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Tervetuloa
Ouluun! 

Meille oululaisille on ilo saada järjestää 
vuoden 2013 Terwasoutu, valtakunnal-
linen maanpuolustusjärjestöjen liittoko-
koustapahtuma. Oululla on etuoikeus 
saada olla mukana tekemässä kokous-
historiaa, sillä viisi valtakunnallista 
maanpuolustusjärjestöä kokoontuu nyt 
ensimmäistä kertaa yhdessä.
Vuosi 2013 on Oululle juhlavuosi. Viiden 
kunnan kuntaliitos astui voimaan tämän 
vuoden alussa ja sen myötä uudesta 
Oulusta tuli lähes 200 000 asukkaan 
kaupunki, Suomen viidenneksi suurin. 
Oulu on visionsa mukaisesti Pohjoi-
sen Skandinavian rohkeasti uudistuva 
pääkaupunki, joka kehittyy ja kasvaa jat-
kuvasti. Oulu tarjoaa loistavat puitteet 
liittokokouksellenne aivan kaupungin 
ytimessä.
Ihmisissä on Oulun suurin voimavara. 
Yhdessä tekeminen ja toisista huoleh-
timinen ovat aina kuuluneet oleelli-
sina osina oululaisuuteen. Ihmiset ovat 
suurin voimavara myös maanpuolus-
tusjärjestöille. Ne luovat toiminnallaan 
jatkumoa sukupolvien välille ja tekevät 
kunnioitettavaa työtä korkean maan-
puolustushengen ylläpitämiseksi. Liit-
tokokous on merkityksellinen tapahtu-
ma.
Parhaillaan kaupungissamme vietetään 
Valoa Oulu! -valofestivaalia, joka saa 

koko kaupungin syttymään joulun ja 
valon odotukseen. Tiernahenki elää eri-
tyisesti Oulun keskustassa, Rotuaarilla 
ja torilla, ja tuo oman säväyksensä Oulun 
jouluun. Tilaisuuden tullen kannattaa 
ehdottomasti tutustua tunnelmalliseen 
ja monipuoliseen kaupungin sydämeen. 
Oulussa vallitsee tekemisen meininki. 
Uskon, että yhdessä vietetyt päivät ins-
piroivat liittokokousväkeä ja antavat 
virikkeitä jatkaa ja kehittää maanpuolus-
tusjärjestöjen arvokasta työtä.
 
Toivotan antoisaa ja inspiroivaa liittoko-
kousta valoisassa ja vetovoimaisessa 
Oulussa!
 
Matti Pennanen 
kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja
Matti Pennanen
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Arvoisat 
Terwasoutu-tapahtuman  
osanottajat!
 
Pohjois-Suomen Sotilasläänin komen-
tajana minulla on ilo toivottaa Suomen 
Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, 
Maanpuolustusnaisten liiton, Reserviläi-
surheiluliiton ja Maanpuolustuskiltojen 
liiton jäsenet tervetulleiksi Ouluun!
 
On todella hienoa, että viisi maan-
puolustusjärjestöä järjestää yhteisen 
liittokokoustapahtuman ensimmäisen 
kerran juuri Oulussa. Vahvat sotilas-
perinteet ja aktivoitunut maanpuolus-
tustyö Pohjois-Pohjanmaalla tukevat 
kokouspaikan valintaa hienolla tavalla. 
 
Aika ajoin - viimeksi puolustusvoimauu-
distuksen yhteydessä - on virinnyt kes-
kustelua ja epäilyksiä siitä aiotaanko 
tulevaisuudessa koko Suomea ollenkaan 
puolustaa. Täällä Oulun horisontissa 
ajatellaan, että ainakin Pohjois-Suomea 
aiotaan puolustaa! Yleiseen asevelvol-
lisuuteen ja vankkaan maanpuolus-
tustahtoon nojaava Suomen sotilaal-
linen puolustus on koko yhteiskunnan 
yhteinen voimainkoetus, joka pohjus-
tetaan normaaliolojen tiiviillä viran-
omaisyhteistyöllä. Pohjoisessa on väkeä 
vähemmän ja yhdessä tekemisen pe-
rinne siksikin vankka. Motivaatio maan 
puolustamiseen on syvällä alitajunnas-
sa.
Vapaaehtoinen maanpuolustus on 
puolustusvoimauudistuksen myötä 

haasteiden edessä. Nämä haasteet 
ovat kuitenkin eteenpäin suuntautu-
via ja selkeästi menestykseksi kään-
nettävissä! Puolustusvoimat uudistaa 
reservinsä hyödyntämistä ja aktivoi-
mista. Keinovalikoimaa laajennetaan 
ja osallistumismahdollisuuksia paran-
netaan. Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen järjestöt ovat tässä työssä 
avainasemassa. Puolustusvoimat 
toivoo, että olette asiassa aktiivisia. 
 
Suomalaiset ovat valinneet puolus-
tusjärjestelmänsä perustaksi yleisen 
asevelvollisuuden. Sillä on viimei-
simpienkin tutkimusten perusteella 
kansalaisten suuren enemmistön tuki. 
Vapaaehtoinen maanpuolustus eri toim-
intamuodoissaan on suomalaisen maan-
puolustustahdon vankka tukipilari!
 
Toivotan teille kaikille aktiivista ja 
mielenkiintoista liittokokousviikonlop-
pua! 

Prikaatikenraali Jorma Ala-Sankila
Pohjois-Suomen sotilaslääninkomentaja

Prikaatikenraali 
Jorma Ala-Sankila



Kun keskität pankki- ja vakuutusasiasi meille juuri nyt, voit saada vuodeksi maksutta 
kotivakuutuksen ja henkivakuutuksen*. Lisäksi sinulle voi kertyä OP-bonuksia**, joilla 
maksetaan muun muassa vakuutuksia. Aikamoisia etuja siitä hyvästä, että helpotat 
elämääsi. Lue lisää uuden keskittäjän eduista osoitteessa op.fi/oho

*Edut voimassa 1.9.–31.12.2013. **OP-bonuksia kertyy Osuuspankin omistajajäsenelle ja Helsingin OP Pankin asiakkaalle, jonka 
oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutus asiointi on vähintään 5000 euroa kuukaudessa. Vakuutukset myöntää Pohjola 
Vakuutus Oy ja OP-Henkivakuutus Oy, joiden asiamiehenä pankki toimii.
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Terwasoutu - vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen voimannäyte

Hyvä maanpuolustusväki 

Suomen turvallisuus- ja puolustuspoli-
tiikan tärkeimmät tehtävät ovat itsenäi-
syyden, alueellisen koskemattomuuden 
ja perusarvojen turvaaminen, väestön 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin edis-
täminen sekä yhteiskunnan toimivuuden 
ylläpitäminen. Sotilaallinen maanpuolus-
tus on osa yhteiskunnan kokonais-
turvallisuutta. Puolustusratkaisumme 
perustuu yleiseen asevelvollisuuteen 
ja laajaan, koulutettuun reserviin.  

Yleisellä asevelvollisuudella ja varus-

miespalveluksella on kansakunnan 
yhteenkuuluvaisuutta lisäävä vaiku-
tus. Maanpuolustus on järjestäytyneen 
yhteiskunnan keskeisiä tehtäviä. Sen 
avulla turvataan maan itsenäisyys, alu-
eellinen koskemattomuus ja perusarvot 
sekä väestön turvallisuus ja yhteiskun-
nan toimivuus. Maanpuolustusta ei voi 
ulkoistaa, se on meidän itse hoidettava. 
Tulevaisuudessa vapaaehtoisen maan-
puolustuksen rooli korostuu niin reservin 
koulutuksessa, omaehtoisen toiminnan 
sekä kenttäkelpoisuuden ylläpitämisessä 
ja kehittämisessä kuin eri viranomaisten 
poikkeusolojen toiminnan tukemisessa. 
Tähän työhön Isänmaan turvallisuuden 

Mika Hannula, puheenjohtaja, 
Suomen Reserviupseeriliitto ry

Mikko Savola, puheenjohtaja, 
Reserviläisliitto ry

Pauli Mikkola, puheenjohtaja, 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry



Terwasoutu - vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen voimannäyte

puolesta ovat kaikki suomalaiset ter-
vetulleita sukupuoleen, sotilasarvoon ja 
ikään katsomatta.

Ouluun kokoontuu 22. - 23.11.2013 viisi 
valtakunnallista maanpuolustusjärjestöä 
pitämään omat kokouksensa. Viikon-
loppuna pidetään Suomen Reserviup-
seeriliiton liittokokous, Reserviläislii-
ton, Maanpuolustusnaisten Liiton ja 
Reserviläisurheiluliiton syykokoukset 
sekä Maanpuolustuskiltojen liiton liit-
tovaltuuston kokous. Järjestöjen ko-
kousten lisäksi viikonlopun ohjelmassa 
on runsaasti yhteistä ohjelmaa mm.  
iltajuhla lauantai-iltana sekä sunnun-

taina järjestettävät jumalanpalvelus, lip-
pulinna ja -kulkue sekä valtakunnallinen 
maanpuolustusjuhla.

Vapaaehtoisilla maanpuolustusjärjes-
töillä on pitkä yhdessä tekemisen pe-
rinne. Terwasoutu on hyvä esimerkki tästä 
tiiviistä ja tuloksellisesta yhteistyöstä. 
 
Lämmin kiitos yhteisen tapahtumamme 
järjestäjille. Toivotamme onnistunutta 
ja mieleenpainuvaa kokousviikonloppua 
kaikille osallistujille!

Satu Rajala, puheenjohtaja,  
Maanpuolustusnaistenliitto ry 

Tor-Erik Lindqvist, puheenjohtaja, 
Reserviläisurheiluliitto ry
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Mitä teet - tee tervaten 

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 
tuotettiin tervaa aina 1900-luvun alku-
puolelle asti soudettavaksi Ouluun ja sitä 
kautta maailman markkinoille. Terva toi 
työtä ja toimintaa, se merkitsi matkai-
lua ja kansainvälisyyttä. Tervakulttuuri 
oli aikansa yhteisöllisyyden avain, joka 
lisäsi Oulun vaurautta. 1970-luvun lopun 
teknologiaosaamisen nousu ja tuotan-
non keskittyminen Oulun alueelle on ol-
lut nykyajan tervakulttuuria.  
Seinäjoen ”superviikonlopusta”, ko-
lome komiaa, vuodelta 2010 välittyi 
viesti tarpeesta järjestää maanpuolus-
tusjärjestöjen yhteistapahtumia jat-
kossakin. Otimme viestin vastaan. 
Ajatuksenamme on ollut lähentää ja 
laajentaa yhteistyötä viiden eri liiton 
kesken. Kukin järjestö toimii itsenäisenä 
kokonaismaanpuolustuksen kentässä.  
Kokonaismaanpuolustuksen mallin luot-
tamuspääoman säilyttämiseksi ja edel-
leen kehittämiseksi on tärkeää lujittaa 
yhteistyötä, rakentaa erilaisia verkostoja 
ja kanavoida yhteistyömahdollisuuksia 
yhteiskunnan kaikkien voimavarojen 
kesken.
Toimintaympäristössämme tapah-
tuu alati nopeita muutoksia. Meidän 
on tästäkin syystä pohdittava toimin-
tojemme eteenpäin suuntautumista, 
reagointiherkkyyttä, virtaviivaistamista. 
Viemällä keskustelua avoimempaan  
suuntaan meidän on mahdollista avau-
tua ihmisille entistä paremmin. Julkinen 

valta, elinkeinoelämä, vapaaehtoisjärjes-
töt - jokin taho voisi ottaa aloitteen ja 
ryhtyä keskustelemaan kokonaisturval-
lisuuden ja siihen olennaisesti liittyvän 
veteraanien perinnetyön yhteisistä ta-
voitteista. Voidaan sopia yhteinen toi-
mintamalli, jonka avulla suunnitellaan 
ja toteutetaan työn eri muotoja ja tapah-
tumia. Uskon, että näin voidaan saada 
nuoret kiinnostumaan asioista entistä 
enemmän.
Tervansoutajien ajatus oli, mitä teet – 
tee tervaten. Asiat pitää tehdä kunnolla. 
Meille kaikille tuo vanha ajatus on alati 
varteenotettava viesti. Viikonlopun ta-
pahtuma on yksi tämän vuoden alusta 
perustetun Uuden Oulun tilaisuuksista. 
Järjestelytoimikunnan puolesta toivotan 
teidät, arvoisa maanpuolustusväki, ter-
vetulleeksi Ouluun, Pohjois-Skandina-
vian pääkaupunkiin.
 
Kari Ahokas
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
kunnallisneuvos

Järjestelytoimikunnan
puheenjohtaja 
Kari Ahokas



6-24

6-24h

Market Restaurant

Yksi pysähdys, 
monta palvelua!

6-246-246-246-24

 Vaalanportti
Vaalantie 285, 91700 Vaala
044 788 4874
abc.vaalanportti@sok.fi

EN1090-laatujärjestelmät  .  hitsauksen koordinoinnit  .  hitsaajien pätevöinnit 

NDT-tarkastukset  .  asennus - ja  toimitusvalvonnat

La
atu

a  hitsauksen  hallintaan

www.nordbull.com
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Maanpuolustuskiltojen 
liitto ry MPKL

Perustettu 1963 
 
Jäsenmäärä yli 80 jäsenkiltaa, joilla on 
noin 90 paikallisosastoa, jäsenyhdistys-
ten jäsenmäärä 16000 

Toiminta-ajatus ja tehtävät          
MPKL on valtakunnallinen keskus-
järjestö, joka on jäsenyhdistystensä 
eli kiltojen edunvalvoja. Liitto tukee ja 
ohjaa kiltojensa toimintaa ja luo killoille 
valtakunnallisesti toimintaedellytyk-
set. Liiton tarkoituksena on kasvattaa, 

edistää, ylläpitää ja kehittää kansalais-
ten maanpuolustustahtoa, -tietoutta, 
-harrastusta ja -taitoja. MPKL:n periaat-
teisiin on sen perustamisesta lähtien 
kuulunut, että jäseneksi voivat liittyä 
sotilasarvoon, ikään tai sukupuoleen 
katsomatta vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta kiinnostuneet kansa-
laiset.  
 
Nettisivut  
www.mpkl.fi

Maanpuolustusnaisten 
Liitto ry, MNL

Perustettu 2004 
 
Jäsenmäärä 2300 

Toiminta-ajatus ja tehtävät          
Liiton tehtävänä on naisten maan-
puolustustahdon vahvistaminen, 
lisätä naisten maanpuolustustietoja ja 
-taitoja, parantaa naisten henkistä- ja 
fyysistä kestävyyttä. 

Liiton toiminta-ajatuksena on kouluttaa 
ja kannustaa naisia selviytymään arjen 
häiriötilanteista, sekä valmentautu-
maan poikkeus- että kriisioloihin. 
 
Nettisivut  
www.maanpuolustusnaistenliitto.fi 
Facebook  
www.facebook.com/Maanpuolustus 
naistenLiittoRy

Liittojen esittelyt



Reserviläisurheiluliitto 
ry, RESUL

Perustettu 1970 
 
Jäsenmäärä  4 liittoa ja 38 piiriä, jossa 
henkilöjäseniä yhteensä noin 82 000 
Reserviläisliitto ry ja sen piirit (18), 
Suomen Reserviupseeriliitto ry ja sen 
piirit (20), Maanpuolustuskiltojen liitto 
ry ja Suomen Rauhanturvaajaliitto ry 

Toiminta-ajatus ja tehtävät          
Reserviläisurheiluliitto on jäsenyhdis-

tystensä liikunta- ja urheiluliitto. Sen 
tehtävänä on kohottaa jäsenyhdis-
tystensä jäsenistön peruskuntoa ja 
kehittää jäsenyhdistystensä jäsenistön 
maanpuolustustaitoja ja kenttäkel-
poisuutta erityisesti sotilasluonteisen 
urheilun ja liikunnan avulla.  
 
Nettisivut www.resul.fi
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Suomen Reservi-  
upseeriliitto, RUL
Perustettu 1931 
 
Jäsenmäärä  323 jäsenyhdistystä, 20 
reserviupseeripiiriä. Jäsenyhdistyksissä 
on noin 28000 henkilöä. 

Toiminta-ajatus ja tehtävät          
Suomen Reserviupseeriliitto on reservi-
upseerien valmiuksia kehittävä toimin-
nallinen ja aatteellinen maanpuolus-
tusjärjestö. Liitto edistää toiminnallaan 
Isänmaan ja sen kaikkien kansalaisten 
turvallisuutta. Liiton tehtävänä on mm. 
Ylläpitää ja kehittää reserviupseerien 

sotilaallisia tietoja, taitoja ja kenttäkel-
poisuutta sekä kykyä toimia erilaisissa 
sodan ajan ja poikkeusolojen tehtävissä, 
vaikuttaa maanpuolustusedellytysten 
parantamiseksi sekä kohottaa kansa-
laisten maanpuolustustahtoa ja  
–tietoutta sekä toimia reserviupseerien, 
reserviupseeriyhdistysten ja -piirien 
yhdyssiteenä. 
Nettisivut www.rul.fi 
Facebook  
www.facebook.com/reserviupseeriliitto 
Twitter  
http://twitter.com/reserviupseeri

Liittojen esittelyt

Reserviläisliitto ry, 
RES
Perustettu 1955. Reservin Aliupseerien 
Liitto ry perustettiin 17.4.1955, 1995 nimi 
muuttui Reserviläisliitto ry:ksi. 
 
Jäsenmäärä 348 jäsenyhdistystä, jotka 
ovat järjestäytyneet 18 maakunnalliseen 
reserviläispiiriin. Jäsenyhdistyksissä on 
jäseninä noin 36000 henkilöä. 

Toiminta-ajatus ja tehtävät          
Reserviläisliiton tehtävänä on ylläpitää 
reserviläisten kenttäkelpoisuutta sekä 
suomalaisten maanpuolustustahtoa. 

Päätoimintamuotoja ovat ammunta, 
urheilu ja liikunta, maanpuolustustah-
don hyväksi tehtävä työ, veteraanituki 
ja erilainen koulutus. Reserviläisliitto on 
jäsenenä lakisääteisessä Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksessä (MPK), jonka 
vapaaehtoiskouluttajista noin puolet on 
Reserviläisliiton jäseniä. 
 
Nettisivut www.reservilaisliitto.fi  
Facebook  
www.facebook.com/Reservilaisliitto  
Twitter @RES_ry 
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Kuvat © Oulun kaupunki



Maamme

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa, 
soi, sana kultainen. 
Ei laaksoa, ei kukkulaa, 
ei vettä, rantaa rakkaampaa, 
kuin kotimaa tää pohjoinen, 
maa kallis isien. 
  
Sun kukoistukses kuorestaan 
se kerran puhkeaa, 
viel lempemme saa hehkullaan 
sun toivos, riemus nousemaan, 
ja kerran, laulus synnyinmaa 
korkeemman kaiun saa.
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Perjantai 22.11.  
Liittohallitusten kokoukset

 
Lauantai 23.11.
9.00 Infopisteet aukeavat
9.00 Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokous, Kokoustila Kaleva
11.00    Reserviläisurheiluliiton syyskokous, Kokoustila Piki
12.00    RES-klubin kokous, Kokoustila Raatti
12.00    Lounas
13.30    Oulun Reserviupseerikerhon ja Pohjois-Pohjanmaan  
 Reserviupseeripiirin 80- ja 60- vuotisvastaanotto, Kokoustila Piki
14.00    Maanpuolustuskiltojen liittovaltuusto seminaari, Kokoustila Toivo 
14.30    Reserviläisliiton syyskokous, Kokoustila Siltasali
 Suomen Reserviupseeriliiton liittokokous, Kokoustila Ainolasali
 Maanpuolustusnaisten liiton syyskokous, Kokoustila Raatti
14.30   Seuralaisohjelmaa - Oulun taidemuseo 
 Reidar Särestöniemi - Sininen aurinko ja oranssi kuu
19.00    Iltajuhla
22.30    Reserviläistanssit

Sunnuntai 24.11.
10.00    Jumalanpalvelus Oulun tuomiokirkossa
11.30    Seppelpartiot kirkosta Sankarimuistomerkille
 Järjestöjen lippulinna tuomiokirkosta hotellille
12.00    Kuljetukset hotellilta juhlapaikalle
12.00    Kahvitarjoilu
13.30    Valtakunnallinen maanpuolustusjuhla, Rauhanyhdistys

Ohjelma



Valtakunnallinen maanpuolustusjuhla 

Pohjan sotilassoittokunta
Jääkärien marssi, säv. Jean Sibelius, sov. Arvo Kuikka

Avaussanat
Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mika Hannula

Pohjan sotilassoittokunta
Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa 
säv. tuntematon, sov. Arvo Kuikka

Juhlapuhe
Puolustusministeri Carl Haglund

Kaupungin tervehdys
Kaupunginjohtaja Matti Pennanen

Puolustusvoimien tervehdys
Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentaja, prikaatikenraali Jorma Ala-Sankila

Palkitsemiset
Sotavahinkosäätiön vapaaehtoisen maanpuolustuksen tunnustuspalkinnot
Sotavahinkosäätiön puheenjohtaja Peter Küttner ja varapuheenjohtaja Jaakko Valve 
 

Maanpuolustusmitalit miekkojen kera  
Mitalitoimikunnan puheenjohtaja Ilkka Aspara ja MPY:n toimitusjohtaja Tuomo 
Simojoki

Pohjan sotilassoittokunta
Veljeydentie, Oulun Reserviupseerikerhon marssi, säv. Esa Nordgren, sov. Juha Pisto

Päätössanat
Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savola

Maamme
Yleisö ja Pohjan sotilassoittokunta

24.11.2013 klo 13.30 
Rauhanyhdistys, Professorintie 7, Oulu




