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Mutta keskustelu jatkui ja laajeni va-

Kysyä kuitenkin sopii, kenen etuja pal-

tustyöllä ehti olla mukavan pitkä

rusmiehiin, ja syväkurkkuja alkoi il-

velee se, että muutamat toimittajat

myönteinen yhteiselon kausi tiedo-

mestyä kuin sieniä sateella: ”Opettaja,

katsovat asiakseen Suomen itsenäi-

tusvälineiden

opettaja! Minuakin kiusattiin!” Mitä

syyden juhlavuonna herätellä kysy-

isot edellä, sitä pienet perässä.

myksiä kansalliseen turvallisuuteen

Puolustusvoimilla

ja

kanssa.

Elintärkeistä

puolustusvälinehankinnoista

uuti-

soitiin asiallisesti, valmiusjoukkojen

liittyvistä asioista sensaatiohakuisilla

perustamisesta keskusteltiin sivisty-

Minulta kyseltiin parin viikon aika-

neesti ja eri tyyppisiä puolustusyh-

na moneen otteeseen, mitä mieltä

teistyökuvioita analysoitiin järkiperäi-

olen tiedotusvälineiden toiminnas-

Oman toimittajataustani perusteella

sesti.

ta? Tunnistin tapauksessa heti infor-

tiedän hyvin, kuinka herkkänahkaisia

maatiovaikuttamisen

tunnusmerkit.

toimittajat itse ovat, vaikka usein hei-

Sitten tapahtui jotain: alkoi hurja väit-

Suomeen kohdistettiin jälleen kerran

dän taustatietonsa ja kokonaiskuvansa

tely kaksoiskansalaisuuden omaavien

vaikuttamisyritys, joka on yksi sodan-

käsiteltävästä aiheesta ei ole riittä-

henkilöiden asemasta puolustusvoi-

käynnin muoto. Kohteeksi oli valittu

vä valitun aiheen käsittelyyn. Tai että

missa. Uutisointi aloitettiin tiedotus-

toimittaja tai toimittajat, joiden motii-

maalaisjärkeäkin on lupa käyttää.

välineiden puolelta hyökkäävästi: so-

veja en lähde tässä julkisesti arvaile-

tavaltio tekee väärin, kun ei palkkaa

maan.

kaikkiin tehtäviinsä kaksoiskansalai-

ulostuloilla?

Kuinka moni teistä haluaisi, että maamme turvallisuusviranomaiset palkkai-

Julkisen sanan neuvoston puheenjoh-

sivat elintärkeisiin tehtäviin ihmisiä,

taja Risto Uimonen siteerasi viime vii-

joilla on lisääntynyt alttius toimia

Ensimmäinen ajatukseni oli, että onko

kon kolumnissaan sanomalehti Kale-

Suomen intressejä vastaan? Onko Suo-

maamme ykkösmedia kadottanut yh-

vassa ”journalistin ohjeiden keskeistä

mi ainoa maa, joka toimii näin? Kyllä

dessä yössä maalaisjärkensä? Tietysti

periaatetta” näin: ”Toimittajat eivät

minunkin taustani on turvaselvitetty.

kansallisen turvallisuuden nimissä sil-

ota eikä heidän kuulu ottaa ohjeita

Ja hyvä niin. Näin toimittakoon vastai-

lä on merkitystä, millaisia henkilöitä

vastaan keneltäkään, ei edes valtion-

suudessakin.

tiettyihin tehtäviin valitaan.

päältä tai pääministeriltä.”

suuden omaavia.
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TEKSTI:
HANNA KELA, OULSKY KOULUTTAJA
MARIA VEST ERINEN, OULSKY PUHEENJOHTAJA

Jäsenistö kehittämässä
sotkun ydintoimintoja
Muuttunut toimintaympäristö
haastaa kehittymään
Oulun Sotilaskotiyhdistys muutti täysin toimintakonseptiaan, kun
varusmiehet siirtyivät Kainuun Prikaatiin 1998. Pojattoman yhdistyksen Liikkuva (LSK) toimintakonsepti
mahdollistaa aktiivisen yhteistyön
ja uudenlaisen verkostoitumisen
ympäristön toimijoiden (kaupunki,
seurakunnat, useat yhdistys ja järjestö toimijat) kanssa sekä antaa
haastavia tehtäviä sotilaskotityön
harrastajille. Toimiva kumppanuus
Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston,
Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen sekä Pohjois-Suomen Maanpuolustuspiirin kanssa on tärkeää. Arjen
sotilaskotityössä tehtävä tiivis kanssakäyminen varuskuntapaikkakuntien sotilaskotiyhdistysten kanssa
mahdollistaa joustavan alueellisen
ja valtakunnallisen yhteistyön.
Kun kiinteää sotilaskotia ei ole,
poikkeusoloja harjoitellaan joka

päivä. Hyvä yhteistyö erilaisten
maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen kanssa sekä heidän tilaamat
palvelut mahdollistavat kanttiini- ja
muonituspalvelujen toteuttamisen
vaihtelevissa tilanteissa ja tilaisuuksissa.
73-vuotias ketterä yhdistys
ansaitsee ajantasaiset ohjeet
Oulun
Sotilaskotiyhdistyksellä
on aina ollut hyviä ohjeistuksia

ja toimintaa tukevia käytänteitä. Toimintakonseptin muututtua
2000- luvun aikana pojattomaksi yhteistyöverkostossa toimivaksi yhdistykseksi, on tuonut meille
tarpeen uudistaa ohjeistuksia. Varuskuntasotilaskotia palveli hyvin
palveluetiketti, jossa eriteltiin eri
toimintojen osa-alueet, avattiin
vastuut ja seurantasuunnitelmat.
Nykyinen toiminta tarvitsi selvästi
erilaista ohjeistuspohjaa, joten toimintasuunnitelmaan kirjattiin yh-

teiseksi tehtäväksemme palveluetiketin uudistamisen.
Vuosi 2016 oli Sotilaskotiliiton jäsenten vuosi. Tämä vahvisti ajatusta, että ohjeistuksen päivitystyössä

Pienryhmät esittivät omat
tuotoksensa ja ryhmätöissä
kehitettiin ideoita eteenpäin.
Työtilana Aleksanterinkadun reserviläishuoneisto oli
toimiva.
Kuva: Hanna Kela
Joukossa on voimaa. Kehittämistyössä on ollut mukana
yli 60 henkilöä. Tässä on osa
Reserviläisliiton toimistossa
työskentelyyn osallistuneista hyväntuulisista jäsenistä.
Kuva: Katariina Ervasti

pitäisi saada koko jäsenistö mukaan
heti alusta asti. Uuden ohjeistuksen
tarkoituksena on edistää tiedonkulkua, sujuvoittaa toimintaa ja vahvistaa hyvää yhteishenkeä. Yhteisöllinen työskentelytapa, jossa kaikki
jäsenet ovat arvokkaita ja tuovat
omaa kokemusasiantuntijuuttaan,
on hyvä keino vahvistaa yhteistä
osaamista ja me-henkeä. Samalla
halusimme tutustua paremmin toisiimme, keskustella sotilaskotityön
tärkeistä asioista sekä kouluttautua
syvällisesti ajankohtaisiin toimintatapoihin ja hyviin käytänteisiin.
Kehitystyö on puolen vuoden
aktiivinen prosessi
Yhteistä työskentelyä pohjusti jäsenistölle lähetetty sähköinen kysely, jolla kerättiin monipuolises-

sa sotilaskotitoiminnassa mukana
olleiden jäsenten ajatuksia arjen
toiminnasta, kehitysideoita ja ohjeistukseen nostettavia tärkeitä
teemoja. Saimme alustavalla kyselyllä erittäin hyvän pohjan kehittämisprosessin aloituspäivää varten.
Syksyn starttiin ja tammikuun kehittämispäivään kutsuimme kaikki
yhdistyksemme jäsenet. Ne jotka
eivät päässeet paikanpäälle yhteisiin työskentelyihin, laittoivat kehitysideansa sähköisen kyselyn ja
sähköpostin välityksellä. Näin saimme työskentelyyn mukaan myös
kauempana asuvia jäseniämme.
Tapaamisten välillä 13 pienryhmää
työsti omia kokonaisuuksiaan tiiviiseen ja informatiiviseen muotoon.
Prosessissa oli hyötyä, että ryhmissä oli mukana pitkän linjan sotilas-

6

POHJANPOIKA 1/2017

kotikonkareita ja tuoreita yhdistyksen jäseniä. Näin saimme parhaalla
tavalla kirjattua sekä konkreettisia
ohjeita että yhdistyksen ”tahtotilaa” yhteiseen oppaaseen.

monipuolisesti eri jaostojen toimijoita, jaostopäälliköitä, toimisto- ja
talousväkeä sekä hallituksen jäseniä. Tunnelma on ollut työskentelyn
aikana innostunut.

Noin 60 jäsentä on tuonut näkemyksensä mukaan yhteiseen työskentelyyn. Osallistujien korkea määrä
on osoitus asian kiinnostavuudesta, yhteisen toiminnan arvostuksesta sekä rohkeudesta heittäytyä
uudenlaiseen kehittämisprosessiin.

”Toiminnan tärkeys selkiytyi, tämähän oli hyvä yhteinen kehityskeskustelu”

Oma toimintaohje – omalla
porukalla tehty

”Spontaani asioihin tarttuminen
ilahdutti, hyvä työskentelytapa,
kaikki pääsivät ideoimaan!

Tämän tyyppinen työskentely on ollut hyvä kokemus. Mukana on ollut

”Jäsenten laaja-alainen osaaminen
hämmästytti, hyvää konkreettista
ideointia rakentavassa hengessä”

”Kaikki ovat saaneet vaikutusmah-

dollisuuden ja talven aikana voi
vielä vaikuttaa ohjeistuksen muotoon”
Työskentelyllä koettiin olevan rikastuttava vaikutus. Tärkeää oli,
että pystyttiin hyödyntämään erilaisia näkemyksiä keskusteluissa ja
ohjeistuksen runkoa työstettäessä.
Tällainen työskentely edellyttää aikaa ja rauhallisia foorumeja, joissa
arjen kiireen keskellä pysähdytään
vuoropuheluun ja ideointiin tärkeiden sotilaskotityön teemojen äärelle. Hiljaisen tiedon ja erilaisten
kokemusten nostaminen mukaan
keskusteluun vaatii luottamusta, tasavertaisuutta sekä avoimuutta. Oli

Tiivis työskentely ja jokaisen asiakokonaisuuden napakka käsittely
vaatii ”kellottamista”,
jotta pysytään työskentelyaikataulussa.
Kuva: Liisa Hiltula
Aktiivisen keskustelun
ja ajatusten vaihdon
välissä pysähdyttiin
välillä tarkastelemaan
työpapereita ja orientoiduttiin seuraavaan
aiheeseen.
Kuva: Hanna Kela

hienoa huomata, että jäsenemme
heittäytyivät ennakkoluulottomasti
ideoimaan ja toivat rohkeasti omia
näkemyksiään esille.
Kehittämisprosessin selkeä etu on
ollut, että yhdistyksen toiminnoista
on alettu puhumaan yli jaostorajojen ja entistä ratkaisukeskeisemmällä tavalla. Keskusteluissa on
noussut esille pieniä ja isoja kehittämis- ja hankintatarpeita, joita
on talven aikana jo laitettu kiitettävästi käytäntöön. Suurin yksittäinen hankinta, joka näkyy myös
ohjeistuksessa, on leipomokontti.
Samoin olemme sopineet monen
hyvän aiemmin käytössä olleiden
käytäntöjen palauttamista yleisik-

si toimintatavoiksi. Tehdessämme
ohjetta saimme siis enemmän kuin
pelkän ajantasaisen ohjeistuksen.
Otimme toiminnassa monenlaisia
kehitysharppauksia. Myös kuluvalle vuodelle meille on jäänyt paljon
toiveita ja ideoita toteutettavaksi.
Niitä on nyt helppo viedä käytäntöön, kun asiat on kirjattu ja tarpeesta jo alustavasti ideoiden keskusteltu.

suuntaan. Tämä kiinnostaa ihmisiä
ja näkyy yhdistyksessä uusien jäsenten liittymisenä mukaan toimintaan. Uusien toimijoiden on helppo
lähteä mukaan, kun heidän perehdytykseen on panostettu ja yleiset
toimintakäytännöt sekä yhdistyskulttuurin olennaisimmat asiat ovat
kirjattuna yksiin kansiin. Olemme
uusiutuneet porukalla ja se tuntuu
hyvältä.

Yhteinen tekeminen innostaa ja
sitouttaa toimintaan

Yhteisen ohjeistuksen nimeksi äänestettiin tammikuussa NÄIN MEILLÄ - opas Oulun Sotilaskotiyhdistyksen toimintaan. Opas jaetaan
jäsenille kevätkokouksen yhteydessä maaliskuussa.

Pojattomana yhdistyksenä toimiminen on muuttanut Oulussa sotilaskotitoiminnan luonnetta dynaamisempaan ja aloitteellisempaan
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TEKSTI JA KUVAT: H AAPAVEDE N RESERVIUP SEERIKERHO

Haapaveden Reserviupseerit

60-vuotta
8.12.2016 vietettiin Haapaveden
Reserviupseerikerhon 60-vuotisjuhlaa Korkatin Aakonmajalla.
Juhlan avasi Antti-Jussi Vahteala,
jonka jälkeen palkittiin kerhon pitkäaikainen puheenjohtaja EskoJääskelä kultaisella ansiomerkillä.
Vieraileva puhuja Kari Ahokas Kempeleen Reserviupseerikerhosta piti
ajankohtaisen juhlaesitelmän varautumisesta. Tämän jälkeen Esko
Jääskelä ja Pekka Vuolo esittelivät
kerhon 60-vuotista historiaa. Veteraanikuorolta kuultiin juhlan aikana
kolme laulua.
Juhla päättyi kahvitarjoiluun, jossa
tarjolla oli joulutorttuja ja uuden
puheenjohtajan Tero Mustapään
poimimista hilloista tehty täytekakku.

Veteraanikuoro esitti juhlassa laulut Sylvian joululaulu,
Suomen laulu sekä Veteraanin
iltahuuto.

Vasemmalta: Raimo Mäkikallio
(75-vuotta), Esko Jääskelä,
Antti-Jussi Vahteala, Kari Ahokas.

Esko Jääskelä ja Suomen Reserviupseeriliiton kultainen
ansiomitali.
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Armas Ilvo

katkelmia sotien
ajoilta ja viime vuosilta
TEKSTI: K A R I A H O KAS
POHJAN JÄÄKÄRIKILLAN PUHEENJOHTAJA, POHJAN PIONEERIKILLAN JÄSEN

Talvisodan aikaa
Armas Eemil Ilvo syntyi Simossa
21.7.1920. Hän oli yksi niistä monista isänmaan puolustustahtoisista
nuorista, jotka lähtivät vapaaehtoisena talvisotaan. Armas Ilvo siirrettiin 14.10.1939 IV/9. Prikaatiin ja
toimi aluksi Pp-T-Rykmentin esikunnan lähettinä joulukuun alkupuolelle asti ja välittömästi sen jälkeen
hänen komennettiin talvisodan
taisteluihin Sissipataljoona 2 komentajan taistelulähetiksi. Toukokuun alusta Armas Ilvo sai komennuksen Sissipataljoona 1 esikunnan
talousaliupseeriksi, josta tehtävästä
hänet siirrettiin 15.8.1940 alkaen
IV/9. Pr:n esikunnan huoltoaliupseeriksi.

Esikunnan vääpeli Kauko Tetri kirjoitti lokakuun lopulla 1940:
”Jo kohta viime lokakuussa totesin,
että silloinen lähetti Ilvo oli harvinaisen älykäs, järjestelykykyinen,
luotettava ja nopeasti uusiin olosuhteisiin perehtyvä ja mukautuva
mies. Siten hänelle vielä alokkaana
uskottiin rykmentin virka- ja muun
postin kuljetus ja hoito. Toimiessaan sodan ajan taistelulähettinä
Ilvo osoitti olevansa valioluokan
sotilas joka suhteessa. Tunnettuna
kilpahiihtäjänä hän suoritti kymmenkilometriset
viestitaipaleet
kuin leikitellen. Myöskin hänen
henkinen lujuutensa oli verraton.
Missä hän pistäytyikin, hänen voimakas, pursuava huumorinsa jätti

Armas Ilvo Kilpisjärvellä
26.4.2015
veteraanijuhlassa.
Kuva:
Reserviläinen -lehti

kevyen tunnelman pitkäksi aikaa.
Milloin Ilvo oli mukana johtamillani
sissipartioretkillä, oli hän mies, jolle
uskoin kaikkein vaikeimmat, eniten
rohkeutta vaativat, mutta ennen
kaikkea eniten oma-aloitteista, itsenäistä toimintaa kysyvät tehtävät.
Ansioistaan Ilvo heti rauhanteon
jälkeen ylennettiin korpraaliksi ja
myöhemmin res.alikersantiksi.
Joutuessaan toukokuussa tilapäisesti hoitamaan pataljoonan talousaliupseerin tehtäviä, omaksui
Ilvo älykkäänä ja energisenä miehenä nopeasti tämän uuden alan,
josta oli seurauksena, että hänet
määrättiin pysyvästi tähän toimeen.
Jälleen osoitti res.alikersantti Ilvo
harvinaista kyvykkyyttä ja etevyyttä. Saipa hän nopeiden ja älykkäiden järjestelyjensä johdosta kiitosta ylempienkin huoltoportaiden
taholta. Lyhyesti: res.alikersantti
Ilvo on paras sotilas, jonka viime
talvisen sodan yhteydessä tulin
tuntemaan.”
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Kerrontaa jatkosodan tuoksinoista
Armas Ilvo kertoi minulle joitakin
vuosia sitten sotakokemuksistaan
kotitalossaan Simossa. Olin aikaisemmin maininnut hänelle, että
oma isäni oli ollut jatkosodassa pioneerina Syvärillä. Tämä varmaankin
sytytti hänet kaivamaan jatkosodan
ajalta valokuvia, joita hän lahjoitti
minulle. Valokuvat kertovat Äänislinna-Syväri välisen rautatien rakentamisesta hänen ollessaan pioneerijoukoissa.
Antamiensa kuvien alla on hänen
kirjoittamiaan tekstejä: ” Vuoden
1942 lopun ja 1943 alkupuolella
rakennettiin kapearaiteinen rautatie Äänislinnan-Syväri asumattomien korpien kautta. Lähtö Pajusuon (Tokkari) asemalta. Pituus n.
80 km”. Yhdessä kuvassa on teksti
”vihkiäisjuna matkalla, ajankohta
huhtikuun alkupäivä -43.” Ja edelleen: ”Vihkiäistilaisuudessa juhlivat linjan rakennuspataljoonan
henkilökunta komentaja kapteeni
E.I. Korhosen ja apulaiskomentaja
luutnantti Saariahon johdolla. Kutsuvieraana oli mm. majuri Tuompo.”
Yhdessä kuvassa ovat komentajat
”rähinäremmittömän”, kuten Armas
kirjoittaa, kersantti Ilvon kanssa.
On myös mielenkiintoisa kuvia tulvien tuottamista haasteista: ”Tukkia
täynnä ollut Syväri tulvi ja katkaisi
rakennetun rautatien usean kilometrin matkalta”. Eräs kuva kertoo,

Kapearaiteisen rautatien vihkiäiset
Huhtikuun alkupuolella 1943 vihittiin käyttöön suomalaisten pioneerien 1942-1943 rakentama kapearaiteinen rautatie Äänislinna-Syväri
välille, pituus noin 80 km. Kuvassa rakentajajoukkojen johtoa, vasemmalla kapteeni E.I.Korhonen, apulaiskomentaja luutnantti Saariaho ja
”rähinäremmittömänä” kersantti Armas Ilvo
Kuva: Armas Ilvon kuvakokoelmasta

että Armas on pelastautunut pioneerilautalla ja mainitsee ”kerrankin laivan päämiehenä”.
Armas sai ansioistaan Pioneeriristin. Hän antaa minulle ristin luovutuskirjan, jossa on kirjoitettu.
”Pioneeriristi on myönnetty teille
Armas Eemil Ilvo osallistumisestanne Suomen ja vapauden puolesta käytyihin sotiin vuosina 1941
– 1945 pioneeri- tai linnoitusjoukoissa. Allekirjoitus, Helsingissä

1.11.1956, kenraaliluutnantti Unio
Sarlin ja kenraalimajuri Otto Bonssdorf. Kuten tiedämme, molemmat
kenraalit olivat pioneerijääkäreitä.
Lapin sodan aikaisia tuntoja
Armas Ilvo kirjoittaa v. 1992 lehtisessään, Simon kolme kohtalon päivää 29.9.-1.10.1944, ” Se, että olin
täällä Simossa ns. saksalais-syksyn
aikana, johtui siitä, että olin poliisin
kirjoissa ja sijoitettuna Syvärille tar-

Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2015 nostettiin lippu
salkoon kolmen valtion rajapyykillä, kuten kunnioitetut
veteraanit tekivät 27.4.1945
sodan loppumisen merkiksi.
Kuvassa lipunnostajat majuri
(reservissä) Kari Ahokas ja upseerikokelas Olli Puolakka ja
rajapyykin edessä Lapin sotilassoittokunnan soittoryhmä
ja keskellä ”Veteraanin iltahuudon” soolona esittänyt
Armas Ilvo.
Kuva: Seppo Suhonen

kemmin sanottuna Tokkari-nimiselle seudulle. Heinäkuussa 22.7.1943
saapui päämajaan radiosanoma,
jossa minut määrättiin ilmoittautumaan ensitilassa Lapin lääninhallitukseen. Se taas johtui siitä, että
partisaanihyökkäykset täällä pohjoisessa olivat alkaneet käymään
kotirintamalle ylivoimaisiksi ja sen
vuoksi kaikki armeijassa olevat Lapin poliisit lomautettiin siviilisuojelutehtäviin. Ilmoittauduttuani silloiselle poliisitarkastajalle kehotti hän
sijoittumaan toistaiseksi tänne, sillä

aina silloin tällöin ilmeni täälläkin
ilmoituksia mahdollisista partisaaneista. En saanut myöhemminkään
mitään komennusta Lappiin, johon
oli varauduttu, vaan tehtäviä hoidettiin kotijalasta.”
”Kun sitten syksy 1944 koitti ja sotatoimien valmistelu suomalaisten
ja saksalaisten välillä alkoi, sijaitsi
asuntoni keskeisellä paikalla niin
maantie- kuin rautatieliikennettäkin ajatellen. Me kaikki poliisit
saimme kehotuksen pysyä viran-
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toimituspaikalla
sovittelemassa
suomalaisten ja saksalaisten välisiä mahdollisia riitaisuuksia. 1.10.
jossain kello 6-7 maissa ilmestyi
PST-tykki asuntoni nurkalle asemiin
niin, että sen piippu osoitti rautatiesillalle päin. Sotilaita ilmaantui
miltei joka solasta ja kaikesta huomasi, että nyt oltiin sodan jaloissa.”
”Joku saksalaisista sotilaista näytti
kellostaan, että klo 11.15 Simojoen
silta pum. pum ja näytti, että ikkunat pois. Asuntoni oli evakuoitu niin
tyhjäksi, että ei ollut kuin heteka,
jokin jakkara ja pöytäpahanen. Sotilaiden käyttäytymisestä näki, että
pian seuraisi tavallista suurempi
paukku. Makasin asuinrakennuksen
korkean kivijalan suojassa ja tirkistelin sillalle päin. Sitten kuului valtava räjähdys. Hävitystyö jatkui niin
kauan, että vasta illalla viimeiset
saksalaiset sotilaat lähtivät maanteitse Simonkylälle päin ja toiset
rautatietä pitkin räjäytellen kiskoja
ja siltoja mennessään.” Lapin sodan
saksalaisaalto oli pyyhkäissyt Armas Ilvon virkareviirin yli – jälleenrakennuksen aika alkoi välittömästi.
Tunnelman tahdittaja ja ihailtava
esimerkki
Tapasin kiltaveli Armas Ilvon ensimmäisen kerran huhtikuussa 2006
Pohjan Prikaatin killan Kilpisjärven
matkalla. Me kiltalaiset olimme järjestäytyneet kolmen valtakunnan

rajapyykin tuntumaan paririviin.
Auringonpaiste hemmotteli meitä
ja n. 300 vierasta. Lippu oli nostettu
rajapyykille salkoon sen kunniaksi,
että tasan 61 vuotta aikaisemmin
Suomi oli irtaantunut toisesta maailmansodasta viimeisen saksalaisen
poistuttua maakamaraltamme.
Juhlan herkin hetki oli lähestymässä. ”Hoivatkaa kohta poissa on veljet”, Veteraanin iltahuuto Armas Ilvon laulamana tuossa ympäristössä
on yksi sykähdyttävimmistä kokemuksista, jonka me monet olemme
saaneet kokea. Vieressäni seissyt
kiltaveli lausui hiljaisen hartaasti –
jaa a, taas joutuu itkemään – ja niinhän siinä kävi. Armas sai joukkojen kyyneleet silmiin Kilpisjärvellä
kaikkiaan 11 kertaa. Vapaudenristin ritarin, kunnioitetun veteraanin
laulua ja luontevaa esiintymistä tulemme kaipaamaan vielä pitkään.
Elokuussa samana vuonna Lapin
Jääkäriprikaatin
valatilaisuutta
Kempeleessä edelsi kaksi päivää
kestänyt 180 kilometrin polkupyörämarssi Lapin tunturialueella. Olin
saanut prikaatin esikuntapäällikkö
Raimo Sevonilta tehtävän koota
marssille mukaan reserviläisosaston. Kaikkiaan valamarssille meitä reserviläisiä osallistui tusinan
verran, niin parikymppisiä reservin vänrikeitä kuin yli 50 vuotiaita
konkareitakin. Vierasjoukon ”tähti”
oli 86 vuotias sotaveteraani, yli-

kersantti Armas Ilvo. Veteraanien
maastohiihdon 12 kertainen maailmanmestari kiersi koko rankan lenkin polkupyörällä muiden mukana.
Eikä siinä kaikki, ensimmäisen päivän 105 km taival kohti Pyhätunturia oli todella raskas. Nuoret vänrikit
vetivät osastoa vauhdilla. Esitimme illalla kainosti veteraanillemme, josko hän ottaisi osastomme
vetovastuun seuraavana päivänä.
Ajatuksissamme oli rauhallisempi
meno. Omana osastona meillä oli
mahdollista säädellä vauhtiamme
jonkin verran pääjoukoista poike-

Vänrikit Matti Ahokas, Jukka-Pekka Tolvanen ja Ville
Keränen kuuntelivat ylikersantti Armas Ilvon kokemuksia
ja ohjeita ennen marssia.
Kuva: Reserviläinen lehTI

ten. Mutta arviomme ajautui hakoteille aamun ensimmäisellä mäkiosuudella – veteraanin vetämä
vauhti kiihtyi. Marssiin osallistui
lähes 700 alokasta ja vain yhdeksän alokasta joutui jättämään kesken. Luku on todella pieni. Marssin
päätyttyä saimme tietää, että moni
alokas oli jaksanut marssin loppuun
asti, koska oli saanut tietää, että
veteraanikin jaksoi. Samoin totesi
muutamat meistä reserviläisistä –
esimerkin voimaa tämäkin.
Kunnioitettu veteraani Armas Ilvo
muistetaan varmasti koko kansan

keskuudessa hänen laulaessaan
pari vuotta sitten itsenäisyyspäivän vastaanotolla presidentti Sauli
Niinistölle ja rouva Jenni Haukiolle
”Veteraanin iltahuudon”. Myös presidentillemme tuli kyynel silmään
tuossa tilanteessa. Viimeisin julkinen esiintyminen Armas Ilvolla
oli vuosi sitten Oulussa 27.4.2016
järjestetyssä kansallisen veteraanipäivän juhlassa, missä hän lauloi
tuon tutun laulun Oulu-hallin juhlayleisölle. Tasavallan presidentti
oli puolisoineen mukana tässä juhlassa. Kansallinen veteraanijuhla
televisioitiin ja lähetettiin suorana

lähetyksenä. Uskon, että kotitelevisioiden äärellä monet silmät kostuivat kyynelistä.
Kunnioitettu veteraani, kiltaveli Armas Ilvo siirtyi viimeiseen iltahuutoon 11.01.2017 Simossa ja hänet
haudattiin kotikuntansa Simon hautausmaan multiin 4.2.2017. Hän oli
jäsenenä Pohjan Jääkärikillassa ja
Pohjan Pioneerikillassa.
”Hoivatkaa, kohta poissa on veljet,
muistakaa, heille kallis ol’ maa. Kertokaa lasten lapsille lauluin, himmetä ei muistot koskaan saa!”
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Kerhoaktiivit
toimivat
TEKSTI: A R I V U O LTEEN AH O
OULUN RESERVIUPSEERIKERHO
PUHEENJOHTAJA

Kun vilkaisin viime vuoden RUL:n
toimintalomaketta kerhomme osalta, oli pysäyttävää nähdä, että melkein jokaiselle päivälle vuoden
aikana oli jotain toimintaa kerhomme piirissä. Kaikki toiminta ei ole
pelkästään sitä, mikä näkyy ulospäin, eli että käymme kokouksissa
ja näemme kerhomme järjestämät
tapahtumat. Suurin osa työstä tehdään näiden tapahtumien järjestämisen ympärillä.
Olipa kyseessä jäsenistölle järjestettävä tapahtuma tai vaikka hallituksen kokous, on etukäteisjärjestelyissä ja jälkihoidossa paljon
tehtävää ja näistä tehtävistä muotoutuu kokonaisuus. Kun näitä kokonaisuuksia on kymmeniä vuoden

aikana, onkin selvää, että työtä kerhoaktiiveilla riittää.
Tänä vuonna Suomi 100 -tapahtumat lisäävät tarjontaa ja toimintaa
entisestään. Kerhon hallitusaktiivien lisäksi tarvitsemme tietysti
myös tukitoimintoja, joita ovat toimikunnat ja jaokset, joihin voivat
liittyä myös hallituksen ulkopuoliset henkilöt ja heitä toivonkin vielä
enemmän mukaan toimintaan. Näin
saamme jaettua tekemistä laajemmalle porukalle ja perehdytettyä
myös tulevaisuuden hallituksen jäseniä tehtäviinsä.
On ollut ilo seurata kerhomme toiminnan kehittymistä vuosien aikana entistä aktiivisempaan suun-

taan. Nykyään on tarjolla melkeinpä
jokaiselle jotakin ja jos sinulla on
ideoita siitä, mitä voimme vielä järjestää, ole rohkeasti yhteydessä.
Pääosin pyrimme tiedottamaan toiminnastamme jäsenkirjeillä, kerhomme kotisivulla www.oruk.fi sekä
facebook-sivulla. Käy tutustumassa
ainakin kotisivuihimme, koska sieltä löydät mm. toimintakalenterin,
jäsentuotteiden verkkokaupan, ampumakalenterin ja todella paljon
muuta mielenkiintoista aina historiatiedoista lähtien.
Toivotan sinulle lukija hyvää Suomi
100 -juhlavuotta!

ORUK:n perinnetoimikunta tiedottaa

ORUK:n perinnetoimikunta hakee
RELE-lehden eli Reserviupseerilehden vuosikertoja vuodesta 1980
eteenpäin aina 2000-luvun alkuun
saakka, etenkin 1980-luvun lehtiä
haetaan. ORUK:n perinnetoimikunta ottaa RELE-lehden vanhoja vuosikertoja (1980-2004) vastaan lahjoituksina tai lainaan määräajaksi
digitaaliseen muotoon skannattavaksi. Lisäksi Reserviupseerilehden
(eli RELE:n) arkistoiduista vanhoista
vuosikerroista 1959-1979 puuttuvat seuraavat numerot:

4/78 6.12.1978 niin sanottu iso rele
1/76
4/73
1/71
4/69
3/67
1/67
3/66

rele/. Kerhon kotisivuille lisätään
vanhempia vuosikertoja skannauksen edetessä. Erilaiset asiakirjat,
valokuvat tai muu kerhon toimintaan liittyvä kirjallinen materiaali
on myös arvokas lisä reserviupseerikerhomme historiaa kartoitettaessa ja tallennettaessa.

Oulun Reserviupseerikerhon vanhoja jäsensivuja (entinen Reserviupseerilehti eli RELE) ja vuosikertoja on luettavissa kerhon
kotisivuilla
http://www.oruk.fi/

Kysymykset ja lisätiedot asiasta sähköpostilla ja puhelimitse:
jarmo.korhonen@oruk.fi tai puh.
0503306579.

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-, am-

puma-, kartanluku-, tulenjohto-, johtamis- ja vaellustaidot.

keränneet palkitaan mestariluokan
mitalilla ja 15 kertaa yli 150 pistettä
keränneet suurmestariluokan mitaOruk kannustaa jäseniään säännöl- lilla.
liseen liikuntaharrastuksen ylläpitoon palkitsemalla vuosittain aktii- Kerhon kotisivuilta löydät myös
visimmat kuntoilijat.
erinäisiä ohjeita kuntoiluun ja kuntoilun aloittamiseen. Oulun reserViisi eniten kuntopisteitä kerännyt- viläisurheiljoiden vuoden 2017
tä palkitaan vuosittain kevätkokouk- kuntokalenterin ja tietoa reserviläissen yhteydessä. Lisäksi 5 kertaa yli urheilusta valtakunnallisesti löydät:
150 pistettä
http://www.oruk.fi/reservilaisurheilu/

Kerhon ampumaratavuorot Hiukkavaarassa
Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pistooli- että kivääriradoilla. Jäsenillä on mahdollisuus
käyttää omia tai kerhon aseita.

Ampumavuorot sekä tarkemmat oh- Lisätietoja:
jeet ammuntakäytännöistä löydät sampo.mattila@oruk.fi
yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta www.oruk.fi
Tervetuloa mukaan!

Hallitus 2017
Puheenjohtaja

Talousupseeri

Urheilu-upseeri

Nuoriso- ja jäsenupseeri

A RI V U OLT E E N AHO

MA R K K U H ENTILÄ

JUHO LEIKAS

TUOMA S LIPPON EN

p. 044 5446202

p. 040 5017 699

p. 044 2901995

p. 041 4627740

Varapuheenjohtaja

Harjoitusupseeri

Kerhoupseeri

Majaupseeri

JA R M O KOR H ON E N

MIK A K IVELÄ

ANE AH NGER

P E T TER I N Ä R Ä

p. 050 3306579

p. 050 3869333

p. 040 5561130

p. 040 7174487

Sihteeri

Ampumaupseeri

Lippu-upseeri

ES KO J UN N O

S A MPO MATTILA

JARI MALJANEN

p. 050 4477777

p. 040 5373211

p. 0500 694854

Sähköpostiosoitteet
ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@oruk.fi
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TEKSTI:
PET T ERI NÄRÄ
MAJAUPSEERI - OULUN RESERVIUPSEERIKERHO

Upseerimaja Rokuli

valmiina majakauteen 2017
Maja on taas auki
Kaikille reserviläisjärjestöjen jäsenille tarkoitettu Upseerimaja Rokuli
on avannut majakauden 2017, lattiasta kattoon siivottuna sekä liinavaatteet ja matot pestyinä. Rokuan
mahtavat maisemat parhaine hiihtokeleineen odottavat kävijöitään.
Kynnystä talviajan majalle menoon
on madallettu etälämmitysjärjestelmän käyttöönotolla. Eli maja on jo
valmiiksi lämmin sinne saavuttaessa. Enää ei tarvitse hytistä alkuun.
Kävijät pääsevät heti nauttimaan
majan ja ympäristön tarjoamista
mahdollisuuksista.
Varausjärjestelmä kalentereineen
löytyy oruk.fi-sivuiltamme. Varauksia tehdessäsi valitse oma yhdistyksesi käyttäjäryhmäluettelosta ja
varaa sinulle sopiva aika ja odota
niin vahvistamme ajankohdan varausvahvistuksella ja lähetämme säh-

köpostiisi myös käyttökorvauksesta
laskun. Majan käyttökorvauksella
katetaan majan ylläpitokulut mm:
sähkön, polttopuiden ja maavuokran osalta. Kalenteri löytyy osoitteesta: http://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/

se 0407174487. Muista talkoista ja
tapahtumista tiedotetaan Upseerimaja Rokulin Facebook-sivuilla
https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/.

Vuoden suurinta majatapahtumaa
vietetään suurtalkoiden merkeissä
26.5-28.5. Kaksipäiväinen tapahtuma tarjoaa monenlaista sisältöä,
liiterin pystytyksestä muihin askareisiin. Lauantaina 27.5. järjestämme tässä samassa yhteydessä perinteeksi jo muodostuneen Rokulin
Rosvopaisti-juhlan.

Liittymällä majatoimikuntaan pääset nauttimaan myös henkilökohtaisista eduista majan käytön
osalta. Majatoimikuntalainen saa
alennusta omista varauksistaan.
Majatoimikuntaan voi osallistua,
vaikkei olisikaan Oulun Reserviupseerikerhon jäsen. Toki majatoimikuntalaiselta edellytetään sitten
aktiivista panosta majatoiminnan
piirissä. Kevään aikana majaisäntä
kerää vuoden 2017 aktiiveista listan. Ilmoittaudu heti mukaan.

Suurtalkoiden yhteydessä on mahdollisuus yöpymiseen majassa,
puolijoukkueteltassa tai sitten
alennettuun hintaan 55 €/hlö/vrk
Rokua Health & Spassa, sisältäen
myös kylpylän käytön. Eli tässä on
mainio tilaisuus tulla tutustumaan
majan lisäksi myös ihmisiin majatoiminnan piirissä.
Majoitusjärjestelyiden vuoksi pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon majaisännälle. Sovitellaan
samalla yhteiskyytejä tarvittaessa. Ilmoittaudu 20.4. mennessä
petteri.nara(ät)oruk.fi tai puhelimit-

Majatoimikunta etsii aktiiveja

Majatoimikunnan tehtävä on olla
mukana kehittämässä majatoimintaa ja vaalimassa sen perinteitä. Majatoiminta on erityisesti viihtymistä
hyvässä porukassa, iloisia yhteisiä
talkootapahtumia majalla, hyvän
asian äärellä. Hernekeitto, makkaranpaisto ja rantasauna kuuluvat
aina ohjelmaan. Majaisäntä antaa
mielellään lisätietoja toiminnasta.

22

POHJANPOIKA 1/2017

Kuntoilutulokset
2016

Kuntokortteja täytettiin kaikkiaan 50 kappaletta, joka oli
siis yhden hengen lisäys viime
vuoteen. Näistä 1lk suorituksia
36, joka oli sama tulos kuin viime vuonna.
Lisäksi Sampo Mattila suoritti
jälleen erikoisvalioluokan testipisteet.
Mestariluokan mitalin ansaitsi
tänä vuonna Heikkilä Veli, Linnaluoto Markku, Määttä Paul
Ja Niva Juhani.

Nimi

Kuntopisteet

Kuntoluokka

Testipisteet

SAMPO MATTILA
LAURI LAJUNEN
JARMO KORHONEN
ANTERO MIKKONEN
KARI ALENIUS
ESKO JUOLA
VEIKKO SEPPÄNEN
ERKKI VORNANEN
MARKKU ESTOLA
ARI AHOLA
SAMI LAPPI
JUHO LEIKAS
MATTI PEHKONEN
MARKKU LINNALUOTO
JUKKA KOSKELA
JUHANI NIVA
SEPPO PAKONEN
ARI VUOLTEENAHO
PETTERI NÄRÄ
JUHA JALKANEN
MARKKU HOLOPAINEN
KARI JUNTUNEN
TATU LUOKKANEN
ERNO MARJAKANGAS
PAUL MÄÄTTÄ
TIMO NIINIKOSKI
ESKO JUNNO
VELI HEIKKILÄ
TOMI SAARELA
LAURI MANNINEN
AHTI LUKKARINEN
JUHA WEDMAN
PERTTI SEPPÄNEN
HARRI HÄLL
ESKO KURVINEN
KAUKO VÄINÄMÖ
OMAR AL-KUBAISI
VISA BJÖRN
JONNA MATINLOMPOLO
JAAKKO STENBERG
VILLE OIKARINEN
TONI PIIPPO
SAMPO PUOSKARI
RIIKKA HAATAJA
TUOMAS HAVELA
MARKKU HENTILÄ
MATTI KUONANOJA
JORI-PEKKA RAUTAVA
MIKA KIVELÄ
PERTTU MÄÄTTÄ
TIHINEN ESKO

1029
976
858
834
761
530
487
477
475
439
432
424
407
391
360
346
342
333
315
250
239
206
201
194
191
187
180
180
177
171
168
163
161
158
158
154
95
87
50
33
17
17
13
10
9
9
6
3
2
2
-

I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
I lk
III lk
III lk
III lk
-
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Oulun Reserviupseerikerhon

avoimet
Keilauksen Kelopelit
Vielä ehtii leikkimieliseen
kilpailuun mukaan.
Kaksi osakilpailua jäljellä!

Järjestämme kaikille reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen jäsenille avoimet
keilakilpailut helmikuusta huhtikuulle. Henkilökohtainen kilpailu ja joukkuekilpailu. Ilmoittautukaa mukaan kisailemaan.
Osallistujista eniten keiloja kaataneelle ojennetaan komea kelopokaali-kiertopalkinto yllätyssisällöllä. Keilataan kolme osakilpailua, joista kussakin heitetään
neljä sarjaa. Kahden parhaan osakilpailun tulokset huomioidaan.
Seuraavien keilauksien ajankohdat ja tapahtumatiedot:
2. Tapahtuma: to 16.3. klo 18:00, ilmoittaudu 13.3. mennessä
3. Tapahtuma: ke 26.4. klo 18:00, ilmoittaudu 23.4. mennessä
Paikkana toimii Oulun Alppilassa sijaitseva Pelixir-keilahalli (Tukkimiehentie 1).
Ratamaksu on 15 €/rata/tunti. Keilataan pareittain. Harjoitusheittoihin ja neljään
sarjaan menee aikaa noin puolitoista tuntia. Hinta sisältää kengät ja pallot.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan: petteri.nara@oruk.fi tai puhelimitse 040 7174487
ROHKEASTI MUKAAN - TERVETULOA!
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Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit PPSU

Senioriosasto yli 60 vuotiaille

Pohjois-Pohjanmaan
reserviupseereille

Suurten ikäluokkien seniori-ikään
saapuminen yhä parempikuntoisina ja aktiivisempina, kiinnostuksen kasvu kokonaisturvallisuutta
kohtaan ja reservistä siviiliin siirtyminen saivat aikaan Pohjois-Pohjan¬maan Reserviupseeripiiri ry:n
toiminta-alueelle uuden osaston.
Pohjois-Pohjanmaan
Senioriupseerit PPSU edistää kokonaisturvallisuutta toimimalla 60 vuotta
täyttäneiden Pohjois-Pohjanmaan
reserviupseerien aatteellisena ja
toiminnallisena yhdyssiteenä. Sen
postituslistalle lisätään kaikki piirin
60 vuotta täyttäneet tai kuluvana
vuotena täyttävät reserviupseerikerhojen jäsenet. Senioriupseereita on piirissämme n. 250.

PPSU toimii Oulun Reserviupseerikerho ry:n (ORUK) alaisena osastona ja sillä on oma johtokuntansa
suunnittelemassa ja organisoimassa toimintaa sekä tiedottamassa siitä. Erillistä jäsenmaksua ei ole.

avustaa sotaveteraanien keräysten
järjestelyissä ja huomioi erityisesti
piirin sotaveteraanien merkkipäivät.

PPSUn tavoitteiden toteuttamisen
keskeisiä elementtejä ovat osallistumiset maanpuolustus-aiheisiin
tapahtumiin ja retkille, kokoukset,
esitelmä- ja luentotilaisuudet, terveyttä ja kuntoilua edistävä toiminta, veteraanien ja reserviupseerien
perinteiden vaaliminen, asiantuntijatehtävät, kunnianosoitukset, palkitsemiset ja huomiointi, kulttuuritapahtumat ja Upseerimaja Rokulin
toimintaan osallistuminen. Suomi
100 juhlavuoden aikana PPSU mm.

Kaikki PPSU:n jäsenille suunnattu
tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti sähköpostilla ja Pohjanpoika-lehdessä. Käytössä on myös
ajoittain perinteinen kirje sekä
upseerikerhojen nettisivut, Pohjanpoika-lehti ja Facebook ryhmä
https://www.facebook.com/
groups/111346242603057/

Tiedottaminen

PPSU:n tulevaa toimintaa
29.3.		
25.4. 		
26.-28.5.
25.-28.5.
4.6.		
10.8.		
25.-26.8.
2.12.		

Rokulin Hiihtokeskiviikko (S. Suhonen)
Seminaari ”Vapaaehtoisuus turvallisuuden takeena” (S. Puoskari)
Rokulin Suurtalkoot, liiterin pystytys ym. ja rosvopaisti (S. Suhonen)
Oulun Erämessut / PPSUn esittely maanpuolustusjärjestöjen osastolla (S. Suhonen)
Lippujuhlapäivän ohjelmiin osallistuminen PPSU osastona (K. Ahokas)
Rosvopaistijuhla Kempeleessä (K. Ahokas)
MPK:n maanpuolustustapahtuma, PPSUn esittelyt ja talkootyö (S. Suhonen)
Suomi 100 Itsenäisyysjuhla / Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistys (K. Ahokas)

PPSUn johtokunta
SEP P O SUHO N E N , maj. (res)
puheenjohtaja,
seppo.suhonen1@luukku.com,
puh. 040 5524678

Jäsentuotteita
PPSU:n jäsentuotteita voit tilata osoitteesta
http://www.oruk.fi/jasenedut/oruk-verkkokauppa/
PPSUn edustuspäähineeksi suositellaan Varustelekan M05 kuosista ”verikauhaa” Verikauha
sopii hyvin käytettäväksi PV:n sääntöjen mukaisesti M05 maastopuvun kanssa.
PPSUlle ja ORUKille on tilattu myös ensimmäiset brodeeratut kangasmerkit (velcrokiinnitys)
hihamerkkikokoisena. Ne maksavat vain 5,00
EUR/kpl + mahd. kirjetoimituskulut. Merkkien tilaukset esko.junno@oruk.fi, puh. 050
4477777.

KARI AHO K A S, maj. (res),
varapuheenjohtaja,
karitapani.ahokas@gmail.com,
puh. 0500 684534
ESKO JUN N O , maj. (res)
sihteeri,
esko.junno@oruk.fi,
puh. 050 4477777
JUHANI N I VA , maj. (res),
juhani.niva@outlook.com,
puh. 0400 280575
ESKO K URV I N E N , yliltn (res),
esko.kurvinen@monisto.fi,
puh.050 5120147
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TEKSTI JA KUVAT: HANNELE SA LM I
PUHEENJOHTAJA LAKEUDEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY.

Vierailulla

Tornion veteraanien luona

Lahjoitusta luovuttamassa olivat vasemmalta Lakeuden Maanpuolustusnaisista Terttu Kukkula ja
Hannele Salmi sekä Sotainvalidien Tornion yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Lahdenperä.

Lakeuden
Maanpuolustusnaiset
olivat sopineet Tornion Sotainvalidiyhdistyksen puheenjohtajan Jouko Lahdenperän kanssa vierailusta
Saarenvireessä 21.2.2017.
Se tarjoaa kuntoutus-, hoito- ja
virkistymispalveluja Sotiemme Veteraaneille Torniossa. Talo on toiminut jo 26 vuotta, ja sieltä tavoitimme tyytyväisiä asukkaita sekä
kuntoutukseen tulleita sotiemme
veteraaneja.

Talo otti meidät ystävällisesti vastaan ja saimme henkilökohtaisesti tavata veteraaneja, antaa heille
lahjaksi lämpimiä yhdistyksemme
naisten tekemiä villasukkia sekä
yhdistyksemme jäsenen sosiaalija terveysministeri Pirkko Mattilan
lahjoittamat kahvipaketit terveisten
kera.
Saimme myös monipuolisen esittelyn tästä ystävällisten ihmisten
toimivasta ja sotiemme veteraa-

neille rakennetusta talosta, sen
kuntoutushuoneista,
veteraanien asuinhuoneista, talon isosta
ruokalasta, jossa parasta aikaa ruokaili myös Tornion vanhin asukas 105 vuotta - omatoimisesti.
Haluamme kiitää muistorikkaasta
päivästä veteraaneja ja Saarenvireen henkilökuntaa

Edessä pyörätuolissa Ihantalan
taistelussa selkään haavoittunut sotainvalidi joka on juuri
saanut omat villasukat, hänen
takana Tornion sotainvalidien
yhdistyksen sihteeri ja pöydän ympärillä sodankäyneitä
sotaveteraaneja jotka asuvat
Saarenvireessä.
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Maanpuolustusta

tukemassa
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Muutoksen kautta
juhlavuoteen

TEKSTI: PA S I V I RTA
POHJOIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN PIIRIPÄÄLLIKKÖ

POHJOIS-POHJANMAAN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ

Viime vuoden toiminnassa ylitimme tavoitteet kaikilla mittareilla ja
vieläpä varsin reippaasti.
Pohjois-Pohjanmaalla tavoitteeksi
asetettu kurssimäärä ylittyi 31 %
(209 kurssia), osallistujien määrä
ylittyi 55 % (4349 osallistujaa) ja
koulutusvuorokaudet 34 % (5362
koulutusvuorokautta). Kurssityytyväisyys ylitti asetetun tavoitteen
ollen 4,49. Puolustusvoimien tilaamaa koulutusta vähennettiin loppuvuodesta, koska puolustusvoimat supisti varattua rahoitusta.
Pääosa vuoden aikana toteutetuista
kursseista oli perinteisiä harjoituksia ja kursseja. Työtä kurssien kehittämiseksi jatketaan yhteistyössä

aluetoimiston kanssa pyrkien löytämään mahdollisuuksia toteuttaa
kursseja PV:n tilaamina koulutustapahtumina ja sen lisäksi pyritään
lisäämään PV:n tarpeesta syntyviä
sotilaallisia valmiuksia palvelevia
kursseja. Koululaisten ja erityisryhmien lisääntynyt kiinnostus MPK:n
toimintaa kohtaan on säilynyt ja
kurssien määrä on ollut hienoisessa kasvussa. Ampumatoimintaa on
jatkettu MPK:n kursseina edellisten
vuosien tapaan. Esimerkiksi Hiukkavaaran radoilla oli viime vuonna
yli 50 MPK:n ampumatapahtumaa.
Jatkossa meidän pitää yhteistoiminnassa edelleen kehittää ratojen
tehokasta ja sujuvaa käyttöä erityisesti Hiukkavaaran alueella.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen yhdistyksen kokous päätti
11.11.2016 käynnistää MPK:n organisaatiouudistuksen. Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri toteutti
omalta osaltaan muutoksen, joka
astui voimaan 1.1.2017. Muutoksen
seurauksena koulutus- ja tukiyksiköt ja samalla päälliköiden tehtävät
lakkautettiin. Koulutustoiminta jatkuu kaikissa kolmessa maakunnassa, Kajaanin, Rovaniemen ja Oulun
koulutuspaikoissa.
Mahdollinen
Sodankylän koulutuspaikan perustaminen suunnitellaan erikseen.
Hallinnolliset tehtävät keskitettiin
piiritoimistoon Ouluun. Nykyiset
koulutuspäälliköt ja koulutussihteeri jatkavat tehtävissään. Piiriin
perustettiin apulaispiiripäällikön

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri
Apulaispiiripäällikkö
Antti Tölli

Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiiri

Koulutuspäällikkö Pasi
Ylitalo
Rovaniemen
koulutuspaikka

Piiripäällikkö
Pasi Virta

Koulutuspäällikkö
Jarkko Junni

Koulutuspäällikkö Tapio Alajoki
Koulutuspäällikkö Harri Pekkala
Koulutussihteeri
Tero Järvelin

Koulutuspäällikkö
H A R R I P E K KALA

Pohjois-Suomen
Maanpuolustuspiiri
Oulun koulutuspaikka

Koulutuspäällikkö
TAP IO ALAJOKI

Kajaanin
koulutuspaikka

Koulutuspäällikkö
Timo Toivonen
Koulutuspäällikkö
Seppo Salomaa

Koulutussihteeri
T ERO JÄ RV E LI N
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”Tehdään
turvallisuutta
yhdessä”

tehtävä Rovaniemelle, jota hoitamaan ryhtyi Antti Tölli.
Oulun koulutuspaikan tiloissa työskentelevät kuten aiemminkin koulutussihteeri Tero Järvelin ja allekirjoittanut.
Koulutuspäällikkönä
jatkaa vielä tämän vuoden Tapio
Alajoki, koska Juha Vihavainen on
kriisinhallintatehtävissä Bosniassa.
Uutena koulutuspäällikkönä Oulun koulutuspaikassa aloitti tammikuussa Harri Pekkala. Molemmat
koulutuspäälliköt suunnittelevat ja
resursoivat pidettäviä kursseja yhteistoiminnassa kurssien johtajien
kanssa.
Mitä muutos merkitsee MPK:n sitoutuneelle? Muutos ei tule muuttamaan sitoutuneen toimijan toimenkuvaa. Kaikkien sitoumuksen
tehneiden sitoumukset pysyvät
voimassa. Niiden päivitys ja tarkastus on jo käynnissä. Aikanaan ne

allekirjoitetaan ja jokainen sitoutunut Pohjois-Suomen piirissä tekee
sitoumuksen piiripäällikön kanssa. Kaikkia sitoutuneita tarvitaan
edelleen ja voisi sanoa, että muutos tulee lisäämään sitoutuneiden,
vapaaehtoisten ja kouluttautuneiden henkilöiden tarvetta erilaisten
harjoitusten toteuttamisessa. Aika
näyttää miten puolustusselonteko
tulee vaikuttamaan toimintaamme.
MPK on mukana monissa juhlavuoden tapahtumissa eri puolilla
Suomea. Tulette näkemään Nuku
Rauhassa – tapahtumien mainoksia
lähes koko vuoden. MPK järjestää
10 Nuku Rauhassa – kokonaisturvallisuustapahtumaa ja useita seminaareja. Ensimmäinen seminaari
pidettiin Rovaniemellä 18.2.2017,
johon osallistui noin 150 henkilöä ja
saatu palaute on ollut erinomaista.
Seuraavat tapahtumat Pohjois-Suomessa ovat 12.5.2017 pidettävä

Kokonaisturvallisuustapahtuma ja
Kesäyön marssi 10.6.2017, molemmat Rovaniemellä.
Oulussa pidetään kokonaisturvallisuustapahtuma
25.–26.8.2017
Oulun torilla samaan aikaan kansainvälisten messujen kanssa. Tarkoitus on järjestää tapahtumatori,
jossa ihmiset pääsevät osallistumaan tekemällä asioita itse. Perjantai on suunnattu nuorisolle ja
lauantai perheille. Mukana ovat
maanpuolustusjärjestöt,
viranomaiset ja muut yhteistyökumppanit. Tähän tapahtumaan tullemme
tarvitsemaan jäsenjärjestöjemme
edustajia ja muita vapaaehtoisia,
jotta saamme tapahtuman toteutettua suunnitelman mukaisesti.

Toivotan kaikille lukijoille turvallista alkanutta juhlavuotta.

Piirimitalit
käyttöön

juhlavuonna
TEKSTI: M A R K K U H O LO PAI N E N

Pohjois-Pohjanmaan
Reserviupseeri- ja Reserviläispiiri perustivat
syyskokouksessaan vuonna 2002
yhteisen ansiomitalijärjestelmän,
jonka kautta on tarkoitus palkita
piiriemme vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä omalla sarallaan
ansioituneita jäseniämme. Tähän
mennessä mitaleja on jaettu yli 400
kappaletta.
Alkuperäiseen mitalijärjestelmään
kuuluu viisi mitaliluokkaa alkaen
pronssisesta mitalista ja päättyen
kultaiseen ansiomitaliin numeroituna. Nämä mitalit myöntävät päätöksellään piirihallitukset.
Uutena luokkana järjestelmään piirit hyväksyivät kevätkokouksessaan
2016 kultaisen ansiomitalin Tuki-

kärppä-soljella. Tämän mitalin voi
Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistyksen hallitus myöntää henkilölle, yrityksen tai yhteisön edustajalle, joka on merkittävällä tavalla
taloudellisesti tukenut vapaaehtoista maanpuolustustyötä.
Mitalien hakeminen
Esityksen
piirien
ansiomitalin
myöntämiseksi ansioituneelle jäsenelleen tekee piirien jäsenyhdistys. Esitys on vapaamuotoinen,
kirjallinen tai sähköinen ja siitä
on ilmettävä henkilön sotilasarvo tai kunniakirjaan haluttu titteli
sekä perustelut esityksen tueksi.
Piirihallitukset vahvistavat hyväksymänsä esityksen ja mitaliin kuuluvan kunniakirjan allekirjoittavat

asianomaisen piirin puheenjohtaja
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.
Mitalilasku osoitetaan mitalin esittäjälle.
Kirjalliset hakemukset voit toimittaa
osoitteeseen
Reserviläisjärjestöt
Aleksanterinkatu
13A12 90100 Oulu ja sähköiset
markku.holopainen@mail.suomi.net.
Mitalisäännöt voit tilata helpoiten
markku.holopainen@mail.suomi.net

tai 040 506 4087
Suomi täyttää vuonna 2017 100
vuotta. Juhlavuoden aikana piirimitalit ovat oiva ja arvokas tapa muistaa ansioituneita jäseniämme!
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Oulun Jääkäriseminaari

Ihmiset
jääkäritarinoiden takana
TEKSTI JA KUVAT: S AMPO PU O S K ARI

Yleisöä oli liki salintäysi

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistyksen Oulun osasto järjesti
4.2.2017 Caritas-salissa Jääkäriseminaarin teemalla Jääkäritielle
lähtijöitä. Kuulijoille tarjottiin laaja
kattaus yleistä jääkärihistoriaa, ainutlaatuisia sukulaismuisteloita ihmisistä jääkäriaatteen takana sekä
uutta tutkimustietoa Saksaan jääneistä jääkäreistä.
Oulun Sotaveteraanikuoro viritteli seminaariyleisön tunnelmaan
laulamalla tilaisuuden aluksi Jääkärimarssin ja Muistoja Pohjolasta.
Perinneyhdistyksen Oulun osaston
puheenjohtaja kenraali Pertti Puon-

ti avasi tilaisuuden, jonka jälkeen
kenraali Ilkka Halonen piti avausesitelmän aiheesta jääkäriliikkeen
ja jääkäreiden merkitys 100-vuotiaalle Suomelle.
Ainutlaatuisia sukulaistarinoita
Henkilömuisteloita oli kaikkiaan
seitsemän: Kalle Korkeakivi kertoi L.
W. Lindbergistä, Pekka Ellillä kertoi
I. J. Ellilästä, Olavi K. Fält muistutti
mieliin Matti Fältin kohtalon ja esitteli myös hänen saamaansa rautaristiä. Mauno Ainasojan aiheena oli
E. Ainasoja ja Heikki Marttila esitteli
H. Jussilan tarinaa. Teivo Laurinolli

Olavi K. FältIN kertomus Matti
Fältin traagisesta kohtalosta
oli yksi päivän koskettavimpia
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muisteli H. E. Laurinollia ja Oulun
osaston johtoryhmän jäsen Tapani Pikkarainen kertoi isästään U. A.
Pikkaraisesta.
Pertti Puonti esitteli henkilöhistorioiden puolivälissä Oulun oppikoulujen jääkärit ja tilaisuuden
päätti yhteiskuntatieteiden tohtori
Juhani Lassila, joka kertoi maistiaisina tulevasta kirjaastaan Saksaan
jääneiden jääkäreiden koulutus- ja
kotiseututaustoista, mistä hän on
tehnyt laajan tutkimuksen.
Jääkäriseminaaria oli tullut seuraamaan yli 70 kuulijaa ja saadun palautteen perusteella tilaisuus ei jää
viimeiseksi.
Kenraali Halosen esitelmä on luettavissa kokonaisuudessaan lehden
liiteosiossa.

Kenraali Ilkka Halonen muistutti jääkäreiden merkityksestä juhlivalle Suomelle.

Vuoden
reserviläisen ja
reserviupseerin
valinta
TEKSTI: M AR K KU H O LO PAI N E N

Reserviläispiirien syyskokouksessa
2015 päätettiin, että reserviläispiirille ja reserviupseeripiirille valitaan vuosittain vuoden toimija.
Toimija palkitaan henkilökohtaisella muistoesineellä ja kummallekin
piirille tehdään kunniataulut, jotka
sijoitetaan Aleksanterinkadun reserviläishuoneistoon. Vuoden toimijoiden palkitseminen tehdään
vuonna 2017 maanpuolustusjuhlassa 4.6. Kempeleessä.

Tunnustukset ovat virallisilta nimiltään ”Pohjois-Pohjanmaan vuoden
Reserviläinen” sekä ”Pohjois-Pohjanmaan vuoden Reserviupseeri”.

Vuoden toimijaa saavat ehdottaa
kaikki Pohjois-Pohjanmaan Reserviläis- tai Reserviupseeripiiriin
kuuluvat henkilöt tai yhdistykset ja
ehdotetun henkilön on kuuluttava
toiseen edellä mainituista piireistä. Reserviläispiirin jäsenet saavat
ehdottaa vuoden reserviläistä ja reserviupseeripiirin jäsenet vuoden
reserviupseeria.

jossain tietyssä vapaaehtoisen
maanpuolustuksen osa-alueessa.
Toimijaa ei ole välttämättä huomioitu muuten (ansiomerkit, palkinnot)
ja on siksi tunnustuksensa ansainnut. Vuoden toimija -nimityksellä
voidaan huomioida siis myös vähemmän esillä olevia tai nuoria aktiivisia reserviläistoimijoita.

Vuoden toimijaksi voidaan valita
henkilö, joka on edellisen vuoden
aikana tai pidemmällä aikavälillä
edistänyt merkittävästi piirin tai yhdistyksen maanpuolustustoimintaa
tai -henkeä tai on kunnostautunut
erityisen hyvin

Ensimmäiset
huomionosoitukset luovutettiin vuonna
2016 Petteri Närälle ja Kari
Pentille.
Piirien puheenjohtajat valitsevat
vuoden toimijat toukokuun lopussa. Valitsijat pidättävät oikeuden
olla valitsematta toista tai kumpaakaan toimijaa tilanteessa, jossa
mikään tehdyistä esityksistä ei ole
heidän mielestään riittävä tunnustuksen myöntämiseen.
Huolellisesti perustellut, mutta
vapaamuotoiset esitykset tulee
lähettää piirien toiminnanjohtaja
Markku Holopaiselle sähköpostitse
markku.holopainen@mail.suomi.net tai
Aleksanterinkatu 13 A 12, 90100
Oulu viimeistään 20.5. mennessä.
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TEKSTI JA KUVA: R I S TO L EHTONEN

Lakeuden reserviläiset ry:n lippu vihittiin käyttöön itsenäisyyspäivänä
6.12.2016 Lumijoen kirkossa. Vihkimisen suoritti rovasti Markku Tölli ja
lipunkantajana oli Antti Rannanjärvi. Lippuvartijoina toimivat J-P Vuoti ja Petri Lehtonen ja lipun esittelijänä Heikki Nikola.

42

POHJANPOIKA 1/2017

TEKSTI: S AMPO PU O S K ARI
KUVA: MAR KKU H O LO PAINEN

Jääkäreiden pääjoukon Vaasaan tulon
vuosipäivänä 25.2. Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistyksen Oulun
osasto ja Vapaussodan Pohjois-Pohjanmaan Perinneyhdistys toimittivat
seppeleen Oulun Jääkärimuistomerkille. Seppeleen laskivat perinneyhdistyksen Oulun osaston varapuheenjohtaja Sampo Puoskari ja Oulun
Sotilaskotiyhdistyksen edustaja Tuija Matila. Sotilaskodithan syntyivät
Suomeen jääkäreiden Saksan kokemusten perusteella.
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Tilaisuus
Yrjänäisen
tykkimuistomerkillä
TEKSTI: R A I M O N U R MELA
KUVAT J OR M A KAR H U MAA

Pohjois-Suomen
Tykkimieskilta,
Oulun Päällystöyhdistys evp osasto,
Myllyojansuuralueen yhteistyöryhmä/asukastupa, Myllyojan Martat ja
Yrjänäisen talo järjestivät 3.2.2017
tilaisuuden Tykkimieskillan ja Yrjänäisen talon yhteisellä tykkimuistomerkillä. Tilaisuuden järjestelytoimikunnassa olivat mukana
Raimo Nurmela, Antero Mikkonen,
Hannu Kuparinen, Matti Vehkaoja,
Marjaana Yrjänäinen ja Esa Yrjänäinen. Muistomerkki on paljastettu
6.9.1964 paikalla vapaussodassa
ammuttujen itsenäisen Suomen
kenttätykistön ensimmäisten laukausten kunniaksi. Paljastustilai-

Puolustusministerin kanssa
yhteiskuvassa.
Kuva: Jouko Liikanen

Pentti Leikas, Hannu Latvakoski, Eero Puolitaival, Olavi Hurme ja oiva Korkeamäki.
Osmo Knuutinen, Jorma Karhumaa, Hannu Kuparinen ja
Sakari Rajaniemi
(SEURAAVAN
SIVUN
KUVA)
Kasvot kameraan päin - Osmo
Knuutinen, Jorma Karhumaa,
Sakari Rajaniemi, Harri Mäkelä

suudessa 1964 oli paikalla vielä 9
laukauksia ampumassa ollutta laihialaista tykkimiestä.
Vilho Petteri johti
Laukaukset ammuttiin 76 K 02 -tykillä, joka oli saatu Pohjanmaalla
venäläistenaseistariisunnan yhteydessä ja kuljetettu Ouluun avustusretkikunnan mukana.
Tykistöosastoa johti silloinen evl
Vilho Petteri Nenonen apunaan Oulun poliisimestari Almqvist. Tykkimiehinä oli 22 etupäässä Laihialta
avustusretkikuntaan mukaan läh-

teneitä nuoria miehiä, joilla ei ollut
ennestään tykistökoulutusta.
Evl Nenonen oli joitakin päiviä aikaisemmin tullut Oslosta, missä
hän oli ollut hankkimassa Venäjän armeijalle aseita ja tarvikkeita.
Hän liittyi retkikuntaan Kokkolassa
oltuaan sitä ennen pari päivää järjestelemässä valkoisten puolustusta Oulussa. Tykki saatiin vaivoin
Erkkolan talon kohdalla Oulujoen
yli Yrjänäisen talon rantaan ja ensimmäinen laukaus ammuttiin
3.2.1918 kello 9.20 ja 21 laukauksen jälkeen maalina ollut venäläinen noin 1000 miehen varuskunta
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antautui ja Oulun taistelut päättyivät illalla punaisten antautumiseen.
Paikallishistoriaa koululaisille
Tänä vuonna tilaisuuteen oli kutsuttu myös Laanilan koulun seitsemänsien luokkien oppilaat tutustumaan
paikallishistoriaan historianopettaja Jussi Tervosen johdolla.
Tilaisuuden aluksi killan puheenjohtaja Raimo Nurmela toivotti oppilaat ja osanottajat tervetulleiksi
ja kertoi ensimmäisten laukausten
tapahtumat ja niihin johtaneen

historiallisen kehityksen itsenäistymisestä alkaen. Antero Mikkonen
kertoi sen jälkeen Yrjänäisen taloon
liittyvästä toisesta historiallisesta
tapahtumasta eli asekätkentäjutusta, joka osin alkoi paljastua sieltä.
Matti Vehkaoja esitteli lyhyesti samaa tykkimallia olevat muistomerkkitykit, joita hän oli ollut aikoinaan
pystyttämässä. Antero Mikkonen
lausui Yrjö Jylhän koskettavan runon Kaivo.
Tilaisuuden päätös
Lopuksi kenraali Jukka Haaksiala ja

puheenjohtaja Raimo Nurmela laskivat muistokivelle havuseppeleen,
ja lippuvartiossa olivat killan johtokunnan jäsenet Jorma Karhumaa ja
Sakari Rajaniemi.
Tilaisuuden jälkeen Myllyojan
suuralueen puheenjohtaja Hannu Kuparinen ja Myllyojan Martat
järjestivät koululaisille mehu- ja
pullatarjoilun ja muille vieraille
kahvitilaisuuden asukastuvalla. Tilaisuuteen osallistui 80 koululaista
ja 30 henkeä Tykkimieskillasta ja
asukastuvalta.

lopettanut
toimintansa

Inttistore on lopettanut liiketoimintansa. Sekä Inttistoren
nettikauppa että myymälä Pohjoisella Hesperiankadulla Helsingissä on suljettu. Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n hallitus
päätti lopettaa Inttistoren toiminnan liiketoiminnan pitkään
jatkuneen tappiollisuuden takia. Inttistore kiittää asiakkaita
kuluneista vuosista.
Kaikki ennen 21.2. tehdyt tilaukset
toimitetaan normaalisti asiakkaille. Samoin kaikki asiakaspalautukset hoidetaan. Inttistoren asiakaspalvelun sähköpostiosoite toimii
normaalisti, sieltä voi tiedustella
omaan tilaukseen liittyviä asioita:
info@inttistore.fi
Jäsenrekisteri ja Reserviläinen-lehti jatkavat toimintaansa normaalisti
Inttistore on ollut Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n myyntitoiminnasta vastaava osa. MPY:n omistavat
tasaosuuksin Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto. MPY:n
muita liiketoiminta-alueita ovat
kustannustoiminta ja jäsenrekisteri- ja hallintopalvelujen tuottaminen. Inttistoren lopettaminen ei
vaikuta Reserviläinen-lehden eikä
liittojen yhteisen jäsenrekisterin
toimintaan.

Kuva: INTTISTORE

48

POHJANPOIKA 1/2017

Jäsentiedot kuntoon
Ota eAsiointi käyttöösi
TEKSTI: M AR K K U H O LO PAI N E N

Jokainen jäsen voi päivittää omat jäsentietonsa itse
suoraan jäsenrekisteriin eAsiointipalvelun avulla.
Palvelussa voi päivittää omia henkilötietoja, tarkastella jäsenyyksiä ja luottamustehtäviä sekä tulostaa
jäsenmaksulaskuja. Myös ampuma- ja senioriturvan
hankinta on mahdollista eAsioinnin kautta.
eAsiointiin pääsy
Palveluun pääset Reserviupseeriliiton nettisivujen
etusivun kohdasta Liity jäseneksi > RUL vanha jäse
> päivitä jäsentietosi > eAsiountipalveluun pääset
TÄSTÄ
ja
Reserviläisliiton nettisivujen etusivun kohdasta
Tarkasta ja muuta JÄSENTIETOJASI
Voit myös olla suoraan yhteydessä liittoihin:
RUL
Jäsensihteeri Virpi Kukkonen 09 4056 2011
jasenasiat@rul.fi
ja
RESL
Jäsensihteeri Päivi Ruusuvuori 09 4056 2010
jasenasiat@reservilaisliitto.fi

KOKOUSKUTSU
Pohjan maanpuolustuksen Tukiyhdistys

Pohjan maanpuolustuksen Tukiyhdistyksen
hallituksen kokous ja vuosikokous pidetään
Aleksanterinkadun toimintahuoneistolla,
Aleksanterinkatu 13 A 12, 4. kerros
keskiviikkona 12.4.2017
(hallitus klo 16:30 ja vuosikokous klo 17:30)
Hallitus

KOKOUSKUTSU
Oulun Reserviläiset ry

KEVÄTKOKOUS
21.4.2017 klo 18:00
reserviläisjärjestöjen toimistolla
Aleksanterinkatu 13 A 12, 90100 Oulu
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU
Pohjois-Pohjanmaan
Reserviupseeripiiri ry
Reserviläispiiri ry

KEVÄTKOKOUKSET
1.4.2017 klo 10.00 alkaen
Aleksinkulmassa, Aleksanterinkatu 9
10.00		 Hallitukset
11.30 -12.30 Ruokailu
12.30 -13.30 Kokousesitelmä. Kirjailija Mika Kulju 		
			”Tornion maihinnoususta Kilpisjärvelle”.
13.30		 Kevätkokoukset
Ruokailun vuoksi ilmoitukset osallistumisesta
EHDOTTOMASTI 27.3. MENNESSÄ
markku.holopainen@mail.suomi.net
tai 040 506 4087
Hallitus

KOKOUSKUTSU
Oulun Reserviupseerikerho Ry

KEVÄTKOKOUS
Aika:
Keskiviikko 22.3.2016 klo 18:00 alkaen.
Paikka:
Hiukkavaara, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto. Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat Tilaisuudessa kuntoisuuspalkintojen jako ja muut huomionosoitukset.
Majuri Mika Niemi kertoo ajankohtaisista asioista Puolustusvoimissa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

KOKOUSKUTSU
Pohjan Jääkärikilta

KEVÄTKOKOUS
Aika:
keskiviikkona 29.03.2017 klo 18.00 alkaen
Paikka:
Hiukkavaaran Paviljonki
Kokousesitelmän pitää professori Kari Alenius aiheenaan
Venäjän vallankumous ja
Suomen itsenäistyminen.
Hallitus

Oulun koulutuspaikan toiminta 2017 Pohjois-Pohjanmaalla
maaliskuu – kesäkuu

Tapahtuma

Maastoliikennekoulutuskurssi
Sotilaspoliisikurssi, henkilösuojaus
Suksipartio Sujakka
SRA - cup, kivääri
Taisteluensiavun (TEA) kouluttajakoulutus 2
Kurssivääpeli –kurssi
SRA Ampujakurssi
Perinnease - cup 300 m ja kuvio
ORUK kivääriammunta
Ilmatorjuntakurssi
Perinnease - cup, SM-karsinta ja piirinmestaruuskilpailu
Kouluttajakoulutus 2
PAIKP ammunnat 1
PV:n B -ajolupa perehdytys
SRA - cup, kivääri
Reserviläiskivääri ja palveluspistooli ammunnat
PA - cup 1
Reserviläisammunnat (pistooli)
Ammunnan peruskurssi (ampumakortti)
Ammunnanjohtaja koulutus
SRA - cup, kivääri
Perinnease - cup, 300 m
Suunnistuksen perusteet – kurssi
Maanpuolustusrastit 1 (suunnistustapahtuma)
Pohjan Loimu
Kansallisen Veteraanipäivän tilaisuudet
SRA Ampujakurssi
Perinnease - cup, 3-asentoinen ja kenttä
Perinnease - cup, kuvio
Puntin lenkki 2017
Massatapahtuman huoltotoiminta
Nordic Student Singers Summit (NSSS)
Eskon Malja
Kenttämuonituskurssi

Paikka

Taivalkoski
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Raahe
Rantsila
Haapavesi
Hiukkavaara
Taivalkoski
Oulu
Raahe
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Kilpisjärvi
Pohjois-Pohjanmaa
Vihanti
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Pohjois-Suomi
Oulu
Oulu
Tyrnävä
Tyrnävä

Aika

17.-19.3.
17.-19.3
18.3.
18.3.
24.-26.3.
24.-26.3.
25.-26.3.
25.3.
26.3.
1.-2.4.
1.-2.4.
7.-9.4.
8.-9.4.
8.4.
8.4.
8.4.
9.4.
20.4.
22.-23.4.
22.-23.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.-28.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.
1.-30.9.
4.-7.5.
5.-7.5.
6.5.
6.5.

PV:n B -ajolupa perehdytys
SRA - cup, kivääri
Reserviläiskivääri ja palveluspistooli ammunnat
PA - cup 1
Reserviläisammunnat (pistooli)
Ammunnan peruskurssi (ampumakortti)
Ammunnanjohtaja koulutus
SRA - cup, kivääri
Perinnease - cup, 300 m
Suunnistuksen perusteet – kurssi
Maanpuolustusrastit 1 (suunnistustapahtuma)
Pohjan Loimu
Kansallisen Veteraanipäivän tilaisuudet
SRA Ampujakurssi
Perinnease - cup, 3-asentoinen ja kenttä
Perinnease - cup, kuvio
Puntin lenkki 2017
Massatapahtuman huoltotoiminta
Nordic Student Singers Summit (NSSS)
Eskon Malja
Kenttämuonituskurssi
Reserviläisen ensiapukurssi
SRA - cup, kivääri ORUK
PA - cup 2
Harjoitusammunnat pistooli, Oulun Reserviläiset ry
PA - ammunnat, SM-karsinta/piirinmestaruus
SRA - cup, pistooli
Kevätammunnat, Oulun Reserviläiset ry
SRA - cup, pistooli ORUK
Kivääriammunnat, Oulun Reserviläiset ry
Reserviläisammunnat (pistooli)
Naisten superviikonloppu,Oulu
Toimintapäivä 2017
ORUK pistooliammunta
Peruskoululaisten maanpuolustus- ja turvallisuuspäivä
Tykkikaluston huolto
Toiminnallinen ammunta, Oulun Reserviläiset ry
Pohjois-Suomen Erämessut
Nuorisokurssi
SRA - ammunta, SM karsinta ja piirinmestaruus
MAAKK kuntotesti osa 1
Pistooliammunnat, Oulun Reserviläiset ry
MAAKK:n kuntotesti osa 2
Lakeus - cup 1
Reserviläisammunnat
Kunnialaukaukset
SRA - cup, pistooli + haulikko
Kivääriammunnat, Oulun Reserviläiset ry
Hiukka 2017 harjoitus
• Esikuntakurssi
• Perustamiskurssi
• Sotilaspoliisikurssi
• Maakuntakomppaniakurssi
• Taisteluensiapukurssi

Hiukkavaara
Raahe
Rantsila
Haapavesi
Hiukkavaara
Taivalkoski
Oulu
Raahe
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Kilpisjärvi
Pohjois-Pohjanmaa
Vihanti
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Pohjois-Suomi
Oulu
Oulu
Tyrnävä
Tyrnävä
Oulu
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Siikalatva
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Oulu
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Oulu
Hiukkavaara
Oulu
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Oulu, Linnansaari
Raahe
Hiukkavaara
Hiukkavaara

8.4.
8.4.
8.4.
9.4.
20.4.
22.-23.4.
22.-23.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.-28.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.
1.-30.9.
4.-7.5.
5.-7.5.
6.5.
6.5.
6.-7.5.
6.5.
7.5.
10.5.
13.5.
14.5.
14.5.
17.5.
17.5.
18.5.
19.-21.5.
20.5.
21.5.
23.5.
23.5.
24.5.
25.-28.5
27.-28.5.
27.-28.5.
30.5.
31.5.
31.5.
3.6.
3.6.
4.6.
4.6.
7.6.
9.-11.6.

Nuorisokurssi
Hiukkavaara
27.-28.5.
SRA - ammunta, SM karsinta ja piirinmestaruus
Hiukkavaara
27.-28.5.
MAAKK kuntotesti osa 1
Oulu
30.5.
Pistooliammunnat,
Oulun Reserviläisettoiminta
ry
Hiukkavaara
31.5.
Oulun koulutuspaikan
2017 Pohjois-Pohjanmaalla
MAAKK:n kuntotesti osa 2
Oulu
31.5.
maaliskuu
–
kesäkuu
Lakeus - cup 1
Hiukkavaara
3.6.
Reserviläisammunnat
Hiukkavaara
3.6.
Kunnialaukaukset
Oulu, Linnansaari
4.6.
SRA - cup, pistooli + haulikko
Raahe
4.6.
Kivääriammunnat, Oulun Reserviläiset ry
Hiukkavaara
7.6.
Tapahtuma
Paikka
Aika
Hiukka 2017 harjoitus
Hiukkavaara
9.-11.6.
Maastoliikennekoulutuskurssi
Taivalkoski
17.-19.3.
• Esikuntakurssi
Sotilaspoliisikurssi, henkilösuojaus
Hiukkavaara
17.-19.3
•
Perustamiskurssi
Suksipartio Sujakka
Hiukkavaara
18.3.
•
Sotilaspoliisikurssi
SRA - cup, kivääri
Hiukkavaara
18.3.
• Maakuntakomppaniakurssi
Taisteluensiavun
(TEA) kouluttajakoulutus 2
Hiukkavaara
24.-26.3.
•
Taisteluensiapukurssi
Kurssivääpeli –kurssi
Hiukkavaara
24.-26.3.
• Tiedustelukurssi
SRA Ampujakurssi
Hiukkavaara
25.-26.3.
Kenttämuonituskurssi
Perinnease •- cup
300 m ja kuvio
Hiukkavaara
25.3.
•
Kanttiinikurssi
ORUK kivääriammunta
Hiukkavaara
26.3.
• Esikunta- ja viestikomppaniakurssi
Ilmatorjuntakurssi
Hiukkavaara
1.-2.4.
Perinnease •- cup,
SM-karsinta ja piirinmestaruuskilpailu Hiukkavaara
1.-2.4.
Johtokurssi
Kouluttajakoulutus
Hiukkavaara
7.-9.4. 13.6.
PA - cup 3, 2pistooli
Hiukkavaara
PAIKP ammunnat
1 ammunta, Oulun Reserviläiset ry
Hiukkavaara
8.-9.4. 14.6.
Toiminnallinen
Hiukkavaara
PV:n B Toiminnalliset
-ajolupa perehdytys
Hiukkavaara
8.4.
ammunnat
Kiiminki
15.6.
SRA - cup,
Raahe Hiukkavaara
8.4.
PA -kivääri
cup 4, kivääri
15.6.
Reserviläiskivääri
ja palveluspistooli
ammunnat
RantsilaHiukkavaara
8.4.
Lakeus - cup
2
17.6.
PA - cup
1
Haapavesi
9.4.
Kivääriammunta
Hiukkavaara
18.6.
Reserviläisammunnat
(pistooli)
Hiukkavaara
20.4. 18.6.
SRA - cup, haulikko
Hiukkavaara
Ammunnan
peruskurssi (ampumakortti)
Taivalkoski
22.-23.4.
Pistooliammunnat,
Oulun Reserviläiset ry
Hiukkavaara
21.6.
Ammunnanjohtaja
Oulu Hiukkavaara
22.-23.4.
PA - cup 5, koulutus
kivääri
27.6.
SRA - cup,
kivääri
Raahe Hiukkavaara
22.4. 28.6.
Kivääriammunnat,
Oulun Reserviläiset ry
Perinnease
cup,5,300
m
Hiukkavaara
23.4. 29.6.
PA - -cup
pistooli
Hiukkavaara
Suunnistuksen perusteet – kurssi
Hiukkavaara
24.4.
Maanpuolustusrastit 1 (suunnistustapahtuma)
Hiukkavaara
25.4.
Pohjan Loimu
Kilpisjärvi
26.-28.4.
Kansallisen Veteraanipäivän tilaisuudet
Pohjois-Pohjanmaa
27.4.
Pohjois-Suomen
maanpuolustuspiiri
PL
119,
90101
OULU
/
puh.
0400
384
234
/
pohjois-suomi@mpk.fi
SRA Ampujakurssi
Vihanti
28.4.
Käyntiosoite: Hiukanreitti 225, 90650 OULU
Perinnease - cup, 3-asentoinen ja kenttä
Hiukkavaara
29.4.
Perinnease - cup, kuvio
Hiukkavaara
30.4.
- Turvallisuutta
yhdessä Puntin lenkki 2017
Pohjois-Suomi
1.-30.9.
Massatapahtuman huoltotoiminta
Oulu
4.-7.5.
Nordic Student Singers Summit (NSSS)
Oulu
5.-7.5.

HUOLLON SUURVIIKONLOPPU
5.-7.5.2017
KURSSIT:
1. Massatapahtuman huoltotoiminta (naisjärj., res)
2. Reserviläisen ensiapukurssi (res)
Massatapahtuman huoltotoiminta: Kurssi vastaa viikonlopun aikana noin 1200
henkilön tapahtuman muonituslinjastojen perustamisesta ja toiminnasta Raksilan alueella.
Kyseessä on suurtapahtuma, jonka huolto vastaa pitkälti poikkeusolojen huoltotilannetta.
Reserviläisen ensiapukurssi: Kurssilla koulutetaan reserviläisille sovellettuja arkipäivän
ensiavun perusteita ja perehdytään poikkeusolojen lääkintähuoltoketjun perusteisiin.
Kurssilaisilla on halutessaan mahdollisuus osallistua myös viikonlopun aikana Ouluhallin
tapahtuman ensiapupäivystykseen, joka on kurssin vastuulla.
KOHDERYHMÄ: MPK:n koulutustoimintaan sitoutuneet ja muut koulutusteemoista
kiinnostuneet. Osallistuminen viikonlopun kurssille 1 ei vaadi aiempaa MPK:n kurssitaustaa
tai suoritettua asepalvelusta. Kurssi 2 on suunnattu reserviläisille, jotka vastaavat myös
tapahtuman aikaisista ensiaputehtävistä.
Ilmoittautuminen MPK / www.mpk.fi/koulutuskalenteri.
PAIKKA: Ouluhalli, Teuvo Pakkalan kampus, Oulu.
AJANKOHTA: 5.-7.5.2017. Alustavat kurssiajat:
Huototoimintakurssi: Kurssiaika to klo 18.00 - su klo 14.00
 To 4.5. koulutus klo 18–20 Hiukkavaara, Paviljonki
 Porrastettu aloitus Raksilassa. 1.aalto pe aamu klo 6,
2.aalto la aamu klo 07.00.
 Kurssin lopetus su 7.5. klo 14.00 mennessä.
EA-kurssi: Kurssiaika la klo 09.00 - su klo 14.00. Raksila.
lisätietoja:
Harjoituksen johtaja
Janne Kalinainen 0400-280811
janne@kalinainen.fi
Varajohtaja
Hanna Kela 040-5290919

Huoltotoimintakurssi:
Antti Juujärvi 040- 6805734
Ensiapukurssi:
Lauri Bolszak 040-7787156

Maanpuolustusjuhla
Kempeleessä 4.6.2017
Kempeleen Reserviupseerikerho täyttää 60 vuotta ja
Kempele-Oulunsalo Rintamaveteraanit 50 vuotta.
Juhlat ovat Kempeleen Kokkokankaan
seurakuntakeskuksessa 4.6.2017 klo 13.00

Juhlaesitelmä, professori Kari Alenius, Finexit –
Venäjän imperiumin hajoaminen ja Suomi 1917
Tervetuloa juhlimaan kanssamme.

Seuraavat
aineistopäivät ovat
9.6., 15.9. ja 8.12.

POHJANPOIKA LIITE

TEKSTI: I L K K A H ALO N E N
KUVAT: J Ä ÄK Ä R I PATAL J O O N A 2 7 P ERINNEYHD IST YS RY

Jääkäriliikkeen ja
jääkäreiden merkitys

100-vuotiaalle
Suomelle
Perustuslaillisuudella
ja
jopa
myöntyvyyssuuntauksellakin
oli
merkityksensä maamme itsenäistymisprosessissa. Myös sosialidemokraateilla oli oma rakentava
osuutensa Suomen itsenäisyyteen
johtaneessa kehityksessä. Rohkenen kuitenkin väittää, että ilman
jääkäriliikettä itsenäisyytemme lopullinen varmistaminen olisi vaatinut suuria ponnistuksia. Suurpoliittista, ainutlaatuista tilannetta
hyväksi käyttäneen jääkäriliikkeen
vahva tulevaisuudenusko sekä itsenäisyystahto ovat vaikuttaneet
myös myöhempiin isänmaamme
kohtaloihin.

Muutamissa tutkimuksissa on takerrettu jääkäriliikkeen toiminnan
”rikolliseen, maanpetokselliseen”
luonteeseen. Kyse oli jääkäriliikkeen kannalta taistelusta vapauden, ihmisoikeuksien ja valtiollisen
itsenäisyyden puolesta. Ilman sellaista taistelua ei monikaan maa tänään olisi vapaa.
Vaikka Jääkäripataljoona 27 olikin
jääkäriliikkeen näkyvä tuotos, oli
jääkäriliike paljon muutakin. Tänä
päivänä on vaikea kuvitella esimerkiksi, miten sata vuotta sitten
- silloisia viestiyhteyksiä ja liikenneneuvoja hyväksikäyttäen - pystyttiin rekrytoimaan Saksan maalle

koulutettaviksi lähes 2000 miestä.
Värväyksen lisäksi oli järjestettävä etappireitit, jotka johtivat maan
läpi. Oli myös selvitettävä jatkoreitit Ruotsin kautta. Kaikki oli tehtävä venäläisten tarkoin valvomassa
maassa jopa hengenmenon uhalla. Aivan ensimmäiseksi oli tietysti
hoidettava salaiset neuvottelut niin
Ruotsissa kuin Saksassakin.
Kun jääkäriliikkeellä ei ollut sisäpoliittisia tavoitteita, ei sen kannattajien ja vastustajien välinen raja
kulkenut puoluerajoja myöten vaan
niiden poikki. Monet vanhan polven
porvarillisetkin, vaikutusvaltaiset
poliitikot ja merkittävillä virkapai-
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Jääkäreitä etulinjassa

koilla olleet miehet pelkäsivät sen
tuottavan maalle vain vahinkoa.
Jääkäripataljoona 27:stä
Pataljoonan kirjoihin otettiin – kuten edellä totesin - lähes 2000 vapaaehtoista, jotka edustivat kaikkia
Suomen maakuntia, kaikkia ikäluokkia 15 ja 50 vuoden väliltä ja myös
likipitäen kaikkia ammattiryhmiä.
Pataljoonan keski-ikä oli hiukan alle
24 vuotta vuonna 1916.

Kovassa ja vaativassa koulutuksessa sadat miehet joutuivat henkisen
ja fyysisen sopeutumattomuutensa
vuoksi siirtymään siviilitöihin. Taistelutappiot Saksan itärintamalla jäivät verraten vähäisiksi. Suurimman
mieshukan aiheuttivat taudit sekä
henkiset rasitukset ja ristiriidat.
Karsinnan kovuutta osoittaa, että
vain 1261 pääsi mukaan vapaussotaan.
Näiden menetysten rinnalla pataljoona oli saanut melkoisen hyvän

sotakokemuksen. Sanoivatpa jotkut saksalaiset asiantuntijat, että
Jääkäripataljoona 27 oli parhaiten
Saksassa koulutettu pataljoona ensimmäisen maailmansodan aikana.
Eritasoinen johtamisen koulutus jäi
sen sijaan verraten vaatimattomaksi, varsinkin kun ajatellaan jääkäreiden tulevia tehtäviä itsenäisen
Suomen puolustusvoimien johtajina.
Muutamia numerotietoja ja havain-
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toja Pohjois-Pohjanmaan jääkäreistä
Tätä puheenvuoroani valmistellessani selailin noin 40 vuotta ilmestynyttä
Suomen
jääkärien
elämäkerrastoa Oulun ja koko Pohjois-Pohjanmaan osalta. Maakuntamme alueelta 172 miestä värvättiin jääkäreiksi. Monen kohdalla
mainittiin osallistuminen värväysja etappitoimintaan ennen omaa
mukaan lähtöä. Pohjoispohja-laisista jääkäreistä kaatui laskujeni mukaan 10 vapaussodassa. Jo Saksassa heistä oli menehtynyt 9 jääkäriä.
Viime sodissamme kaatui tämän
maakunnan jääkäreistä seitsemän.
Itsenäisyystaisteluun
Tilanne, jonka jääkärit Suomeen palatessaan helmikuussa 1918 kohtasivat, oli luonteeltaan aivan toinen
kuin he olivat odottaneet. Edellisenä vuonna tapahtuneeseen kansan
kahtiajakoon ainakaan jääkärit koko
ajan maasta poissa olleina eivät olleet syypäitä. Miehille, jotka Libaun
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 13.
päivänä helmikuuta 1918 vannoivat uskollisuuden valan Suomen
lailliselle hallitukselle, ei ollut vaihtoehtoja. Oli kuitenkin nähtävissä,
että taistelu omia maanmiehiä vastaan kouraisi monia kotiin palaavia
syvältä. Jääkärikenraali Väinö Valve
totesi 1990-luvun alussa tehdyssä
haastattelussa:”-- tilanteen peruuttamaton kehitys oli meille katkera
pettymys.”
Suomalaisen vapaaehtoisjoukon,
jääkäripataljoonan, luominen, ja
kehittäminen muodostivat jääkäriliikkeen toiminnan pääsisällön

Poseeraamista Lockstedtissa

vuosina 1914 – 1917. Liikkeellä oli
ilmeinen vaikutuksensa vapaussodan aattona ja sodan alkuvaiheessa
tapahtuneeseen maantieteelliseen
ja yhteiskunnalliseenkin rintamanmuodostukseen.
Kuten on joskus todettu, vapaussotaamme osallistui Jääkäripataljoonan 27:n teräksinen ydin, edellä
mainitut 1261 jääkäriä. Jääkäreiden
nuorekkaalla hyökkäyshengellä ja
uhrautuvalla esimerkillä oli voimakas vaikutus valkoisten menestykseen. Voiton hinnasta jääkärit maksoivatkin poikkeuksellisen suuren
osan. Lyhyessä sodassa noin kymmenesosa sotaan osallistuneista
jääkäreistä kaatui ja viides osa haa-

voittui, eräät kahdesti, jopa kolmestikin.
Voiton avain oli valkoisen armeijan taidollinen ylivoima, josta teki
musertavan jääkäreiden mukaan
tulo. Vaikka punaisilla oli - ainakin
alkuvaiheessa - määrällisesti suuremmat taloudelliset, ase- ja jopa
henkilöstöresurssit kuin valkoisilla,
he hävisivät suuren - niin johdon
kuin joukkojenkin - koulutusvajeen
ja kokemuksen puutteen vuoksi.
Laillisen hallituksen voitto vuonna
1918 oli täysin ratkaiseva meidän
tuntemamme itsenäisen Suomen
synnylle. Kaikkine haparointeineen
ja ylilyönteineenkin uuden valtakunnan alkutaival ohjautui pian
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Matkalla rintamalle

pohjoismaisen demokratian tielle.
Vapaussodan voitonparaati Helsingissä 16.toukokuuta 1918 merkitsi
jääkäriliikkeen loppuhuipennusta.
Marssiessaan Helsinkiin jääkärit
olivat päässeet heille tarkoitettuun
tavoitteeseen. Jääkäriliikkeen ihanteet säilyivät ja vaikuttivat vielä
voimakkaasti viime sotiamme ennen ja niiden aikana puolustustahtoomme.
Maailmansodan aikana erityisesti
jääkäriliikkeen piirissä oli kaavailtu
Suur-Suomea. Vaikka niin sanotut
heimosodat eivät monesta syystä
tavoitteeseensa päässeetkään, oli
aatteella ennen viime sotiamme

vahva,
maanpuolustustahtoakin
vahvistava kannatuksensa. Lähes
240 jääkäriä osallistui heimosotiin,
ja heistä kaatui 32 miestä.
Sukulaiskansojemme
olemassaolosta on syytä tänä päivänäkin
kantaa huolta, varsinkin jos tiedot
heidän kohtelustaan Venäjällä pitävät paikkansa.
Suomen puolustusvoimien
rakentaminen
Vaikka pääosa jääkäreistä palasi
siviiliammatteihinsa, huomattava
osa jäi sotilaankin ammattiin. Puolustusvoimissamme (rajavartiolaitos mukaan luettuna) jääkäreitä

palveli vuoden 1921 alussa 666 eli
noin kolmannes Saksaan lähteneistä. Suojeluskunnissa oli satakunta
virassa olevaa jääkäriä johtavissa
tehtävissä. Jääkäreille oli tunnusomaista ennakkoluuloton ja nuorekas uudistushalu. Jääkäriupseerit
ja - aliupseerit, olivat pääosassa itsenäisen Suomen puolustusvoimia
luotaessa 1920- ja 1930-luvuilla.
Vuonna 1920 alkanut säännöllinen
reserviupseerikoulutus oli alun alkaen jääkäreiden suunnittelema ja
heidän johdossaan. Myös Kadettikoulu siirtyi 1920-luvun puolivälissä jääkärien vastuulle.
Jääkärit tähdensivät heti itsenäi-
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syytemme alusta lähtien oman
sotakorkeakoulun
välttämättömyyttä. Suomestahan käytiin aluksi ylintä sotilasoppia saamassa
ulkomailla. Niinpä lähes 26 jääkäriupseeria opiskeli 1920-luvun
alkuvuosina Ruotsissa, Ranskassa,
Italiassa ja Saksassa. Vaikka sotakorkeakouluopiskelu
ulkomailla
aiheutti monelle jääkäriupseerille
omakohtaisia, erityisesti taloudellisia uhrauksia, toi se – jo siihen
aikaan - puolustusvoimiemme johtotehtävissä toimineille runsaasti
kansainvälistä kokemusta, jonka
soveltaminen meikäläisiin oloihin
vahvisti maanpuolustuksemme tehokkuutta.
Jääkäreiden aloitteesta perustettu, Suomen puolustusvoimille ehdottomasti tarpeellinen Sotakorkeakoulu toimi heidän johdossaan
vuodesta 1925 talvisotaan saakka.
Suojeluskunnat tulivat jääkärien
johtoon vuonna 1921, jolloin niiden
päälliköksi nimitettiin silloinen jääkärieverstiluutnantti, myöhemmin
kenraaliluutnantti Lauri Malmberg.
Hän oli tässä tehtävässä suojeluskuntien lakkauttamiseen saakka
syksyllä 1944 asti. Me kaikki tiedämme parhaimmillaan yli 120 000
vahvuisen Suojeluskuntajärjestön
suuren vaikutuksen maanpuolustustahdon vahvistajana, ja puolustusvoimissa annetun koulutuksen
täydentäjänä. Järjestössä palveli
satakunta sotilasuralla olleista jääkäreistä. Myös jääkäriliikkeen aktivisteista tuli omilla kotiseuduillaan
mainioita suojeluskuntajohtajia.
Suojeluskuntien tukena toimineella, ainakin siihen aikaan maailman
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Vastaanottoparaati Vaasassa
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suurimmalla - yli 220 000 jäsenen
vahvuisella - naisjärjestöllä Lotta
Svärdillä sekä edelleenkin puolustusvoimien yhteydessä toimivalla
Sotilaskotiliitolla oli varmasti vahva
vaikutuksensa myös jääkäriliikkeen
ihanteiden juurtumiselle kymmeniin tuhansiin suomalaiskoteihin.

Lähtöä odotellessa

Jo vuonna 1926 sotaväen päällikkyys (nykyisin puolustusvoimien
komentajuus) annettiin jääkärien
käsiin, kun jääkärikenraalimajuri sittemmin jalkaväenkenraali - Aarne
Sihvo nimitettiin tehtävään 37-vuotiaana.Tästä tehtävästä (sotavuodet
poisluettuna) jääkärit vastasivatkin
sitten aina vuoteen 1959. Erityisen
merkittävän uran teki myös sotaministeriön ja sittemmin puolustusministeriön kansliapäällikkönä
vuonna 1926 aloittanut jääkärieverstiluutnantti Oiva Olenius. Hän
palveli tässä tehtävässä vuoteen
1955 asti, jolloin siirtyi eläkkeelle
jalkaväenkenraalina.
Sisäministeriön alaisen rajavartiolaitoksen kehittämisessä ja eritasoisissa tehtävissä oli runsaasti
jääkäriupseereita ja –aliupseereita.
Vuonna 1935 laitoksen päälliköksi nimitettiin jääkärieversti Viljo
Tuompo, joka toimi tässä tehtävässä vuoteen 1945. Viimeinen jääkäri rajavartiolaitoksen päällikkönä
oli vuonna 1956 reserviin siirtynyt
jääkärikenraaliluutnantti Albert Puroma
Itsenäisen Suomen puolustusdoktriinin luoneen, vuonna 1926
valmistuneen Puolustusrevisionin
mietinnön sotilaallinen osa oli jää-

käriupseerien muotoilema. Niinpä
he olivat johtavassa asemassa laatimassa puolustussuunnitelmiamme
ja ohjesääntöjämme. Sotakorkeakoulun taktiikan opetus oli heidän
vastuullaan ja he itse tekivät lukuisia diplomitöitä taktiikan alalta.
Puolustusvoimiemme henki oli nimenomaan jääkärihenki. Monien
mielestä täysin epärealistiselta

näyttänyt uhkayritys oli onnistunut.
Tätä henkistä perinnettään jääkärit
pitivät yllä noustessaan puolustusvoimien johtopaikoille. Itsenäisen
valtakunnan puolustaminen tuntui
jo helpommalta kuin se, mikä oli jo
takana. Kokemus opetti lisäksi, että
mitään vaarantamatta ei voinut saavuttaa menestystä. Suomen Sotilas
-lehti totesi talvisodan aattona tästä asiasta muun muassa: ”Se seikka,
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testein vuoden 1939 marraskuun
viimeisestä päivästä alkaen.
Paluu siviiliammatteihin
Siviilielämään palanneet jääkärit
hajaantuivat suomalaiseen yhteiskuntaan yhtä laajalle ja vielä laajemmallekin alalle, kuin olivat Saksaan lähtiessään. Merkillepantavaa
on, että Suomen sisäpolitiikassa
he eivät vuoden 1918 jälkeen näytelleet mitään merkittävää osaa.
Jääkärien useimmat sisäpoliittiset
kannanotot keskittyivät huoleen
saavutetun valtiollisen itsenäisyyden turvaamisesta. Professori
Matti Lauerma toteaa jääkärihistoriassaan: ”Se osa, jota jääkärit ovat
eräiden sisäisten kriisien aikana
näytelleet, perustui lailliselle esivallalle vannotun sotilasvalan velvoituksiin. Jääkärit olivat mukana
kukistamassa punakapinaa, mutta
myös Mäntsälän kapinaksi kutsuttu
mellakointi tyynnytettiin jääkäriupseerien johdolla. Tehtävä ei kummallakaan kerralla ollut mieluisa,
mutta se täytettiin.”

että kaikkensa uskaltaneet jääkärit
ovat puolustusvoimiemme johdossa, on omiaan synnyttämään meissä turvallisuuden tunnetta.”
Voidaan siis syystä todeta, että pääansiot itsenäisen Suomen puolustusvoimien, sen sotataidon ja sen
hengen luomisesta kuuluivat jääkäreille. Sen työn arvo punnittiin mitä
raskaimmin ja lahjomattomimmin

Eräistä jääkäriupseereista tuli talouselämämme ja henkisen kulttuurimmekin huippuja. Valtaosalla
elämä sujui varsin vaatimattomissa oloissa, työmiehinä, pienviljelijöinä tai alimpien palkkaluokkien
toimenhaltijoina. Taas Lauermaa
lainaten ”miksikään herrahissiksi
Jääkäripataljoona 27 ei muodostunut”.
Tänä päivänä voi vain kuvitella,
miten pisimmillään lähes kolmen
vuoden sotilastaitojen opiskelun

antama kokemus ulkomailla heijastui jääkäreiden lähipiiriin ja laajemmallekin ympäristöön. Voi olettaa,
että sen vaikutus yhteiskunnassamme on ollut monella tavoin kauaskantoinen.
Siviiliammatteihinkin
palanneet
jääkärit vaikuttivat vahvasti kansalaistemme maanpuolustusasenteisiin ennen talvisotaa ja sotiemme
aikanakin. Monet heistä toimivat
kotipaikkakuntiensa suojeluskuntien vapaaehtoisina kouluttajina tai
neuvonantajina.
Perheeni kosketus
jääkäriliikkeeseen
Tässä yhteydessä tulkoon kerrottua,
että isäni kuului nuorimpiin jääkäreihin. Hän täytti 18 vuotta menomatkallaan itäisen etapin kautta
Saksaan, jonne saapui huhtikuussa
1917. Hän tuli varavääpelinä pääjoukon mukana 25.2.1918 Vaasaan,
osallistui sekä Tampereen että Viipurin valtaukseen ja haavoittui rajakahakassa Kannaksella. Isäni palveli vapaussotamme jälkeen noin
seitsemän vuotta puolustusvoimissa. Hän siirtyi jääkärikapteenina
1920-luvun puolessavälissä Suojeluskuntajärjestöön palvellen noin
kahdeksan vuoden ajan aluepäällikön tehtävissä Kymenlaaksossa,
Hämeessä ja Kuopiossa. Hän erosi
1930 – luvun puolivälissä Kuopion suojeluskunnan päällikön tehtävistä ja jatkoi järjestössä vapaaehtoisena maanviljelijän ammatin
ohessa Siilinjärvellä. Talvisodan
hän taisteli Laatokan koillispuolella
komppanian päällikkönä ja patal-
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joonan komentajana. Isäni sotatie
päättyi jatkosodassa - elokuussa
1941 - haavoittumiseen Sortavalan
valtauksen yhteydessä.
Äitini oli toimi aktiivisesti lottajärjestössä minkä varsinaiselta työltään lastentarhan opettajana kerkesi.
Lapsuudestani ja koulupoika-ajalta
ovat jääneet mieleeni monien isäni
jääkäritoverien vierailut kotonani.
Yhteydenpito siinä toveripiirissä oli
varsin aktiivista. Maanpuolustuksella oli todella tärkeä sijansa niin

isäni kuin äitinikin kannanotoissa.
Niinpä jo lukioluokilla vahvistui
ammatinvalintani, jota en ole kertaakaan katunut.
Uskon, että jääkäriliikkeen ihanteiden näkyvinä ja vaikuttavina käytännön levittäjinä olivat myös kansakoulujen opettajat, joista monet
toimivat aktiivisesti suojeluskunnissa ja lotissa. Haluan tässä yhteydessä muistaa oman Kasurilan kansakouluni, maalaiskylässä todella
kunnioitettua johtajaa Elsa Koposta, joka sota-aikana piti erityistä

huolta vahvan puolustushengen ja
tulevaisuuden uskon säilymisestä
nuorison keskuudessa. Tuntemistani kansakoulunopettajista moni oli
valmistunut Kajaanin seminaarista, jossa tietämäni mukaan jääkärihistorialla oli merkittävä osuutensa opetuksessa. Näin lienee ollut
muissakin opettajia kouluttaneissa
oppilaitoksissa.
Jääkärit sotiemme johtajina
Talvisotaan osallistui lähes 800
jääkäriä ja jatkosotaankin yli 700.

Vihollista tähyilemässä
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Heitä palveli kaikissa portaissa perusyksiköistä päämajaan. Suomen
Marsalkan lähimpänä apulaisena
jatkosodassa toimi jääkäri, jalkaväenkenraali Erik Heinrichs. Komentajatehtävissä oli divisioonasta alkaen ylöspäin muita kuin jääkäreitä
vain muutama.
Esimerkkinä etulinjan jääkäristä
mainittakoon 46-vuotias konekiväärikomppanian päällikkö, jääkärikapteeni Toivo Kärnä. Suomen
kansa tuntee hänet arvostettuna
komppanianpäällikkönä
nimellä

kapteeni Kaarna Väinö Linnan ”Tuntemattomassa sotilaassa”. Kaarnahan - kuten myös Kärnä - haavoittui kuolettavasti miestensä edessä
heinäkuun alussa 1941. Jääkärikapteeni Kärnän alaisena joukkueenjohtajana toimi vanhempi veljeni,
jonka joukkueessa Väinö Linna palveli jonkin aikaa. Hänen rykmenttinsä JR8:n komentajana oli jääkärieversti Pietari Aleksanteri Autti,
joka oli myös isäni esimies talvisodan Jalkaväkirykmentti 39:ssä Laatokan pohjoispuolella.

Jääkärit vaalivat uskollisesti vuosien 1914 – 1918 suomalais-saksalaisen aseveljeyden muistoja.
Ne eivät kuitenkaan vaikuttaneet
jääkärien asennoitumiseen silloin,
kun Suomen etu oli kyseessä. Taas
professori Lauermaa lainatakseni: ”Samat miehet, jotka vuosina
1914 – 1917 taistelivat Kuurinmaalla saksalaisten rinnalla Venäjää vastaan, johtivat syksyllä 1944
Suomen armeijaa sen taistellessa
Tornion kaduilla ja arktisen yön pimeään peittyvillä Lapin tuntureilla
äskeistä aseveljeään vastaan täyt-

Lockstedtin leirialue
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Lepohetki koulutuksen
lomassa

tääkseen Neuvostoliiton kanssa
solmitun sopimuksen velvoitukset.
Suomen puolesta vuodatetun jääkäriveren ensimmäiset pisarat valuivat Missen soihin, viimeiset punasivat Enontekiön hankea.”
Hyvin ansaittuna tunnustuksena
olivat jääkäreille myönnetyt Mannerheim-ristit. Jatkosodassa nimitettiin yhteensä 191 Marskin ritaria,
joista 20 oli jääkäreitä. Heistä Pohjois-Pohjanmaalla syntyneitä, täällä
koulua käyneitä tai vuosikausia palvelleita oli yhteensä kuusi:
- Pietari Aleksanteri Autti, kenraaliluutnantti, tuli ylioppilaaksi Oulun
suomalaisesta yhteiskoulusta 1915

- Aarne Leobold Blick, kenraaliluutnantti, Oulussa 1.Divisioonan komentaja 1947 – 1954
- Ilmari Armas-Eino Martola, jalkaväenkenraali, syntyi Raahessa 1986
- Erkki Johannes Raappana, kenraalimajuri, syntyi Oulujoella 1893
- Hjalmar Fridolf Siilasvuo, kenraaliluutnantti, Oulussa 1934 – 1939
P-Pohjanmaan sotilasläänin komentaja 1939 - 1939 ja 1. Divisioonan komentaja 1944 - 1947
- Verner August Viikla (Viklund),
eversti, syntyi Oulussa 1895
Puolustusvoimat kesti tulikokeensa. Sekä talvi- että jatkosodassa
saavutettujen
torjuntavoittojen

turvin valtakuntamme johto kykeni
palauttamaan rauhan itsenäisyytemme säilyttäen. Se oli ainutkertainen saavutus toisen maailmansodan Euroopassa.
Sodasta rauhaan
Jääkärit johtivat ylimmillä paikoilla puolustusvoimia vielä sotiemme jälkeen niukkana ja vaikeana
sopeutumisen kautena. Viimeinen
heistä - jalkaväenkenraali Kaarlo
Aleksanteri Heiskanen - erosi puolustusvoimain komentajan virasta
vuonna 1959.
Vastuu sotilaallisesta maanpuolustuksesta siirtyi
täysimääräisenä sille sotilaspolvel-
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le, jonka jääkärit olivat itsenäisessä
maassa kasvattaneet.
Pitkän palvelusuransa jälkeenkin
monet jääkärit osallistuivat näkyvästi yhteiskunnalliseen toimintaan. Tässä yhteydessä – varsinkin,
kun vietämme Suomen rauhanturvatoiminnan 60. juhlavuotta - tulkoon vielä kerran mainittua jääkäri,
jalkaväenkenraali Ilmari Armas Eino
Martola, joka toimi YK:n pääsihteerin neuvonantajana ja YK:n Kyproksen joukkojen komentajana.
Kuusi jääkäriä toimi vuosien 1924
ja 1945 välillä ministereinä.
Merkittäviä talouselämämme vaikuttajia sodan jälkeen olivat monet
jääkäriupseerit, joiden sotilasuran
jatkaminen silloisissa oloissa oli
osoittautunut mahdottomaksi tai
joilla oli kokemusta eri aloilta jo viime sotiamme edeltävältä ajalta.
Jääkärikirjailijoista Martti Wallenius
on saanut ehkä eniten kirjallisuuden asiantuntijoiden arvostusta.
Sam Sihvon iskevää musiikkia on
esitetty ja kuultu taas viime aikoi-

na enemmän kuin vuosikymmeniin.
Tunnetuin jääkäritaiteilija oli kuvanveistäjä, jääkärikapteeni ja professori Lauri Leppänen.

luttamista puolustusvoimista sekä
Suojeluskunta – ja Lotta Svärd -järjestöstä talvisotaa edeltävien kahden vuosikymmenen kuluessa.

Lopuksi

Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan 27. maaliskuuta 1995
Jääkärikenraali Valveen siunauspäivänä muun muassa: ”Jääkärien perintö vakuuttaa nykyaikanakin. Kun
Jääkäripataljoona 27:n viimeinen
jääkäri on kuollut, on kansakunta
valmis myöntämään, että jääkärit
muodostivat itsenäisyystaistelumme ytimen niin sisällissodassa kuin
toisen maailmansodan aikana. --Jääkärien elämäntyön todellinen
täyttymys nähtiin talvi- ja jatkosodan aikana. He olivat keskeisissä asemissa ja pääsivät marsalkka
Mannerheimin alaisina johtamaan
koko kansakunnan armeijaa ulkoista vihollista vastaan. Sodat itsenäisyyden puolesta kääntyivät tärkeäksi torjuntavoitoksi eikä maata
miehitetty. Vasta viime vuosina on
kaikille selvinnyt, miltä Suomi tämän johdosta säästyi.”

Jääkärit lähtivät vapaaehtoisesti vihollismaan sotilaiksi, kapinantekijöiksi ja maanpettureiksi –voimassa
olleiden Venäjän ja Suomen lakien
mukaan. Poliittisena tavoitteena oli
Suomen itsenäisyys. Epäonnistuminen olisi tiennyt elinikäistä maanpakolaisuutta. Suurvalta Saksan
edut ja itsenäisyyttä tavoittelevan
Suomen edut yhtyivät historian
saatossa lyhyeksi ajaksi. Suomi varmisti taistellen itsenäisyytensä jääkärien toimiessa laillisen hallituksen joukkojen esitaistelijoina.
Totesin tämän esitykseni alussa,
että jääkäriliikkeen itsenäisyystahto vaikutti voimakkaasti itsenäisen
isänmaamme myöhempiin kohtaloihin. Näin on varmasti ollutkin.
Jääkäriliikkeen ihanteet levisivät
kansalaisten keskuuteen erityisesti jääkärien johtamista ja kou-
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