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Hallitus Everstiluutnantti Ossi Pirhonen, puheenjohtaja 

Kapteeni Harri Tuure, varapuheenjohtaja ja sihteeri 

Yliluutnantti Risto Smolander, rahastonhoitaja 

Kapteeni Kalle Oksman, ammunta 

Kapteeni Jyrki Salmi, koulutus 

Yliluutnantti Jani Haaja, urheilu 

Vänrikki Jari Voutilainen, urheilu 

Kapteeni Kari Iivarinen, hengellinen toiminta ja perinteet  

Vänrikki Markku Moisio, kunniavartiot 

 
Edustus Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry:ssä 

 

Kerho on ollut yhteydessä Reserviupseeripiiriin yhdistyksen hallintoon liittyvissä asi-

oissa. 

 
Kokoukset ja kerhoillat ym. 

 

Kevätkokous pidettiin 14.3.2017 Nordea Pankki Suomi Oyj:n Varkauden konttorin ti-

loissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli hyväksyttiin toimintakerto-

mus, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille 

vuodelta 2016. Kokoukseen osallistui yhdeksän jäsentä. Kevätkokouksen yhtey-

dessä pidetyssä kerhoillassa majuri evp Juha Kovakoski kertoi Maanpuolustuskou-

lutusyhdistyksen toiminnasta Pohjois-Savossa.  

 

Syyskokous pidettiin 21.11.2017 Nordea Pankki Suomi Oyj:n Varkauden konttorin 

tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli hyväksyttiin toiminta-

suunnitelma, käsiteltiin jäsenmaksu ja talousarvio sekä valittiin hallituksen puheen-

johtaja, varapuheenjohtaja, muut jäsenet sekä tilintarkastajat varamiehineen vuo-

delle 2018. Kokoukseen osallistui kahdeksan jäsentä. Syyskokouksen yhteydessä 

pidetyssä kerhoillassa puheenjohtaja Ossi Pirhonen kertoi Jalkaväkirykmentti 28:n 

sotapolusta Jatkosodassa. 

 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yliluutnantti Jani Haaja ja varapuheenjohtajaksi 

kapteeni Harri Tuure. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen kapteeni Kalle Oks-

man, kapteeni Jyrki Salmi, yliluutnantti Risto Smolander, vänrikki Jari Voutilainen, 

vänrikki Markku Moisio ja everstiluutnantti Ossi Pirhonen. Tilintarkastajiksi valittiin 

uudelleen kapteeni Juhani Helle ja yliluutnantti Lauri Järvenpää sekä varatilintarkas-

tajaksi uudelleen yliluutnantti Jaakko Kansanen ja yliluutnantti Ilkka Pajarinen. 

 

Hallitus kokoontui kolme kertaa eli 11.1, 14.2. ja 26.9.2017. 
Ammunta  

 

Vuoden 2017 ammuntamme ovat olleet edellisten vuosien kaltaisia. Varkauden 

Ampujien sisärata on ollut käytettävissämme Varkauden Reserviläisten kanssa ker-

ran viikossa perjantai-iltaisin. 

 

Valvottuja ammuntoja oli kaikkiaan 32 kertaa ja puulaakiammuntoja oli 25 joukku-

eelle. Kerhomme jäsenten ammuntasuorituskertoja oli kaikkiaan 50, jonka ampuivat 

kahdeksan kerhomme eri jäsentä. Kerhomme jäseniä osallistui 30 iltana ammunnan 
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toimitsijatehtäviin ja ammuntojen valvontaan. Niistä tuli 54 vuoroa talkoolaisille, 

koska toimitsijoina ja valvojina on 1- 3 henkilöä kerrallaan/ammuntailta. 

Puulaakiammuntoihin osallistui kevätkaudella 20 ja syyskaudella 5 kolmijäsenistä 

joukkuetta. 

 

Puulaakiammunnan voitti kaudella 2016 – 2017 Varkauden Poliisiyhdistys. Toinen 

oli Pöyry II, kolmas Varkauden Reserviläiset ja neljäs MKM. Finaali ammuttiin 10 

laukauksen pudotuskilpailuna, josta aina kierroksen heikoin joukkue putosi jatkosta. 

Kauden 2016 – 2017 puulaakiin osallistui 22 joukkuetta. 

 

Hallituksemme jäsenten oman kisan voitti Jari Voutilainen pistemäärällä 179. 

Nalle-ammunnan voitti Ossi Pirhonen pistemäärällä 538 ja kerhomme mestaruuden 

Jari Voutilainen pistemäärällä 533. 

 

Perinteisen haasteottelun Reserviläisiä vastaan voitimme pistein 2038 – 1695. 

Yhdessä Reserviläisten kanssa joroislaisia vastaan suoritetun ystävyysottelun voit-

tivat varkautelaiset pistein 3566 – 3100. Ammuntojen ensimmäinen osa ammuttiin 

Joroisten ulkoradalla kesäkuussa ja toinen osa Varkauden sisäradalla lokakuussa. 

 

Rissalassa 6. - 7.5.2017 pidettyyn Pohjois-Savon reserviläisten rynnäkkökivää-

riammuntakilpailuun osallistui neljä kerhon jäsentä.  

 

NOPTEL-ammunnanharjoittelulaite on ollut korvauksetta kerhon jäsenten käytössä. 

Hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti laite lainataan korvauksetta myös nuori-

son ampumaharrastuksen edistämiseen.   
 

 

Koulutus Kerhon jäsenet ovat osallistuneet Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Pohjois-

Savon Maanpuolustusyhdistys ry:n järjestämiin koulutuksiin. 

 

Urheilu Varkauden Reserviupseerikerho voitti Laukaassa 15.7.2017 järjestetyssä Reservi

  läisgolfissa yhdistysjoukkuekilpailun. Joukkueessa kilpailivat Lauri Hämäläinen,  

  Jukka Nyyssönen ja Risto Vänttinen. 

 

  Ari Ukkola saavutti hopeasijan pienois- ja isopistooliammunnassa Reservin ampu-

  mamestaruuskilpailuissa 19. – 20.8.2017 Rovaniemellä. 
 

Varusmiesinfot ja kutsunnat 

 

Varkaudessa pidettyyn kutsuntatilaisuuteen osallistui myös kerhomme jäseniä. 
 

Kunniavartiot 

 

Kunniavartiot asetettiin Pirtinniemen sankarihautausmaalle kansallisena veteraani-

päivänä 27.4, Kaatuneitten muistopäivänä 14.5. ja Jouluaattona. Kangaslammin san-

karihautausmaalle kunniavartiot asetettiin Kansallisena veteraanipäivänä  27.4. ja It-

senäisyyspäivänä. Seppelpartio asetettiin Varkauden kirkkoon kansallisena veteraa-

nipäivänä 27.4. Kerhon puheenjohtaja piti Itsenäisyyspäivänä puheen kahvitilaisuu-

dessa Kangaslammin kirkossa ja  varapuheenjohtaja osallistui seppeleenlaskuun Pir-

tinniemen sankarihaudoilla. Sotaveteraaniliiton 60-vuotispäivänä 29.9. kerho asetti 

kunniavartion Kangaslammin sankarihaudoille. 

 
Veteraanitoiminta 

 

Puheenjohtaja osallistui Pohjois-Savon veteraaniperinneyhdistyksen seminaariin 

3.11.2017 Siilinjärvellä. 



 3 

 

 

Muuta  Kerhon kevätretki tehtiin 3.6.2017 Porrassalmen taistelupaikalle sekä Mikkelin 

Päämajamuseoon ja Lokki-viestikeskukseen. 
 

  Jäsenille laadittiin ja lähetettiin kaksi kerhotiedotetta, ensimmäinen helmikuussa ja 

toinen lokakuussa 2017. 

 

Syntymäpäiviään viettäneitä kerhon jäseniä muistettiin adressilla. Ylennettyjä ja kil-

pailuissa menestyneitä jäseniä onniteltiin kerhon verkkosivuilla. 

 

 

Jäsenmäärä Jäseniä oli vuoden alussa 81 ja vuoden lopussa 83. 

 

 

 

  Hallitus 
 


