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Vapaaehtoinen maanpuolustustyö 
on kaikessa monimuotoisuudes-
saan tavattoman palkitsevaa. Koko 
toimintakentän tajuaa oikeastaan 
vasta sitten, kun on nähnyt sen eri 
osien toimivan. Tehty työmäärä on 
valtava ja se koskettaa suurta jouk-
koa ihmisiä. Tekijöitäkin on iso pal-
jon.

Tarkkasilmäinen huomasi, että 
edellisessä kappaleessa toistuivat 
sanat toiminta ja työ. Maanpuolus-
tustyö on viime kädessä työtä, mut-
ta se antaa tekijöilleen paljon. Itse 
asiassa tekemällä ja osallistumalla 
– panemalla itsensä likoon toisten 
puolesta – siitä saa irti kaikkein 
eniten. Onnistumisen kokemuksia 
ei tarvitse etsiskellä.

Mutta.

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö 
tarvitsee koko ajan uusia tekijöitä. 
Suuri järjestökenttä ei voi pelkäs-
tään aktivoitua silloin, kuin heille 
sopii ja kun heille on tehty valmiik-
si jotain. Toki se on se syy, miksi me 
tätä työtä teemme - yhteinen hyvä 
ja kokonaisturvallisuus. Mutta uu-
sia tekijöitä tarvitaan.

Osa yhdistysten aktiiveista siirtyy 
luonnollisen urapolun myötä mui-
hin maanpuolustustyön tehtäviin, 
ja silloin pitää löytyä tuoreita voi-
mia ja ideoita, että perustyö jatkuu 
ja kehittyy. Olemme kuitenkin re-
serviläisiä ja monet vielä reservin 
johtajia. Ei sellaiselta joukolta voi 
eikä saa odottaa, että heitä pitää 
opastaa kaikkeen kädestä pitäen ja 
tehdä pilkuntarkka kalustoluettelo 
yksinkertaisimmistakin asioista.

Pääkirjoitus

Tarvitaan aloitteellisia ja halukkai-
ta ihmisiä tekemään ja kantamaan 
vastuuta. Vaikka kyse onkin vapaa-
ehtoistyöstä, eivät sen toiminnot 
voi olla muutaman kymmenen ih-
misen käsissä maakunnassa, jossa 
on yli 410 000 asukasta.

Suuri kiitos teille kaikille, jotka taas 
tämän puolivuosikkaan olette jak-
saneet olla mukana maanpuolus-
tustyössä itseänne säästelemättä. 
Teidän avullanne olemme Poh-
jois-Pohjanmaalla nyt hyvässä is-
kussa.

Huilataan kesä tai ainakin osa sii-
tä. Syksyllä alkavat uudet haasteet, 
joista tärkeimpänä Nuku rauhassa 
-suurtapahtuma Oulun torilla 25.-
26.8. Torilla tavataan!

SAMPO PUOSKARI
PUHEENJOHTAJA
POHJOIS-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI
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Osaamista HIUKKA 2017 
-harjoituksen hengessä

TEKSTI JA KUVAT: SEIJA ARGILLANDER

Aurinko pAistoi jA sää suosi 
hArjoitustA



HIUKKA 2017 -harjoitus oli Maan-
puolustuskoulutusyhdistys MPK:n 
Oulun koulutuspaikan suurinhar-
joitus. Harjoitus on Puolustusvoi-
mien tilaama ja MPK:n organisoima 
maanpuolustuksellinen jokavuo-
tinen taidonnäyte. Puolustusvoi-
mien edustaja majuri Mika Niemi 
lausui harjoitukseen osallistujille 
videotervehdyksessä, että Puolus-
tusvoimat saivat mitä tilasivatkin 
eli hyvää sotilaallista koulutusta 
sodanajan joukoilleen sekä oli huo-
mioinut, että harjoituksiin osallis-
tuneet reserviläiset olivat erittäin 
motivoituneita. Kiitos kuuluu kaikil-
le osallistuneille, niin kurssilaisille, 
kouluttajille, kuin harjoituksen joh-
dollekin. Ja jatkoa on varmasti tu-
lossa. ”Tervetuloa seuraaviin

harjoituksiin!” -sanoihin päätti ma-
juri Mika Niemi viestinsä.

HIUKKA 2017 -harjoituksen 
rakentuminen

HIUKKA 2017 harjoitusten johtaja-
na toimi Janne Kalinainen sekä va-
rajohtaja Hanna Kela.

Puolustusvoimat tilasivat MPK:lta 
koulutuspaketin ja työ harjoituksen 
osalta aloitettiin syksyllä 2016. Ko-
koukset Puolustusvoimien edusta-
jien kanssa aiheen tiimoilta pidet-
tiin joulukuussa 2016.

Hanna Kela täsmentää harjoituk-
sen rekentumista näin: ”Näissä 9.-
11.2017 pidetyissä HIUKKA
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2017 -harjoituksesta pidettiin 9 eri 
kurssia sekä johtoryhmätyöskente-
ly omanansa eli yhteensä 10 omaa 
konseptia, jotka synkronisoitiin 
yhteen yhden viikonlopun aikana. 
Kouluttajia tuli Helsingistä saakka 
sekä osallistujia muun muassa Tam-
pereelta, Porista, Ilmajoelta, Kajaa-
nista, Rovaniemeltä, Kuusamosta, ja 
tietysti Oulun suuralueelta eli har-
joitus oli kansallinen voimanpon-
nistus.”.

hArjoitusten ohjelmA oli tii-
vis, muttA luppoAikAAkin oli.

HIUKKA 2017 -harjoituksen kurssit

– Esikuntakurssi 
– Perustamiskurssi 

– Maakuntakomppaniakurssi 
– Sotilaspoliisikurssi 

– Tiedustelukurssi 
– Taisteluensiapukurssi 
– Kenttämuonituskurssi 

– Kanttiinikurssi 
– Esikunta- ja viestikomppaniakurssi 

– Johtokurssi



Henkilökuva:  
Varajohtaja Hanna Kela

Hanna Kela kertoi toimineensa en-
simmäistä kertaa harjoituksen va-
rajohtajana. Kela on toiminut aiem-
pina vuosina muun muassa HIUKKA 
-harjoituksissa kurssinjohtajana 
ja kouluttajana. Kenttäkokemusta 
Kelalta löytyy siis monien vuosien 
takaa, joten siirtyminen kentältä 
HIUKKA 2017 -harjoitusten johto-
tehtäviin olikin luonnollinen jat-
kumo. Kela kokeekin tärkeänä nk. 
hiljaisen tiedon siirtämisen eteen-
päin. Opitun ja hyväksi koetun tie-
don siirtäminen kouluttajille sekä 
heidän kauttansa koulutettaville on 
hänen mukaansa toimiva toimin-
tatapa. Tiedon ja taidon omaehtoi-
sella kehittämisellä ja nk. hiljaisen 
tiedon jakamisella taataan koulut-
tajaverkoston osaamisen ja sen ke-
hittäminen, täsmentää Kela.

Harjoitusten organisointi on kuin 
projektinhallintaa, jossa jokainen 
osa-alue synkonisoidaan yhteen, 
jatkaa Kela. HIUKKA 2017 -harjoi-
tusprosessia ei tarvinnut aloittaa 
tyhjästä sillä HIUKKA -nimellä toi-
mineita harjoituksia on vedetty lä-
hes 10 vuotta. MPK on siis raken-
tanut hyvän pohjan, toteaa Kela. 
MPK:lla on levenevät hartijat, jotka 
kestävät Puolustusvoimien tilaamat 
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koulutukset ja harjoitukset jatkos-
sakin, vakuutta Kela.

Minikoon pataljoona

Olen joskus sanonut, että täällä 
Hiukkavaarassa on kaikki tarvittavat 
elementit olemassa: Olemme kuin 
pieni pataljoona!”, Hanna Kela ker-
too hymyillen ja jatkaa: On muun 
muassa kenttämuonitusta, taiste-
luensiapua, sotilaspoliisi ja tiedus-
telukurssia. Kurssit tukevat toisiaan, 
joten harjoituksiin osallistuneilla 
on mahdollisuus kokeilla eri kurs-
seja. Näin koulutettavat oppivat 
huomaamaan miten ja miksi toimi-
taan kentällä niin kuin toimitaan. 

Ryhmäytyminen on yksi harjoitus-
ten päätavoite. Tavoitteena on, että 
joukot kokevat ryhmänsä omanaan 
ja toiminnan käynnistyttyä joukko 
on yhtenäinen tietäen tavoitteensa.

Hanna Kelan henkilökohtaiset 
tavoitteet

Hanna Kela on arvoltaan vääpeli ja 
toimi HIUKKA 2017 -harjoituksen 
varajohtajana. Hän toimii siviilissä 
urakordinaattorina. Kela kertoo tu-
levansa harjoituksiin aina oppiak-
seen jotain uutta. Hän on toiminut 
aiemmin kurssinjohtajana ja kou-
luttajana, ja nyt harjoitusten vara-
johtajana, mutta uskoo jatkossa voi-

vansa osallistua harjoituksiin jopa 
kurssilaisena. Kurssit on osattu jo 
nyt rakentaa niin, että eri kursseille 
voi osallistua, vaikka koulutuspoh-
jaa on paljon joltain muulta alueel-
ta jo olemassa. Kela uskoo, että 
vuosien saatossa Puolustusvoimien 
tilaamissa koulutuksissa tulee esiin 
aina jotain uutta ja opittavaa, joka 
herättää kiinnostusta myös Kelassa.

Kysyttäessä tulevaisuuden tavoit-
teista maanpuolustuksen osalta, 
Kela vastaa: ”Voisin toimia valta-
kunnan tason kouluttajana, mutta 
myös koulutettavana. En kuiten-
kaan kaipaa ulkomaille vaan Suomi 
riittää mainiosti.”.

hArjoituksen vArAjohtAjA 
hAnnA kelA esittelee kAsi-lAit-
teiden tuloksiA. mielenkiinto

ryhmä- jA henkilökohtAiseen 
tulokseen oli suuri.
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Ylennystilaisuus   
Raahessa

TEKSTI: SAMPO PUOSKARI 
KUVAT: MEDIATIIMI/PUOLUSTUSVOIMAT

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston juhlallinen ylennystilaisuus pidettiin Raahessa 
Raahesalissa 1.6. Tilaisuuden kruunasi Lapin sotilassoittokunnan upea Marskin päivä -konsertti. 
Mannerheimin syntymästä tuli kuluneeksi 150 vuotta, mitä ei julkisuudessa kumma kyllä liiem-
min noteerattu.

Tasavallan presidentti on ylentä-
nyt Puolustusvoimain lippujuhlan 
päivänä 4. kesäkuuta 2017 seuraavat 
henkilöt reservissä:

Majuriksi: 
Hänninen Juha Pekka, Oulu 
Kajula Kari Juhani, Oulu 
Pekkala Juha Tapani, Oulu

Kapteeniksi: 
Airaksinen Olli Ilmari, Oulu 
Bergman Petri Juhani, Oulu 
Katila Sami Mikael, Kempele 
Lahtinen Miika Samuli, Oulu 
Lomu Mika Samuli, Raahe 
Makkonen Erkki Tapio, Kempele 
Mattila Sami Petteri, Oulu 
Moilanen Risto Markus, Oulu 
Myllymäki Juha Matti, Oulu 
Nieminen Tero Tyko Wilhelm, Oulu 
Oikarainen Jari Antero, Kuusamo 
Pekkala Juha Matti, Oulu 

Ruismäki Anssi Sakari, Oulu 
Viitamäki Marko Tapio, Oulu.

Lääkintäkapteeniksi:  
Ylitalo Kari Valtteri, Oulu.

Yliluutnantiksi:  
Galla Heikki Kalervo, Oulu 
Haikola Matti Erkki, Kempele 
Hanni Teemu Pekka Samuel, Kempele 
Harjuniemi Janne Matias, Kempele 
Heikkinen Marko Tapani, Oulu 
Jaakkola Ville Antti Olavi, Oulu 
Kaan Mikko Antero, Oulu 
Karsikas Jouni Juhani, Oulu 
Leipälä Pasi Samuli, Oulu 
Ohukainen Pauli Juhani, Oulu 
Perätalo Esa Tapio, Oulu 
Pinola Jussi Antti Mikael, Kempele 
Sarkkinen Mikko Tapani, Oulu 
Teppola Rauno Olavi, Kempele 
Väyrynen Jouni Tapio, Sotkamo. 
 



TEKSTI: SAMPO PUOSKARI 
KUVAT: MEDIATIIMI/PUOLUSTUSVOIMAT

Yliluutnantiksi (ME):  
Anunti Kari Henry, Oulu. 
 
Teknikkoyliluutnantiksi:  
Tuisku Teemu Antero, Oulu.

Luutnantiksi:  
Bräysy Matti Johannes, Oulu 
Hautakoski Ari Mika, Oulu 
Junnila Kalle Samuli, Liminka 
Kallio Jussi Veikko, Oulu 
Koskimäki Juho Oskari, Oulu 
Kouva Ari Pekka, Oulu 
Matikainen Jami Juhani Kristian, Oulu 
Mehtälä Samuel Jaakko Viljami, Oulu 

Mäkeläinen Timo Matti, Oulu 
Niemelä Pekka Juhani, Oulu 
Paananen Tero Tapani, Kempele 
Pohjolainen Lauri Jouni Juhani, Oulu 
Suutari Mikko Matias, Oulu 
Syri Ossi Petteri, Tyrnävä 
Tauriainen Kimmo Tapani, Kajaani 
Torppa Juuso Paavo Johannes, Oulu 
Tuukkanen Aatu Oskari Kempele 
Ylitalo Antti Pentti, Lumijoki.

Lääkintäluutnantiksi:  
Jounela Lauri Markus, Oulu

rAAhesAli tArjosi hienon ympäristön Aluetoimiston 
ylennystilAisuudelle.
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Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alue-
toimiston päällikkö everstiluutnantti 
Mika Seppä on ylentänyt reservissä 
seuraavat aliupseerit ja miehistön 
jäsenet:   
 
Sotilasmestariksi:  
Pulkkinen Timo Tapani, Oulu.

Vääpeliksi:  
Anttila Veli-Pekka, Oulainen 
Ojala Marko Ilmari, Pudasjärvi 
Virkkala Hannu Mikael, Oulu.

Ylikersantiksi:  
Appel Aleksi Sebastian, Oulu 
Elsilä Ulla Irene, Oulu 
Finning Iikka Ahti Ilari, Oulu 
Heikkilä Ulla Leena Katriina, Oulu 
Huossa Henri Jarmo Vilhelm, Oulu 
Junkkari Vesa Jukka Ilari, Kuusamo 
Kiianmies Eero Johannes, Oulu

Koivula Jarmo Mika Oskari, Pyhäjoki 
Kukkonen Jaakko Matti Henrik, Oulu 
Myllylä Petri Olavi, Liminka 
Nilsson Niko Aleksi, Oulu 
Pajunen Aarni Väinö Nikolas, Oulu 
Rinne Janne Samuli, Oulu 
Ronkainen Jouni Antero, Kuusamo 
Sainio Sami Erik, Oulu 

Säkkinen Ilkka Pellervo, Oulu 
Tuomaala Erkki Juhani, Raahe.

Kersantiksi:  
Ervasti Jari Sakari, Tyrnävä 
Halkola Niko Cristian, Oulu 
Hiitola Miikka Johannes, Pyhäjoki 
Huhtala Pekka Juhani, Oulu 
Hämeenaho Jaakko Joona Juhani, Oulu 
Isola Hannu Pekka Samuli, Kempele 
Joensuu Juho Petteri, Raahe 
Junttila Eero Timo Juhani, Oulu 
Kaipainen Paulus Otto Wilhelm, Oulu 
Kemppainen Henri Olli Aleksi, Oulu 
Ketonen Juuso Armas Rafael, Oulu 
Kimpimäki Saku Iisakki, Oulu 
Kivioja Joonas Jari Matias, Oulu 
Kostet Saku Antero, Kajaani 
Kumpuniemi Jarmo Matias, Oulu 
Körkkö Markus Tapani, Muhos 
Lepoluoto Altti Jasu Johannes, Raahe 
Liikka Jussi Tapani, Oulu 
Lämsä Tommi Johannes, Oulu 
Mäkelä Vesamatti, Oulu 
Mämmi Samuli Miikka Taneli, Oulu 
Rauhala Markku Johannes, Oulu 
Repo Olli-Pekka, Oulu 
Ruokanen Aki Evert Nikolai, Oulu 
Sarkkinen Jani Petteri Kristian, Oulu 
Sarlin Juha Antero, Liminka 
Sääskilahti Timo Juhani, Ii

Ylennystilaisuus   
Raahessa



Alikersantiksi:  
Anias Henri Antti Kalervo, Kempele 
Hyväri Anssi Matti, Raahe 
Korhonen Ville Aku Santeri, Oulu 
Nyyssölä Antti Tapani, Haapajärvi 
Yli-Tainio Tommi Henrik, Oulu.

Korpraaliksi: 
Halme Jarmo Anton, Oulu 
Hankala Jari Johannes, Oulu 
Hattara Harri Tapani, Oulu 
Hautajoki Tero Tuomas Tapani, Oulu 
Hietamäki Jukka Petteri, Sievi 
Hillukkala Jukka Sakari, Oulu 
Huusko Pauli Joseph, Oulu 
Karjalainen Heikki Antero, Oulu 
Kettunen Aki Henrik, Kuhmo 
Korpela Risto Juhani, Oulu 
Kuusela Janne Ilpo Sakari, Oulu 
Lampela Antti Ilmari, Oulu 
Lenkkeri Mikko Matias, Oulu 
Löytynoja Antti Esa, Oulu 
Malmberg Kalle Johannes, Oulu 
Noronen Tuomas Olavi, Oulu 
Ohenoja Juha-Pekka Aleksi, Oulu 
Ojala Marko Juhani, Oulu 
Pitkänen Marko Petteri, Oulu 
Pohjanvesi Tero Tapio, Oulu 
Päkkilä Hannu Ilmari, Oulu 
Rautakoski Juha Matias, Kempele 
Riihijärvi Jarmo Olavi, Oulu 
Sarsila Kari Kalle Tapani, Oulu 
Saukko Matti Olavi, Oulu 
Soronen Jukka Tapani, Oulu 
Tauriainen Tuomo Erkki Antero, Oulu 
Tolonen Harri Henrik, Oulu 
Välimaa Arto Tapani, Oulu

soittokunnAn päällikkökApel-
limestAri juhA ketolA tulkitsi 
koskettAvAsti moniA eri tyylisiä 
lAulujA.
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Massatapahtuman huolto    
on ennakoinnin ja yhteistyön summa

TEKSTI:  
JANNE KALINAINEN , HUOLLON SUURVIIKONLOPUN JOHTAJA
HANNA KELA , HUOLLON SUURVIIKONLOPUN VARAJOHTAJA

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
harrastaminen on parhaimmillaan 
kun poikkeusolojen kouluttautu-
mistarve ja ajankohtaisten tapahtu-
minen aito huoltotarve kohtaavat. 
Nordic Student Singers’ Summit 
(NSSS) on kolmen vuoden välein 
toteutettava yhteispohjoismainen 
opiskelijakuorotapahtuma. Kuoro-
festivaalit järjestettiin toukokuussa 
Oulussa Raksilan alueella. Kuorota-
pahtumaan osallistui yli 1100 hen-
kilöä, viidestä eri maasta. 

Näin suuren tapahtuman järjeste-
ly tapahtuu talkoovoimin. Huollon 
osalta yhteistyökumppaniksi pyy-
dettiin jo varhaisessa vaiheessa 
Maanpuolustuskoulutusyhdistystä 
(MPK), joka valtakunnallisena ko-
konaisturvallisuuden kouluttajana 
toimii myös poikkeusolojen koulut-
tajana. 

MPK:n Pohjois-Suomen maanpuo-
lustuspiirin Oulun koulutuspaikalla 
on monipuolinen kouluttajaverkos-

to ja mahdollisuus toteuttaa huol-
lon kursseja, joilla on mahdollista 
sekä harjoittaa poikkeusolo-osaa-
mista että samalla auttaa kuorota-
pahtuman toteuttamisessa. Laajim-
millaan kursseja oli alkuvaiheessa 
suunnitteilla jopa kolme, mutta käy-
tännön syistä lopulta toteutettiin 
yksi 50 hengen Massatapahtuman 
huoltotoimintakurssi. NSSS:n festi-
vaalijohtaja Janne Kalinainen toimi 
MPK:n harjoitusviikonlopun joh-
tajana yhdessä varajohtaja Hanna 
Kelan kanssa. Varsinaisesta kenttä-
työstä ja suunnittelusta vastasivat 
kurssin johtaja Antti Juujärvi Oulun 
Sotilaskotiyhdistys ry:stä (OulSky), 
kurssin varajohtaja Jari Pyykönen 
Vääpelikilta ry:stä ja kurssivääpe-
li Maija-Liisa Ahtiainen (OulSky) 
yhdessä neljän muun kouluttajan 
kanssa. Yhteisen sävelen löyty-
minen kurssin läpiviemisessä oli 
selkeää, koska avainhenkilöillä oli 
taustalla pitkä kokemus huollon 
järjestelyistä maanpuolustusjärjes-
töissä, huollon reservissä sekä har-

joitusten suunnittelusta ja johtami-
sesta. MPK:n erilaiset harjoitukset 
ja kurssit ovat hioneet huollon 
osaamista mutta myös auttaneet 
toimijoita verkostoitumaan keske-
nään. Tutussa, osaavassa porukassa 
on helppo toimia.



mpk yhdistää toiminnAssAAn 
eri mAAnpuolustustoimijAt 
erinomAisellA tAvAllA.  
kuvA: tero järvelin (mpk).

mAssAtApAhtumAn huoltokurs-
sille osAllistui 50 AktiivistA 
kurssilAistA. ouluhAllillA 
otettuun kurssikuvAAn ehti 
mukAAn vAin osA viikonlopun 
toimijoistA.  
kuvA: hAnnA kelA.

tuman muonituslinjastojen perus-
tamisesta ja toiminnasta Raksilan 
alueella. Suuren kokoluokan muo-
nitusharjoitus vastaa monilta osin 
poikkeusolojen huoltotilannetta. 
Koulutussisältönä olivat mm. poik-
keusolojen elintarvikehygienia, 
suurten joukkojen hallinta ja lin-
jastojen käyttö. Kurssilla kouluttau-
duttiin suurtapahtumien huollon 
ja muonituksen suunnitteluun, yh-
teistyöhön sekä toteutukseen.

Jo varhaisessa vaiheessa suunnit-
telua oli selvää, että toteutuksessa 
tarvittaisiin Oulun Sotilaskotiyhdis-
tys ry:n tukea, osaamista suurten 
tapahtumien jakolinjastojen toi-
minnasta sekä Ouluhallin käytettä-
vyyden tuntemusta. Oulun Sotilas-

kotiyhdistys on aktiivisesti mukana 
yhteistyökumppaniensa kanssa eri-
laisissa suurissa tapahtumissa esim. 
Veteraanien rosvopaistitapahtu-
missa. Näissä tilaisuuksissa OulS-
ky:n toimijat saavat hiottua suuriin 
tapahtumiin liittyvää osaamista 
sekä tärkeää lisäoppia järjestelyi-
hin ja yhteistyöhön liittyen.

Vääpelikillan Oulun osastossa on 
monipuolista huollon osaamista 
mm. kenttämuonituksesta, lääkin-
tähuollosta ja kuljetuksista. Pieni-
kokoinen Oulun osasto on ollut toi-
minnassa vasta toista vuotta, mutta 
erilaisissa huollon koulutuksissa 
on käyty jo aktiivisesti keräämässä 
huollon osaamista ja toimittu aktii-
visesti erilaisten MPK -kurssien ja 

MPK:n kurssi toi yhteen toistaan 
täydentävää koulutusosaamista 
Vääpelikillan ja Oulun Sotilasko-
tiyhdistyksen kouluttajien yhdis-
täessään osaamisensa. Massata-
pahtuman huoltotoimintakurssi 
vastasi viikonlopun aikana tapah-
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tapahtumien kouluttaja- ja huolto-
resurssina. Massatapahtuman huol-
tokurssille Vääpelikillasta saatiin 
osaajia niin kouluttamiseen, linjas-
totoimintaan kuin ensiapupäivys-
tykseenkin.  

Huollon suurviikonloppu tarjosi 
erittäin hyvän mahdollisuuden ope-
tella ja kerrata suuren tapahtuman 
järjestämiseen liittyvää valmistelu-
työtä ja varsinkin yhteistoimintaa 
paineen alla, kun tilanne on pääl-
lä. Kurssin kouluttajien rautainen 
osaaminen ja kurssilaisten aikaan-
saava työskentelytapa mahdollisti-
vat tiukassa aikapaineessa sujuvan 
toiminnan. Jokaiselta toimijalta 
löytyi viikonlopun aikana alkupu-
huttelussa perään kuulutettua ”si-
säistä vääpeliä”, joka koostuu joh-
tamisesta, toiminnan ketteryydestä 

ouluhAlli täyttyi upeAs-
tA musiikistA nsss gAA-
lAkonsertissA. kuorot 
ovAt kuvAssA lehterillä. 
Aiemmin päivällä kAtso-
mon pAikAllA oli ruoAn 
jAkolinjAstojA.  
kuvA: ullA liimAtAinen 
(oulun kAmerAseurA ry)

vääpelikillAn oulun 
osAsto vAstAsi lAu-
AntAi-illAn jA yön 
mAkkArAnmyynnistä 
ouluhAllillA. oulun 
perinneherkku ”kärkkä-
ri” oli selkeä juhlAväen 
suosikki.  
kuvA: jussi ensio (oulsky)



ja ennakoinnista. Kurssiviikonlopun 
teemana ollut huollon ennakoiva 
työskentelytapa sopii erinomaises-
ti poikkeusoloihin ja se olikin yksi 
olennaisimmista kurssilaisten ko-
tiin viemisistä.

Huollon suurviikonloppu oli iso, 
neljään päivään paketoitu yhteis-
toimintaponnistus. Monipuolinen 
valmistava koulutus, kahdeksan lin-
jastokokonaisuuden työskentele-
minen sekä erilaisten toimintapaik-
kojen rakentaminen ja purkaminen 
hoidettiin tuttuun Oululaiseen ta-
paan hyvin!

Kurssin saama palaute pohjois-
maisten kuorojen johtajilta ja mat-
kanjohtajilta oli todella positiivista. 
He olivat erittäin otettuja ruokai-

Valmistavassa koulutuksessa koottiin  
muistilista huomioon otettavista asioista:

-Yhteistyö ja viestintä erilaisten toimijoiden kanssa.  
-Ohjeiden kuuntelu ja niiden noudattaminen. 

-Linjaston vastaava ohjeistaa oman väen. 
-Turha hätäily pois! 

-Järkevä ennakointi on huollossa tärkeää. 
-Aikatauluista kiinnipitäminen. 

-Turvallisuus on ykkösasia! 
-Ennakoiva työskentelytapa on PARAS!

yksi linjAsto toimii omAnA itse-
ohjAutuvAnA tiiminä ruoAn jAon 
AjAn. yleiset ohjeet ovAt yhteisiä, 
muttA linjAston sisällä työtehtä-
vät jA vAstuut jAetAAn itse.  
kuvA: liisA hiltulA (oulsky).

lujen sujuvuudesta ja kokonaisjär-
jestelyistä. Upeimman palautteen 
taisivat kuitenkin saada linjastolla 
työskennelleet kurssilaiset, joita 
kuorolaiset kiittivät lounaastaan 
polvillaan serenadia laulaen. Har-
millisesti tätä tilannetta ei ehditty 
ikuistamaan kameralla. 

Kirjallisesti ja yhteisessä päätös-
keskustelussa kootut kurssilais- ja 
kouluttajapalautteet sekä niihin 
kirjatut kehitysideat ovat hyvä 

lähtökohta seuraavien vastaavan 
kaltaisen kurssien kehittämiselle. 
Palautteista oli upea lukea posi-
tiivisesta tekemisestä ja yhteisen 
osaamisen näkymisestä. Kehittä-
miskohdat liittyivät massatapahtu-
mille tyypillisesti pääosin tiedon-
kulun tehostamiseen ja yhteiseen 
viestintään pikatilanteissa. Näistä 
otetaan jälleen oppia ja viilataan 
entistä parempaa ennakoivaa poik-
keusoloissa toimivaa huoltoa.



Virolaisia  
vieraita sissiharjoituksessa

Toiminta alkoi 24.2.2017, jolloin 
otettiin Oulussa vastaan harjoituk-
sen materiaali ja odotettiin illan 
aikana saapuva virolaisosasto pai-
kalle. Virolaiset saapuivat majoittu-
maan Ouluun Hiukkavaaran pavil-
jongille. 

Perjantaiaamuna pakattiin materi-
aali peräkärryyn ja ajoneuvoihin, 
jonka jälkeen aloitettiin siirtymi-
nen harjoitusalueelle Taivalkosken 
Maijanlammelle harjoitusalueelle. 
Sinne saapumisen jälkeen purettiin 
materiaali ajoneuvoista ja aloitettiin 
harjoitus lumikammin valmistelulla. 
Kammiin vaadittavan lumimäärän 
kaivamiseen kului noin tunti.

Monipuolista koulutusta

Tämän jälkeen koulutettiin asekä-
sittelyä ja toimintaa, koska käytet-

TEKSTI JA KUVAT: VISA BJÖRN 
YLILUUTNANTTI (RES)  - HARJOITUKSEN JOHTAJA

tävä ase ei ollut kaikille osallistu-
jille entuudestaan tuttu. Ammunta 
suoritettiin sovellettuna, kolmivai-
heisena ammuntana spol-tauluihin. 
Pistelaskentaa ei erikseen tehty, 
vaan osumat tauluun ratkaisivat. 
Ammunnan jälkeen tarkastettiin 
aseet ja siirryttiin hiihtäen takaisin 
Maijanlammen harjoitusalueelle. 
Perillä koulutettiin Trangian käyttö 
ja valmistettiin lounas.

Ruokailun jälkeen aloitettiin kalus-
tokoulutus, johon sisältyivät kevy-
en kylkimiinan sekä putki- ja kevy-
en viuhkapanoksen ominaisuudet, 
asentaminen, naamiointi sekä eri-
laiset laukaisukeinot kuten veto-, 
sähkö-, r-tulilanka sekä radiosyty-
tys.

Seuraavaksi koulutettiin väijy-
tyksen perusteet. Koulutettavat 
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asensivat miinat ja panokset sekä 
toimivat maaliosastoa vastaan, ir-
tautuivat tuliylläkköpaikalle ja suo-
rittivat seuraavaa vihollista vastaan 
tuliylläkön.

Eksoottista yöpymistä

Illan viimeinen koulutus oli val-
mistaa lumikammi aamupäivällä 
valmisteltuihin paikkoihin, joissa 
halukkaat voisivat yöpyä. Lumikam-
mien valmistus onnistui hyvin: kaik-
ki saivat kammin tehtyä valmiiksi, 
kaikkien kammit pysyivät ehjinä ja 
olivat tarkastuksen jälkeen siinä 
kunnossa, että niissä pystyisi yöpy-
mään. Kammien valmistuttua osal-
listujille oli lämmitetty sauna ja val-
misteltu iltapala.

Halukkaat saivat yöpyä kammeis-
sa, mutta sitä ei kuitenkaan pidetty 
pakollisena, koska saunan jälkeen 
ihon ollessa puhdas, kylmäntunne 
on voimakkaampi, ja osallistujil-
le haluttiin taata hyvä lepo ennen 
lauantain hiihto-osuutta. Muutama 
käytti tilaisuuden hyväksi ja yöpyi 
kammissa.

Pitkä hiihtorupeama

Lauantaiaamuna hiihdon rytmitys 
oli noin tunti hiihtoa, jonka jälkeen 
oli tauko. Ensimmäisellä tauolla tar-
kastettiin osallistujien vaatetuksen 
määrä ja vähennettiin tarvittaessa.
Varsinkin tottumattomammilta piti 

poistattaa ylimääräistä vaatetta, 
mikä oli odotettavissakin.

Hiihdossa ei käytetty hyväksi val-
miita latuja, ja hiihtovauhtina pidet-
tiin 2-3km/h joka osoittautui um-
pihangessa matkavauhdiksi, jossa 

kaikki pysyivät mukana. Virolaisten 
hiihtokokemuksen ollessa vähäi-
sempi ei suurempaa matkavauhtia 
olisi ollut mahdollista pitää. 

Suurin osa osallistujista, vieraat 
mukaan lukien hallitsivat hiihtämi-
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hiihdon ajan, vaikka harjoituksen 
rasittavuus alkoi loppuvaiheessa jo 
hieman näkyä. Kylmettymisiä ei ta-
pahtunut. 

Turvallisesti kotiin

Hiihto-osuuden jälkeen vierailta 
kerättiin jaetut varusteet, lämmi-
tettiin sauna, paistettiin makkaraa 
ja tehtiin lämmin ruoka. Osallistujat 
olivatkin aika nälkäisiä tässä vai-
heessa.

Virolaisten piti lähteä kotimatkalle 
sunnuntaiaamuna kello 5.00. Heil-
lä oli mukana kuljettaja, joka ei 
osallistunut hiihtoon, vaan odotti 
autossa majoituksen ulkopuolella 
hiihto-osuuden ajan. 

Muiden osallistujien voimin aloi-
tettiin harjoituksen purku sekä va-
rusteiden pakkaus ja siivoaminen. 
Takaisin Oulussa olimme hyvissä 
ajoin päivällä, jossa palautettiin va-
rusteet, huollettiin aseet ja päätet-
tiin harjoitus.

sen riittävän hyvin, vaikka matka-
vauhtiin vaikuttivat tietysti myös 
kohtuulliset korkeuserot. Hiihto 
kesti kaikkineen noin 13 tuntia, jon-
ka aikana pidettiin jatkuvasti huolta 
osallistujien tilasta. Hiihdon aikana 
pidettiin useita rasteja eri aiheista, 
kuten tulenjohto, kylmissä olosuh-
teissa toimiminen, ansojen teko, 
solmujen teko ja suksilla tehtävät 
harhautukset. 

Lähes kaikki osallistujat pysyivät 
kohtuullisen hyväkuntoisina koko 



Nyt on alueen suurin reserviläis-
ten voimainponnistus takana, kun 
Hiukka 2017 on pidetty. On hienoa 
jälleen huomata, kuinka suuri on re-
serviläisaktiivien sydän ja se sykkii 
maanpuolustuksen hyväksi. Hiuk-
ka-harjoitus vaatii joka vuosi sa-
tojen tuntien panostuksen kevään 
aikana kurssien suunnittelussa ja 
valmistelussa. Harjoitus on hyvä 
paikka tavata tuttuja vuosien var-
relta, vaihtaa kuulumisia ja tehdä 
tuttavuutta uusien aktiivien kanssa. 

Suuri osa harjoituksen kouluttajista 
on mukana vuodesta toiseen ja se 
helpottaa varmasti harjoituksen on-
nistunutta läpivientiä. Yhteishenki 
meidän reserviläisten kesken on 

todella aistittavissa ja on melkein-
pä käsin kosketeltavaa. Kun puem-
me päälle 05-maastoasun, olemme 
kuin samaa perhettä ja tulee todel-
lakin mieleen varusmiesajat, jolloin 
riippumatta siviilitaustasta olimme 
samaa joukkoa.

Kaikessa reserviläistoiminnassa 
on se innokas aktiivien työpanos 
suuressa roolissa, että toimintaa 
voidaan kehittää entistä enemmän 
jäsenistöä palvelevaksi. Kaikilla 
meillä on sama intohimoinen ote 
maanpuolustustyöhön ja se ei ole 
pelkästään sitä upseerihenkeä vaan 
kaikki sotilasarvosta riippumat-
ta ja kelloon katsomatta teemme 
runsaasti talkootunteja yhteisen 

päämäärän eteen. Yhteinen tavoit-
teemme on saada entistä enemmän 
meitä maanpuolustustyön harras-
tajia yhteisen tekemisen piiriin ja 
kiinni hyvään harrastukseen sekä 
aktivoida nykyisiä jäseniämme. 

Kerhomme toiminta jatkuu vireänä 
läpi kesän ammuntojen ja kilpailu-
jen merkeissä. Syksyksi on suun-
nitelmissa runsaasti aktiviteetteja 
Vänrikkipäivän lisäksi mm. jäsenil-
toja. Toiminnan lomassa on mukava 
piipahtaa välillä luonnon helmas-
sa Upseerimaja Rokulissa, joka on 
saatu entistä ehompaan kuntoon 
lukuisten talkootuntien tuloksena. 

Mukavan aurinkoista kesää!

Reserviläishenki

TEKSTI: ARI VUOLTEENAHO 
OULUN RESERVIUPSEERIKERHO 
PUHEENJOHTAJA
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Reserviläisurheiluliitto (Resul) on 
siirtynyt sähköiseen kuntokorttijär-
jestelmään. Jokainen jäsen voi mer-
kitä kuntosuorituksensa sähköiseen 
kuntokorttiin osoitteessa www.re-
sul.fi.

Reserviläisliikunnan yksi keskeinen 
tehtävä on ylläpitää ja kehittää jä-
senistönsä maanpuolustustaitoja. 
Maanpuolustustaitoihin kuulu-
vat fyysinen kunto ja kenttätaidot. 
Kenttätaitoja ovat suunnistus-, am-

Puheenjohtaja  
ARI  VUOLTEENAHO  
p. 044 5446202 
 
Varapuheenjohtaja  
JARMO KORHONEN  
p. 050 3306579 
 
Sihteeri  
ESKO JUNNO  
p. 050 4477777 
 

Talousupseeri  
MARKKU HENTILÄ  
p. 040 5017 699 
 
Harjoitusupseeri  
MIKA KIVELÄ  
p. 050 3869333 
 
Ampumaupseeri  
SAMPO MATTILA  
p. 040 5373211 

Urheilu-upseeri  
JUHO LEIKAS  
p. 044 2901995 
 
Kerhoupseeri  
ANE AHNGER  
p. 040 5561130 
 
Lippu-upseeri  
JARI  MALJANEN  
p. 0500 694854 

Nuoriso- ja jäsenupseeri  
TUOMAS LIPPONEN  
p. 041 4627740 
 
Majaupseeri  
PETTERI  NÄRÄ  
p. 040 7174487

 
 
 
 

Hallitus 2017

Sähköpostiosoitteet  
ovat muotoa:  
etunimi.sukunimi@oruk.fi

puma-, kartanluku-, tulenjohto-, 
johtamis- ja vaellustaidot.

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

Viisi eniten kuntopisteitä kerännyt-
tä palkitaan vuosittain kevätkoko-
uksen yhteydessä. Lisäksi 5 kertaa 
yli 150 pistettä 

keränneet palkitaan mestariluokan 
mitalilla ja 15 kertaa yli 150 pis-
tettä keränneet suurmestariluokan 
mitalilla.

Kerhon kotisivuilta löydät myös 
erinäisiä ohjeita kuntoiluun ja kun-
toilun aloittamiseen. Oulun reser-
viläisurheiljoiden vuoden 2017 
kuntokalenterin ja tietoa reservi-
läisurheilusta valtakunnallisesti 
löydät: http://www.oruk.fi/reser-
vilaisurheilu/

Kuntokortti

http://www.resul.fi
http://www.resul.fi
http://www.oruk.fi/reservilaisurheilu/
http://www.oruk.fi/reservilaisurheilu/


Upseerimaja Rokuli   
suurtalkoot ja Rokulin rosvopaisti

Majan kesäkausi avattiin reippais-
sa merkeissä. Rokulin suurtalkoi-
siin ja rosvopaistitapahtumaan 
osallistui pitkälti toistakymmentä 
aktiivia 26.5.-28.5. viikonloppuna. 
Tapahtumakokonaisuus oli samalla 
MPK-kurssi yöpymisineen.

Varsin tiiviiseen ohjelmaan kuului 
uuden liiterin pystytystyö, uuden 
käymälän asennus ja lukuisa joukko 
muita pienempiä harjoitteita. Suo-
tuisissa sääolosuhteissa rakentami-
nen eteni joutuisasti ja näinpä eh-
dittiin myös nautiskelemaan majan 
tarjoamasta tunnelmasta, hyvästä 
ruoasta ja pehmeistä rantasaunan 
lämmöistä. Uskaliaimmat kävivät 
testaamassa myös Syväjärven tar-
joaman virkisteen.

Aivan kaikkia askareita ei vielä saa-
tu valmiiksi. Nekin, jotka eivät nyt 
päässeet mukaan, voivat lohduttau-
tua luvassa olevilla, tulevilla talkoo-
puhteilla. 

Rokulin Rosvopaisti -tapahtuma oli 
osa viikonlopun kokonaisuutta. Sitä 
vietettiin jo toisena vuonna peräk-
käin. Majan maauunin lämmitys 
aloitettiin jo varhain aamulla yh-
dessä muiden valmisteluiden kans-
sa. Lihat kypsyivät viisi tuntia ja 
nautiskelemaan päästiin sopivasti 
talkootöiden päätteeksi alkuillasta 
lauantaina.  

Tapahtumaviikonloppu oli osallis-
tujien kertoman mukaan erittäin 
onnistunut. Paljon hyödyllistä saa-
tiin tehtyä ja kaikkea tekemistä ryy-
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TEKSTI JA KUVA:   
PETTERI  NÄRÄ 
MAJAUPSEERI - OULUN RESERVIUPSEERIKERHO



ditti hurtti huumori. Voidaan myös 
sanoa Upseerimaja Rokulin näyt-
täytyvän nyt entistä parempana 
paikkana viettää laatuaikaa. Uusi 
kompostoiva puucee tekee majal-
la vierailusta nyt suorastaan ruhti-
naallisen. 

Majamiljööseen kannattaa itse kun-
kin käydä paikan päällä tutustumas-
sa. Kesälle on vielä tilaa. Varaus-
järjestelmä kalentereineen löytyy 
oruk.fi-sivuilta osoitteesta: http://
www.oruk.fi/upseerimaja-roku-
li/varauskalenteri/ .

Maja-asioista pysyy parhaiten pe-
rillä seuraamalla uutisointia Upsee-
rimaja Rokulin Facebook-sivuilla: 
https://www.facebook.com/up-
seerimajarokuli/. 

hArjoituksen ensihoidon vAr-
mistivAt sAirAAnhoitAjA sAri 
rinne jA mpk:n kAttAvA ensiA-
pureppu

http://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/
http://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/
http://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/
https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/
https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/
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Pohjan Maanpuolustuksen 

Tukiyhdistys palkitsi

Alueemme vapaaehtoisen maan-

puolustustyön tukija Pohjan Maan-

puolustuksen Tukiyhdistys palkit-

si Tukikärppä-mitalilla 17.5. kolme 

merkittävää tukijaorganisaation 

edustajaa. Aleksanterinkadun re-

serviläistoimistolla palkittiin toimi-

tusjohtaja Sauli Huikuri Joutsen Me-

diasta, hallituksen puheenjohtaja 

Mikko Keisu Oulun Korusta ja kaup-

paneuvos Timo Levo Oulun Osuus-

pankista.

TEKSTI JA KUVA: SAMPO PUOSKARI



Pohjois-Pohjanmaan  
Ilmatorjuntakillan    
kuulumisia

Killan kolmas varsinainen toimin-
takausi on sujunut hyvin.  Kilta on 
saanut mukaan uusia jäseniä tasai-
sesti ja olemme mukavassa nos-
teessa. Kiltamme pyrkii tulemaan 
esiin enemmän toiminnan ja teke-
misen kautta, mikä onkin herättä-
nyt kiinnostusta myös valtakunnal-
lisesti.

Kiltamme valittiin vuoden 2017 
valtakunnalliseksi ilmatorjuntakil-
laksi ITY:n kevätkokouksessa Ha-
minassa. Saimme haltuun vuodeksi 
NOUSUUN-kiertopalkinnon. Perus-
teina olivat mm. aktiivinen toiminta 
ja ilmatorjunta-aselajin tunnetuksi 
tekeminen ITY:n tarkoitusperiaat-
teiden mukaisesti. 

Kiltamme on erittäin otettu tästä 
kunnianosoituksesta nuorta kiltaa 
kohtaan. Voi siis hyvällä omalla tun-
nolla sanoa, että ajattelu ja tapam-

me toimia on oikeansuuntainen.

Ilmapuolustuskurssi Hiukkavaara

Kiltamme järjesti järjestyksessä 
kolmannen ilmapuolustuskurssin 
MPK:n kanssa Hiukkavaarassa huh-
tikuun alussa.  Kurssin painopiste 
oli tällä kertaa ilmasuojelu ja ilma-
valvontaseloste unohtamatta kui-
tenkaan pääasiaa eli ITKK 12.7 -ko-
nekivääriä. Kurssi oli suunniteltu 
enemmän kalustopainotteiseksi eli 
tekemisen kautta asiat haltuun.

Kurssilla oli 17 henkilöä, mikä oli 
mukava määrä aselajista kiinnos-
tuneita reserviläisiä, joten toimin-
taa riitti kyllä kaikille molempina 
päivinä. Palaute kurssilta oli hyvää 
ja kurssilaiset olivat tyytyväisiä vii-
konlopun tarjontaan. Saimme myös 
arvokasta palautetta kurssin sisäl-
löstä ja ensi vuodeksi olemmekin 

jo alustavasti keskustelleet 12.7-si-
mulaattorin saamiseksi kurssille. 
Tällä saamme lisää todenmukaista 
harjoittelua itkon käyttöön. Kannat-
taa olla tarkkana, kun kurssi tulee 
2018 MPK:n kurssitarjontaan ja il-
moittautua kurssille mukaan. Tämä 
erityisesti niille reserviläisille, joi-
den tehtävään ase kuuluu.

Vielä kiitos kiltaveljellemme Tuo-
mas Lipposelle erittäin hyvin suun-
nitellusta ja johdetusta kurssista.

Lohtaja 2017

Lohtajalla järjestettiin tänä vuon-
na ensimmäinen kaikkien aselajien 
yhteisharjoitus ilmapuolustuksen 
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TEKSTI: JUHA MIKKONEN
PUHEENJOHTAJA, POHJOIS-POHJANMAAN ILMATORJUNTAKILTA



tiimoilta. Tämä IPH117-harjoitus 
siis oli maavoimien, ilmavoimien 
ja merivoimien yhteinen harjoitus, 
jossa ammuttiin kaikkien aselajien 
ilmatorjuntakalustolla.

Saimme mahdollisuuden lähteä 
katsomaan ammuntoja Lohtajalle 
19.5. muiden kiltojen kanssa koo-
tusti. Oulusta lähti kuusi kiltavel-
jeä perjantaina kohti Lohtajan am-
puma-aluetta. Ilma oli sateinen ja 
pelkäsimme, että tuona päivänä ei 
ilma-ammuntoja suoritettaisi.

Perillä sää oli jo selkeämpi, mutta 

samalla nousi sumu mereltä häi-
ritsemään toimintaa. Paikalle tuli 
myös muiden kiltojen jäseniä ja 
suuntasimme esikuntaan harjoituk-
sen esittelytilaisuuteen.

Ilmatorjunnan tarkastaja ev Ari 
Grönroos kävi myös tervehtimässä 
kiltalaisia ja kertomassa uusimpia 
kuulumisia aselajin tiimoilta.

Ohjus esittelyssä

Esittelyn jälkeen pääsimme tutus-
tumaan ITO15-ilmatorjuntaohjuk-
seen sekä kalustorastin että toimin-

tanäytöksen muodossa. Lounaan 
jälkeen viimein pääsimme lähte-
mään ammuntapaikoille ja meidän 
suuntamme olivat ”sergeillä” am-
puvat joukot. Sumu ei vielä ollut 
hälvennyt tarpeeksi, jotta MALE voi-
si lentää, joten saimme kalustoesit-
telyn ja mahdollisuuden tutustua 
12.7 ITKK ja 21ITK61:een.  Pääsim-
me myös mittaavan Crotale-vaunun 
viereen katsomaan tutkalta, kun 
toinen vaunu ampui ohjuksen maa-
likoneeseen.

Viimein sumu hälveni ja kuula lähti 
hiihtämään sekä Sergeillä että itkol-

KUVAT: POHJOIS-POHJANMAAN ILMATORJUNTAKILTA



la kohti maalikonetta.

Eräs kiltaveljemme innostui niin 
paljon sergein ammunoista, että 
ei olisi millään malttanut lähteä 
alueelta pois, vaikka seuraava vie-
railukohde jo odottikin. Tämä on 
sitä omistautumista aselajiin!

Onnistunut vierailu

Seuraavaksi kävimme katsomassa 
MALE-hallilla lennokkeja ja niiden 
valmistelua lentoa varten. Tästä 
vierailukierros jatkui johtopaikal-
le, missä meille esiteltiin JONE, 
JOKE06 ja mittaustutka. Mielenkiin-
toista päivitettyä tietoa tuli paljon. 
Sitten perinteisten sotkun munkki-
kahvien jälkeen pääsimme kotimat-
kalle. 

Uskon, että kaikki mukana olleet 
kiltaveljet olivat tyytyväisisiä, kun 
takana oli toiminnallinen päivä ja 
vaatteissa kordiitin.

Kiltamme on mukana Oulussa elo-
kuun lopulla järjestettävässä Nuku 
rauhassa -tapahtumassa, mis-
sä 21ITK61 on esillä ja meillä on 
osasto maanpuolustusjärjestöjen 
alueella.

Tule käymään osastolla ja liity mu-
kaan toimintaan. Muutkin kuin 
IT-aselajin käyneet ovat tervetullei-
ta.

Pohjois-Pohjanmaan  
Ilmatorjuntakillan    
kuulumisia
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Vuoden 
Reserviupseeri 
Tero Mustapää

TEKSTI JA KUVA: TIMO UUSIMÄKI

Pohjois-Pohjanmaan Reserviup-
seeripiiri on valinnut vuoden 2017 
Reserviupseeriksi haapavetisen 
poliisimies Tero Mustapään. Huo-
mionosoitus myönnetään henki-
lölle, joka on toiminut aktiivisesti 
Reserviupseeriliiton ja Reserviup-
seeripiirin arvojen ja päämäärien 
edistämisessä. 

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) 
on reserviupseerien valmiuksia ke-
hittävä yhteistoimintajärjestö, joka 
vaikuttaa maanpuolustusedellytys-
ten paranemiseen ja tukee valta-
kunnan turvallisuutta. RUL:n tehtä-
vänä on ylläpitää reserviupseerien 
sotilaallisia tietoja, johtajakykyä ja 
valmiuksia sekä toimia reserviup-
seerikerhojen ja niiden jäsenten 

välisenä yhdyssiteenä. RUL on puo-
luepoliittisesti sitoutumaton.

Haapaveden Reserviupseerikerho 
on perustettu 8.10.1956, ja se on 
Suomen Reserviupseeriliiton jä-

senjärjestö. Kerhon puheenjohtaja-
na toimii Tero Mustapää. Haapave-
den Reserviupseerikerho järjestää 
aktiivisesti erilaisia ampumatapah-
tumia, luentoja ja koulutustilai-
suuksia. 

https://www.rul.fi/
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Pohjan Jääkärikilta ry (entinen Poh-
jan Prikaatin Kilta) järjesti jo 23. 
kerran Operaatio Pohjanloimun Kil-
pisjärvellä. Kilta järjesti bussimat-
kan jäsenilleen, meno Kilpisjärvelle 
tiistaina 25.4. ja paluu Ouluun per-
jantaina 28.4.. Keskiviikko 26.4. oli 
perinteinen vapaa hiihtopäivä, jol-
loin matkalle osallistujat nauttivat 
Kaarresuvannon hiihtokeleistä au-
rinkoisessa kevätsäässä. Keskiviik-
kona illalla oli Enontekiön Hetassa 
Lapin sotilassoittokunnan konsertti, 
johon kiltalaiset myös osallistui-
vat. Kiltalaiset majoittuivat Kaarre-
suvannon koululle. Jääkäriprikaati 
oli tuonut Sodankylästä patjoja ja 
muut vuodevaatteet. Jääkäriprikaa-
ti toteutti myös aamu- ja iltapalatar-
joilun koulun keittiöön tukeutuen.  

Kolmen valtakunnan rajapyykillä

Varsinaisena Kansallisena Veteraa-
nipäivänä 27.4. kiltalaiset valmis-
tautuivat siirtymään linja-autokul-

jetuksella ensin Kilpisjärvelle ja 
sitten tuolle historialliselle kolmen 
valtion rajapyykille. Suurin osa kil-
talaisista suoritti matkan, noin 15 
km, hiihtäen. Pohjan Prikaatin Kil-
ta oli järjestänyt moottorikelkoilla 
kuljetuksen mm. kunnioitetuille 
sotiemme veteraaneille. Sää oli 
mitä parhain aurinkoinen kevätsää, 
yöllä oli pakkasta lähes - 10ºC, täs-
tä syystä hanki oli vahvaa ja kesti 
kävellä missä vain. Moottorikelkka- 
kyydissä ei roiskunut vesi, kuten 
monena vuonna on tapahtunut.   

Kansallisena veteraanipäivänä lip-
pu nostettiin salkoon kolmen val-
tion rajapyykillä, kuten kunnioitetut 
veteraanimme tekivät 72 vuotta 
sitten. Tilaisuuden aluksi Lapin len-
nosto suoritti ylilennon klo 12. Li-
punnostajina toimivat Mikko Kork-
ka Lahdesta, hän on mukana olleen 
veteraanin Veikko Korkan poika ja 
upseerikokelas Joonas Heino ko-
toisin Oulusta ja palveluksessa Jää-

käriprikaatista. Juhlapuhujana oli 
Jääkäriprikaatin komentaja evers-
ti Antti Lehtisalo ja kenttähartau-
den piti piispa Samuel Salmi. Oh-
jelmassa oli myös kuoroesitys ja 
perinteisesti Veteraanin iltahuuto 
yhtenä ohjelmanumerona. Säes-
tyksestä vastasi Lapin sotilassoit-
tokunta johtajanaan musiikkimajuri 
Juha Ketola. Kaikki mukana olijat 
varmasti muistavat aiemmilta vuo-
silta simolaisen veteraanin Armas 
Ilvon sooloesityksen Veteraanin il-
tahuudosta, mutta nyt voidaan to-
deta, että ”poissa on veli, himmetä 
ei muisto koskaan saa”. 

Lipunnostotilaisuuteen osallistui 
Pohjan Jääkärikillan jäsenten, yh-
teensä 30 henkilöä, lisäksi suuri 
joukko paikallisia asukkaita Enon-
tekiön kunnasta, mutta myös mat-
kailijoita Suomesta, Ruotsista ja 
Norjasta sekä Jääkäriprikaatista ko-
mentajan eversti Antti Lehtisalon 
johdolla noin 50 upseerikokelasta. 

Operaatio Pohjanloimu   
Kilpisjärvellä

TEKSTI: KILTAVELJET KARI  AHOKAS  JA SEPPO SUHONEN
POHJAN JÄÄKÄRIKILLASTA



TEKSTI: KILTAVELJET KARI  AHOKAS  JA SEPPO SUHONEN
POHJAN JÄÄKÄRIKILLASTA

kielekkeinen leijonAlippu on nostettu sAlkoon kolmen vAltion 
rAjApyykillä, kuten kunnioitetut sotiemme veterAAnit tekivät 
72- vuottA sitten 27.4.1945 sodAn loppumisen merkiksi. 

Arvion mukaan paikalla oli yhteensä 
yli 400 henkilöä, mukana oli kolme 
kunnioitettua sotiemme veteraania. 
Veteraaneista paikalla olivat Veikko 
Korkka Lahdesta. Korkka osallistui 
Lapin sotaan ja käsivarren valtauk-
seen, Hemmi Jaara Oulusta ja Olli 
Kivioja Helsingistä. Jääkäriprikaati 
tarjosi maistavan hernekeittolou-
naan kaikille tapahtumaan osallis-
tuville. Tapahtumaan osallistujat 
antoivat lämpimät kiitokset Pohjan 
Jääkärikillalle, Jääkäriprikaatille, 

Lapin lennostolle, Enontekiön kun-
nalle ja seurakunnalle upeista jär-
jestelyistä ja arvokkaiden perintei-
demme vaalimisesta. Veteraanien 
mukana olo juhlisti tapahtumaa ja 
teki siitä arvokkaan. 

Pohjanloimu tapahtuma jatkuu 
myös ensi vuonna, jolloin majoit-
tuminen toteutetaan Kilpisjärvellä 
uudessa koulurakennuksessa.
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Maanpuolustusta
tukemassa

http://www.laatioark.fi/
http://www.asuntopaletti.fi/
http://www.hotelapollo.fi/
http://www.kuusamonuistin.fi/
http://www.elektrobit.fi/
http://www.hartela.fi/
http://www.antell.fi/
http://www.jes-saneeraus.fi/
http://www.joutsenmedia.fi/
http://www.fennia.fi/
http://www.kemira.com/fi/Sivut/default.aspx
http://www.kesko.fi/
https://www.s-kanava.fi/web/s/koillismaa
http://www.kuusamonevo.fi/
https://www.op.fi/op/op-pohjola-ryhma/op-pohjola-ryhma/osuuspankit/kuusamon-osuuspankki?id=81201&panknro=519407
http://www.lemminkainen.fi/
http://www.marsh.fi/
https://www.op.fi/op?id=81201&panknro=574000
http://www.lasilipponen.fi/
http://wetteri.fi/


https://www.luovi.fi/
http://www.polkky.fi/
http://www.conlog-group.fi/
http://www.polartek.fi/
http://www.porho.fi/
http://www.ruukki.fi/
http://www.lahitapiola.fi/www/yksityisasiakkaat/
http://www.scando.com/
http://www.statiivi.fi/
http://www.graali.fi/
http://www.oulunkoru.fi/sivu/fi/
https://www.s-kanava.fi/web/s/arina
http://www.pohjois-suomenmessut.fi/
http://www.rkt.fi/?lang=fi
http://www.noweco.fi/index.php/fi/yhteystiedot-2/oulu
http://www.silmakulma.net/
http://www.specialkuntoutus.fi/
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Lämmintä kesää
odotellessa

TEKSTI: PASI  VIRTA 
POHJOIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN PIIRIPÄÄLLIKKÖ
POHJOIS-POHJANMAAN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ

Sitä on kohta puoli vuotta pauku-
tettu uudella organisaatiolla Poh-
jois-Suomen maanpuolustuspii-
rissä ja muutoksesta huolimatta 
suunnitellut työt ja vähän ylimää-
räistäkin on saatu tehtyä. Oulun 
koulutuspaikassa kulunut kevät on 
ollut varsin työn täyteinen. Olemme 
yhteistoiminnassa aktiivisten reser-
viläisten kanssa rakentaneet erilai-
sia kursseja. Näistä esimerkkeinä 
voisivat olla reserviläisjohtaja 1, 
taisteluensiavun kouluttajakoulu-
tus, SPOL suojauskurssi, SRA-kurssi, 
kurssivääpelikurssi, MPK:n ammun-
nanjohtajakurssi, PV:n ammunnan-
johtajakurssi, Kuusamon lukion 
turvakurssi ja viikonlopun ammun-
takurssi naisille. Kaikki edellä mai-

nitut kurssit olivat sellaisia, joita ei 
viime vuonna pidetty. Näiden lisäk-
si on tietysti pidetty monta muuta 
jo varsin vakiintunutta kurssia. 

Oulun koulutuspaikan päätapah-
tuma eli HIUKKA 17 onnistui jäl-
leen kerran hyvin, vaikka harjoitus 
siirrettiin perinteiseltä toukokuun 
puolen välin viikonlopulta kesä-
kuun puolelle. Syynä siirtoon oli 
PV:n suuret harjoitukset Rovajärvel-
lä samoihin aikoihin. Todennäköi-
sesti ensi vuonnakin HIUKKA tullee 
olemaan kesäkuussa. 

HIUKKA 17 osallistuneet noin 250 
vapaaehtoista antoivat palauttee-
na harjoituksesta kokonaiskeskiar-

vona 4,1 viisiportaisella asteikolla. 
Ensimmäistä kertaa HIUKKA-har-
joituksessa käytössä olleet am-
muntojen Jaster-maalilaitteet ja 
KASI-simulaattorit antoivat reservi-
läisille aivan uusia ja ainutlaatuisia 
kokemuksia. Saatujen palautteiden 
perusteella tulemme jatkossakin 
käyttämään kyseisiä välineitä re-
serviläiskoulutuksessa. Lisäksi MA-
TI-järjestelmän käyttömahdollisuus 
lisäsi esikunnan henkilöstön am-
mattitaitoa merkittävällä tavalla. 

MPK on mukana monissa juhlavuo-
den tapahtumissa eri puolilla Suo-
mea. Oulussa pidetään kokonaistur-
vallisuustapahtuma 25.–26.8.2017 
Oulun torilla samaan aikaan kan-



”Tehdään  
turvallisuutta  

yhdessä”

sainvälisten markkinoiden kanssa. 
Tapahtuma järjestetään tapahtu-
matori-periaatteella, jossa ihmiset 
pääsevät osallistumaan tekemäl-
lä asioita itse. Puolustusvoimien 
osasto on Oulun kirjaston parkki-
paikka-alueella ja muut osallistujat 
hotelli Radisson Blu:n edessä ole-
valla parkkipaikalla. Tapahtuma on 
avoinna molempina päivinä klo 10–
20:een. Tapahtuman avajaiset ovat 
perjantaina 25.8. klo 12.00 alkaen. 
Perjantai on suunnattu nuorisolle 
ja lauantai perheille. Mukana ovat 
maanpuolustusjärjestöt, viranomai-
set ja muut yhteistyökumppanit.

Toivotan teille kaikille lämmintä ja 
rentouttavaa kesää.
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Maanpuolustusjuhla    
Kempeleessä

Maanpuolustusjärjestöjen yhtei-
nen maanpuolustusjuhla pidet-
tiin Kempeleessä Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa 4.6.2017. 
Samassa yhteydessä vietettiin 
Kempele-Oulunsalo Rintamavete-
raanien 50-vuotisjuhlaa ja Kempe-
leen Reserviupseerien 60-vuotis-
juhlaa. Paikalle kokoontui hiukan 
lähes 300 kutsuvierasta ja maan-
puolustushenkistä joukkoa Kem-
peleestä ja lähikuntien alueelta. 
Tilaisuus oli lämmin ja juhlava. 
Kempeleessä on järjestetty jo muu-
taman vuoden ajan maanpuolus-
tusjärjestöjen alueellinen Lippu-
juhlan päivän tilaisuus. Mukana oli 
muutamia kunnioitettuja sotiemme 
veteraaneja.

Puolustusministeri Jussi Niinistö 
tervehti

Juhlatilaisuuden avasi Kempe-
le-Oulunsalo Rintamaveteraanien 

ja Kempeleen Reserviupseerien 
kunniapuheenjohtaja Pentti Mel-
lenius. Tervehdyksen esittivät rin-
tamaveteraanien Oulun piirin pu-
heenjohtaja kunnallisneuvos Onni 
Toljamo sekä Rintamaveteraanilii-
ton toiminnanjohtaja Heikki Karhu.  
Puolustusvoimien ja aluetoimiston 
tervehdyksen esitti Pohjois-Poh-
janmaan ja Kainuun aluetoimiston 
päällikkö everstiluutnantti Mika 
Seppä, Reserviupseeriliiton ja Re-
serviupseeripiirin tervehdyksen 
esitti Reserviupseeriliiton 2. va-
rapuheenjohtaja Sampo Puoskari 
sekä Kempeleen kunnan terveh-
dyksen esitti kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Antti Ollikainen. 
Puolustusministeri Jussi Niinistö 
oli lähettänyt tilaisuuteen onnitte-
lusähkeen, jonka luki Kempeleen 
Reserviupseerikerhon puheenjoh-
taja Timo Uusimäki. Puolustusmi-
nisteri toi esille mm. Kempeleessä 
toteutetun yhteiskunnan poikkeus-

TEKSTI JA KUVAT: SEPPO SUHONEN
POHJOIS-SUOMEN KILTAPIIRI RY:N KUNNIAPUHEENJOHTAJA

juhlAyleisö

olojen varautumisprojektin merkit-
tävänä maanpuolustustyönä. 

Monipuolinen ja kiinnostava  
ohjelma

Juhlan ohjelmassa oli runsaasti mu-
siikkia, esiintyjinä Reserviläiskuoro 



johtajanaan kanttori Jouni Pieti-
läinen. Lisäksi kuulimme nuorten 
kempeleläisten musiikkitaitureiden 
esityksiä: 6-vuotias Lilja Haatainen 
soitti viululla Myrskyluodon Maijan 
ja Metsäkukkia sekä yksinlaulua So-
fia Haapala esittäen Evakon laulun 
sekä yhteisesityksenä Reserviläis-

kuoron kanssa Veteraanin iltahuu-
don. Mahtavia nuoria musiikin tai-
tajia olivat molemmat. 

Professori Kari Alenius piti juhlaesi-
telmän aiheesta, ”Finexit - Venäjän 
imperiumin hajoaminen ja Suomi 
1917”. 

Runsaasti huomionosoituksia

Tilaisuudessa jaettiin lippujuhlan 
päivään liittyviä huomionosoi-
tuksia. Pohjois-Suomen Kiltapii-
rin puheenjohtaja Jari Maljaselle 
luovutettiin Tasavallan presiden-
tin myöntämä Suomen Valkoisen 
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Ruusun Ritarimerkki (SVR R) ja 
Pauli Koposelle myös valtiollinen 
kunniamerkki, Suomen Valkoisen 
Ruusun I luokan mitali kultaristein. 
Reserviläispiirien toiminnanjohtaja 
Markku Holopaiselle luovutettiin 
Sotilasansiomitali. Juha Niemelä ja 
Jari Pakanen saivat Reserviupseeri-
liiton kultaisen ansiomitalin, Marko 
Röntynen Pohjois-Pohjanmaan Re-
servipiirien kultaisen ansiomitalin 
ja Harri Hirvelä piirien hopeisen an-
siomitaleja. Tilaisuudessa palkittiin 
Pohjois-Pohjanmaan vuoden reser-
viupseerina Tero Mustapää ja Poh-

jois-Pohjanmaan vuoden reserviläi-
senä Jarmo Käkelä. Seppo ja Tuula 
Matilaisen lahjoittaman Vuoden 
reserviläinen -patsaan ”Vainolais-
ta vastaan” sai vuodeksi haltuunsa 
Jarmo Käkelä Kuusamosta. Huo-
mionosoituksia saaneiden puolesta 
Jari Maljanen esitti kiitokset. 

Kirkkoherra Kimmo Helomaa lähetti 
yhdessä sotaveteraani Antti Juntti-
lan ja rouva Aune Ansamaan kanssa 
seppelpartion viemään havuseppe-
leen sankarimuistomerkille. Seppe-
leen jatkokuljetuksesta vastasivat 

Timo Uusimäki ja Ilkka Saarenpää.

Tilaisuuden lopuksi julkaistiin Kem-
peleen kunnan 150-vuotis taipa-
leelta laadittu kirja: Kempele-meri 
luovutti helmen. Julkaisutoimikun-
nan puheenjohtaja Timo Still esit-
teli kirjan ja sen tekijät.  

Kiitokset tilaisuuden järjestäjille 
hienosta, lämminhenkisestä ja juh-
lavasta Lippujuhlan päivän alueelli-
sesta maanpuolustusjuhlasta.

Maanpuolustusjuhla    
Kempeleessä

huomionosoituksiA sAAnet 
ryhmäkuvAssA. 



TEKSTI: JUSSI  NIINISTÖ
PUOLUSTUSMINISTERI
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Pohjois-Suomen Tykkimieskilta  
Raatteenmarsilla

TEKSTI JA KUVAT: RAIMO NURMELA

vAlmiinA lähtöön jA rAjAn tArkAstukseen. 
vAs juhAni outilA, jormA kArhumAA, rAimo 
nurmelA, sAkAri rAjAniemi, tAuno sipolA, 
reijo kiirA jA eero puolitAivAl



Tykkimieskillan 8-miehinen ryhmä 
osallistui 27.5.  Raatteenmarssiin 
Raatteessa.

Marssi järjestettiin 20. kerran ja 
kilta on osallistunut 5 kertaa. Tänä 
vuonna marssin pituus oli 22 km 
normaalin 18 km sijasta koska ra-
javyöhykkeen puomilta marssittiin 
ensin rajalle ja käännyttiin takaisin 
20 m:n päästä Venäjän rajapaalusta.

Ennen lähtöä oli vartiotuvan edessä 
tilaisuus, jossa Kuopion piispa Jari 
Jolkkonen pitihartaustilaisuuden ja 
Kainuun rajavartioston komenta-
ja eversti Matti Sarasmaa tervehti 
osanottajia. Sarasmaa kertoi venä-
läisen virkaveljensä vähän ihmetel-
leen kun hän kertoi, että ensi lau-
antaina rajalle marssii 500 henkeä.

Osanottajia oli todella ennätysmää-
rä noin 580 kun aikaisempi ennätys 
oli noin 240. Ilmeisesti Suomi 100 
teema oli vaikuttanut asiaan. Sää 
oli kevääseen nähden kohtuullinen 
lähes 10 astetta ja kylmä tuuli, mut-
ta se ei hyydyttänyt kävelijöiden 
hurttia huumoria.

Matkalla oli kaksi juomapistettä ja 
hernekeitto nautittiin matkan puo-
livälissä.

Tykistö marssi kuten tuliporras 
yleensä joukon jälkipäässä koska 
melkein kaikki me tykkimieskilta-
laiset olemme M-70 sarjaa.Lopuksi 
kaikki saimme veteraanien ojenta-
mana muistomitalit, mikä oli erit-
täin vaikuttava päätös marssille.

jAlkA vielä nousee, mArssi etenee
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Vuoden reserviläinen

Vuoden reserviläiseksi nimetty Kuu-

samon Reserviläisten ylikersantti 

Jarmo Käkelä vastaanotti nimityk-

sen kunniaksi Seppo ja Tuula Mati-

laisen lahjoittaman kiertopalkinnon. 

Patsaan, nimeltään ”Vainolaista vas-

taan” on suunnitellut porilainen tai-

teilija Joel Asikainen vuonna 1960. 

TEKSTI JA KUVA: TOIMITUS
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Vuoden vaihdetta kuvaa yleen-
sä joulun ja uuden vuoden vieton 
seesteisyys ja alkavan vuoden va-
rovainen tunnustelu. Tämän vuo-
den alku oli aluetoimistossanne 
poikkeuksellisempi, kuluvan vuo-
den alkaessa varsin lennokkaasti 
paikallispuolustusharjoituksen val-
mistelujen merkeissä. Tavoitteena 
oli saada hiihtolomaviikolla ajoittu-
va OULU17 harjoitus niin sanotusti 
”pakkaan”, sillä harjoituksen tavoit-
teet olivat kunnianhimoiset. 

Harjoituksen tarkoituksena oli 
kehittää alueellista sotilaspolii-
siharjoitusta koko paikallispuolu-
stuskonseptin käsittäväksi koko-
naisuudeksi. Paikallispuolustus 
perustuu paitsi sotilasorganisaati-
oiden toimintaan myös muiden vi-
ranomaisten ja ympäröivän yhteis-
kunnan toimintaan poikkeusoloissa. 
OULU17 harjoituksessa testattiin ja 
harjoiteltiin näkyvästi viranomais-
yhteistoimintaa sekä tilannekuvan 

luomista myös ympäröivälle yh-
teiskunnalle. OULU17 antoi hyvät 
perusteet jatkoharjoittelulle sekä 
suunnittelulle ja vastaava harjoitus 
toteutetaankin syksyllä Kajaanissa.

Harjoitustilanne alkoi normaaliolo-
jen häiriötilanteesta josta siirryttiin 
tilannekehityksen mukaisesti poik-
keusoloihin. Rakennettu alusta oli 
sellainen, että se tarjosi useille vi-
ranomaisille mahdollisuuden osal-
listua omilla resursseillaan tilantei-
den ratkaisemiseen. 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
aluetoimisto johti harjoitukseen 
liittyen useita joukkojen kertaus-
harjoituksia. Painopisteessä olivat 
joukkojen yhteistoiminta sekä joh-
taminen.

Toimivien joukkojen toimiessa ken-
tällä omissa tehtävissään, järjestet-
tiin eri viranomaisten ja kolmannen 
sektorin edustajien kanssa tilai-

Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun aluetoimiston  
alkuvuoden kuulumisia

TEKSTI: MIKA NIEMI 
MAJURI, POHJOIS-POHJANMAAN JA KAINUUN ALUETOIMISTO
SEKTORIN JOHTAJA



TEKSTI: MIKA NIEMI 
MAJURI, POHJOIS-POHJANMAAN JA KAINUUN ALUETOIMISTO
SEKTORIN JOHTAJA

tehtävään lähdössä.  
kuvA: pv kuvA

suuksia joissa tarkasteltiin kartan 
äärellä monipuolisesti uhkatilan-
teita kunkin päivän teeman mu-
kaisesti. Kaikki harjoitukseen osal-
listuneet tahot olivat kokemaansa 
varsin tyytyväisiä. Kaiken kaikkiaan 
OULU17 toi viranomaisille paljon 
kokemuksia yhteistoiminnasta sekä 
siitä, että yhteistä harjoittelualus-
taa tarvitaan. On muistettava, että 
Puolustusvoimat ei ole ainoa viran-
omainen jolla on velvoite harjoi-
tella poikkeusoloja varten. Paikal-
lispuolustusharjoitukset tarjoavat 
jatkossa alustan harjoittelulle jo-
hon voi liittää erilaisia tilanteita ja 
toiminnallisuuksia.

Aluetoimiston operatiivinen toi-
minta on pitkälle paikallispuolus-
tuksen suunnittelua ja valmistelua. 
Puolustusvoimien harjoitustoimin-
nan tavoitteena on ylläpitää val-
miutta valtakunnan puolustami-
seksi, valmiutta tarvitaan entistä 
nopeammin muuttuvassa turval-
lisuus- ja toimintaympäristössä. 
Kertausharjoitusten resursseja on 
lisätty ja niitä kohdennetaan paino-
pisteisesti kulloinkin kehitettävän 
joukon tai suorituskyvyn koulutta-
miseen. KH määrät eivät kuitenkaan 
riitä kaikkeen tarpeeseen ja mm. 
paikallisjoukkojen koulutuksessa 
tarvitsemmekin tukea. MPK:n soti-
laallisen koulutuksen painopiste on 
paikallisjoukkojen koulutuksessa. 
OULU17 harjoituksessa testattiin ja 
hyväksi havaittiin MPK:n kouluttaji-
en käyttöä ”kovassa” kertausharjoi-
tuksessa ja saadun palautteen sekä 
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havaintojen perusteella toiminta-
mallia tullaan jatkossa hyödyntä-
mään enemmänkin.

Myös järjestöjen ja yksittäisten kan-
salaisten on syytä miettiä omaa val-
miuttaan vastata erilaisiin häiriöti-
lanteisiin. Oman toimintansa lisäksi 
voi valmiutta ja valmiuksia hankkia 
Maanpuolustuskoulutuksen kurs-
sitarjonnasta. MPK on kehittynyt 
ja edelleen kehittyvä organisaatio 
jolla on monipuolinen koulutustar-
jonta.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
aluetoimiston henkilöstössä on ta-
pahtunut vuoden vaihteessa muu-
toksia, uusi päällikkömme evers-
tiluutnantti Mika Seppä aloitti 
tehtävässään 1.1.2017. Everstiluut-
nantti Seppä siirtyi nykyiseen teh-
täväänsä Maavoimien esikunnasta. 

Alueupseerimme kapteeni Leso-
nen luovuttaa tehtävänsä 1.6.2017 
majuri Arto Nurkkalalle joka siirtyy 
vahvuuteemme Jääkäriprikaatista. 
Nurkkala on aikaisemmin palvellut 
Oulussa useita vuosia joten toimi-
alue on hänelle tuttu.

Alueupseerin tehtäväkenttä on 
muuttunut aikaisemmasta. Aiem-
min alueupseeri vastasi joukkojen 
koulutuksen suunnittelusta ja pit-
kälti myös toteutuksesta. Nykyisin 

alueupseeri vastaa myös monesta 
muusta maanpuolustuskenttään 
suuntautuvasta yhteydenpidosta, 
esimerkiksi maanpuolustustyön 
suunnittelusta sekä järjestelyistä 
yhteistoiminnassa järjestöjen kans-
sa.

Alueupseeri kokoaa järjestöjen 
tukitarpeet seuraavalle vuodelle 
helmikuun loppuun mennessä, nii-
tä käsitellään alueellisessa suun-
nitteluryhmässä jossa hyväksytään 
alustavasti seuraavana vuonna to-
teutettavat tapahtumat. Syksyllä 
suunnittelupalaverissa tehdään tar-
kennukset ja asiat hyväksytään Kai-
nuun prikaatin toimintasuunnitel-
maan. Toivommekin lukijakunnalta 
tämän periaatteen ja aikataulutuk-
sen noudattamista jotta tukitar-
peenne tulevat huomioiduksi. 

Suomi 100 vuotta - teema on toi-
minnassamme näkyvästi esillä eri-
laisissa isoissa ja pienemmissä tilai-
suuksissa. Näkyvimmät tilaisuudet 
tulevana kesänä ovat Puolustus-
voimien kesäkiertue konsertti 18.8. 
sekä MPK:n järjestämä ”Nuku Rau-
hassa” tapahtuma 25.–26.8. Kumpi-
kin tilaisuus järjestetään Oulun To-
rirannassa. Lämpimästi tervetuloa!

Toivotan kaikille lukijoille hyvää ja 
turvallista kesää! 

Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun aluetoimiston  
alkuvuoden kuulumisia



pAikAllispuolustus on 
virAnomAisten välistä 
yhteistoimintAA.  
kuvA: pv kuvA
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Reserviläisten   
ampumataitopäivä  
Oulaisissa 

TEKSTI JA KUVAT: ESA HELLMAN



Reserviläisten yhteistoimintae-
limen -Oulaisten Reserviläiset ja 
Reserviupseerikerho- ampuma-
taitopäivää vietettiin Oulaisissa  
lauantaina 6.5.2017. Honkamajan 
ampumaradalla harjoiteltiin am-
pumista erityyppisillä aseilla pis-
tooli- ja kivääriradalla sekä ope-
teltiin turvallista aseenkäsittelyä. 
Ampumataitopäivä oli tarkoitettu 
kaikille reserviläistoiminnasta kiin-

nostuneille henkilöille perheineen. 
Käytettävät aseet ulottuivat käsi-
aseista puoliautomaattikivääreihin. 
Ammuttamisen hoitivat Oulaisten 
Reserviläisten kaksi poliisin jär-
jestämän ampuma-asekouluttaja-
koulutuksen käynyttä henkilöä eli 
Mikko Hyvärinen ja Jyrki Mänttäri. 
Päivän lopuksi vietettiin yhteistä 
aikaa nokipannukahvien ja makka-
ranpaiston lomassa.  

myös nuoriA sAAtiin hArjoitte-
lemAAn AmpumistA. ensi ihmet-
telyn jälkeen suvi sAAreltA 
Ampuminen käy jo mAllikkAAs-
ti. 

pistooliAmpumApAikAllA jyrki 
mänttäri ohjeistAA AmpujiA.
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Tuvan täydeltä kilta-asiaa

Maanpuolustuskiltojen liiton 1. va-

rapuheenjohtaja Marko Patrakka vie-

raili Oulussa 10.5. Useiden eri paikal-

listen kiltojen edustajat saivat kuulla 

Patrakan terveisiä liittotasolta sekä 

hänen suunnitelmiaan tulevaisuuden 

toiminnaksi. Samalla kiltojen edusta-

jat kertoivat maakunnallisia terveisiä 

liiton suuntaan. Keskustelu kävi vilk-

kaana koko illan, mikä kertoi tapah-

tuman olleen tarpeellinen ja onnis-

tunut.

TEKSTI JA KUVA: SAMPO PUOSKARI
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RUL:n piirikierros ja  
Nuku rauhassa 
-seminaari   

Suomen Reserviupseeriliiton piiri-
kierros kävi Pohjois-Pohjanmaalla 
Oulussa 25.4. Liiton puheenjohtaja 
Mikko Halkilahti ja toiminnanjohta-
ja Janne Kosonen toivat liiton ajan-
kohtaiset terveiset eri maanpuolus-
tusjärjestöjen edustajille.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
aluetoimiston tiloissa päällikkö 
Mika Seppä otti delegaation vas-
taan ja keskusteluissa liiton johto 
sai hyvän kuvan alueen aktiivisesta 
järjestöyhteistoiminnasta. Yhteis-
työn todettiin olevan kitkatonta 
myös aluetoimiston ja MPK:n kans-
sa.

Reserviupseeriliiton omia asioita 
ruodittiin sitten Aleksanterinkadun 
toimistolla, jonka jälkeen halukkaat 
siirtyivät Nuku rauhassa -historia-
seminaariin Tiedekeskus Tietomaan 
auditorioon. Seminaarin aiheena 
oli Vapaaehtoisuus turvallisuuden 
takeena. Aihetta käsiteltiin niin 
naisnäkökulmasta kuin Suomen Pu-
naisen Ristin turvapaikkatoiminnan 
kautta. Lisäksi seminaarissa kerrot-
tiin Baltian maiden vapaaehtoises-
ta maanpuolustustyöstä ja Suomen 
maanpuolustuskentästä sotien jäl-
keen.

TEKSTI:  SAMPO PUOSKARI



mpk:n puheenjohtAjA tApio 
peltomäki kertoi seminAArissA 
vApAAehtoisestA mAAnpuolus-
tustoiminnAstA sotien jälkeen 
kuvA: sAmpo puoskAri

pohjois-pohjAnmAAn jA kAi-
nuun Aluetoimiston tApAAmis-
tA isännöin everstiluutnAntti 
mikA seppä 
kuvA: rul

Ari vuolteenAho jA jAri oi-
kArAinen kuuntelevAt, mitä 
mikko hAlkilAhdellA jA jAnne 
kososellA on kerrottAvAA 
kuvA: sAmpo puoskAri
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Haukkaryhmä muistelee

etsinnöissä löytyneitä sotA-
historiAllisiA esineitä.

Torstaina 20.4.2017 Kytökylän Kop-
santalolla vietettiin iltaa Suomi sata 
-hengessä ja sotahistorian äärellä. 
Haapavetisille ja lähialueen histo-
riasta ja isänmaallisuudesta kiin-
nostuneille järjestettiin tilaisuus 
tutustua sotahistoriaan ja rintamal-
le jääneiden palauttamiseen sanka-
rihautoihin kotimaahan.

Tilaisuuteen oli kutsuttu Raahessa 
vuonna 2015 perustetun Haukka-
ryhmän jäseniä kertomaan heidän 

mielenkiintoisesta toiminnasta ja 
etsintäretkistä Venäjälle. Ryhmä on 
perustettu alun perin kahden vel-
jeksen ideana palauttaa oma rin-
tamalla kaatunut eno Venäjältä ta-
kaisin Suomeen. Tämä sotamies oli 
kaatunut taistelussa 1944 Haukka-
vaaran kylällä, Suojärven läheisyy-
dessä.

Haukkaryhmän jäsenet kertoivat 
arvokasta tietoa etsintään olennai-
sesti liittyvistä lupa- ja tullikuvioista 

sekä mittavista järjestelyistä ennen 
matkustamista paikan päälle. Suo-
messa ryhmä hankkii tietoa haas-
tattelemalla veteraaneja, käymällä 
läpi lukuisia arkistoja, tutkimalla 
karttoja ja tietokirjallisuutta. Suo-
messa on laajaa tietotaitoa rinta-
malla kaatuneiden etsintään, josta 
ryhmä on saanut arvokasta tietoa. 

Eno kaatui luoteihin

Perustajaveljekset Kimmo ja Keijo 
Haka-Risku kertoivat oman enon-
sa tarinan. Hän oli ollut kenttävar-
tioasemalla Haukkavaaran kylällä, 
jonne venäläiset olivat hyökänneet. 
Muut suomalaiset olivat selvinneet, 
mutta tämä 19-vuotias sotamies 
oli kaatunut konekiväärin luoteihin 
ylittäessään ruispellolla ollutta kor-
keaa peltoaitaa. Hänet oli haudattu 
kaatumisen jälkeen ruispeltoon ja 
paikalla oli ehditty pitää lyhyt muis-
totilaisuus. Veteraani, jota Haukka-
ryhmä on haastatellut, oli ollut pai-
kalla hautaamassa sotamiestä. Hän 
on kertonut ryhmälle tarkan hauta-
paikan silloisten karttojen ja muis-
tikuvien perusteella. 

TEKSTI JA KUVAT:  TERO MUSTAPÄÄ



Haukkaryhmä muistelee

Sodan päättyessä ko. kylän talot 
oli poltettu venäläisten toimesta 
ja alue on muuttunut muutoinkin 
vuosikymmenten saatossa. Ryhmä-
läiset ovat käyneet useita kertoja 
kesäisin etsimässä paikalle haudat-
tua sotamiestä. Häntä ei ole vielä 
löydetty.

Järjestelmällistä etsintää

Tilaisuudessa tutustuttiin kuvien ja 
paikalta löytyneiden sotaesineiden 
välityksellä etsintätoimintaan. Et-
sintä tehdään lohkottamalla aiem-
min tiedustellut maastonkohdat ja 

tietyt alueet. Lohkot haravoidaan 
metallinpaljastimilla ja kaivetaan 
paljastimen hälyttämät kohdat. 
Kaatuneelle on jäänyt metallinen 
tuntolevy sekä muuta vaatteissa ol-
lutta vähäistä metallia. Nämä anta-
vat hälytyksen etsijälle.

Mikäli alueelta löytyy sotavainaja, 
hänen jäänteet toimitetaan lähei-
seen kirkkoon, josta myöhemmin 
tunnistuksen jälkeen maavaihtona 
kotimaahan omaan sankarihautaan.

Tilaisuus oli mielenkiintoinen ja 
koskettava. Paikalla oli noin 50 ai-

heesta kiinnostunutta kuulijaa Haa-
pavedeltä ja lähikunnista. Haukka-
ryhmälle kerättiin heidän toiminnan 
tukemiseksi tukimaksua tulevan ke-
sän etsintäreissua varten. 

Tilaisuuden järjestäjänä toimi Haa-
paveden reservipseerit ja Kopsan 
äijät. Kytökylän maa- ja kotitalous-
naiset pitivät tilaisuudessa kanttii-
nia.

kiinnostustA riitti etsinnässä 
löytyneisiin esineisiin. 



60
POHJANPOIKA  2/2017

Vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen Pohjois-Suomen alueellinen 
neuvottelukunta toimii Lapin, Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla 
yhtenä maamme neljästä alueelli-
sesta maanpuolustuksen neuvotte-
lukunnasta.  Olen ollut neuvottelu-
kunnan puheenjohtajana vuodesta 
2011 alkaen. Varapuheenjohtajana 
toimii Kainuun prikaatin apulaisko-
mentaja, eversti Kaarle Törrönen.

Alueellisen neuvottelukunnan työ-
tä ohjaa puolustusministeriön alai-
suudessa toimiva valtakunnallinen 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
neuvottelukunta.  Kainuun Prikaati 
huolehtii vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen käytännön järjestelyistä 
ja kustannuksista.

Neuvottelukunnassamme ovat 
edustettuina Kainuun Prikaatin ja 

Jääkäriprikaatin sekä aluehallinto-
viraston lisäksi Oulun poliisilaitos, 
Kainuun ja Lapin rajavartiolaitos 
sekä Länsi-Suomen merivartiosto, 
ja alueella toimivat maanpuolus-
tusjärjestöt sekä VAPEPA, SPR ja 
MTK.  

Kokouksia eri puolilla aluetta

Neuvottelukunnan keskeisin teh-
tävä on vahvistaa vapaaehtoista 
maanpuolustustoimintaa ja -val-
miutta sekä maanpuolustustahtoa 
Pohjois-Suomessa.

Neuvottelukunta kokoontuu 2-3 
kertaa vuodessa.  Neuvottelukun-
nassa esitellään jokaisen järjestön 
ja tahon ajankohtaiset asiat. Tänä 
vuonna olemme pitäneet yhden 
kokouksen Oulussa. Heinäkuun 5. 
päivänä osallistumme sotilaskoti-

Toimivaa yhteistyötä  
maanpuolustuksen hyväksi

Pohjois-Suomen alueellinen neuvottelukunta

järjestön muistojuhlaan Kuusamon 
Murtovaarassa, missä sotilaskotijär-
jestön johtaja Toini Jännes ja neljä 
muuta henkilöä saivat surmansa 
jatkosodan aikana.

Syksyllä pidämme kokouksen Ro-
vaniemellä, jossa juhlistetaan Suo-
men 100-vuotista itsenäisyyttä 
teemalla kolmannen sektorin aktii-
visuus itsenäisessä Suomessa.

Yhteistyötä järjestöjen kanssa

Tänä vuonna neuvottelukunta te-
hostaa maanpuolustusjärjestöjen 
yhteistyötä ja lisää näkyvyyttä pai-
kallisten toimijoiden keskuudessa.  
Viime kokouksessa kuulimme Kari 
Ahokkaan esittelyn Pilottiprojekti 
Kempeleestä, jossa on otettu kol-
mas sektori mukaan kunnan varau-
tumisen suunnitteluun. Neuvot-



ylijohtAjA terttu sAvolAinen

TEKSTI: TERTTU SAVOLAINEN  
YLIJOHTAJA
VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUKSEN POHJOIS-SUOMEN
ALUEELLINEN NEUVOTTELUKUNNAN PUHEENJOHTAJA

telukunta on monissa yhteyksissä 
pohtinut, kuinka kolmatta sektoria 
ja erityisesti maanpuolustusjärjes-
töjen osaamista voitaisiin hyödyn-
tää varautumisessa.  Pilotista saa-
tua tietoa ja kokemuksia voidaan 
hyödyntää myös muissa kunnissa. 
Lisäksi kuulimme Pasi Parkkilan esi-
tyksen Vihannin Reserviläisten mo-
nipuolisesta toiminnasta. 

Neuvottelukunta haluaa aktivoida 
nuoria osallistumaan vapaaehtoi-
seen maanpuolustukseen.  Neu-
vottelukunnan toiminta perustuu 
jäsenten aktiivisuuteen ja jäsen-
järjestöiltä tuleviin näkemyksiin 
ja esityksiin.  Neuvottelukunta 
toimii erinomaisella tavalla va-
paaehtoisen maanpuolustuksen 
verkostoitumisen alustana ja vuo-
rovaikutuksen areenana koko Poh-
jois-Suomessa.   
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Kuusamon reserviläisten   
toimintaa

TEKSTI JA KUVAT: JARMO KÄKELÄ 

Kuusamon reserviläisten varapu-
heenjohtaja Jarmo Käkelä aloitti 
perinteisesti reserviläisten kevät-
toiminnan  Veteraanikeräyksellä 
Rukalla.

Veteraanipäivän lippuvartiossa 
sankarihaudalla Käkelä kantoi Kuu-
samon reserviläisten omaa lippua. 
Pääjuhlassa Käkelä oli myös autta-
vana kätenä Kuusamo-talolla, missä 
jaettiin ansioituneelle sotiemme 
veteraanille Valkoisen ruusun 1 
luokan ansiomitalit - saajina olivat 
tällä kertaa 24 naista ja yksi mies. 

Nuorten turvakurssi

Jarmo  Käkelä oli Sarvilammella 
5.-7.5. MPK:n ja Kuusamon reservi-
läisten järjestämällä nuorten turva-



kurssilla kurssin johtajana varajoh-
tajanaan Viljo Määttä. Piiripäällikkö 
Pasi Virta toimi MPK:n kouluttajana. 
Ruokahuollosta vastasi Kuusamon 
maanpuolustusnaiset Tarja Leino-
nen- Viinikan johdolla. Ensiapu-, 
kodin turvallisuus- ja alkusammus-
tuskoulutuksesta sekä ampumatoi-
minnasta vastasivat Pekka Savo-
lainen ja Maarit Korpua. Nuorten 
turvakurssilla oli 11 tyttöä ja 2 poi-
kaa. Nuoret majoittuivat puolijouk-
kuetelttaan - palautteen mukaan 
ainutlaatuinen kokemus! Pasi Virta 
piti luentoja sekä vapaaehtoisesta 
maanpuolustustyöstä että yleisestä 
asevelvollisuudesta.  Kainuun raja-
vartiolaitos esitteli kalustoaan sekä 
rajakoiratoimintaansa. Kurssi pa-
lautteen kokonaisarvosanaksi tuli 
4,7 ( 1-5 asteikolla). Hyvää oli telt-
tamajoitus, tekemistä riitti, ruoka 
oli hyvää, mielenkiintoisia luentoja 
ja tietysti ampumatoimintaa - siis 
todella kokonaisvaltainen paketti. 
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Terveiset kouluttajille olivat kan-
nustavia. Kurssi oli mukava- tulisin 
uudestaankin, olitte mukavia ja 
asenteenne rento, osasitte asian-
ne, kiva, selkeä kurssi, hyödyllinen, 
kouluttajat välittävät meistä osal-
listujista, rentoa mutta vastuullista 
tekemisistä! Lopuksi toivottiin hie-
man pitempää kurssia, joten loppu 
hyvin kaikki hyvin!

Toimintaa kehitysvammaisille

Kehitysvammaisille tarkoitettu toi-
mintapäivä suunniteltiin pidettä-
väksi 17.5. Ruskalaukka- nimisellä 
hevostallilla mutta lumiolosuhtei-
den takia kyseinen päivä jouduttiin 
siirtämää myöhempään ajankoh-
taan. Harmin paikka koska kyseiset 
toimintapäivät vuosittain ovat ol-
leet todella odotettuja tapahtumia.

Kaatuneitten muistopäivä

Kaatuneitten muistopäivänä 21.5. 
olimme perinteisesti kirkossa ja 

lippuvartiossa. Lippuamme kantoi 
uusi jäsen Marjut Pajari . Kuusamon 
reserviläisten vuoro oli tällä ker-
taa laskea seppele muistomerkille. 
Seppeleen laski varapuheenjohtaja 
Jarmo Käkelä arvokkaasti niin kuin 
asiaan kuuluukin. Seppeleenlaskun 
jälkeen siirryttin seurakuntatalolle 
pääjuhlaan. Tällä kertaa suurjuhlaan 
olikin aihetta kun paljastimme san-
karivainajien yhteisen muistotau-
lun seurakuntasalin takaseinälle. 
Muistotaulussa on 448 kuusamo-
laisten sotiemme sankarivainajien 
nimeä. Talvisodassa kaatui 56 kuu-
samolaista ja loput jatko- ja Lapin 
sodissa. Tämä oli kunnianosoitus ja 
kiitos sankarivainajille sekä heidän 
omaisille jotka, joutuivat kokemaan 
suurimman uhrauksen isänmaan 
puolesta. Paikalle oli saapunut n. 
200 henkilöä kunnioittamaan san-
karivainajien muistoa.

Sankarivainajan kotiinpaluu

Juhlava tilaisuus sai arvokkaan pää-

töksen kun sankarivainaja Johan 
Emil Enojärven pitkä kotimatka sai 
päätöksen. Johan Emil Enojärvi kaa-
tui Karjalan kannaksella Kuuterse-
lässä 14.6.1944 käydyissä kovissa 
taisteluissa. Emil Enojärven koti-
matka kesti siis melkein 73 vuotta 
ennen kuin hän pääsi kotimaansa ja 
kotikirkkonsa multiin muiden san-
karivainajien viereen sankarihau-
tuumaalle. Tilaisuus oli todellakin 
koskettava ja ikimuistoinen tapah-
tuma.

Salpalinja

Puolustusvoimain lippujuhlapäivä-
nä 4.6. oli tarkoitus pitää Kuusamon 
Salpalinjan avajaiset Lahtelassa. 
Myöhäinen kevään teki kuitenkin 
tepposet ja uudeksi avajaispäiväk-
si muutettiin 15.8.2017 klo 13.00. 
Olette kaikki Pohjanpojan lukijat 
tervetulleita sotahistoriallisesti tär-
keän Kuusamon salpalinjan avajai-
siin.

Kuusamon reserviläisten   
toimintaa



KUTSU

Oulaisten Reserviupseerikerho ry
 
 
 
Oulaisten Reserviupseerikerho ry täyttää 70-vuotta.
Pääjuhla jäsenille ja kutsuvieraille  
28.10.2017 klo 14:00 Honkamajalla 

Seppeleenlasku 29.10.2017 kirkonmenon jälkeen
sekä Tuntematon sotilas-elokuva Kinokulmassa klo 14:00



POHJAN JÄÄKÄRIKILTA
KILTAMATKA
HELSINKI –  PIETARI – NARVA – TALLINNA – HELSINKI – KOTIIN

Pohjan Jääkärikilta on valmistellut kiltamatkaa VIHDIN LIIKENTEEN ja 

monikertaisen oppaamme ja kiltaveli SAMPO AHDON kanssa.  Matkan 

ajankohta on 28.8. – 1.9.2017.

Vihdin Liikenne vastaa matkasta Helsingistä ja sinne takaisin. Jokainen 

hoitaa matkansa Helsinkiin itse. Matkan hinta on 689 euroa (ryh-

mäkoko min 30 henkilöä). Matka alkaa 28.8. Mannerheimin ratsasta-

japatsaan luota Helsingistä tilausliikenteen pysäkiltä Vihdin Liikenne 

Oy:n sinivalkoisella bussilla. Vihdin Liikenne lähettää tarkan ohjelman 

aikatauluineen sekä viisumin hakuohjeet kaikille ilmoittautuneille.

Junaliput eivät sisälly pakettihintaan.

Ilmoittautumiset tehdään suoraan Vihdin Liikenne Oy / VL-matkoille. 

Siellä asiaa hoitaa Helena Kuosmanen, 09 444 774 , sähköpostiosoite  

helena.kuosmanen@vihdinliikenne.fi.

Ilmoittaudu matkalle heti - paikkoja on rajoitetusti! 

Tätä Pohjan Jääkärikillan matkaa tarjotaan Pohjois-Pohjanmaan kiltapi-

irin kaikille killoille.

 Pohjan Jääkärikillan hallituksessa matka-asiaa hoitavat 

Antero Manninen (0400 684784) ja 

Olli Piikivi (0400 287341).

mailto:helena.kuosmanen%40vihdinliikenne.fi?subject=


Seuraavat  
aineistopäivät ovat  

15.9. ja 8.12.



Oulun koulutuspaikan toiminta 2017 Pohjois-Pohjanmaalla
maaliskuu – kesäkuu  

Tapahtuma Paikka Aika
Pistooliammunnat Oulu, Hiukkavaara 21.06.
PA - cup 5, kivääri Oulu, Hiukkavaara 27.06.
Kivääriammunnat Oulu, Hiukkavaara 28.06.
PA - cup 5, pistooli Oulu, Hiukkavaara 29.06.
Pistooliammunta Oulu, Hiukkavaara 02.07.   
SRA - cup, kivääri Oulu, Hiukkavaara 08.07.
SRA - cup, pistooli ja haulikko Raahe 09.07.
Pistooli - cup, pika Oulu, Hiukkavaara 11.07.
Pistooli cup, 25m, SM-karsinta ja piirimestaruus Oulu, Hiukkavaara 15.07.
Lakeus - cup 3 Oulu, Hiukkavaara 06.07.
Pistooli - cup, iso Oulu, Hiukkavaara 18.07.
22cal + sotilaspistooliammunta Rantsila 22.07.
Pistooli - cup, 25m Oulu, Hiukkavaara 25.07.
Lakeus - cup 4 Muhos 29.07.
Kivääriammunta Oulu, Hiukkavaara 30.07.
Pistooli - cup, 25m Oulu, Hiukkavaara 01.08.
Pistooliammunnat Oulu, Hiukkavaara 02.08.
MAAKK kuntotesti osa 1 Oulu 02.08.
MAAKK:n kuntotesti osa 2 Oulu 03.08.
Lakeus - cup 5 Oulu, Hiukkavaara 05.08.
Pistooli - cup, iso Oulu, Hiukkavaara 08.08.
Kivääriammunnat Oulu, Hiukkavaara 09.08.
Perinnekivääri ja -pistooli ammunta Rantsila 12.08.
300 m:n kivääriammunta, vapaa- ja reserviläiskivääri Oulu, Hiukkavaara 13.08.
Pistooliammunta Oulu, Hiukkavaara 13.08.
Pistooli - cup, pika Oulu, Hiukkavaara 15.08.
Toiminnallinen ammunta Oulu, Hiukkavaara 16.08.
Pistooliammunnat Oulu, Hiukkavaara 23.08.
Reserviläisammunnat  (pistooli) Oulu, Hiukkavaara 24.08.
Suomi 100-vuotta kokonaisturvallisuustapahtuma Oulu 25.-26.08.
Raahe 17-harjoitus Raahe 25.-27.08
Pistooliammunnat Oulu, Hiukkavaara 30.08.
Sissikurssi Oulu, Hiukkavaara 01.-03.09.
Paikallispataljoonan jääkäriryhmän taistelu Oulu, Hiukkavaara 02.-03.09.
SRA - Monttucup 1/3 Oulu, Hiukkavaara 02.09.
Kivääriammunta Oulu, Hiukkavaara 03.09.
Kivääriammunnat Oulu, Hiukkavaara 06.09.
Toiminnalliset ammunnat Kiiminki 07.09.
SRA - Monttucup 2/3 Oulu, Hiukkavaara 09.09.
Reserviläisammunnat Oulu, Hiukkavaara 09.09.
Toiminnallinen ammunta Oulu, Hiukkavaara 13.09.
Vänrikkipäivä Oulu, Hiukkavaara 16.09.
SRA - Monttucup 3/3 Oulu, Hiukkavaara 16.09.
Kersanttipäivä Oulu, Hiukkavaara 17.09.
Pistooliammunnat Oulu, Hiukkavaara 20.09.
Reserviläisammunnat  (pistooli) Oulu, Hiukkavaara 21.09.
Ampumamestaruuskilpailu, ORUK Oulu, Hiukkavaara 23.09.
Kivääriammunnat Oulu, Hiukkavaara 27.09.
Ampumamestaruuskilpailut, Oulun Reserviläiset ry Oulu, Hiukkavaara 30.09.
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Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri 
- PL 119, 90101 OULU / puh. 0400 384 234 / pohjois-suomi@mpk.fi - 

Käyntiosoite: Hiukanreitti 225, 90650 OULU
- Turvallisuutta yhdessä -



Viime ja kuluva vuosi olivat tärkei-
tä Suomen ulkoista turvallisuutta 
käsittelevien selontekojen julkai-
suvuosina. Ulko- ja turvallisuuspo-
liittinen selonteko julkaistiin kesä-
kuussa 2016. Puolustusselonteko, 
joka noudatti tarkasti ulko- ja tur-
vallisuuspoliittista selontekoa, jul-
kaistiin helmikuussa 2017. Selon-
teko linjasi nykyisen hallituksen 
kannan Suomen puolustuksen ke-
hittämiseen. Erillinen puolustusse-
lonteko osoittautui hyväksi tavaksi 
saada puolustuspolitiikkamme oh-
jaamiseen ja toimeenpanoon osal-
listuvat elimet, ennen kaikkea hal-
litus ja eduskunta, keskustelemaan 
Suomen puolustuksesta ja puolus-

Asiaa sekä arvioita valtioneuvoston  
puolustusselonteosta 2017  

maa- ja ilmapuolustuksen osalta 

tusvoimia koskevista perimmäisistä 
kysymyksistä. Tässä kirjoituksessa 
ei toisteta pelkästään selonteon 
tekstiä, joka on luettavissa osoit-
teessa http://defmin.fi/selonte-
ko2017, vaan juttua täydennetään 
maa- ja ilmavoimien johdon kirjoi-
tuksien lainauksilla. Meripuolustus-
ta ei käsitellä, koska se hoidetaan 
Pohjois-Suomen osalta Ahvenan-
maan tasalla. Arktiset asiat maa- ja 
ilmapuolustuksineen ovat huomat-
tavasti meitä lähempänä.  

Kunkin osion lopussa on kirjoittajan 
omia arvioita puolustusvoimien ke-
hittämisen tarpeista ja suunnasta. 
Puolustusselonteko 2017 on koko-

naisuutena ansiokas ja tiivis paketti 
linjauksista, joilla ylläpidetään Suo-
men puolustuskyky ensivuosikym-
menelle asti.  

Kehittämisen lähtökohdat ennen 
puolustusselontekoa 

Kataisen sateenkaarihallituksen ai-
kana puolustusvoimauudistuksessa 
(oikeammin puolustusvoimasupis-
tuksessa) puolustusvoimien koko ja 
perusrakenne supistettiin vastaa-
maan hallituksen tiukkoja taloudel-
lisia vaatimuksia ja turvallisuusym-
päristöä, joka silloin arvioitiin 
naiivisti nykyistä vakaammaksi, 
vaikka kiristyvän tilanteen merkke-
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jä oli jo näkyvissä
 
Sodanajanjoukkoja supistettiin 30 
% 230 000 sotilaaseen ja puolus-
tusbudjetista leikattiin 10 % eli 
hallituskaudella noin miljardi euroa 
(1 000 000 000 €). Leikkauksista 
kohdistui 50 % puolustusmateri-
aalihankintoihin. Sateenkaarihalli-
tuksen aikana olisi pitänyt varustaa 
muun muassa maavoimien alueelli-
set joukot. Sotilasläänit lakkautet-
tiin. Palkatun henkilöstön määrää 

vähennettiin 15 % eli noin 2700 
työntekijää sanottiin irti. Nyt pal-
katun henkilöstön määrä on sodan 
ajan tarpeisiin ja rauhan ajan teh-
täviin nähden ehdottomalla mi-
nimitasolla. Puolustusvoimat otti 
käyttöön keskitetyn logistiikkajär-
jestelmän. Varusmiesten tehok-
kaasta koulutuksesta tingittiin ja 
reservin kertausharjoitukset jätet-
tiin pitämättä. Maavoimien ja ilma-
voimien taistelutapoja uudistettiin 
supistuneiden organisaatioiden 

vaatimalla tavalla. 

Sipilän hallitus on hiukan paran-
tanut puolustusvoimien toimin-
taedellytyksiä. Lainsäädäntöä uu-
distetaan vastaamaan kiristyneen 
turvallisuusympäristön asettamia 
haasteita. Hallitus on lisäämässä 
hiljalleen materiaalinhankintara-
hoitusta, mutta määrää samalla 
puolustusvoimille lisää säästöta-
voitteita. Samanaikaisesti toimin-
taympäristö vaatii kohotettua val-
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miudenylläpitoa, mikä edellyttäisi 
toimintamenomäärärahoihin lisää 
kohdennuksia. Puolustusvoimien 
jatkuvista sisäisistä säästötoimen-
piteistä huolimatta niukkaa lisära-
hoitusta ei kyetä kohdentamaan 
täysimääräisesti materiaalihankkei-
siin.  

Kirjoittajan arvio

Puolustusvoimat on esimerkillisesti 
noudattanut hallituksen säästöpää-

töksiä ja supistanut toimintaansa 
niukkojen määrärahojen mukaan. 
Kaikkien hallinnonhaarojen tulisi 
osallistua samalla tarmolla ja pa-
noksella hallituksen säästötalkoi-
siin. Kun muiden hallinnonhaaro-
jen rahoitusta vähän supistetaan 
ja vaaditaan toimintamenoista 
pienehköjä säästöjä, niin alkaa va-
litus, näyttävät mielenosoitukset 
ja lakoilla uhkaaminen. Poliittinen 
oppositio innostaa valittajia härs-
kin vastuuttomalla politiikallaan ja 

kalastelee suosiota sekä ääniä kat-
teettomilla lupauksilla.  
 
Maapuolustus 

Maapuolustuksella ennaltaehkäis-
tään ja torjutaan Suomeen koh-
distuva maahyökkäys. Maapuolus-
tuksella muodostetaan tilanteen 
edellyttämä valtakunnallinen, alu-
eellinen ja paikallinen kattavuus, 
estetään maa-alueiden valtaami-
nen, tuetaan muita viranomaisia 
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sekä lyödään maitse hyökännyt 
vihollinen ilma- ja meripuolustuk-
sen tukemana. Maavoimien toimin-
nassa korostuvat valmiuden kehit-
täminen, reagointikyky ja liikkuvat 
operaatiot sekä vaikutuksen keskit-
täminen avainkohteisiin.
Uudistetut maavoimat koostuvat 
Maavoimien esikunnasta, kahdek-
sasta joukko-osastosta sekä 12 
joukko-osastoissa toimivasta alue-
toimistosta. Maavoimien esikunnan 
merkitys operatiivisena johtopor-
taana ja suorituskykyjen käyttäjänä 
on vahvistunut. Joukko-osastojen 
komentajat ovat maavoimien ko-
mentajan suoranaisia alaisia. Jouk-
ko-osastojen tehtäväkenttä laajeni 
alueellisiin ja paikallisiin tehtäviin, 
joita ovat valmius, joukkotuotanto, 
alueen puolustaminen, liikekannal-
lepanon järjestelyt ja viranomais-
yhteistyö.  

Maavoimat on kehittänyt toimin-
taansa aidoksi valmius- ja koulutu-
sorganisaatioksi, jossa palvelee 4 
100 palkattua henkilöä ja vuosittain 
noin 14 000 varusmiestä. Palkattua 
henkilöstöä, ammattisotilaita ja si-
viilihenkilöitä, on tehtäviin nähden 
nyt liian vähän. Varusmiesten käyt-
töä sotilaallisen maanpuolustuksen 
tehtäviin tullaan terävöittämään. 
Tämän vuoden aikana joukko-osas-
toihin perustetaan palkatusta hen-
kilöstöstä ja varusmiehistä valmius-
yksiköitä, joilla mahdollistetaan 
sotilaallisen maanpuolustuksen 
tehtävien nopea aloittaminen. Suu-
remmat valmiusosastot kykenevät 
reagoimaan sotilaallisen maan-
puolustuksen tehtäviin ja vaativiin 
viranomaisten tukemistehtäviin 
tunneissa. Reserviläispohjaisten 
joukkojen valmiusvaatimuksia on 
uudistettu. Operatiivisten, alueel-

listen ja paikallisjoukkojen välittö-
män valmiuden joukkoja valmis-
taudutaan perustamaan tilanteen 
vaatiessa hyvinkin nopeasti.  

Kuluvan vuoden alussa otettiin 
käyttöön uusittu harjoitusjärjestel-
mä. Siinä otetaan entistä paremmin 
huomioon myös valmiudelliset ja 
operatiiviset tarpeet sekä kansalli-
nen että kansainvälinen yhteistoi-
minta. Kokemukset harjoittelusta 
ruotsalaisten ja yhdysvaltalaisten 
Eurooppaan sijoitettujen joukkojen 
kanssa olivat suotuisia, ja ne vah-
vistavat uskoa omaan osaamiseem-
me.  

Materiaalinen suorituskyky on yksi 
puolustuksen uskottavuuden mit-
tari. Maavoimien omat materiaali-
hankkeet etenevät hitaasti, ja van-
henevan materiaalin korvaamiseksi 
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on tehty toimivia sekä kustannus-
tehokkaita ratkaisuja hankkimalla 
uudehkoa, käytettyä, Nato-yhteen-
sopivaa materiaalia. Alueellisten 
ja paikallisjoukkojen kokonaisuu-
distus on toteutumassa. Nyt pai-
nopisteenä on operatiivisten jouk-
kojen suorituskyvyn turvaaminen. 
Niiden liikkuvuutta, tulivoimaa ja 
iskukykyä kehitetään muun muassa 
BMP-2M-rynnäkköpanssarivaunu-
jen modernisoinnilla, CV9030-ryn-
näkköpanssarivaunujen elinjak-
sopäivityksellä, uudistamalla 
panssariajoneuvokalustoa ja hank-
kimalla Leopard 2A6-taistelupans-
sarivaunuja. Uusi, liikkuva ja tuli-
voimainen operatiivinen tykistö ja 
sitä täydentävä maalinosoituskyky 
parantavat maavoimien tulivoimaa. 
Digitaalinen taistelunjohtojärjes-
telmä m/18 käyttö laajenee kaikkiin 
joukko-osastoihin vuoden 2017 ai-
kana. Järjestelmä tarjoaa mahdolli-
suuden liittää kaikki taistelualueen 
joukot ja toimijat joustavasti yhtei-
seen tilannekuvaan. Valvontakykyä 
tehostetaan, hankitaan uuden su-
kupolven panssarintorjunta-aseita 
ja jalkaväkimiinojen poistumisen 
vuoksi menetettyä pelotevaikutus-
ta korvataan muilla kotimaassa ke-
hitetyillä menetelmillä.   

Kirjoittajan arvio 

Puolustusvoimauudistuksen jälkei-
nen taktinen ja koulutuksellinen 
kehittämistyö, joka on voitu tehdä 
maavoimien sisällä Kataisen ja Sipi-
län hallitusten aikana, on hoidettu 
nopeasti ja korkeatasoisesti. Erit-
täin niukat puolustusbudjetit ovat 
heikentäneet maavoimien koulu-
tustasoa ja vähentäneet tai myö-
hentäneet merkittävästi tarvittavia 

kalustohankintoja. Tästä tilanteesta 
kärsivät ennen kaikkea alueelliset 
ja paikallisjoukot. Kun nyt opera-
tiivisia joukkoja kehitetään, niin 
samat budjettiongelmat vaikeutta-
vat ja hidastavat toimintaa, vaikka 
pientä lisäystä rahoitukseen on ta-
pahtunut. Varusmiesten koulutus ja 
reserviläisten kertausharjoitukset 
on saatu kuitenkin nostettua tyy-
dyttävälle tasolle. Uskottava itse-
näinen puolustuskyky saavutetaan 
vain puolustusbudjettia tuntuvasti 
korottamalla.  

Varusmiesten ja reserviläisten pal-
velushalukkuuden lisäämiseksi on 
löydettävä uusia innostavia kan-
nusteita. Kaikki asevelvollisten 
palvelus (varusmiesaika, kertaus-
harjoitukset, kriisinhallinta ja sota-
palvelus) tulisi hyväksyä valtiolle 
tehdyksi työksi.  Koulutukseen py-
rittäessä ja valtion työhön otetta-
essa asevelvollisuuden kunnialla 
täyttäneelle annetaan lisäpisteitä. 
Nythän kaikilla suomalaisilla on 
mahdollisuus olla asevelvollisia. 
Työnantajille määrätään ehdoton 
velvollisuus päästää asevelvollinen 
palvelukseen ja ottaa takaisin työ-
hön lyhyen tai pitkän palveluksen 
jälkeen. Miehistön arvomerkkijär-
jestelmässä tulisi siirtyä kaksipor-
taisesta järjestelmästä neliportai-
seen järjestelmään, jossa näkyisi 
arvomerkkeinä tehdyn palveluksen 
pituus ja sotilaallinen kunto, kuten 
se näkyy aliupseereilla ja upsee-
reilla.   

Siviilipalvelus nykymuodossaan 
pitää lakkauttaa turhana ja rahaa 
vievänä. Aseistakieltäytyjälle ase-
tetaan rauhan aikana 5 % lisävero 
miehistön asevelvollisuusajaksi eli 

aina 50 ikävuoteen saakka. Sodan 
aikana aseistakieltäytyjät määrä-
tään valtion työvelvolliseksi, ellei-
vät he jo ole työpaikkansa vap-kor-
tistossa. LKP:n jälkeen ja sodan 
aikana uusia aseistakieltäytymisiä 
ei enää sallita.   

Suomen valtion lait tulisi muuttaa 
asevelvollisuuteen kannustaviksi, 
sillä isänmaansa ja kansansa hy-
väksi asevelvollinen palveluksensa 
tekee.   

Ilmapuolustus 

Ilmapuolustuksella ennaltaehkäis-
tään ja torjutaan Suomeen ilmasta 
kohdistuvat hyökkäykset sekä ra-
joitetaan hyökkääjän mahdollisuut-
ta käyttää ilma-asetta yllättävästi 
ja kaukaa. Ilmapuolustus suojaa 
valmiuden kohottamisen ja jouk-
kojen perustamisen sekä mahdol-
listaa osaltaan maa- ja meripuo-
lustuksen estämällä hyökkääjän 
ilmaherruuden. Monitoimihävittä-
jillä toteutetaan aluevalvontateh-
täviä, vaikutetaan ilmassa, maassa 
ja merellä oleviin kohteisiin sekä 
täydennetään puolustusvoimien 
tiedustelu-, valvonta- ja johtamis-
järjestelmää. Monikerroksisella il-
matorjunnalla suojataan kohteita, 
joukkoja ja tuotetaan hyökkääjälle 
tappioita alueellisesti ja paikalli-
sesti. Näin verkottuneella ilmapuo-
lustuksella kyetään vaikuttamaan 
eri uhkatyyppeihin miehitetyistä ja 
miehittämättömistä ilma-aluksista 
risteilyohjuksiin. Ilmavoimat osal-
listuu maa- ja meripuolustukseen 
tulenkäytöllä ilmasta maalle ja me-
relle.  

Ilmavoimauudistuksella (oikeam-
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min ilmavoimasupistuksella) to-
teutettiin hallituksen antamat 
säästövelvoitteet, kuitenkin pyr-
kien säilyttämään ilmavoimien so-
dankäyntikyky. Uudistus oli suuri 
mullistus. Henkilöstökokoonpano 
supistui noin 30 %. Nyt henkilös-
tökokoonpano on erittäin niukka, 
ja tietyillä aloilla on selvä puute 
henkilöstöstä. Ilmavoimat siirtyivät 
kahden operatiivisen hävittäjälen-
noston toimintamalliin, jossa Ro-
vaniemelle ja Rissalaan keskitettiin 
ilmavoimien torjuntavoiman tuot-
tavat operatiiviset hävittäjäyksiköt. 
Tampereen Pirkkalaan siirrettiin Tu-
kilentolaivue ja keskitettiin ilmavoi-
mien tutkimus- ja koelentotoimin-
ta. Pirkkalan tukikohta säilytettiin 
ja sitä hyödynnetään operatiivi-
sessa toiminnassa. Tikkakoskelle Il-
mavoimien esikunnan yhteyteen 
perustettiin Ilmaoperaatiokeskus, 
joka vastaa valtakunnallisesti il-
maoperaatioiden ja aluevalvon-
nan johtamisesta. Uudistus saatiin 
päätökseen, kun uusimuotoinen 
Ilmasotakoulu aloitti toimintansa 
Tikkakoskella vuoden 2015 alussa. 
Ilmavoimauudistuksen jälkeen on 
pyritty palauttamaan vuoden 2010 
toiminnan taso. Lentotuntien osalta 
tähän lähes päästiin vuosien 2012 
-2014 alhaisten lentotuntien jäl-
keen. Ilmavoimien lentokoulutus 
kyettiin kuitenkin toteuttamaan 
keskeytyksittä. Kertausharjoitus-
määrät kyetään nostamaan lähel-
le vuoden 2010 tasoa vasta tänä 
vuonna. 

Tänä vuonna Hornetin toinen elin-
kaaripäivitys on saavuttamassa 
täyden operatiivisen kyvykkyy-

den. Tämä ei tarkoita ainoastaan 
ilmasta maahan -suorituskykyä 
vaan myös parantuneita ilmasta il-
maan–suorituskykyä (AMRAAM-tut-
kaohjuksen uusi versio). Ilmasta 
maahan–suorituskyky on jo osin 
käytössä (ohjattava JDAM-pommi ja 
JSOW-liitopommi), ja täyden kyvyn 
se saavuttaa vuonna 2018 pitkän 
kantaman rynnäkköohjusten myö-

tä (JASSM-rynnäkköohjus). Ilmavoi-
mien taistelutapa perustuu hyvään 
liikkuvuuteen kaikilla tasoilla. Liik-
kuvuuden takaa osaltaan tukikoh-
taverkosto, joka hyödyntää rauhan 
ajan tukikohtia, lentoasemia sekä 
maantietukikohtia. Tukikohtien käy-
tölle tärkeä rakenteellinen valmius 
ja varustamisaste tulee varmistaa 
riittävillä resursseilla.  
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Ilmavoimat on osallistunut vuosi-
kymmenen kansainvälisiin ilmaso-
taharjoituksiin. Arctic Challenge 
Exercise 2017 –lentosotaharjoi-
tus järjestettiin touko – kesäkuun 
vaihteessa Suomessa, Ruotsissa ja 
Norjassa. Maiden pohjoisosien il-
matilassa toimeenpantuun harjoi-
tukseen osallistui yli 100 ilma-alus-
ta 12 maan asevoimista. Mukana oli 
joukkoja Suomen, Ruotsin, Norjan, 
Alankomaiden, Belgian, Espanjan, 
Ison-Britannian, Kanadan, Ranskan, 
Saksan, Sveitsin ja Yhdysvaltain il-
mavoimista. Lisäksi harjoitukseen 
osallistui Naton taistelunjohto ja 
valvontakalustoa (AWACS) sekä 
maassa toimivia joukkoja ja ilma-
torjuntayksiköitä. 

Tällä vuosikymmenellä turvataan 
lentokaluston ja ilmatorjuntajärjes-
telmien kunnossapito, varustetaan 
tukikohtia erityismateriaaleilla ja 
kehitetään niiden rakenteita toimin-
taympäristön vaatimusten mukai-
sesti. Ilmatorjunnan kehittämisen 
päämäärä on riittävä korkeatorjun-
takyky ja tulenkäytön alueellinen 
kattavuus. Puolustuskyvyn ylläpitä-
miseksi Hornet-kaluston 2020-lu-
vun jälkipuoliskolla poistuva suori-
tuskyky korvataan täysmääräisesti 
turvallisuusympäristön asettamien 
vaatimusten mukaisesti. 

Kirjoittajan arvio 

Ilmavoimien noin 60 monitoimihä-
vittäjää on Suomen siviili- ja soti-
laskohteiden suojaamiseksi liian 
pieni määrä. Se riittää hyvin lentä-
jien koulutukseen, aluevalvontaan 
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ja kriisinhallintatehtäviin. Sodan 
ajan hävittäjien lukumääräksi kaik-
ki luvut alle 200 ovat liian pienet. 
Vähäisten hävittäjien käyttö ilma-
hyökkäyksien torjuntaa on oltava 
ehdottomasti päätehtävä ja ryn-
näkkötehtävät tulisi pitää sivu-
tehtävänä. Tämä tulisi näkyä myös 
ilmavoimien kaluston elinkaaripäi-
vityksissä ja materiaalihankinnois-
sa. Lukumäärään 200 päästään vain 
liittymällä Natoon ja neuvottele-
malla 100 prosenttisen pitävät so-
tilaalliset turvatakuut.   

Kun ilmatorjunta siirtyi Ilmavoimi-
en vastuulle, se näyttää joutuneen 
kehityksessä sivuraiteelle. Meiltä 
puuttuu korkeatorjuntaan ja bal-
lististen tykistöohjusten torjuntaa 
soveltuvat ilmatorjuntaohjukset. 
Niin kauan kun olemme sotilaalli-
sesti liittoutumattomia, joudum-
me taistelemaa ilmaylivoimaista 
hyökkääjää vastaan. Viimeaikaisten 
sotakokemusten mukaan ilma-ali-
voimaisen osapuolen hyökkääjän 
ilmavoimille tuottamat tappiot on 
aiheutettu yli 95 % ilmatorjun-
taohjuksilla. Jättämällä muutama 
HX-hävittäjä hankkimatta saadaan 
sillä rahalla muutama ilmatorjun-
taohjuspatteri. Tämä on köyhän 
miehen hommaa; on laitettava vain 
paikka paikan päälle. Euroopassa 
on Natolla tätäkin tarvittavaa ilma-
torjuntaohjuskalustoa, mutta mei-
dän pitäisi ensi liittyä…   

HX-hävittäjähanke etenee aikatau-
lussaan. Toivottavasti siitä tulee 
yhtä onnistunut lopputulos kuin 
Hornet-hankkeessa. Jos solmim-
me puolustusliiton Ruotsin kanssa, 
niin hävittäjä on Saab JAS Gripen. 
Loput ovatkin sitten Nato-hävittä-

jiä kuten Dassault Aviaton Rafale, 
BAE Systems Eurofighter Typhoon, 
Lockheed Martin F-35 tai Boeing 
F/A-18 Super Hornet. F-35 on huip-
pukallis ja sairastaa vielä lastenka-
maritauteja. Jos Yhdysvallat pitää 
laivastonsa päähävittäjänä vielä 
kolmisenkymmentä vuotta Super 
Hornetia, niin tuttu kone kannattaa 
hankia parin elinkaaripäivityksen 
kanssa. Kahta erityyppistä moni-
toimihävittäjää (kallis ja halpa) ei 
kannata hankkia, sillä eihän meillä 
ollut varaa pitää kahta taistelupans-
sarivaunutyyppiäkään (T-72 ja Leo-
pard 2). Vaikeasti ratkaistava yhtälö 
muodostuu ajatuksesta:” Määrä ei 
korvaa laatua, eikä laatu määrää”.
Maavoimissakin näyttää osin unoh-
tuneen ilmatorjunnan merkitys. 
Alueellisista taisteluosastoista jäi-
vät puuttumaan orgaaniset ilma-
torjuntapatterit. Satoja 23 mm:n 
Sergei-tykkejä aiottiin hävittää 
hankkimatta tai kykenemättä hank-
kimaan maahan niitä korvaavaa 
nykyaikaista ilmatorjuntakalustoa. 
Onneksi romutus ainakin väliaikai-
sesti lykättiin jonnekin tulevaisuu-
teen? Asiaa voitaisiin nopeastikin 
korjata sijoittamalla taisteluosas-
ton esikuntaan ilmatorjuntaup-
seeri ja jääkärikomppanioihin 
ilmatorjunta-aliupseeri sekä 6 il-
matorjuntakoulutettua sotilasta 
ilmatorjuntakonekivääriampujiksi. 
Tarvittaessa heistä muodostettai-
siin komppanialle kootusti toimiva 
ilmatorjuntakonekivääriryhmä. Jos 
olkapäältä ammuttavia ilmatorjun-
taohjuksia saadaan jakoon, niin 
taisteluosastoon voidaan muodos-
taa ilmatorjuntakoulutetuista so-
tilaista ilmatorjuntaohjusjaos tai 
jääkärikomppanioihin ilmatorjunta-
ohjusryhmät.  

Päätäntä  

Suomen puolustaminen edellyttää 
toimintaympäristöön suhteutettua 
maa-, ilma- ja meripuolustuksen 
sekä niitä tukevien yhteisten suo-
rituskykyjen muodostamaa koko-
naisuutta sekä kykyä ottaa vastaan 
kansainvälistä apua.

Turvallisuusympäristön muutos 
edellyttää puolustusjärjestelmäl-
tä korkeampaa valmiutta ja kykyä 
yhteisoperaatioihin. Valmiuden 
säätely perustuu jatkuvaan toi-
mintaympäristön seurantaan ja 
ennakkovaroituskykyyn. Puolustus-
voimien on kyettävä säätelemään 
valmiuttaan joustavasti ja nopeas-
ti, käyttämään sotilaallista voimaa 
erilaisissa tilanteissa sekä muodos-
tamaan ja siirtämään puolustuk-
sen painopiste koko valtakunnan 
alueella.  

Sodan ajan joukkojen täysimääräi-
nen käyttöön saaminen edellyttää 
suuria täydentäviä materiaalihan-
kintoja ja yhteiskunnasta otettavia 
resursseja. Suomi parantaa koko 
maan puolustuskykyä tehosta-
malla nykyisen 230 000 sotilaan 
vahvuuteen kuulumattomien jouk-
kojen käyttöä. Perustamisorgani-
saatio liitetään paikallisjoukkoihin 
ja riittävän koulutustason saavut-
taneita varusmiehiä käytetään val-
miudenkohottamisen ja kriisinajan 
tehtäviin. Vahvuuteen sisällytetään 
myös kriisitilanteessa tarvittaessa 
puolustusvoimiin liitettävät raja-
joukot. Sodanajan joukkojen määrä 
on noin 280 000 sotilasta. 
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4.2 Kirjoittajan arvio 

Sodan ajan maavoimien sotilai-
den määrä on edelleen liian pieni. 
Erityisesti nyt tarvitaan lisää tuli-
voimaisia ja liikkuvia operatiivisia 
joukkoja toimimaan Etelä- ja Poh-
jois-Suomen painopistealueille. 
Valmiusjoukkojen varusmiehille ja 
puolustusvoimien sijoitetulle reser-
viläisille tarvitaan lakiin perustuvia 
palvelukseen motivoivia kannustei-
ta. Siviilipalvelus tulisi lopettaa, ja 
määrätä aseistakieltäytyjille rauhan 
aikana lisävero asepalvelun korvaa-
miseksi. 

Puolustusbudjetti tulisi korottaa 2 
%:iin bruttokansantuotteesta. Tuol-
la euromäärällä kyettäisiin pitä-
mään korkea koulutustaso ja hank-
kimaan hyvä varustus myös sodan 
ajan joukoille. 

Suomen korkeimman poliittisen 
johdon, presidentin, hallituksen ja 
eduskunnan, tulisi tunnustaa, että 
olemme jo kurkkuamme myöten 
Natossa. Meiltä ei puutu kuin Na-
toon liittyminen ja täydet turvata-
kuut. Tämän askeleen ottaminen on 
korkeimman poliittisen johdon teh-
tävä. Mahdollinen EU:nkin sotilaal-
linen tuki tulisi pääosin Nato-mail-
ta. Suomalaisten sotilaiden, hehän 
ovat meidän sukulaisia, ystäviä ja 
tuttavia, tehtävä on puolustaa isän-
maatamme niillä aseilla, joita on 
kyetty hankkimaan suomalaisten 
äänestämien suomalaisten poliitik-
kojen myöntämillä varoilla.
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