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jossa liitto aikanaan perustettiin. Kirjan nimi on Haas-
teena sodan ja rauhan johtajuus. Kirjan toinen kir-
joittaja filosofian tohtori Ali Pylkkänen on juuriltaan 
Pohjois-Karjalan poikia. Ali on syntyisin Nurmekses-
ta. Juhlavuoden päätapahtuma on lauantaina 5.8.2006 
Haminassa. Pääjuhlan lisäksi on mahdollisuus osal-
listua Tattoon Marssishow’n iltanäytökseen Hamina 
Bastionissa. Haminan tapahtumiin ovat tervetulleita 
kaikki liiton jäsenet puolisoineen. Lisätietoja päivästä 
löytyy liiton nettisivuilta.

   Muuten juhlavuotta on tarkoitus viettää työn 
merkeissä. Se tarkoittaa sitä, että piirit eri puolella 
maata järjestävät kenttäkelpoisuustapahtumia. Vaikka 
nykyiset sodan uhkakuvat rakentavatkin yhä tekni-
sempiä malleja mahdollisesta taistelutilanteesta, on 
edelleenkin upseerin ja yleensä sotilaan fyysinen ja 
taidollinen suorituskyky ratkaiseva tekijä. Fyysisesti 
vahva sotilas on myös henkisesti kestävä. Kenttäkel-
poisuutensa selvittämällä voi jokainen arvioida oman 
panoksensa mahdollisessa taistelutilanteessa.

   Omassa maakunnassa järjestämme kenttäkelpoi-
suuskokeen loppukesästä. Seuraavassa lehdessä on 
tapahtumista tarkemmat ilmoitukset. Kerron tässä 
kuitenkin tapahtumien päivämäärät. Ammuntapäivä 
(rynnäkkökivääri ja pistooli) järjestetään 12.8.2006 
Kontiorannassa. Ammunnan jälkeen on mahdollisuus 
suorittaa Cooperin testi tai polkupyöräergonometri-
testi. Lihaskuntotesti on Kontiolahdessa Kylmäojan 
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Suomen Reserviupseeriliiton perustava kokous 
pidettiin 17.5.1931 Katajanokan Kasinolla Helsin-
gissä. Vietämme siis tänä vuonna liiton 75-vuotis-
juhlavuotta. Liiton perustamisen aikaan maassa ei 
ollut vielä kovinkaan monta reserviupseeriyhdis-
tystä. Koko 1930-luvun valtaosa vapaa-ehtoisesta 
maanpuolustustyöstä kanavoitui suojeluskuntien 
toimintaan, joiden antama kattava sotilaskoulutus 
loi pohjan menestyksekkäälle taistelulle niin talvi- 
kuin jatkosodassakin. Voimakkaasti reserviupseeri-
yhdistyksiä alettiin perustaa 1950- ja 1960-luvuilla. 
Näin myös Pohjois-Karjalassa, jossa viime vuosina 
on usein juhlistettu eri yhdistysten 50-vuotistaival-
ta.

   Juhlan kunniaksi julkistetaan liiton historiakirja 
17.5.2006 siellä samaisella Katajanokan Kasinolla, 

koululla 25.8.2006 ja samassa yhteydessä voi 
suorittaa myös suunnistuksen. Marssipäivä järjeste-
tään Liperissä 17.9.2006. Mielestäni on kunnia-asia, 
että jokaisesta maakunnan upseeriyhdistyksestä 
osallistuu vähintään  yksi jäsen kenttäkelpoisuus-
kokeeseen. Yhteistoimintaperiaatteen mukaisesti 
tapahtumat ovat upseerien lisäksi avoimia myös 
reserviläisyhdistysten jäsenille. 

   Muistakaa yhdistyksissä jälleen jokakeväinen 
veteraanikeräys. Keräysaika on 1.3 – 31.5.2006. 
Meillä on maakunnassamme se suuri onni, että 
täällä on kaksi varuskuntaa, jotka ovat perinteisesti 
aktiivisesti ja kattavasti hoitaneet keräystä. Näin 
tapahtuu myös tänä vuonna. Kaikesta huolimatta 
tarvitaan myös meidän reserviläisten voimakasta 
panosta. Meillä on paikallistuntemus ja tieto siitä 
missä raha liikkuu. Kokemus on osoittanut, että 
kauppojen ja kauppakeskusten aulat ovat hyviä 
keräyspaikkoja. Missä ihmiset liikkuvat, siellä myös 
raha liikkuu. Lyhentäkäämme taas tänä vuonna sitä 
kunniavelkaa, jota emme koskaan ehdi kokonaan 
maksaa niille jotka itsenäisyytemme turvasivat.

   Tätä kirjoitettaessa ulkona on hienot ja talvi-
set ulkoilukelit. Nauttikaa kevättalven hangista ja 
samalla voi vaikka aloittaa pienen kunnon kohotta-
misen niitä kenttäkelpoisuuskokeita varten.

Jari Aho
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

KENTTÄ-
KELPOI-
SUUTTA

Reserviläistoiminta on mielestäni eräänlaisessa 
murrosvaiheessa. Reserviläisliiton - Reservin 
Aliupseerien Liiton kuten myös piirimme toimin-
taa on takana jo reilut 50 vuotta. Liiton kymmen-
kunta vuotta sitten teettämät malliyhdistyssäännöt 
mahdollistivat, että yhdistyksissä voitiin ottaa 
myös varsinaisiksi jäseniksi reservissä olevat so-
tilasarvosta riippumatta tai avoin linja, joka takasi 
jäseniksi pääsyn myös varusmiespalvelusta suorit-
tamattomille. Pohjois-Karjalassa sääntömuutokset 
tulivat hieman jäljessä eikä avoimen linjan ottanei-
ta yhdistyksiä ole tätä kirjoittaessani Susirajallam-
me vielä yhtäkään. Miehistöä ja reserviupseereja 
on sentään tullut jäseniksi piirimme yhdistyksiin, 
naisjäseniä sitäkin vähemmän. Muualla, etenkin 
ruuhka-Suomessa naiset ovat tulleet reserviläisyh-
distysten toimintaan hyvinkin aktiivisina mukaan.

Totuus on, että Pohjois-Karjalan Reserviläispii-
rissä toimivien yhdistysten vetovastuussa ovat pää-
asiassa keski-ikäiset reservin aliupseerit. Joissakin 
yhdistyksissä aktiiviset toimijat ja vastuunkantajat 
kuuluvat jo nostoväkeen. Suurten ikäluokkien 
siirtyessä eläkkeelle on maanpuolustustyön vas-

tuunkantajien määrä vähenemässä erityisesti muut-
totappioalueilla. Kun esim. MPK ry:n toimijoina on 
yli 60-vuotiaita on varsin perusteltua, että myös he 
voivat toimia reserviläisyhdistysten johtotehtävissä 
ja piirihallituksessa ellei nuorempia löydy vastuun-
kantajiksi. Piirihallituksen kokouksessa tammikuussa 
päätettiin yksimielisesti esittää kevätkokoukselle pii-
rin sääntöjen muuttamisesta, jolloin yli 60-vuotiaiden 
osallistuminen päätöksentekoon mahdollistuu ainakin 
piirihallituksessa.

Reserviläistoiminnan arvokas perustyö tehdään 
yhdistyksissä. Yhdistysten puheenjohtajat vastaavat 
ensisijaisesti toiminnan aktiivisuudesta kantaen myös 
suurimman vetovastuun. Yhdistyksensä puheenjohta-
jana toiminut tietää mitä kenttätyö on parhaimmillaan 
ja pahimmillaan. Se on antoisaa sisältäen tähtihetkiä, 
mutta on myös raskasta ja vähemmän kiitollista. 

Puheenjohtaja joutuu käytännössä tekemään 
“vähemmän kivoja runttahommia”, osallistumaan 
talkoisiin, aurausviittojen pystytyksestä tilaisuuksien 
järjestelyihin ja loputtomaan paperisotaan. Hän joutuu 
kuulemaan jopa aggressiivisia kannanottoja enemmän 
tai vähemmän selviltä reserviläisiltä, jotka eivät aina 
edes kuulu maksaviin jäseniinkään. Milloin ylennystä 
ei ala kuulua ja vika on puheenjohtajassa, milloin toi-
mintaa ei ole riittävästi tai siihen ei olla tyytyväisiä, 
milloin prenikoita saavat vain samat “herrat” jne. 

Myös reserviläistoiminnan ulkopuolella olevat 
ihmiset kohdistavat ärtymyksensä mielellään reservi-
läisjohtajaan, joka saa vahingoniloisia kommentteja 
kun varuskuntia vähennetään, kun palkka-armeijan 
kannattajat ovat saaneet äänensä kuulumaan tiedo-

tusvälineissä tai kun reserviläisten pitäisi hävetä 
kantamasta mitaleita kuin sotaveteraanit. Toki nämä 
tunteenpurkaukset voi jättää omaan arvoonsa, mutta 
kyllä ne ainakin jäävät mieltä painamaan.

Pahinta kaikesta on kuitenkin jos “omat koirat” 
purevat. Silloin tuntee voimattomuutensa kun kaikki 
vilpittömästi tehty työkin on riittämätöntä myös 
oman jäsenkunnan silmissä. Se tuo tunteen tyhjän ja 
tarpeettoman työn tekemisestä ja kypsyttää päätöstä 
“lyödä hanskat naulaan!”

Onko sittenkään tänäkään päivänä kovin helppo 
toimia reserviläisyhdistyksen puheenjohtajana? 
Tehdä työtä korvauksetta. Olla vuosia 24 tuntia 
vuorokaudessa “silmätikkuna” ja joskus “sylkykup-
pinakin”. Toimia “kotirintamalla” vailla meriittejä 
kansainvälisestä toiminnasta, jonka merkitystä yhä 
aina enemmän arvostetaan, vaikka siitä olisikin saa-
nut tuntuvaa rahallista palkkaa vai juuri senkö takia? 
Pitkien välimatkojen ja vaikeiden olosuhteiden takia 
sekä toimintaan sitoutuvien saamisen vaikeutumises-
ta johtuen pyyteetön maanpuolustustyö rajamaakun-
nassamme on tosimiesten hommaa!

Siksi ainakin minä arvostan erityisesti Teitä yhdis-
tysten puheenjohtajat, mutta myös muita vastuun-
kantajia. Suomalaisen vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön sankareita, siviilirohkeuden ja sisukkuuden 
mallikansalaisia! Todellisia aliupseeriaatteen ja vel-
jeshengen läpitunkemia rehtejä, reippaita ja rohkeita 
suomalaisia! Lipun liikuttajia!

Jarmo A. Tolvanen
Reserviläispiirin puheenjohtaja

TYÖN 
SANKARIT

Lukija pitelee kädessään uutta Karjalan Pojat 
–lehteä - juuri julkaistua ja muutoksen läpikäynyttä 
piirilehteämme. Lehdenkin osalta pätee se vanha 
sääntö, että vain muutos on pysyvää.

Suomen Painotuote palveli meitä hienosti vuosi-
kymmenet painaen laadukasta jälkeä. Osaltaan tuo 
painojälki auttoi piirilehteämme voittoon, kun se 
palkittiin vuosituhannen vaihteessa. Aloittaessani 
päätoimittajana palveli Joutsi Tirronen väkensä 
kanssa lehteämme ja tällä vuosituhannella Matti 
Kaltiainen jatkoi samaa työtä joukkoineen. Paino-
taloon oli aina ilo tulla, siellä on loistava työilma-
piiri. Tästä erinomaisesta yhteistyöstä kiitän läm-
pimästi molempia herroja ja pyydän välittämään 
myös ”ketjukavereille” parhaat kiitokset.

Yhteistyö ei toki ole tyystin loppunut, piirin toi-
mijat ja jäsenet saavat postinsa Suomen Painotuot-
teen tekemissä kirjekuorissa kuten tähänkin asti. 

   Lehtemme painopaikka on muuttunut pois 
omasta maakunnasta. Pieksämäkeläinen Lehtisepät 
ei ole allekirjoittaneelle tuntematon käsite, sillä 
luen viikoittain Kotiseutu-uutisia, joka painetaan 

samassa talossa. Painopaikan vaihto tapahtui hallitus-
ti. Siitä kiitokset kuuluvat Tarmo Nenosen ja Riitta 
Parkkisen ammattitaidolle ja avulle. 

Toivon hedelmällistä, pitkäaikaista yhteistyötä piiri-
lehden ja Lehtiseppien välillä!

   Piireille on valittu uusi toiminnanjohtaja, evers-
tiluutnantti evp. Kari Jylhä Joensuusta. Urheiluväki 
miehen tunteekin ja järjestöväki oppii tuntemaan 
Karin ensi syksystä alkaen. Tarkoituksena on antaa 
Karille kuva toiminnastamme niin, että vuoden vaih-
teeseen suunnitellun tehtävien vastaanoton jälkeen 
olisivat niin joukot kuin tehtävätkin jossain mitassa 
tuttuja. Omasta puolestani onnittelen Karia ja toivotan 
lämpimästi tervetulleeksi vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön pariin!

   Tätä luettaessa tiedämme jo miten Reserviläisur-
heiluliiton ampumahiihtomestaruuskisat onnistuivat 
Kontiorannassa. Sen kuitenkin tiedän, että montakaan 
piirimme alueella järjestettyä kisaa ei ole valmisteltu 
niin perusteellisesti kuin puheena olevaa. Järjestely-
koneisto taas hakee vertaistaan. Kirjoitankin rauhalli-
sin mielin lämpimät kiitokset jo etukäteen järjestelyis-
tä kaikille niissä vaikuttamassa olleille! Urakkanne on 
ollut mittava.

   Reserviupseeriliitto viettää merkkivuottaan 
toiminnan merkeissä kuten tavallista. Tällä kerta 
teemana on kenttäkelpoisuuden testaaminen. Mallia 
on haettu aktiivipalveluksessa olevien testeistä ja ne 
ovat monipuolisia. Piiriin on luotu järjestelmä, jossa 
on mahdollisuus ottaa miehestä mittaa – vaikkapa 
oman kunnon seurantaa varten. Viimeistään nyt pitää 
testeihin ryhtyä osallistumaan niiden, jotka tavoit-
televat tehtäviä ja menestystä reserviläisenä SA- tai 
paikallisjoukoissa. Uskon, että ennen pitkää sijoituk-
sia tehtäessä noteerataan myös nämä tulokset. Testit 

mittaavat lihaskuntoa, ampuma- ja suunnistustaitoja 
sekä marssikestävyyttä. 

Vaikka liikkeellä onkin Reserviupseeriliitto, niin 
kaikki tilaisuudet ovat avoimia myös Reserviläis-
liiton jäsenistölle. Joten molempien piirien kaikki 
jäsenet ovat tervetulleita tilaisuuksiin.

Noista testitilaisuuksista tulee sähköpostia, kun-
han saadaan varmennettua kaikki tapahtumat ja 
kesän lehdessä on tietoa kaikille lisää. Tarkoitus on 
käynnistää testitoiminta elokuussa. Kesälehdessä 
annetaan tiedoksi myös testeistä vastaavat henkilöt 
ja ilmoittautumismenettelyt jne. Joten tässä on vielä 
aikaa harjoitella – joko salaa tai julkisesti!

   Lehdestämme on poistettu merkkipäiväluettelo. 
Muualta saatujen kokemusten mukaan kaikki eivät 
hyväksy näiden tietojen julkaisua. Lisäksi asiassa 
sattui valitettava kömmähdys, joka osaltaan auttoi 
päättäjiä ratkaisussaan.

Piiritoimisto lähettää yhdistysten puheenjohtajille 
ja sihteereille merkkipäiväluettelot siten, että nämä 
voivat huomioida piirien alueen merkkipäivien 
viettäjät. Oman yhdistyksen merkkipäivät löytyvät 
nopeimmin liittojen verkossa olevasta luettelosta. 
Jos joku haluaa pitää syntymäpäivänsä salaisena, 
niin asiasta kannattaa pistää sähköpostia tai piraut-
taa piiritoimistoon. Silloin karsin nimen pois tästä 
sisäpiiritiedostakin.

   Huhtikuun kahtena ensimmäisenä viikkona ei 
piiritoimisto vastaa, vaan puhelimet ovat kiinni. 
Allekirjoittanut poistaa silloin kertynyttä kevätväsy-
mystään. Pääsiäisen jälkeen toivon, että silmäni ovat 
taas palanneet reikien kohdalle ja marssi jatkuu!

Toiminnallista kevättä kaikille !
Tenho Ilvonen

toiminnanjohtaja

Talven 
touhuja 
ja vähän 
kesänkin



Maakuntajoukkojen kokoaminen ja koulutus alkaa 
myös täällä Pohjois-Karjalassa tänä vuonna. Aiheesta on 
alueupseeri kapteeni Panu Pelkosen laaja kirjoitus sivuilla 
10-11.

Pelkosen mukaan maakuntajoukkojen muodostamisessa 
lähdetään sotilasläänimme alueella maltillisesti liikkeelle. 
Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan yksi vartiokomppanian 
kokoonpanoon rakentuva yksikkö vuoteen 2008 mennessä. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja eversti 
Jorma Jokisalo on aiheesta todennut, että maakuntajoukot 
perustetaan oman kotiseudun puolustajiksi ja turvallisuuden 
vahvistajiksi. Jokisalon mukaan puolustusvoimien sodan ajan 
joukkoihin kuuluvien maakuntajoukkojen organisoinnissa ja 
koulutuksessa sovitetaan yhteen puolustusvoimien, muiden 
viranomaisten, vapaaehtoisjärjestöjen ja vapaaehtoisten 
reserviläisten sekä muiden vapaaehtoisten kansalaisten 
tarpeita ja odotuksia. 

Tavoite on, että viranomaisten organisoimaa 
turvallisuuskoulutusta täydennetään mahdollisimman 
tehokkaasti vapaaehtoisella koulutus- ja toimintajärjestelmällä 
sekä kansalaisten osaamisella. Näissä joukoissa hyödynnetään 
reserviläisten vapaaehtoista sitoutumishalukkuutta 
rekrytoinnissa, koulutuksessa sekä omatoimisessa 
harjoittelussa. Henkilösijoituksissa otetaan huomioon ja 
hyödynnetään reserviläisten paikallistuntemusta ja osaamista.

Raine Turunen, päätoimittaja 

Maa-
kunta-
joukot 
tulevat

Melko harvinaista lienee, että 
kolmossisarukset ovat yhtäaikaa ja samassa 
paikassa varusmiespalveluksessa. Juukalaiset 
sisarukset Lotta, Niina ja Jouni Salmi tämän 
kuitenkin toteuttivat, palveluspaikkanaan 
Pohjois-Karjalan Prikaati Kontiorannassa.
   
Helmikuussa 1985 syntyi Anneli Salmen 
ja Mauri Nevalaisen perheeseen kolmoset, 
joista kukin  kaksikymmentä vuotta 
myöhemmin oli valmis astumaan armeijan 
ruotuun saamaan rauhanturvaajan ja 
isänmaan puolustajan koulutuksen.
- Jos ja kun ihminen on terve, niin 
kyllä miehen tulee armeija käydä ja 
asevelvollisuus suorittaa. Sivariksi ei minusta 
ainakaan olisi ollut. Emme me sisarukset 
sotatahtoisia ole, mutta puolustustahtoisia 
kylläkin, reserviin siirtynyt alikersantti Jouni 

juuan kolmossisarukset
lotta, niina ja jouni
yhtäaikaa varusmiehinä

Kolmossisarukset Niina, Lotta ja Jouni Salmi olivat yhtäaikaa armeijan ruodussa P-K:n Prikaatissa 
Kontiorannassa. Kuva: Väinö Nevalainen.

Salmi sanoo. 
Jouni puki armeijan kamppeet ylleen 
kutsun saaneena. - Sisaret Lotta ja Niina 
vapaehtoisina.
Tanhuvaaran urheiluopiston liikuntakurssin 
vuoksi Lotta ei kerinnyt samaan lähtöön 
Niinan ja Jounin kanssa, muuta seurasi 
puolen vuoden viiveellä perästä. Yhdessä 
ennätettiin kuitenkin varuskunnassa olla ja 
kotilomilla käydä. Sisartensa tavoin Lotta 
sinnitteli itsensä aliupseerikoulun oppilaaksi.
P-K:n Prikaatissa Jouni sai 
ryhmänjohtajakoulutuksen ja Niina 
koulutettiin lääkintäaliupseeriksi. Lotta tulee 
heinäkuussa siviiliin aliupseerikoulutuksen 
saaneena.

Matti Puoskari

Kolin vaaroilla tykkylumi 
koristaa kuusia…

31.3.2006

IsännöIntI-tIlItoImIsto
Pielisentie 29
81700 Lieksa
(013) 524 741

Meriläinen
Pielisentie 22, 81700 lieksa puh. (013) 524 484

Meiltä Myös kalustesuunnittelut
kotiisi ja konttoriisi

Palvelemme:
ma, ke, pe 9-18
ti, to           9-17
la               9-14

kainuuntie 5 lieksa (virastotalo) puh. (013) 526 525
tule tutustuMaan!
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HÖYLÄÄMÖ

SUOMIPUU OY
Kevätniemi, 81700 Lieksa p. (013) 524 800 Uudistunut

piiri-
lehtemme

Eversti Seppo Pesonen 
PARAATIPUHEESSAAN JOENSUUSSA 
06.12.2005

SUOMEN 
PUOLUSTUS-
VOIMIIN 
LUOTETAAN!
”Sotiemme veteraanien perintönä voimme viettää 
88. itsenäisyyspäivää vapaassa ja vauraassa 
isänmaassa. Itsenäisyydestä ja vauraudesta on 
maksettu korkea hinta kaatuneina, haavoittuneina, 
aluemenetyksinä, korkeina sotakorvauksina ja 
loputtomana uurastuksena sodan jälkeisinä vaikeina 
vuosikymmeninä.”    
   
   Sotilasläänin komentajan mielestä Suomi on sotien 
jälkeisinä vuosikymmeninä rakentanut uskottavan 
puolustuskyvyn, jota kohtaan tunnetaan luottamusta.
 
- Puolustusratkaisumme perusteita ei ole tarvinnut 
muuttaa Euroopan sotilaallisen tilanteen muutoksista 
huolimatta. Sotilaalliseen liittoutumattomuuteen, 
yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen 
puolustusjärjestelmään perustuva ratkaisu on 
edelleenkin taloudellisin ja toimivin malli, jonka 
avulla laajaa Suomen aluetta kyetään uskottavasti 
puolustamaan.

   Pesosen mukaan nyt työn alla oleva 
puolustusvoimien rakennemuutos on mittavimpia 
sodan jälkeen. 

Meillä on tänä itsenäisyyspäivänä asiat hyvin tässä 
kaupungissa, maakunnassa ja maassa. Saamme syödä 
kylliksemme, usein jopa liikaakin. Elintasomme 
on korkea ja hyvinvointivaltiomme palvelut 
toimivat hyvin. Myös nuorille yhteiskuntamme 
tarjoaa varsin valoisat tulevaisuudennäkymät mm. 
koulutus- ja työmahdollisuuksina. Meillä on sekä 
henkistä että materiaalista rikkautta ja Suomi on 
maailmanlaajuisesti monien positiivisten tilastojen 
kärkimaita.

Itsenäisyyspäivänä, kansakunnan syntymäpäivänä, 
on meidän syytä pysähtyä miettimään elämämme 
tavoitteita ja suuntaa. 
   Elämämme arvokysymykset; yhteisvastuun 
hiipuminen ja yhteiskunnallinen eriarvoistuminen, 
itsekeskeisyyden kasvu, kovien suorituspaineiden 

- Päätöksillä haetaan uudistuksia, tehokkuutta 
ja säästöjä viidellä eri alueella, joita ovat 
johtamis- ja hallintorakenteen keventäminen, 
koulutusorganisaation ylikapasiteetin purkaminen, 
varikko- ja varastotoimien rationalisointi, 
tuottavuusohjelmien käyttö ja vuosien 2006 ja 2007 
toimintamenojen supistukset. Suunnittelun perusteena 
ovat olleet nykyisestään lähes kolmanneksella 
supistuvat sodan ajan joukot, ensi vuosikymmenen 
suoritusvaatimukset, toimintamenojen 
kasvupaineen hallitseminen ja puolustusvoimien 
tarkoituksenmukainen läsnäolo maamme eri osissa.

- Uudistusten jälkeen meillä on 2010-luvulla 
vähemmän joukkoja, mutta ne ovat aikaisempaan 
nähden toimintavalmiimpia, liikkuvampia ja 
iskukykyisempiä. Maakuntamme kannalta 
merkittävää on Pohjois-Karjalan Prikaatin säilyminen 
ja sen painoarvon lisääntyminen. Prikaati saa 
lisäresursseja ja hoitaa nykyisten tehtävien lisäksi 
tulevaisuudessa asevelvollisuusasioita, vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta, sodan ajan järjestelyjä 
ja pitää yhteyttä reserviläisiin. Näillä järjestelyillä 
varmistetaan asioiden sujuvan hoituminen 
maakunnassamme tulevaisuudessakin. 

- Kokonaismaanpuolustuksen periaatteiden 
mukaisesti kaikkia kansalaisia tarvitaan valtakunnan 
puolustuksessa. Pääosa reserviläisistä sijoitetaan 
puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin, osa vastaa 
elintärkeiden toimintojen turvaamisesta yhteiskunnan 
muissa tehtävissä. Vapaaehtoinen kansalaistoiminta on 
omiaan edistämään arjen turvallisuutta ja varautumista 
uudentyyppisiin uhkiin sekä lisäämään sotilaallista 
puolustusvalmiuttamme. 

Perusteilla olevat maakuntajoukot ovat eversti Seppo 
Pesosen mukaan puolustusvoimien sodan ajan 
alueellisia joukkoja. 
- Toiminta-alueensa hyvin tuntevat ja motivoituneet 
reserviläiset muodostavat osaavan ja nopeasti 
käyttöön saatavan voimavaran paikallispuolustukseen. 
Maakuntajoukkojen tyypillisiä tehtäviä ovat 
kohteiden suojaaminen, valvonta ja vartiointi, 
sodan ajan joukkojen perustaminen, sissitoiminta 
sekä paikallishuolto. Puolustusvoimat odottaa 
maakuntajoukoilta paljon. Uskon reserviläisten 
odotusten olevan yhtä suuret.  Meillä on tässä 
maakunnassa olemassa kaikki edellytykset 
maakuntajoukkojen perustamiseksi. Maakunnassa on 
korkea maanpuolustustahto, viranomaisyhteistoiminta 
on kitkatonta ja vapaaehtoisjärjestöt tekevät 
tuloksellista työtä. Maakuntajoukkojen avulla 
voisimme keskittää ja koordinoida nykyistä paremmin 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön parissa toimivien 
voimavaroja paikallisella tasolla. Pohjois-Karjalaan 
on tarkoitus perustaa paikallisyksiköt pohjois-, 
keski- ja eteläosiin.  Kokoaminen on aloitettu ja 
sitä   jatketaan 2006. Ensin valitaan ja koulutetaan 
johtohenkilöstö ja sen jälkeen muu henkilöstö siten, 
että yksiköt on perustettu 2008 alkuun mennessä.

Otteita sotilaspastori Juha Eklundin puheesta paraatijoukoille 6.12.

puristus, taloudellisten mittareiden ylivalta, 
moraalinen ja eettinen moniarvoisuus tai pitäisikö 
välillä sanoa arvottomuus ja vielä monet muut 
vastaavat kysymykset haastavat meitä pohtimaan 
elämämme suuntaa.

Sotilasläänin komentaja on tänään marssittanut 
joukkojaan Joensuun torille. Me sotilaat olemme 
viestittämässä sitä, että yhteiseen vastuuseen kuuluva 
maanpuolustus on kunnossa. Maakuntamme voi 
luottaa siihen, että tarvittaessa elämäämme suojellaan 
kriisitilanteissa, koviakaan ponnisteluja kaihtamatta. 
Olemme valmiita toteuttamaan lähimmäisen 
rakkauden velvoitetta ääritilanteissa puolustamalla 
isänmaata. Näin tekivät kunnioitetut veteraanimme 
vuorollaan, nyt on meidän aikamme seisoa 
velvollisuuden rintamassa. 

Arkistokuva/Puolustusvoimat
Kenttätykki ampuu.

Arkistokuva/Raine Turunen 
Pohjois-Karjalan Prikaatin joukkoja vuosipäivän 
paraatissa Kollaan Vasamalla

LIEKSAN 
UUSI APTEEKKI

Pielisentie 18, 81700 LIEKSA Panasonic-lämpöpumput
laatua ja luotettavuutta.

Alentaa lämmitys-sähkölaskua.
Antaa talvella lämpöä ja kesällä viileyttä,

on helpompi hengittää helteellä. - Mahdollisuus mukavalle matkalle -

Matkoja toiveiden mukaan

Soita 0500 680 019, 0500 779 449
Pentsami Oy          Nurmes

Koko autoilun maailma osoitteesta

www.laakkonen.fi
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Marskin Malja
-tilaisuudessa 
palkitut 5.12.2005
Reserviupseeripiirin ansiomitalit:

Kultainen ansiomitali (Pkam): Kosonen Janne, Laukkanen 
Jaakko, Tuomela Sauli
Hopeinen ansiomitali (Pham): Eteläpää Antti, Hyvärinen Mauri, 
Kajo Kari, Kauppinen Hannu, Kovalainen Pekka, Laakkonen 
Pekka, Laaninen Kari, Laakkonen Pasi, Lintunen Matti, 
Makkonen Yrjö, Niikko Jaakko, Norismaa Harri, Pelkonen 
Rauno, Rytkönen Juha, Silvast Tuomo, Timonen Seppo.

Reserviupseeripiirin ansiomitali vaihdettu kannettavaan (Pkam)
Reijonen Eero

Reserviläisliiton ansiomitalit:

Ansioristi (RES Ar): Olkkonen Niilo
Kultainen ansiomitali (RES Kam): Puoksari Matti
Hopeinen ansiomitali (RES Ham): Härkönen Hannu,
Issakainen Aimo, Saarelainen Pertti, Turunen Raine.
Pronssinen ansiomitali (RES Pam): Hakkarainen Kari, 
Huurreoksa Jouko, Kallinen Jouni, Miettinen Harri, 
Puustinen Mika, Salminen Tapio, Savinainen Esa-Matti.

Reserviläisliiton erikoisluokan mitali:

Aho Jari, Juntunen Arto, Lehmussaari Olli, Pesonen Seppo, 
Spåre Carl-Erik

Reserviläispiirin ansiomitalit:

Kultainen ansiomitali (Pkam): Reijonen Jorma, Kaakinen Tero
Hopeinen ansiomitali (Pham): Rantametsä Risto, Turunen Unto, 
Ilvonen Liisa.
Pronssinen ansiomitali (Ppam): Varis Kari, Ikonen Risto, 
Auvinen Mikko.

Reserviläispiirin kultainen ansiomitali (Pkam):  Jorma Reijonen, 
(oik.) ja Tero Kaakinen.

Reserviläispiirin hopeisen ansiomitalin (Pham) vastaanottaa  
Liisa Ilvonen.

Itsenäisyyspäivänä vänrikiksi 
ylennetty Pertti Saarelainen 
palkittiin Reserviläisliiton 
hopeisella ansiomitalilla.

Reserviläisliiton erikoisluokan mitalin saajat: Jari Aho ja Arto 
Juntunen.

Pauli Turunen vastaanotti 
Reserviläispiirin standaarin 
ja Pohjois-Karjalan Prikaatin 
Kollaan Vasaman pienoismallin.

Kuvassa Pohjois-Karjalan Prikaatin esikuntapäällikkö 
Matti Karjalainen luovuttaa upseeripiirin standaarin Juhani 
Kulmalalle. Taustalla Eero Jako.

Carl-Erik Spåre: standaarit ja 
mitali.

Pronssinen ansiomitali Kari 
Varis, Ikonen Risto, Auvinen 
Mikko.

ONNITTELEE PALKITTUJA!

Lieksan
kaupunki

Puutavara-asioissa
lieksan saha oy
Kerantie 42, 81720 Lieksa

Palvelemme
ma - to  8-17
pe  8-18
la  9-13

www.rautia.fi
ÖystiLä Oy K

Energiatie 1,  81700 LIEKSA, p. (013) 510 1100
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Jo perineeksi muodostuneita Laryn Itsenäisyyden 
illallisia vietettiin Liperin Kaprakassa 5.12.2005. 
P-K Lary, eli  Pohjois-Karjalan läntisen alueen 
reserviläisjärjestöjen yhteistyötoimikunta on 
perustettu v. 1993. 
Siihen kuuluvat Liperin, Outokummun ja 
Polvijärven reserviläisyhdistykset. Laryn 
tarkoituksena on vahvistaa ja tehostaa 
jäsenyhdistysten toimintaa ja kanssakäymistä 
järjestämällä yhteisiä maanpuolustusaiheisia 
tilaisuuksia, retkiä ja tapahtumia.

LARYN:N

ITSENÄISYYDEN 
ILLALLISET

Itsenäisyyden Illallisiin 
saapui tällä kertaa 
ilahduttavan runsaslukuinen 
osanottajajoukko. Yli 80 
vierasta oli noudattanut 
kutsua. Määrää pidettiin 
suurimpana koko yhdistyksen 
toimintahistoriassa.

   Tilaisuuden aluksi Liperin 
res.upseereiden puheenjohtaja 
Pekka Laakkonen toivotti 
illallisvieraat tervetulleiksi. 
Laakkonen kehotti puheessaan 
itsenäisyyspäivän inventaarioon, 
eli pohdiskeluun omasta 
kansallisuudestamme ennen ja 
nyt sekä tulevaisuudessa. 
   Tervetuliaispuheessa 
todettiin myös eri 
maanpuolustusjärjestöjen ja 
yhdistysten valtakunnalliset ja 
paikalliset merkkivuodet, joita 
oli juhlittu kuluneena vuonna 
sekä tullaan juhlimaan vuonna 
2006. 
Ennen juhlavan illallisaterian 
alkua Pekka Vipuveräjä Ja 
Antti Multala esittivät pari 
tilaisuuteen sopivaa laulua, 
heitä säesti Sauli Tuomela  
pianolla. 
   Illallisaterian jälkeen 
Maan-puolustuskoulutus ry:n 
OKUPOLI:n paikallisosaston 
päällikkö Rauno Pelkonen 
piti Liperin paikallishistoriaa 
käsittelevän juhlaesitelmän.  
Poimintoja sota-aikaan, 
muistomerkkeihin ja 
maanpuolustukseen liittyvästä 
esitelmästä:

 
Liperin sotilaalliset 
muistomerkit 
Täyssinän rauhan rajakivi 
sijaitsee Kaatamon kylässä 
Varkauden tien varressa. Kiveen 
on hakattu Ruotsin  kolme 
kruunua, nimikirjaimet ja 
vuosiluku 1595. Suomen sodan 
muistomerkkireliefin paikka 
on Liperin kirkon aukiolla. 
Patsas kertoo siitä ajasta, kun 
majuri Herman von Burghausen 
oli Karjalan jääkärijoukon 
Liperin komppanian 
päällikkönä vv. 1808-09. 
Liperin kunnantalon aukiolla 
on myös Liperin patteriston 
tykki muistona ajasta, jolloin 
kenttätykistökoulutusta annettiin 
Liperissä vuosina 1932-1990. 
   Käsämän koululla perustettiin 
pääasiassa Liperin miehistä 
KTR/2:n kolmas patteristo. 
Tämän pakana-peitenimeä 
kantavan patteriston muistoksi 
on pystytetty patsas. Käsämän 
Veljesharjulla, Kaprakan 
juhlasalin edessä, on PionP 13:
n muistokivi, jonka laatassa 
on luettavissa: ”Me iskimme 
puolesta isänmaan, uskoimme 
huomiseen parempaan.” 
Pataljoona perustettiin ja 
kouluttautui varuskuntakylässä, 
mistä lähti rintamalle v. 
1941. Telmonselän rannassa 
Tutjunkylässä on Rauvanlahden 
muistomerkki. Se on  v. 1944 
pudonneen sotilaskoneen 
lentäjien muistoksi pystytetty.
   Korpivaaran muistolaatta 
kertoo taas siitä, kun desantit 
surmasivat neljä paikallista 

asukasta v. 1944. ”Rauhan minä 
annan teille, maailma ei voinut 
sitä antaa”, on laatan viesti. 
Lentokentällä on Salpalinjan 
kivi ja muistolaatta Onttolan 
sotilaskentän henkilöstön 
muistoksi. 

Mannerheim-ristin ritarit
Liperin Tutjunniemessä on 
Mannerheim-ristin ritarin 
kuparilaatta. Korpraali Mikko 
Matilainen (s.1920)  nimitettiin 
Mannerheim-ristin ritariksi n:o 
58. Nimityspäivä oli 15.5.1942. 
Perusteluissa todetaan mm: 
”Pysynyt tiukimmassakin 
paikassa kk:nsa takana ja 
niittänyt vihollisen joukkoja.”  
Matilainen on julkaissut kirjan 
sota-ajan kokemuksistaan.
   Kenraali Erkki Johannes 
Raappanalla oli kesäasunto 
jo ennen talvisotaa Liperin 
Vaiviossa. Myöhemmin hän 
oli vakituinen vaiviolainen 
aina kuolemaansa (1962) asti. 
Raappana oli Mannerheim-ristin 
ritari n:o 3 ja nimitys annettu 
3.8.1941.

Paloaukean varuskunta, 
Ylämylly
Ensimmäiset sotilaat saapuivat 
Ylämyllylle toukokuussa 1940. 
Kontiolahdesta siirrettiin KTR 
1:n II patteristo 2.2.1945. 
Viralliseksi varuskunta-alueeksi 
Ylämylly määrättiin vasta 
15.8.1949. P-K:n patteristo 
aloitti 1.1.1963 ja sen toiminta 
loppui 29.6.1990. Veikko 

Jalavan Sirpalepatsas vuodelta 
1975 on Ylämyllyn entisen 
varuskunnan alueella. Se 
muistuttaa pohjoiskarjalaisesta 
tykistöperinteestä, eri aselajien 
keskinäisestä yhteistyöstä  ja 
uupumattomasta tahdosta. 
   Ylämyllyn Jyrin alueella 
on taiteilija Pekka Hyttisen 
v. 2000 luoma teos 
”Paloaukea varuskuntana”. 
Muistomerkki on syntynyt 
vv. 1940-1996 toimineen 
varuskunnan kunniaksi. 
Tuntemattoman sotilaan 
muistomerkki Ylämyllyn 
Paloaukealla on merkkinä 
ajasta, kun varuskunnasta 
lähti Jalkaväkirykmentti 8 
(Tuntemattoman sotilaan 
rykmentti) kesäkuussa 1941 
jatkosotaan.

Liperin asekätkennästä 
Liperin asekätkentä oli ollut 
vilkkainta P-K:n alueella. 
Siitä tuli tuomio seitsemälle 
liperiläiselle 1-4 kk ehdollista 
Lisäksi määrättiin korvauksia 
aseiden puhdistamisesta 
ja syntyneistä vaurioista. 
Asekätkijät eivät menettäneet 
kansalais-luottamustaan 
liperiläisten mielissä. Heistä 
kolme valittiin v. 1948 
kunnanvaltuustoon. 

Palkittuja
Tilaisuudessa palkittiin 
ansioituneita paikallisia 
toimijoita. Antti Toivola 
luovutti Pohjois-Karjalan 

reserviupseeripiirin 
ansiomitaleita seuraaville 
henkilöille: Sauli Tuomela, 
(kultainen ansiomitali), Pekka 
Laakkonen, Kari Laaninen ja 
Rauno Pelkonen, (hopeinen 
ansiomitali). Eero Reijosen 
rintamukseen kiinnitettiin 
kultainen ansiomitali, joka 
hänelle oli aiemmin myönnetty 
pöytämallisena. Kaikki palkitut 
ovat Liperin reserviupseerit ry:
n jäseniä.

   Jyri Jovial on nelihenkinen 
esiintymisryhmä, joka  koostuu 
naapuruksista Ylämyllyn Jyrin-
kylältä, vanhan Paloaukean 
laidan asukkaista. Merja Flink, 
Heimo Tahvanainen, Antti 
Multala ja Raimo Vattulainen 
esittivät koskettavan sikermän 
sota-ajan lauluja, joiden lomassa 
esitettiin otteita romaanista 
Tuntematon sotilas. 

Illanvietto jatkui arpajaisten, 
vapaan seurustelun ja Jyri 
Jovialin tahdittaman tanssin 
merkeissä. Tilaisuuteen 
osallistuvilla oli myös 
mahdollisuus tutustua esillä 
olleeseen Kadettipiirin 
koostamaan valokuvanäyttelyyn, 
jonka nimi on Taistelu Suomen 
Itsenäisyydestä 1939-1945.

Teksti: 
Pekka Laakkonen ja Rauno 
Pelkonen
Kuvat: 
Antti Toivola

Tilaisuudessa palkittiin Sauli Tuomela (vas.), Pekka Laakkonen, Kari Laaninen ja Rauno Pelkonen.

Liperin Res.upseerien pj.
Pekka Laakkonen 
avajaispuheessaan

Valtimo Components Oyj
Elektroniikan sopimusvalmistaja

Täyden palvelun talo
Tuotekehitys, koneistus, pinnoitus, kokoonpano

Puh.  040 737 0710
fax    (013) 451 010

e-mail: kimmo.snicker@valtimo.com
www.valtimo.com

Kunnantie 2
75700 VALTIMO
P. (013) 450 137
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Perjantaina 4.11.2005 
meidät tavoitti suruviesti. 
Polvijärven reserviupseerit 
ry:n perustajajäsen ja 
kunniapuheenjohtaja, reservin 
kapteeni, Mauri Kokkonen oli 
poistunut joukostamme 89-
vuotiaana. Hän oli syntynyt 7. 
tammikuuta 1916 Juuassa.

Halu oppia liikealaa vei 
vain 13-vuotiaan nuoren 
miehen ensin harjoittelijaksi 
ja pian myyjäksi Peilamon 
kauppaan Juuassa vuonna 
1929. Varusmiespalveluksensa 
Mauri Kokkonen suoritti 
vuosina 1937-1938 Viipurin 
Rykmentissä, jossa hän sai 
aliupseerin koulutuksen. 

Mauri Kokkonen osallistui 
molempiin sotiin. Talvisodassa 
Kokkonen palveli Kollaan 
rintamalla taistelleen JR 36:

In Memoriam    Mauri Kokkonen
n riveissä toimien muun 
muassa joukkueenjohtajana. 
Jatkosotaan kersantti 
Kokkonen lähti 
Polvijärvellä perustetun, 
7. Divisioonaan kuuluneen 
35. Tykkikomppanian 
riveissä, jossa osallistui 
taisteluihin muun muassa 
Sortavalassa ja Syvärillä. 
Hyökkäysvaiheen aikana 
kunnostautunut Kokkonen 
komennettiin syksyllä 1941 
reserviupseerikouluun, 
ja hänet ylennettiin 
vänrikiksi helmikuussa 
1942. Mauri Kokkonen 
toimi sodan loppuun saakka 
tykkijoukkueen johtajana 
ja ylennettiin luutnantiksi 
kesäkuussa 1944. Ansioistaan 
viime sodissamme hänet 
palkittiin I ja II luokan 
Vapaudenmitalilla sekä IV 
luokan Vapaudenristillä.

Jo välirauhan aikana kesällä 
1940 Mauri Kokkonen 
muutti Polvijärvelle, jossa 
hän aloitti T. Koistinen Oy:
n palveluksessa vanhempana 
myyjänä. Keväällä 1941 
hänestä tuli liikkeen 
toimitusjohtaja. Vuonna 
1951 Kokkonen perusti 
oman liikkeen Polvijärven 
kirkonkylään. Elämäntyönsä 
hän tekikin tekstiili- ja 
jalkinekauppiaana. Eläkkeelle 
Kokkonen malttoi jäädä vasta 
72-vuotiaana vuonna 1988.

Mauri Kokkosella oli 
lukuisia luottamustehtäviä.  
Hän oli muun muassa 
kunnanvaltuuston jäsen 
vuosina 1953-1956, 
palolautakunnan puheenjohtaja 
lähes pari vuosikymmentä 
ja lukuisten muiden 
lautakuntien jäsenenä lähinnä 
1950- ja 1960-luvuilla. 
Polvijärven seurakunnan 
kirkkohallintokunnan 

jäsenenä hän toimi vuodesta 
1954 aina vuoteen 1967 ja 
puheenjohtajana vuosina 
1968-1969. Polvijärven 
säästöpankin hallituksen 
puheenjohtajana Kokkonen 
toimi vuosina 1951-1959. 

Mauri Kokkosella riitti aikaa 
myös järjestötoiminnalle. Hän 
oli perustamassa Polvijärvelle 
reserviupseerikerhoa 
vuonna 1956. Kerhon 
varapuheenjohtajana 
ja puheenjohtajana hän 
vaikutti aina 1970-luvun 
alkupuolelle saakka. 
Kunniapuheenjohtajaksi 
hänet kutsuttiin vuonna 1996. 
Reserviläistoiminnan ohella 
Kokkonen oli pitkään sekä 
Polvijärven Urheilijoiden 
että Polvijärvi-Seuran 
tilintarkastajana.

Esa Sormunen ja 
Jari Mustonen

Veikko Luomi

Merkkejä kannetaan 
isänmaan kunniaksi; 
siksi on hyvä palauttaa 
mieliin muutamia keskeisiä 
käyttöperiaatteita. Meidän 
reserviläisten on syytä 
olla hyvänä esimerkkinä 
etikettiasioissa.

Tumma puku sopii
Rinnassa kannettavia 
kunniamerkkejä voi kantaa 
myös tummassa puvussa; frakki, 
sotilas- tai virkapuku ei siis 
ole merkkien käytön edellytys. 
Tumma puku tarkoittaa 
mustaa, tummansinistä tai 
tummanharmaata pukua. Puvun 
kanssa käytetään kuviotonta 
valkoista paitaa. Solmio on 
yksivärinen tummansininen 
tai harmaa, sovelias on myös 
vaaleanharmaa ns. hopeasolmio. 
Hautajaisissa käytetään edellä 
mainitusta poiketen mustaa 
solmiota. Joissain harvinaisissa 
tilanteissa ja ”pienessä piirissä” 
voidaan harkiten käyttää myös 

Kunnia-
merkkien 
ja 
sotilaspuvun 
käyttö

muuta solmiota. Esimerkkinä 
tällaisesta mainittakoon Suomen 
Tykistön Päivän 6.3. tilaisuudet 
ja tykkimiessolmio. Solmion 
oikea valinta osoittaa hyvää 
tyylitajua.
   Kengät ovat mustat, 
samoin sukat ovat mustat 
tai puvun väriset. Myös 
siviilipäällystakissa voi 
käyttää rinnassa kannettavia 
kunniamerkkejä. Takin väreihin 
pätee sama kuin puvunkin. 
Sotilaspäällystakissa ei 
kanneta kunniamerkkejä, mitä 
esimerkiksi kunniavartiossa 
olevat reserviläiset eivät 
aina muista. Sen sijaan 
käytettäessä maastopukua 
m/91 paraatipukuna voidaan 
maastotakissa käyttää rinnassa 
kannettavia merkkejä.
   Tumman puvun kanssa 
voidaan rinnassa nauhassa 
kannettavien merkkien ohella 
käyttää yhtä komentajan 
kaularistiä; ensimmäisen 
luokan komentaja ja suurristin 

komentaja pelkkää yhtä 
rintatähteä.

Ei merkkejä taskun reunaan
Nauhassa rinnassa kannettavien 
merkkien kiinnittäminen on 
eräs kunniamerkkien käytön 
hankalimpia asioita. Tärkeimmät 
seikat ovat seuraavassa. Jos 
merkkejä on useita, on syytä 
antaa asiantuntijan (esim. 
Sotainvalidien Veljesliiton 
kunniamerkkipalvelu) kiinnittää 
ne kannakkeeseen. Siten 
varmistutaan merkkien oikeasta 
järjestyksestä, sekä siitä, että 
saman ritarikunnan (vast) 
myöntämiä eriarvoisia merkkejä 
ei ole tarpeettomasti. Myös 
nauhojen pituus saadaan siten 
oikeaksi. Nauhan ja merkin 
kokonaispituus on noin 80 mm, 
rinnakkain olevien merkkien 
ylä- ja alareunat ovat samalla 
tasolla.
    Merkit kiinnitetään siten, 
että keskimmäinen merkeistä 
on vartalon keskilinjan ja hihan 

sauman puolivälissä. Merkkien 
kannake on täsmälleen 
vaakasuorassa. Kannakkeen 
yläreuna on 2 cm takinkäänteen 
napinläven alapuolella. 
Rintataskunenäliinaa ei pidä 
käyttää, eikä merkkejä suinkaan 
ripusteta taskun reunaan.
   Nauhassa kannettavien 
merkkien kanssa ei käytetä 
takinkäännemerkkejä, kuten 
yhdistysten jäsentunnuksia. 
Poikkeuksena on veteraanien 
tammenlehvätunnus, jota sopii 
- ja pitääkin - käyttää. 
   Valtion virka-ansiomerkkiä 
ja keskuskauppakamarin 
ansiomerkkiä käytetään 
nauhassa kannettavien 
merkkien vasemmalla puolella. 
Jos nauhassa kannettavia 
merkkejä on niin useita, 
ettei se ole mahdollista, 
kiinnitetään virka-ansiomerkki 
nauhassa kannettavien ylä- ja 
keskuskauppakamarin merkki 
alapuolelle

RUK:n merkki esille
Reserviupseerikoulun 
kurssimerkki on vahvistettu 
käytettäväksi myös siviiliasussa 
kunniamerkkien kanssa. Merkki 
sijoitetaan samaan paikkaan 
kuin sotilaspuvussakin eli 
rinnan vasemmalle puolelle 
kuvitteellisen rintataskun 
alle. Reserviupseerikoulu on 
arvostettu sotilasopetuslaitos; 
merkin käyttö tuo koulun arvoa 
esille oikealla tavalla.

Reserviläiset ja sotilaspuku
Asetus puolustusvoimien 
sotilas- ja virkapuvuista 
(136/1997) oikeuttaa 
varusmiespalveluksen 
tai sitä vastaavan naisten 
vapaaehtoisen palveluksen 
suorittaneet henkilöt käyttämään 
sotilaspukua:
1) kunniakäynneillä 

ja kunniavartiossa 
sankarihaudoilla

2) puolustusvoimien tai 
maanpuolustusyhdistysten 
juhla-, edustus-, kilpailu- ja 
vastaavissa tilaisuuksissa 

sekä
3) sotilashenkilöiden häissä ja 

hautajaisissa.

Useimmat itsenäisyyspäivän 
tilaisuudet ovat siten sellaisia, 
joissa varusmiespalveluksen 
suorittaneet voivat käyttää 
arvonsa mukaista sotilaspukua.

   Sotilaspuvun käyttöä arastel-
laan ja jopa rajoitetaan silloinkin, 
kun siihen ei ole syytä. Asetuksen 
teksti ” juhla-, edustus-, kilpai-
lu- ja vastaavissa tilaisuuksissa” 
käsittää melkoisen määrän tapah-
tumia, joissa sotilaspuvun käyttö 
on sallittua ja mielestäni myös 
suotavaa.
   Sotilaspukua käytettäessä 
on luonnollisesti noudatettava 
asianomaisia määräyksiä muun 
muassa pukinekokonaisuuksien 
ja puvussa kannettavien 
merkkien ja tunnusten suhteen. 
   Pidän sopimattomana, 
virheellisenä ja jopa 
vastenmielisenä 
tapaa, jolla monet 
maanpuolustusjärjestöjenkin 
jäsenet menettelevät rikkoen 
edellä olevaa ohjetta 
pukinekokonaisuuksista, 
merkeistä ja tunnuksista. 
Selvästä sotilaspuvusta tehdään 
muka siviiliasu poistamalla 
arvomerkit, minkä jälkeen 
asianomaiset kuljeksivat 
ympäriinsä maastopuvun takki 
auki, lakitta ja siviilimallisia 
asusteita sotilaspukuun 
yhdistäen.

Reserviläiset tekevät usein 
virheitä, jotka koskevat 
kokardeja, kauluslaattoja ja 
vöitä. Kertauksen vuoksi:
1. reserviläisistä miehistö 

käyttää sinivalkoista 
kokardia, aliupseerit, 
opistoupseerit ja upseerit 
leijonakokardia

2. miehistön ja aliupseerien 
kauluslaatoissa ei käytetä 
kuusenhavuompeleita, 
joita puolestaan upseerit ja 
opistoupseerit käyttävät

3. maastopuvun m/62 kanssa 
miehistö ja alikersantit 
käyttävät olkahihnatonta 
vyötä, päällystö kersantista 
alkaen käyttää olkahihnaa.

Tarkempia tietoja sotilaspuvun 
käytöstä saa vuonna 2000 
vahvistusta Sotilas- ja 
virkapukuohjesäännöstä.

Lisätietoja kunniamerkeistä 
myös internetistä www.
ritarikunnat.fi sekä 
Juha E. Tetrin teoksesta 
Kunniamerkkikirja.

:

Tarjoamme viihtyisän ja luonnonkauniin ympäristön
- majoittumiseen, lomailuun ja perhejuhliin
- ruokailuun ja kahvitteluun luomuravintolassamme
- kokous- ja koulutuspalveluihin pihapirtissämme
Savusaunan makoisat löylyt rantariihessä 1-25 hengelle

ANITA JA HEIKKI
OVASKAINEN
Kajaanintie 844
puh. (013) 454 002
fax   (013) 454 007

Palvelemme karjalaiselle vieraanvaraisuudella
aamusta iltaan ympäri vuoden.

vakio-
veikkaus

velj. lampinen
onninpolku 4, juuka, puh. (013) 472 055
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Kova koulu, 
luja tahto 
- kokemuksia RUK:n 
täydennyskurssilta 
TK 2/226
Pertti Saarelainen

Aamupäivällä 23.10. 2004 
RUK:n  varusvarastolta 
purkaantuu 30 miestä valtavien 
säkkiensä alla vaappuen kohti 
sotilaspoliisikomppanian 
1. kerrosta, josta on tuleva 
heidän toinen kotinsa lähes 
kymmenen kuukauden ajaksi. 
Joku virnuilee, että tämäköhän 
on tämän kurssin kovin suoritus. 
Ei ollut.

Lähtö ja loitsu
Puolustusvoimat kouluttaa  
reservin aliupseereita upseerin 
tehtäviin. Lähtökohtana on tarve 
saada erikoisosaajia tiettyihin 
sodan ajan upseerien tehtäviin. 
Lisäksi motivoituneille 
aliupseereille halutaan tarjota 
mahdollisuus edetä urallaan.  
Oleellista koulutukseen pääsyssä 
on koulutettavan tehtävässä 
tarvittava siviiliosaaminen 
ja siviilissä/reservissä 
hankittu johtajakokemus 
sekä tahto sitoutua vaativaan 
koulutusjaksoon ja entistä 
vaativimpiin sodan ajan 
tehtäviin. Noin 400 
vapaaehtoisen joukosta 
valittiin siis 30 urhoollista tälle 
ensimmäiselle täydelle kurssille. 
Vuotta aikaisemmin oli pidetty 
pienempi pilottikurssi, jonka 
kokemuksista viisastuneina 
oli kurssimme muokattu ja 
opiskelijat valittu. Sotilaslääni 
tekee esitykset kurssille 
valittavista. Pääesikunta tekee 
lopulliset opiskelijavalinnat.

Kurssi suoritettiin nykyaikaisena 
monimuoto-opetuksena etä- ja 
lähijaksojen seuratessa toisiaan. 
Etäjaksoilla opiskeltiin käsketyt 
asiat verkkosotakoulussa, 
johon oli räätälöity materiaali 
ja harjoitukset meitä varten. 
Lähijaksot suoritettiin RUK:ssa 
Haminassa kertausharjoituksina. 
Tämän lisäksi melkein kaikille 
tuli käsky tehtäväkohtaisiin 
kertausharjoituksiin uutta 
upseerin sijoitusta varten. Tästä 
sijoituksesta tuli myös kirjoittaa 
arvostelun kannalta keskeinen 
opinnäytetyötutkielma. 
Käytännössä opiskelu eteni siis 
niin, että kerran kuukaudessa 
lähdin klo 03 liikkeelle ja 
matkustin viikoksi Haminaan 
lähijaksolle. Itselleni kertyi 
41 vrk lähijaksoja ja noin 140 
tuntia etäopiskelua sekä 7200 
km autoilua! Lähijakson alussa 
odotti aina tentti etäjaksolla 
verkkosotakoulussa opiskeluista 
asioista. Muutenkin melkein 
jokainen risaus arvosteltiin ja 
porukka pantiin armotta Gaussin 
käyrään.

Jo kertomukset pilottikurssilta 
antoivat odottaa RUK:
n maineen mukaista kovaa 
koulutusta. Kurssilaisten 
valinnassa oli onnistuttu 
ilmeisen hyvin. Lähes kaikilla 
oli korkea siviilikoulutus,  
kova motivaatio ja kokemusta 
maanpuolustuksesta.  

Edellytykset onnistumiseen 
olivat siis hyvät – kova 
koulu ja luja tahto. Itse 
edustin Itä-Suomea 
ainoana ja ensimmäisenä: 
pilottikurssillakaan ei ollut 
ketään Pohjois-Karjalasta tai 
Kainuusta. Tunsin jonkinlaista 
vastuuta “pioneerin” roolistani, 
joten olin päättänyt olla 
luottamuksen arvoinen 
ja panostaa opiskeluun 
suoriutuakseni hyvin. Pian sain 
huomata, että saman päätöksen 
olivat tehneet  kaikki muutkin 
kurssilaiset.

Opintojen sisältö
Palstatila ei anna myötä kertoa 
kovin yksityiskohtaisesti 
opintojen sisällöstä. Heti alkuun 

on syytä todeta, että kyseessä ei 
ole varusmiesten upseerikurssi. 
Hehän saavat pääsääntöisesti 
joukkueenjohtajakoulutuksen, 
täydennyskoulutuskurssi alkaa 
siitä. Yhtäläisyydet rajoittuvat 
lähinnä perinteisiin: aloitus- ja 
loppujuhlat ja Kirkkojärven 
marssi. Kurssin sisältö on 
kaikille TK- oppilaille sama, 
olipa oma aselaji mikä hyvänsä. 
Ensimmäisillä jaksoilla 
perehdytään joukkueen ja 
komppanian taisteluun, 
opiskellaan taktiset merkit, 
kokoonpanot ja taktiikka niin 
omien kuin vihollisenkin osalta. 
Yhteistoimintaharjoitus 1 
(YTH 1) on täydennyskurssin 
osalta komppanian taistelun 
harjoitusta. Komppanian 

puolustusta hierottiin pitkän 
kaavan mukaan niin monta 
kertaa ja viikkoa niin teoriassa 
kuin käytännössäkin (YTH 1), 
että lopulta tuntui, että vaikka 
yöllä herätettäisiin, niin kyllä 
lähtee!

Seuraavilla jaksoilla siirryttiin 
yhä vaativimpiin tehtäviin: 
vuorossa olivat pataljoonan ja 
prikaatin taisteluun liittyvät 
opinnot. Lähijaksoilla 
työskenneltiin esikunnissa. 
Pataljoonan esikuntaharjoitus 
järjestettiin sotapelinä, jossa 
tehtävää vaihdettiin parin 
tunnin välein. Prikaatin 
esikuntaharjoituksessa 
liityimme kovan prikaatin 
kertausharjoitukseen, jossa 
meidät ripoteltiin yksitellen 
eri aselajitoimistoihin.  Pienen 
kulttuurishokin jälkeen – emme 
mm. olleen tottuneet siihen, 
että kesken harjoituksen 
käydään sotkussa kahvilla 
– pääsimme hyvin sisään 
prikaatin esikuntatyöskentelyyn. 
Minunkin osaltani muu 
toimistoväki kyseli lopuksi 
toimistopäälliköltäni, että 
voitaisiinko SA -sijoitukseni 
vaihtaa heidän toimistoonsa!  
   
Kun katsoo em. jaksojen 
sisältöä, niin jokainen 
ymmärtää, että niiden 
edellyttämä (etä)opiskelumäärä 

on valtava. Omat joukot ja 
taktiikat yhtymätasolle ja 
vihollinen divisioonatasolle! 
Ensimmäisissä tenteissä olikin 
havaittavissa pientä infoähkyä. 
Ihmisten omaksumis-kyvyllä 
on rajansa. Itse pääsin hyvin 
oppimisen vauhtiin – kiitos 
aikaisempien opintojeni. 
Taktiikasta tulikin mielilajini.

Miehestä mittaa: JoHa
Toukokuun 
johtamisharjoituksessa opit 
pantiin käytännön testiin. Tämä  
oli kurssin vaativin jakso ja 
arvostelun kannalta tärkein. 
Vajaan kolmen vuorokauden 
aikana otettiin miehestä mittaa. 
Jutun juonena oli hakea niin 
henkisiä kuin fyysisiä rajoja ja 
kartoittaa johtamisosaamista 
paineen alla. Mistään tulevasta 
ei kerrottu mitään. Elettiin vain 
tehtävästä toiseen. Homma 
alkoi – ennakolta varoittamatta 
-  niin, että kurssin johtaja 
everstiluutnantti Vesa Nissinen 
komensi ystävällisesti klo 
03.00 kaikki luokkaan, varustus 
kynä ja kumi. Aikaa kaksi 
minuuttia. Ne vielä puuttuvat 
tentit siis! Kaksi minuuttia 
on pitkä aika, olihan monesti 
syötykin siinä ajassa. Tentit 
kirjoitettiin kolmessa tunnissa: 
Siviili- ja sotilasjohtamisen erot 
syväjohtamisen näkökulmasta 
ja Prikaatin suunnitteluprosessi 
ennakoivan suunnittelun 
näkökulmasta. Piece of cake 
– sanoo jenkit.

Seuraavaksi annettiin tehtävät 
ryhmittäin. Sijoitus prikaatin 
esikunta, tehtävänä laatia 
annetun lähtötilanteen pohjalta 
arvio vihollisen toiminnasta 
(2 divisioonaa) ja kaksi 
vaihtoehtoista esitystä oman 
prikaatin ryhmitykseksi. Aikaa 
kolme tuntia. Harjoituksen 
tarkempi sisältö salassa 
pidettävä. Kysyttävää? Ei 
ole. Pääsin mielihommaani 
muiden D-ryhmäläisten 
kommentoidessa ja jarrutellessa 
vastahyökkäysesityksiäni. 
Valmista tuli ja hyvin kelpasi. 
Seuraavaksi tuli käsky 
komppanian päällikön tehtäviin. 
Lyhyen taustoituksen jälkeen 
jokainen joutui taas ilman 
ennakkovaroitusta ottamaan 
komppanian haltuun pitämällä 
puheen joukoille. 

Sitten käsky pihalle täyspak-
kauksessa jota vielä kasvatettiin 
erinäisillä työkaluilla. Alkoi  
marssiosuus kohti tuntema-
tonta päämäärä ja uusia tehtäviä. 
Onneksi koko päivän jatkunut 
kaatosade muuttui tihkuksi. 

Maaliskuun kouluttajakurssilla tavattiin myös  muita 
reserviläisiä. Kuvassa kirjoittaja ja reservin vänrikki Antti Saare-
lainen  25-asteen aamupakkasessa. 

Helmikuu, tulenjohtokomentajana pataljoonan esikunnassa.

Joulukuun YTH 1. “Voittamaton delta-ryhmä” vasemmalta edestä: Tero Piippo (Varkaus), 
Arto Huuskonen (Juva), vasemmalta ylhäältä Anssi Vidman (Ristiina) Timo Kärkkäinen 
(Anttola) ja Pertti Saarelainen (Joensuu). Kuva: Arno Hakkarainen
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Pääosa marssista suoritettiin 
ryhmittäin etenemällä 
tehtävärastilta toiselle. Aina 
annettiin vain seuraavan rastin 
koordinaatit. Taas tuli todettua, 
että yöllä 50-tonnisella kartalla 
on vaikea suunnistaa! Tehtäviä 
suorittaen päädyimme lopulta 
Valkjärven harjoitusalueelle 
jossa vielä öinen vesistön 
ylitystehtävä uiden varusteineen 
hyisessä Valkjärvessä. Sitten 
majoitteen pystytys ja n. 26 km 
marssiosuus tehtävineen oli 
kunnialla suoritettu. Kello oli 
02.00 Delta-ryhmän ryhtyessä 
tankkaamaan ja kuivattelemaan 
varusteita. Lepoonkin jäi 
aikaa, vaikka uni ei tahtonut 
tulla silmään rasituksesta ja 
uusien tehtävien odottelusta 
johtuen. Delta- ryhmä oli ollut 
marssiosuudella ylivoimainen. 
Muut ryhmät saapuivat aivan 
omilla tuntiluvuillaan, viimeiset 
juuri aamulla vain joutuakseen 
suoraan uusiin tehtäviin. 

Aamulla vastassa oli 10-osai-
nen henkilökohtaisesti suoritet-
tava tehtävärata. Siinä jokainen 
toimi komppanian päällikkönä 
suorittaen nuo kymmenen eri-
laista vaativaa johtamistehtävää. 
Tehtävät noudattelivat - tai sit-
ten eivät – rastille saavuttaessa 
annettua ennakkoinfoa. Koulut-
tajakokelaat näyttelivät huikeilla 
roolisuorituksilla komppanian 
henkilöstöä. Tämän jälkeen oli 
vuorossa vielä suunnistuskilpai-
lu. Sitten JoHa -rykäisy olikin 
ohi. Joka yö ei tarvitse nukkua, 
eikä joka toinenkaan!

Summa summarum
Lopuilla jaksoilla oli ohjel-

massa vielä mm. syväjohta-
misen opintoja. Nämä joka 
lähijaksoon sisältyvät tunnit 
meille piti everstiluutnantti Vesa 
Nissinen. Kävimme kurssin 
aikana läpi koko syväjohtami-
sen valmennusohjelman pitkän 
kaavan mukaan.

   
Kurssin kuului myös varsin 

vaativa liikuntakoulutusosuus. 
Suoritimme Milfit -testin kah-
desti, kurssin alussa ja lopussa. 
Testiin kuuluvat lihaskuntotestit 
ja cooperin testi. Lisäksi liikun-
taosio piti sisällään uintikilpai-
lun, ammunnat ja em. suunnis-
tuskisan. Kurssilaisten kunto oli 
parempi kuin keskimääräisellä 
varusmiehellä. Itse sain kuntoin-
deksistä täydet pisteet.

   
RUK:n kouluttajakurssi kuului 

myös TK:n ohjelmaan. Me suo-
ritimme sen omana joukkueena. 
Sisältö oli periaatteessa sama 
kuin muilla reserviläisillä. Voita-
nee kuitenkin vaatimattomasti 
todeta, että kyseessä oli koulut-
tajakurssi ”kovennettuna”.  

   
Kirkkojärven marssikin suo-

ritettiin, eikä jääty viimeiseksi!  
Sitten opinnäytetyön palautus, 
kurssijuhla ja loppujuhlallisuu-
det. Lähes kymmenen kuukau-
den rutistus oli ohi.

   
Olen iloinen ja ylpeä saatua-

ni mahdollisuuden osallistua 
tälle kurssille. Vaativuudes-
taan huolimatta panostus oli 
enemmän kuin kannattavaa. 
Itsensä joutui ylittämään kerta 
toisen perään. RUK:n loistavat, 
vaativat, mutta reilut kouluttajat 
ansaitsevat suurkiitoksen. Henki 
kurssilla oli hieno ja yhteenkuu-
luvaisuuden tunne vain kasvoi 
kurssin kuluessa. Varsinkin oma 
Savo-Karjalan miehistä koos-
tuva Delta-ryhmä oli erityisen 
upea. Kurssin kovin fysiikka 
ja kova motivaatio poikivatkin  
hienot loppupisteet ryhmämme 
jäsenille. -

Eläköön voittamaton Delta-
ryhmä – onneksi TK 2/226 ei 
lopu koskaan!

Puolustusvoimien komentaja amiraali Juhani Kaskeala 
toteaa ”Selonteko selväksi” -vihkosessa mm. näin:
”Puolustusvoimien kehittämisessä tähtäin on jo ensi 
vuosikymmenellä. Johtamis- ja hallintojärjestelmä 
uusitaan. Koulutusorganisaatiosta puretaan 
ylikapasiteetti. Varikko- ja varastotoimintoja 
järkeistetään. Puolustusvoimissa otetaan käyttöön uusi 
tuottavuusohjelma.”

”Muutokset ovat välttämättömiä, jotta voimme 
säilyttää puolustuskykymme uskottavuuden. Siihen 
tarvitaan riittävä ja nykyaikainen sotavarustus 
sekä hyvin koulutetut joukot. Tätä tehtävää varten 
tarvitsemme lisää kouluttajia, ampumatarvikkeita, 
simulaattoreita ja ajoneuvoja.”

”Puolustusvoimien haasteena on saada rahat 
riittämään jokapäiväiseen toimintaan ja samalla taata 
suorituskyvyn kehittäminen. Toimintamäärärahoihin 
ei ole odotettavissa korotuksia, joten suu on pantava 
säkkiä myöten. Muutoin meilläkin on vuona 2008 
edessämme Ruotsissa koettu paniikkijarrutus.”
---
”Puolustusvoimien komentajana olen sitoutunut 
valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen 
selonteon perusteella tehtäviin ratkaisuihin. Ne ovat 
ehdottoman välttämättömiä ja puolustusvoimien 
omien tavoitteiden mukaisia: ensi vuosikymmenen 
puolustuksen perusta.”

Puolustus-
voimien 
rakenne-
muutos

Selonteko selväksi...
Poimintoja Puolustusvoimien Selonteko selväksi -
julkaisusta.

Henkilöstöä kohdennetaan kehittämisohjelmiin
Selonteko selväksi -vihkosessa todetaan myös, että ikäluokat 
pienenevät jälleen vuoden 2012 jälkeen. ”Varuskuntien lakkautta-
minen ei ole sinänsä suora seuraus sodan ajan joukkojen supista-

misesta. Sodan ajan joukkojen ylläpitäminen edellyttää koko soti-
laskoulutukseen soveltuvan ikäluokan kouluttamista jatkossakin, 
koska operatiivisiin joukkoihin sijoitettavat ovat keskimääri alle 
35 -vuotiaita. Ikäluokkien pienentyessä kyetään koko ikäluokka 
kuitenkin kouluttamaan nykyistä pienemmällä varuskuntamää-
rällä. Ylikapasiteettia on nykyisin lähes 4000 paikkaa. Tyhjien 
petipaikkojen määrä kasvaisi 7000:een vuoteen 2018 mennessä, 
koska koulutettavat ikäluokat pienenevät vuoden 2012 jälkeen.”

Rakennemuutoksen keskeisimmät vaikutukset
Selonteossa todetaan, että ensi vuosikymmenen puolustusvoi-
mat ovat sekä rauhan että sodan ajan kokoonpanoltaan nykyistä 
pienemmät, mutta iskukykyisemmät. Muutokset koskevat kaikkia 
organisaatiotasoja ja koko henkilöstöä. Päätökset kolmen joukko-
osaston lakkauttamisesta on jo tehty ja kaksi muuta joukko-osas-
toa lakkautetaan todennäköisesti vuoteen 2009 mennessä.

Maavoimat yhtenäiseksi puolustushaaraksi
Esikuntia karsitaan, koska johdettavien määrää eli sodan ajan 
puolustusvoimien vahvuutta supistetaan. Vuonna 2008 suoraan 
maavoimien komentajan alaisuudessa ovat Maavoimien Esikun-
ta, neljä operatiivista sotilaslääniä, Puolustusvoimien Materiaa-
lilaitos, Maasotakoulu ja Utin Jääkärirykmentti. Lisäksi puolus-
tusvoimiin suunnitellaan perustettavaksi 16 maakuntatoimistoa, 
joista 9 toimii joukko-osastojen yhteydessä. Asevelvollisuusasioi-
ta hoidetaan lisäksi kolmen alueellisen sotilasläänin esikunnassa.

   Maavoimista kehitetään meri- ja ilmavoimien kaltainen 
yhtenäisesti johdettu puolustushaara. Esikuntien määrä vähenee 
noin puoleen. Johtaminen selkeytyy ja se on perusrakenteeltaan 
mahdollisimman lähellä sodan ajan järjestelmää.

Maavoimien Esikunta Mikkeliin
Esikunta on runko-osiltaan muodostettu 1.1.2006 mennessä ja 
se on kokonaan valmis 1.1.2008. Sen vahvuus on enintään 260 
henkilöä. Lisää toimitiloja esikunta saa lakkautettavasta Savon 
Prikaatista. Esikunta vastaa kaikkien puolustushaarojen asevel-
vollisten valvonnasta ja sijoittamisesta. Sen tehtäviin kuuluu vas-
tata maavoimien valmiudesta ja johtamisesta, sodan ajan joukko-
jen kehittämisestä ja tuottamisesta. Lisäksi se vastaa maavoimien 
huoltojärjestelmistä ja materiaalisesta valmiudesta, operaatiotai-
don ja taktiikan kehittämisestä sekä maavoimien kansainvälisestä 
yhteistoiminnasta.

  
Maakuntatoimistot
Maakuntatoimistot perivät lakkautettavien sotilasläänien tehtävät

Selonteon mukaan maakuntatoimisto järjestävät kutsuntoja, 
pitävät yhteyttä reserviin ja perustavat valmiutta kohotettaessa 
sotilasalueen esikunnan. Sotilasalueet vastaavat alueensa pai-
kallispuolustuksesta. Myös alueellisten sotilasläänien esikunnat 
perustavat sotilasalueen.

   Maakuntatoimisto vastaavat alueensa vapaaehtoisesta maan-
puolustuskoulutuksesta ja pitävät yhteyttä alueellisiin siviiliviran-
omaisiin. Varuskuntiin perustettavat maakuntatoimistot kasvat-
tavat joukko-osastojen vastuita ja ovat siten yksi syy siihen, ettei 
säästöjä voitu toteuttaa juustohöylämenetelmällä leikkaamalla 
kaikilta tasaisesti. Osa maakuntatoimistoista toimii meri- ja ilma-
voimien joukko-osastojen esikunnissa. Kaikki kuitenkin kuuluvat 
maavoimien organisaatioon. Maakuntatoimistoissa työskentelee 
kymmenisen henkeä alueesta ja tehtävistä riippuen.

Alueellisten joukkojen vuoro koittaa 2009
Selonteossa todetaan, että vuodesta 2009 alkaen maavoimien 
kehittämisen painopiste on ilmatorjunnassa ja alueellisissa jou-
koissa. Maakuntajoukot otetaan operatiiviseen käyttöön vuo-
desta 2008 lähtien. Alueellisia joukkoja kehitetään siten, että ne 
kykenevät tärkeiden kohteiden ja alueiden puolustukseen kaikissa 
kriisi- ja uhkamalleissa. Alueellisiin joukkoihin kuuluvien raja-
joukkojen kykyä vaativiin tiedustelu-. erikoisjoukko- ja vastaeri-
koisjoukkotehtäviin parannetaan.

Ilmatorjuntaohjuksia.                           Kuva: Puolustusvoimat

Leopold-panssarivaunu.                        Kuva: Puolustusvoimat

Viestimiehet ja viestipasi.                     Kuva: Puolustusvoimat
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Vuosi 2006 tuo 
Maakuntajoukkojen 
rekrytoinnin ja koulutuksen 
aloittamisen toden teolla 
myös Pohjois-Karjalaan. 
Maakuntajoukkojen 
päällystön valinta 
käynnistyy helmikuussa 
pidettävän puolustusvoimien 
vapaaehtoisen harjoituksen 
muodossa. Harjoitukseen 
tullaan kutsumaan noin 
50 päällystöön kuuluvaa 
reserviläistä. Harjoituksessa 
on tarkoitus antaa 
lisäinformaatiota Pohjois-
Karjalaan perustettavista 
maakuntajoukoista, 
sitouttaa päällystöä 
maakuntajoukkoihin sekä 
testata henkilöstön fyysistä 
kuntoa. Harjoituksessa tullaan 
kysymään myös reserviläisten 
sitoutumishalukkuutta 
maakuntajoukkojen toimintaan 
sekä itsensä kehittämiseen. 
Harjoituksen jälkeen 
sotilasläänin esikunta tekee 
päätökset maakuntajoukkoihin 
sijoitettavista reserviläisistä. 

Pohjois-Karjalassa, kuten 
muidenkin sotilasläänien 
alueella, lähdetään maltillisesti 
liikkeelle maakuntajoukkojen 
perustamisessa. 
Ensimmäisessä 
vaiheessa, vuoteen 2008 
mennessä, perustetaan 
yksi vartiokomppanian 
kokoonpanoon rakentuva 
yksikkö. Tämä yksikkö 
tullaan perustamaan koko 
maakunnan alueelta Ylä-
Karjalasta maakunnan 
eteläisimpiin osiin. Joukkueet 
on tarkoitus muodostaa 
mahdollisimman paljon 
kunta-/ kaupunkikohtaisesti 
tai vähintäänkin siten, että 
samoilta alueilta tulevat 
reserviläiset sijoitetaan 
samaan joukkueeseen. 
Ensimmäisessä vaiheessa 
joukkueita muodostetaan 
1- 2 Ylä-Karjalaan ja 
Keski-Karjalaan sekä 2-
3 Joensuun ympäristöstä 
huomioiden myös maakunnan 
länsipuoliset alueet. Päällystöä 
tullaan valitsemaan tässä 
vaiheessa 2- 3 henkilöä 
kuhunkin tehtävään. Tällä 
menettelyllä mahdollistetaan 
mahdollisimman monen 
reserviläisen osallistuminen 
maakuntajoukkojen toimintaan 
alusta alkaen ja samalla 
luodaan valmiiksi runkoa 
maakuntajoukkojen määrän 
mahdolliselle kasvattamiselle 
useammaksi yksiköksi.

Päällystön informointi- ja 
valintatilaisuuden jälkeen 
sotilasläänin esikunta 
tekee lopullisen valinnan 
henkilöstön sijoittamisesta 
maakuntajoukon 
kokoonpanoon. 
Valintakriteereinä tulevat 
olemaan vapaaehtoisuus, 
halu kehittää itseään, 
sitoutuneisuus joukon 
toimintaan, paikallistuntemus 
sekä kenttäkelpoisuus. Iältään 
maa-kuntajoukkoihin haetaan 
25 – 45 vuoden iässä olevia 
henkilöitä. Maakuntajoukkoon 
sijoitettua päällystöä 
tullaan jatkossa käyttämään 
hyödyksi kun joukkoon 
valitaan ryhmänjohtajia sekä 

- MAANPUOLUSTUSTAHDON MITTARI POHJOIS-KARJALASSAKIN

miehistöä. Päällystö tullaan 
myös sitouttamaan joukon 
koulutuksen suunnitteluun 
sekä joukon rekrytointiin. 
Käytännössä rekrytointi on 
tiedon välittämistä maakuntaan 
sekä osallistuminen kesäkuussa 
Pärnävaaralla pidettävään 
Silva06- metsänäyttelyyn, 

missä puolustusvoimat 
sekä MPK ry esittelevät 
toimintaansa yhteisellä 
osastolla ja myös hakeutuminen 
maakuntajoukkoihin on 
mahdollista.

Syksyllä 2006 sotilasläänin 
esikunta pitää ensimmäisen 

kertausharjoituksen 
maakuntajoukon päällystölle. 
Tässä harjoituksessa 
suunnitellaan joukon sodan 
ajan toimintaa ja koulutusta 
sekä mahdollisesti myös 
muut viranomaiset antavat 
virka-aputehtäviin liittyvää 
koulutusta. Harjoituksessa 

käynnistetään samalla 
ryhmänjohtajien sekä miehistön 
rekrytointi maakuntajoukkoon. 
Ryhmänjohtajien osalta 
informointi- ja valintatilaisuus 
järjestetään käytännössä heti 
vuoden 2007 alussa ja lopulliset 
valinnat ovat selvillä saman 
kevään aikana. Miehistön osalta 
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valintatilaisuus toteutetaan 
alkusyksystä 2007 ja valinnat 
ovat selvillä vuoden loppuun 
mennessä. Ensimmäiset koko 
joukkoa koskevat harjoitukset 
toteutettaneen vuoden 2008 
aikana.

Maakuntajoukkojen toiminnan 
pilotointi on parhaillaan 
menossa viiden sotilasläänin 
alueella. Pilotoinnista saadun 
palautteen perusteella 
tilaus maakuntajoukoille 
on olemassa koko maan 
alueella. Reserviläiset 
ovat lähteneet mukaan 
toimintaan innokkaasti. 
Pilottiyksiköistä on valittu 
Hiidenveden komppania 
valtakunnallisesti seurattavaksi 
maakuntajoukoksi. 
Komppania on rungoltaan 
vartiokomppania ja se on 
perustettu Uudenmaan 
alueelta, lähinnä Lohjan 
seudulta. Hiidenveden 
komppanian koulutusta tullaan 
seuraamaan valtakunnan 
medioissa ja lisäksi siitä löytyy 
lisäinfoa internetsivuilta www.
hiidenrykmentti.fi.

Haasteita ja kannustimia

Pilotoinnin aikana on 
havaittu myös haasteita 
maakuntajoukkojen 
kokoamisessa. Suurimpana 
haasteena on ollut miehistön 
saaminen mukaan toimintaan. 
Reservin upseereita sekä 
aliupseereita on ilmoittautunut 
riittävästi joukkoihin, mutta 
miehistö ei ole ainakaan 
vielä innostunut samassa 
suhteessa maakuntajoukoista 
kuin johtajaksi koulutetut. 
Miehistön rekrytointi noussee 
haasteeksi myös täällä 
Pohjois-Karjalassa, ja jotta 
miehistöä saadaan riittävästi 
mukaan maakuntajoukkoihin, 
on jokaisen maakuntajoukkoon 
sijoitettavan johtajan tehtävä 
henkilökohtaista rekrytointia 
miehistön eteen. Nyt on aika 
innostaa entiset inttikaverit, 
kertausharjoitusten taistelijat, 
naapurit, työkaverit ja muut 
hyvät miehet ja naiset mukaan 
toimintaan, maakuntajoukon 
idea toteutuu parhaimmillaan 
juuri silloin, kun siihen 
sijoitetut henkilöt tuntevat 
toisensa jo entuudestaan. 

Puolustusvoimien komentajan 
sanojen mukaisesti 
maakuntajoukoilla tullaan 
nostamaan alueellisten 
joukkojen suorituskykyä. 
Tämä edellyttää sitä, että 
siihen valittu henkilöstö 
täyttää myös ne vaatimukset, 
joita joukoilta vaaditaan niin 
fyysisesti kuin henkisesti. 
Tämä tarkoittaa myös 
sitä, että joukot tullaan 
varustamaan parhaalla 
mahdollisella materiaalilla 

ja henkilökohtaisella 
varustuksella. 
Maakuntajoukkojen 
varustaminen aloitetaan 
pilottijoukkojen osalta jo 
vuoden 2006 aikana ja 
muiden osalta vuodesta 2008 
eteenpäin. Henkilökohtaisesta 
varustuksesta osa tultaneen 
jakamaan reserviläisille kotiin 
säilytettäväksi. 

Joukkokohtainen 
materiaali sekä ase- ja 
ampumatarvikemateriaali 
tullaan säilyttämään 
puolustusvoimien varastoissa. 
Maakuntajoukoille on 
suunnitteilla myös oma 
tunnuksensa, tavoitteena 
on että vuoden 2006 
lippujuhlapäivän 
valtakunnallisessa 
paraatissa Vaasassa 
olevat maakuntajoukot 
kantaisivat tätä tunnusta. 
Aktiivinen osallistuminen 
maakuntajoukon toimintaan 
niin puolustusvoimien 
johtamissa harjoituksissa kuin 
MPK ry:n kursseilla tulee 
myös vaikuttamaan reservin 
ylennyksiin sekä muihin 
palkitsemisiin tulevaisuudessa. 
Osallistuminen aktiivisesti 
toimintaan nostaa varmasti 
myös henkilökohtaista 
kriisivalmiutta sekä 
koko yhteiskunnan 
kriisinsietokykyä.

Lisätietoa ja 
halukkuusilmoitukset netistä

Maakuntajoukoista löytyy 
parhaiten tietoa internetistä 

puolustusvoimien virallisilta 
sivuilta osoitteesta www.mil.
fi. Edelleen etusivulta pääsee 
etenemään sotilasläänien 
esikuntien omille sivuille, 
joista löytyy oman maakunnan 
joukoista lisätietoa. Pohjois-
Karjalan sotilasläänin 
esikunnan sivuille (www.
mil.fi/pkarsle)  tullaan 
laittamaan myös tietoa oman 
alueemme maakuntajoukkojen 
tilanteesta. Sivuilta on 
myös mahdollisuus 
tulostaa halukkuusilmoitus 
liittymisestä 
maakuntajoukkoon. 
Lähettämällä 
halukkuusilmoituksen 
sotilasläänin esikuntaan 
reserviläinen ei vielä sido 
itseään maakuntajoukkoihin. 
Ilmoituksen perusteella 
sotilasläänin esikunta 
ottaa huomioon kyseiset 
henkilöt valittaessa 
maakuntajoukkoihin sopivia 
henkilöitä. Lopullinen 
valinta maakuntajoukkoihin 
tapahtuu koulutus- ja 
valintatilaisuuden perusteella 
ja valintaan vaikuttavat niin 
henkilökohtaiset ominaisuudet 
kuin nykyinen sodan ajan 
sijoitus ja sitoutumishalukkuus 
toimintaan.

Maanpuolustusterveisin

Alueupseeri 
Kapteeni    Panu Pelkonen 

Panu Pelkosen 
mukaan uusi 
taistelijan varustus 
tullee  jakoon 
myös täällä 
Pohjois-Karjalassa 
mutta vasta n. 
vuonna 2010. 
Maakuntajoukkojen 
varustamisessa 
mennään niin, 
että vuoteen 2008 
mennessä on 
varustettu vasta 
pilottisotilasläänien 
maakuntajoukot.

Puolustusvoimien kuva
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Myytävänä

Juuan avovankilaosasto
Vepsänjoentie 2, 83900 juuka

Puh. 050 521 2359, 010 368 7951, fax. 010 368 7970

Puolustusmäärärahojen säily-
essä niukalla tasollaan joutuvat 
poliitikot ja johtavat sotilashen-
kilöt tekemään kauaskantoisia 
arvovalintoja. Ratkaiseva ky-
symys on, mitä budjettivaroilla 
tehdään, kun kaikkeen rahat ei-
vät riitä. Suurin osa kansalaisista 
asettaa etusijalle oman maan 
jokaisen kolkan puolustamisen, 
minkä tavoitteen toteuttamiseen 
yleinen asevelvollisuus on ainoa 
tapa. Tämä arvostus ei nyt näy 
puolustusbudjetissa, 

Koska ei ole realistista olettaa 
puolustusmäärärahojen käänty-
vän nousuun, on nykyiset varat 
käytettävä entistäkin harkitum-
min. On siis valittava, mitä 
budjettivaroilla tehdään, jos tai 
kun kaikkeen rahat eivät riitä: 
Pidetäänkö yllä oman maan puo-
lustamiseen tarkoitettu uskot-
tava sotilaallinen suorituskyky, 
osallistutaanko muiden kanssa 
kansainväliseen kriisinhallin-
taan vai tuetaanko puolustus-
voimien kyvyillä kansalaisten 
turvallisuuden vahvistamista, 

Tapio Peltomäki:

Onko oman maan 
puolustaminen jäämässä 
taka-alalle?

Peltomäki kysyi viitaten puolus-
tusministeri Seppo Kääriäisen 
äskettäin Maanpuolustuskurssin 
avajaisissa käyttämään puheen-
vuoroon.

Varojen kohdentamisella polii-
tikot ja johtavat sotilashenkilöt 
tekevät kauaskantoisia arvova-
lintoja ja näissä valinnoissa ei 
ole viime aikoina suosittu koko 
maan puolustamiseen kykene-
vää laajaa kenttäarmeijaa.

Vertailun vuoksi Peltomäki 
muistutti, että 30.000 henkilön 
vuosittainen kertausharjoitta-
minen maksaa pääesikunnan 
mukaan noin 15 miljoonaa eu-
roa. Kahden seuraavan vuoden 
aikana reserviläisten kertaushar-
joitusmäärä romahtaa Puolus-
tusvoimien tiukan säästökuurin 
johdosta muutamaan tuhanteen 
henkilöön vuodessa. 

Tavallisen reserviläisen mie-
lessä herää kysymys, miksi 
oman maamme kenttäarmeijan 
osaamisesta tingitään , Peltomä-
ki huomauttaa.

.
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MÄ VARTIOSSA 
SEISON
Näin voisi kuvailla aattoillan 
tunnelmia ltn Kyösti Hurskai-
nen tutulla vartiopaikallaan, 
jossa hän on seissyt jo 40 vuo-
den ajan. Pari kertaa paikalla on 
ollut joku toinen, kun Kyös-
ti oli matkoilla. Kyöstin mu-
kaan jouluaatto ei ole joulu-
aatto ilman kunniavartiota 
sankarihaudoilla.

Ltn Kyösti Hurskainen kunnia-
vartiossa Vapaussodan 
muistomerkillä.

Lieksalaisten 
veteraanijärjestöjen yhteiseen 
kuusijuhlaan puolustusvoimien 
sotilasläänin tervehdyksen 
tuonut eversti Seppo Pesonen 
toivoi, että otsikon teksti voisi 
olla mottomme aina.

Pesonen kiitti järjestäjiä 
hienosta kuusijuhlasta ja kertoi 
antavansa sille suuren arvon, 
koska hänen virkaurallaan ei 
vastaavaa ollut aikaisemmin 
tavannut.
 – Tämä on hyvä siemen 
uudelle käytännölle, jonka 
toivoisin yleistyvän. Jo tämän 
vuoksi halusin ehdottomasti 
tulla keskuuteenne, kaiken 
kiireen keskelläkin, sillä 
tuleehan puolustusvoimain 
komentaja Kaskeala jo parin 
tunnin päästä sotaharjoitusta 
seuraamaan.  Silloin minun 
pitää ehdottomasti olla 
paikalla, muuten minut 
julistetaan rintamakarkuriksi, 
Pesonen totesi leikillisesti.
Peitsi-sotaharjoitus eteni 
parhaillaan Kiihtelysvaaran ja 
Tohmajärven välisellä alueella 
ja siihen osallistui noin 4000 
henkilöä. 

Pesosen mukaan meneillään 
oleva Peitsi-sotaharjoitus oli 
normaali kahdesti vuodessa 
toteutettava harjoitus, jossa 
harjoitetaan varusmiehiä, 
reserviläisiä sekä eriasteisia 
esikuntia sodanajan tehtäviin.
- Tämä on puolustuksemme 
kannalta erittäin merkittävä 
tapahtuma. Me osoitamme 
tällä ulkopuolisille, että 
haluamme ja kykenemme 
puolustamaan maatamme nyt 
ja tulevaisuudessa. 

Pesonen kertoi kaikkien 
mittausten osoittavan, 

”Yhdessä 
kestimme, 
yhdessä 
kestämme”

Lieksalaiset sotaveteraanit Veikko Lahti, Eino Kiiskinen ja Juho Mustonen ovat myös veteraani-
laulajia.

Lieksalaiset sotaveteraanit, rintamaveteraanit ja sotainvalidit järjestivät yhteisen kuusijuhlan, jota 
eversti Seppo Pesonen (edessä maastopuvussa) luonnehti ainutlaatuiseksi tapahtumaksi omalla 
sotilasurallaan.

Sotilasläänin komentaja eversti 
Seppo Pesonen toivoi kaikkien 
veteraanijärjestöjen yhteisten 
esiintymisten ja juhlien 
yleistyvän muuallakin. Lieksan Sotaveteraanien Laulajat kuusijuhlassa.että nykyiset nuoret ovat 

veteraanien tavoin valmiit 
puolustamaan Suomea ja 
suomalaisuutta ase kädessä. 
Nykyisten sukupolvien 
arvoja ovat aivan samat 
kuin omamme: itsenäisyys, 
demokratia ja hyvinvointi.  
Siinä mielessä te veteraanit 
voitte olla rauhallisin mielin. 
Isänmaasta huolehditaan 
jatkossakin, sotilasläänin 
komentaja lupasi veteraaneille.

Lieksan Sotaveteraanien 
puheenjohtaja Oiva 
Oinonen kertoi hänkin 
tervehdyspuheessaan, että 
sotaveteraanien perinteinen 
kuusijuhla on nyt erilainen. 
Kaikki lieksalaiset 
veteraanijärjestöt ovat ensi 
kertaa samassa tilaisuudessa 
yhtä aikaa. Se oli ollut myös 
tilaisuuden rahoittaneen tahon 
toivomus.. 

Oinosen mukaan keski-ikä 
veteraanien keskuudessa 
on jo niin korkea, että 
Sotaveteraaniliitolla on 
olemassa valmis suunnitelma 
veteraanityön turvaamiseksi 
jatkossakin. Sitä tullaan 
tekemään niin kaunan kuin 
sotaveteraaneja on olemassa.

Kuusijuhlaan toivat 
tervehdyksenä myös Lieksan 
seurakunnan kirkkoherra 
Hannu Juntunen ja 
ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherra Kosti Heikkinen.

Juhlan musiikillisesta 
annista vastasi Lieksan 
Sotaveteraanien Laulajat 
–kuoro, esittäen tuttuja 
sekä vähemmän tunnettuja 
joululauluja. R.T.

Kauppatori 3, 75530 Nurmes
tsto 013-689 5049, fax 013-689 5923 ja

KPA-lämpök. 013-689 5044

hautaustoimisto
aatos lepistö

Ylikyläntie 64, 75530 Nurmes, (013) 437 100 ja 0500 375 376

Ylä-KArjAlAN
PuolueetoN ääNeNKANNAttAjA

Puh. (013) 255 3700

75530 Nurmes, puh. (013) 461 690
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Tasavallan presidentti 
on 6.12.2005 ylentänyt 
alla mainitut upseerit 
reservissä:

KAPTEENIN sotilasarvoon:

Kuusela Vesa Juhani (Joensuu)
Mikkonen Ari Markus (Liperi)
Pussinen Timo Eino Uolevi (Joensuu)
Roihuvuo Jyri Valtteri (Joensuu)
Räsänen Jouko Antero (Joensuu)
Tuononen Reijo Eino (Juuka)
Turpeinen Arto Matti Kalevi (Lieksa)
Åkerlund Seppo Antero (Joensuu)

LÄÄKINTÄKAPTEENIN 
sotilasarvoon:

Honkavaara Matti Johannes 
(Outokumpu)

YLILUUTNANTIN 
sotilasarvoon:

Havurinne Heikki Antero (Kitee)
Huovinen Tapani Petter (Lieksa)
Karppinen Heikki Tapio (Pyhäselkä)
Kerkkänen Ari Kalevi (Tohmajärvi)
Kervinen Tomi Petteri (Outokumpu)
Könönen Seppo Juhani (Kontiolahti)
Laitinen Harri Reino Antero (Rääkkylä)
Muukkonen Mika Juhani (Pyhäselkä)
Parviainen Eero Onni Ilmari (Joensuu)
Riikonen Jarkko Markus (Joensuu)
Räty Mika (Joensuu)
Sykkö Aimo Kalevi (Liperi)
Tapani Tatu Jussi (Joensuu)
Turunen Kai Eerik (Kitee)
Tuupainen Jorma Kalevi (Liperi)
Virtanen Veli Onni (Kitee)
Wasenius Tarmo Juhani (Joensuu)

LÄÄKINTÄYLILUUTNANTIN 
sotilasarvoon:

Korhonen Heikki Antero (Juuka)

LUUTNANTIN sotilasarvoon:

Arvaja Otto Mikko Matias (Joensuu)
Eskelinen Juhamatti Tapio (Joensuu)
Heikkala Osmo Antero (Liperi)
Impola Jani Petteri (Outokumpu)
Karhu Tuomo Juhani (Kontiolahti)
Kettunen Seppo Tapani (Joensuu)
Kojo Timo Tapani (Kontiolahti)
Kuikka Sami Pertti (Outokumpu)
Lahtinen Lasse Olavi (Pyhäselkä)
Lehtola Simo Janne Tapani (Joensuu)
Myller Jukka Marko (Joensuu)
Nieminen Juha Einari (Joensuu)
Peltonen Sami Petteri (Joensuu)
Poutanen Mikko Petteri (Joensuu)
Pylkkö Sampo Johannes (Joensuu)
Saarela Petri Juhani (Kontiolahti)
Siitonen Juho Samuli (Joensuu)
Tiitinen Timo Heikki (Liperi)
Varis Olli-Pekka Antero (Espoo)
Väisänen Kim Jarkko Kristian 
(Joensuu)

VÄNRIKIN 
sotilasarvoon:

Saarelainen Pertti Juhani Antero 
(Joensuu)

VÄÄPELIN sotilasarvoon:

Jaatinen Jouko Tuure Ilmari 
Kontiolahti
Leikas Esa Juhani Liperi
Talkkari Ari Hannu Liperi

YLIKERSANTIN sotilasarvoon:

Asikainen Ilpo Mikael Joensuu
Huikuri Terho Kalervo Juuka
Kettunen Pentti Antero Kitee
Miettinen Veikko Sakari Kuusjärvi
Mälkönen Esko Juhani Lieksa
Määttä Terho Aku Joensuu
Pesonen Jani Tapani Kontiolahti
Ratilainen Jari Matti Joensuu
Saarelainen Arto Olavi Lieksa
Saarelainen Tomi Petteri Joensuu
Sarola Jyri Otto Petteri Joensuu
Sivonen Pertti Paavo Kalevi Joensuu
Vuojärvi Veli Matti Joensuu

KERSANTIN sotilasarvoon:

Alamäki Antti Juhani Joensuu
Alsio Rami Ilari Pyhäselkä
Eskelinen Jari Petteri Kontiolahti
Hassinen Asko Juhani Pyhäselkä
Havukainen Jouni Jari Joensuu
Hiltunen Jari Mikael Joensuu
Hurri Kimmo Kalervo Tohmajärvi
Juvonen Seppo Juhani Joensuu
Kainulainen Tero Ismo Kalevi Joensuu
Kemppainen Marko Mikael Liperi
Kinnunen Risto Jukka Joensuu
Kontturi Riikka Elina Joensuu
Kontturi Ville Juhani Joensuu
Kämäräinen Jukka Tapani Kontiolahti
Lavoila Timo Kalevi Juuka
Lehikoinen Petri Kalervo Joensuu
Lukkarinen Juha Petri Nurmes
Lukkarinen Sami Taneli Pyhäselkä
Meriläinen Marko Petri Olavi Joensuu
Myöhänen Ari Jukka Nurmes
Mäkinen Antti Juhani Joensuu
Määttä Jyrki Aatos Kontiolahti
Noropirtti Mikko Matias Kontiolahti
Paavilainen Juha Kalervo Lieksa
Partanen Jari Juhani Joensuu
Penttinen Susan Piia Päivikki Joensuu
Pulkkinen Juha Markus Joensuu
Puoskari Arto Kalevi Joensuu
Ryhänen Lasse Juhani Joensuu
Soikkeli Marko Kristian Kontiolahti
Tuononen Anssi Heikki Joensuu
Uski Tero Henrik Joensuu
Virrantalo Mika Juhani Joensuu
Väkeväinen Ville Heikki Sakari 
Joensuu
Vänskä Lassi Mikael Joensuu
Yletyinen Arto Mikko Juhani Joensuu
Rytkönen Jussi Ilmari Joensuu

ALIKERSANTIN sotilasarvoon:

Hakala Marko Tapani Lieksa
Halonen Tuomo Tapio Rääkkylä
Hämäläinen Antti-Tapani Eemeli 
Outokumpu
Juvonen Antti Juho Olavi Kesälahti
Kakkonen Petri Tapani Pyhäselkä
Kontturi Jarkko Tapani Joensuu
Korhonen Toni Antero Kontiolahti
Mämmi Hannu Tapio Nurmes
Penttinen Markku Antero Joensuu
Puumalainen Paavo Ilmari Lieksa
Riissanen Jorma Olavi Pyhäselkä

KORPRAALIN sotilasarvoon:

Blomberg Marko Olavi Outokumpu
Elomäki Jani Seppo Pyhäselkä
Hannonen Petri Juhani Kitee
Hassinen Vesa Juhani Eno
Heinänen Teemu Kalervo Liperi
Hirvonen Jari Tapani Kesälahti
Hirvonen Timo Tenho Tapani 
Outokumpu
Hurskainen Ismo Kalervo Juuka
Hynninen Niilo Antto Samuli Pyhäselkä
Hyttinen Jari Pekka Kontiolahti
Härkönen Mika Juhani Lieksa
Ihanus Mika Petri Ilomantsi
Ikonen Antti Juhani Liperi
Ikonen Marko Kristian Ilomantsi
Jauhiainen Vesa Markku Valtimo
Kauppi Tero Pekka Joensuu
Ketola Juha Antero Joensuu
Kettunen Hannu Tapani Outokumpu
Kettunen Pertti Mika Ilomantsi
Kilpeläinen Arto Albin Valtimo
Kotilainen Arto Juhani Kontiolahti
Kuittinen Panu Matias Ilomantsi
Kuparinen Janne Samuli Kontiolahti
Laakkonen Ari Ilmari Kitee
Laurell Vesa Jalmari Liperi
Leppänen Kimmo Olavi Polvijärvi
Lipponen Arto Markus Nurmes
Lyhykäinen Marko Kari Antero Joensuu
Martiskin Marko Tapio Tohmajärvi
Matikainen Kimmo Taisto Juhani 
Kontiolahti
Nykänen Timo Tero Outokumpu
Pasanen Matti Kalevi Liperi
Piironen Marko Tapio Kontiolahti
Rantala Janne Petteri Kontiolahti
Riissanen Mauri Herman Rääkkylä
Rämänen Petri Juhani Joensuu
Räsänen Tatu Kristian Joensuu
Räty Toni Mikael Joensuu
Rönkkö Mauri Sakari Eno
Salo Samuli Kalervo Pyhäselkä
Sarkkinen Tomi Kalervo Eno
Siponen Tommi Kalevi Joensuu
Sirviö Markku Tapani Polvijärvi
Sutinen Jukka-Pekka Kontiolahti
Tanskanen Mika Juhani Outokumpu
Timonen Antti Pekka Valtimo
Turunen Mika Petri Juhani Tohmajärvi
Törrönen Ismo Olavi Ilomantsi
Varis Marko Ensio Liperi
Vattulainen Juha Rafael Kontiolahti

6.12. 2005 ylennetyt
Sotilasläänin komentaja on ylentänyt seuraavat 
reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 
06.12.2005

Vänskä Mauri Olavi Liperi

Suomessa vietetään tänä vuon-
na rauhanturvatoiminnan juhla-
vuotta, tuleehan ensi joulu-
kuussa kuluneeksi 50 vuotta 
ensimmäisten suomalaisten 
rauhanturvaajien lähtemisestä 
kansainväliseen operaatioon. 
Kuluneen puolen vuosisadan 
aikana lähes 50.000 suomalaista 
on ollut tuomassa vakautta ja 
rauhaa eri puolille maailmaa. 
Suomi on perustelluista syystä 
saanut mainetta todellisena 
rauhanturvaamisen suurvaltana. 
Suomalaisia osallistuu tälläkin
hetkellä kahteen Naton 
johtamaan operaatioon, joista
toinen Kosovossa ja toinen
 Afganistanissa. 
Suomalaiset rauhanturvaajat 
nauttivat osaamisensa ja 
omistautumisensa ansiosta 
suurta arvostusta niin operaa-
tioiden toteuttajien kuin 
konfliktialueiden kansalaisten 
keskuudessa. Tätä vahvaa 
perinnettä on syytä jatkaa 
myös tulevaisuudessa, 
puolustusministeri Seppo 
Kääriäinen on todennut.

Rauhan-
turva-
toiminnan 
juhlavuosi

Kiteellä pidettiin tammi-
kuun viimeisenä sunnun-
taina vapaaehtoista maan-
puolustustyötä tekevien soit-
tokuntien konsertti. 
Mukana olivat Ratsuväen 
Perinnesoittokunta Lappeen-
rannasta, Joensuun 
Puhallinorkesteri, Outokummun 
Puhallinorkesteri ja Lieksan 
Nuorisopuhallinorkesteri. 
   Konsertin järjestivät Pohjois-
Karjalan Sotilasläänin Esikunta 
ja Maanpuolustuskoulutus ry 
Pohjois-Karjalan piiri. Juuri ja 
juuri Kitee-salin näyt-tämölle 
mahtuva kokoonpano oli 
pitänyt parin päivän musiik-
kileirin Prikaatin tiloissa 
Kontiorannassa. Hyvin oli 
leiri tehtävänsä tehnyt, 
sillä soitto soi kauniisti ja 
mahtavasti kappaleesta riippuen 
kapellimestareiden Olavi 
Spännärin ja Mika Hirvosen 
johdolla.
   Ratsuväkisoittokunnassa oli 
myös Kiteen oma poika Heikki 
Ylhäinen, joka soitti huilua 
ja lauloi soolot kappaleisiin 
Merellä ja Soi raikuen torvet ja 
rummut. Hyvin lauloikin!
   Tilaisuutta kunnioittivat 
läsnäolollaan Pohjois-Karjalan 
sotilasläänin komentaja eversti 
Seppo Pesonen, Pohjois-
Karjalan Prikaatin komentaja 
eversti Harri Ohra-aho, MPK:n 
piirin johtaja evl. evp. Carl Erik 
Spåre sekä Pohjois-Karjalan 
Reserviupseeripiiristä rehtori 
Arto Juntunen.
   Kiteen sivistystoimen 
osastopäällikkö Ulla Huhti-
lainen luovutti konsertin 
päätteeksi kaupungin muisto-
lahjat Olavi Spännärille, Mika 
Hirvoselle ja Heikki Ylhäiselle. 
Runsaslukuinen ja tyytyväinen 
yleisö taputti vielä ylimääräisen 
kappaleen.

Reijo Korhonen

SOI KAIKUen 
tORVet 
JA RUMMUt

ylä-karjalan
lähivakuutus-
yhdistys
Porokylänkatu 14, 75530 Nurmes
puh. (013) 462 880, fax (013) 462 364

Hyvän
hengen hyvärilä

m a t k a i l u k e s k u s

• Majoitusta
• Leirikoulut/toimintapäivät
• Aktiviteetit ja vuokravälineet
• Kartanohotellin noutopöytä
• Kokoukset ja saunaillat

p. (013) 687 2500, matkailu@nurmes.fi www.hyvarila.com
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	 POHJOIS-KARJALAN	RESERVIUPSEERIPIIRI	RY
Puheenjohtajat :
Jari Aho, Arto Juntunen ja Hannu Kauppinen
Enon Reserviupseerit ry  Matti Mertanen
Ilomantsin Reserviupseerit ry          Jorma Maksimainen
Joensuun Reserviupseerit ry  Otto Smolander

 Yrjö Makkonen
	 Juuan Reserviupseerit ry  Jorma Harpela

Kesälahden Reserviupseerit ry       Matti Hirvonen
Kiteen Reserviupseerit ry  Arvo Kinnari
Kontiolahden Reserviupseerit ry  Juha Rytkönen
Lieksan Reserviupseerit ry  Matti Komulainen

	 Liperin Reserviupseerit ry  Pekka Laakkonen
 Nurmeksen Reserviupseerit ry  Matti Asikainen

Outokummun Reserviupseerit ry    Markku Räsänen
Polvijärven Reserviupseerit ry  Jari Mustonen 
Pyhäselän Reserviupseerit ry          Matti Lintunen

	 Rääkkylän Reserviupseerit ry  Sami Harinen 
Tohmajärvi-Värtsilän Reserviupseerit ry Eino Maksimainen

	 Valtimon Reserviupseerit ry  Paavo Harakka

POHJOIS-KARJALAN	RESERVILÄISPIIRI	RY
Puheenjohtajat: 
Jarmo Tolvanen, Kaisa Kajo ja Hannu Härkönen
Enon Reserviläiset ry  Eero Tahvanainen
Ilomantsin Reserviläiset ry  Viljo Lehikoinen
Joensuun Reserviläiset ry  Aimo Issakainen 
Juuan Reserviläiset ry  Pertti Halonen
Kesälahden Reserviläiset ry  Pasi Pölönen          
 
Kiteen Reserviläiset ry  Mika Matikainen
Kontiolahden Reserviläiset ry  Jorma Kinnunen 

	 Lieksan Reserviläiset ry  Eero Kortelainen
Liperin Reserviläiset ry  Timo Mononen 
Nurmeksen Reservinaliupseerit ry  Pentti Kärkkäinen
Outokummun Reserviläiset ry  Erkki Räsänen
Polvijärven Reservinaliupseerit ry  Raimo Tillonen 

	 Pyhäselän Reserviläiset ry  Pekka Nupponen															
Rääkkylän Reserviläiset ry  Harri Rantametsä 
Tohmajärvi-Värtsilän Reserviläiset ry Tapani Timoskainen
Valtimon Reserviläiset ry  Jorma Korhonen
Viekin Reserviläiset ry  Ahti Kiiskinen

POHJOIS-KARJALAN	
RESERVIUPSEERIPIIRI	RY																															
Piirin ja yhdistysten puheenjohtajat 2006

Piirin	puheenjohtaja, Jari Aho, Kirkkokatu 9 B 8, 80110 JOENSUU 
puh. 050 408 1052, sp. jari_aho@elisanet.fi
Piirin 1. varapuheenjohtaja Arto Juntunen, Riihiahontie 123, 82350 TIKKALA
puh.  0400 18 1716  sp. arto.juntunen@tohmajarvi.fi
Piirin 2. varapuheenjohtaja Hannu Kauppinen, Honkatie 19, 81100 KONTIOLAHTI
044 323 9383, pk. (013) 731 405, sp. hannu.kauppinen@kontiolahti.fi
Enon Reserviupseerit ry, Matti Mertanen, Puistokuja 5, 81200 ENO
puh. 0400 170 166 ja (013) 761 532, sp. matti.mertanen@eno.fi
Ilomantsin Reserviupseerit ry, Jorma Maksimainen, Pogostantie 26, 82900 ILOMANTSI 
puh. 050 462 8720, sp. jorma.maksimainen@pp.inet.fi
Joensuun Reserviupseerit ry, Otto Smolander, Metsänurmentie 26, 80140 JOENSUU
puh. 050 572 5153, otto.smolander@joensuu.poliisi.fi
Juuan Reserviupseerit ry, Jorma Harpela, Sairaalantie 12 A 1, 83900 JUUKA 
puh. 050 413 5404, sp. tapani.alanko@pp.inet.fi
Kesälahden	Reserviupseerit	ry, Matti Hirvonen, Myllytie 1, 59800 KESÄLAHTI
puh. 0500 279 471, puh. (013) 318 400, sp. kestil@saunalahti.fi
Kiteen	Reserviupseerit	ry, Arvo Kinnari, Verkkotie 7,82500 KITEE
puh. 040 542 3097, sp. seppo.kinnunen@proagria.fi
Kontiolahden Reserviupseerit ry, Juha Rytkönen, Pellavapolku 3 b 8, 80710 LEHMO
puh. 050 428 5102,  sp. juha.rytkonen@kontiolahti.fi
Lieksan Reserviupseerit ry, Matti Komulainen, Pankajärventie 46, 81700 LIEKSA
puh. 040 724 7522 ja 050 523 4370 sp. matti.komulainen@pkky.fi
Liperin Reserviupseerit ry, Pekka Laakkonen, Pappilantie 6, 83100 LIPERI
puh. 0500 192 469, sp. pekka.laakkonen@jypoly.fi
Nurmeksen Reserviupseerit ry, Matti Asikainen, Kohisevankatu 1, 75500 NURMES
puh. (013) 462 475, 050 329 6112, matti.asikainen@nurmes-tili.fi
Outokummun Reserviupseerit ry, Markku Räsänen, Kuopiontie 225 C,
83500 OUTOKUMPU puh. 0500 913 574, (013) 552 919, sp. markku.rasanen@opaasi.fi
Polvijärven Reserviupseerit ry, Jari Mustonen, Suutarintie 5, 83700 POLVIJÄRVI
puh. 050 532 4907, sp. jari.mustonen@opaasi.fi (alkuvuoden Esa Sormunen, 
Ruvaslahdentie 8 e, 83700 POLVIJÄRVI, sp. sormunen2@luukku.com )
Pyhäselän	Reserviupseerit	ry, Matti Lintunen, Tervaniementie 20,  82200 HAMMASLAHTI 
puh. (013) 745 215 ja 041 443 8891, sp. seppo.j.timonen@luukku.com
Rääkkylän Reserviupseerit ry, Sami Harinen, Iijalantie 1, 82300 RÄÄKKYLÄ
puh. 040 571 0933, sp. puuhari@hotmail.com
Tohmajärvi-Värtsilän Reserviupseerit ry, Eino Maksimainen, Yrjöntie 5, 
82600 TOHMAJÄRVI puh. 050 367 0102,  sp. eino.maksimainen@tohmajarvi.fi
Valtimon	Reserviupseerit	ry, Paavo Harakka, Kankaalantie 10, 75700 VALTIMO
puh. 050 536 8171, ja (013) 450 320, sp. paavo.harakka@oyk.fi 

POHJOIS-KARJALAN	
RESERVILÄISPIIRI	RY
Piirin ja yhdistysten puheenjohtajat 2006

Piirin puheenjohtaja, Jarmo Tolvanen, Vanhatie 21, 83900 JUUKA
puh. 0400 279 340,  sp. jarmo-antero.tolvanen@pp.inet.fi
Piirin 1. varapuheenjohtaja, Kaisa Kajo, Sompatie 5 d 22, 70200 KUOPIO
puh. 045 132 8573, sp. kaisa.kajo@netti.fi
Piirin 2. varapuheenjohtaja, Hannu Härkönen, Lähdetie 11, 81700 LIEKSA
Puh. 040 735 6705, sp. hannu.harkonen@oyk.fi
Enon Reserviläiset ry, Eero Tahvanainen, Töröläntie 9, 81200 ENO
puh. 040 822 6335, (013) 771 428, sp. eero.tahvanainen@mbnet.fi
Ilomantsin Reserviläiset ry, Viljo Lehikoinen, Möhköntie 22 A, 82900 ILOMANTSI
puh. 050 573 7916, sp. reijo.hiltunen@tilitalo.fi
Joensuun Reserviläiset ry, Aimo Issakainen, Sompalammentie 1 C 26, 
80400 YLÄMYLLY puh. 050 594 6031, sp. ami.issakainen@luukku.com
Juuan Reserviläiset ry, Pertti Halonen, Nunnanlahdentie 363, 83900 JUUKA
puh. 050 320 7636, (013) 470 532, sp. p.halonen@koti.luukku.com
Kesälahden Reserviläiset ry, Pasi Pölönen, Lapintie, 59800 KESÄLAHTI
puh. 0400 731 549, sp. marko.haverinen@pp1.inet.fi
Kiteen Reserviläiset ry, Mika Matikainen, Huotinvaarantie 2, 82500 KITEE
puh. 040 776 5583 sp. mika.matikainen1@pp1.inet.fi
Kontiolahden Reserviläiset ry, Jorma Kinnunen, Parviaisenkatu 16, 80170 JOENSUU
puh. 040 584 3706, sp jorma.kinnunen3@luukku.com
Lieksan Reserviläiset ry, Eero Kortelainen, Riippusillantie 12, 811700 LIEKSA
puh. 0400 159 452 ja (013) 523 935, sp. eero.kortelainen@eraeero.inet.fi
Liperin Reserviläiset ry, Timo Mononen, Rummakontie 8 b, 80400 YLÄMYLLY
puh. 040 719 4105, ja (013) 851 055, sp. timo.mononen@nic.fi
Nurmeksen Reservinaliupseerit ry, Terho Mustonen, Notkola, 75500 NURMES
puh. 0500 779 449, sp. seppo.harju@ylakarjala.fi
Outokummun Reserviläiset ry, Erkki Räsänen, Niittyrinne 2, 83500 OURTOKUMPU
puh. (013) 562 611 ja 050 581 1338 sp. erkki.rasanen@kirjanpitorasanen.fi
Polvijärven Reservinaliupseerit ry, Esko Tanskanen, Kuljunlahdentie 1,
 83855 MARTONVAARA puh. (013) 635 164, sp.
Pyhäselän Reserviläiset ry, Pekka Nupponen, Kuusenjuurentie 6, 
82200 HAMMASLAHTI puh. 050 320 7069, sp.  pekka.nupponen@surfeu.fi
Rääkkylän Reserviläiset ry, Harri Rantametsä, Kotitie 15, 82300 RÄÄKKYLÄ 
 puh. 0400 273 766, (013) 414 766, sp. harri.rantametsa@agrimarket.fi
Tohmajärvi-Värtsilän Reserviläiset ry, Tapani Timoskainen, Postilantie 1,
 82600 TOHMAJÄRVI puh. 050 572 1671, sp. tapani.timoskainen@pkky.fi
Valtimon Reserviläiset ry, Toimi Säppi, Pajukoskentie 760, 75700 VALTIMO
puh. 050 345 1998 ja (013) 457 065, sp. jorma.korhonen@pkky.fi
Viekin Reserviläiset ry, Ahti Kiiskinen, Viekintie 4, 81860 VIEKIJÄRVI
puh. 0400 376 185, sp. ahti.kiiskinen@atria.fi

Leikkaa talteen

PIIRIHALLITUKSET	
VUONNA		2006

TOIMINTA-AJATUS, TOIMINNAN 
PAINOPISTEET, EDUSTUKSET
SUOMEN	RESERVIUPSEERILIITTO	RY

1  LIITON TOIMINTA-AJATUS
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien  valmiuksia 
kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. 
Liitto edistää toiminnallaan Isänmaan ja sen kaikkien kansalaisten 
turvallisuutta.

LIITON TOIMINNAN ARVOT
RUL:n toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin arvoihin, joita ovat: 
Isänmaallisuus, veteraanien perinnön kunnioittaminen, vastuuntunto, 
johtajuus ja yhteistyökyky.

2. LIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2006
•	 Maakuntajoukkojen perustamisen tukeminen
•	 Kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen 
•	 Johtamiskoulutuksen kehittäminen
•	 Liiton 75-vuotisjuhlavuoden tapahtumat

RESERVILÄISLIITTO
	-	RESERVIN	ALIUPSEERIEN	LIITTO	RY

1. LIITON TEEMA: RESERVILÄISET TURVANASI
2. LIITON TOIMINTA JA TARKOITUS 
Liitto on siihen liittyneiden maanpuolustusyhdistysten ja niiden 
jäsenten muodostama keskusjärjestö. Liiton tehtävänä on toimia 
jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä 
valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä 
toimintaa, antaa maanpuolustuskoulutusta, järjestää kokouksia, 
opiskelu-, esitelmä-, ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, 
erilaisia kilpailuja ja retkeilyjä sekä harjoittaa julkaisu- ja luvallista 
liiketoimintaa.

3. LIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA  2006
•	 Veteraaneja ei jätetä
•	 Reserviläisliikunta
•	 Tiedottamalla tunnetuksi

PIIRIEN	EDUSTUS	LIITTOJEN	ELIMISSÄ	

RESERVILÄISLIITTO RY
•	 liiton hallituksen jäsen  Jarmo Tolvanen 2006
•	 veteraaniyhteistyöryhmän pja Jarmo Tolvanen 2006 
•	 piirin veteraanivastaava  Lauri Tanskanen 2006

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO RY
•	 liittovaltuuston jäsen   Arto Juntunen 2006
•	 liittohallituksen jäsen    Jari Aho  2006
•	 liiton neuvottelukunnan jäsen  Erkki Laak

RESERVILÄISURHEILULIITTO RY (ei  edustajaa)

MAANPUOLUSTUSYHTIÖ MPY OY
•	 hallituksen jäsen Pentti Pulkkinen, RES:n edustaja 
•	 hallituksen jäsen Jaakko Laukkanen, RUL:n edustaja



POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Piiripäällikkö Carl-Erik Spåre     puh. 0207 56 9048 ja 040 565 5578
         pohjois-karjala@mpkry.fi
         carl-erik.spare@mpkry.fi  
PL 55 80101 JOENSUU        käyntiosoite P-K:n Sotilasläänin   
         esikunta 
Toimisto         (013) 181 3054

Alueupseeri/SlE kapteeni Panu Pelkonen  
         puh. (013) 181 3044 ja 040 515 5715
         pkarsle@mil.fi 
PL 55 80101 JOENSUU        käyntiosoite P-K:n Sotilasläänin   
         esikunta

POHJOIS-KARJALAN PAIKALLISOSASTOT JA PÄÄLLIKÖT

Huom! Paikallisosastojen uudet nimet, aluejako ja yhteystiedot ovat 
kalenterin painoon mennessä vahvistamatta.

Joensuun seudun paikallisosasto Jorma Volotinen
( Joensuu, Pyhäselkä)  Joensuu
    050 523 4270, 
    jorma.volotinen@pkky.fi 

Yläkarjalan paikallisosasto Hannu Martikainen
( Juuka, Nurmes ja Valtimo)  Juuka
    0400 991963, työ 040 704 6781 
    hannu.martikainen@milnet.fi 

Rajaseudun paikallisosasto Pasi Karonen
( Lieksa, Ilomantsi)  Lieksa
    t. (013) 251 3044, k. (013) 823 976
    pasi.karonen@joensuu.fi    

Pielisjoen paikallisosasto  Hannu Kauppinen
( Kontiolahti ja Eno )  Kontiolahti
    (013) 731 405, 
    hannu.kauppinen@kontiolahti.fi 

OKUPOLI –paikallisosasto Rauno Pelkonen
( Outokumpu, Liperi ja Polvijärvi ) Ylämylly
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PAIKALLISOSASTOIHIN UUSIA 
VETÄJIÄ

Pertti Juhani Antero Saarelainen	on	nimitetty	Joensuun	seudun	
paikallisosaston	(Joensuu,	Pyhäselkä)	päälliköksi.	Saarelainen	on	
sotilasarvoltaan	vänrikki.

Jorma Tapio Kinnunen	on	1.2.	ottanut	vastaan	Pielisjoen	
paikallisosaston	(Kontiolahti,	Eno)	päällikön	tehtävät.	Kinnunen	
on	reservissä	vääpeli.

Talvinen	kuusimetsä	ja	pikku	
pakkanen,	jätkänkynttilät,	
nuotiot,	rakovalkea	ja	roihut	
sekä	perinteinen	taattu	
ohjelma	kokosivat	Hutsin	
Kesäteatterin	monttuun	yli	
100	henkeä.
			Väki	nautti	kuumaa	glögiä	ja	
paistoi	makkaraa.	Kirkkoherra	

Kokoontuminen	 ja	 ilmoit-
tautuminen	 oli	 järjestetty	
N u r m e k s e n 	 S o t i n p u r o n	
harjoitusalueelle,	 Yöttäjän	
leirikeskukseen.	

Kauimmaiset	tulijat	saapuivat	
Espoosta,	 Tampereelta	 ja	
Halikosta	 saakka.	 Alkuinfon	
jälkeen	jaettiin	partiokohtainen	
kart-tamateriaali	 ja	 tulevat	
tehtävät.	Tämän	jälkeen	siirryttiin	
lähimetsään	 valmistelemaan	
maastomajoitusta.	 Iltayöstä	
seurasi	 pimeäkoulutusta	 res.	
ylil	Juha	Rytkösen	opastamana.	
Soveltavan	vaiheen	tähystys-	ja	
tiedusteluretken	jälkeen	päästiin	
muutamaksi	tunniksi	yöpuulle.	

			Lauantain	koulutusarsenaalista	
löytyi	tänä	vuonna	muun	muassa	
TASI-	 ja	 haulikkoammuntaa,	

OPERAATIO UMPIHANKI
Operaatio Umpihanki -jotos järjestettiin jo 39. kerran 3.-5. 
helmikuuta Nurmeksessa, Sotinpuron harjoitusalueella. 
Tapahtuman järjestelyistä ja koulutuksesta vastasivat 
Nurmeksen Reserviupseerit ry, Pielisen paikallisosasto, 
Maanpuolustuskoulutus ry sekä puolustusvoimat. 
Jokaisen osallistujan tuli varata mukaansa talviolosuhteisiin 
ja –partiohiihtoon soveltuva henkilökohtainen 
ulkoiluvarustus sekä omat sukset, kuten myös 
majoitusvarustus telttamajoitusta varten ja kahden 
vuorokauden henkilökohtainen muona sekä keitto- ja 
ruokailuvälineet. 
Lisäksi muu sissivarustus piti olla kunnossa, kuten 
varavaatetus, ensiaputarvikkeet, valaisin, kirves, puukko, 
tulitikut, kompassi, muistiinpanovälineet. Tarpeen olikin, 
sillä olosuhteet olivat arktiset. Pakkanen paukkui ja 
pohjoinen viima puri poskipäitä.

räjäytyskoulutusta,	suunnistus-	
ja	 ensiaputehtäviä	 sekä	 hiih-
tohinausta.	

Harjoitusta	 kävivät	 seu-
raamassa	 päivän	 aikana	 kut-	
suvieraana	P-K:n	Sotilas-läänin	
esikuntapäällikkö, 	 evers-
tiluutnantti	 Jouni	 Mattila,	
Nurmeksen	 kaupunginjohtaja	
Pertt i 	 Vainionpää,	 piir in	
toiminnanjohtaja	Tenho	Ilvonen,	
res.	kapt	Erkki	Liimatta	sekä	res.	
maj	Nestor	Norppa.	

Päivän	 hiihtomatkaa	 kertyi	
partioille	 keskimäärin	 15	 –	
20	 kilometriä.	 Reitinvalinta	
mahdollisti	 myös	 auratun	 tien	
käytön.	 Lisäksi	 oli	 järjestetty	
vapaaehtoinen	 kolmirastinen	
umpihankisuunnistus,	 joka	
oli	 sijoitettu	 Yöttäjän	 järven	

ympärille.	 Kaksi	 partiota	
kahlasi	vielä	iltahämärissä	tuon	
ylimääräisen	reitin..	

			Sunnuntaiaamun	herätystä	ja	
aamutoimia	 seurasi	 telttaleirin	
purku	 ja	 materiaalin	 luovutus.	
Tästä	 siirryttiin	 sisätiloihin,	
jossa	 ajankohtaista	 tietoa	
maanpuolustuksesta	 ja	 maa-
kuntajoukoista 	 tarjosivat	
kapteeni	 Panu	 Pelkonen	 ja	
p i i r ipää l l ikkö 	 Car l -Er ik	
Spåre.	 Seuraavaksi	 oli	 vuo-
rossa	 palkintojen	 jako	 ja	
palautekeskustelu.	 Tilaisuus	
päättyi	 lähtökahvien	 jälkeen	
osallistujien	kotiuttamiseen.

Harjoituksen	 johtajana	 toimi	
res.	kapt	Matti	Asikainen	apunaan	
res.	 vänr	 Jani	 Karjalainen	
ja	 huoltopäällikkö	 res.	 kapt	
Pekka	Kurkinen.	Mukana	olivat	
myös	 “Umpihanki-veteraanit”	
majuri	 evp	 Markku	 Kejonen,	
res.	 maj	 Mauri	 Timonen	 sekä	
res.	 kapteenit	 Are	 Pylkkänen,	
Antti	 Lanki,	 Ossi	 Korhonen	
ja	 res.	 kers	 Arvo	 Ryhänen	
Nurmeksesta	sekä	res.	ylil	Timo	
Kurki	Kontiolahdesta.	

Reserviläiskouluttajina	toimi-
vat	 muun	 muassa	 res.	 ltn	 Jus-
si	 Hirvonen,	 res.	 vänr	 Sari	
Nykänen,	 res.	 sot.mest	 Jorma	
Pihlainen,	res.	ylik	Hannu	Tervo,	
res.	alik	Hannu	Martikainen,	res.	
alik	Harri	Miettinen	ja	res.	korpr	
Jouni	Naakka.	

Operaation	 sotilaallinen	
johto	 oli	 kapteeni	 Panu	 Pel-
kosen	 käsissä.	 Esikunnan	
muonituksesta	 vastasi	 evers-
tiluutnantti	evp	Ahti	Korhonen	ja	
puolustusvoimien	koulutuksesta	
yliluutnantit	 Ari	 Eskelinen	 ja	
Janne	Korhonen.	

Ensiavussa	 käsiteltiin	 yksi	
nenäverenvuototapaus	 ja	 pari	
jalkansa	palelluttanutta	potilasta.	
Onneksi	 “työtapaturmista”	
johtuneet	 vammat	 olivat	 luo-
kiteltavissa	lieviksi,	totesi	juuka-
lainen	 lääkintävastaava	 Jouni	
Naakka.	

Samaan	 aikaan	 viereisessä	
telttaleirissä	 oli	 meneillään	
myös	 nuorten	 kaksipäiväinen	
talvileiri,	 jota	 johti	 Helena	
Säppi	yhdessä	Kirsti	Kukkosen	
kanssa.

Kymmenen	 pakkasta	 pel-
käämätöntä	 yläkarjalaista	
nuorta	 (15-25	 v)	 oli	 leirillä	
perehtymässä	 vapaaehtoisen	
maanpuolustuksen	 kenttä-
toimintaan	ja	saamassa	samalla	
omakohtaisia	kokemuksia	talvi-
sesta	telttaelämästä.	

Viikonloppu	 tarjosi	 osallis-
tujille	 taatusti	 ainakin	 uusia	
ulkoilun	ulottuvuuksia.	

Talvileiri	 oli	 jatkumoa	 viime	
syksynä	 pidettyyn	 nuorten	
kurssiin.	 Ensi	 syksynä	 jär-
jestetään	myös	seuraava	kurssi	
nuorille	Nurmeksessa.

Pauketta korvessa 
Haulikkorastilla	 ammuttiin	

10-vuotisjuhlakilpailu,	 jonka	
koulutuksellisena	 tavoitteena	
oli	 mahdollisimman	 no-pea	
ampuminen	 ja	 hyvä	 aseen-
käsittelytaito	vaikeissa	olosuh-
teissa.	 Ammunta	 sisälsi	 4	
laukausta	 kääntyvään	 maa-
lilaite	 “Kurviseen”	 sekä	 5	
savikiekkolaukausta.	

Tuloksen	 laskentaperusteet:	
kaadetut	 “Kurvisen”	 lätkät	 ja	
osutut	 kiekot;	 jossa	 kerroin	 2.	
Käytetty	 aika	 “Kurvisessa”	
aikajanalla	 (paras	 aika	 4	 p	
–	huonoin		1	p).	Osallistujina	oli	
25	miestä	ja	yksi	naisalikersantti.	
Voittajaksi	leivottiin	alikersantti	
Sami	 Hirvonen	 Rautalammin	
Reserviläisistä	 8	 osumallaan	
(2	 x	 8	 =	 16	 +	 aika	 4	 p	 =	 20	
p).	 Hän	 sai	 nimensä	 majuri	
Markku	Kejosen	lahjoittamaan	
kiertopalkintoon.	

Teksti ja kuva: Väinö Mononen

							

YLI SATA HENKEÄ KITEEN 
JOULUTULILLA

Veikko Mattila, Väinö Hänninen ja Martti Väistö sytyttivät 
rakovalkean Mirja Tiaisen todistaessa tapahtumaa. Toisaalla 
samaan aikaan Kauko Raekorpi sytytti paikalle opastavia 
jätkänkynttilöitä. 

Sakari	Takala	puhui	ja	
laulatti	jouluisia	lauluja	Timo	
Hacklinin	hanurisäestyksen	
kera.
			Yleisö	ilmaisi	runsaasti	
kiitosta	tapahtumasta.	Kovasti	
Kiteen	reserviläiskerhot	töitä	
tekivätkin	joulutulien	eteen.

Taistelusimulaattorein varustettu vihollispartio hyökkää savun suojassa 
kohti tientakaista puolustajaa.

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS RY
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Veteraanikeräys toteutetaan 
vuonna 2006 uudessa 
muodossa, paikallisena 
keräyksenä. Pohjois-
Karjalan keräystoimikuntaan 
kuuluvat Sotaveteraanien 
ja Rintamaveteraanien 
piirit, Pohjois-Karjalan 
Rintamanaiset ry sekä 
Kaatuneitten omaiset. 
Keräyksen toteuttavat 
Pohjois-Karjalan Prikaatin 
ja Pohjois-Karjalan 
Rajavartioston varusmiehet 
sekä Reserviupseeri- 
ja Reserviläispiirin 
jäsenyhdistykset.
   Pohjois-Karjalan 
keräystoimikunnalla on oma 
pankkitili, johon kerääjät 
tilittävät keräystuotot. Varoja 
hankitaan Suomen sodissa 
vuosina 1939-45 taistelleille 
miehille ja rintamatehtävissä 
palvelleille naisille sekä 
kaatuneitten puolisoille.
   Tavoitteena on, että sotiemme 
veteraanit ja sotalesket voivat 
viettää turvallista elämää 
omissa kodeissaan korkeasta 
keski-iästään huolimatta. 
Varoja käytetään apuvälineiden 
hankintaan, ystävä- ja 
tukipalveluiden kehittämiseen, 
kuntoutuksen ja kuntoliikunnan 
sekä virkistystilaisuuksien 
järjestämiseen ja asumisolojen 
parantamiseen.

   Varusmiehet, PkarPr 
750 kerran ja P-KR 150 
kaksi kertaa, toimivat 
listakerääjinä, reserviläiset 
lipaskerääjinä liikelaitoksissa ja 
yleisötapahtumissa. Tempauksia 
pyritään järjestämään 10.3.- 
11.3.2006, varusmiesten 
keräykset suoritetaan 
ajanjaksolla 10-3.-31.5.2006.
   Uutuutena keräyksessä on 
alkuperäisten vuodelta 1940 
olevien rautasormusten myynti 
sekä yksityisille henkilöille että 
yrityksille. Rautasormusten 
markkinoinnissa auttavat 
Halavatun Papat. He ovat 
hankkineet myyntikanaviksi 
K-Citymarkettien infopisteet (52 
kpl Suomessa) sekä Rahapaja 
Monettan. Näistä sormusta saa 
ostaa kampanja-aikana 18.4.-
2.5.2006.
   Sormusten myynnin varat 
jäävät Sotiemme Veteraanit 
Keräystoimikunnan käyttöön. 
Tämän lisäksi rautasormuksille 
perustetaan myyntikanava, josta 
niitä voi tilata läpi vuoden. 
Tämän myynnin tuotot jäävät 
pääosin paikalliseen käyttöön. 
Sotiemme Veteraanit Keräyksen 
2006 tunnuksena on kulta- ja 
rautasormus.
   Keräyksellä on tavoitteena 
varojen lisäksi tehdä tutuksi 
sotiemme veteraanien elämää. 
Valtakunnallinen tiedotus 

painottuu maaliskuuhun 
tempauspäivien edelle ja 
joulukuuhun itsenäisyyspäivän 
aikoihin, jolloin vielä myydään 
rautasormusta. Samoihin 
aikoihin on parasta suunnata 
paikallinen tiedotuskin.

Pohjois-Karjalassa keräyksen 
yhteyshenkilöinä toimivat:
- keräystoimikunnan 

puheenjohtaja Jarmo 
Tolvanen, 0400-279 340

- keräystoimikunnan 
sihteeri Esko Inkinen, 
040-580 1465

- piirien keräysvastaava 
Jorma Reijonen 013-311 
193

- keräystilin tilinkäyttäjä 
Jari Aho 050-408 1052

- PkarPr:n keräysvastaava 
Ari Turunen 013-181 3111

- P-KR:n keräysvastaava 
Antti Könttä 0204-103 
782

Sotiemme veteraaneja on 
tällä hetkellä noin 100 000, 
heistä on naisia 30 000. 
Sotaleskiä on elossa noin 
2000. Veteraanien keski-ikä 
on 84 vuotta. He taistelivat, 
jotta me voimme tänään tehdä 
työtä, harrastaa ja viettää 
aikaa yhdessä perheemme ja 
ystäviemme kanssa. Heidän 
antamansa turva, rauha, on 
yhä läsnä yhteiskunnassamme. 
Rauhassa on hyvä elää. Kaikki 
eivät palanneet sodasta. Ne, 
jotka palasivat, tarvitsevat yhä 
apuasi.

Haluatko Sinä olla mukana 
auttamassa heitä?

SOTIEMME
VETERAANIT
KERÄYS 2006

MERKITTÄVÄ 
HUOMIONOSOITUS
Juhani Kulmala on 
ensijaossa vastaanottanut 
MPK:n hopeisen ansiomitalin 
Helsingisssä. Kultainen 
ansiomitali luovutettiin mm 
kenraali Jaakko Valtaselle ja 
hopeisia jaettiin 16. Onnittelut 
Jussille!

SILVA-NÄYTTELY 
9.-11.6.
Tervetuloa Liperin 
Pärnävaaralle tutustumaan 
maakuntajoukkoon sekä MPK:
n koulutus- ja tukiyksikköön. 
Paikalla on mahdollisuus 
ilmoittautua mukaan 
toimintaan. Ja paljon muutakin 
mielenkiintoista löytyy 
puolustusvoimien osastolla.

 Lyhyesti
Puolustuspolitiikka on 
sotilaallisen maanpuolustuksen 
tehtäviä ja yleisjärjestelyjä 
koskevaa valmistelua, 
päätöksentekoa ja poliittista 
ohjausta sekä osallistumista 
kansainvälistä turvallisuutta 
ja vakautta ylläpitävään 
toimintaan.  
Puolustuspolitiikka määrittää 
sotilaallisen maanpuolustuksen 
perusteet, joista keskeisimpiä 
ovat sotilaallisen 
maanpuolustuksen tehtävät ja 
voimavarat, puolustusratkaisun 
keskeiset periaatteet sekä 
sotilaallisen maanpuolustuksen 
lainsäädäntö. 

Tilausajot
Jari Meriläinen, Nurmes

16 ja 50 paikkaisilla busseilla         Myös taksipalvelut
Ystävälliset ja ammattitaitoiset kuljettajat
Soittele ja pyydä tarjous p. (013) 430 057,  0500 240 057

email: jari.merilainen@luukku.com

Nyt Bonusta jopa 5 %

Porokylän Apteekki
Porokylänkatu 13, 75530 Nurmes
puh. (013) 462 369

savo-karjalan lakiapu oy
irja hartikainen-halijoki

varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja

Kapearaitti 2, 75530 Nurmes
p. 462 587, 040 547 1084, FAX (013) 480 511

halijoki@oyk.fi

§ §

AsiAnAjotoimisto juhA Pyykönen
Raatihuoneenkatu 9, 75500 Nurmes

Puh. (013) 480 040, fax (013) 480 064
Sähköposti: aatstojp@nettilinja.fi

Nurmeksen Apteekki
Kirkkokatu 22, puh. (013) 480 061

Tiaisen Hautaustoimisto ja Kukkakauppa Ky
Porokylänkatu 11, Nurmes, puh. (013) 461 450
Konesola Ky, Kirkkokatu 16, 75500 Nurmes, puh. (013) 480 180
Asianajotoimisto Kämäräinen & Korvenkontio Porokylänkatu 18, 
Nurmes, puh. (013) 481 730
Hierontapalvelu Veijo Kohio Raatihuoneenkatu 19, Nurmes,
puh. 050 541 7212
Kultasepänliike P. Holopainen Ky Kirkkokatu 20, 75500 Nurmes,
puh. (013) 480 146
Urheiluliike Eräjussi Ky, Kirkkotie 1, Juuka, puh. (013) 472 300
Kujankukka, Kauppakuja 2, 83900 Juuka, puh. (013) 472 340
Kukka- ja lahjakammari Veronica, Väyryläntie 1, 83900 Juuka,
puh. (013) 470 445
Juuan SM-Sähkö Oy, Huttulantie 1, 83900 Juuka, puh. (013) 472 800
Rautanet, Vanhatie 3, 83900 Juuka, puh. (013) 470 883
Pielisen Kaluste Ky, Sahateollisuustie 7,  Juuka, puh. (013) 472 065

tilitoimistot

p. (013) 462 475 p. (013) 462 475

Kirkkokatu 16, 75500 Nurmes
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auto- ja varaosaliike
mikkonen oy
Pitkänmäentie 38 nurmes
(013) 285 335

Reserviläispiirien 
piirihallitukset  ovat 
yksimielisesti päättäneet 
valita evp. everstiluutnantti 
Kari Jylhän jatkamaan 
piirin toiminnanjohtaja 
tehtäviä sen jälkeen, kun 
Tenho Ilvonen jättää 
tehtävät tämän vuoden 
lopussa.
Alla Kari Jylhä esittäytyy:

Mennessäni Kadettikouluun 
olin hämeenlinnalaisena 
nuorena miehenä tietysti 
panssarimies. Koulun 
aikana ajatukset kuitenkin 
muuttuivat. Äidin helmoihin 
Hämeenlinnaan jäänti 
alkoi koulun edistyessä 
tuntua vieraalta ajatukselta. 
Innokkaan partiolaisen ja 
luonnossa kulkijan katseeni 
suuntautui paljon kehuttuun 
Rajavartiolaitokseen ja niin 
valitsin kurssini toiseksi 
parhaana ensimmäiseksi 
palveluspaikakseni 
1977 Pohjois-Karjalan 
Rajavartioston silloinen 
Sissikomppanian Onttolassa. 
Kun aloitin vuonna 1985 
Sotakorkeakoulun, siirsin 
vähäisen omaisuuteni kurssin 
ajaksi isäni ja äitini luokse 
Hämeenlinnaan ja totesin 
isälleni harharetkeni Pohjois-
Karjalaan olevan ohitse. 

Jotain oli kuitenkin 
jäänyt Kiteelle, koska 
suuntasin viikonloppuisin 
Hämeenlinnan sijasta 
sinne. Sotakorkeakoulun 
jälkeen palvelin puolitoista 
vuotta Kaakkois-Suomen 
Rajavartiostossa, josta hieman 
yllättäen sain mahdollisuuden 
siirtyä takaisin Joensuuhun 
1989. 1991 en enää ollut 
kiinnostunut siirtymään 
Rajavartiolaitoksen 
esikuntaan ja siirryin 
Joensuun Sotilaspiirin 
esikuntaan, joka pian 
muuttuikin Pohjois-Karjalan 
sotilasläänin esikunnaksi. 
1997 sain kunnian toimia 
Karjalan Jääkäripataljoonan 
komentajana ja edelleen 
Pohjois-Karjalan prikaatin 
esikuntapäällikkönä. 

Esikuntapäällikön tehtävästä 
jäin eläkkeelle keväällä 2002. 
Sotilasurani alkaessa sain isäni 
työpaikalle puhelinilmoituksen 
saapua Hämeen 
Ratsujääkäripataljoonaan 
suunnistusvarusteiden 
kanssa. Pataljoonan joukkue 
oli lähdössä perinteiseen 
Rakuunapataljoonan 
kanssa kilvoiteltavaan 
tinamäkiotteluun. 
Viimeinen työpäiväni 
sujui samoissa merkeissä. 
Hiihdin partionjohtajana 
sotilaiden SM-hiihdoissa 
Sodankylässä Pohjois-
Karjalan Prikaatin B-sarjan 
partiossa ja ilmoittauduin 
eron johdosta silloiselle 

Kari Jylhä Tenho 
Ilvosen työn jatkajaksi 
vuoden 2007 alusta

Kari Jylhä esittäytyi piirihallituksille 12.1. Joensuussa.

prikaatin komentajalle 
eversti Asko Kohvakalle 
kilpailun maalissa. Ehdin 
kuluneen kolmenkymmenen 
vuoden aikana laatia monissa 
tehtävissä Pohjois-Karjalan 
puolustussuunnitelmia 
– uskallan pitää itseäni 
hämäläisyydestäni 
huolimatta nykyajan Karjalan 
puolustajana.

Kiteellä käyntien myötä 
avioiduin Mallan kanssa. Malla 
opettaa äidinkieltä Joensuun 
lyseon lukiossa. Asumme 
omakotitalossa Joensuun 
Utrassa. Perheeseemme kuuluu 
ylioppilaaksi kirjoittava Laura 
ja kettuterrieri Konsta. Mallan 
myötä olen myös ukki: Mallan 
tytär Anna asuu miehensä 
Hannun ja kolmen tyttärensä, 
Sannin, Sofian ja Eevin, kanssa 
Tohmajärven Timolassa. 
Mallan käsityksen mukaan 
minulla on ollut tapana aina 
kiusata itseäni. Siksi olen 
eläkkeelle jäätyäni opiskellut 
Suomen historiaa Joensuun 
yliopistossa. Maisterin paperit 
odottelevat Kollaan taisteluihin 
liittyvän pro gradu -tutkielman 
valmistumista.

Erilainen järjestötoiminta 
on pienestä pitäen kuulunut 
harrastuksiini. Voin vakuuttaa, 
että sen jälkeen kun isä 

vei minut pienenä poikana 
partiolippukunta Jaarlin 
Poikien sudenpentujen 
kokoukseen, ei poikaa ole 
kotona näkynyt. Ehdin 
jo ennen sotaväkeen 
menoa Jaarlin Poikien 
johtokunnan jäsenenä olla 
voittamassa monta Hämeen 
partiopoikapiirin lippukuntien 
välistä toimintakilpailua. 
Sieltä olen saanut järjestötyön 
perusteet. Toiminnassa 
korostui avoimuus ja se, että 
sen, joka on asiasta virallisessa 
vastuussa, tulee myös tietää, 
mitä järjestössä tapahtuu. 
Myöhemmin järjestötoiminta 
on painottunut toimintaan 
eri urheiluseuroissa, Kalevan 
Rastissa suunnistuksen parissa 
ja Kontiolahden Urheilijoissa 
ampumahiihdon parissa. 
Viranpuolesta on tullut 
toimittua myös muutamissa 
maanpuolustusjärjestöissä.

Lupauduin ennen 
vuodenvaihdetta Pohjois-
Karjalan reserviläisjärjestöjen 
toiminnanjohtajaksi. Jos olen 
oikein ymmärtänyt, minut 
on nyt tehtävään valittu. 
Toivon pystyväni vastaamaan 
odotuksiinne.

Everstiluutnantti 
Kari Jylhä

Hyundai
autonärvä oy

Teollisuustie 10 nurmes
puh. 462 707

nurmeksen osuusmeijeri
nurmes, puh. 681 400

64 Degrees Northern Latitude

www.sasta.fi

siilinjärven osuuspankki
nurmeksen konttori
kirkkokatu 22, 75500 nurmes
013-264 4000 ma-pe 9.15-16.15.

-aidosti lähellä ihmistä-

Pogostan Hiihto
Hiihdetään Juhlahiihtona

18.-19.3.2006 ilomantsissa

www.pogostanhiihto.fi

Kirkkokatu 20, Nurmes p. (013) 482 260
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

marintytär
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aluetoimisto.joensuu@mil.fi        www.mpkry.fi  
Piiripäällikkö Carl-Erik Spåre 
PL 55, 80101 JOENSUU      
Käyntiosoite: Kauppakatu 40 B 3.krs.
Puh. 0207 569 048, 040 565 5578, 
fax: 0207 569 049, 
s-posti: carl-erik.spare@mpkry.fi 
pohjois-karjala@mpkry.fi

PIMEÄTAISTELU 17.-18.3.
Paikka: Kontioranta
Kurssi on maksuton
Pimeätoimintavälineiden käyttö, ammunta valaisua 
käyttäen, partiotiedustelu.
Kurssi alkaa perjantaina klo 18 ja päättyy lauantaina 
klo 16 mennessä.
Kurssilaisille jaetaan tarvittava varustus.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.mpkry.fi 9.3. 
mennessä.

SISSIKURSSI 17.-19.3.
Paikka: Nurmes, Sotinpuro
Kurssimaksu 20 euroa.
Toiminta sissijoukkueen puitteissa kohteen 
tiedustelussa ja tuhoamisessa.
Harjoituksessa käytetään TASI-simulaattoreita. 
Kurssi on osa Pohjois-Savon maanpuolustuspiirin 
harjoitusta. Osallistuminen edellyttää hyvää fyysistä 
kuntoa ja mielellään alle 35 vuoden ikää.
Harjoitus alkaa henkilökohtaisella varustamisella 
Kontiorannassa perjantaina iltapäivällä, minkä 
jälkeen siirrytään linja-autolla Sotinpurolle. Harjoitus 
päättyy sunnuntaina klo 16 mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.mpkry.fi 3.3. 
mennessä.

KONEKIVÄÄRIKURSSI PKM 5.-6.5.
Paikka: Kontioranta
Kurssi on maksuton

PKM-konekiväärin käyttö ryhmän ja joukkueen 

KURSSEJA 
RESERVILÄISILLE

taistelussa, käsittely sekä ammunta. Kurssille 
toivotaan sellaisia reserviläisiä jotka eivät ole 
saaneet koulutusta tällä aseella , mutta muutkin ovat 
tervetulleita. Kasarmimajoitus.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 21.4. mennessä: 
www.mpkry.fi tai Pertti Saarelainen 040 508 4660.

PYYMÄEN PYRÄYS, polkupyöräjotos 20.-21.5.
Paikka: Eno, Kontiolahti ja Polvijärvi
Kurssimaksu 24 €

Valtakunnallinen tapahtuma joka järjestetään 
nyt viidennen kerran. Jotoksella harjoitellaan 
jääkärijoukon taistelussa tarvittavia taitoja. Reitillä 
on kahden päivän aikana vaihtelevia jääkäri- ja 
aselajitehtäviä sekä ammuntaa.
Osallistuminen kolmen hengen partioin. Jotoksella 
edetään polkupyörin n 60 km osittain vaativassakin 
maastossa. Sa-polkupyörät, pyöräilykypärät ja 
maastoasut järjestäjien toimesta.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 6.5. mennessä: 
www.mpkry.fi tai Jorma Kinnunen 040 584 3706.

SISSIKURSSI, kohteen tiedustelu 27.-28.5
Paikka: Lieksa
Kurssi on maksuton

Toiminta tiedustelupartiossa. Harjoitellaan 
siirtyminen vihollisen selustaan sekä siellä olevan 
kohteen yksityiskohtainen tiedustelu. Kurssin 
tarkempi esittely ja ohjeet internetissä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 13.5. mennessä: 

www.mpkry.fi tai Paavo Puumalainen 040 579 
2974, paavoi.puumalainen@pp.inet.fi

RESERVILÄISJOTOS 3.-4.6.
Paikka: Juuka
Kurssi on maksuton.

Reserviläis- ja maastotaitojen kehittäminen. 
Myös naiset voivat osallistua sovelletun ohjelman 
puitteissa. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 22.5. mennessä: 
www.mpkry.fi tai Harri Miettinen 0400 672 416.

SEIKKAILUKILPAILU 8.7.
Paikka: Kontioranta
Kurssi on maksuton

Fyysisesti vaativa seikkailu-urheilulajeja ja 
taisteluvälinekäsittelyä sisältävä kilpailu 2-henkisille 
partioille. Tutustu kurssin sisältöön ja kilpailun 
luonteeseen tarkemmin MPK:n verkkosivuilla.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 24.6. mennessä: 
www.mpkry.fi tai jarkkoriikonen@backpacker.
com 

Viikonvaihteessa 
12.-13.8.2006 
Lieksan Vaara-
niemen 
Haralanvaaralla. 
Kurssi sopii myös 
naisille ilman 
aiempaa sotilaallista 
taustaa. 
 
Kurssitiedotus ja 
ilmoittautuminen:
 
* Vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen 
Lieksan paikallisosasto, 
http://www.oyk.fi/
~pasi.karonen/vmpk_l/ 
* Maanpuolustuskoulutus 
ry:n WWW-sivusto 
https://www.mpkry.fi/ > 
”Tietojärjestelmään” 
> Kurssit piireittäin 
-luettelossa Ilmapuolustus-
piiri > Itäinen koulutusalue. 

Aisti-ilma-
valvonta-
kurssi

Kuvan maisemat avautuvat 
kurssipaikkana Haralanvaaralla 
sijaitsevan Seurantalon 
ikkunasta Pieliselle.

TEATTERIA

Seitsemän 
Miehen Sota

Ilomantsin Näyttämökerho ry. 
toteuttaa kesällä 2006 Möhkö -
trilogian toisen osan, Seitsemän 
Miehen Sota. Näytelmä sijoittuu 
vuodelle 1944 ja kesän suuriin 
mullistuksiin. Asemasotavaihe 
on päättymässä ja epäilykset 
kasvavat. Seitsemän miehen 
mielessä liikkuu sodan uhan 
lisäksi kotirintaman tunnelmat 
ja kesän alkaessa lomatkin 
pyörivät. Kesäkuun toisella 
viikolla hyökkäys sitten tapahtuu 
ja Kannas on sodan hurjimpien 
taistelujen näyttämönä. 

Hyökkäys Karhumäestä kohti 
Ilomantsia vyöryy. Suomen 
itsenäisyys on uhattuna ja 
evakot pakenevat sodan jaloista. 
Ilomantsissa on onnistuttava ja 
saavutettava vihdoinkin voitto. 
Kovimmat ja kouliintuneimmat 
sotilaat pannaan asialle. Kohtalon 
hetket ovat edessä.

Seitsemän Miehen Sota kuvaa 
tapahtumia yksilöiden kautta 
niin rintamalla kuin kotonakin. 

Sodan keskellä tarvitaan 
rakkautta, luottamusta ja uskoa 
sekä ennennäkemättömiä uro-
tekoja. Maailman poliittisen 
tilanteen myllerryksessä pieni 
ihminen on voimaton, mutta 
sodankin ratkaisevat ihmiset; 
seitsemät miehet ja heidän 
kotijoukkonsa. Vaikka kaikki 
eivät palaa hengissä, elämän on 
jatkuttava.

Esityksen kantaesitys on 
07.07.2006 klo 19.00 Möhkön 
ruukilla. Muut esitykset ovat 
09.07-31.07.2006, yhteensä 16 
kappaletta. 

Lippuvaraukset ja tiedustelut 
Ilomantsin Näyttämökerho 
puhelinnumerosta 050 431 
9712. 

Onttolan ampumaradalla lauantaina 3.6.2006.

Kilpailut alkavat klo 10.00. Ilmoittautumiset 19.5 mennessä pistoolilajit: 
Matti Kauppinen Jussinluodontie 14 80780 Kontiolahti. p(k) 013-
732434, 040-7263693 tai matti.kauppinen@pkky.fi, kiväärilajit: 
Eino Mäkinen Koulukatu 13 bA9 80110 Joensuu p 013-225835, 040 
5281583. Osallistumismaksut 10 euroa,-/kilpailija/laji maksettava 
19.5 mennessä Joensuun reserviupseerit ry:n tilille: JOP 577 036-
40014149. Joukkuekilpailussa ei osallistumismaksua. Sarjat Y, Y50, 
Y60. Joukkueeseen voi ilmoittaa 4 ampujaa, joista kolmen parhaan tulos 
otetaan joukkuetulokseen. Joukkueet voivat olla upseeri- aliupseeri tai 
sekajoukkueita ja niissä voi ampua Y, Y50 ja Y60 ampujia. Samasta 
yhdistyksestä voi ilmoittaa useammankin joukkueen, mutta sama ampuja 
ei voi ampua kahdessa eri joukkueessa. Eräluettelot postitetaan haluttuun 
osoitteeseen, mielellään sähköpostitse 22.5. mennessä. 

Pistoolilajit    klo 10.00 Pienoispistooli 30 + 30 ls
klo 12.00 Pistooli Pika-ammunta 3 x 20 ls
klo 14.00  Isopistooli 30 + 30 ls
klo 16.00 Sotilaspistooli 20 + 20 ls

Kiväärilajit    klo 10.00 Pienoiskivääri 60 ls
klo 11.15 Pienoiskivääri 3 x 20 ls
klo 14.30  Kenttäammunta 10 + 10 ls I erä
klo 16.30 Kenttäammunta 10 + 10 ls II erä 

Sotilaspistooli 20 + 20 ls 25 m (kahden käden ote sallittu, niskahihna ei)
ase: 9 mm tai vastaava vakiovarusteinen pistooli (ei rata- tai kilpailuase)
taulu: Olympiapistoolitaulu eli kuviotaulu 10:n halkaisija 10 cm
koelaukaukset:  5 ls taulut näkyvissä 150 s (2,5 min)
kilpalaukaukset:  taulut näkyvissä 3 s ja poissa 7 s (normaalit kuvio-
käännöt)
1. sarja: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 lippaanvaihto 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10 ls
2. sarja 1 + 1 + 1 + 1 + 1 lippaanvaihto 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10 ls
3. sarja 2 + 2 + 2 lippaanvaihto + 2 + 2 = 10 ls
4. sarja 2 + 2 + 2 lippaanvaihto + 2 + 2 = 10 ls

Sotilaspistooliammunta on sama kuin puolustusvoimien palkatun henkilöstön 
sotilaspistooli n:o 3 ja n:o 4.
Mikäli innokkaita riittää voidaan vastaava kilpailu järjestää myös 
pienoispistoolilla.
Kilpailupaikalla on toimii kanttiini, josta voi ostaa ruokaa ja kahvia 
tykötarpeineen.

Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiirien 
YT ampumamestaruuskilpailut
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PIIRITOIMISTO 
PL 1   80401 YLÄMYLLY

Toiminnanjohtaja Tenho Ilvonen
Katajakuja 2 C 13, 80400 YLÄMYLLY

Puh. (013) 851 518, 0400 192 149
Fax. (013) 851 518

Sähköposti: toimisto@pkreservi.fi

AINEISTON JÄTTÖ:
viimeistään 19.5. päätoimittajalle
Osoite:  Raine Turunen
  Opotantie 3, 81720 Lieksa
  p. 522826, 040 507 2002
Sähköposti: raine.turunen@kolumbus.fi

  

Karjalan Pojat
           Seuraava lehti ke 14.6.2006

KARJALAN POJAT
ILMESTYMISAIKATAULU 2006

Lehti	 	 	 Aineisto	 	Painoon	 			Ilmestyy

1/2006      pe 03.02.  ma 27.02.    ke 01.03.
2/2006      pe 19.05.  ma 12.06.    ke 14.06.
3/2006      pe 08.09.  ma 02.10.    ke 04.10.
4/2006      pe 24.11.  ma 11.12.       ke 13.12.

Pohjois-Karjalan reservipiirien ja Maanpuolustuskoulutus ry:n 
Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiirin tiedotuslehti
Päätoimittaja  Raine Turunen
Osoite:      Opotantie 3, 81720 LIEKSA
Puhelin:   (013) 522826, 040 5072002 
Sähköposti:  raine.turunen@kolumbus.fi

Piiritoimisto:
Toiminnanjohtaja: Tenho Ilvonen
Osoite:  Katajakuja 2 C 13, 80400 YLÄMYLLY
Puhelin/Faxi. Huom! sama numero (013) 851 518 
  Matkapuh. 0400-192 149
Sähköposti: toimisto@pkreservi.fi
Kotisivut:  www.pkreservi.fi

Karjalan Pojat Karjalan pojat -lehden toimituskunta
RU   Jari Aho, puheenjohtaja 
RES  Pauli Turunen
RES  Matti Puoskari
RU  Tarmo Nenonen
MPK ry  Carl-Erik Spåre
Päätoim.  Raine Turunen
Nettilehti Hannu Härkönen
Tmja  Tenho IlvonenSivunvalmistus: LiperLaserOy, Liperi

Painotyö:  Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry
Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri ry
Maanpuolustusnaisten Liiton Pohjois-Karjalan Piiri ry

Piirien yhteinen kevätkokoustapahtuma pidetään Onttolassa
torstaina 23. maaliskuuta 2006 kello 18.00 alkaen.

* kahvitarjoilu kokousvieraille rajasotilaskodissa 
kello 17.00 alkaen
* palkitsemiset ja kevätkokousesitelmä auditoriossa 
kello 18.00
* kevätkokoukset piireittäin

Kevätkokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät 
kokousasiat.
Reserviläispiirin piirihallitus esittää kevätkokoukselleen 
muutosta piirin sääntöjen 10 §:ään.

Tervetuloa !   PIIRIHALLITUKSET

KEVÄTKOKOUSKUTSU Aineiston toimittaminen
lehteen

Tiedoksi kirjoittajille, 
kuvaajille ja ilmoitusten 
hankkijoille.

Lehden 
ilmestymisaikataulussa 
mainittu aineiston 
jättöpäivä ei ole se 
päivämäärä jolloin vain 
aineistoa saa lähettää. 
Juttuja, kuvia ja ilmoituksia 
saa, ja tulisikin lähettää 
myös aikaisemmin. Se 
auttaisi huomattavasti 
päätoimittajaa lehden 
suunnittelussa.

Kiitos.
Päätoimittaja.

Perinteinen Kontiolahden reserviläisten ja Kontiolahden reserviupseerien 
yhdessä Enon reserviläisten ja Pielisen paikallisosaston kanssa järjestämä 
polkupyöräjotos poljetaan nyt viidettä kertaa Kontiolahden ja Enon vaa-
ramaisemissa. 
Ensimmäisen päivän reitti noin 35 km, josta jalkautettuna noin 6 km. Seu-
raavana päivänä poljettava paluuosuus Kontiorantaan n. 28 km. 

Tehtävät sisältävät kartanlukua, radioviestintää, pioneeri- ja partiotehtäviä, ammuntaa sekä 
erilaisia sotilastaitoja mittaavia toimintoja. 
Majoittuminen puolijoukkueteltoissa. Tapahtuma on Maanpuolustuskoulutus ry:n kurssi ja siitä 
saa kaksi korvaavaa kertausharjoitusvuorokautta. 

Lauantai  20.5:             09.00        Ilmoittautuminen ja varusteiden jako
     10.00        Informaatio ja tervetuliaistilaisuus auditoriossa
   10.30  Lounas muonituskeskuksessa
   11.15  Siirtyminen bussilla jotoksen lähtöpaikalle
   19.00 -  Päivällinen ja iltapala

Sunnuntai 21.5:  07.00     Herätys, majoitusvälineiden purku ja aamupala
   08.00     Lähtö jotokselle
   11.00  Paluu varuskuntaan ja varusteiden luovutus
   13.00  Päätöstilaisuus

Perjantaina saapuville partioille varaamme mahdollisuuden kasarmimajoitukseen. Mahdollinen 
ruokavaliotarve ilmoitettava etukäteen piiripäällikölle.
Osanottajamäärä on rajoitettu 25:een partioon ilmoittautumisjärjestyksessä. Partiot ovat 3-mie-
hisiä. Kurssin hinta 24 e/henkilö. 
Ilmoittautumiset henkilökohtaisesti osoitteessa www.mpkry.fi --> Pohjois-Karjala.
Lisätietoja antavat tarvittaessa tapahtuman johtaja Jorma Kinnunen puh. 040 584 3706 tai piiri-
päällikkö Carl-Erik Spåre puh. 040 565 5578. Tervetuloa!

Kutsu polkupyöräjotokselle 

PYYMÄEN PYRÄYS 20-21.5.2006

TOIMINTAAN 
VAIKUTTAVIA 
PÄIVÄMÄÄRIÄ 2006
MP - JÄRJESTÖJEN, PUOLUSTUSVOIMIEN JA 
RAJAVARTIOLAITOKSEN TAPAHTUMIA

20. – 23.3.Sotilaiden SM-hiihdot   Kontioranta
21.3. Rajavartiolaitoksen vuosip.  Onttola  
27.4. Kansallinen veteraanipäivä  Joensuu
17.5. RUL:n historia julkistetaan  Helsinki
18.5. Ylämyllyn Sotilaskotiyhd ry, perinnep.  Kontioranta
5.5.  Kaatuneitten muistopäivä  Joensuu
4.6. IMPA:n paraati    Joensuu
9.8. IMPA:n suunnistusmestaruuskilpailut P-Karjala
11.11.      PKarPr, vuosipäivä
19.11. MPKL:n valtakunnallinen mp-juhla Joensuu
25.11. Rajasotilaskotiyhdistyksen 60-v-juhla Onttola  
6.12. Itsenäisyyspäivän tilaisuudet   Joensuu 

RESUL:N KILPAILUT 2006 

Toiminta löytyy nettisivulta: www.resul.fi ja 
SRA –ammunta-asiat www.lipas.net/sra

”Ratsumestari” Olavi Spännäri toivottaa yleisön tervetulleeksi Soi raikuen torvet ja rummut -tilai-
suuteen Kiteellä. Taustalla 56 soittajan orkesteri. Kuva Reijo Kohonen.
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Karjalaisen 
Kulttuurin 
Edistämissäätiö

LIPER

LASER

JOUSTAVAA
OSAAMISTA!

Tämänkin lehden 
sivunvalmistus.

P. (013) 2525 012, 
0500 577 173

Tilintarkastus M. Haapalainen Oy
Malmikatu 5 B IV kerros
80100 JOENSUU
Puh./Fax (013) 226 391

Liperi 013 652 610
Keskustie 3

Polvijärvi 013 631 610
Polvijärventie 14   2 krs

Asianajaja, varatuomari
AKI PIETARINEN

Varatuomari
YRJÖ KAHELIN

Joensuu 013 748 808
Siltakatu 14 B   3 krs

Outokumpu 013 555 611
Koulukatu 2   2 krs

Asianajotoimisto
Aki Pietarinen Oy
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Kauppakatu 18, Joensuu, puh. (013) 227 211Kauppakatu 18, Joensuu, Puh. (013) 227 211. Avoinna: ma–pe 9.30–18, la 9.00–14

HIKEÄ. EI KYYNELEITÄ

JOENSUUN TEHTAAT
Pamilonkatu 15, 80100 Joensuu
puh. (013) 416 2200, fax (013) 416 2260

LEHTOSEN LIIKENNE OY
TEOLLISUUSKATU 6, 80100 JOENSUU 10, PUH. (013) 224 493
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SUOMEN PAINOTUOTE
w w w . p a i n o t u o t e . f i

• Esitteet
• Mainospainotuotteet
• Henkilö- ja tuotekuvaukset
• Lomakkeet
• Kirjekuoret

• Vuosikertomukset
• Henkilöstölehdet
• Käsiohjelmat
• Kalenterit
• Tarrat

GRAAFINEN SUUNNITTELU
PAKKAUSREPRO
ARKKIPAINO

Pohjois-Karjalan Osuuspankit

Saako sinun pankistasi myös
lainopillisia palveluja?

Asiakkaanamme sinulla on käytettävissäsi 
Suomen tihein pankkijuristiverkosto.

Timosen Auto Oy
Wahlforssinkatu 1, 80100 Joensuu

013-256 6266
www.timosenauto.fi 

Walforssinkatu 6, 80100 Joensuu
Puh. 0424 4681, fax. 013-120 477

PUUNOSTAJAMME PIELISEN-KARJALASSA
LIEKSA Markku Suhonen matkapuh. 0400 377 536
NURMES Paavo Kivimäki matkapuh. 0400 175 809
VALTIMO Tommi Räsänen matkapuh. 0400 964 463
JUUKA Seppo Lehikoinen matkapuh. 0400 342 397 

Vapo Timber Oy
Karjalan puunhankinta
www.vapo.fi 

K K K K

8-21 KAUPPAKATU

CITYMARKET
www.citymarket.fi 

8 -18

Pilkontie 7, puh. 0424 896 500. Ma-pe 9-18, la 9-15
www.stemma.fi /JOENSUU. Ps. katso myös linkit!


