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Lieksalaiset sotainvalidit Juho Puumalainen (90 v), 
Osmo Turunen (89 v) ja Unto Sarasti (88 v) ovat saaneet 
vastaanottaa tasavallan presidentin myöntämät ja 
puolustusministerin allekirjoittamat erittäin arvokkaat 
Sotainvalidien ansioristit. Mitalit ovat sikälikin harvinaisia, 
että niitä myönnettiin tänä vuonna Pohjois-Karjalaan vain 
viisi kappaletta, joista kolme tuli Lieksaan. Presidentin 
vahvistama ansioristi myönnetään vuosittain ansiokkaasta 
toiminnasta sotainvalidien hyväksi.
Ansioristit luovuttanut Lieksan Sotainvalidien puheenjohtaja 
Juho Pehkonen totesi aikaisemmin ansioristejä myönnetyn  

Harvinaisia presidentin myöntämiä 
ansioristejä Lieksan sotainvalideille

Kuvassa oikealta: Juho Puumalainen, Osmo Turunen, Unto Sarasti, kaikki yhdistystoiminnassa olevia vetreitä 
veteraaneja edelleen.

Lieksaan vain muutamille henkilöille. Nämä ovat: Reino 
Siponen, Esko Boxberg, Martti Kiiskinen, Pekka Kivimäki ja 
Oiva Sorjonen.
Pehkosen mukaan kaikki kolme henkilöä ovat korkeasta 
iästään huolimatta edelleen sotainvalidien hallituksen jäseniä 
ja muutenkin aktiivisia toimijoita. Juho Puumalainen ja Osmo 
Turunen ovat myös 14. Divisioonan Rukajärven suunnan 
veteraaneja. 

Kuva ja teksti: Raine Turunen

Tunnelma oli kuin Markku 
Pölösen Onnenmaassa, 
kun kesäkuun 17. päivän 
iltana Martonvaaran lavalla 
järjestettiin poikkeukselliset 
syntymäpäiväjuhlat tanssien 
merkeissä. Juhlittavina olivat 
kaikki lähialueen paikalliset 
50-, 60- ja 70-vuotiaat, 
jotka ovat saavuttaneet tai 
saavuttavat vielä tänä vuonna 
nuo kyseiset merkkivuodet. 

SYNTYMÄPÄIVÄTANSSIT 
MARTONVAARASSA

Ilomantsilainen kansanedustaja Hannu Hoskonen on juuri 
kutsunut kuusikymppiset estradille esittäytymään. Sankarit 
vasemmalta lukien Martti Nevalainen, Lauri Tanskanen, Vilho 
Laukkanen, Esko Tanskanen ja Pentti Tillonen. 

Polvijärven Reservinaliupseerien uusi puheenjohtaja Esko 
Tanskanen ja entinen puheenjohtaja Lauri Tanskanen viettivät 
myös samanaikaisesti 60-vuotisjuhliaan, jossa he saivat 
merkkipäiviensä kunniaksi Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin 
ja Polvijärven Reservinaliupseerien standaarit.

Joukossa oli myös sotaopissa 
pitkänlinjan kolunneita 
reserviläisiä, joista moni tuli 
siihen ikään, että seuraavaksi 
heitä kutsuukin jo notkea 
nostoväki.
Juhlayleisölle oli tarjolla 
täytekakut ja pullapitkot 
sekä munavoipiirakat ja 
grillimakkarat, joita sulateltiin 
kahvin ja siiderin kanssa. 
Vieraat nauttivat täysin 

siemauksin toistensa seurasta 
ja nykyisin jo kadonneesta 
kansallisromantiikasta 
Suomen suvessa ja kesän 
lämmössä. Tanssimusiikista 
vastasi orkesteri Korven pojat 
solistinaan Helmi Turunen. 
Juhlien yhteydessä tuotiin 
esille myös kenraalimajuri evp 
Seppo Tanskasen kirjoittama 
kirja ”Karhunpojista 
Ukkokarhuiksi”, joka kertoi 

mielenkiintoisella tavalla 
polvijärveläispoikien omasta 
partiotoiminnasta viiden 
vuosikymmenen ajalta. 100-
sivuisen historiikin julkaisu oli 
tapahtunut juuri ennen tanssien 
alkamista Future Freetimen 

tiloissa Kopravaarassa.

Teksti ja kuvat: 
Väinö Mononen

Ylennykset puolustusvoimissa
04.06.2003

Tasavallan presidentti on ylentänyt puolustusvoimain lippujuhlan päivänä kommodoriksi Timo Junttilan, joka
on Suomen sotilasedustaja New Yorkissa Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa. Junttila siirtyy 1. elokuuta
lukien Merivoimien esikunnan operatiivisen osaston apulaisosastopäälliköksi. Eversteiksi on ylennetty
Suomen Kfor−pataljoonan komentaja Hannu Alén, Viljo Hyvärinen Pääesikunnasta ja Heikki Bergqvist
Panssariprikaatista.

Tasavallan presidentti on ylentänyt puolustusvoimissa 4.6.2003

everstiksi:

everstiluutnantti
Hannu Jaakko ALÉN
(PE)

everstiluutnantti
Viljo Pentti Antero
HYVÄRINEN (PE)

everstiluutnantti
Heikki Tapio
BERGQVIST (PsPr)

kommodoriksi:

komentaja
Timo Tapio JUNTTILA (PE);

insinöörieverstiksi:

insinöörieverstiluutnantti
Heikki Kalevi KARPPINEN (IlmavE);
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Viljo 
Hyvärinen 
Pohjois-
Karjalan 
Prikaatin 
komentajaksi
Puolustusvoimain 
komentaja on 
määrännyt eversti Viljo 
Hyvärisen Pohjois-
Karjalan Prikaatin 
komentajaksi 1. tammi-
kuuta 2007 lukien.  

Vuonna 1957 syntynyt 
Hyvärinen siirtyy uuteen 
tehtäväänsä pääesikunnan 
tiedusteluosastolta. 
Nykyinen Pohjois-Kar-
jalan Prikaatin komentaja 
eversti Harri Ohra-aho 
siirtyy pääesikunnan 
operatiivisen osaston 
apulaisosastopäälliköksi.

Eversti Viljo Hyvärinen
Kuva: Puolustusvoimat



Todellinen ystävyys kestää läpi elämän. Todellisen 
ystävän voi nähdä ehkä vain kerran elämässä. 
Ystävyyttä on monenlaista. Elämänkumppanina 
voi olla paras ystävä. Tunnen yksinäisiä miehiä, 
joilla on vain yksi ystävä. Tunsin reserviläisen, 
jonka parhaan ja ainoan tosiystävän, oman koiran, 
kuolema mursi ennenaikaiseen hautaan. 
  Reserviläistoiminnassa saa myös hyvin 
erilaisia, mutta samanhenkisiä ystäviä. Joihinkin 
kanssakäyminen on viikoittaista, toisten kanssa 
ollaan yhteydessä muutaman kerran vuodessa, 
jopa harvemmin. Minä olen löytänyt 15 vuoden 
aikana vapaaehtoistoiminnasta lukuisia kavereita, 
runsaasti ystäviä ja muutaman tosiystävän. Osa 
heistä on jo täyttänyt lupauksensa; ystävyytemme 
on kestänyt läpi elämän.
  Mielipiteet ja ideologia ovat harvoin samanlaisia 
tosiystävien kesken. Olen usein eri mieltä 
ystävieni kanssa reserviläisyydestä, 
maanpuolustuksesta, maakuntajoukoista, 
Natosta, kansainvälisestä toiminnasta, EU:sta, 
sodistamme, ulkomaalaisista, palkitsemisista, 
urheilusta, tv-ohjelmista, naisista, uskonnosta, 
työstä, rahasta, ryyppäämisestä, politiikasta ja jopa 
ylipäälliköistämme. Silti täysin erilainen näkemys 
ei ole katkaissut yhtään ystävyyssuhdettani. Jotain 
asioita suurempaa täytyy olla siinä, että ystävyys 
jatkuu. Erilaisuus on myös rikkautta. Olisi kurjaa 
jos kaikki ajattelisivat samalla tavoin kaikista 
asioista!
  Elämäni parhaimman ja tietyn samanhenkisten 
ystävien joukon olen löytänyt reserviläis- ja 
veteraanitoiminnasta. Niihin uhratut vuodet on 
palkittu omasta ja monien muidenkin mielestä 
liiankin runsaskätisesti; lukuisin prenikoin, 
nimityksin, ylennyksin ja kiitoksin. Suuret 
kiitokset kaikesta hyvästä! Silti parasta mitä olen 

saanut, ovat ystävät. Tähän voisin kirjoittaa 
useitakin nimiä henkilöistä, joita pidän 
tosiystävinä. En tee luetteloa, koska joku saattaisi 
loukkaantua jos nimensä olisi unohtunut tästä. 
Tasapuolisesti pitäisi tehdä lista henkilöistä, 
jotka ovat pettäneet ystävyyteni. Heissä ei ole 
varsinaisia reserviläisiä eikä veteraaneja.
  Reserviläispiirimme toiminta on 
ympärivuotista. Kesälläkin toimittiin, järjestettiin 
erilaisia perinteisiä tapahtumia, illanviettoja, 
kilpailuja, maanpuolustuskoulutusta ja 
toimintaesittelyjä jne. Toiminnan määrä lienee 
riittävä, mutta erityisesti oman jäsenistön 
osallistumisaktiviteetti voisi olla korkeampi. 
  Tilaisuuksien järjestäjinä toimivat yleensä 
samat pääosin varttuneemmat reserviläisaktiivit. 
Olen ihmetellyt miten he jaksavat vuodesta 
toiseen. Mikä heitä motivoi? Siihen en osaa 
vastata, mutta sen tiedän, ettei heitä kannusta 
osallistujien vähäinen määrä. Kun osallistujista 
on valtaosa ulkopaikkakuntalaisia, on syytä 
kysyä miksi oma väki ei osallistu?  
  Onko syynä jäsenten passiivisuuteen 
myös reserviläistoiminnan painottuminen 
kilpailutoimintaan, suorittamispakkoon, 
tehokkuuteen, actioniin? Maksetaanko hintaa kun 
pyrittiin viime vuosina saamaan nuoria mukaan 
reserviläistoimintaan kaikki keinot käyttäen. 
Unohdettiinko varttuneemmat reserviläiset? 
Näen runsaasti lehti-ilmoituksia sinänsä tärkeistä 
sotilaallisista kursseista, kovaa kuntoa vaativista 
jotoksista ja taitoa vaativista kilpailuista, mutta 
missä ovat leppoisammat tapahtumat, saunaillat, 
kiireettömät vaellukset, retket, kuntotapahtumat, 
hauskan pito samanhenkisten pitkänlinjan 
reserviläisten kesken?
  Yhteiskunnassamme on valloillaan 

itsekäs ajattelu, nuoruuden ihannointi, kiire 
ja pärjäämisen pakko. Onko ikääntyvistä 
reserviläisistäkin tulossa vain pelkkiä 
jäsenmaksujen maksajia, toiminnallisesti 
tarpeeton joukko, yhdistysten ainoita 
työmyyriä tehtävissä, jotka eivät muita 
kiinnosta? Kertausharjoitusten väheneminen 
ja kohdentuminen alle 35-vuotiaille, 
varttuneemman reserviläisväen jääminen sivuun 
maakuntajoukkojen vastuutehtävistä, suunta 
valikoivaa asevelvollisuutta kohti, kansainvälisten 
tehtävien ja suhteiden korostaminen, elitismin 
lisääntyminen myös maanpuolustustoiminnassa 
antavat selvän signaalin. Pitkänlinjan 
reserviläisten kädessä on kuitenkin yhdistysten 
toiminnan jatkuvuus. Jos he uupuvat ja lopettavat, 
kaatuu vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta! 
  Olen nähnyt miehiä ja naisia, jotka ovat 
osallistuneet maanpuolustuksellisiin tilaisuuksiin 
ja tehtäviin viimeisillä voimillaan. Jotkut 
heistä tulevat mukaan vaikka elämä henkisesti 
ja fyysisesti on lopussa. He ovat niitä, joita 
kunnioitan. Haluan kuitenkin korostaa, että monet 
tulisivat mukaan mielellään, mutta sairaus tai 
elämäntilanne ei anna siihen mahdollisuutta. 
Hekin ansaitsevat arvostukseni.
  Laulussa sanotaan: Mistä tunnet sä ystävän? 
Miten ystävyys punnitaan! Ystävyyden mittarina 
olen pitänyt ystävyyssuhteen kestämistä 
vaikka välillä on mennyt sukset ristiin syyn 
ollessa useimmin minussa! Tosiystävyys kestää 
yllättävän paljon. Tosiystävä, tosireserviläinen ei 
petä, hyväksyy erilaisuuden, ymmärtää ja antaa 
anteeksi, tukee muita ja saa itse tukea.  
Ystävyydellä

Jarmo A. Tolvanen 
Reserviläispiirin puheenjohtaja

Ystävän
laulu

34.10.2006

kaatuneiden reserviupseerien patsaalla 
kaikkien reserviupseeripiirien lippujen 
ollessa kunniavartiossa. Patsaaseen hakatut 
sanat: ”Te ette turhaan taistelleet, Te ette 
turhaan kaatuneet” puhuttelevat syvästi meitä 
tämänkin päivän reserviupseereita. Pääjuhla oli 
maneesissa, joka täyttyi ääriään myöten lähes 
tuhannesta juhlavieraasta. Juhlapuheen pitäneen 
puolustusministerin lisäksi juhlaan osallistui 
kenraalikuntaa. Minusta se on selvä osoitus siitä, 
että meillä reserviupseereilla on ympäröivän 
yhteiskunnan tuki ja arvostus takanamme. Juhlaa 
seuranneen coctail -tilaisuuden jälkeen ilta 
jatkui Haminan bastionissa Tattoo esityksellä. 
Seitsemästä eri maasta tulleet sotilassoittokunnat 
panivat parastaan hämärtyvässä kesäyössä. 
Esitys huipentui orkesterien yhdessä esittämään 
porilaisten marssiin, jossa tykillä ammuttiin ne 
kohdat jotka tykillä pitääkin ampua. Tattoo on 
tapahtuma, joka jokaisen pitäisi ainakin kerran 
elämässään kokea.
  Tämän lehden edellisessä numerossa uutisoitiin 
Pohjois-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki 
ry:n  perustamisesta. Kesän aikana asia on edennyt 
niin, että rekisteriviranomaiset ovat hyväksyneet 

yhdistyksen säännöt ja virallinen rekisteröinti on 
tapahtunut. Syksyn aikana alkuvaiheessa nimetty 
hallitus työskentelee sitä silmällä pitäen, että 
yhdistys on täydessä toimintakunnossa heti ensi 
vuoden alusta. Olen varma, että yhdistys tulee 
hyvin täyttämään tehtävänsä ja edesauttamaan 
myös piirien toimintaa.
   Kaikille tasapuolisesti lämpimän kesän 
jälkeen on viime päivinä ollut ilmassa syksyn 
tuntua. Järjestöelämässä se tarkoittaa kiireiden 
alkamista. On syyskokousten ja niissä 
tehtävien valintojen aika. Tehkää hyviä ja 
rohkeita valintoja. Ensi vuotta suunnitellessa 
muistakaa kaksi asiaa: tehkää yhteistyötä 
oman paikkakunnan reserviläisjärjestöjen 
kanssa ja veteraaniveljiä (ja –siskoja) ei jätetä 
ensi vuonnakaan. Tälle pohjalle ensi vuoden 
suunnitelmat omansa näköiseksi rakentaen, viette 
taas yhteistä asiaamme eteenpäin.

Hyvää ja menestyksellistä syksyä kaikille 
maakuntamme reserviupseereille ja heidän 
läheisilleen.

Jari Aho
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Syksyä
ilmassa

Piirit perustivat keväällä Pohjois-Karjalan 
Maanpuolustuksen Tuki PKMT ry:n ja 
rekisteröivät yhdistyksen. Yhdistyksen 
tehtäväksi on asetettu mm. Karjalan Pojat 
–lehden julkaiseminen ja pohjoiskarjalaisen 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen tukeminen. 
Myös yhteistoiminta eri tahojen kanssa ja 
esitelmätilaisuudet kuuluvat ohjelmaan. 
Yhdistyksen johdossa toimivat piirien 
puheenjohtajat. PKMT:n neuvottelukunnan 
puheenjohtajaksi on kutsuttu liikenneneuvos, 
toimitusjohtaja Kyösti Lehtonen.
PKMT:n on tarkoitus käynnistää varsinainen 
toimintansa ensi vuoden alussa. Säännöt 
löytyvät piirin kotisivuilta vielä tämän syksyn 
aikana. Toiminnan yksityiskohtien kartoitus 
on käynnissä. Jos yhdistyksen toiminta 
käynnistyy suunnitellulla tavalla, paranisivat 
sekä piirien että lehden toiminta taloudellisesti. 
Henkilökohtaisesti toivon PKMT:lle hyvää 
tulevaisuutta.
   Helle ei uuvuttanut toimijoitamme, vaan 
kesän aikana on taas järjestetty tilaisuuksia ja 
niihin osallistuttu entiseen malliin. Kaikille 
järjestelyihin ja tapahtumiin osallistuneille 
lämmin kiitos. 
Erityismaininnan ansaitsevat piirimme edustajat 
AESORin sotilasmoniottelussa. Hehän 
muodostivat Reserviläisliiton edustusjoukkueen. 
Tässä tapauksessa hopea ei ole häpeä, sillä 
joukkueen johtajana toiminut Ilpo Pohjola joutui 
varamiehenä ”paikkaamaan” ensimmäisenä 
päivänä kätensä murtaneen Ville Kinnusen. 
Vaikka Ilpo vähättelikin, ettei ”vanha ole 
vauhtikone”, joukkue voitti suunnistuksen. 
Toisena päivänä veljesliiton Timo Siivonen 
osallistui joukkueeseen varamiehenä. Koko 
kilpailun suorittaneet partion jäsenet olivat 
Mikko Auvinen ja Juho Kettunen.
   Toinen merkittävä kesätapahtuma on ollut 
Suomen Reserviupseeriliitto ry:n käynnistämä 
kuntotesti. Kuntoa on testattu liiton 75-
vuotisen toiminnan kunniaksi. Ammunnat 

on ammuttu MPK ry:n ja Pohjois-Karjalan 
Prikaatin kouluttajien johdolla. Testivastaava 
Juha Rytkönen järjesti lihaskuntotestin Jaakko 
Leppäsen kanssa. Samassa tilaisuudessa oli myös 
mahdollista suunnistaa. Osallistujia testeissä on 
ollut molemmista piireistä. 
Kenttäkelpoisuuden mittauksissa on viimeisenä 
marssi, Paloaukean patikka. Tätä kirjoitettaessa 
en vielä tiedä, miten osallistuttiin Paloaukean 
Patikkaan. Liperiläisillä on kuitenkin erinomaiset 
puitteet kuntomarssille. He loivat myös 
lyhyemmillä lenkeillä liikuntamahdollisuuden 
kaikille perheenjäsenille. 
Kaikille näille tapahtumille toivon sydämestäni 
pitkää ikää ja terveyttä. Vaikka testistä puhutaan, 
niin testi ei ole itsetarkoitus. Tarkoitus on 
saada jokainen reserviläinen toteamaan joko 
menneen vuoden hyvän liikunnan tulos tai 
kimmoke ruumiinkulttuurin pariin. Kannattaa 
pitää mielessä, että vähenevistä sa-sijoituksista 
kilpailtaessa myös kenttäkelpoisuus otetaan 
huomioon!
Kaikille juhlavuoden tapahtumiin osallistuneille 
– järjestäjille ja testattaville – lämpimät kiitokset. 
   Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma on 
tekeillä. Siihen kerätään liittojen ja piirien 
vakiotapahtumat  ja uuden toiminnanjohtajan 
Kari Jylhän tarjoamat parannukset ja muutokset. 
Vuoden tilaisuudethan eivät kokousten osalta 
paljoa muutu. Muita muutoksia kannattaa tehdä 
tarpeen mukaan. Niinpä piirihallituksen jäsenten 
kannattaa kantaa kortensa kokouskekoon ja 
muidenkin jäsenten osallistua syyskokoukseen.
On myös vuosisuunnitelmaa rakennettaessa 
syytä muistaa, että keskimäärin on hauskempi 
järjestää tilaisuus, johon osallistutaan. Ottaisin 
esimerkin Paloaukean Patikasta. Järjestelyt 
olisivat voineet olla niin, että ainoa vaihtoehto 
olisi ollut kuntomarssin suoritus – 25 km:
n marssi. Järjestäjät laativat kuitenkin koko 
perheen tilaisuuden, jolloin isänkin on helpompi 
marssia oma lenkkinsä – ollaanhan yhdessä 
osallistumassa. Lisäarvona saadaan seuraava 

sukupolvi, joka ymmärtää harrastamaamme 
toimintaa. Ehkäpä joku vaimokin kääntyy pari 
piirua miehensä hyvän harrastuksen suuntaan.
   Yleinen asepalvelus kävi otsikoissa. Voisihan 
sitä skeptikko esittää, että varusmies- ja 
reserviläispalvelukin ulkoistetaan, onhan 
se tämän päivän teema puolustusvoimissa. 
Vanhempi mies tässä on kuitenkin sitä mieltä, että 
varusmiespalveluksessa on monia seikkoja, jotka 
puoltavat sen jatkamista. Jopa niidenkin nuorten, 
jotka ulkoiselta olemukseltaan muistuttavat piirien 
nykyistä toiminnanjohtajaa, olisi syytä piipahtaa 
hakemassa motivaatio liikunnalle armeijasta. 
Silloin ei tulisi läskirasismia ja kilosyrjintää. En 
näe siinäkään mitään moitittavaa, jos nuori mies 
toteaa voivansa syödä pöydässä ilman päässä 
keikkuvaa lippalakkia. Tai että nettiriippuvainen 
havaitsee tulevansa harjoittelun jälkeen 
päivän toimeen ilman nettiä. Armeijassa nuori 
kansalainen on viimeistä kertaa samalla viivalla 
toisten nuorten kanssa, arvo sekin. Koulutettujen 
taso kestää kansainvälisen vertailun, he eivät he 
ole ulkomuseokamaa.
   Ylämyllyn Sotilaskotiyhdistys on lopettamassa 
toimintaansa. Tuntuu haikealta, enkä ole 
tuntemukseni kanssa yksin. Lukuisat ikäluokat 
ovat nauttineet Ylämyllyllä lämpimässä 
ilmapiirissä iki-ihanat munkkinsa. Joukoittain 
reserviläisiä palasi aikoinaan kertaamaan myös 
sotilaskodin tunnelmia. Eikä  sovi unohtaa 
palkatun väenkään viihtymistä siskojen hellässä 
huomassa työpäivän tai harjoitusten mittaan. 
Reservipiirien ja omasta puolestani lausun 
lämpimät kiitokset maanpuolustuksen hyväksi 
tehdystä arvokkaasta ja laajamittaisesta 
työstä kaikille sotilaskotisisarille, jotka ovat 
mahdollistaneet Paloaukean oman kodin 
toiminnan. Kaikkea hyvää Teille tulevissa 
tehtävissänne!

Tenho Ilvonen, toiminnanjohtaja

Kuuma
pitkä
kesä

Liiton juhlavuoden kenttäkelpoisuuskokeet 
alkoivat elokuulla myös Pohjois-Karjalassa. 
Prikaatin ampumaradalla oli parisenkymmentä 
henkilöä ampumassa ensin rynnäkkökiväärillä 
ja sitten pistoolilla. Tulokset vaihtelivat, mutta 
jokainenhan kilpailikin oman itsensä kanssa. 
Samana päivänä juostiin myös Cooperin -testi, 
jossa taidettiin sitten pitää nykyvarusmiesten 
tuloksia pilkkanaan. Loppukuusta Kylmäojan 
koululla oli testien toinen osio johon kuului 
lihaskuntotesti ja suunnistus. Viimeisenä 
oli vielä marssiosuus, joka suoritettiin 
Pärnävaaran maisemissa sunnuntaina 
17.9.2006 järjestetyssä Paloaukean patikassa. 
Patikointiin on valittavissa reittivaihtoehtoja 
2-25 km välillä, kenttäkelpoisuutta suorittavat 
marssivat tuon pisimmän lenkin ja muut 
valintansa mukaan lyhyempiä lenkkejä Tässä 
vaiheessa haluan  kiittää prikaatia, MPK:ta, 
Liperin reserviläisjärjestöjä ja res. yliluutnantti 
Juha Rytköstä, joka järjesti Kylmäojan 
tapahtuman ja kokoaa vielä yhteen koko 
kenttäkelpoisuustapahtuman tulokset.
   Juhlavuoden pääjuhla oli elokuun alussa 
Haminassa. Tilaisuus alkoi seppeleenlaskulla 
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ENON ERÄ JA URHEILU
P. VINNI 

Liikekeskus 81200 ENO
Puh/fax 013-761 771, auto 050-323 0450

Ei ole huonoja 
olosuhteita, 
on vain vääriä 
varusteita!

Juuan Reservikomppanian perinnepäivänä heinäkuun 
lopulla suoritettiin kunnianosoitus reservikomppanian 
muistomerkillä. Päivän aikana kilpailtiin ampumara-
dalla perinteisellä sotilaskiväärillä ”pystykorvalla”. 
Perinnepäivän iltajuhlassa reservikomppanian majalla 
jaettiin mitaleja ansioituneille reserviläisille.
  Reservikomppania ja sen kasarmialue oli 
Juuan Ruostuvin kankaalla vuosina 1883-1901. 
Komppaniassa koulutettiin kesäkuukausina 200-300 
miestä. Muistona reservikomppanian rakennuksista 
on komppanian sauna, joka nykyisellään on uudessa 
paikassa ja uudessa käytössä, nimitettynä reservi-
komppanian majaksi.
Reservikomppanian muistomerkille Juuan Reser-
viläiset ry:n kukkalaitteen laskivat Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiiri ry:n puheenjohtaja, reservin 
sotilasmestari Jarmo Tolvanen ja reservin vääpeli 
Kalevi Martikainen. Kunniavartiossa olivat 
reservin alikersantti Hannu Martikainen ja reservin 
ylikersantti Risto Rantametsä.
  Komppanian perinnepäivän yhteydessä järjestettiin 
kilpailuna koko Pohjois-Karjalan reserviläispiiriä 
käsittävä perinneaseammunnan mestaruuskisa 
henkilökohtaisena ammuntana ja joukkuekilpailuna. 
Kilpa-ammunta suoritettiin sotilaskivääriä (pysty-
korvaa) käyttäen. Aseen tuli olla alkuperäisessä 
kunnossa. Ammuttiin viisi koelaukausta, sekä kym-
menen laukausta makuulta ja toiset kymmenen 
pystystä ammuttuna.
  Perinteisen sotilaskivääriammunnan joukkuevoiton 
vei Rääkkylän reserviläiset pistemäärällä 550, toiseksi 
tuli Tohmajärvi-Värtsilä-Kitee yhteisjoukkue 495 
pistettä, kolmanneksi Juuka 482 pistettä ja neljänneksi 
Pyhäselkä 399 pistettä.

Henkilökohtaiset tulokset  
1) Mika Martikainen Kitee 159 pistettä, 2) Aarne Sini-
salo Rääkkylä 153, 3) Heikki  Makkonen Juuka 152, 
4) Kari Harinen Rääkkylä 143, 5) Harri Rantametsä 
Rääkkylä 139, 6) Pekka Nupponen Pyhäselkä 136, 
7) Jouni Kallinen Juuka 125, 8) Pauli Turunen 
Tohmajärvi/Värtsilä 119, 9) Kari Ilvonen Rääkkylä 
115,   10) Olavi Ehrukainen  Tohmajärvi/Värtsilä, 11) 
Kalevi Martikainen Juuka 111, 12) Erkki Kosonen 
Tohmajärvi/Värtsilä 104, 13) Mikael Hartikainen 
Pyhäselkä 104, 14) Risto Rantametsä Juuka 94,  15) 
Harri Nupponen Pyhäselkä 91, 16) Sami Lukkarinen 
Pyhäselkä 68.
  Perinneasekilpailun johtajana oli Viljo Karjalainen, 
varajohtajana Hannu Martikainen ja toimitsijana 
Lauri Vaakanainen.

Iltajuhlassa palkittiin
Reservikomppanian perinnepäivän iltajuhlassa 
luovutettiin Suomen Leijonan ansioristi reservin 
vääpeli Lauri Tanskaselle. Jalkaväen ansioristin sai 
reservin sotilasmestari Jarmo Tolvanen. Kirjailija 

Saamani kokemukset lehden teosta ja aineiston saata-
vuudesta ovat tähän mennessä olleet pelkästään myönteisiä. 
Ja koska lehden sisällöstä ja sen ulkoasustakaan ei ole 
valitettu, voitaneen tätä pitää lukijoiden hyväksymisenä 
tekemälleni työlle.

Aineiston lähettämisessä minulla olisi vielä toivomus 
esitettäväksi. Miltei kaikki aineisto tulee jo modernisti 
sähköpostin välityksellä, mutta jonkin verran saapuu myös 
kirjoituskoneella paperille kirjoitettua tekstiä. 
   Näiden osalta ”lukeminen” skannerin avulla sekä sen 
muuttaminen sähköiseen muotoon ei aina onnistu. Silloin 
joudun kirjoittamaan tekstit uudelleen. Tämä tuntuu tur-
halta työltä. 
   Toivonkin, että tavalliset kirjoituskoneet hylättäisiin 
vanhanaikaisina ja tekstit toimitettaisiin tietokoneella 
kirjoitettuna. Jos sähköpostia ei ole käytettävissä, tekstit 
tulevat kätevästi levykkeellä postin välityksellä. 
   Myös tekstien pituuteen olisi pientä sanottavaa. On hyvä, 
että aineistoa tulee, mutta liian pitkät kirjoitukset teetättävät 
nekin ylimääräistä työtä. Luettavuuden ja tilanpuutteen 
vuoksi olen joutunut niitä jonkin verran lyhentämään. 
Sekin tuntuu turhalta työltä. Lehden kokoaminen ja taiton 
suunnittelu vie uskomattoman paljon aikaa. Sen vuoksi 
panen tähän vihjeitä siitä, mitä kirjoitettaessa tulisi ottaa 
huomioon.

   “Tiedottamisen on oltava luotettavaa ja totuudenmukaista. 
Sen tulee olla myös yleisesti hyväksyttävää, helposti ym-
märrettävää ja täsmällistä. 
   Tiedotteen runko voidaan jakaa seuraaviin osiin; mitä 
on tapahtunut, missä on tapahtunut, milloin on tapahtunut, 
minkä seurauksena on tapahtunut, minkä vuoksi on tapah-
tunut ja mitä seurauksia tapahtumalla on. 
   Tiedotteen perusvaatimus on aiheen ajankohtaisuus. On 
myös muistettava kertoa kiinnostavasti. Ennakkojuttukin se 
voi olla tai historiallinen muistelu vuosikymmenten takaa. 
Kerrottava ei saa kuitenkaan olla liian pitkä. Lyhyt 
ja ytimekäs kerronta on aina parempi kuin pitkä ja 
moniselkoinen. Kuvat voivat olla paperikuvia tai digi-
taalisella kameralla otettuja. 
   Tiedottamisesta sen verran, että yhdistystoiminnan 
kannalta se on lähes elinehto. Sitä kannattaa harjoittaa 
säännöllisesti. Tiedottamisella on todettu olevan yhdis-
tystoimintaa elvyttävä vaikutus, silloin jäsenistö näkee 
mitä on tekeillä. Jäsenet aktivoituvat ja ottavat tehtäviäkin 
paremmin suorittaakseen.

Lehden päätoimittajana kiitän kaikkia kirjoittajia ja kuvien 
lähettäjiä tähänastisesta yhteistyöstä ja toivotan jatkossakin
teille miellyttäviä kirjoitus- ja kuvaushetkiä. 

Raine Turunen, päätoimittaja

Lehtemme 
vakiintunut 
20-
sivuiseksi

Juuan Reservikomppanian
perinnepäivänä ”pystykorva”
paukkui ja mitalit kimalteli

Heikki Turuselle luovutettiin 
maanpuolustusmitali hopeasoljella.
Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri 
ry:n kultaisen ansiomitalin sai 
Juuan Reserviläiset ry:n sihteeri, 
reservin ylikersantti Unto Miettinen. 
Reserviupseeripiirin standaari 
luovutettiin reservin luutnantti Erkki 
Rossille. Juuan Sotaveteraanit ry:
n standaarit saivat Kirsti Kirjonen-
Rossi ja Viljo Tanskanen.

Teksti ja kuvat
Matti Puoskari

Reservikomppanian majalla olivat huomion kohteena Lauri Tanskanen (vas.), Erkki Rossi, Kirsi 
Kirjonen-Rossi, Unto Miettinen, Heikki Turunen, Viljo Tanskanen ja Jarmo Tolvanen.

Kunnianosoitus reservikomppanian 
muistomerkillä. Kukkalaitteen laskivat 
reservin sotilasmestari Jarmo Tolvanen 
ja reservin vääpeli Kalevi Martikainen.

Rääkkylän voittoisa joukkue 
tarkasteli tuloksia.  Harri 
Rantametsä (vas.), Kalevi Harinen, 
Aarne Sinisalo ja Kari Ilvonen.
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Alokkaista rajajääkäreitä 
Lieksassa
Pohjois-Karjalan rajavartioston toisen 
saapumiserän valatilaisuus oli 18.8. 
Lieksan kirkossa. Valatilaisuuden 
yhteydessä järjestetyn ekumeenisen 
jumalanpalveluksen liturgeina 
toimivat ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherra Kosti Heikkinen ja 
luterilaisen seurakunnan kirkkoherra 
Hannu Juntunen. Saarnan, joka oli 
hyvin kannustava ja rohkaiseva, piti 
varuskuntapastori Camilla Kempas 
omakohtaisiin kokemuksiinsa viitaten. 
Kosti Heikkisen mukaan kirkoissa 
rukoillaan myös niiden puolesta, jotka 
toimivat inhimillisen turvallisuuden 
ja järjestyksen säilymiseksi. Yksi 
tällaisista keskeisimmistä toimijoista on 
rajavartiolaitos, sen ammattihenkilöstö 
ja varusmiehet. Turvallisuuden ja rauhan 
säilymiseksi teidän varusmiesten on 
tänään kunniakasta luvata ja tehdä 
vala, jossa lupaatte palvella maatanne 
rehellisesti ja parhaan kykynne mukaan. 
Alokkaiden antaman valan ottivat 
vastaan Lieksan kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Ossi Muikku, eversti 
Tero Kaakinen ja kirkkoherra Kosti 
Heikkinen. Valakaavan esiluki Ossi 
Muikku.
Valatilaisuudet Lieksassa ovat aina 
olleet suosittuja yleisötilaisuuksia. Niin 
tälläkin kertaa. Tilaisuutta oli saapunut 
seuraamaan viimeistä sijaa myöten 
täysi kirkkosalillinen sekä omaisia että 
paikallista yleisöä.
Omaisten puolelta tilaisuutta oli 
seuraamassa myös Eeva Seppänen 
Kiteeltä. Hänen Juhana-poikansa oli 
valan tehneiden joukossa. Seppäsen 
mukaan tämä tilaisuus oli hänelle 
järjestyksessä kolmas. – Minusta 
tämä oli erilainen kuin muut, 
kotoisampi. Vanhemmat pojistani 
palvelivat Kontiorannassa. Niissä 
valatilaisuuksissa oli alokkaita paljon.
Heinäkuussa Onttolaan palvelukseen 

”Ollos huoleton, poikas valveil on”

astuneista 111 alokkaasta oli naisia 10.  Valan 
jälkeen heistä tuli eversti Tero Kaakisen 
ylentäminä välittömästi rajajääkäreitä. 
Uudet rajajääkärit marssivat vielä kaupungin 
keskustan halki valalounaalleen Lieksan 
jäähalliin. 
Teksti ja kuvat R.T.

Kiinnostukseni taistelijan 
simulaattoriin, TASIin, heräsi 
jo varusmiespalveluksen 
aikana, mutta silloin 
järjestelmä oli käytännössä 
vielä niin harvinainen, etten 
saanut mahdollisuutta sen 
kokeilemiseen. Mielenkiinto 
järjestelmää kohtaan kuitenkin 
säilyi, joten yritin etsiä 
sopivaa mahdollisuutta TASIn 
käyttämiseen. Ikävä kyllä 
MPK ry:n kurssitarjonnassa 
ei ollut kurssia taistelijan 
simulaattorille, joten kurssi 
olikin järjestettävä itse.
   Taistelijan simulaattori 
koostuu aseeseen 
kiinnitettävästä lähettimestä, 
joka paukkupatruunoilla 
ammuttaessa lähettää eteenpäin 
vaaratonta lasersädettä, sekä 
taistelijan ylle puettavasta 
maaliliivistä, joka tunnistaa 
taistelijaan osuneet 
laukaukset. Järjestelmän 
avulla kyetään opettamaan 
oikeaa maastonkäyttöä 
sekä todenmukaisempaa 
taistelutilannetta. Puutteistaan 
huolimatta TASI motivoi 
käyttäjiään ja saa kaikki 
täysillä mukaan harjoitukseen.
MPK ry:n tukemana 
keräsimme seitsemän 
hengen kaveriporukan 
kurssia järjestämään ja 
aloitimme vuoden kestäneen 
suunnittelutyön. Onneksi 
aikaa oli käytettävissä paljon, 
sillä kurssisuunnitelman 
hiominen lopulliseen 
muotoonsa ei ollutkaan niin 
helppoa kuin voisi olettaa. 
Maastontiedustelun lisäksi 
aikaa käytettiin kurssin 
sisällön suunnittelemiseen, 

TASI ’06
– hikinen 
harjoitus 
keskikesällä

joka saatiinkin loppujen 
lopuksi erittäin toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Kurssin 
onnistumisen tukena oli myös 
Pohjois-Karjalan Prikaatin 
osaava henkilökunta - ylil 
Jukka Päivinen ja ltn Jarno 
Räihä - jotka täyttivät kurssin 
järjestäjien tukipyynnöt 
mallikkaasti.
   Itse kurssi, TASI ’06, 
järjestettiin 21.7.-22.7.2006 
Kontiorannan varuskunnassa 
ja puolustusvoimien 
Jaamankankaan 
harjoitusalueella. Kurssille 
saapuneet 29 reserviläistä 
harjoittelivat taistelijan 
perustaitojen lisäksi ryhmän 
hyökkäystä taistelijaparia 
vastaan sekä joukkueen 
hyökkäystä ryhmää vastaan. 
Harjoitukseen osallistuneet 
reserviläiset eivät säästäneet 
hikeään vaan osallistuivat  
täydellä innolla. Fyysisesti 
rankan harjoituksen jälkeen 
taistelijoiden kirjoittamista 
palautteista sai sellaisen 
käsityksen, että kurssille 
olisi kysyntää myös 
tulevaisuudessa.

Teksti: Jani Jumppanen
Kuvat: Pertti Saarelainen

Yläkuva:
Harjoituksen johtajan käsky 
joukkueenjohtajille.

Viereinen kuva:
Tuliasema.
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Juuan Sotaveteraanit ry:n 
puheenjohtaja Jarmo Tolva-
nen ja varapuheenjohtaja 
Eino Lehikoinen luovuttivat 
Sotaveteraaniliiton myöntämän 
sotaveteraanimitalin 
kunnanjohtaja Ahti Puuma-
laiselle.
  Perinnerikkaassa ns. lottahuo-
neessa  seurojentalolla (entinen 
suojeluskunnantalo) pidetyssä 
sotaveteraaniyhdistyksen 
hallituksen kokouksessa 
kunnanjohtaja Puumalainen 
kertoi kunnan ajankohtaisista 
asioista ja vastasi veteraanien 
kysymyksiin.

Lieksan Rajavartioston johtopaikan 
välittömässä läheisyydessä sijaitsee 
mielenkiintoinen ja tutustumisen arvoinen 
rajavartiotoiminnasta kertova näyttely ja sen 
laaja  perinnekokoelma. Sen alullepanijana oli 
1960-luvulla Lieksan Rajajääkärikomppanian 
päällikkönä toiminut majuri Matti 
Lappalainen. Tällä hetkellä kokoelmaan 
kuuluu yhteensä n. 4500 esinettä, joista 
näyttelyssä 1226 esinettä ja 204 valokuvaa.

Rajavartiotoiminnasta kertova näyttely on koot-
tu vuonna 1935 rakennettuun ns. upseeritaloon, 
jonka kolmesta asunnosta on yhdistetty tilat 
perinne-esineistölle ja sotilaskodille. 
   Perinnekokoelmasta kertovan esittelylehtisen 
mukaan näyttelytilan seitsemän huonetta on 
nimetty Pielisjärvellä rajavartiotoiminnassa 
esiintyneiden tapahtumien mukaan. Esimerkiksi 
”kahden riikin rintamaa” -huoneessa esitellään 
rajan historiaa ja sen muodostumista sekä 
vanhoja rajavartioesineitä. Viereinen 
toimistohuone esittelee vartioaseman  toimiston 
päivystäjineen ja välineineen. Lähtökohtana on 
ollut Kokkojärven vartioasema 1960- ja 1970 
-luvuilla.
   Timitran linna-huoneessa on johtopaikan 
välineitä sekä Rajavartiokoulun muistoja. Huo-
neessa on muistettu myös yhteistyökumppaneita 
sekä museon perustajia ja kehittäjiä. 
Savottavartiohuoneeseen on koottu vanhoja 
työkaluja, yhteydenotto- ja liikuntavälineitä 
sekä rajakoiratoiminnan välineitä eri ajoil-
ta. Huoneen nimi juontaa alkunsa Vala-
massa vuosina 1928-1930 olleesta isosta 
metsätyömaasta, jossa noin tuhat miestä kävi 
hakkuutöissä Neuvostoliitossa, asuen Suomen 
puolelle rakennetuissa kämppäkylissä. Tällöin 
rajanylikulun valvomiseksi perustettiin ns. 
Savottavartio, jossa rajavartiomiehet sijoitettiin 
muutaman miehen ryhmissä kämppäkyliin. 
   Lieksan Vaskiviikon aikana perinnenäyttelyyn 
pääsi vapaasti tutustumaan. Muulloin tutustu-

TULOKSET:
A-sarja lyöntipeli, tasoitus 0-18,0
1. Heikki Karppanen  OGS  66 lyöntiä
2. Aimo Laasonen      OGS  69 lyöntiä
3. Marko Hartikainen OGS 70 lyöntiä
B-sarja pistebogey, tasoitus 18,1 – 36,0
      1.   Pekka K.Vatanen  KarG 44 pistettä
      2.   Juha Kastikainen  OGS 36 pistettä
      4.   Harri Honkanen  KarG 34 pistettä
Nurmeksen kaupunginjohtaja Pertti Vainionpää teki hole 
in onen, eli holarin kisoissa väylällä n:ro 10.

Kunnan-
johtajalle
veteraani-
mitali

  Juuan sotaveteraaniyhdis-
tyksessä veteraanijäsenten 
määrä on hieman yli 100. 
Kannattajajäseniä on noin 
60. Veteraaniyhdistys ja 
sen naisjaosto juhli 40-
vuotistaivaltaan huhtikuussa 
2006. Juhlassa julkistettiin 
toimittaja Matti Puoskarin 
kokoama kirjapainoasuinen ja 
runsaasti kuvitettu yhdistyksen 
historiikki.
Kuvassa varapuheenjohtaja 
Lehikoinen (vas.) onnittelee 
mitalin ja kunniakirjan saajaa. 
–mp-

    

Tutustumisen arvoinen kohde:

Pohjois-Karjalan Rajavartioston 
perinnekokoelma Lieksassa

maan pääsee varaamalla ajan ja jättämällä 
viestin Lieksan Rajakomppanian johtopaikalle. 
Lieksan Rajakillan perinnetoimikunnan jäsenet, 
jotka ovat eläkkeellä olevia rajamiehiä, ovat 
siirtäneet aikaisemmin Timitran linnassa sijain-
neen näyttelyn nykyiselle paikalleen ja toimivat 
oppaina. 
   Vaskiviikolla näyttelyä esitellyt ja sen muut-
toon ja uudelleen esillepanoon aktiivisesti 
osallistunut evp. kapt. Esko Kuitunen ker-toi 
toimineensa aktiiviaikanaan Lieksan rajavar-
tioasemista mm. Kivipurolla ja Valamassa. 
Eläkkeelle Kuitunen kertoi jääneensä kymme-
nen vuotta sitten. Enimmillään vartioasemia 
Lieksan alueella oli seitsemän, tällä hetkellä 
vain kaksi, Kivipuron ja Inarin vartioasemat.

Esko Kuitunen (kapt evp) rajavartioston perinnekokoelmia esittelemässä Lieksan Vaskiviikon 
aikana heinäkuun lopulla. Näyttelyllä oli silloin avoimet ovet ja vapaa pääsy.

Kuva Niina Karpinin maalaamasta Timitran 
linnasta, joka rakennettiin Rajakoulun 
(1935-1956) tarpeisiin. Paikkaa isännöi myös 
Lieksan Rajajääkärikomppanian (myöh. 
rajakomppania) johtopaikka. Nykyisin 
massiivinen rakennus odottaa uutta käyttäjää.

RESERVIUPSEERIPIIRIN 
JA RESERVILÄISPIIRIN
GOLFMESTARUUS-
KILPAILUT 
KERETIN KENTÄLLÄ 
13.8.2006
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Reserviupseeriliiton ja 
Reserviläisliiton yhteinen 
ja nyt järjestyksessä toinen 
valtakunnallinen Golf-
mestaruuskilpailu käytiin 
Karelia Golfin radalla 
Kontiolahdessa 4.8.2006. Kisa 
saatiin viedä läpi ihanteellisissa 
olosuhteissa, lämpimässä ja 
aurinkoisessa säässä. Kesän 
kuivuudesta huolimatta radat 
olivat kastelulla saatu pidettyä 
erinomaisessa kunnossa. 
Jo toisena vuonna peräkkäin 

Antti Toivolan ja  Ilpo Pohjolan lahjoittaman parhaan pelaajan 
kiertopalkinnon voitti Reijo Hilpinen Maskusta (oikealla). Voitto 
tuli kovatasoisessa pistebogeysarjassa tuloksella 45. Palkintoa 
luovuttamassa Ilpo Pohjola. Vuosi sitten kiertopalkinnon voitti 
samalla radalla Mika Kuokkanen Espoosta. 

GOLFIA RESERVILÄIS-
HENGESSÄ KONTIOLAHDESSA
Tyyni ja lämmin aurinkoinen sää hemmotteli kilpailijoita!

kilpailujen puuhamiehenä 
toimineen Ilpo Pohjolan 
mukaan kisa piti käydä 
tänä vuonna Turussa, mutta 
yhteensattumien vuoksi 
se jouduttiin viime tipassa 
hoitamaan Kontiolahdessa.
Ilpo Pohjola totesi 
avauspuheessaan lajin 
olevan mitä parhainta 
reserviläisliikuntaa ja sopii 
myös rehtiin reserviläishenkeen 
erinomaisesti. 
- Täällä on hieno 18 reikäinen 

kenttä. Vettä ei ole, mutta 
haasteita piisaa. Toivon, että 
kisa saa tulevina vuosina 
lisää puhtia ja henkeä, sillä 
osanottajia olisi sopinut 
enemmänkin. 
- Kun voittaa itsensä, voi 
olla samalla kisan paras 
pelaaja, sillä parhaalla 
pistebofey -tuloksella vie 
kiertopalkinnon vuodeksi 
kotiinsa. Toivotan teille hyvää 
pelipäivää, mikä tarkoittaa 
vähän ja hyviä lyöntejä. 

Kenttä antaa mahdollisuuden 
huipputuloksiin, Ilpo Pohjola 
totesi.
Tuloksia:
Parhaan pelaajan 
kiertopalkinnon voitti 
maskulainen Reijo Hilpinen 
kovatasoisen pistebogeysarjan 
tuloksella 45 pistettä. 
Mainittakoon, että Viitasaaren 
reserviläisiä edustaja 
ampumahiihtäjänä tunnettu 
Satu Pöntiö (KkG) tuli 
sarjassa kolmanneksi.
Lähimmäksi lippua -kilpailun 
voitti Pekka Porala (ViGS) 
ja pisin avaus-kilpailun Ville 
Kinanen (KarG)
Raine Turunen

Sarja 1, Lyöntipeli HCP 0-18
1) Kinanen Ville (KarG) 72, 
2) Henttonen Kari (ViGS) 72, 
3) Porala Pekka (ViGS) 74, 
4) Markkanen Ari (KarG) 74, 
5) Räinä Pekka (KeG) 76, 
6) Eteläpää Antti (KarG) 76. 
Sarjassa 11 pelaajaa.
Sarja 2. Pistebogey HCP 18, 
1-36
1) Hilpinen Reijo (KGM) 45 
pist. 2) Ruohomäki Reijo (ÄG) 
39, 3) Pöntiö Satu (KkG) 38, 
4) Vatanen Pekka (KarG) 37,5, 
5) Pohjola Ilkka (KarG) 35, 6) 
Niemi Antti-Sakari (KarG) 34 
pistettä. Sarjassa 10 pelaajaa.

Suomen Reserviupseeriliiton 
(RUL) teettämän tutkimuksen 
mukaan yli 40 % liiton jäsenistä 
kannattaa Suomen liittymistä 
Naton jäseneksi. Kannattajien 
määrä on kaksinkertaistunut 
reilussa kolmessa vuodessa. 
Suuren yleisön keskuudessa 
Nato jäsenyyden kannatus ei ole 
paljoakaan noussut: vain 13 % 
vastanneista kannatti jäsenyyttä. 
RUL:n puheenjohtaja Tapio 
Peltomäki kertoi ensimmäiset 
tulokset liiton TNS Gallupilla 
teettämästä tutkimuksesta 
liiton 75 –vuotisjuhlavuoden 
päätapahtumassa Haminan 
RUK:ssa.
  Suomen Reserviupseeriliitto 
teettää muutaman vuoden 

Reserviupseerit aiempaa 
myönteisempiä 
Nato jäsenyyteen

välein mielipidetiedustelun 
omille jäsenilleen ja ns. suurelle 
yleisölle. Yksi toistuvista kysy-
myksistä on suhtautuminen 
puolustusliitto Natoon. 
 Natokysymyksessä on tapah-
tunut selvä muutos edelliseen 
vuoden 2002 tutkimukseen 
verrattuna.
Tuolloin suuresta yleisöstä 10 
ja jäsenistämme 20 % kannatti 
Natoon liittymistä. Nyt tuo 10 
prosenttiyksikön ero näiden 
ryhmien välillä on venähtänyt 
30 prosenttiyksikköön. Suuren 
yleisön keskuudessa muutosta 
ei ole juuri tapahtunut, mutta 
reserviupseereiden näkemys 
on selkeästi muuttunut. Yli 
40 % jäsenistämme kannattaa 

välitöntä Natoon liittymistä, 
puheenjohtaja Peltomäki ker-
toi.

Poliittisilta päättäjiltä 
kaivataan johtajuutta
Lähestyvien eduskuntavaalien 
alla olisi ensiarvoisen tärkeää, 
että Arkadianmäelle pyrkivät 
toisivat esille perustellut mie-
lipiteensä Natosta. 
”Asia ei nyt ole ajankohtainen” 
tai ”Liittymiseen otetaan kantaa 
seuraavassa turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisessa selon-
teossa” eivät ole nyt perään-
kuuluttamiani mielipiteitä. Noita 
latteuksia on jo kuultu riittävän 
kauan, Peltomäki sanoi. 
   Me tarvitsemme puheenvuoroja 
siitä, millä perusteilla Natoon 
tulee liittyä tai millä perusteilla 
olla liittymättä. Niin siviili- 
kuin sotilasjohtamiseen kuuluu 
olennaisena osana vastuun 
ottaminen. Johtajuus on mer-
kittävä elementti reserviupseerin 
työtä niin hänen siviili- kuin 

sotilastehtävässään. Myös 
poliittisilta päättäjiltä voi 
nyt hyvällä syyllä edellyttää 
johtajuutta. 
 Demokraattinen päätöksen-
tekojärjestelmä, suomalai-
nenkin, perustuu siihen, että 
poliittiset johtajat esittelevät 
tulevaisuudenvisionsa ja toi-
menpiteensä niiden toteut-
tamiseksi. Kansa sitten valitsee 
vaaleissa näiden näkemysten ja 
toimenpiteiden välillä. Nyt tar-
vitaan määrätietoista politiikka 
ja johtajuutta myös Suomen 
turvallisuuden kannalta tärkeässä 
ratkaisussa, Peltomäki vaati.

Maakuntajoukkojen 
perustamiselle tukea
 Natokysymyksen lisäksi tutki-
muksessa kysyttiin mielipidettä 
mm. maakuntajoukkojen perus-
tamisesta. 
  Puolustusvoimien maakunta-
joukkojen perustamista o-
maan maakuntaan pitää 50 
prosenttia kansalaistutkimuk-

sen vastaajista erittäin tai melko 
tärkeänä. 
RUL:n jäsenten keskuudessa 
maakuntajoukkojen perusta-
mista piti erittäin tai melko 
tärkeänä peräti 83% vastanneista. 
Hieman yllättäen tässä ky-
symyksessä havaittiin, että maa-
kuntajoukkojen perustamista 
erittäin tärkeänä pitävien o-
suus on pääkaupunkiseudulla 
hieman suurempi kuin muu-
alla maassa. Mahdollisesti 
julkisuudessa viime aikoina 
käyty keskustelu Hyrylän varus-
kunnan lopettamisesta sekä 
Santahaminan asemaa koskeva 
keskustelu ovat kiinnittäneet 
kansalaisten huomiota. 
   Touko- kesäkuussa toteutettuun 
kyselyyn vastasi 318 liiton 
jäsentä. Suurelle yleisölle suun-
nattu kansalaistutkimus tehtiin 
omnibus –menetelmällä ja 
siinä otos oli 1000 henkilöä. 
Tutkimuksen toteutti TNS 
Gallup Oy.  

Kuvassa Pekka Räinä puttaa 
kolmosradalla. 
Taustalla upea Karelia Golfin 
päärakennus.

Kilpailu alkoi 10.30. Ensimmäisessä ryhmässä aloittivat (vasem-
malta) Visa Ikonen (PG), Pekka Räinä (KeG) ja Antti Niemi 
(KarG)
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Juhlavuoden teemaan liittyen 
pidettiin 26.8 Kylmäojan 
koululla lihaskuntotesti ja 
suunnistus.
Luultavasti kaunis syysilma 
sai reserviläiset kulkemaan 
omia polkujaan, sillä paikalle 
saapui vain viisi testin 
suorittajaa. Testaajina toimivat 
Erna-veljet yliluutnantti Juha 
Rytkönen ja kapteeni Jaakko 
Leppänen. Toiminnanjohtaja 
Tenho Ilvonen saapui paikalle 
kameroineen ikuistamaan 
parhaat irvistykset ja 
suurimmat hikipisarat.
Tilaisuuden aikana testattiin 
osallistujilta sormien 
puristusvoimaa, selän, vatsan 
sekä jalkojen lihaskuntoa. 
Rankin osuus oli varmasti 
ylävartalon staattisen voiman 
testi, jossa testattava pitää 

Maakuntajoukkojen päällystö kokoontui ensimmäistä ker-
taa Kontiorantaan 15.-17. syyskuuta suunnittelemaan ja 
harjoittelemaan tulevaa puolustusvoimien määrittämää tehtä-
väänsä. Sää suosi kertausharjoituksia ja joukon motivaatio oli 
korkealla.
Päällystön viime keväisen valinnan jälkeen ovat seuraavana 
vuonna rekrytointivuorossa joukkoihin kutsuttava alipääl-
lystö ja miehistö. Pohjois-Karjalan maakuntajoukkojen en-
simmäinen komppania on tarkoitus olla määrävahvuisessa 
kokoonpanossaan jo vuonna 2008, lupasi sotilasläänin 
komentaja, eversti Seppo Pesonen. Myöhemmin pitäisi olla 
koossa kaikkiaan kolme komppaniaa, jotka sijoittuvat Ylä-
Karjalaan, Joensuun alueelle ja Keski-Karjalaan.

Lihaskunto-
testi 
Kylmäojan 
koululla

kymmenen kilon painoa 
suorilla käsillä edessään.
Kaiken kaikkiaan hyvin 
menneen lihaskunto-osion 
jälkeen suuntasivat kaikki 
testin suorittajat Ukonharjulle, 
jonne testin järjestäjät olivat 
suunnitelleet suunnistusradan 
vaihtelevaan maastoon.
Monilla jotoksilla ja MPK.
n kursseilla rutinoituneet 
reserviläiset selvittivät 
suunnistusradan vaikeuksitta, 
osa jopa huippuaikaan
Mukavan ja leppoisan 
kuntoilupäivän loputtua 
suunnistivat osallistujat 
odottamaan Liperiläisten 
järjestämää Paloaukean 
patikkaa.
 
Teksti: Juha Rytkönen
Kuvat: Tenho Ilvonen 

Kuva 1: Kuntotestiin osallistujien selkälihakset testissä.

Kuva 2: Jani Ruotsalainen ja Seppo Kinnunen.

Kuva 3: Tero Kinnunen (vas.) puristaa, Juha Rytkönen valvoo 
suoritusta.

”Hiljaisten puoliammattilaisten”

PÄÄLLYSTÖ KOOLLA KONTIORANNASSA

Maakuntajoukot koo-
taan lähtökohtaisesti 
vapaaehtoisista reserviläisistä, 
jotka koulutetaan puolustus-
voimien valvonnassa lisää-
mään puolustusvalmiutta 
omilla paikallisilla alueillaan. 
Perustehtävän lisäksi heidät 
valmennetaan toimimaan eri 
viranomaisten apuna. Joukot 
voivat antaa tilapäisesti 
virka-apua muun muassa 
palontorjunnassa, kadonneiden 
etsinnöissä tai muissa erikseen 
määritellyissä tehtävissä, 
jotka vaativat tietynlaista 
erikoisosaamista. Näissä 
yhteyksissä koulutetut 
maakuntajoukot voivat 
myös tarjota tarpeellisia 
lisäresursseja viranomaisille. 
Tuleva koulutus on hyvin 
monipuolista ja edellyttää jo 
alkuvaiheessaan joukkoon 
kuuluvalta oikeaa asennetta 
ja hyvää fyysistä kuntoa, 
totesi kapteeni Panu 
Pelkonen. Alkuvaiheessa 

oppia antavat puolustusvoimat, 
jotka voivat tilata tarvittaessa 
myös lisäkoulutusta Maanpuo-
lustuskoulutus ry:ltä. 
Saatavilla on myöhemmin 
todennäköisesti myös eri alojen 
sidosryhmäkoulutusta, kuten 
muun muassa poliisin sekä palo- 
ja pelastusalan organisaatioiden 
taholta.
Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen tarkastaja, eversti 
Jorma Jokisalo sanoi Norjan 
kodinturvajoukkojen mallin 
olleen pohjana Pääesikunnan 
suunnitellessa suomalaisille 
sopivaa toimintajoukkoa. 
Joukkoon hakeminen ja liitty-
minen on vapaaehtoista, 
mutta myöhemmin hyvinkin 
sitovaa osallistumista. Onhan 
valittu joukko tarkoitettu 
täydentämään pahimmillaan 
sodanajan tarpeita. 
Rauhanaikaisen koulutuksen 
tavoitteena on saada kustakin 
komppaniasta mahdollisimman 
kustannustehokas, monipuolinen 

ja iskukykyinen nyrkki 
suojaamaan paikallisia 
olosuhteita. Kunnianhimoinen 
tavoite on aivan lähi-
tulevaisuudessa saada joukot 
harjoittelemaan keskenään 
noin kaksi viikkoa vuodessa. 
Joukot eivät tule pitämään 
meteliä itsestään, vaan 
toimivat matalalla profiililla 
ja edustavat enemmänkin 
niin sanottuja “hiljaisia 
puoliammattilaisia”. 

Teksti ja kuvat: 
Väinö Mononen

Tässä seisoo vastuuta pelkäämätön päällystö vankasti honkain 
keskellä. Sää suosi ensimmäisiä kertausharjoituksia ja joukon 
motivaatio oli korkealla. 

Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen tarkastaja, eversti Jorma 
Jokisalo on juuri saapunut 
Helsingistä luennoimaan ja 
seuraamaan Pohjois-Karjalan 
ensimmäisen maakuntakomp-
panian päällystön edesotta-
muksia Kontiorannassa.
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Kapteeni Aarne Tiainen, 
Pohjois-Karjalan 
rajavartioston esikunta, 
rajatoimisto.

Uusi rajavartiolaki

Uuden rajavartiolain voimaantu-
lo 1.9.2005 toi rajavartiomiehille 
lisää toimivaltuuksia ja selkeytti 
viranomaisten välisiä vastuu-
suhteita. Aiempi alueellinen 
toimivaltarajoitus poistui ja 
rajavartiomiehet saivat oikeuden 
puuttua kohtaamiinsa järjestys-
häiriöihin mm. rajanylityspai-
koilla ilman poliisin pyyntöäkin. 
Poliisi voi kuitenkin edelleen 
ottaa asian hoidettavakseen tai 
johtaakseen. Uudistus ei muut-
tanut vakiintunutta tehtäväjakoa 
poliisin, rajavartiolaitoksen 
ja tullin välillä, mutta antoi 
mahdollisuudet syvenevälle ja 
tehostuvalle yhteistyölle esi-
merkiksi rikostorjunnassa. Ra-
jaturvallisuuden ylläpitäminen 
on rajavartiolaitoksen keskeinen 
tehtävä. Rajavartiolaitoksesta 
tuli uudistuksen myötä johtava 
rajaturvallisuusviranomainen.

Valtakunnanrajaan tai mereen 
rajoittunut rajavartiolaitoksen 
valvonta-alue poistui ja raja-
vartiolaitoksen toimialueeksi 
tuli koko valtakunta. Rajavartio-
miehet voivat suorittaa loppuun 
aloittamansa tehtävän, vaikka 
se vaatisi toimia muuallakin 
kuin entisellä valvonta-alueella. 
Muutos vähentää tarvetta siirtää 
yksittäistä tehtävää viranomai-
selta toiselle. Se myös lisää 
viranomaisyhteistyön jousta-
vuutta ja laajentaa esimerkiksi 
rajavartiolaitoksen erikoiskou-
lutettujen valmiusjoukkojen 
käyttömahdollisuuksia sisäisen 
turvallisuuden alueella.

Lakimuutoksen myötä rikos-
tutkinta tehostuu rajavartiolai-
toksen erityisosaamisen alueil-
la. Rajavartiolaitos keskittyy 
esitutkintaviranomaisena rajat 
ylittävään rikollisuuteen hen-
kilöliikenteessä. Uudistus ei 
kuitenkaan vähennä poliisin ko-
konaisvastuuta rikostorjunnasta 
eikä muuta rajavartiolaitoksen ja 
tullin vakiintunutta tehtäväjakoa 
tässä suhteessa.

Rajavartiolaitos voi suorittaa 
rikesakkoon tai rangaistusvaa-
timukseen johtavan esitutkin-
nan siellä, missä säännösten 
noudattamisen valvominen 
kuuluu rajavartiolaitokselle. 
Tällaisia ovat esimerkiksi ulko-
maalaisasioihin, metsästykseen 
ja kalastukseen liittyvät rikko-
mukset. Rajavartiolaitos voi 
tutkia liikennejuopumusrikok-
sen ja määrätä myös tilapäisen 
ajokiellon. Rajavartiolaitoksen 
esitutkintatehtävät syvenevät. 
Laittoman maahantulon järjes-
täminen, matkustusasiakirjoihin 
kohdistuvat väärennykset ja 
ihmiskauppa ovat erityisesti 
rajavartiolaitoksen torjuttavaa 
rikollisuutta. Tällaisissa asioissa 
rajavartiolaitos voi vastaisuu-
dessa tutkia asian kokonaan, 
jollei sen siirtoa poliisille tai 
tullille pidetä aiheellisena.

Rajavartiolain 
kokonaisuudistus

”Vuoden 2006 kes-
keisinä hankkeina 
ovat rajavalvontajär-
jestelmän ja uuden 
palkkausjärjestelmän 
vakiinnuttaminen. 
Resurssit ovat edellis-
vuotta tiukemmat ja 
voimavarojen suunni-
telmallista kohdenta-
mista tukitoiminnois-
ta rajaturvallisuusteh-
täviin jatketaan. Yk-
sittäisistä hankkeista 
keskeisimpänä jatkuu 
Niiralan rajanylitys-
paikan rakenteellinen 
ja toiminnallinen 
kehittäminen”.

Sotilaallinen 
maanpuolustus

Rajavartiolain 25§ mukaisesti 
rajavartiolaitos osallistuu valta-
kunnan puolustamiseen ja antaa 
tässä tarkoituksessa henkilös-
tölleen ja rajavartiolaitoksen 
palvelukseen määrätyille ase-
velvollisille ja vapaaehtoisesti 
asepalvelustaan suorittamaan 
otetuille naisille sotilaskoulu-
tusta sekä ylläpitää ja kehittää 
puolustusvalmiutta yhteistoi-
minnassa puolustusvoimien 
kanssa. Puolustusvalmiuden 
vaatiessa rajajoukot tai niiden 
osia voidaan tasavallan presi-
dentin asetuksella liittää puo-
lustusvoimiin.

Turvallisuus- ja puolustuspo-
liittisessa selonteossa (2004) 
valotettiin rajavartiolaitoksen 
osallistumista maamme puo-
lustamiseen tulevaisuudessa. 
Sen mukaan rajavartiolaitos on 
jatkossakin merkittävä osa Suo-
men puolustusjärjestelmää, eikä 
sotilaalliseen maanpuolustuk-
seen kuuluvia perusjärjestelyjä 
muuteta. Valtakunnan puolus-
tamiseen liittyvät valmistelut 
toteutetaan kiinteässä yhteis-
toiminnassa puolustusvoimien 
kanssa, kuten ennenkin.

Keskeisenä muutoksena on 
rajajoukkojen nykyisen sodan 
ajan vahvuuden vähentäminen 
noin kolmannekseen vuoden 
2008 loppuun mennessä, jolloin 
vahvuudeksi jää noin 10 000. 
Samalla rajajoukkojen suori-
tuskykyä kuitenkin parannetaan 
mm. koulutusjärjestelyjä ja va-
rustusta kehittämällä. Rajavar-
tiolaitoksen varusmieskoulutus 
tullaan keskittämään kolmeen 
koulutuskeskukseen (Onttola, 
Ivalo ja Immola).

Käytännössä rajavartiolaitos 
varautuu hoitamaan aiempaa 
vaativampia sodan ajan tehtäviä 
nykyistä pienemmällä henkilö-
määrällä, rajajoukkojen ollessa 
kuitenkin aiempaa paremmin 
varustettuja ja koulutettuja. Vah-
vuuksiamme, kuten rajaseutujen 
paikallistuntemusta, maastossa 
liikkumisen taitoa ja jo normaa-
liaikana meillä olevia toimival-

tuuksia tullaan hyödyntämään 
myös jatkossa. Uusimuotoista 
varusmieskoulutusta ryhdytään 
antamaan heinäkuusta 2007 al-
kaen. Koulutuksessa tulevat pai-
nottumaan tiedustelu, aktiivinen 
sissitoiminta ja erikoisjoukkojen 
torjunta.

Rajanylitysliikenne

Niiralan kansainvälinen rajanyli-
tyspaikka avattiin ympärivuoro-
kautiselle liikenteelle 1.9.2005. 
Ympärivuorokautinen aukiolo 
ei ole toistaiseksi tuonut merkit-
tävää nousua liikennemäärään. 
Yöajan ylikulkuliikenne on 
ollut rauhallista, eikä häiriöitä 
tai rikkomuksia ole ilmennyt 
aiempaa enemmän.

Henkilöliikenteen kokonais-
määrä oli Pohjois-Karjalan 
rajavartioston valvomilla ra-
janylityspaikoilla vuonna 2005 
edellisen vuoden tasolla, kasvun 
ollessa noin prosentin verran. 
Kokonaisrajanylittäjämäärä oli 
Pohjois-Karjalassa noin 979 

400 henkilöä, joista Niiralan 
kansainvälisellä rajanylitys-
paikalle rajan ylitti noin 955 
700 henkilöä. Vuonna 2006 
miljoonan rajanylittäjän raja 
näyttää alkuvuoden lukemien 
perusteella menevän rikki. 
Venäläisten osuus ylittäjistä on 
pysynyt lähes aiempien vuosien 
tasolla. Vuonna 2005 venäläisten 
suhteellinen osuus ylittäjistä oli 
noin 45 prosenttia.

Vuonna 2005 Niiralassa havait-
tiin 740 rikkomusta, joista 474 
oli tieliikenne- ja ajoneuvolain 
rikkomuksia. Kokonaisuu-
dessaan rikkomuksia oli lähes 
15 prosenttia vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. 

Pohjois-Karjalan rajavartioston 
toimialueella on toiminnassa 
kolme tilapäistä rajanylityspaik-
kaa: Inari Lieksassa, Haapovaara 
Ilomantsissa ja Ruhovaara 
Joensuussa. Lisäksi Pohjois-
Karjalan rajavartiostolla on 
valmius Leminahon tilapäisen 
rajanylityspaikan suunniteltuun 

avaamiseen. Tilapäisistä rajany-
lityspaikoista selkeästi vilkkain 
on Inari, jossa henkilöiden 
rajanylityksiä vuonna 2005 oli 
lähes 14 500. Tilapäisiä rajany-
lityspaikkoja käytetään lähinnä 
puutavaran tuontiin. Joensuun 
lentoasemalla tehtiin rajatarkas-
tus noin 4800 matkustajalle.

Rajavalvonta

Rajatilanne Pohjois-Karjalan 
rajavartioston valvomalla ra-
jaosuudella on rauhallinen. 
Henkilöiden aiheuttamia luvat-
tomia rajanylityksiä havaittiin 
vuoden 2005 aikana kymmenen. 
Rajanylitykset olivat pääasiassa 
vähäisiä ja ne käsiteltiin Pohjois-
Karjalan ja Suojärven alueiden 
rajavaltuutettujen tapaamisissa. 
Venäjän rajavartiopalvelun re-
formin mahdollisia vaikutuksia 
rajaturvallisuuteen seurataan 
tarkasti. Mitään suurta muutosta 
rajatilanteeseen Suomen puolel-
la ei ole näköpiirissä.
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Rovasti Mauri Hyvärinen:
- Tänään on teidän juhlanne. Tänään te olette yhdessä, 
kertoilette, muistelette, katsotte eteenpäin. Tänään te 
iloitsette ja kaipaatte.
- Kun katsomme teitä, tiedämme teidän kestäneen 
paljon. Teidät nähdessämme ja teidän vaiheita 
kuullessamme te rohkaisette meitä jaksamaan ja 
rakentamaan tulevaisuutta.

Sotainvalidien Pohjois-Karjalan piirin 
puheenjohtaja Jouko Hälvä tervehdyssanoissaan:
- Tervetuloa tänne Pietarin itäpuolelle, koordinaattien 
mukaan EU:n itäisimpään kuntaan, 1400 -luvulta 
lähtöisin olevaan pohjoiskarjalaiseen emäpitäjään.
Hälvä kiitteli Ilomantsin kuntaa, todeten, ettei ilman 
kunnan huomattavaa tukea tilaisuutta olisi voitu näin 
laajoissa puitteissa järjestää.
 - Ilomantsin osaston puheenjohtaja Kauko 
Salovaarakin  on kantanut järjestelyissä suuren 
vastuun. Kesätapahtumaan ilmoittautui 750 
osanottajaa. 
Erityisesti Hälvä kiitteli Parppein koulun oppilaita, 
koska koululaiset olivat mukana kahvi- ja 
ruokatarjoilussa sekä vieraita auttamassa. 
Tilaisuuteen oli esitetty kutsu kaikille ilomantsilaisille 
sotiemme veteraaneille.
- Rivien harvetessa on kaikkien etujen mukaista 
järjestää tällaiset yhteiset juhlat, Hälvä muistutti.

Ilomantsin kunnan tervehdyksen esittänyt 
kansanedustaja Hannu Hoskonen totesi oltavan 
historiallisella paikalla, sillä taisteluja käytiin vain 10 
kilometrin päässä kirkonkylästä itään.
 - Sotainvalidien veljesliitto on tehnyt erinomaista 
työtä sotainvalidien elämänolojen parantamiseksi. 
Jokainen meistä tietää miehiä ja naisia, jotka sodan 
muistoista ja vammoistaan huolimatta tekivät raskasta 
työtä toisten rinnalla. Sodassa annettu uhraus omasta 
terveydestä sekä sodan jälkeen tehty työ olkoon 
meille kaikilla mallina ja esimerkkinä rakkaudesta 
isänmaata kohtaan.
 Hoskosen mukaan kunnat kantavat suuren vastuun 
sotainvalidien palvelujen järjestämisessä, eikä 

Pohjois-savon ja 
Pohjois-Karjalan 
sotainvalidien
KesÄtaPahtUMa iloMantsissa

valtiovalta saa jäädä  asiassa vain neuvonantajan 
rooliin. Senkin on kannettava vastuunsa rahoituksen 
järjestämisessä.

Puolustusvoimien tervehdyksen juhlaan 
tuonut sekä juhlapuheen pitänyt P-K:n 
sotilasläänin komentaja eversti Seppo Pesonen 
sotainvalideille: 
- Puolustuskykymme on tällä hetkellä parempi 
kuin koskaan viime sotien jälkeen. Nyt kun sodista 
on kulunut 61 vuotta, silloin tehtyjä ratkaisuja 
voidaan tarkastella vankemmin perustein kuin sotaa 
edeltävinä ja sen jälkeisinä vuosina. Suostuminen 
vuonna 1939 Neuvostoliiton aluevaatimuksiin olisi 
johtanut Suomen miehitykseen ja itsenäisyytemme 
menettämiseen.
- Sopii myös miettiä, olisiko Suomella ollut  
mahdollisuutta estää saksalaisten joukkojen  
Pohjois-Suomen alueen käyttö - tai miten Suomen 
olisi käynyt, jos jatkosodassa vihollisen aloittama 
suurhyökkäys olisi jouduttu ottamaan vastaan 
talvisodan jälkeen piirretyiltä rajoilta.
   Eversti Seppo Pesosen mukaan Suomi on 
sotien jälkeisinä vuosikymmeninä rakentanut 
uskottavan puolustuskyvyn, jota kohtaan tunnetaan 
luottamusta myös rajojemme ulkopuolella. - 
Eikä puolustusratkaisuja ole tarvinnut muuttaa 
Euroopassa tapahtuneista muutoksista huolimatta.
- Sotilaalliseen liittoutumattomuuteen, 
yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen 
puolustusjärjestelmään perustuva ratkaisu on 
edelleen taloudellisin ja toimivin malli, jonka 
avulla laajaa Suomen maata kyetään uskottavasti 
puolustamaan.
 - 2010 -luvulla puolustusvoimilla on aikaisempaa 
vähemmän joukkoja, mutta toimintavalmiimpia, 
liikkuvampia ja iskukykyisempiä. Varusmiehet 
ovat tutkimusten mukaan tyytyväisiä saamaansa 
koulutukseen. Naisten vapaaehtoinen asepalveluskin 
on jo vakiintunut osaksi puolustusvoimien 
koulutusjärjestelmää.

Jatkuu viereisellä sivulla

Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-
Karjalan piirin pj. Jouko Hälvä.

Ilomantsin Sotainvalidien 
puheenjohtaja Kauko Salomaa

Sota-ajan musiikkia sota-aikaisella 
hanurilla
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Pohjois-savon ja 
Pohjois-Karjalan 
sotainvalidien
KesÄtaPahtUMa iloMantsissa

Teksti ja kuvat: Armas Härkönen

Ilomantsin Reserviläiset ry:
n 50-vuotisjuhlaa vietettiin 
Puolustusvoimain lippujuhlan 
päivänä monimuotoisesti, ar-
vokkaasti ja kiitollisuudella.
Juhlapäivän alkajaisiksi re-
serviläisaktiivit osallistuivat 
messuun evankelisluterilai-
sessa kirkossa. Jumalanpal-
veluksen jälkeen laskettiin 
seppele sankarihautausmaan 
muistomerkille. Kahvittelua 
ja suolapalaa, historiaa, mi-
talisadetta ja musiikkia sisäl-
tänyt synttärijuhla pidettiin 
Kuntoutuskeskus/Lomahotelli 
Pääskynpesän Eräkellarissa.
 
- Täällä Ilomantsissa on ym  mär-
retty erinomaisesti yhteistyön 
merkitys. Reserviläiset tekevät 
joka saralla erittäin tiivistä yh-
teistyötä hyvässä hengessä, totesi 
juhlapuheessaan Pohjois-Karja-
lan Reserviläispiirin puheenjoh-
taja Jarmo A. Tolvanen.
  Puheenjohtaja kertoi, että reser-
viläisliiton voimakas jäsenkasvu 
käynnistyi yli kymmenen vuotta 
sitten, jolloin sääntömuutoksella 
jäsenyys avattiin muillekin kuin 
reservin aliupseereille. Tällä 
hetkellä reserviläisliitossa on yli 
30 000 jäsentä.
  - Uusi, avoin linja ei ole tuonut 
pelkästään uusia jäseniä, vaan 
valtavasti lisää resursseja, tietoa, 
taitoa ja innokkuutta vapaaeh-
toiseen maanpuolustustyöhön, 
puhui Tolvanen. 
Miehen ikään ehtineessä Ilo-
mantsin Reserviläiset ry:ssä on 
72 jäsentä. 
  - Tärkein toimintamuotomme 
on veteraanien auttaminen. Pudo-
tamme lumia katoilta, hankimme 
halkoja ja tarjoamme kyytejä tar-
vitseville. Huolehdimme myös 
jouluaaton kunniavartioista ja 
tietysti pidämme yllä sotilaskun-
toa, luetteli yhdistyksen puheen-
johtaja Viljo Lehikoinen. 
 

Puolustusvoimat on antanut 
1.6.2006 ohjeet maakuntajouk-
kojen tunnuksista. 

Maakuntajoukon esiintyes-
sä virallisessa tilaisuudessa 
käytetään maastopuvussa 
seuraavia tunnuksia:

ilomantsin 
reserviläisyhdistys 

on vireä 
viisikymppinen

Nousuja ja laskuja 
  Päiväjuhlan juontanut monitoi-
mireserviläinen Viljo Vestman 
oli koonnut yhdistyksen historiaa 
50-luvulta nykypäiviin. Välirau-
han astuttua voimaan 19.9.1944 
Suomelta kiellettiin vapaaeh-
toinen maanpuolustustoiminta 
aseveliliittoa myöten. Reservin 
aliupseeritoiminnan katsotaan 
alkaneen uudestaan Helsingin 
alueella vuonna 1949. Joensuuhun 
yhdistys perustettiin vuonna 1954 
ja Ilomantsiin 8. pnä tammikuuta 
1956. 
  - Alkuvuosien toiminnalle oli 
olennaista saada rahaa kirstun 
pohjalle toimintaa varten, totesi 
Vestman. 
  Rahaa saatiin muun muassa 
tanssien ja pilkkikilpailujen jär-
jestämisellä. Lisäksi raivattiin 
metsää, vieretettiin tukkeja, istu-
tettiin taimia, pyöritettiin bingoa 
ja ylläpidettiin järjestystä Riutan 
tanssilavalla. Toimintaan kuului 
myös ampuma- ja maastokilpai-
luja sekä suunnistuskoulutusta. 
Valistustoimintaa kirkonkylällä, 
syrjäkylien kouluilla ja kenttävar-
tioilla järjestettiin muun muassa 
lyhytelokuvien muodossa. 
  - Oinassalmen talvisodan tais-
telujen muistomerkkihanke oli 
Ilomantsin suunnan ensimmäinen 
suururakka joka toteutettiin yhdes-
sä reservin upseerien ja muiden 
toimijoiden kanssa. Patsaan pal-
jastusjuhlaan 30.8.1959 osallistui 
arviolta noin 2.000 henkilöä, 
kertoi Vestman. 
1970-luvulla yhdistys osallistui 
Taivallammen muistomerkin han-
kintaan, pystytykseen ja alueen 
raivaukseen. Mukaan tuli myös 
vaikeuksissa olevien aliupseeri-
perheiden ja leskien auttaminen 
sekä vapaaehtoinen pelastuspal-
velu. Yhdistys oli ahkerasti myös 
Sotainvalidien virkistysmajan 
rakentamistalkoissa. 
  - Vuosina 1978 – 1984 toiminta 
oli hiljaista, ja jäsenmäärä putosi 
huippuvuosien lähes 170 jäsenestä 

20 – 30 henkilön välille, puhui 
Vestman.  
Uusi alku koettiin vuoden 1984 
syyskokouksen jälkeen. Vuoden 
1997 sääntömuutosten myötä 
yhdistyksen uudeksi nimeksi tuli 
Ilomantsin Reserviläiset ry, johon 
kaikki halukkaat maanpuolustus-
henkiset arvoon katsomatta voivat 
liittyä jäseneksi.
  - Maanpuolustushenki ei ole 
vielä kuollut. Mukaan kuitenkin 
kaivattaisiin enemmän nuoria 
ja naisetkin otetaan mielellään 
mukaan. Suomi on hyvä maa. 
Sitä kannattaa puolustaa, kuten 
isämme ja isoisämme ovat tehneet, 
totesi Viljo Vestman. 

Musiikkia ja muistamisia
Sotilasaiheista ja kotiseuturak-
kautta sisältävää musiikkia juh-
lassa tarjosivat Erkki Penttinen, 
Reino Niemi ja Vilho Vänskä. 
Palkitsemisosiossa piirin puheen-
johtaja Jarmo Tolvanen luovutti 
Ilomantsin reserviläisille piirin 
sekä Pohjois-Karjalan Reserviup-
seeripiirin kultaiset ansiomitalit. 
Lisäksi yhdistys sai Reserviläis-
liiton 50-vuotisjuhlamitalin, jonka 
järjestysnumero on 34. Ilomantsin 
Reserviläiset ry:n kunniajäseniksi 
kutsuttiin Onni Määttänen, Veikko 
Määttänen, Ensio Hämäläinen, 
Eino Haapsaari, Eino Venemies, 
Väinö Jaakonaho, Eemil Ehru-
kainen ja Kalle Pesonen. P-K:n 
Reserviläispiirin kultaisen ansio-
mitalin saivat Viljo Lehikoinen, 
Alpo Kukkonen, Ari Matveinen ja 
Reijo Hiltunen. Hopeisen mitalin 
saivat Veikko Määttänen ja Eemil 
Ehrukainen. Pronssisen mitalin 
omistajiksi pääsivät Reino Niemi, 
Eelis Purmonen, Lauri Huttunen, 
Reijo Sauvula, Asko Mäkinen, 
Vilho Vänskä ja Onni Tenhonen. 
Yhdistyksen viiri luovutettiin pii-
rin puheenjohtajalle, Ilomantsin 
Osuuspankille ja paikallislehti 
Pogostan Sanomille. 

Piirin puheenjohtaja Jarmo Tolvanen (oik.) luovutti Ilomantsin reserviläisille piirin sekä Pohjois-Karja-
lan Reserviupseeripiirin kultaiset ansiomitalit. Mitaleita vastaanottivat yhdistyksen puheenjohtaja Viljo 
Lehikoinen ja sihteeri Reijo Hiltunen (vas.)

Seppeleen sankarihautausmaalle laskivat Jarmo A. Tolvanen (vas.), Viljo Lehikoinen ja Väinö Jaakon-
aho.

MaaKUntajoUKon tUnnUKset 
hYvÄKsYttY

• Maastopuvun vasempaan hihaan, sauman myötäisesti olkapäähän 
ommeltavaa maakuntajoukko-tunnuslaattaa (kaikilla puolustus-
haaroilla samanlainen)
• Tarrapohjaan kiinnitettävää kansallislipputunnusta
• Vihreään tarrapohjaiseen verkaan kiinnitettävää sotilasläänin 
miekkojen päällä lepäävää heraldista ruusutunnusta sekä maan-
puolustusalueen ilmaisevaa kirjaintunnusta 
• Varusmieskoulutuksen mukaisia koulutushaaramerkkejä ei 
käytetä
Nyt annetut ohjeet ovat käytössä toistaiseksi. Tunnusjärjestelmän 
kehittämisen ja alueellisten (maakunnallisten) tunnusten virallisen 
hyväksynnän myötä annetaan tarvittavat täydentävät tai kumoavat 
uudet ohjeet. 
Alueupseeri
Kapteeni Panu Pelkonen

Kuvassa Syvärin taisteluissa mukana olleet sotainvalidit vaihta-
massa kuulumisia.

Huomionosoituksia
Ilomantsilaiset Eino Kastinen ja Teuvo Strandman vastaanottivat 
Sotainvalidien Veljesliiton suuren ansiomerkin ja Veikko Määttänen 
kultaisen ansiomerkin. Marskin sotainvalirahaston tunnustuspalkin-
non sai Vieno Kekkonen Nurmeksesta ja Aino ja Jorma Pätiälän 
rahaston tunnustuspalkinnon sai joensuulainen Leena Tolvanen. 
Sotainvalidien Veljesliiton juhlaraha luovutettiin eversti Seppo 
Pesoselle.
Tilaisuuden musiikillisesta annista vastasi Karjalan Sotilassoitto-
kunta johtajanaan musiikkimajuri Raimo Maaranen.

Teksti ja kuvat:Raine Turunen

Jatkoa edelliseltä sivulta
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Teksti ja kuvat: Raine Turunen

Itäisen maanpuolustusalueen 
lippujuhlapäivän paraati ja ohimarssi 
kokosivat tuhansiin nousevan joukon 
Joensuun torille ja katujen varsille 
juhlapäivän tapahtumia seuraamaan. 
Edes tasan puolelta päivin jyrähtänyt 
ukkonen ja ajoittainen sade ei haitannut 
paraatikatselmuksen tuomaa juhlan tuntua.

Paraatitapahtumaa johti Pohjois-Karjalan 
Sotilasläänin komentaja eversti Seppo 
Pesonen ja paraatikatselmuksen suoritti 
Itäisen maanpuolustusalueen komentaja 
kenraaliluutnantti Ari Puheloinen.
  Itäisen maanpuolustusalueen paraatiin 
osallistui yhteensä 660 sotilasta, miestä ja 
naista sekä 22 ajoneuvoa. 
Paraatissa olivat mukana Maasotakoulu, 
Reserviupseerikoulu, Utin Jääkärirykmentti, 
Savon Prikaati, Pohjois-Karjalan Rajavartiosto, 
Pohjois-Karjalan rauhanturvaajien 
kunniaosasto, Pohjois-Karjalan 
Maanpuolustuspiiri, maanpuolustusjärjestöjen 
lippulinna ( reserviläisjärjestöt, Naisten 
valmiusliitto, sotilaskotiyhdistykset ja 
maanpuolustuskillat) sekä veteraanijärjestöjen 
lippulinna.

Kenraaliluutnantti Ari Puheloinen totesi paraa-
tipuheessaan puolustusvoimien lippujuhlapäivää 
vietettävän kesäkuun 4. päivänä, mikä on mar-
salkka Mannerheimin syntymäpäivä. - Tähän 
päivään kuuluvat perinteisesti sotilasparaatit, 
ollen eräs muodoista puolustusvoimien näky-
vyydestä ulospäin.
  Puheloisen mukaan Pohjois-Karjala on 
puolustusvoimien kannalta tärkeää aluetta. 
Siksi maanpuolustusalueella sijaitsevien 
joukkojen lippujuhlapäivän paraatipaikaksi 
valittiin Joensuu.

Uudistukset voimaan vuonna 2008

Kenraaliluutnantti Ari Puheloinen totesi 
julkisuudessa käydyn keskustelun osoittavan, 

Ei riitä väki eikä voima, jos henki puuttuu!

Itäisen Maanpuolustusalueen 
paraati houkutti kaduille

että sotilaallinen maanpuolustuksen tila ja 
kehitys ovat suomalaisille erittäin tärkeä asia.
- Pääosa puolustusvoimien uudistuksista 
tulee voimaan vuoden 2008 alussa. Silloin 
se koskee laajimmin maavoimia. Koko 
johtamis- ja hallintorakenne uudistetaan 
ja joukko-osastokokoonpanoa supistetaan 
vastaamaan lukumäärältään supistuvia sodan 
ajan puolustusvoimia. Voimia suunnataan 
myös henkilöstön tulevaisuuden kannalta 
tärkeisiin kehittämisalatehtäviin, tehostetaan 
puolustusvoimien koulutuskapasiteetin 
käyttöä ja pyritään hallitsemaan menojen 
kasvupaineita. Osa henkilöstöstä joutuu 
vaihtamaan työ- tai palveluspaikkakuntaa.
- Puolustusvoimat pyrkii tässä tilanteessa 
toimimaan hyvän työnantajan periaatteen 
mukaisesti. Virkojen ja tehtävien supistuksissa 
hyödynnetään henkilöstön eläkkeelle 
poistumaa mahdollisimman laajasti ja henki-
löstön työllistymistä muualle tuetaan eri 
toimenpitein.
  Ari Puheloinen totesi itäisellä maanpuolus-
tusalueella saavutetun hyviä koulutustuloksia 
ja kiitti varusmiehiä, kouluttajia ja 
reserviläisiä asevelvollisten hyvistä 
koulutustuloksista. 
– Eräs laadun mittari on varusmiehiltä 
palvelusajan päätyttyä ja reserviläisiltä 
kertausharjoitusten yhteydessä saatu palaute. 
Niiden perusteella kokonaisarvosanat ovat 
nousseet sellaisilla osa-alueilla, kuten 
varusmiesten asenteet, koulutuskulttuuri, 
joukkotuotanto ja liikunta.
- Yksityiskohtaisena esimerkkinä mainit-
takoon vielä, että itäisen maanpuolustusalueen 
kärkiampujatesteissä tämän vuoden 
tammikuun saapumiserän tulokset olivat 
kaikkien aikojen parhaat. Myös fyysisen 
kunnon kehittämisessä on saatu myönteisiä 
tuloksia, varsinkin niissä koulutusryhmissä, 
jotka on muodostettu varusmiesten 
kuntoluokkien perusteella palveluksen 
alkuvaiheessa, Puheloinen totesi.

Sateesta huolimatta ohimarssia seurasi tuhansiin nouseva ih-
misjoukko.

Juhani Soila, kenraaliluutnantti Ari Puheloinen ja kaupungin-
johtaja Juhani Meriläinen vastaanottivat ohimarssin.

Veteraanijärjestöjen lippulinnan johtajana toimi eversti evp 
Jouko Hälvä.
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Oli talvisodan aamu rintamalla helmikuussa 
1940, kun Juuan Vuokosta kotoisin olevien 
naapurusten kohtalot kietoutuivat vankasti 
yhteen. Sotamies Pekka Partanen haavoittui 
vaikeasti. Elämän pelastajaksi tuli naapurin 
mies, sotamies Aatto Kortelainen. Aatto ei 
jättänyt naapuria, kaveriaan.

Pekka Partanen ja Aatto Kortelainen olivat 
talvisodassa JR 36 kuuluvassa 6. komppaniassa, 
jota  johti aiemmin Juuan Suojeluskunnan 
aluepäällikkönä toiminut luutnantti Paavo Hyöky. 
Komppanian taistelupaikkoja olivat Piitsjoki, Uomaa, 
Ruhtinaanmäki, Lemetti, Pitkäranta ja Latvajärvi.
Aamuhämärässä Hyökyn komppania oli ryhmittynyt 
suojaavan rinteen taakse omalle kaistalleen. Tehtävänä 
oli jo talvisodan alkuvaiheessa syntyneen Laatokan 
koillispuolella olevan Siiran motin avaaminen.
Päällikön käskystä lähdettiin suksilla liikkuen mottia 
laukaisemaan. Yht’äkkiä repesi taistelu valloilleen. 
Vastustajan konekiväärituli oli murskaava. Tuli 
perääntymiskäsky. Harjun suojassa Aatto kuuli 
sivummalta toisen puolijoukkueen miesten puhuvan 
Partasesta. – Sinne Partanenkin jäi. Sai kuulan 
kaulaansa. Ei se hengissä enää ole, miehet haastelivat.

Puolustusvoimat esiintyi isolla ja 
näyttävällä osastolla SILVA06-
metsänäyttelyssä 9. -11.6. Liperin 
Pärnävaaralla. Puolustusvoimien 
osasto oli muodostettu Pohjois-
Karjalan Prikaatin perustamasta 
varusmieskoulutusta sekä ka-
lustoa esittelevästä kokonai-
suudesta ja Pohjois-Karjalan 
sotilasläänin esikunnan perus-
tamasta reserviläiskoulutusta, 
Maanpuolustuskoulutus ry:tä 
sekä maakuntajoukkoa esittele-
västä kokonaisuudesta. Osaston 
keskeinen sijainti messualueella 
sekä messuvieraiden kiinnostus 
maanpuolustusta kohtaan pitivät 
huolen siitä, että osastolla oli riitti 
kävijöitä tasaisesti ja välillä jopa 
ruuhkaksi asti.
   Pohjois-Karjalan sotilasläänin 
esikunnan vastuulla olevan koko-
naisuuden esittelystä vastasivat 
Maakuntakomppaniaan valitut 
reservin upseerit. Joukon sitoutu-
neisuudesta sekä yhteishengestä 
kertoo se, että lähes kaikki pääl-
lystöön valitut henkilöt osallistui-
vat messujen järjestelyihin, joka 

Aatto, älä mene, tapatat itsesi!

Sotamies Aatto Kortelainen
ei jättänyt haavoittunutta naapuriaan taistelutantereelle

Miestä ei jätetä
Partasen nimen kuuleminen terästytti Aaton. – Naapurin 
Pekasta ne puhuvat Aatto hoksasi.
Pois kaveri on haettava. Naapurin miestä ei jätetä, haen 
sen pois, oli Aaton pikainen päätös.
”Aatto, älä mene, tapatat itsesi”, kaverit varoittelivat. 
– Kuollut Partanen jo on, aseveljet estelivät Aaton lähtöä 
rintamalinjan väliin.
Ryömien risukon läpi, lumeen mutkittelevaa käytävää 
tehden, Aatto eteni kohti naapurin Pekkaa. Välillä oli 
kylmeneviä ruumiita. Lopulta vaikeasti haavoittunut 
kaveri löytyi.
Älä tule, minusta ei ole lähtijäksi! – Pelasta itsesi ja vie 
terveisiä, sai Pekka sanottua.
Vihollisen konekivääri oli 50-60 metrin päässä. Aatto 
kaivautui lumeen Pekan viereen ja käänsi haavoittuneen 
naapurinsa yhteen sidottujen suksien päälle. Alkoi hidas 
tuskien taival omien puolelle.

Ryömien suojaan
Matka eteni ryömien ja taakkaa hinaten kymmenkunta 
metriä kerrallaan. Vihollisen huomaamatta päästiin vasta-
rinteen puoliväliin, kun punatähtiset hävittäjäkoneet 
huomasivat liikettä rinteellä. Muutaman kerran hävittäjät 
lensivät matalalla ylitse. Konekiväärisuihkut pyyhkivät 

lunta pölyttäen vieritse.
Omien joukkoon päästiin pari tuntia kestäneen ryömi-
misen jälkeen. – Pekka häilyi tajuttomuuden rajamailla. 
Apua ei saatu heti. Vielä puolitoista kilometriä Aatto 
kiskoi ahkiota, jossa henkitoreissaan oleva aseveli 
pääsi komppanian sidontapaikalle. Hevoskyydillä haa-
voittuneen matka jatkui kenttäsairaallaan.
Naapuriaan auttanut ja  taistelukentälle palannut Aatto 
koki kaverin kohtalon kolme päivää myöhemmin. Aatto 
sai kiväärin luodin hartioihinsa ja päätyi sotilassairaalaan 
Varkauteen. Sotasairaalassa talvisodan jälkeisen rauhan 
tultua Aatto sattui kurkistamaan naapurihuoneeseen.
– Ei voi olla totta, voi hyvänen aika naapurin Pekkahan 
se siinä!
Tuon näkemisen ja myös aikaisemmat tapahtumat naa-
purukset muistivat lopun ikänsä.
Vuonna 1909 syntynyt Pekka Partanen toipui vammois-
taan niin, että oli mukana myös jatkosodassa. Hän kuoli 
vuonna 1971. Aatto Kortelaisen elämä hiipui loppuun 
Pohjois-Karjalan Sairaskodin sairasosastolla v. 2000.

Osittaiset lähdetiedot Esko Arposen artikkelista Kansa 
Taisteli –lehdestä v. 1968.

Matti Puoskari

Aatto Kortelainen esitteli talvisodan Pitkärannan taistelun muistoristiä helmikuussa 1999. Kuva: Matti 
Puoskari.

Pekka Partanen konepistoolimiehenä.

Maakuntajoukkoa 
esiteltiin SILVA06
-metsänäyttelyssä

toteutettiin Maanpuolustuskoulu-
tus ry:n kurssina. Osastollamme 
oli mahdollisuus tarkistaa sijoitus 
sodan ajan kokoonpanoon, osallis-
tua EKOASE-ammuntaan, katsoa 
puolustusvoimien esittelyelokuvia 
sekä saada tietoa Maanpuolustus-
koulutus ry:n toiminnasta. 
 Perustettavaa Pohjois-Karjalan 
Maakuntajoukkoa esiteltiin mes-
suilla julisteina sekä näyttöesi-
tyksenä.  Messujen perusteella 
voidaan todeta, että maakunta-
joukkojen perustaminen on edel-
leen vieras asia suurelle yleisölle. 
Maakuntajoukkoasiasta tiedotta-
minen kuuluu niin puolustusvoi-
mille kuin jokaiselle aktiiviselle 
reserviläiselle sekä järjestöille. 
Meillä jokaisella on tässä asiassa 
vielä parannettavaa.

Kiitokset Maakuntajoukon pääl-
lystölle aktiivisesta osallistumi-
sesta SILVA06- metsänäyttelyn 
toteuttamiseksi.

Alueupseeri
Kapteeni  Panu PelkonenMaakuntajoukon päällystö työssään, ltn Mauri Nissinen opastaa EKOASE ammunnassa.
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Enon kunta

Parikymmentä miestä ja naista 
kokoontui 3.-4. kesäkuuta Juuan 
pohjoisosassa sijaitsevalle UKK-majalle 
Maanpuolustuskoulutus ry:n ja Ylä-
Karjalan paikallisosaston järjestämälle 
jotokselle, joka oli samalla Pohjois-
Karjalan reserviläispiirin piirijotos. 
Kurssin tavoitteiksi oli ensi sijaisesti 
asetettu henkilökohtaisten reserviläis- ja 
maastotaitojen kehittäminen.
Jotoksella patikoitiin kuuluisalla 
Porttilouhen reitillä, ammuttiin aseilla, 
tehtiin ja etsittiin sissikätköjä, harjoiteltiin 
ensiavun antamista eri tilanteissa ja käytiin 
läpi sotilaallista rastikoulutusta. Poutasään 
suosimalla kurssilla opeteltiin tekemään 
myös niin sanottu rosvopaisti perinteisin 
menetelmin.

 
Lauantai 
Aamu alkoi UKK-majan lähistöllä olevalla 
kodalla, jossa oli mahdollisuus ruokailla 
ja juoda kahvit. Ryhmät siirtyivät sitten 
vuoronperään savikiekkoammuntaan. Hannu 
Martikainen johti ammuntaa ja Harri Miet-
tinen linkosi kiekkoja taivaalle.  
Paukkeen jälkeen alkoi suunnistaminen 
ja varsinainen jotoksen patikointi Ossi 
Martikaisen vetämänä Porttilouhen 
jylhään maastoon. Itse Porttilouhen rotko 
oli näkemisen arvoinen pystysuorine 
kallioseinineen. Rotkon reunalla pidettiin 
lepotauko ennen paluumatkaa, joka 
taivallettiin jalkoja kuluttavaa kivikkopolkua 
pitkin UKK-majalle. Sinne saavuttiin toista 
peninkulmaa viisaampina. 
   Majalla Anni Martikainen ja Laura 
Koivunen antoivat ensiapukoulutusta. 
Siinä pyrittiin tyrehdyttämään käteen 
saatua verenvuotoa. Hieman sen jälkeen 
Helena Säppi suoritti avustajineen odotetun 
rosvopaistin valmistelut. Paketit haudattiin 
vuolukiviuuniin tulikuumien hiillosten alle 
yöksi kypsymään. Hiillosten päälle sytkättiin 
vielä kuivat koivuhalot palamaan. Sen jälkeen 

Lieksassa Erä-Eeron 
Keljänpuron kämpällä 
pidettiin 27.-28. toukokuuta 
Maanpuolustuskoulutus 
ry:n ja Itärajan paikallis-
osaston järjestämä kohteen 
tiedustelukurssi. Sen 
tavoitteena oli harjoitella 
sissijoukon siirtymistä 
vihollisen selustaan sekä 
siellä olevan kohteen 
yksityiskohtainen tiedustelu 
ja mieskohtainen toiminta 
tiedustelupartiossa. 
Saatujen tiedustelutulosten 
pohjalta oli harjoituksessa 
valmistauduttava vielä 
nopeaan tuhoamistehtävään. 

Lauantaina harjoiteltiin 
rastikoulutuksena toimintaa 
tiedustelijana, sissitukikohdan 
perustamista ja viestivälineiden 
käyttöä sekä suunnistusta. 
Myöhemmin muodostettiin 
kolme sissiryhmää, jotka saivat 
varusteensa ja sissimuonansa 
sekä tilanneselvityksen jälkeen 
annetussa käskynjaossa 
omat tehtävänsä. Ryhmät 
siirtyivät moottorimarssilla 
Vankonvaaran itäpuoliseen 
maastoon tiedustelutehtävään. 
Ensimmäisen ryhmän 
kouluttajana toimi Marko 
Hakala ja toisen Ismo 
Hautamäki. Kolmas ryhmä oli 
kuvitteellinen. Lisäksi alueella 
toimi sissijoukkueen oma 
komentoryhmä sekä vihollista 
kuvannut maaliosasto koirineen. 
Yöllä panssarien jyrinä ja 
ajoittainen ammuskelu pitivät 
sissit hereillä ja valppaina. 
Vesisade loi kosteanmakuisen 
tunnelman yölliseen partiointiin 
ja vihollistiedusteluun. 
Tunnelmaa tiivisti myös 
alueelle annettu karhuvaroitus. 
Läheisyydessä sijainneen 
kuvauspaikan haaskat olivat 
keränneet ennätysmäärän 
kontioita pentuineen 

Pohjois-Karjalassa karhujen seassa:

SISSIEN KOHTEEN 
TIEDUSTELUA

harjoitusalueelle. Onneksi 
kohtalokkailta kohtaamisilta 
vältyttiin.
  Sunnuntaina kello 10 
tiedustelutilanne oli ohi. 
Vihollistilanne oli kartoitettu 
ja pientä pintakosketusta 
otettu. Ohessa oli myös 
liikenteenlaskemista ja 
yhteyspisteellä käyntiä. 
Jyväskyläläiset Teuvo 
Takula ja Asko Korhonen 
muodostaen yhden 
tiedustelupartion. He 
totesivat pulssin kohonneen 
välillä hyvinkin korkealle 
ajautuessaan vihollisen 
maaliosaston sekaan. - 
Vierestä talsivat, vaan eivät 
ihan päälle polkeneet, tuumasi 
Korhonen. 
Juotiin jo kämpällä kurssin 
loppukahveja ja luultiin 
harjoituksen olevan ohi, kun 
yllättäen komppanianpäällikkö 
saapui paikalle ja ”ylensi” 
ryhmänjohtajat joukkueen-
johtajiksi antaen kohteen 
tuhoamistehtävän tiedus-
telualueelle työntyneestä 
moottoroidun vihollispatal-
joonan esikunnasta. Toiminta-
aikaa ja aseistusta oli vähän, 
joten hyökkäyssuunnitelma 
piti tehdä nopeasti. Pikatahtiin 
syntyi kaksi versiota, joita 
sitten esiteltiin ja ruodittiin 
verraten harjoituksen johdon 
tekemän kolmannen version 
kanssa. Tulokset olivat 
vaikuttavan tuntuisia - ainakin 
teoriassa.
   Harjoituksen johtajana 
toimi Paavo Puumalainen ja 
varajohtajana Pasi Karonen 
lieksalaisine esikuntineen. 
Kämpällä tapahtuneesta erin-
omaisesta muonituksesta ja 
pannukahveista vastasi käm-
pän isäntä Eero Kortelainen.

Väinö Mononen

ROSVOPAISTIN MAKUINEN 
RESERVILÄISJOTOS JUUASSA

”Hyvä ruoka-parempi mieli”. Taustalla istuva vilttihattuinen lihamestari Ilkka Surakka liittyi 
myös muitten mukaan maistamaan paistia.

oli vuorossa telttamajoittuminen, saunominen, 
uiminen ja makkaranpaistoa.

Sunnuntai
Sunnuntaina harjoiteltiin ryhmän 
etenemismuotoja ja käsimerkkejä Anni 
Martikaisen ja Laura Koivusen johdolla. 
Jorma Pihlainen koulutti sissikätkön tekemisen 
peitepiirroksineen. Joukko jaettiin kahtia 
ja molemmat osat tekivät maastoon omat 
kätkönsä ohjeiden mukaan. Myöhemmin ryhmät 
vaihtoivat peitepiirroksiaan ja aloittivat kätkön 
etsimisen. Pienen tuskailun ja tulkinnan jälkeen 
kätköt löytyivät viimein.
Seuraava vaihe oli toiminnallinen rastikoulutus. 
Ensimmäiseen kohteeseen oli Jouni Naakka 
järjestänyt polttopuut sekä sahan ja kirveen. 
Niiden avulla  piti saada aikaan nuotio, jolla 
polttaa mahdollisimman nopeasti nuotion yli 
viritetty muovinaru poikki. Naakka oli kehitellyt 
myös viereiseen hiekkamonttuun käsikranaatin 
tarkkuusheittokisan. Anni Martikainen ja 
Laura Koivunen antoivat käsiteltäväksi polulle 
pyörtyneen miespotilaan ja Harri Miettinen 
johdatti kisailijat vielä ilmapistooliammuntaan. 
Tämän jälkeen purettiin telttaleiri, huollettiin ja 
armeijan kalusto luovutettiin takaisin.
    Sitten kaivettiin hartaasti odotettu rosvopaisti 
esiin. Itse lihamestari Ilkka Surakka oli 
tullut paikalle maistamaan paistia. Mies vain 
myhäili hattunsa alta. Ilmeisesti lopputulos 
oli onnistunut. Kurssin nurmekselainen 
johtaja Jorma Pihlainen päätti kurssin 
palkintojenjakoon ja loppupuheenvuoroon. 
Puolustusvoimien lippujuhlapäivän kunniaksi 
Hannu Martikainen kertoi vielä sotaväen uusista 
ylennyksistä ja annetuista arvomerkeistä sekä 
maallisesta kunniasta ja mammonasta, joka oli 
kohdannut eräitä onnellisia joukostamme.  
   Parhaat tulokset moniottelussa, johon 
kuuluivat savikiekko- ja ilmapistooliammunta 
sekä 10 käsikranaatin tarkkuusheitto: Ossi 
Martikainen ja Väinö Mononen (7 pist.), Jouni 
Kallinen (4 pist.) ja Raimo Tillonen (3 pist.).  
 
Teksti ja kuvat: Väinö Mononen

VETERAANIEN RANTAKALA JA 
SAUNAILTA KITEELLÄ
Kiteen Reserviupseerien ja 
Reserviläisten järjestämässä 
tapahtumassa oli väkeä 62 
henkeä, josta veteraaneja ja 
puolisoita lähes 50, loput 
reserviläisiä. Rantakalan 
keitteli Tuomo Leppänen ja se 
maistuikin kaikille viimeiseen 
tippaan asti. Tarjoiluun kuului 
myös sauna ja saunakahvit. 
Illan kustansi Kiteen Seudun 
Osuuspankki isäntänä pankin-
johtaja Raimo Liukku ja 
emäntänä palvelupäällikkö 
Kaija Hämäläinen.
Tilaisuuden alussa Kiteen 

Reserviläisten pj majuri Arvo 
Kinnari ja piirin palkitse-
mistoimikunnan jäsen ylil 
Tauno Tarkkonen luovuttivat 
Resupspiirin hopeiset ansiomi-
talit pankinjohtaja, ylil Raimo 
Liukulle ja kirkkoherra, 
ltn Sakari Takalalle ansi-
okkaasta toiminnasta hengel-
lisessä toimikunnassa. 
Arvo Kinnari totesi runsaan 
osanottajamäärän johtuneen 
tehostuneesta tiedotuksesta 
veteraaneille ja kuljetuspalve-
lusta.
Teksti: Reijo Kohonen 

VASTATALKOISSA 
NÄRSÄKKÄLÄN
VARTIOLLA
Kiteen reserviläiskerhojen pe-
rinteiset vastatalkoot, joissa 
väännettiin talven vastat vartion 
maankuuluun savusaunaan, pi-
dettiin heti juhannuksen jälkeen. 
13 miestä, joukossa todellisia 
alan mestareita, tekivät upeita 
vihtoja nopeaan tahtiin. Noin 
puolensataa kammihtaa (paria) 
odottavat vartion pakastimessa 
käyttäjiään. Palkkioksi vartion 
isäntänä toiminut varapäällikkö 
ylil Arto Pulkkinen tarjosi 
savusaunan löylyt ja pullakahvit.
Reijo Kohonen
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Teksti ja kuvat: Jarmo A. Tolvanen

Vireitä ja toimeliaita eläkepäiviään Polvijärven 
Hukkalassa viettävä puukkoseppä Urpo Leino-
nen on monitaitoinen reserviläisveli. Hän on 
yksi harvoista puukkosepistämme, joka nauttii 
kansainvälistäkin arvostusta. Erityisesti Rans-
kassa Leinosen puukontekotaidot ovat tulleet 
tunnetuksi erilaisten tilaisuuksien ja julkaisujen 
kautta. Urpo on avovaimonsa Leenan kanssa 
viettänyt jo kuutisen vuotta talvikuukausia 
kerrostaloasunnossaan Ranskan Nizzassa sekä Hel-
singissä, jossa hän teki pääasiallisen elämäntyönsä 
auton ratissa. Urpo Leinosella on kaksi tytärtä ja 
kaksi poikaa.
Veijo Urpo Antero Leinonen syntyi Joensuussa 
14.9.1936. Vanhemmat toimivat opettajina, äiti 
Liperin Leppilammella ja isä johtajaopettajana  
Kuusjärven Viuruniemessä. Opettajapariskunnalla 
oli kaksi poikaa ja kaksi tyttöä, Urpo oli kuopus. 
Hän kävi koulua Liperissä ja Polvijärvellä sekä 
neljä luokkaa Joensuun lyseota. Varusmiespalveluk-
sen Urpo suoritti Parolan Panssarirykmentissä 
1957-1958 kotiutuen alikersanttina. 

Puukkosepäksi
Urpo Leinonen sai innostuksen ja ensiopin 
puukontekoon Niittylahden Kansanopistossa. 
Nuori mies viihtyi luennoilla istumista paremmin 
puutyötunneilla sepän pajassa, Haikosen opissa. 
Rehtori Olli Tuominenkin joutui toteamaan, 
että Urposta oli tuleva käsityöntaitaja. Olikin 
aika suunnata Lahteen Kotiteollisuusopistoon 
puukon tekoa tosimielessä oppimaan. Helsinkiin 
siirtyminen antoi hyvän mahdollisuuden 
harjaannuttaa oppia puukonteossa. 

Auton ratissa
Urpo Leinonen ajoi Helsingin palolaitoksen 
ambulanssia kolmisen vuotta. Henkilökohtainen 
tragedia vaikutti ammatinvaihtoon. Taksin 
ratissa Urpo ehti olla 18 vuotta, jopa 28 
tunnin työvuorojakin tehden. Urpolle muistui 
erityisesti mieleen ministeritasoisten asiakkaiden 
kyyditsemiset, jotka eivät aina lisänneet 
kunnioitusta päättäjiimme. Silinterihatusta oli 
onneksi hyötyä myös taksinkuljettajalle, kun 
juopunut asiakas sai pahoinvointikohtauksen. 

Bussinkuljettajana Urpo toimi sekä liikennelai-
toksen että yksityisen palveluksessa viitisen vuotta.
Elämän varrella tuli kokeiltua myös lukuisia 
sivutöitä muun muassa ikkunanpesijänä, portsa-
rina, viinurina ja kokkina. Rattijuopon kuorma-
autokuskin aiheuttamasta kolarista johtuva vam-
mautuminen ja istumatyötä haittaava selkäsairaus 
johtivat ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen.

Eläkepäivät 
Muutto Helsingin hulinasta ruotsinkieliselle 
alueelle Tammisaareen 80-luvun puolivälissä oli 
vain välietappi. Polvijärven Hukkalasta löytyi 
rauhallinen kesänviettopaikka vuonna 1988. 
Kaupunkien kerrostaloasumisen vastakohtana se 
on antanut mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen. 
Idylliseen omakotitaloon Urpo on rakentanut 
lisätilaa ja tehnyt viihtyisän puutarhan. Metsästys ja 
pistooliammunta ovat jääneet. Koirankasvatuksesta 
kertovat lukuisat muistot ja naapurista usein 
vieraileva, haastattelijaakin tervehtimään tullut 
Nalle-koira. Monipuolinen lukuharrastus jatkuu. 
Käsityöt ja matkailu ovat muodostuneet 
elämäntavoiksi. Kuusikymmenluvulla Helsingistä 
lähtenyt innostus reserviläistoimintaan on 
säilynyt. Urpo on toiminut Polvijärven Reservin-
aliupseeriyhdistyksen hallituksessa kahdeksan 
vuotta.

Kädentaidot kunniaan
Eläkepäivinään Urpo ei ole jäänyt lepäämään 
laakereilleen. Taidokkaita puukkoja syntyy 50-
vuoden kokemuksella omassa pajassa. Yksityiset, 
liikelaitokset, rajavartiostot ja poliisit ovat saaneet 
toivomansa mallin mukaisia lahja- ja käyttöesineitä. 
Norjalaisen puukkomestarin oppia Urpo sai vielä 
90-luvun alussa. Vuodesta 2001 lähtien Urpo 
perehtyi happokäsiteltyjen nikkelidamastterien 
valmistukseen näyttävän teräkuvioinnin 
aikaansaamiseksi.
Urpon taideteoksia on ollut nähtävinä erilaisilla 
käsityömessuilla ja näyttelyissä. Puukonteossa 
Urpo on jakanut oppiaan nuorille erilaisilla 
kursseilla.  Kansalaisopistoissa muun muassa 
Polvijärvellä Urpo toimi puukontaontakurssien 
opettajana vuosina 1995-2005.  Toimintojen 

Panssarimiehestä puukkomestariksi

URPO LEINONEN EI VIETÄ TYLSÄÄ ELÄMÄÄ

yhdistyminen viime vuonna Joensuuhun nosti 
kurssimaksuja ja opetuskuluja siinä määrin, että 
Urpo pani pisteen tälle toiminnalle! Käsityötaidon 
arvostaminen suurten alueellisten kokonaisuuksien 
näkökulmasta ei ole aina toivotunlainen. Puukkosepän 
huolenaiheena on puukonteon perinteen hiipuminen. 
Osaajia ei ole enää kuin muutamia eikä uusista saada 
kuin vuosien opilla ammattimaisia puukkoseppiä. 

Maanpuolustus kuuluu kaikille
Reserviläistoiminnasta Urpolla on vankat käsi-
tykset. Liiton sääntömuutos vuonna 1995 ja mie-
histön ottaminen mukaan varsinaisiksi jäseniksi 
ei hänen mielestään vähentänyt toiminnan aatteel-
lisuutta. Sotilasarvoja tärkeämpi on halu tehdä 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Vaikeutena 
reserviläistoiminnassa Urpo näkee nuorten saamisen 
aktiivijäseniksi ja vastuunkantajiksi. Urpo heittääkin 
suoraan tyyliinsä; missä nuoret luuraavat?  Kaikkien 
kansalaisten pitäisi antaa arvo ja aikaa vapaan isän-
maan hyväksi. Aikuisetkin selittelevät kiireitään 
esteeksi vapaaehtoistyöhön, mutta aikaa riittää kyllä 
tietokoneille, ei ihmisille.

Elämää ja ystävyyttä
Urpo Leinonen tunnetaan rehtinä, mutta teräväsanai-
sena, kantaaottavana oman tiensä kulkijana. 
Parituntisen keskustelumme lopussa löysin isän-
maallisesti ajattelevasta, ikäistään huomattavasti 
nuoremmanoloisesta, monia koviakin elämänvaiheita 
kokeneesta miehestä myös runsaasti herkkyyttä ja 
humanistisuutta.
Jätän yhteisestä sopimuksesta kertomatta Urpon 
elämänkoulun traagisimmat vaiheet ja niiden muis-
ton vaalimisen. Kaiholla reserviläisveli muistelee 
uskollisia ystäviään, joista Nizzassa isäntänsä omai-
suuden ja mahdollisesti myös hengen ryöstäjiltä pe-
lastanut Jesse-koira on saanut arvoisensa monumentin 
kotirappusten edessä. Valurautaisen näköispatsaan 
veisti raahelainen taiteilija Matti Lepistö v. 1995.
Ystäväni Urpo Leinosen elämäntarina jää mieleeni. 
Antoisan tapaamiseni huipennus oli päästä seuraa-
maan mestarin puukontaontaa ja tutustumaan puukko-
kokoelmaan, josta saan lahjaksi yhden. Mukanani 
vien myös pronssisella susikoiran päällä varustetun 
upeateräisen puukon. Kannan sitä eräretkillä ainoana 
muistona elämäni uskollisimmasta koiraystävästäni 
Jeristä.

 
Sain ainutlaatuisen tilaisuuden seurata puukontaon-
taa puukkosepän omassa pajassa. Itse tekemäänsä 
ahjoon mestari loihti hetkessä jopa 1300 asteisen 
kuumuuden, joka onkin välttämätön raudan sula-
miselle ja sen käsittelylle. Oranssin väriseksi yllät-
tävän nopeasti pehmenneen rauta-aihion seppä 
siirtää pihdeillä alasimelle käsiteltäväksi. Jokaisen 
pajavasan isku on harkittu. Terä ja sen varsi saavat 
oikeat muodot alle 10 minuutissa. 
  Terän karkaisu tapahtuu 850 asteen kuumuudessa, 
josta taos laitetaan hetkeksi öljyastiaan. Karkaisu 
on vaativa toimenpide, joka onnistuu vain vuosien 
kokemuksella. Raudan kanssa on oltava Sinut, jol-
loin takeet eli taokset onnistuvat. Niistä voi tulla 
susia jopa 60 - 70 prosenttisella varmuudella ellei 
tiedä raudan koostumusta, kertoo puukkomestari 
Leinonen. 
  Seuraa terän hiominen. Taos kuumennetaan. 
Puukon hela viilataan tarkasti. Teollisella teroitus-
koneella suoritettava puukon teroitus vaatii 
myös suurta ammattitaitoa. Terän hiominen ja 
kiillotus tapahtuu porakoneeseen kiinnitettyjen 
erikoislaikkojen avulla. Kierteiden hiominen on 
tarkkaa puuhaa. Lopuksi terä puhdistetaan tinnerillä.
  Puukon pään (puukkoseppä ei käytä kahva-sanaa) 
valinta on sovittava kokonaisuuteen ja se vuollaan 
esimerkiksi loimukoivusta, pihlajasta tai omena- 
ja aprikoosipuusta. Kaunein puukon pää syntyy 
oliivipuusta, jota käytetään myös muiden koriste-
esineiden tekemiseen. Jopa 2000 vuoden ikäisiä 
oliivipuita kasvaa erityisesti Pohjois-Ranskassa. 
Puukkomestari Leinosen puukkokokoelman 
harvinaisuuksiin kuuluu puukko, jonka “kahva“ on 
tehty karhun värttinäluusta. Puukon terän yleensä 
lepästä vuoltu suoja eli lesta (suutarin käyttää lestiä) 
antaa nahkaan ommellulle tupelle sen muodon.  

Valmiita puukkoja kelpaa ihastella.

Nämä puukot sain mukaani. Puukkomestarin 
takana Jesse-koiran näköispatsas.

Urpo Leinonen on tehnyt puukkoja vuodesta 1957.

Terän hiominen on tarkkuutta ja taitoa vaativaa.

Raudan kesyttäjä
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Polkupyörin tapahtunut soti-
las- ja maastotaitokilpailu, 
Pyymäen Pyräys, poljettiin 
Pohjois-Karjalassa viidettä 
kertaa 20.-21. toukokuuta 
kolean kosteissa olosuhteissa. 
Jotoksen tavoitteena oli testata 
partioiden kykyä menestyä 
sotilaan taitoja mittaavissa 
tehtävissä ja laajentaa yksilö-
tason osaamista. Siksipä vii-
konlopun ohjelmasisältö oli 
laadittu mahdollisimman mo-
nipuoliseksi. Jotos oli MPK ry:
n sotilaallinen kurssi ja keräsi 
14 täyttä partiota eri puolilta 
Suomea, aina Helsinkiä myö-
ten. Olipa joukossa kaksi nais-
partiotakin - Sisu ja Naakat, 
jotka näyttivät yllättäen mallia 
sijoittumalla lopputuloksissa 
aivan kärkeen. 

Tapahtuma polkaistiin käyntiin 
Pohjois-Karjalan Prikaatissa 
Kontiorannassa lauantaina 
20.5. aamulla varusteiden vas-
taanottamisella. 
  Jotokseen osallistuneista muo-
dostettiin kolmen henkilön parti-
oita, jotka kisailivat keskenään 
jaettavista pisteistä. Kukin 
partio eteni omaa vauhtiaan ja 
kelloa vastaan kisattiin vain 
muutamilla toimintakohteilla. 
Jotoksen reitti erittäin vaativassa 
maastossa oli tänä vuonna noin 
50 km. Siihen sisältyi lauantain 
10 tehtävärastia ja sunnuntain 
5 tehtävärastia (10 pistettä/
rasti). Pääreitin läheisyyteen oli 

Hieman alle parikymmentä 
tarkkasilmäistä reserviläis-
tä kerääntyi 10. kesäkuuta 
Rääkkylän ampumaradalla 
järjestettyyn Maanpuolustus-
koulutus ry:n vapaaehtoiseen 
ammuntapäivään, jota suosi 
suorastaan helteinen sää. 
  Kapteeni evp Teuvo Nousiainen 
sekä Rääkkylän reserviläisten 
ase- ja ampumaupseeri Ka-
ri Ilvonen esittelivät asian-
tuntijoina eri kivääri- ja puoliau-
tomaattiaseiden tekniikkaa ja 
opastivat niiden käsittelyä. 
Etenkin Nousiaisen kouluttama 
taistelijapareittain tapahtunut 
ammunnan tekniikkaharjoittelu 
oli porukalle jotakin aivan 
uutta ja ennen kuulumatonta. 
Opetus tehosi, sillä osumakasat 
alkoivat itse kullakin puristua 
muottiin. Välillä henkäistiin 
ja siirryttiin nuotiokahveille ja 
makkaranpaistoon. 
  Sitten täräyteltiin pystykorvilla 
makuuammuntana kilpasarjat 
sadalta metriltä. Niin se vaan on, 
että harjoitus tekee mestarin. Sitä 
osoitti ainakin keskimääräinen 
tulostaso, joka näytti useimman 

Karjalan Poikien Kilta juhli 
50-vuotistaivaltaan tiistaina 
12.9. Juhlaa vietettiin Karja-
lantalolla Joensuussa.
Killan puheenjohtaja Ilpo 
Pohjola totesi avaussanoissaan 
Pohjois-Karjalan Killan olevan 
organisaationa ainutlaatuinen 
Suomessa.
- Missään muualla Suomessa 
ei maanpuolustusjärjestöt 
ole näin suuressa yhteisym-
märryksessä kokoontuneet 
yhden lipun alle.  Killallamme 
on tällä hetkellä 34 jäsen-
järjestöä.
 - Kilta sai alkunsa päivälleen 
50 vuotta sitten tässä talossa. Se 
perustettiin maanpuolustusväen 
yhteistyöelimeksi Pohjois-
Karjalassa. Sekä Karjalan 
Poikien Killan, että jäsenjär-
jestöjemme toiminta on 
vilkasta ja monipuolista. 
Karjalan Poikien Killan 
virallinen järjestäytyminen 
toteutettiin 1988. Sitä ennen 
se toimi rekisteröimättömänä 
yhdistyksenä yli 30 vuotta. 
Karjalan Poikien Killan oman 
lippu vihittiin käyttöön 1992.

Euroviisujen 
siivittämänä 
poljettiin

VIIDES 
PYYMÄEN 
PYRÄYS

Voittamaton joensuulainen reserviupseeripartio Jopet ylhäältä 
alaspäin eli Antti Eteläpää, Harri Norismaa ja Jaakko 
Leppänen. 

asetettu 8 kiintorastia, joista oli 
mahdollisuus kerätä lisäpisteitä 
varsinaisten tehtävärastien li-
säksi. 
  Järjestelyistä vastasivat Kon-
tiolahden ja Enon Reserviupseerit 
ry ja Reserviläiset ry yhdessä 
Pielisjoen paikallisosaston, 
Maanpuolustuskoulutus ry:n 
ja Pohjois-Karjalan Prikaatin 
kanssa. Harjoituksen johtajana 
toimi Jorma Kinnunen, huol-
topäällikkönä Juha Rytkönen, 
turvapäällikkönä Jarkko Riiko-
nen ja lääkärinä Antti Niemi.
Tulokset:
1. Jopet: Antti Eteläpää, Harri 

Norismaa, Jaakko Leppänen 
(79,0 p.), 2. Pielisen Rutistus: 
Maija Tero, Lasse Turunen, 
Pekka Jääskeläinen (74,5 p.), 
3. Sisu Partio: Terhi Kiiskinen, 
Sini Suhonen, Niina Eränen 
(73,0 p.), 4. Naakat (72,0 p.), 5. 
Pärnä (71,0 p.), 6. Jantteri (70,5 
p.), 7. Pyhäselän Reserviläiset 2 
(69,0 p.), 8. Talu Team (67,5 p.), 
9. Niemen Savut (66,0 p.), 10. 
Pyhäselän Reserviläiset 1 (62,0 
p.), 11. Team Hajuton (57,5 p.), 
12. Kova Tatula (57,0 p.), 13. 
Pyymäki (56,0 p.) ja 14. Unus 
Actus (46,5 p.)
Teksti ja kuva: Väinö Mononen

Karjalan Poikien 
Kilta 50 vuotta

Ilpo Pohjolan mukaan Karjalan 
Poikien Kilta on ollut aktiivinen 
keskustelija ja yhteiskunnallinen 
vaikuttaja Pohjois-Karjalassa. 
Sen roolina on ollut keskustelun 
herättäjä ja paikallisten olo-
suhteiden puolesta puhuja. Ehkä 
suurimman julkisuuden ovat 
saaneet operaatiot Karjalan 
Sotilassoittokunnan säilyt-
tämiseksi sekä yleisöpaneeli 
Pohjois-Karjalan Sotilasläänin 
ja Pohjois-Karjalan Prikaatin  
tulevaisuudesta vuoden 2004 
hallituksen puolustuspoliittisessa 
selonteossa.
-  Samalla kun vaalimme 
juhlassamme vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön perinteitä 
luomme edellytyksiä huomis-
päivän toiminnalle. Karjalaisen 
Kulttuurin Edistämissäätiö sekä 
Karjalan Poikien Kilta ovat 
sopineet maanpuolustusrahaston 
perustamisesta. Tähän Olli 
Tiaisen maanpuolustusrahastoon 
on Säätiö sijoittanut merkittävän 
peruspääoman. 
Karjalan Poikien Kilta lahjoitti 
50-vuotisjuhliensa kunniaksi Olli 
Tiaisen maanpuolustusrahastoon 
10.000 euroa. Ilpo Pohjolan 
mukaan Säätiön ja Killan 
aloittama varojen keskittäminen 
koituu tulevaisuudessa maanpuo-
lustusjärjestöjen hyödyksi ja 
varmistaa myös taloudelliset 
edellytykset niiden toiminnan 
kehittämiseksi. 
Puolustusministeriön kanslia-
päällikkö Kari Rimpi arvioi 
juhlapuheessaan, että Suomen 
puolustuspolitiikka on tulossa 
tiensä päähän. Puolustusbudjetin 
jatkuvat leikkaukset merkitsevät 
uhkaa maamme uskottavalle 
puolustukselle.
Rimpin mukaan puolustusvoi-
mien suorituskyvyn säilyttä-
minen edellyttää tietoa siitä 
mihin Suomi on valmis jatkossa 
sitoutumaan.
- Turvallisuus- ja puolustuspo-
liittinen selonteko määrittää 
Suomen kansainvälisen yhteis-
toiminnan suunnaksi Naton.
Maanpuolustuksemme 
selkärankana tulee kuitenkin 
jatkossakin olemaan yleinen 
asevelvollisuus ja koko maan 
puolustaminen. Yleinen ase-
velvollisuus on edelleen talou-
dellisesti järkevin vaihtoehto. 
Suomen sodanajan joukkojen 
vahvuus pienenee 350000 hen-
kilöön, Rimpi totesi.
Juhlan edellä ilmestynyt 
Karjalan Poikien Killan  
historiikki kertoo Killan 
vaiheista ja sen merkityksestä 
maakunnallemme. Sen ovat 
kirjoittaneet Pekka Ripatti ja 
Killan kunniapuheenjohtaja 
Harri Hentunen. Historiikista 
ja Karjalan Poikien Killasta 
kerrotaan laajemmin joulukuun 
numerossamme.

 
Puolustusministeriön kansliapäällikkö Kari Rimpi puhumassa 
kiltajuhlassa.

Karjalan sotilassoittokunta avasi Killan 50-vuotisjuhlan

Kiltapuheenjohtajat (oikealta)  Jaakko Laukkanen, Ilpo 
Pohjola ja Pekka K. Vatanen.

kohdalla olevan nousuvoittoinen 
mitä useamman sarjan oli 
ampunut. 
 Tilanteenmukaista aseenhal-
lintaa testattiin joukkuekil-
pailussa, joka tapahtui Ukko-
Pekoilla pystyammuntana 
taulutelineisiin sidottuihin il-
mapalloihin. Puuskittainen tuuli 
pyöritti palloja, niinpä osumia 
jouduttiin hakemaan välillä 
takavallista. 
   Eniten mielenkiintoa herättivät 
varmaankin mukana olleet 
Yhdysvaltain ja Venäjän jal-
kaväkijoukkojen nykyiset sar-
jatuliaseet. Häijynnäköisiä 
vehkeitä, joilla ”parannetaan 
maailmaa” ja tehdään päivittäin 
rumaa jälkeä eri puolilla maa-
palloa. 
  Kurssin johtajana toimi 
Rääkkylän Reserviläiset ry:
n puheenjohtaja Harri Ran-
tametsä. Patruunoita paloi 
päivän aikana useita satoja ja 
olkapäät arkoina suunnattiin 
lopulta kesälaitumille.

Teksti Väinö Mononen
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Kaakkois-Suomen 
rajavartiosto ja Raja- ja 
merivartiokoulu järjestivät 
sotilaiden suunnistuksen 
SM-kilpailut Imatralla 
5. – 8.9.2006. Lajeina 
olivat henkilökohtainen ja 
partiokilpailu. 
Partiokilpailu käytiin alueel-
la, jonka kautta myös sodan 
ajan kaukopartiomiehet 
siirtyivät tehtäviinsä. 
Kilpailupartion tehtäviin 
kuului mm. yö- ja päiväsuun-
nistus, ammunta ja käsi-
kranaatin heitto. B-sarjan 
voittajajoukkueen Pohjois-
Karjalan nelihenkiseen 
partioon kuuluivat kapteeni 
Jaakko Leppänen, vänrikki 
Hannu Airila, ylikersantti 
Petri-Mikael Vainio ja 
kersantti Olli-Jussi Korpinen.
   Rajavartiolaitoksen 
päällikkö, vara-amiraali 
Jaakko Smolander totesi 
avauspuheessaan kilpailua 
käytävän alueella, jota 
lähempänä valtakunnan rajaa 
tuskin koskaan on tätä ennen 
suunnistettu kilpaa. – 
Kilpailualueella saatte myös 
kulkea perinteikkäitä polkuja, 
sillä alue on yksi niistä, jolta 
sodan ajan kaukopartiomiehet 
lähtivät aikanaan vaativiin 
tehtäviinsä. Partiokilpailu 
on siis palannut juurilleen. 
Kannustan teitä tarkkaan kar-
tanlukuun ja reitinvalintaan 
paitsi hyvän suorituksen 
vuoksi myös siksi, että 
jokainen kilpailija pysyy 

Suomen Reserviupseeriliiton 
(RUL) puheenjohtaja Tapio 
Peltomäki pelkää puolustus-
kykymme romahtavan jos puolus-
tusmäärärahoihin ei lähivuosina 
saada merkittävää tasokorotusta. 
Lisärahoituksen huonoimpana 
vaihtoehtona on nykyisen yleiseen 
asevelvollisuuteen ja koko maan 
puolustamiseen perustuvan 
puolustusjärjestelmämme alasajo. 
Peltomäki puhui Mikkelin 
Reservinupseerien 75 -vuotis-
juhlassa Mikkelissä. 
   Maamme puolustusvoimien 
päätehtäviksi on mm. Puolus-
tusministeriön kesällä julkista-
massa strategiapaperissa nimetty 
kolme tehtävää: Suomen sotilaal-
linen puolustaminen, yhteiskunnan 
ja muiden viranomaisten 
tukeminen sekä kansainväliset 
tehtävät. Nämä tehtävät tullevat 
kirjatuiksi ihan lakiin saakka. 
   Peltomäen mukaan sotilaallinen 
puolustus on näistä kolmesta 
ehdottomasti tärkein. 
- Suomella tulee säilyä uskottava 
suorituskyky ehkäistä ennalta ja 
tarvittaessa torjua maahamme 
kohdistuvia sotilaallisia uhkia. 
Uskottavaa suorituskykyä arvioivat 
ennen kaikkea maatamme 
ulkopuolelta tarkastelevat tahot.
- Omaa maataan puolustavan 
kannalta puolustuskyky koostuu 
niin välineistä eli sotamateriaalista 
ja johtamisjärjestelmistä, taidosta 
käyttää niitä kuhunkin tilanteeseen 
soveltuvalla tavalla kuin tahdosta 
tehdä tuo kaikki.  
 
Ruotsin tie 
Tapio Peltomäen mukaan Ruotsin 

RUL:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki Mikkelissä:

Puolustuskykymme 
voi romahtaa ilman 
lisärahoitusta

tie ei voi olla Suomen tie. 
- Eräissä Euroopan maissa on 
lähdetty siitä, että perinteistä koko 
maan kattavaa aluepuolustusta 
ei enää tarvita. Ajetaan 
kenttäarmeija ja sen tarvitsema 
kalusto huomattavasti nykyistä 
pienemmäksi. Riittäisi siis, kun 
ylläpidetään hyvin koulutettua, 
tehokkaasti aseistettua ja 
liikkuvaa entistä selvästi 
pienempää armeijaa. Tämä 
vaihtoehtohan tarkoittaisi siis sitä, 
että tositilanteen tullen jätettäisiin 
jotkut osat Suomea puolustamatta 
ja ne luovutettaisiin taistelutta 
maatamme uhkaavalle taholle. 
- Enpä usko, että poliittiseen 
selontekopaperiin koskaan tullaan 
kirjaamaan tällaista. Myöskään 
länsinaapurimme Ruotsin ratkaisu 
keskittyä lähinnä kansainvälisiin 
tehtäviin, kun ulkoista uhkaa ei 
juuri nyt koeta olevan, tuntuu 
kovin sinisilmäiseltä eikä siksi 
meille sopivalta. 
 - Näin ollen paras ratkaisu 
olisi puolustusmäärärahojen 
tasokorotus. Tässä poliittisessa 
ilmastossa puolustusbudjetin 
tuntuva kasvattaminen ei vain 
taida olla realistinen vaihtoehto. 
Onko maamme ottamassa selvän 
turvallisuusriskin, kun nyt 
elämme tehtävien ja resurssien 
epätasapainossa. Onko tehtäviä 
liikaa, jollei resursseja kerran ole 
riittävästi, Peltomäki kysyi?

Huom.
Toimituksemme tekemä referaatti 
Tapio Peltomäen puheesta.
 

Partiosuunnistuksen SM-kilpailun B-sarjassa 
P-Karjalan reserviläispiiri paras

varmasti valtakunnanrajan 
Suomen puoleisella alueella.
   Kilpailun valvojan mukaan 
partiokilpailu tarjoaa 
monipuolisen otannan Etelä-
Karjalan maastotyypeistä. 
Käytössä on hyväpohjaista 
suppakangasta ja vastineena 
mäkialueita aina 70 metrin 

korkeuserolla.

Partiosuunnistuksen 
tuloksia:
B-sarja:
1.) Pohjois-Karjalan 
reserviläispiiri 1, tulos 
3:32:27 (kapt Jaakko 
Leppänen, vänr Hannu Airila, 

ylik Petri-Mikael Vainio ja 
kers Olli-Jussi Korpinen) 
… 12.) Pohjois-Karjalan 
Prikaati 3, tulos 4:33: 09 (ylil 
Pertti Kettunen, insltn Pekka 
Kuokka, alik Aleksi Inkinen, 
jääk Jukka pöyhönen) …14.)  
Pohjois-Karjalan Prikaati 
2, ( ltn Heikki Rossinen, 

Partio Penttilän miehiä sota-aikana par-
tiosuunnistuksen maisemissa.

Kartan tutkintaa yösuunnistusosuudella. 

vänr Timo Varis opp Simo 
Turunen opp Kalle Manninen) 
…17.) Pohjois-Karjalan 
reserviläispiiri 2, (ltn Tero 
Kosunen, jääk Mikko Auvinen, 
alik Tuukka Miettinen, alik 
Lauri Kontkanen.
R.T.

14. Divisioonan 
Perinneyhdistykselle 
alaosasto Lieksaan
14. Divisioonan Perinneyhdistys ry:n Lieksan 
alaosaston perustamiskokous pidettiin 
18.4.2006. Tilaisuuden aluksi Juhani Ryynänen 
selosti perinneyhdistyksen perustamis- ja 
rekisteröimisvaiheita sekä sääntöjen tärkeimpiä 
tavoitteita ja toimintatapoja. Ryynäsen mukaan 
14. Divisioonan perinneyhdistys on rekisteröitynyt 
8.2. 2005. Lieksan alaosaston tärkeimpiä tehtäviä 
tulevat olemaan vuoden 2007 kevättalven 
Perinneyhdistyksen vuosikokouksen ja syksyllä 
1.-2.9. pidettävän Rukajärven suunnan Veteraani- ja 
perinnepäivien järjestelyt.
  Kokous valitsi Perinneyhdistyksen Lieksan alaosas-
ton puheenjohtajaksi opettaja Juhani Ryynäsen, 
varapuheenjohtajaksi ja perinnepäivien vastaavaksi 
ylirajavartija evp. Juho Pehkosen sekä sihteeriksi 

tilanhoitaja, reservin kapteeni Matti Komulaisen.
Alaosaston muiksi jäseniksi tulivat valituiksi 
kouluttaja reservin kapteeni Pasi Karonen, kapteeni 
evp Tauno Oksasen, kapteeni evp Kari Pippola ja 
ylirajavartija evp Aimo Saarelainen.
   Kokouksessa keskusteltiin osaston tulevista 
toimenpiteistä. Sen mukaan otetaan yhteyttä 
tuleviin yhteistyötahoihin ja pyydetään heiltä 
yhdyshenkilöitä. Alaosasto on jo aloittanut 
Rukajärven suunnan veteraani- ja perinnepäivien 
järjestelyt Lieksassa. Kokouksessa todettiin myös 
alaosaston sihteerin Matti Komulaisen kuuluvan 
14. Divisioonan Perinneyhdistyksen hallitukseen 
toimien samalla yhdyshenkilönä hallituksen ja 
Lieksan alaosaston välillä.
Teksti ja kuva: Raine Turunen

Lieksan alaosasto kokouksessaan
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KURSSEJA 
Ilmoittautuminen
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

Sotilaallinen koulutus
2.-4.2.	 	 Umpihanki-jotos	 Sotinpuro	
17.-18.2		 Lähitaistelu	 Kontioranta	

Maaliskuu	 Karttaharjoitus	 Kitee	 	

Maalis-toukokuu	 Perinnekivääri-	 Kitee-
	 	 kurssi	 	 Kontioranta
16.-17.3.		 Pimeätaistelu	 Kontioranta	
24.-25.3.		 Talvisissitaidot	 Lieksa	 	

28.-29.4.		 Asutuskeskus-
	 	 taistelu	 	 Kontioranta	

4.-5.5.	 	 PKM-kone-
	 	 kiväärikurssi	 Kontioranta	
19.-20.5.		 Pyymäen	Pyräys,
	 	 pp-jotos	 	 Kontioranta	
25.-26.5.		 Tiedustelukurssi	
	 	 (jatko)	 	 Kontioranta	
26.-27.5.		 Reserviläisjotos	 Juuka	 	

Kesäkuu		 Taistelijan	
	 	 kertauskurssi	 Kontioranta	

4.8.	 	 Tst-kentän	
	 	 ensiapu	 	 Kontioranta	

Elo-	lokakuu	 Kenttäkelpoi-
	 	 suuskoe		 Kontioranta	
	 	 -	maakuntajoukon	kurssi
Elokuu	 	 Ammuntakurssi	 Rääkkylä	
11.8.	 	 Mainarin	Melonta	Outokumpu	 	

1.-2.9.	 	 Tiedustelukurssi	 Nurmes	
15.-16.9.		 Tarkka-ampuja-
	 	 kurssi	 	 Kontioranta	 	

ja	6.-7.10.	 	 	 Sotinpuro
22.9.	 	 Paloaukean	
	 	 Patikka	 	 Ylämylly	
Syys-lokakuu	 Rajajotos	 Värtsilä	 						
30.9.	 	 Reserviläispäivä	 Kontioranta	
	 	 -	kenttäkelpoisuusammunnat	
																																								

Johtamis- ja kouluttajakoulutus 
15.9.	 	 Respiirien	
	 	 johtamiskurssi	 Kontioranta	
29.-30.9.		 Ammunnan-
	 	 johtajakurssi	 Kontioranta

Lokakuu	(2	pv)	 Johtamisen	
	 	 peruskurssi	 Joensuu	

Marraskuu	(2	pv)	 Kurssinjohtajien	
	 	 koulutus		 Joensuu		
Marraskuu	(2	pv)	 Kouluttamisen	
	 	 peruskurssi	 Kontioranta

Lisäksi yli 30 turva- ja varautumiskoulutuksen kurssia, 
jotka sopivat kaikille 15 vuotta täyttäneille.

	

Vuoden 2007 kurssit, 
harjoitukset ja jotokset
- ota talteen ja ilmoittaudu www.mpkry.fi

Itäisen maanpuolustusalueen 
ja Päällystöliiton ampuma-
mestaruuskilpailut ammuttiin 
Kontiorannassa ja Onttolassa 
24.-25.8.2006.Mestaruudet 
ratkaistiin rynnäkkökivääri, 
kivääri- ja pistoolilajeissa. 
Kuumina niminä mestaruuksia 
tavoitteli muun muassa MM-
kisoissa Zagrebissa Suomea 
edustaneet Kari Pennanen ja 
Helena Juppala. Paikallista 
väriä kilpailuihin toivat Tapio 
Säynevirta ja Kalle Leskinen. 
Ensimmäisen kisapäivä-
nä varusmiesten rynnäk-
kökiväärin 6+6+6 
laukausta mestaruudet 
sekä yksilökilpailussa 
että joukkuekilpailussa 
jäivät Pohjois-Karjalaan. 
Rynnäkkökivääriammunnan 
6+6+6 mestaruuden 
voitti Pohjois-Karjalan 
Rajavartioston rajajääkäri 
Jukka Susi. Toiselle ja 
kolmannelle sijalle sijoittuivat 
Pohjois-Karjalan Prikaatin 
alikersantit Juuso Purhonen ja 
Aki Parviainen. Neljännelle 
sijalle ampui Pohjois-Karjalan 
Rajavartioston rajajääkäri Petri 
Toivanen. 
Varusmiesten rynnäkkö-
kiväärin 6+6+6 laukausta 
joukkuemestaruuden 
voitti Pohjois-Karjalan 
Prikaati joukkueella Juuso 
Purhonen, Aki Parviainen 
ja Anna Tikkanen. Toiseksi 
tuli Karjalan Prikaati ja 
kolmanneksi Pohjois-Karjalan 
Rajavartiosto. 

Reserviläisliiton jäsenkasvu 
jatkuu jo kymmenettä vuotta. 
Taustalla on vuoden 1995 
lopulla käyttöön otettu avoin 
jäsenyyslinja, joka on tuonut 
liittoon runsaasti reservin 
miehistöä sekä armeijaa 
käymättömiä naisia. Vajaa 2/3 
liiton jäsenistä on edelleen 
aliupseereita.
  Kuluvan vuoden jäsenkasvu 
liikkuu 2,5 prosentin 
tuntumassa. Vahvinta jäsen-
kasvu on perinteiseen 
tapaan Pirkanmaalla ja 
Pohjois-Pohjanmaalla, joissa 
päästäneen yli viiden prosentin 
kasvuun. Myös Kainuussa, 
Keski-Pohjanmaalla ja 
Varsinais-Suomessa liikutaan 

Reserviläisliiton uutena 
järjestösihteerinä on 5.8. 2006 
aloittanut Suvi Tuomanen. 
43-vuotias Suvi Tuomanen 
on koulutukseltaan metsä-
talousinsinööri ja hänellä on 
laaja kokemus järjestöalan 
tehtävistä. Viimeksi hän on 
ollut Turveteollisuusliitto ry:n 
palveluksessa.
   Järjestösihteeri Suvi 
Tuomasen vastuulla on 

Itäisen maan-
puolustusalueen 
ja Päällystöliiton 
ampuma-
mestaruus-
kilpailut 
Pohjois-Karjalan 
Prikaatissa

Reserviläisliiton jäsenkasvu jatkuu
yli neljän prosentin lukemissa.
  Reserviläisliittoon kuuluu 
18 maakunnallista piiriä, 
joista valtaosassa jäsenkasvu 
on tällä hetkellä positiivista. 
Jäsenmäärä näyttää tänä 
vuonna laskevan vain 
Satakunnan ja Suur-Savon 
piireissä. Kymenlaakso ja 
Pohjois-Karjala päätynevät 
nollakasvuun.
Reserviläisliiton jäsenmäärä 
on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana kasvanut noin 
viidenneksen. 
  Noin 33.000 jäsenestä pari 
tuhatta on naisia. Heistä 
valtaosa ei ole suorittanut 
naisten vapaaehtoista 
varusmiespalvelusta.

Suvi Tuomanen Reserviläisliiton
järjestösihteeriksi

alkuvaiheessa lähinnä 
Reserviläisliiton erilaisten 
tapahtumien ja tilaisuuksien 
järjestäminen sekä liiton 
erilaisten painotuotteiden 
sekä julkaisujen tuottaminen. 
Järjestösihteerin tavoittaa 
arkisin klo 8-16 numerosta 
(09) 4056 2042 / 0400 930 625 
tai sähköpostilla osoitteesta 
jarjesto@reservilaisliitto.fi. 

PIENOISPISTOOLI 30 + 30 ls
Y 60: Jyrki Varis (JoeRes) 556, Juha Komi (JoeRes) 553, Yrjö 
Tiilikainen (KontRes) 531, Esko Koikkalainen (LipRU) 520, Reino 
Niemi (IlomRes) 501, Teuvo Kiiski (IlomRes) 484, Eero Jako (JoeRes) 
460, Matti Väkevä (JoeRU) 417
Y 50: Pekka Ratilainen (KontRes) 552, Matti Kauppinen (JoeRU) 547, 
Jorma Takkunen (KontRes) 505, Markku Vartiainen (JoeRU) 359
Y: Jouni Koukkari (NurmRes) 575, heikki Makkonen (JuuRes) 563, 
Seppo Asikainen (NurmRes) 548, Heikki Penttinen (KontRes) 541, 
Tuomo Silvast (JoeRU) 484, Juha Kontkanen (KontRes) 464, Mikko 
Väkevä (JoeRU) 370

KontRes 1624, JoeRU 1448, JoeRes 1569

PISTOOLI PIKA-AMMUNTA 3 X 20 ls
Y 60: Jyrki Varis (JoeRes) 546, Juha Komi (JoeRes) 545, Yrjö Tiilikainen 
(KontRes) 529, Esko Koikkalainen (LipRU) 524, Teuvo Kiiski (IlomRes) 
518, Reino Niemi (IlomRes) 483, Matti Väkevä (JoeRU) 367
Y50: Matti Kauppinen (JoeRU) 532, Markku Vartiainen (KontRes) 503, 
Pekka Ratilainen (JoeRU) 488, Jorma Takkunen (KontRes) 462
Y: Jouni Koukkari (NurmRes) 562, Heikki Makkonen (JuuRes) 553, 
Seppo Asikainen (NurmRes) 551, Heikki Penttinen (KontRes) 505, 
Tuomo Silvast (JoeRU) 478,  Juha Kontkanen (KontRes) 454, Mikko 
Väkevä (JoeRU) 447

KontRes 1537, JoeRU 1498

ISOPISTOOLI 30 + 30 ls
Y 60: Juha Komi (JoeRes) 540, Yrjö Tiilikainen (KontRes) 535, Jyrki 
Varis (JoeRes) 529, Teuvo Kiiski (IlomRes) 506, Esko Koikkalainen 
(LipRU) 493, Reino Niemi (IlomRes) 476, Raine Liikanen (JoeRes) 
468
Y 50: Pekka Ratilainen (KontRes) 535, Matti Kauppinen (JoeRU) 519, 
Markku Vartiainen (JoeRU) 487, Jorma Takkunen (KontRes) 458
Y: Jouni Koukkari (NurmRes) 553, Heikki Makkonen (JuuRes) 545, 
Seppo Asikainen (NurmRes) 541, Juha Kontkanen (KontRes) 429

JoeRes 1537, KontRes 1528

SOTILASPISTOOLI 20 + 20 ls
Y; Pekka Nupponen (PyhäsRes) 302, Pasi Alm (PyhäsRes) 305, Mikael 
Hartikainen (PyhäsRes) 244, Mika Matikainen (KitRes) 247, Marko 
Malmisto (PyhäsRes) 237, Heikki Makkonen (JuuRes) 292
Y 50: Pekka Ratilainen (KontRes) 158, Matti Kauppinen (JoeRU) 319,  
Markku Vartiainen (JoeRU) 192, Kari Ilvonen (RääkRes) 231
Y 60: Jyrki Varis  (JoeRes) 236, Raine Liikanen (JoeRes) 192
PyhäsRes 844

PIENOISKIVÄÄRI 60 ls makuu
Y: Jukka Martikainen (LieRes) 565,
Y 50: Martti Pesonen (JoeRes) 547, Heikki Rantanen (JoeRU) 535
Y 60: Eino Mäkinen (JoeRes) 578, Martti Lehtiö (JoeRes) 576, Veikko 
Tuokko (JoeRes) 568, Rauno Väisänen (LipRes) 508

PIENOISKIVÄÄRI 3 x 20 ls
Y: Jukka Martikainen (LieRes) 511
Y 50: Martti Pesonen (JoeRes) 472, Heikki Rantanen (JoeRU) 450
Y 60: Veikko Tuokko (JoeRes) 538, Martti Lehtiö (JoeRes) 529, Eino 
Mäkinen (JoeRes) 522

Kenttäammunta 10 + 10 ls reikätähtäin
Y: Jukka Martikainen (PyhäsRes) 129
Y 50: Martti Pesonen (JoeRes) 95
Y 60: Martti Lehtiö (JoeRes) 171, Jyrki Varis (JoeRes) 160, Eero Jako 
(JoeRes) 127

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄIS-
PIIRIEN AMPUMAMESTARUUS-

KILPAILUT 29.-30.5.06 ONTTOLASSA
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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

KARJALAN POJAT
ILMESTYMISAIKATAULU 2006

Lehti	 	 	 Aineisto	 	Painoon	 			Ilmestyy

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

Toimintakalenteri

AINEISTON JÄTTÖ:
viimeistään 24.11. päätoimittajalle
Raine Turunen, Opotantie 3, 81720 LIEKSA

Puhelin: 522826, 040 507 2002
Sähköposti: raine.turunen@kolumbus.fi

Karjalan Pojat
           Seuraava lehti ke 13.12.

Kiteen Riihivalkeassa oli 10.7. Veteraani-
konsertti ja - tapahtuma, jossa muisteltiin 65 
vuotta sitten tapahtunutta 19. D:n hyökkäystä 
Kiteeltä Kumurin kukkuloille.
   Tapahtumapäivä alkoi Mustalammen 
muistomerkillä pastori Ilmo Kurkolan 
pitämällä hartaushetkellä. Riihivalkealla, 
joka on entinen Valkeavaaran vartioasema, 
tervehdyssanat lausui Kiteen Sotaveteraanien 
puheenjohtaja Arvo Kinnari. Kinnari 
kertoi tämän divisioonan kantaneen vuonna 
1941 raskaimmat tappiot kuin mikään muu 
suomalainen divisioona.
   Kitee-seura oli valmistanut ylil evp Kalervo 
Rinteen johdolla sotahistoriallisen näyttelyn, 
josta Rinne kertoili kiinnostuneelle yleisölle.   

Kiteen reserviläisjärjestöt tekivät heinäkuun 
6 - 8 päivinä retken talvi- ja jatkosodan 
taistelupaikoille.
   Mukana oli reserviläisiä ja puolisoita lähes 
bussillinen. Reitti kulki Niiralasta kohti 
Laatokkaa ja sen rantaa seuraten
Aunukseen, jossa yöpyminen. Toisena 
päivänä Mäkriä - Lotinanpelto - Syväri - 
Osta (kaakkoisin piste, jossa oli suomalaisia 
sotilaita jatkosodan aikana) - Vosnesenja 
( Syvärin ylitys) Äänisen rantoja pitkin 
Petroskoihin, jossa yöpyminen. 
   Kolmannen päivän aloitimme Petroskoin 
valtaukseen tutustuen ja jatkoimme reittiä 
Viitana- Säämäjärvi - Sotjärvi - Hyrsylän 
mutka - Kollaa - Loimola - Uomaa - Suistamo 
- Läskelä.
   Mieleenpainuvimpia paikkoja olivat 
Talvisodan mottitaistelupaikat Murheen 
Ristillä Koirinojalla, Salmin hautausmaan 
muistomerkki Aunuksen retkellä kaatuneille, 
jossa mm. tohmajärveläisen Vilho Simosen 

LOKAKUU
10.10. KARJALAN POJAT 3/2006 ilmestyy
10.10. RES –työvaliokunnan kokous Korsu
10.10. RU –työvaliokunnan kokous Korsu
24.10. RU –piirin syyskokous  Joensuu, ISLO
10.10. RES –piirin syyskokous,   Joensuu, ISLO
28.10. RES –liiton tiedotuspäivä P-Karjala
31.10. Kokelaskriso ja ryhmän-
 johtajainfo   Kontioranta

MARRASKUU
24.11. KARJALAN POJAT 
 4/2006 aineistopäivä                  Päätoimittaja
 Ilmoitushankinta: Polvijärvi, Outokumpu,
 Rääkkylä, Liperi ja Pyhäselkä

JOULUKUU
 1.12. RU –liiton huomionosoitusesitykset 
 piiriin     Piiritsto
 5.12. Marskin Malja   Joensuu, ISLO
12.12. RU-palkitsemistoimikunnan kokous Joensuu
13.12. Karjalan Pojat 4/2006 ilmestyy 
14.12. Joulutulet   P-Karjala
31.12. Prosenttiammunta päättyy Yhdistykset

Läntisenalueen reserviläiset (LÄRY) ampuivat Polvijärvellä 
15.8.2006. Tarkkuutta testattiin sisäampumaradalla kolmi-
miehisin joukkuein. Tarkimmin ampuivat Outokummun 
Reservin upseerit tuloksella 162 pistettä, 2.) Liperin Res.au 
159 p, 4.) Polvijärven Res.au 150 p, 5.) Liperin Res.ups. 146 p. 
Ennen ampumasuorituksia Seppo Varis antoi vielä vihjeitä lajin 
hienouksista.

Yhdistyksissä tapahtuu

Kuljetusliike
PENTTI SORSA OY

Lossitie 16, Eno
puh. 0400 373 736

MUISTOJA KUMURIN KUKKULOILTA
Varsinaisen tunnelman tilaisuuteen toi 
Karjalan Sotilassoittokunta musiikkimajuri 
Raimo Maarasen johdolla sekä solistit ex-
tangokuningas Hannu Lehtonen ja Kiteen oma 
Timo Turunen. 
   Konserttiin oli saapunut lähes 350 henkeä, 
joukossa runsaasti veteraaneja ja varttuneempaa 
väkeä. Sattuipa vielä noin 30 asteen hellepäivä, 
jota lievittämään järjestäjät olivat rakentaneet 
telttakatoksia, tarjoilijat kulkivat vesi- ja 
mehukannut käsissään yleisön joukossa jaellen 
janoisille nestettä.
   Tilaisuuden järjestelyt toimivat hienosti ja 
yleisö oli tyytyväistä päivän antiin. 
Teksti ja kuva: Reijo Kohonen

Veteraaneja ja muuta juhlayleisöä.

KITEELÄISET AUNUKSEN KARJALASSA

Kiteen res.kerholaiset Kollaalla.

hauta, Lotinanpelto, Syvärin voimalaitos, 
Kollaa. 
   Retkemme oppaana ja johtajana toimi eversti 
evp Pekka Ripatti, jonka asiantuntemus 
alueen sotahistoriassa on huippuluokkaa, 
toinen erinomainen Pekka, bussin 
kuljettajamme Pekka Koponen sompaili 
matkamittariin vähän yli tuhat kilometriä.
   Matkaan mahtui upeita metsä- ja 
järvimaisemia erikoisesti mahtava Laatokka 
ja iso Ääninen, jonka aaltoihin kesän hellettä 
pakoon meitä pulahti muutama. Vesi oli 
kylmää ja kirkasta ja sitä riitti. Teiden kunto 
vaihteli hyvästä hirveään, mutta hienosti 
kuskimme selvitti pahatkin paikat.
  Matkan lopulla Uusi-Värtsilässä Kiteen 
Reserviupseerien puheenjohtaja Arvo Kinnari 
ojensi ev. Ripatille Kiteen Reserviupseerien 
Kitee-lautasen ja Reserviläisten puheenjohtaja 
Mika Matikainen Ripatille ja Koposelle muut 
lahjat. Mukava reissu!
Teksti ja 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

A
s
ia

n
a
jo

to
im

is
to

 A
k
i P

ie
ta

rin
e
n

 O
y

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

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!


