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RESERVIlÄIS-
lIITTo 
TuRVAAMASSA 
KoRKEAA 
MAANPuoluSTuS-
TAHToA

Syksyllä 2005 tehdyssä mieli-
pidemittauksessa 77 prosent-
tia kansalaisista kannatti so-
tilaallista puolustautumista, 
mikäli maahan hyökättäisiin 
ja vaikka tulos näyttäisi epä-
varmalta.       Reserviläisliitto 
on kuitenkin huolestunut 
maanpuolustustahdon tule-
vaisuudesta.
    
Reserviläisliitto pitää korke-
aa maanpuolustustahtoa kes-
keisenä puolustuskykymme 
kannalta. Tämän johdosta 
liitto aikoo jatkossa paneu-
tua entistä tarmokkaammin 
maanpuolustustahdon hy-
väksi tehtävään työhön. Sa-
malla työtä uudistetaan niin, 
että sen pääkohderyhmänä 
on oman jäsenistön sijasta 
kaikki kansalaiset.
    
Työ on käytännössä tiedon 
jakamista. Reserviläisliitto 
aikoo tulevaisuudessa tuottaa 
enemmän maanpuolustusta 
käsittelevää informaatiota ja 
esittelymateriaalia. Niiden 
avulla liiton 358 paikallista 
jäsenyhdistystä voivat tehos-
taa maanpuolustustahdon 
hyväksi tehtävää työtä omilla 
paikkakunnillaan.

Reserviläisliiton
tiedotuspäivä 
joensuussa
Sivu 10

Sivu 11

Viime vuonna Utissa palveluk-
sensa päättänyt parikkalalainen 
Markus Räty tutustui tiedotus-
päivän antiin Joensuun 
kävelykadulla.

Markuksen mukaan varus-
miesten kunto Uttiin otettaessa 
on jo hyvä ja palveluksen 
kestäessä kunto entisestään 
kohenee. Sisään otetuista
tehdään huippukuntoisia
laskuvarjojääkäreitä.
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Syyskokouksessa täydennettiin 
myös liittohallitusta. Uusina 
edustajina Reserviläisliiton hal-
litukseen nousivat vääpeli Aimo 
Issakainen Joensuusta ja sotilas-
mestari Ismo Nöjd Järvenpäästä. 
He edustavat liitossa seuraavat 
kaksi vuotta Uudenmaan ja Poh-
jois-Karjalan Reserviläispiirejä.

Liittohallitus kokoontui heti va-
lintansa jälkeen ja nimesi keskuu-
destaan kolme varapuheenjohta-
jaa. Puheenjohtaja Matti Niemen 
tueksi valittiin Osmo Suominen 
Piikkiöstä (1.vpj), Pirjo Koponen 
Kirkkonummelta (2.vpj) ja Esko 
Raskila Mouhijärveltä 3.vpj). 
Vain Suominen on toiminut liiton 
johtotehtävissä aiemmin.

Syyskokousviikonloppu alkoi 
lauantaiaamuna Mikkelin Tuo-
miokirkossa, jossa järjestetty 
liiton uusitun lipun naulaus- ja 
siunaustilaisuus kokosi reserviläi-
siä sankoin joukoin. Naulaajia oli 
kaksikymmentäviisi. Kenttäpiispa 
Hannu Niskasen johtamassa tilai-
suudessa Puolustusvoimia edusti  
kenraaliluutnantti Ari Puheloinen. 
Tilaisuuden päätteeksi lippulinnan 
johtamat reserviläiset marssivat 
Mikkelin halki Päämajapatsaalle, 
jossa suoritettiin seppeleenlasku.

Veteraanityö korostuu ensi 
vuoden toiminnassa
Vuonna 2007 Reserviläisliiton 
toiminnassa painotetaan mm. 
veteraanityötä, tiedottamista sekä 
kenttäkelpoisuuden ja fyysisen 
kunnon kohottamista. 

Liitto osallistuu mm. keväällä 
järjestettävään, veteraanijärjestö-
jen kautta aikojen ensimmäiseen 
valtakunnallisen yhteis-keräyk-
seen sekä tukee Suomen Sota-
veteraaniliiton 50-vuotisjuhlal-
lisuuksia.

Mikkelin kokoustapahtuma 
päättyi sunnuntaina kulttuuritalo 
Mikaelissa valtakunnalliseen 
maanpuolustusjuhlaan. Juhlapu-
hujana tilaisuudessa oli kansan-
edustaja Olli Nepponen. Juhlaan 
osallistui noin 200 kokousvierasta 
eri puolilta Suomea.

Reserviläisliitto järjestää vuo-
sittain kaksi liittokokoustapah-
tumaa. Seuraava järjestetään 
21.-22.4.2007 Rovaniemellä.

Reserviläisliiton puheenjohtaja
Matti Niemi Mikkelissä:

Erityisesti mieleenpainuva ja 
vaikuttava tapahtuma oli liiton 
uuden lipun naulaus- ja siunaus-
tilaisuus. Uusitun lipun naulaajia 
oli kaksikymmentäviisi. Puolus-
tusvoimien naulan löi kenraali-
luutnantti Ari Puheloinen ja hän 
piti myös lippupuheen. Tasavallan 
presidentti nimittää tällä hetkellä 
Itäisen maanpuolustusalueen ko-
mentajana toimivan Puheloisen 
pääesikunnan päällikön virkaan 
1.4.2007 lukien viiden vuoden 
määräajaksi.

 
Viikonlopun aikana olemme 

käsitelleet monia asioita. Haluan 
vielä kerran kiittää siitä luotta-
muksesta, jota minua kohtaan 
osoitettiin, kun valitsitte minut 
edelleen puheenjohtajaksi. Tulen 
tekemään parhaani vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön, Reserviläis-
liiton ja isänmaamme turvallisuu-
den hyväksi.

Ensi vuonna Reserviläisliitto 
uudistaa kotisivunsa, vuoden vaih-
teessa painatetaan veteraanityöop-
paan kolmas painos ja julkaistaan 
juhla- ja seremoniaopas liiton 
nettisivuilla. Mikäli saadaan ulko-
puolista rahoitusta, aloitetaan jat-
koteoksen kirjoittaminen Reservin 
aliupseerina Suomessa -kirjalle. 
Tulevassa teoksessa keskitytään 
varusmiesten muistelmiin.

Ensi vuonna vietetään Suomen 
itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuot-
ta. Liitto ei varsinaisesti järjestä 
omia juhlatilaisuuksia, mutta 

Matti Niemi jatkaa 
Reserviläisliiton
johdossa
Mikkelissä 18.11. järjestetty Reserviläisliiton syys-
kokous valitsi liiton johtoon edelleen ekonomi Matti 
Niemen. Kyseessä on Niemen neljäs kaksivuotiskausi 
liiton puheenjohtajana. Samalla liiton puheenjohtajis-
toon nousi toistamiseen nainen kun Kirkkonummelta 
kotoisin oleva Pirjo Koponen nimettiin varapuheen-
johtajaksi.

tukee kaikin mahdollisin tavoin 
veteraaniyhteisöjen Suomen 
itsenäisyyden juhlavuoteen liit-
tyvien tapahtumien järjestämistä. 
Reserviläisliitto osallistuu myös 
veteraaniperinteen vaalimiseen 
Tammenlevän Perinneliitto ry:n 
jäsenenä. 

Yksi painopistealueistamme 
on hyvä fyysinen kunto eli tunne 
kuntosi. Kenttäkelpoisuus on 
tärkeä asia niin maanpuolustusta 
kuin myös meidän jokaisen arki-
päivästä selviytymistä ajatellen. 
Fyysisen kunnon kohottaminen 
ei tapahdu hetkessä, ei myöskään 
kenttäkelpoisuustestien järjestä-
minen ole mahdollista yhtäkkiä, 
vaan tarvitaan organisointia ja 
hyviä kouluttajia. Mainittakoon, 
että esimerkiksi perheliikuntapäi-
vä on erinomainen esimerkki siitä 
miten kuntoa tulee kohotettua mu-
kavan toiminnan ja yhdessäolon 
sivutuotteena.

Liiton keskeisimmäksi tehtä-
väksi on muodostumassa tiedotta-
minen. Tänä syksynä järjestettyyn 
tiedotuspäivään osallistui noin 
sata yhdistystä. Liitosta lähetetyn 
materiaalin pohjalta yhdistykset 
saivat muokata itselleen sopivan 
tiedotusaineiston. Aineistossa pai-
notettiin korkean maanpuolustus-
tahdon ylläpitämistä. Maanpuo-
lustustahdolla on keskeinen mer-
kitys maanpuolustuskykymme 
kannalta. Näin ollen liitto pyrkii 
jatkossa yhä enemmän tuottamaan 

maanpuolustusta käsittelevää in-
formaatiota ja esittelymateriaalia 
yhdistysten käyttöön.

Valtakunnallisena järjestönä 
Reserviläisliiton keskeisenä toi-
mintaperiaatteena on aina ollut 
liiton tapahtumien järjestäminen 
eri puolilla maata. Seuraavaksi 
olemme koolla ensi keväänä 
Rovaniemellä, jossa järjestetään 
liiton vuosikokoustapahtuma 21.-
22. huhtikuuta. Luvassa on mie-
lenkiintoinen tapahtuma, johon 
toivotan kaikki tervetulleiksi.

Vasemmalta: Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin lippua kantaa piirin kunniapuheenjohtaja Eero Jako, 
Juuan Reserviläiset ry:n lipun takana piirin puheenjohtaja Jarmo Tolvanen, sinistä Reserviläisliiton lippua 
kantaa liiton 1. varapuheenjohtaja Jarmo Paasikivi. Toinen oikealla on Joensuun Reserviläiset ry:n lippu 
ja yhdistyksen puheenjohtaja Aimo Issakainen, joka on myös piirin 1. varapuheenjohtaja. Oikealla  Lieksan 
Reserviläiset ry ja  Jaakko Ahvenainen. Juuan ja Lieksan lipuissa on kirkossa kiinnitetyt kunnianauhat 
malliyhdistysvalinnasta.

Liiton puheenjohtaja Matti Niemi 
laskee seppeleen Päämajapat-
saalle.

Naulausvuorossa varapuheenjohtaja Jarmo Paasikivi ja  Antti 
Pihlajamäki 

Liiton uuden lipun vihki kenttäpiispa Hannu Niskanen. Lippua 
kannattelee liiton varapuheenjohtaja Jarmo Paasikivi. 
Kuva: Jarmo Riikonen 

Malliyhdistysten kunnianauhan Lieksan Reserviläisten lippuun 
kiinnittää varapuheenjohtaja Osmo Suominen. Lippua kannattelee 
Jaakko Ahvenainen

Juuan Reserviläisten  lippuun kunnianauhan kiinnittää toiminnanjohtaja  
Olli Nyberg. Lippua kannattelee Jarmo Tolvanen

Teksti: Olli Nyberg
Kuvat: Mikko Ahvenainen



Kirjoitan tätä palstaa nyt viimeistä (16) kertaa. 
Takana on kohta 12 vuotta Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiirin piirihallituksessa. Olen 
toiminut piirin varapuheenjohtajana 7 vuotta 
ja puheenjohtajana 4 vuotta (2001-2002, 2005-
2006). Reserviläisurani alussa toimin Juuan 
Reserviläiset ry:n puheenjohtajana 6 vuotta. Jatkan 
vielä ensi vuoden yhdistyksen johtokunnassa 
ja Reserviläisliiton veteraaniyhteistyöryhmän 
puheenjohtajana. Olen omasta mielestäni antanut 
kaikkeni vaativissa tehtävissäni. En ole saanut 
kaikkia ehdotuksia lävitse, mutta pääosin olen 
saavuttanut kaiken mitä kaltaiseni parinkymmenen 
neliön vuokratölleissä varhaislapsuutensa viettänyt 
kansanmies voi saavuttaa, ehkä enemmän kuin 
olisin ansainnut.
   Kun seisoin Mikkelin Tuomiokirkossa 
18.11. yhdistyksen punamusta lippu kädessäni 
tunsin oudon tunteen. Ehkä muutkin 
malliyhdistyskilpailun kunnianauhatunnuksen 
lippuunsa saaneet samassa rivissä alttarin 
edessä seisoneet kantajat tunsivat jotain samaa. 
Kehä oli umpeutunut. Minulla takanani 16 
vuotta aktiivista reserviläistoimintaa pääosin 
johtotehtävissä. Nyt on hyvä aika jäädä pois. Ei 
aina niin henkilökohtaisesti mallikasta toimintaa 
vaikkakin komeita tunnustuksia. Reserviläisliiton 
Vuoden Reserviläiseksi nimitys vuonna 2002 niistä 
arvokkain.
   Valinnastani reserviläistoimintaan ja yhdistyksen 
johtotehtäviin saan kiittää yhdistyksemme 
pitkäaikaista puheenjohtajaa Niilo Olkkosta 
ja toista kunniajäsentämme Viljo Karjalaista, 

joilta sain erityisesti alkuaikoina arvokkaita 
oppeja. Kaipauksella muistelen taksikollegaa ja 
reserviläistoveriani Jorma Nevalaista, joka minut 
puheenjohtajaksi luotsasi ja sittemmin parhaassa 
iässään hurjan Pielisen tyrskyihin vajosi. 
Sadoista juukalaisista sotaveteraaniystävistäni on 
jäljellä muutama kymmenen. Reserviläispiirin 
varapuheenjohtajana ollessani (2004) menetin, 
osittain talvisodan vankeudessa saamiensa 
vammojen takia, elämänsä, elämäntyönsä ja 
rakkautensa minun puolesta uhranneen äitini, 
oman rintamaveteraanini.
   Läheisimmiksi reserviläisveljikseni koen 
isänsä sodassa teräsmyrskyyn menettäneen Matti 
Puoskarin sekä vaikeavammaisen sotainvalidin 
pojan Hannu Martikaisen. Ilman heidän ja 
tietysti muidenkin aktiivista toimintaa ei Juuan 
Reserviläiset ry olisi koskaan saavuttanut 
malliyhdistyskilpailun voittoa vuonna 1999. 
Unto Miettisen toiminta yhdistyksen sihteerinä 
viiden puheenjohtajan aikana ansaitsee 
erityismaininnan. Pyyteettömästä ystävyydestä 
ja yhteistyöstä annan erityisen tunnustuksen 
kansankirjailija Heikki Turuselle, uljaan 
Reserviläisten marssin sanoittajalle.
   Reserviläisliitossa, piirissämme, piirihallituk-
seen kuuluneissa ja muissa vastuunkantajissa 
on monia arvostukseni saavuttaneita toimijoita. 
Piirin entisten puheenjohtajien lisäksi nostaisin 
esille Raine Turusen sekä muutkin Karjalan Pojat 
-lehteä toimittaneet ja toiminnanjohtajamme. 
Tenho Ilvosen kanssa toimiminen on ollut 
hyvin tiivistä, opettavaa ja tuloksellista.

   Myös muista evp. upseereista ja reservi-
upseereista olen löytänyt sielunveljiä. Yhteistyö 
myös reserviupseeripiiriin puheenjohtajistoon on 
ollut veljellistä ja antoisaa. Olen tuntenut olevani 
arvostettu puolustusvoimien, rajavartioston ja 
muidenkin silmissä. Nostan heidän edustajista 
ylitse muiden yhden henkilön; sotilasläänin 
komentaja eversti Seppo Pesosen.
   Kiitän sydämestäni kaikkia vapaaehtoisessa 
maanpuolustustyössä kanssani toimineita. 
Luovutan hyvillä mielin Suomen strategisesti 
merkittävän ja sotahistoriallisesti arvokkaimman 
reserviläispiirimme vetovastuun Aimo Issakaiselle 
ja hänen tukijoukoilleen. Toivon myös uudelle 
toiminnanjohtaja Kari Jylhälle ja muille 
Susirajan reserviläispiirin ja reserviupseeripiirin 
vastuunkantajille ja yhteistyötahojen edustajille 
onnea ja menestystä.
   Poistun pikkuhiljaa takavasemmalle jättäen 
“aliupseerien kenraalina“ yli 1200 päisen 
reserviläisjoukon johtamisen 31.12.2006. 
Keskityn viimeisten sotiemme veteraanien ja 
“vähäosaisten armeijan“ auttamiseen tukenani 
ihana elämäni nainen vaimoni Renata. Jatkan 
34-vuotiaana tohtorin väitöskirjansa käsissään 
kuolleen reserviupseeriveljeni kesken jäänyttä 
aatteellista työtä oman elämäni loppuun asti. 
Siinäkin työssä toivoisin näkeväni monen 
maanpuolustusaktiivin rinnallani tulevaisuudessa! 
Veteraaneja ei jätetä! Veljeä ei unohdeta! 
Vaikeuksien kautta voittoon!

Jarmo A. Tolvanen 
Reserviläispiirin puheenjohtaja

PER
ASPERA
AD
ASTRA

313.12.2006

mitä RUL on osoittanut lain valmistelun aikana. 
Yhtäkään kiveä ei ole jätetty kääntämättä ja niitä 
käännellään vielä loppuvuodenkin aikana.
   Yhdessä reserviläispiirin kanssa saimme 
tänä vuonna aikaiseksi Pohjois-Karjalan 
Maanpuolustuksen Tuki ry:n. Sen avulla 
piirilehden hallinnointi ja muukin taloudellinen 
toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuskentässä 
selkiytyy. Hyvin hoidettuna ja oikein käytettynä 
yhdistyksestä on paljon iloa myös tuleville 
sukupolville.

On kiitoksen aika.
Ensimmäiseksi haluan kiittää piirihallitusta 
kuluneista kahdesta vuodesta. Työskentely 
kanssanne on ollut helppoa ja päätösten teko 
yhdessä mutkatonta. Erityisen ylpeä olen siitä, että 
kaikissa kokouksissa olette olleet päätösvaltaisesti 
läsnä, asia joka ei aikaisempina vuosina ollut 
mitenkään itsestäänselvyys.
   Kiitän prikaatia, rajavartiostoa ja sotilasläänin 
esikuntaa hyvästä yhteistyöstä. Ilman apuanne 
monia tapahtuma olisi jäänyt tekemättä. Usein 
tarjositte apuanne, ennen kuin edes ehdimme sitä 
kysyä. Vapaaehtoisen maanpuolustustyön kannalta 
on ensisijaisen tärkeää, että sotilaat ovat osa 
jokapäiväistä elämää maakunnassa.
   Laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen 
saaminen ilman MPK:ta olisi mahdotonta. 
Lämmin kiitos piiripäällikkö Carl-Erik Spårelle 
kuluneista vuosista.
   Yhteen hiileen puhaltaminen on tärkeää 
kaikessa toiminnassa. Yhteistyö reserviläispiirin 

kanssa on ollut saumatonta. Siitä suurkiitos 
niin piirinpuheenjohtaja Jarmo Tolvaselle kuin 
kaikille muillekin reserviläisveljille ja –sisarille. 
Olen saanut kokea monia mielenkiintoisia hetkiä 
kanssanne.
   Alati kehittyvä piirilehtemme, Karjalan 
Pojat, on tärkeä osa identiteettiämme. 
Toivon päätoimittaja Raine Turuselle voimia 
puurtamiseen usein yksinäisessä ja vaikeassakin 
tehtävässä.
Lopuksi haluan kiittää piirien yhteistä 
toiminnanjohtajaa Tenho Ilvosta kuluneista 
vuosista, kun nyt yhtä aikaa siirrymme 
”reserviin”. Toimestasi, kellon ja kalenterin 
tarkkuudella, monet tilaisuudet ja tapahtumat 
olivat jo ”tulilla”, kun me puheenjohtajat vielä 
mietimme syntyjä syviä. 
    Toivon Pohjois-Karjalan reserviupseeripiirille, 
sen uudelle puheenjohtajistolle ja kaikille 
jäsenille menestystä tärkeässä työssänne 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi.

Onnittelen kaikkia itsenäisyyspäivänä 
ylennettyjä tai muuten palkittuja. Olette 
huomionosoituksenne ansainneet.

TOIVOTAN KOKO MAAKUNNAN 
MAANPUOLUSTUSVÄELLE RAUHALLISTA 
JOULUNAIKAA JA MENESTYSTÄ 
VUODELLE 2007.

Jari Aho
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

ON
KIITOK-
SEN 
AIKA

Totaalikieltäytyjä Joonas Peltola pohtii parempaa 
maailmaa ilman sotaväkeä HS:n mielipidesivulla 
14.11.2006 mm. seuraavasti:
”Jos Suomi lakkauttaisi armeijansa ja julistautuisi 
aseettomaksi valtioksi tuomiten sodan kaikissa 
olosuhteissa moraalittomaksi ratkaisumalliksi, 
kenelläkään ei olisi rohkeutta sellaista valtiota 
aseellisesti uhata.”
Näin joulun alla sitä ukkina uskoisi mielellään 
joulupukkiin – sillä lailla säästäisi rahaa. 
Meillä lapsen uskon kadottaneilla on paljonkin 
tummempi kuva tästä maanpuolustusasiasta kuin 
Joonaksella. Minä luulen, että rikokset eivät 
lopu poistamalla poliisit muonavahvuudesta, 
eivätkä tulipalot tule torjutuiksi palokuntien 
kotiuttamisella.
   Niinpä on hyvä asia, että on teitä vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön tekijöitä ja tukijoita. Toivon, 
että kukin teistä jatkaa samaan malliin – ellei 
peräti petraa vauhtia. Vapaa isänmaa on arvokas 
asia. Sen kansalaiset voivat vapaasti arvuutella 
miten maan vapaus hoidetaan – niin rivijäsenet 
kuin päättäjätkin. Kun sen vapaan demokratian 
kerran olemme edellisiltä veteraani- ja 
raivaajasukupolvilta saaneet, niin säilyttäkäämme 
se. Olkaamme tässä suhteessa ahneita – meitä 
varttuneitahan ahneudesta ovat syyttäneet jo 
nousukiidossa olevat nuoret poliitikot. Uskon 
enemmistön nuorista kuitenkin ymmärtävän, 
mitä he ovat jo perineet ja tulevat perimään. 
Sota ei ole ainut uhka maalle. Ulkomaan 
uutisia vilkaisemalla voisi nopeasti todeta, 
että syvän rauhan tilakin voi olla erilainen: 
pankinjohtajia vaihdetaan ampumalla entiset, 
toimittajakunta uusiutuu samalla periaatteella, 
koulussa välitunneille tuo lisää actionia reipas 
luokkatoveri aseineen ja jos poliittinen oppositio 
ei ole oikean värinen, niin myrkytetään sävy 
kohdalleen. 
Toivoa sopii, että onnelamme ei lähde liukumaan 

sivusuunnassa, vaan saamme nauttia rauhallisen 
kansamme työn tuloksista.
   Töistä puheen ollen, lopetan piirien palveluk-
sessa tämän vuoden lopussa.
Olen saanut seitsemän vuoden aikana hyvän 
näkemyksen moniin asioihin. Tutuksi 
ovat tulleet järjestökiemurat, piirilehden 
toimittaminen ja rahoittaminen sekä suuri 
joukko maanpuolustusihmisiä eri järjestöistään 
ympäri maakuntaa – jopa ympäri Suomea. 
Olen viihtynyt toiminnanjohtajan tehtävässä. 
Tilaisuudesta toimia tällä postilla lausun 
lämpimät kiitokset molemmille piireille. 
Toivottavasti jäsenistö kokee saaneensa työstäni 
jotain itsekin.
   Piirien kaikille aikanani toimineille 
puheenjohtajille lausun lämpimät kiitokset 
kärsivällisyydestä persoonaani kohtaan. Samalla 
kiitän teitä siitä työmäärästä, jonka kukin teistä 
on tehnyt (jos joku uneksii piirin puheenjohtajan 
tehtävän olevan joku kunniajääkärin virka, hänen 
kannattaa tarkistaa asia).
Kiitän kaikkia niitä tahoja, jotka ovat kanssani 
tehneet piirien lehteä. Päätoimittajat yksi toisensa 
jälkeen ovat todenneet kuinka työteliäs voikaan 
pieni, harvoin ilmestyvä lehti olla. Kiitos kaikille 
teille, lehti on putkahtanut postilooraan ajallaan 
viime vuosikymmenen.
Lämpimät kiitokset myös sivunvalmistajalle 
ja painotaloille lehden valmistamisesta ja 
postittamisesta – ajallaan kuten totesin.
   Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet 
piirin kotisivujen valmistamiseen ja ylläpitoon. 
Näiden sivujen vaiva on se, että kun on 
päivittänyt yhden asian tulee kaksi uutta 
parsittavaa. Ja kuitenkin kotisivujen luettavuus 
on kiinni siitä, että tiedot ovat oikein.
   Piirien ampumavastaavat ovat vuosien saatossa 
vieneet ampujamme mitalitaistoihin eri puolille 
Suomea. Heidänkin kesänsä on ollut monesti 

vilkas, kun he ovat keränneet osallistujalistoja. 
Kiitokset edustusurheilun puuhamiehille!
Piirien tilejä hoitaneille yhteisöille ja yksityisille 
henkilöille lausun lämpimät kiitokset 
ammattiavusta. 
Tileistä tulee tietenkin mieleen tilintarkastajat. 
Heille myös kiitokset, sillä heidän tarkastuksensa 
ovat olleet kannustavia ja ohjaavia.
   Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
henkilöstöä kiitän kaikesta piirien saamasta tuesta 
ja tuesta, jonka olen saanut henkilökohtaisesti. 
Maanpuolustuskoulutus ry:n tuki ja yhteistyökyky 
ja –halu on ollut ehdoton, siitä lämpimät kiitokset.
   Lähtiessään tekemään tällaista luetteloa, tietää 
jo, että joku tärkeä taho jää auttamatta pois. Niin 
tälläkin kertaa, mutta lausun yhteisesti lämpimät 
kiitokset kaikille, jotka ovat tehneet yhteistyötä 
tavalla tai toisella kanssani!
   Luovuttaessani tehtävät toiminnanjohtaja Kari 
Jylhälle, toivotan hänelle voimia tehdä työtä 
piirien jäsenten hyväksi. Sotilaan onnea tehtävään 
Kari! Samalla toivotan piireille kaikkea hyvää 
reserviläistyön ja toiminnan suhteen!
   Asevelvollisuuteni päättyessä – yli 
neljä vuosikymmentä kestänyt – kehotan 
teitä reserviläisiä ja muita vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön tekijöitä pitämään lippua 
korkealla. Kannattaa muistaa, että kukaan 
meistä ei halua kolaroida, mutta pitää auto-
vakuutuksensa silti kunnossa.
Vastuuvuoroon jäävät ja vastuuvuoroon tulevat, 
pitäkää vakuutus kunnossa myös isänmaan osalta! 
   Yllä lainaamani Joonas kirjoittaa: ”Kaikki 
ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että emme 
varsinai-sesti halua sotaa. Miksi emme siis yksin-
kertaisesti tekisi työtä rauhan puolesta?”
Niin, miksi emme tekisi?

Tenho Ilvonen, toiminnanjohtaja

RESERVI-
PIIRIT
– NYT

Kaksi vuotta sitten totesin tällä samalla palstalla, 
että yhdessä toimien viemme asiaamme 
kappaleen matkaa eteenpäin. Nyt tuo yhteinen 
matkamme alkaa olla lopuillaan, jättäessäni piirin 
puheenjohtajan tehtävät vuoden lopussa. On aika 
tarkastella mitä matkamme aikana on tapahtunut.
   Maakuntajoukkojen perustaminen ja 
alkuun saattaminen on ollut merkittävää niin 
valtakunnallisesti kuin omassa maakunnassakin. 
Tehdyille toimenpiteille on ollut meidän 
kaikkien reserviläisten tuki takana. Käsittääkseni 
päällystön valinta on onnistunut hyvin ja 
parhaillaan alkava alipäällystön ja miehistön 
rekrytointi tulee sujumaan suunnitelmien 
mukaan. 
   Kulunutta aikaa ovat värittäneet myös monet 
juhlat ja juhlallisuudet. Maakunnassa useat 
yhdistykset viettivät vuosijuhliaan joko 50- tai 
60-vuotisen taipaleen kunniaksi. Vuosi 2006 
oli meille reserviupseereille juhlavuosi myös 
valtakunnallisesti. Liittomme täytti 75 vuotta 
ja juhlavuotta vietettiin monella eri tavalla. 
Konkreettista tulevaisuudenkin kannalta 
jäi käteen. Tänä vuonna järjestämämme 
kenttäkelpoisuuskoe on ensi vuonna MPK:
n koulutusohjelmassa ja toivottavasti siten 
muotoutuu jokavuotiseksi tapahtumaksi. 
   Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on 
ollut paljon esillä viimeisen vuoden ajan. Tätä 
kirjoitettaessa on lain käsittely eduskunnassa 
vielä kesken. Vaikka lakiluonnos ei kaikilta osin 
tyydytä meitä vapaaehtoista maanpuolustustyötä 
tekeviä, olen kuitenkin ylpeä siitä aktiivisuudesta 
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Haavikontie 2 A 4, POLVIJÄRVI
Puh. (013) 631 081, fax (013) 631 775 

Radiot, tv:t, videot,
tietokoneet, 
kodinkoneet
HUOLTAA

POLVIJÄRVELLÄ

PEKAN KONE 
JA TV KY
83700 Polvijärvi

p. 569 665

Matkasi varrella
Outokummussa, 
Polvijärvellä,
Ylämyllyllä,
Liperissä, 
Joensuussa,
Kiteellä,
Tuusniemellä

wood moon
Jyrki Repo

- Huonekaluentisöinti
- Artesaani, puusepäntuotteet

mARTonVAARA
Puh. 0400-254 938

OUTOKUMPU TECHNOLOGY TURULA OY
Kuvernöörinkatu 2
83500 Outokumpu

p. (013) 5671

Avoinna joka päivä
klo 11-21

- III-olutta mukaan
Kummunkatu 6,

83500 Outokumpu
Puh. 013-561 611

Vesa Ähkönen, Kaivutyöt;
Outokumpu, p. 0400 177 794,
www.peltolantila.com

Jouko Aimasmäki,
Kaivutyöt; Outokumpu,
puh. 0400 271 727

Päätoimittaja Raine Turunen

Ihmeellinen strategia
Nykyään jokainen itseään kunnioittava organisaatio on laatinut 
toiminnalleen strategian.  Sellaisia on yrityksillä, järjestöillä ja julkisilla 
organisaatioilla.  Kirkolla ja seurakunnillakin on omat strategiansa.  
Strategioissa on tullut tavaksi määritellä organisaation arvot ja toiminta-
ajatus, kuvailla edessä olevaa toimintaympäristöä, sen haasteita ja 
mahdollisuuksia, asettaa joukko tavoitteita ja hahmotella lopuksi keinot 
niiden saavuttamiseksi.  Strategia on alun perin sodankäyntiin kuuluva 
termi.  Strategia tulee klassisen kreikan sotajoukkoa tarkoittavasta sanasta 
stratos  ja ajamista tai johtamista tarkoittavasta sanasta agoo.

Stratos on sana, jonka löydämme yllättäen alkukielisestä 
jouluevankeliumista.  ”Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri 
taivaallinen sotajoukko.”  He ylistivät Jumalaa ja kuuluttivat julki hänen 
arvojaan.  Ne he ilmaisivat sanoilla ilo, vapaus, rauha ja rakkaus.

Suuret ja vahvat joukot herättävät pelkoa ja se on yleensä tarkoituskin.  
Usein se kuuluu strategiaan.  Betlehemin yölliselle taivaalle ilmestyneen 
viestimiehen ensimmäinen sanoma oli: Älkää pelätkö!  Jumala ei lähetä 
viestin viejiään herättämään pelkoa. Taivaan sotajoukkoa ei lähetetty 
kuuluttamaan uutistaan maailman eikä edes Jerusalemin mahtaville.  
Se kerrottiin yövuorossa valvoville köyhille ja halveksituille paimenille.  
He saivat ensimmäisenä kuulla kaikkia kansoja koskevan hyvän uutisen: 
”Teille on tänään syntynyt Vapahtaja”.  

Kovin usein historian vapauttajat ovat saapuneet voimakeinoin ja 
mahtiaan näyttäen.  Nyt maailman Vapahtaja oli löydettävissä avuttomana 
vastasyntyneenä hämärässä ja kylmässä eläinten suojassa köyhän kaupungin  
   laidalla.  Jumalan strategia on vallasta ja voimasta   
   luopumisen, kärsimisen ja anteeksi antamisen tie.    
   Hänen strategianaan on kutsua arvoistaan osallisiksi ne, 
   joilla on kaipaus sisimmässään, ne, joiden sydän on   
   avoin hänen mahdollisuuksilleen.  Heidän sisimpänsä  
   on yhä uudelleen se hämärä talli, johon Vapahtaja   
   syntyy ja tuo tullessaan ilon, vapauden, rauhan 
   ja rakkauden.

   Joulun iloa ja rauhaa toivottaen

   Petri Karttunen
   Joensuun ev.lut. seurakunnan kirkkoherra 

         

Karjalan Pojat -lehti
kiittää kuluneesta 

vuodesta
ja toivottaa kaikille

Oikein Hyvää ja
Rauhaisaa
Joulua sekä

Onnellista Uutta 
Vuotta
2007
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Kummunkatu 5, 83500 Outokumpu
puh. 013-563 120, e-mail. outokummun@op.fi

ASIAKKAAN
ASIALLA

MARKET
POLVIJÄRVI

Palvelemme: ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-21
jani.piiroinen@k-market.com

	

Metsätalo,	83700	POLVIJÄRVI
Puh. 013-631 646

POLVIJÄRVEN	KUNTA

Haavikontie 2 A 4, POLVIJÄRVI
Puh. (013) 631 081, fax (013) 631 775 

Remontti-Timppa
TIMPOT	OY

Yhdystie	2,	83700	Polvijärvi
Puh.	(013)	632	221,	0500	576	376

Kummunkatu	18,	83500	Outokumpu
Puh.	(013)	561	701

kodin pintojen ykkönen

Vasarakankaantie	10
83700	POLVIJÄRVI

•	Sora,	murske	ja	multalajikkeet
		myös	seulottuna
•	Salaojasorat
•	Vaihtolava	ja	konekuljetukset
•	Talousvesiajot
•	Seulontapalvelut
Toimittaa:
POLVIJÄRVEN SORA OY
Puh. Ari 0500 576 435

POLVIJÄRVEN LIHA-AITTA
Myytävänä saunapalvia
ja viljapossua
Kinahmontie	31,	83700	Polvijärvi
(013)	633	121,	0400	373	548

KOHTAUSPAIKKA
POLVIJÄRVELLÄ

- mökki- ja aamiaismajoitus
- ruokapalvelut
- perhejuhlat
- kokoukset
- koulutustilaisuudet
- muistotilaisuudet
- kotileivonnaisia
Pitopalvelua parhaimmillaan!

Tervetuloa!
Avoinna tilauksesta

Puh. 0440 800 021, 633 204

KOSKIPIRTIN 
HAUTAUSTOIMISTO

- arkut
- kuljetukset
- kukkasidonta
- lehti-ilmoitukset
- hautakivet

Puh. 0500 279 540
TAKSI PUH. 0400 279 540

Erinomainen patikointisää 
suosi P-K:n reserviläis-
ten kenttäkelpoisuustestin 
marssiosuutta Liperin Pär-
nävaaralla. 18 reserviläistä 
osallistui marssiin,  joka 
sai nimekseen Paloaukean 
Patikka.

Kaikkien taipaleelle lähteneiden 
suoritukset hyväksyttiin. 24 
kilometrin matka kesti enintään 
kuusi tuntia. Oman varustuksen 
piti painaa vähintään 6 kiloa. 
Reitti noudatteli pääosin Liperin 
Kinttupolun reittiä. Leinosen-
lammin itäpuolelta hakeuduttiin 
Honkalammen kautta kääntö-
pisteelle Vaaralammen kodalle, 
josta oli paluu Kalikkavaaran 
kautta Jyrinjärven länsipuolta 
Pärnävaaran avokodalle. 

Marssiin osallistujat olivat 
Liperistä ja Liperin ympäristö-
kunnista. Kauimmainen osal-
listuja oli Tohmajärvi-Värtsilän 
reserviläisistä. Yksi nainenkin 
kiersi reitin hymyssä suin. 

Reitistä pidettiin kovasti. No-

Reserviläiset ja muut 
vaeltajat Paloaukealla 17.8.

peimmat marssivat sen alle 4 
tunnin. Yleisimmin aikaa käytet-
tiin viiden tunnin kahdenpuolen. 
Useimmilla oli vaelluskengät, 
mutta lenkkikengilläkin selvit-
tiin hyvin. Varsinaista ensiapua 
ei tarvinnut kukaan. Vain pari 
jalan teippausta tuli kääntöpis-
teellä tietoon.

 Samaan aikaan kenttäkelpoi-
suustestin kanssa oli kutsuttu 
väkeä vaeltamaan lyhyemmille 
reiteille. Kutsua noudattikin yli 
50 patikoijaa. Näiden ikä vaihteli 
viisivuotiaasta yli kahdeksan-
kymppiseen. Neljästä reitistä 
lyhin oli  Pärnävaaran kierto noin 
3 kilometriä. Toinen reitti kiersi 
Jyrijärven ja oli pituudeltaan 6 
km. Kolmannen reitin, ns. Jyrin 
lenkin, pituus oli 12 km. 

Paloaukealle myös tulevina 
vuosina
Liperin reserviläisyhdistykset 
kutsuvat vuosille 2007 ja 2008 
reserviläisiä ja perheitä Pär-
nävaaran urheilukeskukseen 
testimarssiin tai lyhyemmille 
tehtäväreiteille. 

 Tämänkertaisessa tapahtumas-
sa annettiin myös informaatiota 
reserviläistoiminnasta, reservi-
läisjärjestöistä sekä vapaaehtoi-
sesta maanpuolustuksesta. 

Ilma-aseella ampuminen kiin-
nosti useita. Monen ilmeen 
kirkasti ilmainen arpajaisvoitto, 
jota oli mukava tutkailla Lipe-
rin reserviläisten järjestämää 
eväshuoltoa nautiskellessa avo-
kodalla. 

Poluilta kuntoa 
Reserviläisjärjestöjen mielestä 
Kinttupolun mainioille reiteille 
tulee saada lisää kulkijoita.. 
Työryhmä on päättänyt järjestää 
Paloaukean Patikan ensi vuonna 
lauantaina 22.9.2007.

Liperin reserviläisten työryh-
mään kuuluivat Rauno Pelko-
nen, Liisa Pietarinen, Leena Laa-
ninen, Timo Mononen, Mikko 
Toivola ja Kari Laaninen.

Liperin Reserviupseerit ry/ 
   Liperin Reserviläiset ry

Rauno Pelkonen
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Kitee 

MAANRAKENNUS VIHERRAKENNUS KIVITYÖT
www.viherrakenneoy.fi

Luontaistuotekauppaa Liperissä
Meiltä myös Pikiöljy- ja pihkavoiteet

TieisännöinTipalveluT yli kunTarajojen

veijo kröger
liperintie 125, 83100 liperi
(013) 652 401, 0400 177 928
veijo.kroger@kirjanpito.inet.fi

Maanpuolustuskoulutus ry:n 
toiminnanjohtaja

PEKKA MAJURI 
VIERAILI 
KONTIORANNASSA
Maanpuolustuskoulutus ry:n toiminnanjohtaja 
Pekka Majuri vieraili viikonloppuna 
30.9.-1.10. Kontiorannassa tutustumassa 
Pohjois-Karjalan piirin kursseihin. Lauantain 
iltatilaisuudessa Majuri kertoi vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta koskevan 
lainsäädännön valmistelun olevan eduskunnassa 
aivan loppusuoralla. Lisäksi hän käsitteli 
muun muassa seuraavia aiheita, kuten uuden 
lainsäädännön vaikutuksia vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen, MPK:n 
muuttuvaa asemaa ja roolia maakuntajoukkojen 
koulutuksessa, sotilaallisen ja siviilikoulutuksen 
kehittämistä ja toimintakeskusverkoston sekä 
koulutus- ja tukiyksiköiden toimintaa. 

Sunnuntain säätila suosi osallistujia ja seurattavaa 
riitti, sillä samanaikaisia koulutustapahtumia oli 
peräti neljä. Yleisjärjestelyistä vastasivat totuttuun 
tapaan Maanpuolustuskoulutus ry ja Pohjois-
Karjalan Prikaati.

* Ammunnanjohtajakurssi (P-K:n reserviläiset)
* Ammuntakurssi eri käsiasein (P-K:n 
reserviläiset)
* Turvakurssi (Kesälahden Martat) 
* Muonituskurssi (P-K:n ammattiopiston oppilaat) 

Kenttäruokailu oli järjestetty prikaatin 
ampumaradan maastoon samanaikaisesti 
meneillään olleen muonituskurssin toimesta. 
Ammattiopiston oppilaiden osalta voitaneen 
kannustavasti todeta, että koulutus ei ole mennyt 
ainakaan hukkaan, sillä sen verran maukasta 
evästä he olivat reseptiensä kätköistä taikoneet. 
Päiväkahvit tarjosi Maanpuolustuskoulutus ry 
sotilaskotisisarten avustamana. Kahvia kuluikin 
pannutolkulla, sillä viikonlopun kursseille 
osallistui yhteensä noin 150 henkeä. 
Ammunnat ja aseiden käsittelyharjoitukset 
sujuivat mallikkaasti huolellisesti tehtyjen 
ennakkovalmistelujen ansiosta. Samoin yhteistyö 
ammunnanjohtajien ja ampujien kesken toimi 
erinomaisesti. FN-sotilaspistooli ja SA-
rynnäkkökivääri olivat tuttuja aseita, mutta 
Remington-pumppuhaulikko oli monelle jo 
tuntemattomampi ase, joten siihen täytyi ensin 
tutustua tarkemmin. Osumien ohessa oli tarkoitus 
oppia ensisijaisesti aseen lataus- ja laukaisurytmiä.
Turvakurssin ammunnoissa moni nainen pääsi 
ampumaan elämänsä ensimmäistä kertaa 
rynnäkkökiväärillä. Radalla käytiin ajoittaista 
henkilökohtaista henkien taistelua kamppaillen 
epäilyttäviä ennakkoluuloja ja ahdistavia ajatuksia 
vastaan. Voi sitä helpotusta, kun kukin onnistui 
lopulta voittamaan omat pelkonsa. 

Teksti ja kuvat: Väinö Mononen

Maanpuolustuskoulutus ry:n 
toiminnanjohtaja Pekka Majuri ”käskyttää” 
reippaasti Remingtoniaan.

Juuassa selkeytettiin reserviläis-
yhdistyksen sääntöjä
60-vuotta täyttänyt saa ja voi olla 
johtokunnan jäsen
Yleisessä syyskokouksessa Juu-
an Reserviläiset ry muutti yhdis-
tyksen sääntöjä  kahdeksannen 
pykälän viimeisen lauseen osal-
ta. Pykälän lause, jossa sanotaan, 
että johtokunnan jäsenen tulee 
valittaessa olla täysi-ikäinen alle 
60-vuotias yhdistyksen jäsen, 
muutettiin niin, että johtokun-
nan jäsenen tulee valittaessa 
olla täysi-ikäinen yhdistyksen 
varsinainen jäsen.

Yksinkertaistettuna sääntöpy-
kälän muutos merkitsee sitä, että 
Juuassa reserviläisyhdistyksen 
johtokuntaan voi kuulua 60 
vuoden virstapylvään ylittänyt 
yhdistyksen jäsen.

Juuan Reserviläiset ry:n (Juu-

an Reservinaliupseerit ry) pe-
rustamisesta tulee ensi vuonna 
kuluneeksi 50 vuotta. Syysko-
kouksessa hyväksyttiin juhla-
päiväksi 25.8.2007. Samana 
päivänä vietetään myös Juuan 
reservikomppanian perinne-
päivää.

Niilo Olkkosen johtamassa jä-
senistön yleisessä kokouksessa 
yhdistyksen puheenjohtajaksi 
nimettiin reservin ylikersantti, 
rajavartioston ylirajavartija evp. 
Pertti Halonen. Yhdistyksen 
johdossa Halonen aloittaa toisen 
vuosikauden. Ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi valittiin 
Hannu Martikainen ja toisek-
si varapuheenjohtajaksi Risto 

Rantametsä.
Johtokuntaan valittiin erovuo-

roiset Unto Kokkonen, Hannu 
Martikainen, Harri Miettinen 
ja  Lauri Vaakanainen uudel-
leen. Uutena hallitukseen tuli 
Jouni Kallinen.

Johtokunnan järjestäytymis-
kokouksessa sihteerin tehtäviä 
edelleen hoitamaan nimettiin 
Unto Miettinen.

Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 
28 euroa. Yhdistyksen jäsen-
määrä on noin 160. Hyväksytyn 
talousarvion suuruus on 7.750 
euroa.

Yhdistyksen standaarit saivat 
Eino Hakala ja Pertti Gröhn. 

Matti Puoskari 
  

 
 

Turvakurssin ammunnoissa moni nainen 
ampui elämänsä ensimmäistä kertaa 
rynnäkkökiväärillä. 
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TITAANIA MIEHILLE!

VeitsiVakka
Avoinna: Ma-Pe 10-17 La: 10-14

Tehtaankatu 17 83500 Outokumpu
p. 0400 172 632

Otteita puolustusministeri
Seppo Kääriäisen

juhlapuheesta

75-vuotisjuhlassa
Haminassa

- On kunnia-asia saada pitää juhlapuhe Reser-
viupseeriliiton 75-vuotisjuhlassa täällä Haminas-
sa. Juhlan pitopaikan valinta lienee ollut suoras-
taan luonnollinen; onhan Reserviupseerikoulu 
kouluttanut reservimme johtajia jo 86 vuoden 
ajan. RUK on tehnyt hyvää jälkeä ja sen toiminta 
nauttii laajaa arvostusta. Päivän ja illan juhlalli-
suutta lisää myös se, että myöhemmin meillä on 
mahdollisuus osallistua Tattoo-marssiyönäytök-
seen. Käsillä on tärkeä maanpuolustustapahtuma, 
Seppo Kääriäinen totesi.

-  Kun Suomi oli v. 1999 edellisen kerran EU-
puheenjohtaja, EU oli varsin erilainen organisaa-
tio, ja esimerkiksi sen puolustusulottuvuus oli 
vähäinen, vasta iduillaan. Puolustus- ja kriisin-
hallintayhteistyö on edennyt kaikkia odotuk-
sia nopeammin. Sitä ei ole perustuslakikiista 
hidastanut. Puolustus- ja kriisinhallintayhteistyö 
voidaankin nähdä EU:n sisäisenä moottorina.

Kääriäisen mukaan puolustusministeriö ja 
puolustusvoimat, kuten kaikki muutkin, työsken-
televät tiiviisti EU-puheenjohtajuuskauden haas-
teiden parissa. Keskeisimpänä tavoitteena meillä 
on - pelkistetysti - EU:n kriisinhallintakyvyn 
kehittäminen. Näiden valmiuksien parantaminen 
edellyttää oikeanlaisten voimavarojen pitkäjän-
teistä kehittämistä, sisäisen päätöksenteon virta-
viivaistamista sekä EU:n ja NATOn paranevaa 
yhteistyötä. Tavoitteena on kyvykäs ja uskottava 
EU kansainvälisessä kriisinhallinnassa. Sellainen 
Unioni on Suomen etujen mukainen.

- Jo heinäkuu osoitti sen, että huolellisesti val-
mistellut ennakkosuunnitelmat eivät sellaisenaan 
toteudu. Lähi-idän dramaattisten tapahtumien 
seurauksena Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 
agenda sai odottamattoman suunnan. Puheenjoh-
taja Suomen rooli on kriisin ratkaisupyrkimyksis-
sä näkyvä ja on sitä oletettavasti myös jatkossa. 
Suomi on ottanut pitävällä otteella haltuun uuden 
tilanteen heti alusta lähtien.

Kääriäisen mielestä meidän tulee olla realisteja 
niin Lähi-idän kriisin sovitteluedellytysten kuin 
oman EU-puheenjohtajuuskauden odotusten 
suhteen. Tällaiset ongelmat ja kriisit ratkaistaan 
ensisijaisesti valtioiden, kansainvälisten organi-
saatioiden ja henkilöiden välisellä yhteistyöllä, ei 
yksittäisen maan ylisuoriutumisella. Sama pätee 
EU:ssakin. Merkittäviä saavutuksia ei saada 
aikaan vain yhden maan johdolla kuuden kuukau-
den sykleillä, vaan yli puheenjohtajuuskausien 
jatkuvalla tiiviillä yhteistyöllä. 

50 vuotta rauhanturvaamista
- Perusta tämän päivän suomalaiselle rauhan-
turvaosallistumiselle on luotu pitkäjänteisellä 
työllä ja saatuja kokemuksia hyödyntäen. Ansio 
hyvästä rauhanturvaamissaldosta kuuluu vapaa-
ehtoisina kansainvälisiin tehtäviin hakeutuneille 
suomalaisille. Reserviläisten ja varsinkin reservin 
johtajien merkitys on ratkaiseva. Suomalaiset 
rauhanturvaajat ovat ammattitaitoisia, hyvin 
koulutettuja, asianmukaisesti varustettuja ja 
tervejärkisiä naisia ja miehiä. Suomalaisten tapa 
toimia herättää luottamusta: olemme puolueetto-
mia ja pidämme sanamme. Aina nämäkään eivät 
auta, mutta riskit pienenevät taidolla ja maltilla 
toimittaessa. 

Puolustusministeri Kääriäinen toteaa puhees-
saan, että Suomen rauhanturvaamistoiminta 
tulee nähdä jatkumona, jonka toisessa päässä on 
Siinain operaation alkaminen vuonna -56 ja toi-
sessa päässä EU:n taisteluosastot, joissa olemme 
etujoukon mukana ensimmäisten valmiusvuoro-

jemme osuessa vuosille 2007 ja 2008. Olemme 
kehittäneet kansainvälistä kriisinhallintaosallis-
tumistamme ajan vaatimusten mukaisesti viiden 
vuosikymmenen ajan. Näin myös jatkossa. 
Todettakoon tässäkin, että myös taisteluosas-
toihin valittavista 60 % on reserviläisiä ja 40 % 
kantahenkilökuntaa. Tämäkin todistaa kriisinhal-
linnan jatkuvuudesta.

 Rauhanturvaamisen riskit
- Rauhanturvaajan taival on ollut alusta lähtien 
vaarallinen. Onkin tärkeää, että päättäjät, kansa-
laiset ja operaatioihin hakeutuvat naiset ja miehet 
tiedostavat myös omakohtaisesti kriisinhallintaan 
kentällä sisältyvät riskit. Vaaroja ei pidä liioitella 
eikä vähätellä, ne vain kuuluvat kriisinhallintaan. 
Suezilta alkanut rauhanturvatoimintamme on 
vaatinut 46 uhria. Kaksi heistä on kuollut taiste-
lutilanteissa. Operaatioissa menehtyneet suoma-
laiset rauhanturvaajat ovat antaneet korkeimman 
uhrinsa kansainväliseen kriisinhallintaan. He 
ansaitsevat pysyvän kunnioituksemme. 

Kääriäisen mukaan Lähi-idän sota on taas 
osoittanut rauhanturvaamisen vaarallisuuden. 
Sotatapahtumat ovat koskettaneet hyvin lähei-
sesti myös meitä suomalaisia, kun YK:n tarkkai-
lijatehtävissä toiminut kaarinalainen kapteeni-
luutnantti Jarno Mäkinen menehtyi israelilaisten 
iskussa noin kaksi viikkoa sitten. Sivulliset 
kärsivät pahiten. Se on sodan laki läpi historian. 
Traagista on, että henkensä menettävät ne, jotka 
ovat lähteneet vapaasta tahdostaan turvaamaan 
rauhaa yhteisen edun nimissä. 

- Jokainen kuolemantapaus on sataprosenttinen 
menetys, ja jokainen uhri on liikaa. Omaisista 
tämä tuntuu kestämättömältä ja ehkä ylivoimai-
selta maailman romahtaessa ympärillä. Nämä 
tapaukset täytyy ottaa myös yhteisesti vakavalla 
tavalla. Jokainen kuolemantapaus tulee tutkia pe-
rinpohjaisesti. Myös viimeisimmän Israelin iskun 
seurauksena tullut kuolemantapaus on saatava 
selvitetyksi rehellisesti. Sen vastauksen pystyy 
antamaan vain Israel. 

- Tietoisuus riskeistä ei ole estänyt suomalaisia 
kantamasta vastuutaan kansainvälisen rauhan ja 
turvallisuuden hyväksi. Tätä suhtautumista ku-
vaavat kapteeniluutnantti Mäkisen kadettiveljen 
(kapteeni Jarno Limnellin) sanat Jerusalemissa 
viime viikonloppuna järjestetyssä muistotilaisuu-
dessa: ”Suomalaiset sotilastarkkailijat jatka-
vat, surusta huolimatta, tehtävänsä täyttämistä 
Lähi-idässä. Uskomme syntyvään rauhantilaan 
ja osaltamme pyrimme siihen vaikuttamaan toi-
mimalla puolueettomina YK:n silminä ja korvina 
osapuolten välillä. Helppoa se ei aina ole, mutta 
velvollisuudentunteemme on vahva”.

Osaavien johtajien liitto
Puolustusministeri Seppo Kääriäisen mukaan 
maanpuolustustyö ja vapaaehtoisuus ovat 
perinteisesti olleet erottamaton osa maamme 
puolustusta. Turvallisuutta tukeva vapaaehtois-
toiminta on tärkeä osa kansalaistoimintaa ja 
kansalaisyhteiskunnan kokonaisturvallisuuden 
säilyttämistä. Vuonna 1931 perustettu Reserviup-
seeriliitto on 75 vuoden ajan ollut ylläpitämässä 
Suomen puolustusvalmiutta. Liiton toiminnan 
vaikutus maanpuolustustahtoon on kiistaton. 
Liitto on onnistunut toiminnassaan yhdistämään 
maanpuolustustahtoisten suomalaisten myöntei-
sen yhdessäolon ja johtamistaidon kehittämisen, 
mutta myös muiden sotilaallisten tietojen ja 
taitojen ylläpidon. 

Kiteen Reserviupseerien ja Kiteen 
Reserviläisten yhteinen syyskokous 
Osuuspankin kerhotiloissa veti 
tuvantäyteisen yleisön.

Kokouksen alussa Pohjois-Karja-
lan Rajavartioston apulaiskomentaja 
evl Jari Tolppanen esitelmöi uudesta 
rajavalvontamallista ja yhteistyöstä 
poliisin, tullin, ulkomaanedustusto-
jen sekä  Venäjän rajavartiolaitoksen 
kanssa. 

Mielenkiintoisen esityksen päät-
teeksi Kiteen Reserviupseerien 
puheenjohtaja, majuri evp Arvo 
Kinnari kiitti evl Tolppasta ja ojensi 

SyySkokouS
kiteellä

hänelle perinteisen kiteeläisen 
ruisleivän.

Syyskokouksessa valittiin Kiteen 
Reserviupseerien puheenjohtajaksi 
edelleen Arvo Kinnari. Muut halli-
tuksen jäsenet ovat Kyösti Hurs-
kainen, Risto Kannassalmi, Seppo 
Kinnunen, Ilkka Romppanen, Teijo 
Palander, Tauno Tarkkonen ja Reijo 
Kohonen.

Kiteen Reserviläisten puheen-
johtajana jatkaa Mika Matikainen 
ja muina hallituksen jäseninä 
Veikko Mattila, Väinö Hänninen, 
martti Eronen, Kauko Raekorpi, 
Iivari Silvennoinen, Martti Väistö 
ja pertti Varis.

Teksti ja kuva Reijo Kohonen 

Kiteen Res.ups. 
pj. Arvo Kinna-
ri luovutti evl 
Jari Tolppaselle 
perinteisen kitee-
läisen ruisleivän.
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Ylä-Karjalan paikallisosaston ja 
Maanpuolustuskoulutus ry:n jär-
jestämä yhteistoimintaharjoitus 
VAARA-06 reippailtiin 16.-17. 
syyskuuta kerrassaan upeassa 
syyssäässä Sotinpurolla.

Nurmekselainen Jorma Pih-
lainen johti etsintäharjoitusta, 
joka toteutettiin kokonaisuudes-
saan Sotinpuron lähimaastossa. 
Perehtymisvaiheen koulutti 
paikalle tilattu konstaapelipari 
Nurmeksen poliisista. Yleissi-
vistävä pikakurssi tästä aiheesta 
ja sen etsintämenetelmistä 
voisi olla muitten harjoitusten 
yhteydessä useamminkin esillä 
vaikkapa rastikoulutuksena 
tapahtuvana versiona, kuten on 
tähän asti tehty muun muassa 
ensiapukoulutuksessa. Laajempi 
koulutus vaatii jo hyvän käsikir-
joituksen ja tilanteenmukaisen 
pelijuonen eri vivahteineen 
niin kartalla kuin maastossa-
kin. Viheliäisistä vesakoista ja 

Maanpuolustuskoulutus ry:n 
sotilaallinen rajajääkärikurssi 
keräsi 27.-28. lokakuuta parisen-
kymmentä henkilöä eri puolilta 
Suomea Värtsilän Kaustajärven 
komeisiin korpimaisemiin. Aloi-
tuskahvien jälkeen piiripäällikkö 
Carl-Erik Spåre toi Maanpuo-
lustuskoulutus ry:n terveiset maa-
kunnan nykyisestä toiminnasta 
ja sen tulevista muutoksista sekä 
tavoitteista.
Tohmajärven rajavartioalueen 
oma mies, luutnantti Jarmo 
Taumala tutustutti osallistujat 
Pohjois-Karjalan rajavartioston 
ja sen rajavartioalueiden toimin-
taan ja eri säännöksiin, jotka ovat 
olleet viime aikoina melkoisen 
muutoksen kourissa. Tämän jäl-
keen uppouduttiin tehostettuun 
rajavartiointiin ja annettuihin 
toimivaltuuksiin niin rajamiesten 
kuin reserviläistenkin suhteen. 
Myös yhteistyötä poliisin ja tullin 
kanssa ruodittiin. 
Ennen tiedustelutoimintaan siirty-
mistä oli varsinaisen rajavartioin-
nin käsitteitä ja määritelmiä syytä 
käsitellä. Pimeän laskeuduttua 
marssittiin rankkasateessa ryhmit-
täin lähimaastoon suorittamaan 
pimeätähystystä ja ilmavalvontaa. 
Maastoon määritellyn harjoitus-
rajan pinnassa ryhmät kirjasivat 

Syksyinen yhteistoimintaharjoitus

VAARA-06 SOTINPUROLLA
verenhimoisista hirvikärpäsistä 
huolimatta Pihlaisen laatima ja 
toteuttama dramaturgia toimi 
maastossa mainiosti.

Nuorten maastotaitokurssi 
sekä erillinen muonituskurssi 
onnistuivat tavoitteissaan myös 
erinomaisesti. Se näkyi nuorten 
osallistujien ilmeistä ja otteista, 
sillä harjoituksessa vallitsi in-
nostunut ja yhteistyöhaluinen 
ilmapiiri. Tämä ilmiö lupasi 
hyvää tulevan helmikuisen 
Operaatio Umpihangen yhte-
ydessä pidettävälle talviselle 
maastotaitokurssille, johon oli 
jo havaittavissa osallistumisha-
lukkuutta.

Nurmeksen seurakunnan kap-
palainen rovasti Veikko Malk 
piti ruokailun jälkeen osallis-
tujille kenttähartauden, jossa 
kutsuvieraina oli mukana myös 
bussilastillinen Nurmeksen seu-
rakunnan jäseniä ja työntekijöitä 
sekä seurakunnan isoiskoulutuk-

sessa olleita nuoria. 
Kokonaisuutena VAARA-06 

meni sen verran hyvin, että 
tämä toimintamalli kannattaa 
jatkossakin säilyttää kurssioh-
jelmassa. Harjoituksen raamit 
on nyt rakennettu ja hyväksi 
koettu. Tapahtuman sisällä to-
teutettavia koulutusaiheita voi 
kysynnän ja tarpeen mukaan 
helposti vaihdella. Tulevien 
monimuotoharjoitusten toi-
mintaympäristönä Sotinpuro on 
varmaankin Pohjois-Karjalan 
Prikaatin ohella sopivin paikka 
koko maakunnassa.

Vain harjoituksen pioneeri-
kurssi jouduttiin tällä kertaa 
järjestäjän esteellisyyden vuoksi 
aivan loppumetreillä perumaan, 
totesi juukalainen Ylä-Karjalan 
paikallisosaston päällikkö ja 
VAARA-06:n johtaja Hannu 
Martikainen. 

Teksti: Väinö Mononen

RAJAJÄÄKÄRIKURSSI 
KAUSTAJÄRVELLÄ

Vanhempi rajavartija Kari-
Jussi Kinnari ja belgianpai-
menkoira Nicky ovat liittyneet 
”tosimielellä” harjoitukseen 
mukaan.

Rajan luvattomasti ylittänyt harhailija ei suinkaan estä petäjää 
kaatumasta, vaan on jäljityksen päätteeksi joutunut alustavaan 
kiinniotetun henkilön turvatarkastukseen.

maaliosaston aiheuttamia valoil-
miöitä ja kiikuttivat kylmästä hy-
tisten saamiaan tuloksia rajakomp-
panian komentopaikalle. Tiedot 
siirrettiin sitä mukaa upseerien 
toimesta operaatiokartalle. 
Kokonaisesitys oli näkemisen 
arvoinen, sillä aivan rajanpin-
nassa oli havaittu hyvin vilkasta 
elämää, kuten ammuntaa, autoja 
ja lentokoneita. Puolilta öin siir-
ryttiin sitten sulattelemaan ”saatua 
saalista” saunanlauteille, jonka 
jälkeen vetäydyttiin pimeän turvin 
pitkälleen.

Kaikenlaisia kaahareita
Yön pimeydessä oli lumi satanut 
maahan. Niinpä heti aamupalan 
jälkeen harjoiteltiin talvisissa 
olosuhteissa rastikoulutuksena 
ja näytösluonteisesti toimintaa 
aluesulkupisteellä sekä raja-
alueella liikkuvan ajoneuvon 
pysäyttämistä ja tarkastamista. 
Rakennettiin myös rajasulute 
puomeineen kuvitteellisen valta-
kunnanrajan läheisyyteen ja har-
joiteltiin toimintaa sen puitteissa. 
Tästä edettiin rajakoirapartion 
avulla tapahtuvaan yksittäisten 
henkilöiden jäljitykseen ja kiin-
niottoon sekä turvatarkastukseen 
maastossa. Satanut lumi helpotti 
huomattavasti jäljitystä.

Loppuhuipennuksena seurasi 
koko tapahtumaketjun soveltava 
vaihe, josta ei jännitystä eikä vauh-
tia puuttunut. Maahantunkeutujat 
ajoivat röyhkeästi maastoautol-
laan rajapuomin läpi edeten aina 
syvyydessä olleelle rajasulutteelle 
saakka. Tämän huomattuaan he 
kääntyivät ja pyrkivät pikaises-
ti takaisin valtakunnanrajalle. 
Soveltavan osuuden päätteeksi 
luvattomat tunkeutujat ajoneu-
voineen saarrostettiin, pidätettiin 
ja kuljetettiin kuulusteltaviksi. 
Alueloukkaus oli torjuttu.
   Pääkouluttaja Arvo Kinnari ja 
kurssin johtaja Olavi Ehrukai-
nen olivat suunnitelleet todella 
onnistuneen ja kouriintuntuvan 
koulutusohjelman monipuolisi-
ne sovelluksineen. Käytännön 
kenttäkoulutuksesta vastasivat 
evp rajamiehet Jorma Sorsa ja 
Erkki Kinnunen sekä nuorem-
pi rajavartija Katri Kinnari. 
Koirapartiossa tekivät vakuutta-
vaa jälkeä vanhempi rajavartija 
Kari-Jussi Kinnari sekä 9-vuo-
tias belgianpaimenkoira Nicky. 
Kurssin vääpelinä toimi Veikko 
Mattila tarjoten lämmitetyn sisä-
majoituksen ja ”täyden kympin” 
muonituksen.  

Teksti ja kuvat: Väinö Mononen

AUKTORISOITU TILITOIMISTO
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Killan synty ja tausta
Sanomalehti Karjalaisen maanpuolustuspalstalla 
oli 12.9.1956 pieni parin rivin ilmoitus: ”Karjalan 
Pojat kokoontuvat tänään klo 16.30  Karjalantalon 
kaksoiskabinetissa.”
Seuraavan päivän lehdessä oli sitten peräti 
kahdenpalstan otsikko: ”Karjalaan Poikien Kilta 
maanpuolustusväen yhteiselimeksi Pohjois-Kar-
jalassa.”
   Historiikin mukaan vuonna 1956 eräät yh-
teistyöelimen jäsenet halusivat vakiinnuttaa ja 
laajentaa toimintaa muillekin maanpuolustusta 
edistäville aloille. Tämän johdosta edellä mainittu 
Karjalantalon kokous kutsuttiin koolle. ”Palkka 
tarkastaja luutnantti Erkki Rouhiaista on pidettä-
vä killan henkisenä ja aatteellisena ”isänä”. Hänet 
nimittäin valittiin ensimmäisen yhteistyöelimen 
kokoonkutsujaksi vuonna 1954 ja ensimmäisen 
yleisen kokouksen puheenjohtajaksi. Hän laati kil-
lan ensimmäisen sääntöluonnoksen ja hänen aloit-
teestaan otettiin jo noin vuotta ennen Karjalanta-
lon kokousta yhteistyöelimen nimeksi Karjalan 
Poikien Kilta,” todetaan historiikin alkuosassa.

Ensimmäiset jäsenjärjestöt ja –yhteisöt
Karjalan Poikien Killan ensimmäiset jäsenjärjes-
töt ja –yhteisöt toimintavuonna 1956 olivat:
Jääkäriliiton Joensuun alaosasto, Vapaussoturien 
Huoltosäätiön Pohjois-Karjalan Avustustoimikun-
ta, Jääkäripataljoona 5:n upseeri- ja alipäällystö-
kerhot, Pohjois-Karjalan Rajavartioston Upseeri- 
ja alipäällystökerhot, Kenttätykistörykmentti 1:
n Upseeri- ja alipäällystökerhot, Pohjois-Karjalan 
Reserviupseeripiiri ry, Pohjois-Karjalan Reser-
vialiupseeripiiri ry, 7. Divisioonan muistoristitoi-
mikunta, 11. Divisioonan muistoristitoimikunta, 
14. Divisioonan muistoristitoimikunta, Joensuun 
Sotilaspiirin Esikunta upseeriensa ja aliupseerien-
sa edustajien välityksellä. 
   Uusimpien vuonna 1994 rekisteröityjen sään-
töjen mukaan killalla on varsinaisia jäseniä ja 
kunniajäseniä. Killan varsinaiseksi äänivaltaiseksi 
jäseneksi voin päästä rekisteröity maanpuolustus-
järjestö tai vastaava oikeustoimikelpoinen yhteisö. 
Killalla on tällä hetkellä 34 jäsenjärjestöä.

Killalle oma lippu
Killan vuosikokous velvoitti vuonna 1992 halli-
tuksen valmistelemaan ja toteuttamaan lippuhank-
keen. Lipun juhlallinen naulaus- ja vihkimistilai-
suus oli Kontiorannan sotilaskodissa 4.12. 1992. 
Lipun on suunnitellut  taiteilija Jouko Solonen ja 
sen on valmistanut Lipputaito Oy. Naulauspuheen 
piti professori Veijo Saloheimo. Ensimmäisen 
naulan löivät maaherra Hannu Tenhiälä, kenraa-
limajuri Lasse Wächter, kauppaneuvos Väinö 
H. Broman, taiteilija Jouko Solonen ja professori 
Veijo Saloheimo. Viimeisen naulan löi killan pu-
heenjohtaja toimitusjohtaja Harri Hentunen.
   Naulausseremoniaa johti killan varapuheen-
johtaja koulunjohtaja Erkki Laak. Lipun vihki 
kenttärovasti Heikki Holkeri ja sen luovutti 
tehtäväänsä maanpuolustuskiltojen Liitto ry:
n hallituksen jäsen Jorma Mikkonen. Lipun 
ensiesiintyminen oli itsenäisyyspäivän paraatissa 
6.12. 1992.

50-vuotias Karjalan Poikien Kilta ry alkaa jo 
olla varhaisessa keski-iässä. Killan toimintaan 
on sisältynyt sekä nousu- että laskukausia. 
Päätehtävänsä se on vajaatehoisenkin 
toiminnan aikana pyrkinyt täyttämään, 
todetaan killan historiikissa.
Karjalan Poikien Killan arvostuksesta ja 
merkityksestä kokonaismaanpuolustukselle 
olkoon oivana esimerkkinä ote itäisen 
Maanpuolustusalueen komentajan 
kenraaliluutnantti Ilkka Ilmolan pitämästä 
juhlapuheesta killan 40-vuotisjuhlassa 
Karjalantalolla 12.9.1996:
”Täällä Pohjois-Karjalassa Karjalan Poikien 
Kilta on tehnyt arvostettua ja arvokasta 
maanpuolustustyötä 40-vuotta. Järjestely, 
jossa kattojärjestö kokoaa yhteistoimintaan 
maakunnan lähes kaikki maanpuolustus-
järjestöt, on oloissamme harvinainen ja 
onnistuu vain alueella, jossa vallitsee perintei-
sesti korkea maanpuolustushenki ja syvä 
yhteenkuuluvuuden tunne. Onhan maa-
kuntanne vuosisatojen saatossa kestänyt 
monenlaisia kohtaloita: ollut itäisen esivallan 
tiukassa otteessa, kärsinyt rappasotien jaloissa, 
jauhautunut suurvaltojen välisessä 
kamppailussa ja lopulta seisonut Suomen 
suojana itäisellä rajalla – kaikki kärsimykset 
kestäen. Menneisyys ja sukupolvien työt 
antavat meille voimaa. Me emme saa unohtaa 
historian antamia kokemuksia, mutta emme 
myöskään saa jäädä niiden vangiksi. Katse 
on suunnattava tulevaisuuteen, jotta emme 
murentaisi menneiden sukupolvien työtä 
itsenäisyytemme säilyttämiseksi.”

Karjalan PoiKien 
Kilta ry 50 vuotta

Killan johto
Killan vuosikokouksen hyväksymän esityksen 
mukaan (16.3.1992) killan johdon muodostavat 
puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden 
ei katsota edustavan mitään jäsenyhdistystä ja 
killan hallituksen muodostaa kahdeksan jäsentä, 
jotka edustavat jäsenryhmiä. Ryhmän yhdistykset 
valitsevat edustajansa kahdeksi vuodeksi kerral-
laan.

Killan puheenjohtajina ovat toimineet:
Piiri-insinööri, DI  Veikko Tipuri  1956-1958
Isännöitsijä, DI Väinö Rinne 1959-1960
Lääninneuvos Lauri Marila 1961
Kauppias  Arvi A. Lallukka 1962
Isännöitsijä, yli-ins. Erkki Hakapää 1963-1966
Toimitusjohtaja Onni Mäkelä 1967-1969
Majuri  Martti Kokko 1970-1972
Apteekkari Veijo Mannelin 1973-1985
Rakennusmestari  Jouni Puhakka 1986-1989
Toimitusjohtaja  Harri Hentunen 1990-2000
Aluepäällikkö Ilpo Pohjola 2001-

Killan sihteereinä ovat toimineet:
Metsänhoitaja Arvo Kinnunen 1956-1958
Konttoripäällikkö Reino Konttinen 1959-1960
Varatuomari Otto Sorasalmi 1961-1962
Majuri evp Mauri Viitakoski 1963-1966
Majuri  Eero Lohi 1967
Kapteeni  Jorma Mustonen 1968-1972
Ylivääpeli Pekka Kuosmanen 1973-1975
Ilmoituspäällikkö Raimo Koskivirta 1974
Majuri  Pekka Ripatti 1976-1980
Kapteeni  Matti Partanen 1981-1983
Kapteeni  Seppo Suokas 1984-1985
Kapteeni  Kaari Tossavainen 1986-10.11 asti
Majuri   Pertti Keränen 11.11.1986-87
Majuri evp Juha Kare 1988-18.4.1998
Toimitusjohtaja Mauri Haapalainen 19.4.1995-1998
Everstiluutnantti evp Olli Lehmussaari 1999-1.11.2004
Everstiluutnantti evp Jouko Viitamäki 1.11.2004-

Historiikin mukaan monissa järjestöissä – niin 
myös Karjalan Poikien Killassa – on vaikuttanut 
tai vaikuttaa puheenjohtaja- sihteeritehtävien 
ulkopuolella jäsenjärjestöjen henkilöjäseniä, jotka 
vuosikymmeniä uurastavat järjestöjen tarkoituspe-
rien hyväksi omaan aikaansa säästämättä toisten 
työn helpottamiseksi. Killalla on ollut onni saada 
työhän mukaan varsinaisia ”työn sankareita”.

Killan säännöt
Vuonna 1988 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan 
kilta toimii mm. seuraavien tavoitteiden puolesta:
”Kilta toteuttaa tarkoituksensa yhteistyössä jäsen-
yhteisöjensä kanssa pitämällä yhteyttä puolustus-
voimien ja rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin 
ja muihin yksiköihin sekä järjestämällä yhteisiä 
tilaisuuksia; järjestämällä kokous-, esitelmä-, 
neuvottelu- ja juhlatilaisuuksia sekä retkeilyjä ja 
kilpailuja; pitämällä yhteyttä muihin vastaaviin 
järjestöihin; harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoi-

Historiikki 1956-2006, 80 sivua. Koonneet: 
Pekka Ripatti – Harri Hentunen

Killan puheenjohtaja Ilpo Pohjola ja killan 
lippu Itäisen Suomen Maanpuolustusalueen 
paraatissa Joensuussa 4.6.2006
Killan lippu on osallistunut lippulinnoihin 1992 
alkaen.

Karjalan Poikien Killalla on kiinteät suhteet maa-
kunnan varuskuntiin. Kuvassa Pohjois-Karjalan 
Prikaatin esikuntaa vuosipäivän paraatissa 17.11. 
2005. JATKUU SIVULLA 13
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Valtakunnallinen
tiedotuspäivä 
Joensuussa

Reserviläisliiton valtakunnallista 
tiedotuspäivää vietettiin Pohjois-
Karjalassa lauantaina 28.10. klo 
10.00-14.00 välisenä aikana. 

   Joensuun Reserviläiset ry:n sekä 
lähiseutujen reserviläisjärjestöjen 
edustajat antoivat järjestetyssä 
tilaisuudessa suullista ja kirjallista 
tietoutta reserviläistoiminnasta. 

TIEDOTUSPÄIVÄN TAVOITE:
Vuonna 2005 liitossa laadittiin markkinointi-
suunnitelma, jossa määriteltiin ulkoisen kuvan 
kohentamisen tavoitteet sekä menetelmät. Näistä 
ehkä merkittävin on liiton toimintakalenteriin 
lisätty valtakunnallinen tiedotuspäivä. 
Tarkoituksena on, että jatkossa Reserviläisliitto 
sekä sen piirit ja yhdistykset järjestävät kerran 
vuodessa yhteisen tiedotustempauksen. Ta-
pahtuman tarkoituksena on, että liitto, piirit ja 
yhdistykset tiedottavat samasta asiasta, samalla 
tavalla ja samana päivänä. Entisen Puolustusvoi-
mien komentajan sanoin otetaan silloin “ilmatila 
hetkeksi haltuun”.

Helsinkiläinen Johan Begman poikkesi pie-
nen Simona tyttärensä kanssa teltalle. Johan 
Begmanin mukaan suomalaisilla on kiitettävä 
maanpuolustustahto. Se on tutkimuksillakin 
hyväksi todettu. Meillä on asevelvollisuusarmeija 
ja puolustus rakennettu sen mukaisesti. 

- Uskoisin, että maassamme ei koskaan mennä 
Ruotsin, Tanskan tai monen muun eurooppa-
laisen mallin mukaiseen ammattiarmeijaan. 
Puolustusmäärärajojen niukkuudenkin toivon 
olevan vain tilapäinen häiriö.

Joensuun seudun reserviläisten yhteinen esittelyteltta ja sen miehitys oikealta: Aimo Issakainen, Timo Mo-
nonen, Ilkka Savolahti ja Jorma Kinnunen.

Esittelyteltta sijaitsi aivan ydinkeskustassa kävely-
kadulla.

Anneli ja Aksel Toppisen mukaan suomalaisilla on 
korkea maanpuolustustahto.

Tuuli tuiversi ja räntää satoi, kun Joensuun seudun 
reserviläisjärjestöt esittelivät vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen asiaa kiireisille joensuulaisille lauantaina 
28.10. 
Tiedotusteltan paikka keskustan kävelykadulla oli 
erinomaisesti valittu, mutta hyytävän sään vallitessa 
ihmiset vain harvakseltaan tarkenivat pysähtyä kuun-
telemaan esittelijöiden sanomaa. 
Joensuun reserviläisyhdistystä edustivat Aimo Issa-
kainen ja Ilkka Savolahti, kontiolahtelaisia Jorma 
Kinnunen, Timo Mononen Liperistä.

Esittely vaativissa 
olosuhteissa
Tiedotuspäivä oli kaikkien esittelijöiden mielestä tar-
peellinen, mutta ajankohta väärä. Yleisesti oltiin sitä 
mieltä, että kesälomakausi tai aikaisemmin syksyllä 
järjestetty tilaisuus olisi ollut parempi. 
- Aimo Issakaisen mielestä suuri yleisö ei välttämättä 
tiedä reserviläistoiminnasta ja sen tavoitteista, joten 
tiedotuspäivän järjestäminen oli paikallaan.  Jaetusta 
materiaalista Reserviläinen ja Karjalan Pojat lehti 
sekä Reserviläisliiton esite olivat eniten mukaan 
otettuja.
- Tiedotuspäivän järjestäminen on ihan paikallaan, 
mutta ajankohta voisi olla yleisöystävällisempi. Nyt 
kaikilla näyttää olevan kiire vain päästä sisätiloihin 
lämmittelemään. Ainakin kuukautta aikaisemmin 
tilaisuus olisi pitänyt järjestää, Timo Mononenkin 
totesi.

Syysmyräkkä säesti 
Reserviläisliiton tiedotuspäivää 
Joensuussa 28.10.

Reserviläisliiton tiedotuspäivänä ”ilmatila haltuun”

Tutustujia ympäri Suomen
Teltalla oli kuitenkin kävijöitä hyisestä säästä huo-
limatta. Piipahtaneiden joukossa oli myös Markus 
Tielampi Alavudelta. Tielampi kertoi olevansa Ala-
vuden reserviläisten puheenjohtaja ja tullut Joen-
suuhun opiskelemassa olevaa poikaansa tapaamaan.

Viime vuonna Utissa palveluksensa päättänyt pa-
rikkalalainen Markus Räty oli Joensuussa ukkinsa 
luona käymässä.
Markuksen mukaan varusmiesten kunto Uttiin 
otettaessa on jo hyvä ja palveluksen kestäessä vain 
kohenee. Sisään otetuista tehdään huippukuntoisia 
laskuvarjojääkäreitä.
- Minun aikanani halukkaita oli 600, pääsykokeisiin 
kutsuttiin 500. Tiukan karsinnan jälkeen sisään otet-
tiin vain 80 miestä. Koulutus on tunnetusti  kova, 
mutta silti sinne kannattaa pyrkiä. Siellä tehdään 
laadukkaita laskuvarjojääkäreitä. Toivottavasti Utti 
säilyttää jatkossakin asemansa.
 
Joensuulaiset Aksel ja Anneli Toppinen saivat tie-
dotusteltalta mukaansa aimo annoksen maanpuolus-
tushenkistä luettavaa. Toppisetkin olivat sitä mieltä, 
että Suomessa vallitsee hyvä maanpuolustushenki. 
- Varsinkin täällä Itä-Suomessa tätä henkeä on aina 
riittänyt, Toppiset vakuuttivat.

Teksti ja kuvat: Raine Turunen
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Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reser-
viupseerien valmiuksia kehittävä yhteistoimin-
tajärjestö, joka vaikuttaa maanpuolustusedel-
lytysten paranemiseen ja tukee valtakunnan 
turvallisuutta. RUL:n tehtävänä on ylläpitää 
reserviupseerien sotilaallisia tietoja, johtaja-
kykyä ja valmiuksia sekä toimia reserviupsee-
rikerhojen ja niiden jäsenten välisenä yhdys-
siteenä. RUL on puoluepoliittisesti sitoutuma-
ton.

Ensimmäinen reserviupseerikerho perustettiin Hel-
sinkiin vuonna 1925. Kyseessä oli Valtakunnallinen 
Reserviupseerikerho, jonka toiminta laajeni pian mui-
hinkin kaupunkeihin. Näin valtakunnallisen keskusjär-
jestön perustaminen tuli ajankohtaiseksi muutamassa 
vuodessa. 

RUL on perustettu 17.5.1931 Katajanokan Up-
seerikerholla eli nykyisellä Katajanokan Kasinolla. 
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin vänrikki 
N.A.Hildén (Osara vuodesta 1935 lähtien). Nykyinen 
puheenjohtaja Tapio Peltomäki on järjestyksessään 
liiton kymmenes puheenjohtaja. Ainoa RUL :n kun-
niapuheenjohtaja on ollut Suomen Marsalkka C.G.E 
Mannerheim.

Tällä hetkellä RUL :ssa on noin 28.000 jäsentä. 
Liittoon kuuluu 350 jäsenyhdistystä ja 20 reserviup-
seeripiiriä. Jäsenistä kolmasosa on alle 35 -vuotiaita. 
Liiton äänenkannattaja on Reserviläinen -lehti, joka 
on yhteinen Reserviläisliiton ja Maanpuolustuskiltojen 
liiton kanssa. Lehden painos on 55.000 kappaletta. 

Liiton keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. koulutus, 
urheilu- ja liikuntatoiminta, sekä järjestö-, aatteellinen 
ja perinnetoiminta. Urheilu- ja liikuntatoiminnassa 
korostuvat sotilastaitoja kehittävät maastojotokset ja 
-harjoitukset sekä ammunta ja suunnistus. RUL on 
ollut yhdessä puolustusvoimien sekä muiden maan-
puolustusjärjestöjen kanssa voimakkaasti mukana 
kehittämässä vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta 
mm. Maanpuolustuskoulutus ry:n kautta. 

RUL:n erityisen kiinnostuksen kohteena on johta-
mis- ja kouluttajakoulutus. Liiton uusin koulutustuote 
on laaja Kriisi- ja sotilasjohtamisen koulutusohjelma 
(KRISO), joka on kehitetty yhdessä puolustusvoimien 
asiantuntijoiden kanssa.

Liitolla on kiinteät kansainväliset suhteet pohjois-
maisiin reserviupseeriliittoihin (SVEROF Ruotsi, 
NROF Norja, ROID Tanska), Venäjän ROSTO -maan-
puolustusjärjestöön ja liitännäisjärjestösopimuksella 
NATO:n reserviupseerijärjestöön CIOR:iin. Uusimpa-
na yhteistyöjärjestönä on Viron Reserviupseerikunta, 
ROK, jonka kanssa RUL on aloittanut yhteistyön 
vuonna 1998. 

Koulutusta reservin päällystölle
Suomen Reserviupseeriliitto on aina panostanut jäse-
nistönsä koulutukseen. Kuluvalla vuosikymmenellä 
RUL on ollut voimakkaasti kehittämässä vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta. Koulutus toteutetaan pääasi-
assa järjestöjen yhteisen koulutusorganisaation, Maan-
puolustuskoulutus (MPK) ry:n, puitteissa. Tiesithän, 
että MPK:n lisäkurssit huomioidaan myös reserviläisiä 
ylennettäessä? Osallistumalla kouluttajana tai osanot-
tajan kursseille pidät parhaiten yllä omaa osaamistasi. 

RUL:n erityisalana koulutuksessa on johtamis- ja 
kouluttajakoulutus. Kouluttajakoulutus on ensisi-
jaisesti tarkoitettu reservin päällystöön kuuluville 
henkilöille, jotka haluavat sitoutuneesti toimia MPK:
n kursseilla johtajina ja kouluttajina. RUL kannustaa 
jäseniään osallistumaan MPK:n toimintaan erityisesti 
kouluttajana.

Liikuntatoiminnan päätavoitteena on kannustaa 
ja saada reserviupseerit liikkumaan säännöllisesti 
kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseksi. Reserviläisurhei-
lun erityistehtävänä on samalla ylläpitää ja kehittää 
osallistujien maanpuolustusvalmiuksia ja -taitoja. Am-
pumatoimintaa kehitetään toiminnalliseen suuntaan. 
Kenttäkelpoisuuskokeella reserviupseeri voi testata 
kykyään ja taitoaan liikkua maastossa. Jäsenistöä 
innostetaan osallistumaan pitkille maantiemarsseille ja 
maastojotoksille. 

Pääosa reserviläisten urheilu- ja liikuntatoiminnasta 
tapahtuu reserviupseerikerhoissa. Useilla yhdistyksillä 
on omia säännöllisiä ampuma- ja harjoitusvuoroja. 
Reserviupseeripiiri koordinoi kerhojen urheilutoi-
mintaa ja mm. ilmoittaa joukkueet valtakunnallisiin 
kilpailuihin.

JUHLAVUODEN 
PÄÄTAPAHTUMA 
ONNISTUI HIENOSTI

Haminan tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 1.000 henkilöä. Pelkästään Maneesin pääjuhlassa oli paikalla 
900 henkilöä. Sekä ulkomaiset vieraamme että puolustusvoimien ja Haminan kaupungin edustajat ihmetteli-
vät ääneen kuinka olimme saaneet näin suuren joukon liikkeelle kesäisenä lauantaina. Päivän onnistuneen 
ohjelman kruunasi loistelias Hamina Tattoon yömarssishow. 

Seppeleenlaskua Kaatuneiden upseereiden patsaalle seurasi lukuisan juhlaväen lisäksi komea lippulinna, jossa 
oli mukana liki kaikkien piirien liput sekä toistakymmentä Kymenlaakson piirin yhdistysten lippua. 
Kuvat: Jarmo Riikonen.
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Piirien ja yhdistysten puheenjohtajia, sihteereitä ja 
aktiivisia toimijoita kokoontui reservipiirien yhteis-
työssä Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa järjestä-
mälle johtamiskurssille Pohjois-Karjalan Prikaatin 
tiloihin Kontiorantaan. Tilaisuudessa tiedotettiin 
yhdistysten edustajille vuoden 2007 Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n kursseista ja reservipiirien vuoden 
2007 toiminnan painopistealueista sekä toiminta-
kalenterin tapahtumista. Samalla painotettiin vielä 
loppuvuoden tärkeimpiä toimintoja yhdistyksissä.
 Arvovaltaisinta antia tilaisuudessa oli vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen tarkastajan eversti Jorma 
Jokisalon esitelmä. Se käsitteli kahden tunnin ajan 
seuraavia aiheita: asevelvollisuus Suomessa ja 
muissa pohjoismaissa, puolustusvoimien kansainvä-
linen toiminta sekä kokemuksia tiedotusvälineiden 
osuudesta kriiseistä tiedottamisessa.

Aluksi eversti Jokisalo paheksui eräiden poliitik-
kojen esityksiä, joiden mukaan Suomenkin tulisi 
siirtyä palkka-armeijaan tai tehdä niin kuin Ruotsis-
sa on tehty - ajaa armeija alas ja muodostaa kodin-
turvajoukot.
 – Tietävätköhän nämä poliitikot, mitä Ruotsin 
malli todellisuudessa on ja mitä siitä meillä seuraisi. 
Onneksi laaja poliittinen enemmistö on asevelvol-
lisuuteen perustuvan ja 350.000 miehen ja naisen 
sodanajan reserviarmeijan kannalla. Meillä ei muuta 
vaihtoehtoa ole, kuin yleinen asevelvollisuus, Joki-
salo painotti.
Jokisalon mielestä puolustusvoimien tehtävät 

SYYSKOKOUS KITEELLÄSYYSKOKOUS KITEELLÄ

Kiteen reserviläisjärjestöjen 
kuudes metsäkirkko pidettiin 
18.9 Hutsin maastossa sam-
maleisessa supassa tummien 
kuusien keskellä.

Tummentuva syysilta, jätkän-
kynttilät ja nuotio loivat rauhalli-
sen tunnelman noin satapäiselle 
yleisölle.

Vt. kirkkoherra Ilmo Kurkola 
piti hartauden mainiten paikkaa 
luonnon temppeliksi, jossa katto 
on korkealla. Talousneuvos Kalle 
Pölönen luki Raamatun tekstejä, 
virsiä veisattiin kanttori Leena 
Gröhn-Dimovin säestäessä mat-

kaharmonilla. Paimenpojista on 
tullut perinne: Tuomo Pennanen, 
Kari Havukainen, Lassi Turunen 
ja Aulis Tiainen esittivät laulun 
’Paimenpojan sunnuntai’ kau-
niisti ja tunteella. 

   Sitten oli vuorossa makkaran-
paistoa nuotiolla ja kyytipojaksi 
mehua. Yleisö poistui tilaisuu-
desta tyytyväisenä ja suuren 
kiitoksen saavat pankinjohtaja 
Raimo Liukun vetämä hengel-
linen toimikunta sekä ahkerat 
talkoomiehet. Hyvä esimerkki 
reserviläisten vastuuntunnosta 
oli myös se, että Raimo Liuk-

ku nuotion sammutusveden 
loputtua haki autollaan kotoa 
vettä lisää, ettei vaan metsä 
syttyisi tuleen nuotiostamme. 
Metsäkirkolle on selvä ’tila-
us’ ja reserviläisyhdistykset 
sisällyttävät sen ensi vuoden 
toimintasuunnitelmaan.

Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen

Kuvassa vasemmalta: Paimen-
pojat, kanttori Leena Gröhn-
Dimov ja vt. kirkkoherra Ilmo 
Kurkola.
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Eversti Jokisalo:

 
“Nykytilanteessa 

yleinen ase-
velvollisuus on ainoa 
vaihtoehto meille!”

Koulutuspäivä Kontiorannassa

Jokisalo luennoi kahden tunnin ajan aiheesta: 
”Asepalvelus Suomessa ja muissa pohjoismaissa”.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja eversti Jorma Jokisalo osallistui puheenjohtajien ja sihteerien 
koulutuspäivään Kontiorannassa lauantaina 16.9. Kutsun oli esittänyt toiminnanjohtaja Tenho Ilvonen 
Reserviläispiirin 50 -vuotisjuhlassa viime vuonna.

jakautuvat periaatteessa kolmeen päätehtävään: maan 
puolustamiseen, yhteiskunnan tukemiseen häiriö- ja 
uhkatilanteissa sekä kansainvälisiin tehtäviin. Kan-
sainväliset tehtävät on tässä viimeisenä, mutta uutis-
katsauksissa ne aina eniten ja ensiksi esillä.
- Asevelvollisten miesten ja vapaaehtoisten naisten 
kouluttamisessa päätavoitteemme on maamme puo-
lustaminen. Koulutus luo kyllä perustan ja valmiuksia 
moneen muuhunkin tehtävään yhteiskunnassamme.

Mitä asevelvollisuus on?
- Yleensä puhutaan vain asevelvollisuusajan lyhyestä 
koulutusjaksosta, vaikka todellisuudessa kesto on 
43 vuotta. Asevelvollisuus alkaa kun mies täyttää 18 
vuotta ja päättyy vasta kun 60 vuotta tulee täyteen. 
Välissä oleva aika on kertausharjoituksineen kymme-
niä vuosia kestävä, Jokisalo toteaa. 
- Kutsunnassa määritetään heti koulutuksen suunta ja 
paikka. Ikäluokittain jatkuva varusmieskoulutus on 
välttämätöntä, että syntyisi alati uudistuva reservi. Se 
mitä kukin reserviaikanaan tekee työkseen, huomioi-
daan reservikoulutusta annettaessa.
Eversti Jokisalo korostaa vielä, että tätä maata ei puo-
lusteta pelkästään varusmiehillä. Tarvitaan reserviar-
meija. Varusmiesaikana saadaan ehditään saada vain 
perusta tiedoille ja taidoille, joita sitten kertausharjoi-
tuksissa täydennetään ja päivitetään. 

Kriisinhallinta kansainvälisissä tehtävissä
- Reserviläisemme ovat kansainvälisissä tehtävissä 
osoittaneet ylivertaisuutensa ammattiarmeijoihin ver-

rattaessa. Ammattiarmeijat ovat tappamaan koulutet-
tuja, meidän miehemme toimivat toisin; rakentavassa 
hengessä paikallisen väestön kulttuurilliset erot huo-
mioiden. Miehillämme on kyky hankkia valtaväestön 
luottamus. Tähän eivät ammattiarmeijat pysty.
- Ammattiarmeijaan ei saada yhtä hyvää ainesta kuin 
meidän reserviläisemme ovat. Vapaaehtoisuuden peri-
aatteella mukaan lähtevät miehemme ovat motivoitu-
neita, aloitteellisia ja lähes kaiken osaavia. 
- Kansainvälinen turvallisuus on blokkien hajottua ih-
misten mielissä lisääntynyt. Turvallisuudelle on alettu 
hakea kohteita muista maista; on alettu muodostaa 
kriisitilanteisiin koulutettuja joukkoja. Näitä joukkoja 
ei kouluteta omaa maata puolustamaan. 
Jokisalo vakuuttaa, että puolustusvoimiimme luote-
taan. Sen ylläpitämisen kulutkin hyväksytään. 
– Meidän resurssimme eivät kuitenkaan ole suhteessa 
tahtotilaan. Materiaalimme on kyllä kelvollista, mutta 
sitä on aikaisempaa vähemmän. Puolustusvoimat on 
kyllä saanut kohtuullisesti rahaa, mutta reserviarmei-
jaa on jouduttu koko ajan vähentämään. 15 vuoden 
aikana se on puolittunut, ollen enää 350.000 henkilöä.
Eversti Jokisalon mukaan Suomi kouluttaa vuosittain 
82 prosenttia ikäluokistaan. Norjassa luku on n. 25 
%, Ruotsissa ja Tanskassa 15 %. Norja ja Suomi ovat 
asevelvollisten koulutusjärjestelmissä lähellä toisiaan, 
Tanska ja Ruotsi turvautuvat kodinturvajoukkoihin.

Teksti ja kuvat: Raine Turunen

METSÄKIRKKO KITEELLÄ
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Maanpuolustuskoulutus ry ja 
Ylä-Karjalan paikallisosasto 
järjestivät juukalaisen Hannu 
Martikaisen johdolla lauantaina 
18.11.2006 tutustumisretken Kuh-
moon talvisodan taistelupaikoille. 
Erittäin liukkaista sääolosuhteista 
johtuen kaikki halukkaat eivät 
ilmeisesti päässeet tulemaan. Silti 
mukaan uskaltautui 35 innokasta 
matkaajaa eri puolilta maakuntaa, 
niin miehiä kuin naisiakin. Lähtö- 
ja paluupaikka oli Juuka, josta 
matka eteni Nurmeksen kautta 
kohti Kuhmoa. Matkalla linja-
autossa tunnelma kohosi kattoon 
kun sotaopas Väinö Monosen 
kertoi taisteluihin liittyviä tietoja 
ja tapahtumia.

Kuhmohan on yksi niitä har-
voja paikkoja Suomessa, jossa 

Päivien järjestelyjen tiimoilta 
Lieksan alaosaston vastuu-
henkilöt  ovat kokoontuneet 
jo muutaman kerran. Viimeksi 
mukana oli myös 14. Divisi-
oonan Perinneyhdistys ry:n 
hallituksen varapuheenjohtaja 
Jukka Valkeajärvi (keskellä). 
Vasemmalla Lieksan alaosaston 
puheenjohtaja Juhani Ryy-
nänen  ja oikealla  alaosaston 
varapuheenjohtaja Juho Peh-
konen. 

Neljästoista divisioona oli jat-

14. DIVISIOONAN RUKAJÄRVEN 
SUUNNAN VETERAANI- JA 
PERINNEPÄIVÄT 
Lieksassa 31.8.–2.9.2007

kosodan aikainen suomalainen 
sotatoimiyhtymä, joka muodosti 
pääosan Lieksan–Rukajärven 
suunnalla toimineista suoma-
lais-saksalaisista joukoista. Di-
visioonaa komensi jääkäriken-
raalimajuri, Mannerheim-ristin 
ritari Erkki Raappana, toista 
maailmansotaa edeltäneen ajan 
Joensuun rajavartioston ja talvi-
sodan Pohjois-Karjalan ryhmän 
komentaja, jatkosodan loppuvai-
heessa myös Ilomantsissa tor-
juntavoiton saavuttaneen Ryhmä 
Raappanan komentaja.

Kuoleman kujanjuoksua 
Kuhmon rintamalla

Sotaopas Väinö Mononen (oik.) kokoaa retkiporukkaa karttasul-
keisiin Jyrkänkoskella.

kaikki taistelupaikat ovat jääneet 
valtakunnanrajan tälle puolelle. 
Talvisotamuseossa museonjohtaja 
Hilkka Tampio johdatti meidät 
syvemmälle sodan jalkoihin. 
Pystyimme kuvan ja äänen avulla 
elämään noita kauhun hetkiä läpi. 
Runsas esineistö oli hyvin esillä 
ja olipa mukana sellaistakin, mitä 
tuskin missään muualla näkee. 
Tämän jälkeen kävimme Kalevala 
Hotellissa ruokailemassa.

Matka jatkui Lammasperän 
suuntaan kohti Kiekinkoskea ja 
Hukkajärveä. Tässä vaiheessa 
autosta alkoi kuulua jo vilkasta 
puheen sorinaa, että joo... siellä 
tapahtui niin ja näin. Eli oltiin 
tapahtumista jotain jo aiemmin 
kuultu ja myötäiltiin menneitä 
muistellessa. 

Kiinnostusta riitti siinä määrin, 
että olisi haluttu pysähtyä pidem-
päänkin eri kohteissa, mutta rajal-
lisen ajan käytön takia jatkettiin 
matkaa rivakasti eteen päin. 

Hukkajärvellä käännyttäessä 
laskeuduttiin ”suksille” eversti 
Dolinin hiihtoprikaatin tulolatuja 
seuratessa. Ladut sivakoitiin aina 
prikaatin lopulliselle tuhoutu-
misalueelle Vetkoon ja Kesseliin 
saakka. 

Sukset potkaistiin pois jaloista 
ja jatkettiin itärajalle päin Ra-
jakankaan vartioasemalle, jossa 
vanhempi rajavartija Sami Sorri 
kertoi aseman arkielämästä ja vas-
tuullisista rajatehtävistä. Saimme 
kahvien lisäksi varmuuden siitä, 
että rajamme on hyvin turvattu eli 
toisin sanoen ”ollos poika huole-
ton, veljes valveill´ on”.

Monelle ei ole tullut mieleen-
kään, kuinka paljon isänmaan 
eteen on jouduttu aikoinaan teke-
mään uhrauksia, ennen kuin niihin 
pääsee itse paikan päälle tutustu-
maan. Siksi tällaiset retket kuulu-
nevat jo vähintäänkin kansalaisten 
perussivistykseen. Tulipalopakka-
sissa suoritetut urotyöt hakevat 
vertaistaan. Lukuisat tapahtuma-
paikat olivat autenttisesti esillä 
lumesta huolimatta ja katseltavaa 
riitti esimerkiksi Saunajärventien 
suunnalla muistomerkkien muo-
dossa ja mottitaistelupaikkoihin 
tutustumalla. Sellaiset nimet kuin 
Laamasenvaara, Kuusijoki, Kil-
pelänkangas, Löytövaara, Loso, 
Reuhka, Luvelahti, Klemetti, 
Sivakka tai Rasti ovat monelle 
tuttuja nimiä. Matka oli onnistu-
nut herättäen monenlaisia uusia 
ajatuksia. Tulemme Kuhmoon 
varmasti uudelleen!

Teksti ja kuva: 
Eino Manninen

JATKOA SIVULTA 9

Killan hallitus lahjoitti JR 9 Killalle kuvan patsas-
hankkeeseen 150 kg pronssia. 

Kilta toimi Karjalan sotilassoittokunnan säilyttämi-
sen puolesta tarmokkaasti.

Karjalan Poikien Kilta järjesti veteraanijärjestöjen 
kanssa Valtakunnallisen Torjuntavoittojen 60-vuo-
tisjuhlan Ilomantsissa 7.8.2004.

Killan lippu (äärimmäisenä vasemmalla) on osallis-
tunut lippulinnoihin 1992 alkaen.

Killan lipun ensiesiintyminen oli itsenäisyyspäivän 
paraatissa 1992.

mintaa sekä jakamalla stipendejä killan tarkoituksia 
edistäville henkilöille ja yhteisöille.” Myöhemmin lisät-
tiin sääntöihin maininta: ”osallistumalla vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen.”
Historiikissa todetaan, että sääntöjen henki ei ole muut-
tunut käytännöllisesti katsoen lainkaan kuluneiden 50 
vuoden aikana.

Itsenäisyyspäivän illallistanssiaiset ja muut juhlat
Itsenäisyyspäivän illallistanssiaiset on järjestetty juh-
lavasti perinteitä kunnioittaen vuodesta 1967 saakka.. 
Tanssiaiset arpajaisineen ja huutokauppoineen ovat olleet 
tärkeät killan talouden kannalta. Ohjelmaa ovat lähes 
aina ryydittäneet Kontiolahden Varuskuntasoittokun-
ta/Karjalan Sotilassoittokunta, Joensuun Mieslaulajat ja 
monet yksilötason taiteilijat. Näissä tilaisuuksissa uudet 
Oltermannit ovat saaneet sauvansa ja ansioituneet kilta-
työn tekijät Kiltajääkäritaulunsa.
Jäsenjärjestö Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri oli jo 
aikaisemmin järjestänyt kaksi kertaa torjuntavoittojen 
Valtakunnallisen juhlan maakunnassa. Veteraanien toi-
vomuksesta kilta otti vetovastuun juhlan jatkuvuudesta 
ja järjesti hyvin onnistuneen 60-vuotisjuhlan. Mukana 
olivat Puolustusvoimat, Rajavartiosto, Karjalan Lennos-
to, Maanpuolustuskoulutus, sekä monet jäsenjärjestöt.

Kiltajotokset ja retket
Kilta on olemassaolonsa aikana järjestänyt pääasiassa 
kahdenlaisia retkiä: alkukesän retkeily jäsenjärjestöjen 
edustajille sekä syysjotos aktiivisille kiltaveljille ja mah-
dollisille uusille potentiaalisille toimiville jäsenille.

Järjestäytyminen
Killan virallinen järjestäytyminen tapahtui 1988. Sitä 

ennen kilta toimi rekisteröimättömänä yhdistyksenä yli 
30 vuotta. Rekisteröimistä ei tarvittu killan itsensä, eikä 
jäsenjärjestöjen vuoksi vaan sen aseman virallistamiseksi 
rekisteröityneenä oikeustoimikelpoisena yhdistyksenä. 
Vuonna 1994 kilta oli jäsenenä Maanpuolustuskiltojen 
liitossa ja killalla oli yhdistysrekisterin hyväksymät ajan-
tasaiset säännöt.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Karjalan Poikien Kilta on ollut myös aktiivinen kes-kus-
telija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Pohjois-Karjalassa. 
Sen roolina on ollut  paikallisten olosuhteiden puolesta 
puhuja. Suurimman huomion ovat ehkä saaneet toimi-
minen Karjalan Sotilassoittokunnan säilyttämiseksi sekä 
yleisöpaneelin järjestäminen Pohjois-Karjalan Sotilaslää-
nin ja Pohjois-Karjalan Prikaatin säilyttämiseksi vuoden 
2004 hallituksen puolustuspoliittisessa selonteossa.

Naisten turvallisuuspoliittiset seminaarit
Ensimmäinen naisten turvallisuuspoliittinen seminaari 
saavutti niin suuren suosion, että ilmoittautuneista voitiin 
järjestää vielä kaksi muuta seminaaria. Ensimmäinen 
seminaari toteutettiin viitenä iltana. Osanottajia seminaa-
reissa oli keskimäärin 60 henkeä.

Muistomerkkihankkeet
Karjalan Poikien Kilta on vuosien varrella myötävaikutta-
nut useiden eri muistomerkkien perustamiseen: Ilomant-
sin Oinasalmelle Talvisodan taistelujen muistomerkki 
vuonna 1959, Valppaan patsas Joensuun Karjalan Jääkä-
rien muistoksi 1988,  asekätkö Enoon 1998. Kilta innosti 
myös maakunnan väkeä Enossa, Kiteellä ja Liperissä 
hankkimaan omat taistelumuistomerkkinä. 

Historiikista koonnut: Raine Turunen
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Sodankäynnissä tarvitaan kor-
jaamattomien väärinkäsitysten 
välttämiseksi oma kurinalainen 
kielioppinsa, jolla kukin toimiva 
porras keskenään keskustelee. 
Keskusteluyhteyttä aakkosten muo-
dossa palauteltiin mieliin Maan-
puolustuskoulutus ry:n ja Pohjois-
Karjalan Prikaatin järjestämässä 
komppanian karttaharjoituksessa 
viikonloppuna 24.-25. marraskuuta 
Kontiorannassa.
Aluksi syvennyttiin taktisiin merk-
keihin, jotka mahdollistavat yh-
teisen ymmärryksen pataljoonan 
sisäisessä toiminnassa. Aakkoset 
ahdistivat pian jo siinä määrin, 
että välillä oli pidettävä taktinen 
tuumaustauko kahvien merkeissä. 
Tämän jälkeen pureuduttiin jalka-
väkikomppanian kokoonpanoon 
ja sen puolustuksen rakenteeseen 
sekä komppanian perinteisiin 
käyttötapoihin. Myöhemmin illas-
ta perehdyttiin taistelun kulkuun 
puolustusasemassa ja siirryttiin 
varsinaiseen kurssin aiheeseen eli 
komppanian karttapeliin. Iltapalan 
ja jälkijupinoiden jälkeen ”hiljen-
nyttiin” kuorsaamaan kasarmin 
suojiin.
 
Komppania tulen alla
Heti herätyksen ja aamupalan jäl-
keen kolkutteli jo vihollisen pans-

Kiltojen toiminta tärkeää
Ministeri Seppo Kääriäisen mu-
kaan kiltojen toiminta on  tärkeä 
lenkki vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen kentässä. Arvokasta siinä 
on ennen kaikkea se, että kiltojen 
jäsenpohja edustaa yhteiskuntamme 
kaikkia väestöpohjia.
- Yhteiskunnassamme erityisosaa-
minen on korkeaa tasoa ja sitä on 
myös sotilaskoulutuksemme. Sen 
tuloksena meillä on Suomen puolus-
tamiseen ja kansainvälisiin tehtäviin 
soveltuvat monitaitosotilaamme.
Puolustusministerin mukaan reser-
viläisemme lyövät laudalta  maa-
ilman palkka-armeijoiden sotilaat, 
joilla on pelkästään sotilaskoulutus. 
- Mittarina tästä voidaan pitää lukui-
siin kansainvälisiin kriisitehtäviin 
osallistuvia vapaaehtoisia reservi-
läisiämme, jotka pitävät Suomen 
mainetta yllä.
- Uskon, että vuonna 2008 olemme 
jo normaalissa tilanteessa, joten 
kertausharjoitusten määrää voidaan 
lisätä. Myös naisten osallistumis-
mahdollisuudet vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön tulevat para-
nemaan. Jatkossa naisiakin voidaan 
sijoittaa sodanajan joukkoihin.

Keskeisiä uudistustavoitteita
Puolustusministerin mukaan keskei-
senä uudistustavoitteena on nykyis-
ten johtamis- ja hallintorakenteen 
keventäminen. - Uudistuksilla ei 
suinkaan ajeta alas puolustustamme. 
Maamme puolustusvoimat pidetään 
sellaisessa iskussa, että sen uskot-
tavuus näkyy ja kuuluu, ministeri 
vakuutti.
- Esimerkkinä voidaan todeta, että 
panssaroitua kalustoa uudistetaan, 
kuljetushelikopterit ja raskas kra-
naatinheitinkalusto otetaan opera-
tiiviseen käyttöön ja aivan äskettäin 
on tiedotusvälineissä kerrottu uusien 
miinanraivausalusten hankinnasta. 

KARTTAHARJOITUS 
KONTIORANNASSA

saroitu jalkaväkiprikaati toiveenaan 
päästä kenties samalle aamupalalle. 
Lusikka vaihtui kynään ja totiset 
puolustautumistoimenpiteet käyn-
nistyivät välittömästi. Käärittiin 
hihat ja uppouduttiin harjoitusti-
lanteisiin, joissa ei taatusti säästetty 
tussia eikä tenttua. Jalkaväkikomp-
panian tuli estää vihollisen pääsy 
alueensa kautta eri selustakohteisiin 
ja pitää erikseen määritellyt kohteet 
itsellään tavalla tai toisella. Ope-
raatioihin liittyi myös pataljoonan 
antama tulituki sekä epäsuorantu-
len käyttö vastahyökkäyksiäkään 
unohtamatta. 
Harjoitustilanteiden taisteluja jou-
duttiin käymään vaihtelevissa 
maasto-olosuhteissa, niinpä taiste-
lijapareittain tehdyissä ryhmätöissä 
saatiin toisistaan hyvinkin poikke-
avia ja mielenkiintoisia ratkaisuja. 
Esitettyjä vaihtoehtoja ruodittiin 
sitten porukalla analyyttisesti. Lä-
pileikkauksena voitaneen saaduista 
tuloksista todeta sen verran, että 
pataljoonankomentajana toiminut 
piiripäällikkö Carl-Erik Spåre hy-
väksyi tykistöupseerin tyyneydellä 
ehdotukset käyttöönsä yllättävän 
pienin korjauksin.
  

Teksti ja kuva: Väinö Mononen

Taistelijapari Jussi Raerinne (vas.) ja Esa Säppi siirtämässä piir-
tämäänsä komppanian puolustussuunnitelmaa esityskalvolle.

 

Kenraaliluutnantti R.W. Stewen luovuttamassa  arvokkaan maanpuolustusmitalin miekoin soti-
laskotisisar Satu-Marja Merentie-Östmanille Joensuusta. Miltalin saivat myös puheenjohtaja 
Harri Kainulainen Espoosta, toimitusjohtaja Hannu Saharinen Joensuusta, maisteri Marja-Terttu 
Nuorivuori Kouvolasta,, HTM-tilintarkastaja Arto Kivistö Jokelasta sekä maanviljelijä Seppo 
Tuhkanen Paltaniemestä (oikealla).

Juhlapuhuja puolustusmi-
nisteri Seppo Kääriäinen Jo-
ensuussa: ”Täällä voi aistia 
suomalaisen korkean maan-
puolustustahdon, joka tule-
vaisuudessakin on Suomen 
puolustuksen selkäranka.”

Tilaisuuteen osallistui runsaslukuinen juhlayleisö. 

Maanpuolustuskiltojen liiton 
puheenjohtaja, teollisuusneu-
vos Erkko Kajander.

Valtakunnallinen
MAANPUOLUSTUS-
JUHLA JOENSUUSSA
Maanpuolustuskiltojen liitto ry ja Karjalan Poikien Kilta 
ry järjestivät avokkaan juhlan Joensuun yliopiston Care-
lia-salissa 19.11.2006. Juhla oli Karjalan Poikien Killan 
puheenjohtajan Ilpo Pohjolan mukaan 50-vuotisjuhla-
vuoden loppuhuipentuma. 
Karjalan Poikien Kilta ry on suomalaisena 
maanpuolustusjärjestönä ja organisaationa harvinainen. 
Kiltojen toiminta kattaa koko maakuntamme ja niiden työ 
on osoitus siitä, mitä vapaaehtoinen maanpuolustustyö voi 
olla parhaimmillaan.

Uudistuksilla rakennetaan 2010 
vuoden puolustusvoimat joka puo-
lustaa koko maata alueellisen puo-
lustuksen periaattein. Puolustusvas-
tuu jatkossakin tulee olemaan meillä 
itsellämme. Maanpuolustustahto 
yksin ei riitä kriiseissä, tarvitaan 
myös ajanmukaiset välineet ja va-
rusteet. Siinä onkin haastetta miten 
pysytään kehityksessä mukana.
   Kääriäisen mukaan nykyinen laki 
puolustusvoimista on 70-luvulta 
eikä vastaa tämän päivän haasteisiin, 
joten sitäkin ollaan uudistamassa. 
– Uusi strategia edellyttää, että 
jokainen hallinnonala velvoitetaan 
osallistumaan yhteiskunnan tärkei-
den toimintojen turvaamiseen. Tämä 
tulee kattamaan kaikki mahdolliset 
riskit ja uhkat yhteiskuntaamme 
kohtaan.

Itä-Suomen lääninhallituksen ja 

Itä-Suomen läänin maaherran 
Pirjo Ala-Kapeen tervehdyksen 
kiltajuhlaan toi pelastusylitarkastaja 
Kullervo Lehikoinen.
Lehikoisen mukaan kokonais-
maanpuolustus on järjestelmä, 
jossa viranomaisten, yritysten ja 
kansalaisyhteiskunnan voimavaroja 
pyritään hyödyntämään järkevästi. 
Maanpuolustustyö lisää myös 
kansalaisaktiivisuutta ja on siten 
olennainen osa kokonaismaanpuo-
lustuksesta. 
- Lääninhallituksella on alueta-
solla runsaasti poikkeusoloihin 
varautumiseen liittyviä tehtäviä. 
Lääninhallitukset tekevät paljon 
yhteistyötä eri viranomaisten, 
kuntien, puolustusvoimien sekä 
vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, pe-
lastusylitarkastaja totesi.
- Uskon, että koottaville maakun-
tajoukoilla tulee olemaan kriisiajan 

perustehtävien lisäksi myös pelas-
tus- ja poliisiviranomaisten tukiteh-
täviä, mm. suuronnettomuuksissa, 
joissa tarvitaan matalan lähtökyn-
nyksen omaavia ja aloitekykyisiä 
ihmisiä.

Joensuun kaupungin strategia
Joensuun kaupungin tervehdyksen 
juhlaan toi kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Pekka Ravi. 
Ravin mukaan Joensuullakin on 
puolustusvoimien tapaan pitkän 
tähtäimen strategia, jonka aikana 
Joensuusta odotetaan menestyvää 
120.000 asukkaan kaupunkiseu-
tua, jossa on sykettä ja globaalia 

elinvoimaa.
- Tavoitteemme on kunnianhimoi-
nen, mutta saavutettavissa, Ravi 
totesi. Se on tosin riippuvainen myös 
kaupunkilaisten, kansalaisjärjestö-
jen ja yhdistysten aktiivisuudesta. 

Ravin mukaan isänmaallisuus ja 
maanpuolustus eivät ole meille 
pohjoiskarjalaisille pelkästään juh-
lapuheisiin kuuluvia aiheita. 
- Ne ovat aina läsnä jokapäiväisessä 
elämässämme.
Voin vakuuttaa, että me päättäjät 
teemme parhaamme puolustus-
voimienkin toimintaedellytysten 
turvaamiseksi ja kehittämiseksi 
myös jatkossa. Olkoon se vaikkapa 
joukko-osastojen tai soittokunnan 
säilyttämisen puolesta tehtävää 
työtä. Joka tapauksessa maanpuo-
lustustyöllä on aina maakunnas-
samme merkittävä rooli, Pekka 
Ravi vakuutti. 

Juhlan päätössanat lausunut Erkko 
Kajander  totesi Karjalan Poikien 
Killan olevan hyvä osoitus siitä, mitä 
tahdolla ja teoilla saadaan aikaan.
- Kuten puolustusvoimatkin, myös 
maanpuolustuskiltojen liitto on 
tehnyt suunnitelmat vuosille 2007-
2011. Maanpuolustusliittokin tulee 
sopeuttamaan toimintansa edessä 
oleviin muutoksiin.
- Esitämme myös maakuntajouk-
kokiltojen perustamisesta. Se olisi 
luonnollinen osa maakuntakiltojen 
toimintaa. Lähtihän kiltatoiminta 
alunperin liikkeelle joukko-osas-
toista ja aselajeista.

Teksti ja kuvat: Raine Turunen
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Ali Pylkkänen on reservin kapteeni Nur-
meksesta (s. 1963). Pylkkäsen perheeseen 
kuuluu vaimo ja kolme lasta. Mieluisimmiksi 
harrastuksikseen Ali kertoo metsästyksen 
ja reserviläistoiminnan. 

- Suoritin varusmiespalvelun Karja-
lan Jääkäripataljoonassa ja olen Turun 
yliopiston historian laitoksen kasvatti. 
Tutkimustyötä olen tehnyt lisäksi Ruotsin 
sotakorkeakoulun Sotahistorian osastossa 
että Suomen Maanpuolustuskorkeakoulun 
Sotahistorian laitoksen palkoilla. Urani 
aikana olen tutkinut suomalaista yhteis-
kuntaa  keskiajalta nykypäivään, mutta 
erityiskiinnostuksen kohteena on ollut sota- 
ja maanpuolustushistoria. 

Miten mukana 
reserviläistoiminnassa?
Ali Pylkkänen kertoo toimineensa Nurmeksen 
Reserviupseerien riveissä 7-vuotiaasta lähtien isä-
Aren ”lähettinä” Operaatio Umpihangessa sekä 
partiotaitokilpailuissa ja jäsenyys jatkuu yhä. 

- Osallistuin kerhon toimintaan aktiivisesti Nur-
meksessa ollessani, ja myöhemminkin 1990-luvun 
alkuvuosiin asti ”Umpihanki-jotoksiin” ja ResUL:
n valtakunnallisiin jotoksiin. Olen oppinut, että 
maanpuolustustyötä voi tehdä monella arvokkaalla 
tavalla, tutkijanakin.

- Viime vuosina olen ottanut selvää, miten vapaa-
ehtoista maanpuolustustyötä itsenäisessä Suomessa 
on harjoitettu ja millaisin tuloksin. Uskon tuoneeni 
vahvan panoksen suomalaiseen maanpuolustuskes-
kusteluun ja sotilaskoulutukselliseen tietämykseen, 
nimenomaan Suomen suurimman maanpuolus-
tusjärjestön, eli suojeluskuntajärjestön ja maan 
vanhimman reserviläisjärjestön Suomen Reser-
viupseeriliiton (RUL) historiantutkijana. Erityisesti 
minua on kiinnostanut molempien järjestöjen soti-
laskoulutuksellisen roolin arviointi.  Yhdessä dos., 
FT Kari Selénin kanssa kirjoittamassani ”Sarkatak-
kien armeija” –teoksessa (2004) osoitimme, että 
suojeluskuntajärjestön sotilaskoulutuksen merkitys 
talvisodan ihmeen synnylle sotaväen rinnalla oli 
ratkaisevaa laatua, Pylkkänen toteaa. 

Miksi kiinnostunut 
sotahistoriasta?
Koti, uskonto ja isänmaa kuuluivat lapsuuskodin 
perusarvoihin, Ali toteaa. – Luin sotaromaaneja 
jo poikasena illat pitkät. Myös tietoisuus siitä, 
että oman suvun miehiä on kaatunut sodissa, on 
minua puhuttanut. Hyvää elämää lapsuudessaan 
kokeneena ymmärtää, että on arvoja, joita tarvitta-
essa on puolustettava vaikka oman hengen uhalla. 
Jälkipolvilla tulee olla vapaus ja oikeus hyvään 
sekä ihmisarvoiseen elämään. 

Alin mukaan yleinen asevelvollisuus on hieno 
puolustusjärjestelmä - sen myötä kasvamme tois-
temme oikeuksien puolustajiksi. Sota on pelottava, 
mutta samalla jännittävä tutkimuskohde. Sotia tut-
kiessa kohtaa järkyttävyyttä, järjettömyyttä, surua 
ja tuskaa. Se opettaa nöyräksi. 

Sotahistorioitsija Ali Pylkkänen kertoo parhaillaan 
tutkivansa professori, emeritus Jussi T. Lappalaisen 
ja ruotsalaisen kollegan dosentti Lars Ericson-Wol-
ken kanssa Suomen sotaa 1808-1809. 

- Sain tehtäväkseni kirjoittaa mm. Pohjois-Kar-
jalan taistelut. Synnyinmaakunnan sotahistoriaan 
perehtyminen on minulle kunnia-asia. Tästä tuli 
mieleeni, että sain luovuttaa kiitokseksi Ruot-
sin sotakorkeakoululle stipendiaattivuodestani 
Nurmeksen Reserviupseerien pöytäviirin, johon 
on kuvattu rajakapteeni Olli Tiaisen ”pistoolit ja 
tiainen”. Oma reserviupseerikerhoni siis vaalii 
Olli Tiaisen maanpuolustusperintöä. Joku viikko 
sitten olin Ruotsin sota-arkistossa, jossa käsiini 
osui eversti J. A. Sandelsin kirje Tiaiselle. Sandels 
arvosti paljon pohjoiskarjalaisilta talonpoikaisjou-
koilta saamaansa tukea. 

Mietteitä RUL:n 75-vuotishistoriateoksen 
kokoamisen tiimoilta
- Yhdessä dos., FT Kimmo Ikosen kanssa kirjoit-
tamamme ”Haasteena sodan ja rauhan johtajuus: 
Suomen Reserviupseeriliitto 1931 - 2006” –teos oli 
mielenkiintoinen projekti. Ali toteaa.

- Reserviupseeriliiton ja sen jäsenyhdistysten 

Sotahistorioitsija, Suomen historian dosentti Turusta: 

ALI PYLKKÄNEN - KARJALAN POIKIA
toiminnan tutkiminen suomettumisen ajanjaksolta 
oli haastava tehtävä. Sotilastaitojen ylläpitäminen 
aikana, jolloin ”yleiset syyt” eivät siihen kan-
nustaneet, oli aihe, josta ei vieläkään haluttu tai 
rohjettu avoimesti puhua. Reserviläishistoriikeissa 
saatoimme osoittaa sellaisen väitteen virheelliseksi, 
ettei muka reserviläisyhdistyksissä voitu sotilaskou-
lutuksellista toimintaa harjoittaa, koska se ei ollut 
Pariisin rauhansopimuksen mukaan sallittua. 

- Kysymys oli enemmänkin kerhojen omasta 
suomettuneisuudesta ja itsesensuurista kotimaisen 
äärivasemmiston syytösten vuoksi. Rauhansopi-
muksessa ei kielletty, vaan ainoastaan asetettiin 
sotilaskoulutukselle tiettyjä rajoituksia. Esimerkiksi 
Pohjois-Karjalan aktiivisimmissa kerhoissa löytyi 
kekseliäisyyttä pitää sotilastaitoja yllä, mikä myös 
käy ilmi kirjastamme. RUL:n 75-vuotisjuhlissa 
liiton nykyinen puheenjohtaja osoittikin erityisen 
kiitoksensa sille reserviupseerien kantajoukolle, 
joka vaikeinakin aikoina piti aktiivisesti huolta 
sotilastaidoistaan.

Mitä mieltä yleisestä asevelvollisuudesta,
Natosta? 
Ali Pylkkäsen mukaan yleinen asevelvollisuus 
on Suomelle paras vaihtoehto. Nato-kysymys on 
vaikeampi ja monipolvisempi asia. Itselleni riittää 
oman tontin, eli Suomen puolustaminen. 

- ”Puhtaista” maaoperaatioista selviäisimme 
kriisitilanteissa ominkin voimin, mutta ilmapuo-
lustuksen tehokas järjestäminen maaoperaatioiden 
onnistumiseksi on asejärjestelmien kallistuessa 
ongelmallista. Liittoutuminen toisi näiltä osin selviä 
etuja. Sama koskee meripuolustusta. Edessä on siis 
valinnan paikka: meidän on joko oltava valmiit 
panostamaan entistä enemmän maanpuolustukseen 
tai sitten harkittava liittoutumista tai kokonaan 
uudenlaista puolustusdoktriinia. Miten valitsem-
mekin, uskottava maanpuolustus jatkossa tulee 
olemaan entistä kalliimpaa ja vaatii yhteiskunnalta 
lisäpanostuksia, Ali toteaa.

- Isänmaan ja sen demokraattisten arvojen puo-
lustaminen on selvä juttu, mutta mahdollisuus 
vieraalla maalla kaatumiseen saa minut kysymään 
mitä ja kenen etuja puolustaisimme. Itse en olisi 
valmis sotimaan Suomen ulkopuolella, Pylkkänen 
toteaa. 

Kansainvälinen kriisitoiminta ja
maakuntajoukot?
Sotahistorioitsijan mielestä Suomen osallistuminen 
kansainväliseen kriisitoimintaan rauhan puolesta 
palvelee maamme etua ja puolustuskykyä. On 
suomalaisten etu, että sotilaamme perehtyvät Na-
ton johtamisjärjestelmään ja sen toimintaan, myös 
komento- ja merkkikieleen. Avunsaantitarvetta 
ajatellen puolustusvoimiemme tavoittelema Nato-
yhteensopivuus tuntuu luontevalta.

- Maakuntajoukkojen perustaminen on käsittääk-
seni kompromissi. ”Ilmolan työryhmä” päätyi 1990-
luvun alun sotilaallisessa tilanteessa esittämään 
ei-aseellista vapaaehtoista sotilaskoulutusta. Se oli 
pettymys niille, jotka halusivat, että vapaaehtoinen 
maanpuolustus olisi järjestetty 1930-luvun tapaan. 
Aika oli kuitenkin ajanut ”suojeluskuntamaisen 
järjestelyn” ohi. Ehkä ei olisi löytynyt riittävästi 
vapaaehtoisiakaan, jotta tällainen ratkaisu olisi ollut 
mahdollista. Maakuntajoukkojen perustamisella 
puolustusvoimat on kuitenkin antanut aktiivisim-
mille vapaaehtoisille reserviläisille vastaavantapai-
sen sitoutumismahdollisuuden. 

Mielipiteitäsi muihin 
ajankohtaisiin aiheisiin?
Päällimmäisenä Ali kertoo hänellä nousevan 
mieleen huolen hyvästä yhteiskunnallisesta joh-
tamisesta.

- Reserviupseeriliiton historiateoksen yhtenä 
punaisena lankana oli sen pohtiminen, mitä on 
hyvä johtajuus. Kirjasta löytyy hyviä ja kestäviä 
eväitä tämän tueksi. Ajankohtaisena mainittakoon 
esitys siitä, että hyvältä johtajalta voi odottaa myös 
kohtuullisuutta palkkauksensa ja elintasonsa suh-
teen. Esimerkiksi RUL:n puheenjohtajana 1945-57 
toiminut Ilmo Ollinen nosti aikanaan esille, että 
yhteiskunnan sosiaalisten olojen parantamisen 
kuuluu olla reserviupseereiksi koulutettavien sy-
däntä lähellä. 

FT Ali Pylkkänen (vasemmalla) mieliharrastuksensa pa-
rissa. Valokuva: Timo Laitinen 2003.

Ali Pylkkänen Nurmeksessa ”Kärnän kivellä”. Pienenä ih-
misenä luonnon ihmeitten keskellä tunnen olevani lähinnä 
Luojaani. Siellä on hyvä rauha pohtia omaa ja  maailman 
menoa. Valokuva Seppo Rissanen 2006.

HAASTATTELU
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Okun Putkityö Oy
Karjalankatu 3 Outokumpu Puh. 013 - 550 141, 550 142

OUTOKUMMUN
APTEEKKI

LÄÄKEHUOLLON
ASIANTUNTIJA

Kauppakatu 6
Puh. 013-555 723, fax 013-561 357

e-mail:
outokummun.apteekki@opaasi.fi

MAAnSiiRtO
Eero ja Tapio KONTKANEN Ky

- Maansiirtotyöt
- Sora-, murske- ja ruokamulta-
 toimitukset, myös Polvijärvelle
- Rahti- ja erikoiskuljetukset

Kalattomantie 66,
83500 OUTOKUMPU
Puh. 013- 550 965, 550 928
Autopuh. 0500- 373 610

POLAR MINING OY
www.dragon-mining.com

Reserviläisurheiluliitto ry edus-
taa muun muassa reserviläis-
urheilussa toimivia varus-
miespalveluksen suorittaneita 
(=reserviläinen) henkilöitä. 
Liitto on panostanut edunval-
vontatyössään mm. toimintaan 
sisäasiainministeriön ampuma-
aselautakunnassa jossa liitolla 
on lakisääteinen paikka. Tämän 
paikan myötä liitto vaikuttaa 
järjestäytyneiden reserviläisten 
aselupiin. Aselautakunnassa 
ovat edustettuina myös asealan 
elinkeinoharjoittajat. 

Parhaillaan liiton hallituksen 
asettama pientyöryhmä laatii 
sisäasiain-ministeriön pyytämää 
lausuntoa aselupien yhdenmu-
kaistamisesta. Valmisteluun 

”Miehet kertovat, rauhanturvaajien 50 vuotta.”
Sidottu 256 -sivuinen kuvaliitteineen. Ovh. 24.90

”Ensimmäiset suomalaiset rauhan turvaajat lähtivät Suezille 1956. 
Siinai, Golanin ylänkö, Libanon, Namibia, entisen Jugosla-
vian alue, Afganistan, Etiopia ja Eritrea ovat sen jälkeen 
olleet kohteita, joissa noin 32 500 suomalaista miestä ja naista 
on toiminut rauhan palveluksessa. 
   Kirjailija ja Sinibaretti-lehden toimittaja Esko Heikkinen, 
rauhanturvaaja muuten itsekin, on kirjannut talteen myös 
monen merkittävään asemaan myöhemmällä työurallaan 
nousseen rauhanturvaajan muistoja menneiltä vuosikymmeniltä. 
Kirja sisältää myös katsauksen suomelle merkittävistä 
rauhanturvaoperaatioista. 

”Sinibaretit tulen alla, Tehtävä Kashmirissa”
Sidottu 264 sivua, ilmestyi 2006. Hinta 27,90 

Sinibaretit tulen alla on autenttinen kuvaus suomalaissotilaan 
kokemuksista nykysodassa sekä Esko Heikkisen omakohtaisia 
kokemuksia kansainvälisestä kriisinhallinnasta. Kirja on 
karhean avoin kertomus, jossa on tilaa tunteille ja huumorille. 
Esko Heikkinen on kertomuksensa mukaan kolminkertainen 
YK-kapteeni, vapaa kirjoittaja sekä Sinibaretti-lehden 
toimittaja.

POHJOIS-KARJALAN 
SOTILASLÄÄNIN VUODEN 
2006 KUTSUNNAT         

Historiallisesti pöytäkirjaan 
merkittynä Juuan Reserviläiset 
ry:n johtokunta kokoontui loka-
kuun lopulla 2006 ensimmäisen 
kerran uudessa paikassa. - Kool-
la oltiin Juuan Riistanhoitoyh-
distyksen hallinnoimassa Maas-
elän ampumaradan upouudessa 
huoltomajatalossa. 

- Hyvältä näyttää, kyllä täällä 
passaa kokoontua, sanoi reser-
viläisyhdistyksen puheenjohtaja 
Pertti Halonen kokouksen 
jälkeen.

Halosen mukaan reserviläis-
järjestöt, Juuan Reservinup-
seerit ry ja Juuan Reserviläiset 
ry ovat ampumaradan, kuin 
myöskin uuden huoltomajata-
lon käyttäjänä tasavertaisessa 

Juuan reserviläisillä
uutena kokouspaikkana 
ampumaradan maja

JuuRes-yhdistyksen johtokunta koolla ensimmäistä kertaa uusissa tiloissa. Vas. Pauli Puuma-
lainen, Hannu Martikainen, Kari Reijonen, puheenjohtaja Pertti Halonen, Kalevi Martikainen, 
Unto Kokkonen, sihteeri Unto Miettinen ja Risto Rantametsä.

Pohjois-Karjalan Sotilasläänin Esikunnan järjestämät kutsunnat 
vuonna 1988 syntyneelle ikäluokalle päättyivät perjantaina 3.11. 
Joensuuhun. Pohjois-Karjalan kutsunnoissa tarkastettiin 1145 
miestä, kutsuntapäiviä oli 20 ja varsinaisia kutsuntatilaisuuksia 
21. Kutsunnat toteutettiin perinteisen tavan mukaan jokaisessa 
pohjoiskarjalaisessa kunnassa ja kaupungissa. Joensuussa 
kutsuntapäiviä oli viisi.  
   Tilaisuuksissa kutsunnanalaiset saivat ohjeita ja saatesanoja 
varusmiespalveluksen suorittamiseksi niin sotiemme veteraa-
neilta, kuntien, kaupunkien ja seurakuntien edustajilta kuin 
myös sotilasviranomaisilta. Lähes kaikilla paikkakunnilla Karja-
lan Sotilassoittokunta juhlisti nuorten miesten ensimmäistä 
omakohtaista kontaktia puolustusvoimiin. 
   Halutuimmat palveluspaikat olivat edelleen maakunnan 
omat joukko-osastot Pohjois-Karjalan Prikaati Kontiorannassa 
ja Pohjois-Karjalan Rajavartiosto Onttolassa. Myös Kainuun 
Prikaatiin Kajaaniin lähtee reilu 100 miestä lähinnä maakunnan 
pohjoisosista. 
   Edellisvuosien tavoin ikäluokka oli laadukasta ja lautakunnissa 
kyettiin toteuttamaan kutsunnanalaisten toiveet vähintään joko 
palveluksen aloittamisajankohdan tai palveluspaikan suhteen. 
Valtaosassa tehdyissä päätöksissä kumpikin toive toteutui.  
   Mahdollisten opiskelu ym. syiden seurauksena saattaa heinä-
kuun saapumiserään vapautua paikkoja, joita palvelukseen 
myöhemmin määrättyjen kannattaa hakea. 

YK-kapteenin tuotantoa:

Rauhanturvaaja ja 
Sinibaretti-lehden 
toimittaja Esko 
Heikkinen kirjojensa 
parissa.

asemassa metsästysseurojen 
kanssa. – Ampumarataa, sekä 
myös uutta huoltokeskusmajaa 
tulemme käyttämään aktiivises-
ti, Halonen sanoi.

Juuan Maaselän ampumarata 
otettiin käyttöön syksyllä 1993. 
Riistanhoitoyhdistyksen ohella 
rakentamishankkeen päävastuun 
kantoi Juuan Ampujat ry. Hank-
keessa oli mukana myös lähes 
kaksikymmentä metsästysseu-
raa, sekä Juuan Reserviupseerit 
ry ja Juuan Reservinaliupseerit 
ry. Reserviläisyhdistykset ra-
hoittivat hanketta 5 000 mar-
kalla.

Syyskuun lopulla 2006 lopulli-
sesti valmistuneen ampumaradan 
huolto- ja kokoontumismajan ra-

kentamisen kokonaisbudjetti oli 
lähes 50 000 euroa. Kokonais-
budjetista 70 prosenttia katettiin 
Leader-rahoituksella. 

Maaselän ampumaradalla 
on järjestetty yt-toimintana 
reserviläisten kuntoammuntoja 
vuoden 1994 kevätkesästä 
alkaen. Reserviläisammuntoja 
ovat johtaneet Viljo Karjalai-
nen, Jouni Kallinen ja Lauri 
Vaakanainen. Piiritason perin-
nekivääriammunnat on radalla 
ammuttu Juuan reservikomp-
panian muistopäivän merkeissä 
vuodesta 2004 lähtien.

Kuva ja teksti:
Matti Puoskari

RESERVILÄIS-
URHEILU-
LIITTO

osallistuvat ampuma- ja SRA 
-toimikunnan puheenjohtajat, 
liiton varapuheenjohtaja lakiasi-
antuntijana sekä liiton aselauta-
kunnan jäsen.

Ratafoorumissa liitto tekee 
laajaa yhteistyötä mm. RUL:
n, RES:n, SAL:n ja metsästä-
jäorganisaatioiden kanssa jotta 
kaavoituksessa huomioitaisiin 
ammuntaan tarvittavat liikun-
tapaikat. Ne ovat tarpeellisia 
jotta jatkossakin menestymme 
kansainvälisesti ampumaur-
heilussa. 
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UPSEERIYLENNYKSET 
POHJOIS-KARJALASSA

Tasavallan presidentti on ylentä-
nyt seuraavat puolustusvoimien 
palkattuun henkilöstöön kuuluvat 
06.12.2006.

Sotilasarvoon: MAJURI
Jeskanen Arto Einari (PKARSLE)
Kurkinen Kari Petteri (PKARPR)
Nissinen Juha Kaarlo (PKARPR)
Pelkonen Panu Jouko (PKARS-
LE)
Sotilasarvoon: KAPTEENI
Hämäläinen Matti Kalevi
(PKARPR)
Sotilasarvoon: INSINÖÖRI-
LUUTNANTTI
Penttinen Jukka Olavi

RESERVIN 
UPSEERIYLENNYKSET
POHJOIS-KARJALASSA
Tasavallan presidentti on ylen-
tänyt seuraavat reservin upseerit 
06.12.2006.

MAJURI
Harinen Pertti Juhani Liperi 
Karhapää Timo Einari Joensuu 
KAPTEENI
Holopainen Ilkka Pekka Tapani Jo-
ensuu, Juntunen Hannu Pekka Olavi 
Lieksa, Kukkonen Toivo Juhani 
Pyhäselkä, Lehikoinen Otto Aatos 
Juhani Lieksa, Lyhykäinen Heikki 
Juhani Ilomantsi, Ruuskanen Osmo 
Juuka, Turpeinen Kalervo Heino 
Juhani Joensuu 
TEKNIKKOKAPTEENI
Vainikainen Rauno Viljo Kalevi 
Joensuu 
YLILUUTNANTTI
Hiltunen Ilpo Raimo Tapio Joensuu, 
Kupiainen Kauko Juha Kitee , Murto 
Jari Petteri Joensuu, Savolainen Juk-
ka Tapio Armas Joensuu, Soininen 
Heikki Antero Joensuu, Sorsa Terho 
Juhani Joensuu 
LÄÄKINTÄYLILUUTNANTTI
Ruokolainen Hannu Ismo Paavali 
Juuka 
LUUTNANTTI
Aalto Mikko Tapio Joensuu, Aarnio 
Jouni Ilmari Paltamo, Korhonen Jor-
ma Sakari Joensuu, Leinonen Timo 
Kalevi Liperi, Lempiäinen Kari Pet-
ri Olavi Joensuu, Martikainen Jani 
Mikael Joensuu, Mustajärvi Antti 
Matias Joensuu, Muukkonen Toni 
Markus Immanuel Joensuu,  Paka-
rinen Pentti Lauri Juhani Helsinki, 
Partanen Timo Juhani Joensuu, 
Parviainen Keijo Tapani Joensuu, 
Sivonen Mika Pekka Joensuu, 
Talikka Lauri Tapio Lappeenranta, 
Tiainen Jari Juhani Polvijärvi, Tiai-
nen Mikko Olavi Joensuu 
VÄNRIKKI
Kosonen Jarkko Erkki Oskari 
Joensuu, Miettinen Otso Juhani 
Joensuu 

RESERVIN ALIUPSEERI- JA 
MIEHISTÖYLENNYKSET 
POHJOIS-KARJALASSA
Sotilasläänin komentaja on ylentä-
nyt seuraavat reservin aliupseerit ja 
miehistöön kuuluvat 06.12.2006.

SOTILASMESTARI
Hirvonen Mauno Juhani Joensuu
VÄÄPELI
Hassinen Hannu Sakari Liperi, 
Kiiskinen Ilkka Antero Kontiolah-
ti, Koistinen Risto Kauko Kalevi 
Kontiolahti, Kuivalainen Risto 
Juhani Eno, Kähkönen Jussi Sakari 
Juuka, Luukkainen Veli Pekka Li-
peri, Niskanen Seppo Rainer Liperi, 
Puumalainen Ahti Antero Juuka 
Päivinen Pentti Mauri Juhani Liperi, 
Sormunen Pasi Kalevi Joensuu
YLIKERSANTTI
Hartikainen Antti Mikael Joensuu, 
Juvonen Mikko Juha Rääkkylä, 
Juvonen Petri Olavi Kesälahti, Jär-
vinen Juha Kalevi Liperi, Karvinen 
Paavo Ilmari Liperi, Keskisalo 
Pentti Jalmari Joensuu, Kesti Pentti 
Juhani Kitee, Kulmala Kari Juhani 
Rääkkylä, Kärkkäinen Heikki Kale-
vi Lieksa, Lasaroff Marko Johannes 
Kontiolahti, Lehtimäki Jouni Antero 
Joensuu, Lento Mika Jarkko Kon-

tiolahti, Luostarinen Paavo Erkki 
Johannes Liperi, Luukkonen Väinö 
Kalevi Polvijärvi, Mikkonen Harri 
Juhani Kontiolahti, Mustonen Sep-
po Kalervo Joensuu, Nevanto Jari 
Olavi Kontiolahti, Parkkinen Pasi 
Petri Juhani Liperi, Partanen Leo 
Arto Lieksa, Pennanen Kaarlo An-
tero Kontiolahti, Pussinen Veli Matti 
Pyhäselkä, Ratilainen Jukka Tapio 
Joensuu, Ronkainen Marko Tapio 
Eno, Rouvinen Auvo Isto Juhani 
Kitee, Salimäki Marko Timo Ilmari 
Joensuu, Sarkkinen Esko Pertti 
Kontiolahti,  Suhonen Jarkko Tapio 
Nurmes, Tanninen Antti Juhani Eno, 
Vanninen Mikko Tapani Joensuu, 
Viitala Kalevi Tapio Outokumpu,  
Vähärautio Erkki Ilmari Joensuu, 
Wallin Pentti Sakari Kitee
KERSANTTI
Eskelinen Kari Tapio Joensuu, 
Eskelinen Pasi Antero Joensuu, 
Haapala Sauli Jaakko Kitee, Hie-
tanen Kimmo Ilari Joensuu, Hiitelä 
Veli-Matti Joensuu, Hiltunen Timo 
Antero Outokumpu, Hirvonen 
Marko Tapani Outokumpu, Huh-
tinen Markus Tapani Pyhäselkä, 
Hyttinen Markku Tapani Joensuu, 
Hyypiä Jari Juhani Liperi, Ilvonen 
Kari Jaakko Aatto Kitee, Juvonen 
Esko Antero Kitee, Karjalainen Jari 
Henrik Joensuu, Karppinen Petri 
Olavi Joensuu, Korkeakoski Raimo 
Ilmari Rääkkylä, Kähkönen Erkki 
Kristian Joensuu,  Liimatta Janne 
Erik Joensuu, Mutanen Teemu Tapio 
Kontiolahti, Nevalainen Jani Petri 
Kristian Joensuu, Nevalainen Juha 
Petri Kai Liperi, Nuutinen Timo 
Tapio Kontiolahti, Penttinen Jari 
Jukka Joensuu, Penttinen Sami Ari 
Johannes Joensuu, Pirhonen Risto 
Heikki Pyhäselkä, Pulkkinen Asko 
Antero Liperi, Pussinen Ville Veikko 
Johannes Lieksa, Puustinen Mika 
Vesa Juhani Tohmajärvi, Puustinen 
Ville Valtteri Joensuu, Päivinen Toni 
Petri Santeri Kitee, Romu Tuomo 
Jousia Ilomantsi, Saarinen Jarkko 
Olavi Joensuu, Sieviläinen Jarmo 
Antti Joensuu, Stenberg Petri Antero 
Pyhäselkä, Strand Jani Juhani Joen-
suu, Suikkanen Tarmo Tapio Kitee, 
Tarnanen Petri Kristian Joensuu, 
Turunen Mikko Antero Joensuu, 
Turunen Sami Henrik Joensuu, 
Turunen Tarmo Petteri Joensuu, 
Turunen Toni Mikael Joensuu, Va-
tanen Mikko Juhani Joensuu, Venho 
Mika Olavi Joensuu, Wälkky Mikko 
Tapio Liperi
ALIKERSANTTI
Hiltunen Antti Tapio Joensuu, Hir-
vonen Marko Juhani Outokumpu, 
Hyttinen Mika Antero Kontiolahti, 
Karvonen Marko Tapio Joensuu, 
Kiiskinen Samuli Henrikki Joensuu, 
Kuntsi Mika Erik Liperi, Kurvi Kim-
mo Juhani Kontiolahti, Lavikainen 
Timo August Joensuu, Manninen 
Eino August Joensuu, Mononen 
Pekka Onni Iivari Joensuu, Mölsä 
Mauri Taisto Kalevi Lieksa, Nissi-
nen Tuukka Markus Joensuu, Ny-
gren Jarkko Tapio Joensuu, Oksman 
Harri Juhani Joensuu, Ovaskainen 
Ville Henrikki Valtimo, Penttinen 
Pasi Tapio Joensuu, Pölönen Jarko 
Tapio Kontiolahti, Rouvinen Pasi 
Olavi Kitee, Saarelainen Teuvo 
Kalevi Joensuu, Syrjälä Jarkko 
Juhani Joensuu, Tattari Antti Ju-
hani Joensuu, Turunen Jarno Pasi 
Antero Joensuu, Vartiainen Tero 
Tapani Lieksa
KORPRAALI
Heinänen Jaakko Oskar Liperi, 
Heiskanen Petri Armas Kontiolahti, 
Hemminki Ilkka Tuomas Lieksa, 
Honkanen Jarkko Tapio Lieksa, 
Huikuri Marko Sauli Petteri Joen-
suu, Karttunen Antti Tapio Joensuu, 
Koponen Antti Mikael Joensuu, 
Kopponen Jukka Tapio Joensuu, 
Laakkonen Taisto Teemu Tapani 
Pyhäselkä, Lehikoinen Antti Olavi 
Juuka, Neuvonen Kimmo Juhani 
Joensuu, Romppanen Hannu Oskari 
Eno, Räsänen Jani Olavi Outokum-
pu, Sallinen Arttu Juhani Joensuu, 
Salminen Janne Asser Joensuu, Si-
nisalo Yrjö Aarne Kalevi Rääkkylä, 
Toivanen Heikki Henrik Joensuu, 
Viinikainen Mikko Olavi Joensuu

Yläkoulua käyvät nuoret 
ja sotien veteraanit olivat 
kutsuvieraita maanpuo-
lustusjuhlassa syyskuun 
lopulla Juuassa. Jämäkän 
sotilaallisen ja toisaalta 
viihteellisen maanpuolus-
tusjuhlan järjestivät JR 9 
Perinneosasto ja Pohjois-
Karjalan Prikaatin Kilta 
ry. Yhteistyössä oli mukana 
Juuan kunta ja Pertti Wic-
strömin johtama Juuan 
Poikolan koulu.

Juhlapuheensa alussa Pohjois-
Karjalan Prikaatin komentaja, 
eversti Harri Ohra-aho tervehti 
kiitossanoin sotaveteraaneja, ja 
siirtyi sitten käsittelemään maan-
puolustusta lähemmin nuorten 
kannalta katsottuna. 

– On tärkeää, että opiskelette 
ja kouluttaudutte. Tiettyä on, että 
sodat pääosin johtuvat ymmärtä-
mättömyydestä tai haluttomuu-
desta ymmärtää. Monet teistä nyt 
kutsuvieraina olevista nuorista 
olette lähivuosina astumassa 
varusmiespalvelukseen ja sen 

6.12.YLENNETYT

Maanpuolustusjuhlassa juukalaiset veteraanit Veijo Ryynänen, vas., Santeri Löllö, Ensio Sirviö, 
Mirja Sirviö, Eino Lehikoinen, Aune Takkunen ja Väinö Takkunen.

Veteraanit ja ”tulevat”
reserviläiset

maanpuolustusjuhlan
kutsuvieraina Juuassa

jälkeen reserviin maanpuolus-
tukseen koulutettuina.

Historiaan viitaten eversti 
Ohra-aho antoi juukalaisille 
nuorille elämänohjeen: - Katso 
taakse ja kiitä, katso sivulle ja 
huolehdi, katso eteen ja toivo, 
katso ylös ja usko.

Kiltatyön tehtävänä on maan-
puolustustyön- ja tahdon kasvat-
taminen, sanoi juhlan avannut 
Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta 
ry:n puheenjohtaja Hannu Sa-
harinen.

Juuan kunnan tervehdyksessä 
kunnanjohtaja Ahti Puuma-
lainen puhutteli eversti Harri 
Ohra-ahon tavoin yläkoulun 
juukalaisia nuoria. - Sota ja sodat 
ovat ikävä asia, joskin toisaalta 
niiden merkitys on ollut suuri. 
Sotavuosien sankarivainajien 
ja sotaveteraaniemme ansiosta 
maamme on nyt itsenäinen 
valtio.

Teidän nuorten on läpi elämän-
ne syytä kunnioittaa ja tuntea 
myötätuntoa niitä kohtaan, 
jotka loivat meille maamme 
itsenäisyyden ja hyvinvoinnin, 
Puumalainen sanoi.

Puheessaan P-K:n Prikaatin 
Kilta ry:n puheenjohtaja Jor-
ma Mikkonen rohkaisi nuoria 
varusmiespalveluksen suorit-
tamiseen. – Varusmiespalvelus 
on velvollisuus ja etuoikeus. Se 
antaa hyötyä elämään.

Musiikkimajuri Raimo Maa-
rasen johtama täysivahvuinen 
Karjalan Sotilassoittokunta 
juhlisti maanpuolustusjuhlan. 
Viihdemusiikkia tarjosi varus-
miesorkesteri The Mornings, 
solistina korpraali Antti Rask. 
Juhlassa oma musiikkiosio oli 
paikallisen koulun oppilasor-
kesterilla.

Kontiorannan varuskunnasta 
varusmiestervehdyksen toi 
upseerikokelas Eveliina Pel-
tola. Juhlasta lähetettiin JR 
9 veteraani Kauko Erosen 
johtama seppelepartio Juuan 
kirkkomaalle sankarivainajien 
muistomerkille. Avustajina ja 
airuena olivat yläkoulun oppi-
laat Krista Kallinen ja Tuomas 
Hirvonen.

Teksti: Matti Puoskari
Kuvat: Risto Alanko

Juhlasta lähetettiin JR 9 riveissä taistelleen Kauko Erosen seppelepartio sankarivainajien 
muistomerkille. Airuena Krista Kallinen ja Tuomas Hirvonen.



Vuoden 2007 kurssit, harjoitukset ja jotokset
- ota talteen ja ilmoittaudu  www.mpkry.fi
(huom! Luettelossa on muutoksia ja 
tarkennuksia 4.10. julkaistuun)

Sotilaallinen koulutuS
2.-4.2.	 	 Umpihanki-jotos	 	 Sotinpuro	
16.-17.2.	 	 Lähitaistelu	 	 Kontioranta	

Maaliskuu	 Karttaharjoitus	 	 Kitee	 	

Maalis-toukokuu	 Perinnekiväärikurssi		 Kitee-	 	
	 	 	 	 	 Kontioranta
16.-17.3.	 	 Pimeätaistelu	 	 Kontioranta	

24.-25.3.	 	 Talvisissitaidot	 	 Lieksa	 	

28.-29.4.	 	 Asutuskeskustaistelu	 Kontioranta	

4.-5.5.	 	 PKM-konekiväärikurssi	 Kontioranta	

19.-20.5.	 	 Pyymäen	Pyräys,pp-jotos	 Kontioranta	

25.-26.5.	 	 Tiedustelukurssi	(jatko)	 Kontioranta	

26.-27.5.	 	 Reserviläisjotos	 	 Juuka	 	

9.-10.6.	 	 Taistelijan	taidot	 	 Kontioranta	

4.8.	 	 Tst-kentän	ensiapu	 	 Kontioranta	

18 13.12.2006

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

Elo- lokakuu	 Kenttäkelpoisuuskoe	 Kontioranta	
	 	 maakuntajoukon	kurssi

Elokuu	 	 Ammuntakurssi	 	 Rääkkylä	
11.8.	 	 Mainarin	Melonta	 	 Outokumpu	
	 	
1.-2.9.	 	 Tiedustelukurssi	 	 Nurmes	
15.-16.9.	 	 Tarkka-ampujakurssi	 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.	 	 Ammunnanjohtajakurssi	 Kontioranta
27.-28.10		 Johtamisen	peruskurssi	 Kontioranta	

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.

lähitaiStelutaitoJa 
oppimaan!
Piirin alueen ensimmäinen lähitaistelukurssi 
järjestetään Kontiorannassa 16.2. klo 18.00 
- 17.2.2007 klo 15.00.  
Kurssin ohjelmaan sisältyy mm rynnäkkökivää-
rin, veitsen ja kenttälapion käyttö lähitilanteissa. 
Lisäksi opetetaan potkut, lyönnit, nyrkkeily sekä 
erilaiset otteet. 
Kurssi sopii kaikille normaalikuntoisille reservi-
läisille eikä aikaisempia taitoja edellytetä. Ka-
sarmimajoitus, omat liikuntavarusteet. Kurssi on 
maksuton.
Ilmoittautuminen  www.mpkry.fi -> Pohjois-
Karjala 3.2.2007 mennessä.
Lisätietoja: Timo Tolvanen 050 521 5363, 
timotolv@gmail.com

 

Maanpuolustuskoulutus ry (MPK) on valtakunnallinen koulutusorganisaatio, joka kouluttaa kansalaisia selviytymään
paremmin arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa. MPK:n jäseninä ovat 11 valtakunnallista järjestöä sekä Puolus-
tusministeriö ja Puolustusvoimat.

OPERAATIO UMPIHANKI 2 – 4.2.2007
Juhlajotos, Umpihanki 40 vuotta 

Nurmeksen	 Reservinupseerit	 ry,	 MPK	 ry:n	 Pielisen	 paikallisosasto	 ja	
Puolustusvoimat	järjestävät	perinteisen	Operaatio	umpihanki	jotoksen	Nur-
meksessa	Sotinpurolla	2.	–	4.2.2007	Ohjelmassa	mm.	räjäytyskoulutusta,	
taisteluammuntaa	 sekä	 reipashenkisiä	 talviliikuntaharjoitteita.	 Tapahtuma	
on	MPK	ry:n	kurssi.	
Ohjelmavaihtoehtoja	on	suunniteltu	sopivaksi	kaikenikäisille	reserviläisille.	
Tapahtuman	kanssa	samaan	aikaan	järjestetään	myös	MPK	ry:n	nuoriso-
talvileiri	2007.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
www.mpkry.fi	
sekä
Matti	Asikainen,	p.	050	329	6112,	matti.asikainen@nurmes-tili.fi
Jani	Karjalainen,	p.	050	590	4015,	jani.karjalainen@kehitystoimisto.fi

Pe 2.2.2007
	 -	kokoontuminen	Nurmeksen	Sotinpuron	ampumaleirialueella,		
	 		Yöttäjän	leirikeskuksessa	klo	20.00
	 -	majoittuminen,	partiokohtaiset	käskyt	ja	karttamateriaali
La 3.2.2007
	 -	Herätys	05-06,	aamutoimet.
	 -	Siirtyminen	hiihtäen	koulutusrasteille	(mm.	räjäytyskoulutus,		
	 		taisteluammunta	RK:llä,	haulikkoammunta,	suunnistus	–	ja			
	 		ensiapukoulutusta,	hiihtohinausta)	(päivän	hiihtomatka	15	–	
	 		20	kilometriä,	mahdollisuus	myös	auratun	tien	käyttöön).	
	 		Toiminta	rasteilla	alkaa	7.30
	 -	16.30	Umpihankijotos	n.10	km
	 -	Paluu	leirialueelle,	sauna	ja	sotilaskoti
Su 5.2.2007
	 -	Herätys	ja	aamutoimet	05-06
	 -	Ryhmäkilpailu	7.30	–	10.30
	 -	leirin	purku	ja	materiaalin	luovutus	klo	11.30	mennessä
	 -	Palkintojen	jako	ja	palautekeskustelu,	päätöskahvit	klo	12.00
	 -	Tilaisuus	päättyy	klo	13.00	mennessä

Varustus: Talviolosuhteisiin	ja	–partiohiihtoon	soveltuva	henkilökohtainen	
ulkoiluvarustus	sekä	majoitusvarustus	telttamajoitusta	varten	(makuupussit	
ja	–alusta).	Kahden	vuorokauden	henkilökohtainen	muona	sekä	keitto-	ja	
ruokailuvälineet
Muu varustus:	 Varavaatetus,	 pyyhe,	 ensiaputarvikkeet,	 valaisin,	 puukko,	
kirves,	tulitikut,	kompassi,	muistiinpanovälineet.
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu:
Viimeistään	28.1.2007	mennessä	maksamalla	osallistumismaksu	30	euroa	
/	henkilö	Nurmeksen	reservinupseerit	tilille	110330	–	202216.	

TERVETULOA!

Pohjois-Karjalan Maanpuolustus-
piirin Pielisjoen paikallisosasto, 
joka toimii Kontiolahti - Eno -alueel-
la, kilpaili kanalintujahdin aattona 
lauantaina 9.9. Kontiorannan radoil-
la kivääriammunnassa. Ammunnan 
johti Timo Kurki Kontiolahden 
Reserviläisistä. Kilpailuun osallistui 
yhteensattumien takia ainoastaan 
Kontiolahden reserviläisyhdistyk-
set, joista oli mukana 14 jäsentä.

Kilpailijat käyttivät omia aseita, 
jotka pääosalla ovat myös metsästys 
aseina. Kaikenlaisten tähtäimien 
- myös kiikaritähtäimien - käyttö 
oli sallittu. Kilpailun sivutuotteena 
tuli näin ollen - henkilökohtaisen ja 
yhdistysten välisen paremmuuden 
selvittämisen lisäksi - metsästävien 
jäsenien harjaannuttaminen oman 
aseen käytössä ja heidän valmista-
minen tulevan jahtikauden tilanteita 
varten

Kilpailijat ampuivat 10 lau-
kausta makuulta ja 10 laukausta 
pystystä. Molemmissa asennoissa 
ampuma-aika oli 2,5 minuuttia ja 
ampumamatka 150 metriä. Maalina 
käytettiin puolustusvoimien rynnäk-
kökivääritaulua, jonka halkaisija on 
50 cm ja numerointi 6-10.

Ensimmäistä kertaa pidetyn 
kilpailun jälkeen käydyssä keskus-
telussa tuotiin esille jo tapahtuman 
kehitysideoitakin. Kilpailu tulee 
jatkossa laittaa paikallisosaston ja 
sen alueella toimivien yhdistysten 
toimintakalentereihin. Seuraavalla 
kerralla (1.9.2007) toivotaan myös 
mahdollisuutta harjoittelumielessä 
haulikkoammuntaan ja virallisena 
koetilaisuutena hirviammuntaan, 
jotka toteutettaisiin yhdessä paikal-
lisosaston, jonkun metsästysseuran 
sekä riistanhoitoyhdistyksen kanssa. 
Kontiorannan radathan tarjoavat 
tähän hyvät mahdollisuudet. Kaikki 
edellä mainitut esitykset varmasti 
lisäävät mielenkiintoa ja osallistujia 
tapahtumaan.

Pielisjoen paikallisosasto 
ampui kilpaa

 Henkilökohtaisen kilpailun paras 
oli - ei mitenkään yllättäen - Kalle 
Leskinen Kontiolahden Reserviläi-
set ry:stä. Kallen yhdistys ampui 
myös joukkuekilpailun voiton. 
Muutoin tuloksien tehtailussa on-
nistuivat parhaiten:

Henkilökohtainen kilpailu
Makuu, pysty, yhteensä.
1.) Kalle Leskinen (KontRes) 100, 
85, 185, 2.) Tapani Tanskanen 
(KontRes) 96, 80, 176 3.) Ahti 
Korhonen (KontResUps) 88, 74, 
162  4.) Matti Heiskanen (KontRes) 
93, 62, 155  5.) Jaakko Puhakka 
(KontRes) 89, 65, 154  6.) Kari Kajo 
KontResUps) 78,73, 151 7.) Jorma 
Takkunen (KontRes) 83, 62, 145  8.) 

Rauli Riekkinen (KontResUps) 79, 
51, 130  9,) Juha Rytkönen (Kont-
ResUps) 75, 54, 129  10.) Markku 
Eronen (KontRes) 82, 44, 126  11.) 
Pekka Ratilainen (KontRes) 57, 44, 
101  12.) Antti Niemi (KontResUps) 
57, 29, 86  13.) Simo Ratilainen 
(KontRes) 13, 45, 58

Joukkuekilpailu
1. Kontiolahden Reserviläiset 815  
(Kalle Leskinen, Tapani Tanskanen, 
Matti Heiskanen, Jukka Puhakka, 
Jorma Takkunen)
2. Kontiolahden Reserviupseerit 
658 (Ahti Korhonen, Kari Kajo, 
Rauli Riekkinen, Juha Rytkönen, 
Antti Niemi)

Ahti Korhonen

Markku Eronen iloitsee kympin laukauksesta.
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PIIRITOIMISTO 
Toiminnanjohtaja Kari Jylhä

Jynkäntie 15, 80140 Joensuu
Puh. 050 344 9456

Sähköposti: kari.jylha@telemail.fi
toimisto@pkreservi.fi

KARJALAN POJAT
ILMESTYMISAIKATAULU 2007

Lehti   Aineisto  Painoon    Ilmestyy

1/2007	 					pe	02.02.	 	ma	26.02.				 			ke	28.02.
2/2007	 					pe	18.05.	 	ma	11.06.	 			ke	13.06.
3/2007	 					pe	07.09.	 	ma	01.10.	 			ke	03.10.
4/2007	 					pe	23.11.	 	ma	10.12.	 			ke	12.12.

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: Kari Jylhä (v.2007 alusta)
Puhelin  050 344 9456
Sähköposti: kari.jylha@telemail.fi
  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  Kari JylhäSivunvalmistus: LiperLaserOy, Liperi

Painotyö:  Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Toimintakalenteri

AINEISTON JÄTTÖ:
viimeistään 2.2. päätoimittajalle

Raine Turunen, opotantie 3, 81720 LIeKsA
Puhelin: 522826, 040 507 2002

Sähköposti: raine.turunen@kolumbus.fi

Karjalan Pojat
           Seuraava lehti 28.2.2007

TAMMIKUU

  1.1. Prosenttiammunta alkaa  Yhdistykset
  5.1. Kotiuttaminen Onttola, 
  Kontioranta
  8.1. Palvelukseen astuminen Onttola, 
  Kontioranta
11.1. RES- ja RU –piirihallituksien 1. kokous Joensuu
15.1. Toimintalomakkeet piiriin Piiritoimisto
18.1. YT-toimikunnan 1. kokous Korsu
27.1. Piirin ilma-asemestaruuskilpailut Kontiolahti
31.1. RU- ja RES –piirimitaliesitykset Piiritoimisto
31.1. Vuoden Reserviläinen-esitykset RES -liittoon Helsinki

HELMIKUU

2.2. Karjalan Pojat 1/2007 aineistopäivä Päätoimittaja
 Ilmoitushankinta: Ilomantsi, Tohmajärvi-
 Värtsilä, Kitee, Kiihtelysvaara ja Kesälahti
2.-4.2. Operaatio Umpihanki Nurmes
14.2. RES –työvaliokunnan kokous Korsu
14.2. RU –työvaliokunnan kokous Korsu
15.2. RES -malliyhdistykset RES –liittoon Helsinki
20.2. RU –ja RES –piirihallituksien 2. kokous Pyhäselkä
28.2. Karjalan Pojat 1/2007 ilmestyy

Otsikko juontuu vanhasta kan-
sanperinteestä. Voimansa menettä-
neet papat siirtyivät tupaukoiksi, 
missä virassa piipahtivat nopsasti 
pakkasesta puut sisälle ja virittivät 
valkeat uuniin ruoan kypsyttelyä ja 
lämmintä varten. Allekirjoittanut on 
päässyt nyt tähän virkaan.

Minulta vaadittiin tilitystä leh-
teen, kun tuo nuoruus on päässyt 
hupenemaan mittavassa määrin. 
Tosin vanheneminen on tapahtunut 
vähittäin, päivä kerrallaan, enkä 
pidä sitä merkittävänä urotekona. 
Enemmänkin lienee vaadittu ansi-
oita tykistön suojeluspyhimykseltä 
pyhältä Barbaralta, että mittariin on 
kertynyt tämänkin verran. Pahoit-
teluni kaikille niille, jotka olisivat 
halunneet tulla kertomaan, että ”nyt 
se on Tenikin seittemännelläkym-
menennellä”. Ajattelin, että kun 
olen juhlinut lähes kuusikymmentä 
vuotta, niin kai sitä on yhden vapaa-
päivän ansainnut… 

Mutta kun härillä kyntää, pak-
kaa puhumaan häristä. Niinpä 
en malta olla puuttumatta tähän 
maanpuolustusasiaan – onhan se 
ollut pöydällä tavalla tai toisella yli 
neljä vuosikymmentä. Aikoinaan 
tultiin asevelvolliseksi korkeassa 17 
vuoden iässä. Jokainen nuori mies 
mietti kuumeisesti, onko hän palve-
luskelpoinen. Nimittäin jos ei ollut, 
hänestä tuli kruunun raakki. Tämä 
tarkoitti sitä, että vain spitaaliset 
– jos heitä olisi ollut – olisivat olleet 
alemmassa kastissa kyläyhteisössä. 
Aseistakieltäytyjiä ei juuri ollut. 
Niinpä pelätty ja vihattu varus-
miespalvelus toimi initiaatioriittinä. 
Onneksi ei tarvinnut hypätä puusta 
liaanien varaan, niin kuin paikoin 
on tapana leipoa miehiä. 

Noihin aikoihin alkoi rauhantur-
vaamisen buumi. Suomalaiset olivat 
olleet jo Suezilla aiemmin, mutta 
joukko oli pieni, eikä tiedonvälitys 
ollut kovin voimakasta. 

Kyproksen kriisi toi aiheen otsi-
koihin tasaisin välein henkilötäyden-
nysten kautta. Kypros oli nuorille 
miehille kuin kissalle kuuma puuro: 
kiehtoi, mutta samalla vähän pelotti. 
Kyproksella palvelleita, lomailevia 
”vaittereita” katsottiin kummeksu-
en. Olivathan miehet paahtuneet 
Välimeren poltteessa lähes paikal-
listen asukkaiden värisiksi.

Sittemmin ovat tehtävät ja tekijät 
muuttuneet. Kypros –vaiheessa ei 
naisia rivissä ollut, heitä oli vain 
kuvissa ja unelmissa. Rauhantur-
vaamisen kivijalkakin on pettänyt: 
enää ei edes sininen baretti yhdistä 
rauhanturvaajia.

   Noihin aikoihin sain ensimmäisiä 
kokemuksia reserviläistoiminnasta. 

Tupaukon turinoita
Palkkasotureiden kerhot ottelivat 
läheisten reserviyhdistysten jäsenten 
kanssa eri lajeissa. Maastokilpailu 
oli aina mieleenpainuva. Kisan 
ampumatehtävään kuului n. 50 
metrin syöksy ja maalit ilmestyivät 
jommallekummalle puolelle, joita 
tulitettiin käsketyllä patruunamää-
rällä. Varomääräysten keskeltä 
tulleelle miehelle oli shokki kuulla 
liikkuvien osien rapse juoksun kes-
kellä selkänsä takana. Eikä asiaa 
helpottanut sekään, että ensimmäiset 
laukaukset lähtivät kohti tauluja 
nopeammin kuin villissä lännessä. 
Luulen tuolloin p. Barbarankin 
kainaloiden olleen kosteina.

Suuret rauhan liikkeet kuljettivat 
kannattajiaan kukka korvan takana. 
Pitkät tukat heiluen he julistivat 
”make love not war”. Ja mikäpä 
olikaan julistaessa, olihan ehkäisy-
pilleri juuri keksitty.

Jossakin 80 –luvun tienoilla maan-
puolustajien homma alkoi helpottaa. 
Sodan ajan traumat olivat hautautu-
neet kansan mielessä syvemmälle. 
Sotilaitakin alettiin sietää. Ehkä 
senkin takia, että pääsyvaatimuk-
sissa oli muitakin kohtia kuin se 
kuuluisa ”tai muuten reipas mies”. 
Apuna varmasti oli puolustusvoimi-
en parempi tiedottaminen ja imagon 
muodostus. Ehkäpä myös suuri 
yleisö osasi päätellä veteraanipol-
ven ansiot paremmin. Sotaväki teki 
veteraanien hyväksi töitä. Monen 
soturin mieleen on varmasti jäänyt 
leppoisa komennus veteraaniper-
heen asunnon korjaukseen.

Reserviläistoiminta oli päässyt 
myös pannasta, eikä vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön tekijää pidetty 
sotahulluna. Näin myös aatteellinen 
työ sai jalansijaa.

   Vuosituhannen viimeinen vuo-
sikymmen nosti maanpuolustuksen 
suosion kulta-aikaan. Sotilaita pidet-
tiin lähestulkoon ihmisen veroisina. 
Gallupit mittasivat huippulukemia 
maanpuolustustahdossa. Tuon vuo-
sikymmenen merkittävin tapahtuma 
arkistoja tutkimattomalle on Hornet-
tien hankinta. Olihan Suomessa tehty 
edellisellä vuosikymmenellä päätös, 
joka ei olisi tullut kysymykseen 70-
luvulla: hankittiin koneet lännestä. 
Hornet-päätösten myötä ennustin 
NATOon liittymisen alkaneen. Pe-
rustelin sillä, ettei 60 taksia osteta 
tolpalle, johon ei ole puhelinta. Ts. 
onhan koneille oltava taistelunjoh-
tojärjestelmä. No silloin en tiennyt, 
että suomalaiset tulevat aikanaan 
kauppaamaan liittoumalle parempaa 
lentotilanteen hallintajärjestelmää.

Siviilipuolella saatiin aikaan pank-
ki-häverikki, josta kärsii vieläkin osa 
kansasta. Suurin osa syyttömästi. 

Vastuunkantajia vararikkoon etsi-
tään vieläkin – tosin varovasti. 

   Vuosikymmenen aikana alkoi-
vat muuttua myös sotilaslyhenteet 
ja –merkit. Nyt lentäjät lentävät 
imperial –yksiköissä (kansainväli-
sesti käytössä), puhuvat englantia  
ja kartat ovat muuttaneet mittakaa-
vansa ja koordinaatistonsa. Onpa 
puhuttu, että koskettaisiin pyhään 
6000 –jakoiseen piiruun. Siitä sitä 
saa tupaukko tarvittaessa aggressiota 
sen verran, että lumi lentää portailta 
kauas sivulle.

Tämä NATOon liittyminen muis-
tuttaa kotimaista avoliittoa. Kun on 
riittävän kauan bunkattu yhdessä ja 
on hankittu pari lasta tai perillistä 
– varallisuuden mukaan –, niin 
tunnustetaan sitten tapahtuma vih-
kimisellä.

Jostakin vain pitäisi löytää ne 
yhteistoimintarahat. Vanhaa jäärää 
pelottaa, sillä ne ovat pois kotimai-
sista työpaikoista. Mutta turha on 
motkottaa. Nuoret yleisesikuntaup-
seerit iskevät eteen sellaisen rätingin, 
että ulkoistaminen tekee armeijan yl-
läpidosta lähes ilmaista. Ehkäpä niin 
onkin – vuoden. Kyynisenä kysyn, 
mikä on hinta, kun puolustusvoimat 
on ulkoistanut tieto-taidon? No, han-
kitaan tieto – taito takaisin ja otetaan 
asia omaan hoitoon! Tämähän on se 
teltan pohjakuviokehitysmalli. Ke-
hitys kulkee telttakepiltä toiselle – tai 
halkaisijaa edestakaisin. Keskisalon 
suunta indikoi rahankulua.

Puolustusvoimat pilkotaan osiin. 
Sopii toivoa, että se onnistuu parem-
min kuin mitä tapahtui Englannissa. 
Siellä kaksi ylähuoneen lordia kärt-
tyilivät toisilleen, ja toinen loihe 
lausumaan: Tässä meillä on mies, 
josta ympärileikkauksen yhteydessä 
heitettiin väärä pala pois! Toivon 
kaikkien puolesta, että puolustusvoi-
mista säilytetään oikeat palat!

On nimittäin liikkeellä voimia, 
jotka ovat milloin pienentämässä 
varusmiesjoukkoa, lopettamassa 
varusmiespalvelusta tai alentamassa 
reserviläisikää. Tälle joukolle suo-
sittelisin Tuntemattoman sivuilta 
Honkajoen ajatuksiin tutustumista. 
Menetettyä maanpuolustustahtoa ei 
saada asetuksella takaisin, em. toi-
milla sen voi kyllä lailla ja asetuksilla 
menettää. Aikansa lapset tekevät ja 
vastaavat teoistaan, jos ehtivät.

Reserviläisten maanpuolustus-
hengen ylläpidolle ja lisäämiselle 
on tilaus. Jatkakaa työtänne, sille 
näyttää olevan tarvetta! 

Näistäkin murheista huolimatta 
nukun hyvin. Tupaukolla on juhla 
aina, kun on puuroa lautasella. 
Silloin tupaukolla on joka kerta 
peräti joulu, kun lastenlapset istuvat 
polvella. Sen verran meissä on iäistä, 
min meissä on lempeä!

Lämpimät kiitokset kaikille merk-
kipäivääni muistaneille!

Tenho Ilvonen

Tenho Ilvonen jäähyväiskäynnillä Lieksassa: 

”Te lieksalaiset reserviläisjärjestöt olette tehneet 
hyvää reserviläistyötä. Siitä on osoituksena  hieno 
majanne ja myös tämä  lipussa oleva malliyhdistys-
kunnianauha. Onnittelen teitä saavutuksistanne”.



20 13.12.2006Osoitteessa: www.pkreservi.fi  pääset
tutustumaan osaan alla olevista yrityksistä

Karjalaisen 
Kulttuurin 
Edistämissäätiö

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

Liperi 013 652 610
Keskustie 3

Polvijärvi 013 631 610
Polvijärventie 14   2 krs

Asianajaja, varatuomari
AKI PIETARINEN

Varatuomari
YRJÖ KAHELIN

Joensuu 013 748 808
Siltakatu 14 B   3 krs

Outokumpu 013 555 611
Koulukatu 2   2 krs

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

HIKEÄ. EI KYYNELEITÄ

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

LEHTOSEN LIIKENNE OY
TEOLLISUUSKATU 6, 80100 JOENSUU 10, PUH. (013) 224 493

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 
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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!

JOUSTAVAA
OSAAMISTA!

Tämänkin lehden 
sivunvalmistus.

P. (013) 2525 012, 
0500 577 173

LIPER

LASER

LIPER

LASER


