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Vuoden suurin maanpuolustusta-
pahtuma Nuku rauhassa messuttiin 
läpi Oulun torilla elokuun lopussa. 
Perjantain sää verotti tuntuvas-
ti kävijämäärää, mutta lauantaina 
olikin sitten päällä täysi tohina. 
Satapäinen joukko vapaaehtoisia 
maanpuolustajia ja kokonaistur-
vallisuustoimijoita jakoi tietoa toi-
minnastaan yhdessä viranomais-
ten kanssa tuhansille kävijöille.

Noin suuren tapahtuman suunnit-
telu ja toteutus ovat pitkä prosessi, 
johon mahtuu hienoja onnistumi-
sia ja aina myös jotain kehitettävää. 
Pääsääntöisesti tapahtuma sujui 
kuitenkin hyvin, ja esittelijät olivat 
innokkaasti ja asiantuntevasti teh-
tävissään. Ainakin itselleni yleisö-
kontaktit ja maanpuolustusaatteen 
ja -tehtävien esittely ovat yksi tä-

män harrastuksen parhainta antia.

Oulun tapahtuma oli yksi maamme 
suurimpia. Elämme siinä toivossa, 
että kokonaisturvallisuutta pääs-
tään esittelemään – jos ei aivan 
tässä mittakaavassa – laajalla jou-
kolla kuitenkin myös vastaisuudes-
sa esimerkiksi Puolustusvoimien 
kesäkiertueen yhteydessä.

Nuku rauhassa -tapahtuman koor-
dinaattorina oli Maanpuolustus-
koulutusyhdistys MPK. Sen tule-
vaisuuden suuntaviivoja vedetään 
leveällä siveltimellä juuri tätä kir-
joitettaessa. Mutta se, miten asia 
Puolustusministeriön ja Puolus-
tusvoimien taholta toteutettiin ja 
tiedotettiin, on jälleen paraatiesi-
merkki siitä, miten tällaisia asioita 
ei missään nimessä tulisi hoitaa.

Pääkirjoitus

Puolustusvoimien yksi uusia toi-
mintalinjoja on viestintä, ja paikal-
lispataljoonien tehtäviinkin ollaan 
lisäämässä viestintä ja tiedotus. 
Silti MPK:n kehittämistyöryhmän 
otsikkotasolla tehty ulostulo jul-
kisoikeudellisen yhdistyksen ke-
hittämisen suuntaviivoista vain 
muutama viikko ennen työryhmän 
raportin jättämistä ja itse toimijoi-
ta kuulematta hakee vertaistaan 
ylimielisyydessään vapaaehtoista 
maanpuolustuskenttää kohtaan.

Täytyy vain toivoa, että puolustus-
hallinnon virkamiehetkin muista-
vat, ettei se ole tyhmä, joka tekee 
virheen, vaan se, joka tekee saman 
virheen uudestaan. Hiukkavaaran 
ampumaratojen korjausvaatimus-
ten ja sulkemisten kohdalla tehtiin 
viimeksi näin.
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Takaisin koTiin -marssi sTarTTasi kiTTilän kirkolTa. EnsimmäisEn ETapin kärjEssä marssivaT marsalkka mannEr-
hEim - alias näyTTElijä Timo närhinsalo sEkä marssin johTaja vEsa holmsTröm.

Lapin sodasta vanhimpia ikäluok-
kia alettiin kotiuttaa syksyllä 1944 
Neuvostoliiton kanssa tehdyn väli-
rauhansopimuksen ehtojen mukai-
sesti.

Palvelukseen jäivät 5. joulukuuta 
lähtien ainoastaan vuonna 1924 ja 
1925 syntyneet ikäluokat sekä alle 
kaksi vuotta palvelleet. 

Pudasjärveläisiä Lapin sodassa 
taistelleita Jalkaväkirykmentti 53:n 
vanhempia ikäluokkia alettiin ko-
tiuttaa marraskuun puolen välin 
jälkeen Kittilässä. Puolustusvoimi-
en kuljetusmahdollisuudet syksyllä 
1944 olivat vähissä: polttoaine vä-
hissä, Lapin tiet ajokelvottomassa 
kunnossa ja sillat tuhottu. Niinpä 
suurin osa kotiutetuista tuli kotiin-
sa kävellen noin 320 kilometrin 
matkan.

Tuota matkaa muisteltiin elo-syys-
kuun vaihteessa. Marssi alkoi Kit-
tilän kirkolta, jossa marssikäskyn 
antoi marsalkka Mannerheim - alias 
näyttelijä Timo Närhinsalo. Marssi 
päättyi yhdeksän päivää myöhem-
min Pudasjärven Hirvaskosken kou-
lulla järjestettyyn päätösjuhlaan. 
Viimeisen etapin lähes 300 hengen 
osastoksi kasvaneen joukon vas-
taanotti kenraalimajuri Timo Roto-
nen. 

Takaisin kotiin    
Lapin sodasta

TEKSTI JA KUVAT: JUHA HAGELBERG



Takaisin kotiin    
Lapin sodasta

TEKSTI JA KUVAT: JUHA HAGELBERG

kEnraalimajuri Timo roTonEn oTTi vasTaan noin kolmEsaTaa-
päisEn Takaisin koTiin marssirivisTön yhdEssä aikanaan lapin 
sodasTa jalkaisin palannEidEn vETEraaniEn kaarlo haapakoskEn 
ja Eino anTTilan kanssa.

Veteraanit mukana

Marssijoukon kärjessä eteni tänä 
vuonna 110-vuotta täyttävä suo-
menhevonen, jonka kyydissä kolme 
aikanaan Lapin sodasta kotiinsa kä-
vellyttä veteraania, Pauli Vuorma, 
Eino Anttila ja Kaarlo Haapakoski. 
Marssin muille etapeille osallistui 
runsaasti veteraanien omaisia ja 
ystäviä. Marssin suojelijana toimi 
Tasavallan presidentti Sauli Niinis-
tö, jonka tervehdyksen kenraali Ro-
tonen luki tunteikkaassa päätösjuh-
lassa.

Takaisin kotiin -marssia oli toteut-
tamassa noin 20 pudasjärveläistä 
sekä reitin varrella sijaitsevien kun-
tien yhteisöä ja järjestöä. Marssi on 
osa Suomi 100 -itsenäisyyden juh-
lavuoden ohjelmaa. Tapahtuman 
tarkoituksena oli siirtää veteraani-
perinnettä nuoremmille sukupol-
ville. 

- Marssin tarkoituksena oli edistää 
itsenäisyytemme vaikeimpien aiko-
jen historian tuntemusta, korostaa 
rauhan merkitystä ja muistaa kun-
niakansalaisiamme sekä tuoda esil-
le myös liikunnan merkitystä, ker-
toi marssin johtaja - jo kymmenen 
vuotta pitkäjänteistä veteraanityö-
tä tehnyt Vesa Holmström.
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Maanpuolustusnaisten liiton aset-
tama koulutustyöryhmä aloitti kou-
lutusohjelman valmistelun vuonna 
2016. Koulutustyöryhmän tavoit-
teena oli rakentaa nousujohteinen 
koulutuspolku niille Maanpuolus-
tusnaisten liiton jäsenille, jotka 
haluavat kartuttaa osaamistaan ja 
hyödyntää sitä tulevaisuudessa eri 
tehtävissä. Koulutusohjelma laadit-
tiin vapaaehtoistyönä.

Työryhmään kuuluivat Mervi Liima-
tainen, Pirjo Rajakangas, Satu Raja-
la, Laura Tiilikainen (pj 2016), Anu 
Keränen (pj 2017) sekä asiantunti-
jana Kaarina Suhonen. Työryhmään 
kutsuttiin asiantuntijajäseneksi 
MPK:n koulutuspäällikkö Juha Nie-
mi. Vuonna 2017 työryhmään kuu-
luivat varsinaisina jäseninä Kaarina 
Suhonen ja Satu Virtanen. 

Ennen koulutusohjelman laatimista 
käytiin perusteellinen keskustelu 
liiton jäsenten kouluttautumisen 
merkityksestä sekä yksilön, mutta 
myös yhdistysten, piirien, ja tule-
vien liiton harjoitusten ja jotosten 
kannalta. Keskusteluissa huomioi-

tiin myös YTS:ssa ilmaistut toiveet 
kolmannelle sektorille. 

Arjen turvallisuutta

Maanpuolustusnaisten liiton halli-
tus hyväksyi koulutusohjelman 9.-
10.9.2017 pidetyssä syyskokouk-
sessa. Koulutusohjelman perustana 
on peruskoulutus, joka painottuu 
arjen turvallisuusosaamisen vah-
vistamiseen. Peruskoulutukseen 
kuuluu 3 h pituinen järjestökoulu-
tus, 16 h kestävä Arjen turvallisuus 
-koulutus ja 16 h muu arjen turval-
lisuutta tukeva koulutus. 

Peruskoulutuksen käytyään jäsen 
voi suuntautua syventävään koulu-
tukseen (järjestötoiminta, viestintä, 
harjoitusten tukitoimet), koulut-
tajaksi tai johtotehtäviin. Näiden 
laajuus on vähintään 16 tuntia, ja 
saatua koulutusta hyödynnetään 
erilaisissa tehtävissä. Koulutus tul-
laan järjestämään MPK:n kursseina. 

Jäsenistön aktiivinen kouluttau-
tuminen Sotilaskotiliiton ja Maan-
puolustusnaisten liiton yhteisissä 

Maanpuolustusnaiset
kouluttavat



TEKSTI: ANU KERÄNEN
MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON KOULUTUSTYÖRYHMÄN PJ 
KUVA: JAANA KAITONEN 

TulEvaT mnl arjEn 
Turvallisuus -kurssin 
kurssinjohTajaT kokivaT 
kurssilaisEn polun osana 
kurssinjohTajakouluTus-
Ta. pia huhTala harjoiTTE-
lEE alkusammuTusTa. 

SoMa-harjoituksissa, Naisten val-
miusliiton NASTA-harjotuksissa ja 
MPK:n kursseilla jo ennen koulu-
tusohjelman käynnistämistä huo-
mioidaan hyväksilukemalla tiettyjä 
arjen turvallisuutta tukevia kurs-
seja. Omaehtoiseen ja aktiiviseen 
kouluttautumiseen vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen parissa kannus-
tetaan jatkossakin myös koulutus-
ohjelman ulkopuolella. 

Kursseja syksyllä ja keväällä

Maanpuolustusnaisten liiton ensim-
mäiset Arjen turvallisuus -kurssin 
kurssinjohtajat koulutettiin tehtä-
väänsä Vekaranjärvellä 1.-3.9.2017 
osana MPK:n Kymijoki 2017-har-
joitusta.  Eri puolilta Suomea saa-
puneet, motivoituneet ja tiedon-
janoiset kurssinjohtajat saivat 
tyyppikurssin koettuaan valmiuksia 
järjestää Arjen turvallisuus -kurssi 
omalla alueellaan. Kurssinjohtajat 
kävivät läpi tulevien kurssilaistensa 
polun käytännönläheisesti, saivat 
tietoa pakollisista koulutettavis-
ta osioista ja pedagogiikasta, sekä 
miettivät erilaisia toiminnallisia 
ratkaisuja kurssin toteuttamisek-
si. Ensimmäiset Arjen turvallisuus 
-kurssit pidetään jo syksyllä 2017, 
ja seuraavat kurssit vuonna 2018 
kuudella eri paikkakunnalla osa-
na MPK:n suurempia harjoituksia. 
Kursseilta saatavaa palautetta seu-
rataan aktiivisesti Maanpuolustus-
naisten liiton koulutustyöryhmässä.
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Kuusamon Korkkarikomppania 
marssii ripeässä tahdissa

TEKSTI JA KUVAT:  
TERTTU NIEMELÄ ,  
KUUSAMON MAANPUOLUSTUSNAISTEN TIEDOTUSVASTAAVA

Leikkisästi Korkkarikomppaniaksi 
nimetty Kuusamon Maanpuolus-
tusnaiset marssii ripeässä tahdissa. 
Syksy on täynnä toimintaa, eikä Tar-
ja Leinonen-Viinikan vetovastuussa 
vauhdin hiipumisesta ole pelkoa 
jatkossakaan.

-Mehän ei sanan varsinaisessa mer-
kityksessä ollenkaan marssita täys-
pakkaukset selässä pikamarssia, 
vaan toimintamme on ihan muuta. 
Mieluummin marssimme eteenpäin  
tuomaan tietoa mahdollisimman 
monelle ihmiselle arjen turvalli-
suutta ja kansalaistaitoja koskevista 

asioita sekä ylläpidämme järjestös-
sämme isänmaallisia arvoja, Leino-
nen-Viinikka täsmentää yhdistyk-
sen toiminta-ajatusta.

- Tokihan myös luonnossa kuljetaan 
ja maastossa toimitaan monella ta-
valla.



hoikka2016 harjoiTuksEssa 
kuusamolaisET olivaT hyvin 
EdusTETTuna. 

kuva piriTa saTomaa.

lEinonEn-viinikka EsiTTElE-
mässä maanpuolusTusnaisTEn 
ToiminTaa kEsällä salla-päi-
villä. juTTukavErina lEEna 
junTunEn.

laitteiden toimivuudet sekä paljon 
muuta kodin turvaa koskevia asioi-
ta.

Kahden kuusamolaisen marketin 
ja mahdollisesti apteekkien kanssa 
yhteystyössä taas toteutetaan tee-
mapäivä kotivarasta. Ihmisille tuo-
daan esille hyvin konkreettisesti, 
millainen kotivara talouksissa tulisi 
olla luonnon- tai muun katastrofin 
varalta.

Kolmas yhteistempaus toteutuu 
Kuusamon kukkakauppojen, seura-
kunnan sekä monien vapaaehtois-
ten tahojen kanssa.  Tulevana itse-
näisyyspäivänä jokaisen Kuusamon 
sankarivainajan haudalle lasketaan 
havuseppele. Havut tulevan seura-
kunnalta, opastus kukkakaupoilta ja 

sitojina muun muassa eri maanpuo-
lustusjärjestöjen jäsenet sekä kaik-
ki kuusamolaiset vapaaehtoiset. 

Joulukuun alussa on vielä tulossa 
uusintana suursuosion saavuttanut 
Isänmaalliset laulut -lauluilta seu-
rakuntatalossa.

-Pidän yhteistyötä eri tahojen 
kanssa hyvin tärkeänä. Esimerkkiä 
yhteistyöstä voivat näyttää maan-
puolustusjärjestöt.  Olemmekin yh-
teistyössä järjestämässä eri maan-
puolustusjärjestöjen kanssa Suomi 
100 -hengessä yhteiset pikkujou-
lut. Yhteen hiileen puhaltamista ja 
yhteisiin päämääriin pyrkiminen 
on maanpuolustusjärjestöjen juttu, 
parisen vuotta maapuolustusnai-
sia luotsannut puuhanainen sanoo 

Yhteistyötä tarvitaan

Maanpuolustusnaisilla on hänen 
mielestään tärkeä yhteiskunnalli-
nen tehtävä, jota toteuttaessaan 
Korkkarikomppania tekee Kuu-
samosssa yhteistyötä eri tahojen 
kanssa ja vie toimintansa mahdol-
lisimman lähelle ihmisten arkea. 
Tästä Leinonen-Viinikalla on kertoa 
monta hyvää esimerkkiä.

Alkaneen syksyn aikana Kuusamos-
sa toteutetaan Arjen turvaa -viikko 
yhdessä paikallisen siivousliikkeen 
Sanittaren kanssa teemalla arjen 
turvallisuus kodissa, ja kohderyh-
mänä ikäihmiset.

- Kertaamme ja päivitämme yrityk-
sen työntekijöiden kanssa kodin 
turvallisuuteen liittyviä asioita ja 
he sitten vievät ne eteenpäin ikäih-
misten koteihin ihan käytännön 
tasolla, vaikkapa tarkistamalla pa-
lovaroittimien ja muiden hälytys-
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ja lausuu kiitokset hedelmällisestä 
yhteistyöstä. 

Toiveissa uusia yhdistyksiä

Leinonen-Viinikan toi maanpuo-
lustusnaisiin monen muun tavoin 
kovat sota-ajat eläneiden läheisten 
kokemukset, arvostus veteraanisu-
kupolvea kohtaan ja halu edistää 
isänmaallisia arvoja.

-Näitä voimme edistää toiminnal-
lemme, kouluttautumalla erilaisiin 
tehtäviin ja yhteistyötä tekemällä.

Omaan yhdistykseensä hän on on-
nistunut puhaltamaan uutta tulta.

- Tietoisesti on tuotu yhdistystä 
näkyvämmäksi ja tekemistä toimin-
nallisemmaksi. Arjen turvallisuus ja 
kansalaistaidothan koskevat meitä 
kaikkia.

Monipuolisen toiminnan ansiosta 
yhdistyksen jäsenmäärä on kasva-
nut 28:sta 41:een, ja uusia jäseniä 
on edelleen luvassa.

Syksyllä kouluttaudutaan

Syksyn aikana on vielä tulossa jä-
senistölle monenlaista koulutusta, 
tutustumisretki Lapin jääkäripri-
kaatiin, uutena alkavat sisarillat 
kerran kuukaudessa. Myös orga-
nisaatiotamme on uudistettu niin, 
että valitsemme eri osa-alueille 

toimintavastaavia. Muun muassa 
koulutusvastaavana toimiva Anu 
Keränen on ollut luomassa Maan-
puolustusnaisille Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen (MPK) kanssa 
yhteistyössä suunniteltua koulutus-
kokonaisuutta. Yhdistyksen tiedot-
tajana on aloittanut Terttu Niemelä, 
Vapepa-ryhmän vastaavana toimii 
Ulla Rontti. Yhdistykselle tullaan 
vielä valitsemaan liikuntavastaava. 

Lisäksi olemme hahmotelleet toi-
mintaa vuotta pidemmälle periodil-
le ja valitsemalla painopistealueita 



eri vuosille. Ensi vuonna se on kou-
lutus.

Puheenjohtajalla on myös laajem-
pia visioita. Hänen tavoitteenaan 
on saada omat yhdistykset ainakin 
Sallaan ja Sodankylään sekä ken-
ties Rovaniemelle, joille Kuusamo 
voisi toimia jonkinlaisena kummi-
yhdistyksenä. Kiinnostus Maanpuo-
lustusnaisten toimintaa kohtaan on 
selkeästi kasvanut mutta toimivia 
yhdistyksiä on pohjoisessa harvas-
sa. Kuusamosta seuraava on Kitti-
lässä. 

-Ne jos toteutuvat, koen onnistu-
neeni omassa yhteiskunnallisessa 
tavoitteessani, hän sanoo.

Koulutukset avainasemassa

Jäsenille erittäin merkityksellisiä 
ovat ovat Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) ja Naisten 
valmiusliiton valtakunnalliset kou-
lutukset. Niihin kuusamolaiset osal-
listuvat erittäin innokkaasti.

Reilu vuosi sitten Kuusamon maan-
puolustusnaisten jäseneksi liittynyt 
yrittäjä Ulla Rontti  on yksi ahkerim-
pia kouluttautujia. Vuoden aikana 
hän on ollut jo kolmessa Naisten 

Naisten valmiusliiton koulutukset

NASTA-harjoitukset ovat Naisten Valmiusliiton tilaamia ja 
organisoimia, valtakunnallisia naisille kohdennettuja val-
miusharjoituksia, jotka toteutetaan Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) kursseina puolustusvoimien tuella. 
Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunnat toteuttavat 
harjoitukset vuorollaan eri puolilla Suomea. Harjoitukset 

on tarkoitettu suomalaisille naisille ja ne järjestetään 
vapaaehtoisten naisten voimin. Kunkin harjoituksen ta-
voitteellinen vahvuus on noin 250-350 henkilöä. Harjoi-

tukset eivät ole sotilaallisia.

NASTA-harjoitukset ovat erinomainen tilaisuus hankkia 
turvallisuustaitoja ja verkostoitua samanhenkisten nais-

ten kanssa. Mukaan voi tulla ilman taustatietoja eikä osal-
listuminen edellytä minkään jäsenjärjestön jäsenyyttä.

Toukokuussa kuusamon lukiolai-
sillE pidETyn nuorTEn Turvakurs-
sin ruokahuollosTa vasTasivaT 
maanpuolusTusnaisET. kokkEina 
hääriväT airi määTTä (vas.) ja Eila 
sEppänEn.  F

valmiusliiton ja MPK:n valtakunnal-
lisessa Nasta -suurtapahtumassa ja 
kehuu niitä huikaisevan hienoiksi 
kokemuksiksi.

Hän kertoo nyt löytäneensä sopi-
van väylän kehittää omia arjen tur-
vallisuus- ja  kansalaistaitojaan.  Ja 

sitä hän on tehnytkin rivakasti.

Viimeksi hän oli syyskuussa Minna-
tar 2017 -koulutuksessa, josta hän 
kertoo saaneensa roppakaupalla 
tietoa ja mukavia kokemuksia sa-
manhenkisten naisten kanssa toi-
mimalla.
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Rontille tärkeitä asioita ovat luon-
nossa liikkumisen taito, siellä sel-
viäminen ja tarvittaessa myös mui-
den auttaminen.  Toinen tärkeä syy 
on siirtää jokaiselle tarpeellisia 
kansalaistaitoja ja perustietoa arjen 
turvallisuusasioista tuleville polvil-
le.

-Maanpuolustusnaisten jäsenenä 
pääsin liittymään Vapepaan  eli Va-
paaehtoiseen pelastuspalveluun ja 
nyt olenkin Kuusamon maanpuo-
lustusnaisten Vapepa vastaava. 
Ryhmämme on vielä pieni, mutta 
jospa saamme lisää reippaita naisia 
mukaan toimintaan, kunhan tietoa 
asiasta saadaan mahdollisille in-
nokkaille, hän kertoo.

Ensiapua ja sammutusta

Rontti kertoo hankkineensa itsel-
leen tietoa etsintä, mso-etsintä 
kursseilta ja  viimeisin kurssi oli 
maastossa selviämistä.  Kaikkiin 
kursseihin on liittynyt kertausta en-
siapuasioista ja jonkin verran myös 
ensisammutuksesta.

Varoittelinkin tytärtä, että voi olla 
sammutuslakanan käyttöharjoituk-
set ja jotain muutakin kivaa har-
joittelua tiedossa, kun tulee kotona 
käymään Rontti hymyilee.

-Mso-etsintä kurssilla huomasin, 
että tarvitsen luonnossa liikkumi-
sessa varsinkin etsinnöissä, kar-

tanluku- ja suunnistustaitoja.  Niitä 
olenkin opetellut talven aikana eri 
tavoin, ja keväällä saadun lyhyen 
koulutuksen jälkeen olen muuta-
man muun naisen kanssa harjoitel-
lut näitä taitoja käytännössä paikal-
lisilla Pölkky-rasteilla. 

Kartanlukutaitoa ei juuri muuten 
opi, kuin menemällä sinne luon-
toon. Ja siellä voi vahingossa nous-
ta kuntokin. Ensiaputaidot olivat 
myös mielen päällä, niitä kävin vah-
vistamassa Kuusamossa SPRn EA1 
kurssilla, Rontti esittelee monella 
tapaa hyödyllisiä kansalaistaitoja 
tukevia harrastuksiaan.

Samoilla teemoilla hän seuraa kou-
lutuksia myös jatkossa.

Valtakunnallisille kursseille osal-
listumisen Rontti näkee toiminnan 
suolana ja sokerina.

-Viikonloppu samanhenkisten nais-
ten seurassa, niin siellä kyllä mum-
mokin nuortuu. Siellä  unohtuvat 
työasiat ja tekemättömät kotityöt, 
kun pääsee luontoon touhuamaan. 
Jo yksistään puolijoukkueteltan 
kokoaminen ja siinä majaileminen 
kurssin ajan on kokemus vailla ver-
taa. Voisi sanoa, että samassa pake-
tissa saa huvin ja hyödyn, jota voi 
suositella jokaiselle naiselle.

Nyt, kun omat lapset ovat lentä-
neet pesästä,  on siis alkanut oman 
elämän päivittäminen niissä asiois-
sa, jotka ovat minulle tärkeitä, hän 
summaa.





Nyt on se aika vuodesta, kun suun-
nittelemme jo seuraavan vuoden 
toimintaa ja toiminnan tekijöitä. 
Ensi viikolla on jo kerhon syyskoko-
us ja aika hyväksyä tulevien vuosien 
toimintasuunnitelma sekä suunni-
telman toteuttamiseen sopivat ja 
sitoutuneet henkilöt. Tehtävää on 
paljon ja suurin vuosittainen tapah-
tumamme on jo seitsemättä kertaa 
tänä vuonna järjestetty Vänrikkipäi-
vä. Se kokosi lauantaina 16.9. jopa 
75 osallistujaa Hiukkavaaraan yh-
dessä nauttimaan monipuolisesta 
tarjonnasta. 

Tänä vuonna Vänrikkipäivä rakentui 
pitkälti ammunnan ympärille ja uu-
tuutena kokeilimme 300 m radal-
la tarkka-ammuntaa nykyaikaisilla 
aseilla. Tämä ammunta oli mahdol-
lista pitkälti hyvien yhteistyökump-
paniemme ansiosta, kun Oulun Ase, 
Sako-asetehtaan kalustolla, auttoi 
meitä rastin järjestämisessä. Suuri 

kiitos kuuluu myös Pohjois-Poh-
janmaan ja Kainuun aluetoimiston 
lähettämille kirjeille, jotka saivat ai-
kaan ilmoittautumispiikin kurssille. 

Järjestimme heti seuraavana tiistai-
na eli 19.9. tarkka-ammuntakurssin 
Hiukkavaarassa samoilla TA-aseilla 
ja se sai myös ryntäyksen aikaisek-
si, kun vajaan vuorokauden aika-
na kurssi täyttyi. Koleassa säässä 
saimme kokeilla tarkka-ammuntaa 
yhdessä 27 kurssilaisen kanssa. 
Ammunnan tapahtumia oli tänä 
vuonna kerhomme järjestäminä 
yli kolmekymmentä ja osallistujia 
useita satoja. 

Ensi vuonna kaipaamme monipuo-
lisempaa toimintaa, jotta meillä oli-
si tarjontaa myös niille, jotka eivät 
halua harrastaa ammuntaa tai edes 
kokeilla sitä. Minun toiveenani olisi, 
että nuorisoupseerimme voisi kes-
kittyä pelkästään nuorten upsee-

rien toiminnan kehittämiseen. Nyt 
meillä on jo varttuneille upseereil-
le PPSU eli Pohjois-Pohjanmaan Se-
nioriupseerit, joka on vuoden ajan 
toiminut varttuneiden upseerien 
aktivoimiseksi. 

Kaipaamme ideoita jäseniltämme, 
jotta osaamme järjestää sellaista 
toimintaa, jota jäsenemme halua-
vat. Näissä asioissa voi aina olla 
yhteydessä kerhomme puheenjoh-
tajaan. Jos sinulla on halua tulla 
aktiivitoimijaksi, on kerhossamme 
useita toimikuntia ja jaoksia, joissa 
on hyvä kehittää yhdessä toimintaa 
jäsentemme hyväksi. On pari tapah-
tumaa joissa vuosittain kannattaa 
käydä eli syys- ja kevätkokouksem-
me. Syyskokous onkin jo ensi keski-
viikkona 4.10. klo 18.00 ja siitä on 
kokouskutsu kerhomme sivulla täs-
sä lehdessä. Tervetuloa päättämään 
yhteisistä asioistamme!

Monipuolista toimintaa

TEKSTI: ARI VUOLTEENAHO 
OULUN RESERVIUPSEERIKERHO 
PUHEENJOHTAJA
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Reserviläisurheiluliitto (Resul) on 
siirtynyt sähköiseen kuntokortti-
järjestelmään. Jokainen jäsen voi 
merkitä kuntosuorituksensa säh-
köiseen kuntokorttiin osoitteessa  
www.resul.fi. Reserviläisliikunnan 
yksi keskeinen tehtävä on ylläpi-
tää ja kehittää jäsenistönsä maan-
puolustustaitoja. Maanpuolustus-
taitoihin kuuluvat fyysinen kunto 
ja kenttätaidot. Kenttätaitoja ovat 
suunnistus-, ampuma-, kartanluku-, 

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 
 
Ampumaupseeri  
SAMPO MATTILA  
p. 040 5373211 
 
Ampuma- ja harjoi-
tusupseeri  
TIMO NIINIKOSKI  
p. 050 5367319 

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

tulenjohto-, johtamis- ja vaellustai-
dot.

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-
viläisurheilijoiden vuoden 2017 
kuntokalenterin ja tietoa reservi-
läisurheilusta valtakunnallisesti 
löydät: http://www.oruk.fi/reser-
vilaisurheilu/

Kuntokortti

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


Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pis-
tooli- että kivääriradoilla. Jäsenillä on mahdollisuus 
käyttää omia tai kerhon aseita.

Ampumavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammuntakäy-
tännöistä löydät yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta   
www.oruk.fi

Lisätietoja: sampo.mattila@oruk.f 
Tervetuloa mukaan!

Kerhon ampumaratavuorot Hiukkavaarassa
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http://www.promilless.fi/


Alueupseeri esittäytyy
TEKSTI: MAJURI ARTO NURKKALA

Olen majuri Arto Nurkkala, 48 -vuo-
tias esiupseerikurssin vuonna 2001 
käynyt sotilas. Olen syntynyt Kemi-
järvellä, mutta olen asunut lapsuu-
teni, nuoruuteni sekä suurimman 
osan aikuisiästäni Oulussa. Siirryin 
Kainuun prikaatin Pohjois-Pohjan-
maan ja Kainuun aluetoimistoon 
alueupseerin tehtävään Ouluun 
1.6.2017.

Uuteen tehtävään siirryn Jääkäri-
prikaatin esikunnasta Sodankylästä 
henkilöstöosaston henkilöstösek-
torin johtajan tehtävästä. Sotila-
surani on ollut lyhyesti tiivistäen 
seuraava: Valmistuin 77.kadetti-
kurssilta vuonna 1993 Kainuun Pri-
kaatiin Kajaaniin. Kainuun prikaa-
tissa työskentelin eri yksiköissä ja 
eritasoisissa tehtävissä joukkueen-
johtajan tehtävästä yksikön pääl-
likön tehtävään. Esiupseerikurssin 
jälkeen vuonna 2001 siirryin Oulun 
Sotilasläänin Esikuntaan operatii-
viselle osastolle. Johtamis- ja hal-
lintorakenneuudistuksen jälkeen 
vuonna 2008 jatkoin operatiivisen 
alan tehtävissä Pohjois-Suomen 
sotilasläänin esikunnassa vuoteen 
2014 saakka. Puolustusvoima-
uudistus vei minut syskyllä 2014 
takaisin sotilaskoulutukseni alku-
sijoille Jääkäriprikaatiin Sodanky-

lään, jossa suoritin varusmiespalve-
luksen III/88 saapumiserässä. 

Perheeseeni kuuluu vaimo, kaksi 
lasta ja koira. Harrastuksiini kuuluu 
tällä hetkellä kolme kovaa koota, 
lasteni harrastuksiin kuljettaminen, 
kannustaminen ja kustantaminen. 
Liikuntaa harrastan tällä hetkellä ai-
noastaan kuntoilu mielessä, johon 
omakotitalo, koira sekä sopivan pi-
tuinen työmatka antavat hyvät puit-
teet. 

Yhteyshenkilönä reserviin

Uuden tehtävän tuomat uudet haas-
teet motivoivat minua eteenpäin. 
Alueupseerina olen aluetoimis-
tomme yhteyshenkilö alueemme 
reserviin ja yhteistyökumppanei-
hin. Reilun kolmen kuukauden ko-
kemuksella voin ilokseni todeta, 
että alueemme reserviläiskenttä on 
aktiivista, osaavaa ja osallistuvaa. 
Seuraamissani Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen harjoituksissa 
on minut positiivisesti yllättänyt 
reserviläisten korkea motivaatio 
ja ammattitaito toimia kouluttaja-
tehtävissä. Olen vakuuttunut siitä, 
että Puolustusvoimat saa kyseisissä 
harjoituksissa juuri sitä mitä on ti-
lannut, parantunutta suorituskykyä. 

Syksy on tulevan toimintavuoden 
etsikkoaikaa. Tällä hetkellä Kainuun 
prikaati viimeistelee vuoden 2018 
harjoitus- ja maanpuolustuksentu-
kikalentereita sekä samalla käyn-
nistää vuoden 2019 toiminnan 
suunnittelua. Ylivuotinen suunnit-
telu on haasteellista itse kullekin 
taholle, sillä meidän ja yhteistyö-
kumppaniemme on käytännössä 
jo helmikuun 2018 loppuun men-
nessä tiedettävä mitä vuonna 2019 
aiotaan tehdä. Vanhana jalkapalloi-
lijana olen aina ymmärtänyt, että 
paras tulos syntyy hyvästä hen-
gestä ja yhteisestä päämäärästä. 
Tänä vuonna juhlistamme Suomen 
100-vuotista historiaa, ensi vuon-
na juhlistamme Puolustusvoimien 
100-vuotista historiaa. Puolustus-
voimien juhlavuosi tulee näkymään 
ensivuoden yleisötapahtumissa, 
joten tervetuloa joukolla niitä seu-
raamaan!
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Miehistö/Kersanttipäivä

Hiukkavaarassa oli 8.-10.9. tositoimintaa Poh-
jois-Pohjanmaan Reserviläispiiri  järjesti jäsenil-
leen koulutustapahtuman. 37 innokasta reser-
viläistä pääsi paikalle harjoittelemaan erilaisia 
sotilas- ja reserviläistaitoja. Oli ammuntaa pis-
toolilla, kiväärillä ja haulikolla sovelletusti mutta 
turvallisesti.  Joukko pääsi harjoittelemaan myös 
miinojakin asentamaan Hiukkavaaran lähimetsiin. 
Harjoituksen johtajana on helppo olla, kun kou-
luttajat osaavat hommansa ja eri rasteilla harjoi-
tukseen osallistuvat olivat innokkaasti mukana. 
Palaute kurssilaisilta oli pelkästään vaan kehuja.

Tapahtumaa kehitetään edelleen

Tulevaisuudessa harjoitus jatkuu ja harjoitusta ke-
hitetään eteenpäin vieläkin toiminnallisempaan 
suuntaan. Eri aselajin kouluttajia tarvitaan mu-
kaan. Sissi- ja  pioneeri- sekä tarkka-ammuntatoi-
minnalle ainakin löytyisi kysyntää. Itselle tämä on 
viimeinen kerta johtajana harjoituksessa. Toivon 
että harjoituksen johtajana toimii aina piirin pu-
heenjohtaja. Siinä on minun seuraajalle mukava 
harjoitus vedettäväksi ja toivottavasti seuraaviin 
harjoituksiin itse voin tulla mukaan eri roolissa. 

TEKSTI JA KUVA: SAKARI RANTA



 Nijmegen Vierdaagse

Hikeä, verta, kyyneliä, jatkuvaa 
fyysistä rasitusta vähällä levolla… 
mutta myös tiivistä yhteisöllisyyt-
tä, itsensä ylittämistä ja onnistumi-
sen tunnetta. Tätä ja paljon muuta 
mahtuu Vierdaagseen. Äkkiseltään 
neljän perättäisen päivän mars-
sisuoritus voi kuulostaa jonkun 
mielestä helpolta, kun toinen taas 
kauhistelee pitkiä päivämatkoj 

Molemmat ovat samaan aikaan yhtä 
paljon oikeassa kuin väärässäkin. Jo 
osallistuminen itsessään on hieno 
kokemus, ensimmäistä kertaa maa-
liin pääsemiseen liittyy vielä jotain 
erikoista ja sanoinkuvaamattoman 
hienoa. Vaikka kyseessä onkin fyy-
sinen suoritus, niin lopulta maaliin 
pääsy ratkaistaan hyvin pitkälti jo-
kaisen omien korvien välissä. Jo-

tain erikoista tapahtumassa täytyy 
kuitenkin olla, koska jostakin syys-
tä Vierdaagsessa käyneet haluavat 
sinne aina uudestaan.

Mikä se on

Vierdaagse on nimensä mukaisesti 
neljä päivää kestävä marssitapah-
tuma, joka järjestetään vuosittain 

20
POHJANPOIKA  3/2017

TEKSTI JA KUVAT: JARKKO VIMPARI



Hollannin Nijmegenissä heinäkuun 
kolmannella viikolla. Näin on teh-
ty jo vuodesta 1909 alkaen, joskin 
sotavuodet hieman häiritsivät ja 
tänä vuonna tapahtuma järjestet-
tiin ”vasta” 101. kerran. Mukaan 
lähtee vuosittain yli 45 000 osal-
listujaa, joista sotilaita on reilut 
5000. Suomen lippua ovat viime 
vuosina kantaneet rauhanturvaa-
jaliiton joukkue, sekä muutamat 
yksittäiset sotilaat. Tämä on näin 
suuren armeijan omaavalle maal-
le hävettävän vähän, osallistuuhan 
esim. Ruotsista, Norjasta ja Tans-
kasta kustakin useiden satojen so-
tilaiden delegaatiot. 

Luonnollisesti sotilaat marssivat 
sotilasasussa ja vähintään 10kg:n 
reppu selässä. Päivämatkat vaihte-
levat 38-50km välillä, mutta välillä 
on toki mahdollista pitää taukoja 
ja nauttia niin hurraavista ihmisis-
tä, ravitsevasta lihaliemestä kuin 
mukavasta jutustelusta naapurin 
kanssakin. Kaikille on yhteistä halu 
jatkaa maaliin asti ja osoittaa oma 
sotilaskuntonsa. Vaikka rakot jal-
kapohjissa painavat kuin pesäpal-
lomailan iskut ja kireät takareidet 
ovat notkeita kuin rautakanget, 
niin siltä vointia kysyvä saa aina 
hymyn kera tulevan vastauksen: 
”Never better!”. Juuri tämä vierai-
den kanssa juttelu ja kollektiivinen 

ponnistelu tekevät tapahtumasta 
niin erikoisen. Yhteinen ilo on kak-
sinkertainen ilo, mutta yhteinen 
tuska on vain puolet henkilökoh-
taisesta. Jos haluaa, niin koko 176 
km matkan voi taivaltaa omissa aja-
tuksissaan, mutta väitän, että tästä 
viikosta saa enemmän irti, kun ei 
ohita pysähtymättä yhtään ”free 
hugs” –kylttiä ja heittää muutaman 
sata kertaa high fivet –päivässä. Ja 
on se ainakin paljon hauskempaa 
kuin pelkkä 220 000 askeleen yk-
sitoikkoinen lompsiminen. 

Oman elämyksensä on myös Camp 
Heumensoord, luonnonpuistoon 
perustettu väliaikainen sotilas-
alue, joka kätkee sisäänsä paitsi 
prikaatin verran yli 30:n eri valtion 
sotilaita, myös oman ruokalan, sai-
raalaan, kaksi messiä, suihkut… ja 
onpa siellä käytössä jopa oma va-
luutta. Täällä jos missä on helppo 
päästä tutustumaan muiden mai-
den sotilaisiin, heidän tapoihinsa 
ja varusteisiinsa. Majoittuminen 
tässä telttakylässä on 16 henkilön 
yksiöissä, joissa naapurivuotee-
seen voi tulla vaikka Australian il-
mavoimien eversti tai Italian Cara-
binierin laskuvarjosotilas. Toki, jos 
on niin onnekas, että pääsee mu-
kaan joukkueeseen, niin yleensä 
silloin koko joukkue majoitetaan 
samaan tupaan.

Ei TarviTsE yksin kul-
kEa. vihrEä-oranssi 
lippu on marssin 
Tunnus.

6 kilomETriä Takana, 
viElä löyTyy hymy 
hErkäsTi



Miten pääsee mukaan

Vuonna 2018 Suomesta pyritään 
lähettämään Vierdaagseen ensim-
mäinen oma virallinen delegaatio. 
Tämä tarkoittaa, että mukaan tar-
vitaan vähintään 100 marssijaa + 
huoltajat ja johtajat. Seuraavina 
vuosina tavoite on vieläkin haas-
tavampi, virallisen delegaation ala-
raja kun on oikeasti 200 sotilasta. 
Tämä osallistujamäärän harppaus 
ensi vuodelle tehdään kaikkien 
merkittävien maanpuolustusliitto-
jen ja puolustusvoimien yhteistyöl-
lä. Kokoavana voimana on MPK, joka 
järjestää tapahtuman aikana omat 
marssikurssit. Sotilaana osallistu-
minen on mahdollista vain näiden 

kurssien kautta ja ilmoittautumisai-
ka on 15.10-30.11.2017. Syy näin 
aikaiseen osallistujien valintaan on 
selvä: Ensinnäkin jokainen mukaan 
lähtijä tarvitsee paljon kilometrejä 
alle jo ennen tapahtumaa, ja toisek-
si meidän pitää jo joulukuun alussa 
todistaa järjestäjille, että Suomesta 
saadaan oma delegaatio. Kursseille 
ilmoittautuneista kootaan sopiva 
määrä joukkueita, mutta halutes-
saan voi osallistua myös kuulumat-
ta mihinkään sotilasjoukkueeseen. 
Kenenkään ei tarvitse treenata yk-
sin koko pitkää talvea, vaan yhtei-
siä harjoitusmarsseja järjestetään 
useita myös Pohjois-Pohjanmaan 
alueella. Näistä saat parhaiten tie-
toa seuraamalla aktiivisesti MPK:n 

kurssikalenteria ja kyselemällä lisä-
tietoja aikaisemmin Vierdaagsessa 
käyneiltä sotilailta. 

Nyt meillä jokaisella on mahdolli-
suus haastaa itsemme kunnolla ja 
todistaa paitsi oma sotilaskuntoi-
suutemme, myös suomalaisen so-
tilaan kyvykkyys muiden maiden 
sotilaiden silmissä. Yhä edelleenkin 
sotilaan pitää pystyä liikkumaan 
jalkaisin pitkiäkin matkoja taistelu-
kuntonsa säilyttäen. Nyt siis jokai-
nen ylös sohvalta ja ilmoittautu-
maan marssille mukaan! Näytetään 
me pohojalaiset, että ainakin meis-
tä löytyy vastusta ruotsalaisille ja 
kaikille muille!

 Nijmegen Vierdaagse
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yksi pErinTEisimmisTä suoma-
laisTEn kuvauspaikoisTa. 
sauna ’Finlandia’.



PPSU toimii apuna    
Sotaveteraanien  
muistamisissa

 Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit PPSU

Pohjois-Pohjan¬maan Reserviup-
seeripiiri ry:n toiminta-alueella 
toimiva Pohjois-Pohjanmaan Seni-
oriupseerit (PPSU) on kaikkien 60 
vuotta täyttäneiden reserviupsee-
rikerhojen jäsenten aatteellinen ja 
toiminnallinen yhdysside joka edis-
tää kokonaisturvallisuutta. PPSU 
toimii Oulun Reserviupseerikerho 
ry:n (ORUK) alaisena osastona.

PPSU:n toimintaan kuuluu luontai-
sesti veteraanityöhön osallistumi-
nen. Sotaveteraanit saavat PPSU:n 
apua järjestön 60-vuotisjuhlan 
muistamiskäynteihin ja Suomi 100 
juhlavuoteen liittyen viikoilla 39-
41. Tavoitteena on henkilökohtai-
sesti tavata kaikki Pohjois-Pohjan-
maan Sotaveteraanipiirin jäsenet 
viemällä heille tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistön ja presidentin 
puoliso Jenni Haukion kirjallinen 

tervehdys sekä tuliaisina villasukat 
ja suklaarasia. PPSU on koonnut tä-
hän kunniatehtävään yli 30 miestä 
jäsenistöstään.

PPSU tarjoaa apuaan myös muiden 
veteraanijärjestöjen vastaaville 
muistamisille ja jäsenten tapaami-
sille ja on aktiivisesti mukana maa-
kuntamme veteraanityössä ja sen 
muutoksissa.

PPSU osaston postituslistalle liite-
tään automaattisesti ja ilman eril-
listä jäsenmaksua tai sitoumuksia 
kaikki 60 vuotta täyttäneet Poh-
jois-Pohjanmaan Reserviupseeri-
piirin johonkin reserviupseeriker-
hoon kuuluvat jäsenet. Jäsen on 
oikeutettu kantamaan PPSU hiha-
merkkiä (tilaus sihteeriltä) ja muita 
asusteita. Lisätietoja www.oruk.fi/
jasenedut/oruk-verkkokauppa. 

PPSUn johtokunta

SEPPO SUHONEN , maj. (res)  
puheenjohtaja,  
seppo.suhonen1@luukku.com, 
puh. 040 5524678
 

KARI AHOKAS , maj. (res), 
varapuheenjohtaja,
karitapani.ahokas@gmail.com, 
puh. 0500 684534
 

ESKO JUNNO , maj. (res)  
sihteeri, 
esko.junno@oruk.fi, 
puh. 050 4477777
 

JUHANI NIVA , maj. (res), 
juhani.niva@outlook.com, 
puh. 0400 280575
 

ESKO KURVINEN , yliltn (res), 
esko.kurvinen@monisto.fi, 
puh.050 5120147

http://www.oruk.fi/jasenedut/oruk-verkkokauppa. 
http://www.oruk.fi/jasenedut/oruk-verkkokauppa. 
mailto:seppo.suhonen1%40luukku.com?subject=
mailto:karitapani.ahokas%40gmail.com?subject=
mailto:esko.junno%40oruk.fi?subject=
mailto:juhani.niva%40outlook.com?subject=
mailto:esko.kurvinen%40monisto.fi?subject=
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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.promilless.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/


Maanpuolustuskoulutus-yhdistyk-
sen (MPK) Pohjanmaan maanpuo-
lustuspiiri järjesti Sievissä viime 
viikolla Peruspalvelukuntayhtymä 
Kallion erityisryhmille suunnatun 
varautumis- ja maastokurssin. Kurs-
si oli vastaus toiveeseen kehittää 
omia tietoja ja taitoja aidossa int-
ti-hengessä. Kurssi oli Pohjanmaan 
maanpuolustuspiirin järjestämä-
nä ensimmäinen Kalajokilaakson 
alueella ja siihen osallistui Louet-
järven maastoleirillä noin 20 inno-
kasta miestä ja naista.

TEKSTI JA KUVAT: TAPIO ROMPPAINEN

Kurssilaiset opettelivat kahden 
päivän aikana muun muassa pe-
rusmaasto- ja selviytymistaitoja, 
suunnistusta sekä ruoanlaittoa 
maasto-oloissa. Näiden lisäksi oli 
myös paljon muuta mielenkiintois-
ta ohjelmaa aina erilaisista tehtä-
värasteista ja makkaranpaistosta 
puolijoukkueteltoissa yöpymiseen 
saakka.

Saila Petäjistö kertoo, että toi-
veen kurssin järjestämisestä esit-
ti vastaavaan tapahtumaan Loh-

tajalle halunnut Julius Koskela.                                                                                                                               
– Se oli kuitenkin täynnä, mutta 
Raudaskylällä opiskellessani Rit-
va Mustakangas vinkkasi keneen 
ottaa järjestelyjen osalta yhteyttä. 
Tämän jälkeen pidimme palaverin 
Päivi Uusimäen ja Helena Kinnus-
en kanssa, jonka jälkeen aloitimme 
kurssin järjestelyt toukokuussa.

Kurssin johtajana ja pääkouluttaja-
na toimi Juha Niemelä Rantsilasta. 
Tyytyväisenä hän toteaa kurssin 
olleen menestys – On ollut hienoa 

Erityisryhmien  
varautumis- ja maastokurssi  
tarjosi inttihenkisiä  
elämyksiä
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TAPIO ROMPPAINEN

Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen (MPK) Poh-
janmaan maanpuolustuspiiri 
järjesti Sievissä viime vii-
kolla Peruspalvelukuntayh-
tymä Kallion erityisryhmil-
le suunnatun varautumis- ja 
maastokurssin. Kurssi oli vas-
taus toiveeseen kehittää omia 
tietoja ja taitoja aidossa intti-
hengessä. Kurssi oli Pohjan-
maan maanpuolustuspiirin 
järjestämänä ensimmäinen 
Kalajokilaakson alueella ja 
siihen osallistui Louetjärven 
maastoleirillä noin 20 inno-
kasta miestä ja naista.

Kurssilaiset opettelivat 
kahden päivän aikana muun 
muassa perusmaasto- ja sel-
viytymistaitoja, suunnistus-
ta sekä ruoanlaittoa maas-
to-oloissa. Näiden lisäksi 
oli myös paljon muuta mie-
lenkiintoista ohjelmaa aina 
erilaisista tehtävärasteista 
ja makkaranpaistosta puo-
lijoukkueteltoissa yöpymi-
seen saakka.

Saila Petäjistö kertoo, että 
toiveen kurssin järjestämises-
tä esitti vastaavaan tapahtu-
maan Lohtajalle halunnut Ju-
lius Koskela.                                                                                                                                       

– Se oli kuitenkin täynnä, 
mutta Raudaskylällä opiskel-
lessani Ritva Mustakangas 
vinkkasi keneen ottaa järjes-
telyjen osalta yhteyttä. Tämän 
jälkeen pidimme palaverin 
Päivi Uusimäen ja Helena 
Kinnusen kanssa, jonka jäl-
keen aloitimme kurssin järjes-
telyt toukokuussa.                                 

Kurssin johtajana ja 
pääkouluttajana toimi 
Juha Niemelä Rantsilas-
ta. Tyytyväisenä hän tote-
aa kurssin olleen menestys                                                                                                                                         
 – On ollut hienoa seurata 

tätä innostusta ja yhteishen-
keä ja vaikka välillä on ollut 
vaativia ja yllättäviä tilantei-
ta kuten ohjaajatkin yllättänyt 
aamuherätys kello 4.50 niin 
valituksen sanaa ei ole kuultu.

Iloinen ja aktiivinen tunnel-
ma oli helposti aistittavissa. 
Se loisti myös paikalle saapu-
van Juliuksen kasvoista. Vaik-
ka aluksi olikin jännitystä il-
massa niin Julius sanoo sen 
haihtuneen nopeasti.

– Teltassa nukkuminen vä-
hän jännitti aluksi mutta kaik-
ki on ollut mukavaa, erityi-
sesti marssiminen ja riviin 
järjestyminen. Seuraavaksi 
mennään ampumaan ilmapal-
loja airsoft-kivääreillä, Julius 
kertoo.

Ennen ampumaradalle läh-
töä oli kuitenkin pienimuo-
toiset sulkeisharjoitukset. 
Niemelä sanoo kurssilaisten 
innostuneen sulkeisista täy-
sillä. Jokainen on halutes-
saan saanut toimia ryhmän-
johtajana.

–  Perustaidot kuten riviin 
järjestyminen ja asennon ot-
taminen on omaksuttu todel-
la nopeasti ja hyvin.

Paikalle saapuva Pohjan-
maan maanpuolustuspiirin 
piiripäällikkö Jani Pikkarai-
nen pääsee seuraamaan asian 
käytännössä kun ryhmä jär-
jestyy sulkeisiin Sini Lukka-
roisen komennossa.                                           

– Riviin järjesty! Asento! 
Lepo!  Kajahtelevat Sinin 
käskyt piha-alueella.                                                      

– Sini on ryhmänjohtajana 
tosi tarkka: huolehtii tunnol-
lisesti kaikista ja ohjaa kave-
reitaan aina jalkojen asen-
nosta leuan oikeaan suuntaan 
saakka, oppi on mennyt pe-
rille nopeasti, toteaa Nieme-
lä hymyillen.

Pikkarainen kertoo että 
Maanpuolustuskoulutusyh-
distys on vuonna 1993 pe-
rustettu valtakunnallinen or-
ganisaatio, joka kouluttaa 
kansalaisia selviämään pa-
remmin arjen vaaratilanteis-
sa ja poikkeusoloissa.                                                                                                                  

– MPK parantaa koulu-
tuksellaan puolustusvoimi-
en, muiden viranomaisten 
sekä kansalaisten valmiuk-
sia. Järjestämme Keski-Poh-
janmaan alueella vuosittain 
noin sata kurssia, joista 2/3 
on luonteeltaan sotilaallista 
sekä 1/3 varautumis- ja tur-
vallisuuskoulutusta.                                                                              

– Erityisryhmien kursse-
ja järjestämme  Keski-Poh-
janmaan alueella vuosittain 
myös muutaman. Pikkarainen 
antaa varauksettomat kiitok-
set kaikille kurssilaisille, oh-
jaajille sekä leiriä eri tavoin 
tukeneille.

Lisäksi leirille taustatuken-

sa toivat Rantsilan reserviläi-
set, Kempeleen reserviupsee-
rit, Oulun Sotilaspoliisipiiri, 
Pohjois-Pohjanmaan reser-
viupseeripiiri sekä Maase-
län Latu ry.

Ppky Kallion ohjaaji-
na kurssilla toimivat  Pau-
la Hyvönen, Helena Kin-
nunen, Jenni Olkkonen, 
Eeva-Maija Pehkonen ja 
Saila Petäjistö sekä Eero 
Stenroth vanhempien edus-
tajana ja Heli Hilliaho Maa-
selän Ladusta.

– Täällä on ollut mahta-
va yhteishenki alusta asti ja 
mahtavat ohjaajat, voin vil-
pittömästi todeta että oppi 
on mennyt perille ja kurssil-
le asetetut tavoitteet hallus-
sa, Jani Pikkarainen summaa.

Tauoilla ja illalla harjoitus-
ten päätteeksi oli aikaa jutte-
lemaan istahtaa nuotion ää-
relle.

– Olemme käyneet todella 

syvällisiä keskusteluja muun 
muassa vapauden merkityk-
sestä, isänmaallisuudesta ja 
puolustusvoimien tehtävistä.                                                                                  

– Leirin tärkeimpiä anteja 
ovat yhteenkuuluvuus, isän-
maallisuus ja se että kaveria 
ei jätetä, kolmantena koulut-
tajana toiminut ja Tuntemat-
tomaksi sotilaaksi esittäyty-
vä mies kertoo.

Seuraavaksi kurssilaiset 
ryhmittäytyvät Otto Siek-
kisen komennossa lähtöön 
ampumaradaksi nimetyl-
le jalkapallokentälle. Peril-
lä odottavat jalkapallomaa-
liin ripustetut ilmapallot sekä 
pieniä luontoon hajoavia kuu-
lia piipustaan napsauttelevat 
airsoft-kiväärit, joilla kaik-
ki, ohjaajat mukaan luettuna 
pääsevät osumatarkkuuttaan 
testaamaan.

Ampumaradalla Otto ker-
too nauttineensa kaikesta 
mitä kurssi on tarjonnut.                                               

– Erityisen mukavaa on 
ollut teltassa nukkuminen 
ja ammunta, täällä otetaan 
miehestä mittaa, Otto tiivis-
tää leirin antia.

Ennen suurta elämystä 
kouluttajat ovat käyneet tur-
vallisuusasiat läpi sekä lähtö-
paikalla että ennen kouluttaji-
en tukemaa ammuntavuoroa. 

Onnistumisen ilo täyttää ken-
tän kun pallot alkavat pok-
sahdella rikki.                                                                                                                                  

– Kaikilla meni hienosti ja 
erityisen hyvin palloja puh-
koivat Timo, Jouni, Tomi, 
Sini, Juha-Matti, Otto, Jou-
ko ja Mauri, kouluttajat sum-
maavat ammunnan päätteeksi. 

Ampumaradalta ryhmä 
siirtyy päätöskahville, jossa 
kouluttajilla on iloisia uutisia.

– Kurssitodistus myönne-
tään vain sen hyväksytysti lä-
päisseille ja tältä kurssilta sen 
saavat kaikki, Juha Niemelä 
ilmoittaa saaden aikaan iloi-
sia huudahduksia.    

Todistusten lisäksi kou-
luttajat luovuttavat Juliuk-
selle Sinille ja Otolle pienen 
tsemppipalkinnon.

– Te olette olleet ryhmän 
innoittajia sekä jämyjä ryh-
mänjohtajia ja Sini varsinai-
nen tehokapiainen sekä ali-
kersantti, jonka intoa ja taitoa 
on ollut ilo seurata, he kiit-
tävät.                                                         

– Vautsi, välillä on ollut 
rankkaakin mutta koko ajan 
tosi mukavaa, Sini toteaa 
lämpimän kiitoshalauksen 
jälkeen muistoksi saamaan-
sa hihamerkkiä iloisena pu-
seroonsa sovitellessaan.

Erityisryhmien varautumis- ja 
maastokurssi tarjosi inttihenkisiä 
elämyksiä

Tarkkuusammunta oli paljon odotettu ohjelmanumero. Kouluttajien ohjauksessa jokainen sai vuorollaan kokeilla ilmapallojen pudottamista 0,2 gramman bio-
kuulia napsauttelevalla airsoft-kiväärillä.

Todistusten jakamisen yhteydessä kouluttajat halusivat muistaa erityisesti 
kurssiporukan innoittajina sekä ryhmänjohtajataidoissaan osaamistaan osoit-
taneita Sini Lukkaroista, Julius Koskelaa sekä Otto Siekkistä. Palkintoja ja-
kamassa kurssin pääkouluttaja ja johtaja Juha Niemelä. 

Sini Lukkaroinen oppi nopeasti ryhmänjohtajan perustaidot ja ohjasi kave-
reitaan noudattamaan tarkasti antamiaan käskyjä. Onnistuneen harjoituksen 
jälkeen Sini vastaanottaa lämpimät kiitokset ja pohtii yhdessä kurssin johta-
jan Juha Niemelän kanssa siirtymistä seuraavaan tehtävään.

Otto Siekkinen koki muiden kurssilaisten rinnalla aitoja inttielämyksiä maas-
tossa järjestetyssä airsoft, eli softauspelissä.

seurata tätä innostusta ja yhteis-
henkeä ja vaikka välillä on ollut 
vaativia ja yllättäviä tilanteita kuten 
ohjaajatkin yllättänyt aamuherätys 
kello 4.50 niin valituksen sanaa ei 
ole kuultu.

Iloinen ja aktiivinen tunnelma 
oli helposti aistittavissa. Se lois-
ti myös paikalle saapuvan Juliuk-
sen kasvoista. Vaikka aluksi oli-
kin jännitystä ilmassa niin Julius 
sanoo sen haihtuneen nopeasti. 
– Teltassa nukkuminen vähän jän-
nitti aluksi mutta kaikki on ollut 
mukavaa, erityisesti marssiminen 
ja riviin järjestyminen. Seuraavaksi 
mennään ampumaan ilmapalloja 
airsoft-kivääreillä, Julius kertoo.

Ennen ampumaradalle lähtöä oli 
kuitenkin pienimuotoiset sulkeis-
harjoitukset. Niemelä sanoo kurs-
silaisten innostuneen sulkeisista 
täysillä. Jokainen on halutessaan 
saanut toimia ryhmänjohtajana. 
– Perustaidot kuten riviin järjes-
tyminen ja asennon ottaminen on 
omaksuttu todella nopeasti ja hy-
vin.

Paikalle saapuva Pohjan-
maan maanpuolustuspiirin 
piiripäällikkö Jani Pikkarai-
nen pääsee seuraamaan asian 
käytännössä kun ryhmä järjestyy sul-
keisiin Sini Lukkaroisen komennossa.                                            
– Riviin järjesty! Asento!Lepo!  Kajah-
televat Sinin käskyt piha-alueella.                                                       

– Sini on ryhmänjohtajana tosi tark-
ka: huolehtii tunnollisesti kaikista 
ja ohjaa kavereitaan aina jalkojen 
asennosta leuan oikeaan suuntaan 
saakka, oppi on mennyt perille no-
peasti, toteaa Niemelä hymyillen.

Pikkarainen kertoo että Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys on vuonna 
1993 perustettu valtakunnallinen 
organisaatio, joka kouluttaa kansa-
laisia selviämään paremmin arjen 
vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa.                                                                                                                 

oTTo siEkkinEn koki muidEn 
kurssilaisTEn rinnalla aiTo-
ja inTTiElämyksiä maasTossa 
järjEsTETyssä airsoFT, Eli 
soFTauspElissä.

TarkkuusammunTa oli paljon 
odoTETTu ohjElmanumEro. 
kouluTTajiEn ohjauksEssa 
jokainEn sai vuorollaan ko-
kEilla ilmapallojEn pudoTTa-
misTa 0,2 gramman biokuulia 
napsauTTElEvalla airsoFT-ki-
väärillä.



– MPK parantaa koulutuksellaan 
puolustusvoimien, muiden viran-
omaisten sekä kansalaisten val-
miuksia. Järjestämme KeskiPoh-
janmaan alueella vuosittain noin 
sata kurssia, joista 2/3 on luonteel-
taan sotilaallista sekä 1/3 varau-
tumis- ja turvallisuuskoulutusta.                                                                               
– Erityisryhmien kursseja järjes-
tämme  Keski-Pohjanmaan alueella 
vuosittain myös muutaman. Pikka-
rainen antaa varauksettomat kiitok-
set kaikille kurssilaisille, ohjaajille 
sekä leiriä eri tavoin tukeneille. Li-
säksi leirille taustatukensa toivat 
Rantsilan reserviläiset, Kempeleen 
reserviupseerit, Oulun Sotilaspolii-
sipiiri, Pohjois-Pohjanmaan reser-
viupseeripiiri sekä Maaselän Latu 
ry.

Ppky Kallion ohjaajina kurssilla toi-
mivat  Paula Hyvönen, Helena Kin-
nunen, Jenni Olkkonen, Eeva-Maija 
Pehkonen ja Saila Petäjistö sekä Eero 
Stenroth vanhempien edustajana 
ja Heli Hilliaho Maaselän Ladusta. 
– Täällä on ollut mahtava yhteis-
henki alusta asti ja mahtavat ohjaa-
jat, voin vilpittömästi todeta että 
oppi on mennyt perille ja kurssille 
asetetut tavoitteet hallussa, Jani 
Pikkarainen summaa.

Tauoilla ja illalla harjoitus-
ten päätteeksi oli aikaa juttele-
maan istahtaa nuotion äärelle. 
–Olemme käyneet todel-
la syvällisiä keskusteluja muun 

muassa vapauden merkityk-
sestä, isänmaallisuudesta ja 
puolustusvoimien tehtävistä.                                                                                   
– Leirin tärkeimpiä anteja ovat yh-
teenkuuluvuus, isänmaallisuus ja 
se että kaveria ei jätetä, kolmante-
na kouluttajana toiminut ja Tunte-
mattomaksi sotilaaksi esittäytyvä 

mies kertoo.

Seuraavaksi kurssilaiset ryhmittäy-
tyvät Otto Siekkisen komennossa 
lähtöön ampumaradaksi nimetylle 
jalkapallokentälle. Perillä odottavat 
jalkapallomaaliin ripustetut ilma-
pallot sekä pieniä luontoon hajoa-
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TAPIO ROMPPAINEN

Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen (MPK) Poh-
janmaan maanpuolustuspiiri 
järjesti Sievissä viime vii-
kolla Peruspalvelukuntayh-
tymä Kallion erityisryhmil-
le suunnatun varautumis- ja 
maastokurssin. Kurssi oli vas-
taus toiveeseen kehittää omia 
tietoja ja taitoja aidossa intti-
hengessä. Kurssi oli Pohjan-
maan maanpuolustuspiirin 
järjestämänä ensimmäinen 
Kalajokilaakson alueella ja 
siihen osallistui Louetjärven 
maastoleirillä noin 20 inno-
kasta miestä ja naista.

Kurssilaiset opettelivat 
kahden päivän aikana muun 
muassa perusmaasto- ja sel-
viytymistaitoja, suunnistus-
ta sekä ruoanlaittoa maas-
to-oloissa. Näiden lisäksi 
oli myös paljon muuta mie-
lenkiintoista ohjelmaa aina 
erilaisista tehtävärasteista 
ja makkaranpaistosta puo-
lijoukkueteltoissa yöpymi-
seen saakka.

Saila Petäjistö kertoo, että 
toiveen kurssin järjestämises-
tä esitti vastaavaan tapahtu-
maan Lohtajalle halunnut Ju-
lius Koskela.                                                                                                                                       

– Se oli kuitenkin täynnä, 
mutta Raudaskylällä opiskel-
lessani Ritva Mustakangas 
vinkkasi keneen ottaa järjes-
telyjen osalta yhteyttä. Tämän 
jälkeen pidimme palaverin 
Päivi Uusimäen ja Helena 
Kinnusen kanssa, jonka jäl-
keen aloitimme kurssin järjes-
telyt toukokuussa.                                 

Kurssin johtajana ja 
pääkouluttajana toimi 
Juha Niemelä Rantsilas-
ta. Tyytyväisenä hän tote-
aa kurssin olleen menestys                                                                                                                                         
 – On ollut hienoa seurata 

tätä innostusta ja yhteishen-
keä ja vaikka välillä on ollut 
vaativia ja yllättäviä tilantei-
ta kuten ohjaajatkin yllättänyt 
aamuherätys kello 4.50 niin 
valituksen sanaa ei ole kuultu.

Iloinen ja aktiivinen tunnel-
ma oli helposti aistittavissa. 
Se loisti myös paikalle saapu-
van Juliuksen kasvoista. Vaik-
ka aluksi olikin jännitystä il-
massa niin Julius sanoo sen 
haihtuneen nopeasti.

– Teltassa nukkuminen vä-
hän jännitti aluksi mutta kaik-
ki on ollut mukavaa, erityi-
sesti marssiminen ja riviin 
järjestyminen. Seuraavaksi 
mennään ampumaan ilmapal-
loja airsoft-kivääreillä, Julius 
kertoo.

Ennen ampumaradalle läh-
töä oli kuitenkin pienimuo-
toiset sulkeisharjoitukset. 
Niemelä sanoo kurssilaisten 
innostuneen sulkeisista täy-
sillä. Jokainen on halutes-
saan saanut toimia ryhmän-
johtajana.

–  Perustaidot kuten riviin 
järjestyminen ja asennon ot-
taminen on omaksuttu todel-
la nopeasti ja hyvin.

Paikalle saapuva Pohjan-
maan maanpuolustuspiirin 
piiripäällikkö Jani Pikkarai-
nen pääsee seuraamaan asian 
käytännössä kun ryhmä jär-
jestyy sulkeisiin Sini Lukka-
roisen komennossa.                                           

– Riviin järjesty! Asento! 
Lepo!  Kajahtelevat Sinin 
käskyt piha-alueella.                                                      

– Sini on ryhmänjohtajana 
tosi tarkka: huolehtii tunnol-
lisesti kaikista ja ohjaa kave-
reitaan aina jalkojen asen-
nosta leuan oikeaan suuntaan 
saakka, oppi on mennyt pe-
rille nopeasti, toteaa Nieme-
lä hymyillen.

Pikkarainen kertoo että 
Maanpuolustuskoulutusyh-
distys on vuonna 1993 pe-
rustettu valtakunnallinen or-
ganisaatio, joka kouluttaa 
kansalaisia selviämään pa-
remmin arjen vaaratilanteis-
sa ja poikkeusoloissa.                                                                                                                  

– MPK parantaa koulu-
tuksellaan puolustusvoimi-
en, muiden viranomaisten 
sekä kansalaisten valmiuk-
sia. Järjestämme Keski-Poh-
janmaan alueella vuosittain 
noin sata kurssia, joista 2/3 
on luonteeltaan sotilaallista 
sekä 1/3 varautumis- ja tur-
vallisuuskoulutusta.                                                                              

– Erityisryhmien kursse-
ja järjestämme  Keski-Poh-
janmaan alueella vuosittain 
myös muutaman. Pikkarainen 
antaa varauksettomat kiitok-
set kaikille kurssilaisille, oh-
jaajille sekä leiriä eri tavoin 
tukeneille.

Lisäksi leirille taustatuken-

sa toivat Rantsilan reserviläi-
set, Kempeleen reserviupsee-
rit, Oulun Sotilaspoliisipiiri, 
Pohjois-Pohjanmaan reser-
viupseeripiiri sekä Maase-
län Latu ry.

Ppky Kallion ohjaaji-
na kurssilla toimivat  Pau-
la Hyvönen, Helena Kin-
nunen, Jenni Olkkonen, 
Eeva-Maija Pehkonen ja 
Saila Petäjistö sekä Eero 
Stenroth vanhempien edus-
tajana ja Heli Hilliaho Maa-
selän Ladusta.

– Täällä on ollut mahta-
va yhteishenki alusta asti ja 
mahtavat ohjaajat, voin vil-
pittömästi todeta että oppi 
on mennyt perille ja kurssil-
le asetetut tavoitteet hallus-
sa, Jani Pikkarainen summaa.

Tauoilla ja illalla harjoitus-
ten päätteeksi oli aikaa jutte-
lemaan istahtaa nuotion ää-
relle.

– Olemme käyneet todella 

syvällisiä keskusteluja muun 
muassa vapauden merkityk-
sestä, isänmaallisuudesta ja 
puolustusvoimien tehtävistä.                                                                                  

– Leirin tärkeimpiä anteja 
ovat yhteenkuuluvuus, isän-
maallisuus ja se että kaveria 
ei jätetä, kolmantena koulut-
tajana toiminut ja Tuntemat-
tomaksi sotilaaksi esittäyty-
vä mies kertoo.

Seuraavaksi kurssilaiset 
ryhmittäytyvät Otto Siek-
kisen komennossa lähtöön 
ampumaradaksi nimetyl-
le jalkapallokentälle. Peril-
lä odottavat jalkapallomaa-
liin ripustetut ilmapallot sekä 
pieniä luontoon hajoavia kuu-
lia piipustaan napsauttelevat 
airsoft-kiväärit, joilla kaik-
ki, ohjaajat mukaan luettuna 
pääsevät osumatarkkuuttaan 
testaamaan.

Ampumaradalla Otto ker-
too nauttineensa kaikesta 
mitä kurssi on tarjonnut.                                               

– Erityisen mukavaa on 
ollut teltassa nukkuminen 
ja ammunta, täällä otetaan 
miehestä mittaa, Otto tiivis-
tää leirin antia.

Ennen suurta elämystä 
kouluttajat ovat käyneet tur-
vallisuusasiat läpi sekä lähtö-
paikalla että ennen kouluttaji-
en tukemaa ammuntavuoroa. 

Onnistumisen ilo täyttää ken-
tän kun pallot alkavat pok-
sahdella rikki.                                                                                                                                  

– Kaikilla meni hienosti ja 
erityisen hyvin palloja puh-
koivat Timo, Jouni, Tomi, 
Sini, Juha-Matti, Otto, Jou-
ko ja Mauri, kouluttajat sum-
maavat ammunnan päätteeksi. 

Ampumaradalta ryhmä 
siirtyy päätöskahville, jossa 
kouluttajilla on iloisia uutisia.

– Kurssitodistus myönne-
tään vain sen hyväksytysti lä-
päisseille ja tältä kurssilta sen 
saavat kaikki, Juha Niemelä 
ilmoittaa saaden aikaan iloi-
sia huudahduksia.    

Todistusten lisäksi kou-
luttajat luovuttavat Juliuk-
selle Sinille ja Otolle pienen 
tsemppipalkinnon.

– Te olette olleet ryhmän 
innoittajia sekä jämyjä ryh-
mänjohtajia ja Sini varsinai-
nen tehokapiainen sekä ali-
kersantti, jonka intoa ja taitoa 
on ollut ilo seurata, he kiit-
tävät.                                                         

– Vautsi, välillä on ollut 
rankkaakin mutta koko ajan 
tosi mukavaa, Sini toteaa 
lämpimän kiitoshalauksen 
jälkeen muistoksi saamaan-
sa hihamerkkiä iloisena pu-
seroonsa sovitellessaan.

Erityisryhmien varautumis- ja 
maastokurssi tarjosi inttihenkisiä 
elämyksiä

Tarkkuusammunta oli paljon odotettu ohjelmanumero. Kouluttajien ohjauksessa jokainen sai vuorollaan kokeilla ilmapallojen pudottamista 0,2 gramman bio-
kuulia napsauttelevalla airsoft-kiväärillä.

Todistusten jakamisen yhteydessä kouluttajat halusivat muistaa erityisesti 
kurssiporukan innoittajina sekä ryhmänjohtajataidoissaan osaamistaan osoit-
taneita Sini Lukkaroista, Julius Koskelaa sekä Otto Siekkistä. Palkintoja ja-
kamassa kurssin pääkouluttaja ja johtaja Juha Niemelä. 

Sini Lukkaroinen oppi nopeasti ryhmänjohtajan perustaidot ja ohjasi kave-
reitaan noudattamaan tarkasti antamiaan käskyjä. Onnistuneen harjoituksen 
jälkeen Sini vastaanottaa lämpimät kiitokset ja pohtii yhdessä kurssin johta-
jan Juha Niemelän kanssa siirtymistä seuraavaan tehtävään.

Otto Siekkinen koki muiden kurssilaisten rinnalla aitoja inttielämyksiä maas-
tossa järjestetyssä airsoft, eli softauspelissä.

TodisTusTEn jakamisEn yhTEydEssä kouluTTajaT halusivaT muisTaa Eri-
TyisEsTi kurssiporukan innoiTTajina sEkä ryhmänjohTajaTaidoissaan 
osaamisTaan osoiTTanEiTa sini lukkaroisTa, julius koskElaa sEkä oTTo 
siEkkisTä. palkinToja jakamassa kurssin pääkouluTTaja ja johTaja juha 
niEmElä. 



luttajien tukemaa ammuntavuoroa. 
Onnistumisen ilo täyttää kentän 
kun pallot alkavat poksahdella rikki. 
– Kaikilla meni hienosti ja erityisen 
hyvin palloja puhkoivat Timo, Jou-
ni, Tomi, Sini, Juha-Matti, Otto, Jou-
ko ja Mauri, kouluttajat summaavat 
ammunnan päätteeksi. Ampumara-
dalta ryhmä siirtyy päätöskahville, 
jossa  kouluttajilla on iloisia uutisia. 
– Kurssitodistus myönnetään vain 
sen hyväksytysti läpäisseille ja täl-
tä kurssilta sen saavat kaikki, Juha 
Niemelä ilmoittaa saaden aikaan 
iloisia huudahduksia.    

Todistusten lisäksi kouluttajat 
luovuttavat Juliukselle Sinille ja 
Otolle pienen tsemppipalkinnon. 
– Te olette olleet ryhmän innoit-
tajia sekä jämyjä ryhmänjohtajia 
ja Sini varsinainen tehokapiainen 
sekä alikersantti, jonka intoa ja tai-
toa on ollut ilo seurata, he kiittävät. 
 
– Vautsi, välillä on ollut rankkaakin 
mutta koko ajan tosi mukavaa, Sini 
toteaa lämpimän kiitoshalauksen 
jälkeen muistoksi saamaansa hiha-
merkkiä iloisena puseroonsa sovi-
tellessaan.

via kuulia piipustaan napsautte-
levat airsoft-kiväärit, joilla kaikki, 
ohjaajat mukaan luettuna pääsevät 
osumatarkkuuttaan testaamaan.

Ampumaradalla Otto ker-
too nauttineensa kaikes-
ta mitä kurssi on tarjonnut.                                                
– Erityisen mukavaa on ollut teltas-
sa nukkuminen ja ammunta, täällä 
otetaan miehestä mittaa, Otto tii-
vistää leirin antia.

Ennen suurta elämystä kouluttajat 
ovat käyneet turvallisuusasiat läpi 
sekä lähtöpaikalla että ennen kou-
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TAPIO ROMPPAINEN

Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen (MPK) Poh-
janmaan maanpuolustuspiiri 
järjesti Sievissä viime vii-
kolla Peruspalvelukuntayh-
tymä Kallion erityisryhmil-
le suunnatun varautumis- ja 
maastokurssin. Kurssi oli vas-
taus toiveeseen kehittää omia 
tietoja ja taitoja aidossa intti-
hengessä. Kurssi oli Pohjan-
maan maanpuolustuspiirin 
järjestämänä ensimmäinen 
Kalajokilaakson alueella ja 
siihen osallistui Louetjärven 
maastoleirillä noin 20 inno-
kasta miestä ja naista.

Kurssilaiset opettelivat 
kahden päivän aikana muun 
muassa perusmaasto- ja sel-
viytymistaitoja, suunnistus-
ta sekä ruoanlaittoa maas-
to-oloissa. Näiden lisäksi 
oli myös paljon muuta mie-
lenkiintoista ohjelmaa aina 
erilaisista tehtävärasteista 
ja makkaranpaistosta puo-
lijoukkueteltoissa yöpymi-
seen saakka.

Saila Petäjistö kertoo, että 
toiveen kurssin järjestämises-
tä esitti vastaavaan tapahtu-
maan Lohtajalle halunnut Ju-
lius Koskela.                                                                                                                                       

– Se oli kuitenkin täynnä, 
mutta Raudaskylällä opiskel-
lessani Ritva Mustakangas 
vinkkasi keneen ottaa järjes-
telyjen osalta yhteyttä. Tämän 
jälkeen pidimme palaverin 
Päivi Uusimäen ja Helena 
Kinnusen kanssa, jonka jäl-
keen aloitimme kurssin järjes-
telyt toukokuussa.                                 

Kurssin johtajana ja 
pääkouluttajana toimi 
Juha Niemelä Rantsilas-
ta. Tyytyväisenä hän tote-
aa kurssin olleen menestys                                                                                                                                         
 – On ollut hienoa seurata 

tätä innostusta ja yhteishen-
keä ja vaikka välillä on ollut 
vaativia ja yllättäviä tilantei-
ta kuten ohjaajatkin yllättänyt 
aamuherätys kello 4.50 niin 
valituksen sanaa ei ole kuultu.

Iloinen ja aktiivinen tunnel-
ma oli helposti aistittavissa. 
Se loisti myös paikalle saapu-
van Juliuksen kasvoista. Vaik-
ka aluksi olikin jännitystä il-
massa niin Julius sanoo sen 
haihtuneen nopeasti.

– Teltassa nukkuminen vä-
hän jännitti aluksi mutta kaik-
ki on ollut mukavaa, erityi-
sesti marssiminen ja riviin 
järjestyminen. Seuraavaksi 
mennään ampumaan ilmapal-
loja airsoft-kivääreillä, Julius 
kertoo.

Ennen ampumaradalle läh-
töä oli kuitenkin pienimuo-
toiset sulkeisharjoitukset. 
Niemelä sanoo kurssilaisten 
innostuneen sulkeisista täy-
sillä. Jokainen on halutes-
saan saanut toimia ryhmän-
johtajana.

–  Perustaidot kuten riviin 
järjestyminen ja asennon ot-
taminen on omaksuttu todel-
la nopeasti ja hyvin.

Paikalle saapuva Pohjan-
maan maanpuolustuspiirin 
piiripäällikkö Jani Pikkarai-
nen pääsee seuraamaan asian 
käytännössä kun ryhmä jär-
jestyy sulkeisiin Sini Lukka-
roisen komennossa.                                           

– Riviin järjesty! Asento! 
Lepo!  Kajahtelevat Sinin 
käskyt piha-alueella.                                                      

– Sini on ryhmänjohtajana 
tosi tarkka: huolehtii tunnol-
lisesti kaikista ja ohjaa kave-
reitaan aina jalkojen asen-
nosta leuan oikeaan suuntaan 
saakka, oppi on mennyt pe-
rille nopeasti, toteaa Nieme-
lä hymyillen.

Pikkarainen kertoo että 
Maanpuolustuskoulutusyh-
distys on vuonna 1993 pe-
rustettu valtakunnallinen or-
ganisaatio, joka kouluttaa 
kansalaisia selviämään pa-
remmin arjen vaaratilanteis-
sa ja poikkeusoloissa.                                                                                                                  

– MPK parantaa koulu-
tuksellaan puolustusvoimi-
en, muiden viranomaisten 
sekä kansalaisten valmiuk-
sia. Järjestämme Keski-Poh-
janmaan alueella vuosittain 
noin sata kurssia, joista 2/3 
on luonteeltaan sotilaallista 
sekä 1/3 varautumis- ja tur-
vallisuuskoulutusta.                                                                              

– Erityisryhmien kursse-
ja järjestämme  Keski-Poh-
janmaan alueella vuosittain 
myös muutaman. Pikkarainen 
antaa varauksettomat kiitok-
set kaikille kurssilaisille, oh-
jaajille sekä leiriä eri tavoin 
tukeneille.

Lisäksi leirille taustatuken-

sa toivat Rantsilan reserviläi-
set, Kempeleen reserviupsee-
rit, Oulun Sotilaspoliisipiiri, 
Pohjois-Pohjanmaan reser-
viupseeripiiri sekä Maase-
län Latu ry.

Ppky Kallion ohjaaji-
na kurssilla toimivat  Pau-
la Hyvönen, Helena Kin-
nunen, Jenni Olkkonen, 
Eeva-Maija Pehkonen ja 
Saila Petäjistö sekä Eero 
Stenroth vanhempien edus-
tajana ja Heli Hilliaho Maa-
selän Ladusta.

– Täällä on ollut mahta-
va yhteishenki alusta asti ja 
mahtavat ohjaajat, voin vil-
pittömästi todeta että oppi 
on mennyt perille ja kurssil-
le asetetut tavoitteet hallus-
sa, Jani Pikkarainen summaa.

Tauoilla ja illalla harjoitus-
ten päätteeksi oli aikaa jutte-
lemaan istahtaa nuotion ää-
relle.

– Olemme käyneet todella 

syvällisiä keskusteluja muun 
muassa vapauden merkityk-
sestä, isänmaallisuudesta ja 
puolustusvoimien tehtävistä.                                                                                  

– Leirin tärkeimpiä anteja 
ovat yhteenkuuluvuus, isän-
maallisuus ja se että kaveria 
ei jätetä, kolmantena koulut-
tajana toiminut ja Tuntemat-
tomaksi sotilaaksi esittäyty-
vä mies kertoo.

Seuraavaksi kurssilaiset 
ryhmittäytyvät Otto Siek-
kisen komennossa lähtöön 
ampumaradaksi nimetyl-
le jalkapallokentälle. Peril-
lä odottavat jalkapallomaa-
liin ripustetut ilmapallot sekä 
pieniä luontoon hajoavia kuu-
lia piipustaan napsauttelevat 
airsoft-kiväärit, joilla kaik-
ki, ohjaajat mukaan luettuna 
pääsevät osumatarkkuuttaan 
testaamaan.

Ampumaradalla Otto ker-
too nauttineensa kaikesta 
mitä kurssi on tarjonnut.                                               

– Erityisen mukavaa on 
ollut teltassa nukkuminen 
ja ammunta, täällä otetaan 
miehestä mittaa, Otto tiivis-
tää leirin antia.

Ennen suurta elämystä 
kouluttajat ovat käyneet tur-
vallisuusasiat läpi sekä lähtö-
paikalla että ennen kouluttaji-
en tukemaa ammuntavuoroa. 

Onnistumisen ilo täyttää ken-
tän kun pallot alkavat pok-
sahdella rikki.                                                                                                                                  

– Kaikilla meni hienosti ja 
erityisen hyvin palloja puh-
koivat Timo, Jouni, Tomi, 
Sini, Juha-Matti, Otto, Jou-
ko ja Mauri, kouluttajat sum-
maavat ammunnan päätteeksi. 

Ampumaradalta ryhmä 
siirtyy päätöskahville, jossa 
kouluttajilla on iloisia uutisia.

– Kurssitodistus myönne-
tään vain sen hyväksytysti lä-
päisseille ja tältä kurssilta sen 
saavat kaikki, Juha Niemelä 
ilmoittaa saaden aikaan iloi-
sia huudahduksia.    

Todistusten lisäksi kou-
luttajat luovuttavat Juliuk-
selle Sinille ja Otolle pienen 
tsemppipalkinnon.

– Te olette olleet ryhmän 
innoittajia sekä jämyjä ryh-
mänjohtajia ja Sini varsinai-
nen tehokapiainen sekä ali-
kersantti, jonka intoa ja taitoa 
on ollut ilo seurata, he kiit-
tävät.                                                         

– Vautsi, välillä on ollut 
rankkaakin mutta koko ajan 
tosi mukavaa, Sini toteaa 
lämpimän kiitoshalauksen 
jälkeen muistoksi saamaan-
sa hihamerkkiä iloisena pu-
seroonsa sovitellessaan.

Erityisryhmien varautumis- ja 
maastokurssi tarjosi inttihenkisiä 
elämyksiä

Tarkkuusammunta oli paljon odotettu ohjelmanumero. Kouluttajien ohjauksessa jokainen sai vuorollaan kokeilla ilmapallojen pudottamista 0,2 gramman bio-
kuulia napsauttelevalla airsoft-kiväärillä.

Todistusten jakamisen yhteydessä kouluttajat halusivat muistaa erityisesti 
kurssiporukan innoittajina sekä ryhmänjohtajataidoissaan osaamistaan osoit-
taneita Sini Lukkaroista, Julius Koskelaa sekä Otto Siekkistä. Palkintoja ja-
kamassa kurssin pääkouluttaja ja johtaja Juha Niemelä. 

Sini Lukkaroinen oppi nopeasti ryhmänjohtajan perustaidot ja ohjasi kave-
reitaan noudattamaan tarkasti antamiaan käskyjä. Onnistuneen harjoituksen 
jälkeen Sini vastaanottaa lämpimät kiitokset ja pohtii yhdessä kurssin johta-
jan Juha Niemelän kanssa siirtymistä seuraavaan tehtävään.

Otto Siekkinen koki muiden kurssilaisten rinnalla aitoja inttielämyksiä maas-
tossa järjestetyssä airsoft, eli softauspelissä.

sini lukkaroinEn oppi nopEasTi ryhmänjohTajan pErusTaidoT ja ohjasi kavE-
rEiTaan noudaTTamaan TarkasTi anTamiaan käskyjä. onnisTunEEn harjoiTuk-
sEn jälkEEn sini vasTaanoTTaa lämpimäT kiiToksET ja pohTii yhdEssä kurssin 
johTajan juha niEmElän kanssa siirTymisTä sEuraavaan TEhTävään.
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Yhteistoimintaa ja talkoohenkeä 

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

Yhteistoiminta eri maanpuolustus-
järjestöjen kanssa on ollut toimivaa 
ja monia hienoja harjoituksia ja lei-
rejä on saatu järjestettyä. Toiminta 
on kattanut laajaalaisesti sotilaal-
lisen sekä varautumis- ja turvalli-
suuskoulutuksen alat. Monista eri 
järjestöistä tulevat kouluttajat ovat 
antaneet osaavan koulutuksellisen 
panoksensa hyödyntämään koko-
naisturvallisuuden kehittämistä. Jo 
tässä vaiheessa vuotta voidaan sa-
noa, että toiminnalle asetetut kou-
lutusvuorokausitavoitteet tulevat 
saavutetuksi.

Oulun koulutuspaikan suurin yh-
teistyön ponnistus tänä vuonna 
oli Nuku Rauhassa Suomi 100 ko-
konaisturvallisuustapahtuma, joka 
järjestettiin 25.-26.8.2017 Oulun 
torilla. Kaikkinensa aivan upeasti 
onnistunut kokonaisuus, joka tosin 

perjantaina jäi kylmän ja sateisen 
sään armoille kävijämäärän ollessa 
noin 2000 ihmisen paikkeilla. Sen 
sijaan lauantain osalta kävijöitä oli 
yli 10 000 henkilöä. Valitettavasti 
Oulun koulut, joita oli ennakkoon 
tiedotettu, eivät juurikaan osallis-
tuneet tapahtumaan. 

Meillä oli tapahtuman aikana hie-
nosti MPK:n sitoutuneita ja mui-
ta saman henkisiä henkilöitä sekä 
viranomaisia ja muita toimijoita 
vetämässä erilaisia rasteja ja esit-
telemässä omaa toimintaansa. 
Muutamat henkilöt olivat jopa 2-3 
päivää aamusta iltaan töissä omal-
la rastillaan. Sen sijaan rakentamis 
ja purkamisvaiheessa ns. talkoovä-
ki oli todella vähissä - keski-ikäkin 
lienee ollut 60 vuoden paikkeilla. 
Vetoankin tässä kohtaa kaikkiin yh-
teistoimintajärjestöihin, että joskus 

näissä hommissa tarvitaan talkoo-
väkeä tekemään sellaisia töitä, jot-
ka ei kenestäkään voi olla kivaa ja 
hauskaa, mutta ne täytyy tehdä, jot-
ta kokonaisuus toimii tai saadaan 
toimivaksi. Tässä kohtaa vetoan eri-
tyisesti nuorempaan jäsenistöön. 
Kaikesta huolimatta haluan omalta 
kohdaltani kiittää kaikkia yhteistoi-
mintaosapuolia erinomaisesti on-
nistuneesta tapahtumasta. Teitte 
yhdessä koulutuspäällikköni Harri 
Pekkalan johdolla Ouluun varsin 
ikimuistoisen tapahtuman.

Tänä vuonna olemme jo kolmena 
viikonloppuna pyrkineet järjestä-
mään useamman kurssin kurssi-
viikonloppuja. Maaliskuun kurssit 
onnistuivat hienosti, mutta touko-
kuun naisten kurssien osalta emme 
saaneet kuin ampumakurssin jär-
jestetyksi. Syyskuun alussa järjes-



timme neljän kurssin yhteisviikon-
lopun, jossa oli seuraavat kurssit: 
sissikurssi, paikallispataljoonan 
ryhmän taistelu, taisteluensiapu 
ja ammuntakurssi naisille. Muka-
na oli noin 120 osallistujaa, joihin 
sisältyy myös sissikurssilla olleet 
8 virolaista henkilöä. Kurssien pa-
lautteet vaihtelivat 4,3 - 4,55 välillä 
viisiportaisella asteikolla. Kurssien 
johtajat vetivät harjoitukset täy-
sin itsenäisesti ja omatoimisesti. 

Kiitokset teille hienosti vedetyistä 
kursseista. Seuraava vastaavanlai-
nen useamman kurssin viikonloppu 
järjestetään 17.-19.11.2017, joten 
katselkaapa MPK:n sivuilta, mitä on 
tulossa. Näiden lisäksi järjestäm-
me kouluttajakoulutus 1 -kurssin 
(25.-26.11.2017) ja reserviläisjoh-
taja 1 -kurssin kahtena eri viikon-
loppuna (28.-29.10.2017 ja 18.-
19.11.2017).

Pohjois-Suomen piirissä on ensi 
vuoden kurssien suunnittelu jo ko-
vassa vauhdissa ja mikäli haluat olla 
vaikuttamassa kursseihin tai niiden 
sisältöihin, niin oleppa oman aluee-
si koulutuspaikkaan yhteydessä.

Hyvää syksyä teille kaikille niin jä-
senjärjestöissä toimivat kuin muut 
Pohjanpojan lukijat.

”Tehdään  
turvallisuutta  

yhdessä”

suomi 100 -arvonnan 
raTkaisuhETki





Vänrikit Hiukkavaarassa

Pohjois-Pohjanmaan Reserviup-

seeripiirin seitsemäs Vänrikkipäi-

vä järjestettiin 16.9.2017 Hiukka-

vaarassa. Paikalla oli 56 vänrikkiä. 

Operatiivisena järjestäjinä toimivat 

Oulun Reserviupseerikerho, Kem-

peleen Reserviupseerikerho, MPK:n 

Pohjois-Suomen maanpuolustuspii-

ri ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

aluetoimisto.

TEKSTI JA KUVA: SAMPO PUOSKARI
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Hyvä kasvaa Kempeleessä    
-tapahtuma

Kempeleessä pidettiin perinteinen 
Hyvä kasvaa Kempeleessä -tapah-
tuma 26.8.2017. Mukana oli täl-
läkin kertaa monta Kempeleessä 
toimivaa yritystä ja yhdistystä, jot-
ka esittelivät toimintaansa kaikille 
kiinnostuneille vierailijoille. 

Lauantaiaamu näytti aluksi synkäl-
tä, mutta onneksi taivas kuitenkin 
kirkastui samalla hetkellä, kun ta-
pahtuma alkoi. Päivän aikana oli 
liikkeellä paljon lapsiperheitä, ku-
ten Kempeleessä on ollut aina.

TEKSTI JA KUVAT: JARI  PAKANEN

johannEs pakanEn (vas) ja 
villE viTikka oulun TakTinEn 
airsoFT ry:sTä valmisTElE-
massa ammunTaa



Ammunta oli niin suosittua, että vä-
lillä oli teltta täynnä lapsia ja aikui-
sia. Mukana oli paljon tyttöjä ja poi-
kia, mutta kuitenkin kaikki tulevat 
maanpuolustajat jaksoivat odottaa 
kärsivällisesti omaa ammuntavuo-
roaan. Ilo ja innostus näkyi ihan 
konkreettisesti lasten kasvoista.

Vaikka järjestäjien mukaan tapah-
tumaan osallistui tavallista vähem-

män ihmisiä, niin sitä ei kyllä huo-
mannut reserviläisten osastolla. 
Oulussa oli samaan aikaan Nuku 
rauhassa -tapahtuma sekä kansain-
välinen ruokatori. 

Tapahtuma oli kaikin puolin onnis-
tunut, ja Kempeleen reserviläisten 
toiminta tuli hyvin esille tapahtu-
massa.

Myös Kempeleen reserviläiset oli-
vat mukana omalla osastollaan kor-
jaamoteltassa. Vahvistuksena olivat 
tällä kertaa Sami Mattila Oulusta 
sekä Johannes Pakanen ja Ville Vi-
tikka Oulun Taktinen Airsoft ry:stä. 

Reserviläisten osastolla esiteltiin 
toimintaa ja yhdistyksiä aikuisille 
samaan aikaan, kun lapset tutustui-
vat airsoft-aseisiin ja -ammuntaan. 

villE viTikka opasTaa TulE-
vaisuudEn maanpuolusTajaa, 
sEuraavaT ampujaT odoTTavaT 
vuoroaan



Maanpuolustuskoulutuksen kehit-
tämisen suuntaviivat pulpahtivat 
pintaan ja näyttäytyvät vapaaeh-
toistoiminnan kannalta ainakin 
otsikkotasolla varsin kaukaisilta. 
Erikoista tässä prosessissa on se, 
että MPK:n jäseninä olevat liitot 
eivät ole saaneet osallistua tässä 
vaiheessa asian valmisteluun. Toi-
vottavasti MPK:n kehitys ei vie sitä 
enää yhtään kauemmaksi varsinai-
sesta vapaaehtoisesta maanpuo-
lustustyöstä, sillä aikoinaanhan se 
perustettiin maanpuolustusjärjes-
töjen koulutusorganisaatioksi. 

Tällä hetkellä vapaaehtoistyö kana-
voituu osittain MPK:n kurssien kaut-
ta, mutta ne edustavat vain pientä 
osaa reserviläisten tekemästä va-
paaehtoisesta maanpuolustustyös-
tä. Lisäksi MPK:n vapaaehtoista 
osaa edustavat pääosin reserviläis-
järjestöjen jäsenet, jotka toimivat 
kurssien johtajina ja kouluttajina. 

On mielenkiintoista, kuinka nyt 
esiin tulleisiin kehittämissuuntiin 
voidaan aidosti liittää vapaaehtoi-
suus. Lähipäivinä olemme viisaam-
pia asian suhteen, kun varsinainen 
esitys tulee julkisuuteen.

Res ja RUL toimivat

Väheksymättä edellistä, suurin osa 
reservissä tehtävästä vapaaehtoi-
sesta maanpuolustustyöstä teh-
dään edelleen Reserviläisliiton ja 
Suomen Reserviupseeriliiton reser-
vipiireissä ja yhdistyksissä. Liittojen 
yhdistyksiä on koko maassa noin 
650 ja niissä jäseniä noin 65000, 
niiden kautta kanavoituu vapaa-
ehtoisuus aidoimmillaan. On hyvä 
muistaa, että reserviläiset osallis-
tuvat toimintaan omalla ajallaan, 
omilla varusteillaan ja aseillaan. 

Hyvänä esimerkkinä tästä aktiivi-
suudesta on reserviläisten ampu-

maharrastus. Ammunta on muun 
muassa Reserviläisliiton laajin toi-
mintamuoto. Reserviläisliiton pii-
reissä ja yhdistyksissä järjestettiin 
vuoden 2016 mittaan 8.505 am-
pumatilaisuutta ja -kilpailua, jois-
sa kirjattiin 101.262 osallistumis-
kertaa ja ammuttiin 2,2 miljoonaa 
laukausta. On arvioitu, että tämä 
laukausmäärä on noin puolet Puo-
lustusvoimien vuotuisesta laukaus-
määrästä.

Fyysistä kuntoa ylläpidettiin ensisi-
jaisesti liiton paikallisissa yhdistyk-
sissä. Ne järjestivät toimintavuonna 
5.887 erilaista liikunta- ja urheilu-
tapahtumaa, joissa kirjattiin 88.145 
osallistumiskertaa. Liiton 44 jä-
senyhdistystä ja piiriä oli mukana 
valtakunnallisessa perheliikunta-
päivässä, jonka Reserviläisliitto to-
teutti yhdessä Reserviläisurheilulii-
ton kanssa syyskuussa.

Onko vapaaehtoisuudella
oikeasti arvoa?

TEKSTI: ILPO POHJOLA
PUHEENJOHTAJA
RESERVILÄISLIITTO RY
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Vastinetta rahalle

Yhdistystasolla tehtiin myös paljon 
työtä suomalaisten maanpuolus-
tustahdon ylläpitämiseksi. Reservi-
läisliiton piireissä ja yhdistyksissä 
järjestettiin toimintavuoden aikana 
muun muassa 713 kunniavartiota, 
441 seppeleenlaskua, 80 erilaista 
maanpuolustusjuhlaa, 154 erilaista 
esitelmä-, info- ja messutoimintati-
laisuutta sekä 33 tiedotustilaisuut-
ta. Lisäksi ylläpidettiin maakunnal-
lisia piirilehtiä sekä paljon muita 
julkaisuja.

Kaikkeen tähän liitto saa 32000 
euron valtionavun, joten voita-
neen todeta, että yhteiskunta on 
saanut hyvän vastineen rahalleen, 
sillä paikalliset yhdistykset toimi-
vat pääosin jäsenmaksutuloillaan, 
eli maksavat oman harrastuksen-
sa. Tällaiselle vapaaehtoisuudelle 
ei pitäisi kääntää selkää, vaan pai-
kallisen tason resursseja ja toimin-
tamahdollisuuksia pitäisi merkit-
tävästi lisätä, sillä muuttuneessa 
turvallisuusympäristössä reservi-
läisten paikallinen läsnäolo ja nä-
kyminen luovat turvallisuuden tun-
netta ja luottamusta. 

Raha ei toki ratkaise kaikkea, mutta 
se helpottaisi merkittävästi piirien 
ja niiden toiminnanjohtajien sekä 
yhdistyksiemme arvokasta työtä. 
Voidaan todeta, että valtion avun 
taso ja epätasainen jakautuminen 

maanpuolustusjärjestöjen kesken 
ei anna oikeutta kaikelle sille kym-
menien miljoonien eurojen arvoi-
selle Suomessa tehtävälle vapaa-
ehtoiselle maanpuolustustyölle. 

Yhdistykset ja jäsenet edellä

Reserviläisjärjestöt haluavat olla 
omalta osaltaan Puolustusvoimien 
ja puolustusjärjestelmämme tuke-
na. Tämä tuki tulee parhaiten esille 
perusyhdistystemme monipuoli-
sena toimintana sekä jäsentemme 
osallistumisena henkilökohtaisten 
valmiuksien ylläpitoon. Nämä val-
miudet ovat pieniä tärkeitä palasia 
suomalaisessa puolustusjärjestel-
mässä ja rakentavat omalta osal-

taan uskottavaa puolustusta sekä 
maanpuolustushenkeä ja -tahtoa. 

Nyt kun olemme nyt vannoneet py-
hästi vapaaehtoisuuden voimaan ja 
arvostukseen, olisi hyvä, jos se nä-
kyisi myös yhteiskunnan tekoina ja 
tukena vapaaehtoiselle maanpuo-
lustustyölle sekä paikallisyhdistys-
temme toimintaedellytysten pa-
rantumisena. Selkeä yhteiskunnan 
panostus toimintaamme osoittaisi, 
että olemme siirtyneet sanoista te-
koihin. 

Toivotan Pohjanpojan lukijoil-
le toiminnallista syksyä teemalla  
#harrastusjollaontarkoitus

rEsErviläisliiTTo on mukana järjEsTämässä vapaaEhToisTa maanpuo-
lusTuskouluTusTa. kuva: www.rEsErviläisliiTTo.Fi/mauri väänänEn
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parTisaani-iskun TapahTuma-
paikan lähEisyydEssä on TiEn 
viErEssä lEvähdysaluE ja muis-
TomErkkikivi.

oululaisET kokoonTuivaT Tilai-
suudEn jälkEEn ryhmäkuvaan 
muisTokivEn ympärillE.

Kesällä tuli kuluneeksi 75 vuotta 
siitä, kun Sotilaskotiliittoa kohtasi 
suuri menetys. Kuusamon Murto-
vaarassa neuvostopartisaanit iski-
vät autosaattueeseen, joka kuljetti 
rintamasotilaskotien tarkastusmat-
kalla olleita liiton puheenjohtaja 
Toimi Jännestä sekä sotilaskotisisa-
ria Faini Aflechtiä ja Greta Palojär-
veä. Kaikki kolme sekä autonkuljet-
taja ja vartiomies saivat surmansa.

Tämän järkyttävän murhenäytel-

män tapahtumapaikan läheisyyteen 
on pystytetty muistokivi, jonne So-
tilaskotiliiton jäsenet kokoontuivat 
reilun parinsadan hengen voimin 
5.7. muistamaan tapahtumaa ja 
kunnioittamaan suurimman uhrinsa 
antaneita sisaria ja heidän saatta-
jiaan.

Sade ei haitannut

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen seu-
rueessa oli reilut 30 sisarta ja vel-

Muistojuhla 

Murtovaarassa

TEKSTI JA KUVAT: SAMPO PUOSKARI



sadE Ei kEnTTäoloihin ToTTu-
nEiTa sisaria ja vEljiä haiTan-
nuT.

soTilaskoTiliiTon puhEEnjoh-
Taja kirsi paTrikainEn puhui 
sEurakunTaTalolla juhlassa.

TEKSTI JA KUVAT: SAMPO PUOSKARI

jeä. Päivä oli sateinen, mutta se ei 
vähentänyt tilaisuuden arvokkuut-
ta ja koskettavuutta. Kuusamon 
kirkkoherra Taina Mannisen sanat 
muistopuheessa osuivat suoraan 
kuulijoiden sydämiin, ja tilaisuu-
dessa nautittu kenttäehtoollinen 
sitoi vieraat historiaan, sillä hopei-
nen ehtoollisastiasto oli sama, jota 
surmansa saaneet sisaret kuljetti-
vat autossaan vietäväksi rintamaso-
tilaskotiin.

Muistomerkiltä seurueet siirtyivät 
Kuusamon seurakuntatalolle, jossa 
nautittiin kahvit ja kuultiin Sotilas-
kotiliiton puheenjohtajan Kirsi Pat-
rikaisen puhe. Lyhyen tilaisuuden 
jälkeen ruokailtiin ravintola Hot-
kussa, minkä jälkeen juhlaväki ha-
jaantui tahoilleen ympäri Suomea.

Oululaisten linja-autossa matkalai-
sille tarjoiltiin historiallisia tuokio-
kuvia Pohjois-Pohjanmaalta sekä 
tiivis yhteenveto sodan aikaisesta 
desantti- ja partisaanitoiminnasta 
Suomessa.



Oulu 25.-26.8.2017
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Kirkkopäivä  
Oulussa

TEKSTI JA KUVAT: KARI AHOKAS  
OULUN SEUDUN KIRKKOPÄIVÄN PÄÄSIHTEERI 

Sotiemme veteraanien Oulun seu-
dun kirkkopäivää vietettiin Oulus-
sa 10.9.2017. Kirkkopäivä on kaik-
kien veteraanijärjestöjen yhteinen 
juhla. Kirkkopäivän viettoon ovat 
tervetulleita sotiemme veteraanit 
ja veteraanityön ystävät. Yhtä lail-
la tervetulleita ovat kaikki vanhat 
ja nuoret, isänmaan ystävät ja kan-
sallisten perinteidemme vaalijat. 
Yhteisessä ekumeenisessa juma-
lanpalveluksessa Oulun tuomiokir-
kossa vietettiin Pyhää Ehtoollista. 
Ruokailu nautittiin ja juhla vietet-
tiin Oulun rauhanyhdistyksen toi-
mitiloissa. Ouluun oli saapunut lä-
hes 450 veteraania ja veteraanien 
ystävää. Kirkkopäivän sanallinen 
tunnus ”Kiitos isänmaasta ja koh-
taloista sen” johdatti meidät kii-
tollisuuteen ja perusarvojen koti, 
uskonto ja isänmaa uudelleen si-
säistämiseen. 

Veteraanijärjestöt, Oulun kaupun-
ki, Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, 
rauhanyhdistys yhdessä oulunseu-
tulaisten sekä laajemminkin eri toi-
mijoiden, esiintyjien ja tukijoiden 
kanssa saivat aikaan juhlan, joka toi 
syksyn värikirjoa täydentävän hen-
kisen mielihyvän. Olen kiitollinen 
teidän kaikkien työstä juhlan onnis-
tumiseksi ja veteraanien henkisen 
yhteisöllisyyden ja perinteen yllä-
pitämiseksi. 

Vihasta ja viholisesta

Haukiputaan kirkkoherra Jaakko 
Tuisku puuttui saarnassaan rakkau-
teen, vihaan, ja vihamiehiin. ”Vi-
hamiehen vihaamista ei tarvitse 
jäljittää Lähi-itään tai muihin kon-
fliktialueisiin maailmassa. Viha löy-
tyy jokaisen meidän sydämestä. Se 
löytyy internetistä, se löytyy jokai-

sesta ihmiskontaktistamme. Viha-
mies ei ole ihminen, jolle suutun 
tai hermostun. Vihamies on se ko-
konaisuus, jonka kanssa en tule toi-
meen. Toisille vihamies on maahan-
muuttajat, toisille poliisit, toisille 
ne jotka suvaitsevat, toisille kirkko, 
toisille sukupuoli.

Täällä tuomiokirkossa on tänään 
koko joukko ihmisiä, veteraaneja, 
isänmaan ystäviä. Te olette jou-
tuneet käsittelemään tuota kysy-
mystä, onko vihamieheni vieras 
valta vai onko vihamieheni yksit-
täinen sotilas? Arkkipiispa Mikko 
Juva, itsekin heitinupseerina ja 
myöhemmin sotilaspappina jat-
kosodassa toimineena, vastasi hy-
vin kysymykseen korostaen usein: 
”silloin kun vieras valtio hyökkää 
ja uhkaa olemassa oloamme, on 
puolustauduttava lujasti yhdessä, 



juhlaylEisöä.  
kuva: pEkka koivisTo

la. Koti oli keskeinen lapsena ja 
on edelleenkin. Nyt huomaamme 
myöskin sen, että koti on maailman 
paras paikka, kun olemme ikäänty-
neitä. Kotiin kaipuu on normaalia, 
eikä suotta sanota, että kotimatka 
on paras matka. Kotiin kuuluu yhte-
nä tärkeänä osana lasten kasvatus 
ja arkinen kotielämä. Meillä tässä 
juhlassa olevilla ainakin pääosalla 
kodin kasvatustehtävä on ohi, aina-
kin noin päätoimena. Mutta eräältä 

mutta silloin kun yksittäinen sotilas 
laskee aseensa, silloin hän ei enää 
ole vastustaja.” Meidän pitää rikkoa 
raja-aitoja, mutta se on aloitettava 
itsestä. Jeesuksen sana rakastaa vi-
hamiestä tarkoittaa myös: rakasta 
itseäsi. Tai oikeammin rakasta ensin 
itseäsi, niin osaat rakastaa toistakin. 
Se, että pystyy rakastamaan toista 
ja vielä vihamiestään, vaatii mene-
mistä itseensä.”

Kodin kaipuuta rintamalla

Juhlapuheen piti sotiemme vete-
raani, kunnallisneuvos Onni Tolja-

mo. ”Koti, uskonto ja isänmaa ovat 
ilmeisesti jokaiselle kansalle, niin 
myös suomalaisille lähes pyhiä 
asioita. Sodan aikana ne olivat meil-
läkin lähes johtotähtenä. Ne sisäl-
tävät yhteiskuntamme säilyvyyttä, 
turvallisuutta yhteiskunnallisesti ja 
yksilöllisesti, luottamusta ja isän-
maallisuutta. Me sotiemme vete-
raanit annoimme aikoinaan sodan 
olosuhteissa niille suuren arvon ja 
annamme edelleenkin. 

Koti oli sodankin aikana meille 
veteraaneille hyvin tärkeä; se oli 
turvallinen tukikohta kotirintamal-
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juhlapuhEEn piTi kunnallis-
nEuvos onni Toljamo.  
kuva: voiTTo pulkkinEn

haukipuTaan kirkkohErra 
jaakko Tuisku saarna oulun 
Tuomiokirkossa pidETyssä juh-
lamEssussa.  
kuva: pEkka koivisTo

osin ei olekaan. Isovanhemmuus 
on saavuttamassa sille kuuluvan 
merkityksen ja nousemassa arvoon 
arvaamattomaan myös meidän yh-
teiskunnassamme. Läsnäolo ja rak-
kaus ovat isovanhempien käytössä 
aina; jos ei fyysinen läsnäolo, niin 
henkinen kuitenkin.

Veteraaneja arvostetaan

Sotien veteraanit antavat arvoa 
kaikkein korkeimmalle; antoivat 
sodassa hädän hetkellä ja antavat 
edelleenkin. Näiden kirkkopäivien 
järjestäminen on tästä yksi esi-
merkki. Mielestäni hyvin vaikutta-
vana osoituksena on veteraanien 
pystyttämä sodan muistomerkki 
Sallan Mäntyvaarassa. Siellähän 

sodan muistimerkissä lukee ”Tässä 
auttoi Herra”. Me sotiemme vete-
raanit olemme olleet toteamassa, 
kuinka sotilaspapit etulinjassa ryö-
mien jakoivat ehtoollista. Hädässä 
oli Jumala silloin kutsuttava apuun. 
Taidammepa kutsua Jumalan apuun 
vieläkin, jos ei muulloin, niin aina-
kin hädän yllättäessä.

Isänmaa on varsinkin meille so-
tiemme veteraaneille läheinen 
sotia edeltäneeltä ja sotien ajalta 
ja myös sen jälkeenkin. Läheinen 
ja kallis isänmaa on veteraaneille 
siksikin, että veteraanit lukeutuvat 
todellisiin itsenäisen isänmaan pe-
lastajiin ja että sankarivainajavel-
jemme ovat uhranneet kaikkensa 
isänmaan hyväksi. Meidän veteraa-

nien kannalta on hyvä, että meidän 
ei enää tarvitse kertoa veteraanien 
merkityksestä isänmaallemme. Nyt 
arvostetaan ja tuodaan esille so-
tiemme veteraanien, niin naisten 
kuin miestenkin tekoja ja aikaan-
saannoksia isänmaamme hyväksi.

Kun me kaikki veteraanit poistum-
me viimeisen iltahuudon myötä, 
niin mitä jää jäljelle. Veteraanien 
perintöön kuuluu tärkeimpänä itse-
näinen isänmaa, mutta veteraanien 
perintöön kuuluvat myös muisto-
merkit, sankarihaudat, kunniamer-
kit, taistelupaikat ja paljon muuta 
veteraanien teoista kertovaa. Suo-
men veteraaniliittojen valtuuskun-
nan toimesta on huolehdittu siitä, 
että veteraanien sanoma ei saa la-
kata kuulumasta senkään jälkeen, 
kun veteraaneja ei ole. Sen vuoksi 
Suomen veteraaniliittojen valtuus-
kunta on vuoden 2003 huhtikuussa 
perustanut Tammenlehvän perin-
neliiton.”

Kirkkopäivä  
Oulussa



Lahjana vapaus

Nuorten tervehdyksen juhlaan toi 
yo Martti Pentikäinen. Oli mieliin-
painuvaa, että juhlapuhujan esille 
ottamat arvot koti, uskonto ja isän-
maa tulivat myös vahvasti esille. 
Hän toi esille mielestään, aivan oi-
kein, kaksi merkityksellistä asiaa. 
”Kuinka paljosta me nykynuoret 
saamme olla kiitollisia. Ei tule tar-
peeksi usein mietittyä, kuinka hy-
vin asiamme ovat. Meillä on koti, 
uskonto ja isänmaa. Elintaso on 
viimeisten sadan vuoden aikana 
noussut valtavasti, teknologia ja 
tietämys ovat helpottaneet elämää 
ja terveydenhuollon kehittyminen 
parantanut elämänlaatua. Tehokas 

ja arvostettu koulutusjärjestelmä 
mahdollistaa valmistumisen omalta 
tuntuvaan ammattiin ja turvaa kil-
pailukyvyn työmarkkinoilla ja maa-
ilmalla. Olemme vapaita sanomaan 
mitä ajattelemme, uskomaan mihin 
haluamme ja elämään valitsemal-
lamme tavalla. Ja tämän kaiken me 
olemme saaneet lahjana. Minä en 
ole tehnyt mitään näiden asioiden 
eteen, vaan tällaisen Suomen ja 
maailman meille olette rakentaneet 
te, hyvät veteraanit, ja muut meitä 
aiemmat sukupolvet

Toinen asia on ystävien, läheisten 
sekä yhteistyön merkitys. Suomen 
rakentaminen nykyisen kaltaiseksi 
ei olisi ollut mahdollista yksin, se 

vaati yhteispeliä, kaikkien yhteistä 
panosta. Ei sota yhtä miestä kaipaa, 
sanotaan. Tämä ei kuitenkaan ollut 
teidän ajatuksenne, kun puolustit-
te ja myöhemmin jälleenrakensitte 
yhdessä maatamme. Sen haluaisin 
vielä sanoa nuorison puolesta, että 
nyt on meidän vuoromme. On mei-
dän tehtävämme viedä teidän pe-
rintöänne eteenpäin niin, että sa-
dan vuoden päästä nuorilla on yhä 
jotain, mistä olla kiitollisia aiemmil-
le sukupolville. Maailmassa riittää 
vielä suuria ongelmia ratkottaviksi. 
Te olette antaneet meille ylivertai-
sen esimerkin, ja sen tahdomme pi-
tää mielessä elämässämme. Kiitos 
vielä kerran.”



KAUKOPARTIOHYÖKKÄYS 
MUURMANNIN RADALLE  

TAMMIKUUSSA 1942 
 

 

Jatkosodan suurin kaukopartio-osasto (1924 miestä ja 247 hevosta)
hyökkäsi Särkijärveltä läpi lumisen erämaan 75 km vihollisen puolelle
Muurmannin radalle. Yhden yön aikana osasto tuhosi mm. n.10 km 

rautatietä, Maj Guban aseman ratapihoineen sekä yli 90 rakennusta.

Hyökkäykseen osallistui myös Rukajärven suunnan oma TK-mies 
vänrikki Toivo V. Narva, joka kirjoitti ja kuvasi retken tapahtumia.

Hänen poikansa Raine Narva on tehnyt isänsä materiaalia hyväksi 
käyttäen multimediaesitelmän, joka kertoo kaukopartiohyökkäyksen

etenemisestä - päivä päivältä, tunti tunnilta.

Sunnuntaina 15.10.2017 klo 12:00
Oulun Pääkirjasto Pakkalan sali

Esitelmässä on 180 kuvaa ja se kestää noin 1,5 tuntia

Vapaa pääsy



OULUN SOTAVETERAANIT ry
MUISTOJEN ILTA “Käsi kädessä - yhdessä eteenpäin”
   

Madetojan salissa lauantaina 21. lokakuuta klo 16.  

 

Oulun Sotaveteraanikuoro, Lapin sotilassoittokunta ja Madetojan 

musiikkilukion tyttökuoro. 

Pääsyliput 17,50 euroa Ticketmaster lippupalvelun kautta, ostettavissa 

myös Oulun Prismoista, Sokoksen verkkokioskista, Valkealinnan lip-

pukioskista, Musiikki Kullakselta ja Makuuni -liikkeestä. Internetistä 

www.ticketmaster.fi jolloin lipun voi tulostaa itse ja maksaa verkko-

pankissa tai lunastaa R-kioskista.



KOKOUSKUTSU

PPSU:n syyskokous 
 
Tiistaina 3.10. klo 13.00

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit PPSU 
pitää syyskokouksen kerhohuoneistossa 
Aleksanterinkatu 13 A 12, Oulu. 

Käsiteltävät asiat:
- toimintakertomus
- johtokunnan esitys tulevan kauden toiminnasta
- johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten valinta 
- muut esille tulevat asiat

Ilmoittautumiset sähköpostilla tai tekstiviestillä 
viimeistään su 2.10. sihteeri Esko Junno,   
esko.junno@oruk.fi, puh. 050 4477777.

mailto:esko.junno%40oruk.fi?subject=


KOKOUSKUTSU

Oulun Reserviläiset ry
 
 
Syyskokous
Pe 6.10.2017 klo 18:00

Paikkana reserviläisjärjestöjen toimisto
Aleksanterinkatu 13 A 12 90100 Oulu.

Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus



KOKOUSKUTSU

Oulun Reserviupseerikerho ry
 
 
Syyskokous
Aika: Keskiviikko 04.10.2017 klo 18:00 alkaen.

Paikka: Hiukkavaara, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
aluetoimiston Pohjansali (Hiukanreitti 40, 90650 Oulu). 

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat ja huo-
mionosoitukset ansioituneille. 

Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus 



KOKOUSKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry
Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry 
 
Reserviläispiirien syyskokous 
7.10.2017 toimintahuoneistolla 
Aleksanterinkatu 13 A 12.

Hallitukset klo 10.00
Syyskokous klo 12.00
Ilmoittautumiset 2.10. mennessä 
markku.holopainen@mail.suomi.net.

Tervetuloa!

Hallitukset.



Oulun koulutuspaikan toiminta 2017 Pohjois-Pohjanmaalla 
syyskuu – joulukuu   

Tapahtuma    Paikka  Aika
Vänrikkipäivä    Oulu, Hiukkavaara 16.09. 
SRA - Monttucup 3/3   Oulu, Hiukkavaara 16.09. 
Kersanttipäivä    Oulu, Hiukkavaara 17.09. 
Pistooliammunnat   Oulu, Hiukkavaara 20.09. 
JORY –ammunta   Kempele  20.09. 
Reserviläisammunnat  (pistooli)  Oulu, Hiukkavaara 21.09. 
300 m:n kivääriammunta, vapaa- ja reserviläiskivääri Oulu, Hiukkavaara 23.09. 
Ampumamestaruuskilpailu, ORUK  Oulu, Hiukkavaara 24.09. 
Kivääriammunnat   Oulu, Hiukkavaara 27.09. 
Pilottiprojekti Kempele 2017 info  Kempele  27.09. 
Ampumamestaruuskilpailut, Oulun Reserviläiset ry Oulu, Hiukkavaara 01.10. 
Erityisryhmän turvallisuus- ja maastokurssi  Taivalkoski  05.-06.10. 
SRA - cupin päätöskilpailut   Oulu, Hiukkavaara 07.-08.10. 
Kartta- ja maastoharjoitus, jääkärikomppanian Oulu, Hiukkavaara 14.-15.10. 
maahanlaskuntorjunta ja vastahyökkäys 
PAIKP ammunnat 2   Oulu, Hiukkavaara 14.-15.10. 
Autojoukkojen Oulun Killan kivääriammunta  Oulu, Hiukkavaara 19.10. 
Reserviläisjohtaja 1 osa 1   Oulu, Hiukkavaara 28.-29.10. 
PAIKP ammunnat 3   Oulu, Hiukkavaara 11.-12.11. 
Taisteluensiavun jatkokurssi   Oulu, Hiukkavaara 18.-19.11. 
Ampumakurssi naisille   Oulu, Hiukkavaara 18.-19.11. 
Reserviläisjohtaja 1 osa 2   Oulu, Hiukkavaara 18.-19.11. 
Tykkikaluston huolto   Oulu, Hiukkavaara 21.11. 
Kouluttajakoulutus 1   Oulu, Hiukkavaara 25.-26.11 
Maanpuolustus ja lainsäädäntö  Oulu, Hiukkavaarap 02.12. 
Itsenäisyyspäivän kunniavartiot  Pohjois-Pohjanmaa 06.12. 
Kunnialaukaukset   Oulu, Linnansaari 06.12. 
Jouluaaton kunniavartiot   Pohjois-Pohjanmaa 24.12. 

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri 
- PL 119, 90101 OULU / puh. 0400 384 234 / pohjois-suomi@mpk.fi - 

Käyntiosoite: Hiukanreitti 225, 90650 OULU 

- Turvallisuutta yhdessä -



Seuraava  
aineistopäivä on  

8.12.



Seuraava 
Pohjanpoika  

ilmestyy

joulukuussa 
2017


