi pelkkä Suomen 

Nato-kumppanuuden asteittainen laa-

jennus.  

Ajoitus. Päätöksien oikea ajoitus on 

Suomen ja Ruotsin turvallisuuden 

kannalta oleellinen asia. Liittymispro-

sessin tulisi perustua molemminpuoli-

seen ymmärrykseen, että kyseessä on 

pitkäaikainen sitoumus ja että jäsenyy-

den hakeminen voisi olla vaikeaa stra-

tegisen myrskyn puhjettua. 

Yhteinen päätös. Mahdollisen Nato-jä-

senyyden vaikutukset olisivat Suomen 

kannalta huomattavasti suotuisammat, 

jos Suomi ja Ruotsi tekisivät kyseisen 

päätöksen koordinoidusti yhdessä 

kuin, jos Suomi liittyisi yksin. Vastaa-

vasti Ruotsin päätös liittyä Natoon ja 

Suomen päätös olla liittymättä jättäisi 

Suomen eristyksiin ja suojattomaksi.
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