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Ajat ovat
muuttuneet
Viimeisen reilun kuuden viikon
aikana olen päässyt läheltä seuraamaan puolustusvoimien toimintaa ja suorituskykyä. Olin mukana kahdessa hyvin erilaisessa
kertausharjoituksessa käskettynä
reserviläisenä, jolloin minulla oli
mahdollisuus sekä tarkkailla ja raportoida että kouluttautua ja osallistua toiminnan kehittämiseen.
Ensimmäiseksi vakuutuin siitä, että
meillä on osaava ja motivoitunut
reservi. Kerron taisteluosaston
Lappi 16 -harjoituksesta tarkemmin toisaalla tässä Pohjanpojassa.
Siinä suhteessa olemme ainutlaatuinen kansakunta.
Toiseksi silmäni avautuivat siihen
vähemmän julkisuudessa puhuttuun asiaan, että puolustusvoimat
on kahden viime vuoden aikana
siirtynyt koulutusorganisaatiosta
valmiusorganisaatioksi. Tämäkään

ei ole ollut mikään salaisuus, mutta kyseessä on varsin merkittävä
suunnanmuutos.
Koulutus on edelleen kuuden joukko-osastomme aluevastuulla ja
sinällään erittäin tärkeä tehtävä,
mutta sekin tähtää nyt valmiuden
aikaansaamiseen ja ylläpitämiseen. Sillä reagoidaan muuttuneeseen maailmantilanteeseen. Kriisin puhkeaminen ei odota enää
kuukautta, vaan nyt puhutaan päivistä tai korkeintaan viikoista.
Kaikki tämä näkyy myös kertausharjoitusten toteutuksessa. Poissa
ovat ne ajat, jolloin kertaamaan
mentiin loikoilumentaliteetilla ja
metsässä vietettiin iloisia iltajuhlia. Nyt tiivistyneiden harjoitusaikataulujen takia koulutusvaihe on
todella lyhyt, koska suurin osa kertaamaan käsketyistä on kotiutunut
enintään pari vuotta aikaisemmin.

Tehtävään lähdetään lähes välittömästi.
Lakimuutoksen myötä kertauskäsky
voi tulla myös nopeutettuna. Kolmen kuukauden sijaan avainreserviläisten lähtöaika on nopeimmillaan 24 tuntia käskyn saamisesta.
Siksi jokaisen reserviläisen – niin
sijoitetun kuin tällä hetkellä vielä
sijoittamattoman – on tärkeää huolehtia omasta reserviläiskunnostaan. Tällä tarkoitan tietenkin niin
fyysistä, tiedollista kuin taidollista
reserviläiskuntoa. Sitä voi kartuttaa
omaehtoisesti tai vapaaehtoisten
maanpuolustusjärjestöjen ja MPK:n
avulla. Siksi kuuluminen johonkin
maanpuolustusjärjestöön kannattaa. Oikeastaan sitä voisi verrata
kansalaisvelvollisuuden täyttämiseen.

Teksti: Heikki Bäckström ja Seppo Suhonen
Kuvat: Seppo Suhonen ja Iikka Ellilä

Huhtikuussa 2011 perustettiin toimikunta toteuttamaan hanke muistomerkin

pystyttämiseksi

jääkäri-

pioneereille Schmardenin taistelun
satavuotisjuhlien yhteydessä. Hankkeen suunnittelu aloitettiin heti ensimmäisen kokouksen jälkeen.
Alusta alkaen oli selvää, että muistomerkki tulisi, mikäli vain se olisi
mahdollista, pystyttää taistelupaikalle Latviaan. Mahdollisuuksia selvitettiin aluksi sotilasasiamiehen kautta
Latviassa ja Latvian suurlähetystön
kanssa Helsingissä. Kun selvisi, että
pystytys Latviaan oli mahdollista, aloitettiin muistokiven paikan selvittäminen.
Tällöin selvisi, että Schmardenin taajama sijaitsee Enguren kunnassa, kun
taas itse taistelupaikka on naapurikunnan alueella. Jääkärit olivat nimenneet taistelun läheisen kylän mukaan
tietämättä alueen hallinnollisia rajoja.

Muistomerkin
paljastustilaisuus

Scmardenissa
25.7.2016

Sopiva paikka kuitenkin löytyi varsin
nopeasti aivan taistelukentän vierestä. Paikallinen ravintola valtatien varressa ja sen pysäköintialue vaikuttivat
soveltuvan hankkeen tarkoituksiin
erinomaisesti. Vuonna 2015 solmittiin
sopimus omistajan Maris Būmanisin
kanssa. Järjestelyissä erittäin suurena
apuna oli Suomen Suurlähetystö Riikassa.
Rahoituksen järjestäminen toteutettiin myymällä pinssejä sekä hankki-
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malla lahjoituksia. Suuri kiitos kuuluu
Jääkäriperinneyhdistykselle, joka antoi toimikunnalle luvan käyttää jääkärien tunnuksia ja jääkäripatsasta
hankkeessa.
Hanke oli varsinaisesti Pioneeriaselajin Liiton, mutta siinä oli voimakkaasti
mukana myös puolustusvoimat, etenkin pioneeriaselaji. Tämä näkyi tapahtuman järjestelyissä, joista vastasi
puolustusvoimat.

Paljastustilaisuus

oli nimetty myös yhdeksi puolustusvoimien virallisista tapahtumista tänä
vuonna.
Muistomerkin valmisti suomalaisesta
pallograniitista Sorvikivi Oy Savitaipaleelta. Muistomerkin korkeus on noin
4,5 metriä ja se painaa lähes 5000 kg.

Paljastustilaisuudessa otettu valokuva
muistomerkin edessä, vasemmalta kenraalimajuri Jukka Pennanen, kenraalimajuri Sami
Sihvo, kenraaliluutnantti Seppo Toivonen,
Latvian puolustusministeri Raimonds Bergmanis, Suomen Latvian suurlähettiläs Olli
Kantonen, Suomen puolustusministeri Jussi
Niinistö, prikaatikenraali Pertti Laatikainen,
kenraalimajuri Pertti Puonti, prikaatikenraali
Jukka Sonninen. vasemmalla puolen Latvian
puolustusministeri Raimonds Bergmanis ja
Suomen Latvian suurlähettiläs Olli Kantanen

Liput saapuvat jääkärimarssin tahdissa
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...jatkoa edelliseltä sivulta

Kutsuvieraat ja juhlayleisöä

Tilaisuus

Kääriäinen kertoi jääkäripioneereista

taja Gundars Vaza.

ja valotti hanketta ja muistomerkkitoiPaljastustilaisuus aloitettiin molem-

mikunnan toimintaa. Puheen lopuksi

Puolustusvoimien tervehdyksen tilai-

pien

hän paljasti verhotun muistomerkin.

suuteen toi Maavoimien komentaja

maiden

puolustusministerien

kenraaliluutnantti Seppo Toivonen.

saavuttua paikalle. Tilaisuuden johtaja pioneeritarkastaja eversti Jouko

Jääkärisäätiön

tervehdyksen

esitti

Rauhala toivotti paikallaolijat tervetul-

jääkärisäätiön puheenjohtaja kenraa-

Tilaisuus päättyi yhteisesti laulettuun

leiksi juhlatilaisuuteen. Näiden alku-

limajuri Jukka Pennanen.

Jääkärimarssiin ja lippujen poistumiseen. Muistomerkillä kunniavartiossa

sanojen jälkeen otimme vastaan Jääkärilipun ja Pioneerikoulun mustan

Tilaisuudessa esittivät oman terveh-

seisoivat jääkäriasuun pukeutuneet

leijonalipun Jääkärimarssin sävelin.

dyksensä molemmat puolustusminis-

suomalaiset

terit Jussi Niinistö ja Raimonds Berg-

santti Jussi Laukkanen ja kadetti Joo-

muistomerkkitoimikunnan

manis. Enguren kunnan tervehdyksen

na Lindqvist. Muistomerkin viereen

puheenjohtaja kenraalimajuri Juhani

esitti kunnanhallituksen puheenjoh-

on pystytetty Schmardenin tapahtu-

Aluksi

kadetit,

kadettialiker-
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Suurlähetystön vastaanotolla MPKL:n liittohallituksen puheenjohtaja Pauli Mikkola, kenraalimajuri Pertti Puonti
ja Pohjan Pioneerikillan jäsen Heikki Salumäki.

mista ja jääkäripioneereista kertova

Tilaisuuden jälkeen oli paikalla kah-

no.

opastaulu. Tilaisuuden puheet kään-

vitarjoilu. Monet seurueet ottivat ryh-

noin 100 kutsuvierasta ja lähes 200

si Latvian ja Suomen kielelle Latvian

mävalokuvia muistomerkin edessä

pioneeri- ja jääkäriperinteen vaalijaa.

Suomen

paljastustilaisuuden jälkeen. Olihan

Paljastustilaisuus oli juhlava ja kaikki

paikka ja tilaisuus historiallinen pio-

toimi niin kuin oli suunniteltu. Jääkä-

neerien ja jääkäreiden perinteiden

ripioneerit saivat oman ansaitseman-

vaalijoille.

sa muistomerkin lähelle sitä paikkaa,

suurlähetystöstä

Karina

Klancberga.
Musiikista tilaisuudessa vastasi Kaar-

Paljastustilaisuuteen

osallistui

missä tuo Schmardenin taistelu käy-

tin soittokunnan vaskiyhtye johtajanaan musiikkimajuri Pasi-Heikki Mik-

Paljastustilaisuuden jälkeen oli Suo-

tiin 100 vuotta sitten. Uskomme, että

kola sekä solistina oopperalaulaja

men suurlähetystössä Riikassa suur-

muistomerkki saa vuosittain useita

Heikki Aalto. Tilaisuudessa kuulimme

lähettiläs Olli Kantosen isännöimä

sotahistoriasta sekä jääkärien ja pio-

suomenkielisen kantaesityksen alun

vastaanotto kutsuvieraille.

neerien perinteistä kiinnostuneita retkikuntia paikalle.

perin saksalaisesta kappaleesta nimeltään Schmarden.

Koko päivä oli uskomattoman hie-

Teksti: Jukka Junttila

Kultaa

Kalottiottelusta
reserviläisis-

Osallistujia oli tapahtumassa Suomes-

jästä eri ammunnasta ja ne pohjautuvat

tä koostunut joukkue menestyi erin-

ta, Ruotsista, Virosta ja Norjasta, josta

paljolti kalottiammuntojen syntymais-

omaisesti 9-11.9.2016 Heinuvaarassa,

ei kuitenkaan tullut kilpailujoukkueita

sa Ruotsissa ja Norjassa harrastettaviin

Rovajärven ampuma-alueella järjes-

itse kalottiotteluun.

maastoammuntoihin. Jokainen laji si-

Pohjois-Pohjanmaan

sältää erilaiset haasteet ampujalle ja

tetyssä Kalottiottelussa. Joukkue lähti
kotimatkalle kultaplakaatit kainalossa.
Lisäksi henkilökohtaisen kilpailun puolella Jukka Junttila sijoittui hienosti toiseksi.
Kilpailu järjestettiin nyt muutaman
vuoden tauon jälkeen jonkin verran
uudistetulla konseptilla MPK:n Lapin
reserviläistoimijoiden kantaessa järjestelyvastuun, kun aiemmin päävastuu
on varsinkin kalottiammuntojen osalta
ollut Puolustusvoimilla. Toki Puolustusvoimat tuki tapahtumaa monin tavoin
tänäkin vuonna ja kilpailun suojelijana
toimi Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja eversti Timo Mäki-Rautila.
Tapahtumat yhdistettiin
Tapahtumassa oli uutta myös kahden
eri tapahtuman Kalottitapaamisen ja
Kalottiammuntojen yhdistäminen, joten väkeä todella Heinuvaarassa riitti.

Kilpailun ammuntalajit koostuvat nel-

joukkueelle.

Ammunnoissa ei ole tarkkaan ilmoi-

monta osumaa saat rajoitetulla ajalla,

Toisaalta suuria vaikeuksia tuotti pi-

tettu maalien etäisyyttä, vaan sääntöi-

mutta vapaalla määrällä patruunoita ja

kakenttäammunta, kun etäisyydenar-

hin on joka lajin kohdalla vain kirjattu

lippaita. Näitä matkojen vaihteluvälejä

viointi

väihteluväli millä niiden tulee sijaita

kilpailujärjestäjä tietenkin hyödyntää

jokaisella ampujalla alakanttiin ja lau-

kuten esimerkiksi 100-300m. Yhdes-

parhaansa mukaan, joten haastetta

kaukset kajahtelivat laitteen alarautoi-

sä lajissa pisteiksi muutettava aika

riittää kokeneemmallekin kilpailijalle

hin. Aikaa kului ja osalta kilpailijoista

ratkaisee, kun taas toisessa se kuinka

ja oman aseen luodin lentoradat on pi-

loppuivat sääntöjen rajoittama patruu-

dettävä mielessä paineenkin alla.

namäärä kesken, jolloin seurauksena

kauimmaiseen

maaliin

jäi

on kyseisestä lajista ampujalle pyöreät
Monenlaista ammuntaa
Tuleva voittajajoukkue lähdössä
seuraavaa tehtävää suorittamaan.

nolla pistettä. Laji onkin tunnettu siitä, että sillä ei voi voittaa kokonaiskil-

Muutamina poimintoina tämän vuoden

pailua mutta helposti kyllä hävitä sen

kilpailusta

mutta ehkä onneksikin laji tuntui ol-

voi

Pohjois-Pohjanmaan

joukkueen osalta ottaa ammunnan- ja

leen muillekin sangen haastava.

tähtäyskuvan muodostamisen nopeutTeija Lauri heittää ja Jarkko Mäntyniemi takana sekä eversti Timo Mäki-Rautila. Kuva: Jukka Junttila

ta mittaavan Stang-ammunnan, jossa

Kilpailussa käytettävät aseet ovat niitä,

joukkue oli ylivoimaisesti paras ja juuri

mitä joukko-osasto muutenkin käyt-

Stang on se laji. minkä voittaja yleensä

tää ja jos esim. optiikka on palvelus-

muutenkin korkealla tuloslistoilla.

aseessa, sitä saa käyttää kilpailussakin.

Kuva: Ilmavoimat

Voittajat Hornetin äärellä vasemmalta Mikko Aalto, Mika Väisänen, Jarkko Mäntyniemi, Teija Lauri ja Jukka Junttila.

Suomalaiset käyttivät kilpailussa omia

otossa sekä käsikranaatin tarkkuushei-

Tapahtuma sai arvoisensa loppuhui-

siiviiliaseitaan ja pääsääntönä oli se,

tossa. Ensiapurastilla oli tänä vuonna

pennuksen viimeisenä päivänä järjes-

että joukkueella on keskenään suurin

kohteena jyrkänteeltä tipahtanut hen-

tetyllä tutustumiskäynnillä Lapin Len-

piirtein samanlaiset aseet samanlaisilla

kilö, jolle oli rytäkässä syntynyt mm.

nostoon, jossa osallistujat pääsivät mm.

tähtäimillä. Tänä vuonna kalusto oli kai-

vakava verenvuoto sekä luunmurtumia.

kosketusetäisyydeltä tutustumaan F/A

killa sen tyyppistä, että se ei ratkaissut

Painesidettä, lastoitusta, kylkiasentoa,

Hornet-monitoimihävittäjään sekä seu-

kilpailua suuntaan taikka toiseen mutta

potilaan suojaamista kylmältä, rauhoit-

raamaan lyhyttä näytöstä koneen suori-

jatkossa voi olla, että säännöissä on tar-

telua, apuvoimien opastamista, johta-

tuskyvystä.

kemmin määritelty ainakin siviiliaseiden

mista -siitä se hyvä suoritus ensiapuras-

ominaisuudet.

tilla tänä vuonna syntyi.

Ensi vuonna on järjestelyvastuu Norjalla, ja kilpailu sekä tapaaminen ovat

Huippuna Hornet

Pohjois-Pohjanmaan joukkue selviytyi

Narvikin lähellä sijaitsevassa Bjerkvikin

kaikilla osa-alueilla joko kärkeen tai kär-

tukikohdassa.

Muita sotilastaitoja mitataan hätäensi-

jen tuntumaan, ja siten vahva suoritus

avussa, etäisyysarvioinnissa, suunnan-

toi voiton.

Kalottiottelun tulokset
Kalottiottelu 9-11.9.2016 Tulokset
Sija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Kilpailu
numero
21.
19.
8.
20.
7.
33.
17.
25.
16.
9.
6.
34.
10.
2.
35.
3.
32.
18.
1.
24.
31.
29.
5.
4.
30.
22.
14.
23.
28.
11.
13.
15.
12.
27.
26.

Kers

Piuva Dennis

Vääp

Junttila Jukka
Noppa Magnus

Tkm

Väisänen Mika

Kers
Alik

Saxevall Jan Erik
Rousu Simo

Jääk

Mäntyniemi Jarkko

Kers

Wuopio Mikael
Lauri Teija
Haara Anna-Lena
Angeria Jan-Erik
Sarajärvi Juha
Virtanen Christina

Ylik
Kers

Jääk
Alik
Kers

Ltn

Vaarala Jari

Korpr
Ylivääp
Vänr

Kauvosaari Petri

Keto-Tokoi Markku
Vanha Ville

Ltn

Aalto Mikko

Ylivääp

Knuutila Kari
Utoslahti Samuel
Tuominen Tomi

Ltn
Alil

Alik
Ylik
Ltn

Ots Andres
Puttonen Petri

Anttila Kauno
Sleng Martin
Nilsson Anita

Ylik

Männik Tönu
Brännström Tobias

Vääp
Kers

Viirlo Jaanus
Tikan Erkki

Koppel Marek
Ojamets Alar
Anni Rando
Jurisson Heli
Kers
Kukk Jaak
1st SergeantHansen Tommy
Fk
Olsson-Lasu Johan
Fk
Sundström Rikard
Sergeant Jacobson Kalle
Ridbäck Mattias
Fk
Kers

Ruotsi, Kalixälvdal 11.HV.bat.
Suomi, Pohjois-Pohjanmaa
Ruotsi, Tornedalen 11.HV.bat.
Suomi, Pohjois-Pohjanmaa
Ruotsi, Tornedalen 11.HV.bat.
Suomi, LAP
Suomi, Pohjois-Pohjanmaa
Ruotsi, Kalixälvdal 11.HV.bat.
Suomi, Pohjois-Pohjanmaa
Ruotsi, Tornedalen 11.HV.bat.
Ruotsi, Tornedalen 11.HV.bat.
Suomi, LAP
Ruotsi, Tornedalen 11.HV.bat.
Suomi, YLAP MAAKK
Suomi, LAP
Suomi, YLAP MAAKK
Suomi, LAP
Suomi, Pohjois-Pohjanmaa
Suomi, YLAP MAAKK
Ruotsi, Kalixälvdal 11.HV.bat.
Suomi, LAP
Eesti 2
Suomi, YLAP MAAKK
Suomi, YLAP MAAKK
Eesti 2
Ruotsi, Kalixälvdal 11.HV.bat.
Eesti 1
Ruotsi, Kalixälvdal 11.HV.bat.
Eesti 2
Eesti 1
Eesti 1
Eesti 1
Eesti 1
Eesti 2
Eesti 2
Ruotsi 12.HV-bat.
Ruotsi 12.HV-bat.
Ruotsi 12.HV-bat.
Ruotsi 12.HV-bat.
Ruotsi 12.HV-bat.

Pikakenttä
30

Kenttä
36

26
15
28
17
0
25
0
17
18
0
19
21
23
0
0
0
0
0
0
23
25
14
16
0
0
13
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

36
36
36
36
35
32
36
35
35
35
32
35
34
33
34
31
34
25
26
36
33
14
29
33
29
36
28
31
32
17
20
17
7
28
10
0
0
0
0
0

Taistelu
Stang
EA Suunta/Et.
200
2 p./osuma 200
36
27
31
31
24
28
28
31
20
27
27
24
14
23
31
32
32
24
23
27
4
15
13
19
16
15
4
15
13
0
19
14
4
23
12
0
0
0
0
0
0

44
44
30
38
46
24
38
32
18
32
10
10
18
16
10
8
16
22
14
14
8
24
18
12
14
28
10
14
22
6
4
14
8
10
4
0
0
0
0
0

Käsikr.
24

Yhteensä

22
20
20
18
24
22
22
20
16
14
20
22
4
22
20
24
20
24
24
12
8
24
6
22
24
0
14
20
22
20
20
22
14
0
8
0
0
0
0
0

155
146
145
133
133
131
127
124
114
108
105
102
102
102
96
95
94
94
91
89
89
89
88
83
82
81
79
78
76
62
58
57
52
50
22
0
0
0
0
0

Kalottiottelu 9-11.9.2016 Joukkuekilpailu
Sija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suomi, Pohjois-Pohjanmaa
Ruotsi, Tornedalen 11.HV.bat.
Suomi, LAP
Ruotsi, Kalixälvdal 11.HV.bat.
Suomi, YLAP MAAKK
Eesti 2
Eesti 1

Pikakenttä
50
70
71
79
16
14
12

Kenttä
168
172
168
174
152
113
89

Taistelu
171
184
178
170
163
156
168

Stang
160
136
68
132
68
74
42

EA
175
150
165
150
150
200
120

Suunta/Et.
136
133
113
68
125
40
75

Käsikr.
100
82
92
74
98
78
90

Yhteensä
960
927
855
847
772
675
596

Ensimmäinen

Teksti ja kuva: Sakari Ranta

kersanttipäivä

Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiirin

toolilla ja kiväärillä. Kurssilaiset olivat

historian ensimmäinen Kersanttipäivä

silminnähden tyytyväisiä kurssin lope-

vietettiin syyskuisen kauniissa sun-

tuskahvia nauttiessa.

Rynnäkkökivääriammunta kuuluu olennaisena osana harjoitukseen.

nuntaisäässä 18.9. Toiminta alkoi aamulla puolustusvoimien esityksellä ja

Palauteen perusteella tämä ei jää ko-

tusvoimien edustajan majuri Seppo

jatkui MPK:n esittelyllä.

keiluksi, vaan tapahtuma järjestetään

Sarlinin kanssa ehdittiin miettiä jo tu-

ensi vuonna uudestaan. Pohjois-Poh-

levia mahdollisuuksia. Kurssilaisia ja

Sitten päästiin itse asiaan, eli vuoros-

janmaan

kouluttajia tuli paikalle yhteensä 33

sa olivat toiminnalliset ammunnat pis-

onneksi osaavia kouluttajia. Puolus-

Reserviläispiiristä

löytyy

henkeä.

inttistore.fi, Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 Helsinki,
puh. 09 4056 2014, ma-pe 10-18, la 10-15

Nyt se tulee!

Viralliset M05 tuotteet
saatavana Inttistoresta 26. syyskuuta alkaen
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Teksti: Petteri Närä
Kuvat: Sari Rinne, Petteri Närä

Upseerimaja-Rokuli
-Yhdistysten välisenä linkkinä
Kerhojen majat alkavat olla harvinaisia, monet yhdistykset ovat joutuneet luopumaan
omistaan. Oulun Reserviupseerikerhon Upseerimaja Rokuli on ehdottomasti toiminta-alueemme harvinaisuus.

Majaperinteen vaaliminen on ollut
Oulun Reserviupseerikerholle kunnia-asia jo vuodesta 1949. Olemme
ylpeitä siitä, että olemme onnistuneet entisöimään sellaisen kiinnostavan kohteen, jonka olemme
voineet avata myös muiden yhdistyksien jäsenten virkistyskäyttöön.
Haluamme majan toimivan yhdistävänä linkkinä yhdistysten välillä
sekä linkkinä luontoon. Veteraaneja ja maanpuolustushenkeä kunnioittavaa entisöintityötä jatketaan
edelleen.

Majan käyttöön oikeutettuja käyttäjäryhmiä on lukuisa määrä. Ryhmät
ovat lähinnä muita maanpuolustusjärjestöjä, partiolippukuntia, veteraanijärjestöjä, alueemme tahoja
varsin kattavasti. Muut luvanhaltijat-ryhmä on suunnattu satunnaisia
kumppaneitamme varten erikseen
majankäyttöä anottaessa. Yhteistyöyrityksillekin on oma varausryhmänsä. Oulun Reserviupseerikerho
pitää tärkeänä tarjota tätä vertaansa
vailla olevaa vierailukohdetta myös
muille kuin vain omille jäsenilleen.

Varaukset ja Rokua Health & Spa
yhteistyö
Varausjärjestelmä kalentereineen
löytyy oruk.fi-sivuiltamme. Varauksia tehdessäsi valitse oma
käyttäjäryhmäsi. Kalenteri löytyy
osoitteesta: http://www.oruk.fi/
upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/
Tee sinulle sopivan ajankohdan varaus, vahvistamme ajankohdan varausvahvistuksella ja lähetämme
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sähköpostiisi myös käyttökorvauksesta laskun. Majan käyttökorvauksella katetaan majan ylläpitokulut
mm. sähkön, polttopuiden ja maavuokran osalta. Avain noudetaan
ja sisäänkirjautuminen majalle hoituu kumppanimme Rokua Health &
Span vastaanotosta. Kylpylähotelli
tarjoaa myös majalla kävijöille palveluitaan alennettuun hintaan. Hintoja päivitetään mm. majan Facebook-sivuilla.
Rokulin saneeraushanke
Keväällä aloitimme majamme uudistamisprosessin. Saneeraushankkeemme on kolmivuotinen. Tänä
vuonna olemme jo purkaneet vanhan huonokuntoisen liiterin pois ja
hankkineet uuden puuceen. Tarkoitus on saada uusi liiteri ja puucee
sijoilleen vielä tässä syksyn aikana.
Pihagrillin saimme myös korjattua
ja tiilillä vuoratun rosvopaistikuopan asianmukaiseen kuntoon. Kolmelle vuodelle on tulossa paljon
korjauksia ja uudistuksia, mutta
kuitenkin perinteitä ja majan korsuteemaa tukien. Hankkeeseen saamme osittain Ely-/Leader-rahoitusta.
Saneeraustoimet eivät häiritse majan vapaa-ajan käyttöä ja siellä vierailuja.
Sari Rinteen vangitsema kesäinen
aamuyön hetki kuvaa parhaiten niitä kansallisromanttisia tunnelmia ja maisemia
mitkä Upseerimaja Rokulista löytyvät.

15

16

Pohjanpoika 3/2016

Majatoimikunta antaa alennusta
Majatoimikunta etsii riveihinsä uusia innostuneita aktiiveja. Ryhmäläinen pääsee nauttimaan myös
henkilökohtaisista eduista majan
käytön osalta. Majatoimikuntaan
voi osallistua, vaikkei olisikaan Oulun Reserviupseerikerhon jäsen.

hyvässä porukassa, iloisia yhteisiä
talkootapahtumia majalla, hyvän
asian äärellä. Hernekeitto, makkaranpaisto ja rantasauna kuuluvat
aina ohjelmaan, ellei sitten tehdä
rosvopaistia. Majaisäntä antaa mielellään lisätietoja toiminnasta.
Upseerimaja Rokuli Facebookissa

tutustuminen majaan mahdollista
Facebook-sivujemme ja oruk.fi-sivujemme kautta. Facebook on myös
tärkein kanava maja-asioiden tiedottamiselle. https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/
Kuvan pirtin puolelta löytyvät viisi
petipaikkaa, takka, kenttäpuhelin vuodelta 1923 saunalle tapahtuvaa yhteydenpi-

Majatoimikunnan tehtävä on olla
mukana kehittämässä majatoimintaa ja vaalimassa sen perinteitä. Majatoiminta on erityisesti viihtymistä

Paras tapa pysyä jyvällä Rokulin
asioista on liittyä mukaan Facebook-ryhmään. Jos et ole ennen
päässyt majalla vierailemaan, on

toa varten, sekä pitkä pöytä suuremmankin porukan aterioida. Retro-soittimesta
kuuluu sota-ajan lauluja tarvittaessa.
(kuva Petteri Närä)
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Vuonna 2016 majan käyttöön oikeutettuja ryhmiä ovat:
Oulun Reserviupseerikerho		
Haukiputaan Reserviupseerikerho
Kempeleen reserviläiset (RES ja RUK)		
Kiimingin reserviläiset (RES ja RUK)
Kilta-yhdistykset
Kivalon Majayhdistys (Kemi-Tornio alueen reserviläiset)
Lakeuden Reserviläiset
MPK
Muut luvanhaltijat			
Oulun Maanpuolustusnaiset
Oulun Reserviläiset			
Oulun Suomalainen Klubi
Partiolippukunnat			
Puolustusvoimat

Pyhäjoen Reserviläiset			
Raahen Reserviläiset
Revonlahden Reserviläiset
Rokulin majatoimikunta			
Sotilaskotiyhdistys
Tyrnävän Reserviläiset			
Utajärven Reserviläiset
Vaalan reserviläisjärjestöt			
Veteraaniyhdistykset
Vihannin Reserviläiset			
Yli-Iin Reserviupseerikerho		
Yli-Kiimingin Reserviupseerikerho
Yrityskumppanit
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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:
sampo.mattila@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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Maanpuolustusta

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

maanpuolustus-

pahtumia jää edellisten vuosien ta-

tuen meidän tulee jatkossa yh-dessä

järjestöjen kanssa järjestetyssä toi-

paan toteuttamat-ta riittävän osanot-

kehittää ja suunnitella kursseja sellai-

minnassa on ollut toimivaa ja monia

tajamäärän jäädessä vajaaksi. Suurin

siksi, että ne kiinnostavat ja niille on

hienoja harjoituksia ja tapahtumia on

huoleni kohdistuu näissä peru-misissa

tilausta.

saatu järjestettyä. Toiminta on kat-ta-

sotilaallisiin koulutuksiin. Puolustus-

nut laaja-alaisesti sotilaallisen sekä

voimat on nähnyt toiminnassamme re-

Ensi vuodelle on tarkoitus suunnitel-

varautumis- ja turvallisuuskoulutuk-

servi-läisten mahdollisuuden kartuttaa

la sellaisia kurssiviikonloppuja, joilla

sen alat. Monis-ta eri järjestöistä tule-

ja ylläpitää sotilaallisia taitoja. Puolus-

pidetään yhtä aikaa useampia kursse-

vat kouluttajat ovat antaneet osaavan

tusvoimat antaa materiaalista tukea ja

ja, jolloin voidaan hyödyntää toisten

koulutuksellisen panoksensa hyödyn-

hyväksyy lukuisan joukon harjoituksia

kurssien kouluttajien osaa-mista. Esi-

tämään kokonaisturvallisuuden kehit-

sellaisiksi, että niistä saa osallistuva

merkkinä mainittakoon sovelletut re-

tämistä. Jo tässä vaiheessa vuotta voi-

reserviläinen korvaavia kh-vuorokau-

serviläisammunnat, taisteluensiapu,

daan todeta, että toiminnalle asetetut

sia. Kurssien peruminen aiheuttaa

taistelu rakennetulla alueella ja koh-

koulutusvuorokausitavoitteet

mo-nella taholla turhaa työtä – kursse-

teensuojaus, jolloin koulutusta voi-

ja on kouluttajien puolesta valmisteltu

daan antaa ristiin. Näillä järjestelyillä

ja varastoilla on valmistauduttu varus-

todennäköisesti voimme saada ih-

tamaan kursseja – turhaan. Tästä joh-

misiä liikkeelle ja tehostaa henkilös-

Yhteistoiminta

eri

tullaan

saavuttamaan.
Kaikesta huolimatta lukuisa määrä ta-
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tömme käyttöä kouluttajatehtävissä.

tenne kautta. Yhtenä mahdollisuutena

Yhdessä olemme vahvoja, yhdessä

Erityisenä kohderyhmänä näen naisille

näen esimerkiksi työ- ja kaveripo-ru-

saamme aikaan enemmän, yhdessä

suunnattavien kurs-sien järjestämisen.

koiden mukaan tuloa, koska mones-

tuemme toisi-amme, yhdessä olemme

Esille ovat nousseet ainakin ampuma-,

ti yksittäiselle ihmiselle saattaa olla

kokonaisturvallisuus.

kyberturvallisuus- ja koulutta-jakurs-

vierasta lähteä vapaaehtoiseen maan-

sit.

puolustustoimintaan mukaan.

Hyvää syksyä teille kaikille niin jäsenjärjestöissä toimivat kuin muut Pohjan

kurssitarjonta

Tätä kirjoittaessani 17.9.2016 pidet-

on näkyvissä vähintään pari kuukautta

tävälle Vänrikkipäivälle on ilmoittau-

ennen kurs-sien alkua. Mainostamme

tunut noin 60 re-serviläistä ja seuraa-

kursseja

kou-

vana päivänä 18.9.2016 pidettävälle

lutus- ja tukiyksikön sivuilla ja Face-

uudelle kurssille eli Kersanttipäi-väl-

book-sivuilla. Te hyvät jäsenjärjestöjen

le on ilmoittautunut 25 reserviläis-

jäsenet ja muut Pohjan Pojan lukijat

tä. Nämä ovat loistavia esimerkkejä

olette myös avainasemassa mainos-

onnistuneista kurssien järjestelyistä

tamaan kurssejamme ja ”myymään”

ja samalla ne ovat meille erinomaisia

erilaisia tapahtumia omien kokemus-

rekrytointitilaisuuksia.

MPK:n

järjestelmässä

Pohjois-Pohjanmaan

Pojan lukijat.

”Tehdään
turvallisuutta
yhdessä”

Teksti ja kuvat: Seppo Suhonen

Ponttonisilta
Kainuun Rajavartiostolle
Tämän

vuoden

toteutusohjelmassa

Pohjan Pioneerikilta rakensi ponttonisillan Suomussalmella Kainuun Rajavartiostolle, jotka toteutettiin MPK:n
siltakursseina. Tämä silta on Pohjan
Pioneerikillan toteuttamana

19. sil-

ta MPK:n kursseina Pohjois-Suomen
alueella. Rajavartiostolle on toteutettu
5 siltaa, joista neljä Kainuun Rajavartiostolle ja yksi Lapin Rajavartiostolle.
Tämän hetkisen tiedon mukaan siltojen rakentaminen jatkuu myös vuonna
2017 molemmille edellä mainituille
Rajavartiostoille. toinen silta rakennetaan Kuusamoon ja toinen Savukoskelle. Tänä syksynä vielä killalla on ohjelmassa 23.-25.9. 2016 liimapalkkisilta
Muoniossa., katso MPK/Lapin KOTU.
Tervetuloa siltakursseille!
Suomussalmen ponttonisilta

Ensimmäinen ponttonielementti on vesille laskettavana ”telakalta”, Jari Oikarainen
perinteisesti kastaa vesille laskettavan ”aluksen”.

osallistunut Urho Moilanen, Jouni Ti-

joittaa ikärasismia.

ainen, Jari Satomaa ja Seppo Suhonen,
Suomussalmen puurakenteisen pont-

kaikki edellä mainitut Pohjan Pioneeri-

Lisäksi kurssille osallistui kaksi POH-

tonisillan suunnitteli DI Jukka Leskelä

killasta. Kurssille osallistui 11 reservi-

PIONP/KAIPR:n henkilökuntaan kuu-

Pohjan Pioneerikillasta. Siltakurssin re-

läistä, joista 7 oli Pohjan Pioneerikilta

luvaa ja kolme Kainuun Rajavartios-

serviläisjohtajana ja kouluttajana toimi

ry:n jäseniä. Reserviläisissä oli mukana

ton henkilökuntaan kuuluvaa. Lisäksi

Jari Oikarainen Pohjan Pioneerikillasta

kaksi noin 70-vuotiasta pioneeria, joil-

yksi rajavartioston henkilö Kajaanin

ja kouluttajina monelle siltakurssille

le oli myös käyttöä, eikä tarvinnut har-

esikunnasta oli mukana sillanrakenta-

Tästä lähdettiin liikkeelle, vanhan ponttonisillan ponttonit osittain täyttyneet vedellä ja ponttoniosa pahasti kallellaan itään päin,
kansi osittain lahon pehmentämää.

misessa lauantaina. Kainuun Prikaati

Paalujen pituudet vaihtelivat

4-5

uimaan hikisten työjaksojen jälkeen.

tuki kurssia muonituksen, työkalujen,

m. Pohjoisrannalla maatueksi raken-

Olosuhteet olivat todella ensiluok-

suojavaatetuksen ja turvavarustuksen

nettiin hirsikehikkoinen kivikori. Paalu-

kaiset. Ruokailut toteutettiin kurssin

osalta. Kainuun Rajavartiosto hankki

tustyö toteutettiin käsijunttaa ja lekaa

aikana

tarvittavat

apuna käyttäen. Paalutustyön ja kiviar-

jokaisen itsensä kokkailemana sekä

kun toteutti Jari Satomaan työryhmä.

illalla paistoimme makkaraa saunomi-

sillanrakennusmateriaalit,

puutavaran ja kiinnitystarvikkeet. Työkalujen kuljetukseen oli heiltä käytössä mönkijä peräkärryineen.
Majoitus rajavartioasemalla

kohteessa

taistelumuonilla

sen yhteydessä. Kainuun Rajavartiosto
Siltakurssin majoitus oli lähellä sil-

tarjosi kurssiporukalle kurssin aluksi ja

takohdetta olevalla entisellä Hossan

lopuksi Suomussalmella ateriat Hos-

rajavartioasemalla, josta Rajavartios-

san luontokeskuksessa.

to oli vuokrannut käyttöömme nykyiTyö sujui reippaasti

Rakennetun sillan kannen pituus oli

seltä omistajalta tarvittavat tilat. Ma-

noin 46 metriä. Ylitettävä vesistö-

joitustila ja siihen liittyvä rantasauna

osuus oli pohjaltaan pehmeää mutaa

olivat todella hyvät ja ensiluokkainen

Varsinainen rakennustyö sujui varsin

ja maatuki perustettiin etelän puolei-

ratkaisu siltakurssilaisia ajatellen. Oli

ripeästi kurssilla olleiden rakennus-

sella rannalla puupaalutuksen varaan.

todella hienoa päästä saunomaan ja

alan ammattilaisten toimesta. Kuiten-
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...jatkoa edelliseltä sivulta.

kin sillassa oli paljon käsityötä sen
pituudesta ja rakenteesta johtuen. Työ
eteni ilman työtapaturmia ja ilman kalustotappioita. Uutta siltaa rakennettaessa käytimme vanhaa siltaa aluksi
työtelineenä. Ponttonisillan valmistimme viidestä elementistä, jotka laskettiin ”telakalta” veteen ja uitettiin paikoilleen veneellä. Elementtityöryhmää
veti Jari Oikarainen.
Ennen Rajavartioston henkilöstö rakensi itse nuo puusillat partioreiteille.
Nyt henkilöstömäärät on vedetty niin
pieneksi, että sellainen ei ole mahdollista. Tällaisessa toteutuksessa, mitä
MPK ja Pohjan Pioneerikilta tekevät,
hyötyy yhteiskunta ja mukana olevat
reserviläiset saavat koulutusta ja korvaavia kertausharjoituspäiviä. Tietysti
meistä reserviläisistä tällainen kurssi
tarjoaa edellä mainittujen tekijöiden
lisäksi mukavaa yhdessäoloa samanhenkisten ihmisten parissa puhtaassa
luonnossa sekä tarvittavaa hyötyliikuntaa.
Silta kaiteineen saatiin valmiiksi sunnuntaina noin klo 16 aikaan. Kaiteeseen naulattiin laatta, jossa luki:
Hoiluan ponttonisilta, Hossa, Suomussalmi, Kainuun Rajavartiosto Rakennettiin MPK:n siltakurssilla 5.-7.8.2016,
Siltasuunnittelija DI Jukka Leskelä,
Pohjan Pioneerikilta ry. Kieltämättä
täytyy todeta, että olisi ollut tarpeen
muutama sillanrakentaja lisää, arviolta 4-6 rivakkaa pioneerireserviläistä

Maatuen paalutus käynnissä käsijuntalla.

olisi tarvittu vahvistukseksi. Sillassa oli
pituudesta ja rakenteesta johtuen runsaasti tekemistä. Siksi sillan valmistuminen meni sunnuntaina iltapäivälle. Sää
suosi todella hyvin sillanrakentajia, eikä
hyttysiäkään ollut kovin paljoa.
Uusi silta testattiin mönkijäyliajolla. Vanhempi rajavartija Jukka Falck ajoi mönkijällä yli jarrutellen ja välillä kiihdyttäen
todeten sillan kestävän hyvin ja sen olevan valmiin käyttöön otettavaksi. Silta
otettiin käyttöön juhlallisella nauhan
leikkauksella, jossa nauhaa leikkasivat
luutnantti Kalervo Kaltio Kainuun Rajavartioston Suomussalmen vartioasemalta, kurssin reserviläisjohtaja Jari Oikarainen Pohjan Pioneerikillasta ja kurssia
tukeneen Kainuun Prikaatin edustajana
yliluutnantti Arto Mononen.
Kotikontuja kohti
Käytössä olleet työkalut ja koneet puhdistettiin ja huollettiin, todeten, ettei
kalustotappioita syntynyt. Lähdimme
hyvillä mielin varusteiden luovutuksen
ja ruokailun jälkeen kotimatkalle, Kuusamoon, Ouluun, Kolariin, Kajaaniin, mistä
itse kukin oli tullut. Kotiinpaluu meni
hiukan yli puolenyön.
Esitän kiitokset Kainuun Rajavartiostolle

Nauhan leikkaus, keskellä luutnantti Kalervo Kaltio Kainuun Rajavartiosto, oikealla Jari
Oikarainen kurssin reserviläisjohtaja Pohjan Pioneerikilta ja vasemmalla yliluutnantti
Arto Mononen POHPIONP/KAIPR

koulutusmahdollisuuden tarjoamisesta
ja kaikesta tuesta kurssin aikana, Kai-

mattitaitoisesti vedetystä kurssista sekä

ville kapteeni Mikko Lehmusvuorelle

nuun Prikaatille kaikesta tuesta kurssille,

kaikille mukana olleille kouluttajille ja

ja yliluutnantti Arto Monoselle sekä

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Aluetoi-

kurssilaisille uutterasta työstänne ja hy-

Kainuun Rajavartioston henkilökuntaan

mistolle ajoneuvosta ja MPK:n Kainuun

västä hengestä porukan sisällä.

kuuluville

vanhemmille

rajavartioille

Jukka Falckille, Sami Kemppaiselle ja

Kotu-yksikölle kurssin järjestämisestä.
Samoin esitän kiitokset Jukka Leskelälle

Kiitokset kuuluvat myös siltakurssille ra-

Suomussalmen rajavartioaseman vara-

hyvistä ja toteutuskelpoisista suunni-

kentamistyöhön osallistumisesta POH-

päällikölle luutnantti Kalervo Kaltiolle.

telmista, Jari Oikaraiselle hyvin ja am-

PIONP/KAIPR:n henkilökuntaan kuulu-
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Eijalle
kukat

MPK:n pitkäaikainen kotu-yksikön ruokahuoltohengetär Eija Niemelä huolehti viimeisinä
tehtävänään 17.-18.9. Vänrikki- ja Kersanttipäivien muonituksesta. Pohjois-Pohjanmaan
Reserviläispiirin ja Reserviupseeripiirin puheenjohtajat muistivat Eijaa hänen korvaamattomasta työpanoksestaan kukkakimpulla.
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Teksti ja kuvat: Sampo Puoskari

Sotilaskotilaiset
Raatteen tiellä

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen jäsen-

omalta osaltaan Reijo Sallinen, jonka

tiin upeista luonnonmaisemista. Päi-

matka suuntautui lauantaina 13.8.

opastuksella jokaisen läpi kuljetun

vän ensimmäiset sadepisarat virkisti-

Hyrynsalmen kautta Suomussalmel-

kunnan tärkeimmät asiat tulivat mat-

vät silloin esiintymisellään.

le ja Raatteen tien taistelupaikoille.

kalaisten tietoon – valtuustopaikko-

Mukaan lähti liki 50 sisarta ja veljeä

jen jakautumista myöten.

Oppaaksi asiantuntija

Ensimmäinen pysähdyspaikka oli Hy-

Suomussalmella ajettiin suoraan ra-

rynsalmen Hossan putouksella, jossa

javartioasemalle,

nautittiin aluksi kahvit ja sitten nautit-

olivat loihtineet tarjolle maittavan

ja bussissa oli iloinen tunnelma koko
pitkän päivän ajan.
Bussimatkan viihtyvyydestä vastasi

jossa

rajasisaret

Pohjanpoika3/2016

31

Suomussalmen kirkolla laskettiin kukkalaite sankarihaudalle. Laskijoina olivat
Tellervo Suoranta-Sallinen, Maria Vesterinen ja Martti Kivioja.

Rajasisarien tekemän lounaan jälkeen
oli hetki aikaa kerätä voimia ja ajatuksia
taistelupaikoille siirtymistä varten.

Ennen Hossan kuohuihin tutustumista
nautittiin kahvit bussin ympärillä.

lounaan. Matkaan liittyi siellä retken
opas, everstiluutnantti evp Teuvo Saharinen, joka tuntee Raatteen taistelut ja Suomussalmen ylipäätään jokaista kiveä ja kantoa myöten. Hänen
opastuksessaan historia heräsi eloon
poikkeuksellisen hienolla tavalla.
Ennen Suomussalmen kirkkoon tutustumista bussilaisia kävi tervehtimässä eläkkeellä oleva kirkkoherra
Paavo Moilanen, jonka kotitalon vieressä saatiin kuulla kiinnostavia tarinoita kyseisestä paikasta sota-ajoilta
ja sen jälkeen.
Kirkon sankarihaudalle lasketun kuk-

Rattoisa kotimatka

Matka oli hieman kosteasta kelis-

kalaitteen jälkeen käytiin kuulemassa

tä huolimatta onnistunut ja moni jäi

kirkon historiaa ja otettiin suunnaksi

Seuraavana oli vuorossa Raatteen

suunnittelemaan jo uutta tutustumis-

Liekkipatsas, jonne myös laskettiin

Portin upea museonäyttely ja lähtö-

matkaa Suomussalmelle. Sotilaskoti-

kukkalaite. Sen jälkeen ryhmä siirtyi

kahvit.

aktiviteetista

laisia oli mukana kaikista ikäryhmistä,

itse Raatteen tielle. Saharisen johdolla

vastasi Eva Lindblad, jonka sotilasko-

sillä nuorimman ja vanhimman mat-

pysähdyttiin aivan raja-alueen tuntu-

ti- ja naisaiheiset tietokilpailut pistivät

kalaisen ikäero oli lähes 70 vuotta!

massa ja tutustuttiin Vartiomuseoon

jäsenistön tiukille. Eva toki palkitsi

vanhalla vartioasemalla.

parhaat tietäjät.

Paluumatkan
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Teksti: Jari Maljanen
Puheenjohtaja
Pohjois-Suomen Kiltapiiri

Piilossa
Kun olimme purkamassa elokuun puolella pidettyjen messujen jälkeen maanpuolustusjärjestöjen osastoja, niin poikani tuli hakemaan minua messualueelta. Autoon noustuani miniäni
totesi ääneen, että ”nämähän on kaikki aika vanhoja, missä nuoremmat reserviläiset ovat?”.

Tuo toteamus on palannut mielee-

aikana. Ne nuoret aikuiset ja aikuiset,

puvussa ja rinnassa rivi kunniamerk-

ni muutamia kertoja mieleen. Vaikka

joita tavoittelemme maanpuolustus-

kejä. Toiminnallisella lyhytkestoisel-

kerhoissa ja killoissa on nuoriakin toi-

työhön, ovat aivan eri aikakauden kas-

la city-ympäristössä tapahtuvalla ja

mijoita, niin vääjäämättä jäsenistön

vatteja kuin me, jotka edustamme ker-

simulaattoreita käytettävällä tapah-

keski-ikä on korkea. Toimintaan osallis-

hojen ja kiltojen keski-ikää. Heillä on

tumalla on turvallisinta aloittaa. Kun

tuminen vaatii aikaa, sen me kaikki tie-

aivan erilaiset odotukset kuin meillä.

aatteellinen palo on syttynyt, niin

dämme. Samoin kun sen, että aikapan-

Jos meidän nostalgisissa muistoissa on

sitten saattaa metsässä lymyileminen

kista jaettavaa nuoremmilla ikäluokilla

rastikoulutusviikonloput, joissa maas-

maistua ja kiinnostus menneeseen

on vähemmän kuin varttuneimmilla.

tolaatikkoon rakenneltiin joukkueen

viedä mukanaan. Ei siis vielä siinä

Mikä sitten houkuttelisi lohkaisemaan

puolustusta tikuista ja kävyistä sekä

vaiheessa, kun pitäisi saada hyviä

tuosta vähästä ajasta osan maanpuo-

yövyttiin reikäisissä ja vettä läpäisevis-

kokemuksia ja onnistumisen elämyk-

lustustyölle? Mikä olisi riittävän kiin-

sä teltoissa, niin nuoremmille ikäluo-

siä. Perinteinen toimintakulttuuri on

nostavaa?

kille tämä ei enää myy.

haastettava ja muutoksiin on löydyttävä rohkeus.

Opetuksen kanssa tekemisissä ollees-

Toiminnalla pitää aloittaa
Tällaisia kirjoittaessa on olo, niin kuin

sani olen nähnyt sen valtavan muutoksen, mikä yhteiskunnassa on ta-

Eivät myöskään juhlat, joissa muistel-

ampuisi itseään jalkaan. Mutta kyllä

pahtunut viimeisten vuosikymmenten

laan 70-luvun tapahtumia tummassa

se, että monia tapahtumia ja koulu-
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tuksia joudutaan perumaan osallistu-

na ovat luoneet itselleni selkeän kuvan,

ei se estä liittymistä, mutta on meillä

jien puutteen vuoksi markkinointipon-

kuinka vähän kerho- tai kiltatoimintaa

Ilmatorjuntakiltakin olemassa.

nisteluista huolimatta, panee todella

loppujen lopuksi tunnetaan. Joko ei

miettimään. Toimintamuotoja ja niiden

tiedetä järjestöjen olemassaolosta tai

Välillä tuntuu että me, itse mukaan lu-

sisältöjä olisi muutettava. Mutta mihin

koetaan ne yhdeksi tai samaksi. Reser-

kien, käytämme kaikki naamioitumisen

suuntaan? Sitä tietoa ei välttämättä

viläiset ja veteraanit löytyvät samasta

opit kätkeäksemme oman toimintam-

ole meillä nykyisillä toimijoilla, vaan

laarista. Jos olisi rajattomasti euroja,

me ja välttääksemme kylähullun pat-

niillä, jotka ovat ”sisäpiirin” ulkopuo-

niin asiaahan olisi rummutettu kylillä

riootin maineen. Milloin viimeksi olet

lella. Heidät pitäisi saada suunnittelu-

ja toreilla. Mutta kun ei ole, entisiäkin

kertonut killastasi tai kerhostasi lähi-

pöydän ääreen. Mukaan tapahtumien

vähennetään. Ainut kustannustehokas

piirissäsi? Ei tätä aatetta enää tarvitse

suunnitteluun siis niitä, jotka eivät

tapa on jokaisen meidän oma aktii-

piilossa pitää. Olenpa jopa huomannut

kuulu hallituksiin, toimikuntiin jne.

visuutemme. Kannustavan esimerkin

kunnioittavia ja arvostavia ilmeitä.

Eikä se onnistu yleisellä kutsulla, vaan

antoi jokin aika sitten kiltaveli, joka

vaatii henkilökohtaista yhteydenottoa.

Ouluhallin parkkipaikalla alkoi jutuste-

Kiitos teille, jotka olette unohtaneet

lun ohessa värvätä itseään vajaat viisi-

radiohiljaisuuden ja markkinoitte kil-

kymmentä vuotta nuorempaa Pionee-

toja ja kerhoja koko sydämestänne,

rikiltaan. Kun kävi ilmi, että kaveri on

jopa rajoista välittämättä. Jatkakaa, tu-

eri aselajin miehiä, niin hän totesi, että

lemme perässä.

Asiamiehillä radiohiljaisuus
Useampi tilaisuus tämän vuoden aika-
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Teksti: Eversti Kaarle Törrönen
Apulaiskomentaja, Kainuun prikaati

Kainuun prikaatin

Kuva: Sampo Puoskari

uusi apulaiskomentaja

Aloitin Kainuun prikaatin uutena apu-

tin 80-luvun puolessa välissä Karjalan

suoritin

laiskomentajana

Jääkäripataljoonassa Kontiorannassa.

non vuonna 1998 ja siirryin Mikkeliin

tehtävässä eversti Heikki Taavitsaista

Kadettikoulusta

vuonna

sotilasläänin esikuntaan liikekannalle-

hänen siirryttyä Maavoimien esikun-

1989 ja siirryin Haminaan Reserviup-

panoalan tehtäviin. Näissä tehtävissä

taan Mikkeliin Jalkaväen tarkastajaksi.

seerikouluun, jossa toimin kuuden

jatkoin myös Läntisen maanpuolus-

vuoden aikana kouluttajana, linjan-

tusalueen esikunnassa Hämeenlinnas-

Olen syntyisin Kymenlaakson Valkea-

johtajana sekä komppanian että myös

sa, jossa palvelin vuosina 2000-2002.

lasta, mutta asunut perheeni kanssa

patterin varapäällikkönä.

Hämeenlinnan jälkeen tie vei Pääesi-

1.8.2016.

Seuraan

valmistuin

kunnan kautta vuonna 2006 Mikkeliin

Helsingissä jo muutaman vuosikymmenen. Varusmiespalveluksen suori-

yleisesikuntaupseeritutkin-

Reippaan kouluttajarupeaman jälkeen

Maavoimien esikunnan perustamis-
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tehtäviin. Vuonna 2007 minut mää-

sa ajan keskittyneet perinteisesti va-

kilöstöala suunnittelee maakuntien

rättiin mekanisoituun ja iskukykynsä

rusmies- ja reserviläiskoulutukseen,

maanpuolustustyön

rakentamisen kanssa työskentelevään

mutta vuoden 2015 Puolustusvoima-

toimistojen, järjestöjen, kuntien ja

Karjalan prikaatin Kymen jääkäripatal-

uudistus laajensi tehtäväkenttää uu-

seurakuntien

joonaan komentajaksi. Vaihe oli am-

distuksessa lakkautettujen sotilaslää-

osasto valmistelee ja yhteen sovittaa

matillisesti erittäin opettavainen ja

nien tehtävillä. Jotta tälle työlle olisi

viranomaisyhteistoiminnan

palkitseva.

Maavoimien esikuntaup-

tekijänsä, joukko-osastoihin perustet-

tussuunnitteluun sekä toimeenpanee

seerille Mikkeli on historiallisen pää-

tiin apulaiskomentajan tehtävä ja hä-

virka-aputehtävät koko toimialueella.

majakaupunki -asemansa lisäksi myös

nen johtoonsa organisoitiin aiemmin

Jotta yhteistoiminta viranomaisten ja

keskeinen palveluspaikka. Komenta-

sotilasläänien

olleet

järjestöjen kanssa olisi koordinoitua

jatehtävän jälkeen kutsu kävi jälleen

asevelvollisuusasioita hoitaneet alue-

niin suunnittelun kuin toimeenpanon-

Mikkeliin Maavoimien esikuntaan, jos-

toimistot. Apulaiskomentajan tehtä-

kin osalta, Kainuun prikaati noudattaa

sa palvelin jalkaväen suunnittelutehtä-

vänkuva muodostuukin nyt pitkälti

yhteistoiminnassaan ”yhden alueel-

vissä ja esikunnan kanslian päällikkönä

sotilasläänien johdon entisistä teh-

lisen luukun mallia”. Tämän luukun

vuoteen 2013.

tävistä; viranomaisyhteistoiminnasta,

muodostavat aluetoimistot Oulussa,

paikallispuolustuksesta sekä maan-

Kuopiossa ja Joensuussa, joiden kaut-

puolustus- ja järjestöyhteistyöstä.

ta viranomaisten tai järjestöjen yhtey-

Perhe-elämän kannalta odotettu ”ym-

alaisuudessa

kanssa.

yhdessä

alue-

Operatiivinen
puolus-

denotto saatetaan Prikaatissa valmis-

pyrän sulkeutuminen” tapahtui vuo-

teluun.

den alusta 2013 siirtyessäni jälleen

On selvää, että Kainuun prikaatin pää-

Pääesikuntaan. Perhe-elämän iloa riitti

tehtävänä on edelleen asevelvollis-

puoleksitoista vuodeksi, kun mahdol-

ten koulutus ja joukkotuotanto, mutta

Maavoimien joukko-osastot ovat tänä

lisuus kansainväliseen palvelukseen

työkenttä on laajentunut myös maan-

päivänä käytännössä alueellisia toimi-

tarjoutui UNIFIL -operaatiossa.

Liba-

tieteellisesti. Nyt joukko-osastoilla

joita, hoitaen entisten sotilasläänien

nonista palasin perheeni iloksi Helsin-

on selkeä aluevastuu, joka noudattaa

tehtäviä. Uskon toimintamallin pik-

kiin Maanpuolustuskorkeakoulun Joh-

aluetoimistojen toimialueita. Kainuun

kuhiljaa vakiintuvan ja prikaatin hen-

tamisen laitoksen johtajaksi vuoden

prikaatin toiminta-alue käsittää nyt

kilöstö oppivan uuteen alueelliseen

2015 alussa.

Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Kai-

rooliin kaikkine tehtävineen. Toivon

nuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakun-

myös järjestöjen osaltaan ymmärtävän

Näin taaksepäin katsoessani, arvostan

nat; 103 000 neliökilometrin alueen,

muutoksen suuruuden ja siitä käytän-

puolustusvoimien tarjoamia monipuo-

yhden kolmasosan Suomen maapin-

töön heijastuvat mahdolliset haas-

lisia ja haasteellisia tehtäviä, jotka ovat

ta-alasta. Laajan alueen haaste on pit-

teet. Olen silti vakuuttunut, että uusi

osaltaan valmentaneet minua vuoden

kät välimatkat muihin viranomaisiin,

toimintamalli lyö itsensä läpi ja muo-

2015 PV -uudistuksessa perustetun

järjestöihin, kuntiin ja yhteistyöosa-

dostaa tulevaisuudessa niin yhteyden-

apulaiskomentajan tehtävän hoitami-

puoliin.

pitoa kuin yhteistoimintaakin tukevan
kanavan.

seen.
Mittavien tehtävien hoito edellyttää
Kertaus apulaiskomentajan

panosta myös Prikaatin esikunnal-

Yhteistoiminnan hengessä toivotan

tehtäväkenttään

ta. Koulutusala koordinoi vapaaeh-

kaikille Pohjanpojan lukijoille mitä

toista maanpuolustuskoulutusta ja

parhainta syksyä!

Joukko-osastot olivat koko historian-

sen resurssointia MPK:n osalta, hen-
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Teksti: Sampo Puoskari
Kuvat: Puolustusvoimat/Sampo Puoskari

Lappi 16 -harjoitus:
Reserviläiset pohjoista puolustamassa
Simulaattorit motivoivat

Puolustusvoimien Lappi 16 -harjoitus

kutsuttiin koulutukseen ensin ja pari

kokosi 19.-26.8. Rovajärven alueelle

päivää myöhemmin saapui miehistö,

liki 3000 miestä ja naista, joista 2500

joka varustettiin saman tien ja siirret-

Lappi 16 -harjoituksessa puolustus-

oli reserviläisiä. Koska kyseessä oli

tiin harjoitusalueelle.

voimien jo kymmenen vuotta käyttämät KASI-simulaattorit olivat nyt en-

Jääkäriprikaatin johtama ja Kainuun
prikaatin tukema harjoitus, reservi-

Taisteluosasto siirtyi suorittamaan

simmäistä kertaa tässä laajuudessa

läisistä liki 40 prosenttia tuli Poh-

annettua tehtävää jo seuraavana päi-

reserviläisten käytössä. Järjestelmä

jois-Pohjanmaalta.

vänä ja jatkoi sitä harjoituksen lop-

on toki monelle varusmiehelle tuttu:

puun saakka. Reserviläisten osaa-

aseeseen, kypärään ja liiviin yhdiste-

Harjoituksessa koottiin taisteluosas-

mistasoa ja motivaatiota kehuttiin eri

tyt sensorit kertovat puolueettomasti,

to, jossa ovat edustettuina lähes kaik-

suunnilta ja joukkojen keskellä kier-

mitä taistelutilanteessa tapahtuu.

ki maavoimien aselajit. Perustamis-

rellessä huomasi itse, etteivät kehut

tahti oli nykysodankäyntiin kuuluen

olleet pelkkää virkamiespuhetta.

nopea: reserviläisjohtajat ja kuljettajat

Simulaattorijärjestelmä on ollut tähän
mennessä ollut vain Porin prikaatin

Pohjanpoika3/2016
Taistelija valmistautuu torjumaan
panssariuhkaa. Kypärässä näkyvät KASI-simulaattorin anturit.

Kapteeni Talvitie oli simulaattoriasiantuntijana paikalla Porin prikaatista. Autossa
näkyy reaaliaikaisen tilannekuvan näyttöpääte.

Kiivaan harjoituksen tiimellyksessäkin
löytyy sopiva iltahetki nauttia sotilaskodin
antimista.

käytössä ja sieltä jaettavissa, mutta
vastaisuudessa niitä hankitaan myös
muihin joukko-osastoihin.
Panssarit vastassa
Harjoitukseen toi omaa todentuntuaan vastaosasto, johon oli tuotu
neljä Leopard 2A4 -panssarivaunua
sekä

MT-LB-miehistönkuljetusvau-

nua. Harjoituksen jälkeen Maavoimat
kertoikin, että panssarikaluston käyttöä laajennetaan vuonna 2017 neljään
uuteen joukko-osastoon, eli Jääkäriprikaatiin, Kainuun prikaatiin, Karjalan
prikaatiin ja Maasotakouluun. Harjoitukseen tulleet vaunut eivät siis välttämättä matkanneetkaan takaisin Panssariprikaatiin.
Kaiken kaikkiaan Lappi 16 -harjoitus
oli oiva osoitus Maavoimien suorituskyvystä ja ennen kaikkea suomalaisten reserviläisten taidoista ja
maanpuolustustahdosta. Samalla se
oli tärkeä koulutustapahtuma puolustusvoimien omalle henkilökunnalle.
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Senioripäiväkonseptia

kehitetään
Teksti ja kuvat: Reserviläisliitto

Senioripäivien osallistujia johdetulla
Saimaa Walk -kävelykierroksella.
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Reserviläisliitto järjesti 55 vuotta täyt-

- Luentojen jälkeen jokainen sai osal-

tapahtumaa, jossa ehtisi rauhassa ta-

täneille ja sitä vanhemmille jäsenille

listua ohjattuihin aktiviteetteihin. Tar-

vata reserviläistuttuja ja keskustella.

ja heidän seuralaisilleen Senioripäivät

jolla oli kuntosaliliikuntaa, vesijump-

Salon mukaan liittokokoukset ovat

5. - 6.9. Holiday Club Saimaa -kylpylä-

paa, Saimaa Walk sekä tutustuminen

niin kiireisiä, eikä vapaalle jutustelul-

hotellissa Imatran tuntumassa. En-

golfaukseen, Salo kertoo.

le ole aikaa paljoakaan. Tapahtumaan
ovat toivoneet erityisesti pitkään va-

simmäistä kertaa järjestetty tapahtuma antoi hyvän pohjan siihen, mihin

Ensi vuoden tapahtumaa hiotaan

paaehtoista maanpuolustustyötä tehneet, joten Senioripäivät suunnattiin

suuntaan tilaisuutta pitää kehittää.
Senioriopäivät-tapahtuma

lopuksi

varttuneemmalle jäsenistölle.

- Tapahtuman järjestelyissä oli pie-

pidettiin päätöskeskustelu. Käydyn

niä kömmähdyksiä, mikä meni ko-

keskustelun ja osallistujille jo lähe-

- Senioripäivät avannut Reserviläis-

kemattomuuden piikkiin, kun tämän

tetyn, sähköisen kyselyn pohjalta ta-

liiton

tyyppinen tapahtuma järjestettiin en-

pahtuman formaattia muokataan ensi

Pesälä sanoi olevan hienoa, että

simmäisen kerran. Yleisarvosanaksi

vuodeksi.

huomioidaan ne, jotka ovat pitkään

kunniapuheenjohtaja

Mikko

tehneet maanpuolustustyötä, tällai-

antaisin kouluarvosanan 8, Reserviläisliiton järjestöpäällikkö Suvi Salo

- Keskustelun perusteella luennoista

sella tapahtumalla. Ja se, että tapah-

pohtii.

pidettiin mutta tapahtuman nimi Seni-

tumaan saa tulla puolison tai seu-

oripäivät aiheutti närää. Jotkut kokivat

ralaisen kanssa on erityisen hienoa,

Senioripäivien ohjelma koostui lii-

sen loukkaavana, heille seniori-sa-

koska heidän tukensa on ensisijaisen

kunnasta, luennoista sekä vapaasta

nasta tulee mieleen vanhus. Meidän

tärkeää, kun tehdään vapaaehtois-

yhdessäolosta. Luennoilla puhuttiin

tarkoitus ei tietenkään ole loukata

ta maanpuolustustyötä, Salo kertoo.

niin Puolustusvoimien kuin Reservi-

ketään. Lisäksi toivottiin, että tapah-

Valtiopäiväneuvos Pesälä toimi liiton

läisliitonkin ajankohtaisista asioista.

tuma järjestettäisiin viikonloppuna,

puheenjohtajana 1980-1990 -lukujen

Muistiliitto vastasi luentojen tervey-

Salo listaa.

vaihteessa.

dellisestä osiosta kertoen muistista ja
siitä, miten miten pitää aivot vanhem-

Idea senioritapahtumasta on lähtöisin

panakin virkeinä.

jäseniltä, jotka ovat jo vuosia toivoneet
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Sotiemme
Veteraanit
-keräys
Teksti: Jari Maljanen
Kuva: Seppo Suhonen

Syksyn Sotiemme Veteraanit -keräys toteutettiin Oulun seudulla kahdessa osassa, tiistai-iltana
23.8. ja torstai-iltana 8.9. Molemmille kerroille Kainuun prikaati toi
busseilla 120 varusmiestä lipaskerääjiksi. Noin kahdenkymmenen
paikallisen toimijan tehtäväksi jäi
kuljettaa varusmiehet Ouluhallin
parkkipaikalta yli neljällekymmenelle kauppapaikalle, tarvittaessa

käydä vaihtamassa täyttyneet keräyslippaat ja tuoda illan päätteeksi varusmiehet takaisin busseille.
Keräysjohtaja Hannu Sepän johdolla muutamat toimijat olivat
koonneet vapaaehtoiset kuljettajat, määritelleet keräyskohteet ja
kysyneet kauppiailta keräysluvat.

Kerääjät edustivat eri maanpuolustusjärjestöjä, mutta kiitettävän
moni oli myös järjestöjen ulkopuolelta. Myös ensikertalaisia oli mukana.
Tuotto syksyn kahdesta keräysillasta oli vajaa 15 000 €. Seppä
pitää tulosta erittäin hyvänä, kun

keräys tapahtui kahtena arki-iltana aikaisemmin tapahtuneiden viikonloppukeräysten sijaan. Seppä
esittää kiitoksensa kaikille keräykseen osallistuneille.

Maanpuolustusjärjestöt

messuilivat

Teksti: Sampo Puoskari
Kuvat: Seppo Suhonen

Kansainväliset Oulun Suurmessut järjestettiin Raksilan alueella 19.-21.8.2016. Mukana
olivat jälleen Pohjois-Pohjanmaan monet vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt. Messukävijät saivat tutustua toimintaan muun muassa erilaisten aktiviteettien muodossa.
Ilmatorjuntakillan 23 mm ilmatorjuntatykki Sergei keräsi ympärilleen kiinnostuneita
aikuisia ja lapsia ja niin miehiä kuin naisiakin.

Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta
oli tuonut paikalle 23 mm Sergei-tykin.

Rauhanturvaajien vartioasema on jo
tuttu näky eri tapahtumissa.

Maanpuolustus kiinnosti jälleen messuyleisöä.
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Vänrikkipäivä

oli taas menestys
Teksti ja kuvat: Sampo Puoskari

Pohjois-Pohjanmaan
Reserviupseeripiirin, Oulun Reserviupseerikerhon ja Kempeleen Reserviupseerikerhon yhteistyössä MPK:n ja
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
aluetoimiston kanssa järjestämä
seitsemäs Vänrikkipäivä kokosi
Hiukkavaaraan lähes 50 vänrikkiä.
Täyden päivän ohjelman aloitti
puolustusvoimien tietoisku, jonka
toi majuri Seppo Sarlin. Rynnäkkökivääriammunnan ja pistooliam-

munnan lisäksi taitoja kartutettiin
taisteluensiavussa, käsikranaatin
heittotarkkuudessa ja etäisyyden
arvioinnissa.

päässyt ampumaan. Seppo Sarlin
lohdutti kaikkia sanomalla, ettei
Hiukkavaarassa voi ampua sarjatulta, joten olisi varmaan melko tylsää
ampua kertalaukaus konekiväärillä.

Pokemon koukutti
Uutena rastitehtävänä vänrikit tutustivat PKM-konekivääriin, joka
tunnetaan nyt tutummin myös Pokemonina. Puutteena kaikki pitivät
sitä, että konekiväärillä ei sitten
kokoamisen ja purkamisen jälkeen

Parhaiten ampuneet, heittäneet ja
arvioineet palkittiin lopuksi. Vänrikkipäivä onkin muodostunut Reserviupseeripiirin päätapahtumaksi.
Aluetoimiston ja MPK:n tuki onkin
siksi tapahtumalle korvaamaton

Reserviläisetkin marssivat vatsallaan: Eija Niemelä oli loihtinut maittavaa
liha-kaalilaatikkoa.

Vänrikit ovat yhtä hymyä, vaikka päivän päätteeksi rynnäkkökiväärit piti tietysti
puhdistaa.

Järjestökenttä kokoontuu
KUTSU
Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerien
käynnistyskokoukseen
			
Aika: Keskiviikko 28.9.2016 klo 17:00
Paikka: Oulun Reserviupseerikerho ry
Aleksanterinkatu 13 A 12 (4.krs), 90100 Oulu
Arvoisa reserviupseeri
Olet reservin aikaisen palveluksesi täy-

tuu kaikista toimintaan halukkuutensa

Ilmoittautuminen

sin suorittanut, mutta isänmaa ja me

ilmoittaneista Pohjois-Pohjanmaan Re-

käynnistyskokoukseen:

upseeriveljet tarvitsemme sinua ja toi-

serviupseeripiirin jäsen-kerhojen jäse-

esko.junno@oruk.fi tai

siamme jopa enemmän kuin reservissä

nistä ja se toimii virallisten yhdistysasi-

puh. 050 4477777.

ollessamme. Kuulut jäsenenä reserviup-

oiden osalta Oulun Reserviupseerikerho

seerikerhoon, jossa jatkat toivottavasti

ry:n alaisena osastona.

Voit samalla ilmoittaa mahdollisen halukkuutesi osallistua PPSU:n käynnis-

aktiivisesti vielä kauan. Aktivoidaksemme varttuneempaa upseerijäsenistöä ja

PPSU:lle on laadittu sen toimintaa oh-

tämiseen sen johtokunnassa tai kertoa

luodaksemme sen toiminnalle motivoi-

jaavat säännöt, jotka esitellään käynnis-

kuulumisiasi ja ajatuksiasi senioriupsee-

vammat puitteet käynnistämme Poh-

tyskokouksessa. Toiminta tulee olemaan

ritoiminnan käynnistämiseksi.

jois-Pohjanmaan

omaehtoista, omakustanteista sekä per-

Reserviupseeripiirin

kerhojen yhteisen Pohjois-Pohjanmaan

he- ja upseerivelikeskeistä.

Tervetuloa, kahvitarjoilu!

Kun olet jonkin Pohjois-Pohjanmaan

Oulussa 7.9.2016

Senioriupseerit PPSU:n toiminnan.
Kutsumme sinut PPSU:n käynnistys-

reserviupseerikerhon jäsen ja olet täyt-

kokoukseen keskustelemaan tulevista

tänyt 60 vuotta, voit liittyä jäseneksi

Sampo Puoskari

toimintamuodoista ja valitsemaan Poh-

PPSU osastoon ilmoittamalla nimesi ja

puheenjohtaja

jois-Pohjanmaan Senioriupseereille joh-

yhteystietosi ORUKin jäsenupseerille

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry

tokunnan sekä sille puheenjohtajan.

tuomas.lipponen@oruk.fi tai ORUKin
sihteerille esko.junno@oruk.fi.

Ari Vuolteenaho

PPSU ei ole erillinen yhdistys eikä sillä

puheenjohtaja

ole jäsenmaksua. Sen jäsenistö koos-

Oulun Reserviupseerikerho ry

Järjestökenttä kokoontuu

KOKOUSKUTSU
Oulun Reserviläiset ry
Syyskokous
14.10.2016 klo 18.00

Paikkana reserviläisjärjestöjen toimisto
Aleksanterinkatu 13 A 12, 90100 Oulu.

Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus

Järjestökenttä kokoontuu

KOKOUSKUTSU
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri
Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri

Syyskokous
Lauantaina 15.10.2016

Reserviläistoimistolla Aleksanterinkatu 13 A 12, Oulu

Hallitukset klo 10.00
Syyskokous klo 12.00
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Työvaliokunta

Seuraava Pohjanpoika ilmestyy
15.12.2016

POHJANPOIKA LIITE

Eversti evp Heikki Hiltula:
Teksti ja kuvat: Heikki Hiltula

Panssarimatka Kubinkaan ja
Moskovaan 8.-12.9.2016
Hyvin järjestettyyn Panssarimatkaan
osallistui 32 sotahistoriasta ja panssarivaunuista sekä muista aseita kiinnostunutta suomalaista asianharrastajaa.
Matkalaiset olivat pääasiassa Panssarikillan jäseniä ja mukaan liittyi myös
neljä

pietarilaista

asianharrastajaa

Moskovassa. Kokeneena ja taitavana
matkanjohtajana toimi Viipurin sotamuseon johtaja, suomea puhuva, Bair
Irincheev. Järjestäjänä taustalla oli Lähialuematkat. Matkan hinta oli 650 € +
viisumi. On sanottava, että matkan hintalaatusuhde oli erinomainen.
Ensimmäinen päivä perjantai
9.9.2016
Edellisenä iltana nousimme Helsingissä Moskovaan menevään Tolstoi-junaan, jonka makuuvaunun neljänhengen hytteihin vaunupalvelija sijoitti
meidät ovella suoritetun passintarkastuksen jälkeen. Palvelu junassa oli hyvä.
Hytin pöydällä oli jokaiselle matkustajalle runsas eväspussi aamua varten.
Vaunupalvelija toi hyttiin illalla sekä
aamulla tilauksen mukaan joko kahvia
tai teetä. Ravintolavaunu oli koko illan

Isänmaallisuutta muistettiin korostaa
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BMP-3 rynnäkköpanssarivaunu

auki, mutta aamulla se oli suljettu. Tul-

Venäläisille alue kertoi isänmaan ase-

ja tykkeineen. Todennäköiset osta-

li muodollisuudet Suomen ja Venäjän

mahdista, mutta ulkomaalaisille paikka

jat Aasiasta, Afrikasta ja latinalaisesta

puolella olivat jouhevat, vain passit

oli upeasti järjestetty asejärjestelmien

Amerikasta kulkivat ryhmittäin asian-

viisumeineen tarkastettiin.

myyntinäyttely. Linja-autosta kävelim-

tuntevan oppaan johdolla. Meidän ryh-

me tiukan turvatarkastuksen jälkeen

mä hajaantui erikohteissa partioittain

Aamulla yhdeksältä olimme Mosko-

valtavalle näyttelyalueelle. Siellä oli

omille teilleen, kun oli sovittu seuraa-

van Leningrad-asemalla. Hyppäsimme

suuria näyttelyhalleja ja asfalttikenttiä

va kokoontumispaikka ja aika. Venäläi-

matkatavaroinemme linja-autoon, joka

täynnä nykyaikaista asekalustoa ryh-

sistä aseista kiinnostuneille oli tavaraa

vei meidät kaupungin keskustan ete-

mitettynä aselajeittain. Joka aseen tai

ja informaatiota kerrankin tarpeeksi,

läpuolitse länteen noin 60 kilometrin

välineen edessä oli selvä informaatio-

siistejä ruokapaikkoja jopa kenttä-

päässä Kubinkassa olevaan messukes-

taulu. Ihmisiä oli alueella tungokseen

muonaa oli tarjolla vähän väliä ja ny-

kukseen RusArmyExpo 2016-näytte-

asti. Venäläiset liikkuivat siellä pää-

kyaikaisia yleisövessoja oli sivummalla

lyyn. Paikan venäläinen nimi oli Park

asiassa perheittäin. Patriot-puistossa

sekä kentällä että halleissa. Uusimpia

Patriot eli Patriot-puisto. Sivistyssa-

oli järjestetty lapsille ja nuorille puis-

panssarivaunuja kuten T-14 Armataa ei

nakirjan mukaan patriootti on isän-

ton teeman mukaista ohjelmaa ja jopa

näytetty kuin potentiaalisille ostajille.

maallinen henkilö, isänmaanystävä.

lelumyyntikioskeja lelupanssareineen

Eversti evp Heikki Hiltula: Panssarimatka Kubinkaan ja Moskovaan 8.-12.9.2016

POHJANPOIKA LIITE

Esillä oli myös valemaalilaitteita.

Iltapäivän päätteeksi siirryimme jalan

vaikka oli myöhäinen iltapäivä ja päi-

Taisteluvaunut ampuivat tykillä ensiksi

puolenkilometrin päähän taistelunäy-

vän viimeinen taistelunäytös.

panssarintorjuntaohjukset, sen jälkeen
normaalit tykin laukaukset ja poistui-

töspaikalle. Sinne oli rakennettu noin
400 metriä leveä katettu katsomo, jos-

Näytös alkoi neljän Su-35 hävittäjän

vat vasemmalle. Heti perään rynnäk-

sa oli 30 penkkiriviä. Katsomon tuo-

taitolentoesityksellä ja jatkui Su-27

köpanssarivaunut käyttivät tultaan ja

leissa oli Venäjän lipun värit eli ylärivit

hävittäjien

ajoivat pois muiden perään. Saman-

valkoisia, keskirivit sinisiä ja alarivit

Maavoimien osuus alkoi, kun oikeal-

aikaisesti

punaisia. Katsomon edessä oli valtava

ta saapui aseistettuja mönkijöitä sekä

tulitti raketein maalialuetta. Panssari-

näyttö, jolle heijastettiin aluksi infor-

tiedustelupanssarivaunuja. Ajoneuvot

haupitsit vyöryivät ampumapaikalle,

maatiota ja näytöksen aikana lähiku-

lähtivät etenemään neljää uraa pitkin

jyräyttivät yhteislaukauksen ja häi-

via toiminnasta. Eteenpäin katsomosta

kohti maalialuetta, saivat tulta vas-

pyivät. Niiden mukana ajoi asemaan

avautui 1,5 kilometriä leveä ja noin 4

taansa, vastasivat tuleen ja poistuivat

myös tela-alustainen 30-putkinen ra-

kilometriä pitkä ampumakenttä, jolla

vasemmalle. Kolme taistelupanssari-

ketinheitin, jolla voidaan ampua myös

oli kauimmaisessa päässä maalilait-

vaunua ajoi paikalle ja niitä seurasivat

aerosolikranaatteja. Ilmatorjuntapans-

teita. Katsomot olivat melkein täynnä,

jalkaväen

sarivaunut ja –ajoneuvot saapuivat

huimilla

taitolennoilla.

rynnäkköpanssarivaunut.

kaksi
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metrin mittaista putkea, joista yksi oli
huoltotuubi, kaksi oli viestituubeja ja
neljäs oli Stalinin esikuntatuubi. Stalin
kuoli ennen kuin bunkkerijärjestelmä
oli valmis. Meille pidettiin hyvä esitelmä, suoritimme lyhyen kiertokäynnin
ja lopuksi söimme bunkkerin ravintolasalissa hyvän venäläisen kolmen
ruokalajin illallisen vodkineen ja viineineen. Palasimme hotelliin puolenyön jälkeen.
Toinen päivä lauantai 10.9.2016
Muhkean

Etualalla SU-100 ja T34-85 -museovaunut

aamiaisen

jälkeen

kello

09.00 lähdimme jälleen kohti Kubinkaa, jossa kohteenamme oli Panssari-

ampuen vain tykkitulta maamaaleihin.

tukemana kohti maalialuetta. Kokonai-

museo. Kubinkan Panssarimuseossa oli

Viimeisenä sokerina pohjalla keinah-

suudessaan upea näytös, joka maksoi

erittäin laaja kokoelma Toisen Maail-

teli paikalle Iskander-tykistöohjusajo-

varmasti suuren kasan rahaa. Näytös

mansodan aikaisia neuvostoliittolaisia

neuvo raskaan Smerts-raketinheitina-

toistettiin useana päivänä kaksi näy-

ja saksalaisia panssarivaunuja. Muse-

joneuvon kanssa. Nämä kaksi kolossia

töstä päivässä.

on portilla oli jälleen tiukka turvatarkastus, ja tällekään alueelle ei saanut

nostivat vain ohjukset sekä raketit ampuma-asentoon, laskivat ne alas ja

Näytöksen jälkeen ajoimme linja-au-

tuoda alkoholijuomia. Lyhyen matkan

ajoivat pois. Lentokoneesta hyppäsi

tolla valtavassa ruuhkassa Moskovaan.

päässä portilta oli kaunis, pieni kappeli

liitovarjoilla varustettu ryhmä kentäl-

60 kilometrin matka kesti pari tuntia.

ja panssarimiesten muistomerkki, jon-

le ja varmisti sen. Paikalle saapui kaksi

Nämä Moskovan kuuluisat ruuhkat

ka äärellä sotilaat harjoittelivat päivän

kuljetushelikopteria, joista liukui köy-

toistuivat matkallamme joka aamu ja

seppeleenlaskuseremoniaa.

siä pitkin joukkue kentälle aloittaen

ilta. Majoituimme Moskovan itäosissa

nopean hyökkäyksen. Viimeisten osien

sijaitsevaan hienoon Izmailovo Gam-

Varsinainen museo koostui kymmen-

kanssa yhtä aikaa ilmestyi kauas oi-

ma hotelliin, josta lähdimme välittö-

kunnasta osin huonokuntoisesta val-

kealle kaksi taisteluhelikopteria, jotka

mästi majoittumisen jälkeen illalliselle

tavasta hallista, joihin oli ahdettu

suojasivat tiedustelupanssarivaunujen

Kylmän Sodan bunkkeriin. Bunkkeri 42

vaunuja kylkikylkeen. Panssareiden

vesistön ylityksen ja naamioidun pont-

sijaitsi kaupungin itäosassa ja oli ra-

edessä oli jälleen hyvät venäjänkieli-

tonisillan kääntämisen poikki kanavan.

kennettu Stalinin käskystä yhtä aikaa

set informaatiotaulut. Olipa vaunuhar-

Sillan yli ajoi moottoroidun pataljoo-

alueen metrotyömaan kanssa vuosina

rastelijoille ja ammattilaisille kerrankin

nan taistelupanssarivaunuin vahven-

1950 – 1954 johtobunkkeriksi ydinso-

tavaraa ähkyyn asti. Jälleen museoalue

nettu kärkikomppania levittäytyen ja

dan varalta. Noin 60 metrin syvyyteen

oli täynnä venäläistä yleisöä. Use-

hyökäten suoraan liikkeestä tykistön

oli rakennettu rinnakkain neljä 100

assa paikassa oli iso viisisakarainen
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tähti. jossa oli iskevästi teksti ”minä

oli kenttä, jolla oli kaksi kertaa päiväs-

seota tullaan kunnostamaan ja kehittä-

olen patriootti”. Pääosa saksalaisis-

sä kesää 1941 kuvaava näytös, jossa

mään lähivuosien aikana.

ta vaunuista oli viety Patriot-puiston

saksalaisten panssarein tuettu hyök-

eteläisimmälle kentälle, mutta hallin

käys torjutaan neuvostojoukkojen sit-

Iltapäivän

perältä löytyi Toisen Maailmansodan

keällä puolustustaistelulla. Näytöksen

riot-puiston eteläosaan, jossa oli il-

paras panssarivaunu Pz V ”Pantteri”

jälkeen kentällä oli neuvostoliittolasta

mapuolustuksen näyttely, nuorison

ja edelleen maailmansuurin koskaan

panssarivaunukehitystä kuvaava pa-

sotilaallisisänmaallisen

rakennettu panssarivaunu 188 tonnin

raatimainen panssarivaunujen ohiajo.

osasto ja partisaanimaa sekä Leningra-

”Maus” eli hiiri. Museoalueen laidalla

Esitteessä kerrottiin, että panssarimu-

din puolustukseen osallistunut kun-

lopuksi

Messujen sisäänkäynti
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nostettu panssarijunan vaunu. Alueel-

raamo. Me emme vuokranneet pyöriä,

tusosastolla oli jälleen tiukka turva-

le pääsi varta vasten rakennettua

koska jääkärikärjen harjoittelu olisi ai-

tarkastus ja joiltakin tarkastettiin myös

rautatietä pitkin ilmaiseksi. Nousimme

heuttanut meille kiusallisia kysymyk-

passit. Turistipapereilla ei muutamiin

junaan Panssarimuseon pysäkiltä ja

siä. Nuoriso-osastolla oli käytössä

halleihin päässyt, mutta kentällä oli

matkustimme noin 10 kilometriä pää-

monipuolisia fyysisenkunnon mittaus-

jälleen lentokoneita ja moderneja ras-

teasemalle pysähtyen panssarijunan

laitteita, kivääreitä ja sinkoja asekäsit-

kaita ilmatorjuntaohjuksia vaativaakin

viereen. Asemalla oli jälleen hyvät op-

telyä varten sekä keveitä moottoripyö-

turistia tyydyttävä määrä. Kävimme

paat ja opasteet. Meidän hämmästyk-

riä ja mönkijöitä ajoharjoittelua varten

vielä suuntailemassa panssarijunan 76

seksi siellä oli myös polkupyörävuok-

läheisellä hiekkaradalla. Ilmapuolus-

millisiä tykkejä, siirryimme paikalisju-

Moskovan juhlallisuuksia varten alueella oli tiukat turvatoimet
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naan, kipitimme museon parkkipaikalla

ulkopuolella oli isoja tilannetauluja

tornien punaisia tähtiä, mutta he näki-

odottavaan linja-autoon ja suoritimme

vuoden 1941 marraskuun - joulukuun

vät kiikareistaan Moskovan suunnasta

ruuhkaisen moottorimarssin hotellille.

taisteluista. Sisällä museossa oli mel-

muutaman kilometrin päässä olevan

koinen määrä T-34:n tuotantoa sekä

tornin ison punaisen tähden.

Illallista varten kävelimme kello 21.30

tekniikkaa käsitteleviä vitriineitä, hy-

hotelli lähellä sijaitsevalle Stalinin

vin tehtyjä pienoismalleja ja valtava

Marfinosta ajoimme Moskovan olym-

bunkkerille. Bunkkeri oli rakennettu

panoraamataulu joulukuun alun neu-

piastadionin kirja- ja pienoismalli-

silloisen Moskovan ulkopuolelle Sta-

vostojoukkojen

vastahyökkäyksestä,

kauppaan, jossa oli mahtava kokoel-

linin sodanjohtopaikaksi, kun maa al-

johon ”Siperiasta tuodut joukot marssi-

ma asianharrastajille sopivia kirjoja ja

koi valmistautua sotaan 1930-luvun

vat suoraan Punaisella torilla pidetystä

panssarivaunujen oikeamittakaavaisia

puolivälissä. Ensiksi rakennettiin 6

paraatista”? Museon pihalla oli komea

korkealaatuisia pienoismalleja. Veim-

metriä maan alle ylellinen bunkkeri ja

rivi alkaen T-34:stä mennen T-34-85:n

me ostoksemme pysäköityyn linja-au-

sen päälle naamiointi tarkoituksessa

kautta aina T-72:een. Tämä museo oli

toon, joka vei meidät Leningradin rau-

stadion, jonka nimi oli ”Stalinin kan-

pieni, mutta asiat olivat erittäin tai-

tatieasemalle. Sieltä ajoimme metrolla

sojen areena”. Kremlin ja bunkkerin

tavasti tuotu esiin. Paikan valinta oli

Kremlin läheiselle asemalle. Kremlin

välillä oli autolla ajokelpoinen tunneli.

mielestäni täysosuma sotahistorian

alue oli eristetty Moskovan useam-

Bunkkerista pääsi tarvittaessa nopeas-

kannalta katsottuna. Museolla oli myös

pipäiväisiä

ti panssaroidulla autolla läheiselle len-

varsin näyttävä laajentumissuunnitel-

varten. Ankaran turvatarkastuksen jäl-

tokentälle. Stalinin johtopaikasta meil-

ma. Huomio! Saksalaiset eivät nähneet

keen pääsimme juhla-alueelle, jossa

le esiteltiin konferenssihuone, Stalinin

täältä 30 kilometrin päästä Kremlin

oli täysi markkinahumu, ruskirokki soi

työhuone ja bunkkerin ruokasali. Söimme ruokasalissa jälleen maukkaan venäläisen illallisen runsaalla vodkalla
ryyditettynä. Kello 01.00 olimme jälleen hotellissa.
Kolmas päivä sunnuntai 11.9.2016
Runsaan aamupalan jälkeen kirjauduimme ulos hotellista ja istuimme jälleen kello 09.00 linja-autossa.
Ajoimme Moskovan luoteispuolelle
Marfinon kylään T-34-panssarivaunun
historia-museoon. Marfino oli kylä,
jossa saksalaiset olivat vuonna 1941
lähinnä Moskovaa eli 30 kilometrin
päässä Kremlistä. Tämä pieni museo
perustettiin sille paikalle, missä saksalaisten hyökkäys pysäytettiin. Museon

Museo sillä paikalla, mihin saksalaisten hyökkäys pysähtyi

Eversti evp Heikki Hiltula: Panssarimatka Kubinkaan ja Moskovaan 8.-12.9.2016

869-vuotisjuhllisuuksia

S-300M ilmatorjuntaohjusjärjestelmä.

korvia särkevästi, ihmisiä oli kymmeniä

halla paikallaan. Kiersimme Kremlin

vatarkastus, jolloin päätimme lähteä

tuhansia ja järjestyksenvalvojia riittä-

muurin. Punaiselle torille saapuessam-

takaisin metrolla Leningradin asemal-

västi. Uusi turvatarkastus lähetessäm-

me oli jälleen turvatarkastus. Ainoa lip-

le. Tolstoi-junaan noustessamme olim-

me Tuntemattoman Sotilaan muisto-

sahdus valvonnassa oli, ettei Leninin

me iloisia, kun rauha sekä hiljaisuus

merkkiä ja Kremlin sisäänpääsyporttia.

mausoleumissa ollut enää kunniavar-

ympäröi tyytyväisen ja paljon nähneen

Kremlin kirkoissa oli rauhallista ja tsaa-

tiota eikä jonon pätkääkään. GUM -os-

joukkomme.

rin kanuunakin oli kiillotettuna van-

tosparatiisiin mennessä oli jälleen tur-

