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14. Divisioonan 
Rukajärven suunnan 

veteraani- ja perinne-
vuotta vietetään 

 tänä vuonna
 Pohjois-karjalassa. 

Perinnevuoden 
teemana on 

”Nuoriso, luonto ja 
perinteet”. 

Perinnevuosi huipentuu 
kaikkien sukupolvien
yhteiseen juhlaviikon-

loppuun  
Lieksassa 

31.8.-2.9.2007.       
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Rajakenraali Erkki Raappa-
nan Rukamaja sijaitsee Ilo-
mantsin Parppeinvaaralla. 
Pirtin alkuperäinen sijainti-
paikka oli alakuvan kauniilla 
Tiiksankylän Narinkajärven 
pohjoisrannalla.

14.D:n 
perinnettä 
vaalivan 
Perinneyh-
distys ry:n 
puheenjoh-
taja on ken-
raalimajuri 
Paavo Kilju-
nen.

Maakuntakomppanian johtajat
harjoituksissa…
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uusi piiripäällikkö Ahti Korhonen
14. Divisioonan Rukajärven 
suunnan veteraani- 
ja perinnejuhlat 
tämän lehden teemana
14. D:n perinnevuotta vietetään tänä vuonna Pohjois-
Karjalassa. Teemana on ”Nuoriso, luonto ja perinteet”. 
Perinnevuoden tapahtumat ovat järjestelyiltään  mittavat. Sen 
ovat ottaneet paljolti kannettavakseen perinneyhdistyksen 
Lieksan alaosasto jäsenet. Perinnevuosi huipentuu kaikkien 
sukupolvien yhteiseen juhlaviikonloppuun Lieksassa 31.8.-
2.9.2007. Vastaava juhla  oli Ylä-Savossa Iisalmessa viime 
vuonna.
   14. Divisioonan perinneyhdistyksellä on kolmas virallinen 
toimintavuosi menossa. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
Lieksassa kevättalvella. Vuosikokousasioiden lisäksi käytiin 
läpi myös juhlaviikonlopun järjestelyjen edistyminen. 
Yhdistyksen hallituksen mukaan ne olivat niin hyvällä 
mallilla, että juhlat voitaisiin pitää vaikka heti. 
   14. Divisioonan perinneyhdistys ry vaalii Rukajärven 
suunnan taistelijoiden perinteitä. Perinnevuoden kohteena 
ovat kaikki sukupolvet, veteraaneista koululaisiin. Tämä 
huomioidaan mm. siten, että lieksalaisissa kouluissa pidettiin 
kirjoituskilpailu aiheina Itsenäisyytemme hinta ja Kotimaani 
muuttuvassa maailmassa. Joka koulun paras kirjoitus 
palkitaan nuorisotapahtumassa kulttuurikeskuksessa 100 euron 
stipendillä. Lieksan alaosaston valitsema kirjoitus julkaistaan 
myös Korven Kaiku-juhlalehdessä elokuussa. Kirjoituksella 
tulee olemaan näyttävyyttä, sillä lehti jaetaan Karjalaisen 
liitelehtenä 47 000 talouteen.
   Nuoret ovat kohteena perinneviikollakin 26.-
30.8.  Silloin on luvassa varusmiesten kouluvierailuja, 
sukkulaviestikilpailut, yläkoulujen sählyottelut ja yläkoulujen, 
lukion ja ammattiopiston välinen tietovisailu. Näyttävä  
tilaisuus tulee olemaan varsinkin 31.8. nuorten oma 
Nuorisotapahtuma kulttuurikeskuksessa.
   Juhlaviikonlopusta tulee näyttävä. Kainuun ja Pohjois-
Karjalan Prikaatien, Rajavartioston, maanpuolustusjärjestöjen 
ja lennoston torille pystyttämä kalustonäyttely on 
kaikenikäisiä kiinnostavaa seurattavaa. 
   Toritapahtuma avaa juhlaviikonlopun tapahtumien 
sarjan. Toritapahtuman jälkeen vihitään ja avataan kenraali 
Erkki Raappanan nimeä kantava puisto Partalanmäen 
kaupunginosassa. 
   Juhlien ohjelma ja tapahtumat esitellään tarkemmin 
lehtemme sisäsivuilla. Lehtemme teemana onkin tällä kertaa 
14. D:n Rukajärven veteraani- ja perinnepäivät. 
   Järjestelytoimikunta toivoo maakunnan reserviläis- ja 
veteraanijärjestöiltä runsasta osanottoa juhlatilaisuuksiin. 

Raine Turunen, päätoimittaja

“90 Vuotta itsenäisyyttä - taival jatkuu” Kansallisen veteraanipäivän juhlaa vietettiin myös 
Lieksassa 27.4.2007. Rehtori Asko Saarelaisen lähettämä Lieksan kaupungin seppelepartio  
seppelettään laskemassa sankarimuistomerkille. Seppeleen laskivat myös Lieksan 
rajavartioalueen ja veteraanijärjestöjen edustajat. Juhlapuheen ev.lut. kirkossa pidetyssä 
tilaisuudessa piti aluepäällikkö Sami Joutjärvi. Tilaisuuden musiikista vastasivat Lieksan 
Nuorisojouset Mária Pyykön johdolla. Juhlan järjestivät Lieksan kaupunki, seurakunnat, 
Lieksan rajavartioalue, veteraanijärjestöt ja reserviläisjärjestöt.

Everstiluutnantti Ahti 
Korhonen (53) on nimitetty 
MPK:n Pohjois-Karjalan 
Maanpuolustuspiirin 
piiripäälliköksi 1.5.2007 
alkaen. 

Korhonen jäi eläkkeelle Pohjois-
Karjalan Sotilasläänin henkilöstöosaston 
osastopäällikön tehtävästä vuonna 
2005. Hän on aikaisemmin palvellut 
Pohjois-Karjalan Prikaatissa, Karjalan 
Prikaatissa ja Savon Prikaatissa. 
   Korhonen on hyvin perehtynyt 
vapaaehtoiseen maanpuolustus-
koulutukseen aikaisempien työ-, 
luottamus- ja järjestötehtävien kautta. 
Hän on 1.9.2006 lähtien ollut MPK:
n Pohjois-Karjalan piirin johtoryhmän 
jäsen. 
   Korhonen asuu perheensä 
kanssa Kontiolahdella. Hänellä 
on luottamustehtäviä sekä omassa 
kotikunnassa että seurakunnassa. 
Hänen harrastuksiinsa kuuluvat 
järjestötoiminnan lisäksi mm. metsästys 
ja kalastus, pakinoiden kirjoittaminen 
sekä sotahistorian retket Venäjälle. Hän 
on myös intohimoinen penkkiurheilija.
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nykyisin kanavoitu Puolustusvoimien 
tuki maanpuolustuskoulutukselle. 
Reserviläisurheiluliiton jäseniä ovat 
Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja 
Maanpuolustusnaisten Liitto. Se järjestää 
sotilasluonteisia urheilu- ja liikuntatapahtumia 
jäsenjärjestöjensä jäsenille. Maanpuolustuksen 
Tuki edistää maapuolustuskykyä ja -ajattelua 
hankkimalla varoja erilaisella keräystoiminnalla 
ja minimoimalla jäsenyhdistystensä 
varainhankinnan päällekkäisyyden. Sen 
jäsenjärjestöjä ovat Reserviupseeriliitto, 
Reserviläisliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto, 
Maanpuolustuskoulutus ja Naisten Valmiusliitto.   
Maanpuolustusyhtiö on reserviläis- ja 
maanpuolustusjärjestöille palveluja tuottava 
yhtiö, jonka omistavat Reserviupseeriliitto 
ja Reserviläisliitto. Se julkaisee myös 
Reserviläinen lehteä, joka on Suomen 
Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton – Reservin 
Aliupseerien Liiton ja Maanpuolustuskiltojen 
liiton äänenkannattaja sekä Reserviläis-
urheiluliiton, Maanpuolustusnaisten 
liiton, Maanpuolustuskoulutuksen ja 
Maanpuolustuksen Tuen tiedotuslehti. Suomen 
Sotilas on riippumaton sotilasaikakausijulkaisu, 
jonka osakekannan omistaa Maanpuolustus-
kiltojen liitto. Joku on jo vuosien saatossa 
ymmärtänyt yhdistyäkin, nimittäin Suomen 
Reserviupseerien Naisten Liitto ja Reservin 
Aliupseerien Naisten Liitto ovat olleet 

Viime kuukausien julkisessa keskustelussa on 
nostettu esille rypälepommit miinojen korvaajina. 
Toisin niitäkin ollaan jo kieltämässä viimekesäisen 
Israelin Libanon-hyökkäyksen seurauksena. 
Etelä-Libanonissa on läntisten arvioiden mukaan 
1,2 miljoonaa räjähtämätöntä rypälepommin 
tytärammusta. Suomen Kuvalehden (SK 21/2007) 
haastatteleman pioneeriasiantuntijan Eero Oijalan 
mukaan Suomen metsäisissä ja pehmeäpohjaisissa 
maastoissa käytettäessä rypäleaseista huomattava 
osa jäisi räjähtämättömiksi. Etelä-Libanonin 
maaperästä n. 30 prosenttia on saastunut 
rypälepommeista. Tämä tekee alueesta 
asuinkelvottoman. Suomalainen pioneeri ei 
aseta miinaa tai miinakenttää tekemättä siitä 
karttaa tai peitepiirrosta. Näin ollen miinoite 
on aina purettavissa. Tätä ominaisuutta ei 
ole lentokoneista tai tykistöllä levitettävissä 
sirotemiinoitteissa.

Suomalainen rauhanturvaaja menehtyi 
palvelustehtävässään NATO:n ISAF-
operaatiossa Afganistanin Maimanassa. 
Perinteinen rauhanturvaamistoiminta, jossa 
operaatio aloitettiin, kun taistelutoiminta oli 
ohi ja rauhanturvaajat pitivät vihamieliset 
kansanosat erillään toisistaan, on ohi. Nykyiset 
kriisinhallintaoperaatiot alkavat jo silloin, kun 
taistelut ovat käynnissä ja rauhanturvaajat ovat 
taistelevien osapuolten keskellä. Sodan kuva on 
muuttunut. Tilanne Afganistanissa ja Irakissa on 
erittäin sekava ja alueella käydään samanaikaisesti 
sekä sisällissotaa että sotaa maahantunkeutujoiksi 
koettuja rauhanturvajoukkoja vastaan. 
Suomen valtiojohto on ilmoittanut Suomen 
pysyvän edelleen mukana kansainvälisissä 
rauhanturvaoperaatioissa. Esitän näin Karjalan 
Poikien välityksellä pohjoiskarjalaisten 
reserviläisten puolesta surunvalitteluni 
menehtyneen kersantti Petri Immosen läheisille.
Näin kesän kynnyksellä toivotan kaikille Pohjois-
Karjalan reserviläisille ja reservin upseereille 
rentouttavia hetkiä harrastusten parissa. On 

313.6.2007

akun lataamisen aika – virtaa kysytään 
taas tulevan syksyn koitoksissa. Piirimme 
alueella järjestetään monenlaista toimintaa. 
Reserviupseerin keskeisiä taitoja on maastossa 
liikkuminen ja kartanlukutaito. Karjalassa 
järjestetään kymmeniä iltarastitapahtumia. 
Ottakaa niihin osaa ja verestelkää maasto- 
ja karttataitojanne. Heinäkuussa on 
Reservipiirien perinneasemestaruuskisat 
Juuassa ja juukalaisilla on myös veteraani- ja 
maanpuolustusjuhla itsenäisyyden 90 vuotta 
–teemalla. Elokuussa on Reserviupseeriliiton 
SM-ampumamestaruuskisat Onttolassa sekä 
Mainarin melonta Outokummussa. Golfaajat 
kohtaavat Kontiolahdella. Kesän tapahtumat 
huipentuvat syyskuun alussa Lieksassa 
pidettävään Raappanan divisioonan - 14.D:
n – perinnejuhlaan. Juhlien ja tapahtumien 
järjestäminen on aikaa vievää puuhaa. Vieraile 
tapahtumissa - järjestäjät odottavat sinua!

Piirimme pienimmissä yhdistyksissä podetaan 
jatkuvaa tekijäpulaa. Työt tahtovat kasaantua 
yksille ja samoille tekijöille. Mikään ei estä 
aidon yhteistyön tekemistä veljesjärjestöjen ja 
–yhdistysten välillä. Kiteeläiset ovat tästä hyvä 
esimerkki. Ottakaa yhteyttä puolin ja toisin ja 
tehkää yhteisiä tapahtumia. Se voi alkaa vaikka 
muistomerkin siivous- ja kunnostustalkoista 
tai vaikka yhteisestä retkestä Mikkelin 
Päämajamuseoon.
Onnittelen kaikkia 4.6. ylennettyjä ja 
kunniamerkin saaneita – toimintanne 
kertausharjoituksissa sekä yhdistys-, piiri- ja 
liittotasolla on huomioitu.

Arto Juntunen
Pohjois-Karjalan Reserviupseerien puheenjohtaja

Jalkaväkimiinoista rypälepommeihin

Kadettikunta ry, Maanpuolustuskiltojen liitto 
ry, Maanpuolustusnaisten Liitto ry, Naisten 
valmiusliitto ry, Reserviläisliitto - Reservin 
Aliupseerien Liitto ry, Reserviläisurheiluliitto ry, 
Sotilaskotiliitto ry, Suomen Rauhanturvaajaliitto 
ry ja Suomen Reserviupseeriliitto ry, 
Maanpuolustusyhtiö Oy, Maanpuolustuksen 
Tuki ry, Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri 
ry, Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry, 
Pohjois-Karjalan Maanpuolustuksen tuki ry, 
Pohjois-Karjalan Kadettipiiri, Karjalan Poikien 
Kilta, Pohjois-Karjalan Maanpuolustuspiiri, 
Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta, Reserviläinen-
lehti, Suomen Sotilas-lehti, Karjalan Pojat 
lehti. Kun tarkemmin perehdytään siihen 
mitä, näiden eri yhdistysten taakse kätkeytyy, 
lähestytään toimintaa, jolle jokainen voi antaa 
oman nimensä. Ei ihme, että Reserviläisliiton 
vuosikokouksessa ainakin keskusteltiin 
Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja 
Maanpuolustuskiltojen liiton yhdistämisestä. 

Maanpuolustuskoulutus ry:n perustajajäseniä 
ovat Suomen Reserviupseeriliitto, 
Reservin Aliupseerien Liitto, Suomen 
Reserviupseerien Naisten Liitto, 
Reservin Aliupseerien Naisten Liitto, 
Maanpuolustuskiltojen Liitto, Sotilaskotiliitto 
ja Kadettikunta. Sen tarkoituksena 
on toimia maanpuolustusjärjestöjen 
koulutusorganisaationa. Sen kautta on 

perustamassa Maanpuolustusnaisten liittoa. 
Tosin samoihin aikoihin perustettiin myös uusia 
kattojärjestöjä, mm. Naisten Valmiusliitto, jonka 
jäsenjärjestöjä ovat mm.  Maanpuolustusnaisten 
liitto ja Maanpuolustuskiltojen liitto. 

Pohjois-Karjalassa maanpuolustustyötä tekevät 
yhteisöt ovat yhdistyneet Karjalan Poikien 
Killaksi. Pohjois-Karjalan Maanpuolustuksen 
Tuen  perustajia ovat Reserviupseeripiiri ja 
Reserviläispiiri. Karjalan Pojat lehteä julkaisevat 
Reserviläispiiri ja Reserviupseeripiiri ja sen 
julkaiseminen on siirtymässä Pohjois-Karjalan 
Maanpuolustuksen Tuen tehtäväksi. Kaiken 
kaikkiaan melkoinen sekamelska, josta on vaikea 
ottaa selkoa ja epäilen, että tässä minullekin 
muodostuneessa käsityksessä on virheitä ja 
puutteita. Jos pelikenttä ei ole selvä minullekaan 
niin ei se kyllä näytä olevan selvää monelle 
muullekaan. Jos ei nyt heti yhdyttäisikään niin 
toimintatapoja ja – työnjakoa tulisi varmaan 
selkeyttää. Suomi on yhdistysten luvattu maa. 
Monissa yhdistyksissä hallituspaikkoja on vaikea 
täyttää, toisaalta nähdään juuri hallituspaikkojen 
olevan yhdistymisen suurin este. ”Päällekkäisen” 
yhdistysbyrokratian pyörittämiseen ainakin 
kuluu voimavaroja. Onko se mahdollisesti pois 
itse toiminnasta?

Kari Jylhä, toiminnanjohtaja

Suomi päätyi muiden EU-maiden tavoin 
allekirjoittamaan Ottawan henkilömiinat 
kieltävän sopimuksen. Valtiojohdon taholta 
asiaa perusteltiin sillä, että Suomen maine 
kärsii ja asema kansainvälisessä yhteisössä 
hankaloituu demokraattisena, pohjoismaisena 
oikeusvaltiona, joka ajaa rauhan asiaa maailmalla 
eikä ole uhkana kenellekään, mikäli emme liity 
sopimukseen. En ole törmännyt tilanteeseen, 
jossa ko. argumentit olisivat olleet käytössä, 
kun on puhe mm.  Kiinasta, Intiasta, USA:sta tai 
Venäjästä. Nämä valtiothan eivät ole Ottawan 
sopimusta allekirjoittaneet. Taisi käydä niin, että 
huolta Suomen maineesta maailmalla kantoi 
pieni joukko, joka kyllä saa palstatilaa mediassa 
asialleen. Tämä joukko vain ei ole kiinnostunut 
oman maan puolustuksesta. 

Suomi teki virheen lähtemällä mukaan 
miinakieltosopimukseen. Nyt mietitään korvaavia 
asejärjestelmiä ja mikäli niitä hankitaan, 
kustannukset ovat pois muista puolustusvoimien 
kalustohankinnoista. Korvaavien asejärjestelmien 
hinnaksi on laskettu 200 – 600 miljoonaa euroa. 
Jalkaväkimiinat olivat, ja ovat vuoteen 2016, 
oleellinen osa maamme puolustusjärjestelmää ja 
sen torjuntakykyä. Jalkaväkimiinat ovat sopiva 
asejärjestelmä harvaanasutulle, maarajaltaan 
pitkälle maallemme, jonka puolustus 
perustuu edelleen asevelvollisuusarmeijaan ja 
alueelliseen puolustukseen. Miinat ovat myös 
erittäin kustannustehokas ase. Tämän luulisi 
painavan päätöksentekijöiden vaakakupissa. 
Käyttäähän Suomi suhteessa paljon vähemmän 
bruttokansantuotteestaan maanpuolustukseen 
kuin vaikkapa naapurimme Ruotsi. Muista 
naapureista puhumattakaan. Jalkaväkimiinojen 
pelotevaikutusta on vaikea korvata millään 
muulla, kalliimmallakaan, järjestelmällä. 
Miinojen korvaamisessa on lisäksi se ongelma, 
että toistaiseksi ei ole olemassa valmista Suomen 
peitteisiin ja maastokuvioltaan rikkonaisiin 
maastoihin soveltuvaa asejärjestelmää. 

Maanpuolustustyön monet tekijät

Talvi on taas takanapäin ja sitä myöten talviset 
harrastukset. Onneksi reserviläistoimissa 
kesälläkin tapahtuu, melkeinpä enemmän kuin 
talvella. On jotoksia, ampumakilpailuja, golfia, 
melontaa, patikointia ym. Kaikki vain innolla 
mukaan!

Hämmästyin, kun piirin palkitsemistoimi-
kunta kokoontui käsittelemään hakemuksia 
liiton mitaleista. Hakemuksia oli tullut vain 
kahdeksan kappaletta kolmelta yhdistyksel-
tä. Ottakaapas nyt yhdistyksissä esille tämä 
palkitseminen. Jokaisesta yhdistyksestä löytyy 
varmasti pitkäaikaisia toimijoita, joita ei ole 
muistettu palkita arvokkaasta reserviläistyöstä. 
Piirin mitalit ennättää vielä hyvin hakea jaetta-

vaksi Marskin Malja tilaisuudessa.

Rovaniemellä pidetyssä Reserviläisliiton 
kevätkokouksessa käsiteltiin esitys Reserviläis-
liiton, Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskil-
tojen liiton yhdistämisestä. Vilkkaan keskustelun 
tuloksena tehtiin päätös, että liiton hallitus 
selvittää asiaa. Lienee aika vaikeaa ainakin tässä 
vaiheessa toteuttaa tätä hanketta. Hyvänä asiana 
yhdistymisessä näkisin suuren maanpuolustus-
järjestön voiman. Huonona puolena yhdistymissä 
pidän sitä, että monella paikkakunnalla toimija-
määrä pienenisi, kun osasta yhdistysten johto-
tehtävissä olevista tulisi ”rivimiehiä”. Saattaisi 
käydä niin, että heillä ei saattaisi olla motivaatio-
ta toimia.

Suuri kiitos kaikille Teille, jotka teitte taas 
suuren työn Veteraanikeräyksen onnistumiseksi 
kuin myös Pohjois-Karjalan Prikaatille ja 
Pohjois-Karjalan rajavartiostolle. Kerätyillä 
varoilla voidaan tässä auttaa niitä naisia ja 
miehiä joiden tekemän suuren työn ansiosta 
voimme viettää maamme itsenäisyyden 
yhdensänkymmenvuotisjuhlaa.

Hyvää ja virkistävää kesää kaikille 
reservisiskoille ja –veljille!

Aimo Issakainen
Reserviläispiirin puheenjohtaja

Tervehdys!
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Pimeätaistelukurssi, joka pidettiin nyt 
neljäntenä vuonna peräkkäin 16.-17. 
maaliskuuta Kontiorannassa oli järjestelyiltään 
muuttanut muotoaan. Se keskittyi tänä vuonna 
pelkästään pimeäammuntoihin alkaen 
perjantaina klo 18 ja päättyen lauantaina 
aamuyöllä klo 02. Perinteinen yöllä tapahtuva 
partio- ja jäähiihto oli jätetty ohjelmasta pois. 
Hyvä niin, sillä leutojen säiden vuoksi oli 
Höytiäisen jäälle kertynyt runsaasti vettä. 

Alkuvaiheen perehdyttäminen, kuten pi-
meätoiminnan keinot sekä turvallisuus- ja 
varomääräykset tapahtuivat sisätiloissa ja 
kaikki muu käytännön toiminta ampumaradalla. 
Kurssin tavoite oli antaa reserviläisille tietoisku 
taistelukentän pimeätoimintakeinoista ja -
välineistä sekä kerrata ja kehittää henkilökohtaisia 
taitoja rynnäkkökiväärin (7.62 RK 62) ja tarkka-
ampujakiväärin (7.62 TKIV 85) käsittelyssä sekä 
niillä pimeällä ammunnassa. 
   Ammunnat suoritettiin kahdella ampumaradalla 
ja molemmilla aseilla valonvahvistimia apuna 
käyttäen sekä rynnäkkökiväärillä myös pelkän 
pimeätähtäimen varassa “tritiumin loisteessa”. 
Ampujat - 24 henkilöä - saivatkin tosissaan 
totutella toisenlaisiin olosuhteisiin ja todeta 
tauluille mentyään lajin vaikeuden. 
   Varsinainen valaisu tapahtui maalialueelle 
johtajan käskemällä tavalla - Valaisen! - ennen 
laukausta, jotta ampujat tiesivät sulkea toisen 
silmänsä ajoissa ja olivat valmiina käyttämään 
asettaan. Lyhytkin valaisu aiheuttaa nimittäin 
10-15 sekunnin hetkellisen sokeuden. Kirkkaan 
valon sokaisema näkökyky palautuu pimeässä 
tuskallisen hitaasti: 8 min 50 % - 15 min 75 % 
- 30 min 100 %. 
 Käytettävissä olivat kertakäyttöinen, muo-
vikuoreen pakattu, omalla laukaisulaitteella 
varustettu käsivalaisuraketti (43 Kävalrak Valkr 
Lv 30), jonka kantama on pystysuoraan mitattuna 
noin 300 metriä ja valaisuaika noin 30 sekuntia 
sekä valopistoolin patruuna (25 Vapist valk palh), 
joka valaisi vain noin 6-9 sekuntia. Edellä mainitut 
toiminta-arvot pitivät jokseenkin paikkansa 
erinomaisten olosuhteiden ansiosta, sillä radan 
yllä avautui puolipilvinen tähtitaivas ja tuulta ei 
ollut nimeksikään. 
  Rynnäkkökiväärissä oli käytössä Patrian 
valonvahvistin VV2000, joka on kevyt ja 
pienikokoinen kenttäkäyttöön tarkoitettu pi-
meänäkölaite, jota voidaan käyttää pimeällä 
taistelukentällä valvontaan, liikkumiseen ja 
ammuntaan. Vahvistimen näkökenttäsektori on 

PAUKETTA 
PIMEYDESSÄ

40 astetta ja käyttölämpötila - 35 astetta / + 55 
astetta. Virtalähteenä tarvitaan vain kaksi AA-
sormiparistoa. Laite voidaan kiinnittää myös 
erilliseen päähineeseen. 
   Reservin yliluutnantti Asko Korhonen Jyväskylästä 
totesi ampuvansa ensimmäistä kertaa tarkka-
ampujakiväärillä, mutta sanoi siitä huolimatta 
aseen olevan nimensä mukaisesti todella tarkka. 
Korhonen harmitteli kurssille ilmoittautuneiden 
keskisuomalaisten kaveriensa puolesta, etteivät 
he päässeet mukaan äkillisten työesteiden ja 
viheliäisen noroviruksen vaivaamina. 
 Järjestelyistä vastasivat Kontiolahden Reser-
viupseerit, Kontiolahden Reserviläiset, Joensuun 
Reserviupseerit, PKarPr ja PKarSlE. Kurssin 
johtajana toimi Juha Rytkönen ja varajohtajana 
Ahti Korhonen. 
   Ammunnan johtajana tarkka-ampujakiväärissä 
oli ylil. Jukka Päivinen PKarPr:sta apulaisinaan 
Juha Rytkönen, Harri Norismaa, Pekka Okkonen 
ja Hannu Kauppinen. Rynnäkkökiväärissä 
johtajana oli vuorostaan ltn. Riku Mölsä PKarPr:
sta apulaisinaan Kari Kajo, Ahti ja Juho 
Korhonen. 

Teksti ja kuvat: Väinö Mononen 

Seppo Hyttinen Liperistä ja edessä hengitystään tasaava Asko Korhonen Jyväskylästä valmistautuvat 
tarkka-ampujakiväärin pimeäammuntaan.

Riku esittelee…

Reserviläisliiton uutena sihteerinä on 
10.4.2007 aloittanut Paula Väisänen. 42-
vuotias Väisänen on koulutukseltaan merkantti 
ja hänellä laaja kokemus järjestöalan 
tehtävistä. Viimeksi hän on ollut Suomen 
Moottoriliitto ry:n palveluksessa. 
   Paula Väisäsen valitsi tehtävään 
Reserviläisliiton hallitus 3.3. järjestetyssä 
kokouksessaan yli sadan hakijan joukosta. 

Vapaa-aikanaan Helsingissä asuva Väisänen 
mökkeilee ja harrastaa rakentamista.  
   Reserviläisliiton sihteerin tavoittaa arkisin klo 
8-16 numerosta (09) 4056 2043 tai sähköpostilla 
osoitteesta paula.vaisanen@reservilaisliitto.
fi. Reserviläisliitto toivottaa Paula Väisäsen 
tervetulleeksi Suomen suurimman 
maanpuolustusjärjestön palvelukseen. 

Paula Väisänen aloitti Reserviläisliitossa 

Liperi
puh. 0400 279 891
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P-K:n Rauhanturvaajat ry järjestää sota- ja kulttuurihistorialli-
sen matkan Karjalan kannakselle 10.-12.8.2007. Pääsuuntina 
Viipuri - Pietari. Yöpymiset Pietarissa. Matkan hinta ryhmä-
viisumilla 290 e. Paikkoja matkalle rajoitetusti. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset kesäkuun loppuun mennessä puh. 050 
376 8151/Heikkilä Aki.

Tätä olikin jo kauan odotettu! Kontiorannan 
Esikunta- ja Huoltokomppanian 
urheilusalin puulattialla kuului 16.-17. 
helmikuuta melkoinen jytinä. Siellä ei 
tanssittu suinkaan tähtien kanssa, vaan 
kolmisenkymmentä reserviläistä pureutui 
keskenään itsepuolustuksen jaloon taitoon 
lähitaistelukurssilla. 

Karate - Krav Maga - Kungfu - Aikido... 
eivät ole sentään mitään kaukomaalaisia 
kirosanoja, vaan eräitä meillekin rantautuneita 
itsepuolustuslajeja. Valikoimaa löytyy eri 
oppisuunnista jokaiselle vartalotyypille. 
Useimman kamppailulajin taustalta 
löytyy satoja vuosia vanhan kehityskaaren 
alkupäästä hyvinkin sotaisia syitä, joiden 
pohjalta kehitettiin aikojen kuluessa erilaisia 
taistelutapoja, joissa ei käytetä lainkaan aseita. 

Kamppailulajien liikeratojen spontaanisuus ja 
nopeus saavat taatusti ottelijan maitohapoille 
alta aikayksikön. Puhumattakaan 
palautumisajasta, joka saattaa äkkinäisellä 
kestää jopa pari viikkoa. Parhaimmillaan tämä 
“itseruoskinta” kehittää koordinaatiokykyä 
ja itsekuria sekä kohottaa itsetunnon lisäksi 
huomattavasti yleiskuntoa. Ja tämähän jos mikä 
käy suomalaiselle sotilaalle ja reserviläiselle 
kuin nenä päähän. Pitää kuitenkin muistaa, 
että jos nenän alkuperäinen muoto tai sen 
sijainti sattuneesta syystä muuttuvat, on se jo 
terveydelle vaarallista. 
Kontaktivammat ovat nimittäin tyypillisiä ja 
niiden sietäminen onkin aivan toinen juttu, 

LÄHITAISTELUKURSSILLA 
KONTIORANNASSA

sillä henkilökohtainen fyysinen kipukynnys 
ja sen voittaminen vaativat huomattavasti 
pitempiaikaista paneutumista kamppailulajien 
salaisuuksiin, jotka ovat kokeneimmillekin 
niin sanotusti jo henkimaailman juttuja. 
Mystisyys kamppailulajien ympärillä kiehtoo 
monia kokeilijoita. Omasta kokemuksestani 
kuitenkin suosittelisin, että reserviläisille 
suunnatut harjoitukset vietäisiin mieluimmin 
läpi puolustuspainotteisina, koska vaaralliset 
hyökkäysvoittoiset osat kuulunevat eettisesti 
enemmänkin ammattisotilaille. 

Ohjelma oli molempina kurssipäivinä todella 
monipuolinen ja haastava - sisältäen muun 
muassa kuntopiirissä tapahtuvaa jumppaa, 
nyrkkeilyä, lyöntejä ja potkuja sekä erilaisia 
puolustus-, sidonta- ja kuljetusliikkeitä. 
Sotilaallista lähitaistelua käytiin ryhmissä 
myös kättä pitemmillä apuvälineillä, kuten 
pampuilla, pistimillä ja Kalashnikov-
harjoituskivääreillä. Kurssin komento- ja 
turvaohjeet pitivät eikä vammoja sattunut 
kenellekään. 
Kurssin asiantuntijana ja mukaansa 
tempaavana kouluttajana toimi entinen 
armeijan “kapitulantti” - luutnantti evp Timo 
Tolvanen, joka itse harrastaa kamppailua ja 
karatea.
Tolvanen totesikin kurssin päätteeksi 
olevansa myös jatkossa reserviläisten 
käytettävissä lähitaisteluopettajana. Niin että, 
Hiki-Wake vaan! 

Teksti ja kuva: Väinö Mononen 

Jussi Raerinne (vas.) iskee yläpuolisen lyönnin Kalashnikov-
harjoituskiväärillä, mutta Raimo Tillonen onnistuu 
torjumaan yrityksen.

Viekin reserviläiset ry on 
pieni, mutta vankkaa maanpuo-
lustushenkeä vaaliva yhdistys 
Lieksan kaupungin pohjoisten 
kylien alueella. Toimintansa 
ohessa yhdistys pyrkii tekemään 
virkistysretkiä  kiinnostaviin 
kohteisiin. 

Tällä kertaa retkeä suunni-
teltaessa heräsi ajatus päästä 
tutustumaan meille vieraaseen 
aselajiin, ilmavoimiin. Niinpä 
otettiin yhteys Karjalan lennos-
toon Rissalaan ja tiedusteltiin 
mahdollisuutta päästä käymään 
paikan päällä.  Komentaja 
suhtautuikin asiaamme myön-
teisesti. 

Sovitun päivän aamuna lähti 
Viekistä innostunut joukko  
Rissalaa kohti. Perillä kapteeni 
Ossi Pirinen toivotti meidät 
tervetulleiksi ja vei luokkaan, 
jossa meille esitettiin mielen-
kiintoinen luento Suomen ilma-
voimista alkaen sen  historiasta 
päätyen tämän päivän korkeaan 
teknologiaan. 

Luennon jälkeen seurasi ret-
ken odotetuin osuus. Pääsimme 

Viekin reserviläiset tutustuivat Karjalan lennostoon

Viekin reserviläiset isäntiensä seurassa Rissalassa. Takana Hornetteja pitkä rivistö.

tutustumaan itse koneisiin. 
Hornett -laivueen pilotti kertoi 
mielenkiintoisia asioita omasta 
työstään. Kysymyksiäkin sateli, 
mutta kärsivällisesti ja seik-
kaperäisesti meille vastattiin. 
Kuviakin sai ottaa muistoksi. 
Koneitten esittelyn jälkeen oli 
perinteisen kahvin ja munkin 
vuoro sotilaskodissa. Kotimatka 
kului joutuisasti kerrattaessa 
nähtyä ja kuultua. Ehkäpä siinä 
jo tuumailtiin uutta retkikoh-
detta. 

Viekin reserviläiset haluaa 
esittää kiitoksensa Karjalan len-
nostolle sen myötämielisestä 
suhtautumisesta vierailuumme. 
Tällaiset retket ovat reserviläisille 
mieliin painuvia tapahtumia. Ne 
auttavat ymmärtämään ilma-
voimien tarpeellisuuden ja sen 
tärkeän aseman puolustusvoimien 
aselajina. Kun katselee taivaalle ja 
näkee pienen pisteen siellä teke-
vän kuvioitaan, tietää, että näitä 
kuvioita ei tehdä huvin vuoksi, 
ja että niitä tekevät koneet ovat 
varmoissa ja osaavissa käsissä.
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14. Divisioonan 
perinne-
yhdistyksellä 
kolmas 
toimintavuosi
14. Divisioonan perinneyh-
distyksen toinen virallinen 
toimintavuosi 2006 osoittaa, 
että yhdistyksen toiminta on 
lähtenyt ripeästi liikkeelle. Se 
on ollut aktiivista veteraanien 
ja nuorison suuntaan. 
   Vuosi sitten syyskuun alussa 
Iisalmessa järjestetyn  veteraani- 
ja perinnepäiväviikonlopun 
teemana oli ”Nuoriso ja perin-
teet”. Tänä vuonna Lieksassa 
31.8-2.9. järjestettävän perin-
neviikonlopun teemana on ”Nuo-
riso, luonto ja perinteet”.

Perinneyhdistyksen 
vuosikokous
14. Divisioonan perinneyhdistys 
piti vuosikokouksensa  Lieksassa 
16.3. 2007. Yhdistyksen jäsen-
määrän todettiin kasvaneen 
217:sta 375:een ja taloudenkin 
kehittyneen myönteisesti. 
   Perinneyhdistystä johtaa puheen-
johtaja ja hallitus. Hallitukseen 
kuuluivat v. 2006 pj. Paavo 
Kiljunen Espoo, varapj. Jukka 
Valkeajärvi Hamina, siht. Timo 
Karppinen Kajaani, jäseninä 
Vesa Tynkkynen Kajaani, Pekka 
Räihä Kajaani, Markku Mus-
tonen Kajaani, Juha Huttunen 
Iisalmi, Matti Komulainen 
Lieksa, Pertti Koivisto Kuhmo, 
Heikki Pitäjämäki Kuhmo sekä 
rahastonhoitaja Rauli  Johansson 
Kajaani. Kaikki valittiin uudelleen 
vuodelle 2007.
 Hallituksen alaisuudessa toimii 
kolme toimikuntaa: perinne-
toimikunta, viestintätoimikunta ja 
taloustoimikunta. Uutena jäsenenä 
viestintätoi-mikuntaan valittiin 
Hannu Härkönen Lieksasta.

Eduskunta on hyväksynyt 
viime keväästä asti valmistellun 
lain vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta. 
Äänestystulos oli 145 puolesta ja 
30 vastaan. 24 kansanedustajaa 
oli poissa äänestyksestä.
Uusi laki tekee Maanpuo-
lustuskoulutus ry:stä 
julkisoikeudellisen yhteisön. 
Lakisääteisen toimintapohjan 

Pohjois-Karjalan Soti-
lasläänin Esikunta viet-
ti historiansa viimeistä 
vuosipäiväänsä Kiteellä.          
Sotilasläänin komentaja 
eversti Seppo Pesonen sa-
noi juhlapuheessaan, että 
meneillään on puolustus-
voimain sodan jälkeisen 
ajan suurin rakennemuu-
tos.

- Pääosa uudistuksista tulee 
voimaan vuoden 2008 alus-
sa ja ne koskettavat laajim-
min maavoimia. Johtamis- ja 
hallintorakenne uudistetaan, 
joukko-osastoja vähennetään, 
varikko- ja varastointijärjes-
telmää supistetaan ja omaa 
toimintaa tehostetaan. Näillä 
toimenpiteillä puolustusvoi-
main toiminta sopeutetaan 
vastaamaan turvallisuusympä-
ristön muutoksia ja sodan ajan 
joukkomäärien pienentymistä, 
suunnataan henkilöstöä tule-
vaisuuden kannalta tärkeisiin 
kehittämisalan tehtäviin, te-
hostetaan puolustusvoimien 
koulutuskapasiteetin käyttöä 
ja pyritään hallitsemaan toi-
mintamenojen kasvupaineita 
sanoi Pesonen.

Eversti Pesonen jatkoi, että 
puolustusvoimain uudessa 
johtamis- ja hallintojärjestel-
mässä huolehditaan yhteyden-
pidosta reserviin ja muuhun 
yhteiskuntaan. Kun nykyiset 
12 sotilaslääniä lakkautetaan 
vuoden 2007 lopulla, on uu-
dessa organisaatiossa vastaa-
via yhteyspisteitä maassa 21 
kappaletta, joista valtaosa on 
uutena organisaationa perus-
tettavia aluetoimistoja. Täällä 
Pohjois-Karjalassa aluetoimis-
to sijoitetaan Pohjois-Karjalan 
Prikaatin yhteyteen. Prikaati 

Puolustusmäärärahat 
laskevat kuluvana vuonna 
noin 50 miljoonaa euroa. 
Reserviläisliiton puheenjohtaja 
Matti Niemi katsoo tämän 
romuttavan koko  maan 
puolustamisen periaatteen. 
Hän vetoaa tuoreisiin 
kansanedustajiin 
puolustusbudjetin nostamiseksi. 

Reserviläinen-lehden kansan-
edustajaehdokkaille tekemässä 
vaalikyselyssä tähän näyttääkin 
olevan valmiutta. Valtion 
vuoden 2007 talousarviossa 

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta hyväksyttiin
myötä MPK voi kouluttaa 
myös Puolustusvoimien SA-
yksiköitä. Käytännössä MPK:
lle lankeaa jatkossa osaksi 
maakuntajoukkoon kuuluvien 
sodan ajan yksiköiden 
koulutusvastuu. 
Reserviläisliitto ja valtaosa 
muista ns. perinteisistä 
maanpuolustusjärjestöistä 
olivat tyytymättömiä sekä lain 

valmisteluprosessiin että 
hallituksen eduskunnalle 
jättämään lakiesitykseen. 
Närää herätti se, että 
järjestöjä ei huolittu mukaan 
lakia valmistelleeseen, 
Puolustusministeriön 
työryhmään. Perinteisten 
maanpuolustusjärjestöjen 
esittämiä näkökantoja ei 
myöskään riittävästi otettu 

huomioon lakivalmistelussa.
Eduskunnan 
puolustusvaliokunta teki 
hallituksen lakiesitykseen 
suuria muutoksia. Näistä 
merkittävä osa perustui 
Reserviläisliiton, Suomen 
Reserviupseeriliiton ja 
muiden ns. perinteisten 
maanpuolustusjärjestöjen 
esittämiin epäkohtiin 

lain osalta. Järjestöt ja 
niiden aktiivijäsenet olivat 
asiassa aktiivisia sekä 
Puolustusvaliokunnan että 
yksittäisten kansanedustajien 
suuntaan.

RES/JR 

Puolustusmenot nostettava Ruotsin tasolle
puolustusmäärärahat laskevat 
48,8 miljardia euroa. Samalla 
laskee myös puolustusmenojen 
osuus bruttokansantuotteesta 1,3 
prosenttiin.  
- Suomessa paheksutaan usein 
Ruotsia, jonka väitetään ajavan 
puolustustaan alas. Monet 
katsovat Ruotsin nojaavan 
Suomen vahvaan puolustukseen. 
Todellisuudessa Ruotsi 
käyttää puolustusmenoihin 
noin 1,9 prosenttia  
bruttokansantuotteestaan kun 
Suomen osuus on vain 1,3 
prosenttia. Voikin hyvin kysyä, 

kumpi valtio onkaan ajamassa 
alas puolustustaan? 
   Harjavallassa puhuneen 
Matti Niemen mukaan nykyiset 
puolustusmäärärahat eivät 
mahdollista lähivuosina 
edessä olevaa suuren reservin 
kaluston uusimista. Tämän 
johdosta reservin määrä laskee 
voimakkaasti eikä joukkoja enää 
riitä koko maan puolustamiseen. 
   - Puolustusvoimien tehtävät 
ja niiden hoitamiseen annetut 
resurssit loittonevat jatkuvasti 
kauemmas toisistaan. SA 
-joukkojen määrän romah-

tamisen myötä koko maan 
puolustamisen periaate voidaan 
lähivuosina unohtaa. Se on 
jatkossa korulause, jolla ei ole 
vastinetta elävässä elämässä. 
   Puheenjohtaja Matti Niemi 
muistutti Harvavallan Reser-
viläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa 
Reserviläinen-lehden 
tekemästä vaalikyselystä, jossa 
enemmistö porvaripuolueiden 
kansanedustajaehdokkaista 
kannatti puolustusmenojen 
lisäämistä. Hän kehotti heitä 
ottamaan mallia Ruotsista, 
jossa puolustuksen käytetään 

1,9 prosenttia bruttokansan-
tuotteesta. 
   - Uskottavaa puolustusta ei 
voida rakentaa lennokkailla 
juhlapuheilla, hallituksen 
puolustus- ja turvallisuus-
poliittisiin selontekoon 
kirjatuilla, periaatteellisilla 
rahoituskehyksillä taikka 
NATO -optiolla. Uskottava ja 
itsenäinen puolustuskyky hoituu 
vain ja ainoastaan riittävän 
suurilla puolustusmäärärahoilla. 
Tavoitteeksi määrärahoille 
voisimme asettaa vaikkapa 
läntisen naapurimaamme tason.  

Eversti Seppo Pesonen Kiteellä:

Meneillään on 
puolustusvoimien
suurin rakennemuutos

saa lisäresursseja ja se hoitaa 
tulevaisuudessa pääosan soti-
lasläänin nykyisistä tehtävistä. 
Sotilasläänin materiaalitoimin-
not siirtyvät Kuopion Varikon 
alaisuuteen. 

Suomen puolustuksen 
perusta on aina 
suomalainen

- Pohjois-Karjalan Prikaatilla 
on tulevaisuudessa kaksijakoi-
nen tehtävä. Se on merkittävä 
jalkaväen keskus kuten tälläkin 
hetkellä ja tulevan vuoden 
alusta myös merkittävä alueel-
linen johtoporras. Veteraanien 
perintöä vaalitaan tässä ajassa. 
Puolustuksen painopisteet 
ovat selkeät. Ensin tulee oman 
maan puolustaminen, sitten 
tuki muulle yhteiskunnalle ja 
kolmanneksi kansainväliset 
tehtävät. Meidän suomalais-
ten on muistettava aina, että 
Suomea puolustavat lähinnä 
suomalaiset itse riippumatta 
siitä, olemmeko sotilaallisesti 
liittoutumattomia tai soti-
laallisesti liittoutuneita, mikä 
mahdollisuus meillä toki on. 
Suomen puolustuksen perusta 
on aina suomalainen. Yleinen 
asevelvollisuus on puolustuk-
semme toinen kulmakivi. Kol-
mas puolustuksen peruspilari 
on sotamateriaali  sanoi eversti 
Seppo Pesonen.

   Sotilasläänimme lopettami-
seen, uuden aluetoimiston pe-
rustamiseen, maakuntayksikön 
luomiseen ja perinteidemme 
tallentamiseen liittyvät asiat 
ovat työllistäneet sotilasläänin 
esikuntaa edellisenä ja tänä 
vuonna muiden normaaliteh-
tävien lisäksi. Eversti Pesonen 
esitti omalle henkilöstölle ja 
piiripäällikkö Carl-Erik Spå-
relle lämpimät kiitokset.

Kiteen kaupungin 
tervehdyksen juhlassa 
esitti kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja 
Jukka Kankkunen. 
Musiikkia esittivät 
Karjalan Sotilassoit-
tokunta musiikkima-
juri Raimo Maarasen 
johdolla,  taiteilija Ari 
Klem ja Steel-yhtye 
Tuulikki Ikosen joh-
dolla.  Vuoden Soti-
lassoittajan palkinto 
ojennettiin vääpeli 
Vesa Tuoviselle Kar-
jalan Sotilassoittokun-
nasta. 

Olavi Lautamäki

Kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen, eversti Seppo Pesonen, 
Kiteen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Kankkunen
ja Juhani Soila sotilasläänin viimeisen vuosipäivän tilaisuudessa 
Kiteellä.

Vääpeli Vesa Tuovinen (vas.) nimi-
tettiin Vuoden sotilassoittajaksi. 
Onnittelijoina P-K:n Sotilasläänin 
komentaja  eversti Seppo Pesonen 
ja Karjalan Sotilassoittokunnan 
johtaja musiikkimajuri Raimo 
Maaranen.

P-Karjalan SLE:n viimeinen vuosijuhla. Karjalan Sotilassoitto-
kunta soittaa avausmarssin mus.maj. Raimo Maarasen johdolla. 
Salintäyteinen yleisö kuuntelee. Kuva Reijo Kohonen.
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Viime vuonna Reserviupseeri-
liiton 75. juhlatapahtumana käyn-
nistyneet kenttäkelpoisuustestit 
jatkuvat tänä vuonna molempien 
liittojen yhtenä merkittävänä 
tapahtumana. Itse testaus ei tieten-
kään ole pääasia vaan yksi keino 
saada jäsenistö kiinnittämään 
huomionsa liikuntaan. Testauk-
sella voidaan osoittaa jäsentemme 
liikuntaharrastuksen laajuus ja 
jokainen voi itseään testaamalla 
seurata kuntonsa kehittymistä. 
Oleellista on myös testeihin 
valmistautuminen eli itse liikun-

Uuden hallituksen on pikaisesti tehtävä 
päätöksiä uskottavan yleisen asevelvollisuuden 
varmistamiseksi. Uskottava yleinen 
asevelvollisuus ei tarkoita vain laajasti 
toteutuvaa varusmiespalvelusta, vaan ennen 
kaikkea tasokasta ja koko reservin ajan 
kestävää harjoittelua. Kaksi lähestulkoon 
kertausharjoituksetonta vuotta jääköön 
mustana muistona, jota meidän ei enää 
koskaan tarvitse kokea. Vuoden 2008 
puolustusbudjetin valmistelussa on 
ehdottomasti lunastettava lupaukset palauttaa 
kertausharjoituksiin varatut määrärahat 
tasolle, joka mahdollistaa vuosittain vähintään 
25.000 sotilaan harjoittamisen, vaati Suomen 
Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Tapio 
Peltomäki liittovaltuuston kokouksessa 
Helsingissä. 
   Uuden sinivihreän hallituksen ohjelma 
on julkistettu. Odotuksista huolimatta 
hallituksen ohjelmasta ei löytynyt uusia 
avauksia tai linjauksia turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan. Toisaalta hyvillään 
ja toisaalta hieman pettymystä tuntien voi 
tekstistä sanoa, että ”valtakunnassa kaikki 
hyvin”, Peltomäki totesi. 
Hallitusohjelma sisältää lupauksen 
turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta 
selonteosta, joka on jo ollutkin hyvän 
aikaa valmisteilla puolustusministeriössä. 
Selonteossa, joka tullee eduskuntaan 
vuoden 2008 aikana, tullaan edeltäjiensä 
tavoin määrittelemään puolustusvoimien 
kehittämislinjat ja voimavarat pitkällä 
aikavälillä. 

Juuan Reserviläiset ry:n vara-
puheenjohtaja Hannu Martikai-
nen valittiin Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiirin Vuoden 2006 
Reserviläiseksi. 

Tämä arvostettu nimitys on 
annettu ensi kerran sotainvalidi 
Aarne Korhoselle (1917-2002) 
Polvijärven Reservinaliup-
seereista. Hänet valittiin re-
serviläispiirin Vuoden 2001 
Reserviläiseksi. Aarne Kor-
honen menetti toisen kätensä 
talvisodan ankarissa taisteluissa, 
mutta toimi mm. yhdistyksensä 
puheenjohtajana.

Korhosen jälkeen nimetyt 
Vuoden Reserviläiset ovat 
Jarmo Tolvanen, Juuan Re-
serviläiset ry, Juho Pehkonen, 
Lieksan Reserviläiset ry, Pauli 
Turunen, Tohmajärvi-Värtsilän 
Reserviläiset ry ja Lauri Tans-
kanen, Polvijärven Reservina-
liupseerit ry. 

Hannu Martikaisen vuodeksi 
haltuunsa saamaansa kier-
topalkintoon on kaiverrettu 
kaikkien nimityksen saaneiden 
nimi. Lisäksi Martikainen sai 
omakseen pienemmän pokaalin 
sekä kunniakirjan, jossa lukee: 
Tunnustuksena esimerkillisestä 
toiminnasta oman yhdistyksen, 
reserviläispiirin sekä koko va-

Hannu Martikaisesta 
piirin Reserviläinen

paaehtoisen maanpuolustustyön 
hyväksi. 

Merkittävää on, että kaikki 
Vuoden Reserviläiset ovat toi-
mineet aktiivisesti myös sotain-
validi-veteraanityössä. Hannu 
Martikaisen maanpuolustustyö 
on verenperintöä. Hänen edes-
mennyt isänsä menetti toisen 
jalkansa jatkosodassa.

Martikainen on toiminut mm. 
Juuan Reserviläiset ry:n puheen-
johtajana vuosina 2000-2002 
sekä Pielisen / Yläkarjalan 
Paikallisosaston päällikkönä 
vuodesta 2004 lähtien. Hän on 
osallistunut lukuisiin vapaaeh-
toisiin kertausharjoituksiin (yli 
200 vrk) ja toiminut useiden 
maanpuolustuskurssien koulut-
tajana ja johtajana.

Sotilasarvoltaan Hannu Mar-
tikainen on alikersantti. Hän 
vastaanotti upean Vuoden Re-
serviläisen pokaalin Valtimolla 
3.5.2007 pidetyssä piirihalli-
tuksen kokouksessa. Huomi-
onosoituksen Martikaiselle 
luovuttivat Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiirin puheenjohtaja 
Aimo Issakainen ja toiminnan-
johtaja Kari Jylhä.

Jarmo A. Tolvanen

Reserviläispiirin puheenjohtaja Aimo Issakainen ja toiminnan-
johtaja Kari Jylhä onnittelevat vuoden 2006 Reserviläistä.

Kenttä-
kelpoisuus-
testit 2007

Pohjois-Karjalan Reservipiirien testitapahtumat:
Aika Paikka Aihe  Toteuttaa
30.9.2007 P-K:n Prikaati Ammuntapäivä   MPK ry 
  1.9.2007 P-K:n Prikaati Lihaskuntotestipäivä MPK ry Joensuun paikallisosasto
29.9.2007 P-K:n Prikaati Cooperi ja suunnistus
22.9.2007 Liperi Paloaukean patikka Liperin yhdistykset
kesä 2007 Pohjois-Karjala Suunnistus  Seurat

nan suorittaminen, harjoittelu. 
Tyhmintä lienee lähteä pelkkään 
testiin valmistautumatta siihen 
lainkaan.

Testit toteutetaan tänä vuonna 
viimevuotisia menettelytapoja 
noudattaen. Liittojen kohtuullisen 
tarkan lihaskuntotestausta ja juok-
sutestiä koskevan ohjeistuksen 
johdosta näitä yksinkertaisia tes-
tejä suoritetaan vain Maanpuolus-
tuskoulutuksen kursseilla. Samoin 
testeihin kuuluvat ammunnat 
on mahdollista suorittaa vain 
MPK:n kurssilla. Suunnistuksen 
voi jokainen suorittaa omalla 
alueellaan järjestettävässä suun-
nistustapahtumassa. Marssita-
pahtuman voi jokainen yhdistys 
järjestää helposti myös itse. Piirin 
marssitapahtumana on syksyn 
Paloaukean Patikka. Marssin voi 
vuorittaa myös osallistumalla 
johonkin massaliikuntatapahtu-
maan esim. Finlandiahiihtoon tai 

Pogostan hiihtoon tai vastaavaan 
tapahtumaan. Koska kaikkien ei 
ole mahdollista osallistua esim. 
ammuntapäivään tulee muistaa 
prosenttiammunnat ja pyrkiä 
yhdistyksissä järjestämään pro-
senttiammuntatilaisuuksia am-
pumataidon ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi.

MPK:n kursseilla ja piirien 
tapahtumissa järjestäjä kirjaa 
suoritukset. Muut suoritukset tulee 
kirjata yhdistyksissä ja ilmoittaa 
edelleen kootusti toiminnanjoh-
tajalle. Suoritusten kirjaaminen 
lienee ongelmallista. Liikumme 
todennäköisesti huomattavasti 
enemmän kuin esim. yhdistysten 
ja piirien liikunnan vuosira-
portit osoittavat. Innostakoon 
Reserviupseeripiirin saavuttama 
toinen sija Reserviupseeriliiton 
kuntokilpailussa kirjaamaan 
liikuntasuoritukset aikaisempaa 
tarkemmin. 

 

TESTIT

KUNTOTESTI

Kestävyystesti:  12 min Cooper (tai 
polkupyöräergometri)
Lihaskuntotesti:  

- etunojapunnerrus (krt/60 s)
- istumaan nousu (krt/60 s)
- molemman käden puristusvoima (kg)
- toistokyykistys (krt/60 s)

AMMUNTA

Rynnäkkökivääriammunnat
Rk n:o 2

- ampumaetäisyys   150 m
- ampumataulu   03
- laukausten määrä (5)+10=15 ls

Rk n:o 7 (ResUL:n RA7)
- ampumaetäisyys   150 m
- ampumataulu   03
- laukausten määrä (3)+6+6+6=21 ls

Sotilaspistooliammunnat
Pist n:o 2

- ampumaetäisyys   25 m
- ampumataulu   04
- laukausten määrä (5)+2x10=25 ls

Pist n:o 7
- ampumaetäisyys   25 m
- ampumataulu   04
- laukausten määrä 2x (2+2+2+2+2)=20 ls

SUUNNISTUS

Noin 5 km:n helppo suunnistusrata. Karttana 1:5000 
– 1:25 000, aikaa 1.5 h päivällä / 2 h pimeällä.

MARSSI

Vaihtoehtoina joko 25 km jalkamarssi, 30 km 
hiihtomarssi tai 80 polkupyörämarssi. Varustuksena 
kevyt sotilasvarustus, aikaa 6 h.
Aiheesta löytyy tietoa myös osoitteesta www.mil.
fi/liikunta !

RUL:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki:

Kertausharjoituksia pakko 
lisätä vuonna 2008

Peltomäen mielestä hallitusohjelma sinänsä 
ansaitsee kiitoksen selkeäsanaisuudesta 
sotilasasioissa. Hallitusohjelmassa 
luvataan ylläpitää ja kehittää kansallista 
puolustusta ja uskottavaa suorituskykyä, 
osallistua täysipainoisesti EU:n yhteiseen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan 
ja kriisinhallintayhteistyöhön, kehittää 
rauhankumppanuutta Naton kanssa sekä 
säilyttää mahdollisuus hakea Naton 
jäsenyyttä. RUL pitää erityisen tärkeänä, 
että ohjelmassa todetaan yksiselitteisesti 
Suomen puolustusratkaisun nojaavan 
jatkossakin koko maan puolustamiseen, 
yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen 
puolustukseen. 
- Nyt on ratkaisevaa, että puolustusbudjetti 
saadaan nostetuksi tasolle, joka mahdollistaa 
uskottavan puolustuksen ylläpitämisen ja 
kehittämisen. Hallitusohjelmassa luvattu 
40 miljoonan euron korotus nykyiseen 
puolustusbudjettiin on viime vuosien rajujen 
leikkausten jälkeen varsin pieni. Uskottava 
yleinen asevelvollisuus ei tarkoita vain 
laajasti toteutuvaa varusmiespalvelusta, vaan 
ennen kaikkea tasokasta ja koko reservin ajan 
kestävää harjoittelua. Kaksi lähestulkoon 
kertausharjoituksetonta vuotta jääköön 
mustana muistona, jota meidän ei enää koskaan 
tarvitse kokea. Vuoden 2008 puolustusbudjetin 
valmistelussa on ehdottomasti lunastettava 
lupaukset palauttaa kertausharjoituksiin 
varatut määrärahat tasolle, joka mahdollistaa 
vuosittain vähintään 25.000 sotilaan 
harjoittamisen, Peltomäki vaati.
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Lieksan kirjasto vastaanotti 
kokoelmiinsa arvokkaan talvi- 
ja jatkosodan historiasta kerto-
van filmisarjan, mikä perustuu 
n. 70 vuotta sitten kuvattuun 
materiaaliin. 

“Taistelumme kuvat - Suomen 
sodat 1939-1945” - dokumentin 
luovutuksen  puuhamiehinä oli-
vat lieksalaiset reserviläisjärjes-
töt ja Maanpuolustusyhtiö.

Kirjaston saama lahjoitus on 
rahallisesti arvokas, sillä  doku-
menttisarja luovutettiin täysin 
lisenssioikeuksin.

Puolustusministeriön ja pää-
esikunnan hallinnoimaan sota-
ajan filmiaineistoon perustuvan 
21-osaisen sarjan on tuottanut 
Suomen Reserviupseeriliiton 
ja Reserviläisliiton yhdessä 
omistama Maanpuolustusyhtiö. 
Sarjaan on koottu sen ajan fil-
mimateriaalia omissa osissaan: 
mm. talvisodan 105 päivää, 
jatkosota sekä Lapin sota. Omat 
jaksonsa ovat saaneet myös 

Suomen suurin 
kuntokoulu kannustaa
Puolustusvoimat kannustaa 
tänä vuonna yli 60000 kaveria 
kuntoon. Varusmiesten, 
reserviläisten ja palkatun 
henkilöstön tavoitteena on 
liikkua päivittäin yli 10000 
askeleen kävelyä vastaava 
määrä. Merkittävästi 
ylipainoisia tuetaan terveys-, 
kunto- ja ravinto-ohjeilla. 

Pekka Linnavirrasta 
Reserviläisliiton 
kunniapuheenjohtaja
Reserviläisliitto sai Rova-
niemellä uuden kunniapu-
heenjohtajan  kun vuosikokous 
nimesi pankinjohtaja Pekka 
Linnavirran Lahdesta liiton 
kunniapuheenjohtajaksi. KOP:
n johtokunnan jäsenyyteen 
huipentuneen pankkiuran 
aikanaan tehnyt Pekka Linna-

Vuoden 2006 Tiedottaja Hannu Härkönen, Lieksa.

K U V A S A T O A

Väinö Mononen sai vastaanottaa  reserviläispiirien pöy-
tästandaarit tunnustuksena pitkäaikaisesta toiminnasta 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi.

Vuoden 2006 P-Karjalan reserviläiseksi on valittu  Hannu 
Martikainen, Juuka. Valinnasta  tarkemmin edellisellä 
sivulla.

Vuoden 2006 Reserviupseeripiirin malliyhdistys on Joen-
suun Reserviupseerit ry.

Vuoden 2006 Reservinaliupseeripiirin malliyhdistys on 
Liperin Reserviläiset ry.

virta toimi liiton puheen-
johtajana vuosina 1979-1983. 
Linnavirta on Reserviläisliiton 
järjestyksessä neljäs kunnia-
puheenjohtaja.
Liiton kunniajäsenistöä 
täydennettiin lisäksi 
toimitusjohtaja Jarmo 
Paasikivellä. Siuntiossa 
asuva sotilasmestari Paasikivi 
toimi Reserviläisliiton 
varapuheenjohtajana vuosina 
1996-2006. Tänä aikana 
hän vastasi mm. liiton 50-

vuotisjuhlallisuuksien 
sekä siihen liittyneiden 
erityisprojektien 
suunnittelusta. 

Vuoden Reserviläiseksi 
nimettiin filosofian maisteri 
Tero Ahtee Tampereelta. 
Sotilasmestari Ahteen 
ansioksi luettiin erityisesti 
hänen mittava toimintansa 
Pirkanmaan alueen 
maastokoulutuksen hyväksi.

Puolustusvoimat on laatinut 
ensimmäisen liikuntastrate-
giansa. Sen visiona on vuosina 
2007 - 2016 liikuttaa aktiivisesti 
ja turvallisesti vuosittain noin 
27 000 varusmiestä, noin 16 
000 palkattuun henkilökuntaan 
kuuluvaa sekä noin 25 000 
reserviläistä. Vuoden 2007 
liikuntakasvatusteemaksi on 
muotoiltu “Kannusta Kaveri 
kuntoon”.  
- Hyvä fyysinen kunto on 
kaikkien henkilöstöryhmien 
toimintakyvyn perusta. 

Hyväkuntoinen ihminen jaksaa 
tehdä työtään tehokkaammin, 
hänen elämälaatunsa on parem-
paa ja hän on muita vähemmän 
poissa työpaikalta sairauksien 
vuoksi, toteaa puolustusvoimien 
henkilöstöpäällikkö, kenraali-
luutnantti Hannu Herranen.  
- Työnantajan liikunnallinen 
imago ja laadukas työkyky-
toiminta osaltaan edistävät 
potentiaalisen henkilöstön 
rekrytointia ja sitoutumista 
puolustusvoimiin työnantajana, 
Herranen muistuttaa.

Lieksan reserviläisjärjestöiltä ja 
yrityksiltä arvokas sotien historiasta 
kertova dokumenttisarja Lieksan 
kirjastolle

jääkärit, suojeluskunnat, lotat, 
Mannerheim, Viipuri, kotirin-
tama ja urheat suomenhevoset.  
Dokumentit ovat kirjastossa 
yksityishenkilöiden, koulujen ja 
yhteisöjen lainattavissa. 

Maanpuolustusyhtiön edus-
tajan Markku Mukalan mukaan 
Maanpuolustuslehden kustan-
nusosakeyhtiö teki jo keväällä 
1985 puolustusministeriön ja 
pääesikunnan kanssa sopimuk-
sen sotien 1939 -1945 aikana 
kuvatun filmiarkistomateriaalin 
käytöstä. Vuonna 1992 kustan-
nusoikeus siirrettiin Maanpuo-
lustusyhtiölle. 

Dokumenttielokuvien teki-
jöinä ovat olleet maamme 
parhaimpiin kuuluvat voimat. 
Käsikirjoittajina mm. Sampo 
Ahto, Ilmari Hakala (Ahdon 
seuraaja Sotakorkeakoulun 
sotahistorian opettajana) vara-
amiraali Jouko Pirhonen, Anssi 
Vuorenmaa (yksi Talvisodan 
historiateoksen kirjoittajista) ja 

Kari Uusitalo. Toteuttajina ovat 
olleet Eero Sinikannel ja Erkki 
Seirto, jotka molemmat kuulu-
vat lyhytelokuvien tekijöiden 
eturiviin.

Filmit ovat kunnianosoitus 
suomalaisille miehille ja naisil-
le, jotka tekivät mahdottomalta 
näyttävästä mahdollisen; säilyt-
tivät meille itsenäisen ja vapaan 
Suomen.

Lahjoituksen vastaanottanut 
kirjastonhoitaja Lea Tserni-
Puittinen esitti kiitoksensa pai-
kallisille reserviläisjärjestöille 
ja niille useille lieksalaisille 
yrityksille, jotka ovat osallistu-
neet lahjoituksen kustannuksiin.  
Dokumenttisarjan hän totesi 
tervetulleeksi ja uskoi, että 
DVD- ja VHS-tallenteita tullaan  
lainaamaan ahkerasti niin vete-
raanien kuin nuortenkin toimes-
ta. Dokumentit ovat kirjastossa 
yhtä hyvin yksityishenkilöiden 
kuin koulujen ja yhteisöjen 
lainattavissa.

Kuvassa dokumenttifilmisarjan lahjoittaneet reserviläisjärjestöjen edustajat ja lahjoituksen vas-
taanottanut kirjastovirkailija Lea Tserni-Puittinen. Lahjoittajat oikealta lukien: Juhani Lehikoinen 
(LieResUps). Ahti Kiiskinen (ViekinRes), Hannu Härkönen (LieRes) ja Kari Kyllönen (LieRes).
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Rynnäkköjoukkojen tais-
telutekniikka rakennetulla 
alueella on täysin oma la-
jinsa. Sen saivat todeta ne 
parikymmentä reserviläis-
tä, jotka opettelivat 28.-29. 
huhtikuuta erikoisjouk-
kojen toiminnan alkeita 
Kontiorannassa Maanpuo-
lustuskoulutus ry:n järjes-
tämällä kurssilla. 

 
Aluksi prikaatin vanhan ve-

denottamon ympärillä koulu-
tettu tavallisuudesta poikkeava 
aseenkäsittely ja lajin erikoiset 
“tanssiaskeleet” tuntuivat hu-
vittavilta, mutta rakennuksen 
uumeniin siirryttäessä selvisi 
niidenkin perimmäinen tar-
koitus. Ahtaissa tiloissa liikut-
taessa muuttuvat askellus ja 
ampuminen tosiaan erilaiseksi 
jo käytännön syistä. Toiminnan 
nopeatempoisuus ja syklinen ra-
situs vaativat taistelijalta todella 
hyvää kuntoa, vahvoja hermoja 
ja nopeita refleksejä. 

Hyvä suojavarustus on myös 
tarpeen, sillä luodit, kimmok-
keet, sirpaleet, räjähdykset, 
savu, pauke ja räiske sekä kai-
kenlainen sinkoileva irtotavara 
lisäävät vahinkoalttiutta eikä 
rakennusten sortumisuhkakaan 
kenenkään oloa mitenkään 
helpota. 

Tulosten saavuttaminen tais-
telussa on vaikeaa ja riskitaso 
hyvin korkea, joten taistelu-
muoto tuottaa molemmin puolin 
runsaasti tappioita. Reservitarve 
on siten korkea verrattuna perin-
teiseen maastossa tapahtuvaan 
taisteluun, jossa puolustavan ja 
hyökkäävän osan laskennallisen 
suhdeluvun vähimmäisvaatimus 
on 1:3. Asutuskeskustaistelussa 
luku on peräti 1:6. 

Puolustajalta vaaditaan 
paljon 

Talojen rakenne ja suoja-arvo 
voivat vaihdella hyvinkin suu-
resti. Kivi- ja betonirakennukset 
voivat suojata hyvin sirpaleilta, 
mutta voivat sortua raskaiden 
ammusten tai räjähdysten vai-
kutuksesta. Puurakenteiset talot 
antavat huonomman suoja-arvon 
ja voivat vastaavasti myös palaa 
helpommin. Tulipalo onkin 
vihollisen lisäksi toinen todel-
linen riski. 

Valmistautuminen vie puo-
lustajalta paljon aikaa, koska 
asemien hidas valmistelu ja 
eri aseiden yhteen sovitettava 
ryhmitys tapahtuvat koko jou-
kon toiminta-alueella. Samalle 
tulialueelle on saatava aikai-
seksi useampia asemia, jotka on 

pyrittävä rakentamaan syvälle 
rakennukseen paljastumisen 
ehkäisemiseksi. Tarvittavat 
ampumatarvikkeet varastoidaan 
mahdollisiin kellaritiloihin 
sekä asemien läheisyyteen. 
Joukon suoja-asema sijoitetaan 
esimerkiksi pannuhuoneeseen 
tai vastaavaan ikkunattomaan 
tilaan. 

Siirtyminen vaihto- ja vara-
asemiin on valmisteltava myös 
huolellisesti. Samoin palotur-
vallisuus on huomioitava pois-
tamalla riskipaikoista kaikki 
ylimääräinen materiaali ja 
valmisteltava sammutustoiminta 
varaamalla siihen sopivaa kalus-
toa keskeisille paikoille. Myös 
oman joukon varauloskäynnit on 
varmistettava ja liikkumista si-
sätiloissa harjoiteltava mahdol-
lisimman paljon. Lisäksi oman 
huolensa aiheuttavat joukon 
huolto- ja viestiyhteydet, jotka 
ovat erityisen haavoittuvia. 

Rakennuksissa olevaa irtaimis-
toa kannattaa hyödyntää kaikissa 
estetöissä ja rakennettaessa vale-
laitteita. Tarvittavat ulkopuoliset 
este- ja purkutyöt tehdään myös 
rakennusten ja kulkuväylien 
osalta. Tähän käytetään joukkoa 
tukevia pioneeri- tai rakenta-
jayksiköitä. Ryhmitystä pyritään 
tukemaan miinoittamalla esteet 
ja suluttamalla kulkuväylät sekä 
rakennusten lähialueet. 

Reservijoukko on yritettä-
vä saada kohtuullisen lähelle 
sellaiseen paikkaan, josta se 
voi siirtyä suojassa ja esteet-
tömästi kulloinkin tarvittaviin 
kohteisiin. Taistelutekniikka on 
erittäin rasittava ja vaatii etenkin 
johtajilta erityistaitoja. Kurssin 
johtajana toimi ansiokkaasti 
Mika Käyhkö apunaan Pertti 
Saarelainen. 

Teksti ja kuvat: 
Väinö Mononen

Rynnäkköryhmän kärkeen kuuluva taistelijapari suorittaa rakennuksen ulkopuolisen 
pidätyksen. 

Rynnäkköryhmä on tehnyt 
tehtävänsä ja palaa var-
mistaen asemiinsa.

Varkauden reserviläisiin kuuluvat Antti Pihanurmi (oik.), 
Marko Suutari ja Harri Laitinen saivat rynnäkköryhmänsä 
täydennykseksi pohjoiskarjalaisen Satu Muranen-
Granön.

14. D:N RUKAJÄRVEN SUUNNAN VETERAANI- JA 
PERINNEVIIKONLOPUN KOHTEET LIEKSASSA
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LÄÄKÄRI KARI KOIVUNORO
Kauppakatu 26 A, 80100 JOENSUU

AJOKORTTI-, YM. LÄÄKÄRINTODISTUKSET
Puh. (013) 228 148

Tavaratalo
Hiltunen Ky
Eno, (013) 791 310

Puolustusvoimien palkatun 
henki löstön y lennykset 
Pohjois-Karjalassa

Tasavallan presidentti on 
ylentänyt 04.06.2007

Sotilasarvoon KAPTEENI:
Hakul inen Paul i  Antero 
PKARPR

YLILUUTNANTTI:
Kontkanen Reima Jaakko 
PKARPR, Ratinen Juha Martti 
Tapani PKARPR

LUUTNANTTI:
Kolehmainen Sami Mikael 
PKARPR,  Savolainen Jari 
Antero PKARPR, Valjus Petri 
Juhani PKARPR

Reservinupseeriylennykset 
Pohjois-Karjalassa
Tasavallan presidentti on 
ylentänyt seuraavat reservin 
upseerit 04.06.2007

Sotilasarvoon: MAJURI
Broman Eero Väinö Joensuu 
PKarSl ,Karonen Pasi Tapio 
Lieksa PKarSl, Smolander Otto 
Samuli Joensuu PKarSl

KAPTEENI
Juntunen Arto Tapani Tohmajärvi 
PKarSl, Kokkonen Jouko 
Olavi Lieksa PKarSl. Sivonen 
Heikki Olavi Ilomantsi PKarSl, 
Vartiainen Markku Seppo Olavi 
Joensuu PKarSl 
YLILUUTNANTTI
Hiltunen Kauko Matti Juhani 
Ilomantsi PKarSl, Honkanen 
Sulo Olavi Kitee PKarSl, Karhu 
Aki Tapio Tohmajärvi PKarSl, 
Kokko Heikki Tenho Juhani 
Joensuu PKarSl, Kosonen Tor 
Mikael Kontiolahti PKarSl, 
Kostiander Jari Veli Olavi 
Kontiolahti PKarSl, Lindblad 
Jari Antero Joensuu PKarSl, 
Pesonen Ilppo Olavi Liperi 
PKarSl, Piitulainen Eino Pekka 
Joensuu PKarSl, Reittu Voitto 
Olavi Lieksa PKarSl, Turtiainen 
Mikko Einari Joensuu PKarSl

LUUTNANTTI
Eskelinen Jari Antero Joensuu 
PKarSl, Gröhn Aki Pekka 
Kontiolahti PKarSl, Holopainen 
Markus Juhani Joensuu PKarSl, 
Immonen Jarkko Tapio Eno 
PKarSl, Kinnunen Erkki Tapio 
Tohmajärvi PKarSl, Koho Tomi 
Petteri Joensuu PKarSl, Laitila 
Antti Kalevi Joensuu PKarSl, 
Lehikoinen Esko Olavi Lieksa 
PKarSl, Nyrönen Jaakko Samuli 
Joensuu PKarSl, Olkkonen Timo 
Tapio Eno PKarSl, Ovaskainen 
Mikko Pekka Joensuu PKarSl, 
Sälliluoma Seppo Antero Joensuu 
PKarSl, Tyynelä Eino Tapani 
Rääkkylä PKarSl, Virtanen Ville 
Santeri Joensuu PKarSl

Reservin aliupseeri- ja mie-
histöylennykset Pohjois-Kar-
jalassa

Sotilasläänin komentaja on 
ylentänyt reservin aliupsee-
ristoon ja miehistöön kuuluvat 
04.06.2007

Sotilasarvoon:
YLIVÄÄPELI
Tikka Kari Olavi Joensuu

VÄÄPELI
Halmetoja Mika Kristian Ko-
ntiolahti, Halttunen Timo Juhani 
Kitee, Poutanen Veli-Matti 
Johannes Pyhäselkä, Toivanen 
Raimo Antero Lieksa, Vainio 
Petri-Mikael Joensuu

YLIKERSANTTI
Bomström Petri Olavi Kon-

Erkki Raappana (2.6.1893 Oulujoki - 19.9.1962 Joensuu) 
oli maankuulu erä- ja rajamies sekä jatkosodan aikana 
Rukajärven suunnan komentaja. Jo nuorukaisena Raappana 
oli innokas metsämies ja koirankasvattaja. Hän liittyi vuoden 
1916 alussa Preussin jääkäripataljoona 27:ään, jossa sai 
ratsujääkärikoulutuksen. Vuoden 1918 sodassa hän taisteli 
luutnanttina Karjalan kannaksella. 
   Raappana nimitettiin Joensuun rajakomendantiksi vuonna 
1921. Hän kehitti innokkaasti talvisotavälineitä, muun muassa 
ahkion ja telttakamiinan. Sotakorkeakoulun komentajakurssin 
jälkeen hänet ylennettiin vuonna 1928 everstiluutnantiksi. 
   Ilomantsin salomailla hänestä kehittyi taitava erämies. 
Everstiksi ylennetty Raappana toimi talvisodassa 
menestyksekkäästi Ryhmä Raappanan komentajana Lieksan 
ja Kuhmon suunnalla. Jatkosodassa Raappana määrättiin 
14. divisioonan komentajaksi. Suoraan ylipäällikölle 
alistetun korpidivisioonan tehtävänä oli hyökätä Repolan 
kautta Rukajärvelle. Heinäkuun 3. päivänä vuonna 1941 
Raappana sai käskyn hyökätä. Repola vallattiin viiden päivän 
kuluttua. Seuraava tavoite oli Omelia, jonka Korpidivisioona 
valtasi 23. heinäkuuta päättyneissä mottitaisteluissa. 
Pääosa vastassa olevasta divisioonasta tuhottiin. Raappana 
oli vain 70 kilometrin päässä Muurmannin radasta, kun 
eteneminen pysäytettiin ylipäällikön käskystä. Raappana 
nimitettiin Mannerheim-ristin ritariksi ja hänet ylennettiin 
kenraalimajuriksi. 
   Vuoden 1944 kesällä Suomen armeija saavutti Ilomantsissa 
viimeisen merkittävän torjuntavoittonsa, kun Raappanan 
joukot sotkivat korpeen kaksi punadivisioonaa. 
   Talvisota oli meille kova koulu, mutta vielä kovempi se oli 
venäläisille, Raappana on todennut. 
- Kyllä ne olivat avuttomia. Jos meillä olisi ollut vähänkään 
parempi aseistus, niin toisin olisivat asiat. Mutta hyvä näinkin. 
Saamme olla tyytyväisiä tulokseen.

Kenraalimajuri
Erkki Raappana

Puolustusvoimain lippupäivän 
4.6. ylennykset maakunnassa

tiolahti, Flink Eero Juhani 
Liperi, Hassinen Hannu Tapani 
Kontiolahti, Hassinen Timo 
Matti Eno, Hiltunen Matti Tapio 
Joensuu, Hirvonen Kauko Kalevi 
Kitee, Horttanainen Jarmo Veijo 
Tapani Pyhäselkä, Kejonen 
Seppo Urho Valtimo, Kinnunen 
Tero Ilkka Tapio Pyhäselkä, 
Kukkonen Hannu Eero Juhani 
Joensuu, Linnolahti Jarno Pertti 
Joensuu, Nevalainen Heikki 
Tapani Joensuu, Oksanen Mika 
Juhani Lieksa, Pulkkinen Hannu 
Tapio Eno, Pölönen Risto Juhani 
Kontiolahti, Romppanen Juhani 
Edvard Eno, Salmela Veijo 
Juhani Pyhäselkä, Tolvanen 
Pekka Heikki Joensuu, Valtoaho 
Jukka Timo Johannes Joensuu, 
Vilokkinen Pasi Tapio Joensuu

KERSANTTI
Hirvonen Juha-Pekka Ilmari 
Kontiolahti, Ikonen Jarno 
Markus Ilomantsi, Immonen 
Pekka Tapani Tohmajärvi, 
Impivaara Pauli Emil Ilari 
Joensuu, Juntunen Janne Miika 
Tapani Nurmes, Juutinen Henri 
Johannes Valtimo, Kasslin Jarno 
Petteri Lieksa, Kuri Mikko 
Sakari Joensuu, Kärnä Karri 
Tapio Nurmes, Lappalainen 
Leo Pauli Antero Joensuu, 
Lehikoinen Jussi Tapio Joensuu, 
Louhelainen Mika Petri Joensuu, 
Lähteenmäki Jussi Kari Tapio 
Joensuu, Löppönen Jukka 
Ilmari Joensuu, Meriläinen 
Juhani Lieksa, Miettinen Tuukka 
Mikael Joensuu, Nousiainen 
Arto Juha Kalevi Joensuu, 
Partinen Marko Olavi Joensuu, 
Risunen Marko Joonas Joensuu, 
Ryhänen Kari Johannes Joensuu, 
Sandell Riitta Elina Joensuu, 
Sirviö Antti Sakari Joensuu

ALIKERSANTTI
Ainola Tero Pekka Antero 
Joensuu, Eronen Jussi Tapani 
Kontiolahti, Huittinen Janne 
Petri Joensuu, Härkönen Ari 
Tapani Joensuu, Kauppinen 
Juha Vesa Petteri Pyhäselkä, 
Leskinen Kari Tapani Joensuu, 
Naakka Jouni Mikko Juhani 
Juuka, Nevalainen Mika Pauli 
Juhani Joensuu, Nousiainen 
Harri Johannes Kontiolahti, 
Nupponen Tero-Pekka Sakari 
Pyhäselkä, Pasanen Timo Antero 
Joensuu, Puputti Paavo Juhani 
Joensuu, Salmelainen Sami 
Juhani Kontiolahti, Tahvanainen 
Teemu Risto Joensuu, Thil 
Sami Johannes Kontiolahti, 
Turunen Pentti Vesa Olavi 
Polvijärvi, Vornanen Kimmo 
Petteri Joensuu

KORPRAALI
Auvinen Mikko Juhani Joensuu, 
Heiskanen Markku Juhani Eno, 
Heiskanen Mika Johannes 
Joensuu, Holopainen Jari Tapio 
Joensuu, Holopainen Tommi 
Risto Kontiolahti, Huurreoksa 
Jouko Tapani Joensuu, Immonen 
Kari Tapio Joensuu, Kananen 
Vesa Ensio Lieksa, Kolehmainen 
Sami Antero Liperi, Kuivalainen 
Jukka Olavi Joensuu, Makkonen 
Jussi Tapani Joensuu, Malmisto 

Marko Antero Kontiolahti, 
Martikainen Hannu Tapio 
Pyhäselkä, Nevalainen Sami 
Matti Nurmes, Okkonen Lasse 
Juhani Kontiolahti, Partanen 
Rauli Juhani Joensuu, Piipponen 
Tomi Janne Santeri Kontiolahti, 
Piitulainen Aki-Matti Aleksi 
Liperi, Pitkänen Jarkko Tapani 
Pyhäselkä, Puhakka Jaakko 
Juhana Joensuu, Ronkainen 
Pauli Reima Tapani Joensuu, 
Rytteri Jouni Markus Joensuu, 
Sallanen Antti Olavi Joensuu, 
Sorjonen Teemu Antero Eno, 
Tuittu Mikko Juhani Joensuu

ANSIOMERKIT JA 
-MITALIT:

SUOMEN VALKOISEN 
RUUSUN RITARIKUNTA

Tasavallan presidentti on 4.6. 
myöntänyt:
Suomen Valkoisen Ruusun 
ritarikunnan ritarimerkki:
sotilasmestari Ilpo Pohjola 
Joensuu

RESERVIUPSEERILIITON 
ANSIOMITALIT

Suomen Reserviupseeriliiton 
hallitus on 17.3.2007 myöntä-
nyt seuraavat RUL:n mitalit:
Reserviupseeriliiton hopeinen 
ansiomitali RUL ham:
kapteeni Arto Juntunen Toh-
majärvi, yliluutnantti Pekka 
Laakkonen, yliluutnantti Ilpo 
Pitkänen Rääkkylä ja vänrikki 
Vesa Mononen Rääkkylä

Reserviupseeriliiton pronssi-
nen ansiomitali RUL pram:
vänrikki Sami Harinen Rääk-
kylä

PUOLUSTUSMINISTE-
RI JYRI HÄKÄMIES ON 
MYÖNTÄNYT 4.6.2007 RE-
SERVIUPSEERILIITON 
ANSIOMITALIT:
Reserviupseeriliiton kultainen 
ansiomitali soljen kera RUL 
am sk:
kapteeni Väinö Gröhn Rääk-
kylä

Reserviupseeriliiton kultainen 
ansiomitali RUL kam
kapteeni Tenho Ilvonen Liperi, 
kapteeni Matti Väkevä Joen-
suu

Pohjois-Karjalan Reserviup-
seeripiiri ry on 4.6. myöntänyt 
seuraavat ansiomitalit
Piirin kultainen ansiomitali 
Pkam:
Eversti Seppo Pesonen Joen-
suu

Piirin hopeinen ansiomitali 
Pham:
Eversti Ville Hyvärinen Kon-
tiolahti

Piirin pronssinen ansiomitali 
Ppram:
Sinikka Lehikoinen Joensuu, 
Marju Liimatainen Joensuu ja 
vänrikki Markus Pörsti Valti-
mo
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OHJELMA
Lauantai 1.9. 
klo 08.00  Infopiste ja juhlakanslia avataan ev.lut.  
  kirkon aulassa sekä Lieksan torilla.. 
klo 09.00-17.00  Lieksan torilla juhlanäyttelyn avaus:   
  Puolustusvoimien (KaiPr, PKarPr, KarLsto),   
  RVL:n sekä maanpuolustusjärjestöjen    
  esittelyosastot. 
  - Kainuun Sotilassoittokunnan    
  musiikkimarssiesitykset aamu- ja iltapäivällä. 
  - Avauspuhe: alaosaston pj. Juhani Ryynänen
  - Seppelepartion lähettäminen Vapaudenpuistoon   
  Jotos-muistomerkille. Narvan marssi 
  - Musiikkiesityksen jälkeen lyhyt toimintanäytös   
  klo 9.15, klo 12.00 sekä klo 15.00. 
 
klo 10.00  Kenraali Raappanan puiston vihkiminen   
  ja esittely  
klo 11.30-13.00  Ruokailu kirkon seurakuntasalissa 
klo 13.30-16.30  Opastettu retki Rukajärven tielle 
  - Käynti mm. Venäjän rajalla.    
  Sotilaskotisisarten kanttiini Änäkäisellä 
klo 17.00  Ruokailu kirkon seurakuntasalissa 
klo 18.30  Iltatapahtuma kulttuurikeskuksen 
  Brahe-salissa
  - Kuorolaulua, Lieksan Mieslaulajat
  -  Perinneyhdistyksen esittely: 
    evl. Jukka Valkeajärvi
  - Rukajärven suunnan veteraanin:
    kenrl. Ermei Kannisen puheenvuoro
  - Kuorolaulua: Lieksan Mieslaulajat
  - Kahvitarjoilu
  - Puheenvuorot: everstit Seppo Pesonen, 
  Tero Kaakinen 
  - “Muistoja Rukajärven suunnalta”:  kpt. Tauno   
  Oksanen, Rukajärven taistelumaastot tänään. 
  Mannerheim ja Raappana valokuvin 1942, 
  TK-elokuvia
  - Kaupunginjohtaja Esko Lehdon puheenvuoro
  - Tutustuminen Raappanasta kertovaan    
  valokuvanäyttelyyn Brahe-salin aulassa 
klo 20.30  Illanvietto hotelli Puustellissa 
  Tanssia ja vapaata ohjelmaa

Sunnuntai 2.9. 
klo 07.00  Juhlakanslia ja infopiste auki kirkon   
  aulassa
klo 9.30   Seppeleen lasku sankarihaudoille ja   
  muistomerkille, Karjalan Sotilassoittokunta 
klo 10.00  Jumalanpalvelus ev.lut. sekä ortodoksisessa  
  kirkossa 
klo 11.00-12.30  Ruokailu kirkon srk-salissa. 

klo 12.30  P Ä Ä J U H L A 
       (1 tunti 30 min.) 
  Liput saapuvat  lippufanfaari    
  
Tervetuloa 14. D:n Perinneyhdistyksen pj 
  kenraalimajuri Paavo Kiljunen 
Seppelepartioiden 
lähettäminen  Narvan marssi 
Karjalan jääkärien 
marssi  Karjalan Sotilassoittokunta 
Kuorolaulua Lieksan Nuorisokuoro 

Juhlapuhe
  
Musiikkiesitys Lieksan Mieslaulajat, Lieksan Sotaveteraa-  
  nien kuoro ja Nuorisokuoron yhteisesitys 
Tervehdykset  - Lieksan kaupunki 
  - Puolustusvoimat (Slkom) 
  - Rajavartiolaitos (P-KRkom) 
Palkitsemiset ja seuraavat perinnepäivät: 
  - hallitus
Päätössanat  Kainuun Prikaatin komentaja 
Karjalaisten laulu 
  Karjalan Sotilassoittokunta ja yleisö 
Liput poistuvat
Päätöskahvit               TERVETULOA! 

Tervetuloa 14. Divisioonan Rukajärven

SUUNNAN VETERAANI- JA 
PERINNEPÄIVILLE

Lieksaan 1.–2.9.2007
14. Divisioonan Rukajärven suunnan veteraani- ja perinnevuotta vietetään 

Pohjois-Karjalassa. Perinnevuoden teemana on ”Nuoriso, luonto ja perinteet”. 
Perinnevuosi huipentuu kaikkien sukupolvien, veteraaneista koululaisiin, 

yhteiseen juhlaviikonloppuun  Lieksassa 1.-2.9.2007. Viime vuonna vastaava 
juhla pidettiin Ylä-Savossa Iisalmessa.

Rukajärvi oli suomalaisten miehittämä vuosina 1941–44. Rukajärven - Ontajärven alueella käytiin 
kovia taisteluja, varsinkin 1941 ja 1943-1944. Koko sodan ajan kaukopartiotoiminta alueella oli 
vilkasta molemmin puolin rintamaa. Alueella sijaitsee Pohjois-Euroopan suurin yhtenäinen erämaa-
alue, Pieningänsalo, jonka alueella kaukopartioiden oli helppo liikkua vihollisen huomaamatta. 
Suomalaiset pitivät saavutetut asemansa Rukajärvellä sodan loppuun asti, toisin kuin muilla 
rintamalohkoilla. 
   Suomalaisten asemia olivat mm. Sukellusveneen-, Peukaloniemen- ja Kotiniemen tukikohdat, 
sekä Pallon- että Piipun tukikohdat. Rukajärven suunnan suurin taistelu käytiin Tahkokoskella 
1944.. Suurin mottitaistelu käytiin Omelian motissa. Suurimmat tykistökeskitykset koko 
rintamalohkolla venäläiset ampuivat Pallon tukikohtaan 1943 ja -44. Kuuluisa majuri Majewski 
kaatui Peukaloniemen taisteluissa. 
   Rukajärvelle lähetettiin 14. Divisioona, johon kuluivat mm. JR10(jalkaväkirykmentti 10), JR52 
sekä JR31. Rukajärven alueen (14.Div.) komentaja oli eversti E. Raappana.
Talvisota oli meille kova koulu, mutta vielä kovempi se oli venäläisille, Raappanan kerrotaan 
todenneen.

Neljästoista divisioona oli jatkosodan aikainen suomalainen sotatoimiyhtymä, joka 
muodosti pääosan Lieksan–Rukajärven suunnalla toimineista suomalais-saksalaisista 
joukoista. Divisioonaa komensi jääkärikenraalimajuri, Mannerheim-ristin ritari Erkki 
Raappana, toista maailmansotaa edeltäneen ajan Joensuun rajavartioston ja talvisodan 
Pohjois-Karjalan ryhmän komentaja, jatkosodan loppuvaiheessa myös Ilomantsissa 
torjuntavoiton saavuttaneen Ryhmä Raappanan komentaja. 
 
14. Divisioonan perinneyhdistys ry on rekisteröity 8.2.2005. Yhdistyksen kotipaikka on 
Kajaani, ja sen puheenjohtajana toimii kenraalimajuri Paavo Kiljunen. 
14. Divisioonan perinneyhdistyksen Lieksan alaosasto:
Puheenjohtaja:   Juhani Ryynänen,  
	 	 	 juhani.ryynanen@)kolumbus.fi, 
   Jokiranta 19a, 81720 Lieksa, 0400 917 176, 
Varapuheenjohtaja:		 Juho	Pehkonen,	pehkonen.juho@)pp.inet.fi,	 
Sihteeri:		 	 Matti	Komulainen,	matti.komulainen@pkky.fi. 

Sotavuosina 1941-1944 ilmestyi Rukajärven suunnan rintamalohkon korpisotilaiden luettavaksi 
suunnattu tiedotus- ja viihdelehti Korven Kaiku. Sodan kestäessä rintamalehteä julkaistiin 
1006 numeroa. - Uuden tulemisen lehti koki rauhanajan asevelilehtenä Raappanan divisioonan 
asevelijuhlilla Lieksassa vuonna 1966. Veteraani- ja perinnepäiväviikonlopuksi julkaistaan 
nytkin Korven Kaiku-juhlalehti, jota jaetaan 47000 kappaletta Karjalaisen liitelehtenä 
Pohjois-Karjalaan.

Majoituskohteita:
Hotelli Puustelli: 30 huonetta, p. 013-5115500, 
013-5115555, lieksa@puustelliravintolat.fi
Timitra camping: 45 erikokoista mökkiä, 
p. 013-521780, www.timitra.com
Lieksan Kotiseututalo, 30 henkilöä. 
p. 040-8463955, terttu.h.timonen@pp.inet.fi

Lisätietoja: Juho Pehkonen, p. 050-3571739, 
pehkonen.juho@pp.inet.fi
Juhani Ryynänen, p. 0400-917176, 
juhani.ryynanen@kolumbus.fi

Lisätietoa Rukajärvijuhlista internet-
osoitteessa: www.14dperinneyhdistys.fi
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Pohjois-Karjalan aktiivireserviläiset edustavat tällä kertaa Suomea Hollannissa

Tiedossa verta, hikeä ja 
kyyneliä sekä monenlaisia
jalkavammoja

Team MPK North Karelia suuntaa saappaansa Nijmegeniin heinäkuussa.

Vajaa kolme vuotta sitten oli 
Pohjois-Karjalan reserviläis-
joukkueella kunnia edustaa 
Suomea Virossa Erna–  sotilas-
tiedustelukilpailussa. Hyvin 
mennyt projekti sai paljon 
myönteistä julkisuutta ja 
uskoa pärjätä kovissakin koi-
toksissa maailmalla. 

Tällä kertaa neljä Itä-Suomen 
urhoa, kapteeni Harri Norismaa, 
kapteeni Jaakko Leppänen, 
yliluutnantti Juha Rytkönen 
ja vänrikki Pertti Saarelainen, 
suuntaavat matkansa kohti 
Hollantia osana Suomen Re-
serviurheiluliiton joukkuetta 
Suomen virallisena edustajana 

Hollannissa 17.-20.7.2007 jär-
jestettävään maailman suurim-
paan kansainväliseen marssita-
pahtumaan de Vierdaagse 2007, 
suomalaisittain Nijmegenin 
marssiin, osana11-miehistä 
joukkuetta. Loput joukkueen 
seitsemästä jäsenestä tulevat 
Turun suunnalta. 

Perinteikäs tapahtuma

Nijmegenin marssi on järjes-
tetty jo vuodesta 1909 alkaen. 
Vain sodat ovat keskeyttäneet 
perinteikkään tapahtuman. Nyt 
91. kerran järjestettävään ta-
pahtumaan saapuu noin 50 000 
marssijaa, joista suurin osa on 
siviilejä.

Suomi lähettää Nijmegen 2007 
marssille neljä joukkuetta, Ka-
dettikoulun-, Maasotakoulun- ja 
Ilmasotakoulun joukkueen sekä 
valioreserviläisistä koostuvan 
reserviläisurheiluliiton jouk-
kueen.

Marssiin osallistuvilla soti-
lailla on oltava oman maansa 
sotilasasu ja vähintään 10 kilon 
kantamus koko marssin ajan. 
Itse marssi koostuu neljänä pe-
rättäisenä päivänä marssittavasta 
40 km:n matkasta ja sokerina 
pohjalla on viimeisenä päivänä 
järjestettävä 5 km:n paraati Nij-
megenin keskustan läpi.

Sitoutumista harjoitteluun

Marssi on erittäin vaativa 
koitos. Pitkät päivämatkat, 
marssiminen asfalttitiellä sekä 
heinäkuun helteet edellyttävät 
marssijoilta huolellista valmis-
tautumista tapahtumaan. Itä-
Suomen joukkue, joka kantaa 
nimeä Team MPK North-Ka-
relia, aloitti yhteisharjoitukset 
maaliskuussa 2007. Joukkue on 
käynyt marssimassa 2-3 kertaa 
viikossa 10 kg:n reppu selässä. 
Suoritusten pituudet ovat vaih-

delleet 15- 30 kilometriin. Kesää 
kohti mentäessä marssittavat 
harjoitusmatkat pitenevät ja 
suorituksia tehdään myöskin 
perättäisinä päivinä. Yhteis-
harjoittelun lisäksi jokaisella 
joukkueen jäsenellä on menossa 
tietysti oma henkilökohtainen 
harjoitusohjelma.

Koska reserviurheiluliitto 
lähettää vuosittain joukkueen 
Hollantiin, jo nyt on keskusteltu 
mahdollisuudesta saada kahden 
vuoden päästä kootuksi täysin 
itäsuomalainen joukkue Nijme-
gen marssille. Tätä silmälläpitä-
en nyt mukaan lähtevä joukkue 
kirjaa tarkasti harjoitteluun ja 
varsinaiseen suoritukseen liitty-
vät kokemukset muistiin

Lisämausteita

Lisäjuonteen reissuun tuo se, 
että Nijmegenin alueella käytiin 
yksi 2. maailmansodan verisim-
mistä taisteluista. Normandian 
maihinnousu sai aikaan hy-
vänolon tunteen liittoutuneiden 
johdossa ja varsinkin jenkki-
kenraali Pattonin ja brittiken-
raali Montgomeryn keskinäinen 
taisto siitä, kummasta tulisi 
sodan todellinen sankari, aihe-
utti operaation, joka tunnettiin 
nimellä Market Garden. 

Operaation piti vapauttaa 
Hollanti ja avata liittoutuneille 
tie kohti Berliiniä. Liittoutuneet 
pudottivat 35 000 laskuvarjo-
miestä vihollisten linjojen taakse 
Arnehemiin ja Nijmegeniin, 
jonne ne jäivät loukkuun. Voi-
makkaat saksalaisjoukot löivät 
ilman huoltoa ja ilmatukea 
jääneet liittoutuneiden joukot, 
jotka joutuivat vetäytymään 
verissä päin. Kenraalit saivat 
luopua haaveistaan lopettaa sota 
pikaisesti.

Juha Rytkönen

Perinneviikon 26. – 30.8 tapahtumat 
Ma 26.8. Varusmiesten vierailut kouluilla 
päivänavauksissa. 
Ti   27.8. Alakoulujen sukkulaviestikilpailut - Keskuskenttä
Ke  28.8. Yläkoulujen sählyottelut - Rauhalan koulu
To  29.8. Yläkoulujen, Lukion ja Ammattiopiston välinen 
                tietovisailu  - Moisionkadun koulu  

14. Divisioonan Rukajärven suunnan Lieksan 
veteraani- ja perinnepäivien 
NUORISOTAPAHTUMA  31.8.07  
OHJELMA
Klo  9:00   
Lipunnosto Kulttuurikeskuksen edustalla:  - 
Nuorisopuhallinorkesteri+
 nuorisokuoro + yleisö : Lippulaulu 
Klo 9:30        
Nuorisotapahtuma,  Kulttuurikeskus
 - Alkusoitto: Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri  
 - Avaussanat: Juhani Ryynänen
 - Kuorolaulua: Lieksan Nuorisokuoro- Sininen ja valkoinen
- Lausuntaa –  Heikki Kerola 
 - Soittoa: Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri
 - Palkintojen jako: perinneyhdistyksen pj. Paavo Kiljunen,  
  avustajinaan varapuhj. Jukka Valkeajärvi ja alaos. pj. Juhani 
Ryynänen
- Kuorolaulua: Lieksan Nuorisokuoro 
- Karjalaisten laulu : Nuorisopuhallinorkesteri + yleisö
- Lupaus-elokuva
Klo 18:00 
Lupaus – elokuva toisen kerran

Lieksan alueen reserviläiset 
ampuivat Tainiovaaran urhei-
luampumakeskuksessa reservi-
läisammuntojen harjoitteluam-
munnan tiistaina 15.5.2007 klo 
16.00 alkaen .

Paikalle oli saapunut 11 inno-
kasta reserviläistä sateen uhasta 
riippumatta.

Ensiksi ammuttiin reserviläis-
kiväärillä, kolme koelaukausta 
ja sitten viisi laukausta kahdesta 
lippaasta, lippaan vaihto lauka-
usten välillä.

Tauluna käytettiin SML:n 

RESERVILÄISAMMUNTOJEN 
HARJOITTELUILLAN TULOKSET

metsotaulua jossa kympin koko 
on vain 30 mm. Harjoituksessa 
tuli korostetusti esille aseen yk-
silöllisen kohdistuksen merkitys 
pieneen maaliin ammuttaessa.

Hyviä ”kasoja” saatiin, mutta 
ei aina kympin kohdalle

Seuraavaksi vaihdettiin pis-
tooliradalle ja harjoiteltiin taas 
kolmella patruunalla, varsi-
nainen ammunta suoritettiin 
kymmenellä patruunalla.

Ammuntojen ”käskyttäjinä” 
toimivat Mauri Kärkkäinen ja 
Paavo Puumalainen.

      Tulokset:

      Sijoitus Nimi     Kivääri Pistooli Yht.
 1. Juho Kiijärvi  21 68 89
 2. Tenho Liimatta  10 65 75
 3. Paavo Puumalainen   8 55 63
 4.  Juha Härkönen  38 19 57
 5. Hannu Härkönen  12 42 54
 6. Kari Kyllönen    4 44 48
 7. Juhani Lehikoinen 11 28 39
 8. Jukka Martiskainen 23 13 36
 9. Marko Hakala  10 18 28
  Mauri Kärkkäinen   0 28 28
 10. Jaakko Ahvenainen   0   5   5

Raappanan puiston 
vihkiminen 
1.9.2007 klo 10.00 
OHJELMA

Alkusoitto:  
Kainuun Sotilassoittokunta

Avauspuheenvuoro: 
rehtori Asko Saarelainen

Vihkimispuhe:  
kenrmaj. Sami Sihvo

Puiston avaussanat: 
Lieksan sotaveteraanien pj. 
Oiva Oinonen

Taulun paljastaminen

Kirkollinen vihkiminen: 
kirkkoherra Hannu Juntunen, 
kirkkoherra Kosti Heikkinen

Virsi: 170   
Sotilassoittokunta ja yleisö

Puheenvuoro:   
Lieksan kaupungin edustaja

Loppusoitto:  
Kainuun Sotilassoittokunta
Puiston esittely:  
kapt Tauno Oksanen
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JUNKERS
POMMI-
KONEEN
SUOJA-
KORSU
ENTISÖI-
TYNÄ
ONTTO-
LASSA

Nykyisen Joensuun lentoaseman paikalla sijaitsi jatkosodan 
aikana ns. Onttolan kenttä. Se oli pommituslaivueiden pääkenttä 
Suomessa koko jatkosodan ajan. Parhaimmillaan alueelta 
toimi alun toistasataa konetta, mukana myös taisteluhävittäjiä. 
Entisöity Junkers-pommikoneen suojakorsu on tällä hetkellä 
ainoa Suomessa ja todellinen voimainponnistus Joensuun 
Ilmasillan jäseniltä. Suuren avun entisöintiin antoivat työn ja 
kaluston muodossa Pohjois-Karjalan Prikaati ja StoraEnso. 

Yhdistyksen puheenjohtajan Rauno Suhosen mukaan aloite suojakorsun 
entisöinnistä tuli kunniajäsen lääkintäneuvos Olavi Koskisen taholta. 
Koskinen itse oli toiminut Junkers -pommikoneen miehistössä.
- Juhannusviikolla 2005 työt pantiin alulle. StoraEnson moni-
toimikone ja ajokone siirsivät puuston paikalta. Sitten tulivat 
Pohjois-Karjalan Prikaatin miehet ja kalusto. Muistomerkki 
sijaitsee silloisen Ilmailulaitoksen ja yksityisen maanomistaja 
Jouko Simosen maalla. Maanomistajien myönteinen asenne mahdollisti 
entisöintityön.
- Kaikki materiaali saatiin lahjoituksena. Maita tuotiin 100 kuutiota, 
toista kilometriä  hirsiä, 1,2 km lankkua ja sama mitta rautalankaa, 
200 neliötä kattohuopaa ja  60 kiloa nauloja. Raakaan työhön varattiin 
kaksi viikkoa, mutta työ valmistui viikossa. Jäsenistömme teki vielä 
viikkojen ajan viimeistelytöitä ja tietäkin kunnostettiin paikalle 800 
metrin matkalta, Rauno Suhonen kertoi.

Ilmasilta vaalii ilmailuperinteitä
Korsun lisäksi Ilmasilta pystytti opastetaulun, nuotiopaikan ja 
puukatoksen. Paikka toimii yhdistyksen käytössä. Paikalla pääsee 
vierailemaan myös muita maanpuolustushenkisiä toimijoita.
Ilmavoimien perinnetyö jakaantuu Suhosen mukaan kahteen haaraan. 
Ensiksi on ilmavoimien Kiltaliiton alaiset joukko-osastokillat ja 
aselajikillat. Vapaampi toimintamuoto on ns. Ilmasilloilla, joita 
Suomessa on noin10.
- Ilmasiltojen tehtävänä on edistää alueensa ilmavoimien perinteitä ja 
vaalia niitä. Pohjois-Karjalassa tätä työtä tekee Joensuun Ilmasilta ry. 
Jäsenistössä on edelleen kaksi sotalentäjää. Alun perin ilmasilloissa 
toimivat henkilöt, joilla oli sotalentotausta tai olivat alan teknistä 
henkilökuntaa. Myöhemmin mukaan tulivat sodan jälkeen ilmavoimissa 
palvelleet ja siellä varusmiehinä olleet.
Viime aikoina jäseniksi on Suhosen  mukaan hakeutunut niitäkin, joilla ei 
ole ilmavoimataustaa, mutta muuten kova innostus ilmavoimien historian 
kartuttamiseen ja ylläpitämiseen. Toivotammekin heidät lämpimästi 
tervetulleiksi joukkoomme. 15 euron jäsenmaksulla saakaan harvoin 
näin korkealaatuista toimintaa ja ohjelmaa, Suhonen lupasi.

Näkyvimmät toimintamuodot
Paikallisen Ilmasillan näkyvimmät saavutukset ovat seitsemään 
muistomerkkihankkeeseen osallistuminen, joista korsuhanke on 
kaikista suurin ja näyttävin. Joensuun lentoaseman odotusaulassa on 
näkyvästi esillä Junkers -pommittajan potkurinnapavitriini ja ulkona 
muistokivi tauluineen. Enossa on kaksi muistomerkkiä, Rahkeessa 
ja Kaltimojärvellä. Viime syksynä Vainonnimen edustushuvilalle 
pystytettiin kaksi muistotaulua, joissa oltiin mukana. Niissä kerrotaan 
pommikoneiden toiminnasta Linnunlahden jääkentältä. Lentoaseman 
muistomerkille lasketaan aina Ilmavoimien vuosipäivänä muistoseppele  
6.3. Ensi vuonna Ilmavoimien perustamisesta tulee kuluneeksi 90 
vuotta. 
Syyskausi alkaa aina Ilmavoimien vainajien vuosipäivänä seppe-
leenlaskulla 7.9. Silloin kohteena on sankarihaudat tai jokin muis-
tomerkeistä.

Ensi vuonna mukana näyttelyn pystyttämisessä
Ensi vuoden suunnitelmiin kuuluun toukokuussa  Joensuun Yliopiston 
ja Pohjois-Karjalan maakuntamuseon kanssa yhdessä  rakennettavan 
näyttelyn pystytyksessä.  Se kertoo ilmavoimista keskittyen erityisesti 
kertomaan Joensuun seudun sotilasilmailusta jatkosodan aikana. 
Silloinhan Pohjois-Karjalassa oli voimakas ilmavoimakeskittymä. 
– Ehkä joku ilmavoimien ritari esitellään silloin ja ehkäpä erään Junkers 
-pommikoneenkin tarina kerrotaan. Tarkkoja päätöksiä sisällöstä ei 

Esittelyssä:

JOEN-
SUUN
ILMA-
SILTA

- Ilmasiltoja Suomessa 
  noin 10
- Joensuun Ilmasilta ry
  perustettu 1987. Menossa
  20 toimintavuosi.
- Jäseniä 70
Pitää yllä maanpuolustus-
henkeä, toimii ilmavoimien 
perinteen vaalimisen 
hyväksi. 
Joensuun ilmasillan enti-
söimä pommikoneen 
suojakorsu v. 2005 on 
ainoa laatuaan Suomessa. 
Ilmailun muistomerkkejä on 
pystytetty useita. 
Tärkeä toimintamuoto on 
myös viranomaisyhteistyö, 
yhteiset kokoukset sekä 
vierailut mm. lennostoihin. 
Viimeksi Karjalan 
Lennostoon nyt keväällä.

Rauno Suhonen pj. , Matti 
Korhonen vpj. , Kalevi 
Lohiranto siht., Onni Aalto 
rahastonh. , Timo Kaikko,  
Tapani Meriläinen, Veijo 
Wälkky ja Antero Nortela 
jäseniä. 
Kunniapuh.joht. Aulis Yli-
Puntarilla on osallistumis-
oikeus hallituksen kokouksiin.  

Jäsenillä pääsääntöisesti 
ilmavoimatausta, mutta ei ole 
jäsenyyden ehtona. “Riittää 
kun on palava innostus 
ilmavoimien historiaa 
kohtaan”, puheenjohtaja 
Suhonen toteaa.

Lyhyesti suojakorsuista ja 
JK-pommikoneista:

Suojakorsujen rakentaminen 
aloitettiin heti jatkosodan 
alettua. Niitä rakennettiin 
Onttolan kentän  länsi- ja 
eteläpuolelle.
Kentän aktiivisin lentokausi 
ajoittuu kevään 1944 
ankariin torjuntataisteluihin 
Kannaksella, Aunuksessa ja 
Ilomantsissa.
Junkers-pommikone edusti 
Suomen pommikoneiden 
parasta kalustoa. Se pystyi 
sekä vaaka että syöksy-
pommituksiin. Koneessa oli 
4 hengen miehistö; ohjaaja, 
tähystäjä, sähköttäjä ja kk-
ampuja. Mitat: koneen pituus 
14,36 m, siipien kärkiväli 
20,08 m, korkeus 5,07 m. 
Lentomatka 2600 km, suurin 
nopeus 465 km/h.

vielä ole, mutta näyttely pidetään, Suhonen lupasi.

Lentolaivueet
Vuosina 1941-1944 alueella toimivat seuraavat Ilmavoimien yksiköt: 
LeLv 15, Osasto Räty, Osasto Malinen ja Osasto Jouni Höytiäisen 
Hirvirannalla. LL16, Pyhäselän rannalla Ylämyllyllä, LLv 24, LLv 26, 
LLv 28, LLv 46 Pyhäselän rannalla Linnunlahdella ja Noljakassa.
Junkers Ju 88 A-4:n suomalainen tunnus  JK edusti pommikoneiden 
parasta kalustoa. Niitä ostettiin Suomeen 24 kpl keväällä 1943.

Teksti ja kuvat: Raine Turunen

Joensuun Ilmasillan puheenjohtaja Rauno Suhonen esittelee Joensuun lentokentän 
läheisyydessä sijaitsevaa entisöityä Junkers-pommikoneen suojakorsua. Paikalla sijainnut 
korsu oli 44 ykköslentueen päällikön kapt. Erkki Itävuoren koneen paikka. Suhosen 
esittelemällä leveällä alustalla  sijaitsivat koneen laskutelineet, kapeassa takaosassa 
kannuspyörä. Taustan  aukko on potkurivirtauksia varten.

Junkers oli jatkosodassa Suomen järein pommikone.  
Suhosen kädessä Liperin Roukalahteen pudonneen koneen 
osia. Kone joutui  potkurivirtaan ja menetti ohjattavuutensa. 
Miehistö menehtyi. Myös Roukalahden Junkersin 
tuhoutumispaikalla on muistomerkki.

Lentoaseman muistokivi on 
6.3. Ilmavoimienvuosipäivän 
seppeleenlaskukohde.

Kuvassa Junkers -pommi-
koneen potkurikoneiston 
jäännös lentoaseman vitrii-
nissä. Kone lähti 15.6. 1944 
pommituslennolle. Vasen 
moottori syttyi tuleen  ja mie-
histö joutui hyppäämään. 
Yksi menehtyi.
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TYÖMYYRÄ KAUKO “KAKE”
RAEKORPI 70 VUOTTA 

Tohmajärven kesäteatteri esittää Eero Schroderuksen 
riemastuttavan komedian riemastuttavan komedian

AMALIA  JA  AIKAMIESPOJAT
Ohjaus : Jouko Tyyni

Esitykset: Ensi-ilta su 1.7. klo 13, ti 3.7. klo 19, to 5.7. klo 19, la 7.7. klo 13, su 8.7. klo 
19, TAUKO su 15.7. klo 19, ti 17,7. klo 19, to 19.7. klo 19, su 22.7. klo 13, ti 24.7. klo 
19, to 26.7. klo 19, su 29.7. klo 19, ti 31.7. klo 19, to 2.8. klo 19, su 5.8. klo 13
Kesäteatterissa on katettu katsomo ja näyttämö sekä hyvä  äänentoisto. 
Väliajalla kahviopalvelut.
Liput: Aikuiset 10 e, lapset 7 – 16 v  5 e, ryhmät yli 20 h 8 e, lapset ryhmässä  4 e, 
rintamatunnuksen omaavat aikaisempien vuosien tapaan ilmaiseksi. Käsiohjelma 
sisältyy lipun hintaan.
Varaukset  ja tiedustelut Jouko Tyyni  puh. 040 5000419
Katso myös www.tohmajarvi.fi

Tervetuloa !                                     Tohmajärven Teatteriyhdistys ry 

Metsätyökoneiden käyttö 
poikkeusoloissa
Sotinpurolla ja Valtimolla 
9.-10. toukokuuta pidetyn 
vapaaehtoisen kertaus-
harjoituksen aiheena oli 
metsätyökoneiden käyttötarve 
kriisiajan poikkeusoloissa. 
Kohderyhmänä olivat erikseen 
kutsuttavat henkilöt, jotka 
olivat alan asiantuntijoita eli 
Itä-Suomen metsäkonekoulun 
henkilökuntaa, yhteensä noin 
viisitoista henkeä. Kurssin 
tavoitteena oli hahmottaa 
osallistujille olemassa 
olevan puunkorjuukaluston 
- metsäkoneet, kaivinkoneet 
ja puutavara-autot - käyttöä 
mahdollisessa sodanajan 
käytössä. 
   Voitaneen todeta, että Suo-
messa käytössä olevat metsä- 
ja kaivinkoneet soveltuvat 
nykyiseltä varustetasoltaan 
erinomaisen hyvin armeijan 
pioneeri- ja rakentajajoukkojen 
linnoittamistarkoituksiin. 
Myös uudenaikaiset 
puutavara-autot käyvät varsin 
pienin muutoksin erilaisten 

Kauko Raekorpi sai 70-vuotismerkkipäivänsä kunniaksi 
MP-viirin. Vasemmalta Kerttu ja Kauko Raekorpi, res.pj. 
Mika Martikainen ja res.ups.pj. Arvo Kinnari.

Kiteen reserviläiskerhojen 
yhteiskokouksessa hallitusten 
jäsenet yllättyivät iloisesti, sillä 
Kerttu ja Kauko Raekorpi pisti-
vät pöydän koreaksi. Syynä oli 
Kaken 70-vuotispäivän juhlinta, 
jossa hän sai Maanpuolustus  
Peruskalliomme-viirin Reser-
viläisten logolla ja reserviläisten 
kalvosinnapit. 

Kauko eli Kake Raekorpi 
tunnetaan tunnollisena ja vas-
tuuntuntoisena työmyyränä 
reserviläisten ohella monessa 
muussakin järjestössä. Hän liit-
tyi Kiteen Reservialiupseerien 
riveihin vuonna 1958 päästyään 
armeijasta. Vuotta myöhemmin 
Kiteen nimismies, asessori, res. 
maj.  Ilmari Havola värväsi Ka-
ken poliisiksi. 

Mieleeni on jäänyt Kaken 
uskollisuus Jouluaamun kun-
niavartioihin. Noista vuosista 
alkanut pesti on jatkunut yhtä-
jaksoisesti. Vain kerran tehtävä 
jäi suorittamatta, sillä keskus-
sairaalan sydänosaston tytöt 

eivät päästäneet Kakea letkuissa 
lähtemään. 

Kiteeläisiä on kiitelty esimer-
killisestä upseeri- ja aliupseeri-
kerhojen yhteistyöstä.  Kiteen 
Reserviupseerit perustettiin 
1945 ja Kiteen Seudun Reservia-
liupseerit 1955.  Yhteinen Yt-ilta 
oli jo 1959 Säästöpankilla ja 
yhteinen pikkujoulu  1962. 

Kokouksessa  muistettiin myös 
Väinö Hännistä Sotaveteraanien 
jäsenmerkillä ansioistaan vapaa-
ehtoisessa veteraanityössä. 

Runsas keskustelu käytiin 
myös tilanteesta, johon Kiteen 
kaupungin osin ihmetystä he-
rättäneet toimet ovat johtaneet. 
Pitäjässä ei ole ampumarataa. 
Ampumaseuran ja metsästys-
yhdistysten toiminta mm. hirvi-
kokeiden osalta on suoritettava 
muualla. Reserviläiskerhojen 
ammunnat ovat samoin jäissä.

Kuva ja teksti: 
Reijo Kohonen

materiaalien siirtoajoihin sekä 
taistelujoukkojen huolto-, 
lääkintä-, linnoittamis-, ammus- 
ja elintarvikkeiden kuljetuksiin. 
Edellisten lisäksi ovat kovassa 
huudossa myös nelivetoiset 
maataloustraktorit ja kaikki 
maastokelpoiset kuorma-autot, 
kuten sora- ja maansiirtoautot 
sekä moottoripyörät. 
   Kurssi oli jaettu kahteen 
osaan, jossa ensimmäisenä 
iltana Sotinpurolla 
Johtolan tiloissa luutnantti 
Reima Kontkanen kertoi 
nykyisestä varusmiesten 
ajoneuvokoulutuksesta ja 
sen direktiivinormeista. 
Puolustusvoimien 
joukkotuotannossa tämä osa-
alue on tärkeä, sillä tekniset 
erikoisajoneuvot vaativat 
myös riittävän määrän osaavia 
kuljettajia. Tämän jälkeen 
käsiteltiin huoltokomppanian 
tehtäviä ja sille asetettuja 
vaatimuksia yhtymän osana. 
Vaaditut tehtävät olivat todella 
monisäikeiset ja vastuulliset. 

Teoreettisen vaiheen 
jälkeen osallistujat siirtyivät 
Yöttäjän maastoon 
koeajamaan armeijan raskasta 
maastoajoneuvokalustoa 
- Sisun maastokuorma-
autoja ja telakuorma-autoja. 
Koeajo osoitti selvästi 
koulutuksen ja kokemuksen 
tarpeellisuuden liikuttaessa 
tieurien ulkopuolella. 
Jatkuva vesisade piti huolta 
olosuhteiden vaativuudesta, 
sillä vedensekainen muta 
pärskyi ajoreiteillä. 
   Seuraavana iltana osal-
listujat kokoontuivat 
Valtimolle metsäkonekoulun 
tiloihin, jossa yliluutnantti 
Rauno Pitkänen esitteli 
siviiliajoneuvojen varaus-
järjestelmää ja sen logistiikkaa. 
Aihetta vietiin pidemmällekin 
aina kriisiajan valmiuteen 
saakka, jossa varattuja 
siviiliajoneuvoja joudutaan 
vuokraamaan ja muuntamaan 
puolustusvoimien tarpeisiin. 
Toimintoihin vaikuttavina 
tekijöinä tulivat esiin muun 

muassa valitun ajoneuvon 
kuljetuskapasiteetti ja 
maastokelpoisuus sekä sopivan 
kuljettajan sijoittaminen 
ajoneuvokohtaiseen tehtävään. 
   Seuraavaksi ohjelmassa 
oli metsäkonekoulun 
hallitilojen sekä ajoneuvo- ja 
konekaluston esittelykierros. 
Lopuksi siirryttiin 
Valtimon keskustaan, 
jossa ovat oppilaitoksen 
simulaattoritilat aloitteleville 
metsäkoneenkuljettajille. Näin 
jälkikäteen pitää vilpittömästi 
sanoa, että kyllä tietotekniikka 
mahdollistaa upeita 
ulottuvuuksia. 
   Harjoituksen 
yhteistyökumppaneina olivat 
Itä-Suomen metsäkonekoulu, 
Pohjois-Karjalan Prikaati 
sekä Pohjois-Karjalan 
Maanpuolustuskoulutus 
ry. Kurssin johtajana toimi 
Jussi Hirvonen Itä-Suomen 
metsäkonekoululta. 

Teksti ja kuvat: 
Väinö Mononen 

Sotaherrat raivaavat tilaa joukoilleen ja “kaatavat” simulaattorilla metsää.

Yliluutnantti Rauno Pitkä-
nen Pohjois-Karjalan 
Prikaatista esittelemässä 
puolustusvoimien poik-
keusolojen näkökantoja 
Valtimolla.

Sotinpuron mutaralliin osallistuneet jäähdyttelevät taukopaikalla. Kurssin johtaja Jussi Hirvo-
nen kuuntelee korva tarkkana annettuja kommentteja äärimmäisenä vasemmalla. 
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- Pohjois-Karjalan selkoset 
vetävät etelän miestä puo-
leensa niin henkisesti kuin 
fyysisestikin. Sissitoiminnan 
koen tärkeimpänä osa-alueena 
maanpuolustustaitoja harjoi-
tellessa.
Näin perustelee helsinkiläinen 
Harri Virtanen toistuvaa osallistu-
mistaan Maanpuolustuskoulutus 
ry:n Itärajan paikallisosaston 
sissikursseille. 
Viimeksi olivat aiheena talvi-
sissitaidot maaliskuussa Ilo-
mantsissa, Pohjois-Karjalan 
rajavartioston Hiienvaaran 
harjoitusalueella ja sen lähi-
maastoissa.
- Rajan läheisyys konkretisoi 
asian tärkeyttä. Pätevät koulut-
tajat ja kurssien hyvä henki 
saavat tulemaan uudestaan ja 
uudestaan.
Talvisissikurssin toteutuminen 
suunnitellulla tavalla ei ollut 
itsestään selvää, kertoo kurs-
sinjohtajana toiminut Paavo 
Puumalainen Lieksasta: - Suu-
rimpana yllätyksenä kurssin 
suunnittelussa ja aikana tu-
livat tämän talven nopeat il-
mastonmuutokset, joita ei voi-
nut ennakoida kurssipäivää 
päätettäessä vuosi sitten eikä 
kurssia valmistellessa.
- Lumien sulaminen ennen kurssia 
näytti väistämättömältä, mutta 
onneksi kurssiviikonloppuna oli 
riittävästi lunta hiihdellä erittäin 
kauniin auringonpaisteen kera, 
kertasi Puumalainen tunnelmiaan 
muutama päivä kurssiviikonlopun 
jälkeen.
Talvitoimintakurssi oli ilomant-
silais-lieksalaiselle Itärajan pai-
kallisosastolle lajissaan ensim-
mäinen. Perusrakenne kurssilla 
noudatti kuitenkin jo sulan maan 
aikaan tutuksi tullutta kaavaa: 
lauantaina ensin rastikoulutusta 
ja sitten illansuussa maastoon, 
sunnuntaina iltapäivällä takai-
sin.
Rastikoulutuksessa tuli tavan 
mukaan sekä uutta että vanhaa 
asiaa. Kurssilta toiselle on 

Valtakunnallisten maanpuo-
lustusjärjestöjen yhdistyminen 
nousi esille Reserviläisliiton 
vuosikokouksessa. Rova-
niemellä 21.4. kokoontunut 
liittokokous velvoitti Re-
serviläisliiton hallituksen 
ryhtymään toimenpiteisiin 
Reserviläisliiton, Suomen 
Reserviupseeriliiton ja Maan-
puolustuskiltojen liiton yhteis-
työn kehittämiseksi. Näiden 
keskusjärjestöjen yhdistymisen 
myötä Suomeen syntyisi lähes 
100.000 jäsenen maanpuolus-
tusjärjestö.
Reserviläisliiton liittokokouk-
sen käsittelyssä oli 
Helsingissä toimivan 
Kokonaismaanpuolustus ry:n 
tekemä esitys valtakunnallisten 
maanpuolustusjärjestöjen 
yhdistämisestä. Yhdistyksen 
puheenjohtaja Tapani Sar-
vanti vaati kokouksessa, 
että liiton hallitus nimittäisi 
selvitysmiehen asiaa 
valmistelemaan ja, että 

Vuoden 
malliyhdistys
Valinta kohdistui tällä kertaa 
Loimaan Reserviläisiin. 
Varsinaissuomalaisen yhdis-

Juuan Reservinaliupseerit 
ry - Juuan Reserviläiset 
ry perustamisesta tulee 
tänä vuonna kuluneeksi 50 
vuotta. Yhdistys järjestää 
vuosijuhlan elokuussa, 
johon kunniavieraiksi 
kutsutaan sotien veteraanit 
puolisoineen. Juhlapäivän  
kunniaksi yhdistyksen 
sotaveteraanijäsenet 
kutsutaan ja nimetään 
Juuan Reserviläiset ry:n 
kunniajäseniksi.

Veteraanien kunniajäseneksi 
nimittämisestä tehtiin 
myönteisen päätös 
reserviläisyhdistyksen  
yleisessä kevätkokouksessa. 
Kunniajäsennimityksestä 
esityksen jäsenistön yleiselle 

Selkoset vetävät 
etelän miestä

syytä hioa esimerkiksi miinojen 
käyttöä, sillä miinat ovat sissin 
pääase.
- Kurssi vastasi tarkoitustaan, 
arvioi Virtanen. - Talvi asettaa omat 
rajoituksensa ja mahdollisuutensa 
sissitoiminnalle. Talvisissikurssi 
kertasi perusasioita sissijoukon 
tehokkaasta toimimisesta talvi-
sissa erämaaoloissa.

Pohjatyössä
iso ruljanssi
Minkä takia sitten kurssinjohtaja 
lähtee toistuvasti isoon ruljans-
siin? Yhden viikonlopun MPK-
kurssin taustalla on sentään 
lähes vuoden suunnittelu- ja 
valmistelutyö.
- Koen tämän tärkeänä työnä 
sekä hyvänä harrastuksena ja 
vastapainona omalle työlle 
- vapaaehtoiseksi määrättynä, 
jota tapaa käytetään Itärajan 
paikallisosastossa. Saa toimia 
kokeneen kouluttajahenkilöstön 
kanssa suunnittelemassa kurssia 
ja motivoituneiden kurssilaisten 
kanssa kurssin aikana.
Merkitystä on kurssinjohtajan 
mielestä myös sillä, että kurssia 
järjestäessä oppii organisoimaan 
ja järjestelemään, kohtaamaan 
ongelmat ja etsimään niihin 
ratkaisut. Tämä antaa vaihtelua 
normaaleihin päivittäisiin rutii-
neihin.
Kouluttajahenkilöstöön Itärajan 
paikallisosastossa kuuluu se-
kä tavallisia reserviläisiä ja 
reserviupseereita että Rajavar-
tiolaitoksen evp-väkeä.
Harjoitusalueensa ja -tuki-
kohtansa lainanneen Pohjois-
Karjalan rajavartioston, sissi-
joukkueen talvisen varustuksen 
käyttöön antaneen ja tavaran 
paljouden vuoksi jopa kuljetukset 
järjes-täneen Pohjois-Karjalan 
Prikaatin sekä lisämaaston 
käyttöoikeudet tarjonneen Metsä-
hallituksen Lieksan-Ilomantsin 
metsätiimin panokset olivat myös 
välttämättömiä ja ratkaisevia.

Pasi Karonen

Sissin pitää hallita pioneerialaakin. Lieksalainen Pentti Tapanen opetti rastillaan 
lumipukuisille kurssilaisille räjähdysaineiden käyttöä. Kuva: Harri Virtanen.

tyksen ansioksi luettiin sen 
toiminnan monipuolisuus 
sekä erityisesti aktiivi-
suus veteraani- ja 
tiedotustoiminnassa sekä 
reserviläisurheilussa. Loimaa 
on ensimmäinen kolmen 
malliyhdistysnimityksen 

yhdistys. Aiemmat tittelit ovat 
vuosilta 1982 ja 1992. 
Reserviläisliiton 
kaksipäiväisen 
vuosikokoustapahtuman 
päätti Rovaniemen yliopiston 
harjoittelukoulun tiloissa. 

Reserviläisyhdistyksen kevätkokouksessa palkittiin Timo Ryynänen ja Lauri Vaaka-
nainen.

Juuan Reserviläiset ry:

Yhdistyksen sotaveteraanijäsenet 
kunniajäseniksi

kokoukselle teki yhdistyksen 
johtokunta.
Nimityksen saaneille 
luovutetaan kunniakirja 
liikunta–kulttuuritalolla 
pidettävässä 50-vuotisjuhlassa. 
Kunniajäsenistä tulee 
elinikäisiä yhdistyksen 
vapaajäseniä. Juuan 
reserviläisyhdistyksessä 
on kymmenkunta 
sotaveteraanijäsentä. 
Kunniajäsenen jäsenmaksun 
reserviläisliittoon maksaa 
paikallinen reserviläisyhdistys. 
Vuotuisen jäsenmaksun 
suuruus Juuan yhdistyksessä 
on 20 euroa jäseneltä.
Kevätkokouksessa yhdistyksen 
puheenjohtaja Pertti Halonen 
palkitsi vuoden reserviläisenä  
reservin ylikersantti Lauri 

Vaakanaisen. Hän sai 
kunniakirjan ja vuodeksi 
haltuunsa kiertopalkintona 
kulkevan Antin maljan. 
Antin maljan lahjoittaja 
on Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiirien entinen 
toiminnanjohtaja, edesmennyt 
everstiluutnantti Jorma 
Kortelainen. Lahjoittajan 
isä,  Antti Kortelainen, oli 
plutona-aliupseerina  Juuan 
reservikomppaniassa 1800-
1900-lukujen taitteessa.
Vuoden sissinä palkittiin 
reservin korpraali Timo 
Ryynänen. Kunniakirjan 
lisäksi Timolle luovutettiin 
vuodeksi Riston sissimalja. 
Kiertopalkinnon lahjoittaja on 
Vaarojen Sanomat.

Matti Puoskari

Maanpuolustusjärjestöjen 
yhdistymistä vaadittiin 
Rovaniemellä

Reserviläisliitto ajaisi 
fuusiota eteenpäin muiden 
maanpuolustusjärjestöjen 
mahdollisesta vastustuksesta 
huolimatta. Liiton puheen-
johtaja Matti Niemi puolestaan 
esitti liitohallituksen kantana, 
ettei Reserviläisliitto ryhtyisi 
yhdistymisasiassa erityisiin 
toimenpiteisiin.
Suoritetun koeäänestyksen 
jälkeen Reserviläisliiton 
liittohallitusta velvoitettiin 
toimimaan myönteisessä 
hengessä valtakunnallisten 
maanpuolustusjärjestöjen 
yhteistyön kehittämiseksi. 

Reserviläisliiton, Suo-
men Reserviupseeriliiton ja 
Maanpuolustuskiltojen liiton 
yhdistyminen on viimeksi ollut 
esillä 1990-luvun puolivälissä. 
Sitä edellinen fuusiohanke oli 
vireillä 1970-luvun alkuvuosi-
na. Aiemmat hankkeet kariu-
tuivat lähinnä reserviupseerien 
vastustukseen.
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Rautatierakentaminen
Nallenpolku 1, 70400 Kuopio

puh. 017 364 4530, fax 017 259 0531, gsm 0400 579 762

Herrasmieskisa Enossa 
Perinteinen Enon Reserviupseerien ja - Reserviläisten Herasmieskisa 
pidettiin Kokkolan Erässä ja Matkailussa 23.5.2007. Tänä vuonna 
järjestelyvuorossa olivat Enon Reserviläiset. Kisa on ”leikkimielinen” 
kamppailu, jossa teoriatietämyksellä, historian tuntemuksella sekä 
nokkeluudella pärjää. Kisan teoriaosuuden oli suunnitellut Pekka 
Miettinen. Pekka on pitkän linjan metsäalan ammattilainen sekä 
innokas erämies. Pekan taustoista ja harrastuksista johtuen kysymykset 
käsittelivät entisajan erätaitoja, metsätöitä sekä ampuma - aseita. 
Teoriaosuus oli vaativa, mutta ei ylivoimainen. Toiminnallisen 
osuuden muodostivat golfpallojen puttaus pahvipikareihin ja Eko- 
pistooliammunta. Tänä vuonna hankimme uuden upean pokaalin 
kiertopalkinnoksi, jonka saa omaksi kolmella voitolla. Tiukan ja 
tasaväkisen kamppailun tulokset muodostuivat oheisenlaiseksi
        1.    Aulis Keronen Enon Reserviläiset  33,07 pistettä

2. Ilpo Räty, Enon Reserviläiset  29,87 pistettä
3. Tarmo Nuutinen, Enon Reserviläiset 29,83 pistettä
4. Pasi Märkälä, Enon Reserviläiset 24,42 pistettä
5. Heikki Keränen, Enon Reserviläiset 19,26 pistettä
6. Jussi Pulkka, Enon Reserviläiset 17,39 pistettä
7. Pasi Kuokkanen, Enon Reserviläiset 15,55 pistettä

Kisan jälkeen istuimme Kokkolan Erän ja Matkailun kodassa paistaen 
makkaraa ja keskustellen vilkkaasti toimintamme kehittämisestä ja 
jäsenistömme aktivoinnista.

1. Tehtävänä oli tunnistaa 10 erilaista hylsyä.
2. Tehtävänä oli neljän linnun tunnistaminen kuvasta.
3. Tehtävänä oli tunnistaa 6 erilaista esinettä. Esineet liittyivät 

entisajan työkaluihin ja erätaitoihin.
4. Tehtävänä oli vastata 5: een kysymykseen. Kysymykset 

käsittelivät reserviläistoimintaa ja paikallista maantiedettä.
5. Tehtävänä oli suorittaa golf pallojen puttaus pahvipikareihin.
6. Tehtävänä oli Eko- pistooliammunta pistoolitauluun.

Eero Tahvanainen
Enon Reserviläiset ry, puheenjohtaja

TOIMINNANJOHTAJA 
KARI JYLHÄ KITEELLÄ

Rääkkylän Reserviläisten 
jäsenmäärä on kasvanut noin 
puolella vuodesta 2002 lähti-
en. Silloin Harri Rantametsä 
valittiin yhdistyksen uudeksi 
puheenjohtajaksi ja samalla 
tehtiin sääntömuutos.

- Yhdistys perustettiin vuonna 
1957 Rääkkylään ja nimeksi 
tuli Reservin Aliupseerit. Sit-
ten muutuimme Rääkkylän 
Reserviläisiksi, Harri kertoo. 
Tämä tarkoitti sitä, että ovet 
avautuivat kaikille varusmies-
palveluksen suorittaneille. Vielä 
muutama vuosi sitten jäseniä 
oli noin parikymmentä yhdis-
tyksessä.

- Nyt meitä on 39. Tähän lukuun 
on laskettu kaksi kunniapuheen-
johtajaa, jotka ovat Onni Kärk-
käinen Hammaslahdelta ja Oiva 
Kostamo Kiteeltä. Suurin osa jä-
senistä on tietysti rääkkyläläisiä. 

Ampuminen hoituu 
vain ampumalla

Yhdistyksen jäsenet käyvät 
hiomassa taitojaan kerran vii-
kossa Kuismin ampumaradalla. 
Rääkkylän Reserviläisten jouk-
kue nappasi kultaa perinnekivää-
rin piirimestaruuskisoista viime 
vuonna. 

Pohjois-Karjalan Reservi-
läispiiri osallistuu SM-kisoihin 
joukkueella, jonka jäsenistä puo-
let on Rääkkylän omia miehiä.

Seitsemän Miehen Sota 
Möhkön Ruukilla

Ilomantsin Näyttämökerho 
esittää Ilomantsissa Möhkön 
ruukilla heinäkuussa 20076 
näytelmän ”Seitsemän Miehen 
Sota”. Esitys kertoo kesästä 
1944 ja kuvaa pienen kylän 
vaiheita suurhyökkäyksen 
alettua ja rintamalinjan 
lähestyessä kylää.
”Seitsemän Miehen Sota” on 
keskimmäinen osa Möhkö-
trilogiasta, jossa käydään läpi 

kansakunnan murrosvaiheita 
pienen yhteisön arjen kautta. 
Näytelmä esitettiin ensimmäisen 
kerran kesällä 2006 ja tänä 
kesänä esityksiä on yhteensä 13 
kappaletta. Käsikirjoituksesta ja 
ohjauksesta vastaa Lauri Jänis.
Möhkö -trilogian ensimmäinen 
osa ”Taottu Sydän” esitettiin 
samalla paikalla vuosina 2004 
ja 2005. Trilogian kolmas osa, 
joka kertoo sodan jälkeisestä 
jälleenrakentamisen ajasta, 
tullaan esittämään kesinä 2008 
ja 2009.

  Kiteen Reserviupseerien ja 
Kiteen Reserviläisten yhteinen 
kevätkokous pidettiin 26. helmi-
kuuta Osuuspankin kerhotiloissa. 
Illan parasta antia oli varmaankin 
piirien uuden toiminnanjohtajan, 
evl evp Kari Jylhän esitelmä 
aiheesta: Neuvostoliiton armei-
jasta Venäjän armeijaksi. Yleinen 
luulohan on, että Venäjä varustelee 
ihan valtavasti. Tosiasiassa van-
hentunutta ja epäkelpoa kalustoa 
uusitaan ripeästi. Esitelmä 
herätti vilkkaan keskustelun, 
sillä aihe on kiinnostava. Meillä 
kun taasen mietitään miina-
asiassa vihollisystävällistä vaih-
toehtoa…
   Kokous muisti merkkipäivän 
johdosta kahta reserviläisveljeä 

Auvo Havukaista ja Kaarlo 
Holopaista, joille luovutettiin 
Maanpuolustus Peruskalliomme-
viirit Reserviläisten logolla.
  Varsinaisten kokousasioiden 
lisäksi päätettiin osallistua Vete-
raanikeräykseen lipaskeräyksellä 
1.3 -31.5 välisenä aikana (keräys 
pidettiin 16.3. ja tuotti 1153 
euroa). 
  Hallitukset saivat kokoukselta 
evästyksen suunnitella sotahis-
toriallista retkeä Kannakselle. 
Erikoisesti jäseniä kiinnostaisi 
kiteeläisten talvi- että jatkosota-
paikat. Todennäköisesti hanke 
toteutuu kesällä 2008.

Kuva ja teksti: 
Reijo Kohonen

Kari Jylhä saa Kinnarilta ruisleivän ja toimintakalenterin.

- Perinnekiväärillä ampumi-
nen ei ole helppoa, mutta se on 
tarkka ase, kun siihen perehtyy. 
Reserviläisten ampumatoimin-
nasta kiinnostuneiden on hyvä 
tietää, että kelvollisen sotilaski-
väärin voi löytää 200-400 eurol-
la. Panokset tietysti aiheuttavat 
oman kulunsa harrastajalle.

- Ampumisen oppii vain am-
pumalla. Sitä taitoa ei opi kirjoja 
lukemalla, Harri tiivistää.

- Täällä on päteviä kavereita 
opettamassa, jos joku haluaa 
oppia ampumaan.

Yhdistyksen toimintaan kuu-
luvat ampumaharjoitusten li-
säksi ammuntakoulutuskurssit 
ja tietysti vuosikokoukset. 
Lisäksi Rääkkylän Reservi-
läiset pitää tiiviitä yhteyksiä 
muihin reserviläisyhdistyksiin, 
erityisesti Keski-Karjalassa. 
Rääkkylän Reserviläiset oli 
organisoimassa Sotiemme Vete-
raanien lipaskeräystä saaristopi-
täjässä. Harri oli iloinen yllättä-
vän hyvästä lopputuloksesta.

- Saimme 690 euroa yhden 
päivän aikana.

 

Rääkkylän Reserviläisten Kari Harinen, Harri Rantametsä, 
Kari Ilvonen ja Aarne Sinisalo nauttivat ampumisesta Kuismin 
radalla Rääkkylässä.

Pohjois-Karjalan Prikaatin 
alokkaiden valatilaisuus Kesä-
lahdella 17. päivä helmikuuta 
kokosi pitäjään sotilaiden li-
säksi n. parituhatta osallistujaa. 
Kylän tiet olivat täynnä ihmisiä 
ja ajoneuvoja, mutta liikenne 
sujui mukavasti sotilaiden oh-
jauksessa.

   Valapäivä alkoi seppeleen-
laskulla Sankarivainajien Muis-
tomerkillä, johon Kesälahden 
kunta, seurakunta, reserviläis-
järjestöt ja P-K:n Prikaati las-
kivat seppeleensä. Ortodoksisen 
liturgian piti

Isä Vesa Takala, joka on myös 
Prikaatin ortodoksinen pappi.

   Valatilaisuus pidettiin urhei-
lukentän montussa, jonne joukot 
ryhmitettiin ja me lippulinnalai-

PRIKAATIMME VALA KESÄLAHDELLA
set mukana. Ilma oli pilvinen ja 
pari pakkasastetta, mutta tuuli sai 
odottelevan joukon olon vähän 
viluiseksi. Valahartauden piti 
sotilaspastori Juha Eklund. 

Prikaatin uusi komentaja 
eversti Ville Hyvärinen mainitsi 
puheessaan mm. valatilaisuuden 
jäävän alokkaille – tuleville jää-
käreille mieliin ikimuistoisena 
tapahtumana ja että  tämä on 
eräs tärkeimpiä virstanpylväitä 
yhteiskunnan jäseneksi kehit-
tymisessä.

Valakaavan esilukijana toimi 
selkeä-ääninen Kesälahden 
kunnanhallituksen puheenjoh-
taja Markus Nousiainen. Tämän 
jälkeen eversti Hyvärinen ylensi 
alokkaat jääkäreiksi.

Paraatijoukkoja komensi Pri-

kaatin esikuntapäällikkö evl 
Tuomo Juvonen ja katselmuksen 
otti vastaan ev Ville Hyvärinen 
kunnan luottamusmiesjohdon ja 
veteraanien edustajien kanssa. 

Jääkäreille ja yleisölle oli kent-
täruokailu yläkoulun pihalla. 
Veteraaneille, kutsuvieraille ja 
lippulinnan jäsenille tarjoiltiin 
valalounas ruokalassa. 

Tuntui mukavalta hyvin suju-
neen valapäivän jälkeen, olim-
me olleet lämminhenkisessä 
maanpuolustustapahtumassa, 
joka on muuten osa meidän 
reserviläisten työtä.

Kuva ja teksti: 
Reijo Kohonen

Veteraaneille, kutsuvieraille ja lippulinnan jäsenille tarjoiltiin valalounas ruokalassa.



Maakuntakomppaniaa kutsutaan Susirajan Komppaniaksi 
ja sille on avattu omat internet-sivustonsa osoitteessa www.
susirajankomppania.info
Sivustoilla pystyy tutustumaan komppanian toimintaan, 
komppanian henkilöstöön. Hakeutumisen joukkoon voi 
tehdä sähköisesti.

Susirajan Komppania:
Vahvuus 175 henkilöä
Päällystö ja alipäällystö valittu
Miehistö valitaan vuoden 2007 aikana
Koulutus joukkona alkaa 2008
Kykenee tukemaan muita viranomaisia
Kootaan vapaaehtoisista reserviläisistä
Hakeutuminen tapahtuu jättämällä hakulomakkeen
Hakulomakkeen jättäminen ei vielä sido vaan katsotaan 
kiinnostukseksi joukkoa kohtaan
Hakulomakkeen jättäneet kutsutaan miehistön informaatio- 
ja valintatilaisuuteen 15.9.2007.

Komppanian päälliköt:

Antti Eteläpää,              Arto Juntunen
yliluutnantti                    kapteeni 
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RAKENNUS PAASIKIVI OY
Suoniityntie 13

81280 Uimaharju

PK:N PUTKI-
RAKENNUS OY

MATTI TANNINEN
Kauppatie 4, 81200 ENO

      • LVI-tarvikkeiden myynti,
         asennus- ja huoltotyöt
      • rakennamme omakotitalot,
         hallit ym. rakennukset
         suunnitelmiesi mukaan
      • teemme peruskorjaukset,
         remontti- ja saneeraustyöt

p. 013-761 009 
• puh/fax 739 208

0400 278 990

Pohjois-Karjalan Maakuntajoukon perustaminen 
etenee suunnitelmien mukaisesti, totesi majuri Panu 
Pelkonen sotilasläänin esikunnassa järjestetyssä 
tiedotustilaisuudessa 19.4. 
– Kyseessä on puolustusvoimien sodan ajan 
kokoonpanoon sijoittuva joukko, jolla tuetaan muita 
viranomaisia poikkeavissa tilanteissa virka-avun 
muodossa. Sotilasläänin esikunta on jo valinnut 
Maakuntakomppaniaan päällystön ja alipäällystön. 
Valittuna on 68 reservin upseeria ja aliupseeria. 
Henkilövalinnat kohdistuivat  koko maakunnan alueelle. 
Valittujen henkilöiden ikäjakauma on 23-46 vuotta, keski-
ikä 34 vuotta. Komppanian päällystön ja alipäällystön 
kertausharjoitus pidetään 25. - 27.5.

Alueupseeri Panu Pelkosen mukaan maakuntajoukkoon 
valitaan kuluvan vuoden aikana miehistö, noin 135 
henkilöä. Huhtikuun alkuun mennessä hakeutujia on ollut 
jo 50. Miehistöä rekrytoidaan jo valitun päällystön ja 
alipäällystön kautta sekä mm. puolustusvoimien osaston 
yhteydessä Kolin Erämessuilla 15.-17.6.2007.
- Maakuntakomppanialle on laadittu koulutussuunnitelma 
yhteistoiminnassa sotilasläänin esikunnan, 
maakuntakomppanian päällystön ja Pohjois-Karjalan 
Pelastuslaitoksen kanssa. Komppania tullaan 
kouluttamaan mm. vaativiin kohteen suojaamistehtäviin 
sekä laajojen metsäpalojen sammuttamiseen 
pelastuslaitoksen tueksi. Joukkojen kouluttaminen 
aloitetaan vuonna 2008, majuri Pelkonen totesi 
tiedotustilaisuudessa.

Pohjois-Karjalan maa-
kuntakomppanian johta-
jat olivat ensimmäisessä 
yhteisessä kertaushar-
joituksessa viikonlop-
puna Kontiorannassa. 
Harjoitukseen osallistui 
59 reservin upseeria ja 
aliupseeria, harjoituksen 
johti Pohjois-Karjalan 
sotilasläänin esikunta ja 
harjoitukseen osallistui 
myös Pohjois-Karjalan 
Pelastuslaitos. 

Harjoitus oli jaettu kolmeen 
kokonaisuuteen. Ensimmäisen 
päivän painopisteenä oli reser-
viläisten ammunnat pistoolilla 
ja rynnäkkökiväärillä, toisena 
päivänä harjoiteltiin maakun-
ta-komppanialle suunniteltuja 
sotilaallisia tehtäviä ja kolmas 
päivä oli virka-apukoulutusta 
pelastuslaitoksen johtamana 
(harjoituksen johtaja majuri Panu 
Pelkonen)

   Harjoitus sujui hyvin ja 
harjoituksessa ollut henkilöstö 
oli hyvällä asenteella sekä in-
nostuneesti mukana. Viimeisen 
päivän Pelastuslaitoksen antama 
sammutuskoulutus koettiin myös 

Pohjois-Karjalan
maakuntakomppanian nimi

SUSIRAJAN
KOMPPANIA

(Kuvan tunnus on epävirallinen 
ja käytössä siihen saakka kun-
nes virallinen maakuntajoukon 
merkki saadaan)

POHJOIS-
KARJALAN 
MAAKUNTA-
KOMPPANIAN 
JOHTAJAT 
KERTAAMASSA

erittäin hyvänä lisänä sotilaalli-
seen koulutukseen (harjoituksen 
johtaja majuri Panu Pelkonen).

   Ensimmäistä kertaa tämän 
joukon harjoituksessa mukana 
ollut reservin kersantti Terho 
Honkanen Tohmajärveltä kertoo 
harjoituksen sujuneen hyvin ja 
koulutuksen olleen monipuolis-
ta. Harjoituksen ohjelma oli jopa 
osittain liian tiukka, vapaa-aikaa 
ei juuri ollut. Maakuntajoukon 
henkilöstön Honkanen kehuu 
motivoituneeksi sekä hyvä 
henkiseksi. Omalta kohdaltaan 
kersantti Honkanen toteaa 
lähteneensä mukaan maakun-
tajoukkoon saatuaan kutsun 
alipäällystön valinta- ja infor-
maatiotilaisuuteen ja tehneensä 
päätöksen joukkoon hakeutu-
misesta kyseisen informaation 
jälkeen.

   Luutnantti Jari Mustonen 
Polvijärveltä piti harjoitusta 
käytännönläheisenä sekä mo-
tivoivana, juuri oikeanlaisena 
tälle joukolle. Mustonen kehuu 
harjoitukseen osallistunutta 
maakuntajoukon henkilöstöä 
aktiiviseksi mistä osoituksena 
koko harjoitus sujui mallik-
kaasti.

   Pelastuslaitoksen puolelta 
harjoitus koettiin myös on-
nistuneeksi. Pelastuslaitoksen 

koulutuksen johtajana toiminut 
palomestari Pasi Markkanen to-
tesi että nyt pidetty metsäpalojen 
sammutuskoulutus oli lajissaan 
ensimmäinen ja kokemukset 
harjoituksesta olivat hyviä. 
Pidetty harjoitus antaa hyvän 
pohjan lähteä jatkamaan sammu-
tuskoulutusta myös jatkossa.

   Kertausharjoituksen aikana 
ratkaistiin johtajien paremmuus 
pistooli- ja rynnäkkökivääri-
ammunnoissa sekä ammunnan 
yleismestaruus. Joukon tasai-
suudesta kertoo se, että jokaiseen 
ammuntaan saatiin eri voittajat. 
Ammunnan yleismestaruus rat-
kaistiin kaikkien ammuntojen 
yhteispistemääränä ja voittajaksi 
selviytyi ltn Jari Mustonen.

Panu Pelkonen

AMMUNTOJEN 
TULOKSET:

RK 2: 1.) kers Jyrki Hirvo-
nen, Rääkkylä 97 pist. 2.) alik 
Juha-Pekka Puhakka, Rääkkylä 
94 pist, 3.) kers. Jari Tompuri 
Kesälahti 94 pist.

RK7: 1.) vääp Mika Elomäki, 
Joensuu 18os/156 pist., 2.) ltn 
Mauri Nissinen, Viinijärvi 18 

os/155 pist, 3.) alik Arto Nousiai-
nen, Joensuu 18 os/154 pist.

PIST 3: 1.) ltn Mauri Nissi-
nen, Viinijärvi 94 pist., 2.) ylik 
Veli-Pekka Poutanen, Pyhäselkä 
92 pist., 3.) kers Petri Federley, 
Kontiolahti 90 pist.

PIST 4: 1.) ltn Jari Mustonen, 
Polvijärvi 10 os/81 pist., 2.) alik 

Maakuntakomppanian sammutusryhmä palopaikalla Ltn Jari Mustonen kouluttaa joukkueen puolustuksen 
perusteita

Pasi Alm, Pyhäselkä 10 os/80 
pist., 3.) alik Juha-Pekka Puhak-
ka, Rääkkylä 10 os/72pist.

YLEISMESTARUUS:
1.) ltn Jari Mustonen, Polvi-

järvi 409 pist., 2.) alik Pasi Alm, 
Pyhäselkä 399 pist., 3.) ltn Mauri 
Nissinen, Viinijärvi 394 pist.
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Pohjois-Karjalan Maanpuolustuspiiri

OSALLISTU KURSSEILLE
Tarkemmat kuvaukset ja
ilmoittautuminen: www.mpkry.fi

Maanpuolustuskoulutus ry
Piiripäällikkö Ahti Korhonen
Kauppakatu 40 B
PL 55, 80101 JOENSUU
Puh. 0207 569048, 040 565 5578
Fax  0207 569049
pohjois-karjala@mpkry.fi
www.mpkry.fi

JUUAN
RESERVIKOMPPANIAN
9. PERINNEPÄIVÄ
Reservipiirien piirinmestaruusammunnat
perinteisillä sotilaskivääreillä

Lauantaina 28.7.2007 Juuassa

PÄIVÄOHJELMA

Klo 11.00 Seppeleenlasku,
Reservikomppanian muistomerkki, Sairaalantie 23.

Klo 12.00 Perinneaseammunnat sotilaskivääreillä;
järjestetään kolmannen kerran reserviläisten
piirinmestaruuskilpailuna, Juuan ampumarata.

Klo 16.00 Pienimuotoinen illanvietto,
Juuan Nunnanlahden Juntulankylä, Reservikomppanian
saunamaja.

*Perinneaseammunnat suoritetaan omilla avotähtäimisillä
sota-ajan sotilaskivääreillä omin patruunoin, nelihenkisin
joukkuein, parhaat yksittäiset suoritukset myös palkiten.
*Osallistumismaksu joukkueelta 30 • tai henkilöltä 10 •.
*Maastoasu tai muu vapaa-ajan vaatetus.
*Omia “eväitä” saa tuoda illanviettoon.
*Mahdollisuus saunomiseen ja yöpymiseen.
*Vapaaehtoinen osallistumismaksu illanviettoon.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.7 mennessä: Juuan
Reserviläiset ry:n varapuheenjohtaja Risto Rantametsä
puh. 0400 579441.

Tervetuloa!

Juuan Reserviläiset ry

Vesistöturvallisuus 21.07.2007

- Lieksa; Timitran maja/Pielinen
- kohderyhmä: vapaa-ajan vesilläliikkujat
- tavoitteet: Antaa tietoutta vesi-
turvallisuudesta sekä opetella perustaitoja
- kurssin johtaja: Hannu Martikainen, 0400
991 963, hannu.p.martikainen@gmail.com.

Maastotaidot 1.8.2007

- Kitee
- kohderyhmä: 15-20 vuotiaat nuoret
- tavoitteet: Maastossa selviytymisen
perustaitojen oppiminen
- kurssin johtaja: Kauko Raekorpi

Mainarin Melonta 11.8.2007

- Outokumpu, Kolmikannan leirikeskus
- kohderyhmä: yli 15 -vuotiaat
- tavoitteet: Erä- ja reserviläistaitojen har-
joittaminen vesistöoloissa.
HUOM: Reserviläissarja (=sotilastaidot) ja
retkisarja erikseen
- kurssin johtaja: Tomi Kervinen, 050 3544
334, tomi.kervinen@traktori.net

Joukkomuonitus 11.8.

- Outokumpu
- kohderyhmä: Outokummun Martat
- tavoitteet: Harjoitella muonituksen järjestä-
mistä ja kuljetuksia maastossa laajalla alueella.
Kurssi muonittaa Mainarin Melonnan osallistu-
jat ja toimitsijat.
- Lisätietoja: Tomi Kervinen, 050 3544 334,
tomi.kervinen@traktori.net

Tiedustelukurssi 24.-26.8.

- Nurmes
- kohderyhmä: reserviläiset
- tavoitteet: Opetella ja harjoitella toiminta
tiedustelupartiossa ja raportointi sekä vihollisen
ryhmityksen tiedustelu ja yllätystehtävä
- kurssin johtaja: Jorma Pihlainen, 050 432
7563, pihlainen@luukku.com

Taistelukentän ensiapu 25.8.2007

- Kontioranta
- kohderyhmä: reserviläiset
- Kurssin johtaja: Pekka Nupponen,
pekka.nupponen@elisanet.fi, 050 320 7069

Tarkka-ampujakurssi 15.-16.9. ja
6.10.2007

- Kontiorannassa 15.-16.9., Sotinpurolla 6.-
7.10.
- kohderyhmä: reserviläiset
- tavoitteet: Oppia tarkka-ammunnan teoria,
tuliasema,
maalien määrittäminen ja etäisyyden arvioin-
ti, sääolojen vaikutus,
harjoitella ammunta maasto-oloissa
- kurssin johtaja: Mika Käyhkö,
mika.kayhko@perlos.com

Ilmoittautuminen kursseille:
www.mpkry.fi

Lisätietoja kursseista: www.mpkry.fi  sekä
kurssien johtajat tai piiritoimisto 0207 56
9048, 040 565 5578

MPK RY:N KOULUTUSTA 1.7.-30.9.2007

Raskaat
raketinheittimet ovat
saapuneet Suomeen

Raskaan MLRS M270 -raketin-
heitinjärjestelmän toimitukset
puolustusvoimille ovat alkaneet.
Raketinheitinjärjestelmä on osa
jalkaväkimiinoja korvaavien jär-
jestelmien kehittämistä ja parantaa
osaltaan maavoimien iskukykyä.
Hankinnan myötä tykistö kehittyy
aselajina merkittävästi.
Puolustusministeri Seppo Kääri-
äinen päätti 5.1.2006 raskaan
raketinheitinjärjestelmän hankin-
nasta puolustusministeriön esitte-
lyssä. Hanke, jonka valmistelu
alkoi iskukykytutkimuksen julkai-
semisen jälkeen, teki silloin suu-
ren harppauksen eteenpäin ja
hankintasopimukset on sen perus-
teella tehty vuoden 2006 alussa.
Yhdysvaltojen kongressi käsitteli
ja hyväksyi Alankomaille annetta-
van järjestelmän myyntiluvan
7.9.2006. Luvan myötä järjestel-
män hankintaan liittyvät sopimuk-
set astuivat voimaan.
Heitin käyttää vaihdettavia raketti-
kasetteja kiinteiden putkien sijas-
ta. Kuhunkin kasettiin mahtuu
kuusi rakettia. Heittimeen kiinni-
tetään kaksi kasettia rinnakkain.
Lataaminen suoritetaan itsenäises-
ti omaa latausnosturia käyttäen.
Kukin heitin kykenee itsenäiseen
tulitoimintaan ammunnanhallinta-
ja paikannusjärjestelmänsä ansios-
ta. Kevyesti panssaroitu ohjaamo,
josta kaikkea toimintaa ohjataan,
on varustettu
suodatusjärjestelmillä ja on
ylipaineistettu suojaamaan miehis-
töä NBC-uhkilta. Puolustusvoimi-
en tiedote 22.02.2007

SUOMEN ITSENÄISYYS 90 VUOTTA
- KIITOS SOTIEMME VETERAANEILLE

JUUAN RESERVILÄISET RY
1957-2007

50-vuotisjuhla
la 25.8.2007 klo 13.00

    Klo 11.00
Seppeleenlasku sankarivainajien muistomerkillä

       Klo 11.15-12.45
Tervehdysten vastaanotto ja kahvitarjoilu

liikunta-kulttuuritalon kahviossa
Mahdolliset muistamiset pyydämme osoittamaan

toimintamme tukemiseen:
Juuan Osuuspankki 508609-5110227. Kiitos!

   Klo 13.00
Juuan Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhla /

maakunnallinen maanpuolustus-veteraanijuhla
liikunta-kulttuuritalossa

Juhlapuhe; Reserviläisliiton puheenjohtaja Matti Niemi
Laulu- ja musiikkiesityksiä; Hannu Brelo ja Mika Tarkkonen,

Karjalan Sotilassoittokunta

Tumma puku tai paraatipuku, isot kunniamerkit

   TERVETULOA!
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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

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  Ahti Korhonen
Päätoim.  Raine Turunen
Nettilehti Hannu Härkönen
Tmja  Kari JylhäSivunvalmistus: LiperLaser Oy, Liperi

Painotyö:  Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Aineiston jättö päätoimittajalle
viimeistään 7.9.2007

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

Sähköposti: raine.turunen@kolumbus.fi

Karjalan Pojat
           Seuraava lehti 3.10.2007

ToimintakalenteriJOHTAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ 15.9.2007
Piirien ja yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit kutsutaan Maanpuolustuskoulutus ry:n 
kanssa yhteistyössä toteutettavalle johtamiskurssille. Tilaisuuteen pyydetään lähettämään ensi 
vuonna tehtäviä hoitavat puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit (johtamissuunnitelman 
mukaan). Jos edellä mainitut henkilöt ovat estyneitä, pyydetään lähettämään tilaisuuteen 
henkilöstöä tulevasta hallituksesta. Jokaisesta yhdistyksestä toivotaan paikan päälle 
vähintäänkin yhtä edustajaa. Kurssi järjestetään toimintasuunnitelman mukaan 15.9.2007  klo 
8.30 alkaen kiltaluokassa Kontiorannassa (kasarmi 3, ajo esikunnan portista)

KOULUTUSPÄIVÄN 15.9.2007 OHJELMA

08.30-09.00 Ilmoittautuminen, kahvi Tmja 
09.00-09.30 Maanpuolustuskoulutus ry Ahti Korhonen 
09.30-11.00 Vuoden 2008 tapahtumat Tmjat 
11.00-12.30 Lounas ja ammunnat Tmja 
12.30-14.00 Esitelmä Kari Jylhä 
14.00-15.00 Kahvi ja päätöskeskustelu Tmja 

Ilmoittautumisista tulevat ohjeet lähempänä tilaisuutta. Ilmoittautuminen tapahtuu MPK ry:n 
sivujen kautta tai piiritoimistoon.

Tervetuloa!

Reserviäisliitolle
uudet internet-
sivut

Reserviläisliitto on uusinut 
internetsivunsa. Yhdessä 
turkulaisen Poutapilvi Oy:n 
kanssa toteutetut sivut löytyvät 
osoitteesta www.reservilaisliitto.
fi. Kyseessä ovat liiton kolmas 
sivusto. Ensimmäiset nettisivut 
otettiin käyttöön 1990-luvun 
puolivälissä.
   Uusien www-sivujen myötä 
käyttöön tulee runsaasti 
lisäpalveluita. Liiton nettisivujen 
kautta hoituvat jatkossa 
mm. liiton tilaisuuksiin 
ilmoittautumiset, erilaisten 
kaavakkeiden täyttämiset 
ja lähetykset sekä liiton 
postituslistoille liittyminen 
ja niiltä poistuminen. Liiton 
toimintamuodot ovat kattavasti 
esillä internetissä. 
   Myös sivujen sisältöä ja 
kuvitusta on laajennettu. Netissä 
on nyt aiempaa kattavammat 
esittelyt mm. Reserviläisliiton 
toimintamuodoista, 
yhdistyspalvelusta sekä liiton 
toimi- ja luottamushenkilöistä. 
Tärkeimmät asiat on koottu itse 
kotisivulle.
   Merkittävä uudistus on myös 
liiton sähköisen tiedotepalvelun 
laajeneminen ja siirtyminen 
internetpohjaiseksi. Jäsenet 

POHJOIS-KARJALAN
RESERVILAISPIIRIEN
GOLFMESTARUUSKILPAILUT
Aika: la 28.7.2007 klo 10.00
Paikka: Karelia Golf, Kontiolahti
Sarjat/pelimuoto: 
 miehet, 0 – 17,9 / lp
 miehet, 18,0 - / pb
 naiset, 0 - / pb
Osallistumismaksu: green fee + 10 €
Ilmoittautuminen: viimeistään su 22.8
harri.ohonkanen@elisanet.fi
(ilmoita myös tasoituksesi)
Kilpailuohjeet: klo 9.30 kilpailupaikalla

Tervetuloa !

voivat jatkossa tilata liiton 
tiedotteet ja niitä hieman 
laajemmat uutiskirjeet omaan 
sähköpostiinsa liiton internet-
sivujen kautta. Nyt ensi kertaa 

käyttöön tulevat uutiskirjeet 
sisältävät pelkän tekstin lisäksi 
lisätä myös kuvia ja muita 
graafisia elementtejä.

HEINÄKUU 2007
6.7.	 Kotiuttaminen		 	 	 Onttola,	Kontioranta	
7.-8.7.	 SRA	-mestaruuskilpailut	 	 Säkylä	
9.7.	 Palvelukseen	astuminen	 	 Onttola,	Kontioranta	
9.-31.7.	 Toiminnanjohtaja	lomalla
21.7.		 RA7	-ampumamestaruuskilpailut		 Onttola
28.7.	 Piirin	perinneasemestaruuskilp.	ja	ResK:n	perinnepäivä
	 	 	 	 	 Juuka

ELOKUU 2007
11.8.	 Mainarin	melonta	 	 	 Outokumpu	
17.8.	 P-K:n	Rajavartioston	vala	 	 Tohmajärvi
18.8.	 P-K:n	Prikaatin	vala		 	 Varkaus
18.-19.8.	 RES:n	ampumamestaruuskilpailut	 Valkeala
18.-19.8.	 RU:n	ampumamestaruuskilpailut	 Onttola
29.-30.8.	 Toiminnanjohtajien	neuvottelupäivät
31.8.	 Veteraanikeräys	07	päättyy	 	 Pohjois-Karjala
31.8.	 Karjalan	Sotilassoittokunnan	käyttöanomukset
	 	 	 	 	 Piiritoimisto
elokuu
	 Tarkka-ampujakilpailu	Simo	Häyhä

elokuu
	 Piirin	golf	-mestaruuskilpailut	 	 Kontioranta

SYYSKUU 2007
1.9.	 RES:n	perheliikuntapäivä		 	 Pohjois-Karjala	
1.-2.9.	 14.	Divisioonan	perinnejuhla	 	 Lieksa	
4.9.	 YT-toimikunnan	3.	kokous	 	 Korsu
7.9.	 Karjalan	pojat	3/2007	aineistopäivä
	 Ilmoitushankinta:	Polvijärvi,	Outokumpu,	Rääkkylä,	Liperi,	
	 Pyhäselkä
	 Päätoimittaja
15.9.	 Johtajien	koulutuspäivä	 	 Kontioranta
20.9.	 Piirihallitusten	YT-kokous	ja	4.	piirihallitusten	kokous
	 	 	 	 	 Polvijärvi
22.9.	 Paloaukean	patikka	 	 	 Liperi
29.9.	 Juuan	Reserviläiset	ry	50	-vuotisjuhla/mp	-juhlat
	 	 	 	 	 Juuka
30.9.	 Vuotisjuhla/mp-juhla	 	 Kontioranta
	 Ammunnat	(kuntotesti,	palvelusammunnat)
	 	 	 	 	 Kontioranta
31.9.	 RU-	ja	RES	-piirimitaliesitykset	 Piiritoimisto

Lieksan 
Sotainvalidit 

palkitsi lukuisia tukijäseniään 
28.2.07 pitämässään vuosiko-
kouksessa.  Lieksan seurakun-
tatalolla jaettiin kunniakirjoja 
yhdistyksen hyväksi tehdystä 
ansiokkaasta ja vapaaehtoises-
ta toiminnasta. 
Tukijäsenten tekemä työ 
on toimistonhoitaja Liisa 
Toivasen mukaan yhdistyk-
selle erittäin tärkeää, koska 
jäsenistön keski-ikä on jo 84 
vuotta. Tukijäsenet auttavat 
mm. sotainvalidikeräyksissä ja 
erilaisten tapahtumien järjeste-
lyissä. Kuvassa  kunniakirjo-
jen saajia.

“GOLF-SM YHTEISKYYTI 
Reserviläisten Golfin SM-kilpailut järjestetään tänä 
vuonna Kotkassa 4.8. Tarkoitus on yöpyä matkalla 
ja pelata palatessa Lappeenrannan uusi huippuhieno 
kenttä. 
Järjestämme yhteiskyydin, jos on tarpeeksi 
lähtijöitä. 

Yhteydenotot ja ilmoittautumiset: ilpo.pohjola@
blueinnovation.fi tai  
0400-182700”



20 13.6.2007Osoitteessa: 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


