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Viereisessä kuvassa oikealla 
on Tolvasen mukaan museon ar-
vokkain asu: Suomen Sotaväen 
1881-1902 Kuopion 5. Tarkka-
ampujapataljoonan Juuan 19. 
Reservikomppanian vääpelin 
vv. 1892-1902 Juho Säämäsen 
asetakki. Isoisänsä asepuvun 
on lahjoittanut pitäjänneuvos 
Jussi Säämänen Nurmeksen 
Ylikylästä. 

Vakinaisen väen mustan ase-
puvun siniset epoletit ovat 5. 
pataljoonan tunnukset keltaisin 
reunuksin. Verkaisessa olkala-
pussa on vääpelin arvomerkkinä 
leveä kaluuna poikkipuolin. 
Vasemmassa hihassa palvelus-
vuosia kuvaavat kullanväriset 
nauhat.

Jefreitterinä ollessaan 1881 
Säämänen ampui “oivallisen 
ampujan merkin”. Juho Säämä-
nen palkittiin 1894 10 vuoden 
nuhteettomasta palveluksesta 
Pyhän Annan ritarikunnan 
nauhassa kannettavalla hopei-

Päätoimittajan palsta

Vuodet 1808 ja 1809 kuuluvat Suomen valtiollisiin merkki-
vuosiin. 

   Noina vuosina 200 vuotta sitten, käytiin Suomen sota, jonka 
seurauksena maamme alistettiin Venäjän vallan alle: syntyi 
autonominen Suomi. 

   Tapahtuminen kansainvälisenä taustana olivat Napoleonin 
käymät sodat ja niihin liittyvät sopimukset Ranskan ja Venäjän 
välillä (Tilsitin sopimus 1807 ja Erfurtin sopimus 1808). 
   Suomen sota kosketti myös omaa maakuntaamme. 
Täällä käytiin Olli Tiaisen johdolla juonikkaita taisteluja. 
Näistä Tiaisen johtamista ja talonpoikien voimin käymistä 
taisteluista ei kuitenkaan ole mainintaa Vänrikki Stoolin 
kertomuksissa. 
   Tätä historian aukkoa korjaa tänä kesänä heinäkuussa 
(21.-23.7.) kirjailija Heikki Turusen kirjoittama ja Lieksan 
Harrastajateatterin esittämä näytelmä. Tämä Pohjois-
Karjalassa käytyä  Suomen sotaa kosketteleva näytelmä 
esitetään Lieksan Vuonislahdessa. 
Mikä taas johti Suomen sotaan ja mitä siitä seurasi, on 
laajasti lehtemme lokakuun teemanumerossa.
   Käyty Suomen sota osoitti todeksi senkin, että maamme 
joutuessa suurvaltojen välisen sotapelin kohteeksi, apua pitää 
olla saatavissa. 1808 sitä olisi pitänyt saada Ruotsista, mutta 
vaikean jäätilanteen vuoksi sitä ei saatu. Suomi jäi yksin. 
Ehkäpä historiasta voisi tänäkin päivänä olla jotain opiksi 
otettavaa. Päätös siitä on kansan käsissä.
   Tässä numerossamme kerromme talven aikana käydyistä 
urheilullisista saavutuksista, maanpuolustuskursseista, 
juhlista, ylennyksistä.
Pohjois-Karjalan Reserviläiset ovat perinteisesti olleet 
vahvoja partiohiihdossa. Tänä vuonna kilpailu käytiin 
Onttolan raskailla latu-urilla. Reserviläisjoukkue I onnistui 
erinomaisesta nytkin. Voitto tuli! 
   Oltermanni-viesti käytiin Valkeala-Kouvolan alueella. 
Viime vuoden voitto ei saanut jatkoa, mutta osallistujien 
mukaan monien vaikeuksien jälkeen kolmas sijakin maistui 
voitolta.
   Joensuun Reserviupseerien 75-vuotisjuhla ja Pohjois-
Karjalan Prikaatin Killan 50-vuotisjuhla saivat arvovaltaisia 
vieraita. Kenraalimajuri Seppo Tanskanen puhui molemmissa 
juhlissa. Toimituksen tekemät puheiden referaatit juhlista 
kertovilla sivuilla.
   Maakuntajoukkueen harjoitus Kontiorannassa sekä 
Sissiampumaleiri Ilomantsissa antoivat osallistujilleen 
sotilaallisia valmiuksia. Sissiampumaleirin toteutuksessa 
todettiin erinomaisesti suoritetun ja hyvissä ajoin tehdyn 
ennakkovalmistelun auttaneen  kurssin onnistuneen läpi 
viennin. 
   Reserviläispiirien jäseniä on myös palkittu ja ylennetty.
Toimituksen puolesta lämpimät onnittelut 
kaikille palkituille ja ylennetyille!

Raine Turunen 

SUOMEN 
SOTA
1808 – 1809

KOTIMUSEO JUUASSA
HARVINAISUUKSIA KERÄYSESINEISSÄ

Juukalainen Jarmo Tolva-
nen on  kerännyt 30 vuoden 
ajan kotimuseoonsa Suomen 
sotiin liittyvää aineistoa: 
dokumentteja, valokuvia, 
merkkejä, tunnuksia, aseita, 
varusteita, muistoesineitä. 

Tolvanen kertoi aloittaneensa 
perinnekeräyksen saatunaan 
mummoltaan jäämistöä, joka 
käsitti hänen poikansa, aliker-
santti Andrei (Antti) Murron 
sodassa saamat kunniamerkit 
kunniakirjoineen sekä valoku-
via, kirjeitä ja puhdetöitä. Antti 
Murto kaatui Ilomantsissa 

5.8.1944. 
- Olen hankkinut esineistöä 
keräilijöiltä, huutokaupoista 
ja yksityisiltä henkilöiltä, 
Jarmo Tolvanen kertoi. Olen 
myös saanut joitakin esineitä 
lahjoituksina. Kesti yli vuo-
den laittaa keräysmateriaali 
esille tänne perinnehuonee-
seen. Perustamani museo on 
saatu esittelykuntoon aivan 
äskettäin. Se käsittää Aseveli-
museon eli sotiemme perinne-
huoneen, reserviläismuseon eli 
reserviläistoimiston ja vanhan 
sotaväen reservikomppanian 
saunarakennuksen.

Jarmo Tolvasen mukaan mu-
seon esineistöä ei lainata eikä 
vuokrata. Hän voi kuitenkin 
myydä tai vaihtaa niitä muiden 
keräilijöiden kesken. 
   Museo ottaa esineitä 
lahjoituksina vastaan edelleen, 
mutta tilan ahtauden vuoksi 
harkitusti. Museoesineistöön 
pääsee  tutustumaan 
etukäteen sovittaessa 
ja ilman pääsymaksua. 
Halukkaat voivat tosin 
jättää museossa esillä 
olevaan tykinhylsyyn pienen 
tuen ylläpitokustannusten 
kattamiseen.

sella mitalilla. Mitalissa teksti: 
Uutteruudesta. Asepuvussa 
oleva mitali on vastaavanlainen. 
Asepuvun vyö eli “suolivyö” 
on vastaava kuin Säämäsellä 
ollut. Housut ja saappaat ovat 
myöhemmältä ajalta. Venäläinen 
upseerimiekka.

Suomen Marsalkka, Presi-
dentti, Vapaaherra Carl Gustav 
Emil Mannerheimille kuulunut 
ratsupiiska kuuluu museon 
harvinaisuuksiin. Hopeahelassa 
on leima 1942 ja Marskin mo-
nogrammi.

 
Viereisessä kuvassa jääkäri-
upseerin asu. 

 Asetakin kauluksessa kaptee-
nin ruusukkeet. Asu on kuulunut 
Vapaussodan lääkintämiehelle ja 
talvisodan sekä jatkosodan JR 8 
veteraanille Julius Wiljaselle. 

Asetakkia esittelemässä kau-
pallinen neuvos Kari J. Talvitie 
Helsingistä.

Jarmo ja Mannerheimin rat-
supiiska.  Jarmo Tolvanen esit-
teli kotimuseotaan vierailleen 
50-vuotispäivänään. 
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Suomi sai viimein ensimmäiset uudet NH-90 
helikopterit käyttöön kuluneen kevään aikana. 
Yhdessä Ruotsin ja Norjan kanssa jätettiin tilaus 
kahdestakymmenestä kuljetushelikopterista vuonna 
2001. Yhteensä 14 maata on tilannut lähes 500 ky-
seistä kopteria – tähän mennessä niitä on kuitenkin 
pystytty toimittamaan vasta muutamia kappaleita 
Saksalle ja Ruotsille. Toimitukset ovat myöhästel-
leet, koska tilaajamaat ovat halunneet koptereihin 
omiin tarkoituksiinsa sopivia muutoksia. Pohjois-
maat halusivat mm. yhteistä koulutusta ja saavut-
taa sitä kautta säästöjä. Säästöt ovat vain tainneet 
huveta toimitusten pitkittyessä, vaikka myöhästy-
misestä saatiinkin korvauksia. Helikopterihankintaa 
perusteltiin aikanaan maavoimien liikkuvuuden 
nopeuttamisella. Siihen tarkoitukseen kopteri onkin 
paras ja nopein väline, mutta mihin riittää 20 kop-
terin kuljetuskapasiteetti? Eduskunta kävi kiivasta 
keskustelua kopterihankinnan yhteydessä samassa 
paketissa hankittavista taisteluhelikoptereista. Alan 
asiantuntijoiden mukaan kuljetuskopterit ilman 
taistelukoptereiden antamaa suojaa ovat Suomen 
puolustuksen kannalta kyseenalainen hankinta. 
Onko tämäkin hankinta tuota MTV3:n uutisessa 
mainittua kallista ja haavoittuvaa teknologiaa, joka 
osaltaan vie Puolustusvoimien niukkoja resursseja? 
Puolustusvoimien komentaja amiraali Kaskeala 
on useassa yhteydessä korostanut, että huolimatta 

reservin määrän supistumisesta koko maata ollaan 
edelleen valmiit puolustamaan. Valmiutta varmasti 
löytyy, mutta löytyykö varustusta?

Suorittaessani varusmiespalvelusta 1980-luvun 
lopulla oli itsestään selvää, että intin vermeet ja va-
rusteet ovat kotimaista tekoa. Jos nyt moista asiaa 
tuli edes pohdittua. Sitten alkoi kuulua nuorempi-
en juttuja, että intin näkkileipä tulee Ruotsista ja 
muuta materiaalia Virosta. Uudet m05 maastoasut 
tulevat belgialaiselta Seyntexiltä, joka teettää asuja 
mm. Bangladeshissa. Reserviläisen rynnäkkökivää-
ri on vaihtunut kiinalaiseen. Tämä on ajan henki. 
Toivottavasti emme koskaan joudu tilanteeseen, 
jossa kotimaista osaamista näillä aloilla joudutaan 
nostamaan nopeasti ja tyhjästä.

Toivotan reserviupseeripiirin puolesta onnea kai-
kille 4.6. ylennetyille ja palkituille! Toimintanne 
kertausharjoituksissa ja työnne reserviläisasioiden 
eteenpäin viemisessä on huomioitu!

Armeija teknistyy – kuinka käy reservin?
”Sotavarustus syö koulutuksen rahaa. Teknisten 
asejärjestelmien nopea hinnannousu saattaa stra-
tegian tutkijoiden mukaan johtaa Suomessa joko 
uskottavan puolustuskyvyn heikkenemiseen tai 
mahdollisesti sotilaalliseen liittoutumiseen. Sota-
varustuksen hinta kasvaa vuodessa jopa kymme-
nen prosenttia. Samalla toimintamenot vähenevät 
jyrkästi. Ilman korjaavia toimia toimintamenojen 
osuus supistuu 12 vuodessa nollaan.” Tämä MTV3:
n lyhyt uutinen kesäkuun alussa panee reserviläisen 
miettimään, mihin suuntaan Suomen puolustusta 
ja varautumista kriisiaikoihin ollaan viemässä. Vai 
ollaanko viemässä? Onko tilanne jo se, että aje-
lehdimme virran mukana jonnekin. Nyt olisi hyvä 
hetki eduskunnan linjata tilanne ja tehdä asialle 
jotain, kun päätöksenteko on omissa käsissämme. 
Vai onko tilanne se, että Suomea ollaan viemässä 
kohti ammattiarmeijaa ja sotilaallista liittoutumista. 
Asiasta olisi syytä käynnistää julkinen keskustelu 
niiden tahojen joille se kuuluu. Eduskuntamme 
on vain ollut niin kovin kiireinen koko kuluneen 
alkuvuoden kaikkinaisten sekaannusten ja media-
kohujen takia, että varsinainen eduskunnan lainsää-
däntötyö ja toiminta julkisen keskustelun fooru-
mina on jäänyt taka-alalle. Mediallakin on tässä 
oma roolinsa. Otsikoissa on pidetty epäolennaisia 
asioita, koska ne myyvät ja kiinnostavat kansan 
syviä rivejä.

Arto Juntunen
Pohjois-Karjalan  

reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja

Aimo Issakainen
Pohjois-Karjalan 

reserviläispiirin
puheenjohtaja

   Miksi toimijoita ei löydy tapahtumiin, jotka 
”työllistävät” vain muutaman kerran vuodessa?
Ainakin omassa yhdistyksessäni on erittäin vaikeaa 
saada jäseniä kantamaan lippuja ja henkilöitä 
seppelepartioihin, pois lukien joulun kunniavartiot. 
Joensuussakin on yli 150 jäsentä ja vain kourallinen 
osallistuu uskollisesti tehtävien hoitamiseen. 
Ei todellakaan ole iso vaiva osallistua näihin 
pieniin, mutta tärkeisiin tehtäviin, kunnioittamaan 
naisia ja miehiä, jotka takasivat nykypolville 
mahdollisuuden kouluttautua ja työskennellä 
vapaassa maassa. Toivonkin
piirimme koko jäsenistöltä aktiivisuutta näissä 
asioissa.
   Liittomme kevätkokouksessa Kuusamossa nousi 
esille syksyllä valittavan uuden puheenjohtajan 
henkilöllisyys. Valitaanko puheenjohtaja liiton 
sisältä, vai ulkopuolelta politiikan tai liike-elämän 
vaikuttaja? Itse olen sitä mieltä, että asiasta pitää 
keskustella avoimesti ja useita vaihtoehtoja 
pohtien. Mielestäni RUL:n puheenjohtajan 

valintamenetelmä oli hyvä. Oli useita vaihtoehtoja. 
Käytiin avoin ”kilpailu” tehtävästä. Liittomme 
sisälläkin on hyviä vaihtoehtoja. Miettikääpä 
asiaa ja ottakaa yhdistyksissä kantaa, viimeistään 
syyskokouksessa Hämeenlinnassa. 
   Kevät meni vauhdilla ja kesäaika on koittanut. Se 
tarkoittaa sitä, että kesäiset tapahtumat ovat edessä:  
on melontaa, golfia yms. Osallistukaa aktiivisesti 
tapahtumiin. Järjestäjät ovat sitä enemmän 
mielissään, mitä enemmän osallistujia on. Samalla 
vaivalla kun pyöritetään isompikin tapahtuma.

Aktiivista ja rentouttavaa kesää ja 
parhaimmat onnittelu 4.6. 
palkituille ja reservissä 
ylennetyille!

Reserviläissiskot ja -veljet!
Kiinnitin taannoin erikoisesti huomiota 
Karjalaisen tekstiviestipalstalla olevaan 
kommenttiin, jossa kysyttiin miksi veteraanit 
eivät ole kuuteenkymmeneen vuoteen hankkineet 
omaisuutta, koska pitää suorittaa edelleen 
keräyksiä. Miksiköhän? Isoisämme, isämme, 
isoäitimme ja äitimme joutuivat uurastamaan 
kovasti raivatessaan metsistä ja soista peltoja, 
rakentaen uutta elämää, kasvattaen ja kouluttaen 
myös lapsikatraansa. Ei silloin eläkkeitä kertynyt. 
Siksi keräys. Todella monilla veteraaneilla ja 
heidän vaimoillaan ovat todella pienet eläkkeet. 
Yhteiskuntamme ei ole vuosikymmenten aikana 
hoitanut velkaansa näille naisille ja miehille! Kyllä 
juhlapuheissa  muistetaan, mutta teot puuttuvat. 
Meidän reserviläisten velvollisuus on omalta 
osaltamme puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
merkittävällä tuella maksaa kunniavelkaa 
veteraaneille, keräyksiä suorittamalla. 
Jatkakaamme toimintaamme niin kauan kuin 
viimeinenkin veteraani kuulee iltahuutonsa.

piirien kevätkokous 13.3 Onttolassa. Tili- ja 
toimintakertomukset hyväksyttiin, mutta oli 
myös mukava olla mukana palkitsemassa Pekka 
Nupposta (vuoden reserviläinen) ja Raine Turusta 
(vuoden tiedottaja). Joensuun Reserviupseerit ry 
ja Pyhäselän Reserviläiset ry puolestaan palkittiin 
vuoden yhdistyksinä. 
Piirihallitukset puolestaan ovat kokoontuneet 
Ilomantsissa ja Nurmeksessa. Kokousjärjestelyistä 
suuret kiitokset molempien paikkakuntien 
yhdistyksille.
   Urheiluosastolla mieleen on jäänyt 
varsinkin reservipiirin partion voitto C-sarjan 
partiohiihtokisassa Onttolassa 13.3. Tuo C-sarja 
antaa ehkä väärän kuvan. Sarja on kuitenkin 
tulostasoltaan huomattavasti kovempi kuin A-ja B-
sarjat. Piirien partio lähti puolustamaan mestaruutta 
vuodelta 2007 ja onnistui. Kisan jälkeen oli 
joukkueessa hiihtäneiden Timo Makkosen, Rauno 
Saastamoisen, Heikki Räisäsen ja Mikko Auvisen 
kasvoilta luettavissa se, että nyt oli saavutettu jotain 
makeaa. Olipa myös kannustusjoukoissa olleen 
Yrjö Makkosen puseron selkämys melko märkä, 
kun hyvin menneen ammunnan jälkeen hän juoksi 
ladun varteen kirittämään partion menoa. Ilo oli 
katsoa kuinka hyvin jalka nousee vanhemmallakin 
iällä. Näyttäisi kenttäkelpoisuus olevan kohdallaan.
   Hyvä mieli tuli myös, kun kävin katsomassa 
perinnekiväärimiesten ammuntoja 20.4 
Kontiorannassa. Tapahtuma oli MPK:n kurssi 
johtajanaan Ahti Korhonen. Reserviläisistä joukkoa 

johti Olavi Ehrukainen. Pystykorvat paukkuivat ja 
aina välillä käytiin ihailemassa osumia. Huumori 
lensi ja ryppyotsaisesta kympin kyttäämisestä 
ei ollut merkkiäkään. Mieleen painui myös 
varomääräysasioiden tarkka noudattaminen ja 
tiukka keskittyminen kun patruuna oli piipussa.
Puolenpäivän aikaan pidetty kahvihetki 
nokipannulla keitettyine kahveineen kirvoitti 
myös mukavalla tavalla ampujien kielenkantoja. 
Maailma parani monelta kantilta, kunnes taas oli 
aika työntää patruuna piippuun ja suorittaa tasainen 
ja puristava laukaus.
   Paljon muuta on myös tapahtunut. Kun tämä lehti 
ilmestyy ovat yhdistykset osallistuneet moniin eri 
tapahtumiin. Osastot ovat olleet niin 10.5 pidetyillä 
Outokummun Messuilla kuin 6.-8.6 pidetyillä 
Karjalan Messuilla. Tämän ohella on suoritettu 
veteraanikeräystä ja moneen muuhunkin on 
osallistuttu.

Paljon siis tapahtuu eikä palstatila riitä kaikkien 
läpikäymiseen joten toivottelen jäsenistölle hyvää 
kesää. Toivotaan että pilvivyöhykkeet kiertävät 
Suomen ja aurinko paistaa ladaten akut, 
jotta virtaa riittää myös kun syksyn 
lehdet putoavat. 

Aika kiitää
Niin siinä taas käy, kuten niin monena vuonna 
aikaisemminkin. Yhtäkkiä huomaa, että aika vierii 
hämmästyttävällä nopeudella eteenpäin. Nytkin, 
kun tämä lehti tulee painosta on  melkein kesäkuun 
puoliväli. Varsinkin keväällä, kun lumienlähdön 
jälkeen on kaikenlaisia kevätaskareita tuntuu aika 
suorastaan lentävän eteenpäin.
Allekirjoittanut on nyt työskennellyt ensimmäisen 
puolivuotisjakson ja täytyy sanoa, että ei 
ole aika käynyt pitkäksi. Jo ensimmäisessä 
kirjoituksessa hämmästelin tätä yhdistystoiminnan 
monimuotoisuutta. Nyt tuo hämmästys on 
muuttunut ihailuksi sitä aktiivista joukkoa kohtaan, 
joka pyyteettömästi pyörittää toimintaa. Jottei tuo 
pelkkä aktiivisen joukon kehuminen pahastuttaisi 
jotakin, on huomattava se seikka, että tarvitaan 
myös taustalla olevaa tukiverkkoa. Tukiverkolla 
tarkoitan sitä osaa jäsenistöstä joka on mukana 
maksamalla jäsenmaksunsa ja pitää sillä tavalla 
tuntosarvet esillä mitä reserviläissektorilla 
tapahtuu. Jokainen kantaa kortensa omalla 
tavallaan kekoon.
   Tapahtumia on ollut runsaasti. On ollut 
yhdistysten kokouksia ja tapahtumia, toimikunnat 
ovat kokoontuneet, urheilijat harrastaneet ja 
kilpailleet ja myös veteraaneille on kerätty rahaa. 
Kutsuja on sadellut toiminnanjohtajalle, mutta 
tuo aika on rajallinen, joten vaikka mieli tekisi, 
jokaiseen tilaisuuteen ei millään ehdi. Seuraavassa 
on muutamia poimintoja kevään tapahtumista.
   Piirien kokousten osalta tärkein oli 

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan  
reserviläispiirien 
toiminnanjohtaja
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Päätoimittaja

NELIAPILA (LIPERI) 
KESKUSTIE 9

PIELISHERKKU (JUUKA) 
KIRKKOTIE 4

POLVIJÄRVI 
JÄÄSKELÄNTIE 2

CITYKUMPU (OUTOKUMPU) 
KUMMUNKATU 9

AINA EDULLISTA
AINA LAATUA

PALVELEMME:		 ark.		 klo			7.00-21.00
	 	 	 la	 klo			7.00-18.00
	 	 	 su	 klo	12.00-21.00

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

Avoinna: ma-pe 9.00-17.00, la 9.00-13.00,
päivyst. 9.00-18.00 

	

Metsätalo,	83700	POLVIJÄRVI
Puh. 013-631 646

KOHTAUSPAIKKA
POLVIJÄRVELLÄ

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

Pitopalvelua parhaimmillaan!
Tervetuloa!

Avoinna tilauksesta
Puh. 0440 800 021
KOSKIPIRTIN 

HAUTAUSTOIMISTO
- arkut - kuljetukset

- kukkasidonta
- lehti-ilmoitukset - hautakivet

Puh. 0500 279 540

Avoinna ma-pe      6.30-17.00
 la        10.00-16.00
 su       SULJETTU 
         (avoinna tilauksesta)

Kantojyrsintää

KANTOMYLLY

• Kannonpoistot: pihamaat, rakennuspohjat, ym
• Ei poiskuljetuskustannuksia ja kaatopaikkamaksuja
• Ei raskailla koneilla rikottuja pihamaita
• Mahtuu työskentelemään myös ahtaissa paikoissa
• Jyrsinjätteen voi käyttää esim. istutusten kateaineena
• Verotuksessa kotivähennyskelpoinen

SOITA JA PYYDÄ TARJOUS:
0505 383807

Ylämylly
www.kantomylly.fi

SOITA JA PYYDÄ TARJOUS:
0505 383 807
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RIVI-ILMOITUS

Pohjois-Karjalan Rajavartiostolla 
oli kunnia järjestää 10.-13.3.2008 
hiihdon sotilas- SM-kilpailut. 
Kilpailut suoritettiin Onttolan ja 
Pärnävaaran kilpailukeskuksissa.

Pohjois-Karjalan Reserviläiset 
ovat perinteisesti olleet vahvoja 
partiohiihtokilpailussa. Tänä vuonna oli 
puolustettavana edellisen vuoden C-sarjan 
mestaruus. Itse asiassa Pohjois-Karjala otti 
vuonna 2007 kaksoisvoiton.
Tämänvuotinen kilpailu suoritettiin 
Onttolan raskailla latu-urilla. Hiihtomatka 
oli 27,5 kilometriä, joten helpolla 
mestaruutta ei otettu. 
Partiohiihto on siitä mielenkiintoinen laji, 
että vaikka hiihtomatka on pitkä niin usein 
ratkaisut tapahtuvat ampumapenkalla. 
Tämänvuotinen kilpailukaan ei tuottanut 
muutosta tähän tosiasiaan. Timo Makkosen 
”kipparoima” ykköspartio selvisi kahdella 
sakolla (6min), kun taas suksella lujempaa 
kulkeneet kymenlaaksolaiset ampuivat 4 
sakkoa (12min). Maalissa ero ykkösen ja 
kakkosen välillä oli vajaa minuutti.
Lujilla oltiin ja voi kyllä sanoa, että poikien 
kasvoilta oli luettavissa, että tämä oli sitä 
hunajaa mitä kilpaurheilija tarvitsee. 
Kakkospartio sortui tällä kertaa 

Mestaruuden puolustaminen

onnistui !

ammuntaan, sakkoja kertyi 10 kappaletta(30 
min). Suksi kulki kuitenkin mukavasti 
tällä ns. suunnistajapartiolla, joten jatkossa 
on odotettavissa tätäkin mallikkaampia 
suorituksia.

Alla kilpailun tulokset ja osallistujat:

Partiohiihto 13.3.2008
C-SARJA
1  Pohjois-Karjalan reserviläiset 1 1:46:30 
[6]
kapt Timo Makkonen, ylik Rauno 
Saastamoinen, kers Heikki Räisänen ja korpr 
Mikko Auvinen
2  Kymenlaakson reserviläiset 1 1:47:14 
[12]
ylik Mikko Maaranen, ylik Tommi Lavonen, 
kers Ville Toivonen ja alik Antti Häkämies
3  Kymenlaakson reserviläiset 2 1:49:06 
[12]
ylik Heikki Tonteri, kers Janne Jokiranta, 
Vänr Ville Simola ja vänr Tuukka Turkka
9  Pohjois-Karjalan reserviläiset 2 2:19:23 
[30]
kapt Jaakko Leppänen, vänr Hannu Airila, 
vääp Petteri Vainio, alik Mika Piminäinen

Teksti: Ari Eskelinen
Kuva: Reijo Väisänen
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OUTOKUMMUN
APTEEKKI

LääKeHuOLLOn
asianTunTiJa

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

e-mail:
outokummun.apteekki@opaasi.fi

Tohmajärven kesäteatteri esittää
Seppojuhani Ruotsalaisen farssikomedian

HIRVEÄT PAINEET JA KAUHEE PULSSI
Ohjaus Jouko Tyyni

Esitykset 2008 Tohmajärven kesäteatterilla os. Kirkkotie 14 Tohmajärvi
Ensi-ilta su 29.6. klo 19, toinen ensi-ilta ti 1.7. klo 19 loppuunmyyty
Muut esitykset: to 3.7. klo 19, su 6.7. klo 13 TAUKO, su 13.7. klo 19, ti 15.7. klo 
19, to 17.7. klo 19, su 20.7. klo 13 ja 19, ti 22.7. klo 19, to 24.7. klo 19, su 27.7. 
klo 13 ja 19, ti 29.7. klo 19, to 31.7. klo 19, su 3.8. klo 13 ja 19.
Kesäteatterissa on katettu katsomo ja näyttämö, numeroidut sekä hyvä äänentoisto. 
Väliajalla kahviopalvelut.
Liput: Aikuiset 10 e, lapset 7-16 v. 5 e, ryhmät yli 20 h 8 e, lapset ryhmässä 44 e. 
Rintamatunnuksen omaavat aikaisempien vuosien tapaan ilmaiseksi. Käsiohjelma 
sisältyy lipun hintaan. Varaukset ja tiedustelut: Jouko Tyyni puh. 040 5000 419.
Tervetuloa!   Tohmajärven Teatteriyhdistys ry

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

Reserviläispiirien YT-mestaruuksista kilpailtiin Kontiorannassa 24.5. loistavan sään vallitessa. 
Lajeina olivat perinnepistooli koulu, perinnepistooli kaksintaistelu ja palveluspistooli PA3 ja PA4. 
Kilpailun johtajana toimi Matti Kauppinen ja järjestelyistä vastasivat Joensuun Reserviupseerit.
Kerromme tuloksista seuraavassa numerossa.

5.5 Reserviupseerien ja Re-
serviläisten hallitukset pitivät 
työkokouksen Osuuspankin 
kerhotiloissa.

Asioina käsiteltiin mm. 18.5 
Kaatuneiden Muistopäivän 
kunniavartiot, sotahistorialli-
sen retken valmistelutilanne, 
Veteraanien rantakala 12.6, Eko-
aseen päivitys so. uusi kaapeli 
USB-päätteellä,

Prosenttiammunta joudutaan 
tänäkin vuonna suorittamaan 
pienryhmin yksityisellä yhden 
ampujan radalla, koska Kiteen 
kaupunki ei ole tehnyt ampu-
maradan hyväksi mitään.

Veteraanien SM-pilkkikil-
pailut 27.3 Kiteenjärvellä on-
nistuivat hienosti. Kerhomme 
osallistuivat järjestelyihin.

Erikoisen hieno päätös oli 
lahjoittaa lakkautuneen Kiteen 
Reserviupseerien Naisten tilillä 
olleet varat n. 700 euroa Kiteen 
Sotaveteraaneille. Päätöksen 
taustalla on erikoinen sattuma: 
upseerien hallituksen jäsen 
Kyösti Hurskainen lähti merkki-
päiviään pakoon vaimonsa kans-
sa ja osui samaan lomapaikkaan 
kuin upseerien puheenjohtaja 
Raimo Liukku ja tämän vaimo. 
Palmujen alla ”hallituksen 
edustajat”eli ilmeisesti vaimot 
keksivät idean: Kiteen Kan-
sanopiston veteraanikursseille 
heinäkuussa ja syyskuussa 
annetaan em. summa retkien te-
koon. Retkenkin olivat vaimot jo 
suunnitelleet. Eihän hallitukset 
voineet muuta kuin hyväksyä 
noin mainion esityksen.

Kokouksen päätteeksi muis-
tettiin hammaslääkäri evp, 

Kiteen kerhojen yhteiskokous

Perinnepistoolin mestarit 
Matti Kauppinen ja Heikki 
Makkonen. 

Tauluilla vasemmalta: Matti Kauppinen, Pasi Alm, Pekka 
Nupponen ja Markku Vartiainen.

Reserviläispiirien YT-mestaruuksista kilpailtiin 
Kontiorannassa 24.5.

ltn Kyösti Hurskaista Kiteen 
Reserviupseerien lautasella ja 
Talvisodan Pikkujättiläinen-
kirjalla hänen 70-vuotispäi-
vänsä johdosta. Raimo Liukku 
piti Köpälle puheen, jossa 
muisteltiin tämän uraa Kiteen 
Reserviupseereissa. 1.1.1964 
hän liittyi kerhoon ja kun joulun 
kunniavartiot v. 1965 alkoivat, 
Köpä aloitti kunniavartioiden 
pitkän sarjan. Vain kolme kertaa 
on jäänyt väliin, kaksi ulkomaan 
matkan ja yksi perhetapahtuman 
vuoksi. Köpä tunnetaan myös 
takavuosien huippuampujana, 

jonka käsi ei vieläkään vapise, 
lisäksi hän on kunnostautunut 
viehkojen teossa ja pitkäaikai-
sessa hallitustyöskentelyssä. 
Upseerien puheenjohtaja Raimo 
Liukku luovutti Kyösti Hurskai-
selle lautasen ja Reserviläisten 
varapuheenjohtaja Pertti Varis 
kirjan. 

                                            
                                               
           

Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen

Raimo Liukku puhuu.
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Oltermannin kolmas 
sija tuntui voitolta
Pohjois-Karjalan reserviläispiirien joukkue sijoittui kolmanneksi Valkeala-
Kouvola-alueella 20.–21.2.2008 hiihdetyssä Oltermanni-viestissä. Edellisen 
vuoden voiton jälkeen kolmaskin sija tuntui voitolta, sillä tällä kertaa annetun 
tehtävän suorittaminen vaati erilaisten vaikeuksien siivittämänä lähes täydellistä 
onnistumista.

Vaikeudet alkoivat jo joukkueen kokoamisessa, sillä erilaisten yhteensattumien 
vuoksi 13 riittävän hyväkuntoisen reserviläisen löytyminen teetti töitä kovemmin 
kuin koskaan aiemmilla kerroilla. Viime hetken sairastapauksen vuoksi matkaan 
lähdettiin Kontiorannasta ilman varamiestä. Kun Valkealan Puhjonrannasta käsin tehty 
maastontiedustelu oli käynnissä, sairastui kiteeläinen alikersantti Jussi Hakulinen, 
joka on yksi joukkueen hiihtovoimaisimmista jäsenistä. Joukkueen hiihtopareja 
jouduttiin muuttamaan vielä illan hämärtyessä ja komentamaan suksille joukkueen 
huoltajana toiminut alikersantti Lauri Kontkanen.
   Tieto parien vaihdoista saatiin ajoissa ennen määräaikaa maastoon ja hiihtäjät 
sijoitettua uusille lähtöpaikoilleen. Kun keskiviikkoiltana klo 21.00 perinteisellä 
tykinlaukauksella alkanut viesti alkoi, pääsivät aloitusosuuden hiihtäneet kapteeni 
Jaakko Leppänen ja vänrikki Hannu Airila levollisin mielin toteuttamaan 
tehtäväänsä. 
   Oltermanni-hiihdon uusittujen sääntöjen mukaisesti ankkurit lähtivät matkaan 
aamuyön tunteina keskeytetyn viestin tilanteen mukaisilla aikaeroilla torstaiaamuna 
klo 7.30. Pohjois-Karjalan joukkueen johtajana hiihtänyt kapteeni Timo Makkonen 
lähti vajaan 15 km:n osuudelle kolmantena 16 minuuttia johdossa olleen Kymin 
joukkueen jälkeen. Ankkuriosuus päättyi Kouvolan varuskunnan kentälle, jossa hän 
sai lukea everstiluutnantti Jouni Mattilan lähettämän viestin Oltermannina toimineelle 
kenraalimajuri Jukka Pennaselle.
   Kymin joukkue voitti ja Suur-Savo tuli B-sarjassa toiseksi. A-sarjassa Pohjois-
Karjalan prikaati juhli mestaruutta jo toisena vuonna peräkkäin. Perinteisesti 
Oltermanni on palkinnut viestiin kymmenen kertaa osallistuneet hiihtäjät. Pohjois-
Karjalan reserviläisistä palkittiin kapteeni Jaakko Leppänen ja alikersantti Jussi 
Hakulinen. He ovat vuonna 2007 ensimmäisenä pohjoiskarjalaisena reserviläisenä 
palkitun kapteeni Timo Makkosen lisäksi ainoat, jotka ovat kyseiseen tunnustukeen 
yltäneet.

Pohjois-Karjalan reserviläispiirien vuoden 2008 Oltermanni-joukkueessa 
hiihtivät:
1. osuus: kapt. Jaakko Leppänen, Joensuu - vänr. Hannu Airila, Joensuu
2. osuus: alik. Tuukka Miettinen, Joensuu – alik. Mika Piminäinen, Lieksa
3. osuus: alik Jari Jormanainen, Joensuu – ylik. Rauno Saastamoinen, Lieksa
4. osuus: korp. Mikko Auvinen, Joensuu – alik. Lauri Kontkanen, Joensuu
5. osuus: tkm  Markku Kontkanen, Joensuu – alik. Jouni Roivas, Liperi
6. osuus: kapt. Timo Makkonen, Joensuu

Teksti: Timo Makkonen

Sotilasurheilun tätä päivää ja historiaa...

Perinnetapahtuma 14. Divisioonan korpisotureiden kunniaksi

TERVETULOA
Rukajärven suunnan perinteitä vaalivaan partiosuunnistuskilpailuun

20. - 21.9.2008 Pohjois-Karjalaan

Kilpailun järjestää Liperin Reserviupseerit ry yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
ja Pohjois-Karjalan Rajavartioston kanssa. Kilpailu toteutetaan Liperin ja Onttolan alueella.

Partiosuunnistuskilpailu on reserviläisille, varusmiehille ja puolustusvoimien henkilökunnalle 
tarkoitettu kilpailu. Kilpasarjoja on kaksi; varusmiehet ja yleinen. Kilpailupartioon kuuluu 4-6 
henkilöä ja suunnistuksen arvioitu kesto on noin kaksi tuntia. Partiosuunnistuskilpailu alkaa 
käsikranaatin heitolla, joka määrää lähtöjärjestyksen. Kilpailun aikana partio jakaantuu kah-
teen osaan. Lopuksi partion jäsenet ampuvat Ekoaseella neljä erilaista ammuntaa ja niiden 
tulokset vaikuttavat lopputulokseen.

Lisäksi tapahtumaan kuuluu perinteikkäät kisat ”Käsikranaatin lomaheitto”, ”Vienan väkevin 
mies – rykmentin leuan nosto” sekä ”Erätaidot”, jotka ovat kaikille avoimia. Näihin kilpailui-
hin voi ilmoittautua kilpailupaikalla.

Kilpailun johtajana toimii Antti Multala, puh. 050 524 3537 ja partiosuunnistuksen ratames-
tarina Jaakko Hirvonen.

Ottakaa haaste vastaan asettamalla perinteikkääseen kilpailuun edustuspartio. Esittäkää 
haasteenne edelleen valitsemallenne taholle. Perinteitä vaalien huumoria unohtamatta puo-
lustakaa haastetun kunniaa!

Lisätietoja tapahtumasta saat Liperin Reserviupseerit ry:n puheenjohtajalta Timo Tolvaselta, 
puh. 050 521 5363 sekä osoitteesta www.rul.fi/liperi

Patteriston mestaruuskilpailutKevytosasto koukkaamassa

Ampumahiihtokilpailut 194414D. Hiihtomestaruuskilpailut 1942Jääkärijoukkue

Kuvat: Martti Honkanen

Korven Kaiku 27.3.1944.

Rukajärveläiset voitokkaita armeijan mestaruuskisoissa 1944 

Luutnantti Heikkisen partio ensimmäinen ampumapartiossa, 
toinen viestihiihdossa

Hyökkäysvaiheen päätyttyä syk-
syllä 1941 alkoi pitkä ja turhaut-
tava vaihe Rukajärvellä, niin kuin 
muillakin lohkoilla. Yksitoikkoi-
suus, ankeus ja sodan päättymisen 
odotus kypsyttivät miesten her-
moja. Tarvittiin nopeita keinoja 
mielialojen nostattamiseen.
   Raappana innokkaana urhei-
lun ystävänä ja harrastajana 
perusti muista armeijakunnista 
poiketen 14. Divisioonaan ur-
heilu- upseerin vakanssin, johon 
komennettiin toukokuussa 1942 
mestarihiihtäjä, kapteeni Frans 
Heikkinen alaisenaan eri yksi-
köihin nimettyjä urheiluohjaajia. 
Divisioonan komentaja oli tii-
viisti mukana suunnittelemassa 
liikuntaohjelman olosuhteita 
vastaavaksi. Urheilulajeina olivat 
hiihto, ampumahiihto, yleisurhei-
lu, ammunta, uinti, ratsastus, soti-
lasottelut jne. Lisäksi Rukajärvel-
le raivattiin jalkapallokenttiä ja 
rakennettiin hyppyrimäki ainakin 
Viitalammelle, jossa harjoitteli 
mm. mäkihyppytuomarina tun-
nettu luutn. Jussi Vainio. Leik-
kimielisinä urheilulajeina olivat 
mm. säkkitappelu, kartunveto, 
tukkilaiskisa. 
Liikunta lisäsi henkistä jaksa-
mista ja kehitti fyysistä kykyä 
taistelutilanteita varten, eli se oli 
mitä parhainta sotilaskoulutusta. 
Rukajärvellä joukkueenjohta-
jana toiminut vänr. Ilmo Lou-
nasheimo kertoo Rukajärvellä 
harrastetun paljon painia ja nyrk-
keilyä, jopa valtakunnallisten 
valmentajien johdolla.

KATSAUS RUKAJÄRVEN URHEILU- 
JA LIIKUNTATOIMINTAAN

Uutena lajina Rukajärvellä tuli 
käyttöön ”lomaheittokilpailu”, joka 
kehitti käden tarkkuutta, jota tarvit-
tiin käsikranaatin heitossa. Hyvin 
onnistunut heittäjä saatettiin palkita 
jopa 30 vuorokauden lomalla.
Rukajärvellä järjestettiin run-
saasti erilaisia urheilukilpailuja, 
joita kenr. Raappana seurasi in-
nokkaana, jopa neuvoja antaen. 
Raappana piti hiihtoa sotilaalle 
välttämättömänä taitona. Urhei-
luharrastusta pidettiin yllä aivan 
etulinjaa myöten ja kilpailuista 
piittaamattomat saivat hiihtää 
talvella ja juosta kesällä mer-
kittyjä reittejä pitkin merkaten 
suorituskortteihinsa liikutut 
kilometrit ja parhaat kuntoilijat 
palkittiin eripituisilla lomilla.
   Divisioonan urheilu- upseeri 
Frans Heikkisen kuoltua syk-
syllä 1943, määrättiin urheilu- 
upseeriksi luutn. Veli Lumiala 
aina kesään 1944 saakka, jolloin 
uudeksi urheilu- upseeriksi 
komennettiin luutn. Matti Koh-
vakka, joka hoiti tehtävää sodan 
päättymiseen saakka.
Tunnettuja Rukajärven suun-
nalla taistelleita urheilijoita 
olivat mm. hiihtäjämestarit 
Teuvo Laukkanen, Paavo Lon-
kila, Urpo Korhonen ja Jaakko 
Heikkinen. Yleisurheilijoista 
tunnetuimmat olivat aitajuok-
sija, luutn. Väinö Suvivuo ja 
moukarinheittäjä Lauri Tammi-
nen. Ratsastajista tunnetuin oli 
Div. esikuntapäällikkö, ev.luutn. 
Jukka Kivikari.
Hannu Kauppinen

 

Suomen armeijan talviurheilumesta-
ruuskilpailut pidettiin Ounasvaaralla.
Ensimmäisenä lajina suoritettiin ampuma-
partiohiihto. Matka oli runsaat 22 km. 
Ampuminen suoritettiin n. 11,5 kilometriä 
lähtöpaikalta. Kilpailuihin osallistui kaikkiaan 
46 partiota, joista 9 saksalaisia. Raskaasta 
kelistä huolimatta kaikki partiot hiihtivät 
loppuun saakka.

Jo kilpailujen puolivälissä oltiin voittajasta 
selvillä. Luutnantti Heikkisen partio saapui 
ampumapaikalle ajassa 49.48, mikä oli ainoa 
alle 50 minuutin tulos. Rukajärven suuntaa 
edustavan partion pojat ampuivat hyvin, ja kun 
hiihto sujui oikein Rukajärven malliin, niin 
mestaruus oli selvä.

Parhaat tulokset:
Mestari luutn. Heikkisen partio: 18 osumaa, 
hiihtoaika 1.38.01, lopullinen aika 1.38.46. (luutn. 
J. Heikkinen, kers. Kyllönen, stm. O. Martikainen 

ja stm. E. Komulainen). 2.) luutn. Raappanan 
partio, 3) vänr. Hiltusen partio, 4) luutn. Niirasen 
partio, 5) luutn. Siuhkon partio.

Torstaina suoritettu 4x100 km:n viesti muodostui 
myös Rukajärven edustajille menestykselliseksi, 
joskaan mestaruus ei tullut kotiin. Kilpailun 
aikana sää oli lauhkea ja räntäsadetta jatkui kaiken 
päivää. Keli oli kuitenkin verraten hyvä. 
Mukana oli 52 joukkuetta, joista 13 oli saksalaista. 
Kolme joukkuetta keskeytti suksirikkojen 
takia. Kilpailusta muodostui kova ja jännittävä. 
Kolmannessa vaihdossa oli Rukajärven joukkue 
vielä viidennellä tilalla, mutta ankkurina hiihtänyt 
Teuvo Laukkonen piti kovaa vauhtia koko 
matkan ja saapui maaliin toisena.

Parhaat tulokset:
1) luutn. Niirasen joukkue, Karhumäki, 2.30.22,  
2) luutn. Heikkisen joukkue, Rukajärvi, 2.30.31, 
3) vänr. Puurusen joukkue 2.30.35.

Korven Kaiku 6.3.1944.
Hiihtäjiemme suurkatselmukseksi muodostui 20 km:n 
Rukavaaran hiihto
 
Kers. Teuvo Laukkanen ylivoimainen voittaja ajalla 1.17.13
Sunnuntaina 5.3. suoritettiin suunnallamme 
jännityksellä odotettu talven pääkilpailu 
Rukavaaran hiihto 20 km:n matkalla. Osanottajia 
oli ennätysmäärä 191, jakaantuen 3:een sarjaan. 
Näistä oli yleinen sarja suurin ja samalla 
jännittävin. Ikämiesten yli 35 v. sarjassa oi vain 

kourallinen osanottajia ja yhdistetyn kilpailun 
miehet hiihtivät saman matkan kusin yleinen 
sarjakin. Rata oli helpohkoa murtomaata, keli 
verraten raskas tuiskulumisella ladulla ja ilma 
mitä kaunein maaliskuun talvipäivä.
(Lyhennetty puolen sivun jutusta.)
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wood moon
Jyrki Repo

- Huonekaluentisöinti
- Artesaani, puusepäntuotteet

mARTonVAARA
Puh. 0400-254 938

POLVIJÄRVEN 
SÄHKÖ
- Asennukset

- Sähkötarvikemyynti
- Suunnitelmat

Kallioniementie 4,
83700 Polvijärvi

050 3731 708

Koulutettu hieroja
Timo Tolvanen

• klassinen/mobilisoiva hieronta, jäsenkorjaus •
Patteristontie 31, Ylämylly

puh. 050 521 5363
timotolv@gmail.com

8.3. kerättiin Kiteellä Reserviupseerien 
ja Reserviläisten toimesta lipaskeräys 
Kauppakeskus Kupiaisen ja Kiteen S-
Marketin auloissa.
Kansan käsi oli taaskin karttuisa, sillä 
pankki laski seteleitä n. 280 euroa ja 
kolikot lähetettiin laskentakeskukseen. 
Tietoa kolikoiden määrästä ei vielä ole 
tullut, mutta yleensä se on noin kolme 
kertaa setelien määrä. Viime vuonna tuli 
seteleitä noin 300 euroa ja kolikoita n. 
850 euroa eli tänä vuonna summa lienee 
reilusti yli 1000 euroa. Kerääjistä tuntui 
mukavalta se. että tuotto tulee oman 
kunnan veteraaneille.
     
Teksti ja kuva: Reijo Kohonen

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.2. 
Osuuspankin kerhotiloissa ja osanottajia oli 
lähes tuvantäydeltä. Suuren mielenkiinnon 
syynä lienee ev evp Pekka Ripatin selostus 
sotahistoriallisesta retkestä kiteeläisten talvi- 
ja jatkosodan taistelupaikoille kesäkuun 5. 
– 7. päivinä.
Retki tullee kulkemaan reittiä Iljala-
Ruskeala-Rytty-Läskelä-Impilahti-Koirinoja-
Pitkäranta-Nietjärvi-Uomaa-Lemetti-Sortavala 
ensimmäisenä päivänä. Toinen päivä 
Sortavala-Läskelä-Suistamo-Leppäsyrjä-
Loimola-Kollaa-Näätäoja-Suvilahti-Suojärvi ja 
kolmas Suojärven ympäri tarvittaessa Kollaan 
kautta-Loimola-Syskyjärvi-Lemetti-Läskelä-
Ruskeala-Niirala.
Esitys herätti vilkkaan keskustelun ja paikat 

Maanpuolustusnaisten Liiton P-Karjalan Piirin naiset järjestivät 
arpajaiset kevään vuosikokouksien alussa.  Kuvassa vasemmalta Seija 
Matikainen, Seija Sihvonen, Helena Vaajamo ja Kirsti Puranen.

KUVASATOA

Kuvassa vuoden 2007 piirien malliyhdistysten edustajat. Vasemmalta 
Joensuun Reserviupseerien edustajat kunniakirjoineen. Oikealla 
Pyhäselän Reserviläisten edustaja Pekka Nupponen.

Vasemmalla Vuoden 2007 
Reserviläinen Pekka Nupponen 
kiertopalkintoineen.

Vuoden tiedottajaksi Karjalan 
Pojat -lehden toimituskunta 
valitsi päätoimittaja Raine 
Turusen.

Reserviläisliiton maaliskuun 
alussa kokoontunut liittohallitus 
harkitsi myös puheenjohtajan 
etsimistä liiton omista riveistä. 
Hallitus päätyi lopulta kuitenkin 
ulkoiseen vaihtoehtoon, vaikka 
halukkuutta tehtävään oli myös 
hallituksen jäsenten joukossa. 
Liiton kokoukselle tehtävä 
esitys uudesta puheenjohtajasta 
päätetään näillä näkymin liitto-
hallituksen seuraavassa kokouk-
sessa, joka pidetään Lahden tur-
vallisuus- ja puolustusmessujen 

Puheenjohtaja Matti Niemen  
seuraajan haku on käynnissä

yhteydessä syyskuussa.
  
Mikäli sopivaa ulkoista ehdo-
kasta ei löydy, kehottaa hallitus 
piirejä ja yhdistyksiä nimeämään 
puheenjohtajavaaliin omia eh-
dokkaitaan. Reserviläisliiton 
seuraavan puheenjohtajan va-
litsee Hämeenlinnassa 15.11. 
kokoontuva liiton syyskokous. 
Uusi puheenjohtaja korvaa teh-
tävää vuodesta 2001 hoitaneen 
ekonomi Matti Niemen.

Avoin jäsenlinja on piristänyt 
monen yhdistyksen toimintaa.
Kuusamon valtakunnallisen 
maanpuolustusjuhlan päätös-
sanoissaan Reserviläisliiton 
puheenjohtaja Matti Niemi 
muistutti juhlayleisöä liiton 
pitkään jatkuneesta jäsenkasvus-
ta. Vuonna 1997 käynnistynyt 
jäsenkasvu on nostanut liiton 
kokonaisjäsenmäärää vuosina 

Niemi kannusti avoimeen jäsenyyteen
1997-2007 noin neljänneksen. 
Yli 6.000 uuden jäsenen joukos-
sa on ollut erityisen paljon mie-
histöön kuuluvia reserviläisiä, 
joiden osuus liiton jäsenistöstä 
on kohonnut jo 26 prosenttiin.
 
Kuusamo-talolla 20.4. puhunut 
Matti Niemi toivoi mahdolli-
simman monen Reserviläisliiton 
jäsenyhdistyksen luopuvan vaa-

timasta jäseniltään suoritettua 
varusmiespalvelusta. Avoimeen 
jäsenyyslinjaan siirtyminen mo-
nipuolistaa yhdistystoimintaa 
ja on jo piristänyt monen liiton 
paikallisyhdistyksen toimintaa. 
Se on myös yksi liiton pitkään 
jatkuneen jäsenkasvun taustate-
kijöistä, muistutti Niemi.
 

KITEEN KERHOJEN KEVÄTKOKOUS
matkalle täyttyivät ennätysajassa. Kaksi vuotta 
aiemmin Kiteen Reserviupseerit ja Kiteen 
Reserviläiset tekivät ev Ripatin johdolla retken 
Aunukseen, Syvärille, Petroskoihin seuraten 
”Tuntemattoman” jalanjälkiä. Tällä matkalla 
olleet  kehuivat retken onnistuneen ja siitä alkoi 
oikeastaan uuden suunnittelu.

Kokous muisti huomionosoituksella ylik. Väinö 
Hännistä Maanpuolustus Peruskalliomme -
viirillä varustettuna Reserviläislogolla hänen 
60-vuotispäivänsä johdosta. Ylik Veikko Mattila 
luovutti viirin ja puhui Vännin uupumattomasta 
työstä kerhon toiminnassa.

Teksti ja kuvat: Reijo Kohonen

ONNISTUNUT VETERAANIKERÄYS KITEELLÄ

Reserviläisten varapuheenjohtaja Pertti Varis ja Reser-
viupseerien puheenjohtaja Raimo Liukku ottivat ensim-
mäisen vuoron.
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Museonjohtaja Tarja 
Ranninen-Siiskonen näyt-
telyn avajaisissa Joensuun 
torilla:

- Tänään avattava Pohjois-
Karjalan museon näyttely 
paneutuu moneen ajankohtai-
seen ja alueelliseen teemaan. 
Näyttelyssä tuodaan esille 
sekä sota-ajan toimintaa että 
Karjalan Lennoston nykyistä 
toimintaa. Tämän näyttelyn 
ajankohtaisuutta lisää myös  
se, että Joensuun kaupunki 
täyttää tänä vuonna 160 
vuotta ja Suomen Ilmavoimat 
90 vuotta.
- Kun tarkastelemme histo-
riallisesti Joensuun seudun 
merkitystä toisen maail-
mansodan aikana olimme 
silloin keskipisteessä. Yli 
puolet Suomen Ilmavoimien 
lentokalustosta oli Joensuun 
seudulla vuonna 1941.

Tänään avattavaa näytte-
lyä alettiin ideoida vuosien 
2003/2004 aikana. Haastat-
telut tehtiin vuonna 2005. 
Nyt avattava näyttely on 
työllistänyt Pohjois-Karja-
lan museon henkilökuntaa 
aktiivisesti viime kesästä 
lähtien. Erityisesti haluan 
kiittää Joensuun Ilmasiltaa 
ja sen antamaa apua. Viime 
vuonna 20 toimintavuottaan 
juhlinut Joensuun Ilmasilta 
vaalii ilmavoimien perinteitä 
Pohjois-Karjalan alueella. 
Puheenjohtaja Rauno Suho-
nen on ollut meille korvaa-
maton apu myös viimeisten 
viikkojen aikana. Toivon, 
että näyttelystä saatte paljon 
lisätietoa ja uusia elämyksiä, 
museonjohtaja totesi. 

Karjalan Lennoston 
komentaja eversti Juha 
Suonperä:  

Suomen Ilmavoimat täyttää 
tänä vuonna 90 vuotta, ollen 
siten yksi maailman vanhim-
mista ilmavoimista. Karjalan 
lennoston juuret alkavat 
vapaussodan keväästä 1918. 
Lentorykmenttimme taiste-
livat viisi sotavuotta loista-
vasti. Laivueemme ampuivat 
ilmataisteluissa alas toistatu-
hatta viholliskonetta. Histori-

Pilvenveikot ja lentävät lyijykynät
Ilmasotaa Joensuun 
seudulla 1939-1944 

näyttely Carelicumissa

Ilmasodan historiaa Joensuun seudulla -näytte-
lyssä Carelicumissa on esillä tammikuun 11. 
päivään 2009 saakka Pohjois-Karjalan museon 
teemanäyttely Pilvenveikot ja lentävät lyijykynät 
- Ilmasotaa Joensuun seudulla 1939-1944. 
Se kertoo mm. jatkosodan aikana seudulla 
toimineista Ilmavoimien lentolaivueista.

Kuvan vitriinissä esillä pienoismalli, jossa esillä Linnunlah-
della ja Höytiäisen kanavan suulla sijainnut sodanajan taiste-
lukoneiden sijoituspaikka. Esittelemässä Joensuun Ilmasillan 
puheenjohtaja Rauno Suhonen.

Hävittäjäpilotin lentoasu.

Kuvan potkuri on Tupolev 
-pommikoneesta, jonka Oiva 
Tuominen pudotti Pyhä-
selkään 4.7.1941. Samassa 
ilmataistelussa Tuominen 
pudotti neljä pommikonetta.

Rauno Suhosen rintaan 
kiinnitettiin Sininen Risti. 
Ristin myönsi Vapaussodan 
Perinneliitto tunnustuksena 
pitkäaikaisesta, vapausso-
dan hengessä tapahtuneesta 
vapaaehtoisesta  maanpuo-
lustustyöstä.

Kapteenit Markus Korhonen ja Petri Rii-
konen (Joensuun omia poikia) lensivät 
Horneteilla torin yli.

Näyttelyn avaustapahtumassa torilla 
oli runsaasti Ilmavoimien sotahisto-
riasta kiinnostunutta yleisöä.

Ilmasotaa Joensuussa -näyttely on upea. 
Siihen kannattaa tutustua.

aamme kuuluu yksitoista Man-
nerheim-ristin lentäjäritaria. 
Joukossa muun muassa ”Illu” 
Juutilainen ja ”Hasse” Wind. 
Heihin kuului myös Joensuun 
oma poika Lauri Nissinen.
Talvisotiin lähdettiin Fokker 
D21 kalustolla. Se osoittautui 
pian kömpelöksi. Brewsteireil-
lä mentiin sitten jatkosotaan 
ja Saksasta saatiin sittemmin 
”mersut”, jotka olivat meille 
elintärkeitä maamme kohtalon 
hetkinä. 
Suomen Ilmavoimat siirtyivät 
suihkukonekauteen 1950-
luvulla. Tuolloin hankittiin 
Vampiret, Gnatit ja Fougat.  
Sen ajan mittapuun mukaan 
kyseiset koneet olivat lähinnä 
harjoituskalustoa.
Vuonna 1962 solmittiin sopi-
mus Mig-21 F-koneiden han-
kinnasta ohjuksineen. Tyyppi 
kuului silloin suorituskyvyl-
tään maailman huippuihin. Se 
vei lentäjät kahden Machin 
nopeuksiin ja hetkellisesti 
suihkuhävittäjäkaluston kär-
keen jopa maailmanlaajuisesti. 
Tyyppi palveli neljänä eri 
versiona luotettavasti 35 vuot-
ta, aina vuoteen 1998 saakka. 
Sitten siirryttiin Hornettiin ja 
jälleen olemme maailman hui-
pulla lentokaluston suhteen.

Eversti Juha Suonperän 
mukaan Suomen Ilmavoimilla 
menee hyvin, ehkä paremmin 
kuin koskaan ennen. Ilma-
voimamme ovat tänä päivänä 
tunnustetusti maailman huip-
puluokkaa. – Tästä on hyvänä 
esimerkkinä 19.5. alkava 
kaksiviikkoinen kansainväli-
nen harjoitus. Harjoitukseen 

osallistuu koneita ja henki-
löstöä ympäri Eurooppaa. 
Kokonaisvahvuus on 1500 
henkilöä. Rissalaan tukeutuu 
lisäksemme myös englantilai-
set ja saksalaiset. Lentokier-
roksessa on parhaimmillaan 
50 konetta.
- Joensuun seutu oli sotien 
aikana yksi ilmavoimien 
suurimmista tukikohdista. Se 
oli lähinnä pommitus- ja tie-
dustelukoneiden tukeutumis-
aluetta sekä kaukopartioiden 
huoltamista ilmasta. Hävittäjät 
toimivat rintaman tuntumas-
sa. Niiden tukikohtia olivat 
Värtsilä, Immola, Nurmoila 
– tukikohtia Karjalasta.
- On hienoa, että Pohjois-
Karjalan museo on ottanut 
näyttelynsä aiheeksi maakun-
nan ilmasodan historian. Se 
historia on merkittävä ja siinä 
mukana olleiden osuus itsenäi-
syytemme säilyttämisessä on 
suuri. Toivotan näyttelylle 
kaikkea hyvää ja runsaasti 
yleisöä. Perinteet antavat 
juuret, me annamme siivet, 

Eversti Juha Suonperä totesi 
puheensa lopuksi.

Joensuun kaupungin terveh-
dyksen näyttelyn avajaisiin 
tuonut kaupunginsihteeri Jari 
Horttanainen totesi “Pilven-
veikot ja lentävät lyijykynät, 
Ilmasotaa Joensuun seudulla” 
-näyttelyn olevan yksi juhla-
vuoden tapahtumista Joensuun 
täyttäessä 160 vuotta. Kaupun-
ginsihteerin mukaan kohtalon 
vuosina Joensuusta harjoitettu 
ilmatoiminta oli osaltaan 
turvaamassa itsenäisyytemme 
säilymisen ja kaupungin tule-
van kehityksen
   - Kaupungin puolesta kiitän 
kaikkia tämän näyttelyn 
valmisteluun osallistuneita 
henkilöitä ja tahoja ja toivon, 
että mahdollisimman moni 
joensuulainen  ja Joensuussa 
vieraileva löytäisi tiensä tutus-
tumaan kaupunkimme histori-
an yhteen tärkeään vaiheeseen.

Raine Turunen
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Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry juhli 50-
vuotistaivaltaan Kontiorannassa 18.4.2008.  
Jäseniä killalla on 800, veteraanijäseniä heistä 
470. Killan kunniapuheenjohtajaksi nimettiin 
pitkäaikainen puheenjohtaja Jorma Mikkonen. 

Prikaatin Killan puheenjohtajan Hannu Saharisen 
mukaan kiltatyö on perinnetyötä, kiittämistä, 
avustamista ja palkitsemista. - Tänään meillä on 
tilaisuus palkinta niitä henkilöitä ja yhteisöjä, 
joiden tekemä työ on ollut arvokasta. Se työ on 
yhteistoimintaa prikaatin ja ympäröivän yhteisön 
välillä. Näitä hyviä suhteita olemme käyttäneet 
ja jatkossakin tulemme käyttämään prikaatimme 
hyväksi. 

- Kiltamme avustustoiminta kohdistuu 
prikaatissamme palveleviin varusmiehiin ja -
naisiin. Avustamalla varusmiestoimikuntaa, olemme 
voineet kohdistaa taloudellisen tukemme niin, että 
se hyödyttää mahdollisimman monia. Työmme on 
myös perinnetyötä. Vaalimme omia ja prikaatimme 
perinnejoukko-osastojen perinteitä. Ennen 
kaikkea meillä on jalkaväkirykmentti 9. perinteet 
vaalittavanamme.
- Kiltatyö on myös juhlaa. Jokaiseen vuosittaiseen 
toimintasuunnitelmaamme kuuluu jossakin 
kunnassa järjestettävä maanpuolustusjuhla. Nämä 
juhlat järjestämme yhdessä paikallisen koulun 
yläasteen ja sen oppilaiden kanssa. Tänä syksynä 
juhla pidetään Valtimolla. Näin olemme saaneet 
mahdollisuuden siirtää maanpuolustusperinnettä 
nuorillemme jokaisessa maakuntamme kunnassa. 
Tänään julkistetaan myös historiateos. Se opettaa 
meitä kunnioittamaan niiden sukupolvien työtä, jotka 
mahdollistavat tämänkin juhlan vieton, puheenjohtaja 
Hannu Saharinen totesi avauspuheessaan.

Killan perusidea on säilynyt
Juhlapuhujaksi pyydetty kenraalimajuri Seppo 
Tanskanen totesi puheensa aluksi: ”Jotakin ehkä 
tietäisin, olinhan siellä minäkin” , lainaten Suomen 
sodan veteraanin vänrikki Stoolin lausahdusta. 
- On hienoa tavata täällä ”kotipesällä” kiltaveljiä 
ja –sisaria sekä kaikkia killan ystäviä. Tämä 
upea juhla on hyvä näyttö siitä, että kiltanne 
toimii. Olin täällä nuorena luutnanttina killan 
sihteerinä kuusi vuotta, sen perustamisesta 
– tai oikeammin niemenmuutoksesta Wiipurin 
rykmentin killasta KarjJp:n killaksi, vuodesta 
1963 vuoteen 1969. Toinen vaihe oli ollessani 
pataljoonaupseerina vuosina 1978-81. Silloin olin 
killan varapuheenjohtajana kolme vuotta ja Karjalan 
Jääkäri-lehden päätoimittajana, Tanskanen muisteli.
- Killan perusidea on säilynyt, eikä sitä ole 
tarvinnut muuttaa ympärillä tapahtuneiden 
muutosten vuoksi. Eräs toimintakohteistamme 
oli omana aikanani sotainvalidien ja –veteraanien 
avustaminen rakennustöillä, missä toiminnassa JR 9:
n killalla oli johtava rooli. Vuoden 1980 taitteessa 
killan toimintamuodot olivat vakiintuneet; oli 
juhlia, palkitsemisia, kiltamatkoja, veteraanien ja 
pataljoonan tukitoimia. Killan ja joukko-osaston 
lehteä Karjalan Jääkäriä tehtiin neljä numeroa 
vuodessa. Pidänkin lehden päätoimittajuutta yhtenä 
antoisimmista kohdalleni osuneista virkatehtävistä.
- Tänään juhliva Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta 
on saavuttanut vahvan ja tunnetun aseman muiden 
kiltojen ja maanpuolustusjärjestöjen rinnalla. Killan 
toimintaympäristö oman joukko-osaston ja väestön 
keskellä hienoine julkaisuineen, historiikkeineen ja 
perinnehuoneineen ovat vaikuttavia. Olen iloinen ja 
ylpeäkin siitä, että olen saanut olla toimimassa killan 
riveissä sen 50-vuotisen historian aikana, juhlapuhuja 
Seppo Tanskanen totesi puheensa lopuksi.

Kontiorannassa koulutettu kolme sukupolvea
Killan historiikin julkistanut professori Veijo 
Saloheimo totesi Kontiorannassa koulutetun kolme 
sukupolvea. Tämä aika on kaikkine kokemuksineen 
ja koettelemuksineen ja iloineen painanut 
jokaisen täällä palvelleen varusmiehen  mieleen 
lähtemättömän muiston.
- Nyt juhlivan killan tavoitteena on nähdäkseni 

              “Jatkossakin tarvitsemme ystävien tukea.”

POHJOIS-KARJALAN 
PRIKAATIN 

KILTA 
           50 VUOTTA

maanpuolustusmotivaation tuenta tulevaisuuden varalle, 
antamalla tunnustusta yritteliäille ja menestyneille 
varusmiehille ja kouluttajille sekä levittämällä 
myönteisyyttä maakunnan nuorison keskuuteen.

Palkitsemiset
Pohjois-Karjalan Prikaatin Killan valtuuskunnan 
puheenjohtaja Harri Hentunen suoritti Prikaatin killan ja 
Maanpuolustuskiltojen Liiton myöntämät palkitsemiset.

Killan puheenjohtaja Hannu Saharinen vastaanotti 
varuskunnassa sijaitsevan JR 9:n muistomerkin 
pienoismallin.

Puolustusvoimien ja Pohjois-Karjalan Prikaatin 
tervehdyksen juhlaan tuonut eversti Ville Hyvärinen 
totesi Prikaatin tarvitsevan kiltaa ja sen aktiivisia jäseniä. 
-Killalla on luonnollinen yhteys prikaatissa palvelevien, 
prikaatissa palvelleiden ja prikaatin välillä, Hyvärinen 
totesi.

Maanpuolustuskiltojen Liiton tervehdyksen toi liiton 
puheenjohtaja teollisuusneuvos Erkko Kajander 
todeten mm.:  - Pohjois-Karjalan Prikaatin kilta on 
erinomaisesti sisäistänyt liittomme toiminta-ajatuksen 
” rakennamme perinteille, elämme voimakkaasti tätä 

päivää ja turvaamme tulevaisuutta.” Kiltanne liittyi 
Maanpuolustuskiltojen Liiton jäseneksi vuonna 1964 
nimellä Karjalan Jääkäripataljoonan Kilta. Liittoon 
kuuluu tällä hetkellä 100 erilaista kiltaa, joista 
joukko-osastokiltoja 25.  Liitossa on yhteensä 23.000 
henkilöjäsentä. 

Tilaisuuden musiikillisesta annista vastasi Karjalan 
Sotilassoittokunta.

Pohjois-Karjalan Prikaatin kilta

Killan toiminta

•	 Maanpuolustushengen vaaliminen 
•	 Prikaatin ja siviiliväestön toisiinsa 

lähentäminen 
•	 Perinteiden vaaliminen 
•	 Varusmiesten viihtyvyyden lisääminen 
•	 Tukitoiminta varusmiesten, veteraanien
  ja sotainvalidien hyväksi 

Killan paikallisosastot toimivat aktiivisesti myös 
Helsingin, Lappeenrannan ja Kuopion alueella. 

Perinneosastoja
•	 Wiipurin Rykmentti 
•	 Jalkaväkirykmentti 
•	 Jääkäripataljoona/ JR 3 
•	 JP 5 
•	 9. Prikaati 
•	 7. Divisioona 
•	 JR 9 

Perustamispäivä 17.4.1958 
Edeltäjät :  Wiipurin Rykmentissä palvelleiden 
yhdistys,	Wiipurin Rykmentin Kilta ry (17.4.1958), 
Karjalan Jääkäripataljoonan Kilta ry    (1963-91)  

Lähde: Pohjois-Karjalan Prikaatin nettisivut

Prikaatin Killan puheenjohtaja Hannu Saharinen ja 
killan sihteeri Leena Piiparinen kiltajuhlassa 18.4. 
“Työmme veteraaniveljiemme, Pohjois-Karjalan 
Prikaatin ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
hyväksi jatkuu”, he totesivat.

Joensuun Mieslaulajien Kylänmiehet esiintyivät 
Ilkka Vesalan johdolla.

Killan kunniapuheenjohtaja Jorma Mikkonen.

Malja 50-vuotiaalle killalle.
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Yleinen asevelvollisuus ei ole uskottavaa ilman riittävän 
suurta ja riittävän hyvin koulutettua sodanajan 
kenttäarmeijaa. Kertausharjoitusmäärän nostaminen 
tänä vuonna 25 000 reserviläiseen usean vuoden 
harjoituslaman jälkeen on suuri haaste puolustusvoimille, 
totesi RUL:n puheenjohtaja Mika Hannula Joensuun 
Reserviupseerien 75-vuotisjuhlassa 29.2. Hannula 
peräänkuulutti myös analyyttistä keskustelua 
mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.

Suomen perustuslakiin on kirjattu, että ”Jokainen Suomen
 kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolus-
tamiseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa sää-
detään.” Tämä laki säätää miespuoliselle väestölle yleisen 
asevelvollisuuden. 

Reserviupseerien tarve sodan ajan joukoissamme on itse-
näisyyden alusta alkaen perustunut sille tosiasialle, että am-
mattiupseereita ei yksinkertaisesti riitä kaikkiin johtotehtäviin. 
Sodan ajan joukkoihin sijoitetuista upseereista tänäkin päivä-
nä noin neljä viidestä on reservin upseereita.

Me reserviupseerit olemme saaneet varusmiesaikanamme 
koulutuksen sodanajan johtamistehtäviin. Tämän koulutuk-
sen lisäksi meitä yhdistää halu ja kyky tarvittaessa johtaa 
Isänmaan aseellista puolustusta. Käytännössä tämä vastuu 
isänmaasta tarkoittaa ainakin kahta asiaa. Se tarkoittaa en-
sinnäkin sitä, että toimimme siviilitehtävissämme isänmaan 
etua tavoitellen ja sen turvallisuudesta huolehtien. Toiseksi, 
meidän on myös huolehdittava omasta ammattitaidostamme 
sotatyön johtajina. Kuten viime vuosina olemme saaneet huo-
mata, emme voi jättää oman ammattitaitomme kehittämistä 
ja ylläpitoa kertausharjoitusten varaan. Tänä vuonna puolus-
tusvoimat on nostamassa kertausharjoitusten määrän 25 000 
vuorokauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sijoitetun 
reservin upseerin todennäköisyys päästä kertausharjoitukseen 
kasvaa merkittävästi. 

Nato-päätöksen tulee perustua tosiasioihin

Kuluvana vuonna tehdään Suomessa jälleen turvallisuuspo-
liittinen selonteko. Se tulee tarpeeseen juuri nyt, sillä Suomen 
turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on näkyvässä muu-
toksessa. Suomi ei ole liittoutumaton maa sanan varsinaisessa 
merkityksessä. Me olemme EU:n jäsen kaikkine velvoittei-
neen ja oikeuksineen. 

Suomi on osa läntistä Eurooppaa ja meidän etumme kulkee 
monessa asiassa käsi kädessä muiden EU-maiden ja läntisen 
yhteisön kanssa. Suurin osa muista EU-maista kuuluu Natoon. 
Tämän vuoden turvallisuuspoliittisessa selonteossa mennei-
den vuosikymmenien poliittiset liturgiat olisi nyt kerta kaik-
kiaan aika heittää romukoppaan ja arvioida Suomen sotilaalli-
nen asema ja mahdollinen Nato-jäsenyys kylmän rauhallisesti 
tosiasioihin perustuen. Vetoan tässä yhteydessä poliittisiin 
päättäjiin ja toivon, ette heillä olisi rohkeutta ja analyyttistä 
kykyä arvioida turvallisuuspoliittinen tilanteemme ja päätyä 
meidän suomalaisten kannalta oikeisiin johtopäätöksiin.

Yleinen harhaluulo on, että liittyminen Natoon tarkoittaisi 
ydinaseiden tai vieraiden joukkojen sijoittamista Suomeen. 
Rauhan aikana tätä on turha pelätä tai edes toivoa. Toinen 
yleinen luulo on, että Natoon liittyminen lisäisi merkittävällä 
tavalla puolustusratkaisumme kustannuksia. Tästä ei kuiten-
kaan ole näyttöä. Nato-jäsenyys ei myöskään ole ristiriidassa 
yleisen asevelvollisuuden kanssa. 

Sodan ajan joukkojemme johtamisjärjestelmiämme on jo 
pitkään kehitetty Nato-yhteensopiviksi ja myös testattu jo mo-
neen kertaan kansainvälisissä operaatioissa. Lisäksi on hyvä 
muistaa, että uskottavan puolustuksen ylläpitäminen vaatii 
joka tapauksessa resursseja. Ilman ajan tasalla olevaa tekniik-
kaa ja joukkojen suorituskyvyn ylläpitämistä meillä ei voi olla 
uskottavaa kykyä puolustaa omaa maatamme, Hannula totesi.

RUL:n uusi puheen-
johtaja ei jättänyt 
puheessaan ketään 
kylmäksi. 

RUL:n 
puheenjohtaja 
Mika Hannula 
Joensuun 
Reserviupseerien 
75-vuotisjuhlassa:

Uskottava puolustus 
vaatii riittävästi 
koulutettuja joukkoja

Joensuun Reserviupseerit juhli 75-vuotiasta taivaltaan 
maanpuolustusjuhlassa 29.2.2008. Juhla järjestettiin Joensuun 
Normaalikoululla. Jäseniä ja kutsuvieraita oli paikalla lähes 
puolitoistasataa. Koulun auditorio ja ruokala tarjosivat hyvät 
puitteet illan monipuoliselle ohjelmalle. Auditoriossa pidetyn 
juhlatilaisuuden jälkeen siirryttiin illalliselle, jossa juhlailtaa 
jatkettiin seurustelun ja mainion ruoan merkeissä. 

Yhä monipuolisempaa toimintaa
Yhdistyksen historian saatossa on yhteiskunnallinen toimintaympäristö 
muuttunut moneen otteeseen. Dramaattisimpia aikoja ovat 
luonnollisesti olleet sota-ajat ja niiden jälkeinen aika. Mutta myös 
viimeisten vuosikymmenien aikana on tapahtunut merkittäviä 
yhdistykseen toimintaan vaikuttavia muutoksia. 1990-luvulle saakka 
sotilaallinen koulutus oli rajattu Puolustusvoimien tehtäväksi. 
Käytännössä tämä tarkoitti kertausharjoituksia, joihin voitiin kutsua 
vain rajallinen määrä reserviläisiä. Yhdistysten tehtäväksi jäi 
toimia maanpuolustushengen ja -kunnon ylläpitäjänä. Tätä tehtävää 
on Joensuun yhdistys jatkuvasti suorittanut. Jotostapahtumat, 
ampumatapahtumat, veteraani- ja perinnetyö ja monet muut riennot 
ovat kuuluneet ja kuuluvat edelleenkin yhdistyksen vakiintuneeseen 
toimintaan.  

Tahdon lisäksi tarvitaan myös taitoa. Sotilaallisten taitojen 
kehittäminen on tullut mahdolliseksi laajenevan vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen kautta. Tässä taitojen kehittämisessä on 
yhdistys ollut aktiivisena toimijana mukana. Kaikkein konkreettisin 
toimintaväylä on ollut nykyinen Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
(MPK) ja sen edeltäjä Maanpuolustuskoulutus ry. Tämän 
koulutustoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa on 
yhdistyksemme jäsenistö ollut erittäin aktiivinen. Sotilaallisten 
taitojen ylläpitoon ja kehittämiseen on luotu aivan toisenlaiset 
edellytykset kuin aiemmin. Kurssitoiminta mahdollistaa aktiivisen 
reserviupseerin jatkuvan kouluttautumisen. Kansainväliset koulutus- 
ja kilpailutapahtumat ovat niin ikään nykyaikaa. Puolustusvoimien 
antamaa kertausharjoituskoulutusta tämä toiminta ei pysty kokonaan 
korvaamaan.

Onhan sitä sotilaallista koulutusta annettu toki aiemminkin 
– esimerkiksi monet jotostapahtumat ovat olleet sisällöltään muutakin 
kuin vain kuntoa ja tahtoa kohottavia. Tästä varmaan voidaan kertoa 
lisää yhdistyksen 80-vuotishistoriikissa!

Joensuun Reserviupseerit 75 vuotta 

Tahtoa ja taitoa
Juhlassa puhuttua – muutos on jatkuvaa

Maanpuolustusjuhlan juontajana toimi Risto Patrikainen. JoeRU:
n  puheenjohtaja Antti Eteläpää kertoi juhlan avauspuheenvuorossa 
lyhyesti yhdistyksen historiasta ja nykypäivästä. Toimintaympäristön 
muutoksesta huolimatta – tai siitä johtuen – on yhdistyksemme kyennyt 
säilyttämään aktiivisen roolinsa. Monipuolistuva toiminta tähtää 
tulevaisuuteen – perinteitä unohtamatta. Joensuun Reserviupseerit 
ry on vahvasti ajan hengessä mukana. Tästä aktiivisuudesta yhtenä 
osoituksena on valinta vuoden yhdistykseksi 2007.

Muutoksesta puhui myös kaupungin tervehdyksen tuonut 
kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen. Vaikka eletäänkin 
maantieteellisesti entistä suuremmassa Joensuussa, niin sotilaallisia 
toimintoja ei kaupungissa enää ole – lukuun ottamatta yhtä 
rajavartioasemaa Talikkajärvellä! Joensuuhan on nykyisellään myös 
rajakaupunki, kun taas Pohjois-Karjalan lääni ja Sotilaslääni ovat jo 
historiaa.

Kenraalimajuri Seppo Tanskasen puheenvuoro ja Reserviupseeriliiton 
tuoreen puheenjohtajan Mika Hannulan ajankohtainen puhe ovat 
ohessa tiivistelminä.

Juhlassa esiintyivät myös Karjalan Sotilassoittokunta ja Joensuun 
yliopiston kuoro. Erittäin mielenkiintoisen katsauksen yhdistyksen 
historiaan ja nykypäivään loi nuorisoupseeri Liisa Itänivan koostama 
multimediaesitys: Kuvat kertovat paljon enemmän kuin pelkät sanat 
Ne tuovat konkreettisesti esille toiminnan todelliset tekijät – ihmiset, 
yksilöt. Yhdistyksemme toiminta on ollut pitkälti riippuvaista sen 
aktiivitoimijoista, joita on onneksi ollut enemmän kuin vain kourallinen. 
Sen tämä kuvakertomus toi selvästi esille. Tahdon, taidon ja välineiden 
lisäksi täytyy olla aktiivisia tekijöitä!

Kunniapuheenjohtaja Veijo Salonheimon loppusanojen jälkeen Karjalan 
Sotilassoittokunta, Yliopiston kuoro ja juhlayleisö esittivät yhdessä 
Karjalaisten laulun. Tämän jälkeen siirryttiin maittavalle illalliselle, 
jossa keskustelu jatkui vilkkaana pitkälle iltaan. Illan kruunasi 
Eversti Martti Kukkosen pitämä kiitospuheenvuoro, joka oli erittäin 
lämminhenkinen ja mukaansatempaava. Joensuun Reserviupseerien 
juhlatoimikunnan työ tuotti kauniin tuloksen. Kiitokset kaikille 
tervehdyksen tuoneille, mukana olleille ja juhlaamme tukeneille. Juhlan 
päättyessä yleinen ilmapiiri oli se, että tavataan 80-vuotisjuhlissa! 

Kenrm Seppo Tanskasen mukaan yhdeksän vuosikymmentä täyt-
täneen itsenäisyytemme säilyminen talvi- ja jatkosodissa oli usein 
veitsen terällä: se oli suomalaisen sotilaskunnon varassa. Tietoisuus 
tästä on siirtynyt henkisenä perintönä nuoremmille polville. 

- Otin mielihyvällä vastaan mahdollisuuden puhua entisen 
koulukaupunkini reserviupseerien 75-vuotisjuhlassa. Esitän mitä 
parhaimmat onnitteluni kerholle sen pitkäaikaisesta ja tuloksekkaasta 
toiminnasta. Itsellänikin on muistikuvia yhteistyöstä tämän kerhon 
kanssa 1960-luvulta ja  70-luvun loppupuolelta.” 

Kylmä sota

Seppo Tanskasen mielestä kylmän sodan alkutahteina voidaan pitää 
kahta merkittävää puheenvuoroa vuonna 1946. Neuvostoliiton johtaja 
Stalin kehotti silloin omiaan varautumaan suureen yhteenottoon 
kapitalistisen maailman kanssa ja Winston Churchill totesi rautaesiripun 
laskeutuneen Eurooppaan ylle. Kylmän sodan nimen saanut vaihe 
poikkesi merkittävällä tavalla rajatonta väkivaltaa ja hirvittäviä tappioita 
aiheuttaneista maailmansodista. 
- Kylmä sota oli kahden suuren, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton 
johtamien liittoutumien välistä henkien taistelua ja kilpavarustelua. Siinä 
kaksi erilaista ajatusmaailmaa ja yhteiskuntajärjestelmää kamppaili 
runsaan 40 vuoden ajan maapallon johtoasemasta. Valtavasta ydinaseiden 
varustelusta ja joukkojen korkeasta taisteluvalmiudesta huolimatta, 
suurvaltaliittoutumien väliseltä  yhteenotolta vältyttiin - joskus viime 
tingassa. 

Kenraali 
Tanskanen 
piti vahvan ja 
kantaaottavan 
puheen. 

Kenraalimajuri Seppo Tanskanen:

Itsenäisyytemme oli 
suomalaisen sotilas-
kunnon varassa
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Joensuun Reserviupseerit 75 vuotta 

Tahtoa ja taitoa
Juhlassa puhuttua – muutos on jatkuvaa

Maanpuolustusjuhlan juontajana toimi Risto Patrikainen. JoeRU:
n  puheenjohtaja Antti Eteläpää kertoi juhlan avauspuheenvuorossa 
lyhyesti yhdistyksen historiasta ja nykypäivästä. Toimintaympäristön 
muutoksesta huolimatta – tai siitä johtuen – on yhdistyksemme kyennyt 
säilyttämään aktiivisen roolinsa. Monipuolistuva toiminta tähtää 
tulevaisuuteen – perinteitä unohtamatta. Joensuun Reserviupseerit 
ry on vahvasti ajan hengessä mukana. Tästä aktiivisuudesta yhtenä 
osoituksena on valinta vuoden yhdistykseksi 2007.

Muutoksesta puhui myös kaupungin tervehdyksen tuonut 
kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen. Vaikka eletäänkin 
maantieteellisesti entistä suuremmassa Joensuussa, niin sotilaallisia 
toimintoja ei kaupungissa enää ole – lukuun ottamatta yhtä 
rajavartioasemaa Talikkajärvellä! Joensuuhan on nykyisellään myös 
rajakaupunki, kun taas Pohjois-Karjalan lääni ja Sotilaslääni ovat jo 
historiaa.

Kenraalimajuri Seppo Tanskasen puheenvuoro ja Reserviupseeriliiton 
tuoreen puheenjohtajan Mika Hannulan ajankohtainen puhe ovat 
ohessa tiivistelminä.

Juhlassa esiintyivät myös Karjalan Sotilassoittokunta ja Joensuun 
yliopiston kuoro. Erittäin mielenkiintoisen katsauksen yhdistyksen 
historiaan ja nykypäivään loi nuorisoupseeri Liisa Itänivan koostama 
multimediaesitys: Kuvat kertovat paljon enemmän kuin pelkät sanat 
Ne tuovat konkreettisesti esille toiminnan todelliset tekijät – ihmiset, 
yksilöt. Yhdistyksemme toiminta on ollut pitkälti riippuvaista sen 
aktiivitoimijoista, joita on onneksi ollut enemmän kuin vain kourallinen. 
Sen tämä kuvakertomus toi selvästi esille. Tahdon, taidon ja välineiden 
lisäksi täytyy olla aktiivisia tekijöitä!

Kunniapuheenjohtaja Veijo Salonheimon loppusanojen jälkeen Karjalan 
Sotilassoittokunta, Yliopiston kuoro ja juhlayleisö esittivät yhdessä 
Karjalaisten laulun. Tämän jälkeen siirryttiin maittavalle illalliselle, 
jossa keskustelu jatkui vilkkaana pitkälle iltaan. Illan kruunasi 
Eversti Martti Kukkosen pitämä kiitospuheenvuoro, joka oli erittäin 
lämminhenkinen ja mukaansatempaava. Joensuun Reserviupseerien 
juhlatoimikunnan työ tuotti kauniin tuloksen. Kiitokset kaikille 
tervehdyksen tuoneille, mukana olleille ja juhlaamme tukeneille. Juhlan 
päättyessä yleinen ilmapiiri oli se, että tavataan 80-vuotisjuhlissa! 

Maakunnan korkein sotilasjohto, eversti Ville Hyvärinen ja everstiluutnantti Jouni Mattila, sekä Joensuun Reserviupseereista 
vasemmalla Yrjö Makkonen ja oikealla yhdistyksen sotaveteraanijäsen Ahti Karessuo nauttivat juhlapöydän antimista. 

Reserviläiset, Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat yh-
dessä rintamassa!

Kuvassa oikealta kenraali Seppo Tanskanen, JoeRun puheenjohtaja Antti 
Eteläpää, RUL:n puheenjohtaja Mika Hannula, Anu Eteläpää, JoeRun 
kunniapuheenjohtaja Veijo Saloheimo ja kansanedustaja Eero Reijonen. 

Kenrm Seppo Tanskasen mukaan yhdeksän vuosikymmentä täyt-
täneen itsenäisyytemme säilyminen talvi- ja jatkosodissa oli usein 
veitsen terällä: se oli suomalaisen sotilaskunnon varassa. Tietoisuus 
tästä on siirtynyt henkisenä perintönä nuoremmille polville. 

- Otin mielihyvällä vastaan mahdollisuuden puhua entisen 
koulukaupunkini reserviupseerien 75-vuotisjuhlassa. Esitän mitä 
parhaimmat onnitteluni kerholle sen pitkäaikaisesta ja tuloksekkaasta 
toiminnasta. Itsellänikin on muistikuvia yhteistyöstä tämän kerhon 
kanssa 1960-luvulta ja  70-luvun loppupuolelta.” 

Kylmä sota

Seppo Tanskasen mielestä kylmän sodan alkutahteina voidaan pitää 
kahta merkittävää puheenvuoroa vuonna 1946. Neuvostoliiton johtaja 
Stalin kehotti silloin omiaan varautumaan suureen yhteenottoon 
kapitalistisen maailman kanssa ja Winston Churchill totesi rautaesiripun 
laskeutuneen Eurooppaan ylle. Kylmän sodan nimen saanut vaihe 
poikkesi merkittävällä tavalla rajatonta väkivaltaa ja hirvittäviä tappioita 
aiheuttaneista maailmansodista. 
- Kylmä sota oli kahden suuren, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton 
johtamien liittoutumien välistä henkien taistelua ja kilpavarustelua. Siinä 
kaksi erilaista ajatusmaailmaa ja yhteiskuntajärjestelmää kamppaili 
runsaan 40 vuoden ajan maapallon johtoasemasta. Valtavasta ydinaseiden 
varustelusta ja joukkojen korkeasta taisteluvalmiudesta huolimatta, 
suurvaltaliittoutumien väliseltä  yhteenotolta vältyttiin - joskus viime 
tingassa. 

Kylmä sota - kauhun tasapainon leimaama asemasota.

Juhlapuhujan mukaan Suomessa pyrittiin noina vuosikymmeninä  
läntisen yhteistyön säilyttämiseen ja kehittämiseen, samalla kun 
elettiin laajenevien  itäsuhteiden ja jopa  painostuksen oloissa. 
Korostunut idänsuhteiden vaaliminen johti moniin vääristymiin, kuten 
yksipuolisuuteen tiedotusvälineissä, oppikirjojen  muokkaamiseen, 
kirjojen  ja elokuvien hyllyttämiseen, vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
rajoituksiin, käymiemme sotien ja niiden veteraanien arvostelemiseen  
sekä  omien puolustusmahdollisuuksiemme vähättelemiseen. 
- Kylmä sota loppui 1991 ja ratkaistiin Suomen ulkopuolella. Sota 
voitettiin läntisen  talouden ja ennen muuta Yhdysvaltojen ylivoiman 
turvin. Kylmää sotaa seurasi kymmenkunta vuotta USA-keskeistä 
yksinapaista aikaa, kun vastustaja NL oli romahtanut. 

Terrorismin aika

Kenraalimajuri Tanskasen mielestä kylmän sodan jälkeinen aika päättyi lo-
pullisesti syyskuun yhdestoista 2001. Tuon päivän terrori-iskut Yhdysvaltoja 
vastaan aloittivat ”neljännen maailmansodan”, kuten eräät amerikkalaiset 
kenraalit ja poliitikot presidenttiä myöten ovat luonnehtineet.
- Terroristien tavoitteissa lienee kyse länsimaisen elämäntavan 
vastustamisesta ja korvaamisesta radikaalilla islamilaisuudella. Tämän 
kamppailun rintamalinjat eivät kulje idän ja lännen, vaan pohjoisen 
ja etelän välillä. Käynnissä on epäsymmetrinen sota; joukot eivät 
taistele toisiaan vastaan, eikä siinä noudateta perinteisiä sodankäynnin 
sääntöjä. Vastustaja on hajallaan, piilosta iskevä, pieniä ryhmiä käsittävä 

ja asiaansa uskova joukko.  Nykypäivän terroristit eivät iske 
hyvin suojattuihin kohteisiin. Ne eivät myöskään vältä viattomien 
sivullisten kärsimyksiä ja tappioita. Terroristit iskevät julkisuutta 
saadakseen. 

Muut uhat

- Me elämme integraatioon ja globaalitalouteen sopeutumisen 
aikoja. Sotilaallisten uhkakuvien ja terrorinkin edelle ovat 
nousseet ilmastonmuutos, öljy- ja säteilykatastrofit, energian ja 
luonnonvarojen riittämättömyys, hyökkäykset tietojärjestelmiä 
vastaan. 
- Vuoden alusta voimaan astuneen uuden puolustusvoimia koskevan 
lain tärkein tehtävä on Suomen kansan ja sen alueen puolustaminen. 
Tähän tarkoitukseen käytetään puolustusmäärärahoista noin 98%. La-
kisääteinen tehtäviin kuuluu myös viranomaisten tukeminen. Tästä ja 
maakuntajoukkojen roolista saatiin ensikokemuksia Nokian vesikriisin 
aikana. Eniten julkisuudessa esillä on kuitenkin kriisinhallinta ja siihen 
osallistuminen
Tanskasen mukaan muuttuneisiin oloihin liittyy myös 
pitkälle kehitetty Nato-yhteensopivuus puolustuspoliittinen ja 
puolustusvoimien tilanne on tällä hetkellä ehkä vahvemmalla 
pohjalla kuin koskaan aikaisemmin. Nuoremmat sukupolvet ovat 
kantaneet tässä mielessä vastuunsa veteraanisukupolven perinnön 
hoitamisessa. Siinä reservin upseerit ovat jatkossakin tämän työn 
etulinjassa. 
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Sissiampumaleiri Ilomantsin Hiienvaarassa

Ensimmäinen ryhmä rynnäkkökiväärin kohdistusammuntaan, 
toinen PKM -konekiväärirastille ja kolmas 
kranaatinheitinkoulutukseen.  Sissiampumaleirin johtaja Paavo 
Puumalainen käskytti joukkoja Hiienvaarassa huhtikuun alun 
aamuna.

– Vaikka kyse on vain viikonlopun 
pituisesta kurssista, kannattaa suun-
nittelu aloittaa hyvissä ajoin, antaa 
leirinjohtajana toiminut Paavo Puu-
malainen neuvoksi muille vastaavien 
kurssien suunnittelijoille ja johtajille. 
Hän edusti leirijohdossa Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys MPK:ta ja 
Itärajan paikallisosastoa. Prikaatin 
puolelta harjoitusta johti yliluutnantti 
Jukka Päivinen.
   Noin vuoden kestänyt sissiampu-
maleirin kaavailu maksoi vaivan. 
Kurssille asetetut tavoitteet saavu-
tettiin, aikataulu piti ja järjestelyt 
toimivat.?
– Leirin huoltajilla ei ollut ongelmia 
omien toimintojen järjestämisessä ja 
aikataulutuksessa. Tässä auttoivat 
ratkaisevasti leirin hyvä suunnittelu 
ja asialliset dokumentit leirin kulusta 
aikatauluineen, sanoi ampumaleirin 
huoltopäällikkönä toiminut Matti 
Komulainen.
   Ammuntoja vedettiin läpi neljä: 
kohdistus- ja sissipolkuammunnat 
sekä sissiryhmän puolustusammunta 
väijytystilanteessa sekä päivällä että 
yöllä. Laukauksia kertyi viikonvaih-
teen aikana runsas rynnäkkökiväärin 
tuliannos miestä päälle. Ammuntojen 
välillä oheiskoulutuksessa saatiin tu-
tustua kevyeen kranaatinheittimeen, 
ilmatorjuntakonekivääriin ja Pulem-
jot Kalašnikova Modernizirovannyij 
PKM -konekivääriin.
   Parinkymmenen kurssilaisen 
joukkoa johti, koulutti ja tuki suun-
nilleen yhtä suuri joukko. Se koostui 
paikallisosaston vapaaehtoisista 
toimijoista ja prikaatin henkilöstöstä 
että varusmiehistä. Varusmiehiä oli 
mukana autoja kuljettamassa, lääkin-
tämiehinä ja vartiomiehinä.
   MPK -ampumaleirin sotilaallinen 
luonne ja hyväksyttävyys tulivat 
hyvin selviksi heti perjantai-illan 
avauspuhuttelussa, kun paikalla 
oli useita arvomerkkejä kantaneita 
sotilashenkilöitä Pohjois-Karjalan 
aluetoimiston päälliköstä, eversti-
luutnantti Jouni Mattilasta alkaen.

Sissiampumaleirin kolmantena tu-
kijalkana MPK:n ja prikaatin lisäksi 
oli Pohjois-Karjalan rajavartiosto, 

Huolellinen valmistelu on hyvän kurssin lähtökohta. Tämä 
nähtiin selvästi vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 
Itärajan paikallisosaston ja Pohjois-Karjalan Prikaatin yhdessä 
järjestämällä sissiampumaleirillä Ilomantsin Hiienvaarassa 
huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna.

joka Itärajan paikallisosastolle jo 
tutuksi tulleeseen tapaansa jälleen 
tarjosi käyttöön ampuma-alueensa 
rakennuksineen, pilkevarastoineen 
kaikkineen.
   Muonituksen toimintaa edisti mer-
kittävästi tarvikkeiden, kaluston, 
ruokalistojen ja jopa valmistusohjei-
den saanti puolustusvoimilta. Silloin 
vähemmälläkin ammattitaidolla 
ruokien valmistaminen onnistuu. 
Muonitusvahvuuden tulee olla puo-
lustusvoimien henkilöillä tiedossa 
hyvissä ajoin, jolloin voidaan laskea 
aivan tarkat ainesmäärät kuhunkin 
ruokalajiin valmiiksi sopankeit-
täjille.
   Matti Komulainen neuvoo myös, 
että kannattaa alusta lähtien viedä 
hyvin tii viissä yhteistyössä muoni-
tusta, varustehuoltoa ja muita leirin 
tukitoimintoja. Tällöin henkilöstöä 
on mahdollista käyttää tarvittaessa 
eri tehtävissä.
   Erilaisissa tehtävissä voi käyttää 
myös kurssilaisia. Leirin lopetus-
vaiheessa tapahtuivat niin maali-
laitteiden poistamiset, telttamajoi-
tusalueen purkamiset kuin ampuma-
alueen päärakennuksen ja hieman 
piha-alueenkin siivoukset nopeasti 
ja hyvin – ja jopa hyvässä hengessä 
ilman mitään purnausta. 

Teksti: Pasi Karonen, 
Kuvat: Hannu Härkönen

Kurssilaisille oli varmistettu luonnonläheiset majoitus-
olot. 

Kevyt kranaatinheitin on 
saatavissa vain rakennussar-
jana, joka pitää itse koota. 
Kuvassa keskimmäisenä 
heitinkouluttaja Juhani Le-
hikoinen.

Sissiampumaleirin johta-
ja Paavo Puumalainen.Kurssin tavoitteisiin oli kirjattu liikkuminen ja 

majoittuminen joko talvi- tai kelirikko-oloissa.

Ilmatorjuntakonekivääriin tutustuminen oli yksi  
oheiskoulutuksen aihe. Ampumaan ei sentään tällä 
aseella tällä kertaa ruvettu. 

Sissiampumaleirin vääpelillä Juha Turusella riitti 
Hiienvaarassa luettelojen tutkimista sekä monenlaisen 
tavaran järjestämistä, jakamista, vastaanottamista, 
laskemista ja tarkastamista.
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Sotainvalidien 
Veljesliiton Lieksan 
osasto 65 vuotta
Sotainvalidien Veljesliiton Lieksan osasto perustettiin 6.1.1943 
teatteri Kulman tiloissa. Osaston 65. vuosikokous oli siten tavallista 
juhlavampi. Kokouksen aluksi palkittiin useita ahkeria osaston 
hyväksi eri tehtävissä toimineita henkilöitä.

Osaston jäsenmäärä on suurimmillaan ollut vuonna 1971, ollen 
344 invalidijäsentä. Vuoden 2007 lopussa varsinaisia jäseniä oli 
enää 45 ja puolisojäseniä 72.
 Osaston ensimmäisenä puheenjohtajana/toimistonhoitajana 
toimi Matti Laukkanen, varapuheenjohtajana Viljo Pellikka 
ja sihteerinä Aarne Rautelin.
   Ensimmäisenä naistoimikunnan puheenjohtajana toimi Jenny 
Nyholm. Naistoimikunta toimii tänäkin päivänä   Elisabet Turusen 
johdolla. Kyläasiamiehinä on vuosikymmenten varrella toiminut 
useita henkilöitä.
   Lieksan osaston puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Juho 
Pehkonen ja toimistonhoitajana Liisa Toivanen. Uutta 
toimistotyössä on se, että  Sotainvalidien toimistossa hoidetaan 
ostopalveluna myös Lieksan Sotaveteraanit ry:n jäsenasiat.

Kuvassa vasemmalta kultaisen ansiomerkin saajat Terttu Honkanen ja Elisabet Turunen. 
Hopeisen ansiomerkin saivat Salli Turpeinen, Hannu Nevalainen ja Kaarlo Honkanen 
(viimeksi mainittu ei paikalla). Maanpuolustusmitalien saajat Esa Heinäaho ja Osmo 
Kukkonen. Leijona-standaarin saivat Antti Toivanen, Raine Turunen ja Hannu Härkönen. 
 

Mistä oikein on kysymys?  Har-
joituksissa ei tarvita varusmiehiä 
eikä kantahenkilökuntaa kul-
jetustehtäviin, vaan koulutetut 
paikallisosastojen jäsenet voivat 
hoitaa näitä tehtäviä ajo-oikeu-
den suoritettuaan. Kurssi pal-
velee myös maakuntajoukkojen 
tarpeita. Puolustusvoimien ajo-
neuvoa saa kuljettaa vain henki-
lö, jolla on kyseisen ajoneuvon 
kuljettamiseen oikeuttava, voi-
massa oleva puolustusvoimien 
ajokortti tai siviiliajokortti 
ja puolustusvoimien ajolupa. 
Lupa ei kuitenkaan anna oike-
utta kuljettaa taisteluvälineiden 
kuljetuksia suurelta osin. Kortti 
on voimassa 3 vuotta kerrallaan, 
jonka jälkeen se on uusittava. 
Varusmiehille puolustusvoimien 
ajokortin tai ajoluvan myöntää 
yleensä joukko-osaston ko-
mentaja. Ajo-oikeus määräytyy 
siviili-ajokortin mukaan lisät-
tynä puolustusvoimien omilla 
määräyksillä. Liikennesäännöt 
on hallittava. 
   Ensimmäinen kurssipäivä 
alkoi erilaisten liikennesään-
töjen ja merkkien kertauksella 
ja monta asiaa olikin tuolla 
mielen kätköissä, palaten taas 
mieliin, että näinhän tämä on ja 

B-ajo-oikeuskurssi 
Kontiorannassa 
23.– 24.2.2008

pitää mennä. Risteysajo etenkin 
vaatii tarkkuutta ja ajoissa tehty 
vilkun käyttö lisää joustavuutta 
liikenteeseen myös muiden tiellä 
liikkujien kannalta. Puolustus-
voimien erikoismääräykset kä-
siteltiin läpi. Toiminta liikenne-
onnettomuudessa ja ennakoiva 
ajo ovat tärkeitä oppeja meille 
kaikille. Kurssilla opissa ollut 
Liisa Itäniva, Joensuusta, totesi 
kurssin olevan mielenkiintoinen 
lisä parin vuoden toiminnassa 
olon jälkeen. Tästä saan mu-
kavasti tieto/taitoa tuleviin 
koitoksiin.
   Koulutuksesta vastasi Ylil Rei-
ma Kontkanen ja kurssilaisten 
puolesta voidaan todeta, että 
saimme parhainta koulutusta, 
mitä puolustusvoimat voi tar-
jota tässä muodossa. Toisena 
kouluttajana toimi Ltn Jani Sär-
kiranta. Iltapäivän ohjelmassa 
oli ajoneuvon luovutukseen ja 
vastaanottoon liittyvät manöö-
verit ja sitten päästiin jo asiaan 
peruutusharjoituksin keilaradal-
le. Monen mieleen hiipui ehkä 
ajatus, ettei maastoajoneuvo voi 
taipua tuosta välistä ja aikansa 
rattia käänneltyään, harjoitus 
meni kuitenkin hyväksyttävästi 
läpi. Peruutustaidot pikku-E 

vastaavasti kannattaa opetella. 
Lisänä oli vielä maasto-ajoa 
radalla ja siinä sai oppia miten 
maastossa mennään eikä mei-
nata. Lunta oli jo puoli metriä, 
mitä puskea.
   Toinen kurssipäivä alkoi vielä 
kirjallisella ja sitten taas rattiin 
ja tehtävänä oli pienimuotoinen 
autosuunnistus –kilpailu rastien 
etsimiseen Jaamankankaan 

maastossa. Tiet eivät olleet 
mitenkään erityisen ajettavassa 
kunnossa ja näin tuli vaatimus 
maastoajo –taidoista hyvin 
esiin ja muutama kiperä paikka 
koettiin. Yksi tärkeä sääntö on 
liikkeen pito ja paikalleen ei saa 
jäädä nyhjäämään, että matka 
jatkuu. Niin oli päivä pulkassa ja 
pidettiin yhteenveto ja todettiin, 
että jatkoa seuraa tarpeen mu-

kaan. Koulutettavia oli mukana 
parikymmentä ja järjestäjänä 
toimi MPKY.
Kurssit tarjoaa jokaiselle jotakin 
ja tämä oli oivallinen esimerkki 
siitä.

Eino Manninen

Näinkin voi käydä. Pito loppuu ja fysiikan  lait tulevat vastaan.

Puolustusvoimain
lippujuhlan päivää
vietettiin
Mikkelissä 4.6.
Puolustusvoimain lippujuh-
lan päivä järjestettiin 4.6. 
Mikkelissä. Paraatikatselmus 
oli Mikkelin Urheilupuistossa 
ja ohimarssi Maaherrankadul-
la. 
Paraatin teemana oli valmius-
prikaatin ja maavoimien 
suorituskyvyn osoittaminen. 
Samoin paraatissa juhlistettiin 
puolustusvoimien 90-vuotista 
taivalta sekä Maavoimien 
Esikunnan perustamista 
Mikkeliin.
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PARTURILIIKE

J. VENEJÄRVI
Kummunkatu 18, 83500 Outokumpu

puh. (013) 561 236

EDULLINEN JA VIIHTYISÄ
RUOKA- JA KOKOUS-
RAVINTOLA
OUTOKUMMUN
KESKUSTASSA

kiLPAiLukutSu
Pohjois-Karjalan Reserviläispiirien

YT- ampumamestaruuskilpailut
Perinnekivääri

Pyhäselän Lähekorven ampumaradalla 26.7.2008
Kilpailut alkavat klo 10:00. Asetarkastus klo 9:30. 

Ilmoittautumiset 18.7. mennessä: 
Pekka Nupponen, 050-320 7069 tai pekka.nupponen@

elisanet.fi . 

Sarjat: H yleinen ja joukkue. Osallistumismaksu 10,- / 
kilpailija. Maksu kilpailupaikalla. Joukkuekilpailussa ei 

osallistumismaksua.  

Kilpailussa sovelletaan Resul:n sääntöjä. 
Joukkue koostuu 3:sta ampujasta. Muista 

ampumaharrastusvakuutus!
Ammunnan kulku:

Perinnekivääri 100 m, 2 x 10 laukausta (makuu, pysty). 
5 koelaukausta. Kilpailulaukausten ampumisaika 30 (15 
+ 15) minuuttia. Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu. Taulun 
tarkastus/paikkaus tai vaihto asentojen välillä.

HYVÄT PALKINNOT! TERVETULOA!

Pyhäselän Reserviläiset ry
Tohmajärvi-Värtsilän Reserviläiset ry

Huhtikuun lopun aurinkoisessa 
säässä kokoontui 51 Susirajan 
komppanian soturia viikonlo-
puksi Kontiorantaan harjoittele-
maan kohteensuojausta. Koulu-
tuksellisen osuuden lisäksi tes-
tattiin miehistön fyysinen kunto, 
joka oli keskimäärin erittäin 
hyvällä tasolla. Sama harjoitus 
on luvassa vielä suuremmalle 
määrälle maakuntakomppanian 
miehistölle toukokuun lopussa, 
jolloin vapaaehtoiseen kertaus-
harjoitukseen on odotettavissa 
lähemmäs 100 reserviläistä.
Lauantai alkoi miehistön va-
rustamisella ja harjoituksen 
johtajan, yliluutnantti Jeri 
Kerkkosen, pitämällä puhut-
telulla. Tästä jatkettiin neljälle 
tehtävärastille, joilla kerrattiin 
tarvittavia tietoja ja taitoja. 

Perinneliitto 
täytti viisi 
vuotta
Tammenlehvän Perinneliiton 
tehtävänä on vaalia sotiemme 
veteraanien perinteitä.
Tammenlehvän Perinneliitto 
ry juhli Helsingissä 24.4. 
viisivuotista taivaltaan. 
Juhlallisuudet alkoivat 
aamulla klo 10.00 
seppeleenlaskulla Hietaniemen 
sankarihautausmaalle. 
Tervehdyksiä Perinneliitto 
otti vastaan klo 14.00 alkaen 
ravintola Ostrobotnian tiloissa.  
   Valtakunnalliset 
veteraanijärjestöt perustivat 
Tammenlehvän Perinneliiton 
vuonna 2003 vaalimaan 
Suomen vuosina 1939-
1945 käymien sotien 
ja niiden veteraanien 
perinteitä. Tarkoituksena 
on, että Perinneliitto 
vastaa veteraaniperinteen 
säilyttämisestä myös sen 
jälkeen kun varsinaisten 
sotiemme veteraaneja 
edustavien järjestöjen toiminta 
on päättynyt. 
   Tammenlehvän 
Perinneliittoon kuuluvat 
kaikki sotiemme veteraaneja 
edustavat, valtakunnalliset 

Pietarsaaresta 
vuoden 
malliyhdistys
Valinnassa painotettiin 
liiton painopistealueiden 
huomioimista yhdistyksen 
toiminnassa.
Reserviläisliiton Kuusamossa 
19.-20.4. järjestetyssä 
vuosikokoustapahtumassa 
nimettiin perinteiseen tapaan 
Vuoden malliyhdistys. 
Valinta kohdistui tällä kertaa 
Pietarsaaren Reserviläisiin. 
Nimitysperusteina olivat 
lähinnä yhdistyksen 
jatkuva jäsenkasvu ja sen 
monipuolinen toiminta.

Maakuntakomppania harjoitteli
kohteensuojausta Kontiorannassa

Komppanian omat miehet toi-
mivat kouluttajina varuskunnan 
alueella toteutetuilla rasteilla.   
Kolme neljästä rastista oli ul-
kona ja liekö aurinkoisen sään 
syytä, mutta soturit intoutuivat 
mainioon toimintaan alusta 
alkaen. Toimintaa rasteilla seu-
rasivat myös Prikaatin komen-
taja, eversti Ville Hyvärinen, 
sekä Aluetoimiston päällikkö 
everstiluutnantti Jouni Mat-
tila. Herrat everstit olivat kovin 
tyytyväisiä näkemäänsä, samoin 
myös kouluttajat, jotka kilvan 
kehuivat koulutettavien intoa ja 
motivaatiota. Kaiken kaikkiaan 
harjoitus sujui joutuisasti ja 
erittäin hyvällä “ilmeellä”. Kou-
lutussuunnitelmansa mukaisesti 
Maakuntakomppania harjoitte-
lee yhdessä vielä alkusyksyllä 

yhden viikonlopun, sekä mar-
raskuussa edessä on vielä viikon 
vaativa kertausharjoitus.

järjestöt. Lisäksi 
jäsenenä on laaja joukko 
yhteistyökumppaneita. Myös 
Reserviläisliitto on jäsenenä 
Perinneliitossa. Liiton 
puheenjohtaja Matti Niemi 
kuuluu jäsenenä Perinneliiton 
hallitukseen.  
   Reserviläisliitto on mukana 
liiton laajan veteraanityön 
johdosta. Tehtyjen selvitysten 
mukaan noin 3/4 liiton 
paikallisyhdistyksistä tukee 
sotiemme veteraaneja 
edustavia järjestöjä tai 
yksittäisiä veteraaneja. 
Laajinta on valtakunnallisiin 
veteraanikeräyksiin 
osallistuminen mutta myös 
erilainen perinnetyö on yleistä.  
   Veteraaniperinteen 
vaaliminen on määritelty 
yhdeksi liiton toiminnan 
painopistealueeksi myös 
tulevina vuosina.  
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Joensuun reserviläiset järjes-
tivät yhteistyössä rauhantur-
vaajien kanssa ampumapäivän 
Onttolan ampumaradalla 
3.5-08. tapahtuma oli kaikille 
reserviläistoiminnasta kiinnos-
tuneille avoin tapahtuma.

Ohjelman avasi Juha Komi 
mustaruutitykillä, joka on 
kopio suomen sodan aikaisesta 
Hellwig -tykistä. Ammunnat 
aloitettiin rk -ammunnoilla 

Kilpailut pidettiin Kiteenjärvellä 
tuiskuisen sään vallitessa. Huo-
no sää ei kuitenkaan lannistanut 
kalakärpäsen puremia korkeassa 
iässä olevia veteraaneja eikä 
kannattajajäseniä, jotka sinnik-
käästi nykyttelivät neljä tuntia 
kestävän kilpailun loppuun 
viime sekunneille saakka.
Sotaveteraaniliiton uusitut sään-
nöt mahdollistivat kairausavun 
antamisen veteraanisarjojen 
(miehet ja naiset) osallistujille. 
Tämä tehtävä, kuljetukset, kil-
pailun valvonta ja johtotehtävät 
hoidettiin Kiteen reserviupsee-
rien ja Kiteen reserviläisten 
toimesta. Kalojen punnituksen 

Sota-ajan Korven 
Kaiku-lehdet 
14.D:n käyttöön

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:
n arkistossa olleet jatkosodan ai-
kaiset Korven Kaiku-kenttälehdet 
luovutettiin hallintaoikeudella 
perinneyhdistyksen käyttöön 
25.4.2008. Karjalaisen puolelta 
lehtiä olivat luovuttamassa toi-
mituspäällikkö Kari Kontkanen 
(keskellä) ja kuva-arkiston hoitaja 
Mervi Puustinen.    14. Divisioo-
nan Perinneyhdistyksen puolelta 
vastaanottajina olivat 14.D:n 
Perinneyhdistys ry:n Lieksan 
alaosaston puheenjohtaja Juhani 
Ryynänen (vasemmalla).

Tasavallan presidentti on 
4.6.2008 ylentänyt seuraavat 
henkilöt Pohjois-Karjalan
Prikaatissa:

Majuriksi: 
Kuusimäki Tuukka Pekka
Kapteeniksi: 
Lehtinen Esa Tapani, Päivinen 
Jukka Ilmari, Sairanen Aimo 
Juhani
Yliluutnantiksi: 
Kainulainen Juha Kalevi, Karp-
pinen Marko Mikael, Väänänen 
Seppo Tapani
Lääkintäkapteeniksi: 
Petteri Jaakonpoika Harjuvaa-
ra, Kontiolahden varuskun-
nan terveysaseman päällik-
kölääkäri

Tasavallan presidentti on 
ylentänyt seuraavat reservin 
upseerit (PKARALTSTO)
Majuriksi: 
Mattila Kari Yrjö Antero, 
Joensuu, Toivola Antti Petri, 
Liperi 
Kapteeniksi: 
Larkkonen Pasi Olavi, Tohma-
järvi,
Yliluutnantiksi: 
Itäaho Jari Tapio, Nurmes, 
Korhonen Arto Petri Juhani, 
Kontiolahti, Korppinen Mika 
Tapani, Joensuu, Lipponen Timo 
Juhani, Pyhäselkä, Mikkonen 
Ari Antero, Lieksa, Tolvanen 
Timo Kalervo, Liperi

Luutnantiksi: 
Ahonen Jukka Sulevi, Joensuu, 
Hirvonen Jyrki Miikael Valtimo, 
Korhonen Teemu Miikka Tapio, 
Espoo, Laamanen Vesa Antero, 
Joensuu, Makkonen Joni Antero, 
Joensuu, Malmioja Kalle Arni, 
Joensuu, Martiskainen Markus 
Olli Mikael, Joensuu, Mielonen 
Ville Petteri, Eno, Parkkinen Lari 
Oskari, Joensuu, Rantala Marko 
Tero Tapio, Joensuu, Surakka 
Ari Petri Samuel, Eno, Tuononen 
Juha Paavo, Joensuu, Turunen 
Jarkko Aatos, Joensuu

Maavoimien komentaja on 
4.6.2008 ylentänyt Pohjois-
Karjalan Prikaatissa

Ylivääpeliksi:
Pietarinen Ari Kalevi

Pohjois-Karjalan Prikaatin 
komentaja on antanut yli-
kersantin palvelusarvon
Jarkko Lasse Petteri Mus-
toselle.

Sotilasläänin komentaja on 
ylentänyt seuraavat reservin 
aliupseeristoon ja miehistöön 
kuuluvat:

Ylivääpeliksi: 
Holopainen Matti Tapio, Joen-
suu, Issakainen Aimo Tapio, 
Joensuu

YLENNYKSET 4.6.
PALKITSEMISET 2.6.

Vääpeliksi: 
Huittinen Erkki Antero Joensuu, 
Leinonen Anssi Olavi, Nurmes

Ylikersantiksi: 
Hartikainen Pekka Tapio, Polvi-
järvi, Hassinen Jouko Kalervo, 
Joensuu, Härkönen Hannu Matti 
Tapani, Lieksa, Pesonen Leevi 
Juhani, Liperi, Tarkkonen Arto 
Jukka Tapani, Liperi, Tiilikainen 
Jarmo Tapani, Liperi

Kersantiksi: 
Asikainen Mikko Arttu Petteri, 
Joensuu, Ervast Hannu Kimmo 
Olavi, Outokumpu, Huovinen 
Ossi Petteri, Tohmajärvi, Hy-
tönen Tero Tapio, Joensuu, 
Ihanus Jouni Erkki Ilmari, 
Joensuu, Ilonen Vesa Antti 
Olavi, Joensuu, Kähärä Timo 
Arto Kalevi, Joensuu, Lahti 
Mikko Iivari, Liperi, Leppänen 
Olli Eemeli, Eno, Nevalainen 
Jyrki Tapio, Lieksa, Nilmanen 
Mika Markus, Liperi, Pitkänen 
Juha  Pekka, Joensuu, Rintala 
Tuomas Reino Olavi, Joensuu, 
Sipilä Marko Tapani, Joensuu, 
Sirparanta Esko Juhani, Liperi, 
Tanskanen Tuomo Pekka 
Juhani, Joensuu, Valtonen Jarmo 
Tapani, Joensuu, Varis Kari 
Ensio, Joensuu, Volotinen Pasi 
Johannes, Joensuu, Vulkko Juuso 
Valtteri, Joensuu, Öfverberg 
Tommi Kristian, Kontiolahti

Alikersantiksi: 
Eskelinen Juha Veikko Antero, 
Joensuu, Forsell Taisto Oskari 
Pyhäselkä, Haimakainen Mikko 
Tapio, Joensuu, Kummunmäki 
Mika Timo Paavali, Polvijärvi, 
Laukkanen Juha Pekka, Joen-
suu, Nupponen Harri Tapio, 
Pyhäselkä, Oinonen Harri Timo 
Tapani, Joensuu, Ojala Ville 
Oskari, Joensuu, Palander Ilkka 
Ensio, Outokumpu, Perttamo 
Jani Petteri, Joensuu, Puranen 
Panu Petri, Lieksa, Viitamäki 
Jani Markus, Joensuu

Korpraaliksi: 
Asikainen Olli Ilmari, Liperi, 
Heinonen Markku Juhani, 
Tohmajärvi, Kettunen Eero Ilari, 
Joensuu, Kontkanen Markku 
Tapani, Joensuu, Korhonen 
Markku Juhani, Valtimo, Kurki 
Ilkka-Kristian, Kontiolahti, 
Mustonen Timo Juhani, Joensuu, 
Mylläri Pasi Antero, Joensuu, 
Määttänen Esa Juhani, Joensuu, 
Ollilainen Jukka Petteri, Nur-
mes, Räsänen Kimmo Tapani, 
Joensuu, Suvanto Heikki Ola-vi, 
Outokumpu, Tanskanen Mika 
Risto Juhani, Joensuu, Torni Harri 
Tapani, Kitee, Tuo-nonen Sami 
Olavi, Joensuu, Valtanen Markku 
Juhani, Lieksa, Vilokkinen Mikko 
Juhani, Joensuu, Väistö Juha 
Petteri, Joensuu

PALKITSEMISTILAISUUS 2.6.2008
Reserviupseeriliiton mitalit
Kultainen ansiomitali soljen 
kera, Kohonen Reijo Kitee
Hopeinen ansiomitali, Nenonen 
Tarmo Liperi
Pronssinen ansiomitali, Jun-
tunen Otto Kitee

Reserviupseeripiirin mitalit
Piirin kultainen ansiomitali, 
Ovaskainen Heikki Valtimo 
(luovutetaan myöhemmin)
Piirin hopeinen ansiomitali, 
Eklund Juha Pohjois-Karjalan 
Prikaati, Mölsä Riku Pohjois-
Karjalan Prikaati, Turunen Ari 
Pohjois-Karjalan Prikaati
Piirin pronssinen ansiomitali, 
Saharinen Hannu Joensuu, 

Säynevirta Pirkko Rajasoti-
laskoti
  
Reserviläispiirin mitalit
Piirin kultainen ansiomitali, 
Issakainen Aimo Joensuu, Kal-
linen Jouni Juuka, Taskinen 
Sauli Joensuu
Piirin hopeinen ansiomitali, 
Halonen Leena Juuka, Hyttinen 
Aarne Juuka, Kilpeläinen Vesa 
Nurmes, Turunen Alpo Juuka
Piirin pronssinen ansiomitali, 
Juntunen Jukka Nurmes, 
Kymäläinen Pekka Ilomantsi, 
Raatikainen Pertti Pyhäselkä, 
Törmänen Sauli Pyhäselkä, 
Vänskä Raimo Joensuu (luovu-
tettu aikaisemmin)

Ampumapäivä Onttolan 
ampumaradalla

Rk -ammunta. Etualalla Martti Pesonen tutustumassa reserviläis-
ammuntoihin.

Asearsenaali.

Päivän avaus. Juha Komi am-
puu mustaruutitykillä malli 
Hellwig.

150m radalla ja sen jälkeen 
pistooliammunnat.

Päivän aikana SAR piti näy-
töksiä SRA -ammunnoista, joi-
hin riitti kiinnostusta. Samalla 
esiteltiin aseuutuuksia.

Paloaukean ase- ja ajoneuvo-
museon Veijo Wälkky esitteli 
jatkosodan aikaisen sotilaan 
varustusta. Ampujia sekä 
muita asiasta kiinnostuneita oli 
runsaasti paikalla.

SUOMEN SOTAVETERAANILIITON PILKKI-
MESTARUUSKILPAILUT KITEELLÄ  27.3.2008

suoritti Kiteen Kalakaverit ja 
ensiapuvalmiudessa oli SPR:n 
Kiteen osasto.
Kilpailujen parhaan saaliin sai 
Harjavallan Sotaveteraanit ry:
n Ilmari Seppä, joka henkilö-
kohtaisen sarjavoittonsa lisäksi 
oli Satakunnan Sotaveteraani-
piirin joukkueessa voittamassa 
joukkuekultaa ja joukkueen 
kolmannen perättäisen voiton 
ansiosta viemässä kiertopalkin-
non lopullisesti satakuntalaisten 
palkintokaappiin.

TULOKSIA:
Veteraanisarja miehet:
1.) Ilmari Seppä Harjavallan 

Sotaveteraanit ry 1250  g, 2.) 
Sauli Suomalainen Joensuun 
Sotaveteraanit ry 1112  g, 3). 
Leo Koslonen Kuopion Sotave-
teraanit ry  849  g, 4. )  Iiro Aalto 
Kiteen Sotaveteraanit ry 585  g, 
5.) Altti Kuusisto Nakkilan So-
taveteraanit ry 551  g, 6.) Esko 
Korhonen Kiteen Sotaveteraanit 
ry  471 g.
Veteraanisarja naiset:
1. ) Anna-Liisa Tiainen Kiteen 
Sotaveteraanit ry  40  g

Arvo Kinnari
kilpailun johtaja

Kiteen kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen ampumassa kilpailun lähtölaukausta Kauko 
Raekorven  avustamana.



1511.6.2008

Joensuun reserviläiset järjes-
tivät yhteistyössä rauhantur-
vaajien kanssa ampumapäivän 
Onttolan ampumaradalla 
3.5-08. tapahtuma oli kaikille 
reserviläistoiminnasta kiinnos-
tuneille avoin tapahtuma.

Ohjelman avasi Juha Komi 
mustaruutitykillä, joka on 
kopio suomen sodan aikaisesta 
Hellwig -tykistä. Ammunnat 
aloitettiin rk -ammunnoilla 

Kilpailut pidettiin Kiteenjärvellä 
tuiskuisen sään vallitessa. Huo-
no sää ei kuitenkaan lannistanut 
kalakärpäsen puremia korkeassa 
iässä olevia veteraaneja eikä 
kannattajajäseniä, jotka sinnik-
käästi nykyttelivät neljä tuntia 
kestävän kilpailun loppuun 
viime sekunneille saakka.
Sotaveteraaniliiton uusitut sään-
nöt mahdollistivat kairausavun 
antamisen veteraanisarjojen 
(miehet ja naiset) osallistujille. 
Tämä tehtävä, kuljetukset, kil-
pailun valvonta ja johtotehtävät 
hoidettiin Kiteen reserviupsee-
rien ja Kiteen reserviläisten 
toimesta. Kalojen punnituksen 

Sota-ajan Korven 
Kaiku-lehdet 
14.D:n käyttöön

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:
n arkistossa olleet jatkosodan ai-
kaiset Korven Kaiku-kenttälehdet 
luovutettiin hallintaoikeudella 
perinneyhdistyksen käyttöön 
25.4.2008. Karjalaisen puolelta 
lehtiä olivat luovuttamassa toi-
mituspäällikkö Kari Kontkanen 
(keskellä) ja kuva-arkiston hoitaja 
Mervi Puustinen.    14. Divisioo-
nan Perinneyhdistyksen puolelta 
vastaanottajina olivat 14.D:n 
Perinneyhdistys ry:n Lieksan 
alaosaston puheenjohtaja Juhani 
Ryynänen (vasemmalla).

Tasavallan presidentti on 
4.6.2008 ylentänyt seuraavat 
henkilöt Pohjois-Karjalan
Prikaatissa:

Majuriksi: 
Kuusimäki Tuukka Pekka
Kapteeniksi: 
Lehtinen Esa Tapani, Päivinen 
Jukka Ilmari, Sairanen Aimo 
Juhani
Yliluutnantiksi: 
Kainulainen Juha Kalevi, Karp-
pinen Marko Mikael, Väänänen 
Seppo Tapani
Lääkintäkapteeniksi: 
Petteri Jaakonpoika Harjuvaa-
ra, Kontiolahden varuskun-
nan terveysaseman päällik-
kölääkäri

Tasavallan presidentti on 
ylentänyt seuraavat reservin 
upseerit (PKARALTSTO)
Majuriksi: 
Mattila Kari Yrjö Antero, 
Joensuu, Toivola Antti Petri, 
Liperi 
Kapteeniksi: 
Larkkonen Pasi Olavi, Tohma-
järvi,
Yliluutnantiksi: 
Itäaho Jari Tapio, Nurmes, 
Korhonen Arto Petri Juhani, 
Kontiolahti, Korppinen Mika 
Tapani, Joensuu, Lipponen Timo 
Juhani, Pyhäselkä, Mikkonen 
Ari Antero, Lieksa, Tolvanen 
Timo Kalervo, Liperi

Luutnantiksi: 
Ahonen Jukka Sulevi, Joensuu, 
Hirvonen Jyrki Miikael Valtimo, 
Korhonen Teemu Miikka Tapio, 
Espoo, Laamanen Vesa Antero, 
Joensuu, Makkonen Joni Antero, 
Joensuu, Malmioja Kalle Arni, 
Joensuu, Martiskainen Markus 
Olli Mikael, Joensuu, Mielonen 
Ville Petteri, Eno, Parkkinen Lari 
Oskari, Joensuu, Rantala Marko 
Tero Tapio, Joensuu, Surakka 
Ari Petri Samuel, Eno, Tuononen 
Juha Paavo, Joensuu, Turunen 
Jarkko Aatos, Joensuu

Maavoimien komentaja on 
4.6.2008 ylentänyt Pohjois-
Karjalan Prikaatissa

Ylivääpeliksi:
Pietarinen Ari Kalevi

Pohjois-Karjalan Prikaatin 
komentaja on antanut yli-
kersantin palvelusarvon
Jarkko Lasse Petteri Mus-
toselle.

Sotilasläänin komentaja on 
ylentänyt seuraavat reservin 
aliupseeristoon ja miehistöön 
kuuluvat:

Ylivääpeliksi: 
Holopainen Matti Tapio, Joen-
suu, Issakainen Aimo Tapio, 
Joensuu

YLENNYKSET 4.6.
PALKITSEMISET 2.6.

Vääpeliksi: 
Huittinen Erkki Antero Joensuu, 
Leinonen Anssi Olavi, Nurmes

Ylikersantiksi: 
Hartikainen Pekka Tapio, Polvi-
järvi, Hassinen Jouko Kalervo, 
Joensuu, Härkönen Hannu Matti 
Tapani, Lieksa, Pesonen Leevi 
Juhani, Liperi, Tarkkonen Arto 
Jukka Tapani, Liperi, Tiilikainen 
Jarmo Tapani, Liperi

Kersantiksi: 
Asikainen Mikko Arttu Petteri, 
Joensuu, Ervast Hannu Kimmo 
Olavi, Outokumpu, Huovinen 
Ossi Petteri, Tohmajärvi, Hy-
tönen Tero Tapio, Joensuu, 
Ihanus Jouni Erkki Ilmari, 
Joensuu, Ilonen Vesa Antti 
Olavi, Joensuu, Kähärä Timo 
Arto Kalevi, Joensuu, Lahti 
Mikko Iivari, Liperi, Leppänen 
Olli Eemeli, Eno, Nevalainen 
Jyrki Tapio, Lieksa, Nilmanen 
Mika Markus, Liperi, Pitkänen 
Juha  Pekka, Joensuu, Rintala 
Tuomas Reino Olavi, Joensuu, 
Sipilä Marko Tapani, Joensuu, 
Sirparanta Esko Juhani, Liperi, 
Tanskanen Tuomo Pekka 
Juhani, Joensuu, Valtonen Jarmo 
Tapani, Joensuu, Varis Kari 
Ensio, Joensuu, Volotinen Pasi 
Johannes, Joensuu, Vulkko Juuso 
Valtteri, Joensuu, Öfverberg 
Tommi Kristian, Kontiolahti

Alikersantiksi: 
Eskelinen Juha Veikko Antero, 
Joensuu, Forsell Taisto Oskari 
Pyhäselkä, Haimakainen Mikko 
Tapio, Joensuu, Kummunmäki 
Mika Timo Paavali, Polvijärvi, 
Laukkanen Juha Pekka, Joen-
suu, Nupponen Harri Tapio, 
Pyhäselkä, Oinonen Harri Timo 
Tapani, Joensuu, Ojala Ville 
Oskari, Joensuu, Palander Ilkka 
Ensio, Outokumpu, Perttamo 
Jani Petteri, Joensuu, Puranen 
Panu Petri, Lieksa, Viitamäki 
Jani Markus, Joensuu

Korpraaliksi: 
Asikainen Olli Ilmari, Liperi, 
Heinonen Markku Juhani, 
Tohmajärvi, Kettunen Eero Ilari, 
Joensuu, Kontkanen Markku 
Tapani, Joensuu, Korhonen 
Markku Juhani, Valtimo, Kurki 
Ilkka-Kristian, Kontiolahti, 
Mustonen Timo Juhani, Joensuu, 
Mylläri Pasi Antero, Joensuu, 
Määttänen Esa Juhani, Joensuu, 
Ollilainen Jukka Petteri, Nur-
mes, Räsänen Kimmo Tapani, 
Joensuu, Suvanto Heikki Ola-vi, 
Outokumpu, Tanskanen Mika 
Risto Juhani, Joensuu, Torni Harri 
Tapani, Kitee, Tuo-nonen Sami 
Olavi, Joensuu, Valtanen Markku 
Juhani, Lieksa, Vilokkinen Mikko 
Juhani, Joensuu, Väistö Juha 
Petteri, Joensuu

PALKITSEMISTILAISUUS 2.6.2008
Reserviupseeriliiton mitalit
Kultainen ansiomitali soljen 
kera, Kohonen Reijo Kitee
Hopeinen ansiomitali, Nenonen 
Tarmo Liperi
Pronssinen ansiomitali, Jun-
tunen Otto Kitee

Reserviupseeripiirin mitalit
Piirin kultainen ansiomitali, 
Ovaskainen Heikki Valtimo 
(luovutetaan myöhemmin)
Piirin hopeinen ansiomitali, 
Eklund Juha Pohjois-Karjalan 
Prikaati, Mölsä Riku Pohjois-
Karjalan Prikaati, Turunen Ari 
Pohjois-Karjalan Prikaati
Piirin pronssinen ansiomitali, 
Saharinen Hannu Joensuu, 

Säynevirta Pirkko Rajasoti-
laskoti
  
Reserviläispiirin mitalit
Piirin kultainen ansiomitali, 
Issakainen Aimo Joensuu, Kal-
linen Jouni Juuka, Taskinen 
Sauli Joensuu
Piirin hopeinen ansiomitali, 
Halonen Leena Juuka, Hyttinen 
Aarne Juuka, Kilpeläinen Vesa 
Nurmes, Turunen Alpo Juuka
Piirin pronssinen ansiomitali, 
Juntunen Jukka Nurmes, 
Kymäläinen Pekka Ilomantsi, 
Raatikainen Pertti Pyhäselkä, 
Törmänen Sauli Pyhäselkä, 
Vänskä Raimo Joensuu (luovu-
tettu aikaisemmin)

Ampumapäivä Onttolan 
ampumaradalla

Rk -ammunta. Etualalla Martti Pesonen tutustumassa reserviläis-
ammuntoihin.

Asearsenaali.

Päivän avaus. Juha Komi am-
puu mustaruutitykillä malli 
Hellwig.

150m radalla ja sen jälkeen 
pistooliammunnat.

Päivän aikana SAR piti näy-
töksiä SRA -ammunnoista, joi-
hin riitti kiinnostusta. Samalla 
esiteltiin aseuutuuksia.

Paloaukean ase- ja ajoneuvo-
museon Veijo Wälkky esitteli 
jatkosodan aikaisen sotilaan 
varustusta. Ampujia sekä 
muita asiasta kiinnostuneita oli 
runsaasti paikalla.

SUOMEN SOTAVETERAANILIITON PILKKI-
MESTARUUSKILPAILUT KITEELLÄ  27.3.2008

suoritti Kiteen Kalakaverit ja 
ensiapuvalmiudessa oli SPR:n 
Kiteen osasto.
Kilpailujen parhaan saaliin sai 
Harjavallan Sotaveteraanit ry:
n Ilmari Seppä, joka henkilö-
kohtaisen sarjavoittonsa lisäksi 
oli Satakunnan Sotaveteraani-
piirin joukkueessa voittamassa 
joukkuekultaa ja joukkueen 
kolmannen perättäisen voiton 
ansiosta viemässä kiertopalkin-
non lopullisesti satakuntalaisten 
palkintokaappiin.

TULOKSIA:
Veteraanisarja miehet:
1.) Ilmari Seppä Harjavallan 

Sotaveteraanit ry 1250  g, 2.) 
Sauli Suomalainen Joensuun 
Sotaveteraanit ry 1112  g, 3). 
Leo Koslonen Kuopion Sotave-
teraanit ry  849  g, 4. )  Iiro Aalto 
Kiteen Sotaveteraanit ry 585  g, 
5.) Altti Kuusisto Nakkilan So-
taveteraanit ry 551  g, 6.) Esko 
Korhonen Kiteen Sotaveteraanit 
ry  471 g.
Veteraanisarja naiset:
1. ) Anna-Liisa Tiainen Kiteen 
Sotaveteraanit ry  40  g

Arvo Kinnari
kilpailun johtaja

Kiteen kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen ampumassa kilpailun lähtölaukausta Kauko 
Raekorven  avustamana.
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Sydämelliset
kiitokset

50 v-muistamisista 
sekä tuesta vanhoille 

ja nuorille taistelijoille!

Jarmo a. Tolvanen

IN MEMORIAM

EINO VENEMIES 

22.3.1924 Hirvensalmi
 5.4.2008 Ilomantsi

Rajavartiomestari Eino 
Venemies saatettiin 
haudan lepoon 26.4.2008. 
Sotilaspastori Juha 
Eklund siunasi vainajan 
Ilomantsin kirkossa. 
Kantajina rajavartioston 
henkilökuntaa ja evp. 
virkaveljiä. 
Kuva: Matti Kallio.

SUOMEN  SOTA 1808 - 1809                  

OLLI TIAINEN -
Suomen sodan sankari -teatteriesitys 
Lieksan Vuonislahdessa 21.7.2008
Lieksan Harrastajateatteri esittää kirjailija Heikki 
Turusen käsikirjoittamaa näytelmää aidoilla Suomen sodan 
taistelupaikoilla Lieksan Vuonislahdessa 21. ja 23.-27. 
heinäkuuta.

Olli Tiainen tunnetaan Suomen sodan pohjoiskarjalaisena kansallissankarina. 
Juonikkaat talopojat nousivat hänen johdollaan puolustamaan kotiseutuaan ja 
rakkaimpiaan. Venäläiset etenivät ylivoiman turvin, mutta Olli Tiainen joukkoineen 
ei jäänyt neuvottomaksi.
Mistä synkkämaineiseen talonpoikaissukuun syntynyt räätäli sai alunperin kipinän 
puolustustahtoon, joka teki hänestä legendan?
Tämä tulee olemaan Vänrikki Stoolin kertomatta jäänyt tarina Olli Tiaisesta, hänen 
elämänvaiheistaan. Näytelmä esitetään Vuonislahdessa Pielisen rannalla”
 
Esitykset: 21,  23 - 27.7.2008, yhteensä 7 näytäntöä 
Liput: 20€hlö, S-Etukortilla 18€/hlö. Ryhmät min. 15 hlöä 18€/hlö+ ryhmän 
vetäjä ilmaiseksi. 
Lipunmyynti: Vuonislahden Taiteilijatalo ry p. 0400 170 255, taiteilijatalo@
vuonis.net, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy p. 0400 239 549, kareliaexpert@
kareliaexpert.fi
Näytäntöihin tehdään ryhmille myös erityisiä ryhmäpaketteja, joihin liitetään 
tarvittaessa majoitus ja ruokailu sekä opastettuja tutustumisia esim. 
Vornan Suomen sodan taistelupaikkaan ja kuvanveistäjä Eva Ryynäsen 
taiteilijakotiin Paateriin.

Lisätietoja: Sirpa Sulopuisto (esitykset) p. 040 833 2133, 
Reino Kuivalainen (järjestelyt) p. 0400 170 255, Markku Tanner 
(Vuonislahden Taiteilijatalo ry) p. 0400 307 189 tai taiteilijatalo@vuonis.net

Lähde: 
Suomen sodan 
ja teatteri-
esityksen  
nettiaineisto

Reserviläisurheiluliiton 
perinneasemestaruuskilpai-
lut käytiin 10.5. Mikkelissä 
Kyrönpellon ampumaradalla. 
Kilpailuun oli ilmoittautunut 
196 ampujaa ja kilpailusuori-
tuksia kirjattiin neljässä lajissa 
yhteensä 437. Joukkuesuori-
tuksia oli 76. Kivääriampujia 
osallistui Pohjois-Karjalasta 
14 ja pistooliampujia 5. 

Kauppinen ja Makkonen ResUL:n 
mestareiksi perinneaseilla

Kuvassa vasemmalta Matti Kauppinen, Pekka Sysilä ja 
Heikki Makkonen. 

Pohjois-Karjalan pistooliam-
pujat menestyivät kovatasoi-
sessa kilpailussa hyvin. Matti 
Kauppinen voitti H 60 sarjan 
mestaruuden perinnepistoolin 
kaksintaisteluammunnassa ja 
Pekka Sysilä sijoittui toisek-
si. Heikki Makkonen voitti 
perinnepistoolin kouluammun-
nan mestaruuden H sarjassa 
ja Pekka Ratilainen sijoittui 

neljänneksi. Pohjois-Karja-
lan joukkue sijoittui hopealle 
perinnepistoolin kaksintais-
teluammunnassa ja pronssille 
perinnepistoolin kouluammun-
nassa. Joukkueessa ampuivat 
Matti Kauppinen, Pekka 
Sysilä, Heikki Makkonen ja 
Pekka Ratilainen. Pohjois-Kar-
jalan kiväärijoukkue sijoittui 
neljänneksi 300 m kilpailussa 
H sarjassa. Onnekkaammalla 
joukkuevalinnalla olisivat 
tulokset riittäneet pronssimita-
leihin H ja H 50 sarjoissa.

Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiirien 

YT-ampumamestaruuskilpailut
Palvelusammunta 1 (PA 1) ja Reserviläisammunta 7 (RA 7)
Pohjois-Karjalan Prikaatin pistooliradalla (Rata 4) 
5.7.2008. Kilpailut alkavat klo 10.00. Ilmoittautumiset 
20.6 mennessä Matti Kauppinen Jussinluodontie 14 80780 
Kontiolahti. 040-7263693 matti.kauppinen@pkky.fi. 
Osallistumismaksut 10 euroa,-/kilpailija/laji maksettava 20.6 
mennessä Joensuun reserviupseerit ry:n tilille: JOP 577 
036-40014149. Joukkuekilpailussa ei osallistumismaksua. 
Sarjat PA 1: H ja RA 7: H ja H50. Joukkuetulokseen otetaan 
kunkin yhdistyksen 3 parasta ampujaa sarjasta riippumatta. 

Palvelusammunta 1
Ase: Sotilaskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen sarjavalmis-
teinen, perusvarustuksessa oleva lippaallinen itselataavaava 
kivääri. Aseen kaliiberi on 5,45-8,00 mm. Ampumaetäisyys: 
150 m. Laukausten määrä: (5)+2x10=25ls
Ammutaan makuulta 5 koelaukausta ja kaksi kymmenen lau-
kauksen kilpasarjaa. Ampuma-aika 5 minuuttia/sarja. Parempi 
sarja otetaan huomioon. 
Tarkemmat säännöt löytyvät ResUL:n sivuilta: 
http://www.resul.fi/index.phtml?s=45

Reserviläisammunta 7
Ase: Sotilaskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen sarjavalmis-
teinen, perusvarustuksessa oleva lippaallinen itselataavaava 
kivääri. Aseen kaliiberi on 5,45-8,00 mm. Ampumaetäisyys: 
150 m. Laukausten määrä (5)+6+6+6= 23 ls
Ammutaan makuulta 5 koelaukausta ampuma-aika 10 min. 
Kilpalaukaukset ammutaan kolmesta lippaasta 2 patruunaa 
kussakin.
1. sarja ampuma-aika: 6 x 5 sek taulut piilossa välillä 15 sek 
(1+1+1+1+1+1 ls)
2. sarja ampuma-aika: 6 x 3 sek taulut piilossa välillä 15 sek 
(1+1+1+1+1+1 ls)
3. sarja ampuma-aika: 3 x 5 sek taulut piilossa välillä 15 sek 
(2+2+2 ls)

Tarkemmat säännöt löytyvät ResUL:n sivuilta: 
http://www.resul.fi/index.phtml?s=43
Tiedustelut: Matti Kauppinen p. 040-7263693 
tai matti.kauppinen@pkky.fi.

JUUAN RESERVI-
KOMPPANIAN 
10. PERINNEPÄIVÄ 
Lauantaina 2.8.2008 Juuassa

PÄIVÄOHJELMA

Klo 14.00 Seppeleenlasku,  
Reservikomppanian muistomerkki, Sairaalantie 23.
Klo 14.30 Perinneaseammunnat sotilaskivääreillä; 
järjestetään Juuan Reserviläisten ja Rääkkylän Re-
serviläisten välisenä ystävyyskilpailuna, Juuan am-
pumarata.
Klo 17.00- Reservikomppanian illanvietto; kahvitarjoilu, 
makkaranpaistoa, ohjelmaa, karaoke, tanssia, yllätys-
ohjelmaa. Sotahistoriallinen näyttely: Suomen entinen 
sotaväki 1881-1902. Juuan Nunnanlahden Juntulankylä, 
Res.komp. maja.

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

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Juuan Reserviläiset ry:n 
varapuheenjohtaja Risto Rantametsä puh. 0400 579441 
ja Jarmo A. Tolvanen puh. 0400 279340.

Tervetuloa!                                   Juuan Reserviläiset ry

Pyhäselän Reserviläiset ry
Prosenttiammunnat kesä-syyskuussa kuukauden 

1. keskiviikko klo 18:00 Lähekorven ampumaradalla.
Kivääri- ja pistooliammuntaharjoitukset 

joka keskiviikko klo 18:00 Lähekorven ampumaradalla, 
säävaraus.
Tervetuloa!

YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU
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Osallistu kursseille 
tarkemmat kuvaukset ja 
ilmoittautuminen:
www.mpkry.fi

  Vesistöturvallisuus 12.07.2008

- Juuka, Juuan Elli- päivien yhteydessä
- kohderyhmä: vapaa-ajan vesilläliikkujat
- tavoitteet: Antaa tietoutta vesiturvallisuudesta 
- kurssin johtaja: Otto Lehikoinen 

  Mainarin Melonta 9.8.2008

- Outokumpu, Kolmikannan leirikeskus
- kohderyhmä: yli 12 -vuotiaat
- tavoitteet: Erä- ja reserviläistaitojen harjoittaminen 
vesistöoloissa. 
HUOM: Reserviläissarja (=sotilastaidot ja >18 v) ja 
retkisarja erikseen
- kurssin johtaja: Tomi Kervinen, 050 3544 334, tomi.
kervinen@traktori.net

  Joukkomuonitus 9.8.2008

- Outokumpu
- kohderyhmä: Outokummun Martat
- tavoitteet: Harjoitella muonituksen järjestämistä ja 

kuljetuksia maastossa 
laajalla alueella. Kurssi muonittaa Mainarin 
Melonnan osallistujat ja toimitsijat.
- Lisätietoja: Tomi Kervinen, 050 354 4334, tomi.
kervinen@traktori.net

  Maastotaidot 6.-7.9.2008

- Nurmes, Sotinpuro
- kohderyhmä: 12-18 -vuotiaat nuoret
- tavoitteet: Maastossa selviytymisen perustaitojen 
oppiminen
- kurssin johtaja: Helena Säppi, 041 5750 963

  Tarkka-ampujakurssit 22.-23.8. 
  Kontiorannassa ja 6.-7.9. Sotinpurolla

- Peruskurssi Kontiorannassa 22.-23.8.
- Jatkokurssi Sotinpurolla 6.-7.9. 
- kohderyhmä: reserviläiset (peruskurssin v 2007 
käyneet)
- tavoitteet: Oppia tarkka-ammunnan teoria, 
tuliasema,  
maalien määrittäminen ja etäisyyden arviointi, 
sääolojen vaikutus,  
harjoitella ammunta maasto-oloissa
- kurssin johtaja: Mika Käyhkö, 050 406 0622

  Ammunnan johtajien kurssi 23.-24.8. 
  Kontiorannassa 

- kohderyhmä: reserviläiset 
- tavoitteet: 
1) Harjaantua ja perehtyä kouluammuntojen 
johtamiseen 
2) Antaa näyttösuoritus kouluammuntojen 
johtamisesta
- kurssin johtaja: Ahti Korhonen, 040-565 5578

  Reserviläisammunnat Kontiorannassa 24.8. 

- kohderyhmä: reserviläiset 
- tavoitteet: Hyväksytty suoritus 
kenttäkelpoisuustestien ammunnoissa pistoolilla ja 
rynnäkkökiväärillä

  Ilmoittautuminen kursseille: www.mpky.fi

  Lisätietoja kursseista: www.mpky.fi  sekä    
  kurssien johtajat tai piiritoimisto 
  - Piiripäällikkö Ahti Korhonen 040 565 5578 tai 
  - Koulutuspäällikkö Inka Venho 050 534 8049

Myös reserviläisjärjestöjen kauan odottama Puolustusvoimien 
ja Maanpuolustus-koulutusyhdistyksen välinen kumppanuus-
sopimus on vihdoin allekirjoitettu. Sopimuksessa määritellään 
osapuolten välinen koulutusyhteistyö ja sen tukeminen. 
   Sopimuskansioon liittyvät puolustusvoimien normiohjaus-
asiakirjat ilmestyivät myöhemmin keväällä. 
Normiohjaus koski
- koulutuksen suunnittelua, toimeenpanoa ja tukemista puo-
lustusvoimissa. 
- MPK:lta tilattavissa koulutustapahtumissa käytettävien 
reservin kouluttajien valintaa. 
- reservin osaamisen kehittämistä puolustusvoimissa ja  reservin 
koulutustapahtumien järjestämistä.

Sopimuksen soveltamisala ja tarkoitus
Sopimusta sovelletaan osapuolten väliseen yhteistoimintaan 
sekä koulutuspalvelujen että muiden palvelujen hankkimisessa, 
tuottamisessa ja järjestämisessä. Sopimuksessa kuvataan mm 
yhteistoiminnan eri tasoilla toimivat osapuolet, koulutusyhteis-
työ, sopijapuolten välinen muu yhteistoiminta, yhteistoiminnan 
vaatimat resurssit, neuvottelumekanismi 
Tavoitteina ovat osapuolten välinen selkeä työnjako ja yhteis-
ymmärrys sekä toimintatavoista että resurssien käytöstä. 

Sovellettava säädöspohja ja muut asiakirjat
Yhteistoiminnassa noudatetaan lakia puolustusvoimista, va-
paaehtoisesta maan-puolustuksesta, asevelvollisuudesta, em. 
lakien perusteella annettuja asetuksia, muuta voimassa olevaa 
lainsäädäntöä ja puolustusministeriön ohjauskirjeitä sekä em. 
puolustusvoimien normien ohjausta. 

Yhteistoiminnan neuvottelutasot
 Sopimuksen perusteella syntyvää yhteistoimintaa sopijapuolet 
hallinnoivat organisaatioissaan alueellisella ja paikallisella 
tasolla seuraavasti: 
- alueellinen, sopimuksen soveltamista ja toimeenpanoa kos-
keva taso, jolla neuvotteluosapuolina voivat olla Maavoimien 
esikunta, operatiivisten sotilasläänien esikunnat (ISSLE), 
puolustusvoimien aluetoimistot (PKARALTSTO) ja MPK:n 
maanpuolustuspiirien piiritoimistot 
- paikallinen, sopimuksen perusteella syntyvän yhteistoimin-
nan toteuttamisesta vastaava taso, jolla neuvotteluosapuolet 
ovat puolustusvoimien joukko-osastot (PKARPR) ja MPK:
n piiritoimistot. 
   Paikallisella tasolla laaditaan tukisuunnitelma ja sen 
edellyttämät sopimukset (piiritoimisto – PKARALTSTO ja 
PKARPR). 
   Toiminnan suunnittelussa noudatetaan kaikilla tasoilla 
puolustusvoimien toiminnan ja resurssien suunnittelu- ja seu-
rantaprosessin (TRSS) mukaista aikataulua ja toimintatapaa. 

Yhteistoiminnan muodot ja toteuttaminen
Sopijapuolten välisiä koulutusyhteistyön muotoja ovat
- puolustusvoimien tilaaman koulutuksen toteuttaminen ja 
kehittäminen.
- MPK:n toteuttaman sotilaallisia valmiuksia palvelevan 
koulutuksen tukeminen ja kehittäminen
- MPK:n muun koulutuksen tukeminen.

Puolustusvoimien toimintasuunnitelma sisältää reservin kou-
lutuksen määrän ja tavoitteet myös puolustusvoimien MPK:lta 

MaaNPuOlustuskOulutusYHDistYkseN Ja PuOlustusVOiMieN 
VÄliNeN kuMPPaNuussOPiMus

tilaaman sotilaallisen koulutuksen ja sotilaallisia valmiuksia 
palvelevan osalta. 
   MPK:n toteuttamalle sotilaallisia valmiuksia palvelevalle 
koulutukselle, muulle koulutukselle ja tiedotus- ja valistustoi-
minnalle annettava tuki sisällytetään myös puolustusvoimien 
toimintasuunnitelmaan. 

Puolustusvoimien tilaamissa koulutustapahtumissa 
noudatetaan puolustus-voimien normeja, varomääräyksiä ja 
muita ohjeita. Koulutuksen tilaamisessa otetaan huomioon se, 
että tilattava koulutus palvelee puolustusvoimien sodan ajan 
joukkojen suorituskyvyn ja valmiuden parantamista. Tämä 
edellyttää sopijapuolilta yhteistoimintaa koulutus-tapahtuman 
suunnittelussa ja toteutuksessa siten, että toteutettavan koulu-
tustapahtuman tavoitteet ovat joukon ja yksilön operatiivisten 
suoritevaatimusten mukaisia. Puolustusvoimat määrittää kou-
lutettavien joukkojensa suoritusvaatimukset ja koulutettavien 
osaamisvaatimukset.

Kouluttajat puolustusvoimien tilaamassa koulutuksessa
MPK asettaa puolustusvoimien tilaamaan koulutustapahtu-
maan joko puolustusvoimille tai MPK:lle sitoumuksen tehneitä 
puolustusvoimien hyväksymiä kouluttajia puolustusvoimien 
voimassa olevien normien mukaisesti. 1.1.2009 alkaen. 
   Koulutustapahtumassa kouluttajat sijoitetaan harjoitus-
kokoonpanon osaksi. Tällöin heitä koskevat samat laissa ja 
puolustusministeriön asetuksessa vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta määritellyt etuudet ja velvoitteet kuin koulutettavaa 
joukkoa tai henkilöstöä.

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus palvelee ensisi-
jaisesti reserviläisten suorituskyvyn ja valmiuden parantamista 
puolustusvoimien normissa kuvatun osaamisen kehittämisen 
periaatteiden mukaisesti. Koulutuksella kehitetään lisäksi 
MPK:n toimintaan ja organisaatioihin sitoutuneen henkilöstön 
osaamista sekä naisten valmiuksia osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen. 
   MPK määrittää omaan toimintaansa ja organisaatioihinsa 
sitoutuvan henkilöstön suoritus- ja osaamisvaatimukset sekä 
arviointimenettelyn. Mikäli koulutustapahtumissa käytetään 
puolustusvoimien aseita, ampumatarvikkeita tai räjähteitä, 
noudatetaan edellä kuvattua menettelyä.
   Puolustusvoimat tukee MPK:n järjestämää sotilaallisia 
valmiuksia palvelevaa koulutusta puolustusvoimien nor-
miohjauksen mukaisesti. Tuen myöntämisen edellytyksenä on 
tukitarpeiden sisällyttäminen paikallisen tason toiminnan ja 
resurssien suunnitteluun.  Toimintasuunnitelmaan kuulumaton 
tuki hinnoitellaan valtion maksuperustelain mukaisesti.
   Sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen muonitus-
palveluissa noudatetaan puolustusvoimien ruokahuollon ja 
puolustushaarojen välistä sopimusta.
   MPK asettaa koulutustapahtuman sotilaalliselle jaksolle 
joko puolustusvoimille tai MPK:lle sitoumuksen tehneitä ja 
puolustusvoimien hyväksymiä kouluttajia. 
   Puolustusvoimat tukee MPK:n järjestämää muuta koulu-
tusta erikseen annetun normiohjeistuksen mukaisesti. Tuen 
myöntämisen edellytyksenä on tukitarpeiden sisällyttäminen 
paikallisen tason toiminnan ja resurssien suunnitteluun.

Palvelus- ja toimintaturvallisuus
Puolustusvoimat huolehtii MPK:lta tilaamansa koulutuksen 

palvelusturvallisuudesta arvioimalla MPK:n kouluttajien 
valmiudet johtaa koulutus turvallisesti sekä järjestämällä 
koulutusta, jossa MPK:n kouluttajat saavat turvallisen kou-
lutuksen järjestämiseksi tarvittavat valmiudet. Koulutukseen 
sisältyy reserviläisille myönnettävien kouluammuntojen joh-
tamisoikeuksien vaatima koulutus. Puolustusvoimat järjestää 
näyttökokeet ja myöntää oikeudet reserviläisille.
   MPK:n toimintaturvallisuus on ohjeistettu MPK:n turvalli-
suuskäsikirjassa. Ohjeistusta noudatetaan MPK:n koulutuk-
sessa silloin, kun siinä ei käytetä puolustusvoimien aseita, 
ampumatarvikkeita, räjähteitä tai kalustoa, jonka käytöstä on 
annettu erillisen luvan tai oikeuden vaatima normiohjaus.
Materiaalin lainaus ja tilojen käyttö 
   MPK käyttää puolustusvoimien materiaalia puolustusvoi-
mien ohjeita ja määräyksiä noudattaen. MPK:lle voidaan 
vastikkeettomasti lainata tiloja ja alueita puolustusvoimien 
toimintasuunnitelman mukaiseen sotilaallisia valmiuksia 
palvelevaan koulutukseen.

Koulutuksesta perittävät maksut
Puolustusvoimien MPK:lta tilaamat koulutustapahtumat ovat 
koulutukseen osallistuville maksuttomia. Puolustusvoimat 
vastaa tapahtumien aiheuttamista materiaalikuluista, muoni-
tuskuluista sekä kouluttajien ja koulutettavien lakisääteisistä 
etuuksista.
   Sotilaallisia valmiuksia palvelevasta koulutuksesta MPK 
on oikeutettu perimään niihin osallistuvilta henkilöiltä osal-
listumismaksun. Puolustusvoimille tai MPK:lle sitoumuksen 
antaneille henkilöille koulutus on maksutonta. Tällöin koulu-
tettavan henkilön kustannuksista vastaa se sopijapuoli, joka 
on asettanut henkilön koulutukseen.

MPK:n vastuut ja oikeudet
MPK:n vastaa mm 
- oman organisaationsa ja kouluttajiensa osaamisen saattami-
sesta kumppanuuden edellyttämälle tasolle puolustusvoimien 
kanssa erikseen suunniteltavalla tavalla
- puolustusvoimien koulutusta koskevaan normiohjaukseen 
sitoutuminen.

MPK:n oikeutena on
- saada riittävästi osaamisen kehittämiseen liittyvää informaa-
tiota ja koulutusta puolustusvoimien edellyttämien prosessien 
ja toimintatapojen käyttämiseksi omassa organisaatiossaan
- saada puolustusvoimien tukea valtakunnallisesti kattavan 
sotilaallisia valmiuksia palvelevan muun koulutuksen jär-
jestämiseksi
- mahdollisuus saada kouluttaa runkohenkilöstöään puolustus-
voimien henkilöstölle kohdennetuissa koulutustapahtumissa 
sen mukaan kuin se liittyy kumppanuuden toteuttamiseen ja 
kehittämiseen

Lopuksi
Koulutusyhteistyö on nousujohteista työtä. Tehty sopimus 
antaa hyvän pohjan jatkotyöskentelylle. Myöhemmin jou-
dutaan tarkentamaan tekstissä mahdollisesti esille tulevia 
epäselvyyksiä, ristiriitaisuuksia tai edelleen kehittämistä 
kaipaavia kohtia. Sopimuksessa mainittu seurantaryhmä 
ryhtyy mahdollisimman nopeasti tarvittaviin toimenpiteisiin 
niiden tarkistamiseksi.

MPK:N KOULUTUSTA 1.7.- 30.9.2008
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Isommat
OP-
bonukset.

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

Karjalaisen 
Kulttuurin 
Edistämissäätiö

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

Liperi 013 652 610
Keskustie 3

Polvijärvi 013 631 610
Polvijärventie 14   2 krs

Asianajaja, varatuomari
AKi PietArinen

Varatuomari
Yrjö KAheLin

joensuu 013 748 808
Siltakatu 14 B   3 krs

Outokumpu 013 555 611
Koulukatu 2   2 krs

Asianajotoimisto
Aki Pietarinen Oy
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Joensuun tehtaat
Pamilonkatu 15, 80100 Joensuu
puh. (013) 416 2200, fax (013) 416 2260
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8-21 kauppakatu

citymarket
www.citymarket.fi
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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


