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Juuan Reserviläiset ry:n 
50-vuotisjuhlassa puhunut 
Reserviläisliiton puheen-
johtaja Matti Niemi totesi 
veteraanityön nousseen 
entistä tärkeämmäksi liiton 
toiminnassa. 
Niemen mukaan veteraa-
niperinteen vaaliminen jää 
veteraanien korkean iän 
vuoksi entistä enemmän 
Reserviläisliiton tehtäväksi. 
Se edellyttää samalla sitä, 
että entistä enemmän nuo-
ria pitää saada yhdistysten 
riveihin ja veteraanityöhön 
mukaan. 

Veteraanityön ottaminen yhdek-
si tärkeimmistä liiton tavoitteista 
on puheenjohtaja Niemen mu-
kaan suurelta osin juukalaisen 
aktiivisen  järjestötoimijan Jar-
mo Antero Tolvasen ansiota. 
Tolvanen on koonnut Reservi-
läisliiton veteraanityön oppaat 
I-III ”Hoivatkaa, kohta poissa 
on veljet”. Teoksilla on ollut 
kysyntää, sillä viimeisestä osasta 
on otettu jo kolmas painos. 
- Reserviläisliitto on Suomen 
suurin maanpuolustusjärjestö 
jossa on jäseniä 34 000. Liiton 
toiminnan perimmäinen tarkoi-
tus on tänäkin päivänä ylläpitää 
maanpuolustustaitoa, maanpuo-
lustuskykyä ja maanpuolustus-
tahtoa, Matti Niemi totesi kiit-
täen samalla Pohjois-Karjalan 
piirin jäsenmäärältään suurinta 
reserviläisyhdistystä tekemäs-
tään ansiokkaasta työstä.

Historiikin 
kertomaa
”Puolenvuosisadan ikään ehti-
nyt Juuan Reservinaliupseerit 
ry - Juuan Reserviläiset ry on 
saavuttanut paljon ja saanut 
kiitosta osakseen. Yhdistyksen 
näkyvimmät tulokset ovat tulleet 
pääasiassa 50-vuotisen toimin-
nan viimeisenä vuosikymmene-
nä. Näkyvimmin toiminnallista 
tulosta alettiin saavuttaa vuonna 
1996, kun yhdistys sijoittui Poh-
jois-Karjalan Reservinaliupsee-
ripiiri ry:n yhdistysvertailussa 
ykköseksi. 

Vuonna 1998 Reserviläisliitto 
ry:n liittohallitus nimesi Juuan 
reserviläisyhdistyksen valtakun-
nalliseksi malliyhdistykseksi. 
Nimitystä edelsi vuotta aiemmin 
saatu liiton kunniamaininta. 
Reserviläisliiton järjestämässä 
”Tuhat tapaa toimia” -kilpailussa 
vuonna 2001 menestyminen 
palkittiin kunniakirjalla ja 1000 
markan rahapalkinnolla. Oman 
henkilökohtaisen saavutuksen 
lisäksi kunniaa yhdistykselle 
toi Juuan reserviläisyhdistystä 
ja Pohjois-Karjalan reserviläis-
piiriä vuosia puheenjohtajana 
luotsannut Jarmo A. Tolvanen. 
Hän sai vuonna 2002 valtakun-
nan tasolla vuoden reserviläisen 
arvon. Samana vuonna Tolvanen 
nimettiin myös reserviläispiirin 
vuoden reserviläiseksi. Kaiken 
kaikkiaan kunnia Juuan Reser-
vinaliupseerit ry:n - Juuan Re-
serviläiset ry:n perustamisesta 
ja sen olemassa olosta kuuluu 
sotiemme veteraaneille. Sodissa 
mukana olleet miehet katsoivat 
vuonna 1957 reserviläistoimin-
nan Juuassa tarpeelliseksi ja 
siinä he olivat oikeassa”, toteaa 
piirin tiedottajana palkittu ja 
yhdistyksen historiikin koonnut 
Matti Puoskari.

Kansalaiskuntoa 
tarvitaan
Tilaisuudessa Juuan kunnan 
tervehdyksen esittäneen kun-

Reserviläispiirin jäsenmäärältään suurin yhdistys 
juhli näyttävästi!

Juuan Reservinaliupseerit ry - 
Juuan Reserviläiset ry 

50 vuotta

nanjohtaja Ahti Puumalaisen 
mukaan Juuan Reserviläiset ovat 
omalta osaltaan osallistuneet 
kiitettävällä tavalla kansallisen, 
sodista juontaneen maanpuo-
lustusperinteen vaalimiseen ja 
turvallisuustyön sekä kansalais-
kasvatuksen toteuttamiseen. 
– Vaille huomiota ei sovi jättää 
sitä yhteishengen ylläpitämistä, 
joka liittyy samaa arvomaailmaa 
edustavien henkilöiden kesken. 
Tietoisuus vahvasta kansasta 
ja sen suoriutumiskyvystä jo 
sellaisenaan on ollut turvatekijä 
maallemme, niin sisäisenä ky-
symyksenä, kuin myös kansal-
lista vahvuuttamme osoittavana 
tekijänä.
   
Kunnanjohtaja Puumalaisen 
mielestä yhteiskunnan tulee aina 
olla varautunut poikkeusoloihin. 
Se on kunnalle annettu lakimää-
räinen velvoite ja tehtävä, ja 
siitä tehtävästään yhteiskunnan 
toimintaorganisaatiot kyllä 
suoriutuvat. Siviiliväestön kan-
salaiskunto oli vuosikymmeniä 
sitten menestymisemme vahva 
taustatuki ja jatkossakin se tulee 
olemaan kansakunnan keskeise-
nä vahvuustekijänä. 
- Tältä pohjalta maanpuolustus-
työlle ja kansalaisten valmiuksi-
en ylläpidolle on edelleen suuri 
tarve. Se on haaste niin juhlivalle 
Juuan yhdistykselle, kuin kaikil-
le muillekin maanpuolustustyötä 
tekeville tahoille, kunnanjohtaja 
Puumalainen totesi tervehdyk-
sessään.

“Mielestäni juhlivaa yhdistystä 
voidaan – sillä seitsemän vuoden 
kokemuksella, joka minulla on 
maakunnasta - kuvailla seu-
raavilla ilmaisuilla: aktiivinen, 
innovatiivinen, kehityshakui-
nen, aloitteellinen, vastuullinen, 
perinteitä kunnioittava ja niitä 
vaaliva, osallistuva, kannustava, 
toiminnaltaan monipuolinen ja 
jäsenmäärältään suurin tässä 
maakunnassa. Kaikin puolin 
malliyhdistys! Ei ole mikään 
ihme, että yhdistystä ja sen 
aktiivijäseniä on palkittu valta-
kunnallisesti lukuisilla merkittä-
villä huomionosoituksilla viime 
vuosienkin aikana.”
Jouni Mattilan puheesta 
enemmän sivulla 7

Raine Turunen

Osoittaakseen kunnioitusta veteraaneja kohtaan, Juuan Reserviläiset ry kutsui Tammenleh-
vätunnuksen omaavat veteraanijäsenensä kunniajäsenikseen. Kunniajäseniksi valitut ovat: 
Onni Halonen, Lauri Kakkonen, Juho Kukkonen, Väinö Nevalainen, Urpo Nurmela, Veijo 
Ryynänen, Väinö Takkunen, Maire Toivanen ja Veijo Turunen. Juho Kukkonen ja Väinö Tak-
kunen olivat estyneitä saapumasta juhlaan. Tilaisuudessa jaettiin myös lukuisa määrä erilaisia 
huomionosoituksia.

Puolustusvoimain terveh-
dyksen juhlaan tuonut evers-
tiluutnantti Jouni Mattila 
kehui yhteistyökumppaniaan 
monin ylistävin sanoin:

Reserviläisliiton puheenjoh-
taja Matti Niemi piti juhla-
puheen.



Pian lienee valittava jatkossa käytettävä 
toimintalinja. Edessäni on kolme 
päävaihtoehtoa: a) Ryhdyn voimakkaasti itse 
linjaamaan piirien toimintoja. b) Kävelen 
puheenjohtajan perässä ja hoen ”kyllä herraa”. 
Muutama joensuulainenkin eversti tietää, 
että tämä ei ole minulle helppoa, mutta 
onnistuu tarvittaessa. c) Huolehdin siitä, että 
toiminnat linjataan piirihallitusten kokouksissa 
ja näitä linjauksia noudatetaan. Sotilaana 
toimin laillisen yhteyskuntajärjestyksen 
säilyttämiseksi. Siksi viimeinen vaihtoehto 
tuntuu tällä hetkellä sopivimmalta. Asiaa 
hämmentää myös Reserviläisliitto, joka 
palkkani puolikkaan maksajana odottaa minun 
ensisijaisesti ajavan eteenpäin liiton linjauksia.

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli 
Nyberg on herättänyt voimakasta keskustelua 
kannanotoillaan jäsenistön asemasta ja 
heille tarjottavista palveluista. Olli olisi 
hyväksymässä tosiasian siitä, että pääosa 
jäsenistöstä osoittaa jäsenyydellään 
vain myönteisen suhtautumisensa 
maanpuolustukseen odottamattakaan mitään 
toimintaa - puhumattakaan siitä, että olisi sitä 
itse järjestämässä. Jokaisella voi olla asiasta 
oma mielipiteensä. Tärkeää olisi kuitenkin 
tunnistaa ja todeta rehellisesti vallitseva 
tilanne sekä ottaa se toiminnan suunnittelussa 
huomioon. Pyrimmekö palvelemaan koko 
jäsenistöä ja millä tavoin? Olin yllättynyt, kun 
kuulin reserviupseeripiirin ykköskysymyksen 

keskustelua tulevista puolustusjärjestelyistä. 
Nykyinen asevelvollisuuteen perustuva 
järjestelmä, palkka-armeija vai NATO? 
Joillakin tahoilla tuntuu olevan kiire ajaa 
Suomea Natoon, kuin käärmettä pyssyyn. 
Hyvä niinkin, että asiasta keskustellaan, 
mutta kannattaisi laittaa jäitä hattuun ja 
odottaa selvitykset ja selonteko. Kysyn:
Miksi muuttaa hyväksi ja toimivaksi todettu 
nykyinen järjestelmä, jossa nuoret miehet 
ja vapaaehtoisesti palveluksensa suorittavat 
naiset, saavat koulutuksen tarvittaessa 
maamme puolustamiseksi ja valmiudet 
rauhanturvatyöhön?

Reserviläisliiton toimintastrategia vuoteen 
2015 on tullut lausuntokierrokselle 
yhdistyksiin ja piireihin. Kehotan 

piirihallituksessa Polvijärvellä 20.9.

Vapaaehtoinen maanpuolustus on 
uuden tilanteen edessä 1.1.2008. Laki 
tekee Maanpuolustuskoulutus ry:stä 
julkisoikeudellisen yhdistyksen tulevan 
vuoden alusta. MPK:n asema on kirjattu lakiin 
ja se tulee saamaan toimintaansa rahoitusta 
valtion budjetista. Tämä näkyy myös MPK:n 
hallinnossa. Yhteistyö tulee tiivistymään sekä 
jäsenjärjestöjen, viranomaisten että perinteisten 
kumppaneiden kanssa. Tämän vuoden loppuun 
mennessä nykymuotoinen MPK muuttuu 
kokolailla uudeksi. Valtiovallan aseman 
vahvistuminen näkyy myös päätöksenteossa. 
Nykymallissa kaikilla 11:llä MPK ry:n 
jäsenjärjestöllä on edustajansa yhdistyksen 
hallituksessa. Jatkossa uudessa 9-jäsenisessä 
hallituksessa olisi kerrallaan vain neljän 
järjestön edustajat. Uudesta hallituksesta on 
olemassa vasta kaavailuja. Yhdessä niistä 
esitetään hallituksen tasajakoa järjestöjen 
koosta ja vaikuttavuudesta riippumatta. 
Mikäli esitys menisi läpi, sekä RUL että RES 
joutuisivat luovuttamaan hallituspaikkansa jopa 
neljäksi vuodeksi. RUL:n puheenjohtaja Tapio 
Peltomäkeä esitetyt uudistukset eivät tyydytä. 
”Huomattava osa Maanpuolustuskoulutus ry:
n kouluttajista on reservinupseereita. Miten 
se palvelisi MPK:ta, että RUL olisi välillä 
vuosikausia tietämätön siitä, mitä hallituksessa 
tapahtuu.”  RES ja RUL ovat jäsenmäärältään 
ja valtakunnalliselta merkitykseltään sitä 
kokoluokkaa, että näitä kahta järjestöä ei voi 
rinnastaa hallituspaikkojen jaossa kaikkiin 11:
een MPK:n  jäsenjärjestöön. RES:n ja RUL:n 
edustajien on istuttava niissä
 pöydissä, joissa päätökset tehdään. Ilman 
neljän  vuoden taukoja.
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Aliupseeristo palaa puolustusvoimiin 
vuoden 2008 alussa – yliluutnantit siirtyvät 
historiaan. Vuoden alusta perustetaan 
uudelleen aliupseeristo, joka lakkautettiin 
1970-luvulla. Aliupseerin virkanimike korvaa 
sotilasammattihenkilöstön virat. Muutos 
koskettaa noin 1800:aa puolustusvoimissa 
ja rajavartiolaitoksessa työskentelevää. 
Otettu askel vie Suomea kohti länsimaista 
järjestelmää. Aliupseeristosta tulee suurin 
henkilöstöryhmä Suomen armeijassa. 
Tulevaisuudessa tarvitsemme aliupseereita 
käytännön osaajiksi Suomen asevoimissa 
– asejärjestelmät teknistyvät ja upseeriston 
koulutus akateemistuu. Kuinka käy reservin 
yliluutnanttien – sen aika näyttää sekä 
kaaderissa että reservissä.

Reserviupseeriliiton nettisivut ovat 
uudistuneet. Osoite on vanha tuttu www.rul.
fi. Uudet sivut ovat entistä selkeämmät ja 
niille on mahdutettu enemmän informaatiota. 
Uuden sivuston alle on mahdollista laittaa 
myös yhdistysten sivuja. Piirimme sivut 
ovat niin näyttävät ja hyvät ja osoite www.
pkreservi.fi niin tuttu ettei sitä ole tarvis 
lähteä muuttamaan. Vieraile liiton ja piirin 
sivuilla – sieltä löydät uusimmat tapahtumat 
ja yhteystiedot, toimintakalenterin ja Karjalan 
Poikien vanhat numerot.

Suomi viettää juhlavuottaan – 
itsenäisyytemme on 90-vuotias. Sytyttäkää 
kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa juhlatulet 
6.12. itsenäiselle Suomelle!

Arto Juntunen
Pohjois-Karjalan  reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja

Reserviupseeriliitto valitsee uuden puheenjohtajan

Kesä monine kilpailuineen on kääntymässä 
syksyksi, alkaa vuoden 2008 toiminnan 
suunnittelu. Matti Kauppisen johdolla on 
järjestetty monet ampumakilpailut, niistä 
merkittävimpinä Reserviupseeriliiton 
Suomen mestaruuskilpailut elokuun puolessa 
välissä Onttolassa. Ajauduimme kilpailujen 
järjestäjiksi joulukuussa 2006 RUL:n 
toiminnanjohtajan Janne Kososen käännyttyä 
luottomiestensä puoleen toisen piirin 
luovuttua tehtävästä. Oli mukava Joensuun 
Reserviupseerien syyskokouksessa todeta 
sieltä löytyvän intoa ja vastuuntuntoa ottaa 
tarjottu tehtävä hoidettavaksi. Tehtävä nähtiin 
mahdollisuutena avata uusia toimintamuotoja 
ja innostaa jäsenistöä toimintaan. Kilpailujen 
järjestelyissä onnistuttiin. Onnistumiseen 
eivät Joensuun reserviupseerien kolmesataa 
jäsentä kuitenkaan riittäneet, vaan mukana oli 
reserviupseereja ja reserviläisiä Joensuusta, 
Kontiolahdelta ja Liperistä. Mittavan 
panoksen kilpailujen onnistumiseksi 
antoivat myös muutamat Joensuun 
Ampujien jäsenet. Voidaksemme osallistua 
tapahtumiin on joidenkin otettava myös 
vastuu niiden järjestämisestä. Se on osa 
yhdistystoimintaa. Reserviläisurheiluliiton 
toimintasuunnitelmassa piiriemme 
odotetaan järjestävän sovellettujen 
reserviläisammuntojen (SRA) SM-kilpailut 
vuonna 2009 ja talvikilpailun 2010.

Olen vuoden katsellut piirien toimintoja. 

olevan maakuntajoukkojen perustaminen. 
Asia koskettanee kohtuullisen pientä osaa 
jäsenistöstä. Samansuuntaisia ajatuksia 
esitettiin liiton ampumakilpailujen yhteydessä. 
Esitetyn kannan mukaan reserviläisten 
kilpailuissa tulisi jatkossa ampua vain 
sotilasaseilla ns. sotilasammuntoja. 
Suunnataanko toimintamme jatkossa koko 
jäsenistölle, pieneneviin, mutta edelleenkin 
kansainvälisesti miesvahvuudeltaan suuriin 
sodan ajan joukkoihimme kuuluville 
reserviläisille vai sille jäsenistömme 
osalle, joka kuuluu sodan ajan 
joukkojemme maakuntakomppanioihin? 
Maakuntakomppanioistahan puolustusvoimat 
jo nytkin pitävät erittäin hyvää huolta. Uusia 
toimintamuotoja kehitettäessä olisi hyvä 
jo alussa miettiä ja julkistaa rehellisesti se, 
mille jäsenistön osalle toiminta kohdistetaan. 
Vaikka ajattelisin miten positiivisesti, 
en kykene näkemään mediajäsentämme 
– viisikymppistä tuhdissa kunnossa olevaa 
reserviläistä/reserviupseeria – suorittamassa 
kenttäkelpoisuuskokeen lihaskunto- tai 
juoksutestiä. Kaikki toimintatavat ovat hyviä, 
kunhan teemme asioista selvät linjaukset 
niissä kokouksissa, joiden tehtäviin linjausten 
teko kuuluu.

Kari Jylhä
toiminnanjohtaja 

Loppuvuosi 2007 tuo monia merkittäviä 
muutoksia liittomme ja koko vapaaehtoisen 
maanpuolustuskentän elämään. Edellisestä 
liittokokouksesta Rovaniemellä on 
kulunut kolme vuotta ja on aika kokoontua 
Turkuun lokakuun lopulla. Liittokokous 
on Reserviupseeriliiton korkein päättävä 
elin ja tämän vuoden liittokokouksella on 
tärkeä tehtävä valita Reserviupseeriliitolle 
uusi puheenjohtaja. Toinen merkittävä 
liittokokousviikonlopun linjanveto on liiton 
strategian hyväksyntä vuosiksi 2008 - 2010. 
Sitä on työstetty yhdistys- ja piiritasolla 
ja onpa suunnitelman valmisteluun voinut 
vaikuttaa RUL:n nettisivuillakin. Turussa 
valitaan myös tuleva liittovaltuusto, jossa 
Pohjois-Karjalaa on perinteisesti edustanut 
piirimme varapuheenjohtaja.

Reserviupseeriliittoa vuoden 2002 alusta 
johtanut reservin majuri Tapio Peltomäki on 
ilmoittanut, ettei ole käytettävissä kolmannelle 
kolmivuotiskaudelle. Liiton puheenjohtajuus 
kiinnostaa, sillä puheenjohtajuuskisaan on 
ilmoittautunut viisi miestä. Ehdokkaat on 
esitelty uusimmassa Reserviläisessä. Itse 
arvostan sitä, että uusi, valittava puheenjohtaja 
on toiminut liittomme eri tasoilla alkaen 
yhdistyksestä ja päätyen piirin kautta 
liittotason toimintaan. Näin uusi puheenjohtaja 
tietää, mistä kenttä on kiinnostunut, 
mitkä ovat kentän haasteet ja vahvuudet. 
Puheenjohtajan valitsevat jäsenyhdistysten 
edustajat. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on 
yksi ääni jokaista jäsentään kohti. Yhdistyksen 
äänivaltaa liittokokouksessa käyttää siihen 
valtuutettu edustaja. Reserviupseeripiirillä 
on oikeus lähettää liittokokoukseen enintään 
kolme edustajaa, joilla on kokouksessa 
puheoikeus. Asiaa käsitellään seuraavassa 

Linjauksia?

Kesä on vietetty ja toiminnat yhdistyksissä 
ja piireissä aktivoituvat ”Kesälomalla” olleet  
toiminnat käynnistyvät, kokousruletitkin 
pyörivät.

Elokuun lopussa ja syyskuun alussa on 
ollut jo kaksi hienoa tilaisuutta, joissa olen 
saanut olla mukana, Juuan Reserviläisten 
50-vuotisjuhla ja Lieksassa 14. Divisioonan 
veteraani- ja perinnepäivät. 
Lieksassa oli paikalla useita kenraaleja ja 
runsaasti Rukajärven suunnalla taistelleita 
veteraaneja Ei voinut kuin tuntea suurta 
kunnioitusta ja kiitollisuutta katsoessani, 
korkeasta iästään huolimatta, ryhdikkäitä 
veteraaneja.

Maassamme käydään kovastikin 

yhdistyksiä tutustumaan, ottamaan kantaa 
ja tarvittaessa tekemään korjausehdotuksia. 
Strategiasta päätetään liiton syyskokouksessa 
Jyväskylässä 17.–18.11.2007.
Kokouspaikka on nyt niin lähellä meitä, että 
eiköhän lähdetä suurella joukolla päättämään 
asioista ja edustamaan yhdistyksiämme ja 
piiriämme!

Hyvää ja toimintarikasta syksyä!

Aimo Issakainen
Pohjois-Karjalan reserviläispiirin
puheenjohtaja

Tervehdys reserviläiset!
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Kitee 

Rääkkylän apteekki
Kinnulankuja 2, puh. (013) 311 106
82300 Rääkkylä
Palvelemme
ma - pe  9.00 - 17.00
la 9.00 - 13.00

muKana reservissä

Kummunkatu 5, 83500 Outokumpu
Puhelin 013- 563 112

E.mail outokummun@op.fi

Kummunkatu 5, 83500 Outokumpu
Puhelin 013-563 112
E.mail outokummun@op.fi

VESA VOUTILAINEN

 - SORAT
 - MURSKEET
 - MAANSIIRTOTYÖT

 Puh. 0400-172 636

Sotiemme veteraanit olivat kunniavieraina Lieksassa 31.8.-2.9.-07 järjestetyssä 14.D:n  
Rukajärven suunnan veteraani- ja perinnetapahtumassa. Heitä olikin saapunut paikalle 
ilahduttavasti ympäri Suomea. Juhlapuhujana toimineen puolustusministeri Jyri Häkämiehen 
mukaan juhla oli hänelle sen monipuolisuudessa ja tasokkuudessa suuri yllätys.
Juhlissa mukana olleena tunnen suurta mielihyvää siitä, että kaikki sujui suunnitellusti, ja 
että koulujen oppilaatkin on otettu perinneyhdistyksen toimintaan mukaan. Näin he voivat 
saada oikeaa tietoa veteraaniemme, niin miesten kuin naistenkin, uhrauksista ja saavutuksista 
säilyttäessään maallemme sen itsenäisyyden. 14.D:n Rukajärven veteraani- ja perinnejuhlista 
sisäsivuilla.

Suomen Reserviupseeriliitto 
ei hyväksy siviilipalveluksen 
liiallista lyhentämistä. Ehdotettu 
siviilipalveluksen kokonaiskesto 
11 + 1 = 12 kuukautta on toimiva 
ratkaisu vain silloin, jos kuukau-
den kertausharjoitusvelvollisuu-
den suorittamista vaaditaan ja 
valvotaan. Mikäli näin ei toimita, 
muutoksella tosiasiallisesti ly-
hennetään siviilipalvelusta vas-
taavalla ajanjaksolla nykyiseen 
verrattuna. Tällöin yhtenäinen 
12 kuukauden palvelus olisi 
parempi vaihtoehto, sanoi Suo-
men Reserviupseeriliiton (RUL) 
puheenjohtaja Tapio Peltomäki 
liiton työvaliokunnan kokouk-
sessa 27.8. Helsingissä.

Vaarana on, että nykyinen 
tasapaino asevelvollisuuttaan 
suorittavien nuorten käytännön 
palvelustuntien ja siviilipalve-
lusvelvollisten palvelustuntien 
välillä muuttuisi epätasapai-
noksi. Vaikka lyhimmän asepal-
veluksen ja siviilipalveluksen 
kokonais-keston välillä on 
nykyisellään seitsemän kuu-
kauden ero, tosiasiallisesti 6kk 
palvelusajan asevelvollisen 
varsinaisten palvelustuntien 

Päätoimittaja

Tapio Peltomäki:

Ei alle 12 kuukauden
siviilipalvelusta

määrä on käytännössä sama 
kuin siviilipalvelusvelvollisella 
13kk palvelusjakson aikana. 
Lisäksi, kuten asiaa tutkineen 
työministeriön työryhmä-mie-
tinnössäkin on todettu, on sivii-
lipalvelusvelvollisilla paremmat 
mahdollisuudet palvelusaikana 
työn tekoon, opiskeluihin, ja 
perhesuhteiden ja palvelusta 
edeltävän ajan sosiaalisen ver-
koston ylläpitämiseen. 

- Mielestäni siviilipalvelus-
velvollisuuttaan suorittavien 
asuinkustannukset pitäisi siirtää 
suoraan valtiolle ja kehittää 
palvelusajan etuja ja toisaalta 
kurinpitokeinoja. Nykyisen 
lainsäädännön ongelmat vai-
keuttavat tarpeettomasti sivii-
lipalveluspaikkojen löytämistä 
ja sitä kautta siviilipalveluksen 
suoritusta ja siitä saatavaa hyö-
tyä, Peltomäki totesi.

RUL toivoo myös siviilipalve-
lustyön kansallista tarvekartoi-
tusta ja yhteiskunnalle saatavaan 
kokonaishyötyyn perustuvaa 
keskitettyä järjestelmää sivii-
lipalveluspaikkojen luonnissa, 
hyväksymisessä ja valvonnas-

sa. Tällöin siviilipalvelusta 
voitaisiin käyttää yhteiskunnan 
tarpeita tyydyttävällä tavalla esi-
merkiksi paikkaamaan uhkaavaa 
resurssipulaa sosiaali- ja terve-
ysalalla. Vaikka siviilipalvelus-
velvollisen oma vapaus valita 
palveluspaikkansa kärsisi, on 
siviilipalvelus nähtävä saman-
laisena kansalaisvelvollisuu-
tena kuin asepalvelus. Lisäksi 
siviilipalveluksen aikaisempaa 
suurempi hyöty yhteiskunnalle 
tekisi siitä myös mielekkääm-
pää siviilipalvelusvelvolliselle 
itselleen.

- Samassa yhteydessä tulisi 
myös tutkia tarve keskustelun 
aloittamiselle yleisestä kansa-
laispalveluksesta. Yhteiskun-
tamme huoltosuhde kehittyy 
yhä epäedullisemmaksi ja ilmas-
tonmuutos tuo mukanaan aivan 
uusia haasteita. Kansalaispalve-
lus koskisi pitkällä tähtäyksellä 
koko ikäluokkaa, niin miehiä 
kuin naisiakin, jotka voisivat 
valita niin aseellisen kuin aseet-
toman kansalaispalvelun välillä, 
puheenjohtaja Tapio Peltomäki 
esitti.
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Pohjois-Karjalaan pitkästä aikaa 
joukkuemestaruus RUL:n 
ampumamestaruuskilpailuissa

Kilpailun järjestelyistä vastasivat Joensuun Reser-
viupseerit ja Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri. 
Kilpailunjohtajana toimi Pohjois-Karjalan Reser-
viupseeripiirin ampumaurheilun vastuuhenkilö 
Matti Kauppinen ja kilpailun suojelijana Pohjois-
Karjalan sotilasläänin komentaja eversti Seppo 
Pesonen. Kilpailuun osallistui 125 ampujaa 17 
reserviupseeripiiristä ja ampumasuorituksia kir-
jattiin 10:ssä lajissa yhteensä yli 400. Kilpailun 
johto-, toimitsija- ja huoltotehtäviin osallistui 
yli 50 henkilöä Joensuun Reserviupseereista, 
Liperin Reserviupseereista, Kontiolahden Re-
serviupseereista ja Reserviläisistä sekä Joensuun 
ampujista.

Toimitsijoita tuomarikoulutuksen kautta
Tämän kokoluokan kilpailujen järjestäminen vaa-
tii melkoisen määrän toimitsijahenkilöstöä, mutta 
yhteistyö Joensuun Ampujien kanssa mahdollisti 
ajanmukaisen tulospalvelun, riittävän runkohen-
kilöstön tuomaritehtäviin sekä kanttiinipalvelut. 
Kahdella SAL:n aluejaoston järjestämällä tuoma-
rikurssilla oli koulutettu tarvittava lisähenkilöstö 
yhdistyksestämme. Jatkossa kilpailujen järjestä-
minen olisikin vaivattomampaa, koska meillä on 
nyt koulutettu ja sisään ajettu runkohenkilöstö.

Pistooliammunta houkuttelee
Suosituimmat lajit olivat edelleen perinteiset 
pistoolilajit: pistoolin pika-ammunta, isopistooli 
ja pienoispistooli noin 60:llä suorituksella ja 
seuraavina RA 7 ja kenttäammunta. Uutena la-
jina ammuttavaan sovellettuun sotilaspistooliin 
osallistui yhtä paljon ampujia kuin perinteisiin 
pienoiskiväärilajeihin.
   Kilpailujen teknillisenä asiantuntijana toimi 
Martti Halttunen ja tuomarineuvoston puheen-
johtajana Mikko Puhakka. Pistoolilajien johtajana 
Tuomo Silvast, kiväärilajien johtajana Heikki 
Rantanen, RA 7:n johtajana Liisa Itäniva, kak-
soishirven johtajana Risto Hirvonen ja kilpailutoi-
miston päällikkönä Pertti Saarelainen. 21 vuoden 
takaisesta kilpailuorganisaatiosta ja toimitsijoista 
oli mukana enää viisi miestä, mutta vuoden 1986 
ampujista sentään vielä yli 30 osallistui näihin 
kilpailuihin eli runsas neljännes näihin kilpailuihin 
osallistuvista oli mukana jo silloin. Näyttää siis 
siltä, että toimitsijatehtävät syövät miestä enem-
män kuin ampumaurheilu.

Menestystä Pohjois-Karjalaan
Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin joukkue 
voitti sovelletun sotilaspistoolin 22 mestaruuden 
ja sijoittui hopealle sovelletussa sotilaspistoolissa 
järeämmillä aseilla. Joukkueessa ampuivat Matti 

Kauppinen, Pekka Sysilä, Jukka Penttinen ja Pertti 
Saarelainen. P-KRUP:n joukkue sijoittui hopealle 
myös kaksoishirvessä. Joukkueessa ampuivat 
Tuomo Silvast, Pekka Sysilä, Matti Kauppinen ja 
Olavi Savolainen. Henkilökohtaisessa kilpailussa 
Matti Kauppinen voitti Y 60 sarjan mestaruuden 
pistooli pika-ammunnassa, sijoittui hopealle 
sovelletussa sotilaspistooli 22:ssa ja pronssille 
isopistoolissa. Pekka Sysilä voitti hopeaa samassa 
sarjassa pienoispistoolissa ja isopistoolissa ja 
sijoittui pronssille sovelletussa sotilaspistoolissa 
ja kaksoishirvessä.

Reserviupseeriliiton Ampuma-
mestaruuskilpailut Onttola, 
18. - 19.08.2007
Tulokset:
25m Pienoispistooli 60 ls sarja Y60 
1. Kari Löfgren, K-S, 557 2. Pekka Sysilä, P-K, 553 
3. Pentti Järvinen, HRUP, 546

25m Pienoispistooli 60 ls sarja Y70 
1. Jouko Hannola, KYMI, 545 2. Sakari Paasonen, 
P-H, 542 3. Olavi Mäkäräinen, KAI, 528

Pistooli pika-ammunta 3x20 ls sarja Y60 
1. Matti Kauppinen, P-K, 548 2. Timo Laurila, UUS, 
542 3. Antti Rantanen, PIR, 540

Pistooli pika-ammunta 3x20 ls sarja Y70 
1. Jouko Hannola, KYMI, 557 2. Olavi Mäkäräinen, 
KAI, 540 3. Sakari Paasonen, P-H, 540

Kenttäammunta 10+10 ls sarja Y 
1. Ville Rinta-Keturi, E-P, 172 2. Antti Puhakka, 
KYMI, 172 3. Jari Pelkonen, E-H, 172

Kaksoishirvi 6 x 2 ls sarja Y 
1. Juha Kortesalmi, E-H, 105 2. Heimo Konttinen, 
P-S, 104 3. Jari Pelkonen, E-H, 104

Kaksoishirvi 6 x 2 ls sarja Y60 
1. Kari Tuura, E-H, 94 2. Rauno Kivijärvi, PIR, 75 
3. Pekka Sysilä, P-K, 72

25m Isopistooli sarja Y60 
1. Antti Rantanen, PIR, 547 2. Pekka Sysilä, P-K, 
546 3. Matti Kauppinen, P-K, 534

25m Isopistooli sarja Y70 
1. Jouko Hannola, KYMI, 556 2. Olavi Mäkäräinen, 
KAI, 551 3. Jaakko Kurki, HRUP, 540

Sovellettu sotilaspistooli sarja Y 
1. Marko Räsänen, KAI, 262 2. Antti Leinonen, 

Elokuun kolmantena viikonloppuna järjestettiin Reserviupseeriliiton 
ampumamestaruuskilpailut 49. kerran 17. - 18.8.2007. Tämä oli kolmas kerta, 
kun Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri sai kilpailut järjestettäväkseen. 
Ensimmäisen kerran liiton mestaruuksista kilpailtiin Onttolassa vuonna 1967, 
toisen kerran vuonna 1986 ja nyt vuonna 2007 eli aivan jokavuotista herkkua 
nämä kisat eivät Pohjois-Karjalassa ole.

KAI, 257 3. Jari-Pekka Walden, E-H, 252

Sovellettu sotilaspistooli, joukkueet, Y 
1. Kainuun Reserviupseeripiiri ry, 948
2. Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry, 896
3. Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry, 878

Sovellettu sotilaspistooli sarja Y50 
1. Antti Kingelin, KAI, 269 2. Markku Tammi, V-S, 231 3. Mauri 
Rasi, E-K, 216

Sovellettu sotilaspistooli sarja Y60 
1. Raimo Ranta, K-S, 266 2. Matti Haapalinna, E-H, 260 3. Pekka 
Sysilä, P-K, 251

Sovellettu sotilaspistooli 22 sarja Y 
1. Ari Meinander, P-S, 290 2. Marko Talvitie, E-P, 283 3. Heikki 
Kurkela, HRUP, 283

Sovellettu sotilaspistooli 22, joukkueet, Y 
1. Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry, 981

Sovellettu sotilaspistooli 22 sarja Y60 
1. Raimo Ranta, K-S, 281 2. Matti Kauppinen, P-K, 278 3. 

Matti Arvela, PIR, 276

Kilpailijat valmiina alkupuhutteluun Onttolan ampumaradalla.

Kilpailunjohtaja Matti Kauppinen myhäilee tyytyväisenä 
hyvin menneen ammunnan ja loistavasti sujuneiden 
kilpailuiden ansiosta.

Utin Jääkärirykmentin vuosi-
suunnitelman mukainen harjoitus 
järjestettiin 21. ja 28.9.2007 väli-
senä aikana Pohjois-Karjalassa. 
Harjoituksessa Laskuvarjojää-
kärikomppanian varusmiehille 

UTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTI 
HARJOITTELI 
POHJOIS-KARJALASSA

opetettiin toimintaa vesistöalu-
eella sekä metsäisessä maastossa. 
Harjoitukseen osallistui sen huol-
to-osat mukaan lukien noin 130 
henkilöä ja 40 ajoneuvoa. Harjoi-
tukseen ei liittynyt ilmatoimintaa. 
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Valintatalot Joensuu
Suvantokatu 21, Noljakankaari 1
Kontiolahti, Outokumpu,

Eno Liikekeskus
Avoinna ma-pe 7-21, la 7-18
sunnuntai (vain alle 400m2) klo 12-21

myymäläkohtaiset osoite- ja aukiolotiedot www.valintatalo.fi

Koska keittiössä on paras meno

Ei ole huonoja olosuhteita, on vain vääriä varusteita!

POLVIJÄRVEN KUNTA

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

Tehtävärastit oli poikkeuksel-
lisesti keskitetty tänä vuonna 
Onttolaan ja Kontiorantaan. 
Keskitys kannatti, sillä itse ta-
pahtuma oli huomattavasti jous-
tavampi ja yleisöystävällisempi 
kuin aiempina vuosina. 
   Jotos oli MPK ry:n sotilaallinen 
kurssi, joka keräsi partioita eri 
puolilta Suomea. Helsingistä 
oli saapunut muun muassa 
Maanpuolustuskoulutus ry:n 
toiminnanjohtaja Pekka Majuri, 
joka näytti partioineen mallia 
muillekin sijoittumalla loppu-
tuloksissa aivan kärkeen. 
   Tapahtuma pyörähti käyntiin 
Pohjois-Karjalan Prikaatis-
sa Kontiorannassa lauantai-
na 19.5. aamulla varusteiden 
vastaanottamisella. Jotokseen 
osallistuneista muodostettiin 
kolmen henkilön partioita, jotka 
kisailivat keskenään jaettavista 
pisteistä. Jotoksen kokonaispi-
tuus helpohkossa maastossa oli 
tänä vuonna noin 50 km, johon 
sisältyi lauantain 6 tehtäväras-
tia Onttolassa ja sunnuntain 7 
tehtävärastia Kontiorannassa. 
Pääreitin läheisyyteen oli ase-
tettu myös lukuisia kiintorasteja, 
joista oli mahdollisuus kerätä 
lisäpisteitä varsinaisten tehtä-
värastien lisäksi. 
   Järjestelyistä vastasivat 
Enon, Kontiolahden ja Liperin 
reserviläisyhdistykset yhdessä 
Maanpuolustuskoulutus ry:n ja 
Pohjois-Karjalan Sotilasläänin 
Esikunnan, Pohjois-Karjalan 
Prikaatin sekä Pohjois-Kar-
jalan Rajavartioston kanssa. 
Harjoituksen johtajana toimi 
piiripäällikkö Ahti Korhonen, 
huoltopäällikkönä Juha Ryt-
könen, muonitusvastaavana 
Hannu Kauppinen ja lääkärinä 
Antti Niemi. 

KUMI KULUI KUUDENNESSA 
PYYMÄEN PYRÄYKSESSÄ
Pyymäen Pyräys poljettiin Pohjois-Karjalassa kuudetta 
kertaa 19.-20. toukokuuta upeissa olosuhteissa. Jotoksen 
tavoitteena oli testata partioiden kykyä menestyä sotilaan 
taitoja mittaavissa tehtävissä sekä laajentaa samalla 
yksilötason osaamista. Viikonlopun ohjelmasisältö oli 
laadittu mahdollisimman monipuoliseksi ja riittävän 
haastavaksi. 

Lauantai 19.5. 
Esittely- ja tulopuhuttelun yh-
teydessä kahlattiin partioiden 
toiminta- ja turvallisuusohjeet. 
Välittömästi ruokailun jälkeen 
partiot koottiin linja-autoon, joka 
kuljetti koko joukon Kontioran-
nasta Huhmariin. Perillä partiot 
ottivat vastaan SA-polkupyörät 
ja toimintakarttansa tulevine 
tehtävineen. Hajautetulla pyö-
rämarssi- ja suunnistustehtävällä 
estettiin partioiden ruuhkautu-
minen ja saatiin joustoa tuleville 
tehtävärasteille. 

Polkupyöräsuunnistus partioit-
tain välillä Huhmari - Onttola oli 
yhteensä 25 kilometriä. Seuraa-
vassa lauantaipäivän tehtäväras-
tien sisältöä Onttolassa: 

– Ensiaputehtävä 
– Toiminta auto-onnettomuus-
tilanteessa 
- Rynnäkkökivääriammunta 
liikkuviin maaleihin 
- TASI -partion toiminta 
lähestyttäessä vihollista 
- Majoittuminen ja sen 
yleisarvostelu 
- Erätaidot - puulajien
 tunnistaminen 

Partioiden marssilepoalueeksi 
oli varattu oma metsätontti Ont-
tolan rajavartiosta - “rajakarhun” 
kainalosta. Siellä odotti ansaittu 
päivällinen sekä jälkipaloiksi 
sotilaskotiauto kahveineen ja 
munkkeineen. Tämän jälkeen 
järjestetyssä infotilaisuudessa 
P-KR:n edustaja luennoi raja-
valvonnasta. 
   Myöhemmin pidettiin met-
sätontilla vielä ortodoksinen 
iltahartaus, jonka yhteydessä 
vietettiin piiripäällikkö Carl-
Erik Spåren haikeita läksiäisiä 
jäähyväispuheineen ja -lahjoi-

neen. Myös Pohjois-Karjalan 
Sotilasläänin esikuntapäällikkö, 
everstiluutnantti Jouni Mattila 
oli seuraamassa mielenkiinnolla 
partioiden edesottamuksia päi-
vän aikana. 

Sunnuntai 20.5. 
Aurinkoinen herätys ja kunnon 
aamupala aloittivat uuden päivän 
majoitusalueella. Terveystilanne 
oli joukolla hyvä. Poikkeuk-
sena oli vain yksi edellisenä 
iltana käteen “haavoittunut”, 
joka kuljetettiin puoliltaöin 
keskussairaalaan paikattavaksi. 
Hänkin pääsi takaisin partioonsa 
aamuun mennessä. Pienen ve-
nyttelyn ja käpyjen potkimisen 
jälkeen valmistauduttiin toisen 
päivän polkupyörämarssiin ja 
kiintorastien hakemiseen. 

Polkupyöräsuunnistus partioit-
tain välillä Onttola - Kontio-
ranta oli yhteensä 22 kilometriä. 
Seuraavassa sunnuntaipäivän 
tehtävärastien sisältöä Kontio-
rannassa: 

– Kirjallinen tehtävä: aiheen 
rajavalvonta (pohjana edellisil-
lan luento) 
– Kirjallinen tehtävä 
aiheena: välirauhanaikaisten
 Salpa -linnoitteiden historia 
–  Pienoiskivääriammunta 10 
taulua / 15 patruunaa / partio 
–  Pistooliammunta 3 taulua / 
15 patruunaa / partio 
– Tarkkuuskisa:
käsikranaatinheitto 6 kpl / 
partio 
–  Rynnäkkökivääriammunta 
10 laukausta / partio 

Jotos päättyi Pohjois-Karjalan 
Prikaatiin, jossa odotti varustei-
den luovutus, huoltotoimet ja 
saunominen. Pienen palautumisen 
jälkeen jotoksen loppukahvit 
tarjottiin suoraan sotilaskotiau-
tosta. 
Tuloksia odotellessa jännitys säi-
lyi loppuun saakka, sillä jotos oli 
ratkennut vasta aivan viimeisillä 
metreillä. Kolme parasta partiota 
ahtautuivat nimittäin vain vajaan 
kolmen pisteen sisälle. Palkinnot 

ja kunniakirjat jaettiin prikaatin 
auditoriossa. 

Tulokset 
1. TALU TEAM - (Sami Eronen, 
Petri Silvennoinen, Sami Soini-
nen) - 118.40 p. 
2. AIKAPOJAT - (Pekka Majuri, 
Heikki Rantanen, Jarkko Riiko-
nen) - 116.70 p. 
3. PYRKIJÄ - (Seppo Hyttinen, 
Kalle Kettunen, Jussi Raerinne) 
- 115.50 p. 
4. PYRES - (Jarmo Juvonen, Harri 
Nupponen, Seppo Kiiskinen) 
- 111.70 p. 
5. NIEMEN SAVUT - (Mikko 
Aimola, Jukka Luotola, Lauri 
Melvasalo) - 110.10 p. 
6. VENHOT - (Inka Venho, 

Markus Venho, Tuomas Venho) 
- 108.80 p. 
7. SAVONLINNA - (Tuomas 
Karhula, Topi Palsa, Mika Tissari) 
- 108.70 p. 
8. TEAM 5 - (Matti Antikainen, 
Tomi Kolehmainen, Juha Turu-
nen) - 106.70 p. 
9. TEAM TUNTEMATON - 
(Matti Könönen, Laura Koivunen, 
Sini Suhonen) - 105.00 p. 
10. NAARAAT - (Minttu Kin-
nunen, Marjo Pikkukangas, Viivi 
Törrönen) - 100.60 p. 
11. PYRES 1 - (Tero Kinnunen, 
Marko Malvisto, Tero Nupponen) 
- 95.50 p. 

Teksti ja kuvat: 
Väinö Mononen 

Jussi Raerinne (vas.), Kalle Kettunen ja Seppo Hyttinen pape-
ritöiden kimpussa Salpa-linnoitteiden lomassa.

Edestä lukien Pekka Majurin, Jarkko Riikosen ja Heikki Rantasen muodostama Aikapojat 
lähtöviivalla.
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Maanpuolustuskoulutus ry:n va-
paaehtoista ampumakoulutuspäi-
vää vietettiin 4. elokuuta Rääkky-
lässä suorastaan helteisessä säässä. 
Päivän tavoitteena oli ylläpitää 
reserviläisten ampumataitoa ja 
samalla perehdyttää heitä patruu-
noiden jälleenlataamiseen. 

”Maavoimista tulee yhtenäisesti johdettu puolustushaara 
nykyisten meri- ja ilmavoimien tapaan.”

Evl Jouni Mattila Juuassa 
25.8.2007
Puolustusvoimain tervehdyksen Juuan reserviläisten  juhlaan 
tuonut evl Jouni Mattila totesi puolustusvoimain olevan 
parhaassa iskussaan sitten sotien jälkeen, mutta suurten 
muutosten ”kourissa.
   Puolustusvoimien rakennemuutos merkitsee suuria muutoksia 
esikunta-, varuskunta- ja varikkorakenteeseen. Uudistuksen 
seurauksena puolustusvoimista lakkautetaan vuoteen 2012 
mennessä noin 1200 tehtävää, 500 tehtävää kohdennetaan 
erilaisiin kehitysohjelmiin ja kustannuksia pyritään karsimaan 
noin 50 milj euroa/vuosi. Näiden vuosien aikana noin 1/3 
palkatusta henkilöstöstä joutuu vaihtamaan tehtävää tai 
palveluspaikkaa.
   Muutoksen kuuluu Pääesikunnan uudistaminen niin, että se 
tulee keskittymään puolustusvoimien kokonaiskehittämiseen 
ja puolustushaarojen yhteisoperaatioiden suunnitteluun. 
Pääesikunnan henkilöstömäärä puolittuu nykyisestä. Maavoimien 
johtaminen keskistetään Mikkeliin, jonne muodostetaan 
maavoimien esikunta. Siellä työskentelee vuoden alusta alkaen 
noin 250 henkilöä. Maavoimista tulee yhtenäisesti johdettu 
puolustushaara nykyisten meri- ja ilmavoimien tapaan.
   Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Aspara johtaa 
neljää operatiivista ja kolmea alueellista sotilasläänin esikuntaa, 
Puolustusvoimien Materiaalilaitosta, Utin jääkärirykmenttiä ja 
Maasotakoulua. Meidän alueen johtoesikunta on Kouvolassa 
sijaitseva Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta. Uudistuksen myötä 
maavoimien nykyinen alueellisten esikuntien määrä puolittuu. 
Samassa yhteydessä lakkautetaan myös Pohjois-Karjalan 
Sotilasläänin Esikunta Joensuussa. 
   1.1.2008 puolustusvoimiin perustetaan 16 aluetoimistoa, 
joista osa toimii itseellisinä, osa joukko-osastojen osana. 
Toimistot vastaavat asevelvollisuusasioiden, kuten kutsunnat, 
jälkitarkastukset, asevelvollisten valvonta jne, vapaaehtoisesta 
maanpuolustuskoulutuksesta, sodan ajan järjestelyjen 
valmisteluista ja toteuttamisesta ja yhteydenpidosta ympäröivään 
yhteiskuntaan.

Prikaatin säilyminen myönteinen asia
   Pohjois-Karjalan Prikaatin säilyminen ja vahvistuminen 
tässä yhteydessä on koko maakunnan kannalta erittäin 
myönteinen asia. Prikaatiin perustetaan vuoden alussa, sen 
esikunnan yhteyteen, yllä mainitun kaltainen aluetoimisto 
asiakaspalvelutiloineen, jolla taataan asioiden sujuva hoituminen 
tulevaisuudessakin, sotilasläänin esikunnan lakkauttamisesta 
huolimatta. Huomioitavaa on, että myös MPK ry:n maakunnan 
oma piiritoimisto siirtyy prikaatiin, aivan aluetoimiston 
”kylkeen”!
   Minut on määrätty tuon aluetoimiston ensimmäiseksi 
päälliköksi. Aluetoimisto on pieni, mutta iskukykyinen seitsemän 
henkilön toimisto – mutta sen tukena on koko prikaatin 
esikunnan yli 20 henkilöä käsittävä operatiivinen osasto, joka 
tukee monin tavoin aluetoimiston työtä. Aluetoimisto on samalla 
sodan ajan sotilasalueen esikunnan ”siemen” – eli aluetoimistolla 
on vastuu tämän maakunnan puolustuksen suunnittelusta ja 
suunnittelun yhteensovittamisesta muiden tahojen kanssa.
   Merkittävää uudistuksessa on se, että prikaatin esikuntaan 
sijoittuva aluetoimisto vastaa kaikesta yhteistoiminnasta liittyen 
viranomaisten, kuntien, yritysten, yhteisöjen ja veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöjen kanssa, liittyivätpä ne normaaliolojen 
toimintoihin tai poikkeusolojen valmisteluihin. Kaikki 
yhteydenpito, pois lukien varusmieskoulutukseen liittyvä, 
kanavoituu jatkossa siis aluetoimiston päällikön kautta.
   Uudistuksen myötä PKARPR:n status ja yhteiskunnallinen 
vastuu lisääntyy merkittävästi, kun se vuoden alussa vastaa edellä 
mainitusta laajasta tehtäväkentästä! Toimintojen keskittäminen 
prikaatiin virtaviivaistaa toimintaa ja helpottaa yhteistoiminnan 
järjestämistä – yhden luukun periaatteen ansiosta. Prikaati hoitaa 
siis tulevaisuudessa pääosan sotilasläänin esikunnan nykyisistä 
tehtävistä. Vain materiaalitoiminnot siirtyvät Kuopion Varikon 
johtoon. Aluetoimiston päälliköllä on lähestulkoon nykyinen 
sotilasläänin komentajan status ja toimi- ja päätösvalta.
   Pohjois-Karjalan Prikaatilla on tulevaisuudessa kaksijakoinen 
tehtävä. Se on merkittävä jalkaväen koulutuskeskus - kuten se 
on tälläkin hetkellä ja tulevan uudistuksen myötä se on myös 
merkittävä alueellinen johtoporras aluetoimiston toimiessa 
maakunnassa aluehallintoviranomaisena. Prikaati on mielestäni 
jonkinlainen ”minivalmiusyhtymä”, jossa luodaan tämän 
maakunnan puolustamiseen tarvittavat suunnitelmat, joukot ja 
niiden suorituskyky, niiden pahojen päivien varalle, joita Te 
veteraanit tässäkin salissa aikanaan jouduitte konkreettisesti 
kokemaan!

RUUDINKÄRYÄ 
RÄÄKKYLÄSSÄ
Viime hetken poisjäämisistä huoli-
matta hieman vajaa parikymmentä 
tarkkaavaista reserviläistä kerään-
tyi Rääkkylän koulukeskukseen. 
Osallistujia saapui Kuopiosta 
ja Jyväskylästä saakka. Kurssin 
johtajana toimi itseoikeutetusti 
Olavi Ehrukainen Tohmajärveltä 
apunaan Rääkkylän reserviläis-
ten ase- ja ampumaupseeri Kari 
Ilvonen. 

Alkuvaiheessa uppouduttiin ruu-
tiaseiden ja ammusten tekniseen 
teoriaan, jonka jälkeen keskityttiin 
7,62 x 53R boxer-nallisen patruu-
nan jälleenlataukseen. 
Myöhemmin porukka jaettiin 
verstaassa kahteen osaan. Eh-
rukainen ja Ilvonen kouluttivat 
asiantuntijoina omissa ryhmissään 

monivaiheisen jälleenlatauksen. 
Aloitimme hylsyjen valitsemi-
sesta ja puhdistamisesta, edeten 
supistamiseen ja sorvaukseen 
sekä monen muun työvaiheen 
kautta nallitukseen sekä ruudin 
mittauksesta sen annosteluun ja 
niin edelleen päästen lopulta jäl-
leenladattuun patruunaan. 
Tässä prosessissa tuli hyvin esille, 
että latausten tasalaatuisuus onnis-
tuu vain riittävällä asiantuntemuk-
sella sekä latauksessa tarvittavilla 
asianmukaisilla apuvälineillä. Ne 
maksavat muutaman satasen, mut-
ta haukkuvat kyllä hintansa nope-
asti takaisin. Mikä on oleellista 
- ne takaavat nopean ja turvallisen 
työskentelyn sekä säästävät asetta 
ja antavat hyvät osumat. 

Puolenpäivän maissa kävimme 
pikaisesti “uusimassa henkiva-
kuutuksemme” opiskeluvireen 
säilyttämiseksi. Kun kukin oli 
saanut omakätisesti nallitettua ja 
ladattua patruunansa siirryimme 
moottorimarssina Rääkkylän am-
pumaradalle. Aivan aluksi Ehru-
kainen mittasi näytösluonteisesti 
lataamiensa patruunoiden luotien 
lähtönopeuksia digitaalisella 
apulaitteella. Nimittäin erilaisilla 
ruutilatauksilla voidaan halutes-
saan vaikuttaa suoraan luodin läh-
tönopeuteen että sen lopulliseen 
lentorataan. Me kaikki kurssilaiset 
olimme ladanneet patruunamme 
täsmälleen samalla ruutimäärällä 
kuin kurssin johtajakin, joten 
luotien lähtönopeudet oli vakioitu 
noin 800:aan metriin sekunnissa. 

Tämän jälkeen alkoi odotettu 
koeammunta, jossa jokainen sai 
ampua lataamansa patruunat 
omiin tauluihinsa. Kun Ukko-
Pekat olivat puhuneet ja leijuva 
ruutipöly laskeutunut, pääsimme 
tutkimaan tuloksia. Ja niin vain 
kävi, että kasat olivat suurim-
malla osalla kohdallaan. Taulut 
paikattiin ja hylsyt kerättiin talteen 
jälleenlatausta varten. 
Oli enää pienen päätöspalaverin 
paikka ja antoisa kurssipäivä 
oli pian päätöksessään. Joskin 
osa kurssilaisista ei malttanut 

vieläkään lähteä, vaan jäi radalle 
kohdistamaan aseitaan ja tyhjentä-
mään patruunalaatikoitaan. 
Päivän antina voitaneen todeta, 
että ammunta ei todellakaan ole 
pelkkää paukuttelua. Pieni vai-
vannäkö on palkitsevaa ja avaa 
huomattavasti ammunnan syvem-
pää olemusta. Samalla se lisää 
kunnioitusta ja antaa nöyryyttä 
kyseistä lajia kohtaan. Ohessa 
vielä tutustumisvihje: www.lapua.
com / vihtavuori 
Teksti ja kuva: 
Väinö Mononen 

Olavi Ehrukainen esittelee luotien lähtönopeuksia mittaavaa digitaalista apulaitetta. Vasemmalla 
seisova Jussi Raerinne on pelkkänä korvana. Taustalla istuva Seppo Hyttinen keskittyy jo 
malttamattomana itse koeammuntaan.



tutkimukset ja hoidot
nikama- ja nivelkäsittelyt
lymfaterapia
hoidot myös ilman
lääkärin lähetettä

HUOM!
myös

kotikäynnit

Pertti Saarisen
vastaanotot

Arto Sallinen
Jaakko Rosti

FYSIOTERAPIA

ft Kari Karhu
ft Marko Asikainen
ft Markku Tiainen
ft Petri Kupiainen
ft Silja Jokinen
ft Teemu Salmela
OMT Pekka Saharinen

avoinna
ovikortilla
klo 6-23

Myös 
kotikäynnit!

www.kuntotaipale.com
kari.karhu@fysioterapia.inet.fi

VIINIJÄRVI
Joensuuntie 1

p. 826 690

LIPERI
Liperintie 125

p. 826 695

YLÄMYLLY
Rännitie 3
p. 826 691

• FYSIOTERAPIA • tutkimukset ja hoidot 
• nikama- ja nivelkäsittelyt • lymfaterapia 

• hoidot myös ilman lääkärin lähetettä
• lääkärin vastaanotto • kuntosali 

• neurologinen fysioterapia

Fysikaalinen Hoitolaitos
KUNTO-TAIPALE
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Okun Putkityö Oy
Karjalankatu 3 Outokumpu Puh. 013 - 550 141, 550 142

MAAnSiiRtO
Eero ja Tapio KONTKANEN Ky

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

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

Matkasi varrella
Outokummussa,
Polvijärvellä.
Ylämyllyllä,
Liperissä,
Joensuussa, 
Kiteellä
Tuusniemellä MAANRAKENNUS VIHERRAKENNUS KIVITYÖT

www.viherrakenneoy.fi OY

0400 573 586, 0400 271 160

• LVI-URAKOINTI
• MAALÄMPÖPUMPUT
• NEREUS LATTIALÄMMITYS

www.putkiveljet.fi

Parikymmentä miestä ja naista kokoontui suopeissa sääoloissa Juuan pohjoisosassa sijaitsevalle 
UKK-majalle Maanpuolustuskoulutus ry:n ja Ylä-Karjalan paikallisosaston 9.-10. kesäkuuta 
järjestämälle jotokselle. Kurssin tavoitteeksi oli asetettu partion tiedustelutoiminta, jonka 
yhteydessä hiottiin samalla osallistujien henkilökohtaisia reserviläis- ja maastotaitoja. 
Kaksipäiväisen jotoksen yhteydessä käytiin myös ryhmienvälinen partiokisa. 
Jotoksella pyöräiltiin partioittain eri tehtävien parissa. Tehtäväreitillä ammuttiin, etsittiin miinoja, 
rakennettiin pikasiltoja ja käytiin monipuolisesti läpi sotilaallista rastikoulutusta. Harjoituksen 
johtajana toimi nurmekselainen Jorma Pihlainen apunaan juukalaiset Hannu Martikainen ja 
Jouni Naakka sekä nurmekselainen Esa Säppi. 

RESERVILÄISJOTOS JUUASSA

Lauantai 9.6. 
Aamusta lähtien keräännyttiin 
UKK-majan lähistöllä olevalle 
kodalle, jossa oli alkajaisiksi 
mahdollisuus ruokailla ja juo-
da kahvit. Jotos käynnistettiin 
jakamalla osallistujat kuuden 
hengen ryhmiin, jotka varustet-
tiin SA -polkupyörin ja muine 
tarvittavine vehkeineen. 
Päivän rastitehtäviin oli varattu 
kerrankin kunnolla aikaa - pe-
räti kahdeksan tuntia. Mukana 
oli pienoiskivääriammuntaa 
- jääkärijoukkueen johtamista 
- taktisia merkkejä - miinan-
raivausta - tuliylläkkötoimintaa 
- vesistön ylitystä - pikasillan 
rakentamista. Ohjelma oli sisäl-
löltään monipuolinen ja sopivan 
vaativa, niinpä tuskin kukaan 
pääsi pitkästymään. 

Viimeisen tehtävän aiheena oli 
majoittuminen, jossa pystytettiin 
partioittain puolijoukkueteltat 
UKK-majan lähikankaalle. 
Tämän jälkeen otettiin pyyh-
keet esiin ja mentiin saunaan. 
Välillä pulahdettiin virkistävään 

Kiteenjärveen. Löylyjen jälkeen 
istuttiin iltanuotiolle vaihtamaan 
kuulumisia ja purkamaan päivän 
tapahtumia. 
Tässä vaiheessa huomattiin 
osallistujia saapuneen aina 
Keski-Suomesta saakka, kuten 
Lehikoisen veljekset Arto ja Tar-
mo. Makkaranpaiston jälkeen 
rauhoituttiin vaaka-asennossa 
kuuntelemaan kesäöistä lintujen 
serenadia, joka muuttui kohta 
korpin korinaksi... 

Sunnuntai 10.6. 
Herätyksen ja aamupalan jäl-
keen alkoi ryhmäkohtainen 
toiminta, johon oli varattu neljä 
tuntia aikaa. Tehtävänä oli tähys-
tyspaikkojen tiedustelu ja pe-
rustaminen valtatie 6:n varrella 
oleviin kohteisiin sekä ryhmän 
suorittama liikenteenlaskenta 
niissä. Ryhmäkohtainen varus-
tus ja viestivälineet mukaan ja 
menoksi. 
Valtatiellä oli kohtuullisen vilkas 
liikenne, joten tähystäjä ja kirjuri 
joutuivat kohteissaan koville. 
Saadut tulokset raportoitiin ja 

luovutettiin tiedustelulomak-
keilla harjoituksen johtajalle 
analysoitaviksi. 
Pyöräilyn jälkeen purettiin 
kankaalla sijainnut telttaleiri, 
huollettiin ja luovutettiin ar-
meijan antama kalusto siirret-
täväksi Kontiorantaan. Ruokailu 
tapahtui suoraan Harri Miettisen 
soppatykistä ja päätöskahvit 
keitteli Helena Säppi siskoineen. 
Jotos päättyi piiripäällikkö Ahti 
Korhosen ja harjoituksen joh-
taja Jorma Pihlaisen kesäisiin 
puheenvuoroihin. 

Tulokset 
1) Ryhmä Mononen (Mononen 
- Raerinne - Tanskanen - Kal-
linen - Miettinen - Tanskanen) 
204 pist. 
2) Ryhmä Huttunen (Huttunen 
- Ryynänen - Lehikoinen - 
Tillonen - Lehikoinen - Repo) 
164 pist. 
3) Ryhmä Kilpeläinen (Kilpe-
läinen - Turunen - Martikainen 
- Kolehmainen - Särkikoski 
- Salmi) 143 pist. 

Teksti ja kuva: 
Väinö Mononen 

Tähystyspaikalla tapahtuva liikenteenlaskenta on joskus leppoisaa puuhaa. Juukalainen 
Jouni Kallinen (vas.) kirjaa havaintoja ylös ja värtsiläläinen Jussi Raerinne tähystää 
mahdollisia ilma-aluksia taivaalta.
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Sotaveteraani Reino Riikosen aloitteesta lähtenyt 
hanke johti Raappanan nimeä kantavan puiston 
perustamiseen aivan sodanaikaisen Rukajärven 
tien tuntumaan Lieksassa. Puiston kerrotaan olevan 
kunnianosoitus jääkärikenraali Erkki Johannes 
Raappanalle ja hänen korpisotureilleen.

”Niin kauan kuin meillä on suomalaista sisua ja 
suomen kieli, Suomi pysyy Suomena”

Puisto Raappanalle 
ja hänen 
korpisotureilleen

Puiston pääesittelytaulun paljastamiseen johtavan nauhan leikkaamiseen osallistuivat 
mm. 14. Divisioonan perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja kenraalimajuri Paavo Kiljunen, 
varapuheenjohtaja evl Jukka Valkeajärvi sekä Rukajärven sotaveteraanit Eino Kiiskinen, 
Reino Riikonen ja Viktor Mauranen.

Puisto sijaitsee parhaalla mah-
dollisella paikalla keskellä 
järeää mäntymetsää kasvavalla 
harjanteella. Paikka muistuttaa 
paljolti niitä Pieningänsalon 
korpimetsiä ja Rukajärven maas-
toa, joissa Raappanan miehet 
taistelivat. 

   Alussa puhuneen rehtori Asko 
Saarelaisen mukaan Lieksa toi-
mi jatkosodan ajan Raappanan 
divisioonan korpisotureiden tu-
kikohtana ja huoltokeskuksena. 
Nykypolville Rukajärven tie on 
tullut tutuksi saman nimisestä 
elokuvasta ja Antti Tuurin ja 
Onni Palasteen kirjoista. Ruka-
järven tie kulki Lieksasta Pan-
kajärven, Nurmijärven ja Kivi-
vaaran kylien kautta Repolaan ja 
sieltä edelleen Rukajärvelle. Tie 
oli koko jatkosodan ajan 14.D:n 
joukkojen tärkein huoltotie.

Puiston avaussanat lausunut 
sotaveteraani Reino Riikonen 
totesi puistolla kunnioitettavan 
kenraali Erkki Raappanan mit-
tavaa maanpuolustustyötä Poh-
jois-Karjalan ja koko Suomen 
hyväksi. Puisto muistuttakoon 
myös tämän päivän ja tulevien 
sukupolvien ihmisiä siitä uhrista, 
jonka Lieksa-Pielisjärven talvi-
sodan Pohjois-Karjalan ryhmän 
ja jatkosodan Rukajärven suun-
nan soturit ja lotat kantoivat 
isänmaan hyväksi. 
- Tämän muistomerkin perusta-
jien vaikuttimena ei ole sotien 
ihannoiminen. Tämä puisto on 
näköalapaikka sotahistoriaan 
ja täällä voi aistia vapautemme 
edellytykset: maanpuolustus-
tahto ja pyyteetön työ isänmaan 
parhaaksi.
- Me tarvitsemme pysyviä 
muistomerkkejä muistuttamaan 
nykyisille ja tuleville sukupol-
ville sodanaikaisen, niin sano-
tun tammenlehväsukupolven 
poikkeuksellisen suuresta vel-
vollisuudentunnosta maamme 
itsenäisyyden turvaamiseksi.
- Raappana -puiston perusta-
miseksi tehdystä työstä voin 
hyvällä syyllä päätellä, että voin 
luottavaisella mielellä uskoa 
veteraaniperinteen ja Suomen 
itsenäisyyden puolesta tehdyn 
suurtyön muiston säilymisestä 
tulevaisuuteen, Reino Riikonen 
totesi.

Puiston vihkimispuheen pitä-
nyt kenraalimajuri Sami Sihvo 
kertoi Raappanan ja hänen tais-
telijoittensa kuuluneen suoraan 
Mannerheimin ja pääesikunnan 
alaisuuteen. Jääkärikenraali 
Erkki Johannes Raappana tun-
netaan parhaiten Rukajärven ja 
Ilomantsin taistelujen taitavana 
johtajana.

Raappanan johtama 14. divi-
sioona hyökkäsi kesällä 1941 
Nurmeksen - Kuhmon alu-
eelta korpien kautta yli 200 
kilometriä kohti Rukajärveä ja 
Muurmannin rataa. Syksyllä 
1941 ylipäällikkö pysäytti hyök-
käyksen Ontajärvelle. Näistä 
tuloksiin johtaneista sotatoimis-
taan Raappanalle myönnettiin 
toisen luokan Mannerheim-risti, 
järjestysnumero 3 ja Raappana 
ylennettiin saman vuoden lopul-
la kenraalimajuriksi.

Sihvon mukaan divisioona 
muodostettiin pääosin Kainuun, 
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karja-
lan miehistä, koska nämä olivat 
tottuneita erämaaolosuhteisiin.
- Raappana-puisto sopii mie-
lestäni tänne Lieksaan hyvin. 
Muistuttakoon se tulevia ja 
nykyisiä sukupolvia siitä työstä 
ja taistelusta, jota sotiemme 
veteraanit kävivät isänmaamme 
hyväksi. Muistuttakoon se myös 
niistä raskaista uhreista, jotka 
talvisodan Pohjois-Karjalan ja 
jatkosodan Rukajärven suunnan 
soturit ja lotat antoivat, kenraali 
Sami Sihvo. muistutti.

Teksti ja kuvat:
Raine Turunen

Puiston kirkollisen vihkimisen suorittivat kirkkoherra Kosti Heikkinen (vas.) ja Hannu 
Juntunen. Vihkimistä seuraavat kenraalit Erkki Setälä, Ermei Kanninen ja heidän 
takanaan Paavo Kiljunen.

Puisto sijaitsee järeää mäntymetsää kasvavalla harjanteella aivan “Rukajärven tien” 
tuntumassa. Samanlaista metsää kasvoi myös Pieningänsalolla, jossa suomalaiset 
jatkosodan aikana operoivat. Kuvassa vain osa puiston vihkimiseen osallistuneista 
juhlavieraista.

Puiston vihkimispuheen 
piti kenraalimajuri Sami 
Sihvo.
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HIERONTA & VYÖHYKETERAPIA SEIJAS

urheiluhieroja	/	diplomivyöhyketerapeutti		
Seija	Sormunen

050-536 9639 / Reijola
www.seijas.fi Varaa	Aika(a)	Itsellesi!

Häkämiehen	 mukaan	 sotien	 veteraanien	 perin-
netapahtumia	on	totuttu	pitämään	ikääntyneiden	
ihmisten	tapahtumana,	ovathan	nuorimmat	sotaan	
lähteneet	 miehetkin	 jo	 81	 vuotta	 täyttäneitä.	
Täällä	Lieksassa	vietettävien	 juhlien	 luonne	on	
toisenlainen:	mukaan	on	otettu	perinneyhdistyk-
sen	järjestämien	aikaisempienkin	juhlien	tapaan	
nuoret.	
-	Minulla	on	ensimmäistä	kertaa	puolustusministe-
rinä	nyt	tilaisuus	osallistua	veteraanien	perinnepäi-
ville.	Tapahtuman	laajuus	ja	järjestelyn	tasokkuus	
ovat	tehneet	minuun	syvän	vaikutuksen.	Minulla	
on	ilo	kiittää	valtioneuvoston	ja	puolustushallin-
non	 puolesta	 kakkia	 paikalla	 olevia	 sotiemme	
veteraaneja.	Me	kaikki	suomalaiset	arvostamme	
teidän	työtänne	ja	saavutuksianne.	

”Korkean maanpuolustustahdon yksi ilmaus on 
laaja ja monipuolinen maanpuolustustyö”
	 -	 Juuri	 nyt	 elämme	 hyvää	 rauhan	 tilaa,	 mutta	
teidän	ikäiset	ihmiset	tietävät	kokemuksesta,	että	
pysyvältä	näyttävä	rauhan	tila	voi	särkyä	yllätyk-
sellisten	ja	nopeiden	käänteiden	surauksena.
-	 Me	 toimimme	 päättäväisesti	 ulkopolitiikan	
keinoilla	ja	rauhan	puolesta	kansalaisjärjestöjen	
kanssa,	mutta	silti	on	aina	pidettävä	mielessä,	että	
rauhallinen	elämänmeno	voi	järkkyä	ja	pahimmat	
painajaiset	 toteutua.	 Sen	 vuoksi,	 että	 voimme	
nukkua	yömme	rauhassa,	meidän	on	huolehdittava	
siitä,	että	meillä	on	sellaiset	puolustusvoimat,	jotka	
voivat	turvata	meidät,	jos	joudumme	uhatuksi.
Häkämiehen	 mukaan	 puolustusvoimien	 en-
simmäinen	 ja	 tärkein	 tehtävä	 on	 omien	 rajojen	
turvaaminen,	 toisena,	että	me	suomalaiset	puo-
lustamme	 maatamme	 ensisijaisesti	 riippumatta	
siitä,	olemmeko	sotilaallisesti	 liittoutumattomia	
tai	mahdollisesti	joskus	liittoutuneita.	

14.D:n	 perinneyhdistyksen	 puheenjohtaja	 ken-
raalimajuri	Paavo Kiljunen	muistutti	avauspu-
heenvuorossaan:	-	Sodan	hinta	oli	kallis,	mutta	
vaihtoehto	olisi	ollut	vielä	huonompi.	Veteraanien	
ajattelutapa,	jossa	yhteinen	hyvä	asetettiin	oman	

Maamme sotilaallista puolustamista ei missään 
tilanteessa jätetä  ulkopuolisten tai hyvän tahdon 
varaan. Suomea puolustavat aina suomalaiset, 
Häkämies vakuutti juhlapuheessaan 
Lieksassa.

Valtioneuvostolta
kiitosta 14.D:n 
perinne-
yhdistyksen työlle!
14.Divisioonan perinneyhdistys ry:n Rukajärven 
veteraani- ja perinnepäivien pääjuhlassa sunnuntaina 
2.9. puhunut puolustusministeri Jyri Häkämies 
onnitteli 14. D:n perinneyhdistystä siitä, että yhdistys 
on löytänyt oikean tavan siirtää veteraaniperinnettä 
nuoremmille ikäpolville. - Tulee mieleen marssilaulun 
sanat: Tapa tuttu jo taattojen, nyt on hoidossa 
poikasten.

Puolustusministeri on juuri saapunut juhlapaikalle. Häkämiehen seurassa kenraalit 
(vasemmalta lukien) Erkki Setälä, Paavo Kiljunen ja Vesa Tynkkynen.

Lieksan kirkossa pidetyn pääjuhlan aluksi saapuivat liput. 
Keskellä 14.D:n perinneyhdistyksen lippu.

Kaatuneiden muistoa kunnioitettiin laskemalla seppele 
sankarihautojen muistomerkille. Vasemmalla  Lieksan 
alaosaston puheenjohtaja Juhani Ryynänen ja kenraalit 
Erkki Setälä, Paavo Kiljunen ja Vesa Tynkkynen.

edun	edelle,	sopisi	olla	käytössä	tänäkin	päivä-
nä.	Tätä	ajattelua	perinneyhdistys	haluaa	tuoda	
omaankin	aikaamme.	Kiljusen	mukaan	vieläkin	
ihmetellään,	kuinka	yksi	divisioona	saattoi	kestää	
200	kilometrin	levyisen	rintamakaistaleen	sodan	
loppuun	 saakka.	 –	 Vastaus	 löytyy	 upseereista	
ja	 korpisotureista.	 Heillä	 oli	 taitoa	 ja	 tahtoa.	
Divisioonan	miehet	upseereista	sotilaisiin	olivat	
maalaispoikia,	 metsässä	 liikkumaan	 tottuneita	
Kainuun.	Ylä-Savon,	 Pohjois-Karjalan	 ja	 Poh-
janmaan	miehet	hallitsivat	maaston	tuntemuksen	
ja	hyväksikäytön.

”Ymmärtääkseen tulevaa on 
ymmärrettävä menneisyyttä”
Lieksan	kaupungin	tervehdyksen	juhlaan	tuonut	
valtuuston	1.	varapuheenjohtaja	Lea Oravalahti-
Pehkonen	totesi,	että	ymmärtääkseen	tulevaa,	on	
ymmärrettävä	menneisyyttä.	 	 -	Veteraaniemme	
tärkein	perintö	meille	nuoremmille	sukupolville	
on	itsenäinen	isänmaa.	Tämän	perinnön	merki-
tyksen	 tiedostaminen	 ei	 nuorille	 sukupolville	
ole	itsestään	selvää.	Oravalahti-Pehkonen	kiitti	
14.D:n	perinneyhdistystä	sekä	Lieksan	alaosastoa,	
todeten	 näiden	 tehneen	 mittavan	 työn	 monien	
tilaisuuksien	järjestämisessä.	Näiden	tilaisuuksien	
tavoitteena	on	ollut	siirtää	perinteen	vaalimista	
nuorillemme	sekä	kunnioittaa	 ja	vaalia	sodissa	
maatansa	puolustaneiden	perinteitä.

”Te teitte mahdottomasta mahdollisen!”
Puolustusvoimain	 tervehdyksen	 juhlaan	 tuonut	
sotilasläänin	komentaja	eversti	Seppo Pesonen	
totesi	 	 veteraaniemme	 tehneen	 mahdottomasta	
mahdollisen,	tosin	he	joutuivat	maksamaan	siitä	
raskaan	 hinnan.	 -	 Te	 sodan	 käyneet	 miehet	 ja	
naiset	kannoitte	raskaimman	taakan,	mutta	ras-
kas	oli	myös	kotirintaman	naisten	ja	vanhusten	
taakka.	Te,	sotiemme	veteraanit,	puolustitte	meille	
itsenäisyyden	 ja	 vapauden	 ja	 rakensitte	 sotien	
jälkeisinä	 vaikeina	 vuosikymmeninä	 nykyisen	
hyvinvointimme	perustan.	Kiitoksia	siitä	teille!
Teksti ja kuvat: Raine Turunen

Sotiemme	 Veteraanit	 varainhankinta	 2007	 on	
Pohjois-Karjalassa	 tuottanut	 elokuun	 loppuun	
mennessä	47	925,28	euroa.	Tulos	on	2900	euroa	
suurempi	kuin	2006.
			Veteraanijärjestöjen	edustajat	ovat	kesäkuussa	ja-
kaneet	siihen	mennessä	kertyneet	varat	keskinäisen	
sopimuksen	 perusteella.	 Piirijärjestöt	 suuntaavat	
avun	yhdistyksen	soittamille	veteraaneille.
	Yhdeksän	sotainvalidiyhdistystä	järjestää	syksyn	ai-
kana	oman	keräyksen,	mukana	keräyksessä	on	myös	
reserviläisyhdistyksiä	ja	muutama	koulukin.
			Sotiemme	Veteraanit	2007	ilmapuolustussormus-
ten	myynti	ei	ole	koko	maassa	onnistunut	niin	hyvin	
kuin	viime	vuonna.	Sormusten	ja	–taulujen	myyntiä	

voidaan	jatkaa	myös	sotainvalidikeräyksen	aikana	
toista	keräystä	häiritsemättä.
			Uutuutena	tulee	lokakuun	alussa	myyntiin	seinäka-
lenteri,	”mieskalenteri”.	Siinä	on	mm.	suomalaisten	
näyttelijöiden	kuvia,	paljasta	miehen	ihoa.	Kalen-
teri	valmistuu	 syyskuun	aikana	 ja	 se	 julkistetaan	
mediassa	 syyskuun	 lopussa.	 Se	 tulee	 myyntiin	
K-Marketeihin	ja	K-Rautoihin..
			Jos	yhdistyksesi	on	valmis	tukemaan	maakunnan	
veteraaneja	 sormusten	 tai	 kalenterien	 myynnillä,	
ota	yhteys	Jorma	Reijoseen	puh.	311193	tai	0400-
121466,	 pyrin	 toimittamaan	 materiaalia.	 Ehkäpä	
sinä	 itse	 haluat	 ilahduttaa	 ystävätärtäsi	 mieska-
lenterilla?

SOTIEMME VETERAANIT 
2007 JATKUU
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HIERONTA & VYÖHYKETERAPIA SEIJAS

urheiluhieroja	/	diplomivyöhyketerapeutti		
Seija	Sormunen

050-536 9639 / Reijola
www.seijas.fi Varaa	Aika(a)	Itsellesi!

Rivi-ilmoitus:
Kuusjärven Kauppa J. Käh-
könen, Kuopiontie 101, 83630 
Kuusjärvi, puh. (013) 553 410, 
fax (013) 568 180.

POLAR MINING OY
www.dragon-mining.com

Kummunkatu 5 outoKumPu Puh. (013) 550 150

Kello teräs
50 m 
5012-811

59 e

Kello 
kullattu teräs
30 m 
5170-2457

69 e

”Sotilaani!	Me	olemme	ne	vii-
meiset	suomalaiset	joukot,	jotka	
seisomme	 tällä	 historiallisella	
maankamaralla	
maamme	ensimmäisinä	etuvar-
tijoina.	Te	olette	viimeinen	osa	
armeijaa,	joka	palaa	omaan	ko-
timaahansa	tehtävänsä	tehneenä.	
Suokoon	Korkein	meille	voimaa	
voittaa	 itsemme	 ja	 suokoon	
Hän,	 että	 kansamme	 eläisi	 ja	
siunaantuisi	 siinä	maassa,	 jon-
ka	olemme	perinnöksi	saaneet,	
ja	 jonka	 tuleville	 sukupoville	
jätämme”.

-	 Näillä	 Raappanan	 sanoilla	
tervehdin	 teitä	 kunnioitetut	
sotiemme	ja	tällä	kertaa	erityi-
sesti	Lieksan	ja	14.	Divisioonan	
Rukajärven	suunnan	veteraanit,	
että	olette	saapuneet	Lieksaan.	
Tänä	 päivänä	 voimme	 todeta,	
että	Korkein	on	tuota	Raappanan	
esittämää	 toivomusta	 kuullut	
ja	 johdattanut	 kansaamme.	
Rintamilta	 palattuaan	 nämä	
veteraanit	ryhtyivät	heti	nosta-
maan	maatamme	tuhkasta,	sodan	
vaurioista.	He	jälleenrakensivat,	
asuttivat	 siirtolaiset,	 maksoi-
vat	 sotakorvaukset,	 raivasivat	
pellot,	 kasvattivat	 lapsensa	 ja	
rakensivat	 tietä	 parempaan	 tu-
levaisuuteen.
-	Suuren	hädän	vallitessa	sodan	
melskeissä	rintamilla	muistettiin	
jalo	inhimillinen	aate,	kaveria	ei	
jätetä.	Rauhan	aikanakin	uusien	
tuulien	puhaltaessa	nuorempien	
sukupovien	rakentaessa	tulevai-
suutta	tulee	muistaa	sama	ihmis-
arvoa	sekä	lähimmäistä	koskeva	
sosiaalinen	 ja	 demokraattinen	
periaate;	kaveria	ei	jätetä.	
-	 Itsenäisyys	 ei	 ole	 aina	 ollut	
itsestään	 selvää.	 Yllättävät	
tapahtumat	 voivat	 nytkin	 koh-
data	 milloin	 tahansa.	 Maailma	
on	 levoton	 ja	 voimistuneet	
luonnon	 muutokset	 voivat	 ai-

Ollos huoleton, 
poikas valveil on!

Kainuun Prikaatin tykkimiehet esittelemässä aseensa ominaisuuksia. Tykki on nelive-
toinen, pystyy vaihtamaan asemaa omatoimisesti ja sen kantama on 40 kilometriä.

Kainuun Prikaatin viestimiehet ”testaavat yhteyksiä”. Miehet kertoivat, että viestien 
lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarvittava ajoneuvon masto voidaan nostaa jopa 
24 metriin.

14.D:n Rukajärven suunnan veteraani- ja perinne-
päivien avaus suoritettiin Lieksan torilla lauantaina 
1.9.2007. Tilaisuuden avannut perinneyhdistyksen 
Lieksan alaosaston puheenjohtaja Juhani Ryynänen 
totesi paikalle saapuneille Rukajärven sotaveteraa-
neille Erkki Raappanan sanoja lainaten, soturiensa 
marssiessa kotimaan kamaralle jatkosodan jäl-
keen.

heuttaa	 selkkauksia	 kansojen	
välillä.	Tämä	on	hyvä	tiedostaa	
ja	 varustaa	 tulevat	 sukupolvet	
isänmaata	 puolustamaan,	 niin	
että	 itsenäisyytemme	 	 ja	 sen	
turvaamisen	 perinteet	 säilyvät	
tulevaisuudessakin,	Juhani	Ryy-
nänen	totesi	Lieksan	torilla	puo-
lustusvoimain,	 rajavartioston,	
Karjalan	 lennoston	 ja	 monien	
kansalaisjärjestön	 juhlanäytte-
lyn	avajaisissa.

Teksti ja kuvat: 
Raine Turunen

Puolustusvoimain kalusto-
esittelyt kiinnostivat myös 
pieniä miehenalkuja.
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Metsätalo,	83700	POLVIJÄRVI
Puh. 013-631 646

Remontti-Timppa
TIMPOT	OY

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

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

kodin pintojen ykkönen

Sepänkatu	7,	83500	OUTOKUMPU
p.	013	555	540	s-posti:	kaluste.tuure@opaasi.fi

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

POLVIJÄRVELLÄ

PEKAN KONE 
JA TV KY
83700 Polvijärvi

p. 569 665

wood moon
Jyrki Repo

- Huonekaluentisöinti
- Artesaani, puusepäntuotteet

mARTonVAARA
Puh. 0400-254 938

EDULLINEN JA VIIHTYISÄ
RUOKA- JA KOKOUS-
RAVINTOLA
OUTOKUMMUN
KESKUSTASSA

NURMEN HUONEKALU-KUKKA
JA

HAUTAUSTOIMISTO KY

PARTURILIIKE

J. VENEJÄRVI
Kummunkatu 18, 83500 Outokumpu

puh. (013) 561 236

	

AUKTORISOITU	TILITOIMISTO

Suutarinkatu	9,	83500	Outokumpu
puh.	013-562	611,	fax	013-554	649

e-mail:erkki.rasanen@opaasi.fi

KOHTAUSPAIKKA
POLVIJÄRVELLÄ

- mökki- ja aamiaismajoitus
- ruokapalvelut
- perhejuhlat ja kokoukset
- koulutustilaisuudet
- muistotilaisuudet
- kotileivonnaisia

Pitopalvelua parhaimmillaan!
Tervetuloa!

Avoinna tilauksesta
Puh. 0440 800 021
KOSKIPIRTIN 

HAUTAUSTOIMISTO
- arkut - kuljetukset

- kukkasidonta
- lehti-ilmoitukset - hautakivet

Puh. 0500 279 540

OUTOKUMMUN
APTEEKKI

LÄÄKEHUOLLON
ASIANTUNTIJA

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

e-mail:
outokummun.apteekki@opaasi.fi

jätehuolto	–
kierrätyspalvelut

Ympäristösi huoltaja

Raatekankaantie	18
80100	Joensuu

puh.	010	636	185
www.lassila.tikanoja.fi

Savo-Karjalan
EriStyS ja SanEErauS oy

Peltisepänpolku 2, 80400 Ylämylly, puh. (013) 851 841, fax (013) 852 033 RIVI-ILMOITUS:
Ylämyllyn Pelti ja Ilmastointi 
Ky, Ylämyllyntie	89	A,	Ylämylly,
p.	0400	170	214

Opastettu retki Rukajärven tielle oli todella suosittu 14.D:n perin-
neyhdistyksen veteraani- ja perinnepäivien ohjelmassa. Matkalle 
lähti peräti kuuden linja-auton kolonna Lieksan kirkolta matkaten 
Raappana-puistoa sivuten Pankajärven ja Nurmijärven kylien  ohi 
Änäkäiselle ja siitä Kivipuoron rajavartioasemalle aina rajapuomille 
saakka. Matkan aikana kuultiin tarinoita sota-ajan tapahtumista ja 
taistelupaikoista. Osa tapahtumista oli kuulemma sitä luokkaa, ettei 
niitä voinut kertoa.
Mielenkiintoisen lisän retkeen toi rajamiesten työtä kuvaavat 
esittelyt Kivipuron rajapuomilla ja vartioaseman pihassa. Lieksan 
rajavartioalueen päällikkö majuri Sami Joutjärvi kertoi millaista 
on rajamiesten työ tänä päivänä. Rajavartioasemien väheneminen 
kahteen: Inarin ja Kivipuoron rajavartioasemiin on tehnyt valvot-
tavan alueen laajaksi. Kamera ja elektroninen valvonta kattaa vain 
pienen osan rajasta, joten muu osa on miesten ja rajakoirien varassa. 
Rajakoira Rudin ohjaajan tekemässä esittelyssä tuli ilmi, että koiran 
osuus rajan valvonnassa on tullut entistä tärkeämmäksi. Koiran ”su-
pernenä” tekee mahdolliseksi jopa puolitoista vuorokautta vanhan 
jäljen seuraamisen ja tarvittaessa kiinnioton.

Talvisodassa vihollinen ylitti rajan tältä kohtaa tätä tietä pitkin. 
Eteneminen saatiin pysäytettyä ennen Nurmijärven kylää.

Änäkäisen entisöidyt puolustusasemat kiinnostivat.

Rukajärven tie Änäkäisen panssariesteiden kohdalla.

Kuvia Rukajärven tien retkeltä
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KARPALO 2007
SUURHARJOITUS
NAISILLE 
Kontiorannassa 
7.-9.9.2007
Harjoituksen johtajan Tiina 
Toivolan mukaan naisille 
tarkoitetut kurssit ja koulutus 
eivät edellytä ennakkotietoja 
tai -taitoja. Kurssille voivat 
osallistua 15 vuotta täyttäneet 
suomalaiset naiset.

Kurssivalikoimassa olleet: 
Etsintä ja maastoensiapu, 
Henkinen tuki, Kuljetus, Vies-
tiliikenne ja Joukkomuonitus 
antoivat valmiuksia hakeutua 
Maanpuolustuskoulutus ry:n 
(MPK) koulutus- ja tukiyksi-
köiden tehtäviin.

Puolustusvoimien johtamis- ja 
hallintojärjestelmän uudis-
tamiseen liittyen, 31.12.2007 
lakkautettava, Pohjois-Kar-
jalan Sotilasläänin Esikun-
ta toteuttaa kutsunnat nyt 
viimeisen kerran. Vuoden 
2008 kutsunnat valmistelee 
ja johtaa Pohjois-Karjalan 
Prikaatin yhteyteen 1.1.2008 
perustettava Pohjois-Karjalan 
Aluetoimisto.

Kutsunnat aloitettiin tänä syk-
synä 3.9.2007 Tohmajärveltä. 
Kutsuntatilaisuuksia järjestetään 
maakunnan kaikissa kunnissa 
ja kaupungeissa ja kutsunnat 
päättyvät Joensuussa perjantaina 
9.11.2007. Pohjois-Karjalassa 
asevelvollisuuslain ja -asetuksen 
mukaisesti kutsuntoihin osal-
listuu tänä syksynä noin 1200 
vuonna 1989 syntynyttä miestä. 
Koko maassa kutsunnanalaisia 
on vajaat 36 000.
   Suomen puolustusjärjestelmä 
perustuu yleiseen asevelvolli-
suuteen. Se edellyttää, että jokai-

VUODEN 2007 
KUTSUNNAT

nen vuosi-ikäluokka vuorollaan 
astuu suorittamaan asepalveluk-
sensa. Varusmieskoulutuksen 
tarkoituksena on kouluttaa ja 
harjaannuttaa asevelvolliset 
sotilaallisen maanpuolustuk-
sen tehtäviin ja siten luoda 
edellytykset sodan ajan varalta 
tarvittavien joukkojen tai niiden 
osien tuottamiselle. 
   Kutsuntatilaisuudessa ase-
velvollisille määrätään palve-
luspaikka sekä palveluksen 
alkamisaika. Pääosa kutsun-
nan-alaisista määrätään vuoden 
2009 tammikuun ja heinäkuun 
saapumiseriin Pohjois-Karjalan 
Sotilasläänin kiintiöjoukko-
osastoihin, joita ovat Pohjois-
Karjalan Prikaatin lisäksi Kai-
nuun Prikaati Kajaanissa sekä 
Pohjois-Karjalan Rajavartiosto 
Onttolassa. 
   Kutsunnoissa asevelvollisilla 
on tilaisuus esittää oma toive 
muun muassa palveluspaikan 
ja saapumiserän suhteen. Toivo-
mukset otetaan huomioon siinä 
määrin kuin se on mahdollista, 

kuitenkin sotilasläänille määrä-
tyt kiintiövelvoitteet täyttäen. 
Tavoitteena on, että ainakin 
jompikumpi toiveista voitaisiin 
täyttää.
   Erikoisjoukkoihin esim. 
Suomen Kansainväliseen Val-
miusjoukkoon (Porin Prikaati / 
Säkylä), Laskuvarjojääkäriksi, 
Merivoimien sukeltajaksi tai 
Ilmavoimien erikoiskursseille 
hakeminen tapahtuu erillisme-
nettelyllä, joka on ohjeistettu 
kutsunnan-alaisille keväällä 
kotiin postitetussa Varusmies 
2007 opaskirjasessa.
   Tämän vuoden kutsunnoissakin 
Pohjois-Karjalan Sotilasläänin 
Esikunta osallistuu edelleen 
vuonna 2006 käynnistettyyn 
STAKES:n ”AIKALISÄ – elä-
mä raiteilleen hankkeeseen”, 
jonka tarkoituksena on tarjota 
apua, tukea, ja neuvoja kut-
suntaikä-luokkaan kuuluville 
nuorille miehille mahdollisissa 
oman elämän hallintaan liitty-
vissä kysymyksissä.

Naiset kenttälounaalla… Ajotaidot ja jokanaisen korjaustoimet punnittavana…

AINUTLAATUINEN 
MANNERHEIM 
-MUISTOMITALI
 
 
Champion of Liberty ry on valmistuttanut taiteilija profes-
sori Erik Bruunin muotoileman ja Rahapaja Oy:n lyömän 
hopeisen nauhassa kannettavanMannerheim muistomitalin 
Suomen itsenäisyyden 90-juhlavuoden ja Suomen Marsalk-
ka C.G. E. Mannerheimin syntymän 140-vuotismuistoksi. 
 
Pienoismitalia suositellaan kotona pidettäväksi arvok-
kaalla paikalla tai kannettavaksi juhlatilaisuuksissa yksin 
tai vastaavien merkkien kanssa.
 
Mitali on kiitollisuuden osoitus itsenäisyytemme raken-
tajille ja puolustajille ja samalla sen haltijalle tunnustus 
ja kiitos siitä, että hän taimitalin hankkinut yhteisö on 
40,00 ?:n lahjoituksella/mitali tukenut MarsalkkaMan-
nerheimin perustamia tai hänen elämäntyölleen läheisiä 
järjestöjä sekä vuonna 2008 valmistuvaa Suomessa 
ainutlaatuista Mannerheim-suurelokuvaa.
 
Heikki Tilander    Tilaukset 
Kenraaliluutnantti evp  sihteeri Olli Ollila
Champion of Liberty ry  olli.ollila@kolumbus.fi
puheenjohtaja   040-500 2287 ja
    09-296 2093

Heinävaaran - Kiihtelysvaaran 
– Tohmajärven maastot tulivat 
tutuiksi itäisen maanpuolus-
tusalueen yhtymäharjoituksen 
PEITSI 07 joukoille 14. – 19.6. 
Taisteluharjoituksen aiheena oli 
torjuntakyvyn testaaminen. 

Perinteisen sinisen puolen muo-
dosti Pohjois-Karjalan Soti-
lasalue ja sen johdossa oleva 
taisteluosasto KOLLAA. Reser-
viläiset perustivat varusmiehillä 
täydennetyn KOLLAAn esikun-
takomppanian sekä huoltokom-
ppanian. 

Keltaisena puolena jo perintei-
seen tapaan oli Pohjois-Karja-
lan Prikaatin aliupseerikoulu 
täydennettynä Pohjois-Karjalan 
Rajavartioston sissikomppanial-
la. Keltaisten ELSO-osasto tuli 
Karjalan Prikaatista.

Taisteluosaston keskeinen teh-
tävä oli torjua Tohmajärven 
suunnasta pohjoista kohti ryn-
täävä vihollinen. Keltaisella oli 
hyökkäystään tukemassa run-
saasti lentokalustoa – hävittäjiä 
ja helikoptereita. Taisteluosaston 
joukot toimivat jatkuvan ilmau-
han alla. 

Harjoituksen kiinnostavuutta 
lisäsi ympäristönsuojelullinen 

Reserviläiset PEITSI 07 
–yhtymäharjoituksessa

teema. Harjoitusalueella on 
merkittäviä luonnonsuojelu- ja 
pohjavesialueita, jotka vaativat 
harjoituksen suunnittelulta eri-
tyishuomiota. 

Harjoituksen vaurio- ja va-
hinkoupseeri yliluutnantti Jari 
Heikkinen kertoi harjoituksen 
tiedotustilaisuudessa, että pohja-
vesialueilla liikuttaessa noudate-
taan erityistä varovaisuutta. 

Natura-alueet on merkitty har-
joituskarttoihin ja joukoilla ei 
ole tarvetta mennä näille alueille. 
Myös ajoneuvojen mahdollisiin 
polttoainevuotoihin oli varau-
duttu imeytysmatoin. Jätehuolto 
oli järjestetty nykyvaatimusten 
mukaisesti ja pohjavesialueil-
la sotilaiden käytössä oli 22 
Bajamajaa. Harjoitusmaastoa 
haluttiin suojella erityisellä 
tarkkuudella.

Harjoitus jätti myös pysyviä 
jälkiä maastoon. Pioneerit ra-
kensivat sillan Sinikonjoelle 
Vatalan ja Jylmän välille, joka 
jäi palvelemaan paikallisia asuk-
kaita harjoituksen jälkeenkin. 
Harjoituksessa sillalla oli tärkeä 
merkitys KOLLAAn joukkojen 
siirroissa.

Reserviläiset vastasivat taisteluosasto KOLLAAn huollosta. Tässä lähetin moottoripyörä 
saa huoltoa Immolankankaalla.
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Hyvän kunnon ja terveyden ohjeita:
Vältä tupakointia
Liiku monipuolisesti ja säännöllisesti
Varmista riittävä lepo
Syö monipuolisesti
Käytä alkoholia kohtuullisesti

Liikunnallinen aktiivisuus
Mikäli liikunta-aktiivisuutesi on alhainen, aloita viipymättä 
kuntoharjoittelu. Muista, että kuntosi kohoaa jo, mikäli liikut jo 
muutaman kerran viikossa väh. 30 minuutin ajan. Huomaat, että kunnon 
kohottaminen ei vaadi isoa panostusta viikoittaisissa rutiineissasi. 
Säännöllisellä, monipuolisella ja oikealla harjoittelulla kuntosi kohoaa 
suorastaan hämmästyttävällä tavalla. Sopivia ja turvallisia sekä helppoja 
liikuntamuotoja ovat reipas kävely, sauvakävely, hölkkääminen, hiihto, 
pyöräily, uinti ja tanssiminen.

Aktiiviseen elämäntapaan sisältyy runsaasti hyötyliikuntaa ja kävelyä. 
Lisää päivittäistä kävelyä ja pyöräile työmatkat mahdollisuuksiesi 
mukaan. Terveyden ja työkyvyn kannalta riittävää perusaktiivisuutta 
voi seurata esim. askelmittarin avulla. Aikuinen henkilö kävelee vuo-
rokauden aikana n. 5 000 askelta (n. 4 km) vuorokaudessa. Terveyden 
kannalta riittävä askelmäärä on n. 9 000 askelta (n. 7 km) vuorokaudessa. 
Tähän pääsee lisäämällä kävelyä n. puoli tuntia arkirutiinien päälle.

Terveyden kannalta ihanteellinen askelmäärä on n. 13000 askelta 
vuorokaudessa (n. 10 km), joka edelliseen nähden on n. puolen tunnin 
lisäys. Aktiivisuuden tulee muodostua vähintään 10 minuutin jaksoista, 
joissa kävely on aktiivista.
Liikkumistapoja ja -tottumuksia muuttamalla fyysinen kuntosi kohoaa 
huomaamatta ja samalla elämisen laatu paranee!
Aloita muutosten tekeminen pienin askelin. Yhden liikuntaharjoituksen 
lisääminen 4-6 viikossa on sopivan rauhallinen tahti, jolloin elimistösi 
ehtii sopeutua lisääntyneeseen rasitukseen.

Kehon painoindeksi
Kehon koostumuksen keskeinen tekijä on kehon rasvakudoksen määrä 
ja jakaantuminen. liikunta kuluttaa energiaa ja pitää painon kurissa. 
Paljon liikuntaa harrastavat ovat harvoin ylipainoisia. Tärkeintä ei 
ole liikuntalaji, vaan liikunnassa yhteensä kuluva energian määrä. 
Liikunta yhdessä vähäenergisen ruokavalion kanssa laihduttaa ja 
auttaa ehkäisemään lihomista. Painon säätelemiseen tarvitaan runsaasti 
kaikenlaista liikuntaa, myös arki- ja hyötyliikuntaa siten, että päivittäinen 
energiankulutus on mahdollisimman suuri.

Kehon palautuminen
Jotta kuntosi kohoaa optimaalisesti tulee sinun huolehtia myös elimistösi 
palautumisesta.
Palautumisella tarkoitetaan niiden muutosten korjaamista, jotka 
liikunnan tuoma fyysinen kuormitus on aiheuttanut elimistölIe 
ja aineenvaihdunnalle. Elimistö kehittyy ja kunto nousee vasta 
palautumisen aikana.

Liikkumiseen liittyy myös riskejä 

- Kuuntele kehoasi ja reagoi sen mukaan - aloita liikkuminen varovasti ja 
etene nousujohteisesti.
- Vältä liikkumista sairaana/toipilaana
- Vältä liikkumista ruokailun jälkeen vähintään 2 tunnin ajan
- Vältä alkoholia ja tupakkaa ennen liikkumista ja sen aikana
- Ota huomioon ympäristön olosuhteet - kova pakkanen tai korkea 
lämpötila
- Vältä liikkumista verenluovutuksen tai rokotuksen jälkeen
- Muista aktiivinen lihashuolto

Miten tunnistat liian kovan/rasittavan kuntoilun oireet 
Yleinen haluttomuus ja väsymys kuntoilu ei maistu hyvältä levoton/
rauhaton yöuni ja unensaantivaikeuksia voimakas hikoilu öisin rasitut 
normaalia helpommin kuntoilun aikana levoton olo ja korkea leposyke 
ruokahaluttomuus kohonnut verenpaine ja huimaus pitkäaikaiset 
lihaskivut ja vammat  sairastumisalttius lisääntynyt

Oireisiin auttavat
- Muutama lepopäivä on paikallaan. - Aloita harjoittelu varovasti.
- Kevennä harjoittelua.
- Nauti monipuolisesta ja hiilihydraattipitoista ruokaa.
- Huolehdi hyvästä nestetasapainosta.
- Lisää lihashuoltoa ja rentoutumista.
- Käännyt tarvittaessa asiantuntijoiden puoleen.

Tässä perustietoa palautumiseen 
liittyvistä toimenpiteistä:

- Säännöllinen, virikkeellinen ja monipuolinen elämä
- Liikuntaharjoitukseen liittyy aina alku- ja loppuverryttely (10-15 min)
- Kuntoiluun liittyy luonnollisena osana myös säännöllinen lihashuolto: 
venyttely, voimistelu, hieronta ja, rentoutuminen (15-30 min. kerta)
-  Nestetasapainon ylläpitäminen harjoituksen aikana ja sen jälkeen
- Yli tunnin harjoituksissa tulisi mukana olla nestettä
- Nestettä kuluu liikunnan aikana 1-3 litraa tunnissa ilman lämpötilasta 
riippuen
- Runsas nesteiden nauttiminen (2-2,5 d1l20 min) liikuntasuoritusten 
yhteydessä ja jälkeen nopeuttaa elimistön palautumista
- Monipuolinen ja oikeansisältöinen päivittäinen ravinto ovat myös 
palautumisen elinehto
- Runsaasti hiilihydraatteja ja vähän rasvaa ja suolaa
- Runsaasti vihanneksia, hedelmiä, juureksia ja viljatuotteita
- Kaksi lämmintä ateriaa vuorokaudessa
- Kevyt ja palauttava liikunta (kävely, sauvakävely, uinti ja kotiaskareet)
- Säännöllinen ja riittävä lepo ja uni, vähintään 7-8 tuntia vuorokaudessa

Reservipiirien 5. golfmes-
taruus-kilpailut kisailtiin 
28.7.2007 Kontiolahdella Ka-
relia-golfin hienolla ja vaati-
valla kentällä. Sää suosi kilpai-
lijoita kisan alun sadekuuron 
jälkeen kauniin Höytiäisen 
kimallellessa kentän lähei-
syydessä. 

Kilpailut vietiin läpi kahdessa 
sarjassa. Tasoituksellinen Lyön-

Reservipiirien 5. golf-
mestaruuskilpailut 
Kontiolahdella 28.7.2007

tipeli-sarjan voittajaksi pelasi 
Karelia Golfin Antti Eteläpää, 
toiseksi taituroi Heikki Karppa-
nen Outokummusta. Niin ikään 
Outokummun ikinuori Aimo 
Laasonen pelasi kolmanneksi 
ja voitti myös pisin avaus eri-
koiskilpailun. Tasoituksellisen 
Pistebogey-sarjan voitti joen-
suulainen Karelia Golfia edus-
tava Harri Honkanen. Toiseksi 
kilpailussa tuli Ilpo Pohjola ja 

kolmannen tilan valtasi Pekka K. 
Vatanen, molemmat niin ikään 
Karelia Golfin jäseniä. Toisen 
erikoiskilpailun, lähimmäksi 
lippua voitti Heikki Karppanen 
Outokummusta.

Ensi vuonna kilpailut järjeste-
tään Nurmeksessa ja järjestäjät 
toivovat kilpailuihin runsasta 
osanottoa.

Outokummun Aimo Laasonen lyö lähestymislyönnin 9. väylän greenille. 
Arkistokuva.

Liikuntaohjeita 
reserviläisille

Reserviläisliiton ja Reserviup-
seeriliiton 3. golfmestaruuskil-
pailut kisailtiin 4.8.2007 Kot-
kassa Kymen Golfin vaativalla 
kentällä. Sää suosi kilpailijoita 
ja tänä kesänä harvinainen helle 
kypsytti pelaajat kierroksen 
aikana. 
Kilpailu vietiin läpi hyvässä 
hengessä ja hurtista reserviläis-
huumorista nauttien. Pohjois-
Karjalasta kilpailuihin osallistui 
5 pelaajaa, joiden panos kilpai-
lussa oli varsin mukava. 
   Kilpailut vietiin läpi kahdes-
sa sarjassa. Tasoituksellisen 
Pistebogey-sarjan voitti Ou-
tokummun Golf-seuran Juha 
Kastikainen. Juha voitti myös 
kilpailujen parhaan pelaajan 
kiertopalkinnon. Ikuisesti kiertä-

Hyvä menestys Pohjois-Karjalaan
Reserviläisliiton ja Reservi-upseeriliiton 
3. golf-mestaruuskilpailut Kotkassa 4.8.07

vän parhaan pelaajan kiertopal-
kinnon Juhan haltuun lahjoitti 1. 
mestaruuskilpailuiden järjestäjä 
Ilpo Pohjola. Toiseksi tässä sar-
jassa pelasi syyskesän lämpimi-
en siivittämänä nousukuntoinen 
Karelia Golfia edustava Antti 
Niemi Kontiolahdelta. 
   Tasoituksellinen Lyöntipeli oli 
tasainen ja voittajaksi pelasi Pal-
tamo Golfia edustava Juho Huus-
ko Kuhmosta. Hän vastasi myös 
parhaasta Scratch-tuloksesta. 
Kolmanneksi tässä sarjassa pe-
lasi Outokummun Golf-seuran 
Aimo Laasonen, joka voitti 
myös pisimmän avauslyönnin 
erikoiskilpailun. 
   Kuntourheilun näkökulmasta 
golf on mitä parhain. Runsaan 
neljän tunnin suorituksen aikana 

kävelymatkakasi tulee yli 10-14  
kilometriä, riippuen siitä kuin-
ka paljon palloja etsiskellään 
metsähallituksen puolelta ;). 
Energiaa kuluu yli 1000 kcal ja 
keskisyke on yli 100. Tällainen 
pitkäkestoinen aerobinen suo-
ritus on omiaan parantamaan 
reservimme kuntoa ja terveyttä. 
Sitä voi suositella kaikille jäse-
nillemme ikään tai sukupuoleen 
katsomatta. 
   Kilpailluille on varmuudella 
tulossa jatkoa, sillä kilpailujen 
jälkeen Varkauden reserviläiset 
ilmoittivat hakevansa liitoilta 
seuraavien kisojen järjestämi-
seksi Joroisissa ensi vuonna 
heinäkuun loppupuolella. 
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Veteraanien rantakala- saunailtaan otti osaa 66 henkeä, josta veteraaneja 
46. Tilaisuus pidettiin 5.6 Kiteen Osuuspankin sponsoroimana pankin 
kesäpaikassa Kitsopissa. Pankin toimitusjohtaja, ylil Ari Karhapää toi-
votti osallistujat tervetulleiksi, jonka jälkeen nautittiin Kauko Raekorven 
keittämä tosi maukas rantakala. Tämän jälkeen osa joukosta saunoi ja 
heitti talviturkin. Lopuksi juotiin kakkukahvit ja päätettiin, että ensi 
vuonna taasen tavataan !

Kontiorannassa 25.-26. touko-
kuuta järjestetty tiedustelun 
jatkokurssi keräsi osallis-
tujia Keski-Suomesta, Sa-
vosta ja Pohjois-Karjalasta. 
Toimintakoulutus tapahtui 
kasarmilla, liikuntakoulutus 
lähimaastossa ja sovellettu 
osuus Jaamankankaan har-
joitusmaastossa. 
Kurssi sisälsi pohjustavan 
esittelyn tiedustelutoiminnas-
ta yleensä ja keskittyi myö-
hemmin partiotiedusteluun. 
Päämääränä oli syventää 
edellisvuonna saatuja partio- 
ja tiedustelutaitoja, harjoi-
tella partion johtamista sekä 
tiedustelupartion toimintaa 
vaativammissa olosuhteissa. 

Jatkokurssille valmistautuvia 
osallistujia oli kehotettu en-
nakkoon perehtymään oma-
aloitteisesti etenkin tiedustelun 
suorittajiin ja heidän yhteistoi-
mintaansa tiedustelupartiossa. 
Perehdytty oli, sillä tämä tuli 
esiin lauantaina maastossa 
tapahtuneen sovelletun tie-
dustelutehtävän suorittamisen 
yhteydessä. Partioiden toiminta 
osoitti paikoin ammattimaista 
osaamista. Voidaankin sanoa, 
että uteliaisuus on tässä lajissa 
suorastaan hyve. Kurssin joh-
tajana toimi Harri Norismaa 
apunaan Juha Rytkönen sekä 
evp-upseereista koottu asian-

Hallitusten työkokouksessa 6.8 todettiin mm: 
- Rajajotos Närsäkkälän vartion tukemana 22.9. 

vartioalueella. Mukaan tulee myös osanottajia muista 
Pohjois-Karjalan kerhoista ja MPK on myös kuvioissa. 
Kiteeläiset toivottavat kaikki tervetulleeksi !

- Sotahistoriallinen retki kiteeläisten taistelualueille 
talvi- ja jatkosodassa toteutetaan kesällä 2008.

- 23.7 katosi aamulla klo 9 aikaan marjamies Juurikan 
seudulla ja pahaksi onneksi oli kännykkä jäänyt 
autoon. Valmiushälytys kerhoille saatiin n. 15.00, 
poliisi suoritti klo 17.00 hälytyksen etsintään. 
Etsintäpyyntö peruuntui jo puhelun aikana, kun tuli 
tieto kadonneen löytymisestä. Rajakoirat löysivät 
henkilön nopeasti maastosta.  Kiteen kerholaisista oli 
kolme ehtinyt mukaan toimintaan, kaksi opastuksiin ja 
yksi puhelinpäivystykseen.

- Tapahtuman johdosta huomattiin, että 
puhelinnumeroiden päivitys on tärkeää.

KITEEN TAPAHTUMIA

Kiteen Sota- ja Rintamaveteraanit kutsuivat Tohmajärven vastaavat 
järjestöt yhteiselle rantakalalle   7.8 Likolammen leirintäalueelle, jonka 
tilat ja henkilökunnan antoi käyttöön Aaro Toropainen. Runsaat sata 
veteraania ja avustajaa tulivat kahdella linja-autolla että useilla pik-
kuautoilla nauttimaan Kauko Raekorven keittämää rantakalaa. Kiteen 
Sotaveteraanien puheenjohtaja Arvo Kinnari ja Rintamaveteraanien 
puheenjohtaja Kalervo Rinne toivottivat veteraanit tervetulleiksi. Kak-
kukahvit ja yhteislaulu kuuluivat ohjelmaan hellesäässä, jossa muutama 
pulahti uimaankin. 

Kyösti Hurskainen ampuu suustaladattavalla 1820-30 luvun aseen 
replicalla Kalervo Rinteen ja Eero Vastapuun seuratessa: kymppi tuli 
eka kerralla! Kiteellä ei ole ampumarataa käytössä - kiitos kaupungin 
töppäysten - joten entinen sukeltaja Eero Vastapuu tarjosi omaa yksi-
tyistä rataansa käyttöön. Pikkuporukoin aiotaan ampua yhdellä radalla 
prosenttiammunnat ja päälle kokeilla suustaladattavaa kivääriä. Pilot-
tiryhmä ampui 23.8. ja totesi  vanhan aseen tosi tarkaksi, mutta melko 
hitaaksi aseeksi nykyaikaista sodankäyntiä ajatellen.

25. kesäkuuta Kiteen kerhot urakoivat perinteiseen tapaan Pohjois-Kar-
jalan Rajavartiostolle Närsäkkälän vartion savusaunalle edustusvastat 
talveksi. Talkoisiin osallistui 14 reserviläistä ja yksi ”lotta”. Isäntänä 
toimi vartioupseeri, ylil Ari Pulkkinen. Lopuksi päästiin savusaunaan 
vastoja testaamaan ja sen päälle pullakahvit, jonka aikana alueupseeri, 
ylil Timo Päivinen kertoi terveiset Tohmajärven Rajakomppanian pääl-
liköltä sekä kertoili vartioston kuulumisia ja henkilövaihdoksista

TIEDUSTELUN 
JATKOKURSSI 

KONTIORANNASSA

Varmuus on valttia. Savolais-keskisuomalainen partio - pipopäinen Kimmo Tynys, Antti 
Laatikainen ja Tommi Tynys ohittavat vesiteitse mantereella havaitsemansa miinakentän.

Sinisten vihollispäälliköt Juha 
Rytkönen (vas.) ja Harri No-
rismaa punomassa juoniaan 
partioiden päänmenoksi. 

tuntijaryhmä. 
 
Perjantai 25.5. 
Osallistujien vastaanotto ja 
varustaminen tapahtuivat varus-
kunnassa, kuten myös tieduste-
lukurssin avaus. Aivan aluksi 
käytiin joukolla läpi lakisääteiset 
turvallisuus- ja varomääräykset. 
Tämän jälkeen istuttiin pulpet-
tiin ja aloitettiin varsinainen 
opiskelu. Oppitunneilla käsi-
teltiin tiedustelua sekä tiedus-
telusuunnitelman ja -raportin 
laatimista. Perehtymisvaiheen 
jälkeen oli edessä ryhmätöinä 
tehtävä tiedustelusuunnitelman 
laatiminen. Sotaoppia ja tais-
telutaktiikkaa tuli oikein olan 
takaa. 
Niinpä illan mittaan kärsittiin 
jo tilapäisestä happivajeesta. 
Tähän vaivaan saatiin pikaista 
apua ilman lääkärinmääräystä 
liikuntakoulutuksesta, joka 
sisälsi suunnistusta varuskunta-
alueella. Kun rastit olivat lopulta 
löytyneet, oli vuorossa enää 
tuskanhien poispeseminen ja 
odotettu iltapala, jonka jälkeen 
vetäydyttiin yön ajaksi kyljel-
leen. Miksikö juuri kyljelleen? 
No siksi, ettei krrhhk..rrhk..
kuorsattaisi.
  
Lauantai 26.5. 
Heti herätyksen ja aamupalan 
jälkeen alkoi tiedustelukurssin 
sovellettu toimintavaihe. Parti-

oiden piti selvittää erään Jaaman-
kankaalla sijainneen harjanteen 
alueella olevan vihollisen määrä 
ja laatu, taisteluhautaryhmitys, 
majoituspaikka sekä vihollisen 
toiminta alueella. Tiedusteluteh-
tävän suorittamiseen annettiin 
aikaa kuusi tuntia, jona aikana 
tuli kaikenlaista taistelukoske-
tusta välttää. 
Lähtö tapahtui omien joukkojen 
alueelta. Eteneminen piti suo-
rittaa soluttautumalla vihollis-
alueelle. Kohdealueella ei ollut 
omia joukkoja, joten paluu tuli 
tehdä vihollisalueella olleen 
oman yhdysmiehen kautta. 
Tiedustelutulokset ilmoitettiin 
partioilmoituksina tiettyyn kel-
lon aikaan mennessä. 
Kurssin päätösvaiheessa ver-
tailtiin vielä partioiden saamia 
tiedustelutuloksia ja vihollis-
maaliosaston antamia tietoja 
toisiinsa. Yhteenvetona voitiin 
todeta, että koulutus oli kantanut 
hedelmää edellisvuoteen ver-
rattuna. Saadut tiedot olivat nyt 
paljon tarkempia ja poikkeamia 
löytyi hyvin vähän. 
 
Teksti ja kuvat: 
Väinö Mononen 
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Lentokentältä suuntasimme 
junalla kohti Utrechtia, jossa 
vaihdoimme vielä kerran Nij-
megenin junaan. Lopun matkaa 
sotilasleiriin kuljimmekin sitten 
bussilla. Majoituimme tapahtu-
maa varta vasten rakennettuun 
sotilasleiriin, Camp Heumen-
soordiin, jossa yöpyi viikon ajan 
noin neljätuhatta sotilasta. Ma-
joitus tapahtui isoissa parakeissa, 
joista oli sermeillä erotettu 
joukkueille omat ”tuvat”. Naa-
pureina meidän joukkueella oli 
maasotakoulun-, kadettien- ja 
ilmavoimien joukkueiden lisäksi 
amerikkalaisia, jotka tulivat 
vähä väliä tekemään kauppaa 
tai vaihtamaan sotilastavaroita. 
Leirissä asui myös paljon brit-
tejä, tanskalaisia ja saksalaisia. 
Luksusta leirielämäämme toi 
riittävä määrä toimivia suihkuja, 
vesivessat ja tietysti hyvin järjes-
tetty ruokahuolto. Kulkeminen 
leiriin ja sieltä pois oli tarkkaan 
valvottua. Aina leiriin tultaessa 
piti esittää kulkulupa ja passi. 
Näin ollen saattoi olla varma, 
ettei piikkilangoilla eristetyssä 
leirissä kulkenut ulkopuolisia 
henkilöitä.

Marssilla edustimme Suomea. 
Virallisesti olimme Suomen 
reserviläisurheiluliiton joukkue. 
Koska marssimme sotilassarjassa, 

Nijmegenin miehet marssilla
Pitkäaikainen harjoitteluprojekti sai 
huipennuksen lentokoneen laskeutuessa 
Schipolin lentokentälle Amsterdamiin 
heinäkuun kolmannella viikolla. 
Karjalan pojat, Harri Norismaa, 
Jaakko Leppänen, Pertti Saarelainen 
ja Juha Rytkönen, saapuivat Hollantiin 
marssiakseen Nijmegenin marssin, joka 
on vuosittain järjestettävä maailman 
suurin marssitapahtuma. Joukkueeseen 
kuului neljän Itä-Suomen miehen 
lisäksi seitsemän hyvin treenannutta 
marssijaa Turun suunnalta. Joukkueen 
ainoa yhteinen harjoitus pidettiin kesä-
heinäkuun vaihteessa Tuusulassa Kesäyön 
marssilla, jossa marssimme 2×30 km 
matkan.

tuli meillä olla sotilasvarusteet. 
Maastopuvun ja maihinnou-
sukenkien lisäksi kannoimme 
taisteluvyötä, jossa oli vähintään 
kymmenen kilogramman paino. 
Kantamuksen painoa tarkastet-
tiin pistokokein marssin aikana, 
ja alipainoinen kantamus johti 
armotta suorituksen hylkää-
miseen.

Neljä päivää ja 170 kilometriä 
marssin riemua

 Marssitapahtuma kesti neljä 

päivää, joista jokaisena päivänä 
marssimme 40- 50 kilometrin 
suorituksen. Marssipäivinä 
heräsimme aamulla klo 3.00. 
Aamupalan jälkeen pukeu-
duimme marssivarusteisiin ja 
kokoonnuimme marssiosastoksi 
leiristä ulos johtavalle tielle. So-
tilassoittokunnan tahdittamana 
aloitimme päivän marssin, jonka 
reitti polveili Nijmegenin kau-
pungin ympäristössä. Suoma-
laiseen vaihtelevaan maastoon 
tottuneelle soturille Hollannin 
tasainen maasto oli uusi ko-
kemus. Vaihtelua marssiin toi 
kuitenkin eri joukkueiden ka-
jauttamat marssilaulut, joihin oli 
helppo yhtyä. Kymmenet tuhan-
net ihmiset olivat kokoontuneet 
reitin varrelle kannustamaan 
marssijoita jakaen makeisia ja 
pientä purtavaa. Kylien ja pien-
ten kaupunkien läpi kuljettaessa 
erilaiset orkesterit ja posetiivarit 
siivittivät kulkuamme. Sotilas-
osastot yhtyvät pian lähdön 
jälkeen siviilimarssijoihin ja 
muodostivat yhdessä 47 000 
marssijan osaston. Päivittäisen, 
noin yhdeksän tuntia kestäneen, 
marssin aikana kerkesi nähdä 
laajasti hollantilaista maisemaa. 
Kaikkialla huokui siisteys ja 
järjestys. 

Armeija marssii vatsallaan 
– sanonta piti paikkansa myös 
Nijmegenissä. Ruokaa meni 
uskomattomia määriä. Hol-
lantilaiset olivat kuitenkin 
järjestäneet tyylikkäästi ruoka-
huollon. Jo aamupala oli tosi 
tuhti, mutta pahalla ei katsottu 
sitäkään, että hedelmiä ja leipää 
hävisi marssijoiden taskuun. 
Sotilassarjassa marssijoille oli 
myös marssin aikana järjestetty 

erilliset huoltoalueet, jossa oli 
saatavilla lämmintä keittoa, 
leipää, hedelmiä, juomaa ja 
suklaata. Hyvä huolto takasi sen, 
että koko neljän päivän ajan ei 
tuntunut kertaakaan siltä, että 
”paukut” olisivat olleet lopussa. 
Myös päivittäinen maaliin tulo 
oli hauska tapahtuma. Joukkueet 
marssivat tahdissa sisälle messiin 
huutaen omia iskulauseitaan 
muiden joukkueiden osoittaessa 
suosiota. 

Sattumuksia

Päivien aikana tapasi paljon 
ihmisiä eri maista. Oli hienoa 
jutella erimaalaisten kanssa 
marssista ja muustakin elämästä. 
Paikalla oli myös suomalaisia, 
jotka hakeutuivat innokkaasti 
juttusille nähdessään kanta-
muksiimme kiinnitetyt Suomen 
liput. Erityisen hieno hetki ko-
ettiin kolmantena päivänä, kun 
kohtasimme marssille osallistu-
van suomalaisen sotaveteraanin. 
Jutustelimme tovin hänen kans-
saan, ja hän kertoi tämän olevan 
hänen seitsemännentoista mars-
sinsa. Hymyssä suin hän toivotti 
meille hyvää matkaa ja jatkoi 
klinkkaamistaan kävelykepin 
kanssa. Täytyykin sanoa, että 
tulipa törmättyä suomalaisen 
sisun ilmentymään.

Hassu tilanne sattui myös eräässä 
kylässä, jossa marssijoita oli 
tervehtimässä korkea-arvoinen 
sotilasdelegaatti. Olimme kui-
tenkin innostuneet paikallisen 
sambabändin tahdeista niin, 
ettemme huomanneet koko 
kenraalia. Kenraali veti lippaan 
ja me sambasimme ohi. Viimei-
senä miehenä marssinut Jaakko 
huomasi tilanteen ja yritti pai-
kata asian tervehtimällä koko 
seurueen puolesta.
   
Lopulta alkoi viimeinen viisi 

kilometriä pitkä suora, minkä 
päässä häämötti maaliportti. 
Siivitimme marssimme lähes 
lentoon ohittaen joukkueen 
toisensa perään. Koko marssita-
pahtuman ajan oli ollut puolipil-
vinen sää, mutta viimeisen päi-
vän viimeisellä tunnilla taivas 
aukeni rankkasateeseen ukkosen 
paukkuessa. Rankkasade kasteli 
niin marssijat kuin katsojatkin 
meidän saapuessa maaliin. 
Tunnelma oli maalissa kaksija-
koinen. Toisaalta suunnattoman 
iloinen, sillä joukkueemme 
kaikki jäsenet olivat selvittäneet 
urakan, mutta toisaalta haikea, 
sillä niin mahtava liikunta-
kokemus oli ollut Vierdaagse, 
March of the World. Illemmalla 
huoltohetken jälkeen pidimme 
juhlallisen mitalienjakotilaisuu-
den joukkueemme kesken leirin 
messissä. Siellä vallitsikin hyvin 
juhlava ja suvaitseva ilmapiiri, 
kun eri maiden sotilaat juh-
launivormuissaan Vierdaagse 
–mitalit rinnuksissaan jakoivat 
ainutlaatuisen hetken.
   
Viikko Hollannissa meni no-
peasti. Saimme nähdä englan-
tilaisten sotilaiden jämptiyden, 
kuulla saksalaisten hienot mars-
silaulut sekä aistia kansainvä-
lisen sotilastunnelman illalla 
leirin messissä.
Syvä usko suomalaisen soti-
laan selviytymisestä maailman 
kentillä sai myös vahvistusta. 
Tyytyväisenä Karjalan Pojat aje-
livat Helsingistä kohti Karjalaa 
miettien seuraavan seikkailun 
määränpäätä.

      Juha Rytkönen ja 
      Harri Norismaa
      Team MPK North Karelia

Ennen oli miehet rautaa...

Harri Norismaa ja Mikko Lai-
tinen, idän ja lännen mies.
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Oiva Aulis Oinonen siunattiin 
haudan lepoon 6.7.2007. Kirk-
koherra Hannu Juntunen  totesi 
hautauspuheessaan vertausku-
vallisesti:. Tämä maailma on 
jokaisen kohdalla vain silta. Me 
kuljemme sen yli – kuka miten-
kin – jotkut huolettomasti  hy-
pellen, jotkut vakaasti astellen, 
jotkut kaatuvat ja kompastelevat, 
toisille sillan ylittämiseen menee 
pitempi, toisille taas lyhyempi 
aika. 

 Oivalla riitti tarmoa ja energi-
aa loppuun saakka. Oiva syntyi 
Heikki ja Siiri Oinosen ruoka-
kuntaan Sikovaaran Tahvolassa  
82 vuotta sitten. Vartuttuaan hän 
suoritti oppivelvollisuutensa, 
oppi yrittämisen ja työnteon jo 
nuorena sekä astui vaaran vuo-
sina armeijan harmaisiin muiden 
ikäistensä tavoin. Sotarintamalla 
Oivan tehtävänä oli autoilijana 
toimittaa ruokaa ja taistelu- ja 
ammustarvikkeita rintamalle 
sekä ilmeisesti paluumatkalla 
tuoda kaatuneita ja haavoittu-
neita. 

Sodan päätyttyä alkoi kiivas 
uuden rakentamisen aika so-
takorvauksineen. Siinä riitti 
työtä jokaiselle, niin Oivallekin. 
Elämäntyönsä Oiva teki yrittä-
jänä. Parhaimmillaan hänellä oli 
useita kuorma-autoja. Ne ajoivat 
tukkeja ja pöllejä sahoille ja eri 
tuotantolaitoksiin. Ansiotyönsä 
jätettyään Oiva omistautui kai-
kella tarmollaan ja sydämellään 
sotaveteraaniasialle. Viimeisen 
vuoden aikana hän seurasi 
vielä kiinteästi syyskuun alussa 
pidettävien 14. Divisioonan 
perinnepäivien valmistelujen 
etenemistä. Noihin tapahtumiin 
Oivalle oli varattu kunniatehtävä 
lausua Raappanan nimeä kan-
tavan puiston avaussanat. Tätä 
tehtävää Oiva ei enää ehtinyt 
suorittaa. Kesäkuun 19. päivän 
yönä Oiva sulki viimeisen kerran 
silmänsä.

Oiva Oinonen oli syrjäseutu-
jen ihmisten asioiden puolesta 
puhuja. Oivalla riitti energiaa ja 
tarmoa monille tahoille. Häntä 
ja hänen työtään arvostettiin 

 Ilmoittautumisen ja kahvien 
jälkeen Lieksan Järvipelastajat 
ry:n puheenjohtaja Ilkka Eisto 
luennoi yleisestä vesiturvallisuu-
desta ja vesillä käyttäytymisestä. 
Siitä hän siirtyi teknisen tietä-
myksen pariin, jossa tähystettiin 
ja navigoitiin parhaimmillaan 
jo väyläalueilla merikortin 
mukaan. 
 Eisto jatkaa: - “Pielisen järvipe-
lastustoiminta on käynnistynyt 
alunperin jo vuonna 1984 Liek-
san Pursiseuran alaosastona. Ny-
kyinen Lieksan Järvipelastajat 
ry on perustettu 15 vuotta myö-
hemmin. Yhdistyksen keskeisin 
toiminta-alue sijaitsee Lieksan 
ja Juuan välisellä vesialueella, 
jossa avovesikaudella pelastajilla 
on puolen tunnin lähtövalmius 
24 tuntia vuorokaudessa. 
 Yhdistyksellä on käytössään 
viittavene PV Brahea ja nopea 
Avon SR4 -tyypin kovapoh-
jakumivene, jota käytetään 
emäaluksen apuveneenä. Ak-
tiivimiehistö on jaettu neljään 
päivystysryhmään. Hälytykset 
ovat olleet pääosin avustusteh-
täviä, joista huviveneilijöiden 
osalta on voitu kirjata muun 
muassa polttoaineen loppumisia 
ja pohjakosketuksia.” 
   
Hyvä porukka ja rehti 
ryhmähenki 
 Lieksan Vapepan hälytysryh-
män päivystäjä Väinö Kuiva-
lainen: - “Vapaaehtoinen pelas-
tuspalvelu (Vapepa) vuorostaan 
kokoaa yhteen ja valmentaa 
pelastustöiden tukitehtäviin eri 
alojen harrastajia, joita yhdistää 
“synnynnäinen” halu auttaa 
toisia maalla, vesillä ja ilmassa. 
Vapepaan kuuluu 48 kansa-
laisjärjestön ja muun yhteisön 
kautta yli 20.000 vapaaehtoista 
henkilöä, jotka toimivat 1.400:
ssa eri hälytysryhmässä joka 
puolella Suomea. Vapaaehtoi-
sella pelastuspalvelulla on pitkät 
perinteet, sillä se on perustettu 
jo vuonna 1964. 

VESISTÖ-
TURVALLISUUSKOULUTUSTA 
LIEKSASSA
Johannan päivänä 21. 
heinäkuuta oli Lieksassa 
tarjolla erikoiskoulutusta 
vesillä liikkujille ja muille 
pulikoijille. Tämäntyyppistä 
koulutusta olikin jo odotettu, 
sillä asummehan me kaikki 
kuolevaiset aivan Pielisen ja 
muiden lätäköiden äärellä. 
Nämä asiat eivät ole 
suinkaan leikinarvoisia, sillä 
onhan allekirjoittanutkin 
aikoinaan poikasena 
meinannut hukkua Pieliseen. 
Järveen, jonka aallot ovat 
vuosien aikana huuhtoneet 
mennessään monta 
tuttavaani. Pielisen pinta on 
kaunis, mutta kavala. 

   Viranomainen hälyttää vapaa-
ehtoiset tukitehtäviin hätäkes-
kuksen kautta. Paikallisten hä-
lytysryhmien päivystävät jäsenet 
ovat valmiita lähtemään apuun 
vuoden jokaisena päivänä ja 
vuorokauden jokaisena tuntina. 
Vapaaehtoisia jäseniä tarvitaan 
yleensä suuronnettomuuksissa, 
paljon auttajia vaativissa pe-
lastus- ja ensihuoltotehtävissä, 
evakuoinneissa sekä etsinnöissä, 
joissa eivät viranomaisten voi-
mat yksin riitä. 
Lieksassa kirjataan keskimäärin 
10 lähtöä vuodessa, joista suurin 
osa on kadonneiden etsintää 
partioiden avulla. Myös koiria 
käytetään jäljityksissä apuna. 
   Suomen Punainen Risti koor-
dinoi Vapaaehtoista pelastus-
palvelua yleisen pelastustoimen 
osalta. Vapaaehtoista meri- 
ja järvipelastusta koordinoi 
Suomen Meripelastusseura ja 
vapaaehtoista lentopelastusta 
Suomen Ilmailuliitto.” Voita-
neen sanoa, että hyvä porukka 
ja rehti ryhmähenki ovat avain-
asemassa kaikessa vapaaehtois-
toiminnassa. 

Kalustoa on - 
onko tekijöitä? 
Opiskelumme aikana juukalai-
nen Harri Miettinen oli kul-
jettanut soppatykkinsä majan 
pihaan, ja avannut salakavalasti 
kattilankannet tuulen yläpuo-
lella. Eipä mennyt kauan, kun 
lihasopan tuoksu houkutteli 
kurssilaiset pihamaalle lautaset 
kädessä sotilaallisen jonomuo-
dostelman tekoon. 
   Pienen sulattelutauon jälkeen 
alkoi aurinkoinen iltapäiväosuus 

vauhdikkaasti, kun pelastusalan 
palkkaa saavat ammattilaiset 
pääsivät kalustoineen esittäy-
tymään. Heitä oli saapunut 
Lieksan Sammutinhuollosta ja 
Lieksan palo- ja pelastuslaitok-
selta sekä Joensuun poliisista. 
   Kalustoesittely oli pääpiirtein 
tuttua, mutta sukellus- ja pin-
tapelastusvälineet sekä niiden 
käyttö jäivät dramaattisuu-
dessaan paremmin mieliin. 
Varustetaso on kehittynyt pa-
loautoissa, ambulansseissa sekä 
poliisiautoissa huomattavasti. 
Joskin niiden digitekniset lait-
teet ovat arktisissa olosuhteissa 
hieman kylmänarkoja. 
Pelastustyö ammattina on hyvin 
raskas sekä henkisesti että fyy-
sisesti. Ei ihme, jos esimerkiksi 
sukeltajan ja pintapelastajan 
työvuorot kuullostavat maalli-
kosta omituisilta - viikko töitä 
- kolme viikkoa vapaata. 

Veneilijän muistilista! 
• tee matkan ennakko- 
 suunnitelma 
• varaudu aina 
 pahimman varalta 
• varmista, että varus- 
 teet ovat asianmukai- 
 sessa kunnossa 
• varmista, että vakuu- 
 tukset ovat ajan 
 tasalla 
• muista tietojen ja tai- 
 tojen jatkuva ylläpito 
• kerro minne menet -  
 milloin lähdet -
  milloin palaat 
• seilaa selvin päin! 

Teksti ja kuvat: 
Väinö Mononen

Lieksalainen reservin majuri Pasi Karonen on vaihtanut 
Peugeot-skootterinsa tilapäisesti Avon SR4 -tyypin 
kovapohjakumiveneeseen. Vene on varsinainen vesiraketti, 
joka on tarkoitettu emäaluksen apuveneeksi Pielisen 
järvipelastustoiminnassa. 

Paloauton perässä 
vedettävän 
pintapelastus-
kaluston esittely
on juuri käynnis-
tynyt Timitran 
majalla. Lieksa-
lainen palomies A. 
Korhonen levittää 
pintapelastajan 
varusteita 
näkyviin.

IN MEMORIAM

Oiva Aulis Oinonen (15.8.1925 – 19.6.2007)

Energiaa ja tarmoa 
loppuun saakka

14. Divisioonan perinneyhdistyksen Lieksan alaosaston 
hallituksen sekä syksyllä Lieksassa  järjestettävien 14. 
D:n Rukajärvien suunnan veteraani- ja perinnejuhlien 
järjestelytoimikunnan jäsenet kukkatervehdystään jättämässä 
Oiva Oinosen arkulle. Vasemmalta lukien: Juho Pehkonen, 
Juhani Ryynänen ja Matti Komulainen.

sekä omalla paikkakunnalla, 
maakunnassa että valtakunnal-
lisella tasolla.

Oiva paneutui koko sydämel-
lään ja tarmollaan veteraaniasian 
hoitamiseen. Lieksan Sotavete-
raanit ry:n puheenjohtajana hän 
toimi 17 vuotta. Tämä tehtävä 
johti lukuisiin veteraanijärjestön 
tehtäviin liiton ja piirin tasolla. 
Lieksan sotaveteraanit personoi-
tui paljolti Oivaan. Oiva oli joh-
taja. Oiva oli tahtoihminen. Oiva 
oli hyvä kaikessa mihin ryhtyi. 
Oiva paneutui asioihin aina 
perusteellisesti. Oiva oli myön-
teisessä mielessä omaperäinen,  
vaikeasta käännytettävä. 

Heti puheenjohtajakautensa 
alussa Oiva haki veteraanityölle 
tukea reserviläisjärjestöistä. 
Myöhemmin mukaan tulivat 
Lieksan rajavartioalue, Lieksan 
kaupunki ja Lieksan seurakunta. 
Yhdessä nämä kantavat nimeä: 
Lieksan sotiemme veteraani-
en yhteistyötoimikunta. Oiva 
osasi käyttää tätä toimielintä 
veteraanien asioiden ajamiseen 
taitavasti. 1998 hän lähetti mm. 
sosiaali- ja terveysministeriölle 
kirjeen, joka koski veteraanien 
kuntoutusmäärärahojen lisää-
mistä. Oivan ansiota paljolti oli 
vuonna 2004 terveyskeskusmak-
sujen poistaminen sotaveteraa-
neilta kotikaupungissaan. Oiva 
kuului jäsenenä myös Pohjois-
Karjalan maakunnan veteraani-
asiain neuvottelukuntaan. Oiva 
loi hyvät yhteistyösuhteet myös 
maanpuolustusorganisaatioihin. 
Hyvänä työparina ja yhdistyksen 
sihteerinä toimi Oivan puheen-
johtajakaudella Elsa-rouva.

Oivan työtä on arvostettu 
monella tavalla. Kodin seinällä 
on lukuisa määrä kunniakirjoja 
ja kaapeissa viirejä. Hänelle on 
myönnetty mm. Suomen Lei-
jonan Ritarikunnan ansioristi 
ja Suomen Sotaveteraaniliiton 
kultainen ansioristi. Hänet nimi-
tettiin tänä vuonna Pohjois-Kar-
jalan piirin kunniajäseneksi.

Raine Turunen
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Osallistu kursseille 
tarkemmat kuvaukset ja 
ilmoittautuminen:
www.mpkry.fi

Maanpuolustuskoulutus ry
Pohjois-Karjalan Maanpuolustuspiiri

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

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

Tehtaankatu 17 83500 Outokumpu
p. 0400 172 632

Keskustie 3, 83100 Liperi

LIPERIN

Keskustie 2, 83100 Liperi
Puh. (013) 651 193

Liperin Hautaus- ja kukkapalvelu

PESONEN OY

Alue-etsintä ja GPS -paikantaminen 13.-
14.10.2007

- Eno
- kohderyhmä: maakuntajoukkojen päällystö ja > 15 
-vuotiaat kansalaiset
- tavoitteet: 
- tunnettava etsintätehtävään liittyvä
  viranomaisyhteistyö 
- tiedettävä maastoetsintämenetelmät 
- osattava etsintätehtävän suunnittelu ja toteutus sekä      
  etsinnän tekniikka ja viestivälineiden 
- tunnettava paikantamislaitteiden 

(GBS)käyttömahdollisuudet 
etsinnässä

- kurssin johtaja: Eero Tahvanainen 
(040-8226335, eero.tahvanainen@mbnet.fi)
Johtamisen perusteet 27.-28.10.2007
- Kontioranta
- kohderyhmä: avoin kurssi
- tavoitteet: Kurssilainen tuntee johtamisen perusteet 
  sekä tunnistaa oman johtamiskäyttäytymisensä 
  piirteet ja motivoituu kehittymään johtajana
- kurssin johtaja: Inka Venho, ivenho@cc.joensuu.fi

Syväjohtaminen, 

marraskuu (aika avoin)
- Kontioranta
- kohderyhmä: maakuntajoukon päällystö
- tavoitteet: Harjoitella joukkueen ja komppanian 

johtamisessa esiintyviä ongelmatilanteiden 
käsittelyä.
- kurssin johto: Kurssin johtaja Olli Miettinen 
0500 256 460 
Piiripäällikkö Ahti Korhonen 040 565 5578, pohjois-
karjala@mpkry.fi

Kouluttamisen perusteet,

marraskuu (aika avoin)
- Kontioranta
- kohderyhmä: kurssi on avoin
- tavoitteet: Kehittää koulutuksesta kiinnostuneiden 
henkilöiden perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia 
kouluttamisesta sekä saada uusia kouluttajia mukaan 
MPK:n toimintaan
- kurssin johtaja: Piiripäällikkö Ahti Korhonen
 040 565 5578, pohjois-karjala@mpkry.fi

Kurssinjohtajien koulutus, 

marraskuu (aika avoin)
- Kontioranta
- kohderyhmä: vuoden 2008 kurssien johtajat, 
paikallisosastot
- tavoitteet: vuoden 2008 kurssien valmistelu ja 
sisällön suunnittelu
- kurssin johtaja: Piiripäällikkö Ahti Korhonen 
040 565 5578, pohjois-karjala@mpkry.fi

Koulutuksen suunnittelu, 

marras-joulukuun vaihde (aika avoin)
- Kontioranta

- kohderyhmä: paikallisosastot
- tavoitteet: vuoden 2009 koulutuksen 
suunnittelu
- kurssin johtaja: Piiripäällikkö Ahti Korhonen 
040 565 5578, pohjois-karjala@mpkry.fi

Ilmoittautuminen kursseille: 

- Huom! vain www.mpkry.fi eli 
ilmoittautuminen edellyttää joko 
tilapäistä tai pysyvää kirjautumista 
MPK:n tiedonhallintajärjestelmään 
- rinnakkaiset kh-vuorokaudet 
eivät siirry puolustusvoimien 
asevelvollisuustietoihin ellei henkilö 
ole pysyvästi kirjautunut.

  

Maakunta-
komppania 
rekrytoi-
massa 
miehistöä 
kolin erä-
messuilla
Maakuntakomppanian päällys-
töä ja alipäällystöä osallistui 
Kolin Erämessuille Puolustus-
voimien osastolle kesäkuun 
puolivälissä. Tehtävänä oli 
jakaa tietoa Maakuntakomppa-
niasta ja rekrytoida miehistöä 
tulevaan tehtävään. Puolustus-
voimien osasto herättää aina 
mielenkiintoa kaikenikäisissä 
vierailijoissa ja Erämessut ei 
tehnyt tästä poikkeusta. Mes-
sujen aikana osastolla vieraili 
satoja kävijöitä, jotka saivat 
rautaisannoksen tietoa Puolus-
tusvoimista ja erityisesti Poh-
jois-Karjalan Maakuntakomp-
paniasta. Korkeaan SA-telttaan 
viritettiin dataprojektorit ja 
videotykit, joiden kautta pyöri 
nonstoppina Puolustusvoimain 
esittelymateriaalia. Eri puolus-
tushaaroja esittelevät vauhdik-
kaat DVD:t tuntuivat kiinnos-
tavan erityisesti kutsuntaikäi-
siä nuoria miehiä. Vetonaulana 
osastolla oli laserammunta 
sekä rynnäkkökiväärillä että 
pistoolilla. Suosio oli suuri ja 
parhaaseen aikaan ammuntaan 
joutui jonottamaan pitkäänkin. 
Maakuntakomppanian aset-
tama tavoite toteutui ja uusia 
miehiä saatiin innostumaan 
mukaan toimintaan. 

Laserammuntaa valmistellaan

KITEEN KERHOJEN TAPAHTUMIA

Kaatuneiden muistopäivän kunniavartiot lähdössä Kiteen 
Vapaussodan muistomerkille ja sankariristille: vas. edessä 
Kauko Raekorpi, Reijo Kohonen, takana Veikko Mattila, Mika 
Matikainen.
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PIIRITOIMISTO 
Toiminnanjohtaja Kari Jylhä

Jynkäntie 15, 80170 Joensuu
Puh. 050 344 9456

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

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

KARJALAN POJAT
ILMESTYMISAIKATAULU 2007
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Karjalan Pojat
           Seuraava lehti 12.12.2007

Toimintakalenteri

NELIAPILA (LIPERI) 
KESKUSTIE 9

PIELISHERKKU (JUUKA) 
KIRKKOTIE 4

POLVIJÄRVI 
JÄÄSKELÄNTIE 2

AINA EDULLISTA
AINA LAATUA

nordea.fi

Turvaa
pääomallesi
Pääomaturvatuilla indeksilainoillamme ja

rahastoillamme sijoitat osakemarkkinoille

niin, että sijoituksesi on turvattu*. Tee

merkintä verkkopankissa www.nordea.fi

tai soita Asiakaspalveluun 0200 3000

(pvm/mpm) ma–pe 8–20, josta voit myös

varata ajan konttoriimme.

Rahastojen hallinnoinnista vastaa Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy.
Lisätietoja Nordea-rahastoista saat osoitteessa
www.nordea.fi/rahasto ja indeksilainoista www.nordea.fi/joukkolainat.
* Riippumatta siitä, kuinka markkinat kehittyvät, saat takaisin vähintään
sijoittamasi pääoman eräpäivänä (indeksilaina) tai takuutasopäivänä
(rahasto).
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yhdistystämme muistaneille
ja 50-vuotisjuhlamme

onnistumiseen
myötävaikuttaneille

henkilöille ja tahoille!

JUUAN RESERVILÄISET

Sydämelliset kiitokset

LOKAKUU 2007

3.10.	 Karjalan	pojat	3/2007	ilmestyy
11.10.	 RES	-työvaliokunnan	kokous	 Korsu	
11.10.	 RU	-työvaliokunnan	kokous	 Korsu	
16.10.	 RU	-piirin	syyskokous	 	 Joensuu
18.10.	 RES	-piirin	syyskokous	 	 Joensuu
27.10.		 Rääkkylän	Reserviupseerien	ja	
	 Reserviläisten	50-v		 	 Rääkkylä	
27.10.		 Reserviläisliiton	tiedotuspäivä		 Suomi	
31.10.		 Kokelaskriso	ja	ryhmänjohtajainfo	 Kontioranta	

MARRASKUU 2007

23.11.	 Karjalan	pojat	4/2007	aineistopäivä,	 Päätoimittaja
	 Ilmoitushankinta:	Valtimo,	Nurmes,	
	 Juuka,	Lieksa,	Vieki

JOULUKUU 2007

1.12.	 RU	-liiton	huomionosoitus-
	 esitykset	piiriin	 	 	 Piiritoimisto	
1.12.	 RES	-liiton	ritarikuntien	
	 huomionosoitusesitykset	piiriin		 Piiritoimisto
5.12.	 Marskin	malja	-tilaisuus	 	 Joensuu
6.12.	 Itsenäisyyspäivä	 	 	 Pohjois-Karjala
12.12.	 Karjalan	pojat	4/2007	ilmestyy
13.12.	 Joulutulet	 	 	 Pohjois-Karjala
18.12.	 RU	-palkitsemistoimikunnan	kokous	 Joensuu
31.12.	 Prosenttiammunta	päättyy	 	 Yhdistykset
31.12.	 PKarSlE:n	lakkauttaminen	 	 Joensuu
joulukuu	 Aliupseerikoulu	päättyy	 	 Onttola,	Kontioranta	

RESUL:n esite ja 
kunto-opas 
	
Liiton	uusi	esite	on	
ilmestynyt.	Esitettä	voi	tilata	
toiminnanjohtajalta	piirien	
järjestämiä	reserviläistoimintaa	
esitteleviä	yleisötilaisuuksia	
varten.	Liiton	uusittu	Kunto-
opas	jaetaan	piireihin	ja	
yhteistyötahoillemme	sekä	
julkaistaan	myöhemmin	liiton	
www-sivuilla	pdf-muodossa.

Asiakaspalvelu	
Reserviläisurheiluliiton	
hallitus	on	päättänyt,	
että	asiakaskyselyt	tulee	
ensisijaisesti	osoittaa	asiasta	
vastuulliselle	toimikunnalle.	
Toimikunnan	yhteystiedot	saat	
toiminnanjohtajalta	(puh	09	
4056	2060).

Puolustusvoimat osallistuu 
Erna -sotilastaitokilpailuun 
vuosittain. 
Virossa	pidettävän	kilpailun	
historiallisen	taustan	vuoksi	
Suomen	puolustusvoimien	
osallistuminen	kilpailuun	on	
tärkeää	ja	sitä	arvostetaan.	
Kilpailuun	osallistutaan	
yhdellä	puolustusvoimien	
joukkueella	ja	yhdellä	
reserviläisten	joukkueella.		
			Reserviläisjoukkueen	
osallistumisen	koordinointi	
ja	ohjaus	on	annettu	
Maanpuolustuskoulutus	ry:
lle.	PE	koulutusosaston	käsky	
R2065/14/D/II,	14.6.2001.	
				
RESUL:n toimiston 
yhteystiedot: 
Puhelin	09	4056	2060	tai	
050	541	2007	
Sähköposti: info(a)resul.fi tai 
risto.tarkiainen(a)resul.fi	
Käyntiosoite:	Döbelninkatu	2,	
00260	Helsinki	

TIEDOTTAMALLA
TUNNETUKSI

RES	 2007-suunnitelmassa	
yhdeksi	keskeiseksi	tavoitteeksi	
on	asetettu	liiton	ulkoisen	kuvan	
vahvistaminen	niin,	että	Reser-
viläisliitosta	tulisi	jo	lähivuosina	
selkeästi	tärkein	vapaaehtoisen	
maanpuolustustyön	 ja	 reservi-
läisten	 edunvalvoja	 suhteessa	
puolustusvoimiin	 sekä	 koko	
suomalaiseen	 yhteiskuntaan.	
Tähän	 pyritään	 mm.	 aktiivi-
sella	tiedottamisella	niin	piiri-,	
liitto-	kuin	yhdistystasolla	sekä	
tekemällä	tietoisesti	työtä	liiton	
tunnettuuden	kohentamiseksi.	

Valtakunnallisen	näkyvyyden	
lisäämiseksi	27.10.	järjestetään	
järjestyksessä	 toinen	valtakun-
nallinen	tiedotuspäivä.	

Tavoitteena	on,	että	valittuna	
päivänä	 niin	 liitto,	 piiri	 kuin	
mahdollisimman	 moni	 yh-
distyskin	 tiedottavat	 samasta	
asiasta	samansuuntaisesti.	Näin	
pyritään	ylittämään	uutiskynnys	
kaikilla	tasoilla.	

Tiedotuspäivän	 toteutusta	
varten	 luodaan	selkeät	 toimin-
taohjeet	sekä	valmista	tiedotus-
materiaalia,	jonka	avulla	yhdis-
tykset	ja	piirit	voivat	osallistua	
tapahtumaan.



20 3.10.2007Osoitteessa: 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
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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


