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Uhraukset
velvoittavat
Ensi vuonna juhlimme isänmaamme sadatta vuotta. Viime sodissa itsenäisyytemme pelastaneita
kunniakansalaisiamme: sotaveteraaneja, lottia, sotilaskotisisaria ja
sotilaspoikia, muistetaan varmasti
monin eri tavoin. Tänä vuonna Oulussa järjestetty kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla oli toiseksi viimeinen. Lahti
on saanut järjestettäväkseen 2017
viimeisen pääjuhlan, sillä siellä se
alkoikin.
Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistyksen perinteisellä veteraanien joululounaalla istuin samassa
pöydässä nykyisten ja entisten ammattisotilaitten sekä reserviläisvaikuttajien kanssa. Pöydässämme
oli myös 97-vuotias veteraani, jonka kertomukset muistuttivat karulla tavalla siitä todellisuudesta,
mitä tuo silloin elämänsä parhaita
vuosiaan elänyt sukupolvi joutui
kokemaan.

Ilman hänenkin uhrauksiaan sodan julmilla kentillä eivät nykyajan sotilaat saati me aktiivireserviläiset voisi tehdä sitä työtä, mitä
nyt teemme. Ihannemaailmassa ei
tietenkään tarvittaisi sotilaita eikä
vapaaehtoista maanpuolustusta,
mutta todellisuus on toinen. Veteraanien työn ansiosta suomalaiset
voivat puolustaa maataan tarvittaessa omaehtoisesti ja kouluttaa
itseään sen pahimman varalle.
Veteraanityö keskittyy luonnollisesti itse veteraanien auttamiseen
niin kauan, kuin viimeinenkin veteraani ja leski ovat keskuudessamme. Mutta jo nyt veteraanijärjestöt
valmistautuvat perinneaikaan, joka
vääjäämättä siintää lähitulevaisuudessa.
Veteraanien perinteen vaaliminen
on asia, jota emme voi ohittaa olankohautuksella. Annammeko kaiken
sen valtavan uhrauksen kadota

historian hämäriin vai kerrommeko
jälkipolville, miten tammenlehväsukupolvi taisteli ja rakensi uudelleen hyvinvoinnin ja sen maan, jossa nyt saamme asua?
Perinneaikaan siirtyminen on haastavaa. Silti se työ on tehtävä, ja
itse toivoisin, että tässä vaiheessa
yhteistyön ja sovinnon levollinen
käsi ojentuisi kohtaamaan toisen
samanlaisen. Nyt jos koskaan on
aika sopia menneet ja luoda katse
yhteiseen tulevaisuuteen.
Perinnetyö vaatii tietysti tekijöitä.
Siksi kehotankin jokaista lukijaa
harkitsemaan kannattajajäsenyyttä
veteraaniyhdistyksessä. Yhdistykset tarvitsevat aktiivisia voimia, hyviä ideoita ja palveluhenkeä. Vain
me sotaa kokemattomat sukupolvet
voimme viedä veteraanien viestiä
eteenpäin sitten, kun he eivät ole
enää keskuudessamme.

Teksti: Everstiluutnantti Kimmo Rajala
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston päällikkö
Kuvat: Sampo Puoskari

Toiminnan- ja resurssien suunnittelun ollessa jo pitkällä alkavat eräät
aluetoimiston tärkeimmistä tapahtumistakin hahmottua tulevalle
vuodelle. Alueellinen maanpuolustuskurssi on Oulussa 6.-10.2. Sen
yhteydessä on mm. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanpuolustusyhdistyksen juhla ja kurssi on näin
tavallista juhlavampi. Paikallispuolustusharjoituksen valmistava kertausharjoitus on 20.-23.2. ja 24.2.
toimisto juhlii osana maavoimia
vuosipäiväänsä. Paikallispataljoonan harjoitus toteutetaan Oulussa
6.-10.3. Kyseiseen harjoitukseen
osallistuu satoja reserviläisiä sekä
varusmiehiä ja useita viranomaistahoja. Kainuun prikaati juhlii vuosipäiväänsä 5.4.

Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun aluetoimiston

kuulumisia
vuodelle 2017

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin koulutus ja tukiyksikön reserviläisiä koulutetaan 21.- 23.4.
Puolustusvoimien vapaaehtoisella
harjoituksella pitääksemme huolen siitä, että voimme jatkossakin
tilata
maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) laadukkaita harjoituksia suunnattuna alueemme
reservin tarpeisiin. HIUKK -harjoitus
pidetään 9.-11.6. useita kursseja
sisältävänä, yhtenä alueemme suurimmista MPK:ltä tilattuna harjoituskokonaisuutena. Kempeleessä
pidetään alueemme veteraaneille
suunnattu rosvopaistitilaisuus 10.8.
Suomi 100 - Puolustusvoimien ke-
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säkiertue saapuu Ouluun 18.8. ja jatkaa Kajaaniin 19.8.
Aluetoimiston murrosaika
Katsoessani kulunutta viittä vuotta
taaksepäin on takana aluetoimistonkin historiassa poikkeuksellinen aika.
Tullessani Pohjois-Pohjanmaan aluetoimiston päälliköksi vuonna 2012
sain hyvässä kunnossa olevan aluetoimiston, jossa merkittävin muutos
oli reserviläissektorin lakkauttaminen.
Tuleva Puolustusvoimauudistus valmisteluineen nousi merkittävään
osaan vuonna 2013. Vuoden 2014 lopussa osana uudistusta poistui pääosa
Puolustusvoimien
organisaatioista
Oulusta. Lakkauttaminen oli työmäärältään suuri ja monitahoinen prosessi. Vuonna 2015 Oulu oli osa Kajaanin
varuskuntaa yhdessä Oulun varasto-osaston/3. LOGR:n kanssa. Aluetoimiston nimi vaihtui Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimistoksi, joka
kuvasi hyvin asevelvollisuusasioiden
ja maanpuolustustyön vastuualuetta.

Aluetoimiston remontoiduissa tiloissa on
tilat myös sotilaiden ja muiden viranomaisten fyysisen kunnon ylläpitämiselle.

Aluetoimiston avoimien ovien päivään
osallistui isäntänä toimineen evl Kimmo Rajalan lisäksi aluetoimiston tuleva päällikkö
evl Mika Seppä .
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Vuoteen kuului mm. uudistuksen
käytännön toimeenpano uutena
osana Kainuun prikaatia, maavoimien uudistetun taistelun käyttöönotto painopisteenä paikallispuolustus, reserviläiskirjetapahtuma ja
valtakunnallinen paraati Oulussa
sekä mittava harjoitus ”Wihuri”.
Tilat remontoitiin
Kuluvana vuonna saatiin myös
päätökset Sisäministeriöstä, jotka
varmistivat aluetoimistonkin tilojen suunnittelun ja remontoinnin
aloittamisen värikkäiden vaiheiden
jälkeen. Vuotta 2016 leimasikin
Hiukkavaaran virastotalon remontointi, kansallinen veteraanipäivä
Oulussa, ampumaratojen saattaminen kuntoon ja viimein kesän molemminpuolin toteutettu muutto
toimitiloihin.
Näiden tapahtumien jälkeen voidaan todeta, että aluetoimisto on
tehtävissään pätevä ja sen henkilöstö hyvähenkinen osa Kainuun prikaatia. Paikallispuolustuskonsepti
on käyttöön otettu vastuualueellamme ja viranomaistoiminta toimii
hyvin muutoksen jälkeen. Asevelvollisuusasiat kyetään hoitamaan
kahden maakunnan alueella omin
voimin ja maanpuolustustyö kykenee vastaamaan alueen tarpeeseen.
Aluetoimiston taival kuluneen viiden vuoden aikana on ollut sanan
kaikessa merkityksessä historial-

Uuden aluetoimiston käytävällä on esillä sota-aikaisia aseita pitkässä seinävitriinissä.

lista murrosaikaa. Puolustusvoimauudistus saatiin viedyksi loppuun
Oulussa aluetoimiston juhliessa
5.12. avoimet ovet -päivää yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Päivää juhlisti kanssamme vuoden
alusta tehtävässään aloittava uusi
aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Mika Seppä.
Lopuksi
Vaikka luopuminen yleensä ottaen
ei ole koskaan helppoa, juuri tässä vaiheessa se on - jos koskaan
- oikein ajoitettu. Aluetoimisto on
selvinnyt hyvin yhdestä murrosajastaan. Muutos koskee jossain
muodossa myös puolta toimistomme sotilaista. Kukaan meistä ei ole
tehtävässään korvaamaton ja tässä
organisaatiomme yksi vahvuuksista piileekin. Olen onnellinen, että
olen saanut olla tässä railakkaassa

menossa mukana!
Olen yrittänyt pitää toimintani syvimpinä ohjenuorina vuorovaikutteisuutta, yhteistyötä, luovuutta,
humanismia ja huumoria. Ne ovat
auttaneet jaksamaan arjessa. Suurinta tyydytystä työssä on tuottanut
minulle työskentely vapaaehtoisen
maanpuolustuksen- ja veteraanijärjestöjen kanssa. Työnne ansaitsee jatkossakin täyden tukemme.
Aluetoimiston asiantunteva ja palvelualtis henkilöstö on ollut aina
tukenani. Laadukkuutta aluetoimistossa edustaakin parhaiten kenties
se, miten näin pienellä henkilöstömäärällä kyetään tekemään työtä
näin paljon, kattavasti ja vähin kustannuksin. Jään kaipaamaan Teitä.
Toivotan kaikille lukijoille rauhallista adventin aikaa ja joulun odotusta.
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Järjestökenttä tiedottaa

KUTSU
Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry:n
järjestämään partiohiihtotapahtumaan

SUKSIPARTIO SUJAKKA
HIUKKAVAARASSA
18.3.2017
Sujakka on hiihto- ja tehtävätapahtuma 3 – 5 henkilön partioille. Ladun varrella on
kuudesta kahdeksaan erä- ja kansalaistaitoja mittaavaa tehtävää. Yksi tehtävärasti on
perinteisesti ammunta. Sijoituksen ratkaisevat tehtävät, ei hiihtovauhti. Hiihtomatkan
pituus on 20 – 25 km latutilanteesta riippuen. 3 – 5 henkilön suksipartiot voivat olla
nais-, mies- tai sekajoukkueita.
Lisätietoja Sujakasta tammikuussa 2017 Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
nettisivujen koulutuskalenterissa ja Pohjois-Suomen Kiltapiirin facebook-sivuilla.
tai Jari Maljanen 0500 694 854
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Teksti: Raili Junnila

Pikkusisar

Hoikka 2016 harjoituksessa
Suuri seikkailu alkoi Askolan Monninkylän koululta torstaina puolenpäivän jälkeen, kun mummu haki
kurssilainen Jennan, 12 vuotta, automatkalle Oulun kautta Kajaaniin
erityisryhmän elämyskurssille. Kainuun prikaatissa kurssilaisia odotti
ilmoittautumisen lisäksi sotilaspoliisien tekemä turvallisuustarkastus.
Syynä oli puolustusministerin ja
muiden arvovaltaisten henkilöiden
vierailu harjoitusalueella.
Tarkastuksen jälkeen siirryimme varusvarastolle keräämään alokkaiden
tarpeisiin kuuluvat varusteet. Tavaraa kertyi iso säkillinen. Me muut keräsimme tavarat säkkiin ja saimme
apua niiden autoon kantamisessa.
Paitsi Jenna, joka oma-aloitteisesti siirsi varusteet reppuun, ja nosti
painavan repun selkäänsä ihailtavan helposti.
Seuraavana oli vuorossa siirtyminen
kurssilaisten käyttöön varattuihin
tupiin ja siviilivaatteiden vaihtaminen armeijan tarjoamiin varustei-
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siin. Lounaan jälkeen asettauduimme ruokalan eteen aukiolle siististi
neliriviin juhlavaa avajaisseremoniaa varten. Sitten seurasi auditoriossa yhteisluento, jota myös Jenna kuunteli hyvin kiinnostuneena.
Tämän jälkeen siirryimme upeasti
marssien takaisin majoitustiloihim-

Pikkusisar Jenna.
Kuva: Viestinnän peruskurssi

Puolustusministerin kanssa yhteiskuvassa. Kuva: Jouko Liikanen

me, jossa päivystävä alikersantti
esitteli meille tupaansa ja kertoi
varusnaisten arjesta.
Sotilaskoti tutuksi
Illan ohjelmassa oli vierailu sotilaskodissa, jossa jokainen sai
kuorruttaa oman munkkinsa illan
kahvihetkeä varten. Samalla oli
mahdollisuus myös ostoksiin sotilaskodissa. Kahvittelun lomassa Kajaanin sotilaskotisisar Paula Heikkinen esitteli sotilaskodin toimintaa,
ja näimme mielenkiintoisen filmin,
joka esitetään Kajaaniin saapuville
alokkaille. Jenna sai oman tähtihetkensä, kun hänelle suotiin tilaisuus
ylpeänä esitellä sotilaskotiasus-

9

teensa ja kertoa tehtävistä, joihin
hän on pikkusisarena osallistunut.
Iltapalan jälkeen saimme yllätysvierailun tupiimme, kun kenttärovasti
Penna Parviainen yhdessä Anneli
Niemisen kanssa kävi tervehtimässä meitä ja pitämässä hartaustilaisuuden tuvissamme.
Lauantaiaamuna klo 6.30 kuului
reipas komento käytävältä: ”Komppaniassa herätys!” Kiltisti nousimme ylös valmiina uusiin haasteisiin.
Aamiaisen jälkeen siirryimme autolla nuotiopaikalle pienen syksyisen ruskan kaunistaman lammen
rannalla. Edelliset kävijät olivat valitettavasti jättäneet grillikatoksen

ympäristöineen ikävän näköiseen
sotkuun, joten harjoittelimme luonnon puhtaana pitämistä siivoamalla
alueen. Vieraat otimme vastaan laulamalla ensimmäisen säkeistön kainuulaisten Nälkämaan laulusta.
Ministeri ja makkaranpaistoa
Toimintamme sai ansaitsemansa kiitoksen. Yhteiskuvaan saimme mukaan myös puolustusministerimme,
joka kättelyjen lisäksi sai osakseen
myös halauksia. Makkaranpaiston
lomassa keskustelimme jokamiehen
oikeuksista luonnossa liikuttaessa.
Pienryhmissä etsimme ympäristöstämme suuren suurta, pienen pientä,
matalaa, korkeaa jne. Jenna oli mukana ja pohti annettujen ryhmätehtävien vastauksia niin tarkasti, että hän
halusi myös lukea oman ryhmänsä
vastaukset reippaasti kaikille.

Päätösjuhlaan valmistautumassa.
Kuva: Raili Junnila

Myöhäisestä ajankohdasta huolimatta koko ryhmä jaksoi katsoa esityksen
siitä nauttien. Siinä auttoi varmasti
Lounaan jälkeen tutustuimme tie- asian mielenkiintoisuus sekä puheen
totekniikkaan ja kybermaailmaan. ja musiikin vaihtelevuus.
Ja päivällisen jälkeen koitti Jennan
odottama hetki: retki uimahalliin. Al- Näytöksen jälkeen otimme iltapalan
taalla meitä odotti kolme koulutta- mukaan tupiimme. Siellä Jenna kysyi
jaa, jotka antoivat ohjeita vesiturval- pitkän päivän päätteeksi: ”Saako laitlisuudesta ja siitä, miten hukkuvaa taa yöpuvun päälle?” Sai toki.
autetaan oikein. Tätä harjoittelimme
myös käytännössä. Rannalla olijat Ensiapukoulutusta
heittivät pelastusvälineitä ja vedessä
olijat, Jenna mukana, vedettiin altaan Sunnuntaina herätys oli vasta klo
reunalle. Oli hauskaa ja hyödyllistä!
7.30. Aamiaisen jälkeen ohjelmassa
oli ensiapukoulutusta, jossa opimIllan ohjelmassa oli vielä Ylä-Kai- me tajuttoman henkilön kääntämistä
nuun yrittäjänaisten esittämä näytel- kylkiasentoon sekä toimimista polmä Rakkaudentunnustus Isänmaalle. kupyöräonnettomuudessa. Tämä oli

osio, jonka Jenna nosti omassa palautteessaan vahvasti esille. Kiitos
Janette Saukolle erinomaisesta kurssista ja hyvistä vastauksista myös
Jennaa huolestuttaneisiin kysymyksiin.
Kurssin päättäjäisiin ryhmittäydyimme jo rutiinilla kolmiriviin. Sitten olikin jo vuorossa vaatteiden vaihto ja
varusteiden palauttaminen. Päivällisen jälkeen matkasimme takaisin Ouluun ja seuraavana päivänä kotiin Askolaan. Pitkä, antoisa viikonloppu oli
ohitse ja mieli oli hyvä. Suuret kiitokset kurssin vetäjä Hannele Salmelle
sekä kaikille kurssin mahdollistaneille ja siihen osallistuneille ohjaajille
ja kurssilaisille.

Isänmaan puolesta

ARMY

ERÄ

TURVA

LAHJA

Reserviläisten oma myymälä.

inttistore.fi

Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 Helsinki, 09-40562014

Teksti ja kuvat: Kari Ahokas

Kempeleen kunnan 9.-luokkien

itsenäisyyspäivän juhla
Tumma puku, kunniamerkit. Kunnanjohto kättelee sisääntulomarssin soidessa noin 250 9.-luokkalaista opettajineen. Kirkonkylän yhtenäiskoulu
juhlasali on koristeltu asiaan kuuluvalla tavalla. Nuoret ovat pukeutuneet parhaimpiinsa. Käteen saadaan
tervehdysmalja, joka nautitaan valtuuston puheenjohtajan tervehdyssanojen jälkeen. Nuori 26-vuotias
puheenjohtaja on itsekin saanut aikanaan osallistua kunnan järjestämään Itsenäisyyspäiväjuhlaan.
Oppilaille on ennen juhlaa opetettu
tapakulttuurin sääntöjä. Silmiin katsotaan ja hymy on suotavaa, mutta
kädet hivenen hikoavat – jännittää.
Monipuolisen ohjelman aikana rentous valtaa mielet. Vuoden kempeleläisen nuoren valinta osuu aivan
perustellusti 9.-luokkalaiseen Lauri
Kilpelään. Maamme-laulu on nuoril-

le ja varttuneille yhteinen arvopohja. Juhlan päätteeksi siniristilipuilla
koristellut leivokset maistuvat kahvin kanssa. 5000 Kempeleen nuorta
on 23 vuoden aikana kokenut heille

Suomen itsenäisyyden kunniaksi järjestetyn juhlan. Juhlasta ovat aina
pitäneet oppilaat itse ja heidän vanhempansa. Itsenäisyys on korvaamaton asia.

Kempele-Oulunsalon Rintamaveteraanien puheenjohtaja Pentti Mellenius
toi juhlaan veteraanien tervehdyksen.

Juhlivia nuoria. Eturivissä veteraaneja ja kunnan edustajia.

Juhlassa esiintyi mm. Puhallinorkesteri Viventi johtajanaan Sauli Orbinski.

Oulun Sotaveteraanit ry. myy seuraavia kirjoja:

Oulun Sotaveteraanikuoro
30 vuotta.
Historiikin kirjoittaja Martti
Kähkönen
A.J. Mattilan kirjapaino oy,
Kempele 2016. 102 sivua.
10 euroa

Oulun suojeluskunta- ja
Lotta Svärd-piirien tapahtumia vuosilta 1932-1944
FM Erja Aikavuori
Oulun yliopistopaino, Oulu
2003, 182 sivua
10 euroa

Tiedustelut ja tilaukset:
oulun.sotaveteraanit@co.inet.fi

Oulun sankarivainajat
1918-1945
Matrikkelin materiaalin on
kerännyt kiinteistöneuvos Yrjö Ensio. Teoksen on
viimeistellyt ja saattanut
painoasuun tohtori Heikki
Lantto.
Gummerus Oy Kirjapaino,
Jyväskylä 1987. 141 sivua,
kuvitettu.
10 euroa

Jääkäripataljoona 27:n
Perinneyhdistyksen Oulun osasto
myy seuraavaa kirjaa:

Pojan ja nuorukaisen sodat 1939-1945
Pekka Vuoria
Oy Ultima Thule, Oulu
2005
5 euroa
Tiedustelut ja tilaukset:
oulun.sotaveteraanit@
co.inet.fi

Jääkärihaudat PohjoisPohjanmaalla
Toimittaneet Ulla Kampman ja Erkki Sillanpää
Tornion Kirjapaino Ky,
Tornio 2011, 136 sivua.
25 euroa

Tiedustelut ja tilaukset:
osmo.vuokko@gmail.com
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Teksti: Ari Vuolteenaho
Oulun Reserviupseerikerho
Puheenjohtaja

Ammunta
kiinnostaa
jäseniämme
Muutaman vuoden sisällä ovat Oulun Reserviupseerikerhon ammuntavuorot saaneet runsaasti uusia ja
innokkaita kävijöitä. Onhan todella
helppoa, kun voi tulla paikalle ja
ampua kerhon aseilla ja patruunoilla, vaikka ei omia lupia olisikaan.
Kerhomme on hankkinut viime
vuosina kasvavan ampujajoukon
käyttöön useita kiväärejä ja varsinkin pistooleja. Olemme saaneet
niitä myös lahjotuksina jäseniltämme, mistä on ollut erittäin suuri apu
ja kiitos siitä! Jos vaihtoehtona on
aseen luovutus poliisilaitokselle tai
sen lahjoittaminen kerhon ampujien käyttöön, ei varmaankaan tarvit-

se kauan miettiä, kumpi vaihtoehdoista on miellyttävämpi.
Yleisöryntäys jäsentapahtumassa
Talven kynnyksellä järjestimme
yhteistyössä Oulun Aseen kanssa
jäsentapahtuman, jossa pääsi ampumaan sellaisilla aseilla, joilla ei
normaalisti ammuntavuorollamme
pääse ampumaan. Marraskuinen
sunnuntaipäivä oli mukavan aurinkoinen, mutta hiukan kirpeä pakkanen nipisteli sormia, kun odottelimme jäsenjoukkoa saapuvaksi.
Odotukset olivat kovat, eli toivoimme paikan päälle tulevan 20 jopa

30 ampujaa. Olikin todella suuri
yllätys, kun autoja tuli solkenaan
ja parkkipaikka pullisteli autoista. Eihän pieni pakkanen upseereja pelota, kun ammuntaan saapui
kaikkiaan 49 henkilöä. Kaikkien
aikojen ennätys oli aikaisemmin
29 ampujaa eli se meni uusiksi 20
ampujalla. Onneksi todella kokenut
ammunnanjohtaja Sampo Mattila
oli johtamassa ammuntoja ja osaavia toimitsijoitakin oli riittävästi.
Makkaraa oli varattu viitisenkymmentä ja saman verran kahvia, mutta ne loppuivat jo kättelyssä. Kaupasta haetun täydennyksen jälkeen
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Innokkaat ampujat käskynjaossa.
Kuva: Sakari Ranta

saimme kahvinkeittimen ja grillin uudelleen tulille ja päivän aikana meni
noin 100 makkaraa, saman verran
kupillisia kahvia ja muutaman kymmenen korvapuusteja. Kiitos rauhallisesti toimineille jäsenillemme ja
osaaville toimitsijoille, pistooliammunta sujui mallikkaasti vaikka väkimäärä yllätti todella järjestäjät.

ei tullut sitä yhtäkään paikalle.
Lakeus Cup ORUKin nimiin
Ammunnat ovat nyt talvitauolla ja
jatkuvat jälleen viimeistään maaliskuussa, joten on aikaa vetää hiukan
henkeä. Ammuntaa toki voi harrastaa
omatoimisesti Hiukkavaarassa, koska
meillä on upeat puolustusvoimien
syksyllä kunnostamat radat käytössämme. On ollut mukava seurata,
kun jäsenemme ovat keränneet suorituskertoja ampumapäiväkirjoihin
aselupahakemuksia varten.

Tämä tapahtuma on yksi osoitus
siitä, että ammunta kiinnostaa jäseniämme entistä enemmän. Puolikymmentä vuotta sitten saattoi ammuntatapahtumaamme saapua vain
kourallinen kiinnostuneita ja oli jopa
sellaisia ammuntavuoroja, että am- Yksi osoitus kerhomme aktivoitumimunnanjohtaja sai johtaa itseään eli sesta ammunnoissa on tämän vuo-

den Lakeus Cupin voitto. Tuon viisi
osakilpailua sisältävän cupin voitto
vaikkakin niukalla pistemäärällä on
meille kerhona cupin pitkän historian ensimmäinen. Lakeus Cupissa
punnitaan joukkueen taitoa pistooli- ja kivääriammunnoissa, joten
emme ihan turhaan ole harjoitusammuntoja järjestäneet.
Näillä mukavilla tunnelmilla on
hyvä rauhoittua joulun viettoon.
Ensi vuosi on Suomen juhlavuosi, kun saamme täydet 100 vuotta
täyteen itsenäisenä kansakuntana.
Hyvää joulua ja tulevaa Suomen itsenäisyyden juhlavuotta!
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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!

Pohjanpoika4/2016
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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

Ammuntasuoritteet
Vuoden 2016 loppu lähenee. Aloitamme jäsenistömme ammuntasuoritteiden keräämisen prosenttiammuntatuloksia varten. Eli

mikäli et ole osallistunut kerhomme järjestämiin sunnuntai-ammuntoihin tai kilpailuihin ja olet
kuitenkin harrastanut ammuntaa

jossakin muodossa tai käynyt vaikka metsällä, niin ilmoita suoritteesi
osoitteeseen matti.kuonanoja@
oruk.fi
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ORUK:n perinnetoimikunta
tiedottaa
ORUK:n perinnetoimikunta hakee
RELE-lehden eli Reserviupseerilehden vuosikertoja vuodesta 1980
eteenpäin aina 2000-luvun alkuun
saakka, etenkin 1980-luvun lehtiä
haetaan.
ORUK:n perinnetoimikunta ottaa
RELE-lehden vanhoja vuosikertoja
(1980-2004) vastaan lahjoituksina tai lainaan määräajaksi digitaaliseen muotoon skannattavaksi.
Lisäksi Reserviupseerilehden (eli
RELE:n) arkistoiduista vanhoista
vuosikerroista 1959-1979 puuttuvat seuraavat numerot:

4/78 6.12.1978
niin sanottu iso rele
1/76
4/73
1/71
4/69
4/68
2/68
3/67
1/67
3-4/66
4/62
Oulun
Reserviupseerikerhon
vanhoja
jäsensivuja
(entinen
Reserviupseerilehti
eli
RELE),

vuosikertaan 1979 saakka, on luettavissa kerhon kotisivuilla http://
www.oruk.fi/rele/.
Kerhon kotisivuille lisätään vanhempia vuosikertoja skannauksen
edetessä. Erilaiset asiakirjat, valokuvat tai muu kerhon toimintaan
liittyvä kirjallinen materiaali on
myös arvokas lisä reserviupseerikerhomme historiaa kartoitettaessa
ja tallennettaessa. Kysymykset ja lisätiedot asiasta sähköpostilla ja puhelimitse: jarmo.korhonen@oruk.fi
tai puh. 0503306579.
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Järjestökenttä kokoontuu

KOKOUSKUTSU
Pohjois-Pohjanmaan
Reserviupseeripiiri ry
Reserviläispiiri ry
Piirihallitusten

JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Torstaina 12.1.2017 klo 17.00 alkaen

Paikkana reserviläisjärjestöjen toimisto
Aleksanterinkatu 13 A 12

Piirihallitukset
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Maanpuolustusta

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

Kohta 10 kuukautta piiripäällikkönä ja koulutus- ja tukiyksikön päällikkönä on ollut kuin 70 km:n Tervahiihto – välillä kulkee paremmin
ja välillä kone yskii, mutta matka
taittuu, jos on tahtoa ja yhdessä
tekemisen meininki. Niin tässäkin
työssä tahto vie eteenpäin huolimatta monista aikakapeikoista.
Työn hienoimpia puolia on ollut
havaita kuinka monen erilaisen ja
erilaisista lähtökohdista tulevan
vapaaehtoisen kanssa on saanut
toimia. Kaikilla on kuitenkin yhteinen päämäärä – teemme yhdessä
suurella sydämellä työtä itsenäisen
isänmaamme eteen.
Olemme tottuneet suomalaisessa
yhteiskunnassa, että kaikki muut-

tuu, niin MPK:n organisaatiossakin
tehdään. Organisaatiouudistuksen
seurauksena koulutus- ja tukiyksiköt (KOTU) lakkautetaan tämän
vuoden loppuun mennessä, ja niiden hallinnolliset tehtävät siirretään maanpuolustuspiireihin sekä
MPK:n keskustoimistoon. Koulutustoimintaa jatketaan ja sen tavoitettavuutta vahvistetaan perustamalla
yksi tai useampia uusia koulutuspaikkoja kaikkiin maakuntiin, joissa
alueellisen koulutuksen jatkuvuudesta ja laadusta huolehtivat koulutuspäälliköt.
Koulutuspaikoilla
tehdään kurssien suunnitteluun ja
toi-meenpanoon liittyviä tehtäviä.
Pohjois-Pohjanmaalle perustetaan
Oulun koulutuspaikka, joka vastaa
oman maakuntansa koulutuksesta.

Kainuun maakunnan koulutuspaikka on Kajaani ja Lapin maakunnan
koulutuspaikka perustetaan Rovaniemelle. Lisäksi Rova-niemelle
tulee piirin apulaispiiripäällikkö,
joka vastaa muun muassa piirin
johtaja- ja kouluttajakoulutuksesta.
Muutos ei muuta sitoutuneen
toimijan toimenkuvaa. Kaikkien
sitoumukset pysyvät voimassa
olevina, mutta siirtyvät ensi vuoden aikana maanpuolustuspiirin
hallinnoitavaksi.
Tarkoituksena
on, että kaikki vuoden 2017 koulutukset pidetään suunnitelmien
mukaisesti valtionavun tasosta
riippuen.

Pohjanpoika4/2016
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”Tehdään
turvallisuutta
yhdessä”

Jokainen MPK:n sitoutunut toimija,
vapaaehtoinen ja koulutuksissa kävijä on tärkeässä asemassa muutoksessa. Laadukkaan maanpuolustusja kokonaisturvallisuuskoulutuksen
tarjoaminen on tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan varautumista.
Jokaisen panosta tarvitaan erityisesti ensi vuonna, koska kyseessä
on itsenäisyyden 100-vuotisjuhla
ja se tuo jo itsessään monenlaista
toimintaa myös MPK:lle.
Vuoden kuluessa olemme jälleen
yhdessä tehneet ennätystuloksen
toteuttamalla 206 kurssia, joille on
osallistunut yli 4300 henkilöä. Kokonaiskoulutusvuorokausikertymä
vuodelle on yli 5300 vuorokautta.
Nämä luvut kertovat niistä ponnis-

teluista, joita on tarvittu meiltä jokaiselta. Kursseja on eri syistä jouduttu perumaan. Yhtenä tärkeänä
haasteena kurssien toteutumiseksi
on meidän onnistuminen viestinnässä niin, että mahdollisimman
moni olisi tietoinen järjestettävistä toiminnoista ja osallistujia saataisiin riittävästi. Vaikka erilaisia
sähköisiä viestintäkanavia pyritään
käyttämään tehokkaasti, on vanhalla hyväksi koetulla ”puskaradiolla”
edelleen tärkeä osa tiedon välittämisessä. Lopputulos vuodelle on
kuitenkin loistava, josta osoitan
kiitokseni kaikille teille sitoutuneille ja meitä tukeneille Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimistolle
sekä 3. Logistiikkarykmentin Oulun
varastolle.

Uudet haasteet odottavat tekijöitään jo nurkan takana. Haasteiden
voittaminen vaatii meiltä kaikilta taas jaksamista – niin vanhoilta
kuin uusilta sitoutuneilta. Yhdessä tekemisen perusta on yhteisten
vuosien aikana luotu niin kestäväksi, että uskon myös uusina sitoutuneina tulleiden omaksuvan tämän
toimintamallin, joka mahdollistaa
hyvän tuloksen tekemisen myös alkavana vuonna 2017.
Lopuksi haluan toivottaa hyvää
joulun ja vuoden vaihteen aikaa
Pohjois-Pohjanmaan sitoutuneille,
MPK:n jäsenjärjestöjen jäsenille,
yhteistyökumppaneille ja Pohjan
Pojan lukijoille.
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Sotilaskotityö
on elämäntapa

Teksti ja kuvat:
Tellervo Suoranta-Sallinen
Oulun Sotilaskotiyhdistys ry

Veteraanien joululounaalla sotilaskotilaiset loihtivat ruoat ja huolehtivat tarjoilusta. Tellervo Suoranta-Sallinen vastaanotti tilaisuudessa Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiirien numeroidun kultaisen ansiomitalin. Kuva: Sampo Puoskari

Vapaaehtoisuutta, yhteisöllisyyttä, osaamista ja itsensä kehittämistä, luotettavuutta, iloisuutta ja
palvelualttiutta – tätä kaikkea on
sotilaskotityö. Nämä arvot näkyvät
niin arjen työssä kuin yhteisissä virkistyshetkissä. Eläkkeelle jäätyäni
ja Ouluun muutettuani 10 vuotta
sitten pääsin mukaan Oulun Sotilaskotiyhdistyksen toimintaan. Viimeiset kuusi vuotta olen saanut
toimia yhdistyksen puheenjohta-

jana. Olin tietoinen sotilaskotiyön
kunniakkaasta historiasta maamme vanhimpana vuodesta 1918
yhtäjaksoisesti toimineena maanpuolustusjärjestönä, mutta toiminnan laajuus ja monipuolisuus ovat
myönteisesti yllättäneet.
Oulun Sotilaskotiyhdistyksellä on
kunniakas historia. Se perustettiin
ensimmäisten yhdistysten joukossa joulukuussa 1918. Joukko-osas-

ton lakkauttamisen vuoksi yhdistys jouduttiin lopettamaan vuonna
1936, mutta perustettiin uudelleen
vuonna 1944, kun Ouluun sijoitettiin jälleen joukko-osastoja. Parhaimmillaan Oulussa toimi neljä
sotilaskotia. Kun varusmieskoulutus lopetettiin Oulussa vuonna
1998, yhdistyksestämme tuli pojaton ja koditon, mutta ei neuvoton.
Onneksi yhdistyksen johdossa oli
henkilöistä, jotka oivalsivat sotilas-
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kotityön merkityksen ja mahdollisuudet uudessa tilanteessa.
En ole siis koskaan saanut olla mukana yhdistyksessä, jossa on kiinteä
sotilaskoti ja varusmiehet päivittäisinä asiakkaina. Onneksi on ollut
paljon tapahtumia, joissa olen saanut palvella varusmiehiä ja reserviläisiä. Sotaharjoitukset ja leirit sekä
LSK-keikat Oulunsalossa ja Maijanlammella ovat olleet mieleenpainuvia kokemuksia.
Maanpuolustushengen
edistämistä
Perustehtäväämme kuuluu myös
maanpuolustushengen ja -valmiuden edistäminen. Tätä työtä saamme tehdä eri maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Onneksi Oulussa on
jäänyt Kainuun Prikaatin alaisuudessa toimiva Pohjois-Pohjanmaan
ja Kainuun aluetoimisto. Sen siipien
suojassa kaikkien vapaaehtoisten
maanpuolustusjärjestöjen on hyvä
toimia. Verkostoituminen ympäröivään yhteiskuntaan on yksi Oulun
SKY:n kulmakivi. Eri toimijoiden
kanssa ja avulla olemme mukana
maanpuolustushenkeä edistävässä
toiminnassa.
Oulun Sotilaskotiyhdistyksessä on
uskomaton määrä erilaista osaamista. Olen usein ihmetellyt sitä innovaatioiden ja innostuksen määrää, mitä yhdistyksestämme löytyy.
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Meillä on kaikenikäisiä naisia ja melkoinen määrä myös miespuolisia
jäseniä, jotka tuovat osaamisensa,
tietonsa ja taitonsa yhdistyksemme
käyttöön. Hallitus, eri toimijat ja 10
eri jaostoa toimivat päälliköittensä
johdolla tuloksellisesti.
Upeaa vuorovaikutusta
Sotilaskotiliitto on nimennyt kuluvan vuoden jäsenistön vuodeksi.
Teemaan liittyen yhdistyksessämme on ollut monenlaisia tapahtumia
ja retkiä. Kauaskantoinen arjen toimintaa edistävä aktiviteetti on palveluetiketin eli toimintaohjeen uudistaminen. Tähän työhön on koko
jäsenistöllä ollut mahdollisuus vaikuttaa. Yhteisöllinen työskentelytapa, jossa kaikki jäsenet ovat arvokkaita ja toimivat asiantuntijoina, on
mainio tapa vahvistaa tiedonkulkua ja me-henkeä. Tapahtuneisiin
ja tuleviin muutoshaasteisiin on
helpompi vastata, kun yhdessä on
pohdittu sotilaskotityön tekemisen
tapoja ja mahdollisuuksia.
Sotilaskotityö on kymmenen vuoden aikana antanut paljon. Puheenjohtajana olen saanut tutustua
liiton, sotilaskotiläänin ja muiden
yhdistysten jäseniin ja toimintaan.
Olen saanut kokouksien ja koulutusten myötä vierailla lähes kaikissa maamme varuskunnissa. Parasta
on kuitenkin ollut toiminta täällä
Oulussa. Kun ”vaaleanvihreänä” tu-

Yhdistyksen syyskokous oli Tellervolle viimeinen puheenjohtajan
roolissa. Sotilaskotityö sen sijaan
jatkuu entisellä tarmolla.

lin vedetyksi puheenjohtajaksi, sain
tukea ja tietoa kokeneilta sisarilta.
Tämä hieno vuorovaikutussuhde on
kantanut kaikki nämä vuodet. Upeaa vuorovaikutusta olen kokenut
myös eri-ikäisten uusien jäsenien
kanssa. Paljon on hienoja kokemuksia myös puolustusvoimien, MPK:n
ja muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Yhdessä teemme tätä
rakasta ja antoisaa maanpuolustustyötä.
Toivon, että saan vielä pitkään tehdä sotilaskotityötä ja toimia yhteistyössä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
Lämpimät kiitokset kaikille maanpuolustusjärjestöille erinomaisesta
yhteistyöstä!

Pohjan Jääkärikilta kouluttaa:

Teksti ja kuvat:
Kurssinjohtaja Heikki Hiltula

Jääkärikomppanian hyökkäyksen
kartta- ja maastoharjoitus
26.– 27.11.2016

Pohjan Jääkärikillan toimintaan on
kuulunut vuosien ajan myös sotilaallisten taitojen koulutus yhteistyössä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
Pohjois-Suomen
piirin kanssa. Maanpuolustuskiltojen liitto on rahoittanut kursseja
siten, että ne ovat olleet kurssilaisille maksuttomia. Puolustusvoimat
on tukenut toimintaa ajoneuvoin
ja antanut kurssilaisille korvaavat
kertausharjoitusvuorokaudet. Sotilaallisella koulutustoiminnalla kilta on pyrkinyt innostamaan nuoria
reserviläisiä aselajinsa mukaiseen
kiltatyöhön ja sotilaallisten taitojen
kehittämiseen.
Jääkärikomppanian hyökkäyksen
kartta- ja maastoharjoituksen johtajana oli Heikki Hiltula, kouluttajana
Heikki Nikola ja kurssin huollosta
ja hallinnosta vastasi kurssivääpeli
Sakari Sumén apunaan Markku Martikainen. Muonituksen hoiti Oulun
Sotilaskotiyhdistys. Koulutuspaik-

Maastontiedustelu: Tämä maasto sopisi hyvin jalkautumisalueeksi?

kana oli Hiukkavaaran ampumaradan Paviljonki ja toimintamaastona
Ylikiimingintien suunta. Koulutustavoitteena oli opettaa kurssilaisille jääkärikomppanian hyökkäyksen
suunnitteluprosessi (vuoden 2016
oppaan mukaan) taisteluosaston
johtajan käskystä päätöksen kautta

jääkärikomppanian päällikön hyökkäyskäskyyn. Opetuksen taso ja
ohjaus oli suunniteltu niin, että se
sopi jääkärikomppanioihin sijoitetuille sekä reserviupseereille että
-aliupseereille. Ilmoittautumisen
päättyessä 14.11. lähetettiin valmistautumistehtävinä monisteet 1)

Jalkautumisalue: ”4. Jääkärijoukkueen telakuorma-autot tulevat tuonne 200 metrin päähän, 2 tekaa tien pohjoispuolelle sekä 2 tekaa
tien eteläpuolelle, 50 metrin välein, naamioidaan hyvin.”

Jääkärikomppanian organisaatio ja
hyökkäystaktiikka, 2) A2:n mekanisoidun pataljoonan organisaatio ja
taktiikka, 3) Taktisten merkkien ja
piirrosten harjoittelumoniste.
Pieni ja tehokas ryhmä
Kurssin alkaessa lauantaina 26.11.
klo 07.30 tuli pieni kriisi, kun todettiin, että lähes puolet kurssilaisista
oli joutunut jäämään pois sairauden
tai tärkeän yllättävän menon vuok-

si. Kuudesta urhoollisesta kurssilaisesta muodostettiin kaksi sotilaallisilta taidoiltaan tasavahvaa
ryhmätyöryhmää. Alkupuhuttelun
jälkeen tutustuttiin tilanteeseen,
tehtiin maastontiedustelu hyökkäysalueelle ja aloitettiin suunnitteluprosessin läpikäynti vaiheittain.
Iltapäivän kuluessa vertailtiin ristiin
hyökkäysvaihtoehtoja ja arvioita
vihollisen toiminnasta. Lopuksi valittiin todennäköisesti paras vaihtoehto hyökkäyspäätöksen pohjaksi.

Kellon näyttäessä 21.00 oli työryhmillä valmiina jääkärikomppanian
päällikön arvio vihollisen toiminnasta sekä hyökkäyspäätös käskymuotoon kirjoitettuna. Yön seudun
klo 21.00 – 07.30 kurssilaiset saivat
viettää vapaasti sotilasmajoituksessa Paviljongilla kurssivääpelin
huomassa tai kotona vaimon tiukan
valvonnan alaisena.
Sunnuntaina klo 08.00 alkaen
kerrattiin
keskeisiä
hyökkäyk-

30

Pohjanpoika 4/2016

...jatkoa edelliseltä sivulta.

sen perusteita, annettiin ohjeet
maastoesittelyistä ja valmisteltiin
esittelytaulujen karttapohjat. Ensimmäinen työryhmä sai tehtäväkseen esitellä ryhmityksen ja
toiminnan jalkautumisalueella ja
hyökkäysasemassa. Toinen työryhmä valmisteli esityksen mekanisoidun pataljoonan esikunnan
ryhmityksen ja jääkärikomppanian
hyökkäyksen esikunnan tuhoamiseksi. Lounaan jälkeen ajoimme
maastoon, jossa ensiksi tarkastelimme jalkautumisalueen ja hyökkäysaseman ryhmityksen ja toiminnat
maastoon sitoen ja keskustellen.
Seuraavaksi ajoimme mekanisoidun pataljoonan esikunnan alueelle, jossa tarkastelimme tuhottavan
esikunnan ryhmityksen. Viimeisenä
esitettiin ja tutkittiin, kuinka jääkärikomppania tuhoaa epäsuoran tulivalmistelun jälkeen hyökkäämällä
vihollisen esikunnan. Maastoesittelyt keskusteluineen ovat useimmiten kartta- ja maastoharjoituksen
parasta ja opettavaisinta antia, jopa
kouluttajien kannalta katsoen.
Päivän päätteeksi kurssinjohtaja
selvitteli Suomen sotilaspoliittista asemaa ja Suomen sotilaallisen
maanpuolustuksen tilaa. Kurssi siivosi Paviljongin koulutustilat, antoi
palautteen arvosanalla 4,33 ja sai
kurssinjohtajan palautteen ja kiitoksen tarmokkaanahkerasta toiminnasta.

Mekanisoidun pataljoonan esikunnan alue: ”3.Jääkärikomppania hyökkää tulivalmistelun jälkeen joukkueparijonossa, kärkijoukkueet ryhmärivissä, edessä vasemmalla
1.Jääkärijoukkue ja edessä oikealla 2.Jääkärijoukkue…”

RUL valitsi

puheenjohtajiston
Teksti ja kuva: Reserviupseeriliitto
RUL:n uusi puheenjohtajisto. Vasemmalta:
Sampo Puoskari, Aaro Mäkelä, Mikko Halkilahti, Markus Lassheikki ja Jyri Vilamo

Helsingissä 10.12. kokoontunut
Suomen Reserviupseeriliiton uusi
liittovaltuusto valitsi yksimielisesti ltn Aaro Mäkelän Helsingistä ja ylil Sampo Puoskarin Oulusta jatkamaan liittohallituksen
varapuheenjohtajina vuonna 2017.
Liittovaltuuston kahta puheenjohtajatehtävää tavoitteli neljä henkilöä. Vaalien jälkeen liittovaltuuston
puheenjohtajaksi valittiin maj Markus Lassheikki Kirkkonummelta ja

varapuheenjohtajaksi kapt Jyri Vilamo Helsingistä.
RUL:n puheenjohtajana toimii kapt
Mikko Halkilahti Salosta. Hänet
valittiin tehtäväänsä toiselle kolmivuotiskaudelle 2017 – 2019
marraskuussa Lappeenrannassa pidetyssä liittokokouksessa.
RUL:n uudessa liittovaltuustossa on
42 jäsentä ja jokaisella henkilökoh-

tainen varamies. Naisia valtuuston
jäsenistä on kolme sekä yksi varajäsenen. Valtuuston varsinaista jäsenistä uusia tehtävässään on tasan
puolet eli 21 valtuutettua.
Liittovaltuuston kokouksessa valittiin myös liittohallituksen jäsenet
vuodelle 2017. Hallitukseen valittiin kahdeksan uutta jäsentä.

Teksti: Toimitus

Hanna Kela on pitkän linjan maanpuolustusaktiivi ja reserviläiskouluttaja. Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikön vuosijuhlassa
res ylivääpeli Kela palkittiin vuoden 2016 kotulaisena. Kurssinjohtajakokemusta on kertynyt yli
20 MPK:n kurssilta. Hänen koulutusaloinaan ovat huolto, hallinto
ja naisten kouluttaja- ja kurssinjohtajakoulutus sekä sotilaskodin kohdennetut koulutukset.
MPK-toiminnan lisäksi hän tekee vapaaehtoista maanpuolustustyötä myös sotilaskotisisarena. Työ Sotilaskotiliiton
hallituksessa alkaa vuoden
2017 alussa.
”Sotilaskotityön monipuolisuus on
pitänyt minut tiiviisti mukana toiminnassa jo 26 vuotta. Sotilaskotisisarena
olen saanut kokea suuren varuskuntakaupungin kolmen sotilaskodin hektisen toiminnan, toiminnan alasajon
muutosmyllerrykset sekä uuden
”pojattoman, muttei toimettoman”
yhdistyksen toiminnan vakiinnuttamisen ajat. Sotilaskotityö on minulle erityisen rakas harrastus, sillä se
on tarjonnut aina elämäntilanteesta riippumatta mielekästä tekemis-

Sotilaskoti- ja maanpuolustustyötä

monipuolisesti 26 vuotta
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tä. Selkeä vetovoimatekijä on ollut
se, että on saanut tehdä työtä upeiden osaajien kanssa kentällä, hallinnossa ja yhteistyöverkostossa”,
Kela kertaa kokemuksiaan.
Sotilaskotiliiton hallituspesti tarjoaa näköalapaikan valtakunnalliseen sotilaskotitoimintaan ja
maanpuolustustyön
verkostoon.
Sotilaskotiaatteen ylläpitäminen ja
sotilaskotityön kehittäminen ovat
järjestömme tärkeimpiä asioista. Kela kokee tärkeäksi vahvistaa
sotilaskotityön näkyvyyttä maanpuolustuskentässä. Koko vapaaehtoisen maanpuolustustyön elinvoimaisuuden ja tulevaisuuden
turvaaminen on asia, jonka puolesta on tärkeä tehdä työtä paikallisella ja valtakunnallisella tasolla, Kela
summa, kun puhutaan vapaaehtoistyön tulevaisuudesta.
Juhlaa, haasteita ja poikkeusolotehtävään kouluttautumista
Sotilaskotijärjestö
juhlii
2018
sotilaskotitoiminnan
100-vuotisjuhlavuotta.
Samanaikaisesti
100- vuotista historiaa juhlii myös
Sotilaskodin strateginen kumppani Puolustusvoimat. Vapaaehtoista Sotilaskotityötä tehtiin vuonna
2015 eri yhdistyksissä 4985 jäsenen voimin 170 066 tuntia suomalaisen varusmiehen ja reserviläisen
hyväksi. Luvut ovat vakuuttavia,
Kela toteaa.

Hiukka-harjoituksessa. Kuva: Hannele Ruokamo

Sotilaskotijärjestöön kuuluu 37
yhdistystä. Haasteena Kela näkee
Puolustusvoimien rakenneuudistuksen aikaansaaman tilanteen,
jossa ilman varuskuntaa ”pojattomana” toimii 19 yhdistystä. Pojattomat yhdistykset ovat tilanteessa
jossa toimintakonsepti on uudistettava ja merkityksellisen sotilaskotityön tekemisen tapa on löydettävä
yhteistyöverkostoista. Toiminnan
muutosmurroksessa on tarvetta
selkeälle muiden yhdistysten ja Sotilaskotiliiton tuelle.
Rauhan ajan muutoksista huolimatta sotilaskotijärjestöllä on selkeä
oma poikkeusolotehtävä. Sotilaskotiliiton ja Pääesikunnan välinen
sopimus päivitettiin vuonna 2007.
Poikkeusoloissa sotilaskoti jae-

taan kolmeen sotilaskotipiiriin ja
niiden alaisiin valtakunnallisiin
kanttiinijoukkueisiin. Jo valmiutta
kohotettaessa esimerkiksi 3. sotilaskotipiiriin ja sen Oulun ja Kainuun yksikköön kuuluva Oulun
Sotilaskotiyhdistys vastaa sotilaskotipalvelujen tuottamisesta perustamiskeskuksille alueellaan ja
toimii lähialueella yhdessä paikallisjoukkojen kanssa.
Mukana Hiukka-harjoituksessa
Puolustusvoiminen MPK:lta tilaamat Hiukka-harjoitukset Oulun
Hiukkavaarassa ovat paikkoja, jossa paikallisesti kohdentuva poikkeusoloharjoittelu on mahdollista.
Viime kevään Oulun Sotilaskotiyhdistyksellä oli hienoa tilaisuus olla
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mukaan yhtenä kurssina muiden
joukossa harjoittelemaan sotilaskodille tärkeää poikkeusolotoimintaa paikallispataljoonan toiminnan
osana. Sotilaskodin poikkeusolo-organisaatioon sitoutuneet harjoittelevat toki valtakunnallisesti
alueellisten joukkojen harjoituksissa. Hiukka 2017 on kuitenkin ainutlaatuinen mahdollisuus harjoitella
juuri Oulussa, harjoituksen varajohtaja Kela toteaa.
Erityisen ilahtunut Kela on tulevan vuoden MPK:n monipuolisesta
koulutustarjonnasta, jossa vahvan
sotilaallisen koulutuksen ohella
on runsaasti varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Kevään aikana
toteutettavat naisten Kouluttajakoulutus 1, huollon Suurviikonloppu sekä naisille suunnattu SUPERviikonloppu (Ea, kyberturvallisuus
ja turvallinen aseenkäsittely) tarjoavat hyvän mahdollisuuden hankkia
henkilökohtaisia turvallisuustaitoja
ja tulla mukaan MPK:n toimintaan.
”Mielekkäiden koulutussisältöjen
tarjoamisen lisäksi tärkeä on huomata, että viikonloppujen suunnittelu ja toteutus vahvistaa taustalla
olevien toimijoiden yhteistyöverkostoa, toimijoiden keskinäistä tuntemusta ja osaamisen jakamista.”
Yhteistyö lähellä sydäntä
Laajassa verkostossa toimiminen
ja muuttuvaan toimintakenttään

liittyvät tekijät ovat Kelalle tuttuja. Puolustusvoimien läpikäymät
muutokset ovat heijastuneet koko
maanpuolustusjärjestöjen
kenttään, niin sotilaskotityöhön kuin
MPK:n toimintaankin. Yhteiskunnal-

lisen tilanteen muuttuessa yhdistystoimijoiden tarpeet ja tavoitteet
muuttuvat vääjäämättä. Tähän on
maanpuolustus-järjestöjen kentässä pystyttävä reagoimaan luomalla
uusia toiminta mahdollisuuksia ja
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Kurssinjohtajan on huolehdittava myös
omasta huollostaan.
Kuva: Sampo Puoskari

Kurssinjohtajakoulutuksen koulutustiimi Soma 2015 -harjoituksessa.
Kuva: Hannele Ruokamo

ajanmukaisia toimintakäytänteitä.
Työkaluja uuteen tilanteeseen löytyy mm. tiedottamisen, koulutus- ja
toimintasisältöjen hiomisen sekä
yhteistyön tehostamisen kautta.
Vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä Kelaa innostaa erilaisten
osaajien kanssa toimiminen sekä
asioiden kehittäminen ja organisoiminen. Kela toteaa, että toiminta maanpuolustusjärjestöissä, reserviläisyhdistyksessä ja killassa
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luo yhteistyömahdollisuuksia ja
auttaa tarkastelemaan vapaaehtoisen maanpuolustustyön kenttää
useammasta näkökulmasta. Toimintojen kehittäminen tapahtuu
parhaiten monipuolista yhteistyötä
tehden, hyviä olemassaolevia käytänteitä hyödyntämällä ja ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja
kokeilemalla. Näihin tärkeisiin teemoihin Kela näkee Sotilaskotiliiton
hallitusjäsenyyden tuovan entistä
parempia vaikutusmahdollisuuksia.
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Reserviläisurheiluliiton
syyskokous Lappeenrannassa
Teksti: Tor-Erik Lindqvist
Puheenjohtaja, Reserviläisurheiluliitto
Kuvat: Raimo Ojala

Syyskokous keräsi salin täydeltä kiinnostunutta väkeä.

Reserviläisurheiluliitto järjesti tänä
vuonna syyskokouksensa neljän
muun
maanpuolustusjärjestön
kanssa
Jalustintuntumalla-nimisenä kokousviikonloppuna 19.11.
Lappeenrannassa.

sessa oli ensimmäistä kertaa kaikkien liiton jäsenyhdistysten edustus paikalla ja istumapaikkojen
loppuessa haettiin lähitiloista lisää
tuoleja, jotta kaikki mahtuivat istumaan.

Mielenkiinto liiton toimintaan vaikuttaa lisääntyvän vuosi vuodelta,
sillä tämänkertaisessa syyskokouk-

Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, joista yksi oli
nykyisen
puheenjohtajakauden

päättyessä vuoden vaihteeseen,
puheenjohtajan valinta. Seuraavalle puheenjohtajakaudelle valittiin
puheenjohtajaksi
yksimielisesti
liiton nykyinen, tätä ennen kaksi
kaksivuotiskautta toiminut puheenjohtaja Tor-Erik Lindqvist Salosta
(majuri res).
Liiton hallituksen jäsenten määrä
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haluttiin kokouksessa pitää entisellään, eli mahdollisimman suurena
(10 hallituksen jäsentä), sillä toiminnan aktivoituessa monilla uusillakin alueilla, on tärkeää, että on
asiantuntijoita, jotka voivat ottaa
vastuuta eri osa-alueiden kehittämisestä.
Liiton hallitukseen valittiin uusina
jäseninä Jari-Pekka Walden (RUL),
Sakari Ranta (RES) ja uudelleen erovuoroiset Jouko Hyppönen ja Minna Nenonen (RES) sekä Sami Kesäjärvi (MPKL).
Kokouksessa hyväksyttiin myös liiton toiminnan selkeään edistämiseen tähtäävä toimintasuunnitelma
vuodelle 2017 ja suunnitelmien
mukainen talousarvio sekä valittiin
tilintarkastajat varamiehineen.
Toimintasuunnitelmassa pääpaino
on liiton strategian toteuttamisessa
valittujen painopistealueiden kautta.Näitä painopistealueita ovat:
-liiton lajivalikoimasta päättäminen
-ampumalajien toimitsijakoulutus
-kenttäkelpoisuusohjelman toteuttaminen
Liiton lajivalikoima
Liiton lajivalikoimaa on ”myllytetty” kolmessa työpajassa;
yhdistelmälajit, rata-ammunta ja
SRA- sekä uudet lajit ja jotokset

Näissä työpajoissa lähdettiin liikkeelle kentältä kerätyn palautteen
pohjalta, jonka jälkeen vielä kerättiin tuoreilta järjestäjiltä arvokasta
palautetta. Työpäivän mittaisissa
työpajoissa iskettiin sen jälkeen
tosissaan kiinni vahvuuksiin ja
haasteisiin ja kirjattiin ne muistiomuotoon. Liiton hallitus päättää
vuonna 2017 poistettavista, kehitettävistä ja uusista lajeista, luonnollisestikin jäsenliittoja kuunnellen ja informoiden.
Ampumalajien toimitsijakoulutus
Ampumalajien
toimitsijakoulutus tähtää ammattimaisempaan ja
mahdollisesti myös turvallisempaan toimimiseen siten, että asiakaspalvelu paranee ja kilpailujen
läpivienti nopeutuu. Ensimmäiset
toteutukset sijoittuvat ensi vuoteen, kokemuksista kerätään oppia
ja toimitsijakoulutusta kehitetään
saadun palautteen perusteella jatkoa ajatellen.
Kenttäkelpoisuusohjelman
toteuttaminen
Kenttäkelpoisuusohjelma on yhteistyötä puolustusvoimien, MPK:n
sekä jäsenliittojen kanssa. Tässä
erittäin haasteellisessa prosessissa, jossa RESUL on tehnyt määrätietoista kehittämistyötä jo kuuden vuoden ajan, on tarkoitus tänä
vuonna koota hankkeelle ohjausryhmä sekä määrittää mukana oli-
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joiden roolit.
Tavoitteena
on
yksinkertaisen
ja helpon arviointijärjestelmän
luominen, joka olisi omiaan kannustamaan jokaista reserviläistä
pitämään huolta omasta kenttäkelpoisuudestaan ja kehittämään sitä.
Kenttäkelpoisuuteen kuuluvat:
-fyysinen toimintakyky (kestävyysja lihaskunto)
-ampumataito
-suunnistaminen
-marssiosaaminen
Lisää informaatiota hankkeesta tulee heti ensi vuoden alkupuolella.
Piirikierrokset
Reserviläisurheiluliito toteuttaa piirikierroksia vuonna 2017 2-3 kpl.
Kierrosten tarkoituksena on tulla
tutuksi piirien toimijoiden kanssa ja
ideoida yhdessä toimintamuotoja
tulevaisuuteen. Näissä tapaamisissa liitosta ovat mukana puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja.
Ensimmäinen piiritapaaminen toteutettiin tänä syksynä ja tapaamisessa olivat mukana Helsingin ja
Uudenmaan reservipiirit ja Reserviläisurheiluliitto.
Kenttäkelpo valokuvakilpailu
Haastamme vapaaehtoisen maanpuolustuskentän henkilöitä jaka-
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Reserviläisurheiluliiton puheenjohtajana jatkaa Tor-Erik Lindqvist

maan kuvia kenttäkelpoisuutta
tukevista
harjoittelutilanteista.
Tavoitteenamme on parantaa liittomme näkyvyyttä, kehittää jäsenistömme yhteisöllisyyttä sekä
motivoida ylläpitämään omaa kenttäkelpoisuutta.
Kilpailu
tapahtuu
1.12.201615.1.2017 välisenä aikana, ja se
järjestetään Instagramissa ja Facebookissa. Kuvaan osallistuminen

tapahtuu lataamalla palveluun julkinen kuva, jonka yhteydessä on
sekä hashtag #KENTTÄKELPO, että
yksi tai useampi seuraavista kilpailuluokista:

tegoriasta voittajan, joille lähtee
165€ arvoinen lahjakortti Långvikin
kylpylähotelliin, jossa on erinomaiset mahdollisuudet liikunnalliseen
minilomaan!

#RajahtavaaVoimaa
#SisukastaKestavyytta
#TaitoaTilanteeseen

Lisätietoja antaa liiton toinen varapuheenjohtaja Jukkis Ahonen, p.
040 741 8309 ja sähköposti jukkis.
ahonen@resul.fi

Kilpailuajan päätyttyä RESUL:n palkintoraati valitsee jokaisesta ka-
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Piirimitalit käyttöön

juhlavuonna
Teksti: Markku Holopainen
Toiminnanjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiirit

Pohjois-Pohjanmaan
Reserviupseeri- ja Reserviläispiiri perustivat
syyskokouksessaan vuonna 2002
yhteisen ansiomitalijärjestelmän,
jonka kautta on tarkoitus palkita
piiriemme vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä omalla sarallaan
ansioituneita jäseniämme. Tähän
mennessä mitaleja on jaettu 436
kappaletta.
Alkuperäiseen mitalijärjestelmään
kuuluu viisi mitaliluokkaa alkaen
pronssisesta mitalista ja päättyen
kultaiseen ansiomitaliin numeroituna. Nämä mitalit myöntävät päätöksellään piirihallitukset.
Uutena luokkana järjestelmään
piirit hyväksyivät kevätkokouksessaan 2016 kultaisen ansiomitalin
Tukikärppä-soljella. Tämän mitalin voi Pohjan Maanpuolustuksen

Tukiyhdistyksen hallitus myöntää
henkilölle, yrityksen tai yhteisön
edustajalle, joka on merkittävällä
tavalla taloudellisesti tukenut vapaaehtoista
maanpuolustustyötä. Ensimmäinen kultainen mitali
Kärppäsoljella luovutettiin Keskon
aluejohtaja Jari Saariselle Tukiyhdistyksen järjestämässä itsenäisyysjuhlassa 3.12.2016. Mitalin
luovuttivat Tukiyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ahokas ja varapuheenjohtaja Sampo Puoskari.

sekä perustelut esityksen tueksi.
Piirihallitukset vahvistavat hyväksymänsä esityksen ja mitaliin kuuluvan kunniakirjan allekirjoittavat
asianomaisen piirin puheenjohtaja
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.
Kirjalliset hakemukset voit toimittaa osoitteeseen:
Reserviläisjärjestöt
Aleksanterinkatu 13A12
90100 Oulu
ja sähköiset
markku.holopainen@mail.suomi.net.

Mitalien hakeminen
Esityksen
piirien
ansiomitalin
myöntämiseksi ansioituneelle jäsenelleen tekee piirien jäsenyhdistys. Esitys on vapaamuotoinen,
kirjallinen tai sähköinen ja siitä
on ilmettävä henkilön sotilasarvo tai kunniakirjaan haluttu titteli

Mitalisäännöt voit tilata helpoiten
markku.holopainen@mail.suomi.net.
tai 040 506 4087
Suomi täyttää vuonna 2017 100
vuotta. Juhlavuoden aikana piirimitalit ovat oiva ja arvokas tapa muistaa ansioituneita jäseniämme!
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Teksti ja kuva: Sampo Puoskari

Itsenäisyyspäivän ylennykset
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
aluetoimiston ylennystilaisuus järjestettiin
Oulussa Hiukkavaarassa Pohjansalissa
5.12. Ylennysten lisäksi tilaisuudessa
palkittiin ansioituneita henkilöitä.

Luutnantiksi
Depner Petri Joel, Oulu
Karioja Mikko Matias, Oulu
Keltanen Jouni Petteri, Tyrnävä

Tasavallan presidentti on ylentänyt 6.12.2016 seuraavat
upseerit reservissä:

Koivuneva Saku Matias, Oulu
Korhonen Jukka Matti Johannes, Oulu
Kuusisto Lasse Ville, Oulu

Majuriksi

Yliluutnantiksi

Linnanmäki Mikko Johannes, Oulu

Kinisjärvi Hannu Martti Antero, Oulu

Ahonen Kimmo Antero, Oulu

Matikainen Vikke Kalervo, Oulu

Romppainen Timo Matti Antero, Oulu

Gasic Stefan, Oulu

Nikula Arttu Sakari, Pudasjärvi

Ronkainen Vesa Johannes, Kuusamo.

Heikkinen Tero Tapio, Kempele

Nuutinen Antti Juhani, Oulu

Huhtakangas Harri Mikael, Liminka

Pauna Henri Tapani, Oulu

Inget Kari Antti, Oulu

Poijula Matti Aleksi, Oulu

Kapteeniksi

Juntunen Kimmo Aarre, Oulu

Rautio Henrik Juhana, Kempele

Alila Juha Tapani, Oulu

Lipponen Juha Petteri, Oulu

Sanaksenaho Rami Sakari, Oulu

Heikkilä Raimo Olavi, Pudasjärvi

Manninen Jari Valtteri, Oulu

Sederholm Harri Markus, Oulu

Huuha Jani Ernesti, Oulainen

Nikkilä Arto Hannu Antero, Oulu

Väisänen Otso Aarre, Oulu.

Karjalainen Jukka-Pekka, Oulu

Parviainen Jari Tapani, Pudasjärvi

Nortunen Jari Jukka, Oulu

Lappalainen Pekka Antero, Muhos

Pesonen Jussi Petteri, Kuusamo

Rantapirkola Kimmo Tapani, Oulu

Linna Jukka Tuomas Eemeli, Sievi

Puoskari Sampo Tapani, Oulu

Ruuttunen Antti Matias, Oulu

Mertaniemi Tuomo Olavi, Oulu

Puranen Heikki Einari, Liminka

Saari Terho Tapani, Raahe

Nyyssönen Aki Heino Juhani, Liminka

Schavikin Wille, Pudasjärvi

Suonvieri Kari Juhani, Oulu

Ylisirniö Pekka Juhani, Oulu.

Vänrikiksi

Temonen Jarno Tapio, Kempele

Hänninen Vihtori Esko Johannes, Ylivieska

Vainionpää Jouni Matti, Oulu.

Kekki Juha-Matti, Oulu.
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Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
aluetoimiston päällikkö on ylentänyt 6.12.2016 seuraavat henkilöt reservissä:
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Alikersantiksi

Korpraaliksi

Bolszak Lauri Aleksi, Oulu

Annala Markku Eerik, Oulu

Kekarainen Matti Juhani, Oulu

Hosio Erkki-Pekka, Oulu

Ylivääpeliksi

Keränen Ville Matti, Oulu

Ilkka Tuomas-Juhani, Oulu

Mattila Mika Jaakko Tapani, Oulu

Kaakkuriniemi Marko Veli, Oulu

Kupari Marko Olavi, Kempele

Niemelä Juha Eino Kalervo, Siikalatva

Kotajärvi Jari Veikko Juhani, Raahe

Pellikka Ari Kauko, Oulu

Lehto Ville-Pekka, Oulu

Vääpeliksi

Tuohino Lauri Tenho Sakari, Oulu

Merenluoto Antti Kalevi, Oulu

Koivuluoma Kristiina Maria, Ylivieska

Valtonen Pekka Rasmus Ilari, Oulu

Pesonen Arto Pertti Tapio, Haapajärvi

Laamanen Eero Kalle Iisakki, Oulu

Österberg Lauri Matias, Haapajärvi

Stång Arsi Ossian, Oulu

Peltonen Tuomas Olli Antero, Oulu

Ylirajajääkäriksi

Poikola Arto Olavi, Siikalatva

Järvirova Juha Mikael, Kempele

Ylikersantiksi

Saloheimo Mika Markus, Oulu

Kukkohovi Jukka Tapio, Oulu

Hietapelto Arto Tapani, Oulu

Valkonen Lari Kristian, Oulu

Meriläinen Jussi Henrik, Ii

Jurvakainen Tero Peter, Muhos

Väätäinen Esa Tapani, Oulu

Petäjäniemi Antti Lauri Antero, Ii

Kivilahti Toni Viljami, Oulu

Pulkkinen Jari Tapani, Kempele

Lempinen Jukka Antero, Oulu

Saukko Jaakko Topias, Oulu

Myllyoja Pasi Petteri, Tyrnävä

Säkkinen Mikko Markus, Oulu

Pakanen Lasse Sebastian, Oulu
Syväniemi Tero Juhani, Pyhäjärvi
Teppo Juha Pekka, Liminka
Vallivaara Teppo Ilari, Oulu

Kersantiksi
Autio Juho Jaakko, Sievi
Harjulahti Jari Pekka, Oulu
Hekkala Juho Matias, Oulu
Hentunen Mikko Ernesti, Oulu
Laihola Jaakko Tapani, Kuusamo
Liisanantti Juha Oskari, Oulu
Mäkelä Joona Mikael, Oulu
Mäki Timo Johannes, Kempele
Määttä Marko Tapio, Tyrnävä
Säikkälä Jari Mikael, Kempele
Tanayama Tomi, Oulu
Tauriainen Antti-Pekka, Oulu
Viinamäki Tapio Verneri, Oulu
Mustonen Mika Antero, Oulu

Aluetoimiston päällikkö evl Kimmo Rajala palkitsi aluetoimiston standaarilla Tapio
Alajoen, Seppo Suhosen ja Hannu Koivulan.
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Teksti: Tero Pitkälä
Kuvat: Jussi Lampela

Isänmaallinen kirkkojuhla
vetää väkeä Raahen kirkkoon
Itsenäisyyspäivän aattona eli joulukuun 5. päivänä Raahessa on jo
vuosia järjestetty Isänmaallinen
kirkkojuhla. Tänäkin vuonna kirkkoon saapui yli 600 henkeä. Tilaisuuden kutsuvieraita ovat olleet
sotiemme veteraanit ja mm. sotaorvot. Juhla osoittaa, että isänmaan
asia koetaan Raahen seutukunnassa tärkeänä.
Isänmaallista kirkkojuhlaa on järjestetty Raahessa vuodesta 2002
asti. Juhla on syntynyt ja muotoutu-

nut Raahen seurakunnan kanttorin
Jouni Pietiläisen ideoimana. Juhlassa esiintyy vuosittain Pietiläisen
johtamat Raahen reserviläiskuoro
ja Raahen seurakunnan lapsikuoro. Useana vuonna mukana on ollut
myös puhallinorkesteri. Ohjelma on
koostunut isänmaallisista ja hengellisistä lauluista. Lauluissa välittyy mm. kiitollisuus rauhan ajasta.
Tilaisuuden arvokkuutta on kiitelty
monissa kommenteissa.
Tämän vuoden kirkkojuhlassa pu-

heen piti kappalainen, majuri evp.
Jyrki Vaaramo. Vaaramo kiinnitti
huomiota siihen, että Raahessa oli
käytännössä jo näkyvissä itsenäisyytemme juhlavuoden tuleva teema “yhdessä”. Tänä aikana ihmiset
näyttävät usein ajattelevan vain itseään ja etsivän omaa parastaan lähimmäisten kustannuksella. Toisen
kunnioittaminen ja toisesta välittäminen näyttää unohtuneen. Vaaramo korosti, että joka aikakautena
on omat haasteet ja meidänkin olisi
tärkeä osata toimia yhdessä isän-
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Kirkkojuhlassa puheen piti Oulun tuomioseurakunnan kappalainen,
majuri evp. Jyrki Vaaramo.

Raahen reserviläiskuoro lauloi kanttori
Jouni Pietiläisen johdolla.

Raahen kaunis kirkko sopii hyvin myös
isänmaallisiin tilaisuuksiin.

maan parhaaksi. Tämä tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että nuoret miehet
haluavat mennä armeijaan ja suorittaa asepalveluksen. Isänmaan etu
pitäisi olla yhteinen tavoitteemme.
Sodan sukupolvet antoivat suuren
uhrin maamme puolesta.
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Yhteisessä esiruokouksessa oli mukana myös rikosylikomisario
Antero Aulakoski.
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Teksti: Juha Mikkonen
Puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta

Pohjois-Pohjanmaan
Ilmatorjuntakillan kuulumisia

Vuosi on taas päättymässä ja kiltamme kolmas täysi toimintavuosi
on tulossa päätökseen.
Mennyt vuosi olikin kohtuulisen
aktiivinen toiminnaltaan, vaikka
enemmänkin tapahtumia mahtuisi
mukaan. Olemme kuitenkin saaneet killan toiminnan hyvälle uralle
ja tätä kehitystä jatketaan myös tulevana vuotena aktiivisesti.
Ilmatorjuntakoulutus tulee olemaan alkavalla vuodella yksi kantavista teemoistamme ja panostamme siihen entistä enemmän, jotta
reserviläisille voidaan tarjota koulutusta ilmatorjunnan ja ilmapuolustuksen osalta Pohjois-Suomessa.

Tämä tullaan tekemään yhteistyössä MPK:n kanssa. Kiltalaisia onkin
mukana MPK:n ilmatorjunnan koulutuksen suunnittelutoimikunnassa
tätä työtä tekemässä.
Kurssi ja messut
Menneen kauden tapahtumista
voisi mainita MPK:n kanssa yhteistyössä toteutetun ilmapuolustuskurssin, joka onkin jo vakiintunut
killan toimintakalenteriin vuosittain järjestettäväksi koulutustilaisuudeksi. Kurssi on kaksipäiväinen
ilmapuolustuksen ja ilmasuojelun
perusteisiin keskittyvä koulutus,
jossa myös päivitetään tiedot ja taidot vastaamaan nykyistä tilannetta.

Ilmoittautuminen 2017 kurssille
käy kätevästi MPK:n tietojärjestelmän kautta, josta kurssin tarkempi
sisältö on myös katsottavissa.
Kilta osallistui myös Oulun suurmessuille Elokuussa 2016. Olimme messuilla maanpuolustusjärjestöjen kanssa samalla osastolla.
Toimme osastolle 23ITK61:n eli
”Sergein”, jota messuyleisö sai
tutkia ja istua kyytiin ottamaan
suuntimia ja tähtäilemään. Kiltamme jäsenet toimivat tykillä asiantuntijoina vastailemassa jopa
melko kiperiinkin kysymyksiin
ilmatorjunnan nykyisestä tilasta
ja käytössä olevasta kalustosta.
Ilmapuolustus aselajina herätti
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Ilmatorjuntakilta oli näyttävästi esillä
kesän Suurmessuilla Raksilassa.
Kuva: Sampo Puoskari

paljon mielenkiintoa yleisössä, ja
saatiinpa muutama uusi jäsenkin
värvättyä aktiiviseen joukkoomme
mukaan.
Horneteja katsomassa
Vielä vuodenvaihteen kynnyksellä
kiltalaisille tarjoutui mahdollisuus
tutustua Lapin Lennoston nuorien
ohjaajien TÄPPÄ 2016 -harjoitukseen Oulunsalon kentällä. Tätä tilaisuutta ei voinut jättää käyttämättä,
ja vaikka tilaisuus olikin keskellä
viikkoa aamupäivällä, paikalle saapui kahdeksan innokasta ilmailusta
kiinnostunutta kiltalaista tutustumaan harjoitukseen. Pääsimme tutustumaan F18 F/A-torjuntahävittä-

jään lentäjän kertoessa koneesta ja
sen käytöstä. Tämän jälkeen meille vielä esiteltiin Hornetiin uutta
aseistusta, jolla koneeseen saadaan myös maataistelukyky. Aika
meni aivan liian äkkiä, olisihan tuolla viihtynyt pidempäänkin, mutta
otamme syksyllä 2017 uusiksi.
Toimintavuoteen mahtuu myös ilmatorjunnan kiltapäivä ja ilmapuolustusseminaari Tikkakoskella syyskuussa. Teemapäivistä voisi mainita
tutustumisen liikuntakeskus Hukkaan.
Tätä kirjoittaessani Rovaniemellä
ilmatorjuntakoulutetut varusmiehet kotiutuvat 15.12. Kotiutusta

edeltävänä päivänä olevassa tilaisuudessa on kiltaveli esittelemässä
toimintaamme. Luovutamme tilaisuudessa Sotakelpoisin soturi -kunniakirjan ja kiltamme kaiverruksella
varustetun J. Peltosen sissipuukon
yhdelle kotiutuvalle varusmiehelle.
Ilmatorjuntakoulutetut valitsevat
palkinnon saajan keskuudestaan.
Tästä tehdään perinne, joka toistuu
vuosittain.
Toivotan turvallista ja rauhallista
loppuvuotta, nyt on hyvä aika nauttia talvesta.
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TEKSTI: Jarmo Käkelä
KUVAT: Eija Linninen , Jarmo Käkelä

Itsenäisyyspäiväviikonloppu

Kuusamossa

Kuusamon maanpuolustusnaiset
ja Kuusamon seurakunta järjestivät 4.6. Isänmaalliset laulutapahtuman seurakuntatalolla, jossa
myös Kuusamon reserviläisten
puheenjohtaja Jarmo Käkelä oli
mukana auttavana kätenä. Paikalle saapui noin 160 isämaalisista
lauluista kiinnostunutta henkilöä.

Juhlan päätteeksi pidimme pienen
palaverin Kuusamon maanpuolustusnaisten puheenjohtaja Tarja
Leinonen-Viinikan sekä kirkkoherra Taina Mannisen kanssa ja
suunnittelimme jo seuraavan vuoden tapahtumaa kirkkoon saman
aiheen tiimoilta.

Kuusamon reserviläiset osallistuivat veteraaneille, lotille ja vanhuksille järjestettyyn Porkkatörmän
itsenäisyyspäivän vastaanottoon
5.12..
Hyvinvointikoordinaattori
Pirkko Määttä pyynnöstä tilaisuudessa käytettiin suuria kunniamerkkejä ja MPK:n Pohjois-Suomen piiripäällikkö Pasi Virta toi
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Lippuvartio Sankarihaudalla.

Kuusamon veteraanikuoro

Kuusamon reserviläisten jäsenet
Markku Lämsä ja Seppo Kyllönen

maastopuvut lainaan Kuusamon
reserviläisille, koska olimme lipunkantajina. Juhlan avasi Martti Turunen. Juhlapuhujana arvokkaassa
juhlassa oli Koillisanomien päätoimittaja Petri Karjalainen.
Itsenäisyyspäivä alkoi perinteisesti jumalanpalveluksella Kuusamon
Pyhän Ristin kirkossa. Sankarihaudalle laskettiin havuseppeleet itsenäisyyspäivän kunniaksi, lippuvartion tehdessä kunniaa.
Kuusamotalolla pidettiin itsenäisyyspäivän avoin kansanjuhla.
Kuusamon reserviläisten puheenjohtajana toivotan kaikille sotiemme veteraaneille , Lotille sekä
maanpuolustusjärjestöiden aktiivihenkilöille rauhallista Joulun aikaa
ja maanpuolustusintoista uutta
vuotta 2017.
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Limingan

kirkkopäivä
Teksti ja kuvat: Kari Ahokas

Sotiemme veteraanien Pohjois-Pohjanmaan

pohjoisten

jokialueiden

seutukunnallista kirkkopäivää vietettiin 11.9. ensi vuonna 540-vuotiaan
Limingan entisessä emäpitäjässä. Liminkaan oli saapunut lähes 450 veteraania ja veteraanien ystävää. Yhdessäolon lisäksi päivän toinen tärkeä
tavoite on tulla ravituksi Jumalan sanan ja sakramentin äärellä. Yhteisessä ekumeenisessa jumalanpalveluksessa Limingan viidennessä vuonna
1826 rakennetussa kirkossa vietettiin
Pyhää Ehtoollista. Lääninrovasti Ilkka Tornbergin saarna liittyi läheisesti
kirkkopäivän tunnukseen ”Siunaa ja
varjele meitä”. Samoin kanttori Hanna
Korrin johtaman Celeste –nuortenkuoro esiintyi päivän teeman mukaisesti. Seppelpartion lähetti sotiemme
veteraani, rovasti Jaakko Granlund.
Ruokailu nautittiin ja juhla vietettiin
Limingan Rauhanyhdistyksen uudessa toimitalossa.
Limingan kunta, seurakunta ja rauhanyhdistys yhdessä liminkalaisten
ja myös lumijokisten toimijoiden sekä
esiintyjien kanssa olivat heti kirkko-

Rauhanturvaajien seppelpartio
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päivän valmistelujen alkuvaiheessa
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aktiivisesti mukana. Tekemisessä oli
vahva talkoohenki jota sävytti mieleenpainuva

yhteisöllisyys.

Oulun

Sotilaskotiyhdistys, Limingan Maaseutunaiset Lapin Sotilassoittokunta,
Lakeuden Laulumiehet, Eräpartiolippukunta Limingan Niittykärpät ja Kajaanista saapuneet varusmiehet olivat
näkyvästi toteuttamassa juhlaa.

Rukous kantoi sodan keskellä
Päiväjuhlan avaussanoissa päätoimikunnan puheenjohtaja, sotiemme
veteraani, kunnallisneuvos Onni Toljamo korosti rukouksen merkitystä

Päätoimikunnan puheenjohtaja Onni Toljamo avaa juhlatilaisuuden

sodan aikana. Kodin, uskonnon ja
isänmaan puolesta taistelleet sotiem-

vuoden aikana meidän tulee muistaa

likkö, everstiluutnantti Kimmo Rajala

me veteraanit ovat tuskin koskaan

veteraaneja ja veteraanisukupolvea

toi tervehdyksen tammenlehväsuku-

rukoilleet niin paljon kuin taistelujen

ja tehdä tunnetuksi sota-ajan elämää

polven tilaisuuteen. Veteraanisuku-

keskellä ja erityisesti talvisodan ai-

ja tapahtumia ja uhrauksia isänmaan

polven arvot ja esimerkki ovat yhä

kana. Tämä on hyvin selkeästi ja lii-

hyväksi. Olen saanut tutustua Poh-

käytännössäkin

kuttavasti tuotu esille Savukosken

jois-Suomen

aluehallintovirastossa

toiminnan henkinen perusta. Puolus-

Mäntyvaaraan pystytetyssä silloisten

olevaan

veteraanimatrikkelikokoel-

tusvoimat on aina ollut veteraanien

ratkaisevien taistelujen muistomer-

maan. Jokaisesta kunnasta on oma

tukena poliittisista tai taloudellisista

kissä sanoilla – Tässä auttoi Herra.

matrikkeli. Tulemme asettamaan ko-

suuntauksista riippumatta. Haluam-

Muistosanat kertovat siitä uskos-

koelman juhlavuoden aikana nähtä-

me kunnioittaa ja vaalia veteraanien

ta, että Jumalan ihmeteon ansiosta

ville virastossamme ja lainaamaan eri

hienoa periaatetta – kaveria ei jätetä,

Mäntyvaarassa vähäiset suomalaiset

tapahtumiin. Haastankin tässä yhtey-

viimeisenkään iltahuudon jälkeen.

joukot tuhosivat hyvin ratkaisevassa

dessä Suomi 100 –juhlavuoden mer-

taistelussa suuren vihollisjoukon sen

keissä kaikkien kuntien peruskoulut

Limingan

yrittäessä tunkeutua länsirajalle läpi

tutustumaan oman kunnan sota-ajan

valtuuston puheenjohtaja Sanna Sa-

Suomen.

elämään ja tutustumaan matrikkeliin

volainen kertoi, että yksinäisyys ja yk-

sekä haastattelemaan veteraaneja.

sinäisyyden tunne on aikamme yksi

Kirkkopäivän tunnukseen erinomai-

Teemana, Kuulkaamme tarinoita en-

ilmiöistä. Se kosketti niin ikään sotien

sesti sopineen juhlapuheensa lopuksi

nen kuin niitä ei enää kuule.

vastuunkantajasukupolvea.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
ylijohtaja Terttu Savolainen esitti pe-

kunnan

puolustusvoimien

tervehdyksessä

Kuinka

yksin miehet pelkojensa ja kauhujen-

Veteraanien arvot yhä vahvoja

rustellun ja tärkeän haasteen. Ensi

sa kanssa taistelivat, kuinka yksin naiset kotinsa ja kotilietensä hoitivat ja

vuonna Suomi juhlii 100-vuotista itse-

Puolustusvoimien

Pohjois-Pohjan-

murheensa itkivät. Kuinka yksin ruu-

näisyyttään teemalla Yhdessä. Juhla-

maan ja Kainuun aluetoimiston pääl-

miiltaan ja mieleltään vahingoittuneet
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koteihinsa palasivat. Kuinka sodan
jälkeinen julkinen keskustelu ja siihen
liittyvä häpeäntunne lukitsivat monen
sodan kauhut kokeneen mielen hiljaisuuteen ja yksinäisyyteen. Nuorten
tervehdyksen päiväjuhlaan toi partionuori Janna Junnonaho. Tulimme
kaikki vakuuttuneiksi siitä, että nuoret kunnioittavat suuresti veteraanien
työtä ja ovat valmiita viemään viestiä
eteenpäin.

Apua korkealta
Päätössanoissaan

rovasti

Markku

Niku kertoi, miten monien suomalaisten sotilaiden rintamakokemuksiin
liittyi tunne Jumalalta tulleesta avusta. Majuri Wolf H. Halsti kirjoitti Summaan 1940 kohdistuneen puna-armeijan

läpimurrosta.

”Vihamiehet

eivät ole osanneet käyttää toistakaan
tilaisuutta. He eivät ole kuitenkaan jatkaneet tekemästään reiästä. Jumalalle kiitos ja kunnia.” Toinen esimerkki
on jatkosodasta kesän 1944 ratkaisutaisteluista. Historioitsija Matti Koskimaan sanoma tapahtumista: ”Kohtalo
oli Suomen puolella.” Me kristityt sanomme: Jumala meitä varjeli. Kolmas
tapahtuma on Lapin sodasta, Tornion
maihinnousun aikainen kaatosade.
Historioitsija Mika Kulju kirjoittaa:
”Yläkerta ei olisi voinut suoda operaa-

Ylijohtaja Terttu Savolainen kättelee kunnallisneuvos Veikko Ylilauria. Matti Ylilauri
toimii isänsä avustajana.

tiolle parempia olosuhteita.”
tunnuksen ”Siunaa ja varjele meitä”

kotiinkin, kuten puheenjohtaja Onni

ammattitaidolla

mukaisesti. Tähän toteamukseen me

Toljamo avaussanoissaan oli toivot-

rovasti Erkki Piri. Hän totesi veteraa-

kaikki mukana olleet voimme ilolla

tanut.

nien kirkkopäivän toteutuneen sen

yhtyä. Juhlamieltä riitti kotimatkalle ja

Päiväjuhlan

juonsi
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Liikanen MPK:n
vuoden viestijä
Teksti ja kuva: MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vuoden 2016 viestijäksi valittiin ylivieskalainen reservin kapteeni Jouko Liikanen. Hän on ollut
mukana MPK:n toiminnassa jo vuodesta 1994 lähtien, ja hän on ansioitunut toiminnassa erityisesti
valokuvaamisen ja koulutuksen saralla. Hän on ollut aktiivinen MPK:n
kuvaaja ja kuvaamisen kouluttaja
useiden vuosien ajan. Liikanen on

aikaa ja vaivaa säästämättä matkustanut ympäri Suomea kouluttamassa.
Jouko Liikanen on toiminut Keski-Pohjanmaan
vapaaehtoisena
tiedottajana. Lisäksi hän on mm.
ollut aktiivinen sosiaalisen median
koulutusohjelman rakentamisessa.
Liikasen asenne tiedottamiseen on
esimerkillinen: hän on positiivinen,

kannustava ja aktiivinen toimija,
joka on omalla toiminnallaan lisännyt MPK:n tunnettuutta ja luonut
positiivista nostetta tiedottamiselle
ja valokuvaamiselle.
MPK:n vuoden toimihenkilöksi valittiin Tapio Lakela ja vuoden kouluttajaksi Jyri Favorin.
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TEKSTI: Kari Ahokas
Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistys

Tietoa reserviläiselle
kunniamerkeistä ja niiden käytöstä
”Tumma puku ja kunniamerkit” on
tuttu alaviite varsinkin erilaisten
maanpuolustusjärjestöjen ja niiden yhdistysten juhlien ja tapahtumien kutsuissa. Näitä käyttämällä
halutaan antaa tapahtumalle lisää
juhlavuutta tai erityisesti kunnioittaa juhlivaa yhteisöä tai henkilöä.
Kunniamerkkien käyttöön liittyy
kuitenkin Suomessa tietty ja tiukka ohjeistus, jota tulee noudattaa.
Kunnia- ja ansiomerkkien käyttö
ilman siihen oikeuttavaa todistusta
on rangaistava teko.
Suomessa on kolme virallista ritarikuntaa:
-4.3.1918 perustettu Vapaudenristin ritarikunta
-28.1.1919 perustettu Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta
-11.9.1942 perustettu Suomen Leijonan ritarikunta

Kaikki ritarikunnat myöntävät kunniamerkkejä sekä sotilas- että kansalaisansioista.
Sotilasansioista
myönnettävät kunniamerkit ovat sidoksissa ao. henkilön sotilasarvoon.
Poikkeuksen tästä teki viime sodissa Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-risti. Reserviläisille rauhan
aikana myönnettävien kunnia- ja
ansiomerkkien luokan määrittelee
ensisijaisesti hänen rauhanajan yhteiskunnallinen asemansa. Esitän
kunniamerkkien ja niiden käytön
perusasioita sovellettuna koskemaan reserviläisten tarpeita ja tilaisuuksia.
Kunnia- ja ansiomerkkien
ryhmittely
Suomalaiset kunnia- ja ansiomerkit
ryhmitellään käyttönsä ja arvostuksensa mukaisesti seuraavasti:
1. Viralliset kunniamerkit, joita ovat
valtiovallan perustamat tai myöntämät, ja joissa myöntäjänä on Ta-

savallan Presidentti, ministeriö tai
puolustusvoimain komentaja
2. Puoliviralliset kunniamerkit, joita
ovat kirkkokuntien kunniamerkit,
Suomen Talousseuran, Keskuskauppakamarin ja Suomen Kuntaliiton
ansiomerkit sekä Helsinki-mitali
3. Muun isänmaallisen toiminnan
ansioristit ja -mitalit, joissa myöntäjänä on veteraani- tai maanpuolustusjärjestö
4.
Valtakunnallisten
luonteen
omaavien järjestöjen myöntämät,
mm. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto
5. Yksityisten yhteisöjen kunnia- ja
ansiomerkit, joissa myöntäjänä on
koko valtakunnan alueella toimiva
yritys, yliopisto, korkeakoulu, kunta,
ammattiin ja vapaaseen harrastustoimintaan liittyvä yhteisö
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Kunniamerkkien käyttö:
Juhlatilaisuuksissa, joiden kutsussa ei syystä tai toisesta ole mainintaa kunniamerkeistä, mutta hyvän tavan
mukaan niitä tulee kantaa:
tilaisuuksissa, joissa sotilashenkilöt esiintyvät paraati- tai juhlapuvussa
itsenäisyyspäivän kaikissa tilaisuuksissa
puolustusvoimien lippujuhlapäivänä
sotiemme veteraanien juhlatilaisuuksissa
kaatuneitten muistopäivänä
sotakoulujen, maanpuolustusjärjestöjen ja joukko-osastojen vuosi- ja perinnepäivillä tai muissa
juhlatilaisuuksissa
reserviupseerien ja reserviläisten yhdistysten ja kurssien vuosi- ja muissa juhlatilaisuuksissa
lipunnaulaustilaisuuksissa
kunniakäynneillä ja -vartioissa
omissa tai oman perheen jäsenen merkittävissä juhlissa
kunniamerkkien luovutustilaisuuksissa
merkkipäivän onnittelukäynneillä
kunniamerkkejä saaneen ja niitä käyttäneen henkilön hautajaisissa
erikseen käskettäessä tai kehotuksesta

Kunniamerkkien kantojärjestys:
Tasavallan Presidentin yleisimmin reserviläisille myöntämien kunnia- ja ansiomerkkien keskinäinen järjestys
arvokkaammasta alkaen (virallinen lyhennys suluissa):
- Vapaudenristin 2. luokka (VR 2 ka)
- Vapaudenristin 3. luokka (VR 3 ka)
- Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan ritarimerkki (SVR R 1)
- Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkki (SL R 1)
- Vapaudenristin 4. luokka rauhan ajan ansioista (VR 4 ra)
- Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki (SVR R)
- Suomen Leijonan ritarimerkki (SL R)
- Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi (SVR ar)
- Suomen Leijonan ansioristi (SL ar)
- Suomen Punaisen Ristin ansioristi (SPR ar)
- Hengenpelastusmitali (HPM)
- Vapaudenristin 1. luokan ansiomitali (Vm am 1)
- Vapaudenristin 2. luokan ansiomitali (Vm am 2)
- Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitali kultaristein (SVR M 1)
- Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitali (SVR M 1)
- Suomen Valkoisen Ruusun mitali (SVR M)
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Näiden jälkeen tulevat muut yleisimmin reserviläisille valtiovallan myöntämät
viralliset ansiomerkit suurmestarin määrittämässä arvojärjestyksessä:
- Sotilasansiomitali (Sot am)
- Suomen Punaisen Ristin hopeinen ansiomitali (SPR hop am)
- Suomen Punaisen Ristin pronssinen ansiomitali (SPR pr am)
- Sotainvalidien ansioristi (Sotainv ar)
- Poliisin ansioristi (P ar)
- Rajavartiolaitoksen ansioristi (RVL ar)
- Palotorjunnan ansiomerkki, paloristi (PR)
- Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansioristi (SU kult r)
- Väestönsuojelun 1. luokan ansiomitali (VSS am 1)
- Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali (SU am)
- Rajavartiolaitoksen ansiomitali (RVL am)
- Väestönsuojelun 2. luokan ansiomitali (VSS am 2)
- Vankeinhoidon ansioristi (Vh ar)
- Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali soljen kera (RUL am sk)
- Kilta-ansiomitali (Kilta am)
- Reserviläisliiton ansioristi soljen kera (RES ar sk)
- Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali (RUL am)
- Reserviläisliiton ansioristi (RES ar)
- Poliisin kullattu ansiomitali (P am)

Virallisten kunniamerkkien jälkeen kannetaan muun isänmaallisen toiminnan ansioristejä ja –mitaleita.
Puolustusvoimat on antanut määräyksen kunnia- ja ansiomerkkien käytöstä (PVHSM Henkilöstöala 006 –
PEHENKOS 26.4.2012).
Suomalaisten kunniamerkkien kantojärjestys löytyy netistä www.hyrsky.fi/kantojärjestys.pdf. Kantojärjestys
on sovellettu sekä sotilaille että siviileille. Sen mukaan kunkin järjestön merkeistä kannetaan vain korkeinta
saatua merkkiä:
- Suojeluskuntain ansioristit tai –mitali
- Lotta Svärd-järjestön ansioristi tai –mitali
- Suomen Sotaveteraaniliiton kultainen ansioristi, ansioristi tai ansiomitali
- Rintamaveteraaniliiton kunniaristi
- Rintamanaisten liiton ansioristi tai mitali
- Sotilaskotiansioristi
- Maanpuolustuskoulutuksen ansiomitalit
- Upseeriliiton ansiomitalit
- Lääkintäupseeriliiton ansiomitali
- Maanpuolustuksen Henkilökuntaliiton ansiomitali
- Aliupseeriliiton ansiomitalit
- Suomen Reserviupseeriliiton hopeinen ja pronssinen ansiomitali
- Reserviläisliiton kultainen, hopeinen tai pronssinen ansiomitali
- Maanpuolustusnaisten liiton ansioristi
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Edellä lueteltujen kunniamerkkien kanssa voidaan lisäksi kantaa sotilaspuvussa yhtä sellaista kunniamerkkiä, jonka puolustusvoimat on hyväksynyt sotilaspuvussa kannettavaksi. Siviilien juhlapuvussa ei ole rajoituksia, mutta tervettä harkintaa on syytä käyttää. Suuri osa näistä mitaleista ja risteistä on eri kiltojen ja maakunnallisten reserviläisjärjestöjen myöntämiä kunniamerkkejä mm.:
Autojoukkojen killan ansiomitali
Ilmatorjunta-ansioristi
Jalkaväensäätiön Jalkaväen ansioristi
Maanpuolustuskiltojen hopeinen ja pronssinen kiltaristi
Maanpuolustusmitali (myös miekkojen kera)
Sotilasmusiikkikillan sotilasmusiikkiristi
Panssarikillan ansioristi ja -mitali
Pioneeriaselajin liiton ja Pioneerisäätiön ansiomitali
Pohjoismainen Sinibarettiansiomitali
Sotilaspoikien perinneliiton Sotilaspoikaristi
Suomen Lottaperinneliiton ansioristi
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ansioristit ja -mitalit
Vapaussodan Perinneliiton Sininen Risti
Suomen Rauhanturvaajaliiton ansioristi
Tykkimiehen Tykkimiesmitali
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin ansiomitalit

Kansainvälisten järjestöjen ansioja muistomitalit kannetaan edellä
lueteltujen suomalaisten mitalien
jälkeen ennen muita ulkomaalaisia kunnia- ja ansiomerkkejä. Ulkomaalaiset kunniamerkit kannetaan
kunniamerkkiluokittain. Luokkien
sisällä järjestys on valtioiden ranskankielisten nimien mukaisessa
aakkosjärjestyksessä.
Oman ryhmänsä muodostavat ilman nauhaa kannettavat kunnia-,
ansio- ja kurssimerkit. Näistä omansa on nauharusetissa oleva Valtion
virka-ansiomerkki, jota kannetaan
vasemmalla puolella nauhassa olevien kunniamerkkien yläpuolella.
Muut nauharuusukkeessa olevat
ansiomerkit, kuten Keskuskaup-

pakamarin, Suomen Kuntaliiton,
Sotainvalidiliiton ja valtakunnallisen luonteen omaavien järjestöjen ansiomerkit kannetaan kunniamerkkien alapuolella. Niiden
alla kannetaan Reserviupseerikoulun kurssimerkkiä ja mikäli samaa
henkeä halutaan noudattaa, myös
Reservi aliupseerikoulun kurssimerkkiä. Oikealla puolella samalla korkeudella kannetaan joukko-osastoristiä.
Perussäännöt kunnia- ja ansiomerkkien käytölle:
Kunnia- ja ansiomerkkejä käytettäessä käyttäjän tulee olla pukeutunut yksiväriseen mustaan tai tummansiniseen pukuun. Lievä ja harva
vaalea raidoitus menettelee. Sol-

mio on tumma tai harmaa. Kenkien
pitää olla mustat ja ohutpohjaiset.
Taskuliinaa ei käytetä eikä takinkäänteessä käytetä minkäänlaisia
jäsen, harrastus- tai kurssimerkkejä, yleensä pinssejä (poikkeus;
rintamamiestunnus). Kunniamerkit kiinnitetään yhteiseen kannakkeeseen siten, että arvokkain on
lähinnä keskivartaloa.
Kunniamerkkien pituus nauhoineen kannattimen yläreunasta mitattuna merkin alareunaan on 10
cm. Myös yksittäinen kunniamerkki pitää säätää 10 cm:n pituuteen.
Milloin merkkejä on useita, ne voidaan asettaa limittäin siten, että
arvokkain on kokonaan näkyvissä
ja muut limittyvät tasavälein. Kan-
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natin merkkeineen kiinnitetään siten, että kannattimen yläreuna on
n. 2 cm takinkäänteen napinläven
alapuolella vaakasuorassa. Useamman merkin kannatin voi mennä
takin käänteen päälle, mutta ei paidan päälle. Tällöin kannatin voidaan
sijoittaa rintapielessä alemmaksi, ei
kuitenkaan rintapielen alaosaan.
Jos merkkejä on kymmenen tai sitä
enemmän kannattimen pituuden
sijoittelusta voi muodostua ongelma. Tällöin on harkittava mitkä
merkit jättää pois, sillä kaikkia saamiaan merkkejä ei ole syytä ahtaa
samalla kannattimelle. Sijoittamattomat merkit säilytetään kotona
arvokkaalla paikalla. On myös muistettava, että nauhassa kannettavat
merkit on aina sijoitettava yhteen
riviin. Ei siis rintapieltä täyteen eri
kerroksissa eikä eripituisina nauhoina. Kunnia- ja ansiomerkkien
käytössä on huomioitava rinnakkaiskäyttökielto. Tämä tarkoittaa
sitä, että samoista ansioista myönnettäviä merkkejä ei pidä kantaa
samanaikaisesti. Tällöin kannetaan
myönnetyistä vain korkeinta.
Jos siis henkilö on saanut Suomen
Valkoisen Ruusun ritarimerkin tai
sitä ylemmän SVR:n kunniamerkin, ei hän enää, käytä aikaisemmin saamaansa SVR:n alempaa
kunniamerkkiä. Suomen Leijonan
kunniamerkin saanut ei enää käytä
alempaa kunniamerkkiä. Kuitenkin

Pro Finlandia-mitalia ja SL:n ansioristiä käytetään muiden SL:n kunniamerkkien ohella. RUL kam, RUL
ham ja RUL pam ansiomitaleista
käytetään vain korkeinta. Reserviläisliiton hallitus on hyväksynyt,
että RES ar ja RES am voidaan kantaa samanaikaisesti, mutta molemmista vain korkeinta luokkaa. Sama
koskee myös muun isänmaallisen
toiminnan ansioristejä ja –mitaleita.

Sotainvalidien Veljesliitolla on
kunniamerkkipalvelu,
missä
merkit asetetaan kannattimeen
kohtuullista korvausta vastaan.
Yhteystiedot: kunniamerkkipalveluhoitaja Silja Myllyniemi, puh. 09
478 502 09, Ratamestarinkatu 9 C,
00520 Helsinki.
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Vetovastuu
vaihtuu

Reserviläisliitossa

Sakari Ranta
Puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri
Lappeenrannan syyskokous valitsi
Reserviläisliitolle uuden puheenjohtajan. Neljästä ehdokkaasta
kokousväki äänesti Ilpo Pohjolan
uudeksi puheenjohtajaksi. Ilpo on
pitkänlinjan reserviläinen ja hän
on toiminut aikanaan liiton varapuheenjohtajana. Tällä hetkellä
Ilpo toimii myös CISOR-järjestön
puheenjohtajana. Onnittelen Ilpoa
uudessa tehtävässä.

Kuluneeseen vuoteen on mahtunut
paljon monia tapahtumia, joihin reserviläiset ovat hienosti osallistuneet. On ollut kirkollisia juhlia, liikunnallisia ja ammuntatapahtumia.
Varmasti jokaiselle halukkaalle on
löytynyt jotain tekemistä vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralta.
Suomi 100 -juhlien suunnittelu etenee kovaa vauhtia. Oulussa juhla

näkyy Oulun torilla 25.-26.8.2016.
Lopuksi onnittelen vielä kaikkia
huomionosoituksien saajia sekä
kaikkia niitä, jotka tekevät vapaaehtoisen maanpuolustuksen eteen
arvokasta työtä.
Rauhallista Joulua ja onnea vuodelle 2017.
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Teksti ja kuvat: Jyri Vendelin
Metsästyksen johtaja

Hyväntekeväisyysjahti
2016
Kuusamon Reserviupseerikerho
on ottanut sydämenasiakseen
sotiemme veteraanien tukemisen. Yksi merkittävä veteraanien
hyväksi luotu tapahtuma on reserviupseerikerhon järjestämä jokasyksyinen hirvijahti. Kaadetun
hirven lihat huutokaupataan Kuusamon torilla ja huutokauppatuotto luovutetaan paikallisten veteraanijärjestöjen käyttöön.
Kerho ostaa joka vuosi yhden aikuisen hirven metsästysluvan
Kuusamon yhteismetsältä, jonka
mailla jahtitapahtuma järjestetään.

Jahtiviikonlopun tukikohtana toimii Oulun yliopiston Oulangan tutkimusasema, joka on suhtautunut
erittäin myötämielisesti tähän hyväntekeväisyystapahtumaan.
Arvovaltaisia jahtivieraita

Tänä syksynä reserviupseerikerho
järjesti veteraanihirvijahdin jo 14.
kerran. Hirvi on saatu kaadettua
joka vuosi, vaikka joskus jahtia on
jouduttu venyttämään vaativiin talviolosuhteisiin, niin kuin kävi tänäkin vuonna.
Kerholla on ollut alusta asti tapa-

na kutsua jahtiin mukaan arvovaltaisia vieraita. Tällä kertaa jahtiin
osallistuivat mm. Kainuun Prikaatin komentaja prikaatikenraali
Vesa Virtanen , Puolustusvoimien
tiedustelulaitoksen johtaja eversti Marko Ekström, MPK:n Pohjois-Suomen piiripäällikkö Pasi
Virta sekä Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen.
Kaato joulukuussa
Syksyn varsinainen jahtitapahtuma järjestettiin 11.-12. marraskuuta
Oulankajoen jylhissä maisemissa.
Jahtiin osallistui noin 25 miestä.

Varsinaisena jahtiviikonloppuna
hirveä ei vielä saatu.
Jahtia jatkettiin pienemmällä porukalla marras-joulukuussa pariin otteeseen. Kookas naarashirvi kaatui
Oulangalla 11. joulukuuta. Metsässä oli kaatopäivänä 10 miestä ja
yksi jämtlanninpystykorva Kimi,
jonka haukusta hirven kaatoi Kimmo Määttä.
Huutokauppa joulun alla
Hirven lihat huutokaupattiin Kuusamon torilla joulun alla. Valmiiksi vakuumiin pakatut luomulihat
käyvät joka vuosi hyvin kaupaksi.
Huutokauppatuottoa syntyy noin
kaksituhatta euroa.
Kuusamon Reserviupseerikerho
haluaa ajaa veteraanien asiaa jatkossakin ja järjestää hyväntekeväisyysjahdin myös tulevina syksyinä.

Juhani Alatalo, Antti Leskelä, Jari
Oikarainen, ampuja Kimmo Määttä ja Juhani
Wendelin hirvenkaadolla. Jämtlanninpystykorva Kimi teki hyvän työn lumisessa
metsässä.

Hirvi vedettiin metsästä hankalasta
maastosta miesvoimin tielle.

Järjestökenttä tiedottaa
KILPAILUKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan piirien

Ampumamestaruuslajien
Piirinmestaruuskilpailut

päivä

laji

Hiukkavaaran ampumaradalla, Oulussa
aika

Järjestäjä:

la 15.7

25m pistooli (60ls)

10-

ORUK

la 15.7

Pistooli pika-ammunta (60ls)

14-

ORUK

la 15.7

Isopistooli (60ls)

la 15.7

Kivääri kenttä 10+10 ls

la 15.7

Pienoiskivääri 60 ls

la 15.7

Itselataava kenttä 10+10 ls

la 15.7

Pienoiskivääri 3x20 ls

12-

151517-

17-

ORUK
ORUK
ORUK
ORUK
ORUK

Pienoiskiväärilajit ammutaan vain jos pienoiskivääriradalla saa ampua

Ilmoittautuminen:
Säännöt:

Vakuutukset
Osallistumismaksut
Palkinnot:

Lisätietoja:

Yhteistyössä

TERVETULOA !

Paikan päällä viimeistään 15 min ennen kilpailun alkamista

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

Piirinmestaruuspalkinnot jaetaan syksyllä järjestettävässä
palkitsemistapahtumassa
Matti Kuonanoja, 050 5881208, matti.kuonanoja@oruk.fi
Sampo Mattila 040 53 73 211, Sampo.Mattila@Oulu.fi

Järjestökenttä tiedottaa
KILPAILUKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan piirien

Lakeus-Cup

päivä

rata

aika

Järjestäjä:

la 3.6 Oulu, Hiukkavaara, Rata 1,3

10-16

Kempele

su 16.7 Oulu, Hiukkavaara, Rata 1,3

12-18

Kempele

la 17.6 Oulu, Hiukkavaara, Rata 1,3
la 29.7 Muhos,

la 5.8 Oulu, Hiukkavaara, Rata 1,3

10-16
10-16
10-16

ORUK

Muhos
ORUK

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

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

TERVETULOA !

Lajit:

Palvelusammunta 1, palvelusammunta 3

Säännöt:

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

Ilmoittautuminen:

MPK järjestelmä tai paikan päällä viim 15min ennen kilpailun
alkamista

Vakuutukset
Osallistumismaksut
Lisätietoja:

Yhteistyössä

Kilpailijat on vakuutettu MPK:n toimesta

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

Järjestökenttä tiedottaa
KILPAILUKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan piirien

Palvelusammunta-Cup
#
1

päivä
rata
su
9.4 Haapavesi

Aika
13-18

lajit
PA1-4

lisätietoa

3

la 13.5 Hiukkavaara 1 ja 3A

11-18

PA1-4
PA3-4

SM karsinta,
Piirinmestaruus
vain pistooli

PA1-2

vain kivääri

2
4

su

7.5 Hiukkavaara 1 ja 3A

ti 13.6 Hiukkavaara 3A

4

to 15.6 Hiukkavaara 1

5

to 29.6 Hiukkavaara 3A

5

ti 27.6 Hiukkavaara 1

17-20
18-20
17-20
17-20
18-20

PA1-4

PA1-2
PA3-4

vain kivääri

vain pistooli

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

TERVETULOA !

Säännöt:
Ilmoittautuminen:
Vakuutukset

Palvelusammunta 1-4 lajisäännöt

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

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

Lisätietoja:

Yhteistyössä

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

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

Järjestökenttä tiedottaa
KILPAILUKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan piirien

Perinnease-Cup
päivä
aika rata
Laji:
laukaukset
la 4.3
10 Rantsila
150m kivääri 3-as
5+5+5
la 11.3
10 Hiukkavaara 1 150m kivääri kenttä 10+10
Hiukkavaara 3A 25m pistooli koulu
30
la 25.4
10 Hiukkavaara 2 300m kivääri
15+15
Hiukkavaara 3A 25m pistooli kuvio
15+15
la 1.4
10 Hiukkavaara
su 2.4
12
Ammutaan lajit samassa järjestyksessä kuin SMkilpailuissa

muuta/järjestäjä

Rantsila
ORUK

Kempele

piirinmestaruus
SM- karsinta.
ORUK

Erillinen kilpailukutsu kun tiedot saatavilla
12 Hiukkavaara 2 300m kivääri
15+15
Kempele
10 Hiukkavaara 1 150m kivääri kenttä 10+10
Kempele
150m kivääri 3-as
10+10+10
su 30.4
12 Hiukkavaara 3A 25m pistooli koulu
30
ORUK
25m pistooli kuvio
15+15
Cupin lopputulokseen lasketaan 8 parasta tulosta. Kunkin osakilpailun tulos skaalataan
samanarvoiseksi. Piirinmestaruuskilpailussa ja Cupissa pärjänneet palkitaan kauden
päätteeksi
su 23.4
la 29.4

Kun samalle päivälle on merkitty sekä kivääri-, että pistoolikilpailu, ammutaan ensin
kivääri ja kohtuuttomasti viivyttelemättä perään pistooli.
SM-karsintojen (samalla piirinmestaruus) lajikohtainen ampumajärjestys, –päivä ja aika ilmoitetaan myöhemmin

TERVETULOA !

Säännöt:

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

Ilmoittautuminen:

MPK järjestelmä tai paikan päällä viim 15min ennen kilpailun alkamista

Vakuutukset
Osallistumismaksut
Lisätietoja:

Yhteistyössä

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

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

Järjestökenttä tiedottaa
KILPAILUKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan piirien

Pistooli-Cup
Hiukkavaara 3A

päivä
ti

aika
11.7 18-20

laji

laukaukset lisätietoa/järjestäjä

25m pistoolipika

30+30

la 15.7 10-18

25m pistooli
25m isopistooli
25m pistolipika

ti 18.7 18-20

25m isopistooli

ti

25m pistooli

ti 25.7 18-20

25m pistooli

ti

25m isopistooli

1.8 18-20
8.8 18-20

ti 15.8 18-20

25m pistoolipika

30+30
30+30
20+20+20
30+30
30+30
30+30
30+30

20+20+20

ORUK

SM karsinta, Piirinmestaruus
ORUK
ORUK
ORUK
ORUK
ORUK
ORUK

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

Piirinmestaruuskilpailussa ja Cupissa pärjänneet palkitaan kauden päätteeksi

TERVETULOA !

Säännöt:
Ilmoittautuminen:
Vakuutukset

Resul säännöt, eli noudatetaan voimassa olevia SAL sääntöjä

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

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

Yhteistyössä

SM karsinnan 3 parasta valitaan piirien edustusjoukkueeseen.
Matti Kuonanoja: 050 5881208 matti.kuonanoja@oruk.fi
Sampo Mattila 040 53 73 211, Sampo.Mattila@Oulu.fi

Järjestökenttä tiedottaa
KILPAILUKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan piirien

SRA-Cup

päivä
la
la
la
la
su
ke
la
su
ke

aika rata

18.3 10- Hiukkavaara
8.4 10- Raahe
28.4 10- Raahe
6.5 10- Hiukkavaara
14.5 12- Hiukkavaara
17.5 17- Hiukkavaara
27.5 10- Hiukkavaara
28.5 127.6 17- Raahe

su 18.6 12- Hiukkavaara
pe 7.7 17- Raahe
la 8.7 10- Hiukkavaara
la 7.10 10- Hiukkavaara
su 8.10 12-

laji

lisätietoa/järjestäjä

Kiväri
Kivääri
Kivääri
Kivääri
Pistooli
Pistooli
Kaikki

OuRes
Raahe
Raahe
ORUK
ORUK
ORUK
Piirinmstaruus ja SM- karsinta

Haulikko+
pistooli
Haulikko
Haulikko+
pistooli
Kivääri
Kaikki

Raahe

OuRes
Raahe
PAM
Kaikki

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

TERVETULOA !

toiminta:

Säännöt:
Vakuutukset
Osallistumismaksut
Lisätietoja:

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

Voimassaolevat SRA säännöt

Kilpailijat on vakuutettu MPK:n toimesta

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

Yhteistyössä

Järjestökenttä tiedottaa
KILPAILUKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan piirien

SRA-monttucup
päivä rata
laji
la 2.9 Hiukkavaara 6 Kivääri, pistooli, haulikko

aika
10-18

la 16.9 Hiukkavaara 6 Kivääri, pistooli, haulikko

10-18

la 9.9 Hiukkavaara 6 Kivääri, pistooli, haulikko

lisätietoa

10-18

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

TERVETULOA !

Ilmottautuminen: SSI järjestelmän kautta http://shootnscoreit.com/series/ipsc/269
Toiminta:

Maksimissaan 16 osallistujaa / osakilpailu.

Säännöt:

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

Vakuutukset

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

Osallistumismaksut
Lisätietoja:

Maksetaan käteisellä ennen kilpailun alkamista: 5€ /osakilpailu

Yhteistyössä

Voimassaolevat SRA säännöt

Kilpailijat on vakuutettu MPK:n toimesta

Sampo Mattila 040 53 73 211, Sampo.Mattila@Oulu.fi

Järjestökenttä tiedottaa

Oulun koulutuspaikan toiminta 2017 Pohjois-Pohjanmaalla
tammikuu – toukokuu

Tapahtuma

Reserviläisjohtaja 1, osa 1
Kunnan varautuminen, Kempele pilotti I
Kouluttajakoulutus 1
Reserviläisjohtaja 1, osa 2
Kouluttajakoulutus 1 (naiset)
Protokollakurssi
Taisteluensiavun (TSTEA) kouluttajakoulutus 1
Kunnan varautuminen, Kempele pilotti II
Sissiharjoitus
Ammuntapäivä naisille
Suksipartio Sujakka
Harjoitusviikonloppu
1. Taistelu rakennetulla alueella -kurssi
2. Kurssivääpeli-kurssi
3. Taisteluensiavun (TEA) kouluttajakoulutus 2
Perinnease - cup, SM-karsinta ja piirimestaruuskilpailu
It-kurssi
Kouluttajakoulutus 2
PV:n ajo-oikeus, B-lupa
PAIKP ammunnat 1
Turvallisuus- ja maastoleiri
Ammunnanjohtajakoulutus
Kansallisen Veteraanipäivän tilaisuudet
HIUKKA 2017 -harjoituksen tiedustelu- ja valmistelu
Maastotaidot
Harjoitusviikonloppu
1. Ampuma -kurssi naisille
2. EA 1 -kurssi
3. Kyberturvallisuus -kurssi
Toimintapäivä, reservinupseerit
Peruskoululaisten maanpuolustus ja turvallisuuspäivä
Pohjois-Suomen Erämessut
Nuorisokurssi
SRA -ammunnat, SM-karsinta ja piirimestaruuskilpailut
MAAKK kuntotesti
MAAKK kuntotesti

Paikka

Aika

Hiukkavaara
Kempele
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Kempele
Taivalkoski
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara

14.-15.1.
19.1.
28.-29.1.
4.-5.2.
11.-12.2.
18.2.
24.-26.2.
25.2.
25.-26.2.
8.3.
18.3.
24.-26.3.

Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Taivalkoski
Hiukkavaara
Pohjois-Pohjanmaa
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara

1.-2.4.
1.-2.4.
7.-9.4.
8.4.
8.-9.4.
19.-21.4.
22.-23.4.
27.4.
13.5.
17.-18.5.
19.-21.5

Hiukkavaara
Siikalatva
Oulu
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara

20.5.
23.5.
25.-28.5.
27.-28.5.
27.-28.5.
30.5.
31.5.

Seuraava Pohjanpoika ilmestyy
2.3.2017

