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Suomen sota alkoi 24.2.1808. Venäläiset joukot ylittivät silloin 
rajan Kymijoella. Venäjän armeijassa oli noin 24000 miestä, osa 
saanut jo sotakokemusta Napoleonin vastaisissa sodissa Keski-
Euroopassa. 
Suomen sota alkoi ja loppui onnettomasti. Se johtui pääosin 
kuningas Kustaan ja ylipäällikkö Vilhelm Maurits Klingsporin 
toiminnasta. Muukin päällystö oli taitamatonta sodanjohtoon. 
Kuningas antoi armeijalle käskyn vetäytyä pohjoiseen ja aloittaa 
keväällä vastahyökkäykset. Vasta silloin meren vapauduttua jäistä 
Ruotsista saataisiin lisää sotavoimia. 

Teemasivut 9, 10, 11.
Etusivun suuret kuvat:
Olli Tiainen, Suomen sodan sankari 
-teatteriesityksestä Vuonislahdessa
Kuvat: Raine Turunen

Suomen sodasta kertovaa kesäteatteria näyteltiin
Pielisen rantamaisemissa Vuonislahdessa.
Menossa on kiihkeä taistelu Jauhiaisen salmessa.
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Päätoimittajan palstaAmiraali Juhani Kaskealan ajatuksia…

Naisia toivotaan lisää 
kutsuntoihin ja armeijan 
riveihin

Amiraali Juhani Kaskeala

Arkistokuva:  Raine Turunen

Amiraali Juhani Kaskealan mukaan  naisten 
kutsuntavelvollisuus on toistaiseksi vasta 
ajatuksena heitto, mutta tavoiteltavaa olisi, 
että naisetkin kävisivät kutsunnoissa. Tällaista 
järjestelyä  on jo muissa pohjoismaissa, 
Norjassa ja Ruotsissa, missä se toteutettiin 
ensimmäisen kerran tänä vuonna.
- Myös Ranskassa, kun asevelvollisuudesta 
luovuttiin, ajatuksena oli, että yksi ikäluokka, 
miehet ja naiset, tulevat kutsuntatilaisuuksiin, 
jossa selvitetään maan turvallisuuspolitiikkaa 
ja puolustusta. Tilaisuus toimisi samalla 
rekrytointikanavana. 
- Mekin tarvitsemme ehdottomasti lisää 
naisia kriisinhallintaoperaatioihin ja puolus-
tusvoimien vakinaisiin tehtäviin. Kutsuntojen 
kautta heitä ehkä saataisiin näihin tehtäviin. 
- Keskusteluissa on ollut esillä, että yleinen 

asevelvollisuus ei ole yleinen, jos se ei kos-
ke myös naisia. Itse en kuitenkaan lähtisi 
asevelvollisuutta ulottamaan naisiin, amiraali 
Kaskeala totesi.

Kaskealan kanta maahanmuuttajiin on, 
että kun maahan muuttaneet nuoret miehet 
saavat Suomen kansallisuuden, etnisestä 
taustasta ja lähtömaasta riippumatta, niin he 
ovat asevelvollisia. Olen iloinen siitä, miten 
myönteisesti maahanmuuttajat ovat asevelvol-
lisuuden ottaneet vastaan. He lähtevät armei-
jassa samalta viivalta ja heistä on koulutettu 
reservin aliupseereita ja upseereita kaikista 
etnisistä maahanmuuttajaryhmistä. Tämä on 
myös yksi tapa intekroida maahanmuuttajia 
yhteiskuntaan. He kokevat asevelvollisuuden 
jopa kunnia-asianaan, sillä onhan Suomi nyt 
heidän uusi isänmaa.

Sotilaallinen turvallisuus

- Energian hintojen nousu on mahdollistanut 
Venäjän talouteen melkoisen pulssin. Kun 
rahaa on, on se mahdollistanut asevoimienkin 
kehityksen. On myös havaittavissa kansal-
lisen itsetunnon nousu. Nuoret upseerit 
ovat ylpeitä asemastaan ja arvostuksestaan. 
Venäläinen sotamateriaali on aina ollut hyvää. 
Tutkimuskehitystä on pidetty koko ajan yllä. 
Niihin on satsattu koko ajan.
Venäjä ei Kaskealan mielestä muodosta 
sotatarvikekehityksensä kasvusta huolimatta 

maallemme uhkaa. Asevoimien kehitys on 
vain palaamista normaaliin tasoon. Itämeren 
kaasuputken tulokin sitoo Venäjää muuhun 
Eurooppaan. Samalla Pohjois-Euroopan 
merkitys energiatalouden ja strategisen 
ominaispainon kannalta kasvaa. Kaasuputken 
merkitys maamme näkökulmasta voidaan 
todeta vaikuttavan vain positiivisessa mie-
lessä. Putken haitat ovat mielestäni puhtaasti 
ympäristövaikutteisia.  Ne täytyy selvittää 
kunnolla.

Pohjoismainen yhteistyö

Suomessa armeijan tehtävä on yksiselitteisesti 
se, että tärkeintä on oman maan puolustaminen, 
toisena tuki muille viranomaisille ja kolman-
neksi kansainväliset tehtävät. 
Pari vuotta sitten pohjoismaiden komentajien 
kesken lähdettiin kehittelemään ajatuksia, 
että hyvin käytännönläheisesti haettaisiin 
yhteistyömuotoja, että päästäisiin kustannus-
säästöihin ja kustannustehokkuuteen. Työ alkoi 
Ruotsin ja Norjan välisillä harjoituksilla, joissa 
Suomi oli tarkkailijana. Tällä hetkellä tehdään 

kolmikantapohjalla Suomi, Ruotsi, Norja yh-
teistyötä. Meillä on seikkaperäiset selvitykset, 
miten materiaalihankinnoissa, huollossa, kou-
lutuksessa, kriisinhallintaoperaatioissa, meri- 
ja ilmavalvonnassa, miten päästään eteenpäin. 
Kartoituksen tulokset on tarkoitus esitellä lähi-
viikkoina puolustusmaiden komentajille ja sen 
jälkeen maiden hallituksille. Uskon, että tästä 
saadaan vähintään kustannussäästöjä, mutta 
myös suorituskyvyn lisäystä mihin minkään 
maan resurssit eivät yksin riitä

Lähde: Juhani Kaskeala YLE:n lauantaivieraana -ohjelmassa

Vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö on 
nyt arvossaan
Elokuussa Venäjän ja Georgian välillä käyty sota on saanut 
pienet Venäjän naapurivaltiot ”varpailleen”.  Palautamme 
mieliin mitä oma valtiojohtomme kriisistä totesi. 

Puolustusministeri Jyri Häkämiehen mukaan Venäjän 
sotilaallinen isku Georgiaan on vahvistanut maamme 
kansallisen puolustuksen tarvetta ja merkitystä. 
Puolustusministerin mielestä Venäjän ja Naton suhteet ovat 
nyt jännittyneet ja kansainvälinen ilmapiiri muuttunut. 
   Venäjän ja Georgian välinen konflikti on 
Häkämiehen mukaan aiheuttanut sen, että arviot 
turvallisuusympäristömme kehityksestä ovat vanhentuneet. 
Kansallisen puolustuksemme merkitys vahvistuu ja 
vaatisi 50 miljoonan euron vuosittaisen lisärahoituksen. 
Erityisesti joukkojen liikkuvuuteen ministerin mielestä olisi 
kiinnitettävä huomiota. 
   Pääministeri Matti Vanhanen arvosteli poikkeuksellisen 
korvin sanoin Venäjää Kaukasian kriisin vuoksi. 
Venäjän sotilaalliset toimet olivat pääministerin mielestä 
suhteettoman laajat ja kovat. 
   Ulkoministeri  Alexandet Stubbinkin mielestä 
Georgian kriisillä on vaikutuksia  Suomeen. Ne jotka 
sanovat, ettei maailmassa ole mikään muuttunut ja ettei 
kriisi vaikuta arvioihin Suomen ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikasta, eivät ole ajan tasalla, Stubb on 
todennut. Venäjä ei ulkoministerin mukaan muodosta 
Suomelle sotilaallista uhkaa, mutta Venäjä on nyt ottanut 
sellaisia askelia, jotka eivät ole hyväksyttäviä. Venäjällä 
on nyt halu ja kyky käyttää asevoimia ulkopolitiikkansa 
välineenä.

Oheisia arviointeja tarkasteltaessa tulee heti mieleen oman 
maamme ja maakuntamme sijainti Venäjän rajanaapurina. 
Täälläkin on naapurin aggressiivisuuden vuoksi koettu 
kovia. Kun tämän pitää mielessä, vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö, alueellinen puolustus ja maakuntajoukot 
nousevat nyt entistä suurempaan arvoonsa. 

Täällä Pohjois-Karjalassa on aina ollut vankka 
maanpuolustustahto. Tänäkin päivänä nuorisomme 
ihanteisiin kuuluu  asevelvollisuuden kunnialla 
suorittaminen ja reservissä  maanpuolustustyöhön 
osallistuminen. 
  
Voidaankin todeta,että kuluva vuosi on tuonut viileitä 
tuulia kansainvälisiin suhteisiin, varsinkin USA:n, Naton ja 
voimistuvan Venäjän välille. Maanpuolustuskorkeakoulun 
strategian laitoksen erikoistutkijan mielestä EU:n pienten 
jäsenvaltioiden etu olisi nyt löytää yhteinen kanta 
suhteessaan Venäjään. 

Lehtemme nyt ilmestyessä Kaukasian kriisin sotilaallinen 
osa on taakse jäänyttä elämää, mutta ei niin kaukana, 
etteikö siitä keskustella edelleen. Oma käsitykseni 
on, että tapahtumat tulevat vaikuttamaan uuden 
turvallisuuspoliittiseen selontekomme sisältöön. 

Päätoimittaja 
Raine Turunen 

Suomen sodan 1808-1809 muis-
tomerkki Lieksan Vornalla muis-
tuttaa 200 vuoden takaisista  vaa-
ran vuosista.
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puolustamisessa – päättäjien lausunnot on sovitetta-
va yhteen ennen niiden julkaisemista. 

Venäjän hyökkäys itsenäisen valtion alueelle ja 
venäläisten ”rauhanturvaajien” jääminen Georgian 
maaperälle kertovat tämän päivän muuttuneesta 
kansainvälisestä tilanteesta ja Venäjän paluusta 
sotilaalliseksi suurvallaksi 1990-luvun heikkouden 
jälkeen. Eurooppalaiset valtiot ovat yksi toisensa 
jälkeen luopuneet asevelvollisuusarmeijoistaan ja 
siirtyneet pieniin ja teknisiin palkka-armeijoihin, 
joiden toiminta on suunnattu terrorismin torjuntaan 
ja kansainvälisiin rauhanturvatehtäviin. Olisiko-
han Suomen kuitenkin syytä säilyttää nykymallin 
mukainen reserviin perustuva armeija? Selonteon 
laatimista ei helpota tietty jännite valtioneuvoston 
ja presidentin väleissä, josta olemme saaneet esi-
merkkejä kuluneen kesän aikana mm. sisäministeri-
ön kansliapäällikön valintaprosessissa. Edellisessä 
selonteossa keskeisenä julkisuuteen nousseena 
asiana oli jalkaväkimiinoista luopuminen, tulevassa 
tähän rooliin saattaa nousta rypäleaseista luopumi-
nen – aseista, jotka päätettiin hankkia korvaamaan 
poistuvia jalkaväkimiinoja.  Uudessa selonteossa 
keskeiseen asemaan tulisi nostaa kokonaismaan-
puolustus kansallisena turvallisuusratkaisuna. Tällä 
tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla turvataan 
Suomen valtiollinen itsenäisyys ja kansalaisten 
elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioi-
den aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan. Tuorees-
sa muistissa on Viron valtion kokema nettihyökkäys 

patsaskiistan aikana keväällä 2007. 2000-luvun 
sähköinen yhteiskunta on monella tavalla haavoit-
tuva.

Raappanan 14.D:n perinneyhdistyksen juhlavuosi 
huipentui Kajaanissa syyskuun alussa. Seuraa-
van vuoden juhlajärjestelyt ovat ilomantsilaisten 
harteilla. Tarkoitus on, että vuoden 2009 syyskuun 
alun juhlaviikonloppuun yhdistetään myös Torjun-
tavoiton 65-vuotisjuhlallisuudet. Vastuun tästä on 
luvannut ottaa Karjalan Poikien kilta. Pohjoiskarja-
laiset ovat olleet näkyvästi julkaisemassa Raappana 
ja 14.D –aiheista kirjallisuutta. Kiitokset  joensuu-
laiselle Tuunaisen Pasille Raappana elämänkerras-
ta, lieksalaiselle Oksasen Taunolle Kenttävartioiden 
historiaa valottavasta teoksesta ja ilomantsilaisille 
Jorma Ikoselle ja Matti Kalliolle Raappanan majan 
historiateoksesta. Ensi vuoden juhlat Ilomantsis-
sa vaativat koko reserviläiskentän täyden tuen 
onnistuakseen. Ilomantsilla on kokemusta suurien 
juhlien järjestämisessä ja uskon, että Raappanan 
juhlavuosi viedään kunnialla läpi.

Puolustusvoimat 90 vuotta
Puolustusvoimat viettää 90-vuotisjuhliaan tänä 

vuonna. Eri puolilla Suomea vietettäviä tapahtumia 
on riittänyt lippujuhlaparaatista musiikkitapahtu-
miin ja jääkärien kotiinpaluun juhlista Puolustus-
voimat 90 vuotta 1918 – 2008 –juhlanäyttelyyn So-
tamuseossa Helsingissä. Lehden ilmestyessä Tattoo 
2008 –tapahtuma on juuri ollut Joensuun Areenalla 
ja Turvallisuus ja Puolustusmessut Lahdessa. 

Koko historiansa ajan Puolustusvoimat ja sen 
resurssit tai resurssipula on herättänyt aika ajoin 
kiivastakin keskustelua, niin kuin demokratiaan 
kuuluukin. Tämän hetken keskustelua hallitsee tur-
vallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko, jossa 
pitkälti linjataan, mitä Suomen puolustukselta halu-
taan ja minkä verran siihen ollaan valmiit taloudel-
lisesti panostamaan lähitulevaisuudessa. Selonteko 
on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn vielä tä-
män syksyn aikana. Suomen suuret puolustuspoliit-
tiset haasteet ovat edelleen ne vanhat tutut: suhde 
Venäjään ja Natoon. Venäjän hyökkäys Georgiaan 
elokuussa yllätti koko maailman. Ruotsi ehätti ker-
tomaan, että uusi tilanne pakottaa sen muuttamaan 
puolustusdoktriiniaan valitusta rauhanturva- ja 
kansainvälisiin tehtäviin keskittyvästä linjastaan. 
Valtiojohtomme lausunnot Georgian kriisistä olivat 
osin ristiriitaisia. Pääministeri Matti Vanhanen to-
tesi, että Georgian tapahtumat vaikuttavat Suomen 
tulevan selonteon sisältöön. Presidentti ja ulkomi-
nisteri olivat asiasta eri linjoilla. Pienellä valtiolla 
ei ole varaa antaa epäselviä lausuntoja oman maan 

Arto Juntunen
Pohjois-Karjalan  

reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja

Aimo Issakainen
Pohjois-Karjalan 

reserviläispiirin
puheenjohtaja

aivan varmasti menettäneet itsenäisyyden. 
Kiitos niille miehille ja naisille, jotka tekivät sen 
mahdolliseksi.
   Päivästä toiseen tulvimalla tulvii sotauutisia 
maailmalta, tuntuu kuin näihin uutisiin on turtunut, 
koska niitä tulee niin paljon. Itsemurhapommittajat 
räjäyttävät päivittäin milloin Irakissa, Israelissa, 
Afganistanissa ja muuallakin. Eikö ihmiset voi elää 
yhteiselämää eri uskonnoista huolimatta? Tietysti 
monissa sodissa on kysymys öljystä ja muista 
luonnonvaroista. Elintason pitää nousta ja nousta, 
kulutammeko luonnonvarat loppuun liian nopeasti 
omaa ahneuttamme?
   Toivon, mahdollisimman moni piirimme yhdistys 
lähettää edustajan liittomme syyskokoukseen 
Hämeenlinnaan 15.-16. marraskuuta. Siellä tehdään 
liittomme kannalta tärkeä päätös, eli valitaan uusi 
puheenjohtaja. Voimme kaikki vaikuttaa vuosiksi 
eteenpäin, kuka toimintaa liitossamme johtaa. Jos 
lähtijöitä piiristämme on enemmän, niin luulen, että 
voimme järjestää yhteiskuljetuksen.
   Piiriimme on päätetty hankkia yhdistyksiin 
ekoaseita. Piiri tukee hankintoja omalla 

osuudellaan, liitosta saa myös tukea ja yhdistyksien 
osuudeksi jää tämänhetkisten ajatusten mukaan 
vain noin yksi neljäsosa aseen hinnasta. Muutama 
yhdistys on jo ilmoittanut olevansa mukana 
hankkeessa. Mukaan hankintaan vielä ehtii, 
miettikää yhdistyksissänne, tarvitsetteko ja onko 
taloudellista mahdollisuutta lähteä mukaan.
   Tässä vaiheessa, ennen lopullista 
Veteraanikeräyksen tulosta, on selvää, että tulos 
on melkein kaksinkertainen edelliseen keräykseen 
verrattuna. Tästä suuri kiitos Pohjois-Karjalan 
Prikaatille, Pohjois-Karjalan Rajavartiostolle 
ja kaikille reserviveljille, jotka olitte mukana 
keräyksessä.

Hyvää alkanutta syksyä!

Tervehdys!
Kesä on taas kerran ohi ja vilkas toiminta myös 
reserviläistyössä on alkanut. Puheenjohtajakauteni 
loppupuoli alkoi upeasti, kun sain kesän 
lopussa olla mukana seuraamassa kahta erilaista 
valatilaisuutta, rajan valaa Tuupovaaran kirkossa ja 
prikaatin valaa Varkauden urheilukentällä. Nuoret 
naiset ja miehet vannoivat valansa ja lupasivat 
puolustaa isänmaatamme ja tehdä kaikkensa 
maamme koskemattomuuden eteen.
   Joissakin piireissä vaaditaan jopa sitä, että 
Suomesta pitäisi lakkauttaa armeija tai siirtyä 
ammattiarmeijaan. Eiköhän viimeistään nyt 
heidänkin pitäisi viimeaikaisten tapahtumien 
jälkeen tajuta miksi meillä on omat 
puolustusvoimat. En usko, että meitä tulee 
puolustamaan kukaan, jos joskus käy niin 
onnettomasti, että joudumme sotaan.
   Tutkimustenkin mukaan suomalaiset haluavat, 
että meillä on omat asevoimat,  senhän osoittaa 
sekin, että nuoret miehet ja vapaaehtoiset naiset 
ikäluokasta toiseen suorittavat asevelvollisuuden, 
itse sanoisin mahdollisuuden. Ellei aikoinaan
maallamme olisi ollut omia sotajoukkoja, olisimme 

vaihdon yhteydessä hyvä keskustella näistä 
suunnitteluun liittyvistä asioista, jottei yllätyksiä 
pääse syntymään.
P-K:n Reserviupseerien joukkue Matti Manni, 
Marko Ruotsalainen, Tuukka Jokinen ja Lauri 
Nousiainen voittivat  2.-3.8 Rovaniemellä 
ammuttujen SRA-SM -kilpailujen joukkuekilpailun. 
   Reserviläisten ampumamestaruuskilpailussa 23.-
24.8 Rovaniemellä  puolestaan henkilökohtaisiin 
mestaruuksiin ylsivät kivääriampujista Kalle 
Leskinen (pk 60 ls makuu H50 ja pk 3X20 ls 
H50,), Jyrki Varis (kenttäammunta H70) ja Martti 
Lehtiö (rk 7 H50 ,pk 3X20ls H70 ja hirvi H70). 
Maininnan arvoinen on myös kenttä-ammunnan 
yleisen sarjan  joukkuemestaruus joukkueella Kalle 
Leskinen, Veikko Tuokko, Jukka Martikainen ja 
Martti Lehtiö. Pistoolipuolella mestaruuden nappasi 
Jyrki Varis pistoolipika-ammunnassa sarjassa H70. 
Lehtiön Martille siis neljä mestaruutta. Suoritusta 
voitaneen pitää erinomaisena. 
   Reserviupseerien ampumamestaruuskilpailuista 
tuomisina oli kolme pronssisijaa. Pistoolipika-
ammunnassa Matti Kauppinen H50 sarjassa ja 
Pekka Sysilä pienoispistoolilla ja isopistoolilla 
sarjassa H60. Kilpailut ammuttiin 8.-10.8 
Laukaalla.
   Tätä kirjoittaessa tuli tieto, että reserviläispiirien 
partio sijoittui toiseksi Rovaniemellä pidetyissä 
suunnistuksen sotilas SM -kilpailuissa. Joukkueessa 
kilpailivat Hannu Airila, Jari Jormanainen, Kari 

Varis ja Petri Vainio. Hannu Airilan juttu on 
luettavissa tämän lehden sivuilla. Urheilutulokset 
löytyvät tarkemmin mm. Reserviläisurheiluliiton 
sivuilta – www.resul.fi.
   Taitoa ja osaamista siis löytyy moneltakin 
reserviläisosaamisen alueelta. Osaamisen 
mittaaminen on helppoa varsinkin tuon urheilun 
tiimoilta ja se myös helposti korostuu, onhan 
tulos helposti luettavissa pisteinä, sentteinä ja 
minuutteina. Siitä ei kuitenkaan ole luettavista 
yksiselitteisesti mitä taustalla on ja mitä tuloksen 
tekeminen on vaatinut. 
Yhdistystoiminnan tulosten mittaaminen on 
hieman hankalampaa. Mittareiden täytyy olla 
yhteneväiset ja hyväksytyt. Toimintakertomus 
esimerkiksi voisi olla yksi väylä, mistä tuloksia 
ulosmitataan. Voisi ajatella että toimintakertomus 
on se yhdistystoiminnan tulos ja verrattavissa 
urheilussa syntyviin tuloksiin. Niinpä yhdistys- ja 
urheilutoiminnassa lopputulokseen  vaikuttaa aina 
hyvä  ja hyvin tehty suunnitelma siitä miten ja mitä 
aiotaan tehdä. 

Siispä hyvää syksyn jatkoa
 ja tehdään hyviä suunnitelmia.

Syysterveiset!
Mielenkiintoisia aikoja eletään, kuten viime 
aikojen uutiset ovat maailmalta kertoneet. Meno 
alkaa olla sillä mallilla, ettei tämän vapaaehtoisen 
piireissä ja yhdistyksissä toteutettavan 
reserviläistyön merkitys ainakaan vähene.
Syksy on sikäli mielenkiintoista aikaa, että silloin 
hahmotellaan ja päätetään seuraavan vuoden 
toiminnoista. Piirien osalta nämä lyödään lukkoon 
piirien syyskokouksissa lokakuun loppupuolella. 
Sitä ennen ovat kokoontuneet niin YT-toimikunnat 
ja piirihallitukset. Nämähän ovat ne elimet, joissa 
asiat valmistellaan esitettäväksi syyskokoukselle.
   Asialistoilla tärkeimpiä ovat henkilövalinnat 
seuraavalle/seuraaville vuosille, 
toimintasuunnitelmat, talousarviot ja palkitsemiset. 
Kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten mitä paremmin 
edellä mainitut osaset saadaan kohdalleen, sen 
helpompi asioita on viedä eteenpäin seuraavana 
vuonna.
   Asioiden suunnittelussa on huomattava, että 
tänään monella taholla asioita suunnitellaan 
jo pari vuotta eteenpäin ja syksyllä 2008 
hahmotellaan siis jo vuoden 2010 tapahtumia. 
Toisaalta hyvä, että suunnittelu saadaan käyntiin 
riittävän ajoissa. Haittapuolena on kuitenkin, 
että lyhyen ajan reagointi mahdollisesti häviää. 
Kustannustehokkuus on varmaankin se päätekijä, 
joka ajaa tähän suunnitelmien terävöittämiseen. 
   Piirien ja yhdistysten johtovastuut myös 
vaihtuvat aika-ajoin, tällöin onkin tehtävien 

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan  
reserviläispiirien 
toiminnanjohtaja
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Kun suru yllättää…
surussa kanssasi

Joensuun Hautaustoimisto

Leo Vatanen Oy

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

Miehistöstä aliupseeriksi 
-täydennyskurssille

hakeminen tuli mahdolliseksi 
koko suomesta 

v. 2006 
(Aiemmin vain läntiseltä 
maanpuolustusalueelta). 

Juukalainen Hannu 
Martikainen tarttui 

tilaisuuteen 
ja haki kurssille. 

Päätös hyväksymisestä  tuli 
syksyllä 2006.

MIEHISTÖSTÄ 
ALIUPSEERIKSI 
TÄYDENNYSKURSSI TK3/23

Tien
suun-
nassa!

Täydennyskurssit 
reservissä
Puolustusvoimat kouluttaa 

miehistöön kuuluvia reserviläi-
siä aliupseereiksi sekä reservin 
aliupseereita reservin upseereik-
si koulutuskokonaisuuksina, jot-
ka ovat osa uudistuvaa reservin 
koulutusjärjestelmää. 

   Koulutuksen lähtökohtana 
on puolustusvoimien kartoitta-
ma tarve saada erikoisosaajia 
tiettyihin sodan ajan upseerin 
ja aliupseerin tehtäviin. Samalla 
koulutus tarjoaa poikkeukselli-
sen kyvykkäille ja sitoutuneille 
reserviläisille mahdollisuuden 
edetä entistä vaativampaan 
tehtävään tai saada sodan ajan 

sijoitus. Oleellista on koulu-
tettavan tehtävässä tarvittava 
siviiliosaaminen ja siviilissä 
hankittu johtajakokemus.

   Koulutuskokonaisuudet to-
teutetaan monimuotoisesti. Lä-
hiopetusta ja maastoharjoituksia 
on useita kymmeniä vuorokausia 
lähes vuoden aikana. Osa koulu-
tuksesta suoritetaan etäopiskelu-
na Internetin kautta. 

Koulutukseen osallistuminen 
edellyttää pitkäaikaista sitou-
tumista. Siinä työnantajan ja 
perheen tuki on välttämätön. 
Suuri osa opiskelusta on etäopis-
kelua. Se taas vaatii opiskelijalta 
oma-aloitteisuutta ja kykyä 
itsenäiseen työskentelyyn.

Miksi hakeuduit?
Hannu Martikaisen mukaan 

syy kurssille hakeutumiseen 
oli se, että armeija-aikana am-
matin takia jäi aliupseerikoulu 
käymättä. - Kiinnostus maan-
puolustustyöhän ja halu kehittää 
omaa osaamistaan.

Martikainen esittää erityisen 
kiitoksensa esimiehilleen jotka 
suhtautuivat innostavasti ja kan-
nustavasti hankkeeseen. 

Mitä kurssi toi tullessaan?
-  Paljon matkustamista, uusia 

paikkoja, ihmisiä, mahtavia ko-
kemuksia, onnistumisen tunnetta 
ja itsensä ylittämistä. Se oli myös 

tuskaa, hikeä, valvomista, ää-
rimmilleenkin venymistä. Juuri 
sitä, mitä sotilaskoulutus on ja 
pitääkin olla. Kurssi sisälsi pal-
jon etätehtäviä, kokeita, esseitä, 
ammuntoja, johtamissuorituksia 
eli käytännössä samat mitkä 
varusmiehillekin. Palvelus ta-
pahtui reservin sotilasarvolla 
mutta kuitenkin aliupseerioppi-
laan nauha käsivarressa, Hannu 
Martikainen kertoi.

Kaikki loppuu aikanaan 
- Haikea oli lähtötunnelma, 

mutta koska vuosi oli eräs elämä-
ni rankimpia oli mukava nauttia 
saavutetusta lopputuloksesta.

Vielä viimeisellä jaksollakin 

oli tiivis ohjelma. Kurssin pis-
teiden keskiarvo oli parempi 
kuin varusmiehillä, mikä kertoo 
sitoutumisesta ja sen, että kaikki 
antoivat kaikkensa, jopa vähän 
ylikin.

- Aliupseerikurssi tuli suoritet-
tua, tosin 20 vuotta ”myöhässä”. 
Olen kiitollinen tästä mahtavasta 
mahdollisuudesta.

Maanpuolustustyö jatkuu 
elämässäni monella tavalla. 
Tärkeimpänä on tällä hetkellä 
Pohjois-Karjalan Maakunta-
komppanian alipäällystötehtävä. 
Uskon, että tässä tehtävässä 
voin tehdä oman pienen osani 
isämaan hyväksi, Martikainen 
totesi.

Kuntotesti...      Poteron kaivu käynnissä...             Asekäsittelyä...           Santahaminassa paljon ammuntoja... Esteradalla...

HANNU MARTIKAINEN
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Testaajakurssi Kontiorannassa 
15.-16.8.2008

”Kenttäkelpoisuus tarkoittaa 
yksilön fyysistä kuntoa ja am-
pumataitoa sekä taitoa liikkua 
kaikissa taistelukentän oloissa 
tehtävän mukaisesti varustettu-
na eri vuoden ja vuorokauden 
aikoina. Henkinen kunto on 
tärkeä sotilaan suorituskykyyn 
vaikuttava ominaisuus, joka 
ilmenee sitkeytenä, peräänan-
tamattomuutena, rohkeutena ja 
voitontahtona.”

(Puolustusvoimien kuntotes-
taajan käsikirja 2008, 7.)

Kontiorannassa pidettiin 15.-
16.8.2008 testaajakurssi, jonka 
valmensi reserviläispiireihin 
päteviä henkilöitä toteutta-
maan piirin liikuntatoimintaa 
ja järjestämään kuntotestejä. 
Nämä valmiudet luovat pohjaa 
reserviläisten kenttäkelpoisuu-
den kehittämiselle ja antavat 

kurssilaisille kenttäkelpoisuus-
testaajan pätevyyden. Kenttäkel-
poisuutta mitataan lihaskuntoa, 
kestävyyttä ja ammuntataitoa 
mittaavilla testeillä.

    Kurssilla kouluttivat Reservi-
läisurheiluliiton (ResUL) Risto 
Tarkiainen ja Timo Sysilampi 
sekä Liperin Reserviupseerit ry:
n puheenjohtaja Timo Tolva-
nen. Kurssi sisälsi koulutusta 
yhteensä kymmenen tuntia. 
Kurssin aikana kurssilaiset 
saivat ensiapu- ja elvytyskou-
lutusta sekä oppivat kunnon 
seurannan perusteet, liikuntates-
tauksen tavoitteet ja perusteet, 
Cooper-juoksutestin teorian ja 
turvallisuusmääräykset sekä 
lihaskuntotestin teorian ja tur-
vallisuusmääräykset. Kurssin 
lopuksi kurssilaisten oppimista 
kartoitettiin kurssikokeella, jon-

ka kaikki kurssilaiset läpäisivät 
hyväksytysti.

Onnistuneen kurssin myötä 
maanpuolustuspiirissämme 
on päteviä testaajia, joiden 
aktiivisuus ja oma esimerkki 
kannustavat meitä kaikkia huo-
lehtimaan omasta kunnostamme 
sekä säännöllisin ajoin suorit-
tamaan kenttäkelpoisuustestit. 
Näytetään yhdessä, että Poh-
jois-Karjala on kunnossa. Kysy 
Pohjois-Karjalan reservipiirien 
toiminnanjohtaja Ari Eskelisel-
tä lisää kuntoilutapahtumista ja 
testausajankohdista. Lisää tietoa 
löytyy myös internetistä osoit-
teista www.pkreservi.fi, www.
resul.fi ja www.mpky.fi. 

Tervetuloa mukaan toimi-
maan!

Teksti ja kuva: Inka Venho

Kovaa rutistusta lihaskuntotestissä. Etualalla Anni-Helena Martikainen ja Tarja Kilpeläinen.
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POHJOIS-KARJALAN 
RESERVILÄISTEN 
RYNNÄKKÖKIVÄÄRI-
AMMUNTAKILPAILU 

Pohjois-Karjalan Prikaati 
järjesti otsikon mukaisen ta-
pahtuman Kontiorannassa lau-
antaina 6.9.2008. Kyseessä oli 
Itä-Suomen Sotilasläänin ko-
mentajan kenraalimajuri Jukka 
Pennasen perustama kilpailu 
reserviläisille, joka käsittää re-
serviläisjärjestöjen yhdistysten 
välisen joukkuekilpailun sekä 
henkilökohtaisen kilpailun. 
Kilpailu ammuttiin viisihen-
kisillä joukkueilla yhtä aikaa 
kaikissa viidessä Itä-Suomen so-
tilasläänin alueen maakunnassa. 
Tapahtuman järjestelyvastuu oli 
kunkin maakunnan aluetoimis-
tolla, meillä Pohjois-Karjalan 
Aluetoimistolla ja evl Jouni 
Mattilalla.

Kilpailu ammuttiin nyt en-
simmäistä kertaa. Tapahtu-
maan Kontiorannassa osallis-
tui yhteensä 68 reserviläistä 
kymmenestä eri yhdistyksestä. 

Kilpailun johtajana oli majuri 
Petri Myller. Ammunnan johti 
luutnantti Janne Jalovaara 
apunaan luutnantti Mikko 
Kettunen ja Jääkärikomppanian 
varusmiesosasto. Osallistujien 
muonituksesta vastasi Kontio-
rannan muonituskeskus. Myös 
sotilaskodin virvokkeita oli 
tarjolla ampumaradalla koko 
tapahtuman ajan. 

Rynnäkkökivääriammunta si-
sälsi kohdistusammunnan 5+5 ls 
sekä kaksi erillistä 10 ls:n kilpa-
sarjaa (10+10 ls). Ensimmäinen 
kilpasarja ammuttiin kääntyviin 
tauluihin; taulut olivat piilossa 
10 sekuntia ja näkyvissä viisi 
(5) sekuntia. Tuon viiden se-
kunnin aikana ammuttiin aina 
yksi laukaus. Toinen sarja oli 
ns pikakilpailu, jossa 30 sekun-
nin aikana ammuttiin kaikki 
10 laukausta. Sarjojen pisteet 
laskettiin yhteen lopputuloksen 

aikaansaamiseksi.
Kilpailun taso oli kova, sillä 

voittaja maj Urpo Airaksisen 
(Liperin Resups.) tulos 182 
(89+93) oli erittäin hyvä. Toisek-
si tullut vääp Timo Halttunen 
(Kiteen Res.) ampui hänkin 
kovan tuloksen 174 (87+87) 
samoin kuin pronssille sijoittu-
nut kers Eero Jako (Joensuun 
Res.) tuloksellaan 172 (87+85). 
Kilpailussa palkittiin kuusi pa-
rasta ampujaa ja kolme parasta 
joukkuetta. Joukkuekilpailun 
voitti ylivoimaisesti Pyhäselän 
Reserviläiset ry tuloksella 809 
pistettä. Heidät palkittiin mita-
lien lisäksi ikuisesti kiertävällä 
kuvassa näkyvällä kiertopalkin-
nolla suojeluskuntakiväärillä.  
Hyvänä kakkosena oli Joensuun 
Reserviupseerit ry tuloksella 780 
ja pronssille sijoittui Kiteen Re-
serviläiset ry tuloksella 770. 

Kilpailu järjestetään Kontio-
rannassa ensi vuonna tähän sa-
maan aikaan. Pohjois-Karjalan 
Aluetoimisto toivoo, että ensi 
vuonna vähintäänkin tuplaamme 
osallistujamäärän. Evl Mattila 
antoikin kilpailun avajaisissa 
jokaiselle osallistujalle velvoit-
teen rekrytoida ensi vuoden ta-
pahtumaan ainakin yhden uuden  
reserviläisen. Sääntöjen mukaan 
kilpailua saa  ja on jopa suotavaa 
harjoitella MPK:n maanpuolus-
tuspiirin kurssina toteutettavana 
harjoittelupäivänä. Toivottavasti 

tämä kilpailu antaa uutta ”kipi-
nää” ammunnan harrastukseen 
paikallisissa yhdistyksissä.

Pohjois-Karjalan Prikaati 
kiittää kaikkia osallistujia hy-
vähenkisestä, rehdistä, mutta 
samalla kovatasoisesta kilpailus-
ta! Tapaamme näissä merkeissä 
jälleen syksyllä 2009!

Pohjois-Karjalan 
Aluetoimiston päällikkö
Evl Jouni Mattila

Joukkuekilpailun voitti ylivoimaisesti Pyhäselän Reserviläiset ry tuloksella 809 pistettä. Heidät palkittiin mitalien lisäksi ikuisesti 
kiertävällä kuvassa näkyvällä suojeluskuntakivääri- kiertopalkinnolla.

Kilpailun taso oli kova. Voittaja 
maj Urpo Airaksisen (Liperin 
Resups.) ampuma tulos 182 
(89+93) oli  kova suoritus.

Urpo Asikaisen jälkeen seuraaville sijoille ampuneet henkilöt.
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KUNNIASUKUPOLVIEN PERINTEEN VAALINTAA

Kajaanissa pidetyn Rukajärven perinnepäivien pääjuhlan juhlapuhuja amiraali Juhani Kaskeala 
totesi Raappanan ja hänen joukkojensa uskomattomaan saavutukseen tarvitun tahtoa, taitoa 
ja sitkeyttä. Joukot eivät koskaan antaneet periksi viholliselle. Raappana oli mielenkiintoinen 
persoona, ei tyypillinen rintamakomentaja. Hänellä oli kaikki komentajan edut ja hän saavutti 
alaistensa luottamuksen. Raappana uskoi esimerkin voimaan ja alaiset tekivät taatusti 
kaikkensa. Oma esimerkki ja alaisiin luottaminen ovat tänäkin päivänä johtajan malleja. 14. 
D:n perinneyhdistys on edelleen osoitus vahvasta maanpuolustustahdosta. Tulevaisuuden usko, 
oikeaan ja väärän erottaminen ovat esimerkkeinä uusille sukupolville. Puolustusvoimien tuki 
on aina mukana veteraanien perinnetyötä tukemassa, Kaskeala lupasi.
Kuvassa oikealla Ilomantsissa vuonna 2009 pidettävien 14. D:n perinnepäivien 
viestikapulan vastaanottanut juhlien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Arto Juntunen.

Lieksan veteraanien, reserviläisjärjestöjen  ja 14. D:n Perinne-
yhdistyksen Lieksan alaosaston edustajat osallistuivat runsas-
lukuisina Kajaanin veteraanipäivien ekumeenisen hartaustilaisuuteen 
ja pääjuhlaan sunnuntaina 7.9. Kuvassa etualalla Matti Komulainen, 
Juhani Ryynänen ja Hannu Härkönen.

Lieksan edustajat toivat ja laskivat 
havuseppeleet sekä Nurmeksen 
että Lieksan muistomerkeille. 
Seppelettä laskemassa Lieksan 
Sotainvalidit ry:n puheenjohtaja 
Juho Pehkonen.

Kenraali Raappanan kirjoittamana vieraskirjan ensisivulla 10.11.1945 todetaan: “ Tämän majan ovat 
rakentaneet 14 D:n pioneerit Rukajärvellä v.1941-1944. Majan on piirtänyt arkkitehti Eino Pitkänen 
Kajaanista. Maja rakennettiin kolmessa osassa. Ensimmäisenä rakennettiin 1941 päätupa, kamari ja 
keittiö. 1942 rakennettiin keittiön taakse kamarit ja 1944 rakennettiin toinen tupakylkeinen. Kesällä 1944 
siirrettiin maja Suomen puolelle ja 1945 ja 1946 tänne Suomuun Suomunniemen Metsästysyhdistyksen 
metsästysmajaksi. Tämä Rukapirtti oli sodan pauhujen keskellä rauhan maja, jossa moni sai virkistyksen 
ja levon, sellaisena se säilyköön kautta aikojen näillä suuren luonnon valtamailla”. (Rukapirtti -kirja, 
sivu 12)    Rukapirtti Parppeinvaaralla kuvattuna 12.9.2008.             Sivun kuvat: Raine Turunen

KIRJAT

ARMOTON ERÄMAA
Rukajärven etulinjan kenttävartiot 
jatkosodassa 1941-1944
Omakustanne 2008, 299 sivua. (Ovh. 30 euroa)
Tauno  Oksasen uusin kirja kertoo 14 Divisioonan jalkaväki-
joukkojen etulinjan kenttävartiomiesten kokemuksista Rukajärven 
erämaissa.
Oksasen mukaan kirja on kunnianosoitus Rukajärven erämaa-
sotureille sekä siellä toimineille lotille. 
Komentaja Erkki Raappanan johdolla taisteli jatkosodassa tu-
hansia maakuntamme miehiä. 
Armoton Erämaa-kirjaan on haastateltu mm. sodan ajan 
kapteeni Pentti Perttulia. Nuorena luutnanttina Perttuli oli 
mukana kuuluisalla Lieksajärven ympäri suuntautuneella tie-
dusteluretkellä. Tästä uhkarohkeasta retkestä on tehty myös 
Rukajärven tie -elokuva.

Rukapirtti -kirjan kirjoittajat Jorma Ikonen  ja Matti Kallio

Sotahistorioitsija, rajakapteeni evp, Tauno 
Oksanen uusimman kirjansa kanssa 14 D:n 
perinnepäivillä Kajaanissa.

RUKAPIRTTI 
Rajakenraali Raappanan maja vuosilta 1941-2007. 
Jorma Ikonen ja Matti Kallio & Ilias Oy
Kustannusyhtiö Ilias Oy, Painopaikka: Otavan Kirjapaino 
Oy. 175 sivua, 160 kuvaa, 49 piirrosta. 
(Ovh 35 euroa)

Ilomantsin Parppeinvaaralla sijaitseva Rajakenraali Raappanan 
maja on elänyt monta historiallista vaihetta. Alun perin 
jatkosodan aikana komentopaikaksi rakennettu, karjalaista 
hirsirakennusperinnettä noudattava maja on myös palanen 
sotahistoriaa.  
 Kiintoisaksi majan vaiheet tekee kenraali Raappanan 
oma persoona rajan puolustajana ja sodan loppuvaiheessa 
Ilomantsin ratkaisevien torjuntataisteluiden komentajana sekä 
Suomenmarsalkka Mannerheimin erähenkisenä tuttavana ja 
luottomiehenä.
 Tässä kirjassa on kaksi toisiaan tukevaa näkökulmaa. Kirjoittajista 
Matti Kallio keskittyy kertomaan E.J. Raappanasta henkilönä ja 
valaisee majan vaiheita sodan aikana. Lisäksi hän on koonnut 
kattavan rakennusteknisen selostuksen majasta ja sen muutoksista 
nykypäiviin asti. Jorma Ikonen puolestaan painottaa osuudessaan 
majan sotien jälkeistä vaihetta ja sitä, millaisissa eri tehtävissä 
maja on palvellut vuosikymmenien aikana. (Lähde: Rukapirtti 
-kirjan takakannen tekstistä.) 
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Irtauduttuaan Vornan taistelusta kaatoivat 
talonpojat puita tielle hidastaen venäläisten 
etenemistä pohjoista kohti. Venäläisten pääjoukon 
jäädessä Kelvälle kärkijoukko eteni majuri 
Bobarikinin johdolla Vuonislahtea kohti. 
 Jauhiaisen salmen pohjoisrannalla olivat Olli 
Tiaisen talonpoikaisjoukot venäläisiä vastassa. 
Tiainen oli haalinut Nurmeksesta 400 miehen 
vahvuisen joukon jotka tulivat kirkkoveneillä 
paikalle. 
   Kun majuri Bobari saapui Jauhiaisen salmeen, 
marssi toisella puolella suljettu joukko, ampui 
yhteislaukauksen kadoten sitten metsään. Perässä 
tuli toinen, kolmas ja neljäs joukko tehden 
samoin. Tällöin venäläiset arvelivat vastustajia 
olevan  liikaa. Talonpojat olivat juonikkaita ja 
naamioituivat sotilaiksi laittamalla tuohinauhan 
korkeisiin kirkkohattuihinsa ja vyöttäytymällä  
rinnan yli vedetyin tuohihihnoin. Kaukaa salmen 
yli katsottuna talonpojat näyttivät oikeilta 
sotilailta.
   Bobarin arveli, että vastassa oli heille liian 
vahva vastustaja ja palasi joukkoineen Kelvälle. 
Yön tultua Tiainen ja Stenius lähettivät liikkeelle 
talonpoikaispartioita. Näiden tehtävänä oli 
motittaa ja katkaista venäläisten paluu. Eversti 
Gerngross aavisti aikeen ja passitti joukkonsa 
ripeästi  Joensuuta kohti. 
   Jauhiaisen “taisteluissa” kunnostautuivat mm. 
Antti Lintunen, Martti Simonpoika Stenius, 
Samuli Lackman, eronnut jääkäri Pekka 
Kokkonen, Juho Mustonen, tirehtööri Mustelinin 
torppari Olli Huttunen, Olli Nevalainen, Antti 
Ryynänen, Matti Laakkonen, Juho Honkanen ja 
Iisakki Vallius.
 
Muistomerkki paljastettiin isänmaallisessa 
hengessä v. 1930

Olli Tiaista ja hänen urhoollisia 
talonpoikaisjoukkojaan muistettiin pystyttämällä 
muistomerkit sekä Vornalle että Vuonislahteen. 
Sanomalehti Karjalainen kertoi juhlasta 
14.10.1930 mm. seuraavaa: ”Pohjois-Karjalan 
viides taistelukenttä saanut muistomerkkinsä. 
Vuonislahden muistomerkki paljastettiin viime 
sunnuntaina vaikuttavin juhlallisuuksin. Taajat 
ihmisjoukot pitäjän kaikilta kulmilta, vieläpä 
naapuripitäjistä olivat saapuneet tilaisuuteen. 
Joensuun suojeluskunnan torvisoittokunnan 
soitettua Karjalan marssin kapellimestarinsa 
Erkki Karvosen johdolla astui patsaan viereen 
kansanedustaja J.G. Ryynänen Vuonislahdelta ja 
piti voimakkaan, esi-isien kunnioitusta uhkuvan 
puheen luovuttaen samalla patsaan sen hankkijain 
Pielisjärven talonpoikain ja suojeluskunnan 
puolesta paikkakunnan asukkaiden huoltoon ja 
huolenpitoon teroittaen mieliin muistopatsaan 
velvoittavaa merkitystä isänmaalliseen 
valppauden ja puolustustahdon lujittamiseksi 
vaarallista itää vastaan.
    Soittokunta soitti tämän jälkeen Suomen 
Laulun y.m. Lehtori Olli Koistinen Nurmeksesta 

Jauhiaisen salmen taistelu 
Vuonislahden kylähistorian 
mukaan

piti sitten laajan, sisältörikkaan, erittäin 
innostavan juhlapuheen muistomerkkiin 
liittyvistä tapahtumista vuosien 1808-09 sodassa 
selostaen erinomaisen mielenkiintoisesti sen 
suuresti suunnitellun venäläisten saartoliikkeen 
Pohjois-Karjalassa, jonka Pielisjärven 
talonpoikain horjumaton puolustustahto ja urhea 
rynnistys valppaitten johtajien Olli Tiaisen 
ja Iisak Steniuksen neuvokkuudella tekivät 
tyhjäksi ja pakottivat puolustajiin verrattuna 
moninkertaisen vihollisjoukon peräytymään 
pois maakunnasta. 
   Joensuun rajavartioston komentaja, 
everstiluutnantti E. Raappana ja Pohjois-
Karjalan sk-piirin piiripäällikkö, 
everstiluutnantti E. Sairio puhuivat vielä mieliin 
painuvasti hetken ja paikan merkityksestä 
monisatalukuiselle juhlayleisölle. Harras, 
isänmaallinen tilaisuus päättyi soittokunnan 
esittämään Maamme -lauluun.”
    Juhlapaikan tärkein nähtävyys, 
graniittilohkareista suorakulmaisesti kokoon 
laadittu, lujatekoinen ja koruttomuudellaan 
vaikuttava, monumentaalinen muistopatsas 
seisoo taistelupaikkaa lähellä nuorisoseuran 
talon edustalla. Patsaan itäpuoleiseen sivuun 
on kiinnitetty kolmiosainen metallinen laatta 
tohtori A.S. Kilpeläisen suunnittelemine 
teksteineen: Jauhiaisen salmi 10.10.1808 
Täällä pysähdyttivät Pielisjärven talonpojat 
Iisak Steniuksen ja Olli Tiaisen johdolla 
venäläisten etenemisen. Pohjoiskarjalainen - 
muita velvollisuutesi. Muistomerkin pystyttivät 
pielisjärveläiset vuonna 1930. 
   Juhlallisuuksia jatkettiin illemmalla 
nuorisoseuran talossa arvokkaalla ohjelmalla. 
Soittokunta esitti aluksi muutamia kappaleita, 
jonka jälkeen insinööri K. Lehtinen piti 
isänmaallisen tervehdyspuheen. Tämän jälkeen 
astui puhujan paikalle kansanedustaja, pastori 
Antti Kukkonen. Hän piti syvähenkisen 
juhlapuheen yleisestä kansalaiskasvatuksesta 
kosketellen yhteiskuntaelämämme kipeimpiä 
kohtia. Vielä lausui rouva Aili Nykänen V.A. 
Koskenniemen “Leijonalipun”. Lopuksi 
Vuonislahden nuorisoseura esitti näytelmän 
Porrassalmella. 
   Juhlan kokonaisvaikutus oli eheä ja 
unohtumaton. Tunnustettakoon kernaasti, että 
vuonislahtelaiset, juhlan pääasiallisimmat 
huoltajat, olivat suorittaneet järjestelyntehtävät 
kiitosta ansaitsevalla tavalla. Lopuksi 
mainittakoon, että patsaan pystyttämiseen 
tarvittavat varat, noin 10000 mk, on saatu 
kokoon osittain lahjoituksina, osittain manttaalin 
omistajain ja suojeluskunnan toimenpiteistä. 
Patsaan piirustukset on laatinut arkkitehti 
Veikko Kyander. Onnistunut ajatus on ollut 
sijoittaa muistomerkki Kolin-kävijäin tien 
varteen.

Lähde: Vuonislahden kylän historiaa, 
toimittanut Sirpa Sulopuisto 

Kuva Vuonislahdessa esitetystä Olli Tijainen -näytelmästä, jossa talonpojat ovat valmiina 
kohtaamaan vihollisen Jauhiaisen salmessa.
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	 	OLLI	TIAINEN
	 			Suomen	sodan	sankari-
	 			teatteriesitykset		 	 	
	 			Vuonislahdessa

Lieksan	Harrastajateatteri	esitti	menestyksellä	
kirjailija	 Heikki	 Turusen	 käsikirjoittamaa	
näytelmää	Lieksan	Vuonislahdessa	21.	ja	23.-
27.7.2008

Upeaa ja viihdyttävää 
kesäteatteria Vuonislahdessa

Kirjailija Heikki Turusen kirjoittama, Hannu 
Virolaisen ohjaama ja lavastama sekä Vuonislahden 
Taiteilijatalo ry:n tuottama kesänäytelmä 
”Olli Tiainen – Suomen sodan sankari” oli 
kokonaisuudessaan menestys. Se oli jälleen kerran 
näyttävä ja suuri Vuonislahden kylän asukkaiden 
voimainponnistus.  Lieksan Teatteriyhdistys ry:
n harrastajanäyttelijöiden ja heitä tukeneiden 
ammattinäyttelijöiden esitykset olivat täysille 
katsomoille. Varsinkin viimeisten esitysten osalta 
sääkin suosi.

Vuonislahden Taitelijatalo ry:n puheenjohtajan 
Markku Tannerin mukaan teatteriesitys on yksi 
osa yhdistyksen toimintaa, jolla vaalitaan kylämme 
taiteilijoiden Eva Ryynäsen ja Heikki Turusen 
henkistä perintöä ja pielisenkarjalaista kulttuuria. 
Markku Tanner lupaa Olli Tiainen –näytelmän 
esitysten jatkuvan  heinäkuussa 2009.

”Väliäkö hällä onko totta tää kaikki”
Kirjailija Heikki Turunen toteaa näytelmästään 
sen olevan kuvitteellinen kertomus, mutta jolla 
on historiallinen tausta ja tapahtumat. Turunen 
haluaa näytelmällään tuoda esille maamme itäosan 
talonpoikien teot ja sankaruuden puolustaessaan 
kyliään ja asukkaitaan vaatimattomin asein, mutta 
juonikkuuden ja sisun avulla vihollisen etenemisen 
torjuen. 
   Näytelmää kirjoittaessaan Turunen kertoi 
tutustuneensa laajasti Suomen sodan historiaan ja 
sen asiakirjoihin. Talonpoikien esille nostamisen 
hän kokee erityisen tarpeelliseksi senkin vuoksi, 
että Ruotsin kuningas ja Suomen sotaa johtaneet 
upseerit jättivät itäisen Suomen varustamatta ja 
puolustamatta. Rajaseudun talonpoikia pidettiin 
sivistymättöminä rääsyläisinä, joiden vuoksi 
ei kannattanut  nähdä vaivaa. Olli Tiaisen 
asepyyntökin  torjuttiin.
Heikki Turusen mukaan Olli Tiaisella oli unelma, 
unelma paremmasta elämästä itsenäisessä maassa. 
Hän uhrasi perheonnensa ja koko elämänsä, että 
sen toteutuminen tulisi mahdolliseksi – tosin vasta 
runsas vuosisata myöhemmin.
Tulevaisuuden uskosta tässä näytelmässä on 
kysymys, ei sankarikilven kiillottamisesta, Turunen 
toteaa. Tiaisen, ristiriitaisen ja oppimattoman 
räätälin ja talonpojan esimerkki osoittaa meille, että  
sankaruus voi nousta heikkoudesta ja häpeästäkin. 
Mies itse ja hänen vaimonsa kärsivät, mutta 
tärkein toteutui: ylivoimaisen hyökkääjän matka 
Pielisen itäpuolta Savoon ja Sandelsin sivustaan 
epäonnistui.

	 	 				Koljonvirran	
	 	 				taistelunäytöksen	
	 	 				ennakkomainoksesta

Koljonvirran taistelu oli Suomen sodan 
viimeisimpiä taisteluita. Eversti Sandelsin 
komentamat suomalaiset voittivat ylivoimaisen 
venäläisosaston, joka yritti päästä Kojonvirran 
yli. Venäläisten komentaja kaatui taistelun 
loppuvaiheessa. Sodan lopputulokseen voitolla 
ei silti ollut vaikutusta.

Koljonvirralla taisteltiin 14.–15.6. 2008

Iisalmen Koljonvirralla järjestetään vuosittain 
taistelunäytöksiä. Näytös mukailee Koljonvirran 
taistelun kulkua. 
Taistelunäytöksen osapuolina olivat tänä vuonna 
sotahistorian harrastajien ryhmä Venäjältä, 
Suomen sodan 1808 – tykkimiehet ry Kauhajoelta 
sekä suomalaisia joukkoja, yhteensä lähes 50 
miestä.

Pielisjärven	talonpojat	harjoittelemassa	suksien	kanssa	ennen	sodan	syttymistä.	Kysyjän	ihmettelyyn	vastattiin,	
että	niillä	pääsee	kesälläkin	suolla	kätevästi.

Kuvia Olli Tiainen 
näytelmästä
Kuvat: Raine Turunen

Olli	Tiaisen	porukan	suunnittelema	höökivaunu,	jolle	kyläläiset	(ja	yleisökin)	nauroivat,	eikä	sille	uskottu	
olevan	käyttöä	sodassa.

Kuvassa	Jauhiaisen	salmen	taistelu	käynnissä.	Talonpoikien	juonikkuutta	osoittaa	puusta	tehdyt	valetykit	ja	
sotilashatuiksi	naamioidut	tuohinauhaiset	kirkkohatut..
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SOTATAPAHTUMAT 
POHJOIS-KARJALASSA
LOKAKUUSSA 1808
Syyskuussa 1808 ruhtinas Mihail Dolgorukin johtamat 
venäläiset joukot olivat ottaneet haltuunsa valtaosan Pohjois-
Karjalaa. Ainoastaan maakunnan pohjoisosan talonpojat 
rajakapteeni Olli Tiaisen johdolla pitivät puolustusasemia 
miehitettynä. Heidän päävartiopaikkansa sijaitsi Enon 
Ahvenisessa. 
   Dolgoruki marssi päävoimineen Joensuusta Savon 
rintamalle syyskuun lopussa. Maakunnan ylimmäksi 
virkamieheksi, käskynhaltijaksi, hän asetti kollegioasessori 
Otto von Fürstenbergin, mutta säilytti käskyvallan itsellään. 
Von Fürstenbergin tärkein tehtävä oli rauhoittaa maakunta, 
toisin sanoen saada Tiaisen joukot luopumaan aseistaan. 
   Samaan aikaan venäläiset saivat tiedustelutietoja, jossa 
kerrottiin että Tiaisen joukot aikovat hyökätä heidän 
huoltokuljetustensa ja makasiiniensa kimppuun. Tätä 
estämään Dolgoruki lähetti Savon rintamalta eversti Rodion 
Gerngrossin Joensuuhun, jossa hänen tuli koota osasto 
ja sen avulla hajottaa Tiaisen joukot. Gerngross kokosi 
Joensuussa osastoonsa kaski ja puoli komppaniaa jalkaväkeä, 
eskadroonan rakuunoita ja kaksi tykkiä, yhteensä 575 miestä, 
ja lähti 5.10.1808 Joensuusta kohti Enon Ahvenista. 
   Ahvenisella talonpoikaisjoukkoja johti nyt pielisjärveläinen 
ylioppilas Isak Stenius, jolla oli käytettävissään vain noin 
100 pielisjärveläistä. Tiainen oli siirtynyt Nurmeksen miesten 
kanssa varmistamaan Kaavin-Nurmeksen tietä ja oli sen 
jälkeen laskenut miehensä kotiseudulleen. 

Laukaustenvaihtoa
Gerngross saapui joukkoineen Ahvenisen salmen etelärannalle 
illalla 6.10. Talonpojat ottivat heidät vastaan muutamilla 
laukauksilla ja asettuivat salmen pohjoisrannalle kaivettuihin 

Sodassa päättyi yli 600 vuotta 
kestänyt Suomen asema Ruotsin 
valtakunnan osana. 
Vuonna 1809 Suomi sai autono-

misen aseman Venäjän keisarikun-
nassa. Se avasi tietä kohti itsenäi-
syyttä.

SODAN ALOITUS
Sota alkoi, kun venäläiset hyökkäsivät Ruotsin alueelle 
Suomessa  ilman sodan julistusta 21.2.1808 aamuyöllä 
Kymijoen yli Ahvenkoskella, Hirvikoskella, Anjalassa ja 
Keltissä. Tästä hetkestä noin viikkoa myöhemmin venäläiset 
hyökkäsivät myös Savoon.

Keisari Aleksanteri alkoi panna Napoleonin kanssa 
Tilsitissä sopimiaan asioita käytäntöön vuoden 1807 
lopulla. Venäjä ryhtyi keskittämään joukkoja Ruotsi-
Suomen vastaiselle rajalle. Itsepäinen Ruotsin kuningas ei 
ottanut kuuleviin korviinsakaan Aleksanterin kehotuksia 
liittyä mannermaansulkuun. Kuninkaalle Napoleon oli 
“Ilmestyskirjan peto”. 
   Venäjän armeijassa oli noin 24000 miestä, joista osa oli jo 
saanut sotakokemusta Napoleonin vastaisissa sodissa Keski-
Euroopassa. Suomessa ruotusotaväkeä oli aseistettuna noin 
20000 miestä, tosin heistä noin 7500 Viaporin ja Svartholman 
linnoituksissa. Suomalaisten valmiudet eivät olleet niin hyvät 
kuin venäläisten. Esimerkiksi Suomen ruotusotilaat olivat 
melko vanhoja. Venäjän ylivoima ei silti ollut kovin suuri. 

Suomen sota 1808-1809
KYLMÄÄ, NÄLKÄÄ, KÄRSIMYKSIÄ, KUOLEMAA

TAKTIIKKA, SOTATOIMET
Venäläisten hyökkäyksen ajoitus helmikuulle oli 
poikkeuksellista. Yleensä tuohon aikaan ei sotatoimia 
käynnistetty kylmimmän talven aikana. Venäläisten 
tarkoituksena olikin estää Ruotsin apu Suomelle meren ollessa 
jäässä. 
   Suomen puolustus oli rakennettu ajatukselle saamiselle 
Pohjanlahden yli Ruotsista. Siihen asti pidettäisiin yllä 
edellytyksiä vastahyökkäykselle. Raja-alueita muutoinkin 
pidettiin puolustuksellisesti vaikeina tai mahdottomina. 
Eteläisessä Suomessa Svartholman- ja Viaporin linnoitukset tuli 
säilyttää omassa hallinnassa sulkeutumalla muurien suojaan. 
Linnoituksiin voitaisiin meriteitse kuljettaa täydennysjoukkoja 
ja mahdollistaa näin selustasta käsin suoritetut sotatoimet.
   Suomen pääarmeijan puolustus oli suunniteltu 
varsin passiiviseksi. Tärkeimpänä oli säilyttää armeija 
taistelukykyisenä kesään asti perääntymällä Pohjanmaalle. 
Suomen joukkojen ylipäälliköksi oli määrätty kreivi, kenraali 
Wilhelm Mauritz Klingspor (1744-1814), joka oli ylivarovainen 
“hovimies”, eikä puolustuksellisia seikkoja osattu käyttää 
hyödyksi. 
   Todellisuudessa tilanne ja voimasuhteet olivat suurin piirtein 
samalla tasolla. Viaporin linnoitusta oli pidetty likimain 
voittamattomana. Vaikka Suomen armeija oli huonosti 
varustettu, se kykeni kuitenkin tuntuviin iskuihin ja pakotti 
valloittajat miettimään vetäytymistäkin. 
Suomessa aseistettua ruotusotaväkeä oli noin 20000 miestä. 
Heistä  7500 Viaporin ja Svartholman linnoituksissa. 
Suomalaisten valmiudet taisteluun eivät olleet samat kuin 
venäläisten, sillä Suomen ruotusotilaat olivat melko vanhoja. 
Silti Venäjän ylivoima ei ollut kovin suuri. 

Suomen kenttäarmeijassa oli tuolloin kolme prikaatia. Yksi 
prikaati oli Savossa, kaksi suojasi Uuttamaata. Loviisan 

asemiin. Talonpojat pitivät yllä kivääritulta koko yön 
venäläisten varustautuessa virran ylitykseen keräämällä 
puutavaraa lauttoja varten. Aamulla venäläiset avasivat tulen 
ketjussa rannalta sekä tykeillä kahdelta niemeltä. Talonpojat 
eivät kestäneet tulitusta vaan perääntyivät Kelvän kylän 
lähelle Vornalle saakka. Perääntyessään he murrostivat tien 
kivillä ja kaadetuilla puilla. 
   Venäläiset ylittivät Ahvenisen salmen rauhassa ja etenivät 
Haapalahdelle, jossa rakensivat hävitettyä siltaa koko 
seuraavan yön. Seuraavana päivänä, 8.10. Gerngross otti 
joukostaan noin 50 miestä ja lähti tämän joukon kanssa 
polkuja myöten saavuttaakseen talonpojat. Loput joukostaan 
hän jätti raivaamaan murroksia tieltä. 
   Illalla Gerngross saapui Vornan puretulle sillalle, jonka 
takana olevalle kukkulalle Stenius oli ryhmittänyt joukkonsa. 
Talonpojat avasivat tulen, jolloin Gerngrossin alta ammuttiin 
hevonen ja hänen miehensä suojautuivat kivien taakse. 
Gerngross pelkäsi saarrostusta ja lähetti puolet miehistään 
300 metriä taaksepäin tien mutkaan Turvakkolammen 
rantaan. Ammuntaa illan pimeydessä virran yli kesti kolme 
tuntia. Lähellä puolta yötä Gerngrossin avuksi saapui loput 
hänen osastostaan majuri Mihail Boborikinin komennossa. 
Hän asetti välittömästi tykit asemiin lähelle siltaa, jonka 
jälkeen venäläiset ryhtyivät niiden tulen suojassa korjaamaan 
siltaa. Kaksi tuntia myöhemmin Boborikin teki puolikkaan 
komppanian turvin rynnäkön ja valtasi Steniuksen asemat. 
Rynnäkön aikana talonpojat pakenivat asemista, osan 
jättäessä varusteensa ja aseensa. Osa talonpojista oli paennut 
jo ennen rynnäkköä.   

Venäläiset eivät päässeet Vuonislahteen
Aamulla 9.10. talonpojat tekivät vesitse pienen maihinnousun 
Kelvänjärven kautta Vornaan, mutta lyhyen laukausten 
vaihdon jälkeen ajoivat venäläiset hyökkääjät takaisin 
veneilleen. Gerngross eteni Kelvän kylään, josta lähetti 
majuri Boborikinin mukanaan eskadroona rakuunoita ja 60 
jalkamiestä tiedustelemaan Vuonislahden suuntaan. Noin 
kaksi kilometriä ennen Jauhiaisen salmea Boborikin hajotti 

Sodan syttymisen syy oli Napoleonin painostustoimissa 
Venäjää kohtaan, jolloin Venäjä altavastaajana sai tehtäväkseen 
pakottaa Ruotsi irtautumaan Englannin liittolaisuudesta ja 
siten aiheuttaa Englannille pitävä kauppasaarto. Ruotsia 
yritettiin useita kuukausia suostutella hylkäämään Englanti, 
mutta kuningas itsepäisesti - neuvonantajistaan välittämättä 
- ei taipunut Venäjän vaatimuksiin. Ruotsilla olisi ollut 
mahdollisuus välttää sota Venäjän kanssa, jos vain kuningas 
olisi kuunnellut viisaimpiensa neuvoja. 

Suomen sota alkoi ja loppui sangen onnettomasti, mikä johtui 
enimmäkseen kuningas Kustaan ja ylipäällikkö Vilhelm 
Maurits Klingsporin toiminnasta, mutta myös muun 
päällystön taitamattomasta sodanjohdosta. Kuningas Kustaa 
antoi sodan alussa käskyn, että armeijan oli vetäydyttävä 
pohjoiseen ja vasta keväällä aloitettava vastahyökkäykset, kun 
Ruotsista saataisiin lisää sotavoimia. Ylipäällikön sijaisena 
aluksi toiminut kenraali C.N. af Klercker olisi halunnut päästä 
taistelukosketukseen venäläisten kanssa, mutta kuninkaan 
määräämän ylipäällikön, sotamarsalkka Klingsporin otettua 
komennon maaliskuun alussa, pääarmeija alkoi vetäytyä 
kuninkaan käskyn mukaisesti taisteluitta Etelä-Suomen 
kautta Pohjanmaalle.

 Suomen sotaan vuosina 1808-09 päättyi Ruotsin ja 
Suomen pitkä yhteiselo.  Suomen sodan taistelukenttiä 
on mm. Alavudella, Kuortaneella, Lapualla, Oravaisis-
sa, Uudessakaarlepyyssä, Kauhajoella, Vaasassa sekä 
Länsi-Pohjan puolella Sävarissa. Yhteenottoja tapahtui 
myös mm. Närpiössä, Alajärvellä, Ilmajoella, Ratanissa 
ja Uumajassa.

Voittoja ja tappiota 
•	 Suomalaiset perääntyivät kuninkaan käskystä osa 

Pohjanmaalle ja osa kohti pohjoista aina Ouluun 
saakka. 

•	 Siikajoki 18.4.1808 Adlercreutz teki 
vastahyökkäyksen ilman ylipäällikkö Klingsporin 
lupaa ja voitti venäläiset. Suomalaisilla selvä 
miesylivoima, mutta voitolla oli suuri moraalinen 
merkitys. 

•	 Revonlahti 27.4.1808 suomalaiset voittavat jälleen 
venäläiset 

•	 Pulkkila 28.4.1808 Sandels voittaa venäläiset 
ja tunkeutuu pikkusotia käyden Kuopioon asti. 
Sandels pitää kolme kuukautta puoliaan Kuopion 
pohjoispuolella Toivalassa, mutta hänenkin on 
vetäydyttävä pohjoiseen. 

•	 Lapua 14.7.1808 Adlercreutz ja Döbeln voittaa 
venäläiset. 

•	 Pälkjärvi 9.8.1808 Malm voittaa venäläiset. 
•	 Kauhajoki 10.8.1808 Döbeln voittaa venäläiset. 
•	 Alavus 17.8.1808 Adlercreutz voittaa venäläiset. 
•	 Karstula 21.8.1808 Fiandt häviää venäläisille 

ankarassa taistelussa. 
•	 Ruona (Kuortane)1.9.1808 Adlercreutz perääntyy 

Salmelle. 
•	 Salmi (Kuortane) 2.9.1808 suomalaiset häviävät 

taistelun ja vetäytyvät Klingsporin käskystä. 
•	 Juutas 13.9.1808 Döbeln voittaa taistelun venäläisiä 

vastaan. 
•	 Oravainen 14.9.1808 (Etelä-Pohjanmaa) 

suomalaiset häviävät suuren ja ratkaisevan taistelun 
venäläisille ja pääarmeija jatkoi perääntymistä. 

•	 27.9.1808 Lohtaja kuukauden mittainen 
aseleposopimus venäläisten kanssa, lokakuun 
lopussa sotatoimet alkoivat uudestaan. 

•	 Koljonvirta 27.10.1808 Savon joukkojen päällikkö 
Sandels voittaa vielä venäläiset mutta hänenkin 
täytyi vetäytyä pohjoiseen. 

•	 Olkijoki 19.11.1808 tehty aselepo määräsi joukot 
siirrettäväsi Ruotsin puolelle. Suomi oli jälleen 
venäläisten miehittämänä. 

•	 Ankara talvi verotti joukkojen rippeitä talvileirissä 
lähellä nykyistä Torniota. 

•	 Keväällä 1809 venäläiset joukot tulivat 
ahdistelemaan suomalaisten joukkojen rippeitä 
nykyisen Ruotsin puolelle sekä jään yli että kiertäen 
pohjanlahden. 

•	 Maaliskuussa 1809 kahakoita suomalaisten 
joukkojen jäännösten ja venäläisten joukkojen 
välillä Uumajassa. 

								•					Hamina 17.9.1809 lopullinen rauhan sopimus:    
               Ruotsi luovutti Venäjälle varsinaisen Suomen myös 
               osan Lappia, ja kaistaleen Länsipohjaa.



111.10.2008

Suomen sota 1808-1809
KYLMÄÄ, NÄLKÄÄ, KÄRSIMYKSIÄ, KUOLEMAA

(21. helmikuuta 1808 - 17. syyskuuta 1809)

TAKTIIKKA, SOTATOIMET
Venäläisten hyökkäyksen ajoitus helmikuulle oli 
poikkeuksellista. Yleensä tuohon aikaan ei sotatoimia 
käynnistetty kylmimmän talven aikana. Venäläisten 
tarkoituksena olikin estää Ruotsin apu Suomelle meren ollessa 
jäässä. 
   Suomen puolustus oli rakennettu ajatukselle saamiselle 
Pohjanlahden yli Ruotsista. Siihen asti pidettäisiin yllä 
edellytyksiä vastahyökkäykselle. Raja-alueita muutoinkin 
pidettiin puolustuksellisesti vaikeina tai mahdottomina. 
Eteläisessä Suomessa Svartholman- ja Viaporin linnoitukset tuli 
säilyttää omassa hallinnassa sulkeutumalla muurien suojaan. 
Linnoituksiin voitaisiin meriteitse kuljettaa täydennysjoukkoja 
ja mahdollistaa näin selustasta käsin suoritetut sotatoimet.
   Suomen pääarmeijan puolustus oli suunniteltu 
varsin passiiviseksi. Tärkeimpänä oli säilyttää armeija 
taistelukykyisenä kesään asti perääntymällä Pohjanmaalle. 
Suomen joukkojen ylipäälliköksi oli määrätty kreivi, kenraali 
Wilhelm Mauritz Klingspor (1744-1814), joka oli ylivarovainen 
“hovimies”, eikä puolustuksellisia seikkoja osattu käyttää 
hyödyksi. 
   Todellisuudessa tilanne ja voimasuhteet olivat suurin piirtein 
samalla tasolla. Viaporin linnoitusta oli pidetty likimain 
voittamattomana. Vaikka Suomen armeija oli huonosti 
varustettu, se kykeni kuitenkin tuntuviin iskuihin ja pakotti 
valloittajat miettimään vetäytymistäkin. 
Suomessa aseistettua ruotusotaväkeä oli noin 20000 miestä. 
Heistä  7500 Viaporin ja Svartholman linnoituksissa. 
Suomalaisten valmiudet taisteluun eivät olleet samat kuin 
venäläisten, sillä Suomen ruotusotilaat olivat melko vanhoja. 
Silti Venäjän ylivoima ei ollut kovin suuri. 

Suomen kenttäarmeijassa oli tuolloin kolme prikaatia. Yksi 
prikaati oli Savossa, kaksi suojasi Uuttamaata. Loviisan 

seudulla etelässä oli eversti A. F. Palmfeltin 1. Prikaati 
(noin 3000 miestä). Nykyisen Lahden seutuvilla oli 
eversti K. J. Adlercreutzin 2. Prikaati (noin 4000 
mistä). Savossa oli eversti J. A. Cronstedtin 3. Prikaati 
(noin 3800 miestä). Tämä Prikaati oli toiminta-alueella 
ennen venäläisten hyökkäystä.

Hämeenlinnassa kenraali Klercker kannatti 
ratkaisutaisteluun ryhtymistä mutta ylipäällikkö 
Klingsporin kanta, joka voitti, oli vetäytyminen 
ilman taistelua Oulun seudulle. Ylipäälliköllä oli 
pelko tulla saarretuksi, eikä hänellä ollut mitään 
todellista tietoa vihollisen vahvuudesta. Pikavauhtia, 
kylmässä pakkasessa, saapuikin 3. Prikaati, eversti 
Cronstedtin saattelemana Oulun seutuville 29.3.1808. 
Savossa olevat joukot joutuivat myös perääntymään. 
Vältettyään joutumasta satimeen Mikkelissä jatkoivat 
joukot pikaista perääntymistään Pieksämäen, 
Kuopion ja Iisalmen kautta Ouluun. Maaliskuun 
lopulla olivatkin Suomessa olevat kuninkaan joukot 
perääntyneet kokonaan Oulun seutuville. 

Ensimmäinen suurempi kahakka käytiin Pyhäjoella 
pääsiäislauantaina. Eversti Jakob Petrovits Kulnevin 
joukot hyökkäsivät noin 1300 miehen voimalla 
yrittäen kiertää suomalaisten asemat. Yllätys 
kuitenkin epäonnistui, sillä Uudenmaan Rykmentti 
komentajanaan Georg Carl von Döbeln löi venäläisten 
rynnäkön takaisin kaksi kertaa. Suojaustehtävässä 
oleva rykmentti vetäytyi tämän jälkeen pohjoiseen 
jatkaen samalla viivytystä.

Lähde: Wikipedia ja muu sotaa Suomen sotaa 
käsittelevä nettiaineisto

asemiin. Talonpojat pitivät yllä kivääritulta koko yön 
venäläisten varustautuessa virran ylitykseen keräämällä 
puutavaraa lauttoja varten. Aamulla venäläiset avasivat tulen 
ketjussa rannalta sekä tykeillä kahdelta niemeltä. Talonpojat 
eivät kestäneet tulitusta vaan perääntyivät Kelvän kylän 
lähelle Vornalle saakka. Perääntyessään he murrostivat tien 
kivillä ja kaadetuilla puilla. 
   Venäläiset ylittivät Ahvenisen salmen rauhassa ja etenivät 
Haapalahdelle, jossa rakensivat hävitettyä siltaa koko 
seuraavan yön. Seuraavana päivänä, 8.10. Gerngross otti 
joukostaan noin 50 miestä ja lähti tämän joukon kanssa 
polkuja myöten saavuttaakseen talonpojat. Loput joukostaan 
hän jätti raivaamaan murroksia tieltä. 
   Illalla Gerngross saapui Vornan puretulle sillalle, jonka 
takana olevalle kukkulalle Stenius oli ryhmittänyt joukkonsa. 
Talonpojat avasivat tulen, jolloin Gerngrossin alta ammuttiin 
hevonen ja hänen miehensä suojautuivat kivien taakse. 
Gerngross pelkäsi saarrostusta ja lähetti puolet miehistään 
300 metriä taaksepäin tien mutkaan Turvakkolammen 
rantaan. Ammuntaa illan pimeydessä virran yli kesti kolme 
tuntia. Lähellä puolta yötä Gerngrossin avuksi saapui loput 
hänen osastostaan majuri Mihail Boborikinin komennossa. 
Hän asetti välittömästi tykit asemiin lähelle siltaa, jonka 
jälkeen venäläiset ryhtyivät niiden tulen suojassa korjaamaan 
siltaa. Kaksi tuntia myöhemmin Boborikin teki puolikkaan 
komppanian turvin rynnäkön ja valtasi Steniuksen asemat. 
Rynnäkön aikana talonpojat pakenivat asemista, osan 
jättäessä varusteensa ja aseensa. Osa talonpojista oli paennut 
jo ennen rynnäkköä.   

Venäläiset eivät päässeet Vuonislahteen
Aamulla 9.10. talonpojat tekivät vesitse pienen maihinnousun 
Kelvänjärven kautta Vornaan, mutta lyhyen laukausten 
vaihdon jälkeen ajoivat venäläiset hyökkääjät takaisin 
veneilleen. Gerngross eteni Kelvän kylään, josta lähetti 
majuri Boborikinin mukanaan eskadroona rakuunoita ja 60 
jalkamiestä tiedustelemaan Vuonislahden suuntaan. Noin 
kaksi kilometriä ennen Jauhiaisen salmea Boborikin hajotti 

Viereinen kuva: 
Olli Tiaisen roolia vauhdikkaasti  

Vuonislahdessa näytteli Jari Virman

Alakuva:
Olli Tiaisen hautamuistomerkissä lukee:

“Hän henkens isänmaalle tarjoaa ja 
isiensä  puoltaa kunniaa.

Sen nimen povessansa kunnon kansa
kalliina säilyttävi muistinansa.” 

talonpoikien jälkijoukon ja eteni salmelle. Täällä 
hän huomasi sillan poltetuksi, jonka jälkeen palasi 
Kelvän kylään. Stenius sai Vuonislahdelle avuksi 
400 pielisjärveläistä ja päätti seuraavana päivänä 
käydä vihollisen kimppuun sen takapuolelta.

Saarrostus epäonnistui
Steniuksen suunnitelma kuitenkin raukesi, sillä 
Gerngrossilla oli muonavaroja enää yhdeksi 
päiväksi ja Dolgorukin käski palata takaisin 
Joensuuhun. Hän aloitti paluumarssin Kelvästä 
kohti Joensuuta aamulla 10.10. Gerngrossin 
vetäytyminen oli yllätys Steniukselle, eikä hän 
joukkoineen kyennyt saavuttamaan venäläisiä, 
jotka menivät virran yli Ahvenisella vielä samana 
iltana. Joensuuhun Gerngross saapui kaksi päivää 
myöhemmin. 
   Ahvenisella ja Vornassa käydyt useita tunteja 
kestäneet laukaustenvaihdot eivät tuottaneet 
juurikaan tappioita. Venäläiset menettivät 
kaatuneina kaksi rakuunaa, yhden jalkamiehen 
sekä kaksi hevosta. Stenius menetti vain 
yhden miehen, joka jäi vangiksi. Tappioiden 
pienuuteen vaikutti osaltaan se, että tulitaisteluja 
käytiin verrattain pitkältä matkalta, eikä sen 
aikaisten aseiden kantomatka ja teho ollut 
riittävä. Gerngrossin retken alkuperäinen 
tarkoitus rangaista ja tuhota pielisjärveläiset 
talonpoikaisjoukot ei toteutunut, sillä Nurmeksesta 
palannut Olli Tiainen otti joukot jälleen 
komentoonsa ja asettui entisiin asemiin Enon 
Ahvenisen salmelle. 

Jukka Partanen

Ahvenisella taisteltiin tässä salmessa

Vornan taistelupaikka

LEGENDAARINEN 
OLLI TIAINEN

Olli Tiainen, nurmekselainen talonpoika, 
osallistui rivisotilaana jo Kustaan sotaan 
(1788-90), jonka aikana hän sai opetusta 
karjalaisia kouluttamaan lähetetyiltä 
upseereilta. Kun Suomen sota (1808-
1809) alkoi, valitsivat Pielisjärven seudun 
talonpoikaississit hänet johtajakseen. 
Tiaisen sissijoukko aiheutti runsaasti 
vastoinkäymisiä ja päänvaivaa Pohjois-
Karjalaan tunkeutuneelle viholliselle. 
Maineikkain osoitus Tiaisen oveluudesta 
oli se, kun sissit Ahvenisen salmella 
naamioituivat ammattisotilaiksi tuohesta 
muotoilluilla hattupannoilla, kokardeilla 
ja olkanauhoilla. Aikana, jolloin tiedustelu 
oli vielä ratsujoukkojen varassa, saattoi 
moisella tempulla olla ratkaiseva merkitys 
vihollisen harhauttamisessa.
Olli Tiainen oli Suomen sodan maineikas 
rajakapteeni. Hän oli syntynyt nykyisen 
Tiilikkajärven  torpassa.
Ylivoimaisen vihollisen vastustaminen 
vaati pienen ja heikosti aseistetun 
talonpoikaisjoukon johtajalta taitoa ja 
rohkeutta. 

Lähde: Suomen sodan nettiaineistotSivun kuvat: Raine Turunen
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Sateiseksi ja koleaksi 
ennustettu sää karkotti 
retkisarjalaisia

Elokuun toisena lauantaina 
Outokummun Kolmikannan 
leirikeskuksessa seitsemännen 
kerran järjestetylle Mainarin 
Melonta -jotokselle uskaltautui 
kuusitoista partiota, joista neljä 
osallistui retkisarjaan. Sateiseksi 
ja koleaksi ennustetun sään ta-
kia monet retkisarjalaiset jäivät 
kotiin, vaikka aamuyhdeksältä 
tapahtuneen startin aikaan sade 
oli lakannut.

- Emme edes huomanneet 
pientä sateen tihkumista päivän 
aikana, ja oli hyvä ettei ollut 
liian kuumaa, ensimmäistä ker-
taa reservisarjassa jotokseen 
osallistuneet reserviläiset Salla 
Pihavaara ja Liisa Itäniva tote-
sivat hyväntuulisina iltaan asti 
kestäneen urakkansa jälkeen.

- Päivä meni loistavasti ja nau-
timme kaikesta tekemisistämme, 
Pihavaara totesi.

Parikin kertaa reitiltä harhau-
tuneet reserviläiset muistelivat 
koettelemuksiaan jälkeenpäin 
pelkästään hymyssä suin. 

- Se on jo lyöty lukkoon, että 
ensi vuonna on tultava uudel-
leen, Itäniva vahvisti.

Ensiaputaidoista 
ympäristötaiteeseen

Tämän vuoden tapahtuman teh-
tävärastien määrää oli vähennet-

ty kahdestatoista yhteentoista. 
Melonnan ja pyöräilyosuuden 
lisäksi tehtävärastit liittyivät 
ensiapuun, suunnistukseen, 
ammuntaan ja pioneeritehtäviin. 
Kansalaistaitoja tarvittiin kalo-
jen ja sienien tunnistamisessa 
sekä luovuutta ja ennakkoluu-
lottomuutta ympäristötaide-
rastilla. 

Mainarin melonnan hauskim-
masta tehtävästä ei tänäkään 
vuonna ollut epäilystä, vaikka 
perinteinen seikkailurasti olikin 
korvattu teatteriväen poliisitäti-
ratsialla, jossa ilmapallon pu-
haltamisen jälkeen partiolla oli 
puoliminuuttia aikaa pyörittää 
hula-hula-vannetta kymmenen 
kertaa. 

- Onko etuvaaka teille koulu-
ajoilta tuttu? Mustonen tiedusteli 
partioilta vuorollaan. - Sitten me-
nette vaakaan ja viette etusormet 
yhtäaikaisesti kasvojen eteen. 

Pelkällä hauskuudellaan Mai-
narin melonta ei kuitenkaan 
pelaa vaan sen suuruus syntyy 
vastakohdista naurusta ja koet-
telemuksen kyyneleistä.

Voittajat rennosti 
liikkeelle

Tämänkertaisen melontajo-
toksen voittoisaksi taktiikaksi 
osoittautui reserviläissarjan 
voittaneiden Ossi Reijosen ja 
Petri Peinolan rento liikkeel-
lelähtö ja keskittyminen teh-
täväsuorituksiin. Esimerkiksi 

kaikille vaativaksi osoittautu-
neelta ammuntapaikalta partio 
laukoi yhdeksän pistettä, kun 
keskimääräinen tulos oli kuusi 
pistettä. Partion tehtävänä oli 
osua pienoiskiväärillä kym-
menellä panoksella yhteensä 
kahdeksaan pienoiseläinmaa-
liin viidenkymmenen metrin 
matkalta. Kymmenen pisteen 
suoritukseen vaadittiin molem-
milta pummiton suoritus.

Retkisarjan voittaneet outo-
kumpulaisnaiset Mari Ekman, 
Päivi Korhonen ja Riikka-Liisa 
Naumanen osoittivat puoles-
taan puolijoukkueteltan pys-
tytyksessä, että hyvä yhteistyö 
on voimaa. Tuloksena täydet 
kymmenen pistettä ja heidän 
jälkeensä jäivät lähes kaikki 
armeijan käyneet partiot.

- Emme olleet aiemmin edes 
nähneet läheltä koko telttaa, 
mutta niin se vain onnistui alle 
kymmenessä minuutissa, Mari 
Ekman sanoi.

Ekman kertoi, ettei partiol-
la ollut mitään suunniteltua 
taktiikkaa päivän varalle vaan 
pyrkimys suoriutua tehtävistä 
parhaan mukaan ja viettää ennen 
kaikkea hauskapäivä.

Tapahtuman järjestelyille 
kiitosta

 
Mainarin Melonta 2008 tapah-
tuman pääjärjestäjän Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) koulutuspäällikkö Inka 

Venho oli mukana ensimmäis-
tä kertaa seuraamassa päivän 
tapahtumia.

- Tapahtuma onnistui hienosti, 
siitä suuri kiitos kaikille toimit-
sijoille ja järjestelyihin osallis-
tuneille sekä erityisesti koko 
tapahtuman pääorganisaattori 
Tomi Kerviselle, Venho sanoi. 

Järjestelyissä oli mukana 
Outokummun reserviläisten 
ohella talkoolaisia SPR:n pai-
kallisosastosta, Outokummun ja 
Polvijärven pelastuslaitokselta 
sekä Martoista, jotka vastasivat 
ruokahuollosta.

- Päällimmäisin kuva itselle 
tapahtumasta jäi, että osallis-
tujat saivat kokemusrikkaan ja 
elämyksellisen päivän Suomen 
kauniin luonnon keskellä hy-
vässä seurassa. Kaikki tulivat 
maaliin hymyissä suin, Venho 
huomioi.

Hänen mukaansa vastaavan-
laisia tapahtumia tarvitaan, jotta 
nuoret saadaan mukaan luonnos-
sa liikkumiseen sekä kartutta-
maan erä- ja retkitaitojaan.

- Tavoitteena on, että saisimme 
toimintaamme mukaan enem-
män nuoria, naisia ja ei-asevel-
vollisia. Jatkossa aiomme lisätä 
melontajotoksen tehtävärasteille 
rohkeutta vaativia tehtäviä kuten 
köysikiipeilyä ja vastaavia itsen-
sä ylittämisen mahdollistavia 
toiminnallisia juttuja.

Inka Venho

Kuvassa Liisa Itäniva kanootin 
perässä ja Salla Pihavaara kanootin 
keulassa. 

Mainarin Melonta

Ampumarataverkoston jatkuva 
supistuminen vaikeuttaa reservin 
ampumataitojen ylläpitoa. Suo-
messa on noin puoli miljoonaa 
ammunnan harrastajaa. Merkit-
tävän osan tästä muodostavat 
erilaisten maanpuolustusjärjes-
töjen jäsenet, jotka ylläpitävät 
ampumataitojaan säännöllisesti. 
Maamme suurin maanpuolus-
tusjärjestö Reserviläisliitto on 
huolissaan ampumaurheilun 
tulevaisuudesta Suomessa.

Ongelmana on erityisesti 
ampumarataverokoston harve-
neminen. Suomen runsaan 2.000 
radan verkosto supistuu jatku-
vasti johtuen lähinnä kiristyvistä 
ympäristölupavaatimuksista 
sekä asuinrakentamisen laaje-
nemista ja tiivistymisestä. Tämä 
vaikeuttaa laajan reservimme 
ampumataitojen ylläpitoa.

Puolustusvoimien sodan ajan 
vahvuus on noin 350.000 miestä 
ja naista. Valtaosan tästä muodos-
tavat reserviläiset. Tämä joukko 
voi ylläpitää ampumataitojaan 
vain, mikäli maassamme on jat-
kossakin laaja ja koko maan kat-
tava ampumarataverkosto. Tämä 
turvataan parhaiten rinnastamalla 
ampumaradat muihin kuntien ja 
kaupunkien liikuntapaikkoihin. 

Reserviläisliitossa 
ammunta ykköslaji

Reserviläisliitto vastaa omalta 
osaltaan reservin ampumataito-
jen ylläpitämisestä. Liiton 357 
paikallisyhdistystä järjestivät 
viime vuonna yli 5.000 ampu-
matilaisuutta, joihin osallistui 
kymmeniä tuhansia liiton jäse-
niä. Osalla paikallisyhdistyk-
sistä on oma ampumarata mutta 
valtaosa tukeutuu esim. paikal-
lisen metsästysseuran rataan tai 
Puolustusvoimien ratoihin.

Lähde: Reserviläisliitto

Reserviläisten
ampumataito 
uhattuna

Kilpailun toinen ja kolmas sija 
menivät Saksaan.
 Reserviläisliitto järjesti 29.-
30.8. Lahdessa kansainvälisen 
sotilasmoniottelun. Ensimmäi-
sen kilpailupäivän lajeina olivat 
NATO-esterata, käsikranaatin-
heitto, suunnistus ja uinti. 
Päivän lajivoittajia olivat Re-
serviläisliitto sekä Saksan 
reserviupseereita edustanut 
CIOR-joukkue, jotka molemmat 

saavuttivat kaksi lajivoittoa. 
Saksalaisista aliupseereista 
koostunut AESOR-joukkue 
sivusi Reserviläisliiton kärkitu-
losta käsikranaatinheitossa.

Reserviläisliiton joukkue lähti 
kärkipaikalta toiseen kilpai-
lupäivään. Alku ei luvannut 
hyvää, sillä joukkue jäi kumi-
venemelonnassa kauas kärjestä. 
Myöskään ammunta ei mennyt 
odotetusti, sillä kuusi joukkuetta 

ampui Reserviläisliittoa parem-
min. Lajivoiton melonnassa nap-
pasi Saksan aliupseerijoukkue. 
Ammunnassa kärkeen sijoittui 
toinen Suomen Reserviupsee-
riliiton joukkueista.

Korpraali Mikko Auvisen, 
yliluutnantti Vesa Lassilan 
ja kapteeni Jaakko Leppäsen 
muodostama Reserviläisliiton 
joukkue lähti kilpailun päättä-
neeseen maastojuoksuun kol-

mannelta sijalta. Yli minuutin 
takamatkalta aloittanut joukkue 
jakoi voimansa viisaasti ja nousi 
viimeisellä neljänneksellä koko 
kilpailun voittoon. 

Toiselle sijalle kokonaispis-
teissä päätyi Saksan aliupseereita 
edustanut joukkue. Kolmannen 
sijan puolestaan saavutti Saksan 
reserviupseerien joukkue.

Reserviläisliitto voittoon Lahdessa
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Kiteen Reserviläisten pitkäaikainen hallituksen jäsen ja puuhamies että 
”luottopelaaja” Veikko Veke Mattila piti 60-vuotismerkkipäiviään 
23.8 kotonaan Taipaleen kylällä. Reserviupseerien ja Reserviläisten 
hallitukset yhtenä miehenä osallistuivat juhliin, jossa Vekelle 
luovutettiin Maanpuolustus Peruskalliomme -viiri Reserviläislogolla. 
Ystävät ja kyläläiset osallistuivat runsain joukoin erinomaisesti 
järjestettyihin juhliin. Pirtti oli aina täynnä.

Lyhyesti Kiteeltä…
Tekstit ja kuvat: Reijo Kohonen

Kesällä tapahtunutta…

Kiteen reserviläiskerhojen hallitusten työkokous 11.8. alkoi 
Juurikassa yksityisessä aidossa rajatornissa, jonka omistaa Mikko 
Makkonen. Kauko Raekorpi selostaa kartalta näkymiä tornista 
Tauno Tarkkoselle vas, Arvo Kinnarille ja Martti Väistölle. 
Oikealla Pertti Varis. Tornilta siirryttiin Raekorven kesämökille, 
jossa pidettiin kokous. Saunottiin savusaunassa ja paistettiin makkarat 
sekä juotiin kahvit. 

Kitee-seuran ylläpitämä museo on Kiteentien varrella aivan 
keskustassa vanhassa viljamakasiinissa, joka on rakennettu v.1773 
ja siirretty nykyiselle paikalle 1849. Runsaasti mielenkiintoisia 
historiallisia esineitä sisältävä museo tarjoaa myös pienen, mutta 
yllättävän runsaan sotahistoriallisen osaston. Tänä kesänä sen 
erikoisnäyttelynä oli pienoislentokone-esittely: n. 200 pienoismallia 
kaikista mahdollisista taistelu- ym. koneista sodan kaikilta osapuolilta 
oli todella vaikuttava.  Vasemmalta ltn Hasse Windin, kapt Joppe 
Karhusen ja lentomestari Illu Juutilaisen kuuluisat Brewster koneet, 
joilla tippui melkoinen joukko viholliskoneita. Pienoismallit 
ovat kiteeläisen Tuomo Huhtilaisen ja tohmajärveläisen Harri 
Sairasen käsialaa. Todella huolella tehtyjä aidon näköisiä 
koneita! Toivottavasti näyttely olisi ensi  kesänäkin. Museolla oli 
päivystysvuorossa rajavartiomestari evp Olavi Lautamäki, jolle 
kiitokset asiantuntevasta opastuksesta.   

KARJALAN MESSUT 6.-8.6. 2008
Joensuun Reserviläisten Ilkka Savolahti ja messulotta Annika Lambeck “hyvän olon” kanttiinissa.
Kuva: Raimo Vänskä

Reservin kapteeni Matti Komu-
lainen esittelemässä Raappana 
-puistoa Lieksan Vaskiviikon 
aikana järjestetyssä  puistotilai-
suudessa 27.7. 2008. Tilaisuus 
oli 14.D:n perinneyhdistyksen 

Lieksan alaosaston järjestämä. 
Lieksan Reserviupseerit ry ja 
Lieksan Reserviläiset ry osal-
listuivat näyttävästi Raappana 
-puistohankkeeseen viime vuon-
na.. Puisto avattiin juhlavasti 

Lieksassa järjestetyn 14. Di-
visioonan perinneyhdistyksen 
veteraani- ja perinnepäivien 
yhteydessä. 

Raine Turunen

Sotiemme Veteraanit-keräys Karjalan Messuilla 6.-8.6.2008
Messuyleisöllä oli tilaisuus o-
sallistua Sotiemme Veteraanit 
-keräykseen messuilla.

Keräyspaikan syrjäinen si-
jainti vaikutti tulokseen, mutta  
lipasmiehet kiersivät välillä 
messuosastoilla ja yrityksiä 
informoitiin keräyksestä. Muu-
tamat yritykset osallistuivat 
keräykseen heti ja eräät myö-

hemmin. Yritysmaailmassa 
tähänkin keräykseen on suhtau-
duttu myönteisesti. 

Yleisön lipaskeräyksen ja 
yrityskeräyksen tuotto jaetaan 
Pohjois-Karjalan alueen Sotiem-
me Veteraanit 2008 keräykseen 
lähteneille yhdistyksille valta-
kunnallisten ohjeiden mukaan.

Pohjois-Karjalan kuntakohtai-

sen ja piirin keräystuottotilanne 
31.8.2008: yhteensä 73 578,92 
euroa. Lisäksi ainakin yhdeksän 
Pohjois-Karjalan koulua on 
mukana 12.9. alkaen Sotiemme 
Veteraanit päivätyökeräyksessä. 
Kaikki tuotto palautetaan kuntiin 
kuntakohtaisten keräysmäärien 
mukaan. 

Raimo Vänskä
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Pohjois-Karjalan Prikaatissa 
Kontiorannassa pidettiin sun-
nuntaina 24.8.2008 perinteikäs 
reserviläisten ampumapäivä. 
Sunnuntain aamupäivä oli puo-
lipilvinen ja iltapäivän edetessä 
päivä kirkastui aurinkoiseksi. 
Päivän aikana suoritettiin kent-
täkelpoisuusammunnat RK n:o 
2 eli rynnäkkökiväärillä kymme-
nen laukauksen ammunta 150 
metrin ampumaetäisyydeltä, RK 
n:o 7 eli rynnäkkökiväärillä 150 
metrin ampumaetäisyydeltä 18 
laukauksen ammunta kolmen ja 
viiden sekunnin ajan näkyvissä 
oleviin tauluihin sekä PIST n:
o 2 eli kymmenen laukauksen 
ammunta sotilaspistoolilla 25 
metrin ampumaetäisyydeltä ja 
PIST n:o 7 eli sotilaspistoolilla 
25 metrin etäisyydeltä kym-
menen laukauksen ammunta 
kolmen sekunnin ajan näkyvissä 
oleviin tauluihin.

Reserviläisten 
ampumapäivä

Jani Viitamäen tyylikäs napa-
kymppi.Ammuntoja johtivat am-

muntojen johtamisen kurssia 
samanaikaisesti suorittaneet 
reserviläiset Lasse Lehtonen, 
Pasi Karonen, Ari Mäkinen, 
Satu Muranen-Granö, Paavo 
Puumalainen, Jussi Raerinne 
ja Aki Vartiainen. Ammuntoja 
valvoivat Pohjois-Karjalan 
Prikaatin kouluttajat Jukka 
Päivinen, Matti Hämäläinen ja 
Riku Mölsä.

Reserviläisiä ampumassa oli 
39. Päivän parhaat ampujat pal-
kittiin komeilla pokaaleilla. RK 
n:o 2:sta ja 7:stä yhteenlasketun 
tuloksen (maksimi 280 pistettä) 
kolme parasta ampujaa olivat 
Heinonen M. J. tuloksella 246 
pistettä, Riikonen J. M. tulok-
sella 241 pistettä ja Koukkunen 
S. tuloksella 234 pistettä. PIST 
n:o 2:sta ja 7:stä yhteenlasketun 
tuloksen (maksimi 200 pistettä) 

kolme parasta ampujaa olivat 
Hartikainen K. M. tuloksella 161 
pistettä, Sinisalo A. tuloksella 
154 pistettä ja Nupponen T. P. 
S. tuloksella 147 pistettä.

Onnistuneesta tapahtumasta 
suurkiitos kuuluu MPK:n Poh-
jois-Karjalan maanpuolustus-
piirin päällikkö Ahti Korhoselle 
ja Pohjois-Karjalan Prikaatin 
yhteysupseerille kapteeni Juk-
ka Päiviselle. Vuosittainen 
reserviläisten ammuntataitoa 
ylläpitävä tapahtuma on koettu 
mielekkääksi ja kaikki osallis-
tujat tälläkin kertaa poistuivat 
varuskunta-alueelta hymyssä 
suin. Tervetuloa mukaan myös 
tulevaisuudessa!

Teksti ja kuvat: Inka Venho

Keskiviikkona 27.8.2008 
Pohjois-Karjalan Prikaatissa 
pidettiin varusmiesjohtajille 
infotilaisuus reserviläisyhdis-
tyksistä ja niiden toiminnasta. 
Pohjois-Karjalan Reservipiirien 
toiminnanjohtaja Ari Eskelinen 
vastasi päivän järjestelyistä ja 
ohjelmasta. Iltapäivän aluksi 
Pohjois-Karjalan Aluetoimiston 
(PKARALTSTO) päällikkö 
everstiluutnantti Jouni Mattila 
esitteli aluetoimiston tehtävät ja 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen (MPK) Pohjois-Karjalan 
maanpuolustuspiirin koulutus-

päällikkö Inka Venho esitteli 
MPK:n toimintaa, tapahtumia 
ja kurssitarjontaa.

Pienen tauon jälkeen Pohjois-
Karjalan Reserviupseeripiiri ry:n 
puheenjohtaja Arto Juntunen piti 
varusmiesjohtajia silminnähden 
kiinnostavan luennon johtajan 
ominaisuuksista. Virkistävän 
sotilaskodissa vierailun voimin 
iltapäivä jatkui kokelailla ja ali-
upseereilla erikseen. Juntunen ja 
Eskelinen esittelivät kokelaille 
Reserviupseeriliiton (RUL) 
toimintaa ja Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiiri ry:n 1. ja 2. vara-

puheenjohtajat Jorma Huttunen 
ja Timo Mononen esittelivät 
aliupseereille Reserviläisliiton 
(RES) toimintaa. Iltapäivän 
päätteeksi varusmiesjohtajat 
työstivät pienryhmissä erilaisia 
johtamistilanne -harjoituksia. 
Kun tilaisuuden lopuksi varus-
miesjohtajilta kysyttiin, oliko 
päivä hyödyllinen ja mieluisa 
ja kannattaako vastaavanlaisia 
tilaisuuksia järjestää myös seu-
raaville varusmiesjohtajille, oli 
vastaus ”Ehdottomasti kyllä!”.

Teksti ja kuvat: Inka Venho

Reservinjohtajana kehittyminen 
– infotilaisuus

Ryhmätyötä tekemässä upseerikokelaat Tietäväinen, Purhonen, Martikainen, Kaartinen ja Alander.

Veteraanien rantakala 
Kiteellä 
Kiteen reserviläiskerhot järjesti-
vät 12.6 veteraaneille rantakala 
– saunaillan Kiteen Seudun 
Osuuspankin sponsoroimana 
Kitsopissa eli pankin kesäpai-
kassa. 

Toimitusjohtaja, ylil Ari Kar-
hapää toivotti veteraanit puoli-
soineen tervetulleiksi. Reservi-
läiskerhojen puolesta tervehti 
osanottajia Reserviupseerien 
puheenjohtaja Raimo Liukku. 
Kauko Raekorven ja Risto 
Immosen keittämää rantakalaa 

Edellä mainitulla otsikolla muis-
teltiin 10.7 Kiteen Riihivalkeas-
sa 19. Divisioonan sotaan lähtöä 
67 vuotta sitten. 

Päivä alkoi hartaushetkellä 
Mustalammen muistomerkillä, 
jonne oli kokoontunut satakunta 
henkeä kuuntelemaan res soti-
laspastori Petri Raskin puhetta. 
Rajavartioston helikopteri suo-
ritti ylilennon muistomerkin 
yllä. 

Lisämausteena tapahtumalle 
rajamiehet nähneensä viisi 
sudenpentua Mustalammen 
maastossa vähän aikaisemmin. 
Riihivalkeaan oli kokoontunut 
rantakalaa ja ohjelmaa nautti-
maan  parisensataa henkeä. 

Musiikista vastasi Joensuun 
Puhallinorkesterin seitsikko 
mus maj evp Raimo Maarasen 

nautti 41 henkeä ja maukkaaksi 
todettiin.        

Tilaisuudessa Kiteen Sota-
veteraanien puheenjohtaja maj 
evp Arvo Kinnari ja hallituk-
sen jäsen Saima Paavilainen 
luovuttivat Sotaveteraaniliiton 
Ansioristin Viipurinlahden ja 
Ilomantsin taistelujen veteraa-
nille Paavali Siikamäelle. Illan 
päätteeksi saunottiin ja juotiin 
pullakahvit. 

Reijo Kohonen

Muistoja Kumurin
kukkuloilta

johdolla. 
Ev evp Martti Kukkonen piti 

mielenkiintoisen esityksen Väli-
vaaran ja Kumurin taisteluista, 
joissa 19 D menetti 835 miestä 
kaatuneina ja 3513 haavoittu-
neina. Suurimmat tappiot, mitä 
mikään suomalainen divisioona 
on koskaan kärsinyt. 

Kevennystä ohjelmaan toi 
trubaduuri, veteraanilaulaja Esa 
Niemitalo, jonka ohjelmisto sai 
kansan laulamaan mukana. 

Välillä tuli raju sadekuuro, 
mutta Riihivalkean isäntäparis-
kunta Skogster oli varannut riit-
tävästi telttakatoksia ja tarjoilu-
väkeä. Väki viihtyi paikalla vielä 
pitkään ohjelman loputtukin ja 
oli tyytyväistä juhlan antiin.

Reijo Kohonen
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Kesäkuun 5-7 päivä Kiteen 
Reserviupseerit ja Reserviläiset 
seurailivat kiteeläisten soturien 
jalanjälkiä Talvisodan että Jatko-
sodan taistelupaikoilla. Reissuun 
osallistui 37 kerholaista, joista 6 
oli ”lottia”. Matkanjohtajana 
toimi ev evp Pekka Ripatti ja 
bussia kuljetti Jarmo Muhonen 
Kiteeltä. Erityisesti seurattiin 
2/JR 36 / 12D eli kiteeläisen 
kapteeni Otto A Pitkäsen komp-
panian vaiheita, joihin liittyi 
myös 3 KKK / JR 36.

Konekiväärikomppaniassa 
palveli runsaasti kiteeläisiä ltn 
Martti Mustosen komennossa. 
Kannattaa lukea Unto Tarkko-
sen (Kitee) teos ”Talvisodan 
Miehet”.

Retkemme vei mm. Suojär-
velle, Kollaalle, Lemetin Ken-
raalimotille ja Murheen Ristille. 
Ihailtiin vanhaa rajalinjaa tien 
varrella. Erikoisesti Kollaan 
taistelut kiinnostivat, sillä siellä 
Talvisodassa Pitkäsen komppa-
nia hiihti pikavauhtia linjojen 
laidasta toiseen aina sinne, missä 
lisäjoukkoja tarvittiin. Sama 
toistui sitten myös jatkosodassa, 
mutta suksien asemasta olivat 
polkupyörät alla.

Lisämausteena oli Kollaan 
ns. kallioasemissa sijaitseva 
tarkka-ampuja Simo Häyhän 

Sotilaspartio-
suunnistuksen
SM-kilpailut

Sotilaspartiosuunnistuksen 
SM-kilpailut järjestettiin elo-
kuun lopussa Lapin Ilmator-
juntarykmentin isännöimänä 
Sarriojärvellä Rovajärven am-
puma-alueella. Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiiristä kilpailussa oli 
edustamassa yksi nelihenkinen 
joukkue: suunnistajat Hannu 
Airila, Petri Vainio sekä hiihtäjät 
Kari Varis ja Jari Jormanainen. 

 Partiosuunnistuskilpailu koos-
tuu yö- ja päiväosuudesta. 
Yösuunnistuksessa on yleensä 
15-20 vapaassa järjestyksessä 
haettavaa rastia. Partio jakaantuu 
kahteen pariin, jotka suunnis-
tavat omien rastiensa kautta 
kokoontumisrastille. Parien 
reitit on suunniteltava siten, että 
kaikki rastit tulevat haetuksi. 
Kokoontumisrastilta on usein 
vielä muutama yhteinen rasti 
ennen maalia.

Päiväosuudella partiolle jaetta-
vien rastien lukumäärä on noin 
40, ja jokainen partion jäsen 
suunnistaa omat rastinsa yksin. 
Kun kaikki rastit on haettu, al-
kaa kokoontumisrastilta jälleen 
yhteinen suunnistusosuus, joka 
päättyy pikataipaleen lähtöpai-
kalle. Pikataipaleella on mittaa 
noin 1-2 kilometriä, ja siinä 
kulunut aika huomioidaan lop-
putuloksissa kaksinkertaisena. 
Viitoitetun reitin varrella suori-
tetaan ammunta ja käsikranaatin 
heitto. Ohilaukauksesta tulee 5 
minuuttia sakkoa ja ohi heitetystä 
kranaatista puolestaan 3 minuut-
tia. Koska reserviläissarjassa 
parhaiden joukkueiden väliset 
tasoerot eivät ole kovin suuria, 
vasta pikataipaleen suoritus rat-
kaisee lopulliset sijoitukset.

Suunnistus sujui,
kranaatin heitto ei

Yösuunnistusosuudella par-
tiollemme sattui hieman sählää-
mistä rastien jakoa suunnitelles-
sa, ja ensimmäinen pari joutui 
odottelemaan jälkimmäistä 
paria kokoontumisrastilla yli 12 
minuuttia. Suurempia virheitä 
ei kuitenkaan kummallekaan 
parille tullut, joten yöosuuden 
jälkeen olimme toisena hieman 
alle kolme minuuttia johtavaa 
Suur-Savon Reserviläispiiriä 
jäljessä.

  Yö- ja päiväosuuden välinen 
aika vietetään erityisessä piilo-
tukikohdassa, jonka järjestäjät 
ovat rakentaneet yöosuuden 
maalin lähettyville. Jokaiselle 
joukkueelle on varattu paikat 
puolijoukkueteltasta, joita varus-
miehet lämmittävät koko yön. Li-

säksi ruokalan väki on pystyttänyt 
ruokalaan hyvät tarjoilut, joiden 
avulla selviää seuraavan päivän 
koitoksesta. Tänä vuonna kilpai-
lijoiden käytössä oli maalintulon 
jälkeen myös sauna, jossa oli 
mukava kylpeä lähes pakkaske-
lissä juostun kilpailun jälkeen. 
Yöunet jäivät partiomme osalta 
noin neljään tuntiin, ja tukevan 
aamiaisen jälkeen starttasimme 
päiväosuudelle.

 Päiväosuuden suuren rastimää-
rän ja useiden eri reittimahdolli-
suuksien takia käytimme rastien 
jakamiseen reilusti aikaa. Jako 
onnistuikin erinomaisesti, sillä 
kokoontumisrastille tulimme 
omilta radoiltamme alle neljän 
minuutin aikana. Päiväosuuden 
maasto oli pienten mäkien ja 
erämaasoiden vuorottelua ja 
harvan puuston takia ilmakuvasta 
tehty kartta oli hyvälaatuinen. 
Hienossa maastossa oli mukava 
suunnistaa, vaikka paikoin aske-
len alla hyllyvät avosuot hieman 
epäilyttivät. Päiväsuunnistus-
osuudessa kului partiollamme 
aikaa 2.03 ja hävisimme noin 8 
minuuttia yöosuuden voittaneille 
savolaisille. 

Pikataipaleella selvitimme 
ammunnan kolmella ohilau-
kauksella mutta kahdestatoista 
kranaatista saimme osumaan 
vain kolme. Sakkominuuttien 
myötä ero voittaneeseen Suur-
Savoon venähti 28 minuuttiin ja 
kolmanneksi sijoittunut Keski-
Suomen Reserviläispiiri jäi mei-
dän partiollemme 33 minuuttia. 
Rankan kisan jälkeen lähdimme 
siis kotimatkalle hopeamitalit 
kaulassa. Joukko-osastojen sar-
jassa Pohjois-Karjalaan tuli kaksi 
mitalisijaa Rajavartioston toisen 
tilan ja Prikaatin kolmannen sijan 
myötä. Huomioitavaa on, että hei-
dän taakseen jäi muiden muassa 
Urheilukoulun joukkue.

Säännöt aiheuttivat 
keskustelua

Tänä vuonna voimaan tulleiden 
sääntöjen takia käytiin varusteita 
koskevaa keskustelua ennen 
kilpailua. Uudet säännöt sallivat 
suunnistuskenkien käytön, kun 
ennen urakka on pitänyt selvittää 
suunnistussaappailla. Yksi jouk-
ko-osasto vastusti juomavöiden 
ja -letkujen näkymistä kilpailuva-
rustuksessa. Heidän mielestään 
sotilaalliseen asustukseen eivät 
kuulu muut kuin Puolustusvoi-
mien tavarat ja että juomapullot 
olisi pitänyt kuljettaa repun 
sisäpuolella. Kummallista kyllä 
saman joukko-osaston edustaja ei 
vastustanut sääntömuutosta, joka 
sallii maastolippalakin korvaami-
sen hikinauhalla. Tuomarineu-
voston päätöksellä juomavöiden 
ja -letkujen näkyminen sallittiin 
terveydellisistä syistä nestetank-
kauksen helpottamiseksi.

Partiosuunnistuskilpailu oli 
jälleen hyvin järjestetty tapah-
tuma. Puolustusvoimissa kil-
pailuiden järjestäminen koetaan 
kunnia-asiana, joten resursseja ei 
säästellä. Toimiva huolto yhdis-
tettynä fyysisesti raskaaseen ja 
suunnistuksellisesti haastavaan 
kilpailuun tulee houkuttelemaan 
reserviläisjoukkueita jatkossakin 
partiosuunnistuskilpailuihin. Par-
tiosuunnistus ja Oltermannin hiih-
to ovat mielestäni hienoimpia ja 
elämyksellisimpiä kilpailuja, mitä 
Puolustusvoimat järjestävät.

Hannu Airila

Joensuun kaupungintalon ra-
vintolassa pidettiin 2.6. Pohjois-
Karjalan Reserviupseeripiirin ja 
Reserviläispiirin palkitsemis-
tilaisuus. 

Tapahtuman avasi Reserviup-
seeripiirin puheenjohtaja Arto 
Juntunen  ja  luovutti Reser-
viläispiirin varapuheenjohtaja 
Timo Monosen kanssa mitalit ja 

huomionosoitukset. Heitä avusti 
reserviläispiirien toiminnanjoh-
taja Ari Eskelinen. 

Nimilista mitalien saajista 
oli tämän lehden edellisessä 
numerossa, mutta sen lisäksi 
muistettiin Reserviupseeripiirin 
viirillä kansanedustaja, majuri 
Eero Reijosta Liperistä sekä 
majuri Leo Lösöstä Enosta. 

Reijonen kiitti palkittujen puo-
lesta isäntiä. 

Tilaisuutta kunnioittivat läs-
näolollaan P-K:n Prikaatin ko-
mentaja, ev Ville Hyvärinen ja 
P-K:n Aluetoimiston päällikkö 
evl Jouni Mattila. Kahvit, pulla 
ja konjakki kruunasi palkittujen 
illan !

Reijo Kohonen

Reserviläispiirien palkitsemistilaisuus

Kiteen kerhojen sotahistoriallinen retki

Retkeläiset tarkka-ampuja Simo Häyhän “passipaikalla”.

passipaikka. Ev Ripatti oli löy-
tänyt paikan kartan ja valokuvan 
perusteella viime keväänä. Vai-
kuttavia olivat samoin venäläis-
ten kunnostamat sankarihaudat 
Kollaalla ja Lemetissä rikkiam-
muttuine kypärineen. Herkkä 
hetki koettiin Ylälavajärven ran-
nalla, missä poika ja pojanpoika 
seisoivat isän, kersantti Toivo 
Raekorven kaatumapaikalla tal-
visodassa. Samoilla Lavajärvien 
kannaksella kaatui myös Heikki 
Pirisen kersantti-isä Väinö.

Paljon nähtiin taistelupaikkoja 
ja ylväitä maisemia, joihin op-
paamme Pekka Ripatti tiesi aina 
jonkun mielenkiintoisan jutun 
tai tapahtuman. Porukkamme 
oli tyytyväistä matkan antiin 
ja kerhojen hallitukset saivat 
eväät suunnitella uutta retkeä. Se 
tullaan tekemään Kannakselle ja 
valmistelut ovat jo alkaneet.

Teksti: Reijo Kohonen
Kuva:  Pasi Raekorpi
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 RIVI-ILMOITUKSIA

RAKENNUSINSINÖÖRI
MARTTI S. PUSSINEN,
Naulatie 3, 75700 Valtimo
Puh. 040 590 7632

POHJOIS-KARJALAN 
RESERVILÄISPIIRIEN YT-
MESTARUUSKILPAILUJEN 
TULOKSET

Kilpailu pidettiin Kontiorannassa 24.5.2008

  PERINNEPISTOOLI JA PALVELUSPISTOOLI
  Perinnepistooli, koulu 15+15 ls

Y: 1.) Heikki Makkonen JuuRes 286, 2.) Mikael Martikainen 
PyhäsRes 251, 3. Pertti Saarelainen JoeRU 218, 4,) Pekka Nupponen 
PyhäsRes 214, 5.) Harri Nupponen PyhäsRes 190, 6.) Jukka Penttinen 
JoeRU 183.
Y 50: 1.) Pekka Ratilainen KontRes 281, 2.) Ilkka Kiiskinen 
KontRes 227, 3.) Markku Vartiainen JoeRU 189, 4.) Pertti Leinonen 
PyhäsRes 161.
Y 60: 1.) Matti Kauppinen JoeRY 282, 2.) Martti Lehtiö JoeRes 
269, 3.) Matti Heiskanen KontRes 242.
Joukkueet: 1.) KontRes (Ratilainen, Kiiskinen, Heiskanen) 750, 
2.) JoeRU (Kauppinen, Saarelainen, Vartiainen) 689, 3.) PyhäsRes 
(Hartikainen, Nupponen P, Nupponen H) 655.

  PERINNEPISTOOLI KAKSINTAISTELU 15+15 ls

Y: 1.) Heikki Makkonen JuuRes 210, 2.) Mikael Hartikainen 
PyhäsRes 204, 3.) Harri Nupponen PyhäsRes 160, 4.) Pertti 
Saarelainen JoeRU 131, 5.) Pekka Nupponen PyhäsRes 119, 6.) 
Jukka Penttinen JoeRU 50.
Y 50: 1.) Ilkka Kiiskinen KontRes 196, 2.) Pekka Ratilainen KontRes 
179, 3.) Pertti Leinonen PyhäsRes 95, 4.) Markku Vartiainen JoeRU 
75.
Y 60: 1.) Matti Kauppinen JoeRU 241, 2.) Martti Lehtiö JoeRes 
214, 3.) Matti Heiskanen KontRes 192.
Joukkueet: 1.) KontRes (Ratilainen, Kiiskinen, Heiskanen) 567, 2.) 
PyhäsRes (Hartikainen, Nupponen P, Nupponen H) 483, 3.) JoeRU 
(Kauppinen, Saarelainen, Vartiainen) 447.

  PALVELUSPISTOOLI 10 + 10 ls

Y: 1.) Pasi Alm PyhäsRes 175, 2.) Pekka Nupponen PyhäsRes 154, 
3.) Pertti Saarelainen JoeRU 154, 4.) Mikael Hartikainen PyhäsRes 
139, 5.) Heikki Makkonen Juu Res 134, 6.) Jukka Penttinen JoeRU 
133, 7.) Sami Lukkarinen PyhäsRes 123, 8.) Harri Nupponen 
PyhäsRes 99.
Y 50: 1.) Matti Kauppinen JoeRU 170, 2.) Ilkka Kiiskinen KontRes 
160, 3.) Ahti Korhonen KontRU 159, 4.) Martti Lehtiö JoeRes 150, 
5.) Pertti  Leinonen PyhäsRes 129, 6.) Pekka Ratilainen KontRes 
123, 7.) Markku Vartiainen JoeRU 114.
Joukkueet: 1.) JoeRU (Kauppinen, Saarelainen, Lehtiö) 474, 2.) 
PyhäsRes (Alm, Hartikainen, Nupponen P) 468, 3.) KontRes YT 
(Ratilainen, Kiiskinen, Korhonen) 442.

TULOKSET

PIENOISPISTOOLI 30 + 30 ls
H 1.) Jouni Koukkari NurmRes 574, 2.) Marko Hyvönen NurmRes 
555, 3.) Heikki Makkonen JuuRes 546, 4.) Juha Simonen KontRes 
449, 5.) Jukka Penttinen JoeRU 444
H 50 Seppo Asikainen NurmRes 554, 2.) Ari Eskelinen JoenRU 
528, 3.) Markku Vartiainen JoeRU 495, 4.) Ilkka Kiiskinen KontRes 
480, 5.) Jorma Takkunen KontRes 468
H 60 Matti Kauppinen JoeRU 540, 2.) Yrjö Tiilikainen JontRes 
492, 3.) Matti Heiskanen KontRes 490
H 70 Jyrki Varis JoeRes 545, 2.) Esko Koikkalainen LipRU 495

PISTOOLI PIKA-AMMUNTA 3 X 20 ls
H Jouni Koukkari NurmRes 563, 2.) Heikki Makkonen JuuRes 551, 
3.) Marko Hyvönen NurmRes 539, 4.) Jukka Penttinen JoeRU 436, 
5.) Juha Simonen KontRes 429
H 50 Seppo Asikainen NurmRes 544, 2.) Ari Eskelinen JoeRU 421, 
3.) Ilkka Kiiskinen KontRes 497, 4.) Markku Vartiainen JoeRU 459, 
5.) Jorma Takkunen KontRes 435
H 60 Matti Kauppinen JoeRU 558, 2.) Yrjö Tiilikainen KontRes 
495, 3.) Matti Heiskanen KontRes 469
H 70 Esko Koikkalainen LipRU 514, 2.) Jyrki Varis JoeRes 494
Joukkueet PIENOISPISTOOLI 30 + 30 ls
1.) NurmRes 1683, 2.) JoeRU 1563, 3.) KontRes 1462

PISTOOLI PIKA-AMMUNTA 3 X 20 LS
1.) NurmRes 1646, 2.) JoeRU 1538, 3.) KontRes 1461

ISOPISTOOLI 30 + 30 ls
H Heikki Makkonen JuuRes 545, 2.) Jouni Koukkari NurmRes 559, 
3.) Jukka Penttinen JoeRU 406, 4.) Juha Kontkanen KontRes 354
H 50 Seppo Asikainen NurmRes 538, 2.) Markku Vartiainen JoeRU 
476
H 60 Matti Kauppinen JoeRU 550
H 70 Jyrki Varis JoeRes 523, 2.) Esko Koikkalainen LipRU 487

Joukkueet ISOPISTOOLI 30 + 30 ls
1.) JoeRU 1432
PIENOISKIVÄÄRI 60 ls makuu
H 50 1.) Kalle Leskinen KontRes 589
H 60 1.) Eino Mäkinen JoeRes 572, 2.) Veikko Tuokko  JoeRes
564, 3.) Martti Pesonen JoeRes 543
H 70 1.) Martti Lehtiö JoeRes 576
Joukkueet: 1.) JoeRes
PIENOISKIVÄÄRI 3 X 20 ls
H 50: 1.) Kalle Leskinen KontRes 566
H 60: 1.) Eino Mäkinen JoeRes 528, 2.) Veikko Tuokko JoeRes 
528, 3.) Martti Pesonen JoeRes 497
H 70: 1.) Martti Lehtiö JoeRes 547
Joukkueet: 1.) JoeRes

Pohjois-Karjalan 
reserviläispiirien

 

AMPUMA-
MESTARUUS-

KILPAILUT 
7.6.2008 
Onttolassa

Kilpailun järjestelyistä vastasi 
Joensuun Reserviupseerit 

ja kilpailun johtajana 
toimi reserviupseeripiirin 

ampumaupseeri Matti 
Kauppinen.

Isopistoolin mestarit, oi-
kealta Jyrki Varis H 70, 
Matti Kauppinen H 60 
ja Seppo Asikainen H 50. 

Tauluilla vasemmalta, kirjuri Kristina Rissanen, Seppo Asikainen, taulutuomari Voitto 
Limatius ja Jyrki Varis. 
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Heinäkuun viimeisenä lau-
antaina ratkaistiin Pyhäselän 
Lähekorven ampumaradalla 
Pohjois-Karjalan reserviläispii-
rien mestaruus perinnekivääri 
ammunnassa. 
Paikalle saapui 16 ampujaa 
mittelemään paremmuudesta ja 
tavoittelemaan piirinmestarin 
kiertopalkintoa komeilemaan 
vuodeksi kirjahyllyyn. 
Kilpailukalustona suurimmalla 
osalla oli M39 eli Ukko-Pekka 
kiväärit. Myös pari M28-30:stä 
Sky mallia nähtiin. Sää suosi 
ja järjestelyt toimivat rivakasti, 
joten kilpailu saatiin vedettyä 
läpi jouhevasti. 
Ennakkosuosikin paineet eivät 
Rääkkylän porukkaa painaneet 
ja he hoitivatkin Harri Ranta-
metsän johdolla kärkisijat kotiin 
molemmissa sarjoissa, toiseksi 

ampui Juuan Heikki Makkonen 
ja kolmanneksi kotijoukkueen 
Mikael Hartikainen. Joukkueki-
san voittoon tähtäsi Rääkkylän 
reserviläiset. 
Osallistujien kesken arvottiin 
lopuksi kaksi tavara palkintoa. 
Nokian kännykkä matkasi 
Rantametsän Harrin mukana 
Rääkkylään ja työkalusarjan 
voitti puolestaan Harri Leinonen 
Pyhäselän reserviläisistä.  Taisi 
olla ”Harrin” päivä…

Tulokset:
1. Rantametsä Harri  Rääkkylä 
162p. 2. Makkonen Heikki 
Juuka 159p. 3. Hartikainen 
Mikael Pyhäselkä 154p. 4. Ma-
tikainen Mika Kitee 152p. 5. 
Sinisalo Aarne Rääkkylä 149p. 
6. Harinen Kari Rääkkylä 147p. 
7. Karttunen Mika Rääkkylä 

133p.(2x10) 8. Heinonen Mark-
ku Tohmajärvi 133p.(1x10) 9. 
Leinonen Pertti Pyhäselkä 122p. 
10. Nupponen Pekka Pyhäsel-
kä 118p. 11. Juvonen Jarmo 
Pyhäselkä 110p. 12. Leinonen 
Harri Pyhäselkä 103p. 13. Eh-
rukainen Olavi Tohmajärvi 97p. 
14. Kinnunen Tero Pyhäselkä 
94p. 15. Koskinen Heikki P-K 
Rauh.  92p. 16. Suikkari Jouko 
Rääkkylä61p. 

JOUKKUE

1 Rääkkylän RES 458p. (Ranta-
metsä, Sinisalo, Harinen) 2. Py-
häselän RES 394p. (Hartikainen, 
Leinonen, Nupponen) 3. Tohma-
järvi-Kitee 382p. (Matikainen, 
Heinonen, Ehrukainen)

Lauantaina 26.7.2008 maa-
kuntakomppanialaisia oli mu-
kana Karelia-soudussa Pohjois-
Karjalan aluetoimiston kirk-
koveneessä. Lauantain etappi 
Joensuun Ilosaaresta Rääkkylän 
Koivuniemeen saatiin soutaa 
erinomaisessa kelissä. Aurinko 
paistoi suuren osaa matkasta, 
eikä pieni pohjoistuuli lainkaan 
haitannut matkantekoa.

   Ilosaaresta lähdettiin Pielis-
jokea myötävirtaan Pyhäselälle 
ja sitten kokka kohti etelää, Niit-
tylahtea. Aurinkolasit ja -voiteet 
tulivat hyvään tarpeeseen hien 
kirvotessa selästä. Vaikka Jaak-
ko olikin jo kivensä heittänyt, 
kävivät hurjimmat välitauoilla 
uimassa.

   Niittylahden opistolla syö-
dyn lounaan jälkeen ylitettiin 
Pyhäselkä pieneen sivutuuleen. 

Vaikka aallokko ei suureksi 
yltynytkään, otettiin Suursaa-
ren suoma tyven ilolla vastaan. 
Saaristonrannassa nautittiin 
kahvit ja sitten siirryttiin sau-
naan Koivuniemeen. Päivän 
soutumatkaksi kertyi noin 45 
kilometriä.

   Havaintoja soudusta. Kirkko-
venesoutu sopii mainiosti kun-
toiluksi ja yhteistyöharjoituk-
seksi. Jos joku soutajista ei pysy 
tahdissa tai sooloilee, tulee siitä 
välitön palaute seuraavan airon 
osuessa kipeästi selkärankaan. 
Seitsenparinen vene kulkee 
myös kymmenellä soutajalla, 
mutta silloin palkintosijat on jo 
jaettu muille.

   Suurkiitos kaikille soutajille 
sekä kippari Inka Venholle! Ensi 
vuonna uudelleen?

Lähde: Susirajan nettisivut

Maakuntakomppanian koulutustavoitteet 2008:

1. Maakuntakomppanian kenttäkelpoisuuden 
testaaminen 

2. Komppanian yhtenäisyyden ja kiinteyden lisääminen 
3. Tehtäväkohtaisten taitojen syventäminen päällystölle 
4. Koulutustaidon syventäminen alipäällystölle 
5. Virka-apujoukkueen kartoittaminen/ valitseminen 
6. Virka-apukoulutus johtajille (20 hlö) 
7. Komppanian marssin, puolustukseen ryhmittymisen 

sekä puolustustaistelun opettaminen 
8. Taisteluammunnat joukkueittain 
9. Kohteen suojaamisen, tarkastuspisteiden sekä 

tarkkailuaseman toiminnan opettaminen 
10. Komppanian suorituskyvyn 1. mittaus 
11. Koulutustarpeiden määrittäminen vuosille 2009 - 

2010 

Sotureita Karelia-soudussa

PERINNEKIVÄÄRIN PIIRIN-
mEstaRuusKIlPaIlut PyhÄsElÄssÄ

Pyhäselän 
reserviläiset 
lahjoittivat 
mestarin 
pokaalin 
kiertämään. 
Palkinto on 
hammas-
lahtelaisen 
reserviläis-
aktiivin Osmo 
Kähkösen 
käsialaa. 

Liperiläiset reservijärjestöt 
kutsuivat jäsenensä 5.7. Rou-
kalahden ampumaradalle 
tutustumaan sovellettuun 
reserviläisammuntaan (SRA), 
joka ei ole edes kaikille reser-
viläisille tuttu laji.

SRA on vapaaehtoisten maan-
puolustusjärjestöjen jäsenille 
tarkoitettua toiminnallista ja 
turvallista aseenkäsittely- ja 
ampumataitoa sekä aseiden 
käyttöä kehittävää ja mittaavaa 
urheiluammuntaa. 
- Tämä ammuntamuoto on yksi 
lajin turvallisimmista, vakuutti 
kouluttajien vanhin Jarmo 
Koskinen aloituspuheenvuo-
rossaan.
Kaikkiaan kymmenen SRA 
-ammunnan ”alokasta” sai 
tietopaketin lisäksi hypistellä 
ja paukutella kouluttajien mah-
tavaa asearsenaalia, joka oli 
saanut vaikutteita niin idästä 
kuin lännestäkin.

Varjoaan nopeampi…
Sovelletun ammunnan periaate 
on, että ampuja luvan saatuaan 
tulittaa vaaditut laukaukset mah-
dollisimman nopeasti ja tarkasti 
rastin maaleihin. Nopein käsi ei 
voita, jos osumat eivät ole koh-
dallaan. Ammunnassa korostu-
vat ampujan aistien ja hermojen 
hallinta. Onhan tunnettua, että 
numero rinnassa osa ihmisen 
toiminnoista heikkenee.
Rastit ovat kilpailuissa mo-
nipuolisia. Kahta samanlaista 
rastia ei ampuja juuri tapaa. 
Rajana on vain järjestäjien mie-
likuvitus. Maalit voivat liikkua, 
niitä voi olla jopa peräkkäin 
niin, että edessä oleva on kaa-

dettava päästäkseen tulittamaan 
seuraavaa. Taustalla saattaa olla 
vielä taulu, jonka tulittaminen on 
kielletty. Niinpä ohiammuttujen 
pisteet lasketaan kaksinkertai-
sesti – tosin edessä on miinus 
–merkki. Siirtymiset rastilla, että 
saataisiin maalit tulilinjalle, ovat 
ammunnan aikana myös käytös-
sä. Kaikkea löytyy, paitsi nurkan 
taakse ammuttavia kohteita! 
Kiireestä huolimatta turvalli-
suus on kaiken perusta. Sormi 
liipaisinkaaren sisällä väärään 
aikaan voi aloittaa kotimatkan 
– joskus pitkänkin.
- Tämä on reserviläisen kannalta 
parasta asekoulutusta. Mukana 
ovat turvallinen aseenkäsittely, 
tilannehallinta sekä nopea ja 
tehokas ammunta, kehuu Jarno 
Koskinen lajiaan.
Kouluttajilla olikin ote hal-
lussaan. Siinä kestivät niin 
mopoikäiset pojat kuin hirven-
kaatajaveteraanit.

Välineurheilua
SRA –ammunta on aloitteli-
jalle välineurheilua. Tarvitaan 
nimittäin kivääri, haulikko ja 
pistooli. Toveripiirissä pari voi 
toki ampua samalla aseella. 
Kivääri ei ole tavallinen ”pysty-
korva”, vaan puoliautomaattinen 
reserviläismalli, jota on viritelty 
ampujan toiveen ja sääntöjen 
mukaan. Rynnäkkökiväärinä 
tunnettu versio on antanut osal-
le lähtökohdan, osa muotoilee 
kilpailuvälineensä lännen loka-
reiden työkaluista. Pistoolien ja 
haulikoiden kirjo lisää aseiden 
määrää. Erikoista aseissa ovat 
patruunamäärältään suuret lip-
paat tai makasiinit, joista on apua 
pitkissä tehtävissä.

Maakunnan menestyjät
Pohjois-Karjalassa on pieni mut-
ta tehokas SRA -harrastajajouk-
ko. Tähän joukkoon kuuluvat 
myös Koskisen apulaiset Tuukka 
Jokinen ja Mikko Asikainen. 
Joensuulaisen Matti Mannin 
johdolla pohjoiskarjalan pojat 
ovat tyhjentäneet palkintopöy-
tiä niin Reserviläisurheiluliiton 
kuin SM –kisoissakin. Onpa 
joukkueen jäseniä ollut edus-
tamassa maatammekin. Mikko 
Asikainen väläytti mallisuori-
tuksen, jossa viiteen tauluun il-
mestyi kymmenen reikää viiden 
sekunnin aikana.
”Alokkaillakaan” ei sentään 
aikaa allakalla tarvinnut mita-
ta, mutta paljon enemmän sitä 
kului kuin mallisuorituksessa. 
Osumista ei ehkä kannata tähän 
numeraalista vertailua kirjata.

Puheenjohtajat innostuivat
Liperin Reserviupseerit ry:n 
puheenjohtaja Timo Tolvanen 
ja Liperin Reserviläiset  ry:n 
puheenjohtaja Timo Mononen 
olivat innostuneita lajista. 
- Tässä voitaisiin ryhtyä te-
kemään yhteistyötä, pohtivat 
miehet Jarmo Koskiselle. 
- Vaikka Roukalahden rata ei 
mahdollista kovin suuria vari-
aatioita maalien rakentamisesta, 
niin perusharjoittelua voisi 
suorittaa, Koskinen totesi. Hän 
kertoi, että SRA –ampujilla ovat 
harjoitusalueet tällä hetkellä 
harvassa. Kilpailujen pitämiseen 
löytyy Pohjois-Karjalassa vain 
yksi alue, puolustusvoimien 
Sotinpuron alue. 

Teksti: Tenho Ilvonen
Kuvat: Timo Mononen

Liperiläiset ampumaradalla
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Osallistu kursseille 
tarkemmat kuvaukset ja 
ilmoittautuminen:
www.mpkry.fi

Johtamisen perusteet 4.-5.10.2008

- Kontiorannassa
- Kaikille avoin
- Tavoitteena perehtyä johtamisen taitoon ja lisätä 
itsetuntemusta ja johtamistaitoja
- Kurssin johtaja Inka Venho

Kouluttamisen perusteet 25.-26.10.2008

- Kontiorannassa
- Kaikille avoin
- Tavoitteena harjoitella kouluttamis- ja 
opetustaitoja
- Kurssin johtaja Inka Venho

MPK:N KOULUTUSTA 30.9. - 31.12.2008

  Viestiliikenneharjoitus 25.-26.10.2008

- Kontiorannassa
- Kohderyhmänä radioamatöörit, tekniikasta 
kiinnostuneet ja sissiradiokoulutuksen saaneet
- Tavoitteena testata ja kehittää datasiirtoa 
sähkötysradiolla ja tietokoneella
- Kurssin johtaja Pertti Karttunen

  Etsintä-, pelastus- ja GPS-kurssi 11.-12.10.2008

- Lieksassa
- Kaikille avoin
- Tavoitteena tutustua maastoetsintä- ja -
pelastustoimintaan, GPS -suunnistuksen perusteisiin 
sekä kerrata suunnistustaitoa
- Kurssin johtaja Ismo Hautamäki
 

  VIRVE-koulutus 31.10.2008

- Kontiorannassa
- Kaikille avoin
- Tavoitteena on antaa osallistujille perusteet VIRVE: 
n viestintäperiaatteista ja VIRVE- päätelaitteiden 
käytöstä
- Kurssin johtaja Timo Tolvanen

  Ilmoittautuminen kursseille: www.mpky.fi

  Lisätietoja kursseista: www.mpky.fi  
  sekä kurssien johtajat ja piiritoimisto 
  - Piiripäällikkö Ahti Korhonen 040 565 5578,      
  ahti.korhonen@mpky.fi tai 
  - Koulutuspäällikkö Inka Venho 050 534 8049,
  inka.venho@mpky.fi

Tarkka-ampujat harjoitteli-
vat taitojaan Sotinpurolla 5.-
7.9.2008. Kurssin tavoitteena oli 
syventää vuosi sitten opittuja tai-
toja. Päätavoite oli harjaannuttaa 
ampumataitoa pitkille etäisyyk-
sille sekä harjoitella aseiden 
kenttäkohdistusta ja omatoimis-
ta etäisyydenmittausta.

   Lauantain ja sunnuntain ke-
liolot olivat sen verran erilaiset 
että sunnuntain ampumakil-
pailussa kaikille tuli varmasti 

selväksi olosuhteiden vaikutus. 
Soveltava harjoitus, jossa mitat-
tiin naamiointi-, lähestymis- ja 
etäisyydenarviointitaitoja, jär-
jestettiin ammuntojen ohessa. 
Osallistujat saivat tehtäväkseen 
tiedustella viholliskohteita tiu-
haan partioidulla alueella. Opit 
olivat menneet hyvin perille ja 
suurin osa onnistui peittämään 
oman toimintansa täysin.

   Kurssia on tarkoitus jatkaa 
ja kehittää yhä haastavampaan 

suuntaan: vaikeampia ammun-
toja ja enemmän soveltavaa 
harjoittelua vaikeammissa vi-
hollisen hallinnoimissa maas-
toissa. Olen kurssilaisiin erittäin 
tyytyväinen ja selkeää kehitystä 
viimevuotiseen oli havaittavissa 
niin ammuntojen kuin sovelta-
van harjoituksenkin osalta.

Teksti: 
Kurssin johtaja Mika Käyhkö
Kuvat: Inka Venho

tarkka-ammunnan jatkokurssi 
5.-7.9.2008 sotinpurolla

Kurssin paras ampuja Kari Harinen.

Sotinpuron ampuma-alue tarjoaa upeat puitteet harjoit-
telulle.

Ammuntatoiminnan 
säännöt kiristyivät

Puolustusvoimien uudet oh-
jeistukset vaikeuttavat merkit-
tävästi vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen toteuttamista. 
Pääesikunta antoi kesäkuun 
puolessavälissä ohjeen, jonka 
mukaan kaikki Puolustusvoimi-
en aseilla tapahtuva koulutustoi-
minta on järjestettävä kertaus-
harjoituksina tai vapaaehtoisina 

harjoituksina.
Reserviläisjärjestöissä asiaa 

on hämmästelty, sillä ohjeen joh-
dosta lukuisia Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen ammuntaa 
sisältäviä kursseja on jouduttu 
perumaan eri puolilla maata.

Aivan erityistä närkästystä on 
herättänyt 60 vuotta täyttäneiden 
sulkeminen kaikkien Puolus-
tusvoimien tuella toteutettavi-
en ammuntojen ulkopuolelle. 
Tämä on vaikeuttanut myös 
perinteisen reserviläistoiminnan 
järjestämistä.

Puolustusvoimien tukemat 
ammunnat voidaan  järjestää 
vain KH- tai VH -muotoisina. 
Ammuntatoimintaa koskevat 
kiristykset perustuvat Pääesi-
kunnan henkilöstöosaston 18.6. 
antamaan ohjeeseen. Henkilös-
töosasto perustelee tiukentunutta 
kantaansa Pääesikunnan Oi-
keudellisen osaston tulkinnalla 
vapaaehtoista maanpuolustusta 
säätelevästä laista.

Kiristyneistä säännöistä li-
sää sivulla 12.

POHJOIS-KARJALAN 
ALUETOIMISTO
Aluetoimistojen tehtävät

Aluetoimisto suunnittelee ja johtaa sotilaallista 
maanpuolustusta alueellaan, järjestää kutsunnat ja käsittelee 
asevelvollisuutta koskevia asioita. Aluetoimistolla on 
yleinen toimi- ja päätösvalta asevelvollisuusasioissa 
toimialueellaan.

Aluetoimisto 
•	 määrää asevelvolliset palvelukseen 
•	 sijoittaa asevelvollisia perustamisvastuullaan 

oleviin joukkoihin 
•	 käsittelee alueensa valvonnanalaisten henkilö- ja 

ajoneuvovaraukset (ns. VAP-esitykset) 
•	 laatii ylennysesityksiä valvonnanalaisistaan 
•	 toteuttaa asevelvollisten valvontaa 
•	 toteuttaa alueen puolustusvalmistelut ja 

paikallispuolustuksen 
•	 tukee vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta 
•	 toteuttaa yhteistoimintaa alueen muiden 

viranomaisten kanssa 
•	 ylläpitää yhteiskuntasuhteita 

Aluetoimistot kuuluvat maavoimien organisaatioon. 
Ne ovat sotilasläänien esikuntien alaisia 
aluehallintoviranomaisia. Jokaista toimistoa johtaa 
aluetoimiston päällikkö.

Yhteystiedot 
Puh: (013) 181 3111 
PL 5, 80791 KONTIORANTA 
Käyntiosoite: Kontioranta, varuskunta 
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PIIRITOIMISTO 
Ari Eskelinen

Kiikarikatu 7 A, 80160 joEnsuu
Puh. 0400 539 875

ari.eskelinen@luukku.com

Pohjois-Karjalan reservipiirien ja Maanpuolustuskoulutus ry:n 
Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiirin tiedotuslehti
Päätoimittaja   Raine Turunen
Osoite:      Opotantie 3, 81720 LIEKSA
Puhelin:   040 5072002 
Sähköposti:  raine.turunen@kolumbus.fi

Piiritoimisto:
Toiminnanjohtaja: Ari Eskelinen
Sähköposti: ari.eskelinen@luukku.com
  0400 539 875
 
Kotisivut:  www.pkreservi.fi

Karjalan Pojat Karjalan pojat -lehden toimituskunta
RU   Arto Juntunen, puheenjohtaja 
RES  Pauli Turunen
RU  Tarmo Nenonen
MPK ry  Ahti Korhonen
Päätoim.  Raine Turunen
Nettilehti Hannu Härkönen
Tmja  Ari Eskelinen

Sivunvalmistus: LiperLaser Oy, Liperi
Painotyö:  Lehtisepät Oy, Pieksämäki

KARJALAN POJAT
ILMEsTYMIsAIKATAuLu 2008

Lehti	 	 	 Aineisto	 	Painoon	 			Ilmestyy

4/2008	 					21.11.	 	09.12.	 				 			12.12.

Aineiston jättö päätoimittajalle
viimeistään 21.11.2008

Raine	Turunen,	Opotantie	3,	81720	LIEKSA
Puhelin:	040	507	2002

Sähköposti:	
raine.turunen@kolumbus.fi

Seuraava lehti 
12.12.2008

TOIMINTAKALENTERI

Kauppatori 3, 75530 Nurmes
tsto (013) 689 5049, fax (013) 689 5923 ja

KPA-lämpök. (013) 689 5044

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

VA R A O S A

MIKKONEN Oy
Pitkänmäentie 38, Nurmes

p. (013) 285 335

Kutsun Karjalan pojat -lehden
lukijat seuraamaan

Huippuviihdettä.
Ammattinyrkkeilyiltaa,

jota edeltää amatööriotteluita
lauantaina 22.11. klo 18.00 Juuan 

liikuntahalliin
Lipun myynti ja kahvio

 avataan klo 17.00.  
Osa lipputuloista Juuan 

Sotaveteraanit ry:lle. 
Sotiemme veteraanit ilmaiseksi.

TERVETULOA!
Steel Ring Promotions

Juuan Urheilijat ry / 
Jaren talli

Jarmo A. Tolvanen

LoKAKuu 2008	 	

1.10.	 Karjalan	pojat	3/2008	ilmestyy  
9.10.	 RES	-työvaliokunnan	kokous	 Korsu	 
9.10.	 RU	-työvaliokunnan	kokous	 Korsu  
21.10.	 RU	-piirin	syyskokous	 Joensuu 
23.10.	 RES	-piirin	syyskokous	 Joensuu 
25.10.		 Reserviläisliiton	tiedotuspäivä	  
28.10.		 Kokelaskriso	ja	ryhmänjohtajainfo	 Kontioranta  

MARRAsKuu 2008	 	
	
23.11.											Karjalan	pojat	4/2008	aineistopäivä,	
																							Ilmoitushankinta:	Ilomantsi,	Tohmajärvi-Värtsilä,	Kitee,	
																							Kiihtelysvaara,	Kesälahti		 								Päätoimittaja	
29.11.											Johtajapäivä	/	Reserviläisliitto		 								Joensuu		

jouLuKuu 2008	 	

1.12.	 RU	-liiton	huomionosoitusesitykset	piiriin	Piiritoimisto

1.12.	 RES	-liiton	ritarikuntien	
																									huomionosoitusesitykset	piiriin		 Piiritoimisto

5.12.	 Marskin	malja	-tilaisuus	 Joensuu 
6.12.	 Itsenäisyyspäivä	 Pohjois-Karjala 
11.12.	 Joulutulet	 Pohjois-Karjala 
12.12.	 Karjalan	pojat	4/2008	ilmestyy	  
18.12.	 RU	-palkitsemistoimikunnan	kokous	 Joensuu 
31.12.	 Prosenttiammunta	päättyy	 Yhdistykset 
joulukuu	 Aliupseerikoulu	päättyy																								Onttola,	Kontioranta
		

Nuorten 
maastotaito-
kurssi 
Sotinpurolla 
6.-7.9.08

Teksti: Helena Säppi
Kuvat:	Inka Venho

Matkustaessamme	 kohti	
Sotinpuroa,	 vettä	 tuli	 kuin	
saavista	kaataen.	Mieleen	hiipi	
pelko,	 miten	 kurssi	 saadaan	
vedettyä	 mielekkäästi	 läpi.	
Onneksi	sade	lakkasi	ja	maas-
totaitokurssi	käytiin	kauniissa	
ja	kuulakkaassa	säässä.

Kurssille	 saapui	 20	 lasta	
ja	 nuorta.	 Ensin	 tutustuttiin	
turvallisuusohjeisiin		ja	leirin	
sääntöihin.	

Ensimmäisen	 tehtävän,	
”sokkojunan”,	käynnistyttyä,	
ei	 jännityksestä	 enää	 ollut	
tietoakaan.	 Naurua	 riitti	 ja	
vaatteetkin	 saivat	 lisäväriä	
kaatuiltaessa	pelin	tiimellyk-
sessä.

Jouni Naakka	 antoi	 EA-
koulutusta.	Hän	opetti	miten	
haava	sidotaan	kreppisiteillä.	
Kurssilaisetkin	 pääsivät	 ko-
keilemaan	 sidontaa	 kaverin	
käteen	tai	jalkaan	”tulleeseen”	
haavan.

Kokki	Jouni Kurosen	val-
mistamien	herkkujen	jälkeen	
kukaan	ei	nähnyt	nälkää!		Jor-
ma Pihlainen	opetti		puoles-
taan	suunnistuksen	alkeita.	

Esa Säppi	 näytti	 miten	
puukkoa	tulee	käsitellä	ja	mitä	
sillä	ei	saa	tehdä.	Kurssilaiset	
itsekin	saivat	tehdä	onkivavat	
ja	makkaratikut.	Etenkin	pojat	
olivat	innostuneita	tästä	ohjel-
manumerosta.

Ongittaessa	Yöttäjä-järvestä	
meteli	oli	kova	ja	onget	viu-
huivat.	Kalaakin	tuli		kiitettä-
västi.	Ne	olivat	 tosin	 	pieniä	
ja	tummia	ahvenia.

Illan	hämärtyessä	paistettiin	
nuotiolla	makkaraa	iltapalaksi.	
Yöpuulle	järjestäytyminen	oli		
kurssin	 rankimpia	 tehtäviä.	
Teltassa	 oli	 tiivis	 tunnelma,	
sillä	 yhdessä	 puolijoukkue-
teltassa	 oli	 20	 lasta	 ja	 kaksi	

Onkiessa vavat viuhuivat ja kalaa tuli, pieniä mustia ahvenia.

8-14-vuotiaat maastotaitokurssilaiset yhteiskuvassa. Kysees-
sä oli pilottikurssi näin nuorten kanssa.

aikuista.	 Makuupaikkojen	 et-
siminen	tuotti	ongelmia,	mutta	
ohjaajien	 avustuksella	 paikat	
löytyivät	 ja	 vieläpä	 paikasta,	
jossa	paras	kaveri	oli		kyljessä	
kiinni!

Sumuisen	 ja	 hieman	 kolean	
aamun	valjettua	teltasta	kömpi	
raukean	näköistä	väkeä.	Osa	ke-
hui	nukkuneensa	hyvin,	mutta	
joillekin	yö	oli	ollut	vähemmän	
hyväuninen.		

Päivä	 alkoi	 leikkimielisellä	
kilpailulla.	Siinä	testattiin	miten	
hyvin	 kurssilla	 opetetut	 asiat	
olivat	 jääneet	 mieliin.	 Kysy-
mykset	käsittelivät	jokamiehen	
oikeuksia	 ja	 velvollisuuksia,	
ensiapua,	 tulen	 sytyttämiseen	
liittyviä	 asioita,	 myrkyllisiä	
sieniä	 ja	 marjoja	 sekä	 turval-
lisuutta,	 liittyen	 puukon	 ja	
kirveen	 käsittelyyn.	 Kilpailu-

joukkueet	olivat:	Tietopoliisit,	
Team	Nakit,	Team	Lollipop	ja	
Team	Teemu.

Tiukan,	mutta	rehdin	kilpai-
lun	voiton	vei	”Tietopoliisit”.	
Hyvänä	kakkosena	tuli	”Team	
Nakit”.	 ”Team	 Teemu”	 ja	
”Team	 Lollipop”	 olivat	 ta-
saväkisiä	 kolmosia.	 Pienenä	
yllätyspalkintona	saivat	kaikki	
kurssilaiset		palkinnoksi	suk-
laapatukat.	 Jäljellä	 oli	 enää	
EA-kertausta,	 palautteet	 ja	
loppupalaveri.	

Innokkaimmat	 halusivat	
kurssille	 jatkoa	 jo	 tulevana	
syyslomana,	 mutta	 aivan	
näin	 pian	 ohjaajat	 eivät	 sitä	
luvanneet.	

Lopuksi	 saimme	 vielä	 her-
kullista	nakkikeittoa	ja		kurssi-
valokuvan	jälkeen	saatoimme	
lähteä	kotimatkalle.	
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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

k k k k

8-21 kauppakatu

citymarket
www.citymarket.fi

8 -18

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

JOUSTAVAA
OSAAMISTA!

tämänkin lehden 
sivunvalmistus.

P. (013) 2525 012, 
0500 577 173

LIPER

LASER

LIPER

LASER

E R Ä - U R H E I L U

J O E N S U U

Kauppakatu 18 • Puh. (013) 227 211

Silta- ja Kauppakadun kulmassa • Puh. (013) 120 520

Kalevankatu 8, 80100 joensuu

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

jUUKA  nUrMeS

rAUtAVAArA VALtiMO

ReMonttI-tIMPPa
RaKentaMIsen Ja sIsustaMIsen

eRIKoIsLIIKKeet PaLVeLeVat
VÄRIsILMÄ outoKuMMussa            Rautanet PoLVIJÄRVeLLÄ

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

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


