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POHJOIS-KARJALAN                    RESERVILÄISLEHTI

Suomalaiset ovat satoja vuosia yhteisvoimin kehittäneet suomalaista elämän-
muotoa, jota nyt juhlitaan. ME! -hengen avulla on saatu paljon hyvää aikaan.

Juhlavuoden tunnus kannustaa tekemään ja toimimaan yhdessä vastedeskin.

Juhlavuoden keskeinen tavoite on vaalia suomalaisuutta elävänä, aktiivisena 
voimana, joka suuntautuu tulevaisuuteen.
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Sotilaallista joulurauhaa!
Joulua vietämme rauhan ja hyvän tahdon juhlana. Tavaksi on 
tullutkin järjestää eri tahoilla yhä lisääntyvässä määrin joulurauhan 
julistamistilaisuuksia. Keskiajalta peräisin oleva Suomen Turun 
jouluaaton joulurauhan julistus lienee meille tutuin muoto tästä 
käytännöstä. Julistuksen alkuperä on ensimmäisessä joulussa, 
josta Luukkaan jouluevankeliumi kertoo: ”Jumalan on kunnia 
korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa” (Luuk. 
2:14)
   Julistuksen airueena toimi taivaallinen sotajoukko (lat. militae 
caelestis). Tuon sotajoukon tehtävänä oli toivottaa rauhaa 
maailmaan. Heitä edelsi enkelin ilmoitus ennustetun Rauhan 
Ruhtinaan syntymisestä (Jes. 9: 5). Joulun ilosanoma ja joulurauhan 
toivottaminen ankkuroituvat lujasti historiaan ja todelliseen karuun 
maailmaan. 
Ensimmäisen joulun tapahtumapaikkana oli vieraan vallan 
sotajoukkojen miehittämä maa, joka kaipasi rauhaa ja omaa itsenäistä 
hallintoa. 
   Itsenäisessä, 90 vuotta täyttävässä Suomessa arvostamme rauhaa. 
Tiedämme kuinka kallis hinta siitä on maksettu. Suomalaiset sotilaat 
ovat puolustaneet rauhaa ja ovat yhä valmiita puolustamaan sitä. 
Kiitos sotiemme veteraaneille, kiitos tämän päivän rauhan puolesta 
työskenteleville, sotilasammattilaisille ja reserviläisille.
   Jouluna kiitämme Jumalaa meille annetusta Vapahtajasta, 
Jeesuksesta, Rauhan Ruhtinaasta. Hän julisti autuaiksi rauhantekijät 
(Matt.5:9). Aikanaan hän hävittää sodat koko maailmasta (Ps.  6:10). 
Hän tuo maailmalle rauhan (Jer. 50:34). 

”Tule joulu taas! Soi kuoro enkelien, soi maahan hyvää tahtoa, 
iloa, rauhaa! Tule joulu kotiimme, sielun temppeliin, vaikka ajassa 
aallot suurta myrskyä pauhaa! On syntynyt Kristus, taivas on päällä 
maan…” 
(Vilho Rantasen Joulurukous runosta)

Mikko Tolonen
Ilomantsin ev.lut. seurakunnan kirkkoherra

“Kristus syntyy - kiittäkää!”
Joulu on tulossa. Kaikki kodit valmistautuvat ottamaan vastaan 
Kristuksen syntymäjuhlan. Ortodoksisissa kirkoissa lauletaan 
joulupäivänä, että “Sinun syntymästäsi, Kristus, meidän Jumalamme, 
koitti maailmalle tiedon valkeus, sillä siitä tähtien palvelijat tähden 
kautta oppivat kumartamaan Sinua, vanhurskauden Aurinkoa, ja 
tuntemaan Sinut, Koiton korkeudesta. Herra, kunnia olkoon Sinulle.”
Kirkkomme suuri opettaja, pyhä Johannes Krysostomos, kirjoittaa, että 
”Kristuksen syntymäjuhla on kaikista juhlista keskeisin.” Sitä juhlaa 
seuraavat loppiainen ja pääsiäinen. Kristuksen syntymäjuhla toi 
maailmalle rauhan. Näin enkelit laulavat jouluevankeliumissa: ” 
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän 
rakastaa” (Luuk. 2:14). Jumala rauha ei ole vain sotien loppumista, 
tai yhteiskunnan rauhaa, vaan ylipäänsä ihmisen rauhaa omassa 
sisimmässään. 
Silloin kun ihminen on rauhallinen ympäristökin on rauhallinen. 
Toivon teille rauhaa ja terveyttä sieluillenne, sillä jos meillä on rauha, 
me pystymme antamaan Kristukselle mahdollisuuden syntyä meidän 
sydämissämme. 

Hyvää Kristuksen syntymäjuhlaa 
teille kaikille!

isä Ioannis Lampropoulos
Ilomantsin kirkkoherra

Itsenäinen Suomi 90 vuotta
Suomen itsenäisyys ei aina ole ollut itsestäänselvyys. Maamme on lunastanut 
paikkansa itsenäisten maiden joukossa suurin uhrauksin. Siitä olemme aina 
veteraaneillemme kiitollisia.  
Suomen juhliessa nyt  90-vuotista itsenäisyyttään, on hyvä tarkastella tulevaakin.
  
Puolustusministeri Jyri Häkämies on äskettäin todennut, että  turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkamme on tämän syksyn aikana ollut tarkan arvioinnin kohteena 
ja tulee sitä olemaan myös ensi keväänä. Syynä siihen on valtioneuvoston vuoden 
2008 turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelutyö. Selonteoista Häkämiehen  
mukaan on viimeisten kymmenen vuoden aikana tullut jopa perusdokumentti, 
joka viitoittaa tietä vuosiksi eteenpäin. 
Ministerin mukaan Nato- ja EU-kysymysten lisäksi selonteossa tullaan käsitte-
lemään myös Suomen ja Venäjän välisiä suhteita.
   Puolustusvoimien komentaja amiraali Juhani Kaskeala puolestaan on todennut, 
että Suomen kansallisen puolustusratkaisun ytimenä säilyy tulevaisuudessakin 
yleinen asevelvollisuus. Valtion talousarvioesitys vuodelle 2008 lupaa 
puolustushallinnon toiminnan palauttamista supistuksia edeltäneelle tasolle, mikä 
merkitsee kertausharjoitusten määrän saattamista supistuksia edeltävälle tasolle. 
Varusmiesten asemaankin on luvassa parannuksia.
   Mitä tulee sodanajan joukkoihin, Kaskealan mukaan vaihtoehtona tulee sel-
vittää tulevaisuudessa sitäkin vaihtoehtoa, jossa  joukot supistuisivat noin 
250 000 mieheen. Tämä edellyttäisi kuitenkin lisäpanostusta puolustus-
materiaalien hankintaan. Tärkein syy joukkojen vähentämiseen ei kuitenkaan ole 
ikäluokkien pienentyminen, koska sellaista ei enää lähivuosina ole odotettavissa.
   Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Juhani Korkeaoja 
taas on arvioinut, että alueellisen maanpuolustuksen rinnalla joudutaan 
ehkä tulevaisuudessa varautumaan myös uudentyyppisiin ratkaisuihin sekä 
puolustuksen että kriisivalmiuden suhteen. Mitä ne sitten ovat, selvinnee 

viimeistään vuosien 2015-2020 puolustusmäärärahoja hyväksyttäessä.
Päätoimittajan näkökulmasta kuluva vuosi on ollut vaihteleva ja kiireinen. Eräs 
kiireen aiheuttaja oli Rukajärvi-juhlien Korven Kaiku-lehden kokoaminen osittain 
piirilehtemme kanssa yhtä aikaa. 
   Nyt kun kolmas vuosi tulee täyteen tässä tehtävässä, voin todeta ajan olleen 
antoisaa. Olen tänä aikana voinut palauttaa mieliin aikaisemmin aktiivityössäni 
opittuja taitoja.  Olen kiitollinen kaikille, jotka ovat olleet myötävaikuttamassa 
lehtemme sisältöön sekä jutuin että kuvin. Esitän kiitokset myös ilmoitushankintaan 
osallistuneille. Uskon voivamme siirtyä uuteen vuoteen luottavaisin mielin.

Toivotan lukijoillemme Hyvää Suomen itsenäisyyden 90-vuotispäivää ja 
Hyvää Joulua sekä Uutta Vuotta 2008!

Päätoimittajan palsta



KRISO-palaverin. Tämä on hyvä menettely, 
jossa saadaan kylvettyä itämään ajatus 
mahdollisesta liittymisestä palveluksen 
jälkeen reservin toimintaan. Tosiasia on 
kuitenkin, että tämän päivän nuorista 
otetaan niin paljon ulos, että monellakaan 
ei ole halua eikä mahdollisuutta lähteä 
mukaan. Tämä oli selkeästi näkyvissä 
jo kertausharjoituksissa ja niiden 
lykkäystilastoissa. Monelle tuotti tuskaa 
muutaman päivän harjoitukseen lähtö.
Mikä siis lääkkeeksi, että yhdistyksiin 
saataisiin nuorempaa väkeä. 
Peruslähtökohtana on varmasti 
oikean ja hyvän kuvan luominen 
reserviläistoiminnasta joka tasolla. Pitäisi 
pystyä puhumaan nuorten kanssa samaa 
kieltä ja samalla uusien jo mahdollisesti 
hieman jämähtäneitä toimintatapoja. Siinäpä 
sitä, ensimmäinen kohta on varmasti hyvin 
hallussa, mutta mikä olisi kultajyvä toiseen. 
Onko reserviläistoiminnalla tarpeeksi 
imua valtavan harrastusmahdollisuuksien 
valikoiman joukossa. Mielessä kävikin, 
että tämä yhdistyksissä oleva nuorempi 
voimavara koordinoitaisiin viemään 
sanomaa kentälle. Itse näkisin, että 
jonkinlainen liittotasolta tuleva koulutus 
olisi näille lähettiläille tarpeen.
   Ilman huomiota ei kannata jättää 
Puolustusvoimien sodanajan joukkojen 
supistamissuunnitelmia. Tämä muuttaa 
varmasti joukkojen ikärakennetta 
nuoremmaksi. Mikä on sitten 

sijalla säilyy koko Suomen puolustaminen 
kriisitilanteessa. Tämä on meille 
pohjoiskarjalaisille itsestäänselvyys vaikka 
reservin määrä laskeekin tulevina vuosina. 
Strategia on kokonaisuudessaan luettavissa 
liiton sivuilla www.rul.fi. Strategian 
valmisteluun ottivat osaa useat piirimme 
yhdistykset. Kiitokset piirin puolesta 
yhteiseen urakkaan osallistuneille.

Turun liittokokouksen juhlapuheen piti 
Puolustusvoimain komentaja amiraali Juhani 
Kaskeala. Komentajan puheen keskeinen 
sisältö oli, että Suomen kansa jatkossakin 
haluaa säilyttää yleisen asevelvollisuuden, 
vaikka reservi edelleen supistuu. Kaskealan 
sanoin: ”Voimavarat on keskitettävä 
joukkoihin, jotka kyetään varmuudella 
kouluttamaan hyvin tulevien 10 – 15 vuoden 
aikana ja varustamaan riittävällä kalustolla.”

Piirien toiminnanjohtaja vaihtuu. 
Kiitokset Kari Jylhälle piirien toiminnan 
edistämisestä kuluneena vuonna. Uutena 
toiminnanjohtajana on joulukuun 
alusta aloittanut juuri reserviin siirtynyt 
yliluutnantti Ari Eskelinen. Tervetuloa 
mukaan reippaaseen joukkoomme! Arin 
esittelyn voit lukea tästä lehdestä.

Suomi juhlii näinä päivinä 90-vuotista 
itsenäisyyttään. Suomen historiaan 
kautta vuosisatojen on aina vaikuttanut 
yleiseurooppalainen tilanne. Ja tähän 
tilanteeseen taas kaksi eurooppalaista 
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suurvaltaa – Saksa ja Venäjä. Näiden 
kahden valtion edut ja intressit ovat 
kohdanneet Itämerellä ja Pohjolassa. Tämä 
tilanne on ja pysyy. Tänä päivänä otsikoissa 
ovat energiapoliittiset kysymykset: energian 
saatavuus ja sen hinta sekä energian 
siirrettävyys. Suomikaan ei voi jättäytyä 
sivustaseuraajaksi näissä kysymyksissä. 
Suomi itsenäistyi Saksan ja Venäjän 
välienselvittelyn sivujuonteena 1917, 
itsenäisyys oli vaakalaudalla 1940 ja 
uudelleen 1944. Historian valossa Suomella 
on ollut rauhan ja kehityksen aikaa silloin, 
kun eurooppalaiset kiistakumppanit ovat 
olleet heikkoja. Ja Itä-Suomi ja Pohjois-
Karjala menestyneet taloudellisesti 
parhaiten silloin, kun Venäjä on ollut vahva 
ja kauppa käynyt hyvin. Globalisaatioita 
pienessä mittakaavassa!
Seiskäämme taas ryhdikkäinä itsenäisessä 
Suomessa Itsenäisyyspäivän ja joulun 
kunniavartioissa. Tarjotkaamme 
kyyditysapua veteraaneille näihin 
juhlatapahtumiin. Ilman veteraaniemme 
uhrauksia tilanne Suomessa saattaisi olla 
se, että olisimme juhlissa katsojan roolissa, 
emme marssimassa ja kantamassa itsenäisen 
Suomen värejä lippulinnoissa.

Arto Juntunen
Pohjois-Karjalan reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

Uudet tuulet puhaltavat

No niin tässä sitä taas mennään. 26 
vuotta Puolustusvoimien palveluksessa ja 
syyskuun alussa reserviin. Pari kuukautta 
ja kun tarjottiin mahdollisuutta tähän 
toiminnanjohtajan pestiin niin eipä 
tietenkään osannut sanoa ei. Täytyy kyllä 
sanoa, että päätöksen teko ei ollut helppoa, 
varsinkin kun oli jo tottunut elämään 
ilman tietokonetta, kalenteria, kelloa, 
sähköpostia jne… Ratkaisua helpotti 
kuitenkin edellisessä työtehtävässä saatu 
myönteinen kuva reservin toiminnasta ja 
itse reserviläisistä. Kokemukset tulivat 
kuitenkin kertausharjoitusten käskyttämisen 
sekä siihen liittyvien asioiden hoidosta 
ja harjoituksissa kouluttajana toimimisen 
kautta. Toinen informaatiokanava mistä 
tietoa tuli oli tietenkin samoissa työtiloissa 
toiminut MPK ry:n toimisto.
   Jo nyt tällä lyhyellä kokemuksella voin 
sanoa, että suuri yllätys on ollut kuinka 
mittavaa tämä reserviläistoiminta on. 
Mielenkiinnolla odotan tulevaa ja ehkä jo 
vuoden 2008 lopulla on selkeämpi kuva 
siitä, mihin mies on päänsä työntänyt. 
Yksi seikka mikä kuitenkin on jo pistänyt 
silmään on tietysti sama mitä hoetaan 
melkein kaikkialla. ”Miten saataisiin 
nuoria toimintaan mukaan? ”. Tähän ei 
löydy varmastikaan mitään oikotietä. 
Reserviläispiireillä on kuitenkin hyvä 
kosketus tuleviin reserviläisiin aivan 
palveluksen lopussa, kun piirien edustajat 
käyvät joukko-osastoissa pitämässä 

tämän joukon halukkuus osallistua 
reserviläistoimintaan varsinkin kun 
puhutaan yhdistystoiminnasta. Aika näyttää. 
Tämän joukon kalastamiseksi kannattaisi 
kuitenkin laskea pyydys jo hyvissä ajoin 
pyytämään, koska apajilla voi olla muitakin 
ottajia. Vanha perustotuushan on, jotta jos ei 
yritä niin mitään ei myöskään saa.
   Aina puhutaan nuorista, mutta entäpä 
me reippaat hieman iäkkäämmät henkilöt. 
Tämä iäkkäämpi kaarti on jo tilastojenkin 
valossa se joka tätä toimintaa ketään 
väheksymättä pyörittää. Ei voi kuin ihailla 
sitä vapaaehtoistyö-toiminnan määrää 
mikä vuodessa tehdään tämän joukon 
toimesta.  Omakohtainen kosketus ja 
yksi hyvä esimerkki tuli tähän kun kävin 
19.11. Outokummun reserviläispiirien 
kokouksessa. Hattua on kyllä nostettava 
paikalla olleelle joukolle jo tehdystä työstä, 
eikä vuosi 2008 näyttänyt olevan toiminnan 
osalta yhtään hiljaisempi. Tietysti tässäkin 
on helposti se vaara, että (miehet jotka eivät 
osaa tai halua sanoa ei)  tehtävät kertyvät 
helposti yksille ja samoille henkilölle.
   Jaksaminen on tämän päivän sana. 
Tämä kannattaa huomioida myös 
tässä vapaaehtoisuuteen perustuvassa 
toiminnassa. Tässäkin asiassa pätee 
sanonta:” KAVERIA EI JÄTETÄ”!

Hyvää joulunajan odotusta toivotellen !

Ari Eskelinen
Toiminnanjohtaja

Reserviupseeriliiton korkein päättävä elin, 
liittokokous pidettiin lokakuussa Turussa. 
Kokous teki kaksi merkittävää päätöstä: 
valitsi liitolle uuden puheenjohtajan ja 
vahvisti Suomen Reserviupseeriliiton 
strategian seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. 

Liiton puheenjohtajana aloittaa vuoden 
2008 alusta professori, reservin kapteeni 
Mika Hannula. Hannula sai ylivoimaisen 
enemmistön annetuista äänistä ja valinta 
oli todella selvä. Pohjois-Karjalan 
Reserviupseeripiiri onnittelee Mikaa ja 
toivottaa parhainta menestystä vaativassa 
tehtävässä yhteisen edun ja isänmaan 
hyväksi. Samalla lämpimät kiitokset 
edelliselle puheenjohtajalle, reservin 
majuri Tapio Peltomäelle kuluneesta 
kuusivuotiskaudesta. Kaudellasi 
vietiin eteenpäin monia merkittäviä, 
reservin upseereille tärkeitä uudistuksia. 
Yhteiskuntasuhteesi ovat huippuluokkaa 
ja kanssasi on ollut helppo toimia. Tiedän, 
että viitoittamallasi tiellä Mikan on hyvä 
jatkaa. Suomalaisen reservin upseerin ääntä 
kuunnellaan valtakunnan tasolla tehtäessä 
merkittäviä puolustuspoliittisia linjauksia. 
Liittokokouksen kuvasatoa on toisaalla 
tässä lehdessä.
  
Liiton strategia löytyy liiton nettisivuilta. 
Siinä otetaan kantaa moniin reserviläistä 
liikuttaviin asioihin alkaen liiton toiminnan 
arvoista päätyen edunvalvontaan 
kansainvälisissä tehtävissä. Keskeisellä 

TAAS MENNÄÄN !

Aimo Issakainen
Pohjois-Karjalan reserviläispiirin
puheenjohtaja

Tervehdys reservisiskot ja -veljet !

Itsenäisyyttä kaavailtiin,
vapaudesta haaveiltiin.
Kuningas jo mielessä,
saksalainen nimi kielessä.

Piti ajaa venäläinen,
alkoi sota sisäinen.
Veli veljeä vastaan,
se tuhon toi raskaan.

Terveiset Reserviläisliiton syyskokouksesta Jyväskylästä, 
jossa tehtiin tärkeä, kauaskantoinen päätös liittomme 
tulevasta toiminnasta aina vuoteen 2015 saakka.
Kiitän Kari Jylhää tekemästään työstä piirimme hyväksi 
ja samalla toivotan Ari Eskelisen tervetulleeksi piirien 
toiminnanjohtajaksi.

Tehtiin pahaa puolin ja toisin,
miten sen ymmärtää voisin.
Nähtiin vihan paha jälki,
sitä ymmärtää ei voi järki.

Tuli laman 30-luku,
näkyi aatteiden puku.
Keskenämme kyräiltiin,
poliitikkojakin kyydittiin.

Alkoi kuulua myllerrystä,
luotiin uutta vallan järjestystä.
Meillekin esitettiin 
vaatimuksia,
voimakkaita uhkauksia.

Vyöryi joukot yli rajan,
se toi meille tiukan ajan.
Helppo marssi Helsinkiin,
päättyi monelta helvettiin.

Suomalainen nainen ja mies,
näytti vieraille mis on ties.
Tätä maata ei anneta,
tätä maata ei vallata.

Jatkosotaan ajauduimme,
taas me jälleen sodimme.
Menetettyjä maitamme 
haimme, 
liian kovan vastuksen saimme.
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   RIVI-ILMOITUKSIA

JUUAN SM-SÄHKÖ OY, Huttulantie 1, 83900 JUUKA
p. 013-472 800

PEHKONEN OY
Porokylä 480 398, Juuka 470 048

KUKKA- JA LAHJAKAMMARI VERONICA
Väyryläntie 1, 83900 JUUKA, p. 013-470 445, 040-5928228

KUJANKUKKA, Kauppakuja 2, 83900 JUUKA
013-472340

Syntymäaika ja –paikka
25.6.1958 Nurmes, vuoden 1960 alusta alkaen 
joensuulainen

Perhesuhteet
Naimisissa, vaimo Marjut. Perheeseen kuuluu 
myös 3 jackrusselin terrieririiviötä, tytöt 
nimeltä Viki (Victoria), Täplä (Lexie) ja Jappe 
(Jackie).

Harrastukset
Kts. edellinen. Lisäksi metsästys, kalastus, 
penkkiurheilu ja lukeminen.

Edelliset tehtävät
78-79 varusmiespalvelus P-KR
81-88 kouluttajana KARJP
88-93 varastoupseeri KARJP ja 1.7.90 alkaen 
PKARPR
93-03 liikuntakasvatusupseeri PKARPR
03-31.8.2007 osastoupseeri PKARSLE
1.9 – 30.11.2007 eläkkeellä

Motto
Asioilla on yleensä kaksi puolta…..

Yhteystiedot:
Ari Eskelinen Kiikarikatu 7 A, 
80160 JOENSUU 
p. 0400-539 875 ari.eskelinen@luukku.com 
 

Pohjois-Karjalan maakun-
tajoukon perustaminen on 
majuri Panu Pelkosen mukaan 
edennyt suunnitelmien mukai-
sesti. Vuoden 2007 aikana on 
saatu joukkoon valittua mie-
histö jo valittujen päällystön 
ja alipäällystön lisäksi.

Maakuntakomppania kokoontui 
ensimmäisen kerran yhteiseen 
yhden päivän pituiseen kertaus-
harjoitukseen Pohjois-Karjalan 
Prikaatiin Kontiorantaan maa-

nantaina 26.11.2007.
Päivän tarkoituksena oli henki-
löstön tutustuttaminen toisiinsa, 
yhteishengen luominen sekä 
vuoden 2008 toiminnan esittely. 
Komppanian henkilöstö osallis-
tui harjoitukseen lähes satapro-
senttisesti. Harjoitus oli myös 
viimeinen Pohjois-Karjalan So-
tilasläänin Esikunnan johtama 
kertausharjoitus. Harjoitukseen 
osallistui myös Pohjois-Karjalan 
Pelastuslaitos.

Uusi toiminnanjohtaja

ARI 
ESKELINEN

Pohjois-Karjalan 
maakuntajoukko kokoontui Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) 

puheenjohtaja Tapio Peltomäki 
peräänkuuluttaa valtakunnan päättä-
jiltä ennakkoluulottomuutta, kykyä 
ja rohkeutta tehdä tarkkanäköisiä ja 
ennen kaikkea realistisia analyysejä 
pohdittaessa Suomen mahdollista 
jäsenyyttä Natossa. Riippumatta liit-
toutumispäätöksestä Suomi joutuu 
jatkossakin itse päättämään kuinka 
maatamme puolustetaan. Peltomäki 
ei myöskään usko Nato jäsenyyden 
lopettavan yleistä asevelvollisuut-
ta. Tapio Peltomäki puhui RUL:
n ja Kadettikunnan järjestämässä 
turvallisuuspoliittisessa seminaa-
rissa Maanpuolustuskorkeakoululla 
Santahaminassa.
Tapio Peltomäki kertoi olevansa 
eri mieltä tasavallan presidentti 
Tarja Halosen kanssa, joka on juuri 
antanut lehtihaastattelussa ymmär-
tää, ettei Nato -jäsenyydelle ole 
nyt perusteita. Presidentin mukaan 
hänelle ei ole esitetty sellaisia perus-
teluja, jotka edellyttäisivät Suomen 
liittymistä Natoon, minkä vuoksi 
hän aikoo ottaa Naton ulkopuolella 
pysymisen edut esille käsitellessään 
turvallisuuspoliittista selontekoa 
hallituksen kanssa. Peltomäki 
pitää realistisena, että Suomi tulee 
olemaan Naton jäsen viiden vuoden 
kuluessa.

Lyhyesti:

Nato-jäsenyys ei lopeta 
yleistä asevelvollisuutta

Sotilasläänin vuoden 2007 kutsunnat päättyivät
Pohjois-Karjalan Sotilasläänin 
esikunnan järjestämät kutsunnat 
vuonna 1989 syntyneelle ikä-
luokalle päättyivät 9.11. Joen-
suuhun.
Pohjois-Karjalan kutsunnoissa 
tarkastettiin 1154 miestä, kutsun-
tapäiviä oli 20 ja varsinaisia kut-
suntatilaisuuksia 21. Joensuussa 
kutsuntapäiviä oli viisi.

Kutsunnat toteutettiin perinteisesti 
jokaisessa pohjoiskarjalaisessa 
kunnassa ja kaupungissa. 
Halutuimmat palveluspaikat olivat 
yhä maakunnan omat joukko-osas-
tot P-K:n Prikaati Kontiorannassa 
ja P-K:n Rajavartiosto Onttolassa. 
Kainuun Prikaatiin Kajaaniin 
lähtee reilu 150 miestä lähinnä 
maakunnan pohjoisosista.

Palvelukseen ikäluokasta määrät-
tiin noin 88 prosenttia.
Nämä kutsunnat olivat viimeiset 
Pohjois-Karjalan Sotilasläänin 
johtamat, koska sotilasläänin 
esikunnan toiminta lakkaa vuoden 
vaihteessa. Ensi vuonna kutsunnat 
järjestää Pohjois-Karjalan Prikaa-
tissa toimiva Pohjois-Karjalan 
aluetoimisto.
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 RIVI-ILMOITUKSIA
ASIANAJOTOIMISTO KÄMÄ-
RÄINEN & KORVENKONTIO, 
Porokylänkatu 18, NURMES,
p. (013) 481 730

HIERONTAPALVELU VEIJO 
KOHIO, Raatihuoneenkatu 19, 
Nurmes, p. 050 541 7212

Vihollisen kohtaaminen 
Nurmijärvellä

Lähtö vihollista vastaan tuli 
30. marraskuuta. ”Myssä-
kät” koottiin ja siirryttiin 
majapaikan pihalle kyytiä 
norkoilemaan. Osuusmeijerin 
auto vei meidät Nurmijärven 
rajamaille. Autosta laskeu-
tumisen jälkeen tuntui heti 
hirveältä, kun kranaatti ujelsi 
päidemme yli. Kaikki painui-
vat vaistomaisesti raviojaan. 
Minä siinä kohottauduin ja 
huomasin Erkki Raappanan  
kävelevän rauhallisesti tiellä. 
Tästä rohkaistuneina nousim-
mekukin noloina ylös. 

Vilppu jatkoi kertomustaan:
- Raappana alkoi jaella miehiä. 
Minut määrättiin luutnantti 
Natusen ryhmään. Sen piti 
sijoittua linjan vasemmalle 
kaistalle. Linjassa oli vain 
muutama bunkkeri ja juoksu-
hautoja. Ryhmämme kohdalla 
ei ollut kaivantoja, ei telttaa 
eikä korsua.  Nukkumisesta 
ei aluksi tullut mitään. Muo-
nituskaan ei oikein toiminut. 
Leipälaukusta kaiveltiin muru-
setkin ja juomavesi noudettiin 
suon silmästä. Luntakin alkoi 
sataa ja kun oltiin huonoissa 
varusteissa, miehet ahtautuivat 
kylmän vuoksi yhdeksi kasaksi 
mantteliensa suojiin. Itsenäi-
syyspäivän tienoilla meille 
tuli käsky siirtyä taakse päin 
Nurmijärven suuntaan. 
- Muutaman kilometrin päästä 
Nurmijärven keskustasta olin 
vartiossa Maijalan aukiolla 
erään heinävaaralaisen miehen 
kanssa. Huomattiin, kuinka 
aidan yli  peltoaukealle alkoi 
lappaa venäläisiä solkenaan. 
Ammuin yhden aidan ylittäjän. 
Pahaa teki, mutta pakko oli 
ampua. Hyökkäys saatiinkin 
torjuttua ja tilanteen rauhoi-
tuttua kävin katsomassa am-
pumaani vihollista, venäläinen 
vääpeli oli.

- Tuupovaaralaisten komp-

Vilppu Vänskän 
(s. 9.3.1912) 

muistikuvia talvisodan
Nurmijärven ja 

Kuhmon 
taisteluista         
Haastattelu: Raimo Vänskä

Suomen kenttäarmeija kutsuttiin ylimääräisiin harjoituksiin 9.10 -30.11. 
1939. Käsky tuli myös Vilppu Vänskälle. Tuolloin tilan yli 40 hehtolitran 
perunakylvö oli nostamatta, puinnit  sentään ehditty tehdä. Tilanne oli 
lähtijälle vaikea.
Lähiseudun miehet koottiin Heinävaaran koululle, sitten Joensuun 
lyseolle ja edelleen Lieksaan eräälle koululle. Täältä matka jatkui 
kohteina Lieksan Kivivaara, Änäkäinen, Puuruun linja ja Kuhmon 
Saunajärven Luelahti. Joukko-osasto oli Er. P. 12/2  Os. A. 

panian päällikkö luutnantti 
Sainio antoi sitten meille käskyn 
tuhota aidan takaa edelleen am-
puva pikakivääri. Viljo Myller 
katkoi läpimenopaikan piikki-
langat. Venäläinen ei avannut 
heti tulta. Syöksyin aukon kautta 
ja heittäydyin oikealle. Tulta 
alkoi tulla piikkilanka-aukkoon. 
Pelkäsin, että meidät tapetaan 
kaikki siihen paikkaan. Silloin 
päätin, että kun tuli hetkeksi 
taukoaa, syöksyn aukosta ta-
kaisin. Onnistuinkin. Korpraali 
Yrjö Rautiainen Huhtilammelta 
yritti seuraavana, mutta haa-
voittui. Seuraavakin tuupertui 
piikkilanka-aidan viereen. Au-
toin haavoittunutta Rautiaista 
erään ilomantsilaisen miehen 
kanssa. Leikkasimme mantte-
lista suojapeitteen ja käärimme 
haavoittuneen siihen. Saimme 
vielä vedettyä suojaiseen paik-
kaan ja kehotimme hevosmiehiä 
viemään Rautiaisen sidonta-
paikalle. Kuulin myöhemmin, 
että Yrjö Rautiainen menehtyi 
saamiinsa vammoihin. 
- Sitten siirryttiin Pesonvaaraan, 
mistä käsin partioitiin viikon 
verran. Kahden tunnin väliajoin 
lähdettiin metsään hiihtämään. 
Näin yritettiin ehkäistä venä-
läisten yllätyshyökkäykset. 
Jouluaattonakin  kierrettiin vielä 
vihollisen sivustassa. Niihin ai-
koihin vihollinen aloitti jo vetäy-
tymisensä omalle puolelleen.

Kuhmon taisteluihin

- Tammikuun 21. päivänä 1940 
tuli käsky panna pakkaukset 
kuntoon. Pielisjärveläiset jäivät  
vartioimaan Lieksan rintamaa. 
Muut komennettiin pakkauksi-
neen kuorma-autoihin. Jouduin 
avolavalle tuuliselle paikalle. 
Paleli hirvittävästi. Olin niin 
huonossa kunnossa, etten perille 
saavuttuamme pystynyt autta-
maan teltan pystyttämisessä. La-
valla sisemmällä olleet säilyivät 
paremmin viimalta ja hoitivat 
tämän työn.
- Kuhmon suunnalla jouduin 
pikakiväärin apumieheksi. Mu-

kaan piti ottaa yli 400  patruu-
naa ja kolmen päivän muona. 
Sain vielä vehnäjauhosäkinkin 
ylimääräisenä kannettavaksi. 
Lyhyet sukset ja säkki vaikeutti-
vat etenemistä.  Kun joukkueen 
varajohtaja Viljo Myller kyseli 
vapaaehtoista tiedustelijaa kär-
kietenijäksi,  tuli eteeni, katsoi 
tiukasti silmiin ja sanoi, etteivät 
muut taida uskaltaa. Minä olin 
valmis lähtemään.

- Kun päivä valkeni, saavuim-
me Saunajärvelle. Upseerit 
aloittivat käskynjaon avoimella 
paikalla aavistamatta vaaraa. Ve-
näläisten hyökkäys yllätti täysin. 
Aseveljiä kuoli ja haavoittui. 
Saimme käskyn käydä vasta-
hyökkäykseen. Heikki Myller, 
Palolta kotoisin,  tuli perässäni 
mahallaan lumiuraa myöten. 
Kuulat ujelsivat lumen pintaa 
hipoen. Tilanne oli  sekasortoi-
nen, eikä vastahyökkäyksestä 

tullut mitään.
- Pikakiväärivartiossa ollessani 
havaitsin Saunajärven rannassa 
venäläisiä. Rulautin siihen suun-
taan. Huomasin, että venäläisiä 
oli viereisellä kukkulallakin. 
Meitä oli vihollista vastassa 
vain kaksi vajaata ryhmää. 
En ehtinyt pikakiväärillä edes 
tarkkaan tähtäämään, vaan am-
muin ruilautellen kohti tulijoita. 
Tulituksemme oli niin kiivasta, 
että vihollinen perääntyi. 
- Siinä taistelun tuoksinassa 
putosin sulaan puroon. Kun 
oli pakkanen, jalat paleltuivat 
tunnottomiksi. Teltan lämpi-
mässä niitä sulateltaessa iski 
jalkoihin viiltävä kipu. Kun 
miehistä oli pulaa, en lähtenyt 
sairastamaan, vaan palasin pian 
uudelleen partiokierroksille. 
Tiheään suoritetulla partioinnilla 
haluttiin viholliselle antaa kuva, 
että meitä oli enemmän, kuin 
todellisuudessa oli.

Erään aamuyön tunteina Vilp-
pu kertoi olleensa poterossa 
kahden tuttunsa kanssa. Ka-
veri ei vielä aamun hämärässä 
uskonut olevansa vihollisen 
tarkka-ampujan maalitauluna, 
mutta niin vain kävi, että sai 
kuolettavan osuman. Se oli 
kova paikka minulle, Vilppu 
Vänskä kertoi.
- Kuten kaikki tiedämme, tal-
visodan aikaan riitti ankaria 
pakkasia. Ruoka-aineetkin 
jäätyivät. Pakkasviima lisäsi  
kylmyyttä entisestään. Ihme 
kyllä sairastumisia ei juurikaan 
tullut. Lumesta sulatettiin vettä 
kovimpaan janoon, mutta so-
dan loppuvaiheessa oli vaikeaa 
saada puhdasta lunta; oli nokea, 
likaa ja kaikenlaista roskaa 
lähes kaikkialla. 

Vilppu Vänskä kertoi parhaasta 
osumastaan eloisasti: 
- Olin taas kerran pikakiväärini 
kanssa vartiossa Saunajärven 
lähimaastossa.  Venäläiset 
lentokoneet huolsivat ilmasta 
käsin motissa olevia joukko-
jaan. Niistä annoksista saimme 
välistä mekin osamme. Kerran 
kolme huoltokonetta lensi 
aivan puiden latvojen ylitse. 
Aloin ampua keskimmäistä 
konetta. Ilmeisesti siihen tuli 
osumia, sillä kone teki pakko-
laskun Saunajärven jäälle. Rau-
han tultua konetta tutkittaessa 
koneen siipien kärkiväliksi 
mitattiin 38 metriä.

Täydennysmiehiä kuljetettiin 
Saunajärvelle vielä 13.3.1940. 
Miehet olivat nuoria ja varus-
tetaso kirjavaa. Aseet vaikeni-
vat samana päivänä klo 11.00. 
Tieto rauhasta tuli hetkeä 
aikaisemmin. SA-kuva  teok-
sesta: Suomi 85. Itsenäisyyden 
puolustajat. Rintamalla. s. 101. 
Weilin – Göös OY 2002.

Vilppu Vänskä 90-vuotispäivänään yhdessä häntä 17.12.2002 haastatelleen Raimo 
Vänskän kanssa. Taustalla oleva maalaus kuvaa talon naisia pellavankäsittelyssä 
1920-luvulla. Valok. Pentti Vänskä.
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ASIANAJOTOIMISTO JUHA PYYKÖNEN
Raatihuoneenkatu 9, 75500 Nurmes

Puh. (013) 480 040, fax (013) 480 064
Sähköposti: aatstojp@nettilinja.fi 

KULTASEPÄNLIIKE P. HOLOPAINEN KY
Kirkkokatu 20, 75500 NURMES

Puh. (013) 480 146

Porokylän Apteekki
Porokylänkatu 13, 75530 Nurmes
puh. (013) 462 369

SAVO-KARJALAN LAKIAPU OY
IRJA HARTIKAINEN-HALIJOKI

varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja
Porokylänkatu 27, Liikeh. 3, 75530 NURMES

p (013) 462 587, 040 547 1084, fax (013) 480 511
halijoki@oyk.fi 

§ §

ASIANAJOTOIMISTO
KARPPINEN & LYYTINEN OY

Varatuomari Yrjö Räsänen
Kirkkokatu 18, (Spar-marketin yläkerta)

75500 NURMES

p (013) 461 931, 050 589 0750
www.karppinen-lyytinen.fi 

64 Degrees Northern Lat i tude

www.sasta.fi 

PLAKAATTI
MAINOSTOIMISTO

Kauppatori 1, Liikekulma, 75500 NURMES
p. 050 384 8614

 RIVI-ILMOITUKSIA

KONESOLA KY, Kirkkokatu 16, 
75500 NURMES,
p. (013) 480 180

TIAISEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKAKAUPPA KY, Poro-
kylänkatu 11, Nurmes, p. (013) 
461 450

14.Divisioonan perinneyhdistys ry:n Lieksan 
alaosasto palkitsi 
lieksalaisia vapaaehtoisjärjestöjä Rukajärven veteraani- ja 
perinnejuhlien hyväksi tehdystä työstä. Yhteinen muistelu- ja 
saunailta sekä kunniakirjojen jakotilaisuus pidettiin Timitran 
Majalla.

Yläkuvassa Lieksan Reserviupseerien edustaja Matti Komulai-
nen. Toisessa kuvassa Lieksan Reserviläisten puheenjohtaja Kari 
Kyllönen (oik.) ja varapj. Paavo Puumalainen. Alinna Viekin 
Reserviläiset puheenjohtajansa Ahti Kiiskisen (oik) johdolla.

Tuliholvien alla
Siellä jossain he viettivät 
jouluaan, rajoilla, 
harmaissa korsuissaan 
tuliholvien kattojen alla, 
sotajoulua kylmää, ankaraa, 
pakkasen paukkuessa.

Oli taistelu hetkeksi 
tauonnut, 
ja tykkien jyske vaiennut 
jouluaatoksi, yöksi hiljennyt
kaikilla rintamilla, 
sotaisilla tantereilla.

Oli korsuihin tuotu 
joulupuu 
kuin kotona tupaan ennen.
Oli mielessä armaat 
joulut nuo, 
jotka haihdu ei vuosien 
mennen 
sydämen sopukoista.

Ja tontut, mistä ne 
löysivätkään 
tien tulisten holvien alle, 
ja miten ihmeessä 
riittikään 
paketti jokaiselle? 
Se salaisuus oli joulun.

Näin sotajoulua viettivät 
Soturimme harmaatakit, 
uljaina vartiopaikoillaan 
ahtaissa korsuissa 
alla maan,
joulu tähtien tuikkiessa, 
kotijouluja muistellessa.

Helvi Hirvonen-Tanskanen
(Muistojen kukkia keräsin -
runokirjasta)

Puolustusvoimien rakenne-
uudistukseen liittyen Pohjois-
Karjalan sotilaslääni kuten 
muutkin sotilasläänit lakkaute-
taan 31.12.2007. Sotilasläänien 
tehtävät siirtyvät vuoden 2008 
alusta perustettaville aluetoi-
mistoille. Tällainen aluetoimisto 
perustetaan Pohjois-Karjalan 
Prikaatin yhteyteen Kontioran-
taan. Pohjois-Karjalan Prikaati 
on Pohjois-Karjalan sotilaslää-
nin työn jatkaja.
Pohjois-Karjalassa on pitkät ja 
vahvat maanpuolustusperinteet. 
Täällä on sotilaiden ollut helppo 
toimia. Maakuntamme joukko-
osastot Pohjois-Karjalan pri-
kaati ja Pohjois-Karjalan Raja-
vartiosto sekä Kainuun Prikaati 
ovat tuottaneet määrällisesti ja 
laadullisesti riittävät sodan ajan 
joukot ja tukeneet kiitettävästi 
sotilaslääniä ja monia muita 
toimijoita. Karjalan Poikien 
Kilta jäsenyhdistyksineen on 
tukenut erinomaisella tavalla 
vapaaehtoista maanpuolustus-
työtä. Kunnat, seurakunnat, eri 
viranomaiset, yhteisöt, yksityi-
set henkilöt ja tiedotusvälineet 
mm. Karjalan Pojat -lehti ovat 
olleet merkittävällä tavalla 
tukemassa työtämme. Esitän 
lämpimät kiitokseni tuestanne 
ja toivotan teille onnea ja me-
nestystä tuleville vuosille.
Sotiemme veteraanit, miehet 

Pohjois-Karjalan sotilasläänin tehtävät 
vuoden alussa Pohjois-Karjalan Prikaatille

ja naiset ovat luoneet nykyi-
sen hvvinvointimme perustan. 
Meidän tehtävämme on vaalia 
veteraanien perintöä. Hyvässä 
yhteistyössä on tulevaisuudessa-
kin vahvuutemme ja voimamme. 
Uskon, että nykyiset ja tulevat 
suomalaiset haluavat ja pystyvät 
rakentamaan suomalaista hyvin-
vointiyhteiskuntaa ja tarvittaessa 
sitä myös menestyksellisesti 
puolustamaan. 

Pohjois-Karjalan sotilasläänin 
komentaja
Eversti  Seppo Pesonen
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Kauppatori 3, 75530 Nurmes
tsto (013) 689 5049, fax (013) 689 5923 ja

KPA-lämpök. (013) 689 5044

NurmekseN Osuusmeijeri
75530 NURMES

YLÄ-KARJALAN
LÄHIVAKUUTUSYHDISTYS
Porokylänkatu 14, 75530 Nurmes
puh. (013) 462 880, fax (013) 462 364

Hautaustoimisto
Aatos Lepistö

Ylikyläntie 64, 75530 Nurmes, (013) 437 100 ja 0500 375 376

os. Pitkämäentie 42, 75530 Nurmes
puh. (013) 461 690, fax 461 691

Matkoja 
toiveiden 
mukaan

- Mahdollisuus mukavalle matkalle -

 Soita 0500 680 019, 0500 779 449
Pentsami Oy  Nurmes

Valtimo Components Oyj
Elektroniikan sopimusvalmistaja

Täyden palvelun talo
Tuotekehitys, koneistus, pinnoitus, kokoonpano

Puh. 040 737 0710
fax (013) 451 010

e-mail: kimmo.snicker@valtimo.com
www.valtimo.com

Valtimon Sähkötyö Oy
Monipuolinen sähköasennusliike Pielisen Karjalassa.

Olipa tarpeenne suuri tai pieni, niin ota yhteyttä
Sähköasennustoimintaa Pielisen Karjalassa yli 20 vuotta
sähköasennukset	 	 lvi-tarvikkeet
sähkösuunnitelmat	 	 sähkömoottorit
antenni-	ja	teleasennukset		 taajuusmuuntajat	ja	automaatioasennukset

Porokylänkatu	30,	75530	NURMES,	puh.	(013)	450	505,	0500	372	823
						E-mail:	valtimon.sahkotyo@oyk.fi		 www.valtimonsahkotyo.fi

75530 NURMES, puh. 013-474 6600

Prikaatin komentaja eversti 
Ville Hyvärinen:

Yksilöllisyys on tänä aikana 
muodissa ja joissain tapauk-
sissa sen korostaminen on 
mennyt äärimmäisyyksiin. 

Prikaatimme perusarvot ovat 
kunnioitus toisia ja toisten
työtä kohtaan, vastuuntunto 
itsestä sekä toisista, sillä 
yhdessä olemme voimak-
kaampia.

Haluan tuoda julki kiitokseni 
palkittaville ja etenkin 
prikaatistamme pois siirtyville 
puolustusvoimien sekä 
erityisesti Pohjois-Karjalan 
Prikaatin eteen tehdystä 
hyvästä työstä. 

Tukijoillemme ja yhteistyö-
kumppaneillemme osoitan 
kiitokseni antoisasta ja 
mutkattomasta yhteistyöstä 
vuosien saatossa. Toivon 
sen jatkuvan ja kehittyvän 
edelleen.

Kuvassa Prikaatista 
eläkkeelle jääneet: väline-
huoltaja Eine Mölsä, mus.

maj. Raimo Maaranen, ylil 
Ahti Huusko, ltn Pekka

Manni ja ylil Ilkka Lind-
gren. Äärimmäisenä vasem-
malla oleva ylil Keijo Mati-

lainen siirtyy  Hämeen 
Rykmenttiin.

Vuosipäivänä palkittuja:

Vuoden sotilas:  yliluutnantti 
Janne Karttunen. 
Vuoden siviili: toimistosihteeri 
Heikki Poutanen.
Vuoden kouluttaja: luutnantti 
Tero Metelinen.

Joukko-osastoristillä palkitut: 
sotilaskotisisar Liisa Raati-
kainen, sotilaskotisisar Petra 
Federley, pormestari Onni 
Naakka, Enon hallinto-
päällikkö Pertti Virolainen, 
Kiteen hallintojohtaja 
Jaakko Turunen, rehtori 
Risto Pirinen, Leppävirran 
koulutoimenjohtaja Taisto 
Kainulainen, Nilsiän kau-
punginjohtaja Jorma Autio
ja Siilinjärven henkilöstöpääl-
likkö Taisto Markkanen.

Vuoden sotilas Janne 
Karttunen ja vuoden 

siviili Heikki Poutanen 
komeine kiertopalkin-

toineen.

Kunnioitus - vastuuntunto – yhteistyö

Pohjois-Karjalan 
Prikaatin juhliessa
vuosipäiväänsä 
23.11.2007

Prikaatissa kuultua…
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Mika 
Hannulasta 

Reserviupseeri-
liiton uusi 

puheenjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto 
ry (RUL) on Turussa 27.10. 
pitämässään liittokokouksessa 
valinnut uudeksi 
puheenjohtajakseen kapteeni (res) 
Mika Hannulan, 39. Hannula 
valittiin tehtäväänsä 17 381 
äänellä. Yhteensä ääniä annettiin 
24 225.

Ensi vuoden alusta tehtävässään aloittava 
Hannula korostaa reserviupseerien 
koulutustoiminnan tehostamisen olevan 
erityisen tärkeää. Hän näkee, että ensi 
vuoden alusta julkisoikeudelliseksi 
yhdistykseksi muuttuvalla MPK ry:llä 
tulisi olla keskeinen rooli nimenomaan 
koulutusorganisaationa. Kaikki 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijat 
ovat Hannulan mukaan yhteisellä asialla. 
”RUL ei ole valtio valtiossa, vaan palvelee 
isänmaan etua”, hän painottaa.
 
Liittokokouksessa valittiin RUL:lle myös 
uusi liittovaltuusto ja hyväksyttiin liiton 
strategia vuosiksi 2008–10. RUL näkee, 
että seuraavan kolmen vuoden aikana 
maanpuolustuksellisia haasteita ovat 
mm. puolustusvoimien rakennemuutos ja 
budjettikehitys ja väestön keskittyminen 
kasvukeskuksiin. Liitto pitää tärkeänä 
myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
kehittämistä sekä yleisen asevelvollisuuden 
turvaamista. RUL:n tavoitteena on 
jatkossakin koko Suomen puolustaminen. 
Tämä edellyttää yleisen asevelvollisuuden 
ja alueellisen puolustusjärjestelmän 
säilyttämistä Suomelle parhaiten sopivana 
puolustusratkaisuna.

Lähde: www.rul.fi

Armeijan sodanajan vahvuuden pienentäminen 250 000 
sotilaaseen ei  merkitse valikoivaan asevelvollisuuteen 
siirtymistä. Yleinen asevelvollisuus on Suomen 
puolustuskyvyn perusta - fundamenttien fundamentti 
kuten edellinen puolustusministeri Seppo Kääriäinen 
tapasi viestinsä tiivistää. Uskon meidän kaikkien haluavan, 
että asevelvollisuus nauttii tulevaisuudessakin Suomen 
kansan vankasta tuesta. 
Kansalaisetkaan eivät ole lämmenneet yksittäisten 
poliitikkojen esityksille valikoivasta asevelvollisuudesta 
tai vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Eduskunnan 
käsiteltävänä oleva uusi asevelvollisuuslaki ei sekään ole 
muuttamassa järjestelmämme perusteita.
Ainakin minulle on aivan selvää, että asevelvollisuus merkitsee laatua 
eli ammattitaitoa ja osaamista. Aivan liian usein unohdetaan, että 
puolustusvoimien henkilöstöstä yli 95 prosenttia on reserviläisiä. 
Keskimääräinen suomalainen sotilas on jonkun verran yli 25-vuotias 
reserviläinen, jolla on takanaan intensiivinen varusmiespalvelus ja 
yhdestä kahteen kertausharjoitusta omassa joukossaan. Siviilistä 
hän tuo mukanaan työkokemuksensa sekä ammatillisen tai 
korkeakoulututkintonsa. 

Joukkojen määrä supistuu 
Mikäli haluamme säilyttää edes tyydyttävän varustautumisen tason, 
joukkoja on pakko vähentää kymmenessä vuodessa noin sadalla 
tuhannella sotilaalla. Minun mielestäni ei ole tarkoituksenmukaista 
säilyttää joukkoja, joilla ei ole mahdollisuuksia selvitä nykypäivän 
taistelukentällä. Pelkillä rynnäkkökivääreillä ja sissitaktiikalla 
ei luoda modernissa yhteiskuntarakenteessa hyökkäyksen 
ennalta ehkäisykykyä eikä myöskään varmisteta valtiojohdon 
toimintavapautta kovan poliittisen ja sotilaallisen painostuksen 
alla. 

Maakuntajoukoista nopean 
toiminnan joukkoja 
Alueellisten joukkojen aktiivisimman osan muodostavat 
maakuntajoukot. Niiden määrän ja kokoonpanon määrittävät 
operatiiviset tehtävät ja puolustushaarojen tarpeet. Maakuntajoukot 
ovat puolustusvoimien joukkoja. Niiden koulutus tapahtuu 
kertausharjoituksissa, omaehtoisena kouluttautumisena sekä 
Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilattavilla kursseilla. Ne tulevat 
olemaan alueillaan puolustusvoimien nopean toiminnan joukkoja, 
joiden suorituskykyä tehostavat reserviläisten vapaaehtoinen 
sitoutuminen, paikallistuntemus ja monialainen korkeatasoinen 
osaaminen. Reserviupseerien rooli maakuntajoukkojen toiminnassa 
on ratkaisevan tärkeä. . 

Kansainvälisen kriisinhallinnan merkitys 
Juhani Kaskealan mukaan vuodenvaihteessa voimaan astuva uusi 
laki määrää puolustusvoimien tehtäväksi yksiselitteisen selvästi 
osallistumisen kansainväliseen kriisinhallintaan. Suomen panos 
kansainvälisissä operaatioissa on Euroopan suurimpia suhteessa 
väkilukuumme. Sekin on asevelvollisuusjärjestelmämme ansiota, 
sillä 80 prosenttia maailman kriisipesäkkeissä palvelevista 
suomalaisista sotilaista on asevelvollisia reserviläisiä. 
   Haluan myös todeta, että puolustusvoimat antaa erittäin suuren 
arvon sille vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle, jota järjestönne 
harjoittavat. Suomen puolustuksesta huolehtiminen ei saa eikä 
voikaan olla vain viranomaistoimintaa. Perustuslaissamme lukee, että 
jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan 
puolustamiseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään. 
On erittäin arvostettavaa, että te edellisten sukupolvien perintöä 
kunnioittaen haluatte vapaaehtoisesti olla mukana kehittämässä 
maamme puolustusvalmiutta. 

(Puhe on toimituksen lyhentämä laajemmasta kokonaisuudesta) 
Lähde: www.rul.fi

Pohjoiskarjalaisia liittokokousedustajia Turussa
Vasemmalta: Juha Rytkönen, Kontiolahti, Janne Kosonen, RUL:n toiminnanjohtaja Liperi/Espoo, 

Pekka Laakkonen Liperi, Mika Hannula, liiton uusi puheenjohtaja, Tampere, Arto Juntunen, 
Tohmajärvi, Otto Smolander, Joensuu ja Yrjö Makkonen, Joensuu. 

RUL:n liittokokous Turussa 
26.10. - 27.10.2007 

Vasta valittu Mika Hannula sai 
vastaanottaa runsaasti onnitteluja. 

Kättelyvuorossa Risto Piekka.

Amiraali Juhani 
Kaskeala Turussa:

RUL:n 
liittokokousta 
on käsitelty 
reservi-
upseeripiirin 
puheen-
johtajan 
kirjoituksessa

Vasemmalta: 
Pekka 
Laakkonen 
ja oik. Juha 
Rytkönen 
menossa 
äänestämään 
liitolle uutta 
puheen-
johtajaa. 
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Pohjoiskarjalaisia liittokokousedustajia Turussa
Vasemmalta: Juha Rytkönen, Kontiolahti, Janne Kosonen, RUL:n toiminnanjohtaja Liperi/Espoo, 

Pekka Laakkonen Liperi, Mika Hannula, liiton uusi puheenjohtaja, Tampere, Arto Juntunen, 
Tohmajärvi, Otto Smolander, Joensuu ja Yrjö Makkonen, Joensuu. 

RUL:n liittokokous Turussa 
26.10. - 27.10.2007 

“Emme anna tulen sammua...”
“Me kunnioitamme isänmaallisuutta, sotiemme veteraaneja ja joukko-
osastohenkeä, arvostamme omaa ja toistemme tekemää työtä ja ammattitaitoa, 
toimimme oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti...”

Otteita hartauspuheesta:
Muutaman viikon ajan yhteis-
kuntamme eli erikoislaatuisessa 
tilanteessa; elämää ylläpitävän ja 
pelastavan työn hintaa jouduttiin 
mitoittamaan poikkeuksellisen 
voimakkain ottein. Onneksi  
kuitenkin palattiin normaaliin 
arkeen.
   Olemme täällä Kollaan Vasa-
man ympärillä osoittamassa, että 
työ elämän arvojen ja arvokkaan 
elämän hyväksi on tärkeää. Osoi-
tamme täällä kunnioitustamme 
veteraanien sukupolville, jotka 
kokivat vapaan Suomen korvaa-
mattoman kalliina ja olivat valmiit 
äärimmäisiin ponnistuksiin ja 
uhrauksiin.
 Täällä Kollaan Vasamalla vies-
timme myös sitä, että me Pohjois-
Karjalan Prikaatin väki, niin hen-
kilökunta, miehet ja naiset sekä 
Prikaatin ystävät, olemme puolus-
tamassa elämän arvoa ja oikeutta 
arvokkaaseen elämään tänäkin 
päivänä. Siihen kuuluu erityisesti 
kansallinen vapaus. Siihen kuuluu 

myös itsensä ilmaisemisen ja 
uskonnon vapaus. Siihen kuuluu 
liikkumisen, työteon ja opiskelun 
vapaus. Mutta vapauteen kuuluu 
myös vastuu. Siihen kuuluu, 
että olemme valmiit täyttämään 
velvollisuutemme ja kantamaan 
vastuumme henkilökohtaisesti, 
yhteisissä asioissa ja silloinkin, 
kun joku heikompi tarvitsee 
tukea. Näissä kaikissa todentuu 
oikean elämän arvot.

Prikaatin komentaja eversti 
Ville Hyvärinen:

Itsenäisen Suomen täyttäessä 
90 vuotta, pidämme maatamme 
ja sen itsenäisyyttä itsestään sel-
vyytenä. Sitä se ei ole. Marsalkka 
Mannerheimiin symbolisoituu 
maamme vaaran vuodet.  Ras-
kaissa sodissamme taistelleet 
veteraanimme, olivat tuolloin 
paljolti teidän ikäisiänne. He 
lunastivat peräänantamattomuu-
dellaan Suomelle paikan muiden 

itsenäisten kansojen joukossa. 
Vielä sotien jälkeenkin veteraa-
ninaiset ja -miehet  jaksoivat 
tehdä pohjan hyvinvointi-
suomelle jälleenrakentamalla 
maan.
- Suomi on tänään eräs maa-
ilman vauraimmista maista. 
Meille on saatavissa ja tavan-
omaista kaikkinainen hyvä. 
Suomen on myös muiden 
vauraiden ja demokraattisten 
maiden kanssa autettava hädäs-
sä olevia kansoja. Huolimatta 
mahdollisista uhreista, emme 
saa väkivallalla uhkaavien sa-
nella yksipuolisesti ehtojaan. 
Hyväksyntä, arvostus ja tuki 
yhteiskunnalta on Hyvärisen 
mukaan sotilaitten hankittava 
tässäkin ajassa. Mitä tulee 
keskeisimpiin maanpuolustus-
tahtoa ylläpitäviin tekijöihin, 
on yleinen asevelvollisuus 
sellainen. Pohjois-Karjalan Pri-
kaati on ylläpitänyt maanpuo-
lustustahtoa omalta osaltaan 
kouluttamalla itäsuomalaisiin 
olosuhteisiin asevelvollisia, 
niin varusmiehiä kuin reser-
viläisiäkin. 
- Pohjois-Karjalan Prikaati täyt-
täessään nyt 17 vuotta, olemme 
uudessa vaiheessa. Prikaatista 
tulee sekä sotilaskoulutusta 
antava että asevelvollisia pal-
veleva joukko-osasto. Uskon, 
että kaikki hyvät suhteemme 
yhteiskunnan ja eri yhteistyö-
tahojen kanssa ovat edelleen 
kehittyviä ja syveneviä.

Olemme iskukyvyssä!

Prikaatimme on kuluvana 
vuotena menestynyt monella 
rintamalla, Hyvärinen to-
tesi tyytyväisenä. Siitä on 
osoituksena mm. Olterman-
ni-hiihdon voitto, sotilaiden 
ampumamestaruus ja viidestä 
presidentin maljasta kolmen 
voitto. Olkaamme siis oikealla 
tavalla ylpeitä kotimaastamme, 
puolustusvoimista, ja ennen 
kaikkea omasta Prikaatistam-
me. 
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Pohjois-Karjalan 
Sotilasläänin 
15 vuotta 
kansien välissä
Vuoden 2008 alusta Pohjois-Karjalan Sotilasläänin 
nimi liittyy muiden Joensuun seudulla 
vaikuttaneiden ja lakkautettujen puolustusvoimien 
yksiköiden joukkoon. Puolustusvoimien suureen  
rakennemuutokseen liittyen Pohjois-Karjalan 
Sotilasläänin Esikuntakin lakkautetaan 31.12.2007 
ja pääosa sen tehtävistä siirtyy Pohjois-Karjalan 
Prikaatille ja sinne perustetavalle Pohjois-Karjalan 
aluetoimistolle.

Viimeisen 20 vuoden aikana 
muutosvauhti on ollut todella 
kovaa, mutta sotilasläänin ja sen 
edeltäjien 90-vuotista historiaa 
tarkasteltaessa tilanne ei ole 
kuitenkaan ainutlaatuinen, totesi 
kirjoittaja Matti Turunen.
-  Puolustusvoimien alueellisen 
organisaation tehtävä ja alue 
on vaihtunut useita kertoja. 
Maakunnan näkökulmasta 
tarkasteltuna viimeisimpiä 
muutoksia ei kuitenkaan 
voida ohittaa pelkällä 
olankohautuksella. Tosiasia 
on, että puolustusvoimien 
näkyvyys Joensuussa pienenee 
ja heikkenee merkittävällä 
tavalla. Koko työni ajan  
minulla on ollut selkeä näkemys 
siitä, että puolustusvoimat 
sulautuivat luontevalla tavalla 
osaksi paikallista yhteiskuntaa, 
joensuulainen filosofian maisteri 
Matti Turunen totesi kirjan 
julkistamistilaisuudessa.

Sotilasläänin komentaja, 
eversti  Seppo Pesonen 
puolestaan totesi omassa 
esittelyssään kirjan olevan 
hyvä jatkumo eversti Jouko 
Hälvän kirjoittamalle Joensuun 
Sotilaspiirin kirjalle, joka kattaa 
maanpuolustuksen historiaa aina 
1000 luvulta, päättyen 1990 
alkuun.
- Yhdessä nämä kaksi 
kirjaa kertovat kattavasti 
maanpuolustuksen järjestelyistä 
Pohjois-Karjalassa tämän 
vuoden loppuun saakka. Tämä 
15 vuoden ajalta kertova kirja 
on selkeä ja seikkaperäinen teos. 
- Työ eteni suunnitelmallisesti 
edeten junan lailla. Työryhmä 
junaili myös teoksen 
rahoituksen sekä teoksen 
sisällön. Kokoonnuimme 11 

kertaa. Takapakkia ei otettu 
missään vaiheessa. Etenimme 
suunnitellussa aikataulussa ja 
sisältö on sellainen millaiseksi 
sen halusimme. Emme 
tarkastelleet sotilasläänin 
toimintoja pikkutarkasti; 
etenimme keskitietä nivoen 
tapahtumat suurempiin 
kehyksiin. Omasta mielestämme 
olemme onnistuneet työssämme 
hyvin ja olen varma, että 
sotilasläänin toiminnasta jää 
teoksessa selkeä kuva siitä, mitä 
tänä 15 vuoden aikana on tehty. 

Kirjan kansia esitellessään 
Pesonen totesi etukannen kuvan 
olevan vuonna 2004 järjestetystä 
Itäisen maanpuolustusalueen 
paraatista Outokummusta, jossa 
Pohjois-Karjalan Prikaatin 
joukot marssivat. Prikaatin 
kuva on otettu kanteen sen 
vuoksi, että se tuottaa sodanajan 
joukot tälle alueelle ja Prikaati 
on se johtoporras, joka ottaa 
sotilasläänin tehtävät jatkossa 
hoitaakseen. Kannen vihreä väri 
on taas siksi, että tällä alueella 
jalkaväki ja sen vihreä väri on 
tunnusomaisin.

Kirjan kirjoittajalle Matti 
Turuselle osoittamissaan 
sanoissa Pesonen totesi 
leikillisesti, ettei yhteistyö 
sotilaiden kanssa ole helppoa, 
mutta silti Turunen onnistui 
työssään erinomaisen 
hyvin. Kirjan työryhmänkin 
everstikatras on nimittäin 
pikkutarkkaa, vähän kovapäistä 
ja omapäistäkin porukkaa, 
Pesonen totesi.

Teksti ja kuvat: 
Raine Turunen

Työryhmän puheenjohtaja eversti Seppo Pesonen esittelee kirjaa, joka kattaa sotilasläänin toi-
minnot ajalta 1993-2007. Kannen väriksi on valittu jalkaväen vihreä väri.

  Pohjois-Karjalan Sotilaslääni 1993-2007:

Käsikirjoitus: Matti Turunen (kirjoittanut aikaisemmin myös Pohjois-Karjalan 
Prikaatin historian sekä suurelta osin Viipurin Rykmentin historian.

Hankkeen työryhmä: Eversti Seppo Pesonen (pj), evl Jouni Mattila (siht), jäseninä 
eversti evp Jouko Hälvä, eversti evp Pekka Ripatti, eversti evp 
Heino Pikkukangas ja dosentti Pasi Tuunainen.

Kannen suunnittelu: Anne Mäkkeli, Mainostoimisto Grafex

Graafinen suunnittelu ja taitto: Mari Nyyssönen
Painopaikka: Edita Oyj, Helsinki

Kirjan tekemistä tukeneet
taloudellisesti: Puolustusvoimat, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, 

Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Nurmeksen kaupungit,, Enon, 
Ilomantsin, Liperin ja Polvijärven kunnat, Sotavahinkosäätiö, 
Joensuun Osuuspankki ja Nordea Joensuu.

Eversti Seppo Pesonen kirjoittaa omistuskirjoitustaan ja kirjan kirjoittaja Matti Turunen odot-
taa omaa vuoroaan.

KAIKKI SAMAN KATON ALTA



1112.12.2007

VELJ. LAMPINEN KY
Onninpolku 4, 83900 JUUKA

p. (013) 472 055

Majatalo Puukarin Pysäkki
Kajaanintie 844, 75700 Valtimo
majatalo@puukarinpysakki.fi
www.puukarinpysakki.fi
Puh. (013) 454 002

VUODEN YRITTÄJÄ VALTIMOLLA
Urheilukuja 3, 75700 VALTIMO, puh. 450 770, gsm 040 716 5366, e-mail: mari.roininen@oyk.fi

Rasimäentie 370 B
75770 PUUKARI
050 564 2847

timo.ratilainen@timmot.org

Ylä-Karjalan
puolueeton äänenKannattaja

puh. (013) 255 3700

varaosa
MIKKoNEN oy
Pitkänmäentie 38, Nurmes

p. (013) 285 335

Itäinen Maanpuolustusalue käsittää Pohjois-Savon, 
Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat, jotka 
kuuluvat Itä-Suomen lääniin sekä Kymenlaakson ja 
Etelä-Karjalan maakunnat, jotka ovat osa Etelä-Suo-
men lääniä. 
Maanpuolustusalue vastaa alueen sotilaallisen maan-
puolustuksen suunnittelusta, valmistelusta ja johtami-
sesta sekä puolustusvalmistelujen yhteensovittamisesta 
eri puolustushaarojen ja viranomaisten kesken. 
Itäisen Maanpuolustusalueen johdossa on rauhan 
aikana neljä sotilaslääniä viisi joukko-osastoa, jotka 
on merkitty oheiseen karttaan. Lisäksi alueella sijait-
see ilmavoimien, merivoimien ja rajavartiolaitoksen 
joukkoja sekä materiaalilaitoksen varikoita. 
Henkilökuntaa on runsas 1500, joista sotilaita 1050 
ja siviileitä 450. 
Varusmiehiä koulutetaan vuodessa noin 5000 miestä 
ja vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavaa naista. 
Kertausharjoituksissa koulutetaan vuosittain yli 2100 
reserviläistä.
Asukkaita 935 000 henkilöä. Pinta-ala 80 000 km2 
Lähde: www.mil.fi
 

Sankarivainajien muistolaatta
paljastettiin Kontiolahden Onttolassa
Lauantaina 17.11. paljastettiin 
Kontiolahden Onttolassa Poh-
jois-Karjalan rajavartioston 
tiloissa talvi- ja jatkosodassa 
kaatuneiden Onttolan alueen 
sankarivainajien muistolaatta.
Muistolaatan paljastuspuheen 
piti Pohjois-Karjalan Raja-
vartioston apulaiskomentaja 
evl Mikko Karkia. Puheensa 
aluksi hän totesi, että talvi- ja 
jatkosodissa kaatui ja kotirin-
tamalla kuoli yhteensä noin 91 
000 henkilöä. Isänmaamme puo-
lustamiseen Onttolan alueelta 
osallistuneista tässä muistolaa-
tassa luetellut 12 nuorta miestä 
maksoivat itsenäisyytemme 
säilymisen kalleimmalla mah-
dollisella tavalla.
Evl Karkia jatkoi, että Onttolan 
alue muodostui sotien aikana 
Noljakan koulupiirin alueesta, 
joka käsitti Onttolan, Noljakan, 
Kydön, Pilkon ja Puntarikosken 
alueet. Koulu sijaitsi Kydön 
alueella kiinteistössä, jossa 
toimi myöhemmin kaupungin 
puutarha. Onttolan alueen sanka-
rivainajista 10 oli myös Noljakan 
koulun oppilaita.
- Sankarivainajista 3 kaatui talvi-
sodassa, 6 jatkosodassa ja 3 kuoli 
kotirintamalla Onttolan alueella. 
Sankarivainajien joukossa on 

Käkelän veljespari, joista nuo-
rempi Jorma kaatui talvisodassa 
ja Erkki jatkosodassa. Nuorin 
joukosta oli Onttolan rautatie-
sillan vartio-osastoon kuulunut 
17-vuotias Vilho Savolainen, 
joka menehtyi vartion vaihtajan 
aseen vahingonlaukaukseen. 
Vanhin, työvelvollisena pal-
vellut Tauno Mustonen hukkui 
43-vuotiaana veneen kaaduttua 
Höytiäisen kanavan koskessa 
jatkoi Karkia.

Muistolaatta muistuttaa meitä 
nuorempia

Evl Mikko Karkia sanoi, että 
meillä on ollut onni elää ja to-
teuttaa unelmiamme itsenäisessä 
Suomessa yhdenjaksoisesti yli 
60 vuoden ajan. Näiden muis-
tolaatassa olevien unelmat päät-
tyivät isänmaata puolustaessaan. 
Tämä muistolaatta on osaltaan 
muistuttamassa erityisesti meitä 
nuorempia ja tulevia sukupolvia 
vilpittömiin kiitoksiin ja kunni-
oitukseen sankarivainajia ja vie-
lä keskuudessamme olevia vete-
raaneja kohtaan. Muistolaatan 
kiinnittäminen Onttolan koulun 
tiloihin on omiaan palvelemaan 
myös tätä tarkoitusta.
- Vetoankin teihin nuoriin op-

pilaisiin, että muistaisitte joka 
kerta tämän muistolaatan ohi 
kulkiessanne, että he uhrasivat 
elämänsä vapaan isänmaan 
puolesta jatkoi Karkia.
Karkia piti hienona asiana, että 
Kontiolahden kunta on tehnyt 
määrätietoista työtä sankari-
vainajien muistolaatan hankki-
miseksi ja paljastamiseksi niiden 
koulupiirien alueille, joista se 
vielä puuttuu. Onttolan jälkeen 
vuorossa ovat Varparannan ja 
Jakokosken koulupiirit. 
- Parhaimmat kiitokset Kon-
tiolahden kunnan johdolle sekä 
kaikille henkilöille, jotka ovat 
olleet mukana tämän muisto-
laattahankkeen –ja tilaisuuden 
järjestelyissä. Erityisesti haluan 
kiittää Kosti Kettusta, joka 
on tehnyt suuren työn näiden 
sankarivainajien tietojen kartoit-
tamisessa ja keräämisessä kiitti 
evl Mikko Karkia. Tervehdyksiä 
esittivät  Sotaveteraanipiirin 
lisäksi Kontiolahden kunnanjoh-
taja Kari Käyhkö,  kirkkoherra 
Teuvo Mononen. Eversti Seppo 
Pesonen toi puolustusvoimain 
tervehdyksen ja  Onttolan koulun 
oppilaat esittivät musiikkia.

Olavi Lautamäki

Evl Mikko Karkia vasemmalla on suorittanut sankarivainajien 
muistolaatan paljastuksen. Kunniavartiossa seisovat alikersantit 
Tatu Tontti oikealla ja Tomi Duffa

Itäinen Maanpuolustusalue

MARKET
Nurmes
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Kuudes Mainarin melonta:

Tavattiin, 
melottiin – ja 
päätettiin tulla 
uudestaan

Puolustusvoimien Maavoimat 
- the Army -esittelyelokuva 
on voittanut pääpalkinnon 
kansainvälisillä sotilaseloku-
vafestivaaleilla Italian Braccia-
nossa. Grand Prix´n voittanut 
elokuva esittelee maavoimien 
tulivoimaa, liikkuvuutta, johta-
misjärjestelmiä, erikoisjoukkoja 
ja huoltoa. 
Maavoimat -elokuvan on tuotta-

Lauantaina kuudennen kerran 
järjestetyn Mainarin melonnan 
kisahaasteeseen vastasi tällä 
kertaa seitsemäntoista partio-
ta. Kahdentoista tehtävärastin 
reitille lähdettiin tuttuun tapaan 
Kolmikannasta, jonne partiot 
palasivat oman kuntonsa ja 
mielensä mukaisesti ennen illan 
palkintojen jakoa. Reservisarjan 
tehtävät taiteli jouhevimmin 
viitospari Jarkko Riikonen ja 
Veli-Pekka Kosonen. Retkisar-
jassa emännöi polvijärveläinen 
Pirjo Kirjavainen poikansa 
Atte Tanskasen kanssa.
- Olen kolmatta kertaa mukana, 
mutta ensimmäistä kertaa Aten 
kanssa, Kirjavainen kertoi 
turvallisuusrastilla, jossa parti-
oiden tehtävänä oli sammuttaa 
keittokattilan rasvapalo sammu-
tuspeitteen avulla sekä vaahto-
sammuttimella palava kasvis-
öljy. Kirjavaisen ja Tanskasen 
Sudenmarjapartio keräsi rastilta 
täydet kymmenen pistettä.

Hyvä tapa viettää kesäpäi-
vää

Outokumpulainen Petra Nurmi 
kertoi kiinnostuneensa Mainarin 
melonnasta jo edelliskesänä, 
mutta olleensa töidensä takia 
sillä kertaa estynyt. Kipinä kui-
tenkin jäi ja tänä kesänä hän 
oli mukana retkisarjassa outo-
kumpulaisen kaverinsa Titta 
Sormusen kanssa.
- Mielenkiintoista ja positiivista, 
hyvä tapa viettää kesäpäivää, ja 
ensi kesänä tullaan uudestaan, 
Nurmi kertoi arvuuteltuaan 
Lasten kalakeitaan Karhupavil-
jongin erärastilla kalalajeja.
Erärasti osoittautui kinkki-
seksi, sillä yksikään partio ei 
saanut täysiä pisteitä. Parhaiten 
kalastuksen- ja läänin viehe-
kalastusmaksuista oli perillä 
reservisarjan voittajapartio 
Riikonen- Kosonen.
Suunnistusrastin maalissa Sal-
men ruokapaikalla huolima-
tonta kompassisuunnan ottoaan 
manasivat outokumpulaiset 
Anssi ja Ossi Reijonen. Ilmeet 
kirkastuivat kuitenkin pian, kun 
miehet pääsivät maistelemaan 
Marttojen keittämää jauheliha-
soppaa.
- Leppoisa tunnelma täällä on 

parasta. Voi itse valita huhkiiko 
hikipäässä vai ottaako kesästä 
nauttien. Hyvä että tällainen jär-
jestetään, Ossi Reijonen totesi.
Muilla rasteilla taitoja mitattiin 
nousukahvalla kiipeämisessä, 
ammuntaa kokeiltiin niin jousel-
la kuin kiväärilläkin, pioneeri- ja 
viestintätaidot tutkittiin ja ku-
vioon kuului myös yllätysrasti. 
Aiemmista kerroista poiketen 
kisa käynnistyi saappaanheiton 
sijaan mölkky-pelillä.

Kiitosta myös järjestäjille ja 
yhteistyökumppaneille

Kuudes Mainarin melonta osoitti 
tapahtuman vakiinnuttavan 
hiljalleen paikkansa aktiivisten 
maanpuolustushenkisten toi-
mijoiden yhteisenä hengennos-
tattajana. Kun kukaan ei edes 
eksynyt reitillä pidemmäksi 
aikaa, kilpailun johtaja Tomi 
Kervisen ei tarvinnut muuttaa 
kisaohjelmaa suuretsinnäksi.  
- Kiitos Martoille ruokahuollosta 
ja puolustusvoimien Jukka Päi-
viselle, jolta olemme saaneet kai-
ken mitä on pyydetty, Pohjois-
Karjalan maanpuolustuspiirin 
piiripäällikkö Ahti Korhonen 
kiitteli järjestäjien panosta.
Erityisesti naisten mukanaolos-
ta ilahtunut Korhonen kertoi 
maanpuolustuspiirin organisaa-
tiouudistuksesta, jossa vanhat 
paikallisosastot ajetaan alas.
- Toiminta keskitetään kou-
lutus- ja tukiyksikköön, joka 
parantaa toiminnan suunnittelua 
ja erilaisten tapahtumien järjes-
telyjen läpiviemistä, Korhonen 
tähdensi.     
Korhonen esitteli hiljattain pe-
rustetun, Susirajakomppaniaksi 
kutsutun, maakuntajoukkojen jo-
ensuulaisen varapäällikkö Jark-
ko Riikosen. Riikonen kertoi, 
että kaikilla varusmiespalvelun 
suorittaneilla on mahdollisuus 
ilmoittautua komppaniaan.
- Rekrytointi on parhaillaan 
käynnissä, ja nopeasti ilmoit-
tautumalla netin kautta pääsee 
vielä mukaan, Riikonen sanoi 
valmistuessaan kisapäivään. 
Lupauksensa hyvästä esimerkis-
tä hän lunasti liperiläisen Veli-
Pekka Kososen kanssa selvällä 
sarjavoitolla.
Ilpo Paananen

Retkisarjan voittajapari Atte Tanskanen ja Pirjo Kirjavainen kääntävät kanoottinsa 
Kaunisniemestä kohti Mustatammea.

Titta Sormunen pitää köyden tiukalla, kun Petra Nurmi punnertaa nousukahvalla 
ylöspäin.

‘’Maavoimat’’ ykkönen 
elokuva-alalla

nut pääesikunnan viestintäosasto 
yhteistyössä Maapuolustuskor-
keakoulun Täydennyskoulutus- 
ja kehittämiskeskuksen kanssa. 
Kuvaus, äänityöt, grafiikat ja 
editointi ovat kaikki Maanpuo-
lustuskorkeakoulun ammatti-
laisten käsialaa. Elokuvan on 
ohjannut Irma Nyfors ja tuottaja 
on multimediatuottaja, luutnant-
ti Tommi Kangasmaa.

Korkea maanpuolustus-
tahto
on suomalaisen puolustusky-
vyn kulmakivi. Sen ylläpidosta 
vastaavat osaltaan vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä tekevät 
järjestöt. Suomen suurimpana 
maanpuolustusjärjestönä Re-
serviläisliitolla on tässä työssä 
tärkeä rooli. 
 Maanpuolustustahtoa yllä-
pidetään mm. paraateilla ja 
marsseilla. Erilainen maanpuo-
lustustahdon ylläpitoon tähtäävä 
toiminta on Reserviläisliiton 

yleisin toimintamuoto. Käytän-
nössä työ pitää sisällään erilaista 
maanpuolustusjuhlia ja muita 
aatteellisia tilaisuuksia, kunnia-
vartioiden ja seppeleenlaskujen 
järjestämistä sekä paraateja ja 
marsseja. 
   Myös tiedottaminen on tärkeää. 
Erilaisilla julkaisuilla, tiedo-
tustilaisuuksilla sekä messu- ja 
muihin yleisötilaisuuksiin osal-
listumalla annetaan niin omille 
jäsenille kuin muille kansalai-
sille tietoa maanpuolustuksesta 
ja Puolustusvoimista.
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YLENNYKSET 6.12.2007
Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat 
henkilökuntaan kuuluvat 06.12.2007
Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Ylönen Marko Tapio (PKARPR)
Sotilasarvoon: INSINÖÖRIYLILUUTNANTTI
Kuokka Pekka Juhani (PKARPR)
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Hammar Jussi Pekka Antero (PKARPR)
Tarssanen Antti Ville Kalevi (PKARPR)
Voutilainen Vesa Heikki Juhani (PKARPR)
Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat 
reservin upseerit 06.12.2007
Sotilasarvoon: EVERSTILUUTNANTTI
Kalinen Kari Antero Outokumpu PKarSl
MAJURI
Eskelinen Sulo Veikko Juhani Lieksa PKarSl
Patrikainen Risto Juhani Joensuu PKarSl
KAPTEENI
Kontro Erkki Ensio Kitee PKarSl
Laakkonen Pekka Juhani Joensuu PKarSl
Määttä Jukka Ilmari Kontiolahti PKarSl
YLILUUTNANTTI
Niiranen Jukka Jari Kalevi Joensuu PKarSl
Piironen Risto Kalevi Nurmes PKarSl
LÄÄKINTÄYLILUUTNANTTI
Pääkkönen Seppo Armo Tapani Kesälahti PKarSl
LUUTNANTTI
Gröhn Hannu Kari Tapani Nurmes PKarSl
Hakkarainen Vesa Pekka Ilmari Tohmajärvi PKarSl
Komulainen Pekka Antero Kontiolahti PKarSl
Kuiri Jarkko Petteri Juuka PKarSl
Leskinen Kalle Juhani Kontiolahti PKarSl
Majoinen Timo Petteri Pyhäselkä PKarSl
Romppanen Kauko Aatos Kontiolahti PKarSl
Tahvanainen Pasi Kristian Joensuu PKarSl
Tolvanen Mikko Pekka Helsinki PKarSl
Turunen Ville-Pekka Artturi Joensuu PKarSl
Väisänen Reijo Heikki Pellervo Pyhäselkä PKarSl
FARMASIALUUTNANTTI
Ahonen Pasi Otto Antero Joensuu PKarSl
VÄNRIKKI
Jaatinen Henri Mikael Joensuu PKarSl

Sotilasläänin komentaja on ylentänyt seuraavat 
reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 
06.12.2007
Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Kettunen Jouko Eelis Juhani Outokumpu
Lehikoinen Juha Kullervo Joensuu
VÄÄPELI
Hassinen Kari Kalevi Joensuu, Lehtinen Jari Jukka 
Ilmari Joensuu, Niskanen Pekka Veijo Kalevi 
Nurmes, Salo Ari Pyhäselkä, Tahvanainen Lauri 
Juhani Polvijärvi
YLIKERSANTTI
Airaksinen Hannu Sakari Kontiolahti, Eronen 
Risto Jalmari Joensuu, Eskelinen Pasi Olli Juhani 
Joensuu, Hirvonen Jani-Pekka Kontiolahti, 
Honkanen Terho Sakari Tohmajärvi, Horttanainen 
Pekka Heikki Kontiolahti, Jaakkola Jussi Olavi 
Liperi, Kortelainen Reijo Tapio Juuka, Kotilainen 
Timo Eerik Aleksander Lieksa, Kuiri Timo Olavi 
Joensuu, Kurki Seppo Olavi Rääkkylä, Laukkanen 
Teuvo Väinö Kitee, Makkonen Kari Veikko Kalevi 
Tohmajärvi, Manninen Jorma Otto Kontiolahti, 
Manninen Tapio Lauri Joensuu, Mononen Timo 
Antero Liperi, Nevalainen Juha Tapio Liperi, 
Nevalainen Kimmo Untamo Lieksa, Pekkarinen 
Mika Johannes Joensuu, Piipponen Arto Lassi 
Johannes Ilomantsi, Sallinen Tero Pekka Liperi, 
Soininen Janne Antero Joensuu, Särkikoski Tuomas 
Outokumpu, Tolvanen Toivo Tapio Nurmes
KERSANTTI
Ahosola Jarkko Tapani Kontiolahti, Alm Pasi 
Kristian Pyhäselkä, Gustafsson Jussi Jaakko 
Kullervo Nurmes, Haikonen Jouni Juhani Joensuu, 

Harakka Jarkko Matias Lieksa, Harju Tuomas 
Tapani Joensuu, Hedman Toni Juhani Kontiolahti, 
Hurskainen Olli Ilmari Joensuu, Huttunen Martti 
Ensio Juuka, Hyvärinen Marko Tapani Kontiolahti, 
Hämäläinen Marju Hannele Joensuu, Ikonen Janne 
Mikael Joensuu, Jeussonen Jyrki Kontiolahti, 
Jolkkonen Juha-Pekka Mikael Joensuu, Juutilainen 
Jusa Perttu Joensuu, Kotilainen Seita Katariina 
Joensuu, Kukkonen Mika Olavi Ilomantsi, Kurvinen 
Janne Markus Kontiolahti, Käyhkö Kari Pekka 
Johannes Kesälahti, Laakkonen Heikki Tapani 
Tohmajärvi, Lehtonen Niko Samuli Joensuu
Mannermaa Jukka Sakari Ilomantsi, Markkula Kai 
Jarmo Reima Joensuu, Martikainen Hannu Pekka 
Juuka, Nuutinen Janne Antero Joensuu, Parkkinen 
Pekka Tapani Liperi, Pitkänen Pentti Tapio Liperi
Pitkänen Teppo Antero Kontiolahti, Puhakka 
Juha-Pekka Antero Rääkkylä, Pussinen Jouni 
Tapani Outokumpu, Salko Janne Juhani Joensuu, 
Sinkkonen Janne Tapio Joensuu, Vallisto Kaisa 
Elina Joensuu
ALIKERSANTTI
Alastalo Juha Joensuu, Anttonen Henri Eerik 
Pyhäselkä, Heikkinen Jari Pekka Joensuu, Hiltunen 
Janne Verneri Kontiolahti, Hiltunen Lassi Heikki 
Joensuu,
Hirvonen Juha-Pekka Joensuu, Hirvonen 
Mika Juhani Joensuu, Hirvonen Mikko Tapani 
Joensuu, Hirvonen Sampo Heikki Sakari Joensuu, 
Holopainen Marko Antti Ensio Joensuu, Holopainen 
Marko Mikael Eno,
Kaartinen Ilkka Otto Henrik Kontiolahti, 
Kainulainen Juha Henrik Kontiolahti, Kantokari 
Lauri Valtteri Joensuu, Kempas Pasi Petteri 
Lieksa, Koljonen Mikko Tauno Antero Joensuu, 
Lavikainen Jukka Antero Joensuu, Leinonen Reima 
Juhani Ilomantsi, Lindh Janne Akiperttu Fredrik 
Kontiolahti, Mielonen Petri Juhani Tohmajärvi, 
Molarius Jarmo Tapio Kesälahti, Mustonen Mika 
Juhani Joensuu, Mäkkeli Janne Antero Kontiolahti, 
Nurmi Jari Aadolf Artturi Joensuu,
Piironen Jukka Pekka Joensuu, Päivinen Ismo 
Olavi Liperi, Sinisalo Paavo Juha Kalevi Joensuu, 
Surakka Manne-Pekka Kustaa Joensuu, Tanskanen 
Teemu Veli Liperi, Tolvanen Kari Marko Kalevi 
Tohmajärvi, Tuononen Olli-Heikki Eemil Juuka, 
Vanninen Jarkko Tapani Eno
KORPRAALI
Björk Mikael Christian Lieksa, Borgström Torsten 
Edvard Joensuu, Halonen Janne Kalevi Juuka, 
Hassinen Toni Mikael Joensuu, Heinonen Lauri 
Johannes Joensuu, Huttunen Esa Antero Juuka, 
Huttunen Timo-Petri Joensuu, Laakkonen Harri 
Petri Olavi Liperi, Lauri Sami Petteri Joensuu, 
Lehikoinen Petri Ilkka Juuka, Lemmetty Janne 
Urho Juhani Joensuu, Lähteenmäki Antti Jussi 
Oskari Liperi, Muranen-Granö Satu Maarit Inkeri 
Kontiolahti, Määttä Juha Mauri Joensuu, Niva 
Martti Olavi Kesälahti, Nivanaho Jani Markus 
Pyhäselkä, Pirinen Anssi Juhani Joensuu, Pyykkö 
Pasi Jukka Nurmes, Ravi Pekka Tapani Joensuu, 
Riissanen Serge Lieksa, Soisalo Esa-Pekka Joensuu, 
Tiainen Jari Pekka Tohmajärvi, Toropainen Arto 
Antti Joensuu, Turunen Antti Tapio Helsinki
YLIMATRUUSI
Kemppainen Timo Olavi Mikkeli

”Tuntuu oudolta olla alttarilla 
hattu päässä, mutta sadesäässä ja 
metsässä se voitaneen sallia…
Metsä on ollut suomalaiselle 
kirkko… Vaatimaton puuristi 
metsäkirkossa tuo mieleen 
Tuntemattoman Sotilaan al-
kukohtauksen, jossa aseveljen 
haudalle laitetaan ristimäinen 
puunrunko.”
Tässä otteita kirkkoherra Sa-
kari Takalan lämminhenkisestä 
puheesta Kiteen Hutsin sam-
malpeitteisessä supassa, jossa 
pidettiin seitsemäs perättäinen 
metsäkirkko.

Kiteen Reserviupseerien ja 
Kiteen Reserviläisten yhteinen 
syyskokous pidettiin 5. pnä 
marraskuuta Osuuspankin ker-
hotiloissa.
Alkukahvittelun jälkeen jaettiin 
huomionosoituksia: ylil Teijo 
Palanderia kiitettiin Kiteen 
Reserviupseerien viirillä toimin-
nastaan ja nyt muuttaessaan Jo-
ensuuhun , kapt Ahti Hannukai-
nen sai vuosipäivänsä johdosta 
Maanpuolustus Peruskalliomme 
-viirin RUL:n logolla ja ylik 
Martti Väistö samoin MP- vii-
rin RES -liiton logolla. 
   Tämän jälkeen oli vuorossa 
illan tähtivieras P-K:n Prikaatin 
komentaja, ev Ville Hyvärinen, 
joka on toiminut sotilasasia-
miehenä mm. Kiinassa. Hänen 
pääaiheensa olikin juuri Kiina 
ja sikäläinen elämäntapa. Esi-
tys valokuvineen mm. Kiinan 
muurilta piti kuulijoiden mie-
lenkiinnon hereillä.
Esityksen lopuksi Kiteen Re-
sUps puheenjohtaja Arvo Kin-
nari ojensi kiitokseksi ev Hyvä-
riselle kiteeläisen ruisleivän.

Suomen Reserviupseeriliiton pronssinen 
ansiomitali
Makkonen Yrjö Joensuu
Saarelainen Pertti Joensuu
Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin 
kultainen ansiomitali
ev Kaakinen Tero Kontiolahti
Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin 
hopeinen ansiomitali
Eskelinen Ari Joensuu
Issakainen Aimo Joensuu
Juntunen Otto, Kitee
Päivinen Jukka Kontiolahti
Tarvainen Jouko Pyhäselkä
Rautanen Tarja Kontiolahti
Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin 
pronssinen ansiomitali
Mäkinen Maija Lieksa
Penttinen Olli Ilomantsi

5.12.2007 Marskin Malja -tilaisuudessa palkitut:
Reserviläisliiton ansioristi soljella
Pulkkinen Pentti Nurmes
Reserviläisliiton ansioristi
Ilvonen Tenho Liperi
Sormunen Juha Tohmajärvi
Reserviläisliiton kultainen ansiomitali
Turunen Pauli Tohmajärvi
Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali
Halonen Pertti Juuka
Hirvonen Juho Juuka
Reserviläisliiton pronssinen ansiomitali
Mononen Timo Liperi
Räsänen Erkki Outokumpu
Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin 
kultainen ansiomitali
Härkönen Hannu Lieksa
Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin 
pronssinen ansiomitali
Kallio Matti Ilomantsi

METSÄKIRKOSSA 
KITEELLÄ

Tilaisuuden lopuksi paistettiin nuotiolla makkaraa ja juotiin 
tuoremehua Osuuspankin tarjoamana. Sadekin taukosi ja tuuli 
tyyntyi sopivasti tehden osanottajille mukavan tunnelman.

Tilaisuuteen saapui tuulesta ja 
sateesta huolimatta n. 60 henkeä 
kuulemaan sanaa pimeyden 
keskelle sekä laulamaan virsiä. 
Paimenpojat -kvartetti esiintyi 
duona ja lauloi perinteisen kap-
paleensa Paimenpojan sunnuntai 
kanttori Leena Gröhn-Dimovin 
säestäessä matkaharmonilla.
Huiluesityksen antoi Katriina 
Tenhonen samoin harmonisä-
estyksellä.

Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen 

PRIKAATIN KOMENTAJA 
KITEELLÄ

Palander, Hannukainen, Väistö ja jakajat Martti Eronen sekä 
Arvo Kinnari.

Vuosikokouksessa puhetta johti 
Kalle Pölönen. Kerhojen pu-
heenjohtajiksi vuodelle 2008 
valittiin Raimo Liukku Kiteen 
ResUpseereille ja Mika Mati-
kainen Kiteen Reserviläisille. 
Muut hallitusten jäsenet: up-
seerit Arvo Kinnari, Reijo 
Kohonen, Kyösti Hurskainen, 
Seppo Kinnunen, Ilkka Romp-
panen, Tauno Tarkkonen ja 
Ari Karhapää ja reserviläiset 
Veikko Mattila, Väinö Hän-
ninen, Martti Eronen, Kauko 
Raekorpi, Iivari Silvennoinen, 
Martti Väistö ja Pertti Varis.  
  Toimintasuunnitelman merkit-
tävin projekti lienee sotahistori-
allinen retki kiteeläisten taistelu-
paikoille talvi- ja jatkosodassa. 
Matka tehdään kesäkuun alussa  
5-7päivinä.
Veteraanikeräystempaus 8.3, 
Sotaveteraaniliiton SM-pilkki 
Kiteellä 27.3 ja muu ohjelma 
perinteiseen tapaan. 

Teksti ja kuvat: 
Reijo Kohonen
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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

Kunnantie 2
75700 VALTIMO
P. (013) 450 137

UMPIHANKI-jotos 1.-3.2.2008

- paikka: Nurmes-Rautavaara, Sotinpuro
- kohderyhmä: reserviläiset
- tavoitteet: sotilastaitojen harjoittelu, kenttäkel-
poisuusmarssin (30 km) suorittaminen hiihtäen
- kurssin johtaja: Jorma Pihlainen 050-4327563, 
Matti Asikainen 050-3296112
 

B-ajolupakoulutus, 
helmikuu 2008

- paikka: Kontioranta
- kohderyhmä: paikallisosastojen aktiivitoimi-
jat
- tavoitteet: suorittaa puolustusvoimien B-ajo-
lupa
- kurssin johtaja/lisätietoja: PKarPr, Ahti Kor-
honen 040-565 5578, <mailto:pohjois-karjala@
mpk.fi>pohjois-karjala@mpk.fi
 

Taistelijan taidot ja lähitaistelu 
16.-17.2.2008

- paikka: Kontioranta
- kohderyhmä: reserviläiset, alle 45 v
- tavoitteet: taistelijan perustaitojen kertaus, 

lähitaistelun perusteiden oppiminen
- kurssin johtaja:Timo Tolvanen 050-5215363
 

Pimeätaistelu 14.-15.3.2008

- paikka: Kontioranta
- kohderyhmä: reserviläiset, alle 45 v
- tavoitteet: ampua ja harjoitella toimintaa pime-
ässä, suorittaa kenttäkelpoisuusmarssi (30 km) 
hiihtäen
- kurssin johtaja: Juha Rytkönen 050-4285102
 

Arki turvalliseksi, 
katuturvallisuus 15.-16.3.2008

- paikka: Kontioranta
- kohderyhmä: kaikille avoin
- tavoitteet: itsepuolustustaitojen oppiminen
- kurssin johtaja: Timo Tolvanen 050-5215363
 

Sissiampumaleiri 5.-6.4.2008

- paikka: Ilomantsi, Hiienvaaran ampuma-alue
- kohderyhmä: sissi-, erikoisjääkäri-, tiedustelu-, 
sotilaspoliisi- tai kiväärikoulutetut alle 45 vuotiaat 
reserviläiset
- tavoitteet: rynnäkkökiväärin ja sissin taisteluvä-
lineiden käytön harjoittelu (sissipolkuammunta, 

ryhmän ylläkköammunta, asekäsittely: itkk, 
krh) 
- kurssin johtaja: Puolustusvoimat (PKARPR), 
Paavo Puumalainen  (MPK)
 
 

HUOM!
- Maanpuolustuskoulutus ry (MPK ry) muut-
tuu vuoden alussa Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistykseksi (MPK).
- Piiritoimisto siirtyy Kontiorantaan 1.2. 
2008.
- Postiosoite: PL 5, 80791 Kontioranta, 
Jääkärintie
- sähköposti: <mailto:pohjois-karjala@mpk.
fi>pohjois-karjala@mpk.fi
 

Lieksan Reserviupseerit, Liek-
san Reserviläiset, Viekin Re-
serviläiset sekä vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen Itärajan 
paikallisosasto osallistuivat 
Lieksassa järjestetyille harras-
temessuille. Reserviläistyötä 
esittelemässä olivat Pasi Karo-
nen, Hannu Härkönen, Paavo 
Puumalainen ja Marko Haka-
la. Esittelypaikka oli näyttävä ja 
pöydällä oli tarjolla mm. ajanta-
saista esitemateriaalia, Karjalan 
Pojat- ja Reserviläinen-lehtiä.
   Pasi Karosen mukaan paikalla 
olemisella oli montakin syytä: 
ensiksi haluttiin olla esittäyty-
mässä ja toiseksi hankkimassa 

lieksalaiset maanpuolustusjärjestöt 
harrastemessuilla mukana

Kuvaushetkellä paikalla olleet esittelijät vasemmalta: Paavo Puumalainen, Hannu 
Härkönen ja Pasi Karonen.

uusia jäseniä. Jos halukkuutta 
ilmenee, niin sopivia henkilöitä 
rekrytoitaisiin myös maakun-
tajoukkoihin sekä koulutus- ja 
tukiyksiköihin, joita ollaan pe-
rustamassa. Varsinkin 30 vuoden 
kahta puolen olevia henkilöitä 
toivottiin esittelypaikalle tutus-
tumaan.  
  Esittelyyn tutustumassa olleen 
Lauri Kiven mukaan maanpuo-
lustustyö kiinnostaa häntäkin, 
mutta rautatieläisenä hänellä ei 
ollut mahdollisuutta osallistua 
kertausharjoituksiin.  Hänet oli 
sijoitettu kriisiajan puolustus-
voimissa oman alansa tehtäviin. 
Kivi piti paikallista ja maakun-

nallista maanpuolustustyötä 
vireänä ja hyvin hoidettuna.  

R.T.

Reserviläisliiton ensi vuoden teemaksi on valittu:

”Reserviläisliitto – koko kansan maanpuolustusjärjestö”

Jyväskylässä puhunut Reservi-
läisliiton puheenjohtaja Matti 
Niemi on huolissaan suomalais-
ten maanpuolustustahdosta.
   Reserviläisliiton syysko-
koustapahtuman päättäneessä 
maanpuolustusjuhlassa puhunut 
Matti Niemi kertoi liiton aikovan 
tehostaa maanpuolustustahdon 
hyväksi tekemäänsä työtä mm. 
kohdistamalla sitä enemmän 
koko kansaan. Hyväksytyssä 
liiton strategiassa vuosille 2008-
2015 tavoitteeksi on asetettu 
maanpuolustustahon säilyttämi-
nen vähintään nykyisellä tasolla. 
Tämä vaatii Niemen mukaan 

Reserviläisliiton syyskokous hy-
väksyi liitolle strategian vuosille 
2008-2015. Tavoitteena on mm. 
50.000 hengen jäsenmäärä.
Reserviläisliiton Jyväskylässä 
17.11. järjestetyssä syyskokous-
tapahtumassa valittiin liiton ensi 
vuoden varapuheenjohtajiksi 
edelleen toiminnanjohtaja, so-
tilasmestari Osmo Suominen 
Piikkiöstä (1.), laskentasihteeri 
Pirjo Koponen Kirkkonummel-
ta (2) ja myyntipäällikkö, vääpeli 
Esko Raskila Mouhijärveltä 
(3.). Nimitykset tapahtuivat lii-
ton hallituksen kokouksessa.
  Reserviläisliiton sääntömääräi-
nen syyskokous valitsi hieman 
aiemmin liiton hallitukseen 
uusina jäseninä terveydenhoitaja 
Helvi Hamarin Simosta, vää-
peli Kimmo Karisen Espoosta 
ja vääpeli Hannu Jokiluoman 
Tampereelta. Helvin Hamari 

lisäpanostusta 
maanpuolustustahtoon

nykyistä merkittävästi suurem-
paa jäsenmäärää.
   Reserviläisliitto aikoo kas-
vattaa jäsenmääräänsä mm. 
vahvistamalla liiton avointa 
jäsenyyslinjaa. Niemi kertoi 
päätöspuheessaan, että liiton 
ensi vuoden teemaksi on valittu 
Reserviläisliitto – koko kansan 
maanpuolustusjärjestö. Toimin-
tasuunnitelmassa painotetaan 
tähän liittyen tiedottamista ja 
jäsenhankintaa. Hyväksytyssä 
RES 2015-strategiassa tavoittee-
na on 50.000 jäsentä suunnittelu-
kauden loppuun mennessä.
 

 

tavoitteena 
50.000 jäsentä

on Lapin Reserviläispiirin 
varapuheenjohtaja ja Kimmo 
Karinen toimii Helsingin Re-
serviläispiirin puheenjohtajana. 
Hannu Jokiluoma on Tampereen 
alueella ilmestyvän Pirkan Viesti 
-piirilehden päätoimittaja.
 
Henkilövalintojen ohella ko-
kousväki sai kuulla liiton pu-
heenjohtajan tiedonannon toi-
menpiteistä valtakunnallisten 
maanpuolustusjärjestöjen yh-
distämiseksi. Reserviläisliiton 
kevätkokouksen päätöksen 
johdosta Suomen Reserviup-
seeriliiton ja Maanpuolustus-
kiltojen liiton kanssa käydyt 
keskustelut eivät juuri ole 
vieneet asiaa eteenpäin. Syynä 
on lähinnä Reserviupseeriliiton 
juuri hyväksytty kolmivuotis-
strategia, jossa yhdistymiseen 
suhtaudutaan kielteisesti.
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PIIRITOIMISTO 
Ari Eskelinen

Kiikarikatu 7 A, 80160 joEnsuu
Puh. 0400 539 875

ari.eskelinen@luukku.com

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: Ari Eskelinen (1.12.2007 alkaen)
Puhelin  0400 539 875
Sähköposti: ari.eskelinen@luukku.com
  
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  Ari EskelinenSivunvalmistus: LiperLaser Oy, Liperi

Painotyö:  Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Aineiston jättö päätoimittajalle
viimeistään 1.2.2008

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

Sähköposti: raine.turunen@kolumbus.fi

Karjalan Pojat
           Seuraava lehti 27.2.2008

ToimintakalenteriRukajärven suunnan 
PERINNEKILPAILUT

”Korpikenraalin 
Koukkaus” 

20.- 21.9.2008
Tapahtuma vaalii Rukajärven suunnan perinteitä ja se
koostuu seuraavista osioista:

Pääkilpailuna on  partiosuunnistus, joka alkaa lauantaina 
klo 21.00. Se toteutetaan nelihenkisin partioin.

Erillisistä kilpailuista lauantaina aamupäivällä; 
perinnepartiosta, jossa ihmiset liikkuvat merkattua 
reittiä pienissä ryhmissä ja tekevät erilaisia erätaitoihin ja 
sotahistoriaan liittyviä tehtäviä. 

Muina lajeina ovat käsikranaatin lomaheitto, joka 
suoritetaan alkuperäisillä vuoden 1942 säännöillä sekä 
leuanveto, jossa myös käytetään sota-ajan sääntöjä. 

Tilaisuuden avajaiset lauantaina iltapäivällä. Niihin liittyy 
sotahistoria-aiheinen esitelmä.

Palkintojen jako sekä päättäjäiset on sunnuntaina 
aamupäivällä.

Partiosuunnistus on reserviläisille tarkoitettu kilpailu,
Perinnepartio, käsikranaatinheitto ja leuanveto kaikille 
halukkaille.

Kilpailut pidetään 20.- 21.9.2008 Liperi- Onttola alueella ja 
sen järjestää Liperin Reserviupseerit, Maanpuolustuskoulutus 
ry  ja Pohjois-Karjalan Rajavartiosto.
Kilpailukeskuksena on Pohjois-Karjalan Rajavartiosto 
Onttolassa.

Järjestelytoimikunnan puolesta,
Timo Tolvanen

Pohjois-Karjalan 
reserviläispiirien 
ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT 

Kontiolahden ampumaKellarissa 19.1.2008 
Klo.10.00 alKaen. 

Kilpailun johtajana toimii Pekka Ratilainen ja 
taulutuomarina Matti Heiskanen. 
Sarjat: 
Kivääri: H, H50, H60 Pistooli: H, H50, H60, H70 
Joukkuekilpailu kivääri Joukkuekilpailu pistooli 

Osallistumismaksu: 6euroa/ 40 laukauksen sarjat, 
8 euroa/ 60 laukauksen sarjat. 
Ennakkoilmoittautumiset: Pekka Ratilainen 0500-882948 
tai: riitajapekka@webinfo.fi

Maanpuolustus Naisten 
Liiton henkilövalintoja
Maanpuolustus Naisten Liiton 
Pohjois-Karjalan Piiri ry:n 
piirin syyskokouksen valittiin 
hallituksen jäsenet vuodelle 
2008.
Hallitukseen valittiin puheen-
johtajaksi Eila Andelin, vara-
puheenjohtajaksi Kirsti Pura-
nen, muut jäsenet: Helena 
Vaajamo, Maila Kekäläinen, 
Seija Matikainen, Seija 
Sihvonen, Pirkko Huovinen.

Yhteystietoja:

SUOMEN 
RESERVIUPSEERILIITTO 
Döbelninkatu 2 
00260 HELSINKI 
Puh (09) 4056 2050 
Fax (09) 447 579 
Sähköposti: toimisto (at) rul.fi 
Internet www.rul.fi

Henkilökunta 
Toiminnanjohtaja Janne 
Kosonen  
Puh (09) 4056 2051, 
GSM 050 5810 819  
Sähköposti:
 janne.kosonen (at) rul.fi 
 
Järjestösihteeri Tommi Verho 
Puh (09) 4056 2053, 
GSM 040 556 8798 
Sähköposti: jarjesto (at) rul.fi 
 
Toimistosihteeri Kirsti Suortti  
Puh. (09) 4056 2054 
Sähköposti: 
kirsti.suortti (at) rul.fi 
Jäsensihteeri Virpi Kukkonen 
(MPY Oy) 
Puh (09) 4056 2011, 
fax (09) 499 875 
Sähköposti: jasenasiat (at) rul.fi 

RESERVILÄISLIITTO -

Reservin Aliupseerien 

Liitto ry

Döbelninkatu 2 
00260 Helsinki 
Puhelin (09) 4056 2040 
Faksi (09) 4056 2044 
toimisto@reservilaisliitto.fi 
 

Teitä palvelee:
Toiminnanjohtaja Olli Nyberg 
olli.nyberg(at)reservilaisliitto.fi 
Järjestösihteeri Suvi 
Tuomanen 
suvi.tuomanen(at)reservilaisliitto.fi 
Sihteeri Anne Hyytiäinen  
anne.hyytiainen(at)reservilaisliitto.fi 
Jäsensihteeri Eija Koivisto 
(MPY) 
jasenasiat(at)reservilaislitto.fi 

         TAMMIKUU

  1.1. Prosenttiammunta alkaa Yhdistykset
  4.1. Kotiuttaminen                                    Onttola, Kontioranta
  7.1. Palvelukseen astuminen                     Onttola, Kontioranta
10.1. RES- ja RU –piirihallituksien 1. kokous Joensuu
15.1. Toimintalomakkeet piiriin Piiritoimisto
17.1. YT-toimikunnan 1. kokous Korsu
19.1. Piirin ilma-asemestaruuskilpailut Kontioranta
31.1. RU-ja RES-piirimitaliesitykset piiriin Piiritoimisto
31.1. Vuoden Reserviläinen –esitykset 
 RES -liittoon Helsinki

         HELMIKUU

1.2. Karjalan Pojat 1/2008 aineistopäivä Päätoimittaja
 Ilmoitushankinta: Eno, Kontiolahti, Joensuu 
1.-3.2. Operaatio Umpihanki Nurmes
13.2. RES -työvaliokunnan kokous Korsu
13.2. RU -työvaliokunnan kokous Korsu
15.2. RES -malliyhdistysesitykset RES-liittoon   Helsinki
15.2. P-Karjalan Rajavartioston vala Joensuu
15.2 P-Karjalan Prikaatin vala Juuka
15.2. Reserviläisliiton ansiomitaliesitykset Piiritoimisto
19.2. RU- ja RES- piirihallituksien 2.kokous 
26.2. RES –palkitsemistoimikunnan kokous Korsu
 ResUL:n ilma-asekilpailut Mäntsälä
26.2. PKMT:n hallituksen ja vuosikokous Korsu
27.2. Karjalan Pojat 1/2008 ilmestyy
29.2. Joensuun Reserviupseerit 75-vuotta Joensuu

 MAALISKUU

1.3. Tukitarpeet MPK rylle:lle ja PV:lle  Aluetsto/  
  Varuskunnat
1.3. Veteraanikeräys 2008 alkaa P-Karjala 
6.3. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä Helsinki
8.3. Veteraanikeräys 2008:n tempauspäivä P-Karjala
13.3 RU- JA RES-piirin kevätkokoukset Onttola
 Pimeätaistelu Kontiolahti

KARJALAN POJAT
ILMESTYMISAIKATAULU 2008

Lehti   Aineisto  Painoon    Ilmestyy

1/2008      01.02.     25.02.   27.02.
2/2008      16.05.         09.06.   11.06.
3/2008      05.09.     29.09.          01.10.
4/2008      21.11.     09.12.          12.12.
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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

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

Pilkontie 7, puh. 0424 896 500. Ma-pe 9-18, la 9-15
www.stemma.fi /JOENSUU. Ps. katso myös linkit!

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


