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Puolustusvoimien komentaja kenraali Ari 

Puheloinen esitteli maaliskuussa valtakun-

nallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa 

pitkään lausuntokierroksilla reserviläisjär-

jestöissäkin olleen mallin reserviläisten 

urapolusta. Toteutuessaan se mahdollistaa 

aktiivireserviläiselle entistä paremman ka-

navan kouluttautua ja edetä sotilastaidois-

saan.

On kuitenkin muistettava, että kyseessä on 

vielä suunnitelma, joka vaatii paljon työtä 

toteutuakseen ehdotetussa muodossa. On 

varmaa, että se ainakin lisää Aluetoimis-

tojen työtä, ja kun tiedämme esimerkiksi 

Pohjois-Pohjanmaan tilanteen ensi vuo-

den alusta, täytyy vain toivoa, että sinänsä 

erinomaisen suunnitelman tueksi anne-

taan myös riittävät resurssit.

Toinen tärkeä uudistus on paikallisjouk-

kojen perustaminen. Tässäkin aktiivisella 

vapaaehtoistoimijalla on nyt oivallinen 

tilaisuus. Kehotankin kaikkia reserviläisyh-

distyksiä pitämään aiheen tiimoilta esimer-

kiksi jäseniltoja, joissa kerrotaan asiasta 

enemmän. Pohjois-Pohjanmaan Aluetoi-

mistosta saa tarvittaessa varmasti esitel-

mäapua. 

Oulun Reserviupseerikerho järjesti jo ke-

säkuun alussa aihetta koskevan tilaisuu-

den, johon osallistui paljon kiinnostuneita. 

Halukkaat saivat myös henkilökohtaista 

neuvontaa siitä, miten ilmoittaa esimer-

kiksi kiinnostuksensa tiettyyn sodanajan 

tehtävään.

Paikallisjoukkokonseptiin palataan Pohjan-

pojan seuraavissa numeroissa tarkemmin, 

mutta jo nyt Puolustusvoimien sivuilta voi 

ladata aihetta koskevan esityksen. LINKKI 

 

Tasan vuosi sitten Pohjanpoika muuttui 

internetpohjaiseksi verkkojulkaisuksi. On 

ymmärrettävää, että muutos herätti kes-

kustelua ja arvosteluakin. On niin ikään 

selvää, että aivan kaikkia entisen paperi-

lehden lukijoita ei verkkolehti tavoita. Siitä 

huolimatta palaute on ollut pääosin myön-

teistä ja uudistus on herätänyt aitoa kiin-

nostusta ympäri Suomen.

Yhtenä osoituksena uudistuksen onnistu-

Pääkirjoitus

misesta on pidettävä sitä, että Sotavahin-

kosäätiö myönsi Suomen Reserviupseeri-

liiton ehdotuksesta Pohjois-Pohjanmaan 

Reserviupseeripiirille 4.6. tunnustuspal-

kinnon, jonka perusteluna ovat nimen-

omaan Pohjanpojan kehittäminen ja uusi 

julkaisumuoto.

Toimituskunta kiittää tunnustuspalkinnos-

ta ja jatkaa työtään lehden kehittämiseksi. 

Siihen tarvitaan teitä kaikkia. Juttuja ei ole 

tarjolla koskaan liikaa.

Sampo Puoskari
Puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri
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Paikallisjoukoissa mahdollisuus

http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/0329428043cd0ee59223df028affb6da/Paikallispuolustusmalli+28042014_web.pdf?MOD=AJPERES
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Kun vapaaehtoinen siviili lähtee seuraamaan va-
paaehtoisia harjoituksia, seurauksena voi olla 
silmien avautumista, uusien asioiden oppimista ja 
mielenkiintoisia tiedonjyviä oman kokemusmaail-
man ulkopuolelta. Seuraavassa Hiukka 2014 -har-
joituksen todellisuus sellaisena kuin se minulle näyt-
täytyi eräänä toukokuisena viikonloppuna.

Siviilinä  
Hiukka 2014  
-harjoituksessa  

En itse ole käynyt armeijaa, vaikka sitä 

vielä kutsuntaikäisenä muutamaan ottee-

seen harkitsinkin. Isoveljien ja kavereiden 

inttijuttuja olen tosin aina kuunnellut su-

juvasti. Hiukkavaaran tunnen lähinnä van-

hana kasarmialueena, jonne on pesiytynyt 

kulttuuri- ja muita harrastustoimintatiloja. 

Omankin entisen bändin treenikämppä oli 

siellä.

Kun minulle tarjottiin mahdollisuutta läh-

teä siviilinä tiedottajaksi Hiukka 2014 -har-

joitukseen toukokuun viimeisenä viikon-

loppuna, myönnyin samantien. Nyt minulla 

oli kerrankin tilaisuus nähdä harjoituksen 

rakenne ja toiminta sisäpuolelta, lähteä 

mukaan uteliaana turistina ja ”kuoria ker-

mat päältä”, kuten eräs alikersanttiystävä-

ni asian ilmaisi. Hyppäsin siis perjantaina 

puolenpäivän tienoilla harjoituksen joh-

tajan, luutnantti Janne Kalinaisen kyytiin 

matkalla Hiukkavaaraan, ja taisin näyttää 

vähintäänkin huolestuneelta – herra luut-

nantti käski minua hymyilemään. Vähitel-

len minulle selvisikin, ettei tämä suinkaan 

ole niin vakavaa.

Monipuoliset harjoitukset tärkeitä

Vuosittain järjestettävä Hiukka-harjoitus 

on Puolustusvoimien Maanpuolustuskou-

lutusyhdistyksen (MPK) Pohjois-Pohjan-

maan koulutus- ja tukiyksiköltä tilaama 

Teksti: Linda Pyykkönen
Kuvat: Tero Järvelin
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yksikön vuoden suurin kurssikokonaisuus. 

Puolustusvoimien muutokset ja määrära-

hojen vähyys ovat vähentäneet varsinais-

ten kertausharjoitusvuorokausien määrää 

2010-luvulla tuntuvasti, mutta reserviläis-

ten koulutusinto ei ole vähentynyt. Siksi 

MPK:n rooli vapaaehtoisten harjoitusten 

järjestäjänä on hyvin tärkeä. Tänäkin vuon-

na Hiukka-harjoitukseen asteli parisataa 

reserviläistä.

Harjoituksen kurssikavalkadi oli kattava. 

Tietojaan ja taitojaan päivittämässä olleet 

reserviläiset osallistuivat muonitukseen, 

taisteluensiapuun, sotilaspoliisikoulutuk-

seen, tiedusteluun, tiedustelu-upseerien 

koulutukseen ja jääkärijoukkueen taiste-

luun keskittyville kursseille. Lisäksi har-

joituksessa järjestettiin ammunnanjohta-

jakurssi, jonka tavoitteena oli harjoittaa 

kurssilaiset toimimaan ammunnanjohta-

jina ja johtamaan suurehkon harjoituksen 

sisältämien kurssien ammunnat.

Vaikka omat odotukseni tällaisen harjoi-

tuksen toiminnasta eivät olleetkaan yksi-

silmäisiä ”aikuiset miehet ja naiset leik-

kimässä sotaa”-ennakkoluuloja, en silti 

osannut aavistella etukäteen juuri mitään 

kurssien sisällöistä. Jokainen kurssi kävi 

tietysti ampumaradalla, ja esimerkiksi tais-

teluensiapukurssilla opeteltiin kanylointia 

ja uusimpien ensiapuvälineiden käytön 

hallintaa. Harjoituksen varajohtaja, kap-

teeni Iikka Elliläkin sai sunnuntaiaamun 

kunniaksi iv-letkun kämmenselkäänsä.  

Sotilaspoliisikurssilla harjoiteltiin muun 

muassa kohteen tarkistusta sekä henkilön 

käskytystä ja kiinniottoa. Rautoihin joutu-

minen olisi ollut mainio kruunu omalle vii-

konlopulleni, mutta vältyin siltä.

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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Pääsin myös seuraamaan huoltojoukku-

een ammuntoja. Minulta kysyttiin, haluan-

ko kokeilla rynnäkkökiväärillä ampumista. 

Mieli olisi tehnyt, mutta kuitenkin kiel-

täydyin harjoituksen turvallisuusteemaan 

vedoten. Muistin nuoruusiän epäonnistu-

neen ensikosketuksen ilmakiväärin kanssa. 

Ei siitä sen enempää.

”Sitä saatiin mitä tilattiin”

Harjoitusta valvomassa ollut puolustus-

voimien edustaja, everstiluutnantti Timo 

Koljonen oli hyvin tyytyväinen harjoituk-

sen kulkuun ja kurssien täyttyneisiin ta-

voitteisiin. ”Reserviläiset toimivat yhteisen 

asiamme eteen, ja puolustusvoimat todel-

la sai sitä mitä tilasikin”, Koljonen totesi 

harjoituksen päätyttyä. Myös harjoituksen 

johtaja, luutnantti Kalinainen ilmaisi lop-

pupuhuttelussa tyytyväisyytensä viikon-

lopun etenemiseen ja tavoitteiden saa-

vuttamiseen. Hän kuitenkin muistutti, että 

reserviläisillä on edelleen mahdollisuus 

jatkaa taitojensa kehitystä.

Perjantai-iltapäivänä paikalle ilmoittau-

tuneet innokkaat reserviläiset olivat sun-

nuntaina väsyneitä, mutta täynnä uutta 

tietoa. Hyvässä hengessä edenneen harjoi-

tusviikonlopun aikana päässäni heräsi taas 

eloon ajatus siitä, vieläkö tässä ehtisi sit-

tenkin käydä armeijan. Pari pikaista kyse-

lykierrosta ja laskutoimitusta myöhemmin 

kävi ilmi, että olen jo liian vanha palveluk-

seen. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

kursseissa on kuitenkin paljon vaihtoeh-

toja myös siviileille, joten koskaan ei ole 

liian myöhäistä osallistua vapaaehtoiseen 

maanpuolustukseen.

..jatkoa edelliseltä sivulta
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Pilottiprojekti  
Kempele

Suomen Reserviupseeriliitto ry on käynnistänyt tämän vuoden 
alussa varautumiskoulutusta selvittävän varautumistoimikunnan, 
jonka varapuheenjohtajana on Kempeleen kunnan entinen kun-
nanjohtaja Kari Ahokas. 

Vuoden 2014 tavoitteissa toimikunta esit-

tää yhtenä pilottiprojektina ”Kolmannen 

sektorin haasteet ja mahdollisuudet kun-

tien varautumisessa Pohjois-Pohjanmaalla, 

esimerkkinä Kempele”. Hanke on saanut 

ainakin alussa myönteisen vastaanoton 

sekä alan viranomaisten että maanpuolus-

tusjärjestöjen alueellisten ja paikallisten 

johtohenkilöiden keskuudessa. Kempeleen 

kunta on lupautunut tukemaan hanketta 

mahdollisuuksien mukaan.

Oman väestön evakuointi tai määräysten 

mukaisen väkiluvun 25 %:n osuuden vas-

taanottaminen ja huoltaminen ovat ehkä 

vaativimmat suoritukset, mihin kunnan 

valmiusorganisaatio saattaa joutua. Eten-

kin poikkeusoloissa laajamittaisessa useita 

kuntia koskevassa tilanteessa ulkopuolisen 

avun saanti on erittäin epätodennäköistä. 

Tämän varautumisvelvoitteen sisäasiain-

ministeriö on antanut kaikille kunnaille 

14.11.2003. Toteutus vaihtelee suures-

ti kunnittain. Erityisenä ongelmana on 

etenkin johtajien löytäminen velvoitteen 

vaatimiin lukuisiin toimielimiin. Toisaalta 

puolustusvoimien sijoituksista on vapau-

tumassa suuri joukko poikkeusolojen mu-

kaista johtamiskokemusta omaavia reser-

viläisiä.

Pilottiprojekti Kempele pyrkii täyttämään 

johtajavajeen viranomaisten ja maan-

puolustusjärjestöjen yhteistyöllä. Tämä 

tarkoittaa henkilöstön sijoittamista ja 

kouluttamista kuntien poikkeusolojen or-

ganisaatioiden eri tehtäviin. Kempeleessä 

on vuosien ajan pidetty alan kursseja, joi-

den yhteydessä on syntynyt konkreettista 

koulutusmateriaalia.

ALUSTAVA AIKATAULU

Vuosi 2014  

-Projektiin osallistuvien tahojen sitoutta-

minen 

-Projektin yksityiskohtien hiominen ja 

valmisteluhenkilöiden nimeäminen

Vuosi 2015 

-Henkilöstön sijoittaminen, jolloin kysy-

mykseen tulevat Kempele sekä mahdolli-

sesti jotkut lähikunnat. Sijoitus tapahtuu 

yhteistyössä Oulu-Koillismaan pelastuslai-

toksen, pv:n ja ao kuntien välillä. 

-Koulutuksen valmistelu yhteistyössä 

MPK:n kanssa

Vuosi 2016 

-Varautumisjohtamisen kurssi sijoitetuille 

Kempeleessä 

-Kurssin yhteydessä ja sen jälkeen on 

tarkoitus tutkia koulutettujen henkilöiden 

käyttöä normaaliajan häiriötilanteissa, 

kun poikkeusolojen toimivaltuuksia ei ole 

käytettävissä, mutta viranomaisten omat 

voimavarat käyvät riittämättömiksi.

Teksti: Kari Ahokas
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Yhdistyksillä on hienoja tapahtumia, sidomme paljon resursseja 
niiden toteuttamiseen. Samalla kun kilpailemme jäsenistöjem-
me vapaa-ajasta erilaisten muiden aktiviteettien kanssa, saa-
tamme painia ja tuskailla huonon osallistumisprosentin kanssa.  
Esille on noussut myös ns. kriisiviestinnän tarpeet maanpuolus-
tusjärjestöille suunnattuine avunpyyntöineen. 

Näkemykseni mukaan lääkettä tähän vai-

vaan olisi aito kerhojen välinen yhteistyö. 

Hyvin yksinkertainen ja halpa tapa olisi 

kokeilla ensin vaikkapa tehostetun tiedot-

tamisen ja tiedon jakamisen mallinnusta.  

Harjoituksien yhteydessä on kysytty mistä 

osallistujat saivat tiedon koulutusmahdol-

lisuudesta. Jäsenistössä tehdyssä kysely-

tutkimuksessa puolestaan kysyttiin mistä 

jäsenet saavat tietoa toiminnasta. Yhteinen 

vastaus näissä molemmissa tapauksissa oli 

jäsenkirjeet ja jäsenistön informoiminen 

sähköpostitse. Tässäpä on meille yhdistyk-

sille helppo ratkaisu. Laitetaan yhdistysten 

välinen tiedonkulku hyvään kuntoon ja 

katsotaan mikä merkitys sillä käytännössä 

on. Informoikaamme jäseniämme muiden-

kin yhdistysten tapahtumista ja oikeudes-

ta osallistua niihin. Pienellä koordinoinnil-

la ja täsmäviestinnällä voitamme kaikki. 

Järjestelyorganisaatiot saavat tapahtumat 

onnistumaan paremmin ja jäsenet kautta 

linjan saavat kattavasti monipuolisemman 

tapahtumakirjon osallistua.   

Nykyaikana ei pitäisi tiedottamisen olla 

suurikaan ongelma. Uskoisin meidän pys-

tyvän rakentamaan sellaiset toimivat sillat 

yhdistysten välille niin, että tieto kulkee 

ja jakautuu tehokkaasti ja erityisesti jäse-

niemme parhaaksi.  Toki tämä edellyttää 

sitä, että yhdistysten toimiva johto haluaa 

jakaa tietoa ja haluaa antaa ulkopuolisten 

osallistua tapahtumiinsa, ja että periaa-

tepäätös näistä on tehty. 

Kesäkuun alkajaisiksi tapahtui Raahessa 

öljyturma. Reserviläisten apua kaivattiin 

nopeasti rantojen puhdistustoimiin. Nope-

us oli valttia tiedottamisessakin. Nyt oma 

nopeasti eteenpäin laittamani tiedotus 

kohdentui pelkästään omiin jäseniimme, 

yhdistyksille suunnatun tiedotuksen ja 

avunpyynnön välitti piirien toiminnanjoh-

  
Tiedonkulkua

Petteri Närä  
Oulun Reserviupseerikerho 
Puheenjohtaja
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käytännön toimintamalli ettei ainakaan 

tiedonkulkua päästä syyttämään, mikäli 

tapahtumat eivät vedä jäsenistöjemme 

mielenkiintoa puoleensa. Yhteistoimin-

ta yhdistysten välillä toimii joissakin ta-

pauksissa jopa ihan hyvin ja erityisesti 

käytännön tasolla, osoituksena vaikkapa 

yhdessä järjestetyt ammunnat ja muut yh-

teistoimintaharjoitukset. Meillä kaikilla on 

mahdollisuus vaikuttaa myös tiedonkulun 

asiaan ja samalla nostaa reserviläistoimin-

nan avoimuutta ja mielenkiintoisuutta.

taja. Mutta kaiken kaikkiaan tämä laittoi 

miettimään, miten itse voisimme tehos-

taa vieläkin enemmän tiedon saattamista 

eteenpäin omassa kerhossamme, kenties 

suoraan sellaisille tahoille, joilla olisi val-

mius irtautua avustamaan öljyntorjunnas-

sa tai muussa vastaavan kaltaisessa tilan-

teessa. Entä millainen olisi se hyödyllinen 

järjestelmä tällaisiin kriisitilanteisiin, joka 

voitaisiin luoda yhdistysten välille.

Esittäisin, että keräämme yhdistyksien 

kesken voimassa olevan ja päivitetyn lis-

tan niistä henkilöistä, joille postia saa, kan-

nattaa ja pitää laittaa. Luodaan sellainen 

ORUK:n 
hallitus 2014

Puheenjohtaja   Petteri Närä    p. 040 7174487  
Varapuheenjohtaja    Ari Vuolteenaho    p. 044 5446202  
Sihteeri     Ane Ahnger    p. 040 5561130  
Koulutusupseeri    Mika Kivelä    p. 050 3869333  
Talousupseeri    Markku Mikkonen   p. 040 4826531  
Yhteysupseeri    Jari Maljanen    p. 0500 694854  
Yritysyhteistyöupseeri   Markku Hentilä   p. 040 5017 699  
Urheilu-upseeri    Sampo Mattila   p. 040 5373211  
Tiedotus- ja perinneupseeri  Jarmo Korhonen   p. 050 3306579  
Jäsenupseeri    Harri Häll    p. 040 5473780  
 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi 
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 VARAUKSET: www.oruk.fi ja Rokuli 
 

AVAIMEN NOUTO: Rokua Health & Spa 
 
Lisätietoja jäseneduista, tarjouksista,  
varaamisesta ja maksukäytännöstä:  
www.oruk.fi 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http://www.oruk.fi/?page_id=58
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Kuntokortti

Reserviläisurheiluliitto (Resul) on siirtynyt sähköiseen kuntokorttijär-
jestelmään. Jokainen jäsen voi merkitä kuntosuorituksensa sähköiseen 
kuntokorttiin osoitteessa www.resul.fi.

Reserviläisliikunnan yksi keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää 
jäsenistönsä maanpuolustustaitoja. Maanpuolustustaitoihin kuuluvat 
fyysinen kunto ja kenttätaidot. Kenttätaitoja ovat suunnistus-, ampuma-, 
kartanluku-, tulenjohto-, johtamis- ja vaellustaidot.

Oruk kannustaa jäseniään säännölliseen liikuntaharrastuksen ylläpitoon 
palkitsemalla vuosittain aktiivisimmat kuntoilijat. Viisi eniten kuntopis-
teitä kerännyttä palkitaan vuosittain kevätkokouksen yhteydessä. Lisäksi 
5 kertaa yli 150 pistettä keränneet palkitaan mestariluokan mitalilla ja 
15 kertaa yli 150 pistettä keränneet suurmestariluokan mitalilla. 

Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pistooli- että kiväärira-
doilla. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää omia tai kerhon aseita.

Ampumavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammuntakäytännöistä löydät 
yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta  www.oruk.fi

Lisätietoja:  matti.kuonanoja@oruk.fi 
Tervetuloa mukaan!

Kerhon ampumaratavuorot 
Hiukkavaarassa

http://www.resul.fi
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Maanpuolustusjuhla  
Kempeleessä 

Teksti: Timo Uusimäki
Kuvat: Rita Magga-Kumpulainen, Kari Pentti ja Pentti Mellenius 

Kempeleen reserviupseerikerho ja reserviläiset-RAU ovat järjestäneet perinteisesti Maanpuo-
lustusjuhlan Kempeleessä Puolustusvoimien lippujuhlan päivänä. Niin myös tänäkin vuonna. 
Päivän juhlallisuuksiin kuului aamulla tapahtunut seppeleen lasku Vapaudenpuistossa sekä so-
taan lähteneiden muistokivellä ja illalla oli arvokas Maanpuolustusjuhla Kokkokankaan seura-
kuntakodilla. 

Kempeleen kunta on toteuttanut Outi Tuo-

mivaaran suunnitteleman Vapaudenpuis-

ton  kunnan keskustaan, joka muistuttaa 

meitä jokaista vapaan isänmaan uhrauk-

sista. Reserviläiset haluavat muistaa vuo-

sittain veteraaneja ja henkensä vapautem-

me edestä antaneita laskemalla seppeleen 

muistopaasille. Tänäkin vuonna Vapau-

denpuistoon kokoontui veteraaneja ja re-

serviläisiä seppeleen laskuun. Tapahtuman 

jälkeen reserviläiset kävivät tervehtimässä 

veteraaneja Cajanus-kodissa ja nauttimas-

sa veteraanien seurassa talon tarjoamia 

antimia.

Sotaan lähteneiden muistokivi

Lippujuhlapäivän ohjelmaan kuuluu perin-

teisesti käynti ja seppeleenlasku sotaan 

lähteneiden kivellä. Vapaudenpuiston 

seppeleenlaskun jälkeen seppelpartio läh-

ti sotaan lähteneiden muistokivelle ja laski 

kukkalaitteen kivelle. LC Kempele-Sampo-

lan toteuttama muistokivi on talvisotaan 

lähteneiden kokoontumispaikalla Kempe-



Kunniavartiossa Jari Pakanen ja 
Veikko Röntynen

Sotiemme veteraaneja

Armas Ilvo ohjeistaa nuorempiaan
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leen rautatieaseman läheisyydessä.

Maanpuolustusjuhla

Kokkokankaan seurakuntakeskus on tullut 

tutuksi sadoille juhlavieraille vuosien saa-

tossa. Tänäkin vuonna saimme kokoontua 

arvokkaiden vieraiden kanssa juhlista-

maan vapaata isänmaata seurakuntakes-

kukseen. Maanpuolustusjuhlan juhlapu-

hujana oli everstiluutnantti. Timo Koljonen 

Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimistosta ja 

seurakunnan tervehdyksen toi kirkkoher-

ra Vesa Äärelä. Ohjelma koostui Johanna 

Sankilammen, Markku Aholan, Risto Pit-

kälän ja Juho Lukan musiikki- ja runoesi-

tyksistä. Tapahtuman kruunasi 94-vuotiaan 

Armas Ilvon esittämä Veteraanien iltahuu-

to. Maanpuolustusjuhlan kunniavieraina 

olivat alueemme veteraanit puolisoineen.

Maanpuolustusjuhlan käytännön järjes-

telyistä vastasi Kempeleen reserviläiset 

ja tilaisuutta tukivat Oulun Ortodoksinen 

seurakunta, Kempeleen seurakunta, Kem-

peleen kunta sekä  LC Kempele-Sampola.



”Viisas ei joudu niihin tilanteisiin, 

joista älykäs selviää omin avuin”. 

Katuturvallisuudessa harjoiteltiin tilanteita 

joita nykyaikana valitettavan usein koh-

taamme jokapäiväisessä elämässä. Useasti 

saamme lehdestä lukea ryöstöistä ja väki-

valtateoista. Alkusanojen viisas ehkä vält-

täisi paikat, joissa saattaisi joutua uhriksi 

ja älykäs pystyy selviytymään tilanteesta 

vähin vahingoin. Yli kaksikymmentä eri 

taustojen omaavaa naista oli valinnut Dra-

gsvik viikonloppuna katuturvallisuuskurs-

sin. Kaikkia henkilöitä yhdisti halu oppia 

selviytymään uhkaavista tilanteista.

Kaikista paras ennakointi on välttää tilan-

teita ja paikkoja joissa saattaisi joutua uh-

riksi. Yleensähän ryöstäjät etsivät uhriksi 

henkilön, joka vaikuttaa heidän mielestään 

itseään heikommalta. Eihän oikeasti ole 

mitään syytä pimeällä lähteä oikaisemaan 

yleisesti vaaralliseksi tiedetyn puiston läpi 

yksin. Käsilaukut ja lompakot kannattaa pi-

tää ylimääräisiltä käsiltä mahdollisimman 

vaikeasti saatavissa. Useastihan juuri kä-

silaukkua pidetään olkapäällä, jolloin näy-

tetään jo ulkoapäin helpota uhrilta. Myös 
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Terveiset  
HELENE 14 -harjoituksesta
n. 300 innokasta naista kokoontui viikonlopuksi 16.–18.5.2014 Naisten valmiusliiton 
Nasta-harjoitukseen Tammisaareen Dragsvikin varustuskunta- alueelle.  

Teksti ja kuvat:  
Satu Luukkanen ja  

Anu Rautakoski,
Oulun maanpuolustusnaiset ry



kaikki pankkikorttien tunnukset pidetään 

korttien kanssa eri paikoissa. Näillä pienil-

lä asioilla pystyy jo ennaltaehkäisemään 

ikäviä tapahtumia.

Mutta mitä sitten jos joutuu kadulla uhkaa-

vaan tilanteeseen? Hyökkääjän voi yllättää 

olemalla valmistautunut ja aina kannattaa 

pitää silmällä ympäristöään yllättävien sat-

tumusten varalta. Isoon ääneen huutami-

nen ja huomion herättäminen saattaa säi-

kyttää hyökkääjän. Nykyään on myynnissä 

sallittuja sumutteita joihin on yhdistetty 

voimakas ääni, jolla voi pystyä puolustau-

tumaan ja herättämään huomiota. Säikäyt-

tämällä hyökkääjän saa aina etumatkaa 

päästäkseen karkuun ja hakemaan apua. 

Sumutteena voi käyttämään myös pieniä 

hiuslakkapulloja tai vastaavia, mitä käsi-

laukussa yleensä naisilla on mukana. Näi-

den asioiden lisäksi kurssilla testasimme 

käytännön harjoittelun kautta, miten ag-

gressiivista hyökkääjää vastaan voi puo-

lustautua ja nopeilla liikkeillä irrottautua, 

jotta pääsisi pakenemaan.

Voima, herkkyys, tahto, taito ja tekemisen 

riemu; Valmiusliiton avainsanojen mukai-

sesti, tämä näkyi ja kuului harjoituksen ai-

kana. Yhteenkuuluvuus ja vapaaehtoinen 

maanpuolustustyö heijastui kaikkien nais-

ten kasvoilta ja toiminnassa. Viikonloppu 

oli kaikin puolin taas antoisa ja mukava. 

Uusia tuttavuuksia tuli ympäri suomen. 

Kiva on taas tavata heidät tulevissa Nas-

ta-harjoituksissa. 

Arjen ja poikkeusolojen turvallisuustaidot 

kuuluvat meille kaikille!

Oulun maanpuolustusnaisista harjoituk-

sesta mukana olivat Erja Hiltunen, Satu 

Luukkanen, Terttu Kukkula ja Anu Rauta-

koski.
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Everstiluutnantti Kimmo Rajalan jälkeen kapteeniksi ylennettyä Jari Pakasta onnittele-
massa reserviupseeripiirin puheenjohtaja Sampo Puoskari. Reserviläispiirin puheenjoh-
taja Sakari Ranta odottaa onnitteluvuoroaan.
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Paikalle oli saapunut nelisenkymmentä 

ylennettyä, ja heitä olivat onnittele-

massa Rajalan lisäksi Reserviupseerip-

iirin puheenjohtaja Sampo Puoskari, 

Reserviläispiirin puheenjohtaja Sakari 

Ranta sekä piirien toiminnanjohtaja 

Markku Holopainen.

Reserviläisyhdistysten onnittelu-

puheen piti tällä kertaa Sampo Puoska-

ri ja ylennettyjen puheen Tom Tallberg. 

Tilaisuudessa palkittiin lisäksi 

Jalkaväen ansioristillä lääkintäkaptee-

ni Hannu Rahikkala. Pohjois-Pohjan-

maan Aluetoimiston standaarin saivat 

lääkintäkapteeni Tuomas Kopperoin-

en, Sampo Puoskari, projektipäällikkö 

Riitta Pyky sekä palveluohjaaja Saila 

Lähteenmäki. 11.6. standaarit saivat 

etsivä nuorisotyöntekijä Simo Kivari, 

liikunnanohjaaja Tommi Laine ja lii-

kuntakoordinaattori Tiina Pekkala.

Ylennettyjä juhlittiin  
Hiukkavaarassa

Teksti: Sampo Puoskari
Kuva: Ari Vuolteenaho 

Pohjois-Pohjanmaan ylennystilaisuus järjestettiin perinteisesti Pohjois-Suomen Sotilasläänin 
Esikunnan tiloissa Hiukkavaarassa 4.6. Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston päällikkö, eversti-
luutnantti Kimmo Rajala, toimi tilaisuuden isäntänä. 
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Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirien  
ylennykset 4.6.2014:

Majuriksi:
Halonen Timo Antero Kuusamo
Linjakumpu Seppo Juhani Kuusamo

Kapteeniksi:
Kanervo Panu Kyösti Oulu
Kilpeläinen Risto Ensio Oulu
Pakanen Jari Tapani Kempele
Vuolteenaho Ari Matias Oulu

Yliluutnantiksi:
Haapalainen Tero Tapio Liminka
Lahdenperä Kimmo Antero Liminka
Nousiainen Timo Heikki Juhani Oulu
Pikkuaho Riku Aki Tapani Oulu
Rönkkönen Jukka Antero Kuusamo
Tallberg Tom Henrik Oulu
Wedman Juha Veli Oulu

Luutnantiksi:
Hakio Kari Tapani Kempele
Hautala Ilkka Tapio Oulu
Helakari Aleksi Petteri Oulu
Järvelä Juhani Jalmari Oulu
Kaikkonen Mikko Antero Raahe
Kalapuro Mikko Kalevi Oulu
Kiuttu Mikko Tapani Oulu
Koivumäki Juho Tuomas Oulu
Kylmänen Ville Petteri Oulu
Leppänen Jarmo Tapani Oulu
Lipponen Tuomas Anselmi Oulu
Lopakka Jyrki Matias Kempele
Lukka Juho Yrjö Iisakki Oulu
Mylly Sami Juha Oulu
Mäkikyrö Kalle Juhani Oulu

Pöyhtäri Jaakko Petteri Kempele
Saarinen Jari Kaarlo Oulu
Sarome Arsi Jan August Oulu
Vehkaperä Ville Valtteri Oulu
Välipirtti Pekka Kalervo Kempele

Vääpeliksi:
Jokikaarto Jarmo Kalervo Oulu
Junttila Jukka Tapio Muhos
Varpenius Markku Tapani Raahe
Vähäkuopus Mikko Antero Oulu

Ylikersantiksi:
Autio Arto Tapani Raahe
Hirvelä Marko Mika Juhani Oulu
Junttila Jari Erkki Hailuoto
Karppinen Mika Johannes Muhos
Kokko Tomi Mikael Oulu
Korhonen Anssi-Pekka Kalevi Oulu
Korhonen Petri Taneli Vaala
Korva Janne Mikael Oulu
Kärkkäinen Raimo Olavi Muhos
Paasila Raimo Juhani Oulu
Räihä Lasse Einari Oulu
Tolonen Eero Matias Oulu
Turunen Jimmy Juhani Oulu
Vähäsarja Markku Kristian Oulu

Kersantiksi:
Finning Jaakko Ahti Johannes Oulu
Holappa Markus Kauko Johannes 
Raahe
Kallio-Koski Jaakko Matti Knut Oulu
Kiuttu Jukka Olavi Oulu
Leskelä Esa Markku Oulu

Mustonen Aaro Taneli Oulu
Määttä Sami Tapani Kuusamo
Syrjälä Heikki Matias Kuusamo
Tokola Harri Sakari Muhos
Varjoranta Tuure Viljami Oulu
Vehkala Aki Juhani Oulu
Venäläinen Marko Kalevi Oulu
Virkkunen Heikki Johannes Oulu
Vuorre Petri Henrik Oulu

Alikersantiksi:
Alatalo Kari Veikko Juha Oulu
Ehrola Ari Tapani Oulu
Jurvanen Teemu Sakari Oulu
Kinnunen Ari Pekka Oulu
Koistinen Antti Henrik Oulu
Kolkka Harri Tapani Tyrnävä
Kontio Jarkko Ilmari Oulu
Kytökangas Harri Ilmari Oulu
Kärenlampi Kimmo Antero Oulu
Lehto Jari Pekka Tapio Oulu
Lehto Tuomas Samuli Oulu
Mikkonen Matti Juhani Oulu
Räisänen Mikko Juhani Kempele

Korpraaliksi:
Hintikka Pasi Tuomas Raahe
Jylhä Harri Matias Kempele
Mehtälä Janne Olavi Vaala
Pigg Jani Juhani Raahe
Tapio Jukka Matias Kuusamo
Vuorio Mikko Juhani Liminka
Ylivainio Lasse Kustaa Oulu



18 Pohjanpoika 2/ 2014

Maanpuolustusta 
tukemassa

http://www.laatioark.fi/
http://www.asuntopaletti.fi/
http://www.hotelapollo.fi/
http://www.kuusamonuistin.fi/
http://www.elektrobit.fi/
http://www.hartela.fi/
http://www.antell.fi/
http://www.jes-saneeraus.fi/
http://www.joutsenmedia.fi/
http://www.fennia.fi/
http://www.kemira.com/fi/Sivut/default.aspx
http://www.kesko.fi/
https://www.s-kanava.fi/web/s/koillismaa
http://www.kuusamonevo.fi/
https://www.op.fi/op/op-pohjola-ryhma/op-pohjola-ryhma/osuuspankit/kuusamon-osuuspankki?id=81201&panknro=519407
http://www.lemminkainen.fi/
http://www.marsh.fi/
https://www.op.fi/op?id=81201&panknro=574000
http://www.lasilipponen.fi/
http://wetteri.fi/
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https://www.luovi.fi/
http://www.polkky.fi/
http://www.conlog-group.fi/
http://www.polartek.fi/
http://www.porho.fi/
http://www.ruukki.fi/
http://www.lahitapiola.fi/www/yksityisasiakkaat/
http://www.scando.com/
http://www.statiivi.fi/
http://www.graali.fi/
http://www.oulunkoru.fi/sivu/fi/
https://www.s-kanava.fi/web/s/arina
http://www.pohjois-suomenmessut.fi/
http://www.rkt.fi/?lang=fi
http://www.noweco.fi/index.php/fi/yhteystiedot-2/oulu
http://www.silmakulma.net/
http://www.specialkuntoutus.fi/
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Saammeko 
viestimme perille?

Työkaluja tulee  

huoltaa mutta on 

myös oltava  

valmiutta  

kehittää uusia  

työkaluja. 

Piiripäällikkö
Timo Kesäläinen

Maanpuolustusjärjestöjemme yhteistoiminta on kehittynyt ja kehittyy tuoden meille uusia mah-
dollisuuksia hakea synergiaa toisistamme tavoitteena taloudellisemmin resursseja käyttävä ja 
tuloksekkaampi toiminta. Eri järjestöjen aktiivit toimijat löytävät toisensa yhteistyön merkeissä 
mutta jotain puuttuu yhtälön toteutumisesta. Kulutamme energiaa kursseja valmistellessamme 
mutta voimia tulisi olla jäljellä vielä hyvän asian loppuunsaattamiselle. 

Tänä päivänä monet tahot MPK:n jäsen-

järjestöjen lisäksi taistelevat niin reservi-

läisistä kuin muistakin kansalaisista saa-

dakseen heidät osallistumaan eri tavoin 

toimintaansa. Lukuisa joukko MPK:n kurs-

seja joudutaan perumaan liian vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi. Voimavaroja on 

uhrattu itseä säästämättä kurssien raken-

nustyöhön ja kiitokseksi kaikelle tälle työl-

le saadaan kurssien peruutus. Viimeaikoi-

na olemmekin joidenkin kurssien johtajien 

kanssa yrittäneet löytää syitä epäonnistu-

miseemme. Olemmeko rakentaneet kurssi-

sisällön huonosti, onko ajankohta kurssille 

ollut väärä, eikö kurssi ole enää ajankoh-

tainen, olemmeko avanneet kurssin liian 

myöhään järjestelmään vai mikä on ollut 

syynä siihen, että kurssilaisia on ilmoittau-

tunut riittämättömästi. 

Syitä löytyy monia mutta yksi olennainen 

syy on varmasti siinä, että tieto kurssista 

ei mene perille jokaisen jäsenjärjestön 

jokaiselle jäsenelle Pohjois-Pohjanmaalla 

vaikka kaikilla jäsenillä olisikin osallistu-

mismahdollisuus. Osa MPK:n kursseista 

on sellaisia, joille voivat osallistua kaikki 

reserviläiset tai kaikki jäsenjärjestöjen jä-

senet ja muut kansalaiset. Osallistumisen 

mahdollistuessa muillekin kuin kurssin 

suunnitelleen järjestön jäsenille on tie-

don mentävä jokaiselle järjestön jäsenel-

le järjestön omaa tiedotuskanavaa pitkin 

kannustavin saatesanoin osallistumisesta. 

En edes halua kuvitella sellaista tilannetta, 

että tieto koulutustilaisuudesta ei etene 

sen vuoksi, että järjestäjänä on joku muu 

kuin oma järjestö. Kuka sitten on vastuussa 

siitä, että tieto ei kulje? Kukin organisaatio 
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TIMO KESÄLÄINEN
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin piiri-
päällikkö ja Pohjois-Pohjanmaan Koulutus- ja 
tukiyksikön päällikkö

Tehdään turvallisuutta  
yhdessä.

on valinnut sääntöjensä mukaan johtajan-

sa, joka ei voi piiloutua minkään selityksen 

selän taakse tiedon välityksen vastuusta.

Olemme rakentaneet jäsenjärjestöjemme 

yhteistyötä monin tavoin ja onnistuneet-

kin siinä. Tiedon saattamisessa perille 

jokaiselle jäsenelle on meidän koko jär-

jestökenttänä onnistuttava – meillä ei ole 

muuta vaihtoehtoa mikäli haluamme yl-

läpitää ja kehittää maanpuolustuskentän 

isänmaallemme tekemää työtä. 

Työkaluja tulee huoltaa mutta on myös 

oltava valmiutta kehittää uusia työkaluja. 

Mielestäni Pohjois-Pohjanmaalla on jär-

jestöjen istuttava saman pöydän ääreen 

niin piiri- kuin paikallisjärjestöjen osalta 

ja luoda viestinnällinen toimintasuunnitel-

ma, joka tukee jokaisen järjestön toimintaa 

mutta mikä tärkeintä se tukee samalla kou-

lutuskokonaisuuden rakentamista eheäksi 

kokonaisuudeksi koko MPK:n jäsenjärjes-

tökentän osalta. 

Toivon, että osaamme hakea toisistamme 

voimaa hyvän asian loppuunsaattamiselle 

rakentaen yhteistä viestinnän toimintata-

pamallia, jolla ruokitaan jokaisen kurssin 

elinvoimaisuutta ja toteuttamista vastuus-

sa olevasta järjestöstä riippumatta. Teh-

dään syksyllä 2014 yhteinen suunnitelma 

ja tavoitteet vuodelle 2015 ja siitä eteen-

päin paremman tiedonvälittämisen toteut-

tamiseksi palvelemaan koko maanpuolus-

tuskenttää. 

Hyvää ja voimaannuttavaa kesää teille kai-

kille niin jäsenjärjestöissä toivat kuin muut 

uuden edustavan sähköisen Pohjan Pojan 

lukijat.
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Kuva: Tuomas Lipponen

Pohjois-Pohjanmaan 
Ilmantorjuntakilta ry

Teksti: Vesa Moilanen 
Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta ry, Puheenjohtaja

Pienen tauon jälkeen, on nyt myös Oulun seudulla, ilmatorjunnan kiltatoimintaa tarjolla. Perustimme 
joulukuussa 2013, Pohjois-Pohjanmaan ilmatorjuntakillan. Jäseniä killassa on tällä hetkellä, vajaa 20 
henkilöä. Jäseniä on tullut tasaiseen tahtiin lisää ja toiminta on todellakin käynnistymässä.  

Ensimmäiset kuukaudet ovat menneet, jär-

jestötoiminnan byrokratian parissa ja eri 

lupien hakemisessa. Olemme selvinneet 

haasteesta varsin hyvin ja kaikki palikat 

alkavat olla kasassa. Tästä kuuluvat suuret 

kiitokset Suhosen Sepolle, joka on antanut 

asiantuntemuksensa meidän käyttöömme. 

Ilman Seppoa, olisi ainakin allekirjoittanut 

ollut suurissa vaikeuksissa. 

Paperisodan ja tulostimien vaiettua, olem-

me päässeet myös toiminnan ytimeen 

kiinni. Pidimme ensimmäisen koulutuspäi-

vän maaliskuussa ja päivä vedettiin läpi 

suunnitelmien mukaan. Koulutuspäivä oli 

onnistunut ja koulutukseen osallistuneet 

reserviläiset antoivat meille arvosanaksi 

kiitettävän. Palaute ja koulutuksen suju-

minen käytännössä, antaa meille eväitä 

jatkoon. Tästä on hyvä lähteä suunnittele-
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Pohjois-Pohjamaan Ilmatorjuntakilta vieraili Lohtajan ilmatorjuntaharjoituksessa 
Kuva: Tuomas Lipponen

maan tulevia vuosia ja ehkä myös laajem-

pia koulutuskokonaisuuksia. 

Toukokuussa kävimme tutustumassa Loh-

tajan Ilmatorjuntaharjoitukseen ja mie-

lestäni, sekin reissu onnistui odotusten 

mukaan. Saimme nähdä ja kokea, mitä on 

ilmatorjunta vuonna 2014. Pääsimme tu-

tustumaan uuteen kalustoon ja näkemään 

myös vanhan kunnon Sergein tositoimissa. 

Täytyy todeta, että hyvin se valojuova kii-

pesi taivaalle, kun pojat päästelivät sarjo-

ja, kohti lentokoneen hinauksessa olevaa 

maalipussia. 

Killan toiminta on siis ollut kokonaisuu-

dessaan aktiivista ja sitä tulee olemaan 

myös jatkossa. Heti kesälomakauden jäl-

keen elokuussa, aiomme ponnistaa seu-

raavan kerran. Tällä kertaa menemme esit-

täytymään TourDesky ilmailunäytökseen 

Oulunsaloon. Uskon, että suoriudumme 

tästäkin haasteesta mallikkaasti. 

Lopuksi haluan mainita, että meille ote-

taan uusia jäseniä jatkuvasti. Kannattaa 

olla siis yhteydessä allekirjoittaneeseen, 

joko facebookin kautta tai sähköpostilla 

(kamosuma@gmail.com), niin laitetaan jä-

senasiat kuntoon. 

Mukavaa kesää kaikille!
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Teksti ja kuva: Jari Pakanen

Aamulla 15  aktiivisinta reserviläistä ko-

koontui marssia varten Kyläkaupan pihaan. 

Ennen marssille lähtöä tehtiin polkupyö-

rille vielä viime hetken huoltotyöt sekä 

varustettiin huoltoauto matkalaisille vara-

tuilla tarvikkeilla. 

Tämänvuotinen reitti oli muutettu aikai-

semmista kerroista, ja tällä kertaa lähdet-

tiinkin ensin itään Tyrnävää kohti Murron 

kylän kautta. Matka eteni koko ajan lep-

poisissa tunnelmissa auringon paistaessa 

ja maisemia katsellen. Kylvötyöt olivat me-

neillään pelloilla reitin varressa.

 Tyrnävän jälkeen suunnattiin länteen koh-

ti Ala-Temmestä. Tämä suunnanmuutos  

johti siihen, että nyt jouduttiin polkemaan 

vastatuuleen. Onneksi maasto oli kuiten-

kin sen verran tasaista, että matkanteko ei 

käynyt liian raskaaksi. Juttu luisti matka-

laisten kesken edelleen.

Ala-Temmeksestä käännyttiin tauon jäl-

keen Temmesjoki-vartta ajaen pohjoiseen 

kohti Liminkaa. Tuomi kukki jokivarressa 

komeasti, ja kukkien voimakas tuoksu levi-

si tuulen mukana kaikkialle. Tuulen suunta 

muuttui jälleen kerran, ja vastatuuli jatkui 

edelleen. Kylvötyöt olivat menossa täällä-

kin, ja pelloilta nousi sankkoja pölypilviä 

tuon tuostakin traktoreiden perässä. Pöly 

tuntui ihan suussa asti.

Matkan varrella huomasimme, että yhdellä 

pellolla oli käynnissä luonnon oma spek-

taakkeli: jäniksen poikanen istui maassa 

liikkumatta paikoillaan, ja ruskosuohaukka 

liiteli sen yläpuolella uskaltamatta kuiten-

kaan iskeä kiinni. Ehkä haukka ei uskalta-

nut napata saalistaan nähtyään meidän 

seuraavan sitä.  Katsoimme tätä tapahtu-

maa jonkin aikaa, ja kun siihen ei näyttänyt 

tulevan minkäänlaista loppua, jatkoimme 

matkaa.

Heti Limingan Haaransillan jälkeen sattui 

pyörämarssin ainoa haveri, kun yhdestä 

pyörästä meni takarengas rikki. Onneksi 

mukana oli kuitenkin myös huoltoauto, 

joka poimi rikkoutuneen pyörän kuljettaji-

neen mukaansa muiden jatkaessa matkaa 

Tupokseen. Siellä poikettiin Kalaravinto-

laan, jossa nautittiin makoisa lohisoppa. 

Lounaan jälkeen rikkoutunut rengas vaih-

dettiin ennen viimeistä etappia ja paluuta 

Kempeleeseen.

Polkupyörämarssi oli tänäkin vuonna lep-

poisa ja rento liikuntatapahtuma, jonka 

mahdollisti aivan upea ja lämmin sää. Toi-

vottavasti ensi vuonnakin on samanlainen 

sää.

Kempeleen reserviläisten vuosittainen polkupyörä-
marssi järjestettiin 24.5.2014 Kempeleessä ja lähikun-
nissa. Sää oli lämmin, ja se takasi kesäiset olosuhteet 
tälle liikuntatapahtumalle.

Polkupyörämarssi  
Kempeleessä
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Operaatio Pohjanloimu 
Kilpisjärvellä

Teksti: Kari Broström 
Kuvat: Matti Ahokas

Pohjan Prikaatin killan perinteinen lipunnostotilaisuus kansallisena veteraanipäivänä
Vuodesta 1995 alkaen Pohjan Prikaatin kilta on järjestänyt veteraanien perinteitä kunnioittaen 
juhlallisen lipunnostotilaisuuden kansallisena veteraanipäivänä.

Lipunnosto tapahtuu samassa paikassa, 

missä se tapahtui 27.4.1945 Lapin sodan 

päättymisen kunniaksi siis kolmen valta-

kunnan pyykillä Kilpisjärvellä. JR1:n mie-

het, killan perinnejoukkojen taistelijat, 

suorittivat sodan viimeiset taistelutehtä-

vät Lapin sotaan liittyen Kilpisjärven maas-

tossa työntäen samalla viimeisetkin saksa-

laissotilaat valtakuntamme alueelta pois.

Tänä vuonna Operaatio Pohjanloimuun, 

kuten me sitä killassa olemme oppineet 

kutsumaan, lähti kolmisenkymmentä kil-

taveljeä ja – sisarta. Ilahduttavaa tietysti 

se, että joukossamme oli sotiemme ve-

teraaneja. Yli-Iiläinen veteraani Hemmi 

Jaara on osallistunut jo useana vuonna 

tapahtumaamme. Samoin hämeenlinnalai-

nen Tauno Palo tuli jälleen kerran paikal-

le. Joukkomme koostui tänäkin vuonna jo 

monta kertaa mukana olleista, mutta mah-

tui joukkoon myös aivan ensikertalaisiakin.
Juhlapuheen piti Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentaja 
kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila.
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Illan Maanpuolustusjuhlassa killan puheenjohtaja Kari Ahokas ja killan sihteeri Kari Broström 
luovuttivat veteraanitaulun Kilpisjärven koululle. Sen vastaanotti Enontekiön sivistysjohtaja Laila 
Palkinen.

Matkan runko on vakiintunut sellaiseksi, 

että on matkustuspäivä Kilpisjärvelle, sit-

ten välipäivä ja sen jälkeen varsinainen li-

punnostopäivä ja yön nukkumisen jälkeen 

kotimatka Ouluun. Siirtyminen lipunnosto-

paikalle tapahtuu joko hiihtäen tai kelkka 

kyydeillä. Kilpisjärveltä kolmen valtakun-

nan rajapyykille kertyy matkaa noin 12-15 

kilometriä riippuen siitä aloittaako matkan 

järven keskipaikkeilta koululta tai pohjois-

osasta retkeilykeskuksen kohdalta. Kilta-

laisten majoittuminen on ollut yhtä retkeä 

lukuun ottamatta paikallisella koululla – 

miehet juhlasalissa ja naiset määrällisesti 

vähemmistönä luokissa. Jääkäriprikaatin 

varusmiehet ovat tukeneet matkaamme 

erilaisin tukitoimin ja hyvin onkin huolto 

pelannut. Viime aikoina

Jääkäriprikaatin kokelaat ovat suorittaneet 

samaan ajankohtaan kokelasvaelluksen 

Käsivarren komeissa maisemissa. Sama ko-

kelasjoukko on ollut myös lipunnostotilai-

suudessa lippujoukkueena paikalla.

Killan puheenjohtaja Kari Ahokas toivotti 

tapahtumaa tulleet katselijat tervetulleik-

si ja esitteli paikalla olleet veteraanit. Tänä 

vuonna lipunnoston ja lippulaulun jälkeen 

juhlapuheen piti Pohjois-Suomen

Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri 

Jorma Ala-Sankila. Hänen jälkeensä tun-

turikuoro vahvennettuna kiltaveljillämme 

Reino Tuomisella ja Pentti Sutelalla lau-

loivat Suomen laulun. Tilaisuuden päät-

teeksi kiltalaistemme mukana Oulusta 

matkustanut pastori Heikki Karppinen 

suoritti kenttähartauden. Tilaisuus päättyi 

Isänmaa-virteen. Tilaisuuden jälkeen Poh-

jan Jääkäripataljoonan varusmiehet tarjoi-

livat hernekeittoa kenttälounaaksi vierei-

sellä Kuohkimajärven kämpällä.

Tänä vuonna Enontekiön kunta oli järjestä-

nyt veteraanipäivän illalle kansalaisjuhlan, 

mikä pidettiin Kilpisjärven koululla. Ohjel-

massa oli lyhyet puheet ja paljon musiikil-

lisia esityksiä. Yleisö viihtyi silminnähden 

hienosti.

Paikalla oli jälleen noin 250 matkailijaa 

ympäri Suomen maata. Osa heistä on ollut 

joka vuosi tilaisuudessa mukana. Veteraa-

nien paikalla olo ja puolustusvoimien tuki 

yhdessä tekevät tilaisuudesta oivan maan-

puolustustahtoa kohottavan tilaisuuden. 

Kiltalaisena on ollut myös hieno todeta, 

että tilaisuus on huomioitu myös valta-

kunnallisesti, sillä sotavahinkosäätiö on 

muutama vuosi sitten huomioinut Pohjan 

Prikaatin kiltaa. Perusteluissa mainittiin 

erityisesti veteraaniperinteen kunnioitta-

minen Operaation Pohjanloimussa.
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Veteraanijuhla  
Kuusamossa 

Kuusamossa käynnistyi talvella keskustelu 

Naturpoliksen edustajan, Kuusamon kau-

pungin ja veteraanityötoimikunnan edus-

tajan kanssa kansallisen veteraanipäivä-

juhlan 27.4. järjestelyistä. Tehtävät jaettiin 

niin, että kaupunki suunnitteli ohjelman ja 

antoi tilat käyttöön. Veteraanityötoimikun-

ta hoiti puolestaan käytännön järjestelyt. 

Naturpolis ja kuusamolaiset yrittäjät huo-

lehtivat ruokatarjoilun tarvikkeet ja val-

mistuksen. 

Vetraanityötoimikunnassa tehtävät jaet-

tiin ero toimijoiden kesken seuraavasti: 

Rajakillan vastuulle tulivat  kuljetukset 

kirkkoon ja kirkosta juhlapaikalle ja ta-

kaisin, rajasotilaskotisisaret huolehtivat 

tarjoilusta, kahvinkeitosta ja kampanisu-

jen leivonnasta, veteraanityötoimikunta 

maksoi kahvitarjoilut lisukkeineen ja sini-

baretit huolehtivat vaatesäilytyksestä ja 

opastuksesta.

Teksti: Ari Oikarainen

Juhlassa oli noin 130 sotiemme veteraania 

ja saman verran muuta juhlayleisöä, yh-

teensä 260 henkeä.

Rajavartiomestari (evp) Ari Oikarainen piti 

tilaisuudessa juhlapuheen, josta seuraa-

vassa otteita:

Sodan jäljet

Partioidessani valtakunnan rajalla pysäh-

dyin monesti sinivalkoisen rajamerkin 

luona. Olin kiitollinen siitä, että sain jatkaa 

toisessa polvessa rajamiehenä ja suorittaa 

isänmaalleni arvokasta työtehtävää. 

Ajatukseni kiirivät niihin raskaisiin sota-

vuosiin, jotka te veteraanit jouduitte ko-

kemaan taistellessanne kodin, uskonnon 

ja isänmaan puolesta. Monet teistä me-

nettivät sodalle läheisiä ja monet teistä 

kantavat vielä tänäkin päivänä kehossanne 

sodan muistoja.

Te olette rakentaneet meille hyvinvoinnin 

ja nostaneet Suomen tomusta ja tuhkasta. 

Te jouduitte ase kädessä ja kotirintamalla 

puolustamaan tätä maata sekä rakenta-

maan kaiken uudelleen. 

Kaksi valtavan suurta tehtävää yhdelle su-

kupolvelle on saavutus, joka saa meidät 

hiljentymään arvostuksesta ja kunnioituk-

sesta. Suomi oli sodan päättyessä yhdessä 

historiansa vakavimmista käännekohdista. 

Sodassa oli saavutettu torjuntavoitto, maa-

ta ei oltu miehitetty, mutta voimavarat oli 

jouduttu ponnistamaan äärimmilleen.

Raskas jälleenrakennus

Sotien päätyttyä monet elivät ristiriitaisin 

tuntein. Suomi joutui maksamaan raskaat 
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Ari Oikarainen 
Kuva: Koillisanomat Oy, Janne Kaikkonen

sotakorvaukset ja monen kotitanhuat jäi-

vät rajan taakse. Koko talouselämä ja yh-

teiskunta oli valjastettu olemassaolotais-

teluun.

Välirauhan sopimuksella Suomi menetti 

12 prosenttia pinta-alastaan. Kotinsa ja 

tilansa menettäneille jaettiin korpimaata, 

josta he raivasivat pientiloja, tekivät met-

sätöitä, rakensivat taloja ja levensivät lei-

päänsä. Toimeentulo oli siis revittävä kir-

jaimellisesti kylmästä korvesta.

Te sotaveteraanit näytitte meille jälkipol-

ville, kuinka vaikeuksien keskeltä noustaan 

sisulla ja vankkumattomalla yhteistyöllä. 

Te jatkoitte eteenpäin vaikeissakin olosuh-

teissa ja katsoitte luottavasti tulevaan. 

Ilolla olemme saaneet seurata teidän ak-

tiivista otettanne eri veteraanijärjestöissä 

ja sitä miten kauniisti suoritatte viimeisen 

palveluksen veteraaniveljellenne.  Vaikka 

askeleenne alkaa pikkuhiljaa lyhetä ja ikä 

painaa, te sanotte vieläkin: ”veljeä ei jäte-

tä”.

Maanpuolustushenki elää vahvana

Kaupungin ja julkishallinnon lisäksi mo-

net maanpuolustus- ja muut järjestöt sekä 

yrittäjät ovat tehneet vuosikymmeniä ar-

vokasta veteraanityötä. Monien järjestöjen 

yhteisponnistuksin työ on edennyt ja sitä 

tehdään nyt ja tulevaisuudessa. Tämän ve-

teraanipäivän järjestelyt on vain yksi esi-

merkki hienosta yhteistyöstä. 

On ollut ilo huomata, kuinka sotiemme ve-

teraanien työn arvostus elää ja siirtyy su-

kupolvelta toiselle. Juuri tätä sukupolvien 

välistä yhteyttä halutaan korostaa tämän-

vuotisen veteraanipäivän tunnuksella ”Kii-

tollisina kohti tulevaisuutta”.

Saamme tänään iloita itsenäisessä Suo-

men maassa, vaikka emme voikaan sul-

kea korviamme maailmalta kantautuvalta 

melskeeltä ja uhkakuvilta. Meillä Suomes-

sa maanpuolustushenki elää vahvana ja 

vastuuntuntoinen nuorisomme arvostaa 

itsenäisyyttä ja vapautta meidän vanhem-

pien rinnalla. 

Te veteraanit olette turvanneet myös nuo-

risollemme isänmaan, jossa on hyvä olla ja 

elää. Sydämestäni toivon, että arvokkaalle 

veteraanityölle löytyy uutta voimavaraa 

nuoremmista sukupolvista.

Te kunnioitetut veteraanit, olette omalla 

vaatimattomalla ja vähään tyytyvällä esi-

merkillänne muistuttamassa meitä: meil-

lä on teiltä paljon opittavaa. Kiitollisina 

muistamme teitä veteraaneja kaikesta 

siitä kovasta työstä, jota olette meidän 

eteemme tehneet.

Minua veteraanipäivä puhuttelee myös 

henkilökohtaisesti. Olihan isäni sotavete-

raani ja appi-isäni Karjalan evakko. Mielel-

läni nostin siniristilipun tänäkin aamuna 

salkoon kunnioitukseksi heille ja kaikille 

veteraaneille. 

Mielessäni kaikuvat sanat ”Veteraaneja ei 

jätetä”.
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Valtiovallan edustaja ministeri Henna Virkkunen oli paikalla vain virtuaalisesti.

Sotaveteraaniliiton 

liittopäivät Oulussa

Teksti ja kuvat: Sampo Puoskari

Suomen Sotaveteraaniliiton 26. liittopäivät pidettiin Oulussa 11.-12.6. Edellisen kerran tapahtuma oli Poh-
jois-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin järjestettävänä vuonna 1985, jolloin veteraanit vielä marssivat kulku-
eessa Raatin kentälle. Tuolloin vallitsi myrskyisä keli, jolloin jopa liiton lippu repesi tuulen voimasta. Tällä 
kertaa sää suosi tapahtumaa.

Liittopäivät alkoivat Tulevaisuusseminaa-

rilla, jossa pohdittiin, miten nyt jo keski-iäl-

tään 90-vuotiaita veretaaneja parhaiten 

palvellaan loppuun saakka. Eri yhteyksissä 

tuotiin esille veteraanien hoitaminen mah-

dollisimman pitkään kotona. Tämä asettaa 

tietysti myös vaatimuksia kunnille.

Linjauksia 2020-luvulle 

Varsinaisessa liittokokouksessa Sotavete-

raaniliiton puheenjohtajaksi valittiin jat-

kamaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 

Finn-Göran Wennström. Liittokokous teki 

myös toimintalinjauksia, jotka ulottuvat 

2020-luvulle.

Linjauksissa todetaan, että Sotaveteraa-

niliitto ja sen jäsenyhdistykset jatkavat 

huolto- ja tukitoimintaansa niin kauan 
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Liittopäivien pääjuhlaan osallistui yli 850 ihmistä eri puolilta Suomea.

kuin sotaveteraanit, heidän puolisonsa ja 

leskensä sitä tarvitsevat. Sotaveteraaniyh-

teisöjen toimintaedellytyksiä parannetaan 

syventämällä yhteistyötä kuntien kanssa ja 

lisäämällä kannattajajäsenten määrää. 

Toiseksi Sotaveteraaniyhteisöjen varat 

käytetään sotaveteraanien sekä heidän 

puolisoidensa ja leskiensä hyväksi. Kol-

mantena kohtana lausutaan, että Sota-

veteraaniliitto ja sen jäsenyhdistykset 

ylläpitävät veteraaniperinnettä yhdessä 

Tammenlehvän Perinneliiton kanssa. 

Liiton toimenkuvan muuttamista perinne-

järjestöksi veretaanien vähetessä vuosi 

vuodelta pohdittiin paljon, ja samalla pai-

notettiin  piirien roolin vahvistamista.

Asemiesilta ja liittojuhla  

vetivät yleisöä

Keskiviikon kokouspäivä päättyi ohjel-

malliseen Asemiesiltaan Madetojansalilla, 

jonne oli saapunut talontäysi yleisöä. Mik-

ko Alatalon juontamassa illassa esiintyivät 

muun maussa Lapin Sotilasssoittokunta ja 

Haukiputaan mieskuoro. Alatalo itse lau-

latti yleisöllä sota-ajan tuttuja lauluja.

Torstai alkoi jumalanpalveluksella kokous-

paikkana olleen Rauhanyhdistyksen tilois-

sa. Varsinainen liittojuhla keräsi sekin pai-

kalle yli 850 ihmistä. Juhlapuhujana ollut 

Kone Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti 

Herlin muistutti, että Suomella on edel-

leen pitkä yhteinen maaraja Venäjän kans-

sa. Siksi tarvitaan selkärankaa, jonka varas-

sa Suomi voi omia etujaan vaalien tehdä 

ratkaisuja muuttuvissa tilanteissa.

Herlin kertasi myös, että raskaiden so-

takorvausten myötä luodut suhteet oli-

Jatkuu seuraavalla sivulla..
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vat perustana idänkaupalle ja siten myös 

maamme hyvinvoinnin huomattavalle ke-

hitykselle 1900 luvun jälkipuoliskolla. Hy-

vät kauppasuhteet poliittisten suhteiden 

ohessa tarjosivat paljon työtä ja hyvinvoin-

tia suomalaisille.

Puolustusvoimien tervehdyksen toi henki-

löstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Hon-

kamaa ja Oulun kaupungin tervehdyksen 

kaupunginjohtaja Matti Pennanen. Val-

tiovallan tervehdyksen esitti liikenne- ja 

kuntaministeri Henna Virkkunen. Pienenä 

kauneusvirheenä tervehdys oli videoitu, 

sillä ministeri ei kiireisiin vedoten ollut 

itse paikalla.

Liittopäivien järjestelyissä oli mukana 

myös Sotilaskotiyhdistys. Rauhanyhdistyk-

sen tiloihin oli järjestetty myös näyttely 

sota-ajan puhdetöistä. Esineet olivat paria 

lukuunottamatta kestiläläisen luokanopet-

taja Seppo Karppisen kokoelmista. Näyt-

telyssä oli myös sota-aikaisia pukuja sekä 

Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston lai-

naamana kaikki entisen Oulun läänin kun-

tien veteraanimatrikkelit.

Sotaveteraaniliiton seuraavat liittopäivät 

järjestetään 8.-9.6.2016 Joensuussa.

Suomen sotaveteraaniliitto on maamme suurin veteraanijärjestö. Sen jäsenyhdistyksissä on 20 700 
varsinaista jäsentä, lähes 14 000 puoliso ja leskijäsentä ja 29 000 kannattajajäsentä. Yhdistyksiä on 368 
ja piirejä 22. Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja on Aarno Strömmer ja toiminnanjohtaja Martti 
Lamminaho.

Puhdetyönäyttely kiinnosti myös kenraaleita. Kuvassa vasemmalta Erkki Kiviniemi, Terho Lipsonen, 
Pohjois-Pohjanmaan Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila, Puolustusvoimien 
henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Sakari Honkamaa sekä Pekka Koivisto.

..jatkoa edelliseltä sivulta
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Oulun Sotilaskotiyhdistys on saanut en-

simmäiset pikkusisarensa. Jenna Junnila ja 

Riikka Satomaa saivat keltaisen T-paidan, 

vihreän lippiksen ja S-pinssin kesäkuun 

jäsenillassa. Hallitus oli hyväksynyt heidät 

aikaisemmin keväällä jäsenikseen. Jenna 

on innostunut sotilaskotitoiminnasta iso-

äitinsä ja Riikka äitinsä myötä. 

Pikkusisareksi voi liittyä kuka tahansa nuo-

ri tyttö tai poika. Nuorten alaikäraja on 10 

vuotta. Halutessaan hän siirtyy aikuisjäse-

neksi täytettyään 16 vuotta. Sotilaskotityö-

hön tulevan nuoren tulee saada vanhem-

pien suostumus toiminnan aloittamisesta. 

Jäsenillat ja sisarten tapahtumat ovat osa 

luonnollista toimintaa, joihin nuoret voi-

vat osallistua kykyjensä mukaan. Nuorten 

koulutuksen tavoitteena ovat samat arvot 

kuin kaikessa sotilaskotitoiminnassa. Käy-

tännön töiden koulutus tapahtuu aikuisen 

johdolla.

Kun Sotilaskotiliitto aikanaan käynnisti 

pikkusisartoiminnan, oli tavoitteena lisätä 

sotilaskotijärjestön tuntemista. Toimin-

nalla pyritään myös turvaamaan nuorten 

kiinnostusta sotilaskotityöhön. Pikkusi-

sartoimina vastaa nykyisiin haasteisiin ja 

kertoo järjestön kulkevan ajassa mukana. 

Sotilaskotityö on nuorille yksi tapa tehdä 

maanpuolustustyötä. Sen arvot – vapaa-

ehtoisuus, yhteisöllisyys, osaaminen ja 

itsensä kehittäminen, luotettavuus, iloi-

suus ja palvelualttius – antavat nuorille 

myönteisiä elämän eväitä.

Ensimmäiset pikkusisaret 
Oulun sotilaskotiyhdistyksessä

Oulun Sotilaskotiyhdistys on saanut ensimmäiset pikkusisarensa. Jenna Junnila ja Riikka Satomaa 
saivat keltaisen T-paidan, vihreän lippiksen ja S-pinssin kesäkuun jäsenillassa. Hallitus oli hyväksynyt 
heidät aikaisemmin keväällä jäsenikseen. Jenna on innostunut sotilaskotitoiminnasta isoäitinsä ja Riik-
ka äitinsä myötä. 

Teksti ja kuvat: Tellervo Suoranta-Sallinen

Riikka Satomaa ja Jenna Junnila ovat Oulun Sotilaskotiyhdistyksen ensimmäiset pikkusisaret.
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Palkintojenjako. Vasemmalla Marko Röntynen 
ja oikealla Esko Tuomivaara.

Tuloksia

      

1. Esko Tuomivaara 1785 p.
2. Marko Röntynen   650 p.
3. Jorma Auniola    453 p.

TULOKSET

Markon hiihtoralli

Markon hiihtoralli pidettiin 1.1.2014 - 

31.3.2014 välisenä aikana. Tänä vuonna 

käytössä oli uusi pistelaskutapa, jossa yksi 

hiihdetty kilometri vastasi yhtä suorituspis-

tettä. Pertin hiihdosta sekä Tervahiihdosta 

sai kaksinkertaiset pisteet.

Eniten pisteitä keränneet hiihtivät suu-

rimman osan suorituksistaan muualla kuin 

Kempeleen laduilla. 

Kaikkien osallistujien kesken arvotut tava-

rapalkinnot voittivat Markku Alanko ja Ta-

pio Turunen.

Kempeleen reserviläisten perinteinen Markon hiihtoralli toteutettiin tänä vuonna haastavissa 
olosuhteissa. Koskaan aikaisemmin kisan historian aikana hiihtokelit eivät ole vaihdelleet yhtä 
paljon tai puuttuneet kokonaan kuten viime talvena. Tästä kaikesta johtuen sekä kilpailijamäärä 
että hiihdetyt kilometrit olivatkin huomattavasti pienempiä verrattuna aikaisempiin kilpailuihin.

Teksti: Seppo Aho 
Kuva: Kari Pentti
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Varaukset p. 010 2323 116 (ma-pe 8-17) • Ryhmävaraukset (yli 10 hlöä) p. 010 2323 109 (ma-pe 8-17)
Nettivaraukset www.matkapojat.fi/res60 • Ei toimitusmaksua!

Ateriahinnat (etukäteen ostettaessa):
Juhlaillallinen, Buffet*)       33 €
Meriaamiainen            10,50 €
Erikoisaamiainen         16,50 €
Lounas, Buffet *)         25 €
*) sis. olut, viinit, virvokkeet

Alennetut lapsi- ja nuorisohinnat kysy myynnistämme!

Reserviläisliitto täyttää 60 vuotta 2015. Varsinaiset juhlatapahtumat järjestetään 
11.-12.4.2015 Silja Europa -aluksella. Juhlaristeily kokoaa laivalle runsaat 2.500 jäsentä 
seuralaisineen eri puolilta Suomea. Luvassa onkin suurin Suomessa koskaan järjestetty 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtuma.

KYMPILLÄ MUKAAN

Reserviläisliiton jäsenille risteily on poikkeuksellisen edullinen, koska liitto tukee osallistumista. 
Mukaan pääsee halvimmillaan kymmenellä eurolla eikä ruojajuomat sisältävä juhlaillallinenkaan 
maksa kuin 33 euroa.

KORKEATASOINEN OHJELMA
- Juhlaristeilyn ohjelman ajankohtaiset tiedot sivulla www.matkapojat.fi/res60 
Seuraa sivustoa!

Juhlaristeilyn ohjelma on poikkeuksellisen korkeatasoinen. Luvassa on arvovaltainen juhlapuhuja, 
kuuluisa juontaja, viihdyttävä pääesiintyjä, puolustukseemme liittyviä tietoiskuja, yritysesittelyitä sekä 
muuta, ohjattua tekemistä. Tallinnassa on tarjolla neljä eri tutustumiskäyntikohdetta.

Hinnat/hlö 1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä

DeLux sis. erikoisaamiaisen 200 100 - -

A-lk - 60 40 30

B-lk - 55 40 25

B2 -lk (kerrosvuode) 100 50 - -

C-lk - 20 15 10

Hintaan sisältyy: 
• risteily valitussa hyttiluokassa Helsinki-Tallinna-Helsinki
• Reserviläisliiton juhlaohjelma laivalla

Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna  kl 18:30 - 08:00
Tallinna -Helsinki   kl 12:30 - 16:00
Tallinnassa mahdollisuus maissa käyntiin klo 08:00 – 12:00

Risteilyllä esiintyy Jean s.

Juhlaristeily Silja Europalla
11.-12.4.2015

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Risteilyn ohjelmasta vastuullinen järjestäjä on Reserviläisliitto Ry, Y-tunnus 0224028-6
Laivapalveluista vastuullinen on Tallink Silja Oy, Y-tunnus 0114296-7. Tilausajokuljetusten ja retkien osalta vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy, joka on asettanut matkasta valmismatkaliikkeistä annetun 
lain (939/2008) 9§:ssä tarkoitetun vakuuden Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Matka ei kuulu valmismatkalain piiriin.
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Raatteentien jäsenmatka 6.9.2014 
 
Oulun Reserviupseerikerho ja Kempeleen Reserviupseerikerho järjestävät jäsenmat-
kan Raatteentielle 6.9.2014. Matka on avec. Paikkoja bussimatkalle on rajoitetusti ja 
sitovat ilmoittautumiset kannattaa tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
kuitenkin 22.8. mennessä. 

Matka alkaa lauantaina 6.9. klo 8:00 Ouluhallin parkkipaikalta ja päättyy samaan 
paikkaan samana iltana noin klo 20-21. Matkalla tutustutaan oppaan johdolla Raat-
teentien nähtävyyksiin, muistomerkkeihin ja museoon. Välillä lounastetaan Raatteen 
Portissa. Aikataulun salliessa matkan varrelta poimitaan yllätysohjelmaa.

Oulun Reserviupseerikerho ja Kempeleen Reserviupseerikerho tukevat jäseniensä 
matkaa
15 €/hlö. Matkalle jää hintaa kerhon jäsenelle 10 € ja hänen avecilleen 25 €. Matka 
tulee maksaa heti, kun ilmoitus hyväksynnästä on tullut sähköpostiin.
Lohikeittolounas maksaa 9 €/hlö ja se maksetaan erikseen Raatteen Porttiin.

Sitovat ilmoittautumiset petteri.nara@oruk.fi. Paikat täytetään ilmoittautumisjärj-
estyksessä. Matkan peruuntumisesta tulee ilmoittaa viipymättä. Peruutuspaikkojen 
vapautumisesta ilmoitetaan erikseen jonossa seuraavalle. 

Ilmoittautumisessa tulee ilmetä matkalaisen nimi (+avec) ja kerho, yhteystiedot, 
kuten sähköposti ja puhelinnumero sekä lounastarve ja mahdollinen erikoisruokav-
alio
 
Matkalle mukaan säänmukainen varustus, sillä luvassa on pientä ulkoilua. 

Tervetuloa jäsenmatkalle!

Järjestökenttä toimii
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Seuraava Pohjanpoika ilmestyy
15.9.2014


