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Historian kaikuja
- monella tavalla
Tänä vuonna on muisteltu 70 vuoden ta-

vain kesän ja syksyn aikana kiihtynyt.

Tässä tilanteessa tuntuu oudolta, että sekä

kaisia sotatapahtumia Suomessa ja muual-

Ukrainan tapahtumat alkoivat kuin salaa

Reserviläisliiton että Reserviupseeriliiton

la Euroopassa. Pohjanpoikakin palaa vuo-

ja eskaloituivat nykyiseen tilanteeseen,

jäsenmäärät ovat laskusuunnassa. Toi-

sikymmenten taakse, kun Heikki Hiltulan

jonka lopputuloksesta ei voi sanoa vie-

saalta maailmantilanne saattaa vaikuttaa

koonti kesän 1944 torjuntataisteluista il-

lä mitään varmaa. Totta kuitenkin on, että

jäsenmääriin pienellä viiveellä: ainakin

mestyy lehden liitteenä.

monien kiittämä status quo rikkoutui Eu-

Pohjois-Pohjanmaan Vänrikkipäivä 20.9.

roopassa ja monet suunnitelmat menivät

osoitti, että tulijoita oli melkein enemmän,

uusiksi.

kuin mukaan voitiin ottaa.

misesta tulee kuluneeksi 70 vuotta 1.10.

Nykytilanteessa on oltava tyytyväinen sii-

Me vapaaehtoisen maapuolustuksen ken-

Lähtöpaikka oli Oulun Toppilansalmessa,

hen, ettei Suomi lähtenyt Ruotsin linjalle

tän toimijat teemme varmasti työtä, jolla

jonne kannen kuvassa oleva muistoemrk-

ja lakkauttanut asevelvollisuusjärjestel-

on tarkoitus!

ki pystytettiin 20 vuotta sitten. Lapin so-

määnsä. Ei tarvitse olla ennustaja, jos tote-

dassa suomalaiset joukot ajoivat taistellen

aa, että Nato tulee olemaan vahvasti esillä

Pohjanpoika palkittiin elokuussa vuoden

vetäytyvät entiset saksalaiset liittolaisen-

ensi kevään eduskuntavaalien keskuste-

piirilehtenä. Siitä on kiittäminen kaikkia

sa pois maasta Neuvostoliiton määräysten

luissa. Toivottavasti päättäjät ymmärtävät

teitä, jotka kirjoitatte lehteemme. Julkai-

mukaisesti.

myös riittävien puolustusmäärärahojen

su on olemassa teitä varten. Lisäksi suu-

tärkeyden, jos nykyistä puolustusmallia

ret kiitokset kuuluvat visuaalisen ilmeen

Liittoutumisesta on puhuttu siitäkin kii-

halutaan ylläpitää ja pysyä kehityksen mu-

luoneelle Aleksi Mellalle, jota ilman emme

vaasti keväästä alkaen, ja keskustelu on

kana.

olisi nyt kahdesti palkittu.

Pohjanpojan kansikuvassakin muistellaan
menneitä: Tornion maihinnousun alka-
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Maanpuolustusnaiset
Maanpuolustusnaisten Liitto ry (MNL) on itsenäinen, puolueisiin sitoutumaton
naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö. Toiminta on avointa kaikille
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostuneille suomalaisille naisille –
ja miksei miehillekin.

Erja Hiltunen
Oulun Maanpuolustusnaiset, pj
MNL Pohjois-Pohjanmaan Piiri, vpj

Maanpuolustusnaiset organisoituvat

liitto-, piiri- kuin yhdistystasolla Puolus-

perinnesäätiössä ja Vapaaehtoisessa Pe-

tusvoimien, eri siviiliviranomaisten ja kaik-

lastuspalvelussa (VAPEPA).

Järjestön historia alkoi 1940-luvulla Re-

kien maanpuolustus- ja kriisinhallintaan

servin Upseerien Naisten (RUN) ja Reservin

osallistuvien järjestöjen kanssa. Liitto on

Tällä hetkellä Maanpuolustusnaisten Liit-

Aliupseerien Naisten (RAuN) perustettua

jäsenenä

Maanpuolustuskoulutusyhdis-

toon kuuluu 17 rekisteröityä piiriä, joissa

valtakunnallisesti reserviupseerikerhojen

tyksessä (MPK), Naisjärjestöjen Keskusliit-

paikallisia yhdistyksiä on 95 ja jäseniä

naisjaostoja, jotka myöhemmin jatkoivat

to ry:ssä (NJKL), Naisten Valmiusliitossa ry

yhteensä noin 3000. Pohjois-Pohjanmaan

toimintaansa rekisteröityinä yhdistyksinä.

(NVL), Suomen Marsalkka Mannerheimin

Piiri ry:n alueella toimii neljä yhdistystä:

1990-luvulla toiminnan luonteen muuttuessa liitot muuttivat nimensä Suomen
Maanpuolustusnaisten Liitto ry:ksi (entinen RUN) ja Suomen Naisten Maanpuolustusjärjestö ry:ksi (entinen RAuN). Liitot yhdistivät voimansa vuonna 2004 perustaen
Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n, joka liittää kaikki Suomen maanpuolustushenkiset
naiset yhteen.
Maanpuolustusnaisten tavoitteena on kokonaismaanpuolustuksen edistäminen ja
tukeminen toiminta-alueellaan ja valtakunnallisesti osana maamme puolustusjärjestelmää. Liitto tekee yhteistyötä niin

Vasemmalla kirjoittaja Erja Hiltunen, oikealla Hanne Lahtinen Kuusamon Maanpuolustusnaisista kouluttajakoulutuksessa HEINU-harjoituksessa Rovaniemellä
Lähde: MPK / Jaana Hirvonen ja Taina Ylikangas
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Maanpuolustusnaisten Liiton
tunnuksessa oleva pellavankukka symboloi suomalaista naista ja
hänen maanpuolustustahtoaan ja
työtään

Pohjois-Pohjanmaan Piirin
kevätkokouksessa Taivalkoskella,
vasemmalta lukien Maija-Leena
Virta-Kangas (OMN vpj),
Piirin pj Hannele Salmi (LMN pj) ja
Tarja Tolonen (PMN pj)
Lähde: Satu Rajala / Maanpuolustusnaisten Liitto ry

Kuusamon (KMN), Lakeuden (LMN), Oulun

sekä kiinnostavan tiedon jakaminen.

rinteitä ja tietoa edellisten sukupolvien
tekemästä maanpuolustustyöstä. Osallis-

(OMN) ja Pudasjärven (PMN) Maanpuolustusnaiset ry, sekä viidentenä toimintansa

Olennaista niin koko järjestön kuin yhdis-

tuminen maanpuolustustapahtumiin ja -ti-

syksyllä 2014 aloittaa Ylivieskan (YMN)

tysten toiminnassa on naisten maanpuo-

laisuuksiin on olennainen osa yhdistysten

Maanpuolustusnaiset ry. Yhdistykset teke-

lustustahdon, -tiedon ja taidon lisääminen.

toimintaa. Monipuolisessa toiminnassa,

vät yhteistyötä sekä koko piirin että yksit-

Yhdistyksissä kannustetaan ja luodaan

kouluttautumisessa ja yhdessäolossa vah-

täisten yhdistysten kesken.

käytännön mahdollisuuksia toimia arjen

vistetaan henkisiä ja fyysisiä voimavaroja,

turvallisuus-, varautumis- ja häiriötilan-

jotka edesauttavat turvaamaan naisten

Yhdistyksissä verkostoidutaan,

teissa sekä valmentautua kriisi- ja poik-

toimintavalmiutta niin yllättävissä kuin en-

kouluttaudutaan ja ylläpidetään

keusolojen tehtäviin. Yhdistysten jäsenet

nakoitavissa olevissakin tilanteissa.

toimintakykyä

osallistuvat koulutettavina, suunnittelevat
ja toteuttavat MPK:n kursseja, sekä yhä

Kuten kaikkien vapaaehtoisen maanpuo-

Järjestön yksi perustavoitteista on toimia

enenevässä määrin myös kouluttautuvat

lustuksen järjestöjen, Maanpuolustusnais-

jäsentensä välisenä aatteellisena ja toi-

MPK:n kouluttaja- ja kurssinjohtajatehtä-

tenkin haasteena on toiminnan tuominen

minnallisena yhdyssiteenä. Yhtenä yhdis-

viin niin oman kuin yleisen kohderyhmän

tiukasti kiinni nykyaikaan perinteitä kunni-

tysten tärkeimmistä tehtävistä onkin vuo-

kurssien toteuttamista varten.

oittaen, mikäli aatteen ja toiminnan halutaan jatkuvan elinvoimaisena tulevaisuu-

rovaikutus; toisiin samanhenkisiin ihmisiin
tutustuminen, kaveri- ja ystävyyssuhtei-

Yhdistyksissä pidetään usein kunnia-asia-

dessakin. Toimintaa on monipuolistettava

den luominen, kontaktien ylläpitäminen

na jatkaa veteraanityötä sekä välittää pe-

vastaamaan ja hyödyntämään jäsenten
Jatkuu seuraavalla sivulla...
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NASTA-harjoituksessa Dragsvikissa Maastotaidot- ja Öljyntorjunta-kursseilta sekä naisjoukkoja
Lähde: Naisten Valmiusliitto

..jatkoa edelliseltä sivulta

laajaa ikä- ja kokemusjakaumaa. On kui-

naismaanpuolustuksen rakenteita uudis-

välinen, arkielämässä aivan liian harvoin

tenkin viime kädessä jäsenten vastuulla,

tetaan, on tärkeää miettiä niitä tehtäviä,

koettava vilpitön myötämielisyys on kos-

että yhdistysten toiminta on jäsentensä

joissa erityisesti varautumisen ja turvalli-

kettavan läsnä esimerkiksi naisten varau-

näköistä.

suuden näkökulmasta kouluttautuneet ja

tumisharjoituksissa, joissa päällimmäiseksi

parhaassa tapauksessa myös hyvin orga-

tunteeksi pääsee tekemisen meininki.

Miksi maanpuolustusnaiset?
Naiset aloittivat organisoituneen vapaaeh-

nisoituneet henkilöt ja tahot voivat tehokkaasti antaa oman panoksensa kokonais-

Maanpuolustusnaisten toimintaan pätee

turvallisuuden eteen.

aivan sama viisaus kuin muidenkin: Kun

toisen maanpuolustustoimintansa mies-

valmistaudumme pahimpaan, olemme val-

ten järjestöjen kautta ja vähitellen niiden

Naiset

kokevat

kokonaisturvallisuuden

miita pienemmissäkin murheissa. Kirsik-

rinnalla. Vaikka maailma ja aika on muut-

luonnollisesti omista lähtökohdistaan ja

kana kakun päällä osaamme huolehtia ja

tunut, turvallisuuden uhat yhteiskunnasta

vertaistuki turvallisuus- ja varautumistilan-

nauttia sujuvasta arjesta.

eivät ole hävinneet. Aikana, jolloin koko-

teita ajatellen on kullanarvoista. Naisten
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Terveiset

Oulun maanpuolustusnaisilta
Teksti: Erja Hiltunen, Oulun Maanpuolustusnaisten pj
Oulun yhdistyksessä on kuluvan vuoden

Dragsvikissa keväällä, MPK:n HEINU-harjoi-

heenjohtajan kuin sihteerin tehtävissä.

aikana kokoonnuttu jäseniltoihin kerran

tukseen Rovaniemellä alkusyksystä sekä

Luonnollisesti tehtävät aikanaan laajeni-

kuussa niin kevät- kuin syyskaudella tapaa-

muihin MPK:n koulutuksiin pitkin vuotta

vat myös koskemaan piirin ja liiton tehtä-

maan muita jäseniä ja syventymään mie-

saamaan oppia esimerkiksi katuturvalli-

viä. “Lukuisat maanpuolustuskoulutukset

lenkiintoisiin aiheisiin, kuten Naisten Val-

suudesta, kriisin kohtaamisesta, johtami-

ovat luonnollisesti kuuluneet asemaani.

miusliittoon, MPK:n toimintaan tai vaikkapa

sesta ja kouluttamisesta.

Kiinnostus maanpuolustustyöhön on ko-

jäsenten tekemiin eksoottisiin ulkomaanmatkoihin. Syksyn alkajaisiksi pidettiin sie-

din perintöä,” Arja Vuori mainitsee. Kun-

Arja Vuori kunniajäseneksi

niaiheinen ilta, jossa kerrattiin ruokasieniä

niajäsenkirja kukkasin ojennettiin Vuorelle yhdistyksen kevätkokouksessa 2014.

ja tutustuttiin lankojen värjäämiseen sie-

Oulun Maanpuolustusnaiset ry:n kunniajä-

nillä, ja syksyn toiseen jäseniltaan vieraaksi

seneksi kutsuttiin vuonna 2013 Arja Vuori

saatiin Oulun ja Raahen Inner Wheel -klu-

huomionosoituksena ja kiitoksena yhdis-

bit keskustelemaan Maanpuolustusnaisten,

tyksen hyväksi tehdystä pitkäkestoisesta

Sotilaskoti- ja Inner Wheel -järjestöjen toi-

ja arvokkaasta vapaaehtoisesta maanpuo-

minnasta.

lustustyöstä. Vuori on liittynyt mukaan
toimintaan vuonna 1979, ja toiminut siitä

Yhdistyksestä on osallistuttu ahkerasti

lähtien yhdistyksen aktiivisena jäsenenä,

Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoitukseen

sekä yhdistyksen hallituksessa niin pu-

Arja Vuori kutsuttiin yhdistyksen
kunniajäseneksi
Kouluttajakoulutuskurssilla HEINUharjoituksessa (Lähde: MPK / Jaana
Hirvonen ja Taina Ylikangas)
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Kuusamon

Teksti: Anu Keränen
Kuusamon Maanpuolustusnaisten pj.
Toim.: Erja Hiltunen

maanpuolustusnaiset
Kuusamon yhdistyksen toiminta on alkuvuonna keskittynyt perinnetapahtumiin
sekä koulutukseen. Tammikuussa pidimme
Lotta-illan, ja pääsiäisenä osallistuimme
veteraanikeräykseen. Kansallisena veteraanipäivänä puheenjohtaja Anu Keränen
osallistui seppeleenlaskuun sankarihaudoilla Reserviupseerien ja Reserviläisten
rinnalla. Lisäksi yksi jäsenistämme on vastannut

veteraanipuhelinpäivystyksestä

neljän viikon ajan kesällä.
Kuluvana vuonna yhdistyksestämme on
oltu mukana MPK:n toiminnassa niin koulutettavana, kouluttajana, kuin kurssinjohtajana. Huhtikuun lopussa meitä osallistui
kolme naista Rovaniemellä pidettyihin
MPK:n naisten ammuntaharjoituksiin, ja
elokuun lopussa niin ikään Rovaniemellä
järjestettyyn HEINU-harjoitukseen osallistui useampia yhdistyksen jäseniä, puheenjohtaja Anu Keräsen toimiessa harjoituksen
varajohtajana kouluttajaroolin lisäksi. Tulevaa syksyn toimintaa yhdistyksessä käydään läpi syyskuun alussa.
HEINU-harjoituksessa tutustumassa
keittiön kalustoon, oikealla harjoituksen
varajohtaja Anu Keränen (KMN pj)
(Lähde: MPK / Jaana Hirvonen ja Taina
Ylikangas)
Turvallinen ammunta -kurssilla Rovaniemellä huhtikuussa

Pohjanpoika 3/2014

Virpi-jotos

16. - 17.5.2015 Oulun Virpiniemessä
Maanpuolustusnaisten Liiton 26. valtakunnallinen naisille suunnattu maastovaellus Jotos järjestetään Virpiniemen kauniissa merenrantamaisemissa.
Neljän hengen partioina voitte tutustua Virpiniemen keväiseen luontoon,
jonne on luvassa mielenkiintoisia, opastavia ja hauskoja rastitehtäviä kaikenikäisille naisille.
Maanpuolustusnaisten Liiton Pohjois-Pohjanmaan piiri toivottaa kaikki naispartiot tervetulleiksi mukaan Virpiniemeen.
Ilmoittautuminen 1.3. - 15.4.2015 www.mpk.fi Pohjois-Pohjanmaa
Tiedustelut:
Jotoksen johtaja Hannele Salmi p.040 5947931 salmi.hannele@luukku.com
tai Jotoksen varajohtaja Erja Hiltunen p.050 3476000 erjahilt@gmail.com
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Kaiken kansan veteraanikävelyä

Pudasjärvellä

Teksti: Tarja Tolonen, Pudasjärven Maanpuolustusnaisten pj,
kuvat: Pudasjärvi-lehden arkisto

Kaiken kansan liikuntatapahtuma, Veteraanikävely, kokoaa pudasjärveläiset veteraanit, koululaiset sekä veteraani- ja
maanpuolustusjärjestöjen edustajat yhteen. Pudasjärvellä vuodesta 2009 lähtien
järjestettyyn Veteraanikävelyn päätapahtumaan on osallistunut syksyisin noin 200
kävelijää.
Kävelytapahtuma toteutetaan syyskuussa
Pudasjärven keskustassa, Rajamaan rannan lähiliikuntapuiston alueella. ”Rauhanmarssina” tunnetun tapahtuman järjestävät pudasjärveläiset veteraanijärjestöt
yhdessä paikallisten maanpuolustusjärjestöjen sekä rauhanturvaajien kanssa. Tapahtumassa jokainen kävelijä voi valita
mieleisensä matkan kuntonsa mukaan.
Yhteinen alkuverryttely marssin tahdissa, sen jälkeen kävelemään

Perinteen siirtämistä sukupolvelta
toiselle
kolla eri kouluilla on liikuntatuntien puit-

Lasten ja nuorten mukana olo Veteraani-

Kokonaiset koululuokat ovat olleet mu-

teissa kävelty Veteraanikävelyä. Tapah-

kävelyssä on oivallinen tapa siirtää perin-

kana Veteraanikävelyn päätapahtumassa

tumasta muistoksi jaettavia pinssejä on

nettä sukupolvelta toiselle. Vuosi vuodelta

opettajiensa johdolla. Lisäksi samalla vii-

mennyt vuosittain jopa 700 kappaletta.

yhä harvemmat itsenäisyytemme puolus-

Pohjanpoika 3/2014
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tajat jaksavat osallistua tapahtumaan. Mut-

Maanpuolustusnaiset mukana tapah-

Kuluvana syksynä Pudasjärven Maan-

ta paikalle vielä kykenevät veteraanit to-

tumassa

puolustusnaiset ottavat taas esille mehukanisterit ja kannut. Rajamaan rantaan

distavat omalla esimerkillään, että liikunta
on kaikenikäisille läpi elämän tärkeää niin

Pudasjärven Maanpuolustusnaiset ovat

odotetaan syyskuun viimeisen viikon maa-

ruumiillisen kunnon kuin henkisen virey-

perinteisesti osallistuneet tapahtumaan

nantaina noin kahta sataa kävelijää. Kaiken

den kehittäjänä ja ylläpitäjänä.

järjestämällä tarjoilun.

Kävelijöille on

kansan kävelyssä veteraaniperinnettä siir-

vuosien varrella tarjoiltu mehua satoja

retään jälleen kerran uusille pudasjärveläi-

litroja. Myös pikkuleivät ovat maistuneet

sille sukupolville.

Sää suosi Veteraanikävelyä vuonna
2013 Pudasjärvellä

ulkoilmassa.
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Ylivieskan

maanpuolustusnaiset aloitti

Ylivieskan Maanpuolustusnaisten avajais-

maan piirin tervehdyspuheen piti puoles- jotoksiin ja muihin tilaisuuksiin. Edustajina

juhlaa vietettiin seurakuntatalo Marjassa

taan pitkäaikainen aktiivi Tuula Matilainen.

keskiviikkona 17.9. Sotaveteraanikuoron

toimivat aluksi puheenjohtaja Kuusisto ja
sihteeri Soile Alakotila.

naisille omistettujen laulukappaleiden jäl-

Ylivieskan maanpuolustusnaiset pyrkii yh-

keen avajaispuheen piti yhdistyksen pu-

teistoimintaan Oulun alueen sisarjärjestö-

heenjohtaja Aila Kuusisto.

jen kanssa ja suunnitelmissa on osallistua

Ylivieskan veteraanikuoro esiintyi
avajaisjuhlassa.

Juhlapuhujaksi oli paikalle kutsuttu Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja luutnantti Sampo Puoskari.
Maanpuolustusnaisten

Pohjois-Pohjan-

Tule mukaan Ylivieskan
Maanpuolustusnaisten toimintaan!
Etsimme riveihimme kaikenikäisiä maanpuolustushenkisiä naisia
Ylivieskasta. Suunnitellaan tulevaa toimintaamme ja levitetään
maanpuolustustietoa ja kehitetään maanpuolustustaitoja yhdessä.
Ylivieskan Maanpuolustusnaisten
puheenjohtaja Aila Kuusisto toivoo, että
toimintaan saadaan mukaan paljon aktiivisia jäseniä.

Yhteydenotot: Aila Kuusisto, puhelin 045 6511700

Pohjanpoika 3/2014
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Pohjanpojasta

vuoden reserviläislehti
Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirien internetpohjainen

maanpuolustusjulkaisu

Pohjanpoika palkittiin jo toistamiseen tänä
vuonna. Kesällä lehti sai Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkinnon ja reserviläispiirien toiminnanjohtajien neuvottelupäivillä
27.8. julkistettiin, että julkaisu oli valittu
vuoden piirilehdeksi. Seuraavassa raadin
perustelut valinnalleen:
Reserviläinen-lehden nimeämä työryhmä
on valinnut vuoden 2013 piirilehdeksi
Pohjois-Pohjanmaan

reserviupseeri-

ja

reserviläispiirin yhteisen Pohjanpoika-lehden.
Pohjanpoika siirrettiin vuonna 2013 onnistuneesti kokonaan internetpohjaiseksi
nettilehdeksi. Kyseessä on ensimmäinen
vastaava toimi reserviläispiirilehdelle.
Pohjanpoika ilmestyi vuonna 2013 kolme

Päätoimittaja Markku Holopainen ja toimitussihteeri Sampo Puoskari välissään vuoden
piirilehden tittelin mukana tuleva kiertopalkinto

kertaa sähköisenä. Lehti on ollut tästä lähtien kokonaan nelivärinen ja muodoltaan

on Markku Holopainen ja toimitussihteeri

rohkea teko, jonka toivotaan tavoittavan

aikakauslehti, sivumäärän ollessa 46–50

Sampo Puoskari.

erityisesti nuoria jäseniä. Samalla lehti on

sivua. Lehdessä pääsevät ääneen reservi-

tullut kaikkien vapaaehtoisesta maanpuo-

läiset, reserviupseerit, maanpuolustusnai-

Palaute uusitusta lehdestä on ollut kiit-

set, kiltalaiset, reserviläisurheiluliitto, MPK

tävää. Niille, joilla ei ole mahdollisuutta

ja puolustusvoimat. Lehti on näyttävästi

lukea lehteä netissä, julkaisun voi lada-

Suomessa ilmestyy kaikkiaan 16 reservi-

taitettu, aiheiltaan monipuolinen, hyvin

ta pdf-muodossa. Kaiken kaikkiaan Poh-

läislehteä, joita julkaisee yhteensä 20 re-

toimitettu nettilehti. Lehden päätoimittaja

jois-Pohjanmaan piirilehden uudistus on

serviupseeri- ja reserviläispiiriä.

lustuksesta kiinnostuneiden ulottuville.
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Työnsarkaa ja
kehittämistä
riittää jatkossakin
Petteri Närä
Oulun Reserviupseerikerho
Puheenjohtaja

Jäsenhankintakilpailumme lähestyy lop-

edellisen vuoden puheenjohtajuudellani

toiminnan perusta. Jäsenasiat ovat nyt ja

puaan, mutta vielä on kolmisen kuukaut-

esiin nostamiani asioita, niin päällimmäi-

jatkossa jatkuvan kehitystyön kohteena

ta aikaa värväyksille. Kuluvan vuoden lo-

senä erottuvat yhdistysten välinen yhteis-

eikä tämä työ tule valmiiksi koskaan, eikä

pussa katsotaan kuka on tänä vuonna se

työ ja yhdistysten välinen tiedotus. Näistä

saa tullakaan, aina pitää löytyä kehittämi-

palkittava sankari, jolla on eniten uusien

olen jaksanut kitistä ja näiden mahdolli-

sen varaa.

jäsenten päänahkoja repussaan. Itselleni

suuksista olen jaksanut hehkuttaa. Ajan-

ei niinkään ole tärkeää esimerkiksi oma

kohtaisia asioita ne ovat yhäkin, eikä niitä

Olen aiemmin veikkaillut vapaaehtoisen

menestyminen tai hyvät palkinnot vaan se,

näemmä ihan vuodessa, eikä kahdessakaan

maanpuolustustyön olevan murroksessa.

että kerhomme nähtäisiin mahdollisimman

rakenneta täysin toimiviksi. Eli työsarkaa ja

Ja sitähän se on myös ollut. Tämän huo-

laajasti mielenkiintoisena, toiminnallisena

kehittämistä riittää vielä jatkossakin.

mion kohdistan edelleen aktiivisuuden
osittaiseen hiipumiseen ja talkootyön mer-

ja aatteellisena vapaa-ajan viettotapana.
Reservitoiminnan voisi kuvitella olevan

Jäsenyydestä, jäsentyöstä tai muutoin jä-

kityksen himmentymiseen. Enää ei ole niin

nyt hyvässä nosteessa itäisen markkinoin-

senyyteen liittyvistä asioista olen jaksanut

itsestään selvää, että jäsenemme ryntäävät

tiviestin ansiosta.

saarnata varmaankin jo kyllästymiseen

järjestämiimme tapahtumiin ja aktiviteet-

asti. Toisaalta pitää muistaa jäseniemme

teihimme. Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta

olevan kerhomme tärkein asia ja kaiken

näyttäisi olevan kovaa. En usko upsee-

Jos kertaamme kuluneen vuoden ja sitä
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ORUK:n

hallitus 2014
Puheenjohtaja			
Varapuheenjohtaja 			
Sihteeri 				
Koulutusupseeri 			
Talousupseeri 			
Yhteysupseeri 			
Yritysyhteistyöupseeri 		
Urheilu-upseeri 			
Tiedotus- ja perinneupseeri
Jäsenupseeri 			

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

p. 040 7174487
p. 044 5446202
p. 040 5561130
p. 050 3869333
p. 040 4826531
p. 0500 694854
p. 040 5017 699
p. 040 5373211
p. 050 3306579
p. 040 5473780

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi

riemme laiskistuneen sohvalle, työ- ja per-

sinällään ole uniikki ja uusi, mutta ehkä

he-elämä tai muut tärkeäksi koetut asiat

tätä perheiden laatuajan toimintamallia

vain vievät sen vähäisen vapaa-ajan. Tässä

kannattaa jalostaa ja laajentaa jatkossa.

arvotuspelissä jäämme joskus tappiolle.
Kuukausittaisissa jäsenkirjeissäni mainosHaluaisin

reserviupseeriuden

ORUK:s-

tan säännöllisesti Rokualla sijaitsevaa Ro-

sa olevan myös mahdollisuus koko per-

kuli-majaamme, kerhomme silmäterää. Nyt

heen elämäntapaan ja ajattelumalliin,

lupasin Pohjanpojan toimitukselle etten

jossa osallistuminen voidaan nähdä niin

kirjoita tällä kertaa Rokulista, enkä edes

aatteellisena kuin hauskanakin koko per-

mainiosta koko perheen majatapahtumas-

heen toimintana tai jopa perheen nuorisoa

ta (4.10), jossa syödään puuhailun lomassa

kasvattavana elementtinä. Toimivia ja to-

herkulliset nuotiomakkarat ja löylytellään

teutettuja avec- ja perhetapahtumia ovat

lopuksi mahtavassa rantasaunassamme.

meillä olleet onnistuneet Rokulin yhteiset
majatapahtumat ja juuri syyskuun alussa
tehty jäsenmatka Raatteentielle. Ajatus ei

Hyvää syksyä ja alkavaa talvea
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Syksyn ajalle maja alennetulla käyttökorvauksella - kaikille käyttäjäryhmille!
Syksylle on vielä vapaita vuorokausia - syksyn jäsenhinta koko mökistä on
40€/vrk. Nyt kannattaa tutustua majaan ja Rokuan mahtaviin maisemiin
kätevästi ja edullisesti.

VAR AUKSET: www.oruk.fi ja Rokuli.
AVAIMEN NOUTO: Rokua Health & Spa.

Lisätietoja jäseneduista, tarjouksista, varaamisesta
ja maksukäytännöstä: www.oruk.fi

Rokulin syystalkoot

la 04.10.2014 klo 11.00 alkaen. Työkalut ja -välineet kerhon puolesta.
Luvassa makkaranpaistoa, kahvia, mehua ja sota-ajan musiikkia.

Päivä on oivallinen tapa tututustua majaan ja sen historiaan.
Talkoisiin voi kätevästi yhdistää vaikka koko perheen ulkoilullisen päivän.
Rantasaunankin saatamme tarvitseville lämmittää.
Saunatarpeesta tulee esittää toive majaisännälle ilmoittautumisen yhteydessä ja tietysti
omat pyyhkeet ja aluset mukaan.
Ilmoita ennakkoon tulostasi ke 01.10. mennessä. Tiedämme varata purtavaa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen, majaisäntä Risto Virtanen: risto.virtanen@oruk.fi tai puh 045 1300 688.

Tervetuloa!
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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.

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!
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Nijmegen Vierdaagse 2014
Teksti: Jarkko Vimpari,Tyrnävän Reserviläiset, liikuntakoordinaattori
Kuvat: Sami Mattila ja Jarkko Vimpari

Sotilaan pitää pystyä marssimaan! Hyvä tapa oman marssikuntonsa mittaamiseen on Hollannin Nijmegenissä vuosittain järjestettävä Vierdaagse-tapahtuma. Tämä maailman suurin marssitapahtuma järjestettiin
tänä vuonna jo 98. kertaa ja mukaan saatiin sotilaita myös Pohjois-Pohjanmaalta, kun Tyrnävän reserviläisten Sami Mattila ja Jarkko Vimpari marssivat maaliin Rauhanturvaajaliiton joukkueessa. Lisäksi Vili
Kesti osallistui marssille sotilaiden yksilösarjassa.

Tämä Vierdaagse on nimensä mukaises-

Majoittuminen oli järjestetty n. 5500 soti-

parasta koko leirissä. Myös marssiessa jut-

ti neljä päivää kestävä marssitapahtuma.

laan ”telttakylään” Camp Heumensoordiin

tuun oli helppo päästä, kun kysyi kaverin

Alun perin puhtaasti sotilasmarssina al-

keskelle Nijmegenin metsäistä luonnon-

vointia. Riippumatta vastaajaan henkises-

kanut koitos on nykyään Hollannin suu-

suojelualuetta. Leirissä oli edustettuina

tä tai fyysisestä kunnosta vastaus oli aina

rin urheilutapahtuma, jossa sotilaat ovat

kymmeniä eri kansallisuuksia ja tämä eri

sama: ”Hyvin menee, ei käy kipeää, maaliin

enää pienessä, mutta näkyvässä roolissa.

maiden sotilaiden kanssa juttelu olikin

asti mennään”. Tämä antoi myös itselle us-

Rekisteröityneitä kävelijöitä on vuosittain 46 000, joista sotilaita n. 5 000. Siviilit voivat valita vapaasti päivämatkansa
30/40/50km väliltä, mutta sotilailla on
vain yksi vaihtoehto: 40km ja 10kg selässä. Reitti noudattelee vuosittain samaa neliapilan muotoista reittiä ja päivämatkojen
pituudet vaihtelevat 38 ja 50km välillä,
nyt kokonaismatkaksi tuli n. 174km. Merkillepantavaa oli siviilien kannustus läpi
matkan. Heitä oli jo aamuvarhaisesta asti
kokoontunut teiden varsille kannustamaan
kävelijöitä, soittamaan musiikkia ja jakamaan kaikkea mahdollista suuhun pantavaa. Parasta oli lasten iloiset ilmeet heidän pyytäessä matkamuistoja ja lyömässä
ylävitosia, sekä lukuisat ”Free Hugs”–teepaidat. Tällaista ei Tervamaratonilla pääse
kokemaan.

Jalat ylös, turvotus alas. Jo ennen taukoa piti olla kirkkaana mielessä, mitkä kaksi tärkeintä
asiaa aikoo hoitaa kaikista viidestä tarpeellisesta.
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Huoltoa varten sotilaille oli varattu
omat taukopaikat matkan varrella.
Camp Heumensoordin hyvin teemaan
sopiva portti

ta, myös sopivasta marssivauhdista. Vaikka
toinen päivä olikin kaikista lyhyin, niin tässä vaiheessa alkoi jo jaloissa tuntua matkan rasitukset. Iltarutiinien osaksi tuli nyt
myös rakkojen puhkaisu.
Viimeistään kolmantena päivänä alkoi jokainen askel tuntua ikävältä iskulta jalkapohjaan. Samoin jalkojen turpoaminen
teki normaalisti numeroa liian isoista maihareista kaksi numeroa liian pienet. Kivun
kanssa pystyy toki elämään, mutta sen ei
saa antaa vallata ajatuksia ja masentaa
tunnelmaa. Kipu on hetkellistä, luovuttaminen ikuista. Jaksamisesta suurkiitos
kuuluu myös joukkueelle. Kavereista näki,
että pahaa tekee, mutta silti eteenpäin
mennään yhdessä toisia auttaen. Kolmannen päivän ehdottomiin kohokohtiin kuului iltapäivällä ylitetyt 7 isoa kukkulaa sekä
kanadalaisten sotilashautausmaa Grossbeekissa. Ei mitään esim. Normandiaan
koa ja voimaa jaksaa vielä seuraava askel,

marssia varten. Nukkua ehti muutaman

verrattuna, mutta silti tuhannet valkoiset

seuraavalle huoltopaikalle asti, paha kol-

tunnin ennen kuin kaiuttimista alkoi kuu-

marmoriristit vetivät aika hiljaiseksi.

mas päivä…

lua klo 3 perinteinen wake up call.
Neljäs päivä olikin sitten todellinen Via

Ensimmäinen

varsinainen

marssipäivä

Toisena päivänä muotoon järjestäytymi-

Dolorosa ennen maaliin pääsyä. Jokainen

meni lähinnä tunnelmasta nauttiessa ja

nen ennen starttia meni jo rutiinilla ja

askel tuntui siltä, kuin jalkapohjaan oli-

ympäristöön totutellessa. Illalla marssi

tiesi mitä päivä tuo tullessaan. Uutta oli

si lyöty pesäpallomailalla. Lisäksi päivää

päättyi tahtimarssia keskelle messitelttaa

jäykkyys, joka iski jäseniin heti pienenkin

varjostivat ikävät sairaskohtaukset, tuska,

kaikkien jo paikalle ehtineiden sotilaiden

pysähdyksen aikana. Onneksi joukkuet-

hiki ja kyyneleet, eikä yli 33 °C hellekään

kannustaessa. Siitä suoraan huoltamaan it-

tamme vetivät kokeneet marssijat, jotka

seä ja valmistautumaan seuraavan päivän

huolehtivat paitsi riittävän ripeistä tauois-

Jatkuu seuraavalla sivulla..
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..jatkoa edelliseltä sivulta

Kunniavartiossa Grossbeekin sotilashautausmaalla. Vasemmalla Jarkko
Vimpari, Sami Mattila oikealla.
Yksin ei tarvinnut marssia

antanut yhtään armoa. Kuulokkeistakin
tuli korviin vain hyvin mielialaan sopivia
kappaleita: The Longest Day, Boulevard of
Broken Dreams tai Highway to Hell… Silti,
jokainen askel vei lähemmäs maalia ja kunniaa. Periksi ei anneta! Pahimmilla hetkillä
voimia antoivat paitsi muiden tekemien
pitkien matkojen muistelu, myös pelko keskeyttämisen tuomasta julkisesta häpeästä
ja joukkueen pettämisestä. Yli 5km pitkällä
maalisuoralla Via Gladiolalla oli kymmeniä
tuhansia ihmisiä kannustamassa väsyneitä
kävelijöitä ja lisäksi ylpeys itsensä voittamisesta ja rankan reissun loppuun asti kävelemisestä sai hymyn nousemaan huulille
ja kivut unohtumaan. Tämä jätti jäyhään
pohjalaiseenkin lähtemättömän vaikutuk-

oppinut hallitsemaan omaa ajatteluaan ja

mukaan! Mutta kaikki se matkan varrella

sen. Tämä pitää kokea uudestaan!

kiipeämään entistä korkeammille vuorille.

koettu tuska ja epätoivo olivat kaiken saa-

Niin, ja saihan sieltä toki virallisen kunnia-

dun palkinnon arvoista. Siis, ei muuta kuin

Mitä matkasta jäi käteen? Kannattiko kä-

merkin, matkalaukullisen sponsoritavaraa

marssikengät jalkaan, hiekkaa reppuun ja

vellä yli 223 000 askelta, luopua kahdesta

ja ennen kaikkea paljon uusia ystäviä 

lenkille. Marssiminen on yksi sotilaan pe-

varpaankynnestä ja käyttää vuoden ajan

rustaidoista ja marssikunnon ylläpitämi-

lähes jokainen viikonloppu harjoitteluun?

Tapahtuma järjestetään vuosittain samalla

nen kuuluu jokaiselle. Jos ensi kesäksikään

Kyllä kannatti, ehdottomasti! Tämä mat-

kaavalla heinäkuun kolmas viikko. Jos vielä

ei tältä alueelta saada omaa joukkuetta,

ka oli muutakin kuin pelkkää kävelyä. Se

emmit mukaan lähtemistä, niin lopeta se!

niin tehdään se viimeistään tuonne 100v

oli myös pitkä matka omaan itseensä. Kun

Mitä isompaan ääneen nyt huudat, että

tapahtumaan 2016. Perustetaan vaikka

tällaisesta

tavoitteesta

olet lähdössä mukaan, sitä varmemmin

oma harjoitusrinki ja kokoonnutaan teke-

selviää maaliin, antaa se uskoa moneen

myös motivoidut harjoittelemaan ja lähdet

mään treenit yhdessä, joukossa on voimaa!

muuhunkin tekemiseen. Ennen kaikkea

oikeasti mukaan. Kaikista menneen vuo-

Yritetään järjestää vielä kuluvan vuoden

itse tapahtuman, mutta myös käveltyjen

den aikana ottamistani askelista vaikein ja

aikana joku tilaisuus, jossa voimme Samin

noin 1000 harjoituskilometrin aikana on

kivuliain oli se ensimmäinen: Minä lähden

kanssa kertoa matkasta tarkemmin.

pitkäjänteisestä
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MPK:n kursseina
järjestettävä koulutus?
Timo Kesäläinen
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö

suuksien mukaan vastaamaan ja tuomaan

vuorokaudelta. Ennen kuin ilmoitamme

vuosi vuodelta jatkanut kasvuaan. Koulu-

ajankohtaisia

mukaan

hinnan olevan liian korkean, on hyvä tar-

tus- ja tukiyksikköön sitoutuneet aktiivit

tarjontaan niin sotilas- kuin muun kohde-

kastella mitä kaikkea me tuolla hinnalla

ovat väsymättä jaksaneet tarttua uusiin

ryhmän osalta. On joitakin asioita, jotka

saamme. Koulutuksen sisältö ja laatu on

haasteisiin kurssien toteuttamiseksi. Tämä

nousevat erityisesti esille osallistumispää-

varmasti yksi tärkeimmistä asioista, jonka

on osoitus siitä suuresta voimavarasta,

töksentekoon liittyen. Yksi näistä on osal-

takaavat asiaansa vihkiytyneet koulutta-

mikä jäsenjärjestöjemme jäsenissä on käy-

listumismaksu, jota osaltaan ruokkii useita

jat valmistellen pitkän tovin johtamaansa

tettävissä. Kurssitarjonta edustaa pääosin

meitä koskettava tiukka taloustilanne. Tar-

opetustapahtumaa.

sotilaallisia taitoja ylläpitäviä ja kehittäviä

kastelen seuraavassa sitä, minkälaisen kat-

kuuluu oleellisena osana kurssihintaan ja

tapahtumia mutta runsaslukuisesti ovat

teen maksu tuo maksajalleen.

mahdollistaa erityisesti käytännön harjoi-

Pohjois-Pohjanmaan

kurssitarjonta

on

koulutusaiheita

tuksissa mielekkään aiheeseen liittyvän

edustettuna myös kaikille kansalaisille
kohdennetut varautumis- ja turvallisuus-

Koulutusmateriaali

Vastinetta kurssimaksulle

oppimisen ja harjoittelun. Asianmukainen
suojavaatetus on erityisesti maastossa to-

kurssit. Osoitan lämpimät kiitokseni mittavan panoksensa kurssinjohtajina, koulutta-

Osallistujat tarkastelevat monelta kantilta

teutetuilla kursseilla kurssimaksuun kuu-

jina ja tukijoukoissa toimineille kotulaisille.

yrittäen löytää vastausta siihen löytyisikö

luva etuus. Turvallisuutta pyritään ylläpi-

tarjonnasta juuri minulle sopivaa kurssia.

tämään parhaalla mahdollisella tavalla,

Kurssien osallistujamäärät eri kursseilla

Sisältö vaikuttaa lähtökohtaisesti varmasti

mutta tapaturman sattuessa on jokaisen

vaihtelevat hyvinkin suuresti. On selvää,

paljon siihen, jatkaako henkilö kurssin tar-

kurssilaisen turvana osallistumismaksuun

että kaikki kurssit eivät vedä väkeä niin

kastelua ilmoittautuakseen tapahtumaan.

kuuluva vakuutus. Vatsa tyhjänä ei ke-

paljon, että tapahtuma voidaan järjestää.

Oma osansa on varmasti maksulla, jolle

nenkään omaksumiskyky toimi toivotusti

Tällaisten kurssien uudelleen järjestämi-

eri koulutustilaisuuksista haetaan katetta.

ja sen puutteen korjaamiseksi kurssien

nen saakin usein odottaa seuraavaa kertaa.

Hinnoittelemme lähtökohtaisesti kursseja

vuorokausimaksu takaa osallistujalle mait-

Esityksiin eri aiheiden tai kohderyhmien

hallituksemme käskemän minimihinnan

tavat ja ravitsevat ateriat ja välipalat eikä

huomioonottamiseksi pyritään mahdolli-

mukaan, joka on kaksikymmentä euroa

selänsijastakaan yökuntiin jääjäätäessä
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tarvitse lompakkoaan raottaa. Kun tähän

partio kurssit. Esimerkiksi Vänrikkipäivästä

lisätään toivottuna lopputuloksena kurs-

voidaan todeta, että osallistumisinnostus-

silaisen tyytyväisyys kurssin suorittamisen

takin löytyy.
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Tehdään turvallisuutta
yhdessä.

jälkeen, on mielestäni vähintäänkin eriskummallisen kuuloista maininnat kurssi-

Mukaan kehittämään toimintaa

maksun kohtuuttomuudesta.
Metsästyskausikaan ei varmaan kaikkea

Ulkopuolisten tahojen rahoittamia

passiivisuutta selitä ja viikonloppuja riit-

kursseja

tää varmasti panostettavaksi niin riistan
pyyntiin kuin osaamisen täydentämiseen

Erikoisimman ryhmän kursseista muodos-

eri kursseilla. Hyviä ideoita on joukkomme

tavat ne kh –vuorokausikertymää lisäävät

täynnä ja niitä kaivataan täydentämään ja

osallistujille ilmaiset kurssit, joille ei saada

kehittämään toimintaamme. Ottakaa roh-

riittävästi osallistujia. Työtä kurssien val-

keasti yhteyttä ja tuokaa ideanne päivän-

mistelujen eteen ja kustannusten katta-

valoon joko sellaisenaan toteutettavaksi

misen osalta muilla kuin osallistumismak-

tai kehitettäväksi valmiiksi tuotteeksi. Täs-

suilla on poikkeuksetta tehty hartiavoimin.

säkin onnistumme parhaiten yhdessä.

Kaikki työ on tähdännyt siihen, että reserviläisille, myös muille, kyettäisiin tarjoa-

Hyvää syksyä teille kaikille niin jäsenjär-

maan kursseja osaamisen ylläpitämiseksi

jestöissä toimivat kuin muut vuoden reser-

ja kehittämiseksi. Tulevina kursseina näis-

viläislehti Pohjan Pojan lukijat.

tä voitaisiin mainita mm. Kunnossa kaiken
ikää, Kartta– ja maastoharjoitus ja Pohjan-

TIMO KESÄLÄINEN
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö ja Pohjois-Pohjanmaan Koulutus- ja
tukiyksikön päällikkö
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Järjestökenttä toimii

Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikön toiminta
2014 syyskuu – joulukuu
Puolustusvoimien tilaama koulutus 				Paikka			Aika
Maakuntakomppanian perusammunnat 2			Hiukkavaara		11.-12.10.
Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus			Paikka			Aika
Vänrikkipäivä								Hiukkavaara		20.9.
Ampumamestaruuskilpailut, ORUK				Hiukkavaara		21.9.
Pohjanpartio								Hiukkavaara		4.-5.10.
Kartta- ja maastoharjoitus, jääkärikomppanian hyökkäys
Hiukkavaara		
17.-19.10.
Sunnuntaiammunnat						Hiukkavaara		9.11.
Kouluttajakoulutus 2						Hiukkavaara		14.-16.11.
Tykkikaluston huolto						Hiukkavaara		25.11.
Sunnuntaiammunnat						Hiukkavaara		30.11.
Kunnialaukaukset							Linnansaari 		6.12.
Itsenäisyyspäivän kunniavartiot					Pohjois-Pohjanmaa 6.12.
Jouluaaton kunniavartiot						Pohjois-Pohjanmaa 24.12.
Varautumis- ja turvallisuuskoulutus ja muut tapahtumat
Paikka			
Aika
Sotilaskotitoiminnan peruskurssi					Taivalkoski		19.-21.9.
Sotilaskotitoiminnan kehittäminen, erikoiskurssi		
Taivalkoski		
19.-21.9.
Kunnossa kaiken ikää – kenttäkelpoisuuskuntoon		
Hiukkavaara		
27.-28.9.
Tyrnävän perunamarkkinat						Tyrnävä		27.9.
Haasta itsesi! –liikuntatapahtuma					Oulu		10.10.
Sähköt poikki								Kempele		25.10.
Liukkaan kelin ajoharjoitus, naiset				Pudasjärvi		22.11.
Koululaisten turvallisuuspäivä					Yli-Ii		28.11.

Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö
PL 119, 90101 OULU / puh. 0400 384 234
www.mpk.fi/pohjois-pohjanmaa sähköposti: pohjois-pohjanmaa@mpk.fi
Turvallisuutta yhdessä
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Prikaatikenraali
Pertti Laatikainen
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
toiminnanjohtajaksi
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) hallitus on valinnut yhdistyksen toiminnanjohtajan
tehtävään prikaatikenraali Pertti Laatikaisen. Hän
aloittaa toiminnanjohtajan viiden vuoden määräaikaisen tehtävän 1.1.2015.
MPK:n toiminnanjohtajan tehtävään siirty-

tanut paikkansa kansalaisten turvallisuu-

tyksen toimintaa. MPK järjestää vuosittain

vä prikaatikenraali Pertti Laatikainen toimii

den lisääjänä sekä sotilaskoulutuksen, että

noin 1700 kurssia eri puolilla Suomea.

tällä hetkellä Etelä-Suomen sotilasläänin

varautumisen toiminnoissa. MPK:n toimin-

Kurssitarjonta jakautuu sotilaalliseen kou-

komentajana. Aikaisemmin upseerin ural-

nanjohtajana prikaatikenraali Laatikainen

lutukseen, sekä kaikille avoimeen varautu-

laan hän on työskennellyt monipuolisissa

haluaa yhdessä järjestökentän ja muiden

mis- ja turvallisuuskoulutukseen.

tehtävissä niin kotimaassa, kuin kansain-

vapaaehtoistoimijoiden kanssa kehittää

välisissä tehtävissäkin. Toimiessaan puo-

kansalaisten valmiuksia jatkuvasti muuttu-

Lisätietoja toiminnanjohtajan valinnasta

lustusvoimien koulutuspäällikkönä Pääesi-

vassa toimintaympäristössä.

antaa MPK:n hallituksen puheenjohtaja

kunnassa hän on virkatehtäviinsä liittyen

Juha Korkeaoja, puhelin 050 511 3053.

ollut myös vapaaehtoisen maanpuolustuk-

MPK on valtakunnallinen vapaaehtoisen

sen tarkastaja ja asiantuntijajäsen MPK:n

maanpuolustuksen yhteistyöjärjestö, jon-

Ajankohtaista tietoa MPK:n organisaatiosta

hallituksessa.

ka jäseninä ovat 14 keskeistä maanpuo-

ja kurssitoiminnasta löytyy verkkosivuilta

lustusjärjestöä sekä maanpuolustustyötä

www. mpk.fi.

Laatikaisen mukaan vapaaehtoisen maan-

lähellä olevaa järjestöä. Yhdistyksen toi-

puolustuksen merkitys osana maanpuo-

minnasta on säädetty laissa vapaaehtoi-

Puolustusvoimien amiraalien ja kenraalien

lustuksen

ymmärretään

sesta maanpuolustuksesta (556/2007).

esittely löytyy puolustusvoimien verkkosi-

tänä päivänä erittäin tärkeäksi. MPK on ot-

Puolustusministeriö ohjaa ja valvoo yhdis-

vuilta www. puolustusvoimat.fi.

kokonaisuutta
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Näin meistä tuli

sotilaskotisisaria
- Oulun sisarten tarinoita
Teksti: Riitta Möttönen
Kuva: Reijo Sallinen
Oulun Sotilaskotiyhdistys ry

Arja Ylönen

Sisaria todella tarvittiin. Oulussa oli iso

– myynti Oulun kävelykatu - Rotuaarilla.

varuskunta, ja palvelu sotilaskodissa oli

Uusimpia tehtäviä ovat havuseppeleen

Arjan lapsuuden koti oli Oulun Kastellissa

täydellistä eli kaiken ostamansa varusmies

lasku rintamasisarten hautajaisissa ja teks-

ja siinä ympäristössä sotilaat olivat tuttu

sai käteen ojennettuna. Arja muistaa, että

tinluku kirkossa sotilaskodin kirkkopyhinä.

näky. Lapsuuden hiihtoladutkin Lämsän-

ennen kuin uudet alokkaat edes pääsivät

Kiltasisarten kuukausitapaamisten kahvit

järvellä ja Kontinkankaalla olivat sotilai-

sotilaskotiin, järjestettiin heille iltaisin so-

hoituvat nykyisin myös Arjan toimesta.

den tekemiä.

tilaskotipalvelua komppanian tiloissa ja
esim. puolikurssijuhlat järjestettiin Urhei-

Aura Lassila

Molemmissa sodissa lottana toiminut äiti

luseura Pyrinnöllä. Maasto-keikalla käytiin

oli sotilaskotisisar, sittemmin myös soti-

pakettiautolla, ja myyntipiste rakennettiin

Auran hyvä ystävä, Helena Isotalus toimi

laskodin työntekijä. Jo silloin Arja sai olla

ulos. Käytössä ei vielä ollut hienoja ”mer-

sotilaskodin hoitajana Kasarmin Sotilas-

apuna sotilaskodissa.

suja”.

kodissa ja houkutteli yhä uudestaan Auraa: ”Tuu sinäkin…!” Lopulta Aura täytti

Vuonna 1966 Oulun Sotilaskotiyhdistys

Sotilaskotityö on pysynyt Arjan harras-

jäsenanomus-kaavakkeen ja liittyi v. 1971

järjesti kampanjan nuorten jäsenten saa-

tuksena eri elämäntilanteissa. Lomillaan

jäseneksi Oulun Sotilaskotiyhdistykseen.

miseksi yhdistykseen. Silloin Arjan äiti ak-

opiskelija- Arja saattoi hoitaa työvuoroja

tivoi kolmen oman tyttärensä lisäksi vielä

tutussa sotilaskodissa. Vuosien kuluessa

Näin lähtivät käyntiin kuukausittaiset ar-

kolme muutakin nuorta naista yhdistyksen

tulivat tutuiksi erityisesti kirjastojaosto,

ki-iltojen päivystysvuorot, jotka toivat

jäseniksi ja virallisesti mukaan toimintaan.

mutta myös messut, Lennoston keikat Ou-

vaihtelua työelämään.

Arja on siis yksi niistä, joka sai kipinän soti-

lunsalossa ja Soittokunnan esiintymisten

henkilökunta tulivat tutuiksi, ja työsken-

laskotityöhön jo ”äidinmaidossa”.

yhteydessä tapahtunut kahvi- ja munkki

tely sujui leppoisissa, joskus kiireisissäkin

Toiset sisaret ja
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Iloiset sisaret (vas.) Iina, Aura, Eeva,
Arja ja Maria.

tunnelmissa. ”Pelottaviakin” hetkiä Aura

Tänä päivänä tahti on hiljentynyt, mutta

alkuun koki, kun joku tarmokas ja tietäväi-

tutut sisaret vetävät yhä mukaan. Käsityö-

nen vanhempi sisar kärkkäästi huomautti

jaosto kokoontuu kuukausittain Torikodis-

esim. nimineulan puuttumisesta. Sotilas-

sa, ja Aura asuu vain kivenheiton päässä.

kotityöstä tuli noistakin hetkistä huoli-

Mieluinen on myös leipomojaoston Eevan

opastamanaan ja alkoi houkutella Eevaa

matta Auralle vuosikymmeniä kestänyt

kutsu – yhdessä pyöräytetään erityisti-

mukaan sotilaskotitoimintaan. Kun vielä

– ja edelleen jatkuva harrastus. Myös hän

laisuuksiin satsi pikkupullia tai muita lei-

omat pojatkin olivat varusmiesiässä, ha-

muistaa vielä kädestä käteen – palvelun.

vonnaisia – niiden perinteisten munkkien

keutui Eeva

Tutuiksi ovat tulleet, niin erilaiset tehtävät

lisäksi tarjottavaksi.

v. 1991 jäseneksi Sotilaskotiyhdistykseen.

Eeva Ukonmaanaho

Tarjoilujaostosta kaikki alkoi, Hiukkavaa-

arjessa ja juhlassa, kuin Heinuvaaran leirikotikin. Varusmieskoulutuksen loputtua

ran Sotilaskodissa tiskivuoroilla.

leipomotoiminta siirtyi Oulussa sisarten

Eevan

hoitoon, ja Aura oli yksi innokkaista siinä

Eeva toimi siviilityössään kudonnan-

sisartoiminta laajeni pian myös LSK- ja

mukana. Myös käsityöjaosto löysi hänestä

neuvojana. Helmi Hulkkonen - innokas

leipomojaostoihin.

tekijän.

sotilaskotisisar - kävi kutomassa hänen

myös käsityöjaoston vetäjänä. Eevan pol-

Vuosia hän toimi

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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...jatkoa edelliseltä sivulta

kupyörä rullasi yhtä keveästi Hiukkavaaraan kuin lähemmäksi Kasarmin kotiin.
Yhteistyö palkatun henkilöstön kanssa
oli sujuvaa.

Varsinainen lottovoitto yh-

distykselle oli ystävysten, Eevan ja Sylvin
aikaansaama leipomotoiminnan herätys

toimesta hoituivat niin maastokeikat kuin

nimenomaan Rovaniemen Sotilaskotiyh-

Sarriojärvellä. Aikanaan yhdistys oli kus-

juhlamusisoinnit. Kainuun rajajääkäri-

distykseen.

tannussyistä luopunut palkatun leipomo-

komppanian alokkaille lahjoitetut Sotilaan

henkilökunnan käytöstä leireillä, ja muuta-

virsikirjat ja varusmiehille järjestettävät

Heti aluksi hän matkusti viikoksi Oulus-

man vuoden ajan munkit oli ostettu joko

joulukahvit torttuineen hoituivat monesti

ta

Heinuvaaran leirikodista tai yksityiseltä

Marian ja ystäviensä toimesta.

asusti kaverin asunnossa - ja teki joka

leipomolta. ”Munkkimaisterit” saivat an-

Tänä päivänä Länsi-Suomen merivartios-

päivä

sioistaan myöhemmin myös Ritarimaljan

tossa vanhempana merivartijana toimiva

laskodissa.

Sotilaskotiliiton

Maria kertookin, että on saanut myös

aikana Iina koki saaneensa melko hy-

Eeva on laskenut, että hänelle on kertynyt

ammattinsa sotilaskodin kautta. Rajan

vän

kaikkiaan 500 leiripäivää. Siinä on ehtinyt

keikoilla kun henkilökunnalla oli tapana

ja

syntyä munkki poikineen.

houkutella alikersanttina vapaaehtoisen

Sittemmin

asepalveluksensa päättänyttä nuorta nais-

kotipaikkansa

Yhä tänä päivänä Eeva vetää leipomo-

ta hakeutumaan heille töihin. Ja niinhän

yhdistykseen

jaostoa - ja munkkeja syntyy, mutta aikaa

siinä sitten kävi.

sin

Vaativa vuorotyö sallii kuitenkin mieluisan

Ahkerasti

harrastuksen.

listunut

huomionosoituksena.

pohjoiseen

varuskuntakaupunkiin,

työvuoroja
Tuon

Someroharjun
ensimmäisen

perehdytyksen
sisarten

yhteisöllisyyteen.

rekisteröityi
Oulun

ja

Maijanlammella

viikon

sotilaskoti-työhön

väliseen
Iina

Soti-

myös

Sotilaskoti-

kävi

peruskurs-

samana

syksynä.

jaksavaiselta sisarelta löytyy myös käsityöjaostolle ja tarvittaessa moneen muuhun.

Maria Vesterinen

Maria toimii nykyisin mm

erilaisiin
Iina

kokee

tehtäviin
tähän

osal-

mennes-

yhdistyksen hallituksessa ja käsityöjaos-

sä

ton vetäjänä – ja yhä ilmeisesti meidän

LSK-keikat viime talven ilmavoimien so-

Vasta 18-vuotias Maria liittyi Sotilaskoti-

vanhempien sisarten silmissä ”nuore-

taharjoituksessa Pudasjärvellä ja Oulun-

yhdistyksen jäseneksi v. 1995.

na”.

salossa.

Naapurin mummokin oli sotilaskotisisar, mutta varsinaisen kipinän Maria sai

vaikuttavimmiksi

tapahtumiksi

Tuorein työkeikka puolestaan

oli kesällä veteraanien liittokokouksessa.

Iina Tuomela

ollessaan hakeutumassa naisten vapaaeh-

Nuori Iina sanoo sotilaskotityön olevan

toiseen asepalvelukseen – vihreät sisaret

Vuonna 2012 Iinan aviomies – silloinen

”mahtavaa”, nykyään melko harvinaista

olivat siinäkin tilaisuudessa mukana

poikaystävä – suoritti varusmiespalve-

vapaaehtoistyötä, jossa hänen mielestään

munkkeineen ja omine esitteineen.

lustaan Rovaniemellä.

Valatilaisuuden

ovat arvot ja asenteet kohdallaan. Hän ko-

kahvittelun yhteydessä paikalliset sotilas-

kee sen tervetulleeksi vastapainoksi opis-

Ilolla yhdistyksessä otettiin vastaan nuori

kotisisaret kertoivat vapaaehtoisesta so-

kelulle ja musiikkiharrastukselle.

nainen, joka nopeasti tarttui tehtävään

tilaskotityöstä ja siitä, kuinka mukaan voi

kuin tehtävään. Hän myös houkutteli toi-

tulla.

mintaan kavereitaan, ja näin yhdistyksessä
oli pian näppärä joukko nuoria, joiden

”Tähän iloiseen ja avuliaaseen joukkoon
minäkin haluan kuulua – ja palvella maail-

Kesällä 2012 Iina sitten liittyi jäseneksi

man kärsivällisimpiä asiakkaita!”
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Teksti: Jarkko Vimpari
Kuva: Sami Mattila

Esko Keräselle
Suomen Leijonan ansioristi

Pitkän hakemusprosessin jälkeen posti toi toukokuussa ilo-uutisen: Esko Keränen palkitaan
lippujuhlapäivänä Suomen Leijonan ansioristillä. Tämä huomionosoitus ei olisi voinut mennä
ainakaan yhtään oikeammalle henkilölle, sen verran pitkän ja ansioituneen uran Esko on tehnyt
niin vapaa-ehtoisen maanpuolustuksen, riistansuojelun kuin ansiotöidenkin saralla.
Tämä ansioristi olisi toki voitu luovuttaa

Pohjois-Pohjanmaata laajemminkin. Nyt

juhlavammissakin puitteissa, mutta joten-

juhlapäivänään Esko ei sentään osallistu-

kin tuntui luontevammalta ojentaa kun-

nut tälle 25km mittaiselle marssille, vaan

niamerkki siten, miten se on ansaittukin:

saunamajurin roolissa keskittyi takaamaan

Kentällä. Tyrnävällä pidettiin 14.6 lyhyt

vajaan kymmenen hengen marssijoukolle

marssitapahtuma, joka päättyi Tyrnävän

leppoisat löylyt mökin saunassa – pieni,

reserviläisten mökille Suutarinjärvelle. Sa-

mutta äärimmäisen tärkeä osa onnistunut-

maista mökkiä Esko on pitänyt tukikohtana,

ta harjoitusta sekin.

kun aloitti rakentamaan silloin vielä lapsenkengissä ollutta vapaa-ehtoista maan-

Onnittelut Eskolle Tyrnävän reserviläisten,

puolustustyötä. Näistä lukuisista erilaisis-

Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirin sekä

ta harjoituksista muodostui aikaa myöten

koko maanpuolustusväen puolesta! Sinä

Tyrnävän malli, joka on sittemmin ollut

olet varmasti ansiomerkkisi ansainnut!

perustana nykymuotoisen MPK:n syntymiselle. Ei siis ihan syyttä suotta kehuta, että
Eskon kädenjälki näkyy paljon Tyrnävää ja

Sir Esko ja juuri luovutettu Suomen
Leijonan ansioristi

Lyhennelmä Esko Keräsen ansioluettelosta:
-Yrittäjänä n. 30 vuotta Ruotsissa ja Suomessa
-Liittynyt Tyrnävän reserviläisiin v. 1966, johtokunnassa yli 25 vuotta, kunniapuheenjohtaja
-Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirin hallituksessa 9 vuotta, joista suurin osa puheenjohtajistossa
-MPK:n Tyrnävän paikallisosaston perustajajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja sekä päällikkö
-MPK:n Pohjois-Pohjanmaan piirin johtoryhmässä 14 vuotta
-Satoja maanpuolustukseen liittyviä kursseja niin osallistujana kuin kurssin johtajanakin. Joukossa mm.
valtakunnallinen maanpuolustuskurssi ja Oulun läänin valmiuskurssi
-Lukuisia pitkäaikaisia luottamustehtäviä mm. erilaisissa riista-, veteraani- ja yrittäjäjärjestöissä
-Noin 40 erilaista mitalia tai ansiomerkkiä
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Pohjois-Suomen Kiltapiirin

kuulumisia
Teksti ja valokuvat: Seppo Suhonen

Kesä 2014 on ollut kiltapiirin killoissa varsin toimeliasta aikaa. Aktiivisimmin ovat
toimineet Oulun Sotilaspoliisikilta ja Pohjan Pioneerikilta. Sotilaspoliisikilta on järjestänyt useita koulutuksia reserviläisille
kesän ja kevään aikana MPK:n kursseina.
Samoin Pioneerikilta on toteuttanut monta koulutustapahtumaa MPK:n kursseina,
muun muassa killan toimesta on rakennettu 3 siltaa. Pioneerikilta toteutti myös tänäkin vuonna killan perhepäivän Hiukkavaarassa. Näin halutaan tuoda perheenjäsenet
tutuiksi keskenään ja samalla tutustuvat
killan jäseniin ja toimintaan. Perhepäivään
sisältyi myös kodin turvallisuuteen liittyvää koulutusta, jonka Janne Kalinainen
toteutti sammutuskoulutuksena. Sammutuskoulutukseen saattoivat osallistua per-

järjestöistä kiltalaiset olivat aktiivisimmin

Prikaatin Killasta, Pohjanlahden Laivaston-

heen pienimmätkin.

mukana. Valittavia kävelyreittejä oli useita,

killasta ja Pohjan Pioneerikillasta. Oulun

0,5 km, 1,3 km, 3,4 km, 5.5 km ja 10 km.

Sotilaskotiyhdistys oli suurella joukolla

oli

Jokainen sai suorittaa itselleen ja kunnol-

myös mukana.

30.8.järjestetty Piispansauvakävely 2014.

leen sopivat reitin. Reitin varrella oli Oulun

Oulun Hiippakunnan piispa Samuel Salmi

seudun Marttojen järjestämiä mehuasemia

oli haastanut maanpuolustusjärjestöt lii-

ja maalissa oli tarjolla nokipannukahvit. Ta-

kuntatapahtumaan mukaan. Tapahtumaan

pahtuman alku- ja loppuseremoniat juonsi

Pohjan Pioneerikilta toimi tänä vuonna

osallistui noin 500 henkilöä. Liikuntata-

Pekka Asikainen Pohjan Pioneerikillasta.

järjestelyvastuussa

pahtumaan haastetuista maanpuolustus-

Mukana tunnistettavasti oli jäseniä Pohjan

Pioneeriaselajin Liiton pääkoulutustapah-

Isona

massaliikuntatapahtumana

Kipinän järjestelyvastuu

valtakunnallisessa
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Piispansauvakävelytapahtuman
maalissa nokipannu kahvit, keskellä
piispa Samuel Salmi ja oikeassa reunassa
Väinö Heikkala Pohjan Pioneerikillasta

Pohjan Pioneerikilta ahkeroi tämän
kesän aikana kolme siltaa. Ensimmäinen
toteutus oli varasiltakalustosta (Bailey)
noin 51 metriä pitkä kevyenliikenteen
väylälle koottu silta. Pohjois-Pohjanmaan ELY oli sillan kokoamisen
rakennuttajana ja rahoittajana sekä
sillan kokoamistyön tilaajana, Destia
Pioneerikillan perhepäivän sammutuskoulutus, Lucas 4v. sammutuspuuhissa
Janne Kalinaisen opastuksella

tumassa Pioneeri- ja suojelujotoksessa,

joka järjestää tällaista oman aselajin reser-

oli pääurakoitsijana, Limingan kunta

viläisille suunnattua koulutustapahtumaa.

käyttäjänä ja yhtenä rahoittajana sekä

Koulutustapahtumasta saatu palaute oli

Pohjan Pioneerikilta / MPK:n Poh-

hyvä, siinä kiitettiin jotoksen antamaa hy-

jois-Pohjanmaan KOTU-yksikkö toteutti

vää koulutuksellista antia ja monipuolista

kokoamistyön pioneereille suunnattuna

sisältöä.

sillanrakennuskurssina. Kurssi toteutet-

joka oli nimeltään Kipinä 2014. Koulutustapahtuma toteutettiin 26.-27.7.2014
Kajaanissa Pohjan Pioneeripataljoonan/
Kainuun Prikaatin tukemana. Koulutustapahtuma toteutettiin Puolustusvoimien
VEH harjoituksena. Pioneeriaselajin Liitto
ry:n vuosittain järjestämä jotos toteutetaan eri pioneerijoukko-osastoissa kiertävässä järjestyksessä. Käytännön toteutuksesta vastaa aina paikallinen pioneerikilta.
Seuraava jotos 2015 toteutetaan Säkylässä Porin Prikaatin tukemana. Tässä Kajaanissa toteutetussa jotoksessa oli noin 100
pioneeri- tai suojelukoulutettuja reserviläisiä eri puolilta Suomea, joista 35 toimi
rasteilla koulutustehtävissä. Koulutustapahtuman reserviläisjohtajana toimi Janne
Kalinainen Pohjan Pioneerikillasta. Pioneeriaselaji on tietääkseni ainoa aselaji,

Piispa Samuel Salmi tervehtii kävelytapahtuman runsasta osallistuja joukkoa, Riikka
Moilanen tulkkaa viittomakielellä

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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tiin Tupoksen yhtenäiskoulun kentällä 26.29.6.2014. Koottu kalustosilta kuljetettiin
lavetilla ja nostettiin autonostureilla varsinaiselle sijaintipaikalleen Temmes-joen yli
vasta rakennetulla kevyenliikenteen väylällä. Kurssilaiset tukeutuivat majoituksessa viereisen koulun tarjoamiin palveluihin.
Muonituksesta huolehti koululla järjestetty joukkomuonituskurssi. Joukkomuonituskurssi palvelee kunnan poikkeusolojen
valmiutta ja kurssilaiset olivat Limingan
kunnan henkilöstöä. Mukana sillanrakennuskurssilla oli 26 reserviläistä ja kahdeksan pioneeri varusmiestä POHPIONP/
KAIPR:sta. Kurssin johtajana toimi Markku
Liimatainen Pohjan Pioneerikillasta ja varusmiesosaston johtajana luutnantti Jaana

Varasiltakalustosta kootut siltalohkot paikoillaan Limingassa Temmesjoen yli

Korhonen Kainuun Prikaatista.

Kaksi puusiltaa
Pioneerikilta rakensi 8.-10.8.2014 viikonloppuna kaksi puusiltaa MPK:n kursseina,
toisen Kuusamoon Anger- järven maastoon rajavyöhykkeellä Kainuun Rajavartioston partioreitille ja toisen Lumijoen
kunnalle Ukuranperän urheilualueelle
hiihtoladun sillaksi. Kuusamon siltakurssin johtajana toimi Ari Oikarainen ja
Lumijoella Jari Korhonen, molemmat Pohjan Pioneerikillasta. Molemmat puusillat
on suunnitellut DI Jukka Leskelä Pohjan
Pioneerikillasta. Kuusamon siltakurssilla oli 11 reserviläistä ja Lumijoella 15
reserviläistä. Kuusamon silta valmistui
Moniherätepanoksen esittely ja koulutusrasti Pioneeri- ja suojelujotoksella
Kuva: Iikka Ellilä

lauantai-iltana ja se luovutettiin mönkijällä suoritetun testiajon jälkeen Rajavar-
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tiostolle. Lumijoen hiihtostadionille tehty

kurssina monen aselajikillan yhteistyö-

latusilta jäi varsinaisen siltakurssin ajalta

nä ja koulutustapahtuma muodostuu

hieman kesken, mm. lauantaisen ukkos-

seitsemästä koulutusrastista. Pohjanpar-

kuuron ja rankan saderyöpyn viivyttäessä

tioon voivat osallistua kaikki reserviläiset

rakennustöitä. Sillan loppuun saattavat

puolustus- tai koulutushaarasta riippu-

kannen naulauksen ja kaiteiden osalta

matta. Monipuoliset rastien aiheet ovat

paikalliset reserviläiset elo-syyskuun ai-

eri aselajien koulutusta, mukana uutta

kana. Samoin viimeistellään molemmissa

tekniikkaa ja uuden taistelutavan mukai-

päissä maavallit.

sia rastitehtäviä sekä tietysti ammuntaa
reserviläiskiväärillä ja pistoolilla. Ilmoit-

Pohjois-Suomen Kiltapiirillä on vielä yksi

tautuminen tapahtuu MPK:n järjestelmän

iso koulutustapahtuma tälle syksylle,

kautta. Tervetuloa Pohjanpartioon!

Pohjanpartio 4.-5.10.2014 Hiukkavaarassa. Koulutustapahtuma toteutetaan MPK:n
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Teksti ja kuvat: Sampo Puoskari

Ennätyksellinen Vänrikkipäivä
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin viides Vänrikkipäivä
houkutteli mukaan ennätysmäärän osallistujia. Paikalle Hiukkavaaraan saapui muutamasta
peruutuksesta huolimatta peräti
57 vänrikkiä.

Myönteisen osallistujamäärän vuoksi tapahtuman aloitus ja lopetus siirrettiin
MPK:n Paviljongilta esikunnan Pohjansaliin, jossa myös oli aamun ensimmäinen
aktiviteetti, eli majuri Juha Taskisen esitys
uudistetusta taistelutavasta ja paikallispataljoonan toiminnasta.

Ammunta houkutteli
Varsinaiset toimintarastit toteutettiin jälleen ampumaradalla ja Paviljongin maastossa. Vänrikit saivat ampua sekä pistoolilla
että rynnäkkökiväärillä. Pistooliammunta
olikin houkutellut paikalle joukon ainoan
naispuolisen vänrikin, Saara Martinin. Hänelle jäi päivästä hyvä tuntuma, sillä mukana oli vanhoja tuttuja ja harjoitus toimi

Tulen tekeminen ja veden kiehauttaminen pakissa vaati ryhmätyötä. Yksilösuoritusten rinnalla ryhmätehtävä sai kiitosta
osallistujilta.
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mukavana muistinvirkistäjänä sotilaan pe-

rastilla testattiin sotilastietoja sekä tutus-

mutta onneksi mukaan saatiin lyhyellä va-

rustaitoihin.

tuttiin uudenlaiseen puristussiteeseen.

roitusajalla riittävästi väkeä. Sää oli ajan-

Sen jälkeen oli vuorossa tulen teko ja ve-

kohta huomioiden hyvä, ja sotilaskotikin

Pistooliammuntaa toivottiin lisää, sillä lä-

den kiehauttaminen pakissa puoliryhmit-

saattoi hoitaa myyntinsä ulkona.

hes puolet osallistujista saivat tuntumaa

täin. Voittajajoukkueen aika, hiukan alle

9 mm aseeseen ensi kertaa Vänrikkipäi-

kuusi minuuttia, oli kirkkaasti ykkönen.

vässä. Rynnäkkökivääriammunta ei sekään

Vänrikkipäivän

järjestelyistä

vastasivat

piirin ohella Oulun Reserviupseerikerho,

ollut aivan tavallinen, sillä kääntyviin tau-

Vänrikkipäivän

luihin ammuttiin seisaaltaan 50 metristä.

vaikuttivat varmasti Pohjois-Pohjanmaan

jois-Pohjanmaan Aluetoimisto ja MPK.

Aluetoimiston lähettämät kutsut. Tapahtu-

Kurssin johtajana toimi Petteri Närä Oru-

masta myönnettiin osallistujille korvaava

kista.

Tarkkuutta ja tulentekoa

ennätysosallistumiseen

Kempeleen

Reserviupseerikerho,

Poh-

kertausharjoitusvuorokausi. Myös tarvittaMuita rasteja olivat tiedustelu, jossa piti

vat aseet saatiin puolustusvoimilta. Lisäksi

siirtymätaipaleen aikana havaita reitin var-

muu yhteystyökin sujui erinomaisesti.

teen asetellut esineet, sekä käsikranaatin
heitto, jossa tarkkuus ratkaisi. Viimeisellä

Kouluttajapulasta kärsittiin tälläkin kertaa,

Saara Martin harjoittelemassa
pistooliammuntaa

Kokonaiskisan voittajaksi vajaan
viiden pisteen erolla selviytyi Ville Welling. Palkinnot luovuttivat Petteri Närä
ja Sampo Puoskari. Oikealla seremoniaa
seuraa ensiavusta vastannut Sari Rinne.
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Teksti: Sampo Mattila
Kuvat: Matti Kuonanoja

RUL mestaruuskilpailut

Kajaanissa

Eräällä pienellä porukalla heräsi ajatus, että koska RUL mestaruuskilpailut järjestetään tänä vuonna
kohtuullisen likietuisessa paikassa Oulusta katsoen, niin saataisiinko ORUKin jäsenistä mitenkään pistoolilajeihin joukkuetta kasaan. Ajatus jäi hautumaan.
Tarpeeksi hauduttuaan ajatus pulpahti
uudestaan pintaan ja muutamien sähköpostien ja puhelinsoittojen jälkeen alkoi
vaikuttaa siltä, että pistoolilajeihin saataisiin joukkueellinen Kajaaniin lähtijöitä
mukaan.
Kun oltiin päästy tähän vaiheeseen, niin
ajatus vyöryi entistä suuremmaksi. Saataisiinko jopa joukkue kaikkiin lajeihin, jolloin voitaisiin kilpailla yleismestaruudesta
– jos ei aivan kirkkaammista, niin ainakin
himmeämmistä mitaleista. Kun suostuttelutaitoja oli hieman viritelty pistoolijoukkueen kasaan saamiseksi, niin yllättäen
pitkien aseiden ampujien löytäminen ja
suostuttelu kävi melkoisen helposti. Ainakin suhteellisen helposti.
Niinpä 6. heinäkuuta piirinmestaruuskilpailussa ORUKin ampujia oli pistooli- ja

Joukkue koostui seitsemästä ampujasta,

gelmana oli, ettei kilpailukykyisiä pie-

pienoiskiväärilajeissa jo viisi ja yhteen-

jotka kaikki kuuluvat ORUKiin.

noiskivääreitä

sä kilpailusuorituksia tuli 13 neljässä eri
lajissa. Seuraavana päivänä ilmoitettiin

eikä

kenttäammunnassa

käytettäviä vakiokivääreitä ollut ampujilla

Harjoittelu alkaa

ollenkaan hallussa. Lisäksi RA-7 ammunnan säännöt ahtaasti tulkiten rajasivat val-

Pohjois-Pohjanmaan joukkue mestaruuskilpailuihin. Jokaiseen seitsemään lajiin

Nyt alkoi kova treenaaminen pistoolien

taosan kilpailukykyisimmästä kiväärikalus-

ilmoitettiin täysi neljän hengen joukkue.

osalta, mutta pitkien aseiden kanssa on-

tosta pois.
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Kun hätä on suurin, on apukin lähellä. Täl-

johtajan Petteri Närän liipasinsormi oli

pailut. Puitteet Puolustusvoimien radalla

lä kertaa avuksi saapui Jyrki Mänttäri, joka

ylirasittunut intensiivisestä harjoittelusta.

olivat todella hienot ja kisat saimme am-

suostui kalustamaan pienoiskiväärit koko

Lääkäri määräsi täydelliseen lepoon. Eipä

muttua kunnialla läpi. Saavutimme jouk-

joukkueelle. Tästä suuri kiitos Jyrkille. Kävi

silti, ei sormi olisi edes mahtunut liipasin-

kueellamme tavoitteen, mitä lähdimme

vielä niin, että aikataulujen vuoksi jouk-

kaaren sisälle. Onneksi jo samana päivänä

hakemaan, eli yleismestaruuden pronssin.

kueessa ampui kahta pienoiskiväärilajia

saimme Petterin tilalle Sami Mattilan mu-

Tämän lisäksi tuomisia oli kaksi henkilö-

yhteensä viisi ampujaa. Jyrkiltä löytyi on-

kaan joukkueeseen.

kohtaista ja neljä joukkuemitalia sekä Ahti

neksi vielä yksi ase lainaan. Kiitos myös

Lukkariselta sääntöjen vastaisella tuomari-

OMASin kiväärijaokselle ratalaitteiden ja

Tällaisten valmistelujen kanssa kävimme

pelillä viety pienoiskiväärikulta H-70 sar-

maalinauhojen lainasta sekä mahdollisuu-

Kajaanissa 16.–17.8.2014 ampumassa kil-

jassa.

desta harjoitella 50m radalla.
Kenttäammuntaan ei löytynyt kilpailukykyistä asetta laisinkaan. Vakiokiväärin harrastuneisuus on ilmeisesti laskusuunnassa. Joukkue päätti ampua kilpailun M/39
perinnekivääreillä.

RK-7

ammunnassa

joukkue luotti Sako M92:een, joita löytyi
kerholta ja ampujilta itseltään sekä lainaksi Kempeleen reserviläisiltä. Paikan päällä
kävi ilmi, että aseiden sääntötulkinta olikin mallia ’hyvin väljä’, ja vaikka minkälaisia aseita ja näiden muutoksia oli tulkittu
sääntöjen mukaisiksi.

Viime hetken vaihto

Pohjois-Pohjanmaan joukkueessa ampuivat
seuraavat ORUK jäsenet:
Tihinen Esko

pienoispistooli, isopistooli, pistooli pika

Salmenkaita Seppo

pienoispistooli, isopistooli

Kuonanoja Matti

pienoispistooli, isopistooli pistooli pika

Vuolteenaho Ari

kenttäammunta, RA-7, pienoiskiv makuu, pienoiskiv 3x20

Mattila Sami
Kilpailua edeltävät pari viikkoa vierähtivät

RA-7, pienoiskiv makuu, pistooli pika

hyvin aktiivisen harjoittelun merkeissä. Lä-

Saarela Tomi

hes koko joukkue harjoitteli Hiukkavaaran
radoilla päivittäin. Useimmilla ampujilla
oli ammuttavana kolmesta neljään lajia,
jotka varsinkin pitkien aseiden osalta olivat useimmille meistä lajeina täysin uusia.
Tässä vaiheessa kaikki näytti vielä kuitenkin verrattain lupaavalta.
Noin viikko ennen kilpailua tuli kuitenkin
kauhistuttava tieto: Kerhomme puheen-

kenttäammunta, RA-7, pienoiskiv makuu, pienoiskiv 3x20

Lukkarinen Ahti

kenttäammunta, RA-7, pienoiskiv makuu, pienoiskiv 3x20

Mattila Sampo

pienoispistooli, isopistooli, kenttäammunta, pienoiskiv makuu,
pistooli pika
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Nyt voi jo ottaa rennosti!

Sotaveteraanien Viihteellinen
Rosvopaistitapahtuma Ylivieskassa
Teksti: Jouko Liikanen

”Kyllä siinä Paavolan paikkeilla tuumattiin, että jättääkö ne meille paistin kipenettäkään, kun siinä pikiporukan savussa
ootettiin etteenpäin pääsyä.”, kuvaili eräs
iiläinen veteraani tulomatkan tietyömaan
koettelemuksia Ylivieskaan saavuttaessa.
No, toki veljille jätettiin, ja hieman ylikin
taisi jäädä sitä jo Veikko Huovisen Lampaansyöjistä tuttua, legendaarisen maineen saanutta rosvopaistia, jonka valmistamisen Finnairin lentävän henkilöstön
kapteenit ja purserit olivat aloittaneet jo
edellisenä päivänä.
Rosvopaistitapahtuma ei ole mikään ryppyotsainen eikä yltiövakava tilaisuus, vaan

Oululaisten sotilaskotisisarten raskas kahvinhei…, siis kahvinkeitin asemissa
urheiluhallin päädyssä.

kaikki paikallaolijat nauttivat sen keveästä
ja hauskasta ohjelmasta. Toki tilaisuuden

”Ai sinäkin olet lähtenyt tänne!”

alussa muistettiin kenttärovasti Jouni Kar-

sotilasläänin ja Oulun Sotilaskotisisarten
ja –veljien, Finnairin lentävän henkilöstön,

visen johdolla keskuudestamme viimei-

Tapahtuman välittömän luonteen aisti heti

KaiPr:n varusmiesten ja Ylivieskan Lions

seen iltahuutoon poistuneita veteraaneja.

ensimmäisten kutsuttujen saapuessa pai-

Clubin naisten edustajat.

Moni sota-ajan kauheudet taisteluissa ja

kalle. Iloinen puheensorina täytti liikunta-

arjen puutteen ja huolen kotirintamalla

keskuksen eteisaulan, ihmiset halailivat

Kahvilla ja munkeilla aloitettiin, nautittiin

kokenut seniori tai sotaorpo kertoikin, että

toisiaan ja kyselivät kuulumisia.

Paikal-

laulusta ja soitosta, kuunneltiin toinen

nyt on mukava nauttia kaikesta hyvästä il-

le kertyikin yli 900 henkeä avustajineen

toistaan taitavampia esiintyjiä, lyhyitä pu-

man huolia, kun ”elon ja ilon päiviä vielä

Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan veteraani-

heitakin – ja nostettiin malja Isänmaalle. Ti-

saa kokea”!

järjestöistä ja Sotaorpojen yhdistyksistä.

laisuuden juontaja, Finnairin purseri Kalevi

Lisäksi paikalla avustivat Pohjois-Suomen

Rönnqvist juonsi saumattomasti putkeen
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myös arpajaiset ja palkitsemiset, joitten
kohteena olivat vanhin (102 v.) osallistuja
ja sota-aikana naimisiin menneet pariskunnat, joita paikalle oli saapunut puolenkymmentä paria.

”Onpa hyvvää, saiskohan tätä
kotipakettiin?”
Tapahtuman nimen mukaista pääasiaa, eli
rosvopaistia, päästiin nauttimaan koneellisesti tapahtuneen paistohaudan avaamisen jälkeen. Kyllä siinä kaivinkonetta tarvittiin, kun n. 2,5x6 metrin auma avattiin, ja
sotilaat kiikuttivat folioissa kypsyneet lampaanpaistit (n. 250 kg) Finnairin ”paistinkääntäjien” leikeltäviksi. Aikamoinen hyörinä kävi annosten kasaamisessa lautasille,

Kainuun Prikaatin viestimiehet kertoivat, että komennus avustajiksi Rosvopaistitapahtumaan oli heille mieluisa kokemus. Pojat ja tytöt hoitivatkin kunnialla heille
määrätyn tehtävän.

jotka Finnairin tyylikkäät purserit, aina niin
avuliaat sotilaskotisisaret ja reippaat varusnaiset ja -miehet kantoivat salin puolelle täysiin pöytiin. Ruoka sai runsaasti kiitosta, ja merkillepantavaa oli, että lautaset
syötiin tyhjiksi. Sodan ja puutteen nähneet
ihmiset eivät heitä ruokaa roskikseen!

Kaikki loppuu aikanaan
Kalevi Rönnqvist kertoi, että Puolustusvoimien kanssa on suunniteltu järjestää näitä rosvopaistitapahtumia vuoteen 2017
saakka veteraaneille, jotka vielä jaksavat
osallistua niihin. Moni tapahtuman avustaja on ollut mukana alusta saakka, 23
vuotta. Purseri Nina Yliruikka mm. kertoi,
että joistakin veteraaneista on vuosien
kuluessa tullut kuin perheenjäseniä, joita
on mukava tavata joka vuosi. Sotaveteraaniemme hyväksi tehtävä työ on siis hyvin

Muillakin kuin karavaanareilla on ”pitkiä pöytiä”. Ylivieskan Liikuntakeskuksen suureen
halliin oli katettu pöydät lähes tuhannelle lampaansyöjälle, tosin tässä ollaan vasta
nauttimassa tervetulokahveja ja oululaisten sotilaskotisisarten paistamia ”sotkun”
munkkeja.

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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laaja-alaista ja monipuolista, ulottuen ta-

raanit ja heitä tukeva kotirintama meille lu-

Viestikomppanian varusnaisia ja -miehiä.

loudellisesta tuesta ja kuntoutuksesta aina

nastivat! Maksamme mielellämme tämän

Pois lähtiessään moni silmäpari kohtasi,

tällaisiin keveämpiin ja viihteellisiin ta-

velan heille takaisin.

ja katseista välittyi niin kunnioitus vete-

pahtumiin. Mutta vapaaehtoisia tarvitaan

raaneille kuin arvostus suoraselkäiselle

aina, ilmaiseksi emme ole saaneet mitään,

Veteraanit eivät unohtaneet kiittää paikal-

nuorisomme parhaimmistolle. Moni silmä

emme itsenäisyyttämmekään, jonka vete-

la olleita avustajiaan, Kainuun Prikaatin

kostui.

Oululaiset sotilaskotisisaret, ylivieskalaiset Lions-naiset ja
KaiPr:n varusmiehet touhusivat yhdessä milloin kahvia keittäessään, milloin ruokaa jakaessaan tai kaikissa muissakin
käytännön tehtävissä.

Rintamaveteraaniliiton Oulun piirin puheenjohtaja Onni Toljamo
esitti tilaisuuden loppusanat ja kiitti kaikkia järjestäneitä tahoja
onnistuneesta ja lämminhenkisestä Rosvopaistitapahtumasta.

Laulava lotta, Tuija Saura, ja säestävä Sastamalasta saakka tullut orkesteri saivat yleisön
jopa tanssahtelemaan hetki ennen ruokailua. Vielä se sujuu valssikin virkeimmille juoksuhautojen vyöryttäjille!

Veteraani ja entinen metsätyömies Reino
Peltoniemi Utajärveltä lahjoitti tekemänsä vastan Finnairin purseri Nina Yliruikalle. Kuvasta huokuva lämpö liikkuukin
lähellä saunan lukemia…
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Reserviläisliitto

koulutti Oulussa
Onko Sinut valittu yhdistyksesi johtokuntaan tai hallitukseen? Onko Sinua perehdytetty tehtäviesi hoitamiseen? Tunnetko yhdistyslain tai vaikkapa Reserviläisliiton yhdistyspalvelut? Osaatko käyttää uutta
nettijäsenrekisteriä, ekstranettiä tai rakentaa yhdistykselle internet- sivut osaksi liiton sivuja?
Aluetoimisto kiinnosti
Teksti: Markku Holopainen

esityksen aikana ja erityisesti sen jälkeen.
Pekka oli tosi hepakassa tiedonjanoisten

Aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti

tulituksessa. Täytyy todeta, että itse kunkin

Kimmo Rajala kertoi omaan jäljittelemättö-

olisi syytä perehtyä vielä kerran ainakin

mään tapaansa Puolustusvoimien ajankoh-

lain pääkohtiin. Onneksi jokainen osallis-

Edellä mainittuihin ja moniin muihin luot-

taiset asiat. Erityisesti hän keskittyi kutsun-

tuja saa Pekan alustuksen lakilinkkeineen

tamusmiesjohtoa askarruttaviin kysymyk-

toihin ja palvelukseen astuvien määrään ja

sähköisessä muodossa. Mahtaa kokous-

siin haettiin ja löydettiinkin vastauksia Re-

laatuun. Tilastojen valossa alueemme pal-

käytännöt selkiintyä tulevissa kokouksissa.

serviläisliito järjestämässä ja säännöllisin

velukseen astuvat nuoret miehet ovat erit-

väliajoin toistettavassa koulutustapahtu-

täin kelpoisia ja kunnokkaita suorittamaan

massa, joka jälleen määrävuosien jälkeen

asepalveluksensa. Kimmon esitys herätti

toteutettiin Aleksanterinkadun toiminta-

vilkkaan keskustelu, jonka aikana monet

Reserviläisliitto juhlii ensi vuonna kuu-

huoneistolla.

tilaisuu-

julkisuudessakin esillä olevat väärinkäsi-

si vuosikymmentä kestänyttä taivaltaan

dessa edustivat varapuheenjohtaja Rauno

tykset asettuivat oikeisiin mittasuhteisiin.

näyttävästi. Juhlallisuudet käynnistyvät

Halla-aho ja järjestöpäällikkö Suvi Salo.

Esityksen jälkeen tällainen vanhempikin

Helsingissä 11.4.2015 seppeleenlaskulla

He käsittelivät omissa puheenvuoroissaan

konkari voi nukkua yönsä rauhallisesti.

Hietaniemen sankariristillä. Liiton sääntö-

Vastauksia löytyi

Reserviläisliittoa

varsin perinpohjaisesti Reserviläisliiton
teemoja ja painopistealueita sekä suun-

Reserviläisliitto 60 vuotta

määräinen vuosikokous ja tervehdysten

Johtaminen järjestössä

nitteilla olevaa strategialuonnosta, joka

vastaanotto ovat Hotelli Presidentissä. Varsinaiset 60-vuotisjuhlat järjestetään Baltic

on parhaillaan yhdistyksissä lausunnolla.

Kansalaisfoorumin

koulutussuunnittelija

Prinsess- aluksella, joka on varattu Reser-

Myös Liiton jäsenyhdistyksilleen tarjoa-

Pekka Kinnunen suomensi Yhdistyslain

viläisliiton käyttöön. Reserviläispiirien toi-

mat runsaat ja monipuoliset palvelut tu-

kiemurat kaikille osanottajille ymmärret-

minnanjohtajat testasivat aluksen omien

livat viimeistään nyt tutuiksi tilaisuuden

tävään muotoon. Kysymyksiä ja tarkennuk-

neuvottelupäiviensä yhteydessä 27.-28.8.

osanottajille.

sia sateli ja keskustelu suorastaan lainehti

Arvostelu oli kiittävää kautta linjan.
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Tour de sky
tarjosi silmänruokaa
Suomen Ilmailuliiton vuoden päälentonäytös Tour de Sky järjestettiin Oulunsalon lentoaseman ympäristössä 9.-10.8. Mukana oli ennätysmäärä lentokoneita ja helikoptereita, 68 kappaletta, ja myös näytteilleasettajia, 64 kappaletta. Vaikka sää ei ollutkaan aivan täydellinen, oli ainakin lauantain pääosin
pilvipoutainen taivas erinomainen kuvaamisen kannalta.
Teksti ja kuvat: Sampo Puoskari

Uusia ja vanhoja lentolaitteita kävi kahden
päivän aikana ihastelemassa18 000 ihmistä. Sotilaskoneita paikalla oli 40, ja ne
tulivat Suomesta, Ruotsista, Puolasta, Italiasta, Hollannista, Saksasta, Britanniasta ja
Tanskasta.
Näytöksen ehdoton tähtiesiintyjä oli englantilainen Hawker Hurricane, joka oli
maalattu Suomen Ilmavoimien jatkosodan
aikaiseen väritykseen. Koneen näkeminen
niin kentällä kuin ilmassakin oli monen il-

Yhdessä kuvassa paljon ilmailuhistoriaa: DC-3 lentää matalalla yli North American Texanin ja jatkosodan väreihin maalatun Hawker Hurricanen.

mailu- ja pienoismalliharrastajan unelmien täyttymys.
Konetta lensi kokenut warbirds-lentäjä,
brittiläinen Clive Davidson, jolla ei koneen myöhäisen valmistumisen takia ollut
juurikaan lentotunteja alla ennen lentoa
Suomeen. Koneen omistaja, niin ikään
brittiläinen Phil Lawton, lensi näytöksessä
puolestaan toista silmäteräänsä, entisöityä
North American Texan -koulukonetta.

Rajavartiolaitoksen Agusta Bell 412 ja AW 119 Ke Koala -helikopterit tervehtivät toisiaan ilmassa.
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Hollannin ilmavoimien F-16 ohittaa katsojat suurella kohtauskulmalla hitaasti lentäen. Yhden koneen esitys oli vauhdikas
ja näyttävä.

Italialainen Frecce Tricolori -osastolentoryhmä maalaa taivaalle
Italian lipun värit Aermacchi MB-339 PAN -koneillaan.

Tässä vaiheessa vielä aurinko paistaa, mutta itse näytöksessä
puolalainen MiG-29 joutui tyytymään lyhyeen ohjelmaan ukkosrintaman lähestyessä.

Frecce Tricolorin numero 10 on rullannut onnistuneen esityksen
jälkeen omalle paikalleen.

Italialaiset ilmassa

kesti lähes puoli tuntia. Oman mausteen-

Lentonäytöksen johtaja Perttu Karivalo

sa esitykseen antoi osaston mukana tullut

saattoi syystä olla tyytyväinen tapah-

Näyttävimmästä esiintymisestä vastasi Ita-

kuuluttaja, joka täysin ymmärrettävällä

tumaan. Kyseessä oli yksi suurimmista

lian ilmavoimien osastotaitolentoryhmä

vaikkakin murteellisella suomellaan se-

Suomessa järjestetyistä lentonäytöksis-

Frecce Tricolori, jonka tarkkaa lentämistä

losti näytöksen kulkua italialaisten mu-

tä, joka toki näkyi esimerkiksi liikenteen

oli nautinto seurata. Osaston esiintymi-

siikkikappaleiden välissä. Ryhmän edelli-

ajoittaisena ruuhkautumisena ennen ja

nen ei olut vain pikainen kääntyminen

sestä Suomen-vierailusta oli kulunut jo 20

jälkeen aukioloaikojen.

taivaalla, vaan kymmenen koneen esitys

vuotta.
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Piirikierrokset

jatkuivat
Teksti: Markku Holopainen
Kuvat: Sampo Puoskari

Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti avasi syyskautensa 15.-16.8.
vierailemalla Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piireissä. Keikalla olivat mukana
myös Liiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen ja liiton toinen varapuheenjohtaja
Sampo Puoskari sekä piirien toiminnanjohtaja Markku Holopainen.

Tiivis ohjelma
Vierailu alkoi upseeripalaverilla Toimintahuoneiston tiloissa Aleksanterinkadulla,
missä Mikko Halkilahti kertoi Reserviupseeriliiton ajankohtaiskuulumiset. Ennen
siirtymistä Hiukkavaaraan Mikko Halkilahdelle luovutettiin piirien hopeinen ansiomitali ja samalla muistettiin toiminnanjohtaja Janne Kososta asiaan kuuluvin menoin
hänen alkukesästä olleen merkkipäivänsä

RUL:n puheenjohtaja Mikko Halkilahti kertoi liiton kuulumiset yhdistysten edustajille.

johdosta. Seuraavaksi puheenjohtaja Halkilahti seurueineen vieraili Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen

Pohjois-Suomen

Ampumaradan paviljongilta matka jat-

mäisestä kertausharjoituksesta, ja niinpä

piiripäällikön Timo Kesäläisen pakeilla.

kui

Aluetoimiston

vierailijoille tarjoutuikin oiva tilaisuus kuu-

Timo kertoi omassa katsauksessaan Suo-

vieraaksi. Aluetoimiston päällikkö, evers-

lostella avainmiesten tuntoja ihka tuoreel-

men suurimman piirin murheet ja mah-

tiluutnantti Kimmo Rajala oli juuri kotiut-

taan. Omassa katsauksessaan Kimmo Ra-

dollisuudet. Samalla Timo esitteli MPK:n

tamassa upouuden Paikallispataljoonan

jala selvitteli Aluetoimiston uusia kuvioita

toimitilat Hiukkavaarassa.

esikunnan runkohenkilöstöä sen ensim-

erittäin perinpohjaisesti ja havainnollises-

Pohjois-Pohjanmaan
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Kajaanissa tutustuttiin RUL:n ampumamestaruuskilpailuihin. Toiminnanjohtaja Janne Kosonen juttusilla Kainuun Prikaatin komentajan prikaatikenraali Jukka Sonnisen kanssa.

ti. Aluetoimiston tarjoaman lounaan jäl-

Kajaanin kisat

keen vierailla oli hetki aikaa majoittua ja
hengähtää päivän rasituksista.

Kenraalin vieraana

selvisi Kainuun Prikaatin toiminta ja sen
kehittäminen. Puheissaan kenraali painotti

Hyvin nukutun yön jälkeen, aamulla ani

myös hyvin voimakkaasti koulutetun re-

varhain matka jatkui kohden Kajaania, jos-

servin käytön tehostamista Puolustusvoi-

sa pidettiin Reserviupseeriliiton viimeiset

mien eri tehtävissä.

omat ampumamestaruuskisat. Jatkossa kiPäivän ohjelma jatkui kenraali Jorma

saillaan Puolustusvoimien toivomuksesta

Itse kisaan osallistui myös liiton puheen-

Ala-Sankilan Oulun Upseerikerholla pide-

yhdessä Reserviläisliiton kanssa. Kassun-

johtaja Mikko Halkilahti ampumalla RA7-

tyllä vastaanotolla, josta vieraat sujuvasti

kurun ampumaradalla vieraat vastaanot-

ammunnan. Muistona tästä historiallisesta

siirtyivät MilJazz- konserttiin. Konsertin

ti kisojen suojelija ja Kainuun Prikaatin

tilanteesta Aleksanterinkadun toiminta-

jälkeen matkalaisilla oli vielä mahdolli-

komentaja kenraali Jukka Sonninen sekä

huoneistolla Oulussa säilytetään Mikon ki-

suus syventäviin keskusteluihin paikal-

sotilaspastori Penna Parviainen. Kenraa-

sassa ampuman ensimmäisen laukauksen

listen vaikuttajien kanssa Upseerikerhon

lin kanssa käytyjen pitkien ja erittäin an-

hylsyä.

maittavan iltapalan ääressä.

toisien keskustelujen aikana matkalaisille
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Vireää ampumatoimintaa

Pohjois-Pohjanmaalla
Teksti: Sampo Mattila
Kuvat: Matti Kuonanoja

Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirien ampumatoimikunta järjesti kuluvana vuonna Cup-muotoiset
ampumasarjat piirinmestaruuksien selvittämiseksi sekä palvelusammunnassa, perinneaseessa, sovelletussa reserviläisammunnassa (SRA) ja siluetissa. Lisäksi järjestettiin perinteinen Lakeus-Cup, sekä
ammuttiin lisäksi 25m pistoolilajien ja 50m kiväärilajien piirinmestaruuskilpailut.
Lakeus-Cupin osakilpailuissa keskimääräi-

joissa oli koko pitkän kauden ajan keski-

syksynä myöhemmin ilmoitettavaan ai-

nen osallistujamäärä oli 35, mutta koko-

määrin yli 20 ampujaa.

kaan kootusti kaikki samassa tilaisuudessa.

naisuutena suurin määrä ampujia ampui
SRA-Cupin kymmenessä osakilpailussa,

Piirien ampumatoimikunnan mitalin suunCupien palkinnot tullaan jakamaan tänä

nittelu on tätä kirjoitettaessa vielä kesken,
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joten tilaisuuden aika ja paikka täsmen-

kussakin ammuttavassa lajissa erikseen,

raaminen muuttuu tällöin huomattavasti

tyvät vasta, kun jaettavat mitalit on saatu

palvelusase-Cupin järjestäminen pitkät ja

nykyistä vaikeammaksi. Keskusteluja käy-

suunnittelun valmistuttua tilattua. Kierto-

lyhyet aseet eri kerroilla sekä eri cupien

dään ja uskoakseni viimeistään kevääseen

palkinnot sarjojen voittajille on jo Sakari

osakilpailujen

jakamisella

mennessä kunkin sarjan kohdalta on saatu

Rannan aktiivisuuden ansiosta saatu val-

useammalle järjestäjälle ja radalle. Uutena

osakilpailujen paikat ja päivämäärät sovit-

miiksi.

ampumasarjana on ehdotettu pistooli-Cu-

tua, radat varattua ja pistelaskustakin yh-

pia.

teisymmärrys.

Pistelaskun osalta on ehdotettu SRA- ja

Kun oltiin päästy tähän vaiheeseen, niin

Seuraavaksi vuodeksi sarjoissa jatketaan

perinnease-Cupissa

sääntö-

ajatus vyöPohjois-Pohjanmaan joukkue

suurin piirtein nykyisellä mallilla. Pieniä

jä siitä, minkälaisia osakilpailuja ja kuin-

mestaruuskilpailuihin. Jokaiseen seitse-

täsmennyksiä ja muutoksia on kyllä eh-

ka monta kutakin lajia kokonaispisteisiin

mään lajiin ilmoitettiin täysi neljän hengen

dotettu. Näistä mainittakoon esimerkiksi

otetaan huomioon.

joukkue.

perinnease SM-karsinnan järjestäminen

on esitetty, että kokonaistilanteen seu-

järjestelyjen

Pieniä muutoksia
tarkempia

Vasta-argumenttina
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Tuloksia
Kempeleen reserviläisten
ampumamestaruuskilpailut
Kempeleen reserviläisten ampumamestaruuskisat käytiin 3.8.2014 Hiukkavaaran
ampumaradalla. Ruuti oli kuivaa näissä
kisoissa, ja positiivisinta oli nuorten reserviläisten aktiivisuus ja menestyminen.
Kuuman päivän kuuman kisan kruunasivat
kuuma makkara ja kuuma kahvi.
Lajeina olivat reserviläiskivääri ja 9mm pistooli, sarjoina yleinen ja yli 50v.
Kokonaiskilpailun voitti Pertti Ranta yhteistuloksella 177 (96 + 81). Voitto oli jo viides
perättäinen.

TULOKSET
Reserviläiskivääri, yleinen
NIMI, TULOS
Henri Kinnunen, 96
Pertti Ranta, 96
Antti Laisi, 90
Reserviläiskivääri, yli 50v
Aimo Torvinen, 90
Risto Ollakka, 87
Kari Pentti, 81

Pistooli 9mm, yleinen
Mika Hintikka, 85
Pertti Ranta, 81
Sakari Ranta, 76
Pistooli 9mm, yli 50v
Aimo Torvinen, 69
Risto Ollakka, 65
Jari Pakanen, 63
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Teksti: Sami Sainio
Kilpailunjohtaja

Oulun Reserviläiset ry:n
Harjoitusmmuntakilpailun (13092014) tulokset
Yleinen kivääri
(P-P-piirien käytössä olevat Arsenal Sar 1
(7.62x39)

Yleinen pistooli
(P-P-piirien käytössä olevat Walther- ja yhdistyksen CZ75B-sotilaspistoolit)

Pienin kasa 20.0cm Timonen Pekka (73p)
1. Jari Kauppi 89p (26.5cm)
2. Maili Ahola 85p (41.5cm)
3. Tomi Tuorila 85p (32.0cm)
4. Marko Lantto 83p (29.3cm)
5. Antti Tyvelä 82p (25.0cm)
6. Ville Heikkinen 77p (40.0cm)
7. Saana Ruuhinen 75p (44.2cm)
8. Jarmo Raappana 75p (34.3cm)
9. Juha Sarkkinen 75p (33.5cm)
10. Pekka Timonen 73p (20.0cm)
11. Toni Korpikannel 61p (44.0cm)
12. Jari Telekäinen 59p (35.5cm)
13. Sami Salmela 53p (--)
14. Markus Söyrinki 50p (31.0cm)

Pienin kasa 14.4cm Pekka Timonen (97p)
1. Pekka Timonen 97p (14.4cm)
2. Jari Telekäinen 95p (17.8cm)
3. Maili Ahola 89p (19.7cm)
4. Saana Ruuhinen 87p (28.0cm
5. Jari Kauppi 85p (25.8cm)
6. Juha Sarkkinen 85p (38.0cm)
7. Henri Parpala 82p (27.3cm)
8. Sami Salmela 76p (30.0cm
9. Toni Korpikannel 73p (38.2cm)
10. Markus Söyrinki 66p (54.0cm)
11. Antti Tyvelä 65p (19.8cm)
12. Tomi Tuorila 60p (--)
13. Ville Heikkinen 47p (--)

Avoin kivääri (omat aseet vähintään .223)
Pienin kasa Jari Kauppi 8.0cm (100p)
1. Jari Kauppi 100p (8.0cm)
2. Antti Tyvelä 90p (16.7cm)
3. Henri Parpala 90p (21.1cm)
4. Tomi Tuorila 88p (25.3cm)
5. Maili Ahola 82p (41.2cm)
6. Marko Lantto 76p (21.5cm)

Avoin pistooli (omat aseet, vähintään 7.65mmsotilaspistoolit)
Pienin kasa Antti Tyvelä 10.4cm (98p)
1. Antti Tyvelä 98p (10.4cm)
2. Henri Parpala 92p (20.2cm)
3. Tomi Tuorila 90p (22.0cm)
4. Saana Ruuhinen 88p (31.0cm)
5. Jari Telekäinen 88p (28.0cm)
6. Jari Kauppi 86p (37.7cm)
7. Sami Salmela 77p (30.0cm)
8. Markus Söyrinki 60p (--)

Kiertopalkinto parhaalle kokonaissijoitukselle yleinen-luokassa meni Maili Aholalle.
Onnea kaikille kilpailijoille rehdistä kilpailusta ja mukavasta yhdessäolosta hienossa aurinkoisessa syyssäässä.
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Tuloksia

Teksti: Sampo Mattila

Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirien
ampujille menestystä SM-kilpailuissa
Aktiivinen ampumaharrastus on kuluneena vuonna jatkunut Pohjois-Pohjanmaan alueella myös aktiivisena osallistumisena valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin. Tuomisina kilpailuista oli yhteensä 5 henkilökohtaista mitalia sekä lisäksi 11 joukkuemitalia. Seuraavassa lista tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaalle
saaduista SM-mitaleista.
Perinnease Pystykorva SM

RUL ampumamestaruus

2. Maijala Simo

yleismestaruus
3. Pohjois-Pohjanmaa

Joukkue
1. Pohjois-Pohjanmaan Res piiri 1
Perinnease SM
Kivääri 150m kenttä
Joukkue
3. Pohjois-Pohjanmaa 2
Kivääri 150m 3-asento
Joukkue
3. Pohjois-Pohjanmaa 1

Pistooli pika
Joukkue
3. Pohjois-Pohjanmaa

RES ampumamestaruus
Rynnäkkökivääri 6+6+6
1. Jukka Junttila
Palvelusase SM
PA1
2. Väisänen Mika
Joukkue
1. Pohjois-Pohjanmaa I

Kenttäammunta
3. Mattila Sampo
Joukkue
3. Pohjois-Pohjanmaa

PA3
Joukkue
2. Pohjois-Pohjanmaa I

50m kivääri 3x20 ls
Joukkue
2. Pohjois-Pohjanmaa

PA4
Joukkue
. Pohjois-Pohjanmaa I

50m kivääri makuu
H70
3. Lukkarinen Ahti
Joukkue
2. Pohjois-Pohjanmaa
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Teksti: Sami Sainio
Kilpailunjohtaja

Oulun Reserviläiset ry:n
Harjoitusmmuntakilpailun (13092014) tulokset
Yleinen kivääri
(P-P-piirien käytössä olevat Arsenal Sar 1
(7.62x39)

Yleinen pistooli
(P-P-piirien käytössä olevat Walther- ja yhdistyksen CZ75B-sotilaspistoolit)

Pienin kasa 20.0cm Timonen Pekka (73p)
1. Jari Kauppi 89p (26.5cm)
2. Maili Ahola 85p (41.5cm)
3. Tomi Tuorila 85p (32.0cm)
4. Marko Lantto 83p (29.3cm)
5. Antti Tyvelä 82p (25.0cm)
6. Ville Heikkinen 77p (40.0cm)
7. Saana Ruuhinen 75p (44.2cm)
8. Jarmo Raappana 75p (34.3cm)
9. Juha Sarkkinen 75p (33.5cm)
10. Pekka Timonen 73p (20.0cm)
11. Toni Korpikannel 61p (44.0cm)
12. Jari Telekäinen 59p (35.5cm)
13. Sami Salmela 53p (--)
14. Markus Söyrinki 50p (31.0cm)

Pienin kasa 14.4cm Pekka Timonen (97p)
1. Pekka Timonen 97p (14.4cm)
2. Jari Telekäinen 95p (17.8cm)
3. Maili Ahola 89p (19.7cm)
4. Saana Ruuhinen 87p (28.0cm
5. Jari Kauppi 85p (25.8cm)
6. Juha Sarkkinen 85p (38.0cm)
7. Henri Parpala 82p (27.3cm)
8. Sami Salmela 76p (30.0cm
9. Toni Korpikannel 73p (38.2cm)
10. Markus Söyrinki 66p (54.0cm)
11. Antti Tyvelä 65p (19.8cm)
12. Tomi Tuorila 60p (--)
13. Ville Heikkinen 47p (--)

Avoin kivääri (omat aseet vähintään .223)
Pienin kasa Jari Kauppi 8.0cm (100p)
1. Jari Kauppi 100p (8.0cm)
2. Antti Tyvelä 90p (16.7cm)
3. Henri Parpala 90p (21.1cm)
4. Tomi Tuorila 88p (25.3cm)
5. Maili Ahola 82p (41.2cm)
6. Marko Lantto 76p (21.5cm)

Avoin pistooli (omat aseet, vähintään 7.65mmsotilaspistoolit)
Pienin kasa Antti Tyvelä 10.4cm (98p)
1. Antti Tyvelä 98p (10.4cm)
2. Henri Parpala 92p (20.2cm)
3. Tomi Tuorila 90p (22.0cm)
4. Saana Ruuhinen 88p (31.0cm)
5. Jari Telekäinen 88p (28.0cm)
6. Jari Kauppi 86p (37.7cm)
7. Sami Salmela 77p (30.0cm)
8. Markus Söyrinki 60p (--)

Kiertopalkinto parhaalle kokonaissijoitukselle yleinen-luokassa meni Maili Aholalle.
Onnea kaikille kilpailijoille rehdistä kilpailusta ja mukavasta yhdessäolosta hienossa aurinkoisessa syyssäässä.
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Järjestökenttä toimii
KOKOUSKUTSU
Pohjois-Pohjanmaan
Reserviupseeripiiri ry
Reserviläispiiri ry
Syyskokoukset 26.10.2014 klo 11.00 – 15.00 (Muista talviaika!)
Aleksanterinkatu 13A12 4.krs.
Klo
11.00 – 13.00
13.00 – 15.00

Piirihallitusten kokous
Piirien syyskokous.

Kokouksessa käsitellään sääntömääriset asiat.
Piirikokouksen aluksi toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen kertoo
Reserviläisurheiluliiton ajankohtaisista asioista.
Runsaan ja monipuolisen tarjoilun varmistamiseksi ennakkoilmoittautuminen on
välttämätöntä 20.9. klo 16.00. mennessä
markku.holopainen@mail.suomi.net
tai 040 506 4087
Hallitukset
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Kunnossa kaiken ikää
- kenttäkelpoisuuskuntoon
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n (PoPLi) kanssa Kunnossa kaiken ikää - kenttäkelpoisuuskuntoon -kurssin
27.9.2014 - 28.9.2014 Oulussa Hiukkavaaran Paviljongilla osoitteessa Hiukanreitti
225. Kurssi on osa SuomiMies - Kunnossa kaiken ikää -ohjelmaa.
Kurssi sisältää luentoja esimerkiksi ravinnosta, liikunnasta ja liikuntatestauksesta.
Luennoitsijat ovat mm. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:stä, Puolustusvoimista sekä
Reserviläisurheiluliitosta. Tämän lisäksi kurssilla on InBody-kehonkoostumusmittaus
ja kevyttä liikuntaa.
Kurssi on kaikille osallistujille maksuton.
Kullakin osallistujalla toivotaan olevan olosuhteet huomioiva varustus lämmintä
vaatetta sekä tarvittaessa sadevarustus ja olosuhteisiin sopivat jalkineet.
ILMOITTAUDU HETI! Mukaan mahtuu 35 nopeinta.
Tarkemmat kurssitiedot ja ja ilmoittautuminen 24.9.2014 mennessä MPK-Etusivu tai
suoran linkin kautta: Kunnossa kaiken ikää - kenttäkelpoisuuskuntoon,
Oulu, 27.-28.9.2014.
Lisätietoja voi kysyä myös kurssin johtajalta:
Kari Pentti, 040-411 5266,
kari.pentti@suomi.net
TERVETULOA!
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Järjestökenttä toimii
Oulun reserviläiset ry:n
Syyskokous 2014
perjantaina 3.10.2014 klo 18.00
osoitteessa Aleksanterinkatu 13 A 12.
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat.
Tilaisuuden aluksi Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin
piiripäällikkö Timo Kesäläinen
kertoo ajankohtaisista aiheista.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Oulun Reserviläiset ry

Oulun Reserviupseerikerho ry:n
Syyskokous
Hiukkavaarassa Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan Pohjansalissa
keskiviikkona 19.11.2014 klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat ja vieraileva luennoitsija
on Aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Kimmo Rajala.
Luennon aiheena on “Kainuun Prikaati nyt ja vuonna 2015 ja aluetoimiston tärkeimmät tapahtumat 2015”.
Kokouksen yhteydessä kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
-Hallitus-

Pohjanpoika 3/2014

Järjestökenttä toimii
Vihannin Reserviläiset
Yleinen kokous

maanantaina 13.10.2014 klo 18.00
Ukonkantti kirjastotalo Kirkkojärventie 86400 Vihanti.
Sääntömääräiset asiat.

Harjoitusammunnat

tiistaisin klo 18.00 Vihannin ampumarata.

Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry:n
Syyskokous
Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
torstaina 9.10.2014 klo 18 alkaen
Reserviläisjärjestöjen kokoustiloissa Aleksanterinkatu 13 A 12, Oulu.
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määrittämät asiat.
Tervetuloa!
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Eversti evp Heikki Hiltula:

Kesän 1944 torjuntavoitot pysäyttivät
Neuvostoliiton suurhyökkäyksen
Sotilaspoliittinen tausta

ja materiaalista apua ilman liittosuhdetta.

oli perusteena muun muassa:

Suomen poliittisella johdolla oli vain kaksi
Helmikuussa 1944 Suomi aloitti rauhan-

vaihtoehtoa joko antautua Neuvostoliitolle

1) Suomen sisäpoliittinen kehitys näyt-

tunnustelut

suuntaan.

tai solmia liitto Saksan kanssa. Presidentti

ti viittaavan rauhanopposition jatkuvaan

Suomen korkeimmalle johdolle oli selvää,

Ryti otti henkilökohtaisen vastuun ja alle-

kasvuun. Jopa hallitus oli osoittanut rau-

että Saksa häviää sodan ja Neuvostoliitto

kirjoitti sopimuksen Saksan kanssa omissa

hankaipuuta. Maan armeijan tuhoaminen

pystyisi murtamaan Suomen puolustuk-

nimissään. Kesän 1944 torjuntataisteluissa

mahdollistaisi Neuvostoliiton toivoman

sen, jos se keskittäisi tarpeeksi voimia

Saksan apu oli välttämätöntä. Saksan 20.

rauhantilan.

maatamme vastaan. Neuvostoliitto asetti

Vuoristoarmeija vastasi Pohjois-Suomen

rauhalle kuitenkin ankarat ennakkoehdot,

alueesta ja Suomen itärajasta Jäämeren ja

2) Stalin halusi tarkkailla, osoittautuisiko

jotka käytännössä merkitsivät ehdotonta

Uhtuan välillä noin 700 kilometriä pitkäl-

länsivaltojen maihinnousu Ranskaan kesä-

antautumista. Päämääränsä saavuttamis-

lä rintamalla. Saksa lupasi pitää Baltiassa

kuussa 1944 vakavasti tarkoitetuksi ope-

ta Neuvostoliitto vauhditti ilmavoimien-

Narvan linjan niin kauan, kun Suomi taiste-

raatioksi ja siirtäisikö Saksa valiodivisioo-

sa helmikuun 1944 terroripommituksilla,

lee Saksan rinnalla. Viron joutuminen Neu-

niaan länteen.

jotka päättyivät tosiasiassa Suomen ilma-

vostoliiton haltuun olisi merkinnyt maihin-

puolustuksen torjuntavoittoon ja Helsinki

nousun uhkaa Etelä-Suomen rannikolle.

Neuvostoliiton

säästyi tuholta. Kesäkuun 9. päivä 1944

3) Hyökkäys Suomeen suuntaisi Saksan
huomion kauemmas Neuvostoliiton tule-

Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksensä.

Päätöksen Neuvostoliiton suurhyökkäyk-

vasta päähyökkäyssuunnasta, Valko-Venä-

Suomi tarvitsi kesän torjuntavoitot, jotta

sestä Suomen suunnalla teki Stalin Stav-

jältä.

rauha voitiin solmia itsenäisyys säilyttäen.

kassaan todennäköisesti 28.3.1944. Hyökkäyksen toiminta-ajatus oli, että hyökkäys

4) Muurmannin rautatie ja Vienan merel-

Kun Suomi pyrki keväällä 1944 erillisrau-

aloitetaan Kannaksella ja sen saavutettua

le johtava kanavalinja saataisiin käyttöön.

haan, Saksa alkoi vaatia kiivaasti liittoa

Viipurin alkaisi hyökkäys Itä Karjalassa.

Kiertotien, Sorokan-Arkangelin sivuradan

maiden välille. Suomi oli täysin riippu-

Eteneminen jatkuisi kohti Kymijokea. Suo-

kapasiteetti oli vähäinen.

vainen Saksan elintarvike- ja taisteluvä-

men armeija saarrettaisiin ja tuhottaisiin

lineavusta. Kevään kuluessa Saksa välillä

samanaikaisesti Sortavalan ja Käkisalmen

5) Leningradin pohjoispuolella olevat vi-

katkaisi avunsaannin riippuen Suomen

välisellä alueella. Kun saksalaiset siirtäi-

holliset saataisiin pois kaupungin reunalta.

aktiivisuudesta rauhanpyrkimyksissä. Neu-

sivät apuvoimia Lapista etelään, siirtyisi

Alueella olevia joukkoja voitaisiin käyttää

vostoliiton suurhyökkäyksen aikana 22.6.

koko Karjalan rintama hyökkäykseen Le-

Suomen kukistamiseen ja uusia joukkoja

ulkoministeri Ribbentrop saapui Helsinkiin

ningradin rintaman joukkojen jatkaessa

voitaisiin keskittää tehtävään, kun Lenin-

ja ilmoitti Suomen korkeimmalle johdolle,

hyökkäystä Helsinkiin. Suonen valitsemi-

gradin saarto oli murrettu lopullisesti jo

ettei Saksa antaisi Suomelle sotilaallista

selle tuossa vaiheessa hyökkäyskohteeksi

helmikuussa 1944.
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6) Suomen armeijan arveltiin veltostuneen asemasodan aikana. Sitä pidettiin
koulutukseltaan ja aseistukseltaan jälkeen
jäänenä ja Saksan armeijaa heikompana.
Pääteltiin, että suomalaiset voitaisiin lyödä
lyhyessä ajassa

Neuvostojoukkojen hyökkäys
Kesän 1944 Neuvostoliiton hyökkäyksen
ensimmäinen tavoite Suomen rintamalla oli Ilomantsin - Lappeenrannan tasalla. Sotatoimeen oli käytettävissä 450 000
sotilasta, noin 1000 panssarivaunua, yli
11 400 tykkiä sekä kranaatinheitintä ja
1700 lentokonetta.
Hyökkäyksen aloitti Leningradin rintama
Karjalan kannaksella 9.6. Hyökkäysjoukkoihin kuului kaksi armeijaa, 21. Armeija
lännessä ja 23. Armeija idässä. Armeijat
käsittivät yhteensä 21 jalkaväkidivisioonaa, 2 tykistön läpimurtoprikaatia, 4
panssariprikaatia, 8 panssarirykmenttiä ja
8 rynnäkkötykkiprikaatia. Joukkojen vahvuus oli yhteensä 260 000 sotilasta. Panssarivaunuja oli käytössä 620 kappaletta.
Tykkejä ja kranaatinheittimiä oli 7500.
13. Ilma-armeija tuki rintaman hyökkäystä
1000 lentokoneella. Neuvostojoukkojen
voitokas eteneminen päättyi 20.6. Viipurin

Neuvostoliiton joukkojen hyökkäyssuunnat. Harmaalla suorakaiteella on merkitty
suomalaisten torjuntavoittojen taistelupaikat

valtaukseen. Suomalaiset torjuivat ensiksi
hyökkäykset Viipurin luoteispuolella Tien-

aloitti hyökkäyksen 20.6. Maaselän kan-

naatinheitintä. Sivusuunnassa 32. Armei-

haaran alueella. Seuraavaksi hyökkääjä

naksella. Rintaman 7. Armeija hyökkäsi

jassa oli 34 000 sotilasta, 34 panssarivau-

torjuttiin Talin – Ihantalan, Viipurinlahden

21.6. alkaen painopisteessä Aunuksessa. 7.

nua ja 540 tykkiä sekä kranaatinheitintä.

ja Vuosalmen taisteluissa.

Armeijaan kuului 12 jalkaväkidivisioonaa,

Rintamaa tuki 7. Ilma-armeija 700 lentoko-

2 panssariprikaatia ja 3 panssarirykment-

neella. Karjalan rintaman hyökkäys pysäy-

Laatokan itä- ja koillispuolella toimi Kar-

tiä. Armeijassa oli 150 000 sotilasta, 350

tettiin U-aseman eli Nietjärven – Loimolan

jalan rintama, jonka alainen 32. Armeija

panssarivaunua ja 3400 tykkiä sekä kra-

sekä Tolvajärven taisteluissa ja menestyk-
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sekkäällä vastahyökkäyksellä Ilomantsin
suunnalla.
Suurhyökkäyksen alkaessa Karjalan kannaksen suomalaisten joukkojen vahvuus
oli 90 000 sotilasta. Samaan aikaan Maaselän ja Aunuksen joukkojen vahvuus oli
134 000 sotilasta, joista lähes puolet, eli
4 divisioonaa ja 1 prikaati, siirrettiin Karjalan kannakselle kesäkuun aikana. Lisäksi
Sallasta siirrettiin 1 prikaati kannakselle,
jolloin Karjalan kannaksen joukkojen vahvuus nousi 155000
Neuvostoliiton tappiot Suomessa kesällä

Karjalan kansa on jälleen evakkotiellä. Vastikään kuntoon saatetut kodit oli jätettävä
kiireesti ja monet kykenivät pelastamaan omaisuudestaan vain rippeet

1944 olivat arviolta 120000 sotilasta, joista kaatuneita noin 30 000. Suomalaisten
tappiot nousivat 64 000 sotilaaseen. Kaatuneita oli 15000.

Talin – Ihantalan taistelut
Vallattuaan 20. Prikaatin puolustaman
Viipurin 20.6. Neuvostoliiton 21. Armeijan yksi armeijakunta yritti seuraavana
päivänä ylimenohyökkäystä kaupungista
vastapäiselle manterelle Tienhaaraan ja
kaksi armeijakuntaa Viipurin koillispuolitse Juustilan kautta Lappeenrantaan. Neuvostoliittolaisen armeijan alajohtoportaaseen armeijakuntaan kuului yleensä kolme
divisioonaa.
Tienhaaran – Saimaan kanavan länsirannan
puolustuksesta vastannut 17. Divisioona

Talin – Ihantalan torjuntataistelut 20.6. –
4.7.1944
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torjui kaikki hyökkäykset viimeistään rantaviivalle. Viipurin koillispuolella hyökänneet neuvostoarmeijakunnat saivat vain
pienehköjä murtoja suomalaisten puolustusasemaan Talin alueella. Varsin pian
alkoivat Suomen armeijan päävoimat, 8
divisioonaa, Panssaridivisioona, 4 prikaatia ja 51 kenttätykistöpatteristoa olla Kannaksella, jossa tuli olemaan yli 60 % armeijamme taistelujoukoista. Puolustuksen
painopiste oli selvästi tärkeimmässä suunnassa Viipurin koillis- ja pohjoispuolella.
Tämän voimakkaan painopisteen muodostaminen tapahtui ja onnistui aivan viime
hetkellä. Saksalainen 303. Rynnäkkötykkiprikaatin ensimmäiset osat saapuivat 24.6.
Lappeenrantaan. Baltiasta saapunut saksalainen 122. Divisioona ryhmitettiin ylipäällikön reserviksi Säkkijärven alueelle.
Vihollisen 21. Armeija yritti 25.6. aloitta-

Panssarinyrkein varustettu lähitorjuntapartio tarkastelee työnsä
tuloksia Ihantalassa 2.7.1944

mallaan hyökkäyksellä laajentaa Talissa
saamaansa pientä menestystä läpimurrok-

talan taisteluihin saatiin joukoille jaettua

tumiseen

vaikutti

merkittävästi

oman

si. Heinäkuun 4. päivään kestäneen hyök-

laajasti tehokkaita saksalaisia panssarikau-

lentoaseen keskitetty tuki. Taistelun al-

käyksen aikana armeijalla oli käytössään

huja ja panssarinyrkkejä. Hitler päätti 12.

kuvaiheessa päävastuu ilmatuesta oli sak-

Talin – Ihantalan alueella 5 armeijakuntaa,

kesäkuuta: ”Niin kauan kuin suomalainen

salaisella noin 80 lentokonetta käsittäväl-

joihin kuului 15 divisioonaa tukenaan 500

taistelee, apua annetaan. Heti kun hän

lä Lento-osasto Kuhlmeyllä. Heinäkuussa

panssarivaunua. Lisäksi hyökkäystä tuki

alkaa neuvotella, lähetykset katkaistaan.”

Suomen ilmavoimien pommikoneet pu-

painopistesuunnassa, 30. Kaartinarmeija-

Ensimmäinen lähetys panssarikauhuja ja

dottivat puolet pommeista Talin – Ihanta-

kunnan alueella, 40 kenttätykkipatteristoa,

-nyrkkejä tuli jo 12.6. lentokoneella. Syys-

lan alueelle.

24 raketinheitintä ja 300 kranaatinheitintä.

kuuhun mennessä tuli kaikkiaan 1554
panssarikauhua, 15 000 kauhun laukausta

Viipurin valtauksen jälkeen 21.6. Leningra-

Ihantalan torjuntavoitossa puolustajille ja

ja 24 000 panssarinyrkkiä. Aseita oli saatu

din rintama sai Stavkalta uuden tehtävän.

suomalaiselle taktiikalle edullisella maas-

Suomeen pienehkö määrä jo loppukevääl-

Hyökkäystä jatketaan Karjalan kannaksella

tolla oli suuri merkitys. Tykistö ja heit-

lä1944, mutta niiden jako ja käyttökoulu-

ja päävoimin tunkeudutaan 26.-28.6. Imat-

timistö hajottivat keskitetyllä tulellaan

tus oli pahasti kesken Neuvostoliiton suur-

ran – Lappeenrannan – Virojoen tasalle.

hyökkäysryhmityksiä jo lähtöasemiinsa tai

hyökkäyksen alkaessa.

Osilla voimista on hyökättävä Käkisalmen
– Elisenvaaran suuntaan. Seuraavaksi on

torjuivat ne viimeistään sulkutulella puolustajan asemien eteen. Vasta Talin – Ihan-

Talin

–

Ihantalan

taisteluiden

onnis-

päävoimilla hyökättävä länteen, vallattava

Eversti evp Heikki Hiltula: Kesän 1944 torjuntavoitot pysäyttivät Neuvostoliiton suurhyökkäyksen

POHJANPOIKA LIITE

Neuvostoliiton ylijohdon tehtävä 21.7.1944 Leningradin rintamalle: Jatkohyökkäys Kymijoelle
Vaarallinen yritys Viipurinlahden yli 1.-9.7.1944
Kotkan - Kouvolan tasa sekä pureuduttava

vaston kanssa. Neuvostojoukkojen hyök-

torjumaan 8.-9.7. mennessä kaikki neu-

Kymijoen itärannalle. Tavoitteena on Hel-

käys alkoi 1.7. ja vajaan viikon taisteluiden

vostojoukkojen

sinki. Suomalaisten Karjalan kannaksella

jälkeen se oli vallannut pääosan saarista

Tämän jälkeen taistelut Viipurinlahdella

saavuttamien

ja siirtänyt meririntaman Viipurinlahden

laantuivat.

torjuntavoittojen

vuoksi

tehtävä jäi täyttämättä.

yritykset.

länsirannan tuntumaan. Saarten valtaaminen kävi viholliselle niin raskaaksi, ettei se

Viipurinlahden taistelut

maihinnousu

Vuosalmen taistelu

kyennyt enää saamaan jalansijaa mantereelta.

Kun vihollinen ei päässyt Ihantalassa läpi,

Karjalan kannaksen itäosan puolustamisesta vastasi 3. Armeijakunta, johon kuului

se päätti murtaa puolustuksen päähyökkä-

Ratsuväkiprikaatin joukot Uuraan saa-

muun muassa 2 divisioonaa ja 1 prikaati.

yssuunnan sivustoilla Viipurinlahdella ja

ristossa ja Teikarsaaren – Melansaaren

Länsi-Kannaksella oli tilanne kesäkuun

Vuosalmella. Leningradin rintaman johto

alueesta vastanneet rannikkojoukot teki-

puolivälissä hyvin uhkaava, siksi 2. Divi-

käski tehdä maihinnousun Viipurinlahden

vät kovaa vastarintaa armottoman kovis-

sioona käskettiin vetäytymään Vuosal-

länsirannalle päästäkseen Talin – Ihanta-

sa saaristotaisteluissa, mutta saarista oli

melle. Kesäkuun 20. päivään mennessä 2.

lan alueen puolustajien selustaan. Maihin-

luovuttava ylivoiman edessä. Heinäkuun

Divisioona oli siirtynyt Vuoksen yli. Äyrä-

nousuhyökkäystä varten siirrettiin Uuraan

alun kiivaisiin taisteluihin osallistui myös

pään – Kylä-Paakkolan sillanpääasema oli

alueelle 59. Armeijan esikunta, jolle alis-

merivoimiemme taisteluosasto sekä sak-

miehitetty. Äyräpään sillanpääasema oli

tettiin 2 divisioonaa, merijalkaväkiprikaati,

salaisia alusyksiköitä. Suomalaiset joukot,

tärkeä, koska alava Vuosalmen puoleinen

panssariprikaati ja pioneeriprikaati. Armei-

saksalainen 122. Divisioona ja virolaisista

ranta oli linnoittamaton. Talin – Ihantalan

ja toimi tiiviissä yhteistyössä Itämeren lai-

koottu Jalkaväkirykmentti 200 onnistuivat

taisteluiden loppuvaiheessa antoi Lenin-
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gradin rintaman komentaja 23. Armeijalle
käskyn hyökätä Vuoksen yli Vuosalmella ja
jatkaa hyökkäystään Käkisalmen suuntaan.
Kesäkuun 25. päivästä alkaen vihollisen
23. Armeijan painopiste oli voimakkaasti
Äyräpään – Vuosalmen suunnalla. Äyräpään sillanpääasemassa suomalaiset pitivät sitkeästi asemansa noin kolmen viikon
ajan 8.7. asti. Vihollinen pääsi Vuoksen yli
seuraavana päivänä 9. heinäkuuta, kun
suomalaiset olivat jo kaivautuneet asemiin
Vuosalmen puoleiseen maastoon.
Vuoksen yli päässeiden neuvostojoukkojen tuhoamiseksi Panssaridivisioona alistettiin 3. Armeijakunnalle 10. heinäkuuta.
Panssaridivisioona ja sille alistetun Jalkaväkirykmentti 57:n osat saivat vastahyök-

Äyräpää – Vuosalmi
4.-15.7.1944

käyksillään 13.7. pysäytettyä vihollisen
hyökkäykset. Heinäkuun 15. päivään mennessä tilanne Vuosalmella vakiintui ja tälläkin rintamanosalla alkoi aselepoon sakka
kestänyt asemasotavaihe.
Leningradin rintaman joukot eivät onnistuneet täyttämään tehtäviään, jotka Neuvostoliiton ylin johto niille käskyllään 21.7.
antoi. Heinäkuun puolivälissä rintamalinja
koko Karjalan kannaksella vakiintui ja neuvostojoukkojen hyökkäystoimet keskeytettiin.

Syvärin – Karhumäen suunta
Karjalan rintaman operaation perusajatuksena oli iskeä 7. Armeijan voimin Syvärin
yli Lotinanpellon pääpiirteiseltä alueelta
kohti Aunuksenlinnaa ja Sortavalaa. Lisäk-

Karjalan rintaman
operaatiosuunnitelma

si on suunnattava 1 armeijakunta kohti
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Petroskoita. 32. Armeija hyökkäisi suunnassa Karhumäki – Juustjärvi – Ahvenvaara
ja lisäksi kohti Suojärven asemaa. Karjalan
rintaman tuli edetä tasalle Ilomantsi – Sortavala ja tuhota suomalainen Aunuksen
ryhmä.

Taistelut U-asemassa
Aunuksen ja Maaselän kannakset jäivät
Karjalan kannaksen rinnalla sivusuunniksi, koska niillä oli mahdollisuus viivyttää
pitkiä matkoja hyökkääjälle tappioita tuottaen. Aunuksesta vetäytynyt Aunuksen
ryhmä ryhmittyi 5.-10.7. välisenä aikana
puolustukseen viivytysalueensa takarajalle keskeneräiseen U-asemaan linjalle
Pitkäranta – Loimola. Viimeistään tässä
asemassa oli neuvostojoukkojen hyökkäys pysäytettävä. Suomalaisella 6. Armeijakunnalla oli etulinjassa 3 divisioonaa ja
reservinä 1 prikaati.
Neuvostojoukot saavuttivat U-aseman kaikissa etenemissuunnissa jo 10. heinäkuuta
ja aloittivat välittömästi hyökkäykset asemaa vastaan. Ankaria taisteluita käytiin
Loimolassa 7. Divisioonan puolustusalueella 15.-16. heinäkuuta. Nietjärvellä saavutettiin 15.-17.7. Aunuksen kannaksen
taisteluiden ratkaiseva torjuntavoitto. Vihollinen oli torjuttu Pitkärannan, Lemetin
ja Loimolan suunnissa ja se yritti nyt pyrkiä läpimurtoon yhdessä painopistesuunnassa, jossa sitä oli vastassa 5. Divisioonan
joukot. Nietjärven länsipuolella vihollinen
onnistui pääsemään syvään murtoon, ja
murto oli saatava paikatuksi nopeasti. 15.
Prikaatin 1. Pataljoona onnistui vyöryttä-

Jäähyväiset Itä-Karjalan asukkaille. Väestölle luovutettiin ilmaiset elintarvikkeet kahden viikon kulutusta varten
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Taistelut U-asemassa 5.-17.7.1944

Voitto Ilomantsissa 31.7.-15.8.1944

mään konepistoolein, käsikranaatein ja lie-

edelleen vihollista. Heinäkuun loppupuo-

vän vihollisen lyöminen ja tälle suunnalle

kinheittimin vihollisen haltuunsa ottaman

lella neuvostojoukoista 313. Divisioona

syntyneen sivustauhan poistaminen.

taisteluhaudan. Nietjärven torjuntavoit-

jatkoi hyökkäystään Tolvajärven suunnalla.

toon päättyi vihollisen eteneminen Au-

Ilomantsin itäpuolella hyökkäsivät 176.

Heinäkuun viimeisenä päivänä Ryhmä

nuksen kannaksella. Se ei päässyt U-ase-

sekä 289. Divisioona tavoitteenaan Korpi-

Raappana aloitti tehtävänsä toteuttamisen

man ohi Sisä-Suomeen eikä Kannaksen

selän – Ilomantsin tasa. Vihollinen etene-

ja onnistui viikon kestäneissä taisteluissa

joukkojen selustaan.

minen uhkasi 2. Armeijakunnan sivustaa.

saartamaan ja lyömään Ilomantsia kohti

Tilanteen vakauttamiseksi armeijakunnan

hyökänneet kaksi neuvostodivisioonaa.

alueelle siirrettiin kaksi prikaatia Karjalan

298. Divisioona tuhoutui lähes kokonaan

kannakselta. 20. Prikaati liitettiin 1. Divi-

ja 176. Divisioonan rippeet pakenivat

Maaselän ryhmän joukot saavuttivat hei-

sioonaan ja Ratsuväkiprikaati suunnattiin

itään raskaan kalustonsa menettäneinä.

nä-elokuun vaihteessa Suomen armeijan

Ilomantsin alueelle. Ilomantsin alueella

Sotasaalis oli runsas. Vaikka neuvostojou-

viimeiset merkittävät torjuntavoitot. Suo-

tilanne kehittyi uhkaavaksi. Tätä varten

kot saivat taistelujen aikana vahvennuk-

malainen 1. Divisioona oli puolutuksessa

Ylipäällikkö käski perustaa Ilomantsin jou-

sena muun muassa kolme vajaata merijal-

Tolvajärven – Ilomantsin välisellä alueella

koista 2. Armeijakunnan johtoon Ryhmä

kaväkiprikaatia, ne eivät enää onnistuneet

ja divisioonalle alistettu Rajajääkäripri-

Raappanan, johon kuului 21. Prikaati, Raja-

kääntämään tilannetta edukseen. Elokuun

kaati toimi Tolvajärven eteläpuolella. Ilo-

jääkäriprikaati ja Osasto Partinen. Ryhmän

puolivälissä tilanne muuttui tälläkin suun-

mantsin itäpuolella 21. Prikaati viivytti

tehtävänä oli Ilomantsin suuntaan etene-

nalla asemasodaksi.

Ilomantsin taistelut
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Karjalan rintaman hyökkäyksen
jatkoajatus
U-aseman 7. Armeijan joukot saavuttivat
heinäkuun 10. päivänä ja ne aloittivat suomalaisten asemien murtamisen. 32. Armeijan tuli nopeuttaa suomalaisten seuraamista, jotta nämä eivät saisi aikaa pureutua
väliasemaan. Koska näin pitkälle oli edetty,
Karjalan rintaman esikunnassa suunniteltiin 10.7. uusi operatiivinen jatkohyökkäys
järvialueen kautta syvälle Sisä-Suomeen.
Laskettiin, että Mikkeli – Kuopion länsipuolelle saavuttaisiin seitsemässä viikossa
28.8. mennessä.

Karjalan rintaman hyökkäyksen
jatkoajatus

Ratsuväkiprikaatin sotilaita etenemässä 31.7.1944 kohti neuvostojoukkojen puolustamaa Hukaria Ilomantsissa. Vihollinen oli siellä tunkeutunut jo nykyisen rajan länsipuolelle. Viimeisessä torjuntataistelussa saavutettiin jälleen loistava voitto.

U-aseman 7. Armeijan joukot saavuttivat
heinäkuun 10. päivänä ja ne aloittivat suomalaisten asemien murtamisen. 32. Armeijan tuli nopeuttaa suomalaisten seuraamista, jotta nämä eivät saisi aikaa pureutua
väliasemaan. Koska näin pitkälle oli edetty,
Karjalan rintaman esikunnassa suunniteltiin 10.7. uusi operatiivinen jatkohyökkäys
järvialueen kautta syvälle Sisä-Suomeen.
Laskettiin, että Mikkeli – Kuopion länsipuolelle saavuttaisiin seitsemässä viikossa
28.8. mennessä.
Karjalan rintama ei savuttanut sille käskettyä edes ensimmäisistä tavoitetta. Vihollisen U-asemaa ei kyetty yhdelläkään
kaistalla murtamaan. Taistelut saivat asemasodan luonteen. Tämän vuoksi 7. Armeija sai 4.8. rintamalta käskyn ryhmittyä puolustukseen. Tilanne 32. Armeijan alueella

Ajatus hyökkäyksen jatkamisesta länteen Pitkärannan – Ilomantsin alueelta heinäkuussa
1944
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oli erittäin kriittinen, kun kahden divisioonan pääosat olivat joutuneet saarroksiin.
Elokuun 10. päivään mennessä saarretut
joukot löivät vihollisen varmistusosastot
ja yhtyivät armeijan joukkoihin. Samana
päivänä rintaman komentaja vahvisti 32.
Armeijan puolustussuunnitelman. Siihen
päättyi Karjalan rintaman vasemman sivustan joukkojen hyökkäys.

Neuvostoliiton suurhyökkäys
torjuttiin, Suomen itsenäisyys säilyi
Torjuntavoitoillamme Karjalan kannaksella
ja järjestelmällisesti onnistuneella vetäytymisellä Itä-Karjalasta sekä vielä huomattavalla voitolla sodan lopussa Ilomantsin
suunnalla oli ilmeistä osuutta siihen, että
Neuvostoliiton johto ei enää vastannut
elokuun 25. päivänä Suomen tekemään
rauhantunnusteluun antautumisvaatimuksella, kuten se oli tehnyt kesäkuun 23.
päivänä. Vastauksessaan neuvostohallitus
asetti kaksi ennakkoehtoa. Suomen oli heti
katkaistava suhteensa Saksaan ja vaadittava sitä poistamaan joukkonsa maasta
viimeistään 15. syyskuuta. Kivinen tie rauhaan oli aukeamassa.
hänet uhrattiin isänmaan eteen. Marsalk-

Ylipäällikkö päiväkäskyssään 22.9.1944:

Presidentti Ryti oli allekirjoittanut 26.6.

ka Mannerhein oli 4.8. lähtien tasavallan

”Suomen armeijan komentajat, upseerit,

Rytin – Ribbentropin sopimuksen, jol-

presidentti ja ylipäällikkö. Hän kykeni joh-

aliupseerit ja miehet. Teitä seuraa isän-

la taattiin taistelevalle Suomelle Saksan

tamaan Suomen pois sodasta ja lähes toi-

maanne ikuinen kiitos ja Ylipäällikkönne,

apu. Allekirjoituksellaan Ryti otti vastuun

vottomasta poliittisesta tilanteesta.

vanhan soturin tinkimätön tunnustus”.

harteilleen ja kantoi sen. Hän uhrautui tai

Artikkelin lähteinä on käytetty mm Ruotuväki 15/94 ja Ohto Manninen ”Miten Suomi valloitetaan” sekä muutamia muita sotahistoriallisia teoksia.
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