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Eversti Seppo Pesonen 
sotilasläänin esikunnan 
päätöstilaisuudessa:

Emme ole 
suru-
juhlassa!

Vuosi 2008 toi mukanaan lukui-
sia muutoksia. Merkittävimpiin 
niistä kuuluu Itä-Suomen soti-
lasläänin aluetoimiston 
aloittaminen everstiluutnantti 
Jouni Mattilan johdolla 
Pohjois-Karjalan Prikaatin 
vanhassa esikuntarakennuksessa 
Kontiorannassa. Pohjois-Karja-
lan sotilasläänin esikunnan 
päällikkö eversti Seppo Pesonen 
puolestaan siirtyi reserviin. 
Läksiäisjuhlassa Olli Tiaisen 
majalla Karjalan Poikien Kilta 
nimesi Pesosen juhlavin menoin 
kiltajääkäriksi.

Myös Karjalan Sotilassoitto-
kunnan musiikkimajuri Raimo 
Maaranen siirtyi eläkkeelle. 
Hänen työtään kapellimestarina 
jatkaa yliluutnantti Esa Lehti-
nen.

Karjalan Sotilassoittokunta 
on siitä erikoinen, että se on 
Euroopan Unionin itäisin sotilas-
soittokunta ja Pohjois-Karjalan 
Prikaatin komentajan alainen 
perusyksikkö. Soittokunnan soit-
totoiminta-alueena ovat Pohjois-
Karjalan Sotilaslääni ja Kuopion 
Sotilaslääni. Tärkeän osan soti-
lassoittokunnan puolustusvoimien 
ulkopuolisissa kohderyhmistä 
muodostavat puolustusvoimien 
kanssa läheisessä yhteistyössä 
toimivat maanpuolustusjärjestöt 
sekä veteraani- ja sotainvalidijär-
jestöt.

Sotiemme veteraanien hyväksi 
suoritettava keräys valtakunnalli-
nen ja sitä hallinnoi Veteraanivas-
tuu ry. Sen jäseninä ovat kaikki 
varainhankinnassa mukana olevat 
valtakunnalliset veteraanijärjestöt. 

Pohjois-Karjalan piirien alu-
eella keräysvastaavina toimivat 
puheenjohtajana Ari Eskelinen ja 
keräyspäälliköinä Ilkka Savolahti 
ja Raimo Vänskä.

Valtavan suuret kiitokset osoitan  
pitkäaikaisen keräysvastuun  kan-
taneelle Jorma Reijoselle.

Keräysorganisaatio muuttui nyt 
siten, että uutena elementtinä mu-
kaan tulee kuntatason keräys. Tar-
koitus on, että mahdollisimman 
moneen kuntaan saadaan keräys-
toimikunta keräystä tehostamaan. 
Kunnissa kerätyt varat palautuvat 
nimittäin omille paikkakunnille.

Eversti Seppo Pesosen mukaan Pohjois-Karja-
lan sotilasläänin esikunta on toiminut alueelli-
sen puolustuksemme merkittävänä maakunnal-
lisena johtoportaana. Sotilasläänin esikunnan 
tehtäviin ovat kuuluneet liikekannallepanon 
valmistelut, alueen puolustuksen suunnitte-
lu, valmistelujen johtaminen, reserviläisten 
koulutus, maanpuolustustahdon edistäminen, 
tuki vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle, 
yhteistoiminta alueen muiden joukkojen ja 
viranomaisten sekä siviilihallinnon kanssa, 
virka-apu ja pelastustoimeen osallistuminen. 
Nämä ovat olleet Pohjois-Karjalan sotilaslää-
nin tehtävät, jotka siirtyvät vuoden 2008 alusta 
Pohjois-Karjalan aluetoimistolle, eversti Seppo 
Pesonen tiivisti puheensa sisältöä.

Sotilaslääni lakkaa olemasta

- Vaikka sotilasläänimme lakkaa, emme ole 
surujuhlassa. Olemme vain siirtämässä teh-
täviämme aluetoimistolle. Sotilasläänimme 
esikunnan yhteydessä on toiminut Maanpuo-
lustuskoulutus ry:n Pohjois-Karjalan piiritoi-
misto. Se on järjestänyt vuosittain yli 50 kurs-
sia. Niihin on osallistunut noin 1200 henkilöä. 
Merkittävää sotilaalliselta kannalta on myös se, 
että kursseista puolet ovat olleet sotilaallisia, 
puolustusvalmiuttamme parantavia. 
- Mielestäni maakuntamme on sotilaallisesti 
ajateltuna sopivan kokoinen. Sotilasläänin 
ja Pohjois-Karjalan maakunnan rajatkin ovat 
yhtenevät. Siitä on ollut monta etua; on yhdet 
viranomaistahot joiden kassa työskennellä, 
viisi kaupunkia, 11 kuntaa ja 167 000 asukasta. 
Ihmisläheisyys on säilynyt hyvänä.

Suojeluskunnat ja suojeluskuntapiirit

Eversti Seppo Pesosen mukaan sotilasläänin 
esikunta on viime vuosina normaalien töittensä 
ohella ahertanut sotilasläänin lakkauttamisen ja 
uuden aluetoimiston perustamiseen liittyvien 
asioiden kanssa, ja onnistunutkin tehtävissään 
hyvin.
- Pohjois-Karjalan sotilasläänin historia 
on pohjautunut suurelta osin edeltäjiensä, 
kutsuntapiirien, suojeluskuntapiirien ja soti-
laspiirien toimintaan. Ilman suojeluskuntia 
ja suojeluskuntapiirejä maamme tulevaisuus 
sodan jälkeisessä Suomessa olisi saattanut olla 
hyvin erilainen. 
- Vuoden 2008 alusta voimaan astuvassa 
rakennemuutoksessa lakkautetaan nykyiset 
maanpuolustusalueen esikunnat ja kaikki so-
tilasläänit. Mikkeliin perustetaan maavoimien 
esikunta. Se ottaa kokonaisvaltaisen vastuun 
maavoimien johtamisesta ja kehittämisestä. 
Maavoimat tulevat hyötymään tästä ratkai-
susta, Pesonen totesi.

Uudelleenjärjestely pienin muutoksin

Uudelleen järjestelyt Pohjois-Karjalassa eivät 
Pesosen mukaan merkitse suuria muutoksia. 
Sotilasläänin tehtävät siirtyvät vain 1.1.2008 
Pohjois-Karjalan aluetoimistoon Pohjois-
Karjalan Prikaatin yhteyteen Kontiorantaan. 

Tällöin asioiden hoito tiivistyy ja tehostuu 
entisestään. 
- Jokaisessa maamme maakunnassa tulee 
vuoden 2008 alusta olemaan aluetoimisto, joka 
muodostaa sodanajan sotilasalueen esikunnan 
sekä ottaa vastuun alueensa puolustuksen 
suunnittelusta, valmistelusta ja johtamisesta, 
asevelvollisuusasioista, yhteydestä reserviin 
ja suorittaa vapaaehtoista maanpuolustuskou-
lutusta. Monissa muissa maakunnissa siirto 
merkitsee mittavia muutoksia.

Maanpuolustuksella vankka tuki

- Karjalan Poikien Kilta kaikkine alajärjes-
töineen on tukenut ja tukee erinomaisella 
tavalla vapaaehtoista maanpuolustustoimin-
taa. Kunnat, seurakunnat, eri viranomaiset, 
yksityiset tahot ja tiedotusvälineet ovat myös 
monella tavalla tukeneet menneinä vuosina 
työtämme. Esitän kiitokseni sotiemme veteraa-
neille - miehille ja naisille. Teidän perintönä 
meillä on vapaa ja vauras isänmaa. Meillä on 
korkea maanpuolustustahto, joka kumpuaa 
historiallisista kokemuksistamme. Uskon, 
että nuoremme haluavat jatkossakin puolustaa 
maatamme.
Esitän tässä yhteydessä parhaat kiitokseni 
myös esikunnan omalle henkilöstölle, kaikille 
yhteistyökumppaneille ja työmme tukijoille. 
Pohjois-Karjalan Prikaati, Pohjois-Karjalan 
rajavartiosto ja Kainuun Prikaati kouluttavat 
tehtävänsä osaavia joukkoja maakuntaamme 
ja Pohjois-Karjalan aluetoimisto toimii siinä 
työssä alueellisena johtoportaana. 

Päätöstilaisuutena viihdekonsertti

Pohjois-Karjalan Sotilaslääni lakkautettiin juh-
lavasti viihdekonsertilla Joensuun yliopiston 
Carelia-salissa 19.12.1007. Juhlassa esiintyivät 
Karjalan Sotilassoittokunta, johtajanaan yli-
luutnantti Esa Lehtinen sekä solistina Erkki 
Räsänen.

Teksti: Raine Turunen

Kuva: Puolustusvoimat/Antti Teräväinen

Päätoimittajan palsta

Tekijät vaihtuvat – veteraani-
ja maanpuolustustyö jatkuu

     Vuosi

vaihtui uuteen

Reserviläispiirien uusi toiminnanjohtaja Ari Eskelinen otti 
tehtävänsä vastaan joulukuun alusta vuoden 2007 lopulla. 
Lyhyestä ”sisäänajosta” huolimatta, lehden päätoimittajan 
näkökulmasta katsottuna Eskelinen on jo täysillä mukana. 
Yhteistyö on ollut kaikin puolin mutkatonta. Lehden puolesta 
toivotan Arin lämpimästi tervetulleeksi tiimiin ja toimituskun-
taan mukaan.

Teemana tässä numerossa on lähinnä reserviläispiirien 
toimijoiden yhteystietojen julkistaminen sekä veteraaniasiat: 
niissä menneiden muisteleminen  ja keräysohjeista tiedotta-
minen. Mukana on näkyvästi historiaa menneiltä ajoilta ja 
kertomuksia yhdistysten juhlatilaisuuksista. Ne ovat tervetul-
leita jatkossakin.

Olen myös mielihyvällä pannut merkille yhdistyksissä tie-
dottamisen aktivoitumisen. Reserviläispiirien yhtenä tärkeänä 
toimintamuotona oleva ampumaharrastuskin näyttää uudel-
leen viriävän. Sitäkin on esillä tässä lehdessämme.

Tekijät vaihtuvat, mutta P-K:n maanpuolustustyölle löytyy 
aina jatkajat. Hyvä näin.

Raine Turunen 
päätoimittaja 



tämänkertainen muutos on. Meille pohjoiskarjalai-
sille reserviläisille tuttu Sotilasläänin käyntiosoite 
vaihtuu nyt Prikaatiin. Sama tuttu henkilöstö on 
palvelemassa meitä reserviläisasioissa everstiluut-
nantti Jouni Mattilan johdolla. Toivotan uudelle 
aluetoimistolle sotilaan onnea tehtävän hoitamises-
sa. Reserviläisiin voitte aina luottaa!

Uusimmassa Reserviupseeriliiton kiertokirjeessä 
kerrotaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen val-
takunnallisten ja alueellisten neuvottelukuntien 
perustamisesta. Jokainen piiri voi esittää ehdokasta 
alueelliseen neuvottelukuntaan helmikuun loppuun 
mennessä. Asiasta lisää kiertokirjeessä. Ottakaa 
yhteyttä toiminnanjohtajaan tai puheenjohtajaan, 
jos vaikuttaminen ja työskentely tällä sektorilla 
kiinnostaa.

Pidimme helmikuun piirihallituksen kokouksen 
Ilomantsissa. Esille nousi vuoden yhdistyksen 
valinta. Keskustelussa useassa puheenvuorossa kan-
nustettiin piirimme pieniä yhdistyksiä kertomaan 
toiminnastaan piirille. On selvää, että suurimmissa 
yhdistyksissä on enemmän toimintaa ja tekijöitä. 
Mutta pienikin voi olla kaunista kun se tekeminen 
saatetaan piirin tietoon. Tässä asiassa pätee se van-
ha sanonta kissan hännän nostamisesta. Toimittakaa 
piiriin toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta. 
Se helpottaa piirihallituksen ja toiminnanjohtajan 
näkemyksen muotoutumista siitä, mitä yhdistyksis-
sä tapahtuu paremmin kuin toimintalomakkeen nu-
merotiedot. Piirihallitus osaa suhteuttaa toiminnan 
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määrän ja laadun suhteessa yhdistyksen kokoon ja 
jäsenmäärään.

Sain alkutalvesta mahdollisuuden vierailla parin-
kymmenen vuoden takaisessa rauhanturvaoperaa-
tion kohteessa Namibiassa eteläisessä Afrikassa. 
Namibia on ollut Suomen kehitysyhteistyökump-
panina useiden vuosikymmenten ajan alkaen 
lähetystyöstä Ambomaalla. Sain suomalaisena ottaa 
vastaan lukuisia kiitoksia Suomen ja erityislähetti-
läs Martti Ahtisaaren toiminnasta maan itsenäisty-
miskehityksessä sekä suomalaisten rauhanturvaa-
jien panoksesta Namibian vaikeina alkuaikoina. 
Tänä vuonna perinteinen kehitysapu voidaan 
lopettaa Namibian päästyä selkeästi jaloilleen ja 
varat kohdentaa jonkin toisen hädänalaisen val-
tion hyväksi. Maailma on edelleen kovin rauhaton 
paikka. Sen saamme kuulla uutisista päivittäin. 
Suomalaisen reserviläisen työtä tarvitaan jatkos-
sakin kansainvälisissä rauhanturvaoperaatioissa 
viemässä mallia asioiden hoitamisessa neuvotellen 
ja keskustellen – ei aseisiin tarttuen.

Maavoimat yhden johdon alle – Pohjois-Karjalaan aluetoimisto
Vuoden alusta otettiin käyttöön puolustusvoimien 
uusi johtamis- ja hallintojärjestelmä. Maavoimien 
asema itsenäisenä puolustushaarana vahvistuu ja 
johtaminen keskitetään  Mikkeliin perustettuun esi-
kuntaan. Aiemmin maavoimia johdettiin tavallaan 
kahdesta paikasta: pääesikunnasta ja maanpuolus-
tusalueilta. 
Maavoimat on nyt selkeä puolustushaara ilma- ja 
merivoimien rinnalla. Muutoksen taustalla on 
vanha tuttu säästövelvoite sekä johtamisen sel-
keyttäminen. Pohjois-Karjala kuuluu uudessa 
jaossa Itä-Suomen Sotilaslääniin, jonka esikunta 
on Kouvolassa. Oman alueemme aluetoimisto 
perustettiin Pohjois-Karjalan Prikaatin yhteyteen 
Kontiorantaan. Aluetoimistojen tehtävänä on pal-
vella asevelvollisuusasioissa, tukea vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta, valmistella sodan ajan 
järjestelyjä sekä pitää yhteyttä alueensa reservi-
läisiin. Syntyneillä säästöillä on mm. tarkoitus pa-
lauttaa reserviläisille kertausharjoituspäiviä, jotka 
välillä ovat laskeneet huolestuttavan alas. 
Puolustusvoimia kehitetään valtioneuvoston hyväk-
symän turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selon-
teon ja puolustusministeriön sen jälkeen antamien 
ohjeiden mukaisesti. Uudistukseen ovat selonteon 
mukaan vaikuttaneet ”turvallisuusympäristön muu-
tokset ja sodan ajan joukkojen määrän vähentämi-
nen, uudet tehtävät, kansainvälisen yhteistoiminnan 
lisääntyminen sekä kustannusten jatkuva kasvu.” 

Sotaväelle on tuttu se vanha hokema, että pysy-
vää on vain muutos. Aika näyttää, miten pysyvä 

Arto Juntunen
Pohjois-Karjalan  

reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja

Aimo Issakainen
Pohjois-Karjalan 

reserviläispiirin
puheenjohtaja

puhumaan ja käsittelemään tuolloisia tapahtumia 
avoimesti ja rehellisesti, kunnioittaen molempia 
osapuolia.
   Veteraanikeräys alkaa taas maaliskuussa. 
Kunnioittakaamme niitä naisia ja miehiä, jotka 
takasivat meille vapauden ja itsenäisyyden ja 
jotka rakensivat uutteralla työllään sodanjälkeisen 
hyvinvoinnin, tekemällä kaikkemme keräyksen 
onnistumiseksi. Onnistumiseen voimme 
vaikuttaa antamalla kyytejä kerääjille pitäjillä 
ja osallistumalla omalla työpanoksellamme 
keräykseen, mottonamme: Veljeä ei jätetä!
   Tänäkin vuonna on merkittäviä vuosipäiviä 
jäsenistöllämme, mutta erikoisesti haluan piirimme 
puolesta lähettää myöhästyneet onnentoivotukset 
Mannerheimristin Ritarille Onni Määttäselle ja 
piirimme kunniapuheenjohtajalle Eero Jakolle.
   Toivoisin aktiivisuutta piirimme yhdistyksiltä, 
kun perinteisesti kevätkokouksessa palkitsemisten 

aika, niin mitä yhdistystä ja ketä reserviläistä 
palkitaan, kun ei taaskaan tullut ehdotuksia. Ei 
näköjään auta, vaikka miten patistelisi tekemään 
ehdotuksia. Uskon kuitenkin, että melkein kaikilla 
yhdistyksillä on toimintaa, minkä perusteella voisi 
vuoden yhdistyksen tittelin saada.

Hyvää 
toimintavuoden 

Reserviläissiskot ja -veljet!
Hyvää alkanutta toiminnallista vuotta 2008! 
Kaikille toimijoille riittää varmasti töitä 
reserviläistoiminnan parissa. Iänikuinen kysymys 
on, mistä saamme nuoria ja uusia toimijoita. 
Onneksi sentään piirimme puheenjohtajistoon 
tuli Timo Mononen. Tervetuloa ”hommiin”. 
”Kiikarissa” on myös vuodelle 2009 nuori mies, 
kun itse jätän puheenjohtajan tehtävät tämän 
vuoden lopussa.
   Viime vuosi oli maassamme historiallinen, kun 
vietimme maamme 90-vuotisjuhlaa. Tämäkin vuosi 
on historiallinen vuosi. Tammikuussa 90 vuotta 
sitten alkoi Sisällissota, Vapaussota tai Veljessota, 
miten meistä kukin sitä nimittää. Tässä traagisessa 
tapahtumassa kuoli ja haavoittui valtava määrä 
suomalaisia naisia, miehiä ja lapsia, puhumattakaan 
niistä julmuuksista, joita puolin ja toisin tehtiin. 
Yhteiskuntaan jäi repivät haavat vuosikymmeniksi. 
Mielestäni sukupolvien tulee nyt jo pystyä 

jopa huononevat.
   Projekti 2066:n ydinajatuksena on se, että piirit 
ja yhdistykset voisivat tuottaa palveluja jokaiselle 
jäsenelleen. Mahdotonta, sanoo se kuuluisa JOKU.  
Kuitenkin ainakin yksi kaikille maksaneille 
jäsenille suuntautuva palvelu on jo. Se on muuten 
tällä hetkellä kädessäsi .
   Entäs muu tarjonta. Yhdistystoiminta, 
reserviläistoiminta, liikunta, ammunta jne. 
Tarjontaa siis on, pitää vain saada tuote ja henkilö 
kohtaamaan. Ongelma on usein, että järjestetään 
laadukkaita tilaisuuksia, mutta yleisöä ei kuitenkaan 
tule. Missä voisi olla vika? Usein syynä voi olla 
kiinnostuksen puute, kiinnostuksen aiheet ovat 
hyvinkin henkilökohtaisia. Oleellinen seikka on 
myös, että tiedotus ontuu, eikä tietoa saada asiasta 
kiinnostuneille. Tieto tulee joko liian aikaisin, 
jolloin se unohtuu tai sitten se tulee liian myöhään 
- on jo muita suunnitelmia.

   Tiedotuksen osalta oikeiden tiedotuskanavien 
löytäminen on kaiken perusta. Liittojen tapahtumat 
löytyvät hyvin niiden omilta sivustoilta. 
Paikallisella tasolla tätä KARJALAN POJAT 
– lehden käyttöä voitaisiin tehostaa. Lehden etuna 
on sen kattavuus piirimme  jäsenistön suhteen, 
saahan jokainen maksanut jäsen sen. Lisäksi 
on muistettava, että KARJALAN POJAT on 
luettavissa myös nettiversiona piirin sivustoilla 
”www.pkreservi.fi”. Raine Turunen kaipaa jatkossa 
tekstejä esim. ”YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU” 
-palstalle. Sieltä olisi itsenikin helppo tarkastella 

mitä yhdistyksissä tapahtuu ja missä kannattaa 
käydä. 

 Nykysuuntaus on selkeästi viemässä viestintää 
entistä enemmän bittiavaruuteen ja siihen on myös 
meidän totuteltava. Mielestäni sähköpostitse tapah-
tuva tietojen siirto toimii piireissä hyvin. Haittapuo-
liakin on. Sähköpostiosoitteet tuntuvat vain aina 
silloin tällöin vaihtuvan ja uusi osoite ei kulkeudu 
sitä tarvitsevalle. Toinenkin huono puoli tässä säh-
köisessä posteljoonissa on. Postilaatikko ähkii koko 
ajan punaisella ja on suoritettava tyhjennystoimia, 
jotta uudet viestit sopivat laatikkoon. Aina silloin 
tällöin käy niin, että sormi on nopeampi kuin ajatus 
ja tieto häviää syntysijoilleen ( jos on tallennettu ) ja 
toiminnanjohtajaparka joutuu anelemaan uudestaan 
jo kerran pyytämiään tietoja. 

Yhteenveto projektista 2066: 
Tiedottamalla tulevasta ja menneestä oikein ja 
oikea-aikaisesti tieto siirtyy oikealla välineellä 
kaikille jäsenille.

Porukka liikkeelle piirien ja yhdistysten 
tapahtumiin!

Keväthankia odotellessa        

Projekti 2066
Nykypäivänä tuntuu siltä, että jokaisella vähänkään 
itseään kunnioittavalla toimijalla on omat, toinen 
toistaan komeammat strategiat, jotka luotaavat 
kauas eteenpäin. Arvotkin täytyy olla jokaisella 
kirkkaana mielessä.
   Liitoilla (RUL, RES ja RESUL )on omat visionsa 
ja strategiansa vuosille 2008 – 2010. kurkottaapa 
Reserviläisliitto jopa aina vuoteen 2015 saakka. Ne 
on hyväksytty ja niiden mukaan toimintaa viedään 
piiritasolla eteenpäin. Tämä on hyvä, varsinkin jos 
suunnitelmat on laadittu hyvin ja ne ovat toimivia. 
Useamman vuoden jakso on selkeästi nähtävissä 
jo etukäteen ja toimintaa voidaan kehittää sen 
mukaisesti. Tärkeää on myös, että jäsenistö 
sitoutuu mukaan suunnitelmiin, sitä on siis hyvä 
kuunnella jo suunnitteluvaiheessa.  

   Mikä on tuo projekti 2066? Tietenkään se 
ei ole mikään virallinen projekti, vaan se on 
allekirjoittaneen hahmotelma. Projektin numero 
tulee, kun lasketaan yhteen piirien maksaneiden 
jäsenten lukumäärä 31.12.2007 (RES 1205 ja RU 
861 ). Edellisenä vuonna projektinumero olisi ollut 
2059 (RES 1200 ja RU 859 ). Projektinumero ei 
siis ole vakio vaan vaihtelee. Piirin etu on tuon 
projektinumeron kasvaminen. Tällä hetkellä 
tilanne on hyvä: hitaasti, mutta varmasti luku 
nousee. Hidas ja vakaa kehitys on hyvä asia, 
onhan esim. painonpudotuksessa parempi tuo 
hitaasti, mutta varmasti menetelmä. Nopeasti ja 
paljon puolestaan johtaa usein lopputulokseltaan 
huonompaan tulokseen, asiat palaavat ennalleen, 

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan  
reserviläispiirien 
toiminnanjohtaja
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2. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA 
Harri Norismaa, Jousikatu 13, 80260 JOENSUU 

Gsm 050 564 3902 
sp. harri.norismaa@pyhaselka.fi 

ENON RESERVIUPSEERIT RY 
Matti Mertanen, Puistokuja 5, 81200 ENO 

Gsm. 0400 170 166 
sp. matti.mertanen@telemail.fi  

ILOMANTSIN RESERVIUPSEERIT RY 
 Jorma Maksimainen, Pogostantie 26 r6 as3, 82900 

ILOMANTSI  
Gsm. 050 462 8720, työ 02044 103430  

sp. jorma.maksimainen@pp.inet.fi  
JOENSUUN RESERVIUPSEERIT RY 

Antti Eteläpää, Tuohitie 9, 80230 JOENSUU 
Gsm. 050 525 5585, 013 871 286  
sp. antti.etelapaa@pyhaselka.fi  

JUUAN RESERVIUPSEERIT RY 
Ossi Hirvonen, Laiduntie 4, 83900 JUUKA 

Gsm. 050 590 8500 
sp. ossi.hirvonen@nic.fi  

KESÄLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY 
Matti Hirvonen, Myllytie 1, 59800 KESÄLAHTI 

Gsm. 0500 279 471 
sp. kesalahden.tilipalvelu@elisanet.fi  
KITEEN RESERVIUPSEERIT RY 

Raimo Liukku, Paavontie 12, 82500 KITEE 
Gsm 040 542 3097  

sp. raimo.liukku@elisanet.fi  
KONTIOLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY 

Inka Venho, Noljakankaari 48 A 2, 80140 JOENSUU 
Gsm. 050 534 8049 

sp. inka.venho@joensuu.fi  
LIEKSAN RESERVIUPSEERIT RY 

Juhani Lehikoinen, Niittyjamalintie 2, 81700 LIEKSA 
Gsm 0400 177 029  

sp. juhani.lehikoinen@raja-karjala.mhy.fi  
LIPERIN RESERVIUPSEERIT RY 

Timo Tolvanen, Patteristontie 31, 80400 YLÄMYLLY 
Gsm. 050 521 5363 

sp. timotolv@gmail.com  
NURMEKSEN RESERVIUPSEERIT RY 

Matti Asikainen, Kohisevankatu 1, 75500 NURMES 
Puh. (013) 462 475, Gsm 050 329 6112  

sp. matti.asikainen@talousverkko.fi  
OUTOKUMMUN RESERVIUPSEERIT RY 

Markku Räsänen, Kuopiontie 225 C, 83500 OUTOKUMPU 
Gsm 0500 913 574 

sp. markku.rasanen@opaasi.fi  
POLVIJÄRVEN RESERVIUPSEERIT RY 

Jari Mustonen , Suutarintie 5, 83700 POLVIJÄRVI 
Gsm. 050 532 4907  

sp. jari.mustonen@cmcfinland.fi  
PYHÄSELÄN RESERVIUPSEERIT RY 

Jouko Tarvainen, Kaukolantie 10, 80330 REIJOLA 
Gsm. 0400 906 272 

sp. jani.tarvainen@pp.inet.fi  
RÄÄKKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY 

Sami Harinen, Iijalantie 1, 82300 RÄÄKKYLÄ 
Gsm. 040 571 0933 

sp. puuhari@hotmail.com  
TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN RESERVIUPSEERIT RY 

Pekka Sorvi, Hainarintie 4 as 2, 82600 TOHMAJÄRVI 
Gsm. 040 566 3750 

sp. pekka.sorvi@rakennusliike.inet.fi  
VALTIMON RESERVIUPSEERIT RY 

Paavo Harakka, Kankaalantie 10, 75700 VALTIMO 
Gsm. 050 536 8171 

sp. paavo.harakka@oyk.fi 

Puheenjohtajan 
tervehdys  
Arvoisat reserviupseerit! 
 
Hyvää alkanutta vuotta 2008. Olen ottanut RUL:n 
puheenjohtajan haastavan tehtävän vastaan tämän vuoden 
alussa. Jo nyt voin todeta, että edessä on mielenkiintoinen 
ja työntäyteinen vuosi. 
 
Puheenjohtajan vaihtovastaanotto pidettiin 10.1.2008 Kata-
janokan Kasinolla. Osallistujia oli kaikkiaan noin sata, 
mikä oli iloinen yllätys. Osallistujien joukossa oli runsain 
määrin tärkeiden yhteistyökumppaneidemme edustajia. 
Henkilökohtaisesti olin hyvin vaikuttunut siitä arvovaltaisesta 
joukosta, joka tilaisuudessa oli läsnä. Pidän tätä osoituksena 
arvostuksesta, jota aiempi puheenjohtajamme majuri Tapio 
Peltomäki on omalla toiminnallaan rakentanut. Tulen 
puheenjohtajakaudellani tekemään parhaani, jotta liittomme 
arvostus säilyisi yhtä korkealla myös jatkossa. 
 
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta astui voimaan 
tämän vuoden alussa. Nimestään huolimatta kysymys on 
pääasiassa vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta koskevasta 
laista. Suomen Reserviupseeriliitto vaikutti aktiivisesti lain 
valmisteluun. Pääsimme myös vaikuttamaan vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen neuvottelukunnan kokoonpanoon. 
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen alueelliset 
neuvottelukunnat kootaan kuluvan kevään aikana. Tämä 
vaatii yhteistyötä sekä alueellisesti että eri järjestöjen kesken. 
Tavoitteemme on, että alueellisista neuvottelukunnista tulee 
toimivia ja yhteistyökykyisiä. 
 
Uuden lain myötä Maanpuolustuskoulutus ry muuttui julkis-
oikeudelliseksi yhdistykseksi, jonka nimi on Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys. Lyhenteenä käytetään edelleen kolmi-
kirjaimista lyhennettä MPK. Vapaaehtoista maanpuolus-
tusta koskevan lain 6 §:ssä todetaan seuraavasti: 
”Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on julkisoikeu-
dellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä”. Korostan 
tässä yhteydessä ilmaisua ”yhteistyöjärjestö”. Tulkitsen 
itse tämän siten, että MPK ei ole, eikä saa olla perinteisten 
reserviläisjärjestöjen, kuten Suomen Reserviupseeriliiton 
tai sen yhdistysten kanssa kilpaileva toimija. Minusta asian 
tulee olla päinvastoin. Toisin sanoen, MPK:n toiminnan pitää 
tukea maanpuolustusjärjestöjen tavoitteita. Itsestään tämä ei 
kuitenkaan tapahdu. On hyvä muistaa, että suurin osa MPK:
n kouluttajista on reservin upseereita tai aliupseereita. MPK 
tarjoaa siis meille juuri sellaista koulutusta, mitä me itse 
suunnittelemme ja toteutamme. 
 
Allekirjoittanut nimettiin MPK:n hallituksen jäseneksi
27.11.2007. Olen myös lupautunut MPK:n koulutus-
toimikunnan puheenjohtajaksi. Hallituksen toimikuntiin 
on valittu esityksestämme myös muita Reserviupseeriliiton 
aktiivitoimijoita, joten asiantuntemuksemme on MPK:
n johdossa hyvin mukana. Tämän lisäksi on tärkeää, että 
niin yksittäisillä reserviupseereilla, -yhdistyksillä kuin 
reserviupseeripiireilläkin on välitön ja toimiva yhteys MPK:
n piiripäälliköihin. Vetoan nyt kaikkiin reserviupseereihin, 
että jatkatte ja mahdollisuuksienne mukaan myös lisäätte 
aktiivisuuttanne MPK:ssa.  
 
Suomen Reserviupseeriliiton ylintä päätäntävaltaa käyt-
tää kolmen vuoden välein kokoontuva liittokokous. 
Voimassaoleva strategiamme hyväksyttiin Turun liittoko-
kouksessa 27.10.2007. Luonnollisesti strategia tulee 
ohjaamaan työskentelyämme kolmen seuraavan vuoden ajan. 
Strategia on luettavissa liiton nettisivuilta ja sen painettua 
versiota voi tilata liiton toimistosta. 
 
Seuraavan kolmivuotiskauden aikana selvitämme työn-
jakoa ja organisaatiorakennetta niin liiton sisällä kuin 
yhteistyötahojemme kanssa. Ikääntyminen, väestön 
keskittyminen kasvukeskuksiin sekä puolustusvoimien 
rakennemuutokset ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat 
toimintaamme. Liitto aikoo tehdä perusteellisen selvityksen 
asiasta. Tässä yhteydessä haluan korostaa, että yhteistyö 
esimerkiksi reserviupseeriyhdistyksen ja reserviläisliittoon 
kuuluvan yhdistyksen välillä ei välttämättä tarkoita toisen 
yhdistyksen, saati sitten liittojen yhdistämistä. 
 
Ystävällisesti, maanpuolustusterveisin

Mika Hannula 
RUL:n puheenjohtaja

Lähde: www.rul.fi  
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RESERVINUPSEERIT  
PIIRIN PUHEENJOHTAJA 

Arto Juntunen 
Riihiahontie 123, 82350 

TIKKALA 
Gsm 0400 181 716 

sp. arto.juntunen@tohmajarvi.fi 

1.  VARAPUHEENJOHTAJA 
Hannu Kauppinen 

Honkatie 19, 
81100 KONTIOLAHTI  

Puh. (013) 731 405 
Gsm 044 323 9383  

sp. hannu.kauppinen@kontiolahti.fi  

2.  VARAPUHEENJOHTAJA 
Harri Norismaa 

Jousikatu 13, 80260 JOENSUU  
Gsm 050 564 3902  

sp. harri.norismaa@pyhaselka.fi  

ENON RESERVIUPSEERIT RY 
Matti Mertanen 
ILOMANTSIN 

RESERVIUPSEERIT RY 
Jorma Maksimainen 

JOENSUUN 
RESERVIUPSEERIT RY 

Otto Smolander 
Yrjö Makkonen 

JUUAN RESERVIUPSEERIT 
RY 

Ossi Hirvonen 
KESÄLAHDEN 

RESERVIUPSEERIT RY 
Matti Hirvonen 

KITEEN RESERVIUPSEERIT 
RY 

Arvo Kinnari 
KONTIOLAHDEN 

RESERVIUPSEERIT RY 
Juha Rytkönen 

LIEKSAN 
RESERVIUPSEERIT RY 

Juhani Lehikoinen 
LIPERIN RESERVIUPSEERIT 

RY 
Pekka Laakkonen 
NURMEKSEN 

RESERVIUPSEERIT RY 
Matti Asikainen 

OUTOKUMMUN 
RESERVIUPSEERIT RY 

Markku Räsänen 
POLVIJÄRVEN 

RESERVIUPSEERIT RY 
Jari Mustonen 
PYHÄSELÄN 

RESERVIUPSEERIT RY 
Jouko Tarvainen 
RÄÄKKYLÄN 

RESERVIUPSEERIT RY 
Sami Harinen 

TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN 
RESERVIUPSEERIT RY 

Jouko Penttilä 
VALTIMON 

RESERVIUPSEERIT RY 
Paavo Harakka

Pohjoismainen taisteluosasto 
astuu korkeaan valmiuteen
Kriisinhallintalain mukaisesti 
tasavallan presidentti Tarja Halo-
nen on asettanut Pohjoismaiseen 
taisteluosastoon kuuluvan 221 
sotilaan suomalaisjoukon kor-
keaan valmiuteen 1.1.2008 alkaen. 
Ruotsin, Suomen, Norjan, Viron 
ja Irlannin kokoama Pohjois-
mainen taisteluosasto on työsken-
nellyt puoli vuotta saavuttaakseen 
nykyisen toimintavalmiuden. 
Nyt päättyvän koulutuskauden 
vaihtuminen valmiusjaksoon mer-
kitsee harjoittelun lisäksi joukon 
sotilaiden elämistä jatkuvassa 
lähtövalmiudessa. Joukon jokai-
nen sotilas on tavoitettavissa 
ympäri vuorokauden.
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Joensuun Reserviläiset 
kokoontuivat 13.12. illalla 
Bunkkerimuseolle perinteisille 
joulutulille. Oli ilo huomata, 
että mukaan tuli ”omiemme” 
lisäksi myös upseerien ja 
rauhanturvaajien jäsenistöä. 
Tilaisuuden aluksi Isä Iivo 
puhui maamme itsenäisyyden 
ja Joulun merkityksestä 
suomalaisille.
Lopuksi nuotiokeskusteluissa 
muisteltiin menneen vuoden 

Jouluaattona sytyttivät reser-
viläiset Juuassa 300 joulukynt-
tilää kirkkomaan sankari-
haudoille ja muistomerkeille. 
Tapahtuma oli 30. Joulunkynt-
tilät operaatiossa oli mukana 
majurista sotamieheen puoli-
joukkueen verran.

Reserviläisten joulukynttilät syt-
tyivät kirkkomaalla ensimmäisen 
kerran vuonna 1977. Perinteeksi 
muodostunut tapa käynnistyi 
silloisen Juuan Reservinaliup-
seerit ry:n puheenjohtajan Niilo 
Olkkosen aloitteesta. Tuolloin 
30 vuotta sitten aloitettiin 
myös jouluaaton kunniavartion 
asettaminen sankarivainajien 
muistomerkille. 

Juuan kirkkomaalla sankari-
vainajien hautarivistössä on 233 
sankarivainajan muistolaattaa. 
Lisäksi muistomerkin vieressä 
olevassa kivipaadessa on kentäl-
le jääneiden ja muualle haudattu-
jen juukalaisten sankarivainajien 
nimet. Näitä on 83. Vapaussodan 
1918 muistopatsaassa on 22 
kaatuneen nimet. 
Niin sanottuja julkisia muis-
tomerkkejä kirkkomaalla ovat 
talvi- ja jatkosodan  vainajien 
muistomerkki, vapaussodan 
sankaripatsas, vakaumuksensa 
vuoksi surmansa saaneiden 
työläisten muistomerkki ja Paa-
lasmaan veneonnettomuuden 
muistomerkki. 
Reserviupseeriyhdistyksestä 
jouluaaton kunniavartiossa san-
kariristillä olivat Sulo Naakka, 
Ossi Nieminen, Antero Rahko-
nen, Pertti Vickström, Tapani 
Alanko, Reijo Tuononen ja 

POHJOIS-KARJALAN 
RESERVILÄISPIIRI RY

PIIRIN JA YHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT 2008 

PIIRIN PUHEENJOHTAJA 
Aimo Issakainen, Nallenpolku 2, 80230 JOENSUU 

Gsm 050 594 6031 
sp. aimo.issakainen@islo.jns.fi

PIIRIN 1. VARAPUHEENJOHTAJA 
Jorma Huttunen, Kinahmontie 35, 83825 KINAHMO 

Gsm 0400 170 046 
sp. jorma.huttunen@polvijarvi.fi

PIIRIN 2. VARAPUHEENJOHTAJA 
Timo Mononen, Rummakontie 8 b, 80400 YLÄMYLLY 

Gsm 040 719 4105 
sp. timo.mononen@nic.fi

ENON RESERVILÄISET RY 
Seppo Puranen, Koukkujoentie 11, 81280 UIMAHARJU 

Gsm:040 835 5790 
sp. seppo.puranen@storaenso.com  

ILOMANTSIN RESERVILÄISET RY 
Viljo Lehikoinen, Möhköntie 22 A, 82900 ILOMANTSI 

Gsm. 050 573 7916 
sp. reijo.hiltunen@tilitalo.fi  

JOENSUUN RESERVILÄISET RY 
Ilkka Savolahti, Tuomaantie 6, 80160 JOENSUU 

Gsm 050 538 0085 
sp. ilkka.savolahti@luukku.com  
JUUAN RESERVILÄISET RY 

Pertti Halonen, Nunnanlahdentie 363, 83900 JUUKA 
Gsm 050 320 7636 

sp. p.halonen@koti.luukku.com  
KESÄLAHDEN RESERVILÄISET RY 

Matti Kärnä, Rukkitie 19 C5, 80260 JOENSUU 
Gsm. 041 457 2583 

sp. matti.karna@hotmail.com  
KITEEN RESERVILÄISET RY 

Mika Matikainen, Huotinvaarantie 2, 82500 KITEE 
Gsm. 050 344 0142 ja 040 776 5583 

sp. mika.matikainen1@pp1.inet.fi  
KONTIOLAHDEN RESERVILÄISET RY 

Jorma Kinnunen, Parviaisenkatu 16, 80170 JOENSUU 
Puh. 040 584 3706  

sp. jorma.kinnunen3@luukku.com  
LIEKSAN RESERVILÄISET RY 

Kari Kyllönen, Koulutie 24, 81720 LIEKSA 
Gsm 040 708 4551 ja 040 706 1013 

sp. kari.kyllonen@lieksa.fi  
LIPERIN RESERVILÄISET RY 

Timo Mononen, Rummakontie 8 b, 80400 YLÄMYLLY 
Gsm. 040 719 4105 

sp. timo.mononen@nic.fi  
NURMEKSEN RESERVINALIUPSEERIT RY 

Terho Mustonen, PL 16, 75500 NURMES 
Gsm: 0500 779 449 

sp. jukka.juntunen@kotipysakki.fi  
OUTOKUMMUN RESERVILÄISET RY 

Erkki Räsänen, Niittyrinne 2, 83500 OUTOKUMPU 
Puh. (013) 562 611, Gsm 050 581 1338 
sp. erkki.rasanen@kirjanpitorasanen.fi  

POLVIJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 
Jorma Huttunen, Kinahmonniementie 35, 83825 KINAHMO 

Gsm 0400 170 046 
sp. jorma.huttunen@polvijarvi.fi  

PYHÄSELÄN RESERVILÄISET RY 
Pekka Nupponen, Kuusenjuurentie 6, 82200 HAMMASLAHTI 

Gsm 050 320 7069, 050 373 1061 
sp. pekka.nupponen@elisanet.fi  

RÄÄKKYLÄN RESERVILÄISET RY 
Harri Rantametsä, Kotitie 15, 82300 RÄÄKKYLÄ 

Gsm 0400 273 766 
sp. harri.rantametsa@agrimarket.fi  

TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN RESERVILÄISET RY 
Tapani Timoskainen, Postilantie 1, 82600 TOHMAJÄRVI 

Gsm 0400 347 138 
sp. tapani.timoskainen@pkky.fi  

VALTIMON RESERVILÄISET RY 
Toimi Säppi, Pajukoskentie 760, 75700 VALTIMO 

Gsm 050 345 1998 
sp. jorma.korhonen@pkky.fi  

VIEKIN RESERVILÄISET RY 
Ahti Kiiskinen, Viekintie 4, 81860 VIEKIJÄRVI 

Gsm 0400 376 185 
sp. ahti.kiiskinen@atria.fi

Joulutulet 
Marjalassa
tapahtumia ja puhuttiin 
muistakin ajankohtaisista 
aiheista joulukuisessa illassa 
ja mikäs oli puhuessa, kun 
paikka on tapahtumalle upea 
ja sääkin oli sopivasti tyyni 
pikkupakkanen.

Uskoakseni tällainen Joulun 
avaustapahtuma on monelle 
odotettu nykyisen markkinahu-
mun keskellä, sillä meissä on 
jäljellä vieläkin kaipuu nuotiotu-
len loimuun. Eikä mikään voita 
nuotiolla keitetyn pannukahvin 
makua, tule seuraavalla kerralla 
mukaan ja totea itse sama asia!

Kuvat: Eero Jako
Teksti: 
Usko Lappalainen 

Juuan reserviläisten joulukynttilät
syttyneet kirkkomaan sankarihaudoilla 

perätysten jo 30 kertaa

Hermes Kyyrönen. Juuan Re-
serviläiset ry:stä vartiovuoron 
hoitivat Jouni Kallinen, Unto 
Miettinen, Tenho Rautiainen, 
Hannu Martikainen, Risto Ran-

tametsä, Pertti Halonen, Eino 
Hakala ja Lauri Vaakanainen.

Kuva ja teksti: 
Matti Puoskari

Vapaussodan 1918 muistopatsaalle sytytti joulunkynttilät Juuan 
Reserviläiset ry:n puheenjohtaja Pertti Halonen.
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Salintäydeltä sotiemme vete-
raaneja ja lukiolaisia saapui 
5.12. elokuvateatteri Tapioon 
Joensuussa seuraamaan kovasti 
odotettua elokuvaa Tali-Ihantala 
1944. Tilaisuuden alussa järjes-
täjien puolesta Olavi Piiparinen 
toivotti yleisön tervetulleeksi 
ja kertoi, että samana  päivänä 
esitetään eri puolilla Suomea 
37 näytöstä. Näytökset ovat osa 
Suomi 90 vuotta juhlaohjelmis-
toa ja niiden järjestäjinä ovat suo-
malaiset veteraanijärjestöt: So-
tainvalidien Veljesliitto, Suomen 
Sotaveteraaniliitto, Rintamave-

VÄNRIKIT 
VARTIOSSA
Kiteen Reserviupseerien historiaa tehtiin jouluaaton 
kunniavartioissa, sillä n. 25 vuoteen ei nuoria upseereita 
ole seissyt lumipuvuissa sankarihaudoilla yhtä monta 
kerrallaan.

Tänä jouluna runsaiden yhteensattumien vuoksi viisi upseeria 
kahdeksasta ei voinut osallistua heille perinteisiin vartiovuoroihin. 
Vartioiden järjestäjille tuli tosi hätä ja sitten vain jäsenluettelosta 
nimiä selaamaan. Lopulta miehet saatiinkin paikoilleen ja parasta 
kaikessa  oli kolme nuorta vänrikkiä, jotka ottivat jouluaaton 
vuoroja. Tervetullut verenvaihto, sillä upseeristomme alkaa olla 
ikääntynyttä ja jatkuvuutta tarvitaan. Aattona pojille pikainen 
vartiokoulutus ja homma kävi hienosti ! Lupasivat olla ensi 
jouluna mukana, jos vain Kiteellä ollaan.
                                                            
Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen

 
KITeeN ARppeN KOulu 
SANKARIHAuDOIllA
Kiteen Arppen koulu juhli 90-vuotiasta Suomea 5.12 mm. 
seppeleenlaskulla Sankarihaudalle ja juhlakirkkotilaisuudella. 
Koulu siirtyi kulkueena kirkkomaalle rivistöihin ja tämän jälkeen 
oppilaskunnan isäntäpari Inka Karhapää ja Juha Lintumäki 
laskivat koulun seppeleen.

Kunniavartiossa seisoivat Kiteen Reserviupseerien edustajana 
rehtori evp, ltn Sakari Rotinen ja Kiteen Reserviläisten vanhempi 
konstaapeli, ylik Kauko Raekorpi lumipuvuissaan runsaan 
lumen keskellä. 

Teksti: Reijo Kohonen
Kuva: Jorma Reponen
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             RESERVILÄISET
          
PIIRIN PUHEENJOHTAJA 

Aimo Issakainen, 
Nallenpolku 2, 80230 

JOENSUU 
Gsm 050 594 6031  

sp. aimo.issakainen@islo.jns.fi 

1. VARAPUHEENJOHTAJA 
Jorma Huttunen, 

Kinahmontie 35, 83825 
KINAHMO 

Gsm 0400 170 046 
sp. jorma.huttunen@polvijarvi.fi 

2. VARAPUHEENJOHTAJA 
Timo Mononen, Rummakontie 

8 b, 80400 YLÄMYLLY 
Gsm 040 719 4105 

sp. timo.mononen@nic.fi 

ENON RESERVILÄISET RY 
Seppo Puranen 

ILOMANTSIN 
RESERVILÄISET RY 

Viljo Lehikoinen 
JOENSUUN 

RESERVILÄISET RY 
Ilkka Savolahti 

JUUAN RESERVILÄISET 
RY 

Pertti Halonen 
KESÄLAHDEN 

RESERVINALIUPSEERIT 
RY 

Matti Kärnä 
KITEEN RESERVILÄISET 

RY 
Mika Matikainen 

KONTIOLAHDEN 
RESERVILÄISET RY 

Jorma Kinnunen 
LIEKSAN RESERVILÄISET 

RY 
Kari Kyllönen 

LIPERIN RESERVILÄISET 
RY 

Sami Hänninen 
NURMEKSEN 

RESERVINALIUPSEERIT 
RY 

Jukka Juntunen 
OUTOKUMMUN 

RESERVILÄISET RY 
Erkki Räsänen 

POLVIJÄRVEN 
RESERVINALIUPSEERIT 

RY 
Raimo Tillonen 
PYHÄSELÄN 

RESERVILÄISET RY 
Pekka Nupponen 
RÄÄKKYLÄN 

RESERVINALIUPSEERIT 
RY 

Harri Rantametsä 
TOHMAJÄRVEN-

VÄRTSILÄN 
RESERVILÄISET RY 

Tapani Timoskainen 
VALTIMON 

RESERVILÄISET RY 
Jorma Korhonen 

VIEKIN RESERVILÄISET 
RY 

Ahti Kiiskinen
 

Hiidenveden 
Komppania Nokialla

Puolustusvoimien maa-
kuntajoukkoihin kuuluva 
Hiidenveden Komppania 
asetti osaston tukemaan 
Nokian kaupungin veden-
huoltoa 2.1. -7.1.2008 
väliseksi ajaksi. Läntisen 
Maanpuolustusalueen 
päätöksellä työvoima-
aputehtävä toteutettiin 
kertausharjoituksena. 
Kyseessä on ensimmäinen 
kerta, kun maakuntajoukko 
osallistuu tämän tyyppiseen 
tehtävään. 

TAlI-IHANTAlA elOKuVAN 
eNSIeSITYS JOeNSuuSSA

teraaniliitto ja Rintamanaisten 
Liitto sekä Suomen Lukiolaisten 
liitto. Omat tervehdyksensä 
lausuivat veteraanien edustajana 
joensuulainen Toimi Immonen 
ja lukiolaisten puolesta Jyri 
Rasinmäki Joensuusta. Puo-
lustusvoimia edustivat Pohjois-
Karjalan Sotilasläänin viimeinen 
komentaja ev Seppo Pesonen ja 
tulevan  aluetoimiston päällikkö 
evl Jouni Mattila.

Åke Lindmanin ja Sakari 
Kirjavaisen yhdessä ohjaama 
elokuva sai allekirjoittaneen 

valtaansa: tuohan on tulihelvetti, 
miten kukaan siitä on voinut sel-
vitä! Samalla kasvoi kunnioitus 
rintamamiehiä kohtaan vielä 
lisää – kovia poikia.

Kun jyly valkokankaalla hiljeni 
oli salissa pieni hiljainen het-
ki… Kun sitten puheensorina 
alkoi, kysyi vieressäni istunut 
veteraani: No, mitäs pidit ? 
Vastasin  totuudenmukaisesti, 
että tulimyrsky on ollut mieles-
täni käsittämättömän hirveää 
ja paukkupatruunamiehelle 
käsittämätöntä.

Elokuva on mielestäni todella 
hyvä sotaelokuva ja se kannattaa 
katsoa jokaisen suomalaisen. 
Silloin oppii tajuamaan, mitä 
veteraanit ovat kestäneet ja 
tehneet Suomen puolesta.

Elokuvan jälkeen oli kahvi- ja 
keskustelutilaisuus, jossa mm. 
lukiolaisilla oli tilaisuus  jutella 
veteraanien kanssa ja muutamia 
jutturyhmiä muodostuikin.

Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen

Vasemmalta vänrikit Misha Aalto odottelee vuoroaan, Toni 
Timonen ja Sami Pirinen on juuri lähdössä.

Arppen koulun kunniavartio.
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Yhdistykset 
joukolla 
internettiin
Kymmenet yhdistykset ja piirit 
ovat avaamassa nettisivujaan 
liiton internetsivujen yhtey-
teen.
Reserviläisliiton tunnettuu-
den lisääminen on yksi liiton 
lähivuosien keskeisimmistä 
tavoitteista. Tähän pyritään 
mm. entistä laajemmalla nä-
kyvyydellä internetissä. Liiton 
jäsenyhdistyksille ja piireille 
avattiin vuodenvaihteessa 
mahdollisuus rakentaa omat 
www-sivunsa liiton internet-
sivujen yhteyteen.
 
Uudistus on saanut hyvän 
vastaanoton. Jo tässä vaiheessa 
40 yhdistystä ja kolme piiriä 
on lähtenyt mukaan uuteen 
järjestelmään. Uusimpien 
yhdistys- ja piirisivustojen 
linkit löytyvät jatkossa myös 
Reserviläisliiton kotisivulta.
 
Käytännössä sivujen rakenta-
minen ja päivitys tapahtuvat 
liiton internet-sivujen sisäl-
tämän julkaisujärjestelmän 
avulla. Sivut voivat pitää si-
sällään tekstiä, kuvia, linkkejä 
tms. internetin perussisältöä. 
Järjestelmän käyttö edellyttää 
liitosta saatavaa salasanaa ja 
käyttäjätunnusta.  
   Apua www-sivujen rakenta-
miseen saa ensisijaisesti oman 
piirin ATK-tukihenkilöiltä, jot-
ka perehdytettiin järjestelmään 
1.12.2007 Vantaalla järjeste-
tyssä koulutustilaisuudessa. 
Myös liiton järjestösihteeri 
Suvi Tuomanen antaa tarvit-
taessa käyttäjätukea. Sivut on 
kuitenkin rakennettava itse.  
   Reserviläisliiton jäsenyhdis-
tyksille ja piireille tarkoitettu 
palvelu on maksuton. Lähi-
viikkojen aikana järjestelmää 
parannetaan varsinaisen kotisi-
vun rakentamismahdollisuuk-
sien osalta. Lisätietoa asiasta 
antaa järjestösihteeri Suvi 
Tuomanen, p. (09) 4056 2042 
tai s-posti suvi.tuomanen@
reservilaisliitto.fi.  

Jäsenkasvu 
jatkui vahvana 
2007
Reserviläisliiton jäsenmäärä 
kasvoi viime vuonna 2,6 
prosentilla. Uusia jäseniä 
liittoon liittyi 2.569 kappaletta.
Reserviläisliiton jäsenmäärä 
hätyytteli viime vuoden 
lopussa 35.000 jäsenen 
rajaa. Vuoden 2007 aikana 
liiton kokonaisjäsenmäärä 
kasvoi 2,84 prosentilla ja 
maksaneiden jäsenten määrä 
2,57 prosentilla. Uusia jäseniä 
liittoon liittyi viime vuonna 
2.569 kappaletta. 
Jäsenmäärä kääntyi Reservi-
läisliitossa kasvuun vuo-
den 1995 sääntö- ja nimi-
muutoksen jälkeen, jolloin 
liitosta tuli käytännössä 
avoin maanpuolustusjärjestö. 
Aiemmin Reservin Aliup-
seerien Liitto -nimellä toi-
mineen Reserviläisliiton 
jäsenmäärä on noussut vuo-
den 1996 jälkeen yli 6.100 
maksaneella jäsenellä eli 23 
prosentilla. Eniten on noussut 
miehistön osuus ja heitä on 
liiton jäsenistöstä jo yli 26 
prosenttia.

Pohjois-Karjalan Tykistökil-
ta sai vastaanottaa arvokkaan 
kirjalahjoituksen. Lahjoitta-
jina olivat majuri evp Juhani 
Harviainen ja kapt evp Tenho 
Ilvonen, jonka taltioimat Sir-
pale-lehdet Harviainen sitoi 
taiteellisesti erittäin upeaksi 
nahkakantiseksi teokseksi

Luovutustilaisuudessa todet-
tiin, että tämä on arvokas tapa 
säilyttää näitä Sirpale-lehtiä, 
koska niissä on merkittävä osa 
Pohjois-Karjalan Patteriston ( 
PkarPsto) viimeisestä vuosi-
kymmenestä. Näissä lehdissä, 
jotka alkavat aliupseerikoulun 
kurssijulkaisuina ja jatkuvat 
koko patteriston lehtenä, on 
mielenkiintoista muisteltavaa 

Reserviläisliiton kehittämis-
tä on 2000-luvulla linjattu kah-
den pitkän aikavälin kehittä-
missuunnitelman avulla. RES 
2005 -suunnitelma huipentui 
liiton 50-vuotisjuhlavuoteen ja 
RES 2007 -suunnitelma päät-
tyy kuluvan vuoden lopussa. 
Uutta strategiaa on työstetty 
liitossa jo pari vuotta.

Reserviläisten määrä laskee 
lähivuosina

RES 2015 -suunnitelma mää-
rittelee Reserviläisliiton ja osin 
myös liiton jäsenyhdistysten 
sekä piirien kehittämisen suun-

Kun suru yllättää…
surussa kanssasi

Joensuun Hautaustoimisto

Leo Vatanen Oy
Puh. (013) 223 633
• päivystys 0400 271 956
• fax (013) 229 887
Yläsatamakatu 10, 80100 Joensuu   leo.vatanen@elisanet.fi

Kirjoittajat: Pekka T. Hyttinen / Tenho Ilvonen
Kuvat: Pekka T. Hyttinen

Pohjois-Karjalan Tykistökillalle 
arvokas lahjoitus

SIRPALEET KOKOON

Sirpaleet 
koottuna, puna-
musta tykistön 
väreissä.

Kirjan luovuttajat Juhani Harviainen ja Tenho Ilvonen

kelpo joukolle entisiä tykkimie-
hiä. Luovuttajista Tenho Ilvonen 
uskoo, että joku tutkijakin vielä 
selaa tätä kirjaa mielenkiinnolla. 
Hän oli säästänyt kaikki kurssi-
julkaisut toimiessaan koulutta-
jana aliupseerikoulussa ja kertoi 
nyt ryhtyneensä ” museoimaan 
tavaroitaan”.

Kirjan sitoi PkarPston ali-
upseerikoulun ensimmäinen 
johtaja Juhani Harviainen. Hän 
on nykyisin Sysmässä asuva 
ja työskentelevä kirjansitoja., 
jonka kilpailutyöt ovat valloit-
taneet monia palkintoja niin 
ulkomailla kuin kotimaassakin. 
Esimerkkejä sidontatöistä löy-
tyy googlaamalla netissä Art-
nikkari - nimellä. Harviainen sai 

kirjansidontakipinän pari vuotta 
ennen siirtymistään eläkkeelle. 
Harrastuksesta kasvoi eläkkeellä 
myös työ. Harviainen valmistaa 
firmassaan kirjojen sidonnan ja 
korjaamisen ohella taidokkaita 
puutöitä. Hän myös opettaa 
kirjansidontaa eri kursseilla.

Kirjan sitoja, Juhani Harviai-
nen kertoi tästä sidontatyöstä, 
että ” kyllä siinä yhden viikon 
työt on tehty kahden viikon 
aikana, kun välillä jouduttiin 
kuivattelemaan liimauksia”. 
Puna-musta-kirja on tietysti 
kenttätykistön väreissä, kan-
nessa  (afrikkalaisen vuohen 
nahkaa) koreilee aito sirpale 
ja koristeena on historiallisen 
patteriston historiallisia olka-

merkkejä.

Sirpale-kirja sisältää lehdet 
vuosilta 1980-1989, jolloin pat-
teriston aliupseerikoulu koulutti 
ryhmänjohtajia Ylämyllyllä. 
Aliupseerikoulu perustettiin 
Ylämyllylle vuoden 1979 lo-
pussa, se aloitti kurssit vuoden 
1980 alusta lukien ja koulutus 
jatkui aina vuoden 1989 lop-
puun saakka. Pohjois-Karjalan 
Patteriston toiminta päättyi ke-
sällä 1990. Vuoden 1990 tammi-
kuussa tykistön aliupseerikoulu 
aloitti Aliupseerikoulu/Kainuun 
Prikaatissa, jonka Kenttäty-
kistörykmenttiin myös alueen 
pääasiallinen tykkimieskoulutus 
siirrettiin.

Reserviläisliiton strategia 2008-2015
taviivat vuosina 2008-2015. 
Asiakirjan avulla varaudutaan 
suunnitelman suunnittelujaksol-
la todennäköisesti tapahtuviin 
muutoksiin, jotka vaikuttavat 
vapaaehtoiseen maanpuolustus-
työhön Suomessa. Näistä ehkä 
tärkein on Puolustusvoimien 
rakenteen muutos. Sodan ajan 
joukkojen määrän jatkuva las-
ku sekä mahdolliset muutokset 
yleisen asevelvollisuuden osalta 
vaikuttavat erittäin voimakkaasti 
myös Reserviläisliiton toimin-
taan. Koostuhan liiton jäsenistö 
pitkälti armeijan käyneistä mie-
histä ja naisista.

 
RES 2015 -suunnitelman keskei-
nen tavoite on Reserviläisliiton 

sekä sen piirien ja jäsenyhdistys-
ten toiminta- ja kehitysedellytys-
ten turvaaminen myös vuoden 
2015 jälkeen.
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13.12 kokoontui joulutulille 
Kiteen Hutsin ns. kesäteatterin 
monttuun tarkasti laskien 128 
henkeä ja koska laskija on 
entinen poliisi Kauko Kake 
Raekorpi luku on oikein. Viime-
vuotiseen tapaan maa oli lähes 
lumeton, montussa oli vähän 
lunta, pikkuisen pakkasta ja 
tyyni ilma. Rakotulet, nuotiot, 
jätkänkynttilät ja roihut valai-
sivat tummaa iltaa houkutellen  
makkaranpaistoon ja glögin 
nauttimiseen.

Kiteen Reserviläisten varapu-
heenjohtaja Veikko Mattila 
toivotti yleisön tervetulleeksi ja 
kutsui illan kunniavieraan raja-
vartiomestari evp Olavi Lau-
tamäen ”rivin eteen”. Mattila 
kertasi Ollin maanpuolustusan-
sioita: mukana monessa lähinnä 
loistavana lehtireportaasien teki-
jänä paikkakunnan, maakunnan 
ja jopa valtakunnallisiin lehtiin 
sekä toimijana Reserviläis-, 

Projektituki  

Suomen Reserviupseeriliitto 
myöntää jäsenyhdistyksilleen 
ja piireilleen erikseen anottaessa 
taloudellista tukea toimintaan tai 
hankintoihin, jotka edesauttavat 
tai kehittävät jäsenhankintaa, 
jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. 
Liittohallitus vahvistaa vuo-
sittain projektitukeen varatun 
euromäärän. 
Yhdistysten projektituki on 
tarkoitettu sellaisten poik-
keuksellisten merkittävien toi-
mintojen, erillisprojektien tai 
hankintojen rahoittamiseen, 
joita yhdistykset tai piirit eivät 
omilla voimavaroillaan kykene 
rahoittamaan. Hankkeen pitää 

Kiteen Reserviupseerien ja Ki-
teen Reserviläisten hallitukset 
pitivät 14.1 järjestäytymiskoko-
uksen, jossa puhetta johti Reser-
viupseerien uusi puheenjohtaja 
ylil Raimo Liukku. Kokouk-
sessa molemmat kerhot olivat lä-
hes täyslukuisesti paikalla, sillä 
vain yksi jäsen kummastakin oli 
poissa työesteiden vuoksi.
   Kokous valitsi Reserviupsee-
rien varapuheenjohtajaksi maj 
Arvo Kinnarin ja Reservi-
läisten  kers Pertti Variksen. 
Järjestö- ja taloustoimikunnan 
puheenjohtajana toimii Raimo 
Liukku, Pepa- ja urheilutoi-
mikunnan  Reijo Kohonen ja 
hengellisen toimikunnan Kalle 
Pölönen. Ekoaseesta vastaa 
Seppo Kinnunen.
   Kokousten sihteerikäytäntö 
pidetään entisenä, eli toisen 

Lähinnä liiton yhdistyksille 
ja piireille tarkoitettu tiedote 
sisältää asiaa mm. Sotiemme 
Veteraanit 2008 -keräyksestä.

Reserviläisliitto julkaisee vuo-
dessa kuusi ns. jäsentiedotetta, 
jotka on tarkoitettu lähinnä liiton 
jäsenyhdistyksille ja piireille. 
Niissä käsitellään kulloinkin 
ajankohtaisia asioita. Tiedotteet 
ovat luettavissa liiton internet-
sivuilta. Jäsentiedotteet myös 
postitetaan yhdistysten sekä 
piirien postinsaajaksi ilmoi-
tetuille luottamushenkilöille. 
Postilähetysten mukana on 
aina jäsenrekisterimateriaalia 
ja muita, internetissä olevasta 
tiedotteesta puutuvia liitteitä.

13.2. ilmestynyt Reserviläislii-
ton jäsentiedote 1/2008 käsittelee 

     RIVI-ILMOITUKSIA

K-supermarket Eväskontti Niinivaarantie 74, 
801230 Joensuu          Puh. 013-2566813

Tuula Kosonen Ky Niskakatu 18 A3, 80100 Joensuu
Puh. 013-224 145

KITEEN KERHOJEN HALLITUSTEN 
YHTEISKOKOUS

Pöydän ääressä (vasemmalta lukien) Seppo Kinnunen, Tauno Tarkkonen, Kauko Raekorpi, 
Veikko Mattila, Iivari Silvennoinen, Väinö Hänninen, Martti Eronen, Arvo Kinnari ja pj Raimo 
Liukku. Pöydän päässä pj Raimo Liukku ja hänestä oikealle Kyösti Hurskainen, Ari Karhapää, 
Martti Väistö ja Pertti Varis.

kerhon puheenjohtaja toimii 
kokouksessa puheenjohtajana ja 
toisen sihteerinä – seuraavassa 
kokouksessa toisinpäin. Varapu-
heenjohtajat paikkaavat puuttu-
van puheenjohtajan. Käytäntö 
on meillä ollut toimiva.
   Käytiin läpi toimintavuoden 
tapahtumakalenteria. Kerhojen 
kevätkokouksen vieraaksi tulee 
ev evp Pekka Ripatti, joka 
esittelee suunnitelman sotahis-
toriallisesta retkestä kiteeläisten 
taistelupaikoille talvi- ja jatko-
sodassa. Retki tehdään 5 – 7.6. 
Järjestetään lipaskeräys  8.3 
Veteraanikeräyksen tempaus-
päivänä. 
 Osallistutaan Sotaveteraa-
niliiton SM-pilkkikilpailuiden 
järjestelyihin Kiteellä 27.3. 
Pidetään rantakala-saunailta 
12.6 veteraaneille yhteistyössä 

Kiteen Seudun Osuuspankin 
kanssa.    
Vastantekotalkoot Rajavartios-
tolle kesä-heinäkuun vaihteessa. 
Suositut yleisötapahtumat Met-
säkirkko 15.9 ja Joulutulet 11.12 
entiseen tapaan. 
   Huomioitiin jäsentemme 
merkkipäivät v. 2008 ja päätet-
tiin muistamisista. Pepa-luettelo 
päätettiin päivittää so. tarkistaa 
jäsenten puhelinnumerot, lä-
hinnä matkapuhelimien  sekä 
postittaa Pepa-kysely jäsenille. 
Lomakkeen laadinta annettiin 
Reijo Kohosen tehtäväksi. 
Hyväksyttiin uusi jäsen Kiteen 
Reserviläisiin ja tehtiin paljon 
muita hyviä päätöksiä.

Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen

Nettijäsenrekisteriä kehitetty

Reserviläisliiton jäsentiedote ilmestynyt

Viime marraskuussa käyttöön 
otettua, internetpohjaista jäsen-
rekisteriä on kehitetty saadun 
palautteen pohjalta.
   Reserviläisliitto otti mar-
raskuun puolivälin tienoilla 
käyttöönsä uuden, internet-
pohjaisen jäsenrekisterijärjes-
telmän. Uudistuksen myötä 
liiton yhdistyksille ja piireille 
avautui mahdollisuus käyttää 
omia jäsentietojaan internetin 

mm. maaliskuun alussa alkavaa 
Sotiemme Veteraanit 2008 -kerä-
ystä. Reserviläisliiton paikallis-
yhdistyksistä suuri osa osallistuu 
keräykseen tukemalla omalla 
paikkakunnalla suoritettavaa 
varusmieskeräystä. Myös reser-
viläisjärjestöjen yhteiseen, 8.3. 
järjestettävään keräystempaus-
päivään osallistuminen on laajaa.  
   
Jäsentiedotteessa kerrotaan 
myös Reserviläisten ampuma-
harrastusvakuutusjärjestelmän 
muutoksista. 1.3.2008 alkavan 
vakuutuskauden myötä ampu-
maharrastusvakuutuksen korvaa 
sitä laajempi ampumaturva. Re-
serviläisten ampumaturva antaa 
oikeuden osallistua Reserviläis-
liiton, Suomen Reserviupseeri-
liiton ja Reserviläisurheiluliiton 
liittotason kilpailuihin ja muihin 

tapahtumiin, joissa ammun-
ta on keskeisessä roolissa.  
   Uudistuksen yhteydessä ote-
taan käyttöön erillinen vakuu-
tustosite, joka lähetetään vain 
ampumaturvan maksaneille 
henkilöille. Samalla vakuutus-
korvaukset nousevat hieman. 
Ampumaturvan hinta 1.3.2008 
– 28.2.2009 vakuutuskauden 
osalta on 19 euroa.
   
Jäsentiedotteen liitteenä on 
mm. kuluvan vuoden toimin-
nan seurantaan käytettävä seu-
rantapäiväkirja. Mikäli sitä 
täytetään tunnollisesti pitkin 
vuotta, on päiväkirjan avulla 
helppo laatia vuoden 2008 
toimintalukujen yhteenveto tam-
mikuussa 2009. Tämän yhteen-
vedon voi toimittaa liittoon ensi 
vuonna internetin välityksellä.  

kautta. Vaikka uutta rekisteriä 
on pidetty hyvänä uudistuksena, 
ovat jotkut pitäneet sitä vaikea-
käyttöisenä.
   Palautteen johdosta rekisteriin 
on nyt lisätty käyttöohje. PDF-
muotoinen käyttöohje löytyy 
rekisterin vasemmasta yläkul-
masta kuvapalkin alaosasta. Sitä 
voi lukea joko itse selaimessa 
tai erillisessä Adobe Acrobat 
-ohjelmassa.

   Monet ovat myös kaivaneet 
lisävaihtoehtoja erilaisten jä-
senlistausten muodostamiseen. 
Tämän johdosta rekisterissä 
on nyt avattu mahdollisuus 
muodostaa esim. jäsenlistoja, 
maksamattomien jäsenten luet-
teloita ja muita henkilölistauksia 
PDF -tiedostomuodossa. Nämä 
tiedostot ovat avattavissa Adobe 
Acrobat -ilmaisohjelmalla.

Olavi Lautamäki saa MP-viirin.

ENNÄTYSYLEISÖ KITEEN 
JOULUTULILLA

Veteraani-, Rajamieskiltajär-
jestöissä sekä kotiseutuyhdis-
tyksissä. Mattila luovutti Ollille 
Maanpuolustus-Peruskalliom-
me viirin Reserviläisten logolla 
postuumisti hänen 75-vuotispäi-
vän johdosta. Kiteen Reserviup-
seerien varapuheenjohtaja Reijo 
Kohonen onnitteli yhdistyksen 
puolesta Ollia.

Kirkkoherra Sakari Takala 
puhui jouluisasti ja laulatti 
yleisöä kauneimmilla joululau-
luilla harmonikkataiteilija Timo 
Hacklinin säestäessä. Kaikesta 
näki, että ihmiset viihtyivät ja 
nauttivat hetken hiljentymi-
sestä kiireen keskellä. Meitä 
järjestäjiä ilahduttivat monet 
kiitokset joulutulista, ne antavat 
pontta toimintaamme. Paikan 
siivoamisen jälkeen poistuimme 
tyytyväisinä koteihimme.

Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen

tukea yhdistyksen varsinaista 
toimintaa. Tukea myönnetään 
vain osalle toiminnon tai han-
kinnan kokonaisbudjettia ja sitä 
voidaan myöntää vain tulevalle 
toiminnolle tai hankinnalle.
Vuonna 2008 projektitukeen on 
varattu 12.000 euroa. Projekti-
tuesta päättää liiton taloustoi-
mikunta. 
Ohessa vuoden 2008 projektitu-
en hakemisaikataulu:

 I jako: hakemusten oltava lii-
tossa 28.2.
 II jako: hakemusten oltava 
liitossa 31.5.
 III jako: hakemusten oltava 
liitossa 15.8.
IV jako: hakemusten oltava 
liitossa 30.11.

Jätti Raatekankaantie 1
JOENSUU

puh. 010 239 2222      Fax (013) 222 326
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Maurin päivänä 22. lokakuuta 
2007 kokoontui 23 vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen ja keski-
vertokuntoilun ystävää Kiteelle 
Närsäkkälän rajavartioasemalle 
tapaamaan toisiaan ja taival-
tamaan syksyistä rajajotosta. 
Kaukaisin marssija oli saapunut 

Lauantaina 19.1.2008 ko-
koontuivat piirin ampujat 
Kontiolahden sisäampuma-
radalle. 
Ampujien välistä parem-
muutta ratkottiin tällä kertaa 
ilma-asein, joten tällä kertaa 
hylsyt eivät sinkoilleet ja 
paukekin oli tavallista vai-
meampaa.  
Kiväärin yleisen sarjan mes-
taruuden vei Lieksan Jarmo 
Ruokolainen tuloksellaan 
576. Edellisenä vuonna Jar-
mon tulos oli 571, joten 
kehitystä on tapahtunut. 
Samanlainen parannus ensi 
vuonna niin ollaan jo päälle 
580 tuloksissa. 
Joukkuekilpailun voitto mat-
kasi myös Lieksan suuntaan 
Oinosen Markun ja Marti-
kaisen Jukan tukiessa tuota 
Jarmon tulosta.
Tasaisin kamppailu mesta-
ruudesta nähtiin pistoolissa. 
Yleisen sarjan mestaruudesta 
kisasivat tasapäin Nurmeksen 
edellisen vuoden mestari 
Jouni Koukkari ja Marko 
Hyvönen. Lopulta piste-eroa 
tuli vaivaiset kaksi pistettä ja 

KOSTEAHKO RAJAJOTOS 
KITEELLÄ

Rajavartiomestari Esa Juntunen (vas.) johtaa jälkiosaston marssia rajapolulla ”siellä 
jossakin”. Maantieteellisesti kuvasta katsottuna Suomi jää vasemmalle ja Venäjä 
oikealle.

Porukka on koossa puolivälin krouvissa. Tunnelma 
oli tiivis, sillä kaikki eivät sopineet kerralla katon alle 
tankkaamaan.

Toinen vartion käytössä 
olevista muskeliveneistä 
kelluu omassa pilttuus-
saan.

aina Jyväskylästä saakka. 
Vartiosta siirryttiin kahvien 
jälkeen moottorimarssilla jo-
toksen lähtöpisteeseen rajavyö-
hykkeelle. Reilun peninkulman 
jotos taivallettiin johdetuissa 
osastoissa rajapolkua pitkin, 
joka oli monelle elämys sinänsä, 

sillä jatkuva vesisade piti reipasta 
marssitahtia että sopivan kuivaa 
huumoria yllä. 
Vettä tuli sen verran, että jopa pie-
niä kosteusongelmia alkoi ilmetä 
etenkin herkissä digikameroissa 
sekä gsm-puhelimissa. 
Matkan puolivälissä pysähdyttiin 

eräälle rajamiesten järjestämälle 
majalle pientä välitankkausta 
varten. Tämän jälkeen aloitet-
tiin tavallisuudesta poikkeava 
vesistönylitys, joka suoritettiin 
soutuvenein tarkasti rajalinjaa 
myötäillen. Rantautumisen 
jälkeen jatkettiin taivallusta en-
tiseen malliin pysytellen visusti 
Suomen puolella. 

Marssin päätteeksi rajavartio-
asemalla oli järjestetty aidot 
savusaunalöylyt sekä päätös-
kahvit. 
Rajavartiomestari Esa Juntunen 
esitteli vielä vartion käytössä 
olevaa järeämpää vesistökalus-
toa, joka herätti etenkin meissä 
tavallisissa metsänelävissä aitoa 
mielenkiintoa ja jopa jonkin-
laista kunnioitusta myrskyävän 
vaahtopäistä Pyhäjärveä koh-
taan. Pyhäjärvellähän on valvot-
tavaa vesirajaa pitkä osuus, jossa 
ei tavallisella perätuupparilla 
pärjää. 
Jotoksen johtajana toimi suun-
nistuksen parissa kunnostautu-
nut, nykyisin eläkkeellä oleva 

rajamies Otto Juntunen. Jotok-
sesta jäi muistoksi mukavan 
virkistynyt mieli ja vertyneet 
pohkeet. 

Teksti ja kuvat: 
Väinö Mononen

PIIRIN ILMA-ASEKILPAILUT 
KONTIOLAHDELLA 19.1.2008

mestariksi saatiin Marko Hy-
vönen. Tuloksella 560 irtosi 
mestaruus myös edellisenä 
vuonna. 
Joukkuekisassa Nurmes oli 
ykkönen, Jounia ja Markoa 
tuki hyvin Seppo Asikainen. 
Kilpailun johtajana toimi 
Pekka Ratilainen Kontio-
lahdelta.

ILMAKIVÄÄRI

H 1.) Jarmo Ruokolainen 
Lieksa 576, 2.) Kalle Les-
kinen Kontiolahti 569, 3.) 
Markku Oinonen Lieksa 556, 
4.) Marko Hyvönen Nurmes 
538, 5.) Veikko Tuokko 
Joensuu 535, 6.) Jukka Mar-
tikainen Lieksa 520
JOUKKUE
1.) Lieksa (Ruokolainen, 
Oinonen, Martikainen 1102, 
2.) Nurmes (Hyvönen, Kääri-
äinen, Asikainen) 1038
H50 1.) Kalle Leskinen 
Kontiolahti 370, 2.) Seppo 
Kääriäinen Nurmes 346, 3.) 
Seppo Asikainen Nurmes 
333, 4.) Pauli Kärnä Nurmes 
305, 5.) Arto Pakarinen Joen-

suu 300
H60 1.) Veikko Tuokko Joen-
suu 360, 2.) Martti Pesonen 
Joensuu 334
H70 1.) Martti Lehtiö Joen-
suu 337
JOUKKUE IKÄMIEHET
1.) Joensuu (Tuokko, Lehtiö, 
Pesonen) 1031

PISTOOLI
H 1.) Marko Hyvärinen Nur-
mes 560, 2.) Jouni Koukkari 
Nurmes 558, 3.) Heikki Mak-
konen Juuka 547, 4.) Juhani 
Simonen Kontiolahti 503, 5.) 
Pekka Kuvaja Nurmes 470
JOUKKUE
1.) Nurmes (Hyvönen, Kouk-
kari, Asikainen) 1098, 2.) 
Kontiolahti (Ratilainen, Heis-
kanen, Tiilikainen) 1025
H50 1.) Pekka Ratilainen 
Kontiolahti 362, 2.) Seppo 
Asikainen Nurmes 356
H60 1.) Jyrki Varis Joensuu 
358, 2.) Juha Komi Joensuu 
349, 3.) Matti Heiskanen 
Kontiolahti 339, 4.) Yrjö Tii-
likainen Kontiolahti 324

Teksti: Ari Eskelinen
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Mannerheimristin 
ritari, ylivääpeli, 
kaukopartiomies, 
talousneuvos

ONNI HENRIK
MÄÄTTÄNEN
100 vuotta
Onni Määttänen, vanhin neljästä 
elossa olevista Mannerheimristin 
ritareista täytti 100 vuotta 
10.2.2008.

Määttänen kuului jatkosodassa 
majuri Into Kuismasen 
kaukopartiomiehiin. Partio (OsKu:
lle) ehti tulla vierailuja rintaman 
taakse  21 kertaa ennen rauhan 
tuloa.
Onni Määttäsen muotokuva on 
esillä Pohjois-Karjalan Prikaatin 
perinnehuoneessa Kontiorannassa.

Arkistokuva: Onni Määttänen 
muotokuvan paljastustilaisuudessa 
Kontiorannassa. Raine Turunen

Eversti Seppo Pesosen läksiäistilaisuus 
Olli Tiaisen majalla
Karjalan Poikien Killan järjestämässä eversti Seppo Pesosen 
läksiäistilaisuudessa Olli Tiaisen majalla killan puheenjohtaja Pekka K 
Vatanen nimesi Seppo Pesosen kiltajääkäriksi. 
 
Kuva: Jaakko Laukkanen
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Suomessa järjestetään vuonna 2008 yksi valtakunnallinen keräys 
sotiemme veteraanien hyväksi. Keräystä hallinnoi Veteraanivastuu 
ry, jonka jäseninä ovat kaikki varainhankinnassa mukana olevat 
valtakunnalliset veteraanijärjestöt: Sotainvalidien Veljesliitto, 
Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto, Rintamanaisten 
Liitto sekä Kaatuneitten Omaisten Liitto. Keräyksen suojelijana 
toimii tänä vuonna puhemies emeritus Paavo Lipponen. 
Sotainvalidien Veljesliiton paikallisosastoilla on oikeus järjestää omia 
keräyksiä syksyllä 2008. 

Keräyksen tunnus uusiutuu
Keräyksen nimi pysyy, keräyksen ilme ja tunnus uusiutuvat. Sotiemme 
Veteraanit -keräyksen uusi tunnus muodostuu klassisesta heraldisesta 
ruususta, jonka sota-ajan kokardi kokoaa yhteen. Suomalaisen sotilaan 
sinivalkea tunnus kiinnitettynä manttelinharmaalle pohjalle muistuttaa 
Talvisodasta, jolloin suomalaisten univormu koostui usein taistelijan 
omista vaatteista kokardista ja vyöstä. Ruusussa on viisi terälehteä. Kukin 
terälehti symbolisoi tasavertaisesti yhtä veteraanijärjestöä. 
Kuntamalli – uutta!
Sotiemme Veteraanit keräysorganisaatio uudistuu vuonna 2008. Siihen 
tulee mukaan uutena elementtinä kuntatason keräys. Tämä tarkoittaa sitä, 
että mahdollisimman moneen kuntaan perustetaan keräystoimikunta, 
täten pystytään tehostamaan ja parantamaan keräystoimia. Tärkein asia 
uudistuksessa on se, että kunnissa kerätyt varat palautuvat takaisin sille 
paikkakunnalle. Tämän toivotaan motivoivan sekä lahjoittajia, kerääjiä 
että yhteistyökumppaneita.
Reserviläisten toimintapäivä 8.3.
Sotiemme Veteraanit 2008 keräystoimet alkavat maaliskuun alussa. 
Lauantaina maaliskuun 8. päivä reserviläiset toteuttavat oman 
toimintapäivän sotiemme veteraanien hyväksi.  Reserviläisliiton ja 
Reserviupseeriliiton paikallisyhdistyksen ja -kerhon toimintapäivä voi 
olla lipas- tai listakeräystempaus. Keräysmateriaalin voi tilata piirin 
keräyspäälliköltä.  
Naisten Valmiusliiton keräystempauspäivät 5.4. ja 5.12. 
Naisten Valmiusliitto tukee keräystä kahdella keräystempauspäivällä 
huhtikuussa ja joulukuussa. Keräystempauksissa käytettävät lippaat, 
julisteet ja kerääjän tunnisteet tilataan piirin keräyspäälliköltä. 
Maanpuolustuskiltojen liiton paikallisyhdistykset tukevat keräystä 
valitsemanaan ajankohtana ja ottavat materiaalitarpeissaan yhteyttä piirin 
keräyspäällikköön. 
Maanpuolustusjärjestöt mukana auttamassa
Kaikkien maanpuolustusjärjestöjen apu on Sotiemme Veteraanit 2008 
-keräyksessä kullan arvoista. Toiminta- ja tempauspäivien lisäksi 
maanpuolustusjärjestöjen aktiiveja pyydetään usein kunta- ja piiritasolla 
Sotiemme Veteraanit -keräyksen vetäjiksi. Tämän lisäksi keräykseen 
liittyvän varusmieskeräyksen toteutus ja onnistuminen paikallistasolla on 
suurelta osin maanpuolustusjärjestöjen toimijoiden ansiota. 
Puolustusvoimat osallistuu keräykseen 
Puolustusvoimat osallistuu keräykseen antamalla varusmiesten 
keräysapua keväällä 1.3.–31.5. Sotiemme veteraanit järjestävät myös 

SOTIEMME VETERAANIT
KERÄYS 2008

syksyllä 1.8.–30.11. yhteiskeräyksen, pois lukien ne erikseen nimettävät 
paikkakunnat, joissa Sotainvalidien Veljesliiton paikallisosastot 
toimeenpanevat oman keräyksen. 

Keräysvarojen käyttö
Suomen sotiin vuosina 1939–1945 osallistuneita on vuoden 2008 alussa 
elossa 75 000 henkilöä. Sotiemme veteraaneista 13 000 on sodissa 
vammautuneita.
Varainhankinnan tavoitteena on, että kaikki sotiemme veteraanit ja 
sotalesket voisivat elää itsenäisesti omissa kodeissaan mahdollisimman 
pitkään: tähän kuuluvat kotiin saatavat avustajapalvelut, kuntoutus, 
kuntoliikunta, asuinolojen parantaminen, erilaisten apuvälineiden 
hankinta, virkistystilaisuudet ja muu kotona selviytymistä tukeva 
toiminta.
Perusvastuu veteraanien sosiaali- ja terveyshuollosta kuuluu 
yhteiskunnalle. Kerätyillä varoilla voidaan oikealla kohdentamisella 
helpottaa heikoimmassa asemassa olevien sotiemme veteraanien elämää.

Yhteystiedot
Sotiemme Veteraanit 2008,  Veteraanivastuu ry, Ratamestarinkatu 9 C, 
00520 Helsinki
Pia Mikkonen, pia.mikkonen@sotiemmeveteraanit.fi, puh. 050  354 0262
Silja Lehti, silja.lehti@sotiemmeveteraanit.fi,             puh. 040  777 1353
Lisätietoa: www.sotiemmeveteraanit.fi 

Pohjois-Karjalassa Sotiemme Veteraanit 2008- keräyksen 
yhdyshenkilöinä toimivat:
Ari Eskelinen puheenjohtaja                               040-0539875
Ilkka Savolahti keräyspäällikkö                          050-5380085
Raimo Vänskä keräyspäällikkö                           040-5523764
yliluutnantti Mikko Saastamoinen PkarPr           013-1813111  
luutnantti Timo Poutiainen P-KR ja hänen sijalleen tuleva luutnantti 
Teemu Mäntyniemi  020-4103000 (virka-aikana) 
Seija Karttunen P-K:n Sotaveteraanipiiri  040-5801465 ja 
sähköposti:  veteraanipiiri.pk@suomi24.fi

Vuoden 2007 Sotiemme Veteraanit -keräys tuotti Pohjois-Karjalassa 
n. 48000 euroa, mikä on n. 3000 euroa enemmän kuin vuonna 2006. 
PKarPr:n osuus oli n. 60 %. P-KR:n varusmiehet ja reserviläiset keräsivät 
yhteensä n.40 %. 

Lämpimät kiitokset varusmiehille ja heidän johtajilleen keräyksen 
onnistuneesta toteutuksesta. Kiitoksen ansaitsevat myös keräykseen 
osallistuneet reserviläiset ja erityisen lämpimät kiitokset pitkäaikaiselle 
keräyspäällikkö Jorma Reijoselle hänen suuresta työpanoksestaan 
keräystyön hyväksi.
Lähtekäämme joukolla mukaan myös tämän vuoden keräystapahtumiin. 
Meidän kunniakas tehtävämme on toimia sotiemme veteraanien hyväksi. 
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TALI-IHANTALASTA 
          RÄÄKKYLÄÄN JA TÄMÄN   
    PÄIVÄN RESERVILÄISIIN 

Sotilaan mustat kengät liikkuvat hiljaa, kuin 
varoen, sankarihautausmaan sulaneen lumen 
päällä, muistolaattojen välistä kujaa pitkin. 
Leijonakokardin alla etsii silmäpari graniit-
tiseen levyyn kaiverrettua, ajan kuluttamaa 
nimeä. Juhana Soininen. Alikersantti. Vuosi-
luku 1944.

Märkä kivi ei kerro raivokkaista taisteluista Tali-
Ihantalassa, eikä puhu mitään enoni viime hetkestä, 
jolloin hän nosti päänsä tulimyrskyssä. Hetkestä 
tuli ikuisuus. Toinen veljeksistä, enoistani oli kiven 
toisella puolen. Hän kertoi myöhemmin, kuinka hän 
tarrautui kaksin käsin maahan, ettei olisi pudonnut. 
Maan pinnalta! Maa huojui ja vapisi Veikko-enoni 
alla neljän tunnin tykistökeskityksessä. Hän jäi 
kertomaan, toinen veli ei.

Nyt on vuosi 2007. Itsenäinen Suomi täyttää 90 
vuotta. Laatat ovat hiljaa, teot kertovat sille, jolla 
on aikaa pysähtyä. Heiltä aika pysähtyi. Heidän 
uhrinsa tähden meillä on aikaa. On aikaa ja vapaus. 
Oma tahto tulla ja mennä, oma maa, niin kauan 
kuin Luoja suo. Mutta jos he eivät olisi kestäneet 
tuota tulimyrskyä? Mikä olisi ollut Suomen kohta-
lo? Moniko ajattelee, missä me olisimme, millaiset 
olisivat Hyvinvointi-Suomen kasvot nyt, juhlapäi-
vänä? Monen olisi ehkä hyvä miettiä. Vapaus ja 
hyvinvointi on tullut ankarin uhrauksin ja yhden 
sukupolven ylen kovalla työllä. Lahjaksi on saatu 
vain kaunis maa ja puhdas luonto.

Rääkkylän sankarihautausmaalla tuulee. Jos sataisi 
lunta, se lentäisi vaakasuoraan. Kylmä ja märkä 
viima puree kasvoja, mutta maastopuvun alla on 
tarpeeksi villapaitoja. Kylmä oli silloinkin, kun 
viimeksi olin sotilaspuvussa saman kirkon vieressä. 
Siitä tulee pian neljä vuosikymmentä. Sarkamant-
teli päällä, käsi nousi tekemään kunniaa saatolle, 
jossa kannettiin Rasivaaran koulun johtajaopettajaa. 
Havahdun muistoistani, kun kirkon takaa kuuluu 
hevosten kavioiden kapse. Kaksi suomenhevosta 
tulee esiin, kirkonkellot alkavat moukua. Hevosia 
oli talvisodan alkaessa 400 000. Miehiä saman 
verran. Nyt on hevosia enää 15 000, sotilaiden 
määrää aiotaan laskea yli 700 000 tuhannesta mel-
kein puolella miljoonalla! Synkkä mielikuva hiipii 
mieleeni, minäkin kuulun suureenikäluokkaan: 
katoavatko Suomesta reservin sotilaat ja suomen 
hevoset samaan tahtiin? 

Tuuli vie ihmisten äänet. Kirkkokansa kokoontuu 
seppeleenlaskua varten tiiviiksi joukoksi kirkon 

seinustalle. Toinen kuvaaja tulee sankarihautausmaalle 
tallentamaan Itsenäisen Suomen paikallishistoriaa ny-
kyiselle nuorisolle ja tulevien sukupolvien lapsille. 

SINIRISTILIPUN JUHLAA

Suomen lippu saapuu kunniapaikalla lippujen kärjessä, 
se ei hulmua, se on vaakasuorassa! Hartiavoimin puskee 
kulkue suoraan vastatuuleen. Suomen lippu on  kärjes-
sä kunniapaikalla, sitä seuraavat sotainvalidien lippu, 
suomen lippu seuraavana, ja perässä puskevat purevaa 
viimaa vastaan veteraanien sekä reserviläisjärjestöjen 
liput.

Lippujen kantajat asettuvat  asemiin selkä tuulta vasten, 
liput kohti sankarihautoja. Toimittajat kuvaavat, liput 
ovat koko ajan kuin asennossa, vaakasuorina viimassa. 
Kunnan seppeleenlaskijat tulevat ensimmäisinä kohti 
kunniavartiossa seisovia Rääkkylän reserviläisiä, korp-
raali Aarne Sinisaloa ja sotamies Kari Harista. Heihin 
ei viima vaikuta. Ilmeet ovat kuin graniittiin valetulla 
sotilaalla. Kunniatehtävä hoidetaan kunniakkaasti.

Ensimmäisen sinivalkoisen seppeleen ristin juurelle las-
kevat  veteraanit Olavi Tirkkonen, Toimi Rautiainen 
ja Pentti Pitkänen. Hetken hiljaisuus, päät painuvat, 
minun käteni nousee kuin vaistomaisesti kunnia-asen-
toon. Seppeleet seppeleen jälkeen lasketaan graniittisen 
veistoksen, kaatuvan graniittisen sotilaan ja ristin juurel-
le. Tämä hetki on toistunut Suomessa vuodesta toiseen, 
nyt on yhdeksäskymmenes kerta muistaa kaikkensa 
antaneita Suomen sotilaita, nuorilla aika muistaa vielä 
jäljellä olevia sotiemme veteraaneja. Vapaussodan muis-
tomerkille lasketaan havuseppele sinivalkoisin nauhoin. 
Lieneekö toiseksi viimeinen kerta, kun heitä muistetaan 
itsenäisyyspäivän juhlassa?
Minun isäni oli myös vapaussoturi, hän ehti taistella 
kolmessa sodassa itsenäisen Suomen puolesta. Hiljainen 
kiitos. Vielä on yksi heistä jäljellä, jotka taistelivat maal-
lemme vapauden ja itsenäisyyden. Viimeinen vapausso-
turi! Aika lentää, suuret ikäluokat jättävät ammottavat 
aukot maamme puolustukseen.
Onko koneiden aika taistella, jos vielä tarvitaan? Jospa 
olisikin – ei tarvittaisi yhtä raskaita uhrauksia, kuin kan-
samme miehet ovat kautta aikojen joutuneet tekemään 
kotiensa ja vapautensa puolesta.

Itsenäisyyspäivän pääjuhlassa Rääkkylän koulukeskuk-
sessa aika tuntuu taas palaavan taaksepäin, puoli vuosi-
sataa, kansakoulun aikoihin. Pimennettyyn saliin saapuu 
lasten kynttiläkulkue suomen lipun ja lippulinnan takaa. 
Uuden sukupolven jälkeläiset kantavat jännittyneinä 
käsissään palavia kynttilöitä. Kuin uskon ja toivon sym-

boleja. Elämän kiertokulku jatkuu. Maamme kohtalon 
viestikapula on annettu heidän hentoihin käsiinsä. Pian 
tulee heidän vuoronsa ottaa vastuu omalta osaltaan 
tämän kansakunnan tulevista päivistä. Toivon, että hei-
dän ei tarvitse elää koskaan pimennettyjen ikkunoiden 
takana, kuten oman perheeni äidin ja lasten sota-aika-
na isän ollessa rintamalla.

Valot syttyvät. Kirkkaat lasten äänet laulavat juhlatun-
nelmaa. Pienet sinivalkoiset liput liehuvat lasten kä-
sissä laulun tahdissa. Edessäni on kolme pyörätuolia, 
niissä istuu ikäluokka, joka on rakentanut tätä maata, 
kyntänyt oman sarkansa pohjoiskarjalaiseen peltoon, 
joka kasvaa kiviä sukupolvi sukupolvelta. Mitä muis-
toja mahtaa tulvia heidän mieleensä, kun he katsovat 
Karjalan laulavia lapsia? Kenties omaa lapsuuttaan, 
nuoren Suomen kamppailua itsenäiseksi kansakunnak-
si aikakausien myrskyissä.

Lyhyt alkutalven päivä kiertää pimeän puolelle. Kukin 
jatkaa omaa itsenäisyyspäivän juhlaansa, useimmat 
kotioloissaan, perheidensä parissa. Illalla palavat taas 
kotien ikkunoilla kynttilät, niin kuin ne ovat palaneet 
jo 90 vuotta ja julistaneet ohi kulkeville, että talos-
sa asuu suomalainen perhe, jolle perimmäiset arvot 
ovat olleet ja ovat yhä tärkeitä. Vapaus ja itsenäisyys 
yhdessä isien uskon kanssa kaikista arvoista kenties 
päällimmäisinä. globalisaatio ei ole ehtinyt vielä tuho-
ta kansakunnan omaa identiteettiä, vaikka talon isäntä 
on joutunut siirtymään auran varresta tietokoneen 
päätteen ääreen yhtenäisen Euroopan rengiksi…

Teksti ja kuvat:
Jouko Suikkari, res.vääpeli

Veteraanien (Olavi Tirkkonen, Toimi Rautiainen, Pentti Pitkänen) seppelepartio sankarivainajien muistomerkillä Suomen itsenäisyyden 90-
vuotispäivänä 6.12.2007

Itsenäisyyspäivän kunniavartio Rääkkylän 
sankaripatsaalla. Vartiossa korpraali Aarne 
Sinisalo ja sotamies Kari Harinen.
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Joukko miehiä katoaa itse-
näisyyspäivän juhlien jälkeen 
sananmukaisesti maan alle. 
Rääkkylän reservin jäsenet, 
sekä arvostetut sotiemme ve-
teraanit että nuoret maanpuo-
lustuksen hiljaiset puurtajat 
pitävät 50-vuotisjuhlakokous-
taan paikallisen monitoimi-
liikkeen kellarissa, juhlan 
kunniaksi valkoisten liinojen 
kattamien pöytien ääressä.

Eteisessä järjestelee Pohjois-
Karjalan Reservinupseerien 
puheenjohtaja Arto Juntunen 
vielä viime hetkellä reservi-
läisjärjestöjen kunniamerkkien 
nauhoja. Katson yhtä merkkiä 
pitkään. En ole nähnyt sitä ai-
emmin. Arto Juntunen kertoo 
hivenen ylpeyttä äänessään, että 
merkki on Reserviupseeriliiton 
kultainen ansiomitali soljen 
kera. Hän näkee ilmeestäni, että 
ansiomerkki on minulle outo 
ja kertoo, että se on järjestön 
korkein kunniamerkki, jonka 
puolustusministeri Jyri Häkä-
mies on opettaja Väinö Gröhnille 
myöntänyt. Tämä korkeimman 
luokan ansiomerkki tulee pit-
käaikaisista ja perustelluista 
ansioista sekä uurastuksesta 
maanpuolustuksen saralla. 

Rääkkylän reserviläisten pu-
heenjohtajan Harri Rantametsän 
rauhallinen ääni katkaisee miet-
teeni. Hän avaa viiden vuoden 
rutiinilla kokouksen, jännitystä 
ei hänessä näy, eikä ole. Hän 
on syystä vetänyt reserviläisten 
rekeä nuo vuodet – on vaikea 
kuvitella miestä, joka sopisi 
paremmin tehtäväänsä. Rauhal-
linen, huumorinsävyinen, mutta 
asiallisen jämpti mies sopisi 
kriisiaikoina hyvin komppanian 
päälliköksi jo pelkästään luon-
teenpiirteidensä perusteella. 
Synnynnäinen henkilöjohtaja, 
arvioin. Olen nähnyt sotilaita 
paljon elämäni aikana, ja on mi-
hin verrata. Hyviä reserviläisiä 
tarvitaan, upseereita ei riitä joka 
lähtöön.

Käytän puheenvuoron ja teen 
reserviläisille aloitteen. Se ai-

YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU

POLVIJÄRVEN RESERVIALIUPSEERIT ry

06.03.2008 Prosenttiammunnat alkavat kello 18.00 
POLVIJÄRVEN AMPUJAT ry:n radalla OP:n alakerrassa.
Ammunnat jatkuvat noin 2 viikon välein seuraavasti: 
19.03, 03.04, 17.04 jne. alkaen kello 18.00.

HUHTI - TOUKOKUU  

Majan pihamaan siivoustalkoot. Saunan lattian 
maton uusiminen ja lattian kunnostaminen. Majan 
kattokourujen ja syöksytorvien laittaminen.

Näistä tulee tarkempaa tietoa jäsenistölle 
ryhmätekstiviestinä  entiseen tapaan. Tervetuloa!

Kaikki liiton jäsenet 
saavat jäsenmaksulaskun 
liitteenä erillisen 
jäsenhankintaesitteen, jossa 
esitellään Reserviläisliittoa 
ja sen toimintaa. Esitteessä 
on irrotettava palautusosa, 
jonka avulla liittoon voi 
ilmoittaa uuden jäsenen 
tiedot. Jokainen vähintään 
yhden, uuden jäsenen 
hankkinut saa palkkioksi 
Leijona-avaimenperän, mikäli 
ilmoitettu jäsen myös maksaa 
jäsenmaksunsa. 
Esite on osa Reserviläisliiton 
jäsenhankintakilpailua. 

RÄÄKKYLÄN
RESERVILÄISET

50 VUOTTA
heuttaa vilkkaan keskustelun ja 
palaute on yllättävän myöntei-
nen. Kokous päättää, että aloite 
pannaan täytäntöön ja seuraava 
vuosikokous aikaistetaan, että 
toiminta voi käynnistyä ennen 
seuraavia lumia. 

Sen verran sotilaallisuutta täytyy 
jättää tähän juttuun, että käytän 
termiä: ETS. Se tarkoittaa suo-
meksi, että ei tietoja ulkopuoli-
sille. Toki tämän lehden lukija-
kunta on pääosin maanpuolus-
tukselle myönteistä väkeä, mutta 
vielä 90-luvun taitteessa näin 
sivusta, että reserviläislehdessä 
ei keskeneräisen asian julkista-
misesta tule muuta kuin harmia 
ja paljon turhaa jälkipuhetta 
toisin- ajattelijoiden suunnalta. 
Tosin tällä vuosituhannella 
uskaltaa puhua isänmaan asi-
oista vapaammin kuin minun 
nuoruudessani, jolloin olin heti 
toisinajattelija korkeakoulussa, 
jossa olivat vain yhden suunnan 
edustajat äänessä. Se suunta on 
raja-aitojen kaatuessa oudosti 
hiljentynyt ja sopeutunut suo-
malaiseen hyvinvointiin, kun 
ei ole enää ainaista puutetta ja 
kurjuutta. 

Mutta eipä ole tarvinnut takkia 
kääntää sen jälkeen kun jääkäri-
pataljoonan alokkaana  armeijan 
harmaat päälleni laitoin. Aatteet 
ovat tulleet ja menneet, mutta 
minulla on edelleen sekä samat 
aatteet että vaatteet. Takin kokoa 
on pitänyt muuttaa iän mukaan, 
mutta sen väriä ei ole tarvinnut 
vaihtaa, enkä usko, että tässä 
elämässä enää mieli muuttuu.

Rääkkylän reserviläiset eivät ole 
ramboja eivätkä rampoja. Se on 
tullut jo sinä aikana nähdyksi, 
kun olen saanut seurata pienen, 
mutta sisukkaan ja samaan hii-
leen puhaltavan porukan harras-
tuksia ja aatteita. Kunnon takia 
ei ole kukaan jäänyt taipaleelle 
edes viime kesän tiukoissa ”suo-
harjoituksissa”, eikä toisaalta 
seurassa ole eikä kaivata muita 
kuin rauhaa rakastavia Rääkky-
läläisiä, tavallisia isänmaallisia 
miehiä, jotka ovat kuitenkin 

aikojen saatossa osoittaneet, että miehen käteen 
käy yhtä hyvin auran varsi kuin kiväärin perä.

Teksti ja kuvat:
Jouko Suikkari, res.vääpeli

P-K:n Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Arto Juntunen luovuttaa opettaja Väinö 
Gröhnille puolustusministeri Jyri Häkämiehen myöntämän Reserviupseeriliiton kultaisen 
ansiomitalin soljen kera.

Oikealla edessä Rääkkylän reserviläisten 
puheenjohtaja Harri Rantametsä, hänen 
takanaan Kiteen pj. Mika Matikainen. 
Vasemmalla edestä lukien Kari Ilvonen, Kari 
Harinen ja Veijo Ilvonen.

Katseet tulevaisuuteen. Väinö Gröhn (oik.) 
aseveljiensä seurassa.

Leijona-avaimenperä uuden 
jäsenen hankinnasta

Hankittujen jäsenten 
määrän kasvaessa palkinnot 
paranevat. Tavoiteltavana 
on kirjoja, solmioneuloja 
ja maastopukuja. Kilpailun 
voittaja palkitaan 
perinteiseen tapaan 350 euron 
matkalahjakortilla. Kilpailu on 
käynnissä 12.9.2008 saakka, 
jolloin kuluvan vuoden 
jäsenmaksulaskutus päättyy. 

Jokainen yhdenkin, uuden 
jäsenen hankkinut saa 

Leijona-avaimenperän.
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Ruotsalainen sotahistorioitsija Lars Ericson Wolke 
mainitsee Historisk Tidskrift för Finland-lehdessä 
julkaistussa artikkelissaan Suomen sodan 1808 
invalidin Zacharias Juvanderin, syntynyt 4. helmikuuta 
1785 ”Karjalassa” ja kuollut 1747 Ulriksdalin 
veteraanikodissa. Hän oli käynyt Kuopion triviaalikoulun 
ja päässyt ylioppilaaksi. Triviaalikoulun matrikkelissa 
näkyy numerolla 53 (140) Zachris Juvonen, syntynyt 
20.3.1783, talollisen poika Liperin Viinirannalta ja otettu 
kouluun 24.10.1800 ”alemman kollegan luokalle” ja 
saanut todistuksen yliopistoa varten.1  Hänet otti kouluun 
rehtori Johan Molander, Ilomantsin kirkkoherran poika ja 
seuraaja sekä viimein Porvoon piispa. Päästö-todistuksen 
kirjoitti rehtori Adolf Henrik Winter, Kiteen kirkkoherran 
poika ja itse Nurmeksen ensimmäinen kirkkoherra.

Sukunimi ”Juvander” oli siis annettu koulu- tai 
yliopistoaikana samoin kuin niin monelle talonpoikaiselle 
koululaiselle. Silloisella Viinirannalla asui numerolla 10 
(uusi Taipale 47) Juvolassa Juvosia neljä sukupolvea: 
heti Isonvihan jälkeen Jooseppi vuoteen 1767 ja sitten 
vuonna 1733 syntynyt poika Sakari. Hänen poikansa 
Jooseppi sai 10.3.1784 pojan, joka kastettiin Josefiksi, 
jos on uskominen Liperin seurakunnan kastettujen 
kirjaa. Tämä poika oli Joosepin vanhin ja ainoa sillä 
vuosikymmenellä Liperin luterilaisessa seurakunnassa 
kastettu Juvonen.

On täysi syy olettaa, että nuorempi ”Jooseppi” oli 
oikeastaan ”Zachris” isoisänsä mukaan, niin kuin oli 
tapana. Liperin papiston taso oli tuolloin sen sorttinen, 
että väestökirjanpidon virheet olivat mahdollisia. 
Syntymäpäivä poikkeaa sekä triviaalikoulun että 

Raimo Vänskä:

Vilppu Vänskän rintamakirje 
ystävälleen Talvisodan Kuhmon 
Saunajärven taisteluiden tauottua

Rintamamiesten sodan ajan muistikuvat ja kirjeet ovat mitä 
henkilökohtaisinta ja kertovinta sodan psyykkisen ja fyysisen 
kokemisen kuvausta. Monet sodan traumaattiset tapahtumat 
kokeneet ovat  jättäneet niistä kertomisen vähiin. Yksi heistä oli 
Vilppu Vänskä (s. 9.3.1912 – k. 26.6.2005). Hän kertoi minulle 
kokemuksistaan vasta yli  90-vuotiaana. Juttutuokiot päättyivät 
hänen fyysisten voimiensa ehtyessä. Mm. sodan ajan kirjeistä 
voi saada korvaamatonta tietoa kirjoittajiensa ajatuksista, 
omakohtaisista tunnoista ja tuntemuksista. Talvisodan taistelija 
Vilppu Vänskä kirjoitti tunnoistaan tuttavalleen Lyyli Ryynäselle 
15.3.1940. Tässä hyvin moniulotteisessa kirjeessään hän kertoi 
mm. heidän yhteisen ystävänsä kaatumisesta ja olleensa valmis 
taistelemaan vielä, että ”sodan lopputulos olisi toisenlainen”.

Kallis ystävä!

Paras kiitos Sinulle onnittelukortistasi. Minulla olikin 
kaksi merkkipäivää peräkkäin. Syntymäpäiväni oli 9. p:nä. 
Nimipäivänäni ja noin viikon verran sitä ennen olivat hermot 
lujilla. Mutta syntymäpäiväkseni elämä jo rauhoittui. Postia 
sain aika paljon. Sivilisattumiakin  veljeni tyttäret järjestivät 
merkkipäiväkseni niin että sain aivan juhlia sodankauhujen 
päälle keskellä synkkien korpien.
   Mutta tiedätkös mitä kätkeytyy syntymäpäiväni 9. p:n osalle. 
Älä säikähdä, jos sanon suoraan: rakas ystävämme Jorma on 
silloin klo 17 laskettu armaan isänmaan poveen. Sain samassa 
postissa kuin Sinunkin korttisi veljeltäni Viljamilta H: vaaran 
sotasairaalasta. Hän se tiedotti minullekin tämän suruviestin. 
Oli sattunut huomaamaan Uudesta Suomesta kuolinilmoituksen 
ja myös pikkukirjoituksen toisesta kohdasta lehteä ja leikannut 
ne irti. Kirjoitti sitten minulle heti pistäen leikkeleet mukaan. 
Arvaat, kuinka murhe valtasi mieleni saatuani postin käsiini. 
Siinä ”pökerryksessäni” kirjoitin  sitten Jorman isälle kirjeen.
   Emme turhaan harmitelleet Jorman kohtaa. Mikä lieneekin 
jo pannut ounastelemaan. Kunniakas on Jorman kuolema. Hän 
uhrasi kalleimpansa, Sydämensä isänmaan alttarille. Mutta 
kapinoivan tuntuu vain minun sisimpäni kohtaloa vastaan. Miksi 
juuri hänen piti poistua keskuudestamme ja monen, monen paljon 
joutavamman persoonan piti jäädä eloon. Kyllä vain isänmaa 
kaipaa sellaisia jalosieluisia miehiä kuin ystävämme Jorma oli. 
Elävänä ja puhtaana säilyy Hänen muistonsa sydämissämme. 

Erikoinen oli hänen katseensa, niin valoisa ja rehellinen. 
Katsannosta loisti sydämen hyvyys ja jalous.

    Niin. Nyt on rauha maassa. Sota on loppunut. Et usko, kuinka 
oudolta tuntui, kun kesken kaamean sodan, tykkien jylinän, hirveän 
lentopommituksen ym. sanottiin, että ampuminen on lopetettava klo 
10.45, sillä rauha on tullut. Kun kello ”pääsi” määräaikaan häipyi-
vät lentokoneet tiehensä. Kaikki sodan pauhu lakkasi ja tyyni rauha 
palasi tilalle. Aurinko paistoi kauniisti  Pohjolan sinisellä taivaalla 
koettaen luoda mieliin valoisampia ajatuksia. – Mutta, mutta kun 
kuulin kuinka raskas tulisi olemaan rauhan hinta, olisin mielelläni 
halunnut taistella vielä, että lopputulos olisi toisenlainen. Kalliit 
tuntuvat olevan menetykset. Olevinaan taistelimme voittoisasti, vaan 
silti rauhanteossa täytyi käydä niin, että jäi kansallissuru painamaan 
mieliämme. Ehkäpä se näin oli parhainta nykytilanteessa. Mutta 
toivokaamme, että lainaksi ne vain tanteret annetaan ja joskus 
saadaan korkojen kanssa takaisin. Kun taistelimme oikeuden ja 
totuuden puolesta niin varmasti totuus lopuksi voittaa ja valhe ja 
vääryys saa aikanaan ansaitun palkkansa. Nyt sitten vain työhön 
ja toimintaan tarmolla käsiksi.  Luotava on jälleen voimakas Suomi 
kaikki käsikädessä toimien yksimielisesti. Varmaan olemme paljon 
oppineet kuluneen sodan aikana. Toivon kuitenkin.
   Minä muuten olen edelleen voinut hyvin. Ihme, että tervein 
nahoin selvisin tästä rytäkästä. Täytyy olla kiitollinen Jumalalle 
Hänen armollisesta avustaan ja varjeluksestaan. Ehkäpä 
tästä nyt pian sitten luulisi ainakin lomalle pääsevän, jollei 
aivan pois tykkänään rauhantoimiin kotitanterille. – Luulisi 
Sinunkin virkasi nousevan kohta naulaan. Eiköhän pian 
”perjakat” pääse taivaltamaan entisille olinsijoilleen. Entäpäs 
ihmiset korpivaellukseltaan, kyllä vainkin ilomielin palaavat 
kotikonnuilleen kellä vielä sellainen on. Sinunkin vanhempasi 
pääsevät kotiin. Varmasti Lapalie tuntuu entistä rakkaammalta. 
Oi rauha, toista olet kuin julma sota. 

Toivon Sinulle kaikkea hyvää ja aurinkoista säätä ja mieltä 
matkoillesi.
Sydämellisesti      
Vilppu      

Lähteet:  

Vilppu Vänskän haastattelu 17.12.2002 
 Lyyli Ryynäsen kokoelma. Joensuun Maakunta-arkisto
Joensuun maakunta-arkiston johtajan Jarno Linnolahden artikkeli 
”Oi rauha, toista olet kuin julma   sota!” Aitoa tunnelmaa 
maakunta-arkistosta 50 vuoden takaa. Karjalainen 14.3.1990.
                                                                                                   
                              

Maavoimien 
kehittäminen

Maavoimien organisaatiora-
kennetta tullaan muuttamaan 
merkittävästi tulevien vuosien 
aikana. Maavoimien asema 
puolustushaarana vahvistuu, 
kun siitä kehitetään meri- ja 
ilmavoimien kaltainen itsenäi-
sesti johdettu puolustushaara. 
Johtovastuu siirtyy Pääesikun-
nasta Mikkeliin perustettavaan 
Maavoimien esikuntaan, 
jossa työskentelee vuoden 
2008 alusta noin 250 henkeä. 
Maavoimien komentaja tulee 
johtamaan neljää operatiivista 
sotilaslääniä sekä Puolustus-
voimien Materiaalilaitosta, 
Utin Jääkärirykmenttiä ja 
Maasotakoulua. Painopiste 
maavoimissa siirtyy vuosien 
2008-2016 aikana operatiivista 
joukoista alueellisten jouk-
kojen kehittämiseen ja varus-
tamiseen. Alueelliset joukot 
ovat kiinteä osa valtakunnan 
puolustusjärjestelmää. Niillä 
suojataan avainkohteita ja puo-
lustetaan tärkeitä maastonkoh-
tia koko valtakunnan alueella 
sekä luodaan edellytykset 
ratkaisutaistelulle.

ZACHARIAS JUVANDER
TALONPOIKAISPÄÄLLIKKÖ JA
SOTAINVALIDI VUODELTA 1808
Ulriksdalin veteraanikodin merkinnöistä, mutta nimi 
lienee sama.

Zacharias Juvander kirjoitettiin Turun yliopistoon 
vuonna 1807, mutta hän ei ilmoittautunut muiden 
pohjoiskarjalaisten tavoin Viipurilaiseen osakuntaan. 
Hän kävi siis triviaalikoulua kuusi vuotta, jolloin 
nimikin ”hienostettiin”, ja yliopistossa korkeintaan kaksi 
lukukautta talveen 1808 asti.

Zacharias Juvonen-Juvander oli Suomen sodan aikaan 
23-24-vuotias ja kirjoitustaitoisena sopi hyvin Liperin 
talonpoikaisjoukon päällikön Lappalaisen ”adjutantiksi”. 
Pielisen talonpoikien päälliköllä Olli Tiaisella oli 
samoin ylioppilas Isak Stenius ”luutnanttina”. Juvander 
tapasi kaiketi majuri Carl Wilhelm Malmin, joka johti 
Karjalan puolustusta. Malmin viimeinen puolustusasema 
Karjalassa oli Viinirannan itälaidassa Komperonjoella 
Heposelän ja Viinijärven välissä, mutta se jäi Lohtajan 
aselepolinjan eteläpuolelle, ja Malmin oli jätettävä se.
 
Juvander seurasi majuria tämän vetäytyessä aselevon 
aikana syyskuussa 1808 Iisalmelle eversti Sandelsin 
prikaatin yhteyteen, sijoitettiin Savon jääkärirykmenttiin 
ja haavoittui tykinluodista lonkkaan Koljonvirran 
taistelussa. Ylennys aliluutnantiksi tuli Tukholmassa 
vuonna 1809. Sakari Juvosesta Zacharias Juvanderiksi 
muuttunut nuorimies oli kai ainoa pohjoiskarjalainen 
talollisenpoika, joka yleni Ruotsin vallan aikana 
upseeriksi – Olli Tiaisen rajakapteenintitteliä ei otettu 
huomioon varsinaisessa armeijassa. 

Veijo Saloheimo

 Suomen sodan 1808 muistomerkki Vornan museotien 
varrella. Maantien rakennuttivat venäläiset pikku-
vihan aikana 1741 - 1743. Tien varrella sodittiin  Suo-
men sodan yhteydessä 1808. Kuva: Raine Turunen

Kuva: Sotiemme veteraanit lehdistöaineisto

Rintamakirje liittyen 
veteraanikeräykseen 2008
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Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiirien 

YT-ampumamestaruuskilpailut 

Onttolan ampumaradalla 7.-8.6.2008. 

Kilpailut alkavat klo 10.00. Ilmoittautumiset 16.5 mennessä 
Matti Kauppinen Jussinluodontie 14 80780 Kontiolahti. 
p(k) 013-732434, 040-7263693 matti.kauppinen@pkky.fi. 

Osallistumismaksut 10 euroa,-/kilpailija/laji maksettava 16.5 
mennessä Joensuun reserviupseerit ry:n tilille: 
JOP 577 036-40014149. Joukkuekilpailussa ei osallistumis-
maksua. 
Sarjat D; H, H50, H60, H70. Joukkueeseen voi 
ilmoittaa 4 ampujaa, joista kolmen parhaan tulos otetaan 
joukkuetulokseen. Joukkueet voivat olla upseeri- aliupseeri 
tai sekajoukkueita ja niissä voi ampua D, H, H50, H60 ja 
H70 ampujia. 
Pistoolilajit: Pienoispistooli 30 + 30 ls, Pistooli Pika-
ammunta 3 x 20 ls, Isopistooli 30 + 30 ls.
Kiväärilajit:  Pienoiskivääri 60 ls, Pienoiskivääri 3 x 20 
ls, Kenttäammunta 10 + 10 ls 
Kilpailupaikalla on toimii kanttiini, josta voi ostaa ruokaa ja 
kahvia tykötarpeineen.

Tiedustelut: Matti Kauppinen p. 040-7263693 tai matti.
kauppinen@pkky.fi

Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiirien 

YT-ampumamestaruuskilpailut
Perinnepistooli, Palveluspistooli ja RA 7

Pohjois-Karjalan Prikaatin pistooliradalla (Rata 3) 24.5.2008. 
Kilpailut alkavat klo 10.00. Ilmoittautumiset 12.5 mennessä 
Matti Kauppinen Jussinluodontie 14 80780 Kontiolahti. 
p(k) 013-732434, 040-7263693 matti.kauppinen@pkky.fi. 
Osallistumismaksut 10 euroa,-/kilpailija/laji maksettava 12.5 
mennessä Joensuun reserviupseerit ry:n tilille: JOP 577 
036-40014149. Joukkuekilpailussa ei osallistumismaksua. 
Sarjat H, H50, H60, D ja D50. Joukkueeseen voi 
ilmoittaa 4 ampujaa, joista kolmen parhaan tulos otetaan 
joukkuetulokseen. Joukkueet voivat olla upseeri- aliupseeri 
tai sekajoukkueita ja niissä voi ampua H, H50, H60, D ja D50 
ampujia.

Edistääkseen sotahistorial-
lista tutkimusta on Suomen 
Marsalkka Mannerheimin pe-
rinnesäätiö perustanut joka 
toinen vuosi myönnettävän 
sotahistorian palkinnon. Palki-
tuksi voi tulla jo valmistunut 
merkittävä sotahistoriallinen 
tutkimus. Tutkimuksen edellyte-
tään täyttävän tieteelliset kritee-
rit. Säätiöllä on myös mahdol-
lisuus palkita poikkeuksellisen 
ansiokas ura sotahistoriamme 
tutkimuksessa. Toisen kerran 
sotahistorian palkinto myönne-
tään 4.6.2008. Palkintosumma 
on 5.000 euroa.
   Päätöksen palkittavasta 
työstä tekee säätiön hallitus 
erillisen valintatoimikunnan 
esityksestä. Palkinnon valinta-
toimikuntaan kuuluvat säätiön 
hallituksen varapuheenjohtaja, 
kenraalimajuri Sami Sihvo, 
(valintatoimikunnan puheenjoh-
taja), säätiön hallituksen jäsen, 

Sotatieteiden kandidaatit valmistuivat 

KILPAILUKUTSUJA

Perinnepistooli 25 m koulu. Taulu SAL:n pistooli-
koulutaulu. Ammutaan 5 koelaukausta ja 30 kilpalaukausta 
(6 x 5 laukauksen sarjaa). Ampuma-aika sarjaa kohti on 5 
minuuttia. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto 15 laukauk-
sen (3 sarjan) jälkeen. Sovelletaan SAL:n sääntöjä soveltuvin 
osin. Asetta kannatetaan vain yhdellä kädellä.

Perinnepistooli 25 m kuvio (”kaksintaistelu”). Taulu SAL:
n kuviotaulu tai tarvittaessa puolustusvoimien maalitaulu 
nro 04. Ammutaan 5 koelaukausta ja 15 kilpalaukausta (3 x 
5 ls) normaaleihin kuviokääntöihin heittolaukauksina ja 15 
laukausta (3 x 5 ls) pikasarjoina. Heittolaukaussarjoissa taulu 
on näkyvissä 3 sekuntia laukausta kohden ja pois näkyvistä 
laukausten välillä 7 sekuntia. Pikasarjoissa ampuma-aika 
on 15 sekuntia sarjaa kohden. Taulun tarkastus/paikkaus tai 
vaihto heittolaukaussarjojen jälkeen. Sovelletaan RESUL:n 
pistoolipika-ammunnan ja SAL:n sääntöjä soveltuvin osin. 
Asetta kannatetaan vain yhdellä kädellä.

Tarkemmat säännöt löytyvät ResUL:n sivuilta 
http://www.resul.fi/index.phtml?s=50

Palvelusammunta
PA 3 ja PA 4 Ase: Vähintään 9 mm pistooli. Taulu: Puo-

lustusvoimien ampumataulu n:o 04. Ote aseesta kahdella 
kädellä.

PA 3 Ammutaan viisi koelaukausta 5 minuutin aikana ja 
kaksi kymmenen laukauksen kilpasarjaa, joista parempi 
sarja otetaan huomioon. Kaikki patruunat ammutaan samasta 
lippaasta. Ampuma-aika kilpasarjoissa on 6 minuuttia. 
PA 4 Ammutaan viisi koelaukausta 5 minuutin aikana 
paikallaan oleviin tauluihin ja kaksi kymmenen laukauksen 
kilpasarjaa normaaleihin kuviokääntöihin 2 laukausta/
kääntö. Taulut näkyvissä 3 s ja piilossa 7 s. Lipastus 6 
+ 4. Lippaanvaihto 6 ls:n jälkeen. Parempi sarja otetaan 
huomioon.

Tarkemmat säännöt löytyvät ResUL:n sivuilta:
http://www.resul.fi/index.phtml?s=20

Tiedustelut: Matti Kauppinen p. 040-7263693 tai 

Olavi Lautamäki Kiteen Reserviupseerit ry:n arkistoa ollaan siirtämässä Kitee-
Seuran arkistoon. Mappeja kantavat puheenjohtaja Arvo Kinnari vasemmalla, 
puheenjohtajuuden vuoden alusta vastaanottava Raimo Liukku sekä Ahti Kopperi ja 
Olavi Lautamäki Kitee-Seurasta

Kiteen Reserviupseerien arkisto Kitee-Seuran suojiin
Kiteen Reserviupseerit ry luo-
vutti kuuden vuosikymmenen 
ajalta olevan arkistonsa Kitee-
Seuran arkistossa säilytettäväksi 
ja tulevien sukupolvien hyödyn-
nettäväksi.
Arkisto koostuu Kiteen Reser-
viupseerit ry:n puheenjohtajan 
Arvo Kinnarin mukaan pöytä-
kirjoista, toimintasuunnitelmista 
ja –kertomuksista sekä muusta  
vuodesta 1945 lähtien kertynees-
tä materiaalista.
Kinnari kertoi, että säilytettäväk-
si tarkoitettu aineisto on käsitelty 
varsin mittavasti ja tarkastettu 
huolella ennen Kitee-Seuran 

paloturvalliseen arkistoon siir-
tämistä.
-Aineistoa on peräti 18 puheen-
johtajan aikakaudelta. On ihme, 
että kaikki pöytäkirjat ja niihin 
liittyvät asiakirjat ovat vielä 
tallessa ja hyvässä kunnossa 
sanoi Kinnari.
Kitee-Seuran arkistotoimikun-
nan puheenjohtaja Ahti Koppe-
ri kiitti upseereita erittäin hyvin 
hoidetusta arkistosta. Hänen 
mukaansa arkisto on kasattu 
sotilaallisella täsmällisyydellä.
Kitee-Seuralla on käytössään 
viralliset arkistotilat Vanhassa 
pappilassa, kun Kiteen seura-

kunta luovutti seuran käyttöön 
entisen kirkkoherranviraston 
huoneiston. Viime kesänä seura 
rakensi arkistohyllyjä yli 50 met-
riä. Arkistoon on tähän mennessä 
kertynyt paitsi seuran omaa 
arkistoa myös reilun kymmenen 
yhdistyksen aineistoa. Äskettäin 
luovutti arkistoaan pappilan 
suojiin mm Kiteen Sotainvali-
dit ry.  Seura ottaa jatkossakin 
vastaan paikkakunnalla toimi-
vien yhdistysten, yhteisöjen ja 
yksityisten henkilöiden arkistoja 
säilytettäväksi.

Suomen Marsalkka Mannerheimin 
perinnesäätiön sotahistorian palkinto 2008

everstiluutnantti Pekka Kouri, 
professori Ohto Manninen ja 
dosentti, VTT Jari Leskinen. 
Toimikunnan sihteerinä toimii 
säätiön asiamies Janne Kosonen. 
   Ensimmäisen sotahistorian 
palkinnon sai vuonna 2006 FT, 
dosentti Lasse Laaksonen kir-
jastaan “Eripuraa ja arvovaltaa. 
Mannerheimin ja kenraalien 
henkilösuhteet ja johtaminen”.
   Toinen Suomen Marsalkka 
Mannerheimin perinnesää-
tiön sotahistorian palkinto 
voidaan myöntää korkeatasoi-
selle vuonna 2006 tai myö-
hemmin valmistuneelle sota-
historialliselle tutkimukselle.  
   Hakemukset tulee toimittaa 
perinnesäätiölle tammikuun 
2008 loppuun mennessä. Hake-
mukseksi käy valmis sotahistori-
allinen tutkimus / kirja liitettynä 
tekijän yhteystiedoilla. Työstä 
on toimitettava säätiölle viisi 
(5) kopiota.

 
Lisätietoja palkinnosta saa  
Säätiön nettisivuilta www.
mannerheiminperinnesaatio.fi ja 
asiamies Janne Kososelta, puh. 
(09) 4056 2051, 050 - 5810 819, 
sähköposti: asiamies@manner-
heiminperinnesaatio.fi 
Suomen Marsalkka Mannerhei-
min perinnesäätiö on vuonna 
1973 perustettu säätiö, jon-
ka tärkeimpänä tehtävänä on 
Suomen Marsalkka Manner-
heimin muiston vaaliminen. 
Lisäksi säätiö tukee taloudel-
lisesti Suomen sotia koskevan 
sotahistorian tutkimustyötä 
sekä suomalaisten upseerien 
koulutusta.
   Säätiön peruspääoman muo-
dosti aikanaan Suomen Marsalk-
ka Mannerheimin ratsastajapat-
sasvaltuuskunnan tarkoitukseen 
luovuttamat varat. Perinnesää-
tiön hallituksen puheenjohta-
jana toimii kenraaliluutnantti 
R.W.Stewen.

Maanpuolustuskorkeakoulun 
kadetit valmistuivat sotatietei-
den kandidaateiksi 31.1.2008 
Santahaminassa. Kadetit ylen-
netään luutnantin arvoon ja ni-
metään määräaikaiseen upseerin 
virkaan. 
   Kurssilta valmistui 37 sota-
tieteiden kandidaattia, jois-
ta 5 on naisia ja 32 miehiä. 
Valmistuvat ovat opiskelleet 

92. kadettikurssilla ja 75. me-
rikadettikurssilla. Valmistuvat 
kandidaatit voivat noin kolmen 
vuoden työelämävaiheen jäl-
keen palata jatkamaan opinto-
jaan sotatieteiden maisteriksi. 
Maanpuolustuskorkeakoulu on 
uudistanut koulutusohjelmiaan 
viime vuosina. Koulu on muiden 
suomalaisten yliopistojen tavoin 
ollut mukana ns. Bolognan pro-

sessissa. Syksyllä 2008 alkaviin 
sotatieteiden kandidaattien ja 
maisterien opintoihin hakeutu-
minen on käynnistynyt vuoden 
vaihteessa ja jatkuu 1.4.2008 
asti. Lisätietoja koulutuksesta 
ja hakeutumisesta saa Maan-
puolustuskorkeakoulun verkko-
sivuilta www.mpkk.fi kohdasta 
“upseerikoulutus”
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Perjantai 1.2.

Perjantai-iltana 17 hengen vahvuinen reserviläis-
joukkomme saapui Sotinpurolle, Yöttäjän leirialueel-
le. Ensimmäisenä meitä odotti varustesulkeiset. Tänä 
vuonna umpihankeen ei tarvinnutkaan omia kamppeita 
haalia, vaan ”järjestävä seura”, MPK / Puolustusvoi-
mat sponsoroi sekä varusteet että muonat. 
   Kello 20.00 iltapalaa seurasi iltapuhuttelu, 
jossa kurssin vetäjät esittelivät seuraavan päivän 
kulkua, eli mitä tuleman pitää. Puhuttelun jälkeen 
lähdimme jännittynein mielin ja into piukeana 
kohti telttoja, jotka järjestelytoimikunta oli meille 
avuliaisuudessaan valmiiksi pystyttänyt. Ilta 
teltalla meni tutustuessa oman ryhmän jäseniin ja 
leirimakkaroiden paistamiseen.  

Lauantai 2.2.

Lauantai-aamun toiminta oli räväkkää ja sotilaallista. 
Kaikki ryhmämme jäsenet taisivat olla hereillä jo 
huomattavasti ennen sovittua klo 6:n herätystä. 
Luulen, että joukossa oli myös sellaisia, jotka eivät 
nukkuneet yön aikana silmäystäkään. Jännittikö 
tulevat koitokset vai valvottiko omaan sänkyyn 
verrattuna epäergonomisempi nukkumapaikka? 
   Aamun aluksi purimme teltan, kasasimme tavarat 
ja suunnistimme ruokailukatokselle. Aamupalan 
lomassa karsimme vielä tavaroita, säädimme 
ja voitelimme suksia sekä latasimme itseämme 
henkisesti ja fyysisesti lähtökuntoon. Sää oli haastava, 
joten päivän jotokselta saattoi odottaa mitä vain. 
Taivaalta tuli lunta sakeana sateena, mutta onneksi 
ilma oli vielä pakkasen puolella
   Alkumatka meni mukavasti 1.ryhmän suunnistaessa 
edessä. Kouluttajamme Hannu Torvinen piti tahdin 
rauhallisena ja tsemppasi säätämään ja huoltamaan 
varusteitamme. Ensimmäiset kilometrit luisti 
hyvin ja matka eteni mukavasti. Lähestyessämme 
lounaspaikkaa sää lämpeni ja lumisade muuttui 
räntäsateeksi. Kynttilän vaikutus suksenpohjiin alkoi 
olla enää henkistä. Hiihto muuttui kävelyksi; jalat, 
nilkat etunenässä, olivat kovilla. Positiivista oli se, 
että ahkio liukui liukkaasti. Ennen lounastaukoa 
palauttelimme mieleen tuliylläkön tekemiseen 
liittyviä asioita (taktiikkaa, maaston vaatimuksia, 
irtautumista). 
   Lounastauolla pasta ja makkara maistuivat. 
Järjestäjien virittelemillä nuotioilla oli tungosta. 
Jokainen halusi saada alkumatkasta kastuneita 
varusteitaan kuivemmiksi. Pian oli kuitenkin aika 
pakata trangiat, nostaa rinkat pykälään ja jatkaa 
matkaa. 2. ryhmä lähti keulassa liikkeelle, emmekä 
sen koommin heihin paljon törmännetkään, muutamaa 

UMPIHANKI 
2008

Sotapäiväkirja 1-ryhmän 
taistelusta Sotinpuron 
maastossa  luonnonvoimia 
vastaan.

Vänr Tarja Kilpeläinen 
Alik Anni-Helena Martikainen

näköhavaintoa lukuun ottamatta. Ryhmämme eteni 
viimeiset 10 km tukikohtapaikalle hyvässä hengessä.             
   
Välillä naurettiin, välillä kiroiltiin

Ahkion vetovuoroja vaihdoimme alkumatkasta 
usein. Lopulta ahkio päätyi Jounin ja Antin hoteisiin.  
Matka taittui juohevasti, vaikka sää teki etenemisestä 
hetkihetkeltä haastavampaa. Välillä naurettiin, välillä 
kiroiltiin, välillä pistettiin vaseliinia nivusiin. Kuten 
jokainen taisto, niin myös tämäkin vaati omat uhrinsa. 
Keikkuvilla suksilla kävely teki tehtävänsä, joten pari 
ryhmämme jäsentä jouduttiin evakuoimaan n. 3km 
ennen tukikohtaa. Viimeiset kilometrit etenimme 
pimeässä ja illankähmässä saavuimme ehjinä perille 
tukikohta-alueelle. Evakuoidut taistelijamme olivat 
tiedustelleet jo tukikohdalle paikan ja kaivaneet teltan 
pohjan valmiiksi.
   Hieman jo hammasta purren tsemppasimme ja pistimme 
tukikohdan pystyyn. Teltan lämmetessä ja kuivuessa sekä 
trangioitten poristessa fiilis alkoi jälleen kohota. Jussi 
kunnostautui kaiken muun lisäksi myös erinomaisena 
kahvinkeittäjänä. Eväät kiersivät ringissä. Sumppia ja 
tsaikkaa riitti jokaiselle halukkaalle. Yöllä kipinässä oli 
rauhallista, sillä tuhina taisi kuulua vaihteeksi jokaisesta 
makuupussista. Ainoastaan yöllä alkanut kova tuuli 
riepotteli teltan seiniä. Itselleni jäi päivästä erittäin hyvä 
fiilis. 18 km:n ”hiihtolenkki” oli kuviteltua rankempi, 
mutta ryhmämme selvisi siitä hyvin. Jokainen osoitti 
oivaa asevelihenkeä, mistä johtuen voin olla ylpeä 
kuuluessani tällaiseen reserviläisporukkaan.  

3.2. sunnuntai

Leppoisasti sujuneiden aamutoimien ja tukikohdan 
purkamisen jälkeen jatkoimme matkaa lähestulkoon 
virkeinä. Joku yläkerrassa oli ilmeisesti ollut kuulolla, 
sillä tänään suksilla pystyi jopa hiihtämään ihan 
oikeasti. Tunnelma oli suorastaan riemuisa. Pienen 
alkumatkan jälkeen oli vuorossa ensiapukoulutus, jossa 
lavastettiin yksi ryhmän jäsenistä (yllättäen pienin, tässä 
tapauksessa) loukkaantuneeksi. ”Puuhun hiihtäneelle” 
annettiin asiantunteva ensiapu, jonka jälkeen hänet 
evakuoitiin ahkion kyydissä takaisin lähtöruutuun 
Yöttäjän leirialueelle. 
Onnistuneesti päättyneen hiihto ja evakuointitaipaleen 
jälkeen kurssi alkoikin olla loppumetreillään: vuorossa 
oli varusteiden huolto ja luovutus, sauna, ruokailu sekä 
päätöstilaisuus. 

Mukavinta ja mieleenpainuvinta tällä jotoksella oli 
oman ryhmän toiminta ja yhteishenki, sillä sen ansiosta 
lauantain suksi-kävely koettelemus oli vain pieni paha 
muutoin mainiosti onnistuneessa retkessä! Toivottavasti 
näemme ensivuonna uudestaan.

Kuvassa “loukkaantunutta”
tuodaan maastosta ahkiossa...

Väsyneet, mutta onnelliset taistelijat ...

Kaikki loppuu aikanaan. Ei ole enää pitkä matka..

Ennen taukoa mietittiin tuliylläkköön liittyviä 
asioita...

Ahkio oikuttelee...

Sää lämpeni ja muuttui räntäsateeksi...

Jokainen halusi saada kastuneita varusteitaan 
kuiviksi...
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Lauantaina 17. marraskuuta 
2007 tehtiin Ylä-Karjalan 
paikallisosaston järjestämä 
bussiretki melkein ulkomaille 
saakka – nimittäin talvisodan 
Nurmijärven – Kivivaaran 
taistelualueelle. Aiheeseen 
sopivasti vastassa olivat talviset 
olosuhteet, sillä pakkasta oli 
noin 15 astetta ja luntakin 
peräti 20-30 senttiä. 

Bussi starttasi Juuasta, josta 
kyytiin nousi porukkaa ihan 
mukavasti. Lisää tuli vielä 
matkan aikana Nurmeksesta ja 
Lieksasta. Retken tulokahvit ja 
retken alustava esittelytilaisuus 
tapahtuivat Lieksan rajavartio-
alueen komentopaikan vieressä 
sijaitsevassa Lieksan Rajakillan 
kokoamissa rajamiesten perin-
netiloissa. 
Sitten kuului käsky – Ajoneu-
voon nouse! Kierros alkoi. 
Lieksa – Nurmijärvi – Män-
tylä – Hähnijoki – Änäkäinen 
– Luoveenjoki – Hattuselkonen 
– Kivivaara – Kivipuro. Matkalla 
tehtiin monta pysähdystä ja 

Mikkelinpäivänä 30. lokakuuta 2007 paloi ruuti 
ruskassa ja osumat olivat jotakuinkin kohdallaan 
Maanpuolustuskoulutus ry:n ja Pohjois-Karjalan 
Prikaatin järjestämässä vuosittaisessa reserviläisten 
ampumatapahtumassa Kontiorannassa. Osallistujia 
kertyi alkaneesta metsästyskaudesta huolimatta kiintiö 
täyteen, mukana oli ilahduttavasti myös naisia. 
Päivän teemana olivat koulutusammunnat, joita 
valvoivat Pohjois-Karjalan Prikaatin puolesta 
kapteeni Matti Hämäläinen ja luutnantti Riku Mölsä 
rynnäkkökiväärissä sekä yliluutnantti Jukka Päivinen 
pistoolissa. Ampumapaikkojen muusta toiminnasta 
vastasivat erikoiskoulutetut piirin reserviläiset. 
Vaikka osallistujat olivat kohtuullisen kokeneita 
ampujia, oli kuitenkin harjoituksen tavoitteena 
palauttaa mieliin yleiset turvaohjeet, eri aseiden 
huolellinen käsittely ja niiden perustoiminta sekä siinä 
ohessa toivoa kullekin ampujalle mahdollisimman 
hyvät osumat. 
Ammunnat ja aseiden käsittelyharjoitukset etenivät 
kullakin paikalla sujuvasti. Yhteistyö toimi 
moitteettomasti kouluttajien ja ampujien kesken, 
myös vaaratilanteilta vältyttiin. Yhteenvetona 
voitaneen todeta, että tulostaso muodostui keskivertoa 
paremmaksi. 

Teksti ja kuvat: Väinö Mononen 

SOTAHISTORIALLINEN 
LIEKSAN RETKI

kuultiin monta mieleenpainuvaa 
tarinaa. 
   Kivipuron vartiolta mentiin 
komeasti rajamiesten saattueella 
bussilla vyöhykkeelle ja aina 
rajaviivalle saakka tutustumaan 
jylhän kuusikon ympäröimää 
maastoa, jossa suomalaiset 
rajamiehet aikoinaan kävivät 

kiihkeää ”kuurupiiloa” neu-
vostoliittolaisten rajajoukkojen 
kanssa. 
Nurmijärven - Kivivaaran alue-
han oli talvisodassa varsinai-
sesti Erillispataljoonien 12 
ja 13 työmaata, jossa miehet 
kamppailivat menestyksellisesti 
Kuhmoon hyökänneestä kenraa-

limajuri Nikolai Gusevskin 54. 
Vuoristodivisoonasta irrotettua 
rykmenttiä (JR 529) vastaan. 
   Poispäin tultaessa kuljettiin 
sama reitti ikään kuin ”viholli-
sen” vinkkelistä katsottuna. Jos-
kin, me pääsimme aina Lieksaan 
asti. Tavoite, joka talvisodassa 
jäi vihollisrykmentillä vain 
haaveeksi. 
   Kurvasimme Raappana -puis-
ton kautta Timitraan takaisin, 
missä odotti rajasotilaskoti-
sisarten valmistama ruoka ja 
päätöskahvit, jotka nautittiin 
perinnetiloissa. 
   Tämän jälkeen tutustuttiin 

tarkemmin itse perinnetiloihin. 
Sinne on koottu vuosien saatos-
sa kerrassaan upea kokoelma 
arvokasta rajasotilasperinnettä, 
joka sisältää alun toista tuhatta 
esinettä. 
   Retken historia- ja sotilasasi-
antuntijana toimi lieksalainen 
rajakapteeni evp Esko Kuitunen 
sekä matkanjohtajana juuka-
lainen Jouni Naakka apunaan 
lieksalainen Pasi Karonen. Mi-
käpäs se oli kulkijan kulkiessa 
– vapaasti vapaassa maassa. 

Teksti ja kuvat: 
Väinö Mononen 

Änäkäisen talvisodan taisteluista kertovaa esittelytaulua 
tutkittiin tarkasti.

Rajan perinnetalon kokoelmassa Timitrassa on 
edustava valikoima  rajasotilasperinnettä käsittävää 
esineistöä.

Vuoden suosituin tapahtuma:  AMPUMAPÄIVÄ KONTIORANNASSA

Kohdistus on paikallaan, mutta itse ammunta 
vaatii vielä keskittymistä.

Ilme sen kertoo. Jussi Raerinne on tyytyväinen 
osumiinsa.Pohjois-karjalan

Pohjois-Karjalan Maakuntakomppanian 
Inka Venho vetää ammunnan jälkeen henkeä.

Totinen paikka - tuloslaskenta on alkanut.

Nupposen taululla on menossa tarkka paikka. 
Kirjuri odottaa, kun Pasi Karonen suorittaa 
yhteenlaskutehtävää teknistä apuvälinettä 
hyväksikäyttäen.
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Osallistu kursseille 
tarkemmat kuvaukset ja 
ilmoittautuminen:
www.mpkry.fi

Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus:

Kohteen suojaus, ajoneuvon tarkastuspisteen perustaminen ja kenttäkelpoisuustestit
 (LKT, Cooper) 19.-20.4. ja 24.-25.5., Kontioranta
- Kohderyhmä: Maakuntajoukot ja max 20 muuta alle 55-vuotiasta 
   reserviläistä (maaliosasto)
- Tavoite:  Maakuntajoukot: suorituskyvyn parantaminen
   Muut reserviläiset: kohteen tiedustelun harjoittelu
   Kaikki: kenttäkelpoisuustestien suoritus
- Lisätietoja:  Ahti Korhonen, 040-565 5578, Jarkko Riikonen 050-550 6711,
   Antti Eteläpää 050-525 5585

Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus:

Pimeätaistelu ja kenttäkelpoisuusmarssi hiihtäen 14.-15.3., Kontioranta
- Kohderyhmä:  Alle 55 -vuotiaat reserviläiset
- Tavoite:  RK-ammunta pimeällä, kenttäkelpoisuusmarssi hiihtäen
- Lisätietoja:  Ahti Korhonen, 040-565 5578
   Juha Rytkönen 050-428 5102

Perinnekiväärikurssi 1.4.-30.9., Rääkkylä, Joensuu, Kontioranta
- Kohderyhmä:  Reserviläiset, 
- Tavoite:  Patruunoiden lataamisen ja ammunnan harjoittelu.
- HUOM:  Kurssilaisella tulee olla oma kiv m 39 tai rinnakkais-
   luvallinen toisen henkilön vastaavanlainen kivääri.
   Kurssin sisältää patruunoiden lataamisen harjoittelua,
   ammuntoja 150-300 m Rääkkylässä ja Kontiorannassa, 
   reserviläisten SM-kilpailut (erikseen nimetyt)
- Lisätietoja:  Olavi Ehrukainen 0400-308 012

Sissiampumakurssi ja huoltokurssi 4.-6.4., Hiienvaaran ampuma-alue, Ilomantsi
- Kohderyhmä:  Sissiampumakurssi: alle 45 -vuotiaat reserviläiset, 
   koulutushaaravaatimus: sissi, kivääri, sotilaspoliisi, 
   tiedustelu, raja-, erikois- tai laskuvarjojääkäri.
   Huoltokurssi: alle 55-vuotiaat  huoltotehtävistä   
   kiinnostuneet kansalaiset.
- Tavoite:  Sissiampumakurssi: Ammunnan harjoittelu rynnäkkökiväärillä 
   sissitoiminnan mukaisissa tilanteissa ja lisäksi kvkrh:n,
    itkk:n ja PKM:n käsittely.
   Huoltokurssi: Muonittamisen harjoittelu kenttäoloissa, 
   huollon yleisjärjestelyihin tutustuminen komppanian tai 
   patterin näkökulmasta.
- Lisätietoja:  Pasi Karonen (molemmat kurssit), pasi.karonen@oyk.fi
   Paavo Puumalainen, 040-579 2974 (sissiampumakurssi)
   Matti Komulainen, matti.komulainen@pkky.fi

MaaNPuOlustuskOulutusYHDistYkseN kurssit 1.3.-15.6.2008

Polkupyöräjotos PYYMÄEN PYRÄYS 17.-18.5., Kontiolahti-Eno
- Kohderyhmä:  alle 55 -vuotiaat reserviläiset
- Tavoite:  Reserviläisen perustaitojen harjoittelu (suunnistus,   
   ammunta, muut tehtävät)
- Lisätietoja:  Jorma Kinnunen, 040-584 3706

Juuan reserviläisjotos 24.-25.5. Juuka
- Kohderyhmä:  Reserviläiset (reserviläissarja), muut 12 vuotta täyttäneet  
   kansalaiset (retkisarja)
- Tavoite:  Reserviläis- ja maastotaitojen harjoittelu 
- Lisätietoja:  Hannu Martikainen, 0400-991 963

Siviilikoulutus:

Arki turvalliseksi, katuturvallisuus 15.-16.3., Kontioranta
- Kohderyhmä:  Kaikille avoin
- Tavoite:  Kerrata ja harjoitella taitoja itsepuolustustilanteissa sekä  
   ensiavussa.
- Lisätietoja:  Timo Tolvanen, 050- 521 5363

VIRVE-koulutus 29.3., Kontioranta
- Kohderyhmä:  Maakuntajoukot ja MPK:n vapaaehtoistoimijat
- Tavoite:  VIRVE:n kaluston ja verkon käytön harjoittelu
- Lisätietoja:  Timo Tolvanen, 050- 521 5363
   Inka Venho, 050- 534 8049

Maastotaidot 10.-11.5., Ilomantsi, Hiienvaara
- Kohderyhmä:  Naiset ja tytöt (tai isä ja tytär), väh 13 v
- Tavoite:  Maasto- ja maastoturvallisuustaitojen harjoittelu
- Lisätietoja:  Aarne Mikkonen

Kurssitietoa lisäksi: 

- MPK:n verkkosivuilta www.mpky.fi
- piiritoimistosta ahti.korhonen@mpky.fi tai 040-565 5578

Piiritoimiston osoite 30.3. saakka: 
Asemantie 56, 80770 Kontiolahti as 
(tapaamiset PKARPR:n tiloissa, joten niistä sovittava etukäteen) ja 
31.3. alkaen: 
Jääkäritie, PL 5, 80791 Kontioranta (PKARPR:n esikunnan alakerta), tapaami-
sista sovittava etukäteen, vieraat noudetaan puomilta.

reserVilÄisteN sM-Pilkki
15.3.2008 kesÄlaHDella

Kilpailukeskus on Karjalan Kievari, 6-tien varressa.

Kilpailukeskus avataan klo 07.30. Kilpailuaika on klo 10.00 
-14.00, alussa ja lopussa on puolen tunnin siirtymäajat. 
Kilpailun avajais-, selostustilaisuus alkaa klo 09.00.

Sarjat: Miehet ja miesveteraanit 
 (s. 1953 ja sitä ennen)
 Naiset ja naisveteraanit (s.1953 ja sitä ennen)

Joukkuekilpailu: 3 henkilöä, 
erikseen miehet ja naiset.
Joukkueen jäsenten tulee kuulua samaan 
yhdistykseen.

Kirjalliset ilmoittautumiset 10.3.2008 mennessä osoitteella:
Marko Haverinen, Juhanantie 4, 59800 Kesälahti tai 
sähköpostilla marko.haverinen1@elisanet.fi
Ilmoittautumisessa mainittava: kilpailijan nimi, sarja ja mitä 
yhdistystä kilpailija edustaa.
Veteraanien osalta merkitään myös syntymävuosi. Joukkueet 
on myös ilmoitettava ennakkoon kirjallisesti.
Tiedustelut: p. 0500- 883 832 tai 0500- 576 434
Osallistumismaksu: 10 euroa/henkilö ja 10 euroa/joukkue.
Maksut 10.3.2008 mennessä Kesälahti OP 513903-423020 
Kesälahden Reserviläiset.
Jälki-ilmoittautuminen 10 euroa/henkilö, kilpailupaikalla klo 
08.30 mennessä.
Joukkueen kokoonpanoon voi tehdä, pakottavasta syystä, 
muutoksia klo 08.00 mennessä.
Osallistumisoikeus kaikilla reserviläisjärjestöjen jäsenillä ja 
kannatusjäsenillä.
Majoitusvaraukset: Karjalan Kievari puh. (013) 371 421 tai 
sähköpostilla kievari@karjalankievari.inet.fi 

Tervetuloa pilkkimään Puruvedelle Kesälahdelle
Kesälahden Reserviläiset ry

keVÄtkOkOus-
kutsu

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry
Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri ry

Maanpuolustusnaisten Liiton Pohjois-
Karjalan Piiri ry

Piirien yhteinen kevätkokoustapahtuma 
pidetään Onttolassa torstaina 13. 

maaliskuuta 2008 
kello 18.00 alkaen.

Kahvitarjoilu kokousvieraille rajasotilaskodissa 
kello 17.00 alkaen

Palkitsemiset ja kevätkokousesitelmä auditoriossa 
kello 18.00

Kevätkokoukset piireittäin

Kevätkokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät 
kokousasiat.

Huom! Maanpuolustusnaisten arpajaiset ennen 
kokouksia.

      Tervetuloa ! PIIRIHALLITUKSET

Joulun vietto 
Pohjois-Karjalan 
Prikaatissa

Pohjois-Karjalan Prikaatissa 
joulua vietettiin perinteisin 
menoin. Palveluksessa olevat 
varusmiehet osallistuivat 
jouluaterialle, halukkuutensa 
mukaisesti joulusaunaan sekä 
jouluaamuna joulukirkkoon. 
Palveluspaikoilla sekä 
varuskuntasairaalassa joulua 
viettävät saivat päivän aikana 
vieraakseen sotilaskotisisaria, 
sotilaspastorin sekä prikaatin 
johtoa. 
Pohjois-Karjalan Prikaatilla 
on vaalittavanaan kunniakkaat 
pohjoiskarjalaiset perinteet, 
jotka ulottuvat yli 400 vuoden 
taakse. Prikaati vaalii vuonna 
1634 perustetun Wiipurin 
Rykmentin sekä jääkäreiden 
ja pohjoiskarjalaisten 
vapaaehtoisjoukkojen 
maanpuolustusperinteitä.
Joukkokoulutuskaudella 
Karjalan Jääkäripataljoona 
kouluttaa tehtävänsä 
mukaisesti sodan ajan 
jääkärikomppanian, 
kranaatinheitinkomppanian 
sekä muita pienemmässä 
kokoonpanossa olevia 
joukkoja.
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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
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

KARJALAN POJAT
ILMESTYMISAIKATAULU 2008

Lehti   Aineisto  Painoon    Ilmestyy

2/2008      16.05.    09.06.    11.06.
3/2008      05.09.    29.09.           01.10.
4/2008      21.11.    09.12.           12.12.

Aineiston jättö päätoimittajalle
viimeistään 16.5.2008

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

Sähköposti: raine.turunen@kolumbus.fi

Karjalan Pojat
Seuraava lehti 

11.06.2008

Toimintakalenteri

TERVETULOA 
TAISTELUJEN TIELLE!

Kunnioitettavat sotiemme veteraanit, 
hyvät maanpuolustusystävät ja yhteistyökumppanit!  
 
Tullessani miehen ikään 30.3.2008 kutsun Sinut ystävinesi viet-
tämään kanssani ikimuistoista 50-vuotisviikonloppua lapsuuteni 
tantereille Puu-Juukaan 29.-30.3.2008.

Lauantaina 29.3. lähes 100-vuotiaassa Työväentalossa (Vanhatie 
1) alkaen klo 13.00 synttärikahvit ja sitten jännätään Tiikeri-
Turnausta! Klo 14.00 alkavat nyrkkeilykilpailut ovat ensimmäiset 
paikkakunnallamme kautta aikojen! Kannatusmaksu 5 euroa (ei 
veteraaneilta ja alle 18-vuotiailta) sisältää nyrkkeilylehden ja 
kahvit. 

Sunnuntaina 30.3. (kesäaika alkaa!) kotonani (Vanhatie 21) 
alkaen klo 13.00 on muutakin tarjottavaa. Tutustutaan samalla 
Veljesmuseoon, jonka avajaiset klo 14.00. Perinnehuoneeni 
kokoelmat käsittävät sotahistoriaa ja reserviläistoimintaa 1800-
luvulta nykypäivään. Yllätysvieraita ja yllätysohjelmaa.

Kukkien ja adressien sijasta toivon tukeanne nuorille ja vanhoille 
taistelijoille: Juuan Urheilijat ry:n tili OP-Juuka 508609-
5235230 tunnuksella Kehä ja Juuan Sotaveteraanit ry:n tili 
OP-Juuka 508609-5163572 tunnuksella Korsu.
        
Taistelu jatkuu! Sydämellisesti tervetuloa!     
Jarmo Antero Tolvanen - Taistelija M/58

Musiikkinäytelmä 
SUMA kesällä 2008 
Möhkössä 
 
Ilomantsin Möhkössä esitetään 
kesällä 2008 musiikkinäytelmä 
SUMA, joka jatkaa Möhköön 
sijoittuvien näytelmien sarjaa. 
Esitys sijoittuu vuoteen 
1952, aikaan jolloin Suomen 
jälleenrakentaminen oli 
kiihkeimmillään, viimeisiä 
sotakorvauksia maksettiin 
ja sodan arvet sykkivät vielä 
tuoreina. 
Musiikkinäytelmän laulut on 
säveltänyt ja sovittanut Sari 
Kaasinen ja yhtä miespääosista 
esittää Kai Hyttinen, esityksen 
ohjaa Lauri Jänis.
”Suma” on Möhkö -trilogian 
kolmas osa. Ensimmäinen 
osa ”Taottu Sydän” esitettiin 
kesinä 2004-2005 ja toinen 
osa ”Seitsemän miehen sota” 
esitettiin kesinä 2006-2007.
Kantaesitys on 4.7.2008 
Möhkössä ja esityksiä on 
heinäkuun 2008 aikana 17 
kappaletta.

SUOMEN 
RESERVIUPSEERILIITTO 

RY 
Toiminnanjohtaja 

Janne Kosonen, Döbelninkatu 
2, 00260 HELSINKI 
Puh. (09) 4056 2051, 
Gsm. 050 581 0819 

sp. janne.kosonen@rul.fi 

RESERVILÄISLIITTO – 
RESERVIN 

ALIUPSEEREIDEN 
LIITTO RY 

Toiminnanjohtaja 
Olli Nyberg, Döbelninkatu 2, 

00260 HELSINKI 
Puh. (09) 4056 2041, 
Gsm. 0400 640 755 

sp. olli.nyberg@
reservilaisliitto.fi

 
RESERVILÄIS-

URHEILULIITTO RY 
Toiminnanjohtaja 
Risto Tarkiainen, 

Döbelninkatu 2, 00260 
HELSINKI 

Puh. (09) 4056 2060, 
Gsm. 050 541 2007 

sp. risto.tarkiainen@resul.fi ja        
info@resul.fi

Kääriäisestä 
neuvottelukunnan 
puheenjohtaja
Varapuhemies Seppo Kääriäinen 
on nimetty vapaaehtoisen maan-
puolustuksen neuvottelukunnan 
puheenjohtajaksi. Valtioneu-
vosto asetti yleisistunnossa 
13.12.2007 vapaaehtoisen maan-
puolustuksen neuvottelukunnan 
kuluvaksi eduskuntakaudeksi. 
Neuvottelukunnan asema pe-
rustuu lakiin vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta, joka astuu 
voimaan ensi vuoden alusta. 
Sen tehtävänä on mm. ohjata ja 
vahvistaa vapaaehtoista maan-
puolustusta Suomessa.

Unto Miettisellä takana 
20 vuotta Juuan reserviläisten sihteerinä

Reservin ylikersantti Unto 
Miettisellä on takana pitkä 
ura Juuan Reservinaliupseerit 
ry:n - Juuan Reserviläiset ry:n 
sihteerinä. Sihteerin moninaisia 
tehtäviä hän hoitanut yhtäjak-
soisesti 20 vuotta. Miettinen 
on toiminut useita vuosia myös 
piirihallituksen jäsenenä.
Reserviläistyöstä Unto Mietti-
nen on palkittu muun muassa 
reserviläisliiton ja reserviläis-
piirin kultaisella ansiomitalilla, 
sekä piirin standaarilla.
Juuan Reserviläiset ry:n syysko-
kouksessa kaavailtiin sihteerin 
osalta ”sukupolven vaihdosta” 
, mutta toistaiseksi se ei vielä 
onnistunut. Miettinen suostui 
vielä yhteen lisävuoteen, mutta 
jättäytyi pois yhdistyksen halli-
tuksen jäsenyydestä. 
Jouni Kallisen johtamassa syys-
kokouksessa yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi valittiin edelleen 
Pertti Halonen. I varapuheenjoh-
tajaksi tuli Hannu Martikainen 

ja II varapuheenjohtajaksi Tenho 
Rautiainen.
Erovuoroiset hallituksen jäsenet 
Kalevi Martikainen, Risto Ran-
tametsä, Kari Reijonen ja Jarmo 
Tolvanen valittiin uudelleen. 
Uutena hallitukseen tuli Tenho 
Rautiainen.
Hyväksytty talousarvio päättyy 
summaan 5 800 euroa. Jäsen-
maksun suuruudeksi hyväksyt-
tiin 28 euroa.
Syyskokouksen osanottajat suh-
tautuivat kielteisesti Nurmeksen 
Reserviupseerit ry:n aloittee-
seen Pielisen alueen reserviläis-
järjestöjen yhteisestä talous- ja 
toimintasuunnitelmasta.
Reserviläisyhdistyksen jäsen-
määrä on noin 150. Yhdistyk-
sellä on kunniapuheenjohtaja , 
sekä 12 kunniajäsentä, joista 9 
veteraanijäsentä.

Kuva ja teksti:
Matti Puoskari

Reservin ylikersantti Unto Miettinen.

HUHTIKUU 2008
1.4. Kokelaskriso ja ryhmänjohtajainfo  Kontioranta 
27.-28.4. Naisten koulutuspäivä Keuruu
 Kenttäkelpoisuustestit                                Pohjois-Karjala 

TOUKOKUU 2008 
  6.5. RU- ja RES-piirihallituksien 3. kokous  Nurmes 
10.5. Perinneasekilpailut/ResUL Mikkeli 
13.5. YT -toimikunnan 2. kokous Korsu
16.5. Karjalan pojat 2/2008 aineistopäivä, Päätoimittaja 
 Ilmoitushankinta: Polvijärvi, Outokumpu, 
 Rääkkylä, Liperi, Pyhäselkä  
17.-18.5. Reserviläisjotos Kontiolahti
24.-25.5. Kenttäkelpoisuustestit Juuka

KESÄKUU 2008
  2.6. RU -liiton ansiomitalien jako  Joensuu 
 Piirien ampumamestaruuskilpailut
  6.6. Puolustusvoimain lippujuhlapäivä
11.6.        Karjalan pojat 2/2007 ilmestyy
19.6.  Aliupseerikoulu päättyy Onttola, 

             Kontioranta



Isommat
OP-
bonukset.

Laske omat OP-bonuksesi osoitteessa op.fi /bonus.

20 27.2.2008Osoitteessa: www.pkreservi.fi  pääset
tutustumaan osaan alla olevista yrityksistä

Karjalaisen 
Kulttuurin 
Edistämissäätiö

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

Liperi 013 652 610
Keskustie 3

Polvijärvi 013 631 610
Polvijärventie 14   2 krs

Asianajaja, varatuomari
AKI PIETARINEN

Varatuomari
YRJÖ KAHELIN

Joensuu 013 748 808
Siltakatu 14 B   3 krs

Outokumpu 013 555 611
Koulukatu 2   2 krs

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

K K K K

8-21 KAUPPAKATU

CITYMARKET
www.citymarket.fi 

8 -18

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

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

Kalevankatu 8, 80100 Joensuu

P o h j o i s - K a r j a l a n  m o n i p u o l i s i n 
k a l u s t e t a l o  j o  v u o d e s t a  1 9 1 7

JUUKA  NURMES

RAUTAVAARA VALTIMO

REMONTTI-TIMPPA
RAKENTAMISEN JA SISUSTAMISEN

ERIKOISLIIKKEET PALVELEVAT
VÄRISILMÄ OUTOKUMMUSSA            RAUTANET POLVIJÄRVELLÄ

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

Yhdystie 2,
83700 POLVIJÄRVI
Puh. (013) 632 211




