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Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri

Juhlaa

ja julkisuutta
Puolustusvoimat ja reserviläiset eritoten

Mielestäni näin ei kuitenkaan saisi olla.

osalle järjestäytyneitä jäseniä yksi har-

ovat olleet kevään ja alkukesän aikana

Puolustusvoimien reservi on kaikkinensa

rastus muiden joukossa – ja hyvä niinkin.

mediahuomion kohteena ennennäkemät-

se voimavara, johon pahimman sattuessa

Osalle meistä tästä harrastuksesta on

tömällä tavalla. Reserviläiskirje sai aikaan

suunnitelmat nojaavat. Siksi on tärkeää yl-

muodostunut elämäntapa, mutta huonom-

sen, että pienimmistäkin sotaväen asioista

läpitää omaa osaamistaan ja taitojaan sekä

minkin voisi vapaa-aikansa käyttää. On silti

tehtiin nostoja aina lööppejä myöten. Oli

ennen kaikkea maanpuolustustahtoa.

paikallaan edes hetkeksi pitää lomaa myös

julkisuus sitten hyvää tai tarkoitushakui-

reserviläistoiminnasta näin kesällä, että in-

sen kielteistä, olen itse sitä mieltä, että on

Sodan

ajan

joukkojen

supistaminen

hyvä että keskustellaan ja ollaan esillä.

120000 henkilöllä perustui vain ja ainoas-

himilliset akut ovat täyteen ladattuina, kun
jäsenistö palaa kesälomiltaan.

taan raakaan rahan realiteettiin: uskottaVapaaehtoinen maanpuolustus on eh-

vien sotajoukkojen pitää olla uskottavasti

Oulu sai jälleen kerran toimia Puolustus-

dottoman tärkeää. Siksi moni on joutunut

varustettuja. Se maksaa entistä enemmän,

voimien lippujuhlan päivän valtakunnal-

pohtimaan motivaatiotaan, kun reservi-

eivätkä poliitikot ole osoittaneet lisää ra-

lisena

läiskirjeessä ei ole enää ollut sijoitusta so-

haa varustuksen ylläpitämiseen. Kaksi

oli täällä ensi kertaa Kainuun Prikaati,

dan ajan joukkoihin. Eihän kukaan sotaan

edellistä katastrofihallitusta toimivat vie-

joka osoitti tinkimättömän tehokkuuten-

halua, mutta sijoitus on yksi osatekijä esi-

läpä juuri päinvastoin!

sa. Ilmojen herrakin saatiin sulkemaan

merkiksi ylennyksen saamisessa. Ja joille-

näyttämönä.

Järjestelyvastuussa

taivainen vesihanansa juhlapäivän ajaksi.

kin ylennyksen saaminen tuntuu olevan se

On kuitenkin muistettava, että vapaaeh-

Onnittelen vielä kaikkia 4.6. ylennettyjä

ainoa aktiivisuutta ylläpitävä tekijä.

toinen maanpuolustustyö on suurimmalle

ja palkittuja. Eniten tekemästänne työstä
hyötyy isänmaamme.
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Valtakunnallinen
lippujuhlatapahtuma

Oulussa
Teksti: Sampo Puoskari
Kuvat: Jouko Liikanen, Sampo Puoskari

Puolustusvoiminen valtakunnallinen lippujuhlan päivän katselmus ja ohimarssi
järjestettiin tänä vuonna Oulussa. Edellisestä kerrasta oli kulunut tasan kymmenen
vuotta. Juhlan kruunasi sateeton ja osin
aurinkoinenkin sää, vaikka ennusteissa oli
varauduttu kosteaan vastaanottoon. Vielä
juhlapäivän aamuna satoi hiukan, mutta
varsinainen tapahtuma saatiin viettää kerrassaan mainiossa säässä.

Panssari, heko ja ohjusvene
Päivän ohjelma oli monipuolinen: Toppilassa yleisö sai tutustua ohjusvene Tornioon, johon olikin jono lähes koko päivän.
Kuusisaaressa oli puolestaan kalustonäyttely, jossa esiteltiin muun muassa uusi
Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunu sekä
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Stinger-ilmatorjuntaohjus. Näytteillä oli
myös maavoimien kuljetuskalustoa, ensiaputoimintaa sekä yhtenä vetonaulana
NH90-kuljetushelikopteri. Ohimarssin jälkeen alueella nähtiin myös toimintanäytös, johon kuului Utin jääkärirykmentin
laskuvarjohyppy.

Katselmus Raatissa
Raatti toimi jälleen katselmuskenttänä.
Joukkoja komensi Kainuun Prikaatin komentaja, prikaatikenraali Jukka Sonninen.
Katselmusjoukkojen kokoontuessa kentälle yleisöä ihastutti Puolustusvoimien taitolentoryhmä Midnight Hawks, joka neljän
Hawk-harjoituskoneen voimin esitteli taitojaan urheilukentän yllä. Joukot tarkasti

Kalustonäyttelyyn tutustui vieraita sankoin joukoin. Tässä tutkitaan raskasta
raketinheitintä MLRS:ää.
Kuva: Jouko Liikanen

Paraatikatselmuksessa esiintyivät
Pohjan Laulu ja Haukiputaan mieskuoro. Soitosta vastasi Lapin sotilassoittokunta, jota tässä johtaa vuorollaan
musiikkikapteeni Jaakko Nurila.
Kuva: Sampo Puoskari

Sotilaskotisisarten ryhdikästä lippujoukkuetta johtaa Tellervo Suoranta-Sallinen.
Kuva: Jouko Liikanen
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Jatkoa edelliseltä sivulta.

ja juhlapuheen piti Puolustusvoimien hen-

osasto Timo Kesäläisen johdolla, maan-

kilöstöpäällikkö, kenraaliluutnantti Sakari

puolustusjärjestöjen lippulinna Jari Mal-

Honkamaa. Kenttähartauden toimitti kent-

jasen johdolla, sotilaskotisisaret Tellervo

täpiispa Pekka Särkiö.

Suoranta-Sallisen johdolla sekä naisten
valmiusliitto Riitta Törnin johdolla. Ohi-

Ohimarssi silloilla

marssin aikana musiikista vastasi Lapin sotilassoittokunta musiikkikapteeni Jaakko

Ohimarssin Tuiran silloilla vastaanottivat

Nurilan johdolla.

kenraali Honkamaan seurassa sotaveteraanit Aarno Strömmer ja Onni Toljamo sekä

Juhlapäivä huipentui illalla ilmaiseen MIL-

Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen.

jazz-konserttiin vanhalla kasarmilla Intiös-

Omista joukoistamme marssimassa oli-

sä.

vat

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen

Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa ja
prikaatikenraali Jukka Sonninen tarkastivat paraatijoukot Raatin kentällä.
Kuva: Jouko Liikanen

Maanpuolustuskoulutusyhdistys marssii
piiripäällikkö Timo Kesäläisen tiukassa
komennossa.
Kuva: Jouko Liikanen
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Ansioituneet

ylennettiin
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoi-

miston päällikkö, everstiluutnantti Kimmo

serviupseeriliiton kultaisen ansiomitalin

miston ylennystilaisuus järjestettiin van-

Rajala.

saivat Juha Jalkanen, Raimo Jämsä, Paavo

halla kasarmialueella Intiössä juuri ennen

Jääskelä, Arvo Kärkkäinen, Markku Mikko-

lippujuhlapäivään kuulunutta MILjazz-ta-

Tilaisuudessa luovutettiin lisäksi Suomen

nen, Petteri Närä, Jaakko Pietilä, Sampo

pahtumaa. Ylennettyjä oli saapunut pai-

Leijonan I luokan Ritarimerkki Pohjois-Poh-

Puoskari sekä Leo Seppänen. Kilta-ansio-

kalle kiitettävästi puolisoidensa kanssa.

janmaan reserviläispiirien toiminnanjohta-

mitali luovutettiin Pekka Hiitolalle, Pentti

Tilaisuutta isännöi tuttuun tapaan aluetoi-

jalle, majuri (res) Markku Holopaiselle. Re-

Sutelalle sekä Esko Pekamalle.

Osa ylennystilaisuudessa palkituista: vasemmalta (RUL kam) Sampo Puoskari, Petteri Närä, Markku
Mikkonen, Juha Jalkanen sekä (SL R1) Markku Holopainen.
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Pohjois-Pohjanmaalta ylennettiin 4.6. seuraavat
reserviupseerit:
Majuriksi:

Jurmu Marko Tapio Johannes Oulu

Yliluutnantiksi (Merivoimat):

Heikkinen Markku Hannu Muhos

Kolehmainen Kari Antero Oulu

Ojala Olli Antero Oulu

Silvola Esko Heikki Juhani Oulu

Köngäs Matti Johannes Oulu
Lampi Juha Ville Matti Oulu

Luutnantiksi:

Kapteeniksi:

Liikanen Markus Petteri Oulu

Arola Ville Pekka Oulu Hautala Juho Matti

Hiitola Pekka Juhani Oulu

Määttä Jyrki Pauli Raahe

Oulu

Kurttila Jukka Mikael Oulu

Nurmenniemi Veli-Matti Oulu

Hautala Lauri Veikko Oulu

Mäkelä Juha Marko Ylivieska

Nygård Markku Erig Oulu

Kari Johannes Kristian Oulu

Nevala Jani Iisakki Ylivieska

Pakarinen Jari Ilari Oulu

Korpela Matti Paavo Johannes Oulu

Palonen Marko Tapio Oulu

Paukkeri Kari Johannes Ii

Lämsä Antti Kalevi Oulu

Suutari Harri Kristian Oulu

Peisterä Antti Jorma Kempele

Mustonen Heikki Matias Oulu

Tikkanen Arto Juhani Oulu

Peltokangas Tarmo Juhani Oulu

Nurmi Matias Oulu

Vimpari Antti Risto Oulu

Reijonen Jaakko Juhani Kempele

Oikarainen Jukka Juhani Oulu

Ryytty Eero Vilho Juhani Oulu

Repo Sami Juhani Oulu

Yliluutnantiksi:

Taskila Aarno Oskari Oulu

Vuorijärvi Petri Olavi Oulu

Hintikka Petri Juhani Oulu

Tuohino Jarmo Antti Olavi Kempele

Vähäsarja Mika Antero Oulu

Pohjois-Pohjanmaalta ylennettiin 4.6. seuraavat
aliupseerit:
Sotilasmestariksi:

Ylikersantiksi:

Alikersantiksi:

Mänttäri Jyrki Kalevi Raahe

Bräysy Ville Petteri Tyrnävä

Kangas Henri Tapani Oulu

Jukka Jussi Johannes Ylivieska

Kangas Tommi Mikael Liminka

Ylivääpeliksi:

Kangastalo Tarmo Heikki Juhani Kempele

Rantataro Tilda Maria Oulu

Kivirinta Jyrki Olavi Oulu

Koistinen Mika Matias Oulainen

Tarakkamäki Eero Antero Kempele

Mäntyvaara Tommi Matias Oulu

Leskelä Matti Juhani Oulu

Tolonen Jussi Petteri Taivalkoski

Tuukkanen Pekka Juhani Oulu

Vääpeliksi:

Korpraaliksi:
Kersantiksi:

Kurkela Kimmo Kullervo Hailuoto

Heikka Jani Olavi Tyrnävä

Nousiainen Ari Matti Kajaani

Pursimieheksi:

Helve Sakari Kullervo Kempele

Pöykiö Heikki Ilmari Oulu

Kiljunen Ari Matti Oulu

Kämäräinen Tuukka Tapio Kuusamo

Tönkyrä Antti Yrjö Ilmari Oulu

Toratti Timo Tapani Oulu.
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Pohjan Prikaatin Killasta

Pohjan Jääkärikillaksi
Pohjan Prikaatin Killan perustava kokous pidettiin Oulun Hiukkavaaran sotilaskodissa prikaatin vuosipäivänä 16.2.1962. Vuosipäivän historiallinen tausta on 16.2.1626, jolloin Kustaa II
Adolf perusti Kuninkaallisen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentin. Pohjan Prikaatin aikana killan toiminta oli erittäin vireää ja maanpuolustushenkistä. Kiltaa ja Pohjan Prikaatia tehtiin
tunnetuksi killan oman lehden Pohjan Poikien ja erilaisten vierailujen kautta. Killassa oli satoja jäseniä ja sen oli mahdollista luoda toiminnalleen erinomaiset taloudelliset edellytykset.
Teksti: Kari Ahokas
Kuvat: Kari Loimu, Raimo Latvala

Killan tunnetuin vuotuinen tapahtuma

Pohjan Prikaati siirtyy historiaan

on ollut vuodesta 1995 alkaen Operaatio
Pohjanloimu, jolla on haluttu juhlistaa sitä,

Pohjan Prikaati lakkautettiin osana Puolus-

että Lapin sota ja Suomen osuus toisessa

tusvoimien uudistusta vuoden 1998 lopus-

maailmansodassa päättyi 27. huhtikuuta

sa. Prikaatin lakkauttaminen ei merkinnyt

1945. Jalkaväkirykmentti 1:n taisteluosasto Loimun sotilaat totesivat viimeistenkin
Saksan 20. vuoristoarmeijan sotilaiden
poistuneen Suomen alueelta. Sen merkiksi
suomalaiset sotilaat nostivat Suomen liput
salkoon sekä Norjan rajalla Käsivarrentien
tuntumassa että Kolmen valtakunnan rajapyykillä. Tänä vuonna tuosta tapahtumasta
tuli kuluneeksi 70 vuotta. Kilta järjesti jälleen kansallisena veteraanipäivänä maanpuolustushenkisen

tapahtuman

Kilpis-

järvellä yhteistyössä Enontekiön kunnan,
Muonion seurakunnan, Jääkäriprikaatin,
Lapin Lennoston ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Veteraani Armas Ilvo esitti Veteraanin
iltahuudon. Taustalla lipunnostajat
puheenjohtaja Kari Ahokas (vas.) ja
kokelas Olli Puolakka
Kuva: Kari Loimu
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Pohjan Prikaatin Kiltaan Puolustusvoimien

Jääkäripataljoonaa ei toiminut enää pri-

tai killan jäsenkunnan taholta tulevien toi-

kaatin joukkoyksikkönä ja pataljoona lak-

minnallisten tarpeiden lakkaamista, vaan

kautettiin. Jääkäriprikaatin toiminnot eivät

niiden muuttumista. Kilta on sopeuttanut

vähentyneet koska pataljoona sulautettiin

toimintaansa näiden muuttuneiden tarpei-

hallinnollisesti prikaatiin.

den mukaiseksi. Killan toiminnan kannalta
oleellista oli, että prikaatin jalkaväkijouk-
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Enontekiön kunnan järjestämässä
tilaisuudessa oli paikalla hieno joukko
sotiemme veteraaneja. Vasemmalla puheenjohtaja Kari Ahokas ja rouva Hannele
Ahokas

Muutoksen meininki

koyksikköä Pohjan Jääkäripataljoonaa ei
lakkautettu, vaan se siirrettiin Sodanky-

Tietoisuus muutoksesta johti viime vuo-

lään ja liitettiin Jääkäriprikaatiin.

den aikana lukuisiin neuvotteluihin Jää-

lisesti.

käriprikaatin ja sen sidosryhmien kanssa.

Nimen muutosta Pohjan Jääkärikillaksi

Pataljoona peri nimensä, perinteensä, lip-

Killan hallitus järjesti jäsenistökyselyn,

hallitus perusteli sillä, että prikaatin lak-

punsa ja kunniamarssinsa Pohjan Prikaatil-

suoritti useita henkilöhaastatteluja, tutki

kauttamisesta on kulunut 17 vuotta. Mo-

ta. Pataljoonaan kuului kaksi perusyksik-

historiallisia taustoja, hahmotti turbulent-

net nuoret eivät koe tänä päivänä vanhaa

köä 3. Jääkärikomppania, joka toimii myös

tista toimintaympäristöä. Työn tuloksena

nimeä heille itselle toiminnallisena mah-

koko Jääkäriprikaatin aliupseerikouluna

hallitus päätti esittää tänä vuonna killan

dollistajana. Killan pääasialliselta toimin-

sekä sissikomppania. Me ymmärrämme hy-

kevätkokoukselle tavoitteen – miksi olem-

ta-alueelta Oulun seudulta nuoret suorit-

vin, että Puolustusvoimien haasteena on

me olemassa, toiminnan perusajatuksen,

tavat varusmiespalveluksensa Sodankylän

ollut toteuttaa jo vuosia rakenteellista ja

keskeiset tehtävät ja niiden käytännön to-

Jääkäriprikaatissa ja palaavat reserviin eri

toiminnallista uudistustyötä. Tämän vuo-

teutuksen ja sääntöuudistuksen. Runsaslu-

aselajien jääkäreinä. Uusi nimi luo mieli-

den alusta lukien Jääkäriprikaatin Pohjan

kuinen kokousväki hyväksyi asiat yksimie-

kuvan toimivasta killasta, joka vastaa pa-
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Jatkoa edelliseltä sivulta.

remmin muuttuvan toimintaympäristön
haasteisiin vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Käsite jääkäri on yhdistävä tekijä. Nimen muutos aiheutti ymmärrettävästi eniten keskustelua, mutta nimestäkin
päästiin lähes yksituumaisuuteen.

Eteenpäin!
Pohjan Jääkärikilta ry:n toiminta rakentuu
osaltaan Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n
toiminnan keskeiseen ajatukseen, jonka
mukaan liitto tukee ja turvaa kiltojen toimintaa

yhteiskunnan ja puolustusvoimi-

en muuttuvissa olosuhteissa sekä etsii ja

Jääkäriprikaatin kokelaat suorittivat tunturivaelluksen kolmipäiväisenä jotoksena. Viimeinen päivä huipentui kolmen valtakunnan rajapyykillä lipunnostotilaisuuteen. Tässä
kokelaat etenemässä Kilpisjärven jäällä. Kuva: Raimo Latvala

hyödyntää uusia toimintamuotoja vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Raken-

MPK ja koulutus

Perusajatukset

Kilta voi järjestää itse tai yhteistyössä vi-

Pohjan Jääkärikilta ry on Pohjan Prikaatin

Toimintaympäristössämme tapahtuu ala-

ranomaisten ja muiden maanpuolustusjär-

perinnekilta. Kilta vaalii Pohjan Prikaatin

ti nopeita muutoksia. Meidän on tästäkin

jestöjen kanssa koulutusta tai luo edelly-

ja sen edeltäjäjoukko-osastojen perintei-

syystä pohdittava toimintojemme eteen-

tyksiä koulutuksen järjestämiselle. Kilta

tä sekä luo edellytyksiä vapaaehtoiselle

päin suuntautumista, reagointiherkkyyttä,

ohjaa toimimaan vapaaehtoisessa maan-

maanpuolustustyölle.

virtaviivaistamista. Kokonaismaanpuolus-

puolustustyössä Maanpuolustuskoulutus-

tuksen mallin luottamuspääoman säilyt-

yhdistyksen koulutusfoorumilla. Koulutus-

Kilta on yksi Jääkäriprikaatin perinnevas-

tämiseksi ja edelleen kehittämiseksi myös

tapahtumat järjestetään MPK:n kursseina.

tuu ja joukko-osastokilloista. Killan perin-

Pohjan Jääkärikillan on tärkeää lujittaa

Killan jäsenten on mahdollista osallistua

nevastuuyksikkönä on Jääkäriprikaatin 3.

yhteistyötä, rakentaa erilaisia verkostoja

MPK:n järjestämiin kurssi- ja harjoitusta-

Jääkärikomppania, joka toimii myös aliup-

ja kanavoida yhteistyömahdollisuuksia yh-

pahtumiin kurssilaisina, kouluttajina tai

seerikouluna.

teiskunnan kaikkien voimavarojen kesken.

kurssin johtajina. Koulutuksen päämää-

namme perinteille – Elämme tätä päivää
– Tähtäämme tulevaisuuteen.

ränä on sotilaallisen suoritusvalmiuden

Kainuun prikaatin Pohjois-Pohjanmaan ja

Killan tarkoituksena on maanpuolustus-

kasvattaminen ja yhteiskunnan turvalli-

Kainuun aluetoimisto on killan merkittävä

tahdon vaaliminen Jääkäriprikaatin rekry-

suusosaamisen lisääminen. Koulutus koh-

kumppani.

tointialueella, varusmiesten palvelumo-

dennetaan sotilaalliseen ja sotilaallisia

tivaation edistäminen ja yhteydenpito

valmiuksia palvelevaan koulutukseen sekä

Kilta toimii aktiivisessa vuorovaikutukses-

jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä pri-

varautumista ja turvallisuutta palvelevaan

sa

kaatiin, aluetoimistoon, maanpuolustus-

koulutukseen.

reserviläisten, maanpuolustusnaisten, so-

koulutusyhdistykseen ja maanpuolustusjärjestöihin.

maanpuolustuskoulutusyhdistyksen,

tilaskotiyhdistyksen kanssa.
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Talvisotahiihto

Kempeleessä
Teksti ja valokuvat: Jari Pakanen

Kempeleen Köykkyrin maastoissa hiihdet-

Yhteistyökumppaneina järjestelyissä toi-

den viettoon. Hiihto oli koko perheen yh-

tiin Pohjois-Pohjanmaan ainoa reservi-

mivat Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja

teinen ulkoilu- ja liikuntatapahtuma, eikä

läisjärjestöjen toteuttama Talvisotahiihto

Reserviläisurheiluliitto.

osallistujien hiihtoaikaa mitattu. Hiihto-

1.3.2015. Tapahtuman järjestelyistä vas-

matkoina oli 1 km, 5 km tai 20 km sarjasta

tasivat yhdessä Kempeleen Reserviupsee-

Talvisotahiihtotarjosi kaikille mahdollisuu-

rikerho ja Kempeleen Reserviläiset -RAU.

den osallistua talvisodan 75-muistovuo-

Hiihdon osallistujia; mitä isot edellä, sitä pienet perässä.

riippuen.

Pohjanpoika 2/2015

Tapahtuma oli ainutlaatuinen ja ainutker-

Kaikki hiihtäjät nauttivat liikkumisesta tal-

tainen. Hiihtoon osallistui kokonaisia lap-

visesta maastossa, minkä jälkeen he pää-

siperheitä sekä muita aktiivihiihtäjiä, tosin

sivät hernesoppalautasen ääreen ja sau-

enemmänkin osallistujia olisi mahtunut

naan. Muistoksi tästä tapahtumasta saivat

mukaan.

kaikki Talvisotahiihtopinssin.

Hernekeiton keittäminen menossa, vasemmalta Kari Pentti, Tarmo Turunen, Mika Putila
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KeVa-Keskuksen

Kevätjotos

Teksti: Hemmo Pesonen
Kuvat: Janne Korva

Kuusamon reserviläiset ja Kehitysvammaistenkeskus järjestivät kevätjotoksen Kuusamon rajanylityspaikalle sekä Kemilän metsästysseuran majalle torstaina 21.5.2015.
Jotokselle lähdettiin KeVa-keskuksen pi-

Rajalla

halta klo 9.30 kahdella linja-autolla. Il-

Tulliaseman

päällikkö

tulliylitarkastaja

Tomi Heiskanen ja vuoropäällikkö ylira-

massa oli hieman jännitystä ja odotusta

Saapuessamme Kuusamon rajanylityspai-

javartija Olli Ranua esittelivät rajanylitys-

päivän sujumisesta, oltiinhan menossa

kalle olivat rajavartioston sekä tullin edus-

paikan henkilöstön toimintaa, kun asia-

Venäjän rajalle!

tajat valmiina antamaan meille ytimekkään

kas saapuu Venäjältä Suomeen.

tietoiskun rajavartioston ja tullin toimin-

viisumin ja muiden asiakirjojen tarkistus

nasta rajanylityspaikalla.

oli ensimmäisenä ja sen jälkeen tuliin tar-

Autoihin noustiin hyvässä järjestyksessä
ja omat paikat löydettiin nopeasti, jopa
mallikelpoisest.

Ennen

liikkeellelähtöä

KeVa-keskuksen johtaja Pirkko Koramo
piti nimenhuudon, joka sekin sujui kuin
armeijassa ikään. Samalla hän toivotti kaikille hauskaa ja jännittävää päivää uusien
kokemusten muodossa. Suurimmalle osalle osallistujia reissu oli ensimmäinen noin
lähelle Venäjän rajaa ja rajanylityspaikalle.
Matkalla Kuusamon reserviläisten edustajina olivat Hemmo Pesonen ja Janne Korva. Hemmo kertoi päivän työjärjestyksen
sekä esitteli reserviläistoimintaa ja antoi
ohjeet, miten rajanylityspaikalla toimitaan
ja käyttäydytään.

Passin,

kastukseen. Suurta kiinnostusta herätti

la. Eniten kiinnostusta ja kysymyksiä ai-

Loistavan päivän kruunasi meitä suosinut

koko joukossa läpivalaisulaite, miten siinä

heutti Viren yhteistoiminta ohjaajan kans-

sää, aurinko paistoi ja mieli hymyili. Matka-

näkyy koko laukun sisältö. Esimerkkinä yh-

sa, miten koira voi haistaa pienet esineet

laisten puheensorina ja naurunremahduk-

den naishenkilön käsilaukku: mitä kaikkea

maastossa sekä miten koira erottaa ihmi-

set kertoivat, että jokainen nauttii hyvästä

se voikaan sisältää ja miten eri esineet

sen ja karhun hajun maastossa. Me muka-

olosta. Tapailipa joku kodan lämmössä tut-

erottuvat laukun sisällä!

na olleet sen tiedämme, mutta muut voivat

tuja laulunsanojakin.

kysyä sitä rajamiehiltä.
Vanhemmat rajavartijat Janne Moilanen ja
Jyrki Tauriainen sekä saksanpaimenkoira

Mutta niin kuin aina kaikki mukava päät-

Majalle ja kodalle

Vire esittelivät rajavalvontaa maastorajal-

tyy aikanaan ja oli lähdettävä kotimatkalle.
Matka sujuikin mukavasti hyvää musiikkia

Yhteiskuvan jälkeen siirryimme Kemilän

kuunnellen ja tunnelmasta nauttien.

metsästysseuran majalle, missä meitä oli-

Hiilloksen lämmössä Kemilän metsästysseuran majalla

vat vastassa Juhani ja Rauni Määttä sekä

Kaikki jotokselle osallistuneet olivat sitä

Eini Lämsä. He olivat laittaneet majan

mieltä, että Jotos täytyy tehdä uudelleen,

valmiiksi ruokailijoille sekä tulen kodalle

mutta minne, se jääköön toistaiseksi salai-

makkaranpaistoa varten. Kahvipannukin

suudeksi.

porisi nuotiolla kodikkaasti.
Kuusamon reserviläiset kiittää jotoksella

Kuusamon tulli ja raja-asema

Ruoka tarjottiin armeijan malliin linjas-

mukana ollutta KeVa-keskuksen väkeä, Ke-

tosta, nopeasti ja tehokkaasti. Ruokailun

milän metsästysseuraa tilojen käytöstä ja

jälkeen siirryimme osa kodan lämpöön jäl-

avusta järjestelyissä sekä Kuusamon kehi-

kiruokamakkaroita paistamaan ja osa juo-

tysvammaisten tuki ry:tä osallistumisesta

maan ulos nokipannukahvia jälkiruuaksi.

matkakustannuksiin.
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Teksti: Petteri Närä
Oulun Reserviupseerikerho
Puheenjohtaja

Kesä
Kesä alkaa olla jo kynnyksellä, vaikkei ai-

suudet harjoitella ja kilpailla. Rokuli-majan

alueen maanpuolustusjärjestöjen jäsenil-

van siltä vielä näytäkään. Luottakaamme

kunnostusprojektin kautta meillä on jat-

le. Tästä on hyvä jatkaa taas syksyllä, mutta

kuitenkin kalenteriin. Vauhdikas kevätkau-

kossa vieläkin paremmat mahdollisuudet

sitä ennen kannustan kaikkia omiin kesäi-

si on hallituksen silmin kohta takanapäin.

kävijöiden viihtyä arvokkaalla majallam-

siin suorituksiin ja kuntokortin täyttöön.

Hallitus jää ansaitulle kesätauolle ja jatkaa

me. Hankkeet ovat toiminnan kehittämisen

taas elokuussa syksyn mahdollisuuksien

ja ylläpitämisen edellytyksiä.

parissa. Yksittäiset jäsentapahtumat jäävät
tauolle ampuma-toiminnan kilpailuja ja

Ilolla olen saanut todeta aktiivisuuden li-

niiden järjestelyitä lukuun ottamatta. Kesä

sääntyneen kerhossamme. Tämä johtunee

suuntaa aktiviteetit enemmänkin yksilö-

osaltaan myös lisääntyneestä erilaisten

harrasteiden pariin.

tapahtumien tarjonnasta. Tämä taas tarkoittaa valitsemamme tien olevan oikeaan

Tätä kirjoittaessa on vielä kaksi isompaa

suuntaan, tapahtumia tulee luoda moni-

harjoitusta työpöydällä, näistä viimeiste-

puolisesti erilaisille osa-alueille ja erilai-

lyä vaille valmiina on toimintapäivä am-

siin tarpeisiin. Jäsenistämme osa pitää

muntoineen ja rastitehtävineen, syksylle

jäseniltojen luennoista, osa haluaa ampua

valmistuu jälleen uusi vänrikkipäivä reser-

ja osalle majatapahtumat ovat erityisen

viupseeripiirin tapahtumana ja uudenlai-

mukavia. Urheilullisia tapahtumia ja har-

sella sisällöllä. Myös hankkeita ja projekte-

joitteita ei myöskään ole mielestäni liikaa,

ja viedään eteenpäin kesästä huolimatta.

kuntoilu on aina hyväksi. Itse käyn Oulu-

Kerhon meneillään olevan asehankinta-

rasteilla suunnistamassa kerhon nimissä,

projektin myötä haluamme tarjota kerho-

aina kun ehdin. Keilailun otimme nyt ke-

laisillemme jatkossa paremmat mahdolli-

väällä kerhon ohjelmaan avoimena kaikille

Toivon aurinkoista kesää meille kaikille.

Hallitus 2015
Puheenjohtaja			
Varapuheenjohtaja 			
Sihteeri				
Koulutusupseeri 			
Talousupseeri 			
Yhteysupseeri 			
Yritysyhteistyöupseeri 		
Urheilu-upseeri 			
Tiedotus- ja perinneupseeri
Jäsenupseeri 			

Petteri Närä		
Ari Vuolteenaho
Esko Junno
Mika Kivelä		
Markku Hentilä
Jari Maljanen		
Ane Ahnger		
Sampo Mattila
Jarmo Korhonen
Harri Häll		

p. 040 7174487
p. 044 5446202
p. 050 4477777 		
p. 050 3869333
p. 040 5017 699
p. 0500 694854
p. 040 5561130
p. 040 5373211
p. 050 3306579
p. 040 5473780

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi

Kerhon ampumaratavuorot

Hiukkavaarassa

Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pistooli- että kivääriradoilla. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää omia tai kerhon aseita.
Ampumavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammuntakäytännöistä löydät
yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta www.oruk.fi
Lisätietoja:

matti.kuonanoja@oruk.fi

Tervetuloa mukaan!

Kuntokortti
Reserviläisurheiluliitto (Resul) on siirtynyt sähköiseen
kuntokorttijärjestelmään.
Jokainen jäsen voi merkitä kuntosuorituksensa sähköiseen kuntokorttiin osoitteessa www.resul.fi.
Reserviläisliikunnan yksi keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää jäsenistönsä maanpuolustustaitoja.
Maanpuolustustaitoihin kuuluvat fyysinen kunto ja
kenttätaidot. Kenttätaitoja ovat suunnistus-, ampuma-,
kartanluku-, tulenjohto-, johtamis- ja vaellustaidot.

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

– avoimet keilauksen Kelopelit
Kokeiluluonteisesti

ja

ensimmäistä

kertaa järjestimme kevätkaudella kolmen

osakilpailun

keilaturnauksen,

jonka pääpalkintona oli komea kelopokaali sisällä olevalla yllätyksellä. Oulun
Reserviupseerikerhon isännöimiin tapahtumiin oli mahdollisuus osallistua
kaikkien

maanpuolustusjärjestöjen

jäsenillä. Ennen kilpakaatoja harjoittelimme jäsenillassa Oulun Pelixir-keilahallilla mestari Harri Holapan johdolla oikeat otteet, asennot ja heitot.
Kokemuksien rohkaisemana järjestöille avoimia keilausiltoja tullaan järjestämään taas syyskaudella lisää. Tapahtumiin toivotaan saatavan enemmän
eri kerhojen ja järjestöjen heittäjiä. Tavoitteena on ensi keväänä myös joukkuekohtainen kelopokaalista kilvoittelu. Harjoitteluaikaa jää ruhtinaallisesti.
Kilpailuajankohdat olivat 31.3. ja 26.5.
sekä 8.6. Kilpakaadannoissa huomioitiin kultakin keilaajalta kahden parhaan osakilpailun yhteenlaskettu tulos.

Heittoihin keskittymässä Kari Kanniainen ja Petteri Närä
Kuva: Sari Rinne

Tulokset:
Petteri Närä ORUK (561, 529, 541) = 1102 pst.		
Kari Kanniainen ORUK (478, 466, 475) = 953 pst.
Janne Parkkila ORUK (448, 459, -) = 907 pst.
Merja Nauska OuRes (-, 402, 500) = 902 pst.
Sari Rinne OMN (405, 432, 433) = 865 pst.
Kilpailun ulkopuolella viimeisessä osakilpailussa keilasivat
Eila Braks = 363 pst.
Esko Junno ORUK = 360 pst.
Voittaja sai vuodeksi Kelopokaali-kiertopalkinnon haltuunsa.
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Hiukka 2015
Pohjois-Pohjanmaan suurin
Puolustusvoimien MPK:lta tilaama harjoitus, Hiukka 2015, järjestettiin Hiukkavaarassa 22.-24.5.
Harjoitukseen osallistui noin 250
reserviläistä ja sen johtajana toimivat Puolustusvoimien puolelta
everstiluutnantti Timo Koljonen
ja MPK:n puolelta kapteeni (res)
Iikka Ellilä.

Harjoitukseen sisältyi seitsemän erillistä
kurssia: perustaminen, esikuntatoiminta,
sotilaspoliisitoiminta, taisteluensiapu, tiedustelu, maakuntakomppanian toiminta ja
kenttämuonitus. Oman lisänsä harjoitukseen toi lauantaina Pohjois-Pohjanmaalla
riehunut Lyyli-myrsky, josta siitäkin joukot
selvisivät aitoa taistelijahenkeä osoittaen.
Sähkökatkoskaan ei häirinnyt toimintaa
puolta tuntia kauempaa.

Teoriaa ja käytäntöä
Kurssit opiskelivat ja sovelsivat oppejaan
käytäntöön perjantain ja lauantain aikana. Sunnuntaiaamuna lähialueen asukkaat

Sotilaspoliisikurssilaiset kuuntelevat
viime hetken ohjeita ennen sunnuntaiaamun ylläkköä.

Teksti ja kuvat: Sampo Puoskari
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Vihollinen hyökkää ja toukokuisen
aamun katkaisee konekiväärien ja rynnäkkökiväärien tulitus.

saattoivat hieraista unisia silmiään, kun
varsinainen taisteluvaihe alkoi maankuntakomppanian ja tiedustelijoiden hyökkäyksellä huoltopaikalle, jota suojasivat
sotilaspoliisit

ja

muonituskurssilaiset.

Taisteluensiapu testasi oppejaan haavoittuneiksi määrättyjen henkilöiden evakuoimisessa ja hoitamisessa.
Kaiken kaikkiaan Hiukka 2015 sai sekä johtajien että osallistujien kiitokset. Harjoituksesta onkin muodostunut maakunnan
aktiivireserviläisille yksi vuoden kohokohdista ja on toivottavaa, että se säilyy myös
sellaisena.

Harjoituksen johto koolla taisteluvaiheen tauottua.

Perustamiskurssin osallistujia
tekemässä suunnitelmia aidoilla toimintapaikoilla.
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Organisaatio ja
vuorovaikutus
Timo Kesäläinen
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö

Elokuun ensimmäinen päivä, reilun kuu-

on virkeämpi, katson taakseni ja mietin,

keskustelua, mikä antaa tilaa niin kehuval-

kauden päästä, tulee kuluneeksi seitse-

mikä ihme minua on kantanut läpi kevään.

le kuin arvostelevalle sanansäilän heilut-

män vuotta Maanpuolustuskoulutusyhdis-

Perheen tuki on ollut merkittävin, mutta

telulle. Tunnemme toisemme niin hyvin,

tyksen piiripäällikön tehtävässä. Koko tuon

muutakin on tarvittu.

että avoin vuorovaikutus mahdollistuu.
Vuorovaikutus on ollut läsnä myös silloin,

ajan olen avullanne opetellut uudenlaista
johtamiskulttuuria - kolmannen sektorin

Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyk-

kun puhujan tai kuulijan hienovaraisetkin

johtamiskulttuuria. Johtaminen tehtäväs-

sikkö (PPKOTUYKS), jäsenjärjestöt, kump-

ilmaisun sävyt, katseet, kasvojen ilmeet tai

säni ei ole oikeastaan ollut johtamista

panit ja kaikki ne tahot, joiden kanssa olen

vartalon liikkeet ovat kertoneet pahoin-

vaan vuorovaikutusta, jossa olen pyrkinyt

tekemisissä jatkuvasti, ovat olleet erittäin

voinnista. Näin olen varmaan itsekin puhu-

jalostamaan taitojani päivä päivältä, kuu-

merkittävässä asemassa matkani varrella.

nut kehonkielellä, jota tarkkaavaiset ja lä-

kausi kuukaudelta ja vuosi vuodelta pa-

Erityinen merkitys on luonnollisesti PPKO-

heiset henkilöt yksikössäni ovat tulkinneet

remmalle tasolle.

TUYKS:llä ja sen sitoutuneilla henkilöillä.

oikein ja auttaneet minua tuellaan jaksa-

Se millä tavalla PPKOTUYKS ja sen jäsenet

maan. Toivottavasti olen ollut yhtä taitava

Miksi otan tämän asian puheeksi juuri nyt?

toimivat, on erittäin merkityksellistä mo-

vuorovaikutustaidoiltani niissä tilanteissa,

Olen kuluneen kevään aikana joutunut

nella tavalla. Ryhdyin miettimään millä lai-

jolloin olen ollut antavana ja tukevana

painimaan todella vaikean henkisen väsy-

nalaisuuksilla toteutamme toimintaamme

osapuolena. Myös monet kumppanuusor-

myksen kanssa luotsaten samalla laivaam-

ja totesin, että kaikkea kantaa eteenpäin

ganisaatioissa ja jäsenjärjestöissä toimivat

me läpi uusien haastemyrskyjen. Nyt kun

vuorovaikutus. Olen huomannut, että vuo-

henkilöt ovat tilanteessani antaneet vuo-

kesän lempeät tuulet puhaltelevat ja mieli

rovaikutus on organisaatiossamme avointa

rovaikutukselle parantavat kasvot.
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Vuorovaikutus ilman tarpeetonta autori-

tulosta tehden. Tiedän, että hyvä vuorovai-

tääristä otetta näyttää toimivan ainakin

kutus on antanut tähän vankan selkänojan,

omassa ympäristössäni. Linjauksia, oh-

jota voidaan käyttää myös loppuvuoden

jeistamista ja joskus käskyjäkin tarvitaan

haasteiden selättämiseen. Haasteita riittää

eivätkä ne mielestäni millään tavalla sulje

myös vuorovaikutuksen parantamiseksi ja

pois toimivaa vuorovaikutusta – vuorovai-

ulottamiseksi koskemaan yhä useampaa

kutusta, joka kehittää ja lujittaa toimin-

PPKOTUYKS:ön kuuluvaa.

taamme.
Olen kiitollinen siitä, että olen saanut
Tällaisen joukon ympäröimänä on helppoa

etuoikeiden olla kanssanne rakentamas-

katsoa eteenpäin ja heittää hyvästit voite-

sa parempia huomisia ja siitä että olette

tuille vaikeuksille. Olemme alkuvuodesta

antaneet minulle tukenne jaksaa luotsata

ahertaneet maamme kokonaisturvallisuu-

tätä laivaamme kohti uusia meriä. Toivotan

den ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi hyvää

teille kaikille hyvää ja rentouttavaa kesää.

Tehdään turvallisuutta yhdessä.
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Maanpuolustusta

tukemassa
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Teksti: Aku Kupiainen
Kuvat: Raimo Karhu ja Timo Uusimäki

Suomen lentopelastusseuran

jatkokoulutustapahtuma
Suomen Lentopelastusseura SLPS ry perustettiin vuonna 2006 koordinoimaan ja kouluttamaan vapaaehtoisia siviili-ilmailijoita viranomaisen tueksi etsintä- ja metsäpalovalvontalennoin.

SLPS on yksi Vapaaehtoisen Pelastuspal-

Tehtävät

vastaa yhdestä numerosta aina valmius-

velun kolmesta koordinaatiojärjestöstä, ja

päivystäjä. Tämä taas pyynnön saatuaan

vastaa Vapepan ”ilmatoiminnoista”. Kak-

No, mitä seura sitten tällä resurssilla tekee?

välittää sen sopivaksi katsomaansa tuki-

si muuta ovat meri- ja järvipelastuksesta

Ensinnäkin

24/7-valmius-

kohtaan, jonka on melko nopeasti ilmoi-

vastaava Suomen Meripelastusseura ja

järjestelmää, eli viranomaisen soittoon

tettava kykeneekö se ottamaan tehtävän

pyöritetään

pääkoordinaattori, maatoiminnoista vastaava Suomen Punainen Risti. Suurimmat
toiminnan rahoittajat ovat sisäministeriön
pelastusosasto sekä Raha-automaattiyhdistys.
Lentopelastusseura on siis jonkinlainen
kattojärjestö, palkattua henkilökuntaa on
vain kolme. Välittömästi seuraan kuuluvaksi lasketaan myös hallitus, koulutuskollegio ja aluekouluttajat eri puolella Suomea.
Varsinaiset operaatiot, eli itse lentämisen,
toteuttavat SLPS:n jäsenyhdistykset, eri ilmailu- ja lentokerhot ympäri valtakuntaa.
Seuraan kuuluvia yhdistyksiä kutsutaan
”tukikohdiksi”, joita on noin 40. Tukikohdilla taas on lentokoneita käytössään yhteensä noin 70, ja miehistöiksi koulutettuja henkilöitä on yli 1000.

Vasemmalta Aku Kupiainen, Pasi Parkkila, Pentti Parkkila ja Jussi Lampela
Kuva: Timo Uusimäki
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Lentokone löytänyt etsittävän henkilön, pilotti avaa ikkunan ja
heittää viestikapulan
Kuvat: Raimo Karhu

vastaan. Vapaaehtoistoiminnasta kun on

teen, ihmisjoukkojen, tulvien jne. valvon-

lat sekä makkaranpaistoon että aamiaisiin.

kysymys, niin varsinaista päivystysvelvol-

taa. Viranomainen voidaan myös nostaa

Kuljetukset toimivat hienosti, joten lämpi-

lisuutta ei millään tukikohdalla ole. Siitä

ilmaan, kuten metsäpalojen sammutusjoh-

mät kiitokset koko porukalle!

huolimatta viime vuosien keskimääräinen

tolennoilla.
Koulutuspaikkana toimi Raahen Ilmailijoi-

vasteaika (pyynnöstä ilmaan) on ollut noin

Raahe

1h 25min.

den kerhorakennus lentokentällä, ja myös
se täytti tehtävänsä loistavasti. Tilaa oli

Päätehtävät jakautuvat kahteen osaan, et-

SLPS koordinoi ja kouluttaa, ja jälkim-

pitää tehtävänjaot ja oppitunnit koko po-

sintälentoihin, joita yleensä pyytää polii-

mäistä oltiin tekemässä Raahe-Pattijoen

rukalle, ja pienempiä paikkoja oli käytet-

siviranomainen, ja metsäpalovalvontalen-

lentopaikalla 15.-17.5. Kyseessä oli jatko-

tävissä rastikoulutuksiin, eli muun muassa

toihin, jotka lennetään metsäpaloindeksin

koulutustapahtuma, johon osallistui neljä

raportoinnin, ensiavun, VIRVE-laitteiden ja

noustua riittävän korkeaksi. Pohjois-Suo-

miehistöä ja konetta paikan päältä ja lä-

GPS-laitteiden kertauskoulutukseen. Kun

men Aluehallintovirasto on laatinut Suo-

hitukikohdista. Osa tapahtumista järjeste-

teoriat saatiin hallintaan, jokainen miehis-

meen 26 palovalvontareittiä, ja kilpai-

tään MPK:n kanssa yhteistoiminnassa, niin

tö lensi ensin yhden harjoituslennon kou-

luttaa ne vuosittain tai joka toinen vuosi.

kuin tälläkin kerralla. MPK:n rooli oli nyt

luttajien kanssa lauantaina, ja sunnuntaina

Tällä hetkellä 22 reittiä on SLPS:n tukikoh-

tuottaa tapahtumalle tukea ruokailujen,

sitten kokonaisilla miehistöillä kaksi etsin-

tien hoidossa. Etsintälennot lennetään

majoituksen ja kuljetusten osalta, jonka

täharjoitusta. ”Kylmäkallet” oli sijoitettu

ylätasoisella lentokoneella, ja miehistöön

Parkkilan Pasi joukkoineen tekivätkin suo-

sopivan haastavasti, mutta löytyivät. Kii-

kuuluvat lentäjä, tehtävänjohtaja ja kaksi

rastaan kiitettävästi. Ruoat tuotiin ajallaan

tokset kuuluvat myös Raahen Ilmailijoille ja

lentoetsijää.

Metsäpalovalvontalennoilla

koulutuspaikalle, ja hyvin tuntui maitta-

isännällemme, tukikohdan päällikölle Erkki

miehistöön kuuluvat kaksi ensin mainittua.

van. Majoitukseen oli saatu käyttöön Län-

Pulkkiselle!

Myös muunlaisia valvontalentoja voidaan

nenrannan leirikeskus, eli Bompa, jossa oli

lentää, esimerkiksi öljypäästöjen, liiken-

lämmin sauna, pehmeät sängyt ja hyvät ti-

..jatkuu seuraavalla sivulla
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Mukaan toimintaan
tapahtumista jaetaan sekä seuran netti-

Lopuksi SLPS:n toiminta-ajatus: SLPS tuot-

SLPS on uudistamassa koulutusjärjestel-

sivuilla (www.lentopelastus.fi) että Vape-

taa turvallista ja laadukasta, vapaaehtoi-

määnsä, ja tänä vuonna koulutusta järjes-

pan sivuilla. Erityisiä pääsyvaatimuksia ei

suuteen pohjautuvaa etsintä- ja valvonta-

tetään enemmän tai vähemmän satunnai-

ole, 16-vuotias terveydeltään normaali (lii-

lentotoimintaa yhteistyössä viranomaisten

sesti eri puolilla. Ensi vuoden alusta uusi

kuntakyky, näkö) henkilö pääsee mukaan.

ja muiden vapaaehtoisorganisaatioiden

järjestelmä on käytössä, ja jos jotakuta

Koulutus alkaa aina harjoittelijasta, sitten

kanssa.

kiinnostaa lähteä toimintaan mukaan, kan-

edetään lentoetsijäksi, tehtävänjohtajaksi,

nattaa bongata joku lähellä itseä pidettävä

ja jos sattuu omaamaan lentolupakirjan,

seuran perehdytyskoulutustilaisuus. Tietoa

lentäjäksi.

Kirjoittaja Aku Kupiainen on everstiluutnantti evp, ja
jäi reserviin Tukilentolaivueen komentajan tehtävästä vuoden 2010 lopussa.

Kylmäkalle maalihenkilö
Kuva: Raimo Karhu
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Osallistu
kunnonkohotuskampanjaan!
Kempeleen reserviläisten liikuntatoimikunnan ideoiman kunnonkohotustapahtuman tarkoituksena on
nostaa kaikkien liikunta-aktiivisuutta. Kilpailusuoritukset kerätään normaaleista liikuntasuorituksista.
Suoritukset kirjataan RESUL:n sähköiseen kuntokorttiin tai Puntin Lenkin kuntokorttiin. Reserviläisiä kehotetaan kirjaamaan suorituksensa omaan Reserviläisurheiluliiton sähköiseen kuntokorttiin http://www.
resul.fi/kuntokortti Muista huolehtia liikuntaanliittyvästä vakuutusturvastasi ja tarvittaessa selvittää oma
terveystilanteesi turvallisen liikunnan mahdollistamiseksi.
Kilpailuun saavat osallistua kaikki täysi-ikäiset.
Kilpailuaika on 1.6.2015 - 30.9.2015. Kilpailun koontilomakkeet voit tehdä vapaamuotoisesti tai lähettää
kopion Resul:n sähköisestä kuntokortista ja ne tulee
palauttaa Timo Uusimäelle (os. Kallenranta 3 90460
Oulunsalo) tai Kari Pentille (os. Marjasuontie 13,
90450 Kempele) tai skannattuna s-postilla (kari.pentti@suomi.net ) lokakuun 10. päivään mennessä.
Kilpailun johtajalla Timo Uusimäellä on oikeus hylätä
suoritus epäselvissä tapauksissa. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Kilpailusuoritukset voivat olla normaaleja liikuntasuorituksia esim. juoksu, kävely, pyöräily, melonta, lentopallo, tennis jne. Pisteet lasketaan Resul:n kuntokortin
mukaan.
Kilpailu käydään kahdessa sarjassa. Sarjat ovat yleinen
ja yli 65 vuotiaat.
Kaikki, jotka palauttavat tuloksensa Resul:n sähköisen
kuntokortin kopioina osallistuvat laadukkaan tavarapalkinnon arvontaan.
Sarjojen voittajat palkitaan muistopalkinnoilla.
Huom. Kaikki naiset osallistuvat myös arvontaan vaik-

ka eivät ole täyttäneet Resul:n kuntokorttia.
Liikuntatapahtuman suojelijana toimii toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen Resul:sta. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä
Reserviläisurheiluliiton ja MPK:n kanssa. Tapahtuman suunnittelussa on hyödynnetty myös Risto Tarkiaisen ja Timo Kesäläisen asiantuntemusta. Puntin Lenkki on palkittu valtakunnallisesti Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkinnolla.
Kerhomme internetsivuilta ja Resul.fi -sivustolta löytyy sähköinen
kuntokortti, jonka täyttäminen on helppoa ja yksinkertaista.
Kuntokortti sisältää myös ammuntapäiväkirjan !
Alla olevan esimerkin mukaisesti toimien saat luotettavan ja
uskollisen liikuntakaverin.
1. Mene resul.fi -sivulle tai www.kempeleenreservilaiset.fi ja
sieltä kohtaan sähköinen kuntokortti.
2. Klikkaa kohtaa kuntokortti ja ota jäsenkorttisi esille.
3. Toimi ohjeiden mukaisesti.
4. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä :
Reserviläisurheiluliitto ry Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Puh. 09 405 620 60 Faksi: 09 405 62061
Kirjautuminen : Käyttäjätunnuksesi on ensimmäisellä kirjautumisella jäsennumerosi esim. 1234567 (löytyy jäsenkortista, 6-8 numeroa) ja salasana sukunimi muodossa VIRTANEN,
eli kaikki kirjaimet isolla. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla
sinua pyydetään muuttamaan salasanasi tietoturvasyistä.
Kirjoita mieleisesi salasana ja paina se mieleesi. Laita myös
sähköpostiosoitteesi jos sinulla sellainen on. Ilman sähköpostiosoitetta et esimerkiksi voi tilata unohtunutta salasanaa sähköpostiisi, joten sellainen on hyvä olla olemassa tässäkin palvelussa.
Tiedustelut : Timo Uusimäki puhelin: 040-574 6453
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Kuusamolaisten kevätjotos
Rovaniemelle
Kuusamon reserviläisten kevätjotos suuntautui täällä kertaa Rovaniemelle, Rovaniemen reserviläisten
majalle Toramojärvelle. Lähdimme perjantaina yhteiskuljetuksella vanhalta postinaukiolta, ja perillä meitä oli vastassa isäntämme Pekka Laitila, joka esitteli Toramon toimintakeskusta. Samalla hän luovutti
meille keskuksen avaimet sekä antoi tarvittavat ohjeet.
Teksti ja kuvat: Jarmo Käkelä

Perinteisesti

laitoimme

ensimmäisek-

si oman reserviläislippumme liehumaan
oven pieleen merkiksi, että olemme saapuneet jotospaikallemme. Perjantai-iltamme sujui saunoen, laulaen isämaalisia lauluja, tutustuen ampumaratoihin , Toramon
tiloihin, lippuihin, kunniakilpiin ja pöytästandaareihin. Samalla muhi maukas hirvikeitto – omista tarpeista tietysti!

Lauantaina kisattiin
Lauantaiaamuna aloitimme varsinaiset jo-

Jotokselle osallistujat rivissä

toskilpailut. Kuusamon reserviläisten puheenjohtaja Jarmo Käkelä määräsi miehet

tapahtumista. Ampumatotoimen johtaja

Taiston tauottua käytiin perinteinen jos-

riviin toivottaen kaikki tervetulleiksi jotok-

Pekka Laitila kertoi meille ampumaratojen

sittelu, mikä meni vikaan kun ei osunut.

selle. Samalla hän myös kiitti Rovaniemen

säännöt ja muutkin tarpeelliset ohjeet.

Seuraavaksi oli vuorossa ysimillinen CZ.

reserviläisiä vierailukutsusta Toramolle.
Rovanimen reserviläisten puheenjohtaja

Pekka Laitila neuvoi katsomaan seinällä

Kisan kulku

Pasi Ruokanen toivotti myös meidät Kuu-

olevaa ohjetta missä menee väärin, jos
laukaukset eivät satu siihen mihin pitäisi.

samolaiset tervetulleiksi Rovaniemelle. Sa-

Jotoskilpailut aloitettiin perinteisesti pie-

CZ-pistoolilla tarkin oli jälleen Seppo mut-

malla hän myös kertoi Toramon historiasta

noispistoolilla. Tarkin ampuja oli Seppo.

ta samaan tulokseen ylsi myös kunnioi-

ja Rovaniemen reserviläisten tulevista

Hemmo ja Jouni hävisivät vain pisteellä.
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tettu puheenjohtajamme Jarmo. Reserviläiskiväärin 300 metriä oli seuraavana
kilpailumuoto. Taulut kyllä näyttivät oleva
turhan kaukana avotähtäimellä ammuttaessa! Joka tapauksessa todellakin oli
mahtava kokemus pitkästä aikaa ampua
tällaisella aseella. Reserviläiskiväärin tarkin oli taas kerran Jouni. Kaikki kymmenen
osumaa löytyivät taulusta ja huonoin osuma oli numero 7.

Kalottikisa tähtäimessä
Ampumisten jälkeen pidimme kahvitauon.

Veijo Määttä ampumassa reserviläiskiväärillä

Pasi Ruokanen kutsui myös Kuusamon reserviläiset Kalotti- kisoihin, joihin rovaniemeläiset olivat osallistuneen edellisvuosina lukuisia kertoja. Kilpailut jatkukoon
kuulutti kilpailuntoimen johtaja. Seuraava
laji oli kranaatin tarkkusheitto, jossa paras
oli Veijo. Päivä olikin jo kulunut mukavasti ja oli aika syödä Jounin keittämää hirvikeittoa, jota olikin ihan riittävästi.

Katkoa, katkoa, katkoa
Katkonpeluu oli viimeisenä kilpailulajinamme eikä voittajaa meinannut löytyä. Lopulta
kuitenkin saatiin katkon tuloksetkin valmiiksi ja kilpailutoimen johtaja pystyi las-

Keskustelua ammunasta

kemaan tuloksen ja ilmoittamaan jotosvoittajan mallia2015. Voittaja oli Seppo,
joka näytti nuoremille mallia tasaisella
suorituksellaan.

Kiertopalkintopytty

Loppu hyvin kaikki hyvin

keulan kohti

Kuusamon. Pysähdyimme

on

tulomatkalla Mäntyvaaran taistelumuisto-

seuraavaan kevätjotokseen saakka Sepon

Iltamme jatkui saunomisen merkeissä ja toki merkille ja mietimme miten kovia miehiä

kirjahyllyssä . Seppo on itseoikeutettu seu-

meillä oli perinteinen iltahartaus ja virren- meidän sotaveteraanimme olivat. Loppu

raavan jotoksen järjestäjä.

veisuu nuotion ääressä. Sunnuntaiaamuna hyvin kaikki hyvin.
siivosimme Toramon ja suuntasimme auton
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26. VIRPI-JOTOS pidettiin

Oulun Virpiniemessä 16. – 17.5.2015
Teksti: Jotoksen johtaja, piirin pj. Hannele Salmi

Vuosittain

järjestettävä

Maanpuolus-

tusnaisten Jotos-maastovaellus oli tänä
vuonna Oulun Virpiniemessä, sen kaksipäiväinen tapahtuma sijoittui Virpiniemen
liikuntaopiston läheisyyteen ja sen järjestäjinä toimi Maanpuolustusnaisten Liiton
Pohjois-Pohjanmaan piiri.
Avajaiset olivat lauantaiaamuna ulkokentällä, jolloin nostettiin Maanpuolustusnaisten Liiton uusi lippu ensimmäistä kertaa
salkoon suomenlipun rinnalle ja avattiin
Virpi - Jotos alkaneeksi.
Reitit olivat valittu kulkemaan kauniita
metsäpolkuja, hiekkaharjuja pitkin ja kävivätpä ne myös merenrantamaisemissa.
Tapahtuma sijoittui viikonlopulle jolloin
lauantaina oli reilu 10 km pituinen ja
kymmenen rastitehtävää oleva reitti ja
sunnuntaina noin 5 km jossa viisi rastiteh-

Maastovaellusta metsäpolulla

tävää. Neljän hengen joukkueita oli ilmoittautunut 29 ja he myös saapuivat ympäri
eteläisintä Suomea myöten kilpailemaan.

heltä olevan mökin tai huoneen. Lähellä

Lauantain ohjelmaan kuului kutsuvierai-

oleva huoltorakennus tarjosi ruokailutilat,

den käynti Virpiniemessä, vieraille liikun-

Melkein kaikki naiset halusivat yöpyä jouk-

vessat ja saunat. Sinne oli myös järjestetty

taopiston rehtori esitteli heidän toimintaa,

kueteltoissa, vain muutama oli valinnut lä-

aamupalat ja päivälliset.

käytiin katsomassa maastovaellusrasteja,
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Kannaksen Kimulit laulaa Virpi-Jotoksesta.

Iltajuhla grillikodalla

kahviteltiin Sotilaskoti myyntiautolla sekä

se Wägar kauniilla yhteissoitolla, Jou-

maastoon ja kun kahden päivän pisteet

lopuksi ruokailtiin huoltorakennuksen ruo-

ko Salonen esitti naisille suunnattuja

saatiin laskettua, niin kolme parhaiten pis-

kalassa. Tilaisuus oli lämminhenkinen ja

Hellaakosken runoja ja aina välillä oli

teitä saanutta joukkuetta palkittiin, näistä

paljon keskustelua antava.

yhteislaulua, päätteeksi iltakahvit, mak-

ensimmäisiä olivat Kannaksen Kimulit pis-

karan grillausta ja ym. hyvää iltapalaksi.

teellä 101, toisena Putki Aivot 95,5 ja kol-

Joukkueille oli tarjolla lauantaina maasto-

manneksi tulivat HPK pisteellä 91.

vaelluksen lisäksi saunaa kauneudenhoi-

Sunnuntain aamu alkoi aamuhartau-

toineen. Illanvietto oli grillipihalla ja sitä

della jonka piti kappalainen Seija Helo-

ohjelmoi Kullervo Kukkula sekä Ann-Loui-

maa. Joukkueet lähtivät vuorotellen

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Liput laskettiin ja kiitossanat lausuttiin ja
Kannaksen Kimulit esittivät hauskan tekemänsä laulun Virpi – Jotoksesta. Rasteilla
sunnuntaina myös otettiin kuvia jokaisesta
joukkueista ja he saivat ne lähtiessä kiitoslahjana päätöskakkukahvin kera.
Yhteistyö toimijoilta sujui hyvin, vaikka
neljä yhdistystämme ovat kahta lukuun
ottamatta etäällä toisistaan, puuhaa oli
paljon mutta koemme että ihmiset olivat
tyytyväisiä Jotokseemme ja tekijöille jäi
monta hyvää muistoa tästä keväisestä toukokuun viikonlopusta.

Kutsuvierasjoukkoa

Kannaksen Kimulien laulu
Virpiniemi tää
on taakse jäänyttä elämää
ol siellä nyt rastit ja testit ja
roskat on kerätty juu.
Teltassa kamina
siellä pelataan nakkia ja raminaa
on meillä nyt Frizit ja Maxit ja Petromapaxit juu.
On täällä tallattu ja maata vallattu
on täällä koukittu ja roskia noukittu.
On kisa tuumaa, ei meillä päätä huimaa
pum pum pum takapuoli paukkuu ja
korohorot haukkuu juu.
Läskiä, lotinaa ja lohikeittoa ihanaa
on makkaraa käristetty kiristetty
vattahan varistettu juu.

On hevosilla heiniä
ei tartte syödä seiniä
on reitillä paljon santaa
kyllä tulee lantaa juu.
On täällä marssittu, on täällä tanssittu
ammuttu ritsalla, virvottu vitsalla.
On ukkoa ikävä,
kun syön sitä hormonipilleriä,
mutta se kotiloma tyssää kun
roiskitaan ryssää juu.
Kellon kukkulat
on siellä ne munat sekä makkarat,
mutta se muna kun se meni niin se
makkara jäi vaan juu.
Evakkoja vilisee tie
se mummot rastilta rastille vie

on täällä Giltsit ja Minkit ja Keijut ja
Gasellit juu.
Varjossa honkien on lottakanttiini
sumppia keittävi siell’ lotta Lunkreeni.
Voe eukot saamari
nyt tuokaa naamarini:
on tänne riukuja laitettu ja vaippoja
vaihdettu juu.
Sävel: Eldankajärven jää, mistä myöskin muokattu sanat.
Saatte julkaista vaikka missä ja jakaa
tätä.
Terv. Kannaksen Kimulit
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Leipä miehen tiellä pitää

Antellin
Saaristolais- ja
Ruisnappiset
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Pohjois-Suomen Tykkimieskillan

perinnetoiminta
Teksti: Raimo Nurmela
Puheenjohtaja

Kilta on perustettu 9.2.1964 Pohjanmaan

kaukset ( 21) ammuttiin 3.2.1918 ev.ltn

6. Pohjois-Suomen Ilmatorjuntamuisto-

Tykistörykmentin Kilta nimisenä vaalimaan

V.P.Nenosen johdolla maalina venäläinen

merkki Oulun puukasarmialueella. Alueel-

yhteisiä aselajiperinteitä ja toimimaan

varuskunta, joka antautui laukausten jäl-

la toimi 96.

rykmentissä palvelleiden ja rykmentin

keen. Muistomerkki paljastettiin 6.9.1964

raskas It-tykkimalli Vickers 76 ItK on myös

henkilökunnan yhdyssiteenä. PohmTR:n

ja täydennettiin muistotaululla 3.2.2006.

muistomerkkitykkinä. Patterin miehistö-

siirryttyä Sodankylään 15.7.1982 ja Ou-

RsItPtri. Patterin käyttämä

nä toimi osin sotilaspoikia, jotka kävivät

lun ItPston tultua tilalle nimi muutettiin

2. Muistomerkki jatkosodan viimeisten ty-

samalla Oulun Lyseon lukiota kasarmilla.

Pohjois-Suomen Tykkimieskillaksi edus-

kinlaukausten ampumapaikalle Kilpisjär-

Paljastettiin 31.7.1993

tamaan kaikkia epäsuoran tulen aselajeja

vellä. Laukaukset ampui 8/ KTR 1.Paljastet-

Pohjois-Suomessa.

tiin 2.7.1967.

Kilta/ killan jäsenet ovat olleet mukana seuraavissa tykkimuistomerkkihankkeissa

PohmTR lakkautettiin 30.9.1998 ja tykistö

3. Tykkimuistomerkki Lapin sodan ensim-

siirtyi Kajaaniin Kainuun Tykistöryment-

mäisten laukausten ampumapaikalle Tor-

ti nimisenä (KaiTR) ja killalle perustettiin

nion Pirkkiöön. Laukaukset ampui 3/ KTR

1. Tykkimuistomerkki Pudasjärvellä Kipi-

Kajaanin paikallisosasto, joka itsenäistyi

16. Paljastettiin 4.10.1987

nässä. Paikalla tapahtui ensimmäinen par-

1.6.2008 Kainuun Tykistö-ja Heittimistökillaksi.

tiokahakka suomalaisten ja saksalaisten
4. Raskas Patteristo 16 muistokivi Oulun

välillä 28.9.1944. Paljastettiin 3.10.2004

Linnansaaressa. Patteristo oli ainoa Oulun
Killan toiminnassa on alusta asti ollut tär-

kaupungin alueella perustettu yksikkö ja

2. Nivalan tykkimuistomerkki, paljastettiin

keimpänä toimintamuotona perinteiden

tunnettiin jatkosodassa Oulun patteris-

5.9.2004

vaaliminen ja sodan ajan tapahtumien säi-

tona. Kilta ampuu muistokiven edustalla

lyttäminen tuleville sukupolville.

kunnialaukauksia 4.6 ja 6.12. Paljastettiin

3. Tervolan tykkimuistomerkki, paljastet-

6.12.1991

tiin 17.11.1991

5. Tykkimuistomerkki Haukiputaalla siellä

Näillä muistomerkeillä ja historiikeilla on

perustetun III/ KTR 16 muistoksi. Tykki on

kilta halunnut kunnioittaa veteraanijäsen-

1. Tykkimuistomerkki itsenäisen Suomen

patteriston käyttämä 155 H 17. Paljastet-

tensä ja kaikkien veteraanien työtä isän-

kenttätykistön ensimmäisten laukausten

tiin 16.8.1992

maan hyväksi ja osaltaan auttaa säilyttä-

Kilta on pystyttänyt seuraavat muistomerkit

ampumapaikalle Oulujoen rantaan. Lau-

mään muistoja tuleville sukupolville.
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Kilta on kustantanut killan veteraanijäsenten kirjoittamia
pohjoissuomalaisten patteristojen historiikkeja seuraavasti :
1. Pertti Tamminen : Vienan tykit
2. PerttiTamminen-Kauko Hiltunen : Kevyt Patteristo 17 ( LinPsto 6 ) jatkosodassa 1944
3. Osmo Hyvönen : Kiestingin Motti
4. Osmo Hyvönen : Tornio 1944
5. Osmo Hyvönen- Juho Jorma : I/ KTR 16
6. Osmo Hyvönen : II/ KTR 16
7. Lauri Piirto : III/ KTR 16
8. Lauri Piirto : RsPsto 16 jatkosodassa 1941-1944
Osaa kirjoista on vielä saatavana : raimo.nurmela@mail.suomi.net tai 0400-233447
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Monipuolinen

toimintapäivä
Oulun ja Kempeleen Reserviupseerikerhot,
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri
sekä MPK järjestivät yhdessä reserviläisten
toimintapäivän Hiukkavaarassa 13.6. Paikalle saapui 20 aktiivia harjoittelemaan
maanpuolustustaitoja ja nauttimaan reserviläishenkisestä lauantaipäivästä
Teksti: Sampo Puoskari
Kuvat: Sampo Puoskari ja Ari Vuolteenaho

Toimintapäivän ohjelmassa oli tänä vuonna

seen. Ammunta saikin palautteessa jälleen

Toimintapäivälle osallistui ensimmäistä

ammuntaa ja erätaitoja sekä suunnistusta.

kerran eniten kiitosta.

kertaa sekä reserviupseereja että reservi-

Reserviläiskiväärin lisäksi osanottajia oli

läisiä. Tiukan kokonaiskilpailun voittoon

houkutellut mahdollisuus ampua tarkkuus-

Muilla rasteilla opeteltiin solmujen tekoa,

kiri osallistujien ikäpresidentti Timo Sark-

kiväärillä 300 metrin matkalle. Ampumaka-

sirotemiinoitteen tunnistamista, koordi-

kinen, joka totesi vaatimattomasti yllät-

toksesta kuuluikin tavallista jyhkeämpiä

naattilevyn käyttöä, tulentekoa sekä ensia-

tyneensä, että osui vielä niinkin tarkasti,

paukahduksia reserviläisten ottaessa pien-

putaitoja. Päivän ruokailusta huolehti taat-

kuin teki. Harjoituksen johtajana toimi

tä tuntumaa totutusta poikkeavaan asee-

tuun tapaansa kotuyksikön tehotrio.

ORUK:in puheenjohtaja Petteri Närä.
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Solmurastilla otettiin tuntumaa paitsi
sitomiseen, myös kesän ensi sääskiin.

Mika Kivelä opastaa tarkkuuskiväärin käyttöä.

Osuminen 300 metrin matkalta vaatii vakaata kättä ja tarkkaa silmää.

Loppuhuipentumana reserviupseeripiirin puheenjohtaja Sampo
Puoskari luovutti Timo Uusimäelle Reserviupseeriliiton kultaisen
ansiomitalin.

Harjoituksen johtaja Petteri Närä ojentaa kokonaiskisan voittajalle Timo Sarkkiselle osallistumisdiplomin.
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Perinneaseet paukkuivat
Lahdessa
Teksti ja kuva: Tero Mustapää

Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiirin perinneaseampujat

osallistuivat

Reserviläisurheiluliiton

16.-17.5.

perinneaseiden

SM-kilpailuun, joka tällä kertaa järjestettiin
Päijät – Hämeessä Lahdessa, Hälvälän ampumakeskuksessa. Kisailijamme pärjäsivät
tällä kertaa kovassa seurassa vallan erinomaisesti. Henkilökohtaisissa kilpailuissa
edustajamme ampuivat kaksi kultaa, yhden
hopean ja kolme pronssimitalia. Joukkuekilpailussa menestys oli myös erinomainen:
kaksi kultaa, yksi hopea ja yksi pronssimitalli. Erityisesti mainittakoon alikersantti
Jouko Raution tulos

kiväärin kenttäam-

munnassa, 183 pistettä, joka on uusi, komea Suomen ennätys. Ensimmäistä kertaa saavutti Pohjois-Pohjanmaan joukkue
menestystä myös perinnepistoolilla sekä
henkilökohtaisessa että joukkuekilpailussa. Hälvälän kilpailussa olivat mukana piirimme edustajina Matti Kuonanoja, Jouko
Rautio, Kari Järvinen, Simo Maijala, Keijo
Haka-Risku, Mika Sievänen, Pekka Kääriäinen, Marko Sandelin, Markku Huhtala ja
Miika Vanhatalo. Kattavat tulokset löytyvät
lajeittain Reserviläisurheiluliiton sivuilta
www.resul.fi Tulokset 2015

Eturivissä: Vanhatalo Miika , Järvinen Kari , Rautio Jouko, Maijala Simo, Huhtala Markku ja
Sievänen Mika.
Takana: Kuonanoja Matti ja Haka-Risku Keijo.
Kuvasta puuttuu mukana olleet Kääriäinen Pekka ja Sandel Marko.
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Pohjois-Pohjanmaan urheilijoiden ResUl lajeissa
SM ja liittojen mestaruuskilpailuissa saamat mitalit
Koonnut: Sampo Mattila

2015
Perinneaseet
Kivääri 300m
3. alik Vanhatalo Miika
Joukkue
2. Pohjois-Pohjanmaa 1
tkm Järvinen Kari, jääk Kääriäinen Pekka, korp Maijala Simo,
alik Rautio Jouko
3. Pohjois-Pohjanmaa 2
korp Haka-Risku Keijo, jääk
Huhtala Markku, jääk Sandelin
Marko, alik Vanhatalo Miika
Kenttäammunta
—————————————
1. alik Rautio Jouko
H50
1. tkm Järvinen Kari
Joukkue
1. Pohjois-Pohjanmaa
tkm Järvinen Kari, alik Rautio
Jouko, alik Vanhatalo Miika,
alik Sievänen Mika
Kivääri 150m
—————————————
H50
2. tkm Järvinen Kari
Pistooli Koulu
—————————————
H50
3. tkm Järvinen Kari
Joukkue
3. Pohjois-Pohjanmaa
tkm Järvinen Kari, ylil Kuonanoja Matti, korp Maijala Simo,
alik Rautio Jouko

Pistooli Kuvio
—————————————
H50
3. tkm Järvinen Kari
Joukkue
1. Pohjois-Pohjanmaa
tkm Järvinen Kari, ylil Kuonanoja Matti, alik Rautio Jouko

Ampumahiihtomestaruuskilpailut
normaalimatkat
—————————————
H40
1. alik Härkönen Juha
H55
2. Evl Sevón Raimo
Parisprintti
—————————————
H100
2. Pohjois-Pohjanmaa
tkm Holmi Lauri, evl Sevón
Raimo
Pikamatka
—————————————
H40 alik Härkönen Juha
H55
2. Evl Sevón Raimo
10 henkilökohtaista
6 joukkue

2014
Neliottelu
H50
2. korp Lampela Pekka

Pistooliampumahiihto
H50
2. tkm Holmi Lauri

Ampumahiihto
H65
1. ylik Härkönen Seppo
H40
1. alik Härkönen Juha

Vakiokivääri
1. jääk Halttu Riku

Pystykorva
2. korp Maijala Simo

RUL Mestaruus
Pistooli-pika
—————————————
Joukkue
3. Pohjois-Pohjanmaa
ylil Kuonanoja Matti, kapt Tihinen Esko, ylil Mattila Sampo,
ylil Mattila Sami
Kenttäammunta
—————————————
3. ylil Mattila Sampo

Joukkue
3. Pohjois-Pohjanmaa
kapt Vuolteenaho Ari, ylil
Mattila Sampo, ylil Lukkarinen
Ahti, ltn Saarela Tomi
50m kivääri 3x20m
—————————————
Joukkue
2. Pohjois-Pohjanmaa
ltn Saarela Tomi, ylil Mattila
Sampo, kapt Vuolteenaho Ari,
ylil Lukkarinen Ahti
50m kivääri makuu
—————————————
H70
3. ylil Lukkarinen Ahti
Joukkue
2. Pohjois-Pohjanmaa
kapt Vuolteenaho Ari, ltn Saarela Tomi, ylil Mattila Sami, ylil
Lukkarinen Ahti

RES Mestaruus
Rynnäkkökivääri 6+6+6
—————————————
1. vääp Junttila Jukka (170 LE)

Palvelusase
PA1
—————————————
2. Väisänen Mika
Joukkue
1. Pohjois-Pohjanmaa
korp Pitkänen Tero, tkm Väisänen Mika, tkm Tyvelä Antti,
vääp Junttila Jukka
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PA3
—————————————
Joukkue
2. Pohjois-Pohjanmaa
korp Pitkänen Tero, tkm Väisänen Mika, tkm Tyvelä Antti,
vääp Junttila Jukka

1. Pohjois-Pohjanmaa
stm Palovaara Ilpo, ylirajajääk
Pitkänen Tero, tkm Väisänen
Mika

6 Joukkue

Kokonaiskilpailu
—————————————

Ampumahiihto
—————————————
3. Vänr Mäkinen Olli

PA4
—————————————
Joukkue
1. Pohjois-Pohjanmaa
korp Pitkänen Tero, tkm Väisänen Mika, tkm Tyvelä Antti,
vääp Junttila Jukka

3. stm Palovaara Ilpo

10 Henkkoht
7 Joukkue

2013
Palvelusase
PA1
—————————————
2. tkm Väisänen Mika
Joukkue
1. Pohjois-Pohjanmaa
stm Palovaara Ilpo, ylirajajääk
Pitkänen Tero, tkm Väisänen
Mika
PA2
—————————————
Joukkue
3. Pohjois-Pohjanmaa
stm Palovaara Ilpo, ylirajajääk
Pitkänen Tero, tkm Väisänen
Mika
PA3
—————————————
Joukkue
3. Pohjois-Pohjanmaa
stm Palovaara Ilpo, ylirajajääk
Pitkänen Tero, tkm Väisänen
Mika
PA4
—————————————
Joukkue

Pystykorva
2. stm Kääriäinen Pekka
3. korp Haka-Risku Keijo
D
1. kers Lauri Teija
Joukkue
2. Pohjois-Pohjanmaa 2
stm Kääriäinen Pekka, korp
Haka-Risku Keijo, stm Sandelin
Marko, alik Juntunen Sami
3. Pohjois-Pohjanmaa 1
alik Vanhatalo Mika, alik Rautio Jouko, korp Maijala Simo,
tkm Järvinen Kari

RES Ampumamestaruus
RA-7
—————————————
1. ylik Junttila Jukka
2. tkm. Väisänen Mika

Perinnease
Kenttäammunta
—————————————
D
3. kers Lauri Teija
Kivääri 150m
—————————————
D
3. kers Lauri Teija
Kivääri 300m
—————————————
D
3. kers Lauri Teija
11 Henkilökohtaista

2012

H60
3. alik Kittilä Risto
H65
3. ylik Härkönen Seppo
H75
2. sotmest Sevon Reino
Joukkue
3. Pohjois-Pohjanmaa
Vänr Mäkinen Olli, Kortessalo
Jorma

D
1. alik Pajala Heini
Joukkue
1. Pohjois-Pohjanmaa
ylil Kuonanoja Matti, alik Timonen Pekka, tkm Tyvelä Antti,
kers Salo Timo
Ilmakivääri
—————————————
1. stm Halttu Riku

Perinnease
Kivääri 100m
—————————————
3. stm Kääriäinen Pekka
Kivääri 300m
—————————————
2. alik Vanhatalo Miika

Joukkue H100
2. Pohjois-Pohjanmaa
Holm Lauri, Peltonen Aarne

H50
1. alik Juntunen Reijo

Joukkue H120
2. Pohjois-Pohjanmaa
Kittilä Risto, Härkönen Seppo

Neliottelu

Pystykorva
—————————————
D
1. kers Lauri Teija
H50
1. tkm Järvinen Kari
Joukkue
2. Pohjois-Pohjanmaa 1
tkm Järvinen Kari, alik Vanhatalo Miika, alik Rautio Jouko,
korp Maijala Simo
3. Pohjois-Pohjanmaa 2
jääk Kääriäinen Pekka, kers
Lauri Teija, stm Harju Jari, stm
Sandelin Marko

H35
1. alik Härkönen Juha
H45
1. korp Lampela Pekka

Palvelusase
PA1
—————————————
1. stm Palovaara Ilpo
Joukkue
1. Pohjois-Pohjanmaa III
stm Palovaara Ilpo, tkm Väisänen Mika, ylik Junttila Jukka,
Ylirajajääk Pitkänen Tero

Ilma-ase

PA2
—————————————
1. ylik Junttila Jukka

Ilmapistooli
—————————————
3. ylil Kuonanoja Matti

Joukkue
1. Pohjois-Pohjanmaa III
stm Palovaara Ilpo, tkm VÄisä-
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nen Mika, ylik Junttila Jukka,
Ylirajajääk Pitkänen Tero
PA3
—————————————
3. ylik Junttila Jukka
Joukkue
2. Pohjois-Pohjanmaa III
stm Palovaara Ilpo, tkm Väisänen Mika, ylik Junttila Jukka,
Ylirajajääk Pitkänen Tero
lopputulos
—————————————
2. stm Palovaara Ilpo

Ampumahiihto
H60
1. ylik Härkönen Seppo
H120
2. Pohjois-Pohjanmaa
ylik Härkönen Seppo, alik
Kittilä Risto

9 henkkoht
7 joukkue

Neliottelu

PoPo Resul-mitalit
lajeittain

H45
2. korp Lampela Pekka
M60
1. alik Kittilä Risto

Pistooliampumajuoksu

Palvelusase

H35
1. alik Härkönen Juha

PA2
—————————————
Joukkue
1. Pohjois-Pohjanmaa

H45
1. korp Lampela Pekka
H80
2. Pohjois-Pohjanmaa
korp Lampela Pekka, alik Härkönen Juha
20 henkkoht
10 joukkue

2011
Pystykorva
—————————————
2. Rautio Jouko
D
2. kers Lauri Teija
Joukkue
1. Pohjois-Pohjanmaa
alik Rautio JOuko, ylik Junttila
Jukka, korp Maijala Simo, tkm
Järvinen Kari

RES mestaruuskilpailu
RA-7
1. stm Palovaara Ilpo

H120
1. Pohjois-Pohjanmaa
Härkönen Seppo, Peltonen
Aarne

PA3
—————————————
1. Junttila Jukka
Joukkue
1. Pohjois-Pohjanmaa

Perinnease
300m kivääri
—————————————
2. jääk Kääriäinen Pekka
Joukke
3. Pohjois-Pohjanmaa
stm Harju Jari, jääk Kääriäinen
Pekka, stm Sandelin Marko

Pistooliampumajuoksu
H45
2. korp Lampela Pekka
H60
1. alik Kittilä Risto
H100
3. Pohjois-Pohjanmaa
Kangasmäki Esa, Kittilä Risto

Palveluase
2011 1 + 2
2012 4 + 3
2013 2 + 4
2014 1 + 3
yht 8 + 12 = 20
Perinnease
2011 1 + 1
2012 3 + 0
2013 3 + 0
2015 6 + 5
yht 13 + 6 = 19
Ampumahiihto
2011 1 + 1
2012 4 + 3
2014 2 + 0
2015 4 + 1
yht 11 + 5 = 16
Pystykorva
2011 2 + 1
2012 2 + 1

2013 3 + 2
2014 1 + 0
yht 8 + 4 = 12
Pistooliampumajuoksu
2011 2 + 2
2012 2 + 1
yht 4 + 3 = 7
Rul
2014 2 + 4
yht 2 + 4 = 6
Res
2011 1 + 0
2013 2 + 0
2014 1 + 0
yht 4 + 0 = 4
Ilma-ase
2012 3 + 1
yht 3 + 1 = 4
Neliottelu
2012 2 + 0
2014 1 + 0
yht 3 + 0 = 3
Pistooliampumahiihto
2014 1 + 0
yht 1 + 0 = 1
Vakiokivääri
2014 1 + 0
yht 1 + 0 = 1
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Operaatio pohjanloimu
järjestettiin 20. kerran
Teksti: Kari Ahokas ja Seppo Suhonen
Valokuvat: Kari Loimu ja Seppo Suhonen

Pohjan Prikaatin Kilta ry järjesti jo 20. ker-

sodasta ja veteraaneista.

en konserttia säesti osittain Lapin sotilassoittokunnan vaskiseitsikko. Tilaisuuden

ran Operaatio Pohjanloimun Kilpisjärvellä. Kilta järjesti bussimatkan jäsenilleen,

Käsivarren mieslaulajat esiintyi johtaja-

lopuksi Lapin sotilassoittokunnan vaski-

meno Kilpisjärvelle lauantaina 25.4.2015

naan Marketta Tuikka. Käsivarren mies-

seitsikko, johtajanaan ja laulusolistina mu-

ja paluu Ouluun tiistaina 28.4.2015. Sun-

laulajat oli levyttänyt ohjelmistoaan ja

siikkimajuri Juha Ketola, esitti omia ohjel-

nuntaina 26.4.2015 oli perinteinen vapaa

luovuttivat esiintymisensä aluksi paikalli-

manumeroita.

hiihtopäivä, jolloin matkalle osallistujat

selle veteraaniyhdistykselle levytysoikeu-

nauttivat Kilpisjärven hiihtokeleistä au-

den tuoton. Mieslaulajat esittivät: Suomen

Kilpisjärven koulun voimistelusali täyt-

rinkoisessa

Innokkaimmat

laulun, Vaari-vainaan kannel, Veteraanin

tyi ääriään myöten yleisöstä. Mukana oli

kiltalaiset hiihtivät tuolle kolmen valtion

iltahuuto ja Finlandia-hymni. Mieslaulaji-

Pohjan Prikaatin Killan kiltalaisten lisäksi

kevätsäässä.

rajapyykille jo sunnuntain aikana. Kiltalaiset majoittuivat Kilpisjärven koululle,
missä miesten makuusalina toimi koulun
voimistelusali. Jääkäriprikaati oli tuonut
Sodankylästä patjoja ja muut petivaatteet.
Jääkäriprikaati toteutti myös aamu- ja iltapalatarjoilun koulun keittiöön tukeutuen.
Enontekiön kunta järjesti Kansallisen veteraanipäivän juhlan ja juhlakonsertin Kilpisjärven koulun voimistelusalissa sunnuntaina 26.4.2015 klo 18 alkaen. Tilaisuuden
avasi Pohjan Prikaatin Kilta ry:n puheenjohtaja kunnallisneuvos Kari Ahokas. Juhlapuheen piti Enontekiön entinen kunnanjohtaja Pentti Keskitalo. Ohjelmassa oli
Kilpisjärven koulun omien oppilaiden esitys, jossa he pohtivat omia kokemuksiaan

Kilpisjärven koululla oppilaiden piirtämän lipunostokuvan edessä veteraanit ja lotta
vasemmalta lukien: Veikko Stark, Olli Kivioja, Hilja Kivioja, Hemmi Jaara, Armas Ilvo ja
Veikko Korkka, kuvasta puuttuu paikalla ollut Aimo Moilanen”. Kuva: Seppo Suhonen
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suuri joukko Enontekiön kunnan asuk-

Prikaatin Killan puheenjohtaja, majuri (re-

sanoa, että kyllä raavaalta mieheltäkin tuli

kaita, Kilpisjärvellä vierailevia matkaili-

servissä) kunnallisneuvos Kari Ahokas ja

kyynel silmään. Eräs paikalla ollut nuori

joita. Mukana oli myös kuusi sotiemme

upseerikokelas Olli Puolakka (kotoisin Ou-

reserviläinen kommentoi tapahtumasta,

veteraania ja yksi lotta. Veteraaneista

lusta) Jääkäriprikaatista. Juhlapuheen piti

että siellä miehetkin itkivät. Kun olin ylei-

kaksi oli osallistunut Lapin sotaan ja juu-

Jääkäriprikaatin komentaja eversti Petteri

sön joukossa valokuvaamassa tapahtumaa,

ri Käsivarren valtaukseen. Lopuksi kunta

Koskinen, kenttähartauden vs. kirkkoher-

kuulin vieressäni olleiden kahden rouvan

tarjosi yleisölle kakkukahvit. Kiitokset

ra Hannu Ojalehto. Pohjan Prikaatin Kil-

keskustelun, kun he totesivat kyynel sil-

Enontekiön kunnalle hienosti järjeste-

ta ry järjestämänä tämä tilaisuus oli 20.

mäkulmassa, että tätä varten me tänne

tystä juhlasta.

kerta. Juhlatapahtuman kruunasi simolai-

tultiin ja nyt saimme kuulla ja nähdä tuon

Veteraani-

sen 95-vuotiaan veteraanin Armas Ilvon

arvoisan veteraanin laulavan ikimuistoi-

päivänä 27.4.2015 valmistauduimme

soololaulu ”Veteraanin iltahuuto”. Yleisö

sen ”Veteraanin iltahuudon”. Tapahtumaan

siirtymään tuolle historialliselle kolmen

ja Käsivarren laulumiehet yhtyivät kerto-

osallistujat annamme kiitokset Pohjan

valtion rajapyykille. Suurin osa kiltalai-

säkeeseen ja säestyksestä vastasi Lapin

Prikaatin Killalle, Jääkäriprikaatille, Lapin

sista suoritti matkan, noin 15 km, hiihtä-

sotilassoittokunnan vaskiseitsikko johtaja-

lennostolle, Enontekiön kunnalle ja seura-

en. Pohjan Prikaatin Kilta oli järjestänyt

naan musiikkimajuri Juha Ketola.

kunnalle upeista järjestelyistä ja arvokkai-

Varsinaisena

Kansallisena

moottorikelkoilla kuljetuksen mm. kun-

den perinteidemme vaalimisesta. Tuo ve-

nioitetuille veteraaneille. Sää oli mitä

Lipunnosto tilaisuuteen osallistui Pohjan

teraanien mukana olo juhlisti tapahtumaa

parhain aurinkoinen kevätsää, yöllä oli

Prikaatin Killan jäsenten (yhteensä 65 h),

arvokkaasti.

pakkasta lähes - 10ºC, tästä syystä han-

lisäksi suuri joukko paikallisia asukkaita,

ki oli vahvaa ja kesti kävellä missä vain.

Enontekiön kunnasta, mutta myös Ruot-

Noin viikon päästä tästä tapahtumasta

Moottorikelkka kyydissä ei roiskunut

sista ja Norjasta, matkailijoita ja Jääkäri-

saimme kuulla surullisia uutisia Kilpisjär-

vesi, kuten monena vuonna on tapahtu-

prikaatista komentajan eversti Petteri Kos-

veltä, kun tuo Kilpisjärven koulukeskus ja

nut.

kisen johdolla noin 50 upseerikokelasta.

monitoimitalo oli palanut raunioiksi. Sama

Arvioni mukaan paikalla oli yhteensä yli

talo, joka tarjosi meille majapaikan ja pe-

lippu

400 henkeä, joista mukana oli 7 kunnioi-

seytymismahdollisuuden

nostettiin salkoon kolmen valtion raja-

tettua sotiemme veteraania ja yksi lotta.

puitteissa monena päivänä. Esitän suruva-

pyykillä, kuten kunnioitetut veteraanim-

Jääkäriprikaati tarjosi maistavan herne-

litteluni Enontekiön kunnalle ja Kilpisjär-

me tekivät 70 vuotta sitten. Tilaisuuden

keittolounaan kaikille tapahtumaan osal-

ven koululle tapahtuneen onnettomuuden

aluksi Lapin lennosto suoritti ylilennon

listuville. Simolaisen veteraanin komea

johdosta.

klo 12. Lipunnostajina toimivat Pohjan

soololaulu herkisti paikalla olijat ja täytyy

Kansallisena

veteraanipäivänä

Pohjanloimun

Seuraava Pohjanpoika ilmestyy
23.9.2015

