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Jouluaatto 
sankarihaudoilla

Reserviläisten joulunvietto alkoi perinteisellä kynttilöi-
den sytyttämisellä sankarihaudoille jouluaattona. 
Reserviläisten lisäksi tapahtumaan osallistui myös 

kaatuneitten omaisia. Lapsiakin on viime vuosina ollut 
ilahduttavasti mukana isovanhempiensa seurassa.

Juho Pehkonen lastenlastensa kanssa sankarihaudoilla 
Lieksassa. Kynttilää maahan asettamassa Eveliina Vänskä, 
takana Valtteri Pulkkinen, hänen edessä Elias Vänskä ja 
kynttilää sytyttämässä Ellamaria Savinainen.

Reservin majuri Hermes Kyyrönen Juuan Reservinupseerit 
ry:stä asetti ja sytytti joulun kynttilät kirkkomaan sankarivai-
najien muistomerkille. Kuva: Matti Puoskari.

Jouluyön kynttilät valaisivat
sankarivainajien 
muistolaatat Juuassa

Juuan reservin upseeriyhdistyksen ja reserviläisyhdistyksen 
”joukkue” sytytti joulun kynttilät valaisemaan kirkkomaan 
muistomerkit jouluaaton yöksi.

Tyynessä, hiljaisessa jouluyössä paloi hiljalleen ja loppuun 
sammuneena 300 joulunkynttilää sankarivainajien muistolaa-
toilla.

Joulunkynttilöiden loistamiseen oli jouluyönä 2006 hyvät 
olosuhteet. Ilmanala oli tyyni ja lunta vain sen verran, että maa 
oli juuri ja juuri valkoinen.

Sankarivainajien muistomerkillä oli reserviläisjärjestöjen 
perustama, tunnin välein vaihtuva,  kahden reserviläisen muo-
dostama lumipukuinen kunniavartio.

Jouluaattoa edeltävässä seurakunnan järjestämässä reservi-
läistalkooillassa puhui rovasti Martti Mulari.

Tilaisuudessa reserviläisyhdistyksen puheenjohtaja Pertti 
Halonen Juuan Reserviläiset ry:n standaarin Juuan  kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajalle, reservin ylikersantti Pertti Gröhnille. 

Matti Puoskari

ESITTELYSSÄ
Pohjois-Karjalan reserviläispiirien uusi toiminnanjohtaja

KARI JYLHÄ
Olen syntynyt 16.5.1953 Lau-
kaan kunnansairaalassa presi-
dentti Kekkosen henkilääkärin 
Richard Sotamaan avustuksella. 
Sieltä tieni vei kohtuullisen 
nopeasti Tampereen kautta 
Hämeenlinnaan, jossa vietin 
lapsuus- ja nuoruusvuoteni. Yli-
oppilaaksi pääsin Hämeenlinnan 
Lyseosta 1973. Viisitoistavuoti-
aaksi - eli siihen asti, kun kesäisin 
pääsin rakennukselle, töihin 
- vietin kesäni ja varsinaisesti elin 
mummoni luona maalla Laukaan 
Vihtavuoressa. Perunanistutus 
(laajamittainen), heinänteko, 
metsänraivaus ja jopa sonnan ajo 
hevosella ovat vielä muistona 
niistä kesistä. 
Ajatus sotilasurasta syntyi jo 
varhain. Ensimmäiseksi muisti-
kuivaksi on jäänyt setäni Eino, 
joka vuonna 1938 alkaneeseen 
varusmiespalvelukseensa liit-
tyen korjaili keskeytymättä 
syksyllä 1944 Onttolassa ta-
pahtuneeseen kotiuttamiseensa 
asti erilaisia valtion ilma-aluksia 
koti- ja ulkomailla. Eino asui 
luonamme Hämeenlinnassa 
asentaessaan kaupunkiimme 
puhelinkeskusta ja luki minulle 
iltasaduksi Jorma Sarvannon 
kirjaa ”Hävittäjälentäjänä Kar-
jalan taivaalla”. Siitä se ajatus 
kai lähti.
 

Sotilasuralle
Varusmiespalvelukseni suoritin 
hämeenlinnalaisille tuntematto-
massa joukossa Lahdessa Hä-
meen Ratsujääkäripataljoonassa 
1973 – 1974. Koska kirjoituksen 
tarkoitus on itsensä kehuminen, 
on pakko mainita, että  olin RUK:
n kurssilla 144 maasotalinjan 
priimus ja kokonaisarvioin-
nissa toinen. Silloin oli mies 
vielä täynnä virtaa ja yritystä! 
Varusmiespalvelun jälkeen jäin 
kesävänskäksi HämRjP:aan ja 
kävin hyvällä menestyksellä 
Kadettikoulun pääsykokeissa. 
Kadettikoulu meni opiskelun 
ja hiihdon merkeissä: kiersin 
palkintomatkoilla kaikki poh-
joismaat ja liikuntamiehenä tär-
keimmät sotilasurheilukilpailut. 
Kouluun mennessäni ajatukseni 
oli palata Hämeenlinnaan Pans-
sarivaunupataljoonaan. Se olisi 
ollut mahdollista, koska valitsin 
virkoja toisena ja kyseiseen 

joukko-osastoon oli avattu kaksi 
virkaa. Yllätin kurssikaverini ja 
valitsin ensimmäiseksi palve-
luspaikakseni Pohjois-Karjalan 
Rajavartioston. Olin alkanut 
vierastaa ajatusta äidin helmoi-
hin paluusta. 

Palvelupaikkoja
Joskus joku kehui palvelleensa 
vain Rovaniemellä tai sen poh-
joispuolella. Pystyin heti vastaa-
maan palvelleeni vain Imatran 
Immolan itäpuolella. Nuorem-
pana upseerina palvelin P-KR:
n silloisessa Sissikomppaniassa 
kahteen otteeseen sekä Tohma-
järven rajajääkärikomppaniassa 
Valkeavaaran vartioasemal-
la rajajoukkueenjohtajana ja 
komppanian varapäällikkönä 
Kirkkoniemessä. Näiltä vuo-
silta on mainittava ravintolat 
Kantakievari ja Teiritupa, joissa 
olen eniten tappanut aikaan 
ihmisen ikävässä toisen luo. 
Tohmajärveltä lähdin 1985 So-
takorkeakouluun ja sen päätyttyä 
1987 siirryin Kaakkois-Suomen 
Rajavartiostoon Immolaan, josta 
vähän yllättäen siirryin vuonna 
1989 takaisin P-KR:oon rajatoi-
miston päälliköksi. Nopea nousu 
huipulle alkoi kääntyä alamä-
keen siirtyessäni 1991 Joensuun 
Sotilaspiiriin Esikuntaan, joka 
pian muuttui Pohjois-Karjalan 
Sotilaslääniksi Esikunnaksi. 
Sotilasläänin esikunnassa hoidin 
operatiivisen osaston päällikön 
ja sijaisena esikuntapäällikön 
tehtäviä. 1997 siirryin Pohjois-
Karjalan Prikaatiin Karjalan Jää-
käripataljoonan komentajaksi 

ja lopuksi esikuntapäälliköksi. 
1.4.2002 koitti silloin jo pitkään 
odottamani päivä ja saavutin 
oikeuden siirtyä työeläkkeel-
le. Onnellisena sattumana on 
pidettävä sitä, että viimeinen 
arkipäivä palvelusurallani sattui 
päiväksi, jona Sodankylässä 
hiihdettiin sotilaiden Suomen 
mestaruuskilpailujen partio-
hiihto. Oli hienoa ilmoittautua 
kilpailusuorituksen päätyttyä 
reserviin siirtymisen johdosta 
silloiselle prikaatin komenta-
jalle, eversti Asko Kohvakalle, 
kuudenneksi sijoittuneen partion 
johtajana.

Järjestötoiminnassa
Sen jälkeen kun isä vei minut 
mukaan partiotoimintaan, olen 
ollut mukana järjestötoiminnas-
sa. Nuoruusvuodet olin yhtenä 
pyörittämässä Hämeenlinnassa 
Hämeen Partiopoikapiirin toi-
mintakilpailun tuolloin useana 
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Kari Jylhä työnsä 
ääressä…

… vaeltamassa Slovakiassa kesällä 2005……

… ja pyöräsuunnistamassa 
Slovakiassa 2005.
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valtakunnallisella tasolla kaikki veteraanijärjestöt 
ovat päätyneet yhden yhteisen keräyksen 
järjestämiseen. Hoitakaamme asia mallikkaasti 
tänäkin vuonna yhdessä muiden järjestöjen 
kanssa.
   Muutamia vaikutelmia alkaneelta työsaralta. 
Uuden virkani puolesta pääsin osallistumaan 
pohjoiskarjalaisten veteraaniyhdistysten 
vuoden 2007 veteraanikeräyskokoukseen. 
Hieman ennakkokaavailuista poiketen sain 
kunnian toimia jatkossa keräystoimikunnan 
puheenjohtajana. Miellyttävää oli 
huomata asioiden sujuva ja hyvähenkinen 
hoituminen kokouksessamme. Myöhemmin 
valtakunnallisessa kokouksessa silmiinpistäväksi 
nousi kiistely siitä kuka keräystyön tekee ja 
jaetaanko rahat oikein. Keskittykäämme me 
täällä keräyksen pyyteettömään hoitamiseen. 
   Tammikuun viimeisenä viikonloppuna kävin 
seuraamassa piirien ilma-aseammuntoja. 
Nahkapukuiset hienoine aseineen ampuneet 
kivääriampujat toivat ensimmäisenä ajatuksen 
”ammattimaisesta” ampumaurheilusta. 
Hyvä niin ja kaikki kunnia ampumaurheilua 
vakavasti harrastaville yhdistystemme jäsenille. 
Yhdistyksiemme toiminnan tavoitteenahan 
on kuitenkin se, että mahdollisimman moni 
jäsenemme ylläpitäisi ampumataitoaan ja 
jokainen voisi harrastaa ”kilpaurheilua” ja 
lähteä kokeilemaan esim. ammuntaa ilman 
korkeita tulostavoitteita ja siinä tarvittavia 
huippuvälineitä. Tapahtuman synnyttämillä 
ajatuksilla haastankin jokaisen jäsenen 
itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi 

torjumaan 2000-luvun uhkia kuten terrorismia, 
huumeita ja ihmiskauppaa. ”Nämä ongelmat me 
voimme ratkaista vain yhdessä, ilman liittoumia. 
Ja tietääkseni Suomen johto on samaa mieltä”. 
Suomen johto kommentoi pää- ja ulkoministerin 
voimin Putinia todeten, ettei naapurin lausunnossa 
ollut mitään uutta.
Putinin lausunto siitä, etteivät sotilasliitot ratkaise 
maailman ongelmia, on varsin ymmärrettävä. 
Venäjä on jäänyt yksin ja entiset liittolaiset 
Varsovan liitosta ovat siirtyneet Venäjän pelossa 
Nato-jäseniksi. Putin lausuntoon vaikutti 
todennäköisesti myös Yhdysvaltain aikeet sijoittaa 
osia ohjuspuolustusjärjestelmästään Eurooppaan, 
muun muassa Puolaan ja Tsekkiin.
Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön puheenjohtaja, 
dosentti Markku Salomaa otti myös kantaa Putinin 
lausuntoon Helsingin Sanomissa. Salomaan 
mukaan Venäjä ei vastusta Suomen Nato-
jäsenyyttä, vaan kaipaa Suomelta selkeää Nato-
päätöstä. Nykytilanteessa Venäjän on varauduttava 
kaikkiin vaihtoehtoihin. Salomaan mukaan 
Suomella on kaksi todellista vaihtoehtoa. Joko 
aito puolueettomuus Sveitsin ja Itävallan tapaan. 
Tämä vaihtoehto vaatii voimakasta taloudellista 
panostusta itsenäiseen puolustukseen ja irtiottoa 
EU:n ulko- ja puolustuspoliittisesta yhteistyöstä. 
Toinen vaihtoehto on liittyä Natoon ja sopeuttaa 
puolustusvoimat siihen. Salomaata siteeraten: 
”Venäjä nostaa parhaillaan varustautumisensa 
tasoa. Venäjä muuttuu, Nato muuttuu. Ainoa, mikä 
ei muutu on suomalaisten käsitys maailmasta.”  
Suurimmat eduskuntapuolueemme eivät 
edelleenkään halunneet Natosta vaaliteemaa. 
Jossain vaiheessa siihen on otettava kantaa. 

Uusi toimintavuosi on jo hyvässä vauhdissa 
ja toimijat ovat vaihtuneet, niin piireissä 
kuin monissa yhdistyksissäkin, myös uusi 
toiminnanjohtaja Kari Jylhä on aloittanut 
työnsä. 

Kiitän syyskokouksessa saamastani 
luottamuksesta, saadessani tilaisuuden 
johtaa piiriämme Jarmo Tolvasen jälkeen. 
Tuhannet kiitokset Jarmolle erittäin hyvästä 
ja ansiokkaasta työstä piirimme johtamisessa. 
Kunnossa olevan piirimme johtamista on 
hyvä jatkaa. Vielä kerran kiitokset entiselle 
toiminnanjohtajallemme Tenho Ilvoselle 
pitkästä piirimme eteen tehdystä työstä.

Piirissämme tulemme tekemään yhteistyötä 
varapuheenjohtajien Jorma Huttusen ja 
Hannu Härkösen, yhdistysten, piirihallitusten, 
Reserviläisliiton ja Reserviupseeripiirin 
kanssa, unohtamatta Puolustusvoimia, 
Rajavartiolaitosta, veteraanijärjestöjä, MPK:ta 
ja kaikkia muita lukuisia yhteistyötahoja.

Tämän vuoden aikana tämän aviisin eli 

Karjalan Pojat lehden julkaisu muuttuu viime 
vuonna perustetun PKMT:n  (Pohjois-Karjalan 
Maanpuolustuksen Tuki ry) hoitamaksi. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yhdistysten ja 
yksityisten ilmoitushankintaan tulisi muutoksia. 
Ilmoitushankinta on edelleen tärkeää lehden 
toimittamiseksi ja saahan yhdistykset  rahaa 
omaan toimintaansa hankkimalla ilmoituksia.

Kehotan yhdistyksiä aktivoitumaan jäsen-
hankinnassa, sillä keski-ikä jäsenistössämme 
nousee jatkuvasti. Nuoria uusia toimijoita 
tarvitaan, että toimintamme kehittyisi ja 
jatkuisi maanpuolustushenkeä esillä pitävänä ja 
eteenpäin vievänä. Tällä tavalla saamme uusia
toimintamuotoja toimintaamme. Paljon on 
puheena myös perheliikunta. Nyt on hyvä 
aika saada erilaiset tapahtumat ja tempaukset 
sellaiseen määrään, että voimme sanoa 
maakuntamme reserviläishenkisten asukkaiden 
liikkuvan vauvasta vaariin. 

Itse kunkin tulee ottaa itseään ”niskasta 
kiinni” ja lisätä liikkumistaan. Tutkijoiden 
mukaan suomalaistenkin paino on nousemassa, 

josta seurauksena on vanhemmalla iällä 
sydänsairauksien ja diabeteksen lisääntyminen. 
Tiedä kuntosi ja osallistu reserviläisille 
järjestettäviin kenttäkelpoisuustesteihin.  

Liittomme ja piirimme yhtenä toiminnan 
painopistealueena on edelleen: Veteraaneja ei 
jätetä! Vielä ei ole liian myöhäistä huomioida 
kanssamme eläviä veteraani naisia ja miehiä. 
Veteraanityöhön on olemassa Reserviläisliitosta 
saatava hyvä Veteraanityön opas. Veteraanikeräys 
2007 alkaa 1.3. ja tempauspäivä on 10.3.. 
Tehkäämme yhdistyksinä ja yksilöinä kovasti 
töitä keräyksen onnistumiseksi, maksaaksemme 
kunniavelkaa niille naisille ja miehille, jotka 
omalla peräänantamattomalla työllään ja 
taisteluillaan sotiemme aikana pitivät maamme 
itsenäisenä ja demokraattisena valtiona.

Toivotan kaikille reserviläistyötä tekeville hyvää 
kevään jatkoa !

Aimo Issakainen
Reserviläispiirin puheenjohtaja

328.2.2007

Maakuntajoukkojen perustaminen Pohjois-
Karjalassa on hyvässä vauhdissa. Päällystö ja 
alipäällystö on valittu – miehistön valinta on 
käynnissä. Eduskunnan puolustusvaliokunta 
on antanut mietintönsä laiksi vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta ja siinä on nähtävissä 
lukuisia parannuksia verrattuna syksyllä 
annettuun hallituksen esitykseen. Haluankin 
kiittää kaikkia teitä, jotka olette olleet 
yhdistysten ja piirin kautta vaikuttamassa 
kansanedustajien kautta lain valmisteluun.
Piirin puheenjohtajana edustan Pohjois-Karjalaa 
RUL:n liittohallituksessa. Tuokaa ajatuksianne 
piirin tietoon, että voin viedä niitä eteenpäin. 
Vierailen myös yhdistysten kokouksissa, kun 
vain saan tiedon riittävän ajoissa.
 RUL:n painopistealueet tänä vuonna ovat 
reservin päällystön koulutusjärjestelmän 
kehittäminen, kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen 
sekä järjestökoulutus. Näihin asioihin tullaan 
palaamaan tulevissa lehdissä.
Lopuksi haluan kiittää edeltäjääni Jari Ahoa. 
Viitoittamallasi tiellä on hyvä jatkaa. Kiitokset 
myös piirien edelliselle toiminnanjohtajalle 
Tenho Ilvoselle. Tiedän, että piiriemme asiat ovat 
olleet niin ammattitaidolla ja asiantuntemuksella 
valmistellut, että uuden toiminnanjohtajan Kari 
Jylhän on hyvä aloittaa työnsä reserviläisten ja 
reserviupseerien edusmiehenä. Tervetuloa Kari 
reippaaseen joukkoon! Onnea ja menestystä 
myös veljesjärjestön uudelle puheenjohtajalle 
Aimo Issakaiselle. Kanssasi on helppo ja 
mutkaton toimia. Yhdessä eteenpäin!
Arto Juntunen
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Työ jatkuu

Ensiksi kiitän seitsemän vuotta toiminnan-
johtajana toiminutta Tenho Ilvosta saamastani 
opastuksesta. Aloitimme tehtävien vaihtoon 
liittyneen yhteistyön noin vuosi sitten. Tenho 
jaksoi neuvoa ja opastaa minua. Hän jaksoi 
myös hoitaa kaikki tehtävät vuoden loppuun asti 
ilman merkkiäkään siitä, että olisi lopettamassa 
tehtävässä. Olen eri yhteyksissä saanut tietää 
Tenhon hoitaneen tehtävää hyvin täydestä 
sydämestään. Toivotan Tenholla makoisia, 
vihdoinkin alkavia ”eläkevuosia”. Tenho 
taitaa kyllä kuulua niihin, joilla pitää aina olla 
jotain puuhaa, joten parempi kai toivottaa 
jatkuvaa menestystä vaikkapa taloyhtiön 
monitoimimiehen tehtävässä.
   Alkanut toimintavuosi on samalla 
itsenäisyytemme yhdeksäskymmenes, 
juhlavuosi. Miten huomioimme vuoden 
toiminnassamme? Aktiivinen toiminta on 
yksi parhaista tavoista tuottaa lisäarvoa 
juhlavuoteen ja vahvistaa niitä perusasioita, 
joilla itsenäisyys on kuluneina vuosina 
säilytetty. Vuoden juhlistamiseksi välitän 
kaikille jäsenyhdistyksille lakkautumassa 
olevan sotilasläänimme komentajan eversti 
Seppo Pesosen meille heittämän haasteen. 
Hän toivoo meidän osaltaan olevan mukana 
huolehtimassa siitä, että jokaisessa kunnassa 
järjestetään vuoden aikana yhteisvoimin - 
reserviläiset, veteraanit, eri nuorisojärjestöt ja 
muut asiasta kiinnostuneet tahot - itsenäisyyden 
yhdeksänkymmentävuotisjuhla. Toinen selkeä 
yhdeksänkymmenvuotistapahtuma voisi olla 
vaikka vuotuinen veteraanikeräys. Tänä vuonna 

osallistumaan talvella johonkin maakuntamme 
alueella järjestettävään laturetkeen, kesällä 
vielä lähes jokaisessa kunnassa järjestettävään 
suunnistustapahtumaan, prosenttiammuntaan 
ja syksyllä johonkin patikkaan. Yhdistysten 
on helppo itse järjestää prosenttiammunnat 
ja syksyinen kävelyretki, mutta hiihdossa ja 
suunnistuksessa kannattaa hyödyntää olemassa 
olevia tapahtumia ja tukea samalla niiden 
järjestäjiä, jotka ovat kiitollisia jokaisesta 
tapahtumiinsa osallistuvasta henkilöstä. 
Ylläpidämme näin omia valmiuksiamme selvitä 
jokapäiväisestä elämästä ja mahdollisista 
vaikeammista ajoista ja tuemme oman alueemme 
elinvoimaisuutta.
   Tutustuin myös 40. kerran järjestettyyn 
”UMPIHANKI” -tapahtumaan. Tapahtuma 
lienee yhdistystemme maastossa toteutettavien 
koulutustapahtumien uranuurtaja ja lippulai-
va. Nurmeksen reserviupseereja on kiitettävä 
mainion tapahtuman ”hengissä pitämisestä” ja 
lupauksesta jatkaa ainakin vielä yhdistyksen 70-
vuotisjuhlavuoteen, vuoteen 2011. Toivottavasti 
tapahtuma jatkuu senkin jälkeen. Ratkaisevaa 
lienee se, että yhteistoiminta puolustusvoimien ja 
maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa jatkuu ja että 
yhteistoimintaa muiden reserviläisyhdistysten ja 
–järjestöjen kanssa laajennetaan. Yhteistoiminta 
kaikilla tasoilla on ratkaisevassa asemassa, kun 
mietimme sitä, miten kykenemme säilyttämään 
yhdistyksemme ja koko yhteisömme elinvoimai-
sena.

Kari Jylhä, toiminnanjohtaja

Pohjoiskarjalaiset reserviupseerit!  Kiitän teitä 
luottamuksesta aloittaessani Pohjois-Karjalan 
reserviupseerien puheenjohtajana vuoden 2007 
alusta. Miehet vaihtuvat – työ yhteisen aatteen 
hyväksi jatkuu.
Viime vuosi oli Reserviupseeriliiton juhlavuosi 
liittomme täyttäessä 75 vuotta. Vuosi oli 
juhlava monine tapahtumineen ja se huipentui 
elokuussa Haminan näyttävään pääjuhlaan. 
Rauhanturvaajat juhlivat 50-vuotista Suezilta 
alkanutta ja edelleen arvostettua taivaltaan. Kun 
maailman tapahtumia seuraa, näyttää siltä, että 
rauhanturvaajia tarvitaan jatkossakin maailman 
eri kolkilla riehuvissa levottomuuspesäkkeissä. 
Tällä hetkellä suomalaisten rauhanturvaajien 
pääjoukko on Balkanilla, Afganistanissa ja 
Libanonissa. Tervehdin näin vuoden aluksi 
reserviupseerien puolesta kaikkia maailmalla 
olevia barettiveljiä.
Kuluva vuosi on Suomen itsenäisyyden 
juhlavuosi. Toivottavasti valtiojohtomme juhlii 
itsenäisyyttämme myös kansan parissa eikä 
juhlavuodesta muodostu liian elitististä.
Naapurimaamme päämies Vladimir Putin 
kommentoi helmikuun alussa Suomen 
mahdollista Nato-jäsenyyttä vuosittaisessa 
lehdistötilaisuudessa Moskovassa. 
Kommentoinnissa ei sinänsä ollut mitään uutta 
eikä ihmeellistä. Kysymyksen esitti suomalainen 
Helsingin Sanomien toimittaja ja Putin vastasi 
siihen spontaanisti ja odotetulla tavalla. Putinin 
sanoin Suomen mahdollinen jäsenyys Natossa ei 
olisi hyväksi Venäjän ja Suomen suhteille. Putin 
korosti, että valinta kuuluu kuitenkin Suomen 
kansalle. Putinin mukaan sotilasliitoista ei ole 

Tervehdys reserviläiset!

Toimintavuoden alkaessa
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P-Karjalan Reserviupseeripiirin 
uusi puheenjohtaja

ARTO JUNTUNEN

Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin 
uusi puheenjohtaja

AIMO ISSAKAINEN

Reserviupseeripiirin uusi puheenjohtaja Arto Juntunen keskustelemassa eversti evp Martti Kukkosen 
kanssa Pohjois-Karjalan Prikaatin komentajan tehtävien luovutus- ja vastaanottotilaisuuden 
yhteydessä Kontiorannassa 5.1.

Olen Arto Juntunen ja 
aloitin Pohjois-Karjalan 
reserviupseeripiirin puheen-
johtajana vuoden 2007 alusta. 
Olen 44-vuotias reservin 
yliluutnantti Tohmajärveltä. 
Piirin varapuheenjohtajana 
toimin edelliset kaksi vuotta. 
Yhdistykseni on Tohmajärvi-
Värtsilän reserviupseerit. 
Karjalan Poikien päätoimit-
tajana toimin vuodet 2003 
– 2004. 

Varusmiespalvelukseni olen 
suorittanut Kontiorannan 
Kuljetuskomppaniassa 1987 
- 1988. Reserviupseerikurssi 
oli Klaani ja numeroltaan 
187. Reservisijoitus vei 
pataljoonan kautta prikaatiin 
ja siltä Pohjois-Karjalan 
Rajavartiostoon. Nykyiseltä 
reservisijoitukseltani 
olen Pohjois-Karjalan 
Maakuntakomppanian 
päällikkö. 
Rauhanturvatehtävissä olen 

palvellut NATO -johtoisessa 
SFOR -operaatiossa vuosina 
2001 – 2002 Bosnia-
Hertsegovinassa. Toimin Cimic 
-upseerina palveluspaikkoinani 
muslimikaupunki Tuzla ja 
serbikaupunki Bijeljina.

Olen koko työurani ollut 
koululaitoksen palveluksessa. 
Koulutukseltani olen historian 
opettaja ja olen valmistunut 
Joensuun yliopistosta 
1986. Tällä hetkellä olen 
Tohmajärven koulukeskuksen 
rehtori. Koulukeskukseen 
kuuluvat Tietäväisen 
koulu, joka on yläkoulu,  
ja Tohmajärven lukio. 
Opiskelijoita koulukeskuksessa 
on n. 330 ja henkilökuntaa n. 
40.

Harrastustoiminnassa koen 
läheiseksi metsästyksen, 
erityisesti hirvenmetsästyksen. 
Luonnossa liikkuessa 
tulee myös valokuvattua. 

Toinen harrastukseni on 
moottoripyöräily. Piirin 
puheenjohtajana pyrin 
panostamaan siihen, että olen 
yhdistysten käytettävissä. 
Tulen mielelläni vierailemaan 
yhdistysten kokouksissa ja 
kerron teille RUL:n kuulumiset 

sekä Maakuntajoukkojen 
tilanteen Pohjois-Karjalassa. 
Tulevat kaksi vuotta ovat 
ratkaisevia sille, kuinka saamme 
Maakuntajoukon koottua ja 
toiminnan alkamaan. Miehistön 
rekrytointi on suuri haaste, johon 
meidän on vastattava.

Nimi: Aimo Tapio Issakainen
Ikä: 57 vuotta

Koulutus: 
-keskikoulu, autonmoottoriasentaja, merkonomi

Varusmiespalvelus:  
- Karjalan Jääkäripataljoona, kranaatinheitin

Sotilasarvo:   
-vääpeli

Työpaikka:   
- Itä-Suomen Liikuntaopisto

Toiminnat järjestötyössä:   
- vuodesta 1965 Joensuun Katajan yleisurheilujaostossa, 
urheilijana, valmentajana, nuorisopäällikkönä, johtokunnan 
jäsenenä, kilpailuiden järjestäjänä
- Joensuun curlingin puheenjohtajana
- Pohjois-Karjalan yleisurheilun lähettäjäkouluttajana
- 2003 Kalevan Kisojen päälähettäjänä
- Joensuun Reserviläisten puheenjohtajana
- Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin 1. ja 2. varapuheenjohtajana

Harrastukset:  

- curling
- kalastus
- sienestys
- luonnossa 
 liikkuminen 

Reserviläispirin uusi puheenjohtaja Aimo Issakainen tiedotuspäivänä Joensuun kävelykadulla.

Aamuyöstä 15.2.2007 päätty-
neessä Itäisen Maanpuolustus-
alueen joukko-osastojen ja re-
servipiirien välisessä Olterman-
nin viestissä Pohjois-Karjalan 
reserviläisten joukkue saavutti 
ylivoimaisen voiton. 
Viesti oli 62. ja samalla Itäisen 
Maanpuolustusalueen viimei-
nen. Ensi vuonna tavoittelemme 
voittoa Itä-Suomen sotilasläänin 

Oltermannin voitot Pohjois-Karjalaan
esikunnan järjestämässä viestis-
sä. Viesti hiihdettiin Sippolasta 
Luumäen kautta Vekaranjärvel-
le. Joukkueemme johti hiihtoa 
yhtäjaksoisesti lähtösuoran 
päästä maaliviivalle.

Joukkueessa hiihtivät

1. os. alik Kari Varis - alik Olli-
Pekka Tolvanen

2. os. vänr Petri Kiiskinen - alik 
Tuukka Miettinen
3. os. korpr Jouni Ratilainen 
- alik Risto Ikonen
4. os. alik Jussi Hakulinen - jääk 
Mikko Auvinen
5. os. alik Esko Sirparanta - kers 
Heikki Räisänen
6. os. kapt Timo Makkonen - alik 
Jari Jormanainen
7. os. ltn Tero Kosunen

varamies kapt Jaakko Leppä-
nen
huoltaja evl Kari Jylhä
autonkuljettaja jääk Timo Pu-
ranen
Pv:n yhdyshenkilö ylil Ari 
Eskelinen
valaisuryhmä ev Seppo Pesonen, 
maj Heikki Peltola, Arto Juntu-
nen ja Yrjö Makkonen

Voitto ei jäänyt ainoaksi. Hiih-
täjämme kouluttanut ja kipinän 
sytyttänyt Pohjois-Karjalan 
Prikaati saavutti kauan havitte-
lemansa ensimmäisen voittonsa 
joukko-osastojen sarjassa huol-
tajanaan ylil Pertti Kettunen.

Arto Juntunen



528.2.2007

Pylväiden ostaja
Ilomantsissa ja Tuupovaarassa

Finn-Pylväs Oy
Pauli Mononen puh. 0400-374 765

Tommi Mononen puh. 040-707 3184

Mantsin Rauta
Laatikainen

Kalevalantie 6, 82900 Ilomantsi
Puh. 0500 200 382

Kuljetusliike

VILHO KAINULAINEN
ILOmANtsI
Puh. (013) 881 264
Autop. 0400 294 904

AurinkoistA pAlveluA
jokAikinen päivä...

ma-pe 9-20, la 9-16
su 11-16

kiteentie 10, 82500 kitee
puh. 285 455

Jaarlin Poikia. Tuolloin minul-
le myönnettiin ainoat todella 
ansaitsemani kunniamerkit: 
partiolaisten toisen luokan 
Mannerheim-solki ja Hämeen 
partiopoikapiirin hopeinen an-
siomitali. Sotaväki vei minut kil-
paurheilun pariin. Harrastin kil-
paurheilua, suunnistin ja hiihdin 
ja harjoittelin yleensä liikaa ollen 
ylirasittunut ja hieman kärttyi-
nen. Mieleenpainuvimmaksi on 
jäänyt ampumakilpailun voitto 
Saksan viimeisillä jääkäripäi-
villä. Ammuin suoraan kulje-
tuslaatikosta nykäistyllä Bun-
deswehrin rynnäkkökiväärillä 
kuudella laukauksella 58 pistettä 
ja voitin kilpailun. Kolmen koe-
laukauksen jälkeen paikallisen 
televisioyhtiön kamera ikuisti 
tapahtuman etuviistosta parin 
metrin päästä. Saksalaiset olivat 
valmistaneet meidät edellisenä 
iltana kilpailuun siksi hyvin, että 
se ei juurikaan häirinnyt, mutta 
romutti täydellisesti saksalaisten 
kilpailutaktiikan. Urheiluohjaa-
jana mieleen tulee voitto rajajää-
kärikomppanioiden vuotuisessa 
massa-ampumakilpailussa jos-
kus 80-luvun alkuvuosina. Toh-
majärven Rajajääkärikomppania 
kykeni tuolloin murtamaan 
ainakin kymmenen vuotta jat-
kuneen Kuusamon komppanian 
voittokulun. Ymmärsin kysyä 
Laaksoharjun Villeltä ja Kin-
narin Arvolta miten asia pitää 
hoitaa, laadimme suunnitelman, 

Jatkoa sivulta 2

Olen syntynyt Oulussa vuonna 
1957, samana päivänä jolloin 
on Yhdysvaltain kansallispäivä 
eli neljäs heinäkuuta. Kävin 
kouluni ja kirjoitin ylioppilaaksi 
Rovaniemellä, jonne aikoinaan 
siirryimme isäni työni vuoksi.
Perheeseeni kuuluu vaimoni 
Marke, joka työskentelee ny-
kyään Helsingissä Maunulan 
Yhteiskoulussa koulutervey-
denhoitajana. Poikamme Miika 
opiskelee taloustieteitä Vaasan 
yliopistossa, hän on reservin 
vänrikki. Kaksostyttäremme 
Hanna ja Katariina opiskelevat 
Tikkurilan Lukiossa kansainvä-

Pohjois-Karjalan Prikaatin 
uusi komentaja, eversti 

Ville HyVärinen

Pohjois-Karjalan prikaatin uusi komentaja Ville Hyvärinen Marke-vaimonsa kanssa Ohra-ahojen 
jäähyväisvastaanotolla.

lisellä IB-linjalla.
Olemme asuneet Haminassa, 
Oulussa, Helsingissä, Oslossa 
ja Pekingissä. Kaksi viimeksi 
mainittua pääkaupunkia johtuu 
siitä, että työskentelin sotilas-
asiamiehenä Norjassa vuosina 
1997-2000 ja Kiinassa vuodet 
2003-2006. Olen opiskellut 
turvallisuuspolitiikkaa Gene-
vessä Sveitsissä vuonna 1996 ja 
Changpingissa Kiinassa vuonna 
2002. 
Harrastuksiini kuuluu kuntour-
heilu ja lukeminen. Talvisin 
harrastan kuntohiihtoa,  perin-
teisellä tyylillä, sekä laskettelua. 

Kesäisin harrastuksiini kuuluu 
matkamoottoripyöräily yhdessä 
vaimoni kanssa. 
Olen todella tyytyväinen, että 
sain Pohjois-Karjalan prikaa-
tin komentajuuden ja samalla 
tilaisuuden tutustua paremmin 
erääseen Suomen kauneimmista 
alueista - Pohjois-Karjalaan.
Toivotan Karjalan Poikien luki-
joille hyvää ja menestyksellistä 
vuotta 2007.

Pohjois-Karjalan prikaatin 
komentaja

Eversti Ville Hyvärinen

toteutimme ammunnat ja voitto 
oli Tohmajärven. On minua 
kerran vilpittömästi kehuttukin. 
Ei siis pelkästään sen takia, että 
esimies oli juuri lukenut tai 
sattunut muistamaan palkitse-
misen kuuluvan johtamistaidon 
oppaiden mukaisesti hänen teh-
täviinsä. Tämä tapahtui vuosia 
sitten aamuyöstä nautittuamme 
jo kohtuullisesti maanpuolus-
tushenkeä. Silloinen rajavartios-
tomme komentaja totesi minulle 
ja kollegalleni Uljas Turuselle 
palvellessamme Tohmajärvellä: 
”Ei teistä juurikaan mihinkään 
ole, mutta olette saaneet komp-
panian miehet hiihtämään.” Se 
oli silloin kun räkänokkaluut-
nantit pystyivät esimiestensä 
tuella suvereenisti huolehtimaan 
työhyvinvoinnista. 

Yhdistystoiminta
Nykyjään olen yhdistysten 
monitoimimies. Toiminnan-
johtajan toimen lisäksi olen 
veteraanikeräys 2007 Pohjois-
Karjalan keräystoimikunnan 
puheenjohtaja, minua on pyy-
detty Karjalan Poikien Killan 
sihteeriksi, olen Vapaussoturien 
perinneyhdistyksen hallituksen 
varapuheenjohtaja ja aktiivinen 
jäsen Pohjois-Karjalan Prikaatin 
Killassa. Urheilujärjestystoimin-
nan huippuvuotena on pidettävä 
Lillehammerin olympiatalvea, 
jolloin olin 60 vuorokaut-
ta ampumahiihtotoiminnassa. 

Vieläkin, aina kun minulla vain 
on aikaa, autan Esaa ampu-
mahiihtostadionilla. Matkailu 
on myös yksi harrastuksistani. 
Tosin ainoa syy matkustaa on 
urheilu, kesällä suunnistus ja tal-
vella hiihto. Olen suunnistanut 
monien Euroopan maiden lisäksi 
USA:ssa, Kanadassa, Japanissa 
ja Australiassa.

Naimisissa 20 vuotta
Voitettuamme edesmenneen 
ystäväni, rajavartiomestari Olavi 
Svanbergin, ja kahden varusmie-
hen kanssa partiosuunnistuksen 
Rajavartiolaitoksen mestaruu-
den vuonna 1985 ajauduin illalla 
tappamaan ihmisen ikävää toi-
sen luo Kiteen Kantakievariin. 
Käynti ei lopultakaan mennyt 
hukkaan vaan tapasin tuolloin 
nykyisen vaimoni Mallan. 
Olemme olleet nyt naimissa 
kaksikymmentä vuotta ja Malla 
oli erittäin otettu, kun kihlasin 
hänet uudestaan seuraavaksi 
kahdeksikymmeneksi vuodeksi 
Reijosen Jormalta saamallani 
rautasormuksella. Asumme 
omakotitalossa Joensuun Ut-
rassa. Tyttäremme Laura muutti 
syksyllä Jyväskylään opiskele-
maan kemiaa ja matematiikkaa 
paikalliseen yliopistoon. Kotona 
kanssamme on nyt vain kettuter-
rierimme Konsta. Mallan myötä 
olen myös ukki. Mallan tytär 
Anna asuu miehensä Hannun ja 
kolmen tyttärensä, Sannin, Sofi-

an ja Eevin, kanssa Tohmajärven 
Timolassa.

Lopuksi on vielä mainittava 
historian harrastus tai työ. 
Eläkkeelle päästyäni aloitin 
opiskelun Joensuun Yliopiston 
historian laitoksella tavoitteena 
suorittaa maisterin tutkinto. 
Opintopisteitä on kasassa jo 
neljättäsataa, gradu vain yhä 
puuttuu. Suomen historiaan ei 
syvällisesti voi perehtyä tunte-

matta naapurimaamme Venäjän 
historiaa ja sen kieltä. Syksystä 
lähtien olen siis lähes täysipäi-
väisesti opiskellut yliopistossa 
lähinnä venäjän kieltä.

Kari Jylhä

(Huom. Väliotsikointi toimi-
tuksen)
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Ansiomitaleja 
Marskin Malja-
tilaisuudessa 

5.12.2006
Reserviupseeripiirin ansiomitalit:
Piirin kultainen ansiomitali Pkam
Ilvonen Tenho,  Liperi, Smolander Otto Joensuu , Tolvanen 
Jarmo Juuka
Piirin hopeinen ansiomitali Pham
Ilvonen Liisa Liperi, Kalamo Raija Polvijärvi, Leminen 
Juhani  Polvijärvi, Piiroinen Raimo Polvijärvi, Ruokolainen 
Kauko Polvijärvi, Salovaara Eila Polvijärvi, Sormunen Esa 
Polvijärvi, Tanskanen Sinikka Polvijärvi, Walling Raili 
Polvijärvi
Piirin pronssinen ansiomitali Ppam
Multala Antti Liperi
Piirimitalin M/1975 vaihto kannettavaan M/2003 

Reserviläisliiton myöntämät ansiomitalit:
Kultainen ansiomitali 
Hirvonen Pentti, ylikers, Eno, Parikka Esko, ylikers Juuka, 
Pesonen Seppo, eversti, Joensuu,  Ohra-aho Harri, eversti, 
Kontiolahti 
Hopeinen ansiomitali 
Maaranen Raimo, musmaj, Kontiolahti, Martikainen Hannu, 
alikersantti, Juuka, Seppälä Juhani Valdemar, kersantti, 
Ilomantsi 
Pronssinen ansiomitali 
Tahvanainen Eero, ylikersantti, Eno, Tahvanainen Markku 
Tapani, Ilomantsi, Tillonen Raimo, alikersantti, Polvijärvi

P-Karjalan  reserviläispiirin ansiomitalit 
Piirin kultainen ansiomitali Pkam
Aho Jari Joensuu, Jako Anja Joensuu, Kinnunen Aulis 
Lieksa, Kärkkäinen Pentti  Nurmes, Naumanen Ilmari Liperi, 
Räisänen Juha Liperi, Toivola Mikko Liperi
Piirin hopeinen ansiomitali Pham
Hirvonen Veli Juuka, Kalenius Kauko Joensuu, Nupponen 
Pekka Pyhäselkä, Puhakka Mikko Joensuu, Savolahti Ilkka 
Joensuu, Smolander Otto Joensuu, Suominen Osmo RES 
-liitto 
Piirin pronssinen ansiomitali Ppam
Holopainen Jani Joensuu, Juntunen Onni Juuka, Lappalainen 
Usko Joensuu, Tanskanen Atte  Polvijärvi

Reserviläisliiton kultaisen ansiomitalin saivat (vasemmalta) Hirvonen Pentti, ylikers, Eno, Parikka 
Esko, ylikers Juuka, Pesonen Seppo, eversti, Joensuu,  Ohra-aho Harri, eversti, Kontiolahti.

Reserviläisliiton hopeisen ansiomitalin saivat mus.majuri Raimo 
Maaranen Kontiolahti, alikersantti Hannu Martikainen Juuka sekä 
kersantti Juhani Valdemar Seppälä Ilomantsi.

Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiirin 
puheenjohtajan tehtävät 
vuoden vaihteessa 
jättävä Jarmo Tolvanen 
kiinnittää Marskin 
Malja-tilaisuudessa 
(5.12.) reserviläispiirin 
kultaisen ansiomitalin 
reserviupseeripiirin  
puheenjohtajan tehtävistä 
pois siirtyvälle Jari 
Aholle.

Jarmo Tolvanen kiinnittää 
nuoren polvijärveläisen 
Atte Tanskasen rintaan 
piirin pronssisen 
ansiomitalin.

Eversti Harri Ohra-aho luovuttaa Pohjois-Karjalan Prikaatin laatan toiminnanjohtajan tehtävät 
vuodenvaihteessa jättävälle Tenho Ilvoselle. Ilvosta muistivat pöytästandaarein mm. P-Karjalan 
sotilaslääni, Karjalan Poikien Kilta, P-K:n Reserviupseeripiiri, P-K:n Reserviläispiiri ja Joensuun 
Reserviupseerit.
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Uutisointia Keski-Karjalasta kahdesti viikossa

Koti-Karjala
www.kotikarjala.fi
p. (013) 684 8411

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY  
PIIRIHALLITUS 2007 
 
PIIRIN PUHEENJOHTAJA 
Arto Juntunen, Riihiahontie 123, 82350 TIKKALA 
Gsm 0400 181 716 sp. arto.juntunen@tohmajarvi.fi 
1. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA 
Hannu Kauppinen, Honkatie 19, 81100 KONTIOLAHTI  
Puh. (013) 731 405 Gsm 044 323 9383  
sp. hannu.kauppinen@kontiolahti.fi  
2. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA 
Harri Norismaa, Jousikatu 13, 80260 JOENSUU  
Gsm 050 564 3902  sp. harri.norismaa@pyhaselka.fi  
 
ENON RESERVIUPSEERIT RY 
Matti Mertanen 
ILOMANTSIN RESERVIUPSEERIT RY 
Jorma Maksimainen 
JOENSUUN RESERVIUPSEERIT RY 
Otto Smolander Yrjö Makkonen 
JUUAN RESERVIUPSEERIT RY 
Ossi Hirvonen 
KESÄLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY 
Matti Hirvonen 
KITEEN RESERVIUPSEERIT RY 
Arvo Kinnari 
KONTIOLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY 
Juha Rytkönen 
LIEKSAN RESERVIUPSEERIT RY 
Juhani Lehikoinen 
LIPERIN RESERVIUPSEERIT RY 
Pekka Laakkonen 
NURMEKSEN RESERVIUPSEERIT RY 
Matti Asikainen 
OUTOKUMMUN RESERVIUPSEERIT RY 
Markku Räsänen 
POLVIJÄRVEN RESERVIUPSEERIT RY 
Jari Mustonen 
PYHÄSELÄN RESERVIUPSEERIT RY 
Jouko Tarvainen 
RÄÄKKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY 
Sami Harinen 
TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN RESERVIUPSEERIT RY 
Jouko Penttilä 
VALTIMON RESERVIUPSEERIT RY 
Paavo Harakka

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY 
PUHEENJOHTAJAT 2007

PUHEENJOHTAJA 
Aimo Issakainen 
Sompalammentie 1 C 26, 80400 YLÄMYLLY 
Gsm 050 594 6031  
sp. aimo.issakainen@islo.jns.fi 
1. VARAPUHEENJOHTAJA 
Jorma Huttunen 
Kinahmontie 35, 83825 KINAHMO 
Gsm 0400 170 046 
sp. jorma.huttunen@polvijarvi.fi 
2. VARAPUHEENJOHTAJA 
Hannu Härkönen 
Lähdetie 11, 81700 LIEKSA 
Gsm 040 735 6705 
sp. hannu.harkonen@oyk.fi 
 
ENON RESERVILÄISET RY 
Eero Tahvanainen 
ILOMANTSIN RESERVILÄISET RY 
Viljo Lehikoinen 
JOENSUUN RESERVILÄISET RY 
Ilkka Savolahti 
JUUAN RESERVILÄISET RY 
Pertti Halonen 
KESÄLAHDEN RESERVINALIUPSEERIT RY 
Matti Kärnä 
KITEEN RESERVILÄISET RY 
Mika Matikainen 
KONTIOLAHDEN RESERVILÄISET RY 
Jorma Kinnunen 
LIEKSAN RESERVILÄISET RY 
Kari Kyllönen 
LIPERIN RESERVILÄISET RY 
Timo Mononen 
NURMEKSEN RESERVINALIUPSEERIT RY 
Jukka Juntunen 
OUTOKUMMUN RESERVILÄISET RY 
Erkki Räsänen 
POLVIJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 
Raimo Tillonen 
PYHÄSELÄN RESERVILÄISET RY 
Pekka Nupponen 
RÄÄKKYLÄN RESERVINALIUPSEERIT RY 
Harri Rantametsä 
TOHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN RESERVILÄISET RY 
Tapani Timoskainen 
VALTIMON RESERVILÄISET RY 
Jorma Korhonen 
VIEKIN RESERVILÄISET RY 
Ahti Kiiskinen

 

TOIMINNAN 
PAINOPISTEALUEET 
Piirien toiminnan avain-
alueet vuonna 2007 ovat: 

Reservin  päällystön 
koulutusjärjestelmän 
kehittäminen
Kenttäkelpoisuus
Järjestökoulutus
Veteraaneja ei jätetä
Tiedottamalla tunnetuksi
Tunne kuntosi

TÄRKEIMMÄT 
TAPAHTUMAT 
Piireissä tapahtuu tänä 
vuonna mm. 
- Operaatio Umpihanki, Nurmes 
- Pyymäen pyräys, Kontiolahti 
- Juuan reserviläisjotos, Juuka 
- Mainarin melonta, 
Outokumpu 
- Golfin piirinmestaruuskilpailut 
- Johtajakoulutus, Kontioranta 
- Ampumaharjoituspäivä, 
Kontioranta  
- Kuntotestitapahtumat, 
Pohjois-Karjala

Polvijärvellä, Lomakeskus 
Huhmarin Louhi-ravintolassa 
järjestettiin 5. joulukuuta jo 
perinteeksi muodostuneet 
Läntisen Alueen Reserviläis-
yhdistysten (LARY) Itsenäi-
syyden illalliset. Tällä kertaa 
tilaisuudessa juhlistettiin itse-
näisyyden lisäksi Polvijärven 
Reserviupseerien vuosijuhlaa, 
sillä maaliskuun 11. päivänä 
2006 oli tullut kuluneeksi 50 
vuotta yhdistyksen perusta-
misesta. Louheen oli kokoon-
tunut juhlaväkeä Polvijärveltä, 
Liperistä sekä Outokummusta 
80 hengen verran, juhlapaikan 
koon hieman rajoittaessa osal-
listujien määrää. 

Polvijärven Reserviupseerien 
puheenjohtaja Jari Mustonen 
kertoi avaussanoissaan lyhyes-
ti yhdistyksen historiasta. Pol-
vijärvelle perustettu reserviup-
seeriyhdistys oli yhdestoista 
maakunnassa, Outokumpuun 
oli vastaava yhdistys perustettu 
jo vuonna 1950 ja Liperin 
yhdistys perustettiin 1959. 
Aluksi kerhotoiminta keskittyi 
aatteelliseen ja urheilulliseen 
toimintaan, koska Pariisin rau-
hansopimus kielsi esimerkiksi 
koulutustoiminnan. Fyysisen 
kunnon ylläpitäminen olikin 
keskeisintä toimintaa alkuvuo-
sina, ja erilaiset kilpailut muo-
dostivat toiminnan rungon. 

Polvijärven Reserviupseereita 
johtivat sodankäyneet miehet 
aina 1970-luvulle saakka, jol-
loin oli nuorempien vuoro ottaa 
vetovastuu. Vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö ei ollut tuol-
loin yleisen ilmapiirin suosios-
sa, mikä heijastui esimerkiksi 
yhdistyksen jäsenmäärässä. 
Hieman lamaannuksissa ollut 
toiminta elpyi 1990-luvulla 
silloisen puheenjohtajan Vesa 
Salovaaran aktivoimana, ja 
yhdistyksen jäsenmäärä nousi 
nykyiselle tasolleen, lähelle 

Polvijärven 
Reservi-
upseerit 
50 vuotta

kolmeakymmentä. 

Juhlapuhujana tilaisuudessa 
oli Polvijärven Martonvaa-
rasta lähtöisin oleva kenraa-
limajuri Seppo Tanskanen. 
Tanskanen käsitteli huumorin 
höystämässä puheessaan ase-
velvollisuuden eri vaiheita 
Suomen historiassa, lähtien 
aina Ruotsin vallan ajalta ja 
päätyen meidän päiviemme 
varusmieskoulutukseen.  

Juhlan yhteydessä palkittiin 
myös yhdistyksen pitkäaikai-
sia jäseniä heidän maanpuolus-
tukselle ja yhdistyksen hyväksi 
tekemästään työstä. Suomen 
Reserviupseeriliiton toimin-
nanjohtaja Janne Kosonen 
luovutti liiton hopeisen ansio-
merkin Polvijärven Reserviup-
seereita useiden vuosien ajan 
johtaneille yliluutnantti res. 
Aki Pietariselle ja luutnantti 
res. Jorma Tanskaselle. Poh-
jois-Karjalan Reserviupseeri-
piiri palkitsi lisäksi seuraavat 
henkilöt piirin hopeisella an-
siomerkillä: Raija Kalamo, Eila 
Salovaara, Sinikka Tanskanen, 
Raili Walling, Juhani Leminen, 
Raimo Piiroinen, Kauko Ru-
okolainen ja Esa Sormunen. 
Tilaisuudessa muistettiin myös 
pyöreitä vuosia täyttäneitä yh-

distyksen jäseniä Esa Sairasta 
sekä Raimo Piiroista.

Itsenäisyyden illallisten ohjel-
masta huolehti Harri Kaiturin 
johtama Dissonanssi-kuoro. 
Kuorolta kuultiin tilaisuuden 
arvon mukaisesti aluksi Finlan-
dia sekä Suomen laulu, ja illan 
edistyessä myös kevyempää 
ohjelmaa Isoisän olkihatusta 
vanhoihin negrospirituaalei-
hin. Dissonanssi-kuoron tai-
dokkaat esitykset olivat yleisön 
mieleen, ja kuoro saikin nousta 
lavalle varsinaisen ohjelman 
jälkeen encoren merkeissä. 

Lomakeskus Huhmarin väki 
oli rakentanut omaperäiseen 
kallioravintolaan todella miel-
lyttävät puitteet juhlalle, jonka 
kruunasi maistuva illallinen 
lisukkeineen. Tavoitteena oli 
juhlia Polvijärven Reserviup-
seerien puoli vuosisataa kes-
tänyttä taivalta mutkattomin 
menoin. Tässä onnistuttiinkin 
odotusten mukaisesti, kiitos sa-
lintäyteisen reserviläisväen!  

Jari Mustonen 
Esa Sormunen

Juhlapuhuja kenraalimajuri Seppo Tanskanen.
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keski-karjalan

Olkontie 6, 82500 kitee, puh. 013-222 230

Asuste- ja Kukkakauppa

HIRVONEN
Puh. (013) 621 134

MFG COMPONENTS OY
Pajatie 1
82600 TOHMajÄrVi
Puh: 0207 322 020
Fax: 0207 322 038
www.mfg.fi

rauta-maatalous
 a ja m kinnunen ky
Tehdastie 318
82600 TOHMAjäRVI
Konttori (013) 621 150      Rauta (013) 621 950
Maatalous (013) 621 351    Fax (013) 621 507

Ravintola Marinka
Hyvän ruoan ja palvelun paikka a-oikeuksin

ravintola.marinka@elisanet.fi
kauppakatu 5 • 82600 TOHMajÄrVi

puh. (013) 226 600 • faksi (013) 226 655

Puhtaanapito Pesonen Oy
Tohmajärvi

puh. 0500 340 221, 0500 372 202

Aunus-Nurmoila-Petroskoi-Soutjärvi 4 pv
4.6., 2.7., 6.8. alk. 323 e/hlö
Palvelumaksu 9 e/varaus

Kaikki matkapalvelut yksittäisille matkustajille sekä ryhmille.

Kitee p. 0201 3030 430, Joensuu p. 0201 3030 420, Lieksa p. 02010 3030 445

• Hydrauliletkut ja -liittimet
• Voiteluaineet/nestekaasut
• Hitsaustyöt ja asennukset
• sorvaukset
• Myös alumiinin tig-hitsaukset
• nivelakselit ja varaosat
• Ofa-ketjut + tarvikkeet
• sFk-laakerit

suontaan PaJa
Purtovaarantie 130 TOHMAjäRVI

013-621 427, 0400 240 427, fax 013-621 426

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

Piirin ja yhdistysten puheenjohtajat 2007
PIIRIN PUHEENJOHTAJA Arto Juntunen, Riihiahontie 123, 82350 TIKKALA 
Gsm 0400 181 716 sp. arto.juntunen@tohmajarvi.fi
1. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA Hannu Kauppinen, Honkatie 19, 81100 KONTIOLAHTI  
Puh. (013) 731 405 Gsm 044 323 9383  sp. hannu.kauppinen@kontiolahti.fi
2. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA Harri Norismaa, Jousikatu 13, 80260 JOENSUU 
Gsm 050 564 3902 sp. harri.norismaa@pyhaselka.fi 

ENON RESERVIUPSEERIT RY Matti Mertanen, Puistokuja 5, 81200 ENO 
Gsm. 0400 170 166 sp. matti.mertanen@telemail.fi  
ILOMANTSIN RESERVIUPSEERIT RY Jorma Maksimainen, Pogostantie 26 r6 as3, 
82900 ILOMANTSI Gsm. 050 462 8720, työ 02044 103430 sp. jorma.maksimainen@pp.inet.fi  
JOENSUUN RESERVIUPSEERIT RY Otto Smolander, Metsänurmentie 26, 80140 JOENSUU 
Gsm. 050 572 5153  sp. otto.smolander@joensuu.poliisi.fi  
JUUAN RESERVIUPSEERIT RY Ossi Hirvonen, Laiduntie 4, 83900 JUUKA 
Gsm. 050 590 8500 sp. ossi.hirvonen@nic.fi  
KESÄLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY Matti Hirvonen, Myllytie 1, 59800 KESÄLAHTI 
Gsm. 0500 279 471 sp. kesalahden.tilipalvelu@elisanet.fi  
KITEEN RESERVIUPSEERIT RY Arvo Kinnari, Verkkotie 7, 82500 KITEE 
Gsm 040 542 3097 sp. seppo.kinnunen@proagria.fi  
KONTIOLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY Juha Rytkönen, Vierevänniementie 15 a, 
81100 KONTIOLAHTI Gsm. 050 428 5102 sp. juha.rytkonen@kontiolahti.fi  
LIEKSAN RESERVIUPSEERIT RY Juhani Lehikoinen, Niittyjamalintie 2, 81700 LIEKSA 
Gsm 0400 177 029 sp. juhani.lehikoinen@raja-karjala.mhy.fi  
LIPERIN RESERVIUPSEERIT RY Pekka Laakkonen, Itikkamäentie 2 C, 80140 JOENSUU 
Gsm. 0500 192 469 sp. pekka.laakkonen@pkky.fi  
NURMEKSEN RESERVIUPSEERIT RY Matti Asikainen, Kohisevankatu 1, 75500 NURMES 
Puh. (013) 462 475 Gsm 050 329 6112 sp. matti.asikainen@nurmes-tili.fi  
OUTOKUMMUN RESERVIUPSEERIT RY Markku Räsänen, Kuopiontie 225 C, 
83500 OUTOKUMPU Gsm 0500 913 574 sp. markku.rasanen@opaasi.fi  
POLVIJÄRVEN RESERVIUPSEERIT RY Jari Mustonen, Suutarintie 5, 83700 POLVIJÄRVI 
Gsm. 050 532 4907  sp. jari.mustonen@cc.joensuu.fi  
PYHÄSELÄN RESERVIUPSEERIT RY Jouko Tarvainen, Kaukolantie 10, 80330 REIJOLA 
Gsm. 0400 906 272 sp. jani.tarvainen@pp.inet.fi  
RÄÄKKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY Sami Harinen, Iijalantie 1, 82300 RÄÄKKYLÄ 
Gsm. 040 571 0933  sp. puuhari@hotmail.com  
TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN RESERVIUPSEERIT RY Pekka Sorvi, Hainarintie 4 as 2, 
82600 TOHMAJÄRVI Gsm. 040 566 3750 sp. pekka.sorvi@rakennusliike.inet.fi  
VALTIMON RESERVIUPSEERIT RY Paavo Harakka, Kankaalantie 10, 75700 VALTIMO 
Gsm. 050 536 8171 sp. paavo.harakka@oyk.fi 

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY

Piirin ja yhdistysten puheenjohtajat 2007
PIIRIN PUHEENJOHTAJA
Aimo Issakainen Sompalammentie 1 C 26, 80400 YLÄMYLLY, Gsm 050 594 6031
sp. aimo.issakainen@islo.jns.fi 
PIIRIN 1. VARAPUHEENJOHTAJA Jorma Huttunen Kinahmontie 35, 83825 KINAHMO, 
Gsm 0400 170 046 sp. jorma.huttunen@polvijarvi.fi 
PIIRIN 2. VARAPUHEENJOHTAJA Hannu Härkönen Lähdetie 11, 81700 LIEKSA, 
Gsm 040 735 6705 sp. hannu.harkonen@oyk.fi

ENON RESERVILÄISET RY  Eero Tahvanainen, Töröläntie 9, 81200 ENO, 
Gsm:040 822 6335 sp. eero.tahvanainen@mbnet.fi 
ILOMANTSIN RESERVILÄISET RY  Viljo Lehikoinen Möhköntie 22 A, 82900 ILOMANTSI, 
Gsm. 050 573 7916 sp. reijo.hiltunen@tilitalo.fi 
JOENSUUN RESERVILÄISET RY Ilkka Savolahti, Tuomaantie 6, 80160 JOENSUU 
Gsm 050 538 0085 sp. ilkka.savolahti@luukku.com 
JUUAN RESERVILÄISET RY  Pertti Halonen, Nunnanlahdentie 363, 83900 JUUKA 
Gsm 050 320 7636 sp. p.halonen@koti.luukku.com 
KESÄLAHDEN RESERVILÄISET RY  Matti Kärnä, Ratsumestarintie 22 C 8, 
59800 KESÄLAHTI Gsm. 041 457 2583 sp. matti.karna@hotmail.com 
KITEEN RESERVILÄISET RY Mika Matikainen, Huotinvaarantie 2, 82500 KITEE
Gsm. 050 344 0142 ja 040 776 5583 sp. mika.matikainen1@pp1.inet.fi 
KONTIOLAHDEN RESERVILÄISET RY  Jorma Kinnunen, Parviaisenkatu 16, 80170 JOENSUU 
Puh. 040 584 3706 sp. jorma.kinnunen3@luukku.com 
LIEKSAN RESERVILÄISET RY  Kari Kyllönen, Koulutie 24, 81720 LIEKSA
Gsm 040 708 4551 ja 040 706 1013 sp. lieksan.reservilaiset@oyk.fi 
LIPERIN RESERVILÄISET RY Timo Mononen, Rummakontie 8 b, 80400 YLÄMYLLY 
Gsm. 040 719 4105 sp. timo.mononen@nic.fi 
NURMEKSEN RESERVINALIUPSEERIT RY  Terho Mustonen, PL 16, 75500 NURMES 
Gsm: 0500 779 449 sp. jukka.juntunen@kotipysakki.fi 
OUTOKUMMUN RESERVILÄISET RY  Erkki Räsänen, Niittyrinne 2, 83500 OUTOKUMPU 
Puh. (013) 562 611 Gsm 050 581 1338 sp. erkki.rasanen@kirjanpitorasanen.fi 
POLVIJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY  Esko Tanskanen, Kuljunlahdentie 1,
 83855 MARTONVAARA Gsm 040 760 7114 sp. esko.tanskanen@pp1.inet.fi 
PYHÄSELÄN RESERVILÄISET RY  Pekka Nupponen, Kuusenjuurentie 6, 82200 HAMMASLAHTI 
Gsm 050 320 7069 sp. pekka.nupponen@elisanet.fi 
RÄÄKKYLÄN RESERVILÄISET RY Harri Rantametsä, Kotitie 15, 82300 RÄÄKKYLÄ 
Gsm 0400 273 766 sp. harri.rantametsa@agrimarket.fi 
TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN RESERVILÄISET RY  Tapani Timoskainen, Postilantie 1, 
82600 TOHMAJÄRVI Gsm 0400 347 138 sp. tapani.timoskainen@suomi24.fi 
VALTIMON RESERVILÄISET RY Toimi Säppi, Pajukoskentie 760, 75700 VALTIMO
 Gsm 050 345 1998 sp. jorma.korhonen@pkky.fi 
VIEKIN RESERVILÄISET RY Ahti Kiiskinen, Viekintie 4, 81860 VIEKIJÄRVI 
Gsm 0400 376 185 sp. ahti.kiiskinen@atria.fi
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Pääesikuntaan operatiivisen 
osaston apulaisosastopäälli-
köksi siirtyvä  eversti Harri 
Ohra-aho totesi kotiutettaville 
varusmiehille paraatikatsel-
muksessa Kontiorannassa, 
ettei hänellä ole aikaisemmin 
ollut samanlaista samaistumi-
sen mahdollisuutta prikaatin 
komentajana ollessaan va-
rusmiesten kanssa, kuin tänä 
päivänä. 
- Tämä on meille yhdessä 
viimeinen päivä Pohjois-Kar-
jalan Prikaatissa. Te siirrytte 
siviiliin ja reserviin, minä 
toisiin tehtäviin pääesikuntaan. 
Meille kaikille jää varmasti 
monia myönteisiä ja miellyt-
täviä muistoja mukanamme 
vietäväksi. 
- Te olette se uskottava puo-
lustus, johon nykyinen turval-
lisuuspoliittinen ratkaisumme 
nojaa. Olen tyytyväisenä voinut 
seurata reserviläisten toimintaa 
kertausharjoituksissa. Olemme 
voineet nähdä sen hienon yh-
teisvaikutuksen, joka syntyy 
hyvän sotilaskoulutuksen ja 
siviilissä saadun  työkoke-
muksen tuomana osaamisena 
kertausharjoituksissa.

Kiitokset sidosryhmille
Kutsuvieraille osoittamissaan 
sanoissa Harri Ohra-aho totesi, 
ettei ilman osaavia kouluttajia, 
johtajia ja tukihenkilöstöä 
synny osaavia jalkaväkijouk-
koja. Eikä ilman maakunnan 
ja ympäröivän yhteiskunnan 
tukea ole motivoituneita kou-
luttajia, johtajia ja työntekijöitä 
joukko-osastossamme -. niitä 
jotka synnyttävät osaavia jal-
kaväkijoukkojamme.
- Esitän kiitokseni kaikille si-
dosryhmille siitä merkittävästä 
tuesta ja kannustuksesta, jota 
olette antaneet  maanpuolus-
tukselle,  Pohjois-Karjalan 
Prikaatille ja minulle henki-
lökohtaisesti. Toivotan onnea 
ja menestystä kotiutettaville 
varusmiehille reservissä ja 
onnea ja menestystä myös 
eversti Ville Hyväriselle täällä 
Pohjois-Karjalan Prikaatin ko-
mentajana toimiessaan, Ohra-
aho totesi puheessaan.

Komentajan 
tehtävien 

luovutus ja 
vastaanotto 

Pohjois-Karjalan 
Prikaatissa

Prikaatin komentajan tehtä-
vät ja lipun vastaanottanut 
eversti Ville Hyvärinen:
- Ottaessani vastaan Pohjois-
Karjalan Prikaatin komentajan 
tehtävät, teen sen luottavaisin 
mielin. Prikaatia on kehitetty ja 
kehitetään edelleen todelliseksi 
jalkaväen taistelukoulutuskes-
kukseksi. Prikaati on hyvässä 
iskussa. Siihen täällä on erin-
omaiset edellytykset. Täällä 
on hyvä koulutushenkilökunta, 
motivoituneet varusmiehet, 
ympäröivän yhteisön vank-
kumaton tuki sekä prikaatin 
erinomainen me-henki. 

Eversti Ville Hyvärisen mu-
kaan suomalaiset saavat nauttia 
rauhan hyvistä hedelmistä 
luottaen tulevaisuuteen, unoh-
tamatta kuitenkaan mennyttä.
- Suomi on vauras maa ja osa 
laajaa kansainvälistä yhteisöä. 
Siksi meidän on autettava apua 
tarvitsevia. Puolustusvoimat 
antavatkin henkilöstöään mm. 
kansainvälisiin rauhanoperaa-
tioihin eri puolilla maailmaa. 
Tämäkin työ on osa maan-
puolustustyötä, rauhan ylläpi-
tämistä levottomilla alueilla. 
Se työ koituu myös Suomen 
hyväksi.
- Haluan kiittää prikaatin entis-
tä komentajaa Harri Ohra-ahoa 
erinomaisesta työstä prikaatin 
ja maakunnan hyväksi. Kehittä-
käämme yhdessä, kukin omalla 
arvokkaalla panoksellamme, 
prikaatia yhä paremmaksi ja 
tehokkaammaksi jalkaväen 
taistelukoulutuskeskukseksi.
Pitäkäämme tavoitteenamme: 
POHJOIS-KARJALAN 
PRIKAATI PYSYY 
ISKUSSA!

Pääesikuntaan siirtyvä eversti Harri Ohra-aho luovuttaa prikaatin lipun uudelle Pohjois-
Karjalan Prikaatin komentajalle eversti Ville Hyväriselle (vasemmalla)

Kuva oikealla:
Komentajan tehtävät vas-
taanottanut eversti Ville 
Hyvärinen vastaanottoter-
vehdyksessään: ”Prikaatia 
on kehitetty ja kehitetään 
edelleen todelliseksi jalka-
väen taistelukoulutuskes-
kukseksi. Tähän täällä on 
erinomaiset edellytykset.”

Kotiutettavat kokelaat ylen-
nettiin tilaisuudessa vänri-
keiksi. 

Liperin kunnan tervehdyksen ja 
muistolahjan Ohra-ahoille luovuttaa 
kansanedustaja Eero Reijonen.

Pääesikuntaan siirtyvä eversti Harri 
Ohra-aho ja hänen vaimonsa saivat 
vastaanottaa lukuisia tervehdyksiä.
Kuvassa  Reserviupseeripiirin pu-
heenjohtajana toiminut ja parhail-
laan Karjalan Poikien Killan yhtenä 
puheenjohtajista toimiva Jouko 
Laukkanen luovuttaa edustamansa 
teollisuuslaitoksen muistolahjan..

Kuva äärimmäisenä oikealla 
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Pohjois-Karjalan Sotain-
validipiirin puheenjohtaja, 
eversti Jouko Hälvä Liek-
sassa:

Kentällä tapahtuva veteraa-
nijärjestöjen yhteistyö on 
äärimmäisen tärkeää!
- Kiitän teitä lieksalaiset 
veteraanit siitä, että olette 
pitäneet tätä yhteistoimintaa 
itsestään selvänä asiana. 
- Rivien harventuminen 
johtaa  väistämättä 
siihen, että  yhteistyötä 
joudutaan kehittämään. 
Yhteiset juhlaesiintymiset 
ovatkin yleistymässä 
maakunnassamme. Tällaisia 
joulujuhlia järjestetään tänä 
vuonna jo viidessä pitäjässä.

Veteraanien 
yhteiset juhlat 

yleistyvät

Eversti Seppo Pesonen toi 
juhlaan sotilasläänin terveh-
dyksen: 

- Tänä päivänä me vaalimme 

veteraaniemme perintöä 
nykyajassa. Valmisteilla 
olevassa puolustuslaissa  
puolustusvoimien tehtävät 
jaetaan kolmeen pääryhmään: 
oman maan puolustamiseen,  
puolustusvoimien tuen 
antamiseen yhteiskunnalle 
sekä kansainvälisiin 
tehtäviin.
Eversti Pesosen mukaan  
uskottavalle puolustukselle 
on tärkeintä tahto ja halu 
puolustaa maata. 
- Meidän tulee pitää Suomi 
kriisien ulkopuolella, mutta 
puolustuskykymme tulee 
olla sellainen, että kriisin 
kohdatessa itsenäisyytemme 
säilyy.
- Mittausten mukaan varus-
miehet ja reserviläisemme 
ovat  tyytyväisiä saamaansa 
koulutukseen, sekä ovat 
valmiita tarvittaessa 
puolustamaan maatamme.
- Tässä mielessä te veteraanit 
ja muutkin voitte olla 
turvallisella mielellä. 

Lieksan Sotaveteraanit ry:
n pj Oiva Oinonen:

- Kuusijuhlamme 
on järjestyksessä 
toinen, sotainvalidien, 
sotaveteraanien ja 
rintamamiesten yhdessä 
järjestämä.

- Vaikka olemme 
kuusijuhlassa, on asioita, 
jotka koskettavat  veteraaneja 
ja niistä täytyy puhua 
täälläkin. 
- Jotta veteraanit voisivat 
asua ja elää mahdollisimman 
pitkään kodeissaan, 
tarvitsevat he säännöllistä 
kuntoutusta, kotiin saatavia 
palveluita sekä muita kotona 

selviämistä edistäviä toimia.
   Oiva Oinosen mukaan 
keskeisiä tavoitteita valtion 
vuoden 2007 talousarvioon 
on määrärahan saaminen 
vuosittaisen kuntoutuksen 
järjestämiseen monipuolisena 
laitos- ja avokuntoutuksena.
- Veteraanit tulee 
kutsua vuosittaiseen 
terveystarkastukseen, 

Lieksan  veteraanijärjestöjen yhteinen  kuusijuhla kirkon juhlasalissa 
kokosi tänäkin vuonna salin täyden veteraaneja ja heidän 
tukijoukkojaan.

Oiva Oinonen vaimonsa kanssa kättelivät kaikki kuusijuhlaan saapujat. Kuvassa kättelyvuorossa 
Juho Puumalainen Kirsti-vaimonsa kanssa.

Lieksan veteraanijärjestöjen puheenjohtajat oikealta  lukien:
Rintamamiesten  Aimo Saarelainen, Sotaveteraanien  Oiva Oinonen ja Sotainvalidien 
Juho Pehkonen. Piirien puheenjohtajista vain sotainvalidipiirin pj. eversti Jouko Hälvä 
oli päässyt juhlaan. Muiden veteraanipiirien puheenjohtajat  olivat estyneitä.

Lieksan Sotaveteraanien Laulajat esiintyivät kuusijuhlassa. Vasemmalla kuoron johtaja Kauko 
Pelkonen vierellään “ikinuoret” Eino Kiiskinen  ja Juho Mustonen...

jossa heille laaditaan 
henkilökohtainen 
kuntoutussuunnitelma. 
Samalla selvitettäisiin kotona 
selviytymiseensä liittyvät 
asiat.
   Myös veteraanien asuntojen 
peruskorjausvarojen 
säilyttämistä valtion 
talousarviossa Oinonen piti 
välttämättömänä.

Teksti ja kuvat: Raine Turunen

Kuvassa kaksi iloista glögin 
tarjoajaa: Aino Kakkinen ja 
Eila Honkanen.
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Asiakaspalvelu
0200 3000
nordea.fi

Tämä pankki on
aina avoinna

Ota yhteyttä, niin neuvomme ja autamme sinua

ottamaan Nordean verkkopankki- ja puhelin-

pankkipalvelut käyttöösi.
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0200 3000
nordea.fi
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Juhlapitopalvelu puh. (013) 228 111, fax. 228 166

KITEEN KELLO JA KULTA

RUOTSALAINEN
Kiteentie 16 (torin vieressä) Kitee puh. (013) 412 128

Sisustus Laukkanen Ky
Arppentie 21, 82500 Kitee

Puh. (013) 226 880, (013) 226 881, 040 571 1944
Fax (013) 226 882

e-mail: sisustuslaukkanen@co.inet.fi

Veteraanityön oppaasta 
kolmas painos
Keskuudessamme elää vielä 
tänään noin 85.000 sotiemme 
veteraania. Heidän keski-
ikänsä on 84 vuotta minkä 
johdosta erilaista avuntarvetta 
on paljon. Reserviläisliiton 
jäsenyhdistyksistä valtaosa 
osallistuu veteraanien 
tukitoimintaan.
Suomen Itsenäisyyden 90-
vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
Reserviläisliitto on julkaissut 100-
sivuisen oppaan; Veteraanityön 
opas III - Hoivatkaa kohta, 
poissa on veljet. Siinä aiemmin 
julkaistujen oppaiden tietoja 
on päivitetty ja kuvitusta 
on lisätty. Kirjan ulkoasu 
on laadukkaampi ja sisältö 
helppolukuisampi. Oppaan 
on laatinut Reserviläisliiton 
veteraaniyhteistyöryhmän 
puheenjohtaja Jarmo A. Tolvanen, 
joka on toiminut useita vuosia 
myös Juuan Sotaveteraanit ry:n 
puheenjohtajana.
Teos sisältää vinkkejä 
yksittäisten veteraanien elämän 
helpottamiseen, tilaisuuksien 
järjestämiseen sekä yhteistyöhön 
veteraanijärjestöjen ja 
muiden avustustyötä tekevien 
järjestöjen kanssa. Oppaan 
työstämisessä ovat olleet mukana 
valtakunnalliset veteraanijärjestöt. 
Yhteiskunta ei pysty auttamaan 
veteraaneja kaikin tarpeellisin 
tavoin, joten talkoohenkeä 
tarvitaan. Vierailu yksinäisen 
veteraanin luona piristää häntä 
suuresti ja samalla häntä voi 
avustaa vaikka lumenluonnissa, 
polttopuiden teossa ja muissa 
arkiaskareissa.
Veteraanityö on ollut vuosia 
Reserviläisliiton tärkeimpiä 
painopistealueita. Liiton 
jäsenyhdistykset ja yksittäiset 
reserviläiset ovat veteraanityön 
luonnollisia jatkajia. 
Yleisempiä tukimuotoja ovat 
veteraanijärjestöjen toiminnan 
tukeminen, veteraanikeräyksiin 
osallistuminen sekä yksilötasolla 
annettava lähimmäisapu.

Reserviläinen-lehden, 
Reserviläisliiton ja Suomen 
Reserviupseeriliiton yhteiset 
verkkosivut on avattu 
osoitteessa www.maanpuolustus.
fi. Sivuilla on tarkoitus 
keskustella ajankohtaisista 
maanpuolustusaiheista ennen 
maaliskuussa pidettäviä 
eduskuntavaaleja. 
Pelin avasi puolustusministeri 
Seppo Kääriäinen.  
– Turvallisuuspoliittinen 
keskustelu on oudolla tavalla 
Nato-ehdollistettua. Miltei 
jokainen turvallisuus- ja 
sotilaspoliittinen asia kytketään 
Nato-jäsenyyteen. Sopuli-ilmiö 
toimii, Kääriäinen kirjoittaa.  
Seuraavien viikkojen aikana 
keskusteluun osallistuu muun 
muassa kansanedustajaehdokkaita 
ja reserviläisjärjestöjen 
puheenjohtajia.  
Vuoropuhelu huipentuu 
6. maaliskuuta kello 
10 järjestettävään 
paneelikeskusteluun ravintola 
Ostrobotniassa Helsingissä.
(Tommi Hannula) 

Reserviläiset 
kannustavat 
avoimeen keskusteluun

14.12.06 Olli Tiaisen majalla pidetyssä tilaisuudessa KPK:n 
jäsenjärjestöt muistivat tehtävänsä jättävää Pohjois-Karjalan 
Prikaatin komentajaa eversti Harri Ohra-ahoa. Ohra-aho joutui 
luopumaan komentajakautensa ajan hallussaan pitämästään 
Oltermannin  sauvasta sekä siihen liittyvästä valtakirjasta. 
Valtakirjasta annettiin kehystetty jäljennös muistoksi eversti Harri 
Ohra-aholle. 
Kuvassa killan puheenjohtaja Ilpo Pohjola luovuttaa yhteistä 
läksiäislahjaa “kolmen leijonan kalustoa” eversti Harri Ohra-
aholle. Kuva: Mauri J. Vänttinen.

Karjalan Pojat -lehti toivottaa maakuntaan hyvää vuoden jatkoa 2007

KUVASATOA

Ilomantsin Reserviläiset  aurausviittatalkoilivat 2.-17.10.-06  
keräten varoja toimintaansa varten. Kuvassa Veli Vainikainen, Viljo 
Lehikoinen, Vilho Vänskä, Pekka Kymäläinen, Alpo Kukkonen ja 
Eero Lassila. Kuvasta puuttuvat Reijo Hiltunen, Viljo Vestman ja 
Juha Eklund.

Runsas kutsuvierasjoukko seurasi paraatikatselmusta sekä siinä 
tapahtuvaa Pohjois-Karjalan Prikaatin komentajan vaihdosta 
5.1.

Suomi 90 Finland

Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden tunnus ME! 
viittaa nykysuomalaisuuteen kaikessa laajuudessaan:
kantaväestön ja vanhojen vähemmistöjen ohella 
uussuomalaisiin ja ulkosuomalaisiin. Suomalaiset ovat 
satoja vuosia yhteisvoimin kehittäneet suomalaista 
elämänmuotoa, jota nyt juhlitaan. ME! -hengen avulla on 
saatu paljon hyvää aikaan. Juhlavuoden tunnus kannustaa 
tekemään  ja toimimaan yhdessä vastedeskin. 

PÄÄTOIMITTAJA
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Hilda Ruuskanen 
toimi rintamalottana 
3,5 vuotta ja on 
Rintamanaisten Liiton 
jäsen

Rintamanaisten Liitto ry on 
valtakunnallinen veteraa-
nijärjestö, joka perustettiin 
21.9.1980. Se toimii aatteel-
lisella pohjalla jäsentensä 
etu- ja tukijärjestönä valvo-
en heidän yhteisiä, yleisiä, 
sosiaalisia ja oikeudellisia 
etujaan. Liitolla on yhteensä 
29 alueellista ja paikallista 
rintamanaisten yhdistystä 
ja niissä yhteensä n. 4800 
jäsentä

Liiton jäseniä ovat naiset, 
jotka toimivat sotien 1939-
1945 aikana rintamalla ja 
sotatoimialueilla lottina, 
lääkäreinä, sairaanhoitajina, 
apusisarina, sotilaskotisisarina 
ja työvelvollisina. Tästä 
toiminnasta heille on myönnetty 
rintamapalvelustunnus, joten he 
ovat veteraaneja. Yhdistysten 
yhteinen jäsenmäärä oli vuoden 
2006 alussa noin 4800 ja 
jäsenten keski-ikä on 84 vuotta. 
Liitolla ei ole kannattajajäseniä. 
Naisten sinnikkyyden, 
muuttuneiden asenteiden ja 
kehittyneen sosiaalipoliittisen 
näkemyksen myötä on 
rintamanaisten yhdenvertaisuus 
sotiemme miesveteraaneihin 
nähden lakisääteisesti pystytty 
saavuttamaan.
   Liiton tehtävänä on ohjata 
ja tukea jäsenyhdistysten 
toimintaa, tehdä esityksiä 
ja aloitteita viranomaisille 
vuosien 1939-1945 sotiin 
osallistuneiden rintamanaisten 
eläke-, terveydenhuolto- ja 
kuntoutuslainsäädännön 
kehittämiseksi, antaa 
lausuntoja, toimia asiantuntijana 
rintamanaisia koskevissa 
asioissa, harjoittaa selvitys-, 
neuvonta- ja tiedotustoimintaa, 
toimia yhteistyössä muiden 
veteraanijärjestöjen kanssa. 

Lotta svärd –järjestö 
Lotta Svärd -järjestö sai alkunsa 
samoihin aikoihin kuin Suomi 
kävi itsenäisyystaisteluaan. 
Tuolloin naisyhdistykset 
alkoivat tukea vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä. Aluksi työ 
oli lähinnä suojeluskuntalaisten 
harjoitusten ja kokoontumisten 
muonittamista, kunnes toiminta 
laajeni käsittämään myös 
huoltoa, varojen keräystä ja 
lääkintää. Osuvan Lotta Svärd 
nimen Mannerheim oli napannut 
J.L.Runebergin teoksesta 
“Vänrikki Stoolin tarinat”. Lotta 

Kolilainen rintamalotta Hilda Ruuskanen, 85, ei kadu 
lähtöään lottatyöhön sotavuosien taistelutantereelle. 
Kolme- ja puolivuotta rintamalla miesten parissa 
vierähti. Rintamalotan työ oli nuorelle naiselle 
elämänkoulu. 
- Se elämänkoulu antoi kestävyyden ja tarmon, joka on 
kantanut näihin päiviin saakka, Hilda sanoo.

Kaikki kolilaiset ja ympäristöstä hyvin monet tuntevat 
Ruuskasen Hildan, joka kuskasi paikallisia ja turisteja 
pirssillä parikymmentä vuotta. Taksiautoilijan ammattia 
Ruuskasen pariskunta, Hilda ja edesmennyt miehensä 
Benjami harjoittivat Kolin kylän keskustasta käsin. 
Taksiammatin harjoittaminen loppui jo ajat sitten, mutta 
vielä Hildalla ajokortti on, ja autokin.
   Liperin Lammin kylän Halosen Hildasta tuli pikkulotta 
1930-luvun alkupuolella 12-13-vuotiaana.    Talvisodan 
alettua 18-vuotiaaksi varttunut Liperin tyttö oli Lotta-
puvussa Kuopion asemalla ruokkimassa evakkotaipaleelle 
joutuneita karjalaisia.
   Jatkosodan lottatyö alkoi Joensuusta lyseon tiloihin 
perustetusta sotasairaalasta. Varustekurssin käyneenä Hilda-
lotan tehtävä oli rintamalla haavoittuneiden ja hoitoon 
tulleiden sotilaiden vaatehuolto.
   Hilda anoi ja pääsi rintamalotaksi. Hänet komennettiin 
rintamajoukkojen liikkuvan autokorjaamoyksikön 
muonituslotaksi. Kaveriksi tuli Pälkjärveltä syntyisin ollut, 
Parikkalaan sodan jälkeen avioitunut Annikki Rautiainen. 
Aluksi yksikkö asettui Pitkärannan Uksuun. Majoituttiin 
pahvitelttoihin. 
   Hannan ja Annikin ruokittavana oli autokorjaamoyksikön 
36 miestä. Hyökkäysvaiheen aikana rintama eteni ja niin 
myös autokorjausyksikkö siirtyi eteenpäin hyökkäävän 
joukon mukana.
   Siirryttiin Latva-nimiselle paikalle ja sieltä edelleen 
Tokariin, oltiin jo ”naapurin” puolella, Hilda Ruuskanen 
muistaa.
Eipä siinä mennyt paljon aikaa, kun oltiin taas uudessa 
paikassa. – Oltiin jo Äänislinnassa, nykyisessä Venäjän 
Karjalan Petroskoissa. Yksikkö perusti tukikohdan 
Äänislinnan kaupungin liepeelle Karamäkeen. 
Me kaksi iältään parikymppistä lottaa yritimme 
kaikin tavoin ruokkia lähes sataan mieheen paisunutta  
korjaamoyksikön sotilasta. Aamulla tarjottiin laimeaa teetä 
ja vanikkaa. Päivällä hirssi- tai kaurapuuroa, joskus lihalla 
höystettyä perunasoppaa. Hernekeitto oli jo juhlaruokaa.
   Kun kolme ja puolivuotta lottana rintamaoloissa oli takana 
Hilda anoi ”siviiliin” pääsyä. – Anomus hyväksyttiin.
Jälkikäteen ajatellen rintamalotan työ antoi paljon 
sodan jälkeiseen siviilielämään tultaessa. Ei sitä turhan 
nikottelijoita ole oltu. On yritetty ja työtä tehty. Siellä 
”jossakin” rintamiesten joukossa oli hyvä yhteishenki, jonka 
sain kokea. Voi kun sitä yhteishenkeä olisi ja riittäisi myös 
näinä päivinä, rintamalotta toteaa.

Matti Puoskari

Lotta Hilda (85) Kolilta:

Rintamalotan työ oli 
elämänkoulu

Juuan sotaveteraaniyhdistyksen jäsen, entinen ”pirssiautoilija” ja 
entinen rintamalotta, Hilda Ruuskanen palaa mustavalkokuvien 
kautta sotarintamamuistoihin. Kuva: Matti Puoskari.

Rintamanaisten Liitto ry 
tunnustetaan yhdenvertaiseksi 
muiden sotaveteraanijärjestöjen 
kanssa. Liitto on vielä melko 
tuntematon suurelle yleisölle, 
joten on aika esitellä sekin.

RINTAMANAISTEN ASIALLA

Svärd runossa sotamies Svärd 
lähtee sotaan ja ottaa vaimonsa 
Lotta Svärdin mukaan. Runon 
sotamies kaatuu, mutta hänen 
urhea Lotta-vaimonsa jää 
rintamalle pitämään kanttiinia 
ja huolehtimaan haavoittuneista 
sotilaista.

Lottajaostot
Muonitusjaosto oli lottien 
toiminta-aloista suurin. 
Rauhanaikana lotat muonittivat 
suojeluskuntien harjoituksia sekä 
muita suuria tapahtumia. Ruoan 
valmistukseen kotirintaman 
lotat osallistuivat leipomalla 
talvisodan aikana yli 100.000 kg 
leipää päivässä. 
Varus-ja keräysjaosto huolehti 
sekä lottien että suojeluskunnan 
varusteiden valmistamisesta ja 
huollosta. 
Lääkintäjaoston lotat 
kuuluivat niin sota- kuin 
kenttäsairaaloidenkin 
henkilöstöön. Lisäksi lotat 
auttoivat haavoittuneiden 
kuljetuksissa. Raskaimman 
painon harteillaan 
kantoivat Kaatuneiden 
Evakuoimiskeskuksissa 
(KEK) työskennelleet lotat, 
jotka hoitivat sankarivainajat 
arkkuihin ja lähettivät 
heidät kotikyliin omaisten 
haudattaviksi.
Toimisto- ja viestijaoston lotat 
huolehtivat lukuisista eri töistä. 
Toimistoissa työskentelevät 
kanslialotat hoitivat nimensä 
mukaisesti paperitöitä, joista 
saatiin näin vapautettua miehiä 

muihin tehtäviin. Viestijaoston 
lotat olivat tehtävissä, joista 
osa vaati pikkutarkkaa teknistä 
osaamista. Tunnetuimmat 
viestijaostoon kuuluneet 
olivat ilmavalvontalotat, jotka 
kiikaroivat korkeilla paikoilla 
lentokoneita ja ilmoittivat 
havainnoistaan eteenpäin. 
Viestijaostoon kuuluivat mm. 
radisti- ja säähavaintolotat 
sekä puhelinkeskuksissa 
työskentelevät lotat. 
Valonheitinlotat koulutettiin 
vuonna 1944 osaksi Helsingin 
puolustusta. Ainoastaan 
valonheitinlotat saivat 
asekoulutusta.
Pikkulotat olivat 8-16 -
vuotiaita tyttöjä, joiden toiminta 
on hyvin pitkälle verrattavissa 
tämän päivän partiotoimintaan. 

POHJOIS-KARJALAN 
RINTAMANAISET ry  

Perustettu 10.04.1980  
pj. Kerttu-Elina Heiskanen, puh. 
013 - 822 218, 050-328 0218  
Kuuselantie 15 E 25,
 80140 Joensuu  
 
Siht. Pirjo Romppanen, puh. 013 
- 748 050, 040 - 563 9720  
Lokinkuja 4 A 10,
 80100 Joensuu 

Lähdeaineisto: 
Rintamanaisten Liiton ja 
Lottamuseon internet-sivut

Sotarintamilla 1939-1945 haavoittui tai muuten sairastui yli 
200.000 ihmistä. Heitä hoitivat pääasiassa sairaanhoitajat sekä 
lääkintälotat. Sodan alkaessa SPR asetti PV:n käyttöön yli 5500 
sairaanhoitajaa.

Venäjän Karjalan Tokarissa Äänislinnan liepeillä rintamalotat 
Annikki ja Hilda hoitivat kenttäoloissa lähes sadan miehen 
päivittäisen lämminruokapalvelun. Komppanian johto ja 
lotat majoittuivat kuvassa taustalla olevaan taloon. Talon 
pohjakerroksessa oli ollut sikala.  Hilda Ruuskasen albumi

Rintamalotat Hilda Ruuskanen, 
o.s. Hirvonen ja Annikki Rau-
tiainen o.s. Heiskanen sota-
aikaan sunnuntailomalla ku-
vattuna Syvärin asematalon 
edustalla. 
Hilda Ruuskasen albumi
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Sinä lähdit. Lopullisesti. Läh-
dit aina kun pyydettiin. Vapaa-
ehtoisesti. Lukuisiin eri tilai-
suuksiin. Lähdit kun tarvittiin 
pyyteetöntä talkooapua. 

Asehistoriallisen Killan toi-
minnassa olit pitkään mukana. 
Reserviläistyön koit erityisen 
läheiseksi. Toimit Joensuun 
Reserviläisten varapuheenjoh-
tajana ja johtokunnassa kuusi-
kymppiseksi. Kannoit erityistä 
huolta reserviläisaktiivien 
muistamisesta. Muistit muita 
vaikka Sinua ei muistettu. Et 
unohtanut veteraanejakaan.
   Pyysin Sinua monena vuotena 
avuksi sotainvalidien ystävän-
päiväkonserttiin ovimieheksi. 
Pyysin, kun tiesin Sinun tule-
van. Tulit aina. Kun piti saada 
miehiä veteraanikeräykseen 
niin eikös siellä olleet Eero ja 
Sinä. Vuodesta toiseen. Vies-

Metsänhoitaja, reservin yli-
luutnantti  Alvar August 
Holmberg  (1906-1974) oli 
sotarintamalla Rukajärven 
suunnalla kolonnanjohtajana 
ja huoltopäällikkönä. Johto-
tehtävien ohessa Holmberg 
kuvasi rintamatapahtumia kame-
rallaan ahkerasti. Holmbergin 
noin 300 kuvaa ovat nyt Pohjois-
Karjalan museon kokoelmissa 
Joensuussa.
Pohjois-Karjalan museolle 
arvokkaan kuvakokoelman 
luovutti pitäjänneuvos Kari 
Tuhkanen  Juuasta. Alvar 
Holmberg oli Tuhkasen sisa-
ren mies. Kuvalahjoituksen 
ottivat tammikuussa 2007 
vastaan museonjohtaja Tarja 
Raninen-Siiskonen ja museon 
kokoelmajohtaja Auli Patjas.
Holmberg oli 1930 ja 1940-
luvulla Juuan Nunnanlahdessa  

Kari 
Hakkarainen 
1945-2006

tikillan, perinneyhdistysten ja 
rauhanturvaajien tilaisuudet 
koit myös omaksesi. Juuan 
reservikomppanian majalla 
olit vakiovieras, veteraani- ja 
invalidivieraiden taluttaja ja 
pyörätuolin vakiokuljettaja. 
Auttaja.

Minut pysäytti joulunalus-
viikolla pimeässä liukkaalla 
kelillä Joensuusta Juukaan 
ajon aikana tullut viesti mat-
kapuhelimeeni. Se tuli Jakon 
Eerolta: “Polttelen sinival-
koista kynttilää Hakkaraisen 
Karin muistoksi, poistui rivistä 

viikolla...”
Soitto Eerolle varmisti kolkon 
sanoman. Karin elämä oli 
sammunut, piirin kunniapu-
heenjohtaja sanoi hiljaisella 
itkuisella äänellä. Siinä puhe-
lussa ei paljon sanoja tarvittu. 
Hyvä ystävämme oli poissa. 
Reserviläistoverimme. Vete-
raanityön veli. Arjen unohdettu 
sankari.
Mieleeni palasivat hetket 
loppukesällä kun istuimme 
keskussairaalan päärakennuk-
sen puolivälissä sijainneella 
parvekkeella Sinun ollessasi 
osastolla vaikean sairauden ja 
ankaran operaation uuvuttama-
na. Viimeisellä tapaamisella 
liikkumistasi rajoitti osittain 
amputoitu jalkasi, mutta se ei 
Sinua vaivannut.
Sinun aina käsittämätön rau-
hallisuus ja arjen eläjän rea-
listisuus olivat tallella. Hetken 
olimme hiljaa ja katsoimme 
alhaalla kiirehtiviä autoja ja 
ihmisiä. Meillä ei ollut kiiret-
tä. Olemuksesi oli entistäkin 
seestyneempi ja äänesi vieläkin 
hiljaisempi kuin tavallisesti. 
Sanat korvasivat ajatuksem-
me. Lupasit palata reservi-
läistoimintaan kun toipuisit 

leikkauksesta ja saisit voimia 
sairauksiesi voittamiseen. 
Lujimmat ystäväsi olivat vie-
railleet luonasi. Vähäiset olivat 
tukijasi kun tarvitsit itse tukea. 
Sinä unohduit liian monilta. 
Totesimme sairastumisen myö-
tä ystäväpiirin katoavan. 
Sitten Sinä katosit. Lähdit 
kun pyydettiin. Viimeiselle 
matkalle. Kutsu tuli korkealta 
ja matkan päämäärä oli tunte-
maton. Jos siellä on enkeleitä, 
missä oletkin, he silittävät nyt 
kiharoitasi, jotka jäivät vaille 
kosketusta kun elit armotonta 
aikaa. Siksi kuolemallasi on 
lohduttava sanoma.
Näinä aatteettomuuden ja 
itsekkyyden aikoina Sinunlai-
sesi miehet ovat harvinaisia. 
Katoamassa. Siksi Sinun te-
kosi elävät ja ovat esimerkkinä 
muille. Ne eivät katoa.

Kiitos ystävyydestä, et unohdu. 
Kari.

Jarmo A. Tolvanen
Pohjois-Karjalan
Reserviläispiirin 
puheenjohtaja 
31.12.2006 asti

Rukajärven 14. divisioonan
sotarintamakuvat Juuasta
Pohjois-Karjalan museoon

Alvar Holmberg toimi KTR 18 
huoltopäällikkönä Rukajärven 
suunnalla.

Alvar Holmbergin kuviin kuuluu muun muassa kuva vuodelta 1942. Suomen marsalkka Mannerheim 
tervehtii kenraalimajuri Raappanan johtaman 14. divisioonan esikunnan päällystöä Tiiksassa.

Suomen Vuolukivi Oy:n ja  
Nunnanlahden Vuolukivi Oy:
n isännöitsijänä, sekä Oy 
Vuoki AB:n osakkaana ja 
toimitusjohtajana.
Metsähallituksen metsän-
hoitajan virassa Helsingissä 
Holmberg toimi eläkeikäänsä 
saakka.
Talvisodassa Holmberg oli 
KTR 12. joukoissa Kollaan-
joella. Jatkosodassa hän pal-
veli KTR 18. Rukajärven 
suunnalla, taistelupaikkoina 
Tuulivaara, Repola, Virta, 
Omelia, Tiiksjärvi, Uunojärvi, 
Pajarinjärvi, Ontrosenvaara, 
Pismajoki, Rukajärvi, Ontajoki, 
Klyyssinvaara ja Tsirkka-
Kemijoki.
Pohjois-Karjalan museo/
Joensuun museot Torikatu 21. 
Puhelin 0504059079.
Matti Puoskari

Rukajärven 14. D:n 
veteraani- ja perinnepäi-

vät Lieksassa 
31.8.-2.9.2007
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Joensuun Reserviläisten 
riveissä on  monella tapaa 
pätevä mies; opetustoimes-
sa ansioitunut ja suomen-
historian alalta väitellyt 
tohtori Raimo Vänskä. 

Isänmaallinen ja maanpuolus-
tushenkinen Vänskä päätti jo 17 
vuoden ikäisenä liittyä asepalve-
lukseen. Palveluspaikaksi tuli 
Kontioranta ja Karjalan Jääkä-
ripataljoona vuonna 1959. 
Pohjois-Savon Prikaatin ali-
upseerikoulussa Ylämyllyllä 
Vänskä vietti neljä kuukautta. 
Sen jälkeen hän palasi Kon-
tiorantaan. Nuorelle vapaaeh-
toiselle au-koulu oli tietenkin 
ikimuistoinen kokemus. Kun 
koulutustavoitteet olivat selkeät, 
Vänskä kertoi pitäneensä niistä. 
Merkittävänä  kokemuksenaan 
aliupseerikouluajalta hän piti 
sitä, kun joutui tekemään tupail-
moituksen koululla vierailleelle 
kenraali Järventaukselle.

Varusmieskersantiksi ylennetty 
reserviläinen Vänskä aloitti 
työuransa opettajaopinnoilla 
Rauman seminaarissa syksyllä 
1961. Sitä ennen hän ehti toimia 
kouluttajana Karjalan Jääkäripa-
taljoonassa.
- Opettajaopintojen jälkeen mi-
nut sijoitettiin maanpuolustus-
kuvioista väestönsuojelutehtä-
viin. Niissä kului 20 vuotta ilman 
mitään merkittävää tapahtumaa. 
Onneksi. Näin pitkä sijoitus 
väestönsuojeluun etäännytti 
reserviläistoiminnasta. Eläkeiän 
kynnyksellä siirryin Joensuun 
Reserviläiset ry:n jäseneksi, 
Raimo Vänskä kertoi.

Opetustoimen kautta
opetusneuvokseksi
Raimo Vänskän opetustoimi al-
koi kaksiopettajaisessa koulussa 
Kiihtelysvaarassa 1967. Sen 
jälkeen koulut ja oppilasmäärät 
kasvoivat aivan eri mittoihin. 
- Louhelan koulun opettajaksi 
tulin vuonna 1969. Oppilaita 
oli noin 700. 6-päiväinen koulu-
viikko oli vielä silloin voimassa. 
Johtajan sijaisuuden hoidin 

HAASTATTELU

Reservin vääpeli, opetusneuvos, tohtori

RAIMO VÄNSKÄ JOENSUUSTA

1971-72.
- Kouluhallinnon keskimmäisen 
arvosanan suorittamiseni jälkeen 
osastopäällikkö  Eero Solala 
pyysi minut lääninhallitukseen 
kouluosastolle. Siellä sain toimia 
useita jaksoja koulutoimen-
tarkastajana. Vastuualueena 
olivat Joensuun peruskoulun 

ala-asteet, Outokumpu, Liperi, 
Polvijärvi ja Eno. Ajankohta 
oli silloin sama kun siirryttiin 
uuteen peruskoulujärjestelmään. 
Se oli mullistusten aikaa, ja 
silloin sain oman tulikasteeni, 
Raimo Vänskä kertoi.
- Pataluodon ala-asteelle siirryin  
koulun ensimmäisen rakennus-

vaiheen valmistuttua syksyllä 
1975. Toimin siellä ala-asteen 
rehtorin virassa 20 vuotta. 
Ensimmäisen rakennusvaiheen 
valmistuttua rakennusvaiheita 
oli vielä kolme. Oppilaita Pata-
luodon ala-asteen koulussa oli 
enimmillään 658, ekaluokka-
laisiakin  175. 

- Pataluodon ala-asteelta minut 
pyydettiin ”lainaan” kouluvi-
rastoon vt. opetuspäälliköksi   
koordinoimaan opetussuunni-
telmatyötä ja hoitamaan uuden 
koulusäännöstön sisään ajoa. 
Minulla oli silloin läheinen 
yhteistyö koulutoimen johdon 
kanssa. Koulutustoimenjohta-
jaa ”tuurasin”  vuonna  2000. 
Eläkkeelle siirryin Nepenmäen 
koulun rehtorin virasta.
  Raimo Vänskän mukaan eri-
tyisen mielenkiintoista on ollut 
saada toimia sekä ruohonjuuri-
tasolla että lääninhallituksessa 
eri tehtävissä, varsinkin koulu-
toimen tarkastajan tehtävissä. 
Tärkeää ja antoisaa työ oli 
silloin, kun toimin  yhteistyössä 
valtakunnallisesti merkittävän 
koulutoimenkehittäjän Eero 
Solalan kanssa. 
- Minulle on ollut tärkeää tehdä 
varsinkin historian oppimateri-
aalityötä, kuten opetusvideoiden 
tekoa maanpuolustus aiheista, 
mm ”Talonpojat vihollista 
vastaan”.
   Kirjoittamiaan opetustointa 
koskevia lehtiartikkeleita Väns-
källä on iso mapillinen. Pääosa 
on julkaistu Karjalaisessa
   Opetusneuvoksen arvo myön-
nettiin Raimo Vänskälle eläk-
keelle siirtymisen jälkeen vuon-
na 2002. Vänskän mielestä se oli 
hänelle suuri yllätys ja pitää sitä 
samalla tunnustuksena koko pe-
ruskouluväen tekemää arvokasta 
työtä kohtaan. 

Tutkimustyön kautta 
tohtoriksi
Raimo Vänskä väitteli tohtoriksi 
vuonna 1998. Tavoitteeseensa 
hän pääsi koulutoimen eri teh-
täviensä ohella. 
- Humanististen tieteiden kandi-
daatin tutkinnon suoritin vuonna 
1975 ja filosofian kandidaatin 
tutkinnon 1976. Suomen histo-
ria, pääaiheena yleinen historia, 
kasvatustieteet ja suomen kieli 
olivat aiheita. Lisensiaatin tut-
kinnon suoritin 1993.
- Yleisessä historiassa tein 
gradun Rooman 100-luvun 
tapahtumista Trajanuksen ja 
Hadrianuksen sotilaspoliittisten 
toimenpiteiden ilmeneminen 
heidän lyöttämissään rahoissa.

   Aktiivisuudestaan yhteiskun-
nan hyväksi Raimo Vänskälle 
on myönnetty Suomen Leijonan 
Ansioristi.

Teksti ja kuvat:
Raine Turunen

Raimo Vänskä väitteli tohtoriksi v. 1998. Kuvassa väitöskirja “Kansan käsissä ja kätköissä”.

Rekiretki-konsertti veti 
lähes tuvan täyteen eli yli 
puolen tuhatta kuulijaa 
Kiteen Vespelin saliin 13. 
päiväjoulukuuta. Kiteen 
konsertti oli ensimmäinen 
kolmen konsertin sarjasta, 
toinen oli Nurmeksessa 
ja kolmas Kontiolahdella. 
Musiikkimajuri Raimo 
Maarasen johtaman 
soittokunnan solisteina olivat 

Karjalan Sotilassoittokunnan “Rekiretki” Kiteellä
Hannu Lehtonen ja Ulrika 
Sjöberg-Karjalainen. Sali 
ja näyttämö oli koristeltu 
joulukuusin, valkoisin 
liinoin ja upein värivaloin, 
jotka loivat saliin lämpöisen 
joulunsävyisen tunnelman.
Huipputaitavan 
soittokunnan ja 
erinomaisten laulusolistien 
esityksiä oli ilo kuunnella, 
erikoisesti svengaavien 
kappaleiden kuten 
Kulkuset-Jingle Bells 
ja Petteri Puna-kuono 
-rytmi sai ainakin 
allekirjoittaneen jalan 
vippasemaan. Mieleen jäi 

myös Carol Of The Drum, 
jonka pienen rumpalipojan 
soolon esitti ylil Tuomo 
Makkonen.
Monipuolisen ohjelman 
lopussa solistit Hannu 
Lehtonen ja Ulrika Sjöberg-
Karjalainen esittivät 
ikivihreän “Valkea Joulu” ja 
kappale “Rekiretki” päätti 
upean konsertin. Yleisö 
oli todella tyytyväinen 
näkemäänsä ja kuulemaansa 
ja toivoi lisää tällaisia 
konsertteja.

Teksti ja kuva:
Reijo Kohonen

Musi ikkimajuri  Raimo 
Maarasen johtama Karjalan 
Sotilassoittokunta Kiteellä 
13.12.2006



1528.2.2007

Operaatio Umpihanki -jotos järjestettiin juhlavasti 
40. kerran 2.-4. helmikuuta Nurmeksessa, Sotinpuron 
harjoitusalueella. Tapahtuman järjestelyistä ja 
koulutuksesta vastasivat Nurmeksen Reserviupseerit ry, 
Ylä-Karjalan paikallisosasto, Maanpuolustuskoulutus ry 
sekä puolustusvoimat. 
Jokaisen osallistujan tuli varata mukaansa 
talviolosuhteisiin ja –partiohiihtoon soveltuva 
henkilökohtainen ulkoiluvarustus sekä omat sukset, 
kuten myös majoitusvarustus telttamajoitusta varten 
ja kahden vuorokauden henkilökohtainen muona sekä 
keitto- ja ruokailuvälineet. Lisäksi muu sissivarustus piti 
olla kunnossa, kuten varavaatetus, ensiaputarvikkeet ja 
niin edelleen. 
Säätila oli osallistujille kerrankin armollinen, sillä 
“talvisodan aikaiset” tulipalopakkaset hölläsivät juuri 
sopivasti viikonlopuksi. Euroopan Unionin Varsovassa 
sijaitsevan rajatoimisto Frontexin pääjohtaja, 
nurmekselainen prikaatikenraali Ilkka Laitinen juhlisti 
jotosta osallistumalla esimerkillisesti partioineen kisaan. 
Niin vain kävi, että kenraalin partio (Ilkka Laitinen - 
Timo Laitinen - Jukka Leppänen - Kai Markkula) voitti 
ylivoimaisesti koko koitoksen. 

Kokoontuminen ja ilmoittautuminen oli järjestetty Nurmeksen 
Sotinpuron harjoitusalueelle, Yöttäjän leirikeskukseen, jonne 
oli saavuttava perjantaina klo 20 mennessä. Alkuinfon jälkeen 
jaettiin partiokohtainen karttamateriaali ja käskytettiin tulevat 
tehtävät. Tämän jälkeen siirryttiin lähimetsään valmistelemaan 
maastomajoitusta reservin kapteeni Ossi Korhosen johdolla. 
Kun makuusijat oli soviteltu ja kotiuduttu säkkipimeään 
kuusikkoon, alkoi sotilaspastori Juha Eklundin pitämä iltahartaus. 
Tämän jälkeen osallistujat pääsivät muutamaksi tunniksi yöpuulle.  

Herätys ja aamutoimet odottivat lauantaina klo 5, jonka jälkeen 
alkoi siirtyminen hiihtäen koulutusrasteille, joissa piti 
ilmoittautua partioittain klo 7 mennessä. 
Koulutusarsenaalista löytyi tänä vuonna muun muassa 
haulikkoammuntaa kaatuviin maaleihin sekä savikiekkoihin, 
asekoulutusta ja -käsittelyä - kohteena jalkaväen PKM- ja 
12,7 millin ilmatorjuntakonekivääri sekä pioneerien laatima 
räjäytyskoulutus. Myös vaativampi ryhmän puolustusammunta 
rynnäkkökiväärein ja sen johtaminen käytiin partioittain 
läpi kaatuviin maalilaitteisiin. Mukana oli myös ensiapu- ja 
viestikoulutusta. Reitinvalinta mahdollisti päivän aikana auratun 
tien käytön. Loppupäässä odotti tela-ajoneuvon avustamaa 
hiihtohinausta. Kylmä kyyti, mutta joutuisa. 
Päivän päätteeksi ponnisteltiin umpihangessa vielä vajaa 10 
kilometrin pimeäsuunnistus Yöttäjän järven ympäri. Lähtöpaikkoja 
oli kaksi ja partiot kiersivät reittiä eri suunnista houkuttelevan 
peesauksen välttämiseksi. Jotoksen varajohtaja, reservin 
sotilasmestari Jorma Pihlainen oli kätkenyt reitin varrelle neljä 
visaista tehtävärastia. Päivän hiihtomatkaa kertyi partioille näin 
ollen keskimäärin 20 kilometriä. Partioiden päästyä iltapimeässä 
maaliin odotti heitä leirikeskuksessa - taivaalliset sauna ja 
sotilaskoti.

Raja-  
kenraalin
kierros

40-VUOTISJUHLAA

UMPIHANGESSA

Harjoitusta kävivät seuraamassa päivän aikana kutsuvieraana 
muun muassa P-K:n Sotilasläänin komentaja, eversti 
Seppo Pesonen, P-K:n Prikaatin uusi komentaja,  eversti 
Ville Hyvärinen, sotilaspastori Juha Eklund, Nurmeksen 
kaupunginjohtaja Pertti Vainionpää, reserviläispiirien uusi 
toiminnanjohtaja Kari Jylhä sekä lukuisa joukko eri vuosina 
mukana olleita edustajia. Mukana olivat myös varsinaiset 
konkarit, reservin majurit Seppo Laitinen (39. kerta) ja Nestor 
Norppa (38. kerta). 

Tekemisen meininkiä
Sunnuntaiaamun herätystä ja aamutoimia seurasi telttaleirin 
purku ja materiaalin luovutus. Tästä siirryttiin samantien 
rastitehtäviin, joita olivat telamiinaviesti, EKO-aseammunta 
pistoolilla ja reserviläiskiväärillä, maalin paikantaminen, taktiset 
merkit ja asekäsittely sekä muistitehtävä. Viimeksi mainittu olikin 
mielenkiintoinen pähkinä, jossa partio sai eteensä parikymmentä 
todella erikoista esinettä. Tunnistamisaikaa oli varattu vain kaksi 
minuuttia ja viidessä minuutissa oli listattava esineet ylös. 
Harjoituksen lopuksi kokoonnuttiin sotilaskotiin, jossa oli 
vuorossa huomionosoitusten, muistoesineiden ja palkintojen 
jako sekä palautekeskustelu lyhyine puheenvuoroineen. 
“Ikimuistoinen tilaisuus” päättyi sotilaskotisisarien tarjoamien 
lähtökahvien jälkeen osallistujien kotiuttamiseen. 
   Harjoituksen johtajana toimi res. kapt Matti Asikainen 
apunaan res. ltn Jani Karjalainen ja huoltopäällikkö res. kapt 
Pekka Kurkinen. Mukana olivat myös “Umpihanki-veteraanit” 
majuri evp Markku Kejonen, res. kapteenit Are Pylkkänen, 
Antti Lanki ja Ossi Korhonen Nurmeksesta sekä res. ylil Timo 
Kurki Kontiolahdesta. Rastikouluttajina maastossa olivat Jussi 
Hirvonen, Esa Säppi, Juha Korhonen ja Sakari Koistinen sekä 
tiedottajina Lauri Tanskanen ja allekirjoittanut. Operaation 
sotilaallinen johto oli majuri Panu Pelkosen käsissä. Esikunnan 
muonituksesta vastasi everstiluutnantti evp Ahti Korhonen 
apulaisineen ja puolustusvoimien koulutuksesta yliluutnantit Ari 
Eskelinen ja Janne Korhonen sekä luutnantti Riku Mölsä. 

Nuorten talvileiri 
Samaan aikaan viereisessä telttaleirissä oli meneillään myös 
nuorten kaksipäiväinen talvileiri, jota johti juukalainen Jouni 
Naakka yhdessä nurmekselaisten Helena Säpin, Kirsti Kukkosen 
ja Maria Tiaisen kanssa. Viitisentoista pakkasta pelkäämätöntä 
yläkarjalaista nuorta oli leirillä perehtymässä vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen kenttätoimintaan ja saamassa samalla 
omakohtaisia kokemuksia talvisesta telttaelämästä. 
Yöpyminen tapahtui siis teltassa. Mikäpäs oli ollessa, kun 
sää suosi ja käytettävissä oli armeijan varusteet sissitakkia, 
makuupussia ja -alustaa myöten. 
Viikonloppu tarjosi osallistujille taatusti ainakin uusia ulkoilun 
ulottuvuuksia ja todellista tekemisen meininkiä. Uusavuttomuutta 
ei ollut ainakaan näissä nuorissa havaittavissa. Talvileiri oli 
jatkumoa viime syksynä pidettyyn nuorten kurssiin. 

Tulokset
Haulikkorastilla ammuttiin 2-osainen kilpailu, 
jonka koulutuksellisena tavoitteena oli 
mahdollisimman nopea ampuminen ja hyvä 
aseenkäsittelytaito vaikeissa olosuhteissa. 
Ammunta sisälsi ensimmäiset laukaukset 
kääntyvään maalilaite “Kurviseen” sekä toisen 
vaiheen laukaukset savikiekkoihin. Tasatuloksen 
sattuessa ratkaisu olisi tehty nopeamman ajan 
perusteella. Siitä ei ollut tällä kertaa vaivaa, 
sillä voittajaksi leivottu nurmekselainen Kai 
Markkula osui kaikilla laukauksillaan. Hän 
sai nimilaattansa majuri Markku Kejosen 
lahjoittamaan jättihylsyyn, joka toimii parhaan 
henkilökohtaisen ampujan kiertopalkintona. 

Teksti ja kuvat: Väinö Mononen

Ryhmäkilpailu - parhaat partiot   
Tehtävärastit: Muistitehtävä, asekäsittely, telamiinaviesti, 
EKO-aseammunta, taktiset merkit, etäisyyden arviointi.
 
Lopputulokset: 
1) Partio 3: 109,00 p. - 2) Partio 2: 85,50 p. - 3) Partio 4: 
80,00 p. - 4) Partio 6: 77,50 p. - 5) Partio 1: 76,50 p. - 6) 
Partio 5: 75,50 p. 
EKO-ase - partioiden parhaat
Sijoitus ja nimi      Partio  Pisteet  

1. Leppänen Jukka   Partio 3  61,50 p.   
2. Vahto Seppo      Partio 5  59,20 p.  
3. Kauppinen Juha   Partio 6  57,00 p.  
4. Kuusisto Timo     Partio 4  56,20 p.  
5. Hirvonen Sami    Partio 1   50,30 p.   
6. Hyttinen Seppo     Partio 2  43,20 p. 

Voittaja...

Viestikoulutusta...

Konekivääri...

Pastorin puhe...

Jussin pyssy... 
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Juuan
reserviläisillä
juhlavuosi
Juuan Reservinaliupseerit ry:
n - Juuan Reserviläiset ry:n 
perustamisesta tulee kuluneeksi 
50-vuotta. Tapausta juhlitaan 
lauantaina 25. elokuuta tänä 
vuonna.
Reserviläisyhdistyksen joh-
tokunnan asettamaa juhla-
toimikuntaa johtaa Jarmo A. 
Tolvanen. Tolvasen lisäksi juh-
latoimikuntaan kuuluvat Pertti 
Halonen, Hannu Martikainen, 
Unto Miettinen,  Matti Puoskari 
ja Risto Rantametsä.
Ennakkovarauksen mukaisesti 
tilaisuutta juhlistaa Karjalan So-
tilassoittokunta ja juhlapuheen 
pitää reserviläisliiton puheen-
johtaja Matti Niemi. –mp-     

Vuoden 2006 maan-
puolustusteko -
tunnustus Hamina 
Tattoolle
Suomen Reserviupseeriliiton 
hallitus on myöntänyt 2006 
Vuoden maanpuolustusteko -
tunnustuksen Hamina Tattool-
le sen ansioista sotilasmusiikin 
edistämisessä ja maanpuolus-
tustahdon vahvistamisessa. 

Tänä vuonna yhdeksännen ker-
ran järjestetty Hamina Tattoo 
keräsi elokuun alussa jälleen 
yli 80.000 katsojaa ja kuulijaa. 
Hamina Tattoo on alusta alkaen 
ollut korkeatasoinen ja kansain-
välinen sotilasmusiikin katsel-
mus, joka on tehnyt tunnetuksi 
eri maiden sotilasmusiikkipe-
rinnettä sekä kehittänyt osaltaan 
erityisesti sotilassoittokuntien 
marssiesityksiä. RUL korostaa 
palkinnon perusteluissa, että 
sotilasmusiikilla on oma tärkeä 
osansa maanpuolustustahdon yl-
läpitämisessä ja edistämisessä.
Suomen Reserviupseeriliiton 
perustama Vuoden maanpuo-
lustusteko –tunnustus voidaan 
myöntää poikkeuksellisen an-
siokkaasta maanpuolustusta, 
maanpuolustustahtoa tai yleistä 
turvallisuutta lisäävästä teosta 
yksityishenkilölle, yhteisölle tai 
projektille.

Rajajääkäripataljoona 4:n 
perinnetoimikunnan jäsenet,  
perinnetoimikunnan entinen 
puheenjohtaja,  opetusneuvos ja 
kunniarajajääkäri Antti Hentto-
nen,  nykyinen puheenjohtaja 
evl Mikael Heinrichs, perinne-
toimikunnan jäsenet maj evp 
Matti Lappalainen ja rvmestari 
evp Eino Konttiaho osoitti-
vat kunnioitusta  jatkosodan 
rajamiehille paljastamalla 
muistotaulut Tohmajärven 14. 
Rajakomppanian perustamisen 
kunniaksi Värtsilän rajavar-
tioasemalla, Uukuniemen 53. 
Rajakomppanian perustamisen 
kunniaksi Niukkalan entisellä 
rajavartioasemalla Uukunie-
mellä ja Tuupovaaran 44. 
Rajakomppanian perustamisen 
kunniaksi Tuupovaarassa. 

RjP 4:n kunniakas sotatie...
Rajajääkäripataljoona 4, joka 
oli yksi jatkosodan yhdek-
sästä rajajääkäripataljoonasta  
osallistui vuoden 1941 ja 1942 
vaihteessa mm. Syvärin sillan-
päässä Goran ankariin taistelui-
hin, joissa nuoren pataljoonan 
tappiot kolmen viikon aikana 

Hallituksen esitys laiksi 
vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vapaaehtoista 
maanpuolustuksesta. Tällä hetkellä tästä toiminnasta säädetään 
puolustusvoimista annetussa laissa, johon on vuonna 1994 
lisätty uusi säännös, jolla puolustusvoimien tehtäväksi anne-
taan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukeminen. 
Vapaaehtoistoiminnan laajentuminen ja puolustusvoimien 
rakennemuutos edellyttävät asiasta säädettäväksi lailla ny-
kyistä laajemmin.
Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset vapaaehtoistoimin-
nan johtamisesta ja valvonnasta sekä toimijoiden yhteistyöstä. 
Vapaaehtoistoiminnan johtamiseen ja valvontaan liittyvät 
kysymykset samoin kuin toimijoiden vastuun järjestäminen 
ovat yhteiskunnan kannalta tärkeitä. Tämän vuoksi puolus-
tushallinnon viranomaisten tehtäviä ja vapaaehtoisen maan-
puolustuksen neuvottelukunnan asemaa korostettaisiin.
Nykyinen Maanpuolustuskoulutus ry esitetään muutettavaksi 
julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi. Maanpuolustusjärjestöjen 
yhteistoiminta puolustushallinnon kanssa tapahtuisi Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen kautta. Laissa säädettäisiin 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisista hallintoteh-
tävistä, jäsenistä, toimielimistä, rahoituksesta ja toiminnan 
järjestämisestä.
Ehdotetun lain pääpaino olisi vapaaehtoista maanpuolustus-
koulutusta koskevassa sääntelyssä. Lakiin sisällytettäisiin 
asevelvollisuuslain aikaisemmat sääntelyt puolustusvoimien 
vapaaehtoisista harjoituksista. Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys voisi järjestää sotilaallista koulutusta puolustusvoimien 
tilauksesta.
Naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maan-
puolustukseen parannettaisiin. Naiset, jotka eivät ole suo-
rittaneet asepalvelusta, voisivat osallistua puolustusvoimien 
järjestämiin vapaaehtoisiin harjoituksiin erityisosaamista 
vaativissa, sotilaallista maanpuolustusta tukevissa tehtävissä. 
Naisia voitaisiin varata ja sijoittaa puolustusvoimien sodan 
ajan kokoonpanon mukaisiin tehtäviin.
Puolustusvoimiin ehdotetaan luotavaksi vapaaehtoisia kos-
keva sitoumusjärjestelmä. Puolustusvoimat voisi käyttää 
sitoumuksen antaneita vapaaehtoisia puolustusvoimien virka-
aputehtävissä poliisille tai pelastustehtävissä. 
Lakiin otettaisiin sääntelyt vapaaehtoistoimintaan osallistuvi-
en etuuksista ja velvollisuuksista sekä sitoumuksen antaneiden 
rekisteröimisestä.
Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset yhdeksän eri lain 
muuttamiseksi. Puolustusvoimista annettuun lakiin lisättäisiin 
nimenomaiset sääntelyt maakuntajoukoista, jotka muodostet-
taisiin reserviin kuuluvista vapaaehtoisista asevelvollisista ja 
muista puolustusvoimille sitoumuksen antaneista henkilöistä. 
Lisäksi muutettaisiin rajavartiolakia, naisten vapaaehtoisesta 
asepalveluksesta annettua lakia, puolustusvoimien virka-avus-
ta poliisille annettua lakia, poliisilakia, sotilastapaturmalakia, 
työturvallisuuslakia, rikoslakia ja valtioneuvoston oikeus-
kanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta 
annettua lakia, joita lähinnä täydennettäisiin niin, että niissä 
otettaisiin huomioon nyt ehdotettava lainsäädäntö.
Esitys liittyy vuoden 2008 talousarvioon. Ehdotetut lait ovat 
tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. 
 

Tapio Peltomäki: 

Eikö reserviläisiin luoteta?
Eduskunnalle annettu esitys vapaaehtoisen maanpuolustuksen laista 
on vieläkin ongelmallinen. Sotilaallisen koulutuksen määritelmä ei 
ole yksiselitteinen, reserviläisten mahdollisuus antaa sotilaallista 
koulutusta on liian rajoitettu ja maakuntajoukkojen käyttäminen 
virka-aputehtäviin on tehty käytännössä erittäin vaikeaksi, totesi 
liiton puheenjohtaja Tapio Peltomäki RUL:n liittovaltuuston ko-
kouksessa Helsingissä 25.11.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain kannalta keskeinen soti-
laallisen koulutuksen käsite on määriteltävä yksi selitteisemmin. 
Viranomaisten johto ja valvonta on laki tekstissä määritelty huo-
nosti. Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvä vapaaehtoisen 
sotilaskoulutustoiminnan ohjaus kuuluu valtiolle. Muu runsas ja 
monimuotoinen vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta on kuitenkin 
pääosin yhdistyslain mukaan toimivien yhdistysten järjestämää 
vapaata kansalaistoimintaa, jota säätelee yhdistyslaki eikä se vaadi 
erityistä viranomaisvalvontaa. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
neuvottelukunnan kokoonpanoissa ja toiminnassa on varmistettava 
käytännön toimijoiden edustus, koska vapaaehtoisilla maanpuo-
lustusjärjestöillä on paras käytännön tuntemus vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta.

Eikö reserviläisiin luoteta?
Lakiteksti nykyisessä muodossaan rajoittaa huomattavasti reser-
viläisten mahdollisuutta antaa sotilaallista koulutusta, esimerkiksi 
ammuntoja voisi johtaa vain sotaväen palkattuun henkilöstöön 
kuuluva tai erityisistä syistä evp henkilö. Kriisiaikana reservin 
upseeri kuitenkin johtaa kaikkia omien joukkojensa toimia ja 
Peltomäki kysyykin: “Voiko olla, että rauhan toimet ovat sotimista 
vaativampia?”
Lakitekstin nykymuotoilu vie pohjan pois maakuntajoukkojen 
käyttämiseltä virka-aputehtäviin. Virkaapuosastojen johtajana 
toimisi aina olevan puolustusvoimien sotilasvirassa palveleva hen-
kilö, vaikka maakuntajoukon johtajat ovat poikkeuksetta reservin 
upseereja. Käytännössä virkaupseerit joutuisivat matkustamaan 
satoja kilometrejä luovuttamaan joukkoa esimerkiksi palomestarille 
metsäpaloa sammuttamaan.

Puolustusvoimalaki
Peltomäki kommentoi myös toista tällä hetkellä eduskunnan 
puolustusvaliokunnan käsiteltävänä olevaa lakiehdotusta, puo-
lustusvoimalakia.
Puolustusvoimalakia valmisteltaessa pitäisi selvittää viittaukset la-
kiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Lakiesityksessä esitetään 
myös, että kertausharjoitusten enimmäisajat säilytettäisiin ennal-
laan, mutta että asevelvollisen, työnantajan ja puolustusvoimien 
yhteisellä sopimuksella tärkeimpiin kouluttaja- ja johtajatehtäviin 
sijoitetut reserviläiset voitaisiin tämänkin jälkeen määrätä kertaus-
harjoituksiin enintään 10 päiväksi kalenterivuodessa.
Peltomäki pitää esitettyä ratkaisua hyvänä ja nykyisen asevelvol-
lisuuslain suurimman epäkohdan korjaamisena.
Tämä mahdollistaa pitkälle koulutettujen ja motivoituneiden reser-
viläisten käytön vaativiin tehtäviin sekä huomioi myös reserviläisen 
ja hänen työnantajansa edun.

Kenttäkelpoisuus
Reserviupseeriliiton 75. juhlavuoden yhtenä teemana on ollut 
kenttäkelpoisuus ja liitto on kantanut kortensa kekoon fyysisen 
kunnon ylläpitämistaistelussa. Tulevaisuudessa RUL myös tuottaa 
ajantasaista tietoa reservin upseerien fyysisestä kunnosta ja val-
miudesta selviytyä sijoituksensa mukaisesta tehtävästä. Peltomäen 
mielestä tärkein funktio kunnon testaamisella on kuitenkin innostaa 
meidät kaikki liikkeelle.

Rajavartioasemilla kunniaa rajamiehille olivat kaatuneina, haavoittunei-
na, paleltuneina ja kadonneina 
56 %. Homoravitsin lohkolla 
pataljoona osallistui venäläisten 
suurhyökkäyksen torjuntaan 
Pertjärven-Shemenskin alu-
eella, kesän 1942 pataljoona 
palveli etulinjassa Pertjärvellä 
ja siirrettiin syksyllä Juksovaan. 
Tammikuusta 1943 kesäkuuhun 
1944 se oli rintamavastuussa 11 
D:n alueella Juksovan Veran-
daojalla JR 8:n lohkolla.
Raskaiden Tokkarin taiste-
luiden jälkeen pataljoona 
alistettiin 5 D:aan kuuluvalle 
15.Pr:lle ja joutui vastaiskuihin 
Miinalanjoella ja Tulemajoella. 
Siellä se menetti komentajansa 
majuri Olli Korhosen haavoit-
tuneena sotavangiksi.
Välirauhan (19.9.) tulon jälkeen 
RjPr siirrettiin rautateitse Kon-
tiomäelle III AK:n alaisuuteen 
osallistumaan Lapin sotaan. 
RjP 4 lakkautettiin sen perusta-
mispäätöksen kolmivuotispäi-
vänä 21.11.1944. Kunniakas, 
mutta kuluttava sotatie kesti 
kolme ja puoli vuotta.  

Olavi Lautamäki

Värtsilän rajavartioaseman seinälle on kiinnitetty kunniataulu, joka kertoo Tohmajärven 14. Ra-
jakomppanian perustamisesta ja taistelujen tiestä. Oikealla evl Mikael Heinrichs, veteraani Aulis 
Vallinoja, Tohmajärven rajavartioalueen entinen päällikkö evl. evp Matti Majoinen, varapäällik-
kö ylil Janne Laukkanen, Irma Pulkkinen, Toivo Pulkkinen, Eino Konttiaho, Antti Henttonen ja 
alueupseeri ylil Timo Päivinen.
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Puolustusvoimat ottaa käyttöön
uuden taistelijan varustuksen

Perinteisille Joulutulille 
osallistui 14.päivä joulukuuta 
n. 120 henkeä, joka on Kiteellä 
uusi ennätys.
Olosuhteet olivat kaikkea muuta 
kuin jouluiset - vettä vihmoi 
vähän, ilma n. + 3 astetta eikä 
lumen häivää maassa. Kuitenkin 
kansa viihtyi tummien kuusien 
ja pimeän keskellä, sillä valoa 
ja lämpöä antoivat rakotulet, 
nuotiot ja jätkänkynttilät. 
Kuuma glögi teki kauppansa ja 
makkarakauppa kävi vilkkaana.
   Tilaisuuden alussa laulettiin 
sopivasti ‘’No Onkos 
Tullut Kesä” kirkkoherra 
Sakari Takalan johdolla 
harmonikkataiteilija Timo 

Mannerheim-ristin ritari Lauri Nissisen 
kuva Joensuun normaalikoululle

Risto Tarkiainen
Toiminnanjohtaja

“Reserviläisurheiluliiton tarkoituksena on 
jäsenjärjestöjensä (=RUL, RES ja MPNL) 

henkilöjäsenten kenttäkelpoisuuden, fyysisen kunnon 
sekä hyvän terveyden ylläpitäminen ja kehittäminen. 

Toiminnallaan liitto tukee myös laajempaa 
kansanterveystyötä.”

Toiminnan 
painopisteet 
vuonna 2007

Puolustusvoimat ottaa käyt-
töön uuden M05-mallin tais-
telijan varustuksen vuosina 
2007 - 2010. Uusi taisteluasu-
järjestelmä sisältää taisteli-
jan vaatetuksen siihen 
liittyvine varusteineen ja 
uuden kenttämajoitusjärjes-
telmän. 

Uusi maastokuvio näkyvin 
uudistus  
Nelivärimaastokuvio on näkyvin 
uudistus uusissa maasto- ja 
pakkaspuvuissa. Uudessa 
lumipuvussa käytetään 
kaksiväristä maastokuviota. 
Uutta maastokuosia on vaike-
ampi nähdä myös yöllä 

valonvahvistimella. Uusi ku-
vio tulee kaikkeen ulospäin 
näkyvään vaatetukseen, 
myös suojaliiviin. Vaatteiden 
kankaiden painoa on kevennetty.
 
Uusi varustus käyttöön 
2007-2010  
M05-maastopuku jaetaan käyt-
töön seuraavasti:  
- Vuonna 2007: Varusmiesten 
loma- ja paraatipuku ja hen-
kilökunnan  maastopuku, kan-
sainvälisten joukkojen palvelus- 

ja paraatipuku sekä maastopuku 
osalle maakuntajoukkoja 
- Vuonna 2008: Varusmiesten 
loma- ja paraatipuku ja henki-
lökunnan maastopuku ja maa-
voimien valmiusyhtymien 
varusmiehille palveluspuku  
- Vuonna 2009: Palveluspuku 
lopuille varusmiehille ja 
maavoimien valmiusyhtymien 
varusmiehille maastopuku  
- Vuonna 2010: Maastopuku 
lopuille varusmiehille ja  
henkilökunnalle sekä maa-

kuntajoukoille ja reserviläisille.  
 
Puolustusvoimien m05-varustus  
Varusmiehille jaetaan vuosina 
2007- 2008 seuraavat M05 
-vaatetusvarusteet loma- ja 
paraativarustukseen:  maasto-
puku, pakkastakki, talvilakki, 
naamiosuojus.  
Maakuntajoukkojen pilotti-
yksiköille v. 2007 seuraavaa 
M05-vaatetusvarustusta: kesä- 
ja talvilakki, maastopuku, 
pakkastakki  

ENNÄTYSYLEISÖ KITEEN JOULUTULILLA
Hacklinin säestäessä.
   Kirkkoherra Takala piti 
jouluisen puheen mainiten, 
että ensimmäisenä jouluna 
paimenet sytyttelivät tulia 
pitääkseen peto eläimet 
loitolla ja lämmitelläkseen. 
.Jouluevankeliumin rauha ja 
ilo on vuosituhansien kautta 
kulkenut tähän hetkeen ja tätä 
kaikkea muistelemme tällä 
paikalla.
   Kirkkoherra Takalan puheen 
jälkeen laulettiin joululauluja, 
paisteltiin makkaraa nuotiolla 
ja hörppäiltiin kuumaa glögiä. 
Yleisö viihtyi tulilla ja moni 
kyseli, että onko taas ensi 
vuonna joulutulet ja järjestäjät 

lupailivat perinteen jatkuvan.
    Kiteen Reserviupseerien ja 
Reserviläisten talkooväki oli 
sangen tyytyväinen runsaaseen 
yleisömäärään ja raivasivat 
jälkensä maastosta tilaisuuden 
lopuksi.
Päivällä pieni tiedusteluporukka 
siivosi melkoiset sotkut 
nuorison jäljiltä raivaten paikan 
juhlakuntoon lasinsiruista ja 
muista roskista.
   Seuraava yö olikin se kuuluisa 
hirmumyrsky ja sotki osaltaan 
metsän.

Teksti ja kuva: 
Reijo KohonenKirkkoherra Sakari Takala puhuu joulutulilla Kiteen Hutsin 

maastossa.

Heinäkuun 31. päivänä 1918 
syntyneen Lauri Nissisen 
kuvan paljasti Joensuun 
normaalikoululla Karjalan 
lennoston komentaja eversti 
Juha Suonperä. Juhlavaan 
kuvanpaljastamistilaisuuteen 
pääsivät mukaan myös Man-
nerheim-ristin ritarit Tuomas 
Berdt ja Onni Määttänen.

Nissinen liittyy Joensuun Nor-
maalikoulun värikkääseen his-
toriaan siten, että koulu oli 
ritarin opinahjo. Nissinen sai 
keskikoulun päästötodistuksen 
1935 ja hakeutui sitten soti-
lasuralle. Näin kertoi juhla-
toimikunnan puheenjohtaja 
Petri Salo.

Rohkea, nuori taistelulentäjä
Nissinen suoritti 3.ItRUK:
n 1941 Ilmatorjuntakoulussa 
Santahaminassa. Hänet tunnettiin 
rohkeana taistelulentäjänä ja 
laivueenjohtajana. Mannerheim-
ristin ritari Nissisestä tuli 5.7.
1942.
- Me tiedämme, että 17.6.1944 
koitui nuoren taistelulentäjän 
kohtaloksi. Toinen lentokone 
iskeytyi keskelle Nissisen 
konetta. Lauri Nissinen ei 
saanut kokea meneillään olevan 
sodan ratkaisevaa vaihetta, 
eikä nähnyt miten soturimme 
onnistuivat torjumaan vihollisen 
hyökkäykset, eikä sitä, ettei 
Suomea miehitetty, Petri Salo 
totesi.
Mannerheim-ristin ritarin pu-
heenvuoron tilaisuudessa käytti 

Tuomas Gerdt, muistellen erittäin 
tehokkaaksi ja neuvokkaaksi 
mainittua aikalaisritariaan.
Aloite valokuvan sijoittamisesta 
Joensuun normaalikoululle tuli 
kenttäsihteeri Kosti Kettuselta. 
– Jo taannoin kun ritareiden 
muistolaattoja paljastettiin, ajat-
telin, että olisihan se kuvakin hyvä 
olla kertomassa sukupolville 
siitä työstä ja niistä uhreista, 
jonka Mannerheim-ristin ritarit 
kansallemme antoivat, Kosti 
Kettunen totesi.
Juhlan luonne ohjelmineen, 
puheenvuoroineen sekä tarjoi-
luineen oli juhlava ja arvokas. 
Tilaisuudessa esiintyi myös 
Joensuun normaalikoulun lukion 
kamarikuoro lehtori Tapani 
Kukkulan johdolla.
Lähde: Sana &Tieto/Pia Paananen

Taistelulentäjä Lauri Nissisen kuvan äärellä kenttäsihteeriKosti 
Kettunen, rehtori Marika Hokkanen, johtava rehtori Petri Salo 
ja Heikki Haponen.

Reserviläisurheilun 
painopisteet vuonna 
2007 ovat kenttä-
kelpoisuuden  kehit-
täminen, tapahtu-
mien ja kilpailujen 
laadukas toteutta-
minen, edunvalvonta 
ja viestinnän 
kehittäminen.

Liitto toteuttaa yhteistyössä 
Maanpuolustuskoulutus ry:n ja 
puolustusvoimien kanssa kent-
täkelpoisuuden parantamisoh-
jelmaa, johon kuuluu mm. re-
serviläisten kenttäkelpoisuuden 
mittaaminen ja seuranta. Kun-
to- ja kenttäkelpoisuusliikuntaa 
aktivoidaan yhdistyksissä sekä 
alueellisella että valtakunnallisella 
tasolla. Kesäyön marssi on kent-
täkelpoisuusliikunnan merkittävin 
suurtapahtuma. Kunto- ja kent-

täkelpoisuusliikuntaan kuuluu 
myös aktiivinen jotos-toiminta 
sekä erilaiset ampumaharjoit-
telumahdollisuudet. Vuonna 
2007 järjestetään kuntotestaajien 
perehdyttämiskursseja Etelä-
Pohjanmaan ja Kainuun piireissä. 
Lisäksi järjestetään kenttäkelpoi-
suustestaajien kurssi lokakuussa 
Pirkanmaalla, johon kutsutaan 
v. 2005 testaajakurssin käyneet 
henkilöt sekä heidän piiriensä 
liikunta- ja/tai ampumavastaavat 

suunnittelemaan kenttäkelpoi-
suustilaisuuksia vuodelle 2008. 
Vuonna 2006 kurssitetut n. 60 
testaajaa kutsutaan vuorostaan 
vastaavaan tilaisuuteen v. 2008.
   Kilpailutoiminta on tärkeä osa 
liiton perinteistä toimintaa. Liitto 
vastaa jäsenjärjestöjensä kilpailu-
toiminnan järjestämisestä reservi-
läislajeissa sekä valtakunnallisten 
mestaruuskilpailujen järjestämi-
sestä. Kilpailukalenterin suunnit-
teluprosessia kehitetään vuoden 
aikana siten, että tammikuussa 
2007 kokoontuvat RESUL:n 
kilpailukalenteriin merkittyjen 
kilpailujen vastuuhenkilöt Etelä-
Savoon suunnittelemaan tapah-
tumia ja kilpailuja ja vaihtamaan 
mielipiteitä reserviläiskilpailujen 
johtajien valmennuskurssille.
   Reserviläisliikunnan ja –urhei-
lun tehtävien hoitamiseen liittyy 
toimintaan oleellisesti kuuluva 
ja merkittävä osa-alue, joka on 
järjestäytyneiden reserviläisten 
liikuntaan ja urheiluun liittyvä 
etujen valvonta. Sen tavoitteena 
on mm. lajeissamme käytettävien 
aseiden lupakäytäntöjen toimi-
vuus, ampumaratojen (liikunta-
paikkojen) säilyminen ja maastos-
sa liikkumisen mahdollisuuksien 
säilyttäminen eli joka miehen 

oikeudet. Lisäksi vaikutamme 
reserviläisten liikuntaedelly-
tyksiin liittyvän lainsäädännön 
valmisteluun lausunnon antajina 
sekä osallistumalla työryhmien 
toimintaan.
Reserviläisten liikuntaan liittyvien 
etujen valvonnassa on suoria liit-
tymiä liiton toimintaedellytyksiin 
ja näin reserviläisten fyysisen suo-
rituskyvyn ja kenttäkelpoisuuden 
ylläpitoon jonka yksi merkittävä 
osa-alue on ampumataito.
Reserviläisjärjestöjen liikun-
tatoiminnan suunnitteluun ja 
toteuttamiseen liittyvää tiedon-
välitystä kaikkien jäsenjärjestöjen 
hallintoelinten välillä tehostetaan. 
Liiton tärkein viestintäkanava 
on jäsenjärjestöjen julkaisema 
Reserviläinen-lehti. Liiton toi-
misto tuottaa jokaiseen numeroon 
liikunnallista materiaalia, minkä 
lisäksi aktiivisille kentän kir-
joittajille annetaan mahdollisuus 
saada artikkelejaan mm. liiton 
tapahtumista julkaistuksi.
Liiton www-sivuja kehitetään 
rakentamalla kokonaan uusi jul-
kaisujärjestelmä, jossa yhdistyy 
selkeä rakenne ja monipuoliset 
sisällöt. Säännöt julkaistaan html-
muodossa, jolloin ne ovat nopeasti 
saatavilla.
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Osallistu kursseille 
tarkemmat kuvaukset ja 
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

K-SupermarKet 
     Kupiainen

• Suuri valikoima
• Laatutuotteita
• Aina edullisesti
  Puh. 6868 101

Rivi-ilmoitukset:
Tohmajärven Kodinkonehuolto, Ruukkitie 1, 82600 Tohmajärvi.
puh. 0400 278 577

V.Hurskainen Ky
Kiteentie 31, 82500 Kitee, 013-411 811

KEVÄTKOKOUSKUTSU

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

Piirien yhteinen kevätkokoustapahtuma pidetään 
Kontiorannassa kasarmi viiden auditoriossa (opas-
tus) torstaina 22. maaliskuuta 2007 kello 18.00 
alkaen.

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

Kevätkokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät 
kokousasiat.

Tervetuloa !   PIIRIHALLITUKSET

PIMEÄTAISTELU
Kontioranta 16.3. (Huom lyhennetty aika)
Pimeätoimintavälineiden käyttö sekä 
ammuntoja. Kurssi alkaa klo 18 ja päättyy 
puolen yön aikoihin. Mahdollisuus jäädä 
kasarmimajoitukseen.
Lisätietoja: Ahti Korhonen 040 764 5730, 
ahtiko@luukku.com

SYVÄJOHTAMINEN
Kontioranta 16.-17.3.
Maakuntajoukon päällystölle. Joukkueen 
ja komppanian johtamisessa tarvittavia 
valmiuksia ongelmatilanteiden käsittelyyn. 
Kurssi alkaa perjantaina klo 18 ja päättyy 
lauantaina klo 16 mennessä. 
Lisätietoja: Piiritoimisto 040 565 5578, pohjois-
karjala@mpkry.fi 

TALVISISSITAIDOT
Hiienvaara 24.-25.3.
Kurssilla opitaan ja kerrataan talvioloissa 
tarvittavia sissitaitoja. Kurssi järjestetään 
Hiienvaaran harjoitus- ja ampuma-alueella.
Lisätietoja: Paavo Puumalainen 040 4943 480, 
paavoi.puumalainen@pp.inet.fi 

ASUTUSKESKUSTAISTELU
Kontioranta 28.-29.4.
Kurssi perehdyttää ja kouluttaa osallistujat 
taajamasodan perusteisiin taistelijaparin ja 
ryhmän puitteissa.
Lisätietoja: Mika Käyhkö 050 406 0622, mika.

kayhko@perlos.com 

PKM-KONEKIVÄÄRIKURSSI
Kontioranta 4.-5.5.
Kurssi alkaa perjantaina klo 18 ja päättyy 
lauantaina klo 16 mennessä. Kurssilla 
opitaan PKM-konekiväärin käsittely ja 
käyttö ryhmän sekä joukkueen taistelussa. 
Kohdistaminen ja ammunta lyhyin sarjoin. 
Kurssille hyväksytään 30 osallistujaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin 
siten että etusijalla ovat ne joilla ei ole 
aikaisempaa PKM-koulutusta.
Lisätietoja: Pertti Saarelainen 040 508 4660, 
pertti.saarelainen@pp1.inet.fi 

GPS-PAIKANTAMISKURSSI
Joensuu 12.5.
Kurssilla opitaan paikantamislaitteen 
tekniikka ja käyttö maastossa sekä 
pelastustehtävissä.
Kurssimaksu 12 euroa.
Lisätietoja: Jani Holopainen 040 836 9700, 
holle@koiravahti.com 

PYYMÄEN PYRÄYS – polkupyöräjotos
Kontioranta 19.-20.5.
Kts erillinen ilmoitus tässä lehdessä.

MAASTOVAELLUS (Sissijotos naisille)
Hiienvaara 19.-20.5.
Naisille tarkoitettu maasto- ja erätaitojen 
koulutustilaisuus keväisen maastovaelluksen 

puitteissa.
Kurssimaksu 24 euroa.
Lisätietoja: Aarne Mikkonen 0400 
183 266.

RESERVILÄISJOTOS
Juuka 26.-27.5.
Perinteinen reserviläistapahtuma johon 
myös naiset voivat osallistua.
Lisätietoja: Jorma Pihlainen 050 432 
7563, pihlainen@luukku.com 

TAISTELIJAN TAIDOT
Kontioranta 9.-10.6.
MPK:n koulutusohjelmiston mukainen 
peruskurssi jolla kerrataan tärkeimpiä 
taitoja. Kurssi päättyy tutkintoon josta 
jaetaan todistus.
Kurssimaksu 24 euroa.
Lisätietoja: Inka Venho, ivenho@
cc.joensuu.fi 

  
  kilPailu-
  taPaHtuMia

P-k:n reserviläis-
piirin ilma-
asemestaruuskilpailut  
2007

Kilpailut pidettiin 27.1.2007 
Kontiolahden ampumakella-
rissa, jonne oli määräaikaan 
mennessä saapunut 21 tarkka-
kätistä kilpailijaa mittaamaan 
paremmuuttaan sekä kiväärissä 
että pistoolissa.
Järjestelyistä vastasi Kontio-
lahden reserviläiset ry. vanhalla 
rutiinillaan.
Kilpailun johtajana toimi Pekka 
Ratilainen ja taulutuomarina 
Matti Heiskanen.
Palkinnot jakoi toiminnanjohta-
jana Kari Jylhä. 

TULOKSET
Kivääri H 
1. Ruokolainen Jarmo (Lieks. 
Res) 571,  2. Voutilainen Lasse 
(Joens.res) 564 , 3. Oinonen 
Markku (Lieks.res) 561   4. Mar-
tikainen Jukka (Lieks.res) 501 
H50 
1. Kalle Leskinen  (Kont.res) 
378
H60 
1. Tanskanen Tapani  (Kont.res)  
366, 2. Tuokko Veikko (Joens.
res) 357,  3. Lehtiö Martti (Joens.
res) 353 
Pistooli 
H Koukkari  Jouni (Nurm.res.au) 
560, 2. Simonen Juhani (Kont.
res) 528, 3. Makkonen Heikki 
(Juuan res.) 527, 
4. Penttinen Heikki (Kont.res.) 
521, 5. Kuvaja Pekka (Nurm.
res.au ) 465 
H50  
1. Ratilainen Pekka (Kont.
res) 362,  2. Asikainen 

Jäsenmäärä kasvoi
Reserviläisliiton jäsenmäärä 
kasvoi viime vuonna vajaat 
kaksi prosenttia. Kyseessä oli 11. 
perättäinen jäsenkasvun vuosi. 
1990-luvun puolivälissä käyt-
töön otettu avoin jäsenyyslinja 
on nostanut liiton jäsenmäärää 
viidenneksen.
Perinteiseen tapaan jäsen-
määräkehitys vaihteli suuresti 
maakunnittain. Vahvinta kasvu 
oli yllättäen väestökadosta kär-
sivässä Kainuussa, jossa jäsen-
määrä nousi yli viisi prosenttia. 
Yli neljän prosentin kasvuun 
ylsivät myös Pirkanmaa ja Poh-
jois-Pohjanmaa.
Vaikka jäsenmäärät kasvoivat 
viime vuonna valtaosassa liiton 
maakunnallisista piireistä, myös 
selvän jäsenlaskun alueita oli. 

tOiMiNtaaN VaikuttaVia 
PÄiVÄMÄÄriÄ 2007 
 
12.–15.3.   Hiihdon sotilas - SM, Kontioranta 
13.3     Talvisodan päättymisen muistokonsertti, Joensuu 
21.3.     P-KR:n vuosipäivä, Onttola 
27.4.      Kansallinen veteraanipäivä, Joensuu 
13.5.      Äitienpäiväkonsertti, Joensuu 
20.5.      Kaatuneitten muistopäivä, Joensuu 
1.-2.9.     14. D:n veteraani- ja perinnepäivät, Lieksa 
7.-9.9.    Karpalo 07, Kontioranta 
23.11.     PKarPr:n vuosipäivä, Kontioranta 
6.12.    Itsenäisyyspäivän tilaisuudet, Joensuu 
31.12.    PKarSlE:n lakkauttaminen, Joensuu

Seppo (Nurm.res.au) 352,  3. 
Kauppinen Matti  (Joens.res.
ups.) 350
H60 
1. Varis Jyrki (Jorns.res) 356, 
2. Tiilikainen Yrjö (Kont.res) 
347,  3. Komi Juha (Joens.
res) 347, 4. Savolainen Olavi 
(Joens.res.ups.) 318 
H70  
1. Koikkalainen Esko (Lip.res.
ups.) 321
Joukkuekilpailu kivääri: 

1. Lieks.res 1083 pistettä:   
(Ruokolainen  Jarmo, Oinonen 
Markku, Martikainen Jukka)                                   
2.  Joens.res  1083 pistettä,  
(Voutilainen Lasse,  Tuokko 
Vekko, Lehtiö Martti)
Joukkuekilp. Pistooli: 
1.  Kont.res  1066 pistettä 
(Ratilainen Pekka, Simonen 
Juhani, Tiilikainen Yrjö), 
2. Joens.res/res.ups.  1053 
pistettä, (Varis Jyrki, 
Kauppinen Matti, Komi Juha)

Kymenlaakson, Pohjois-Karja-
lan, Satakunnan ja Suur-Savon 
piireissä jäsenmäärät pienenivät 
viime vuoden aikana. 
Suurin yksittäinen syy laskuun 
oli heikko menetys jäsenhan-
kinnassa. Kun esim. Kainuussa 
yhdistyksiin liittyi keskimäärin 
yksi uusi jäsen per 8 vanhaa 
jäsentä, oli vastaava suhdeluku 
Kymenlaaksossa 1/23, Suur-Sa-
vossa 1/20, Satakunnassa 1/19 ja 
Pohjois-Karjalassa 1/12. Koko 
liiton osalta vastaava suhdeluku 
oli 1/11.
Reserviläisliiton kokonaisjäsen-
määrä nousi vuoden 2006 aikana 
33.938 henkeen. Jäsenmaksunsa 
maksaneiden jäsenten määrä 
kohosi samaan aikaan 31.915 
henkeen. Vuoden 1996 jälkeen 
liiton maksaneiden jäsenten 
määrä on noussut 5.312 hengellä 
eli 20 prosentilla. 
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PIIRITOIMISTO 
Toiminnanjohtaja Kari Jylhä

Jynkäntie 15, 80170 Joensuu
Puh. 050 344 9456

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

KARJALAN POJAT
ILMESTYMISAIKATAULU 2007

Lehti   Aineisto  Painoon    Ilmestyy

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
Puhelin  050 344 9456
Sähköposti: kari.jylha@telemail.fi
  toimisto@pkreservi.fi
Kotisivut:  www.pkreservi.fi

Karjalan Pojat Karjalan pojat -lehden toimituskunta
RU   Arto Juntunen, puheenjohtaja 
RES  Pauli Turunen
RES  Matti Puoskari
RU  Tarmo Nenonen
MPK ry  Carl-Erik Spåre
Päätoim.  Raine Turunen
Nettilehti Hannu Härkönen
Tmja  Kari JylhäSivunvalmistus: LiperLaser Oy, Liperi

Painotyö:  Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Aineiston jättö päätoimittajalle
viimeistään 18.5.2007

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

Sähköposti: raine.turunen@kolumbus.fi

Karjalan Pojat
           Seuraava lehti 13.6.2007

KITEEN
TEBOIL

Täyden palvelun
huoltoasema palvelee

AUTOHUOLTOPOJAT OY
Puh. Kahvio 013-222 201, Huolto 013-222 242

• KAHVIO JA MYYMÄLÄ ma-la 6-21, su 8-21
• KORJAAMO arkisin 8-18, myös lauantaisin klo 8-15

PYYMÄEN PYRÄYS KUTSUU 
19.-20.5.2007
Kutsumme sinut ja tuttavasi valtakunnalliselle Pyymäen Pyräys -polkupyöräjotokselle 
Kontiorantaan. Kuudetta kertaa järjestettävä tapahtuma noudattelee toteutukseltaan 
pääosin edeltäjiensä luonnetta. Aikaisemmat kokemukset ja osallistujien toiveet on otettu 
huomioon tapahtuman järjestelyissä ja uskommekin näin voivamme järjestää kaikkien 
aikojen jotoksen, joka sisältää reipasta ulkoilua pyöräilyn merkeissä, aiempaa enemmän 
ammuntoja ja hyvin monipuolisia tehtävärasteja.
Myös maisemat ovat uudet – lähtö tapahtuu tänä vuonna Huhmarista Höytiäisen 
länsipuolelta.

Osallistujien tulee ilmoittautua Kontiorannan varuskunnassa 19.5. klo 09.30 mennessä. 
Opastus varuskuntaan on järjestetty kantatieltä Joensuu - Kajaani. Pitkämatkalaisilla on 
mahdollisuus yöpyä kasarmimajoituksessa 18. - 19.5. välinen yö. Osallistuminen kolmihenkisin 
partioin. Tarvittaessa järjestäjät muodostavat partioita yksittäisistä ilmoittautuneista.

Perjantai 18.5.
klo 18.00 -  Majoittumismahdollisuus pitkämatkalaisille - Kontiorannan 
  varuskunta. Varaukset viimeistään 11.5. mennessä.

Lauantai 19.5. 
klo 08.00 - 09.30  Ilmoittautuminen ja joukon varustaminen - Kasarmi 3 / 
  Kontioranta
klo 10.00 - 10.45 Kurssin aloitustilaisuus - Kasarmi 3 / auditorio
klo 10.45 - 11.15 Lounas - Muonituskeskus
klo 11.30 - 12.30 Siirtyminen linja-autoilla maastoon: Kontioranta - Huhmari
klo 13.00 -  Partioiden lähtö - Tehtävärastit
klo 19.00 - 06.00 Majoittuminen marssilepoalueelle - Päivällinen - Marssilepo
klo 19.00 - 19.30 Infotilaisuus - Rajanvalvonta / P-KR:n edustaja
klo 20.30  Iltahartaus

Sunnuntai 20.5.
klo 06.30 - 07.30 Herätys ja aamupala
klo 08.00 -  Partioiden lähtö - Tehtävärastit
klo 12.00 - 14.00 Saunominen - Uimahalli - Varusteiden luovutus
klo 14.30 - 15.15 Kurssin päätöstilaisuus - Palkintojen jako - Kahvit / 
  Kasarmi 3 - auditorio
klo 15.15 -   Kotiutus 

Kurssin järjestäjä jakaa osallistujille: SA -polkupyörät, maastopuku m/91, sadeasu, lakki 
ja nahkakintaat. Lisäksi jokaiselle partiolle jaetaan marssilepoalueella kaarisaha, kirves ja 
laavukangas sekä makuupussi ja -alusta. Omaa maastopukua voi käyttää.

Ota mukaasi seuraavat henkilökohtaiset varusteet: Pieni päiväreppu, polkupyöräkypärä ja 
heijastinliivi (MPK ry jakaa tarvittaessa kypärän ja liivin niille, joilta se puuttuu), saappaat tai 
varsikengät, säänmukainen alus- ja välivaatetus, kompassi, vedenpitävä A4 - A3 -karttasuojus, 
tasku- tai otsalamppu, puukko, tulitikut, juomapullo, jakoavain ja polkupyöränpumppu. 
Varaa myös hieman rahaa sotilaskotiautoa varten ja ota maksukuitti osallistumismaksustasi sekä 
maanpuolustuskorttisi.

Jotoksen ohjelmassa mm. polkupyöräilyä, suunnistusta, pistooli- ja rynnäkkökivääriammuntaa, 
rajavalvontaa sekä SALPA-linjan historiaa. Osallistumismaksu 24 € / henkilö.
Ilmoittautuminen 5.5. mennessä www.mpkry.fi -> Pohjois-Karjala ->Pyymäen Pyräys, 
polkupyöräjotos

Majoitus- ja erityisruokavaliotarpeista on ilmoitettava viimeistään 11.5.  
Lisätietoja antavat kurssin johtaja Ahti Korhonen - 040 764 5730, ahtiko@luukku.com tai 
piiripäällikkö 040  565 5578, pohjois-karjala@mpkry.fi

TERVETULOA!

Suomen Sotaveteraaniliitto  
on Suomen sotiin 1939-1945 
osallistuneita miehiä ja naisia 
yhdistävä valtakunnallinen 
järjestö. Se toimii kotimaassa 
ja ulkomailla  Liitossa 
on 22 jäsenpiiriä ja 398 
yhdistystä. Niissä on yhteensä 
noin 50 300 varsinaista 
jäsentä ja lähes 21 000 
kannattajajäsentä. 

”Seitsemän miehen sota” 
esitetään myös ensi kesänä

Ilomantsin näyttämökerhon 
tuottama Möhkö-trilogian toinen 
osa ”Seitsemän miehen sota” esi-
tetään jälleen heinäkuussa 2007 
Möhkön Ruukilla. Edellisten 
kesien runsaiden katsojamäärien 
rohkaisemina ovat paikalliset 
toimijat yhdessä rakentaneet 
esitysten ympärille monipuoli-
sen palvelutarjonnan. Tarjolla on 

niin majoitus- ja ruokapalveluja, 
sotateemaan liittyviä näyttelyitä 
kuin opastettuja retkiäkin.
Yhteistyöverkostossa ovat mu-
kana mm. Ilomantsin Näyttä-
mökerho, Möhkön Rajakartano, 
Savottakahvila Möhkön Manta 
sekä Petkeljärven kansallis-
puiston retkeilykeskus. Aktii-
vitoimijoina ovat mukana myös 
Möhkön kyläyhdistys sekä 
monet paikkakunnan matkailu-
palveluja tarjoavat yritykset.

Veteraanijärjestöt ja Kaatuneitten Omaisten Liitto ovat perustaneet 29.11.2006 
yhteisen yhdistyksen VETERAANIVASTUU ry. Sotainvalidien Veljesliitto 
on päättänyt osallistua yhteiseen keräykseen. Pohjois-Karjalassa muutamat 
paikallisosastot ovat mukana yhteisessä keräyksessä, useimmat paikallisosastot 
keräävät itsenäisesti.
Puolustusvoimat tukevat Veteraanivastuun keräystä 1.3. - 31.5. ja Sotainvalidien 
Veljesliiton keräystä 1.8. - 30.11. 2007. Keräykseen osallistuvat reserviläiset 
voivat käyttää sotilaspukua (maastopuku m/91) keräystoiminnassa. Joukolla tulee 
olla yhtenäinen varustus.
Keräyksen tavoite on 4 miljoonaa. Kerätyt varat käytetään sotiemme veteraanien, 
miesten ja naisten, heidän puolisoidensa sekä sotaleskien elinolojen parantamiseen, 
kuten kuntoutukseen, kuntoliikunnan ja virkistystilaisuuksien järjestämiseen, 
asuinolojen parantamiseen, erilaisten apuvälineiden hankintaan ja muuhun kotona 
selviytymistä tukevaan toimintaan.
Varainhankinnan muotoja ovat varusmiesten lista- ja lipaskeräys, muiden 
tahojen lista- ja lipaskeräys, sormusten myynti, koulujen päivätyökeräys, 
merkkipäivälahjoitukset, lahjoittajakirjeet, lahjoitus internetissä ja loppuvuoden 
kampanja.
Valtakunnallinen keräyksen aloitus on Helsingissä torstaina 9. maaliskuuta. 
Televisiossa keräystä esittelevä tietoisku pyörähtää käyntiin samoihin aikoihin. 
Reserviläisten toimintapäivä 10.3. kannattaa suunnitella hyvin.
Pyydetään välttämään paikallista tiedottamista ennen Helsingissä tapahtuvaa 
keräyksen aloitusta.
Keräystapa
- 30 000 keräyslipasta ja 100 000 keräyslistaa Ilmapuolustussormuksia 
seuraavasti
- a 1000 euroa numerot 1-100
- a 500 euroa numerot 101-400
- a 250 euroa numerot 401-2000
- a 100 euroa numerot 2001-10000
Nämä ovat alkuperäisiä sormuksia, joista 1-2000 laitetaan tauluihin ja 2001-10 
000 kartonkiin.
- a 60 euroa hopeasta valmistettu uusi sormus, kartongissa.

Pohjois-Karjalassa Sotiemme Veteraanit 2007 “työrukkasina” toimivat:
Kari Jylhä puheenjohtaja        050-3449456
Jorma Reijonen keräyspäällikkö 013-311193, 0400-121466 
Itn Ari Turunen PkarPr 013-1813111
Itn Timo Poutiainen P-KR 050-5448697
Esko Inkinen P-K:n Sotaveteraanipiiri   013-226721

SOTIEMME VETERAANIT -KERÄYS 2006 tuotti Pohjois-Karjalassa 45.000 
euroa, PKarPr:n osuus oli n. 60%, P-KR:n ja reserviläisten kummankin n. 20 %, 
Yhteenvetoa ei vielä ole saatavissa (10.2.) yhden piirin tilityksen puuttuessa.
KIITOS PKarPr:n ja P-KR:n varusmiehille ja heitä keräykseen kouluttaneille ja 
“maastossa” keräystä johtaneille.
KIITOS myös aktiivisille reserviläisille, jotka vuodesta toiseen ovat yhtä 
lähtövalmiita kuin aikaisemmat sukupolvet.
Vuosi 2007 on itsenäisen Suomen 90. juhlavuosi. Haluatko Sinä olla mukana 
juhlimassa isänmaatamme ja sen veteraaneja. Tunnetko Sinä, että

KUNNIAVELKAA ON VIELÄ MAKSAMATTA

SOTIEMME 
VETERAANIT 
2007



20 28.2.2007Osoitteessa: 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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JOENSUUN TEHTAAT
Pamilonkatu 15, 80100 Joensuu
puh. (013) 416 2200, fax (013) 416 2260

K K K K

8-21 KAUPPAKATU

CITYMARKET
www.citymarket.fi 

8 -18

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

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

E R Ä - U R H E I L U

J O E N S U U

Kauppakatu 18 • Puh. (013) 227 211

Silta- ja Kauppakadun kulmassa • Puh. (013) 120 520

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

Kalevankatu 8, 80100 Joensuu

Timosen Auto Oy
Wahlforssikatu 1, 80100 Joensuu

p. 010 2394 100

www.timosenauto.fi

Timosen Auto Oy
Wahlforssikatu 1, 80100 Joensuu

p. 010 2394 100

www.timosenauto.fi

Wahlforssinkatu 1, 80100 Joensuu
p. 010 2394 100


