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Päätoimittajan palsta

YK:n rauhanturvaajien 
yleisesti käyttämä baretti-
merkki. Ollut käytössä 
vuodesta 1957.

Myös puolustusvoimat 
pitää laajaa ammuntahar-
rastusta tärkeänä.

Reserviläisliiton johto vie-
raili 6.11. puolustusvoimien 
komentajan, amiraali Juhani 
Kaskealan luona. Paikalla 
olivat myös komentopääl-
likkö, lippueamiraali Antero 
Karumaa sekä vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tarkasta-
ja, eversti Pertti Laatikainen. 
Reserviläisliittoa tilaisuudes-
sa edustivat puheenjohtaja 
Matti Niemi, varapuheenjoh-
tajat Osmo Suominen, Pirjo 
Koponen ja Esko Raskila 
sekä toiminnanjohtaja Olli 
Nyberg. 
 
Pääesikunnassa järjestetyn 
tilaisuuden aluksi puheen-
johtaja Matti Niemi luovutti 
komentajalle Reserviläis-
liiton pienoislipun. Liiton 
korkein huomionosoitus 
myönnettiin puolustusvoi-
mille sen 90-vuotisjuhlan 
johdosta.  
 
Tapaamisessa keskusteltiin 

lähinnä ajankohtaisista 
asioista. Esillä olivat mm. 
vapaaehtoista maanpuolus-
tusta koskevan lain vaiku-
tukset maanpuolustuskou-
lutukseen, vireillään oleva 
ampuma-aselain uudistus 
sekä ampumaratakysymyk-
set. Komentaja kertoi myös 
puolustusvoimien pitävän 
tärkeänä reserviläisten mah-
dollisuutta säännölliseen 

ammuntaharjoitteluun.  
Puolustusvoimien organi-
saatiouudistusta molemmat 
osapuolet pitivät pitkälti 
onnistuneena. Aluetoimistoi-
den perustaminen on tuonut 
puolustusvoimat selvästi 
lähemmäs kansalaisia. Myös 
yhteydenpito aktiivireser-
viläisiin on useimmissa 
tapauksissa helpottunut. 

RES
tapasi
komentajan

Reserviläisliiton Hämeenlinnassa 
15.11 kokoontunut syyskokous valitsi 
liiton uudeksi puheenjohtajaksi kan-
sanedustaja Markku Pakkasen Anja-
lankoskelta. Yksimielisesti tehtävään 
valittu Pakkanen on vuonna 1955 
perustetun Reserviläisliiton kymme-
nes puheenjohtaja. 

48-vuotias kuljetusyrittäjä Markku Pakkanen 
seuraa tehtävässä ekonomi Matti Niemeä, 
joka on toiminut liiton puheenjohtajana 
vuodesta 2001 lähtien.  
Ylivääpeli Markku Pakkanen on ollut pit-
kään Reserviläisliiton toiminnassa mukana. 
Esitys valinnasta tuli Inkeroisten Seudun 
Reserviläiset ry:ltä, jonka jäsen Markku Pak-
kanen on ollut jo yli kahden vuosikymmenen 
ajan. Pakkasella on kokemusta myös rauhan-
turvatoiminnasta, sillä hän palveli vuosina 
1989-1990 YK:n Namibia-operaatiossa. 
 
Eniten Hämeenlinnan lyseolla kokoontunutta 
Reserviläisliiton syyskokousta puhutti  jä-
senmaksun korotusesitys. Kokous hyväksyi 
lopulta kolmen euron suuruisen korotuksen 
suljetun lippuäänestyksen jälkeen. Noston 
taustalla ovat lähinnä yleinen kustannustason 
nousu sekä taloudellinen taantuma, joka on 
selvästi vähentänyt Reserviläisliiton saamia 
lahjoitustuottoja ja yritystukia. Jokainen Re-
serviläisliiton jäsen maksaa vuosittain 20-30 
euron suuruisen jäsenmaksun. 

Kokouksen hyväksymässä toimintasuun-
nitelmassa painotetaan mm. entistä aktiivi-
sempaa osallistumista maanpuolustuskes-
kusteluun sekä edunvalvontaa. Erityisen 
huolissaan Reserviläisliiton jäsenet ovat 
ampuma-aselain uudistuksesta sekä esi-

Kansanedustaja 
Markku 
Pakkasesta 
puheenjohtaja

tyksistä käsiaseiden kieltämiseksi. Moni 
Reserviläisliiton jäsen harrastaa ammuntaa 
säännöllisesti osana sotilaan perustaitojen 
ylläpitoa. Liiton paikallisyhdistyksissä 
järjestetään vuosittain tuhansia ampumati-
laisuuksia, joissa suurin osa ampumasuorit-
teista tehdään erilaisilla käsiaseilla. 
 
Kaavailluista aselainsäädännön kiristyksistä 
huolimatta Reserviläisliitto aikoo lisätä 
ampumatoimintaansa ensi vuonna. Toimin-
tasuunnitelmassa on ensi kertaa erityinen 
reservin ampumapäivä, johon on haettu 
mallia Sveitsistä.

Reserviläisliiton uusi puheenjohtaja 
kansanedustaja Markku Pakkanen

Vuoden viimeinen numeromme ilmestyy aikana, jolloin 
maailman taloustilanne on rempallaan… 
Maamme tilanne ei ole aivan yhtä huono: pankkien 
vakavaraisuus on aivan toista luokkaa kuin ennen 
EU:hun liittymistä vallinneen syvän laman aikana. 
Kotitalouksienkin ostokyky on säilynyt, varsinkin niissä 
talouksissa, joita työttömyys ei ole koetellut.
Pahinta tässä tilanteessa on se, että yhteiskunnan kaikki 
toiminnot painavat jarrua ja taloudet alistuvat ikävien 
uutisten alla ostoboikottiin, mikä entisestään heikentää 
työllisyyttä. Ikävät uutiset ruokkivat itseään ja investoinnit 
jäädytetään tuleviksi vuosiksi.
  
Tämän numeron myötä tulee jo neljä vuotta kuluneeksi 
siitä, kun otin piirilehtemme päätoimittajan tehtävät 
vastaan. Aika on kulunut nopeasti. Näinä vuosina olen 
saanut melko kattavan kuvan maakuntamme vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen eri tekijöistä ja toimintatavoista. Työ 
on ollut kaiken kaikkiaan mielenkiintoista ja palautettakin 
on tullut sopivasti. Olin jo valmis luopumaan tehtävästä, 
mutta höylinä miehenä lupauduin jatkamaan ensi vuoden 
loppuun saakka. Viisi vuotta riittää sitten osaltani ja uudet 
tuulet pääsevät puhaltamaan…
  
 Joulukuun numeromme teemana on laajasti 
rauhanturvaaminen sekä sen puolesta toimiminen 
ei puolilla maailman kriisikohteita. Olen antanut 
aiheelle runsaasti palstatilaa, koska onhan maamme 
”rauhanturvaamisen saralla suurvalta” ja ollut alusta asti 
mukana. Rauhanturvaamisen historian mukaan Suomen 
ensimmäinen rauhanturvaamisoperaatio Suezilla 1956 oli 
myös maailman ensimmäinen rauhanturvaamisoperaatio. 
Tyypillistä rauhanturvajoukoille on ollut tavoite 
ehdottomaan puolueettomuuteen, valtioiden suostumus 
operaatioiden toteuttamiselle ja voimankäytön 
rajoittaminen itsepuolustukseen. 

Perinteisiä rauhanturvaoperaatioita ovat olleet  UNEF 
I Siinailla, UNDOF Golanilla ja UNEF II Siinailla. 
Nykyisistä operaatioista perinteisen rauhanturvaoperaation 
konseptia noudattaa esimerkiksi Etiopiassa ja Eritreassa 
toimiva UNMEE-operaatio.

Rauhanturvaamistoiminnan toimeenpano muuttui samalla, 
kun kylmä sota päättyi 1990-luvun taitteessa. Uudessa 
rauhanturvaamisessa ei enää ollut selkeitä rintamalinjoja 
eikä neuvotteluosapuolia. Nato, ETYJ ja EU hakivat tällöin  
itselleen uusia tehtäviä muuttuneessa tilanteessa. 
Suomi osallistui ensimmäisen kerran Naton johtamaan 
sotilaalliseen kriisinhallintaan 1996 Bosnia-Hertzegovinan 
IFOR-operaatiossa. Naton johdolla toimii edelleen myös 
ISAF Afganistanissa. 

Rauhanturvaamisen 41. toimintavuoden käynnistyessä 
lehtemme toivottaa rauhanturvatyössä toimiville 
jatkossakin menestystä. Onnittelut myös 40 vuotta 
täyttänelle Pohjois-Karjalan Rauhanturvaajat ry:lle ja 
kaikille juhlassa Nobel-mitalin saaneille.

Kansainvälisen toiminnan vastapainoksi esittelemme 
pienen, mutta ei suinkaan vähäisimmän piirimme 
reserviläisyhdistyksen, Viekin Reserviläiset ry:n. Yhdistys 
on perustettu vuonna 1960 ja on sikäli erikoinen, että 
itsenäisesti toimivana se on toinen Lieksan kaupungin 
alueella toimiva reserviläisyhdistys. Yhdistyksellä 
on historiansa aikana ollut runsaasti menestystä mm. 
reserviläiskilpailuissa. Viekiläisillä on oma majakin, jota 
vuokraamalla he saavat varoja toimintansa tukemiseen.

Lehtemme onnittelee aikuisikään ehtinyttä Pohjois-
Karjalan Prikaatia. Juhlat olivat komiat!”

Raine Turunen 

Hyvät lukijat
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ja sosiaalitoimella on toimisto, mutta armeijalla 
ja Rajalla esikunta. Uuden vapaaehtoista 
maanpuolustusta koskevan lain piti järkeistää ja 
helpottaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja 
erityisesti reserviläisten ampumaharrastusta, mutta 
toisin kävi. Nykytulkinnalla puolustusvoimien 
aseilla saa ampua vain kertausharjoituksissa ja 
puolustusvoimain järjestämissä kilpailuissa. Lakiin 
ollaan tekemässä väljempää tulkintaa, mutta työtä 
riittää vielä tulevillekin reserviläisvaikuttajille 
asiantilan korjaamiseksi. Ampumaurheilusta on 
tulossa entistä tarkemmin kontrolloitua toimintaa. 
Osin tähän ovat johtaneet valitettavat koulusurmat. 
Samoin ympäristö- ja meluseikkoihin vedoten 
useat ampumaradat erityisesti Etelä-Suomessa 
ovat sulkeutumassa. Aseet ja aseluvat tuleekin olla 
tarkassa viranomaiskontrollissa, mutta totaalikielto 
ei sovi Suomeen. Aseharrastajat ovat aktivoituneet 
netissä osoitteessa www.adressit.com/aseet. Adressi 
tullaan aikanaan luovuttamaan asiaa valmistelevalle 
ministerille.

Olen saanut toimia piirimme puheenjohtajana 
mielenkiintoisena aikana. Aikana, jolloin 
maanpuolustus on kokenut monia merkittäviä 
käänteitä. Kiitokset aktiivisesta toiminnasta 
omalle piirihallituksellemme ja kaikille piirimme 
yhdistyksille. Piiri toimii jäseniään varten – ei 
päinvastoin. Yhteistyö veljespiirin ja puheenjohtaja 
Amin kanssa on ollut saumatonta – siitä reilu 
kädenpuristus. Ammattisotilaat ovat tukeneet 
monin erin tavoin reserviläisten toimintaa; 
kilpailujen ja erilaisten tapahtuminen järjestämistä. 
Siitä kiitos Prikaatille, Pohjois-Karjalan Rajalle, 
Pohjois-Karjalan aluetoimistolle sekä MPK:
lle.  Pohjois-Karjala on siinä hyvässä asemassa, 
että maakunnassamme toimii edelleen sekä 

Puolustusvoimien että Rajavartiolaitoksen joukko-
osastot. Sotilaat ovat osa pohjoiskarjalaista 
arkipäivää ja turvallisuuden tunnetta unohtamatta 
sitä, että suuri joukko omia poikiamme ja 
tyttöjämme saa suorittaa varusmiespalveluksensa 
omassa maakunnassamme. Aikanaan teimme 
kovaa työtä sen eteen, että saamme pitää oman 
sotilassoittokuntamme. Se työ kantoi hedelmää 
– mukana puolustustaistelussa olivat myös 
maakuntamme kunnat ja kaupungit. Oma 
soittokunta osaa sykähdyttää juhlissamme. 
Kiitoksen saavat myös Sotilaskotisisaret ja killat 
sekä kiltojen kattojärjestö Karjalan Poikien 
Kilta. Piirilehtemme Karjalan Pojat kuuluu 
reserviläislehtien eliittiin ja kärkikaartiin mainioine 
nettisivuineen. Kiitokset siitä Lieksaan Raine 
Turuselle ja Hannu Härköselle. Kiitokset kuuluvat 
myös toiminnanjohtaja Ari Eskeliselle, joka 
omaksui nopeasti joskus hektisenkin työtahdin 
ja vaativien tapahtumien järjestämisen. Erityinen 
kiitos sotiemme veteraaneille ja lotille. Teidän 
uhrauksenne ansiosta itsenäisen Suomen lippu 
liehuu uljaana 6.12. nyt ja tulevaisuudessa. 

Onnittelen kaikkia itsenäisyyspäivänä ylennettyjä 
ja palkittuja. Työnne ja tekemisenne ei ole jäänyt 
huomaamatta. Jätän piirin varmoihin käsiin ja 
toivon sotilaan onnea molemmille piireillemme.

Vastuut vaihtuvat – työ jatkuu
Kaksi vuotta sitten otin vastaan piirimme 
puheenjohtajuuden ja nyt on tullut aika luovuttaa 
tehtävät seuraajalle. Yhtenä puheenjohtajan 
tehtävänä on kirjoittaa puheenjohtajan palstalle 
piirilehteemme Karjalan Poikiin. Selailin 
arkistoani lehden päätoimittaja- ja piirin 
puheenjohtajakausiltani. Eniten kannanottoja 
näkyvät kirvoittaneen seuraavat aihepiirit: 
rauhanturvatoiminta, puolustusvoimien 
uudistukset, reserviläistapahtumat, miinat / 
rypäleaseet, maakuntajoukot ja MPK sekä tietysti 
NATO ja Venäjä. Piirin puheenjohtajana saa seurata 
ja ottaa osaa näköalapaikalta sekä alueelliseen että 
valtakunnalliseen maanpuolustuskeskusteluun. 
Omat liittomme, Reserviupseeriliitto ja 
Reserviläisliitto, saavat näkyvää julkisuutta ja omat 
kantansa kuuluviin mediassa maanpuolustusta 
koskevissa asioissa. Tästä julkisuuskuvasta 
kannattaa pitää huolta jatkossakin.

Kuluneella kaksivuotiskaudella 
maanpuolustusväkeä on keskusteluttanut 
mm. maakuntajoukkojen perustaminen, 
kaventuneet ampumaharrastusmahdollisuudet 
ja puolustusvoimain uusi alueorganisaatio 
sekä laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. 
Maakuntajoukot on saatu käynnistettyä, 
kylläkin hieman kangerrellen osassa maata, 
mutta Pohjois-Karjalassa komppania on täysi ja 
toisen komppanian perustamista käynnistellään. 
Puolustusvoimien aluetoimistot ovat ottaneet 
entisten sotilasläänien tehtävät, joista keskeisiä 
ovat kutsuntojen ja kertausharjoitusten 
järjestäminen. Reserviläisenä vain olisin toivonut, 
että esikunnat olisivat pysyneet esikuntina – se 
kertoo armeijan käyneelle paljon enemmän kuin 
vesitetty aluetoimisto-sana. Matkanjärjestäjällä 

Arto Juntunen
Pohjois-Karjalan  

reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja 

2007-2008

Aimo Issakainen
Pohjois-Karjalan 
reserviläispiirin

puheenjohtaja

teta ammuntaa? Reserviläisten ampumaharjoittelu 
on kurinalaista ja johdettua. Koulutusta antavat 
reserviläisjärjestöt ja MPK. Tietenkään aseenkan-
tolupaa ei tule henkilölle, joka ei pysty antamaan 
uskottavaa näyttöä käsiaseharrastuksestaan

Maammekin on jo ajautunut taantumaan ja mikä 
pahinta, ehkä lamaan, joka voi kestää kaksi – kol-
mekin vuotta. Nyt on tärkeää, me kaikki välitämme 
oikeasti lapsista, nuorista ja toisistamme. Varain-
hankinta todennäköisimmin vaikeutuu yhdistyksis-
sä ja piirissä, esimerkiksi Karjalan Poikien osalta. 
Vaatii jäsenistöltä entistä kovempia ponnistuksia 
toimintojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Kaksivuotiskauteni on ollut haastava, mielenkiin-
toinen ja antanut todella paljon. Haluankin kiittää 
erittäin hyvästä yhteistyöstä Pohjois-Karjalan Pri-

kaatin, Pohjois-Karjalan Rajavartioston, Pohjois-
Karjalan aluetoimiston ja MPK:n henkilökuntia.

Erityiskiitokseni osoitan avovaimolleni Birgitille 
kannustuksesta maanpuolustustyöhön, Veljesjär-
jestön puheenjohtajalle Artolle ja toiminnanjohtaja 
Arille erittäin hyvin  toimineesta yhteistyöstä.

Hyvää Joulua ja Toiminnallista Vuotta 2009

Reserviläiset!
Tapahtumarikas vuosi 2008 on lopuillaan ja tämä 
kirjoitukseni on viimeinen näissä merkeissä. Paljon 
hyvää ja pahaa on vuoden aikana tapahtunut.

Päällimmäisenä ikävänä tapahtumana mielessäni 
on Kauhajoen koulusurma, jossa kuoli elämänsä 
alussa olleita nuoria. edellisen vastaavanlaisen 
tapahtuman jälkeen sanottiin, ettei vastaavaa voi 
enää tapahtua. Entä tämän viimeisen jälkeen? Voi-
ko? toivottavasti ei.

 Noiden traagisten tapahtumien jälkeen on kovaan 
ääneen vaadittu, että käsiaseet tulisi kokonaan 
kieltää. Tosiasiahan kuitenkin on, että reserviläiset 
harjoittelevat ammuntaa käsiaseilla. Reserviläi-
sen sotilasosaamiseen olennaisena osana kuuluu 
ampumataito.
Miten taito pysyy kunnossa ja karttuu, ellei harras-

Pistooleihin, pienoispistooleihin, revolvereihin ja 
pienoisrevolvereihin ei tulisi myöntää lainkaan 
lupaa ensimmäisenä ampuma-aseena. 
Ampumaharrastus näillä ampuma-aseilla tulisi 
aloittaa ampumaseurojen ohjauksessa ampuma-
aselain 88 §:ssä tarkoitettuna valvottuna käyttönä.
Hankkimisluvan voisi saada ensimmäisenäkin 
ampuma-aseena sen jälkeen, kun henkilö on 
osoittanut vähintään vuoden jatkuneen aktiivisen 
harrastuksen.
Harrastuksen aktiivisuus on osoitettava 
vähintään ampumaseuran todistuksella ja 
ampumapäiväkirjalla 
Ampumaseuran todistuksen on oltava kahden 
henkilön allekirjoittama.
Hallussapitolupa pistooliin, pienoispistooliin, 
revolveriin ja pienoisrevolveriin tulisi antaa aina 
määräaikaisena
   
Oma kantani ohjeistukseen on, että yllä mainitun 
ohjeistuksen mukaisesti aseenhankinta-asiat ovat 
sujuneet Pohjois-Karjalassa ennenkin. Tärkeää 
on kuitenkin huomioida ampumaseurojen ja 
mahdollisesti yhdistysten ampumajaostojen 
osalta, että niihin voidaan hankkia pätevien 
henkilöiden haltuun harjoittelussa tarvittavat aseet. 
Tarvitaan siis asevastaavat ja asetukset täyttävät 
aseiden säilytystilat. Tällä turvataan aloittelevien 
harrastajien harjoittelumahdollisuudet.
Asiaa puidaan ja tulokset lienevät näkyvissä ensi 
kevään mittaan. Toivottavasti henki säilyy nykyisen 
ohjeistuksen mukaisena.

Vuosi 2009 on jo siis ovella, kalenterit 
täyttyvät tiuhaa tahtia. Vuoden suuritöisin 
ponnistus tulee piirien osalta varmasti olemaan 
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna 
järjestettävä Reserviläisurheiluliiton sovelletun 
reserviläisammunnan - mestaruuskilpailu. Onneksi 
yhteistyö Pohjois-Karjalan Aluetoimiston ja 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen on saatu 
käyntiin jo nyt. Piirien puolelta vetovastuussa ovat 
rutinoituneet SRA-miehet, kilpailun johtajana Pasi 
Parviainen ja ratamestarina Kari Koponen.
   Piirien osalta ovat myös syyskokoukset pidetty 
ja uudet piirien puheenjohtajat ja hallitukset 
valittu. Marraskuusta 2007 alkaen olen toiminut 
Aimo Issakaisen ja Arto Juntusen sekä heidän 
kipparoimien hallitusten kanssa. Yhteydenpito 
on ollut melkein päivittäistä ja asiat on ratkottu 
hyvässä hengessä ja joustavasti. Kiitänkin 
molempia lämpimästi tästä yhteisestä jaksosta 
reserviläistoiminnan loppumattomalla saralla 
ja toivotan omasta puolestani Jorma Huttusen 
ja Harri Norismaan uusina puheenjohtajina 
tervetulleeksi mukaan kyntämään jo molemmille 
varapuheenjohtajavuosilta tuttua 
sarkaa. Sitähän riittää!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Vuodet vierivät
Taas kerran on yksi vuosi melkein käsitelty. 
Eri puolilla Pohjois-Karjalaa ovat joulutulet  
syttyneet  ja hiljentyminen kohti Joulua on alkanut. 
Toivotankin näin heti aluksi kaikille erittäin 
rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.
Vuotta 2008 on kuitenkin hieman jäljellä, joten 
lienee syytä palata ajassa taaksepäin. Syksy on 
tarjonnut mielenkiintoisia, osittain ikäviäkin 
tapahtumia ja keskustelunaiheita. Omalta osalta 
yksi mieleenpainuvimmista tapahtumista oli 
20.9.2008 Onttolassa järjestetty Korpikenraalin 
koukkaus. Erikoisia lajeja oli tarjolla. Vienan 
väkevin mies, käsikranaatin lomaheitto, 
perinnepartio ja partiosuunnistus eri osalajeineen. 
Liperin reserviupseerit ja reserviläiset olivat 
rakentaneet mukavan ja lämminhenkisen 
edellä mainittujen lajien ympärille punotun 
kokonaisuuden. Itselle jäi hyvä mieli erityisesti 
perinnepartio-osuudesta, jossa liikuttiin mm 
perhejoukkueina. Näitä tämänkaltaisia tapahtumia 
kaivataan. Kiitokset kaikille järjestelyissä mukana 
olleille ja varsinkin tapahtuman ideoineelle Timo 
Tolvaselle. Näin toiminnanjohtajana toivoisinkin, 
että vuonna 2009 yhdistykset huomioisivat tämän 
tapahtuman kalentereissaan ja kannustaisivat 
yhdistysten jäseniä osallistumaan tapahtumaan.
    Aseasiat ovat myös olleet esillä. Jo toinen 
vuoden sisään tapahtunut ampumistapaus on 
tuonut voimakkaitakin kannanottoja aseiden 
lupakäytäntöön. Seuraavassa ydinkohdat 
Sisäasiainministeriön ohjeistuksesta poliisille:

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan  
reserviläispiirien 
toiminnanjohtaja
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K-SupermarKet 
     Kupiainen

• Suuri valikoima
• Laatutuotteita
• Aina edullisesti
  Puh. 6868 101

“Liittyminen 
rypäleasekieltoon 
heikentäisi 
ratkaisevasti 
puolustustamme”

Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin 
avajaisissa puhuneen Puolustusvoimain 
komentajan, amiraali Juhani Kaskealan 
mukaan puolustusvoimien tavoitteena 
on ylläpitää niin uskottavaa puolustusta, 
että se riittää ennalta ehkäisemään 
sotilaallisella voimalla uhkaamisen ja 
voiman käytön maatamme kohtaan. 
Uskottava puolustus perustuu hyvin 
koulutettuihin ja nykyaikaisesti 
varustettuihin joukkoihin. 

- Puolustusvoimissa on viime 
vuosina panostettu huomattavasti 
ennaltaehkäisykykyä lisäävien, 
tehokkaaseen voimannäyttöön pystyvien 
ja suorituskykyisten joukkojen 
kehittämiseen. Viime vuodet painopiste 
on ollut maavoimien iskukyvyn 
vahventamisessa nykyaikaisin tykistö- ja 
raketinheitinjärjestelmin. Päämääränä on 
korvata väistämättä supistuvaa joukkojen 
määrää entistä kauaskantoisemmalla 
ja tehokkaammalla asevaikutuksella. 
Tehon lisäyksen oleellisena tekijänä ovat 
rypäleaseet. 

- On mahdotonta kuvitella Suomen 
yksipuolista sitoutumista rypäleaseiden 
täyskieltoon, koska tällöin menetettäisiin 
oleellinen osa maavoimien 
suorituskyvystä. Rypäleasekielto 
heikentäisi ratkaisevasti Suomen 
puolustuskykyä. Terve itsekkyys on 
kansallisen turvallisuuden kysymyksissä 
paikallaan. Ja olipa Suomi liittoutunut 
tai liittoutumaton, oman alueemme 
puolustuksesta vastaamme itse, muistutti 

JUHANI KASKEALA VASTUSTAA
RYPÄLEASEKIELTOA

Kaskeala 186. Valtakunnallisen 
maanpuolustuskurssin avajaisissa 22.9. 
Helsingissä.  
   
Rypäleasekieltosopimus allekirjoitetaan 
näillä näkymin Oslossa joulukuussa 
yli sadan valtion voimin. Kaskeala 
alleviivasi puheessaan sitä, etteivät 
Venäjän ja Yhdysvaltain kaltaiset suuret 
rypäleaseiden tuottaja- ja käyttäjämaat 
ole kuitenkaan liittymässä sopimukseen. 
Niinpä laajasta allekirjoittajajoukosta 
huolimatta kieltosopimus tulee kattamaan 
vain noin 10 prosenttia maailman 
rypäleasevarastoista.  

MLRS -järjestelmän taistelukyky heikentyisi

Suomen liittyminen rypäleasekieltoon 
heikentäisi erityisesti MLRS -
raketinheitinjärjestelmän taistelukykyä. 
Järjestelmän M270 -heitin ampuu 
227 millimetrin putkista 12 rakettia 
minuutissa. Suuri kaliiperi mahdollistaa 
monipuolisen ammusvalikoiman käytön. 
M270-rakentinheitin on amerikkalaista 
valmistetta. Tavallisten sirpalekranaattien 
lisäksi on myös olemassa esimerkiksi 
harjoitus- ja kuormaraketteja, jotka 
voivat sisältää sirotemiinoja tai panssariin 
hakeutuvia ammuksia. Rakettien kantama 
on jopa 45 kilometriä ja tykistöohjukset 
lentävät jopa 300 kilometriin asti. 

 * * *

Suomi jää rypäleaseet kieltävän 
sopimuksen ulkopuolelle 

Suomi on ilmoittanut virallisesti jäävänsä 
rypäleaseet kieltävän sopimuksen 
ulkopuolelle. Päätöstä perustellaan sillä, 
että maamiinoista luopumisen jälkeen 
mainittu asejärjestelmä on maamme 
puolustuksen  kannalta välttämätön. 

Presidentti Martti Ahtisaari on saanut ensimmäisenä 
suomalaisena Nobelin rauhanpalkinnon. Palkinto 
myönnettiin Ahtisaarelle elämäntyöstä rauhanedistämisen 
parissa.  
Kalle Liesinen, Ahtisaaren vuonna 2000 perustaman 
Crisis Management Initiative -järjestön toiminnanjohtaja, 
pitää valintaa aivan oikeana.  
– Harva ihminen voi sanoa, että hänen takiaan on 
itsenäinen valtio Namibia, ja että 30 vuotta kestänyt sota 
Indonesian Acehissa on loppunut, Liesinen luettelee 
Ahtisaaren saavutuksia.  
Ahtisaari on toiminut myös Kosovossa, Irlannissa ja 
Irakissa.  
 Lähitulevaisuudessa CMI muun muassa kokoaa osan 
Liberian väestörekisteristä. Ahtisaari avaa projektin 
marraskuussa Liberian presidentin kanssa. 

Lähde: Tuomas Kääriäinen/Ruotuväki 

Presidentti Martti 
Ahtisaari, vuoden 
2008 Nobelin 
rauhanpalkinnon 
saaja. 
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Prikaatikenraali Pekka Tuunanen (57) on valittu MPK:n 
toiminnanjohtajaksi 1.1.2009 lukien.
Pekka Tuunanen toimii tällä hetkellä Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) ilmapuolustuspiirin päällikkönä 
jäätyään eläkkeelle Ilmavoimien esikuntapäällikön tehtävästä 
tammikuussa 2006. Hän on aikaisemmin toiminut mm. 
lennoston komentajana Satakunnan lennostossa, operaatio- 
ja henkilöstöpäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa sekä 
erityistehtävissä Puolustusministeriössä. 
  
MPK:n puheenjohtaja, vakuutusneuvos Harri Kainulainen 
kertoo, että valinnassa korostui Tuunasen ammattitaito ja 
MPK:n toiminnan tuntemus.  - Tuunanen on toiminut kaksi 
vuotta MPK:n piiripäällikkönä, joten hän tuntee yhdistyksen 
toiminnan erittäin hyvin. Hän on myös perehtynyt hyvin 
keskeisten yhteistyökumppanien - puolustusministeriön ja 
puolustusvoimien - toimintaan, organisaatioon ja henkilöstöön. 
Tuunanen täyttää tiedoiltaan, taidoiltaan ja henkilökohtaisilta 
ominaisuuksiltaan erittäin hyvin MPK:n toiminnanjohtajalle 
asetetut vaatimukset.
 
Prikaatinkenraali Pekka Tuunanen korvaa tehtävässä eversti 
Pekka Majurin, joka on ollut MPK:n toiminnanjohtajana 
vuoden 2003 lopulta lähtien.

Golan. Operaation virallinen 
tunnus.
United Nations 
Disengagement Observer.
Force • 1979 - 1993 • 
Pataljoona YKSV

MPK:lle uusi
toiminnanjohtaja

Prikaatikenraali 
Tuunanen aloittaa  
MPK:n 
toiminnanjohtajana 
1.1.2009 

Kuva:
puolustusvoimat

Hollannista tammikuussa 2006 
käytettynä hankittuun amerik-
kalaiseen MLRS-järjestelmään 
kuuluu 22 tela-alustaista heitintä 
sekä erilaisia maasto-, kuorma- ja 
erikoisajoneuvoja noin sata kap-
paletta.
Kuva: Puolustusvoimat



512.12.2008

ILOMANTSIN AUTO OY
   - tilausajot sekä kotimaassa että ulkomailla
   - valmismatkat, matkojen suunnittelu ja toteutus
   - viisumit Venäjälle
   - es. PIETARI 4.12. -4 pv – 245€, IDEAPARK 13.12. – 50€

Varaukset ja tiedustelut: 050 918 70 11, 0400 176 969
Suvantokatu 4, Joensuu ja Ruskosillantie 18, Ilomantsi

Reserviläisliitto toteutti loka-
kuussa järjestökuvatutkimuksen, 
jossa selvitettiin liiton jäsenten 
käsityksiä ja toiveita Reservi-
läisliiton toiminnan osalta sekä 
liiton tunnettavuutta suoma-
laisten keskuudessa. Lisäksi 
selvitettiin kaikkien vastaajien 
näkemyksiä mm. mahdollisen 
NATO -jäsenyyden osalta sekä 
yleisen asevelvollisuuden kehi-
tyksen suhteen.

Järjestökuvatutkimuksen toteutti 
tamperelainen Innolink Rese-
arch Oy ja siihen osallistui 300 
suomalaista sekä 3.851 liiton 
jäsentä. Tutkimuksen tulokset 
julkaistiin liiton Hämeenlinnassa 
yhä jatkuvassa syyskokousta-
pahtumassa
 
Molemmat vastaajaryhmät kan-
nattivat vahvasti (73 %) nykyistä, 
laajaan yleiseen asevelvollisuu-
teen pohjautuvaa puolustus-
järjestelmää. Nykyjärjestelmä 
nautti hieman suurempaa suosi-
ota liiton jäsenten keskuudessa 
(73 % - 68 %). Valikoivaa 
asevelvollisuutta kannatti liiton 
jäsenistä vain vajaa kymmenes-
osa (8 %) ja ns. suuren yleisön 
edustajista 12 prosenttia. Palkka-
armeijalle tai naisten pakolliselle 
asepalvelukselle ei lämmen-
nyt kumpikaan vastaajaryhmä. 
 
Noin kolmasosa kaikista vastaa-
jista (35 %) oli sitä mieltä, että 
Suomen ei pitäisi liittyä Natoon 
nyt,  mutta säilyttää mahdolli-
suus liittymiseen myöhemmin. 
Hieman yli viidesosa (22 %) 

kannatti Suomen liittymistä jo 
lähivuosina ja 17 prosenttia oli 
nopean liittymisen kannalla. 
Vajaa viidesosa torjui liittoutu-
misen kokonaan ja 10 prosenttia 
ei osannut tai halunnut vastata 
kysymykseen. Reserviläisliiton 
jäsenistö on selvästi valmiimpaa 
liittoutumaan heti tai lähivuosina 
kuin suomalaiset keskimäärin.
  
Reserviläisliiton 
tietää 41 % 

Tutkimukseen osallistuneista 
300 suomalaisesta 41 prosent-
tia tunsi Reserviläisliiton ja yli 
65 prosenttia heistä tiesi liiton 
olevan vapaaehtoista maanpuo-
lustustyötä toteuttava järjestö. 
Liiton tärkeimpinä toiminta-
muotoina suomalaiset pitävät 
tutkimuksen mukaan maanpuo-
lustustahdon ylläpitämistä ja 
edistämistä, veteraanityötä ja 
-tukea sekä tiedon välittämistä 
maanpuolustuksesta ja puolus-
tusvoimista.
 
Toiveissa lisää 
edunvalvontaa

Eniten parannettavaa jäsenet 
näkivät maanpuolustustahdon 
hyväksi tehtävässä työssä sekä 
liiton tunnettuuden lisäämisessä 
suuren yleisön keskuudessa. Re-
serviläisliitolta toivottiin myös 
aktiivisempaa otetta edunval-
vonnassa. Erityisen monet vas-
taajat toivoivat liitolta toimenpi-
teitä ampuma-aselain käynnissä 
olevaan uudistushankkeeseen 
liittyen.

Lähes puolet tuntee 
Reserviläisliiton

Sisäasiainministeri Anne Holm-
lundin mukaan aselainsää-
dännön uudistaminen etenee 
alkuperäisten suunnitelmien 
mukaan. Hanke etenee kahdessa 
vaiheessa, joista ensimmäi-
sessä keskitytään käsiaseiden 
luvansaannin tiukentamiseen 
ja terveystietojen saatavuuden 
parantamiseen. Lisäksi tullaan 
selvittämään, voidaanko jotkut 
käsiasetyypit kieltää koko-
naan.
 
Ensimmäisen vaiheen lakiesitys 
tulee eduskuntakäsittelyyn ke-
vätistuntokauden aikana. - Kii-
reellisestä aikataulusta huolimat-
ta lainvalmistelu tulee tehdä huo-
lellisesti, Holmlund painottaa.  
Ministeri Holmlund korostaa, 
että lakiesityksen valmistelussa 
kuulemisen tulee olla laajaa. 
Eri intressijärjestöjen kanssa 
on jo nyt keskusteltu ja keskus-
telut jatkuvat edelleen. Yhtenä 
keskustelukumppanina minis-
teriöllä on ollut Reserviläisur-

Järjestöjä kuullaan aselain 
uudistuksessa

heiluliitto, joka pitkälti vastaa 
Reserviläisliiton ja Suomen 
Reserviupseeriliiton liikunta- ja 
urheilutoiminnasta.
  Myös kansalaisille annetaan 
mahdollisuus lausua käsityk-
sensä aselainsäädännön uudis-

tamisesta otakantaa.fi -foorumin 
kautta. Ajankohdasta tiedotetaan 
myöhemmin.
 
- Kun lakiesitys on valmis, tul-
laan järjestämään laaja lausun-
tokierros.  Lopulliset linjaukset 
uudesta  aselainsäädännöstä 
tullaan tekemään valmistelun 
pohjalta, ministeri lupaa. Mi-
nisteri Holmlund toivookin nyt 
työrauhaa lakihankkeelle.
 
Aselainsäädännön uudistaminen 
on poikkeuksellisen merkittävä 
asia Reserviläisliitolle, koska 
ammunta on liiton laajin toimin-
tamuoto. Vuonna 2007 liiton pai-
kallisyhdistyksissä ja piireissä 
järjestettiin yli 5.000 ampumati-
laisuutta, joihin osallistui runsaat 
30.000 liiton jäsentä. Käytettä-
vät aseet ulottuivat ilma-aseista 
puoliautomaattikivääreihin ja 
järeisiin sotilaspistooleihin. 
Eniten kilpailu- ja harjoitussuo-
ritteita tehtiin pienoiskivääreillä 
ja pistooleilla.
 

Sotilasmusiikin 
juhlalevy 
 
Puolustusvoimien 90-vuotis-
juhlavuoden sotilasmusiikin 
levyuutuus “90 vuotta suo-
malaista sotilasmusiikkia” on 
levykaupoissa.
Kahdelle CD:lle ja yhdelle 
DVD:lle on koottu tuttuja ja 
harvinaisempia levytyksiä 
kaikilta Puolustusvoimien 
sotilassoittokunnilta sekä par-
haita paloja Puolustusvoimien 
Tattoo -kiertueiden TV-talti-
oinneista.
Suomalaisten sotilassoittokun-
tien runsaasti kuvitetun 40-si-
vuisen historian sekä kaikkien 
soittokuntien ja kapellimesta-
rien yksityiskohtaisen esitte-
lyn on kirjoittanut arvostettu 
sotilasmusiikin tutkija Jukka 
Vuolio.
  

Eksyneet
löytyivät
Lieksassa

Kaksi eksynyttä marjamies-
tä löytyi Lieksan maastosta 
lokakuussa, kun kaksi va-
paaehtoisjärjestöä yhdisti 
voimansa. Vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen 
MPK:n Itärajan paikallis-
osaston ja Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun Vapepan 
Lieksan paikallistoimikunnan 
etsintä-, pelastus- ja GPS-
kurssi veti mukaan myös uusia 
henkilöitä.
   
Tienvarressa oli auto, mutta 
miehiä ei missään. Maastoa 
haravoitiin järjestelmällisesti, 
etsintäpartiot tarkastivat lähi-
teiden suuntia, ja apuun saatiin 
myös Lieksan rajavartioalueen 
Inarin rajavartioaseman varal-
laolopartio koirineen. Siitähän 
tilanne sitten lähtikin purkau-
tumaan.
  
Marjamiehet olivat hortoilleet 
suolla ja kulkeneet puron poik-
ki edestakaisin majavapatoja 
pitkin. Kompassi unohtui tau-
kopaikalle. Toiselta oli sitten 
ojan ylityksessä jalka rusahtanut 
alta. Apua etsimään lähtenyt oli 
eksynyt yhä pahemmin – liekö 
ollut karttakin isoisän perintöjä 
kun ei kuuleman mukaan ollut 
erämaassa teitäkään tiedossa 
peninkulmien säteellä.
   Kurssi oli kaikille avoin eikä 
edellyttänyt suoritettua varus-
mies- tai naisten vapaaehtoista 

asepalvelusta. Ennen kurssia to-
teutettiin MPK:n tavanomaisten 
tiedotuskanavien käytön lisäksi 
koemielessä myös pienimuotoi-
nen ilmoituskampanja: neljässä 
paikallislehdessä oli kurssi-
ilmoitus. Osallistujiksi tulikin 
myös sellaisia henkilöitä, joille 
MPK -toiminta ei ollut entuudes-
taan tuttua. Ehkäpä kipinä taas 
jollakulla nyt syttyi, ja yhdessä 
tai toisessa vapaaehtoisjärjestös-
sä voi jatkaa eteenpäin.
  
 MPK:n, Vapepan ja virka-apua 
antaneen Rajavartiolaitoksen 
lisäksi oli kurssihenkilöstössä 
edustettuna ensiapukouluttajan 
kautta myös Suomen Punainen 
Risti. Monenvälisen, joustavan 
yhteistoiminnan erilaisia muoto-
ja kannattaa epäilemättä kokeilla 
sopivissa yhteyksissä myös 
jatkossa. Useinhan tehdään eri 
tahoilla joko melko samojakin  
tai toinen toisiaan täydentäviä 
ja tukevia asioita.

Pasi Karonen

Luokassakin joutuu kurssilla istumaan – tai ainakin kämpässä. 
Lokakuussa oli maastoetsintäkurssin sääjärjestelyt sitten sen-
tään hoidettu niin, että sade tuli alas luokkapäivänä lauantaina, 
ja maastopäivänä sunnuntaina oli pouta.

Ankeaa on istua tulilla syk-
syisessä maastossa eksyneenä 
ja jalka särkyneenä. Koke-
nut evp rajamies ja MPK 
-aktiivi Juha Turunen joutui 
lokakuussa maalimiehen teh-
tävään maastoetsintäharjoi-
tuksessa.
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Tasavallan presidentti 
on ylentänyt seuraavat 
reservin upseerit: 

MAJURIKSI:
Meriläinen Matti Heikki 
Joensuu, Tervamaa Aleksi 
Joensuu, Vartiainen Seppo 
Börje Ilmari Joensuu 

LÄÄKINTÄMAJURIK-
SI:
Tillikainen Risto Juhani 
Joensuu 

YLILUUTNANTIKSI:
Keronen Jaakko Veli Kon-
tiolahti, Leppänen Vesa Jo-
hannes Kontiolahti, Musto-
nen Jari Pekka Polvijärvi, 
Riekki Janne Sakari Joen-
suu, Tolvanen Tero Juhani 
Rääkkylä 

LUUTNANTIKSI:
Hankilanoja Aki Antero 
Joensuu, Leinonen Ville 
Ensio Joensuu, Piitulainen 
Antti Mikael Kontiolahti, 
Saarinen Pasi Heimo Tapio 
Joensuu 

VÄNRIKIKSI:
Appelgren Tommi Heikki 
Juhani Joensuu 

Sotilasläänin komentaja 
on ylentänyt seuraavat 
reservin aliupseeristoon ja 
miehistöön kuuluvat: 

YLIVÄÄPELIKSI:
Aaltonen Eero Yrjö Kon-
tiolahti, Leppänen Eero 
Ilmari Joensuu, Savolahti 
Ilkka Yrjänä Joensuu

VÄÄPELIKSI:
Laakkonen Juha Ilmari 
Joensuu, Mantsinen Paavo 
Ilmari Joensuu

YLIKERSANTIKSI:
Arola Sami Tuomo Joen-
suu, Huttunen Jorma Otto 
Antero Polvijärvi, Koski-
nen Jyrki Tauno Mikael 
Kontiolahti, Kärnä Matti 
Juhani Kesälahti, Oresmaa 
Mikael Ilomantsi, Päivinen 
Markku Päivö Tapani Joen-
suu, Viitamäki Pasi Antero 
Joensuu, Vänskä Jani Antti 
Petteri Joensuu

KERSANTIKSI:
Ahosola Antti Eemeli Pol-
vijärvi, Ehrukainen Olavi 
Armas Tohmajärvi, Heis-
kanen Harri Olavi Joensuu, 
Korhonen Teuvo Tapio 
Juuka, Mononen Pekka-
Johannes Kitee, Myller 
Jarkko Matti Einari Joen-
suu, Nenonen Pasi Marko 
Olavi Kontiolahti, Piiroi-
nen Anssi Petteri Joensuu, 
Siren Aki Olavi Joensuu, 
Tarnanen Petri Sakari Kon-
tiolahti, Vanninen Petri 
Olavi Eno

ALIKERSANTIKSI:
Alsio Jarkko Antero Joen-
suu, Eronen Jukka Tapani 
Pyhäselkä, Honkanen Antti 
Juhani Joensuu, Huovinen 
Jarkko Tapani Lieksa, Kar-
jalainen Petri Juhani Eno, 
Lehikoinen Teijo Tuomas 
Kontiolahti, Nousiainen 
Janne Sakari Kontiolahti, 
Nuutinen Timo Tapani 
Kontiolahti, Pehkonen Sep-
po Juhani Lieksa, Soininen 
Jarmo Kalervo Joensuu, 
Valtanen Juha Einari Nur-
mes, Väyrynen Harri Taavi 
Petteri Joensuu, Yljälä Jani 
Mikael Pyhäselkä

KORPRAALIKSI: 
Antikainen Matti Oskari 
Outokumpu, Bamberg Tom 
Petteri Joensuu, Byckling 
Jari Juhani Liperi, Heikki-
nen Ville Einari Joensuu, 
Helenius Antti Jouni Jo-
ensuu, Hirvikallio Sami 
Oskari Joensuu, Hyväri-
nen Matti Tapio Joensuu, 
Härkönen Kimmo Kalevi 
Polvijärvi, Kuittinen Jari 
Pekka Joensuu, Laakkonen 
Marko Timo Olavi Liek-
sa, Mäkelä Mika Antero 
Kontiolahti, Nilsén Jarkko 
Mikael Joensuu, Pakarinen 
Kari Hannu Outokum-
pu, Parviainen Nikolai 
Otto Aleksanteri Joensuu, 
Pennanen Teemu Mikael 
Liperi, Sallinen Tatu Pekka 
Rääkkylä, Tiainen Juha Olli 
Ilmari Liperi, Tuupanen 
Jarkko Kristian Lieksa, 
Viitaniemi Markus Mikael 
Kontiolahti, Virtanen Matti 
Juhani Liperi

YLENNYKSET 
6.12.2008

Pohjois-Karjalan ainoana re-
serviläisten kyläyhdistyksenä 
toimiva Viekin Reserviläiset 
ry perustettiin 14.9.1960. En-
simmäinen puheenjohtaja oli 
Kauko Koskinen. Perustamis-
vaiheessa yhdistyksen nimeksi 
tuli Viekin Reservinaliupsee-
rit. Nykyiseen asuun nimi tuli 
21.4.1996.

Viekin Reserviläiset ry on yh-
distyksenä pieni (31 jäsentä), 
mutta jäsenmäärällä mitattuna  
osallistuva ja toimiva. 
Puheenjohtaja Ahti Kiiski-
sen mukaan vuosikierron mu-
kaisessa toiminnassa otetaan 
huomioon ja hoidetaan kaikki  
kokoukset ja muut  tapahtumat, 
kuten jouluaaton kunniavartiot 
ja sankarivainajien muistamiset 
seppeleenlaskuineen. 
- Olin yhdistyksen toiminnassa 
mukana jo pikkupoikana  varain-
hankinnassa isäni kanssa. Vieri-
timme tukkeja veteen kevätuiton 
aikaan. Nyt 48 vuoden jälkeen 
yhdistyksen varainhankinta 
koostuu oman majan vuokraa-
misesta saatuihin tuloihin.

Seuran sihteerin Osmo Turusen 
mukaan alkuvuosien toiminta 
oli vaatimatonta, eihän reservi-
läistoimintaa silloin yleensäkään 
arvostettu. Toiminta oli ulospäin 
aika näkymätöntä.
 - Tänä päivänä on toisin. Vaikka 
jäsenistöstä puolet on levittäyty-

nyt eri puolille Suomea, joulun 
ja juhlapyhien aikana he palaavat 
kotikylälle ja osallistuvat mielel-
lään kunniavartioihin. Heille se 
on kunniatehtävä.

Historiaa

Yhdistys oli nukahduksissa 
kymmenen vuotta, 1981-1989 
välisen ajan. Koko tämän ajan 
kuusi jäsentä hoiti  jäsenmaksu-
velvoitteensa sitkeästi. Henkiin 
herättäminen tapahtui vuonna 
1990.  Silloin  piirin puheenjoh-
taja Pentti Pulkkinen ja toimin-
nanjohtaja Olli Lehmussaari saa-
puivat Viekiin, aikomuksenaan 
lakkauttaa yhdistys tai virittää 
”herätyskokouksella” toiminta 
uudelleen. 
Kokoukseen osallistuneet vie-
kiläiset olivat sitä mieltä, ettei 
yhdistystä voida lakkauttaa, oli-
han oma majakin saatu aikaiseksi 
Iso-Pyörösen rannalle. Luon-
nonkauniilla paikalla sijaitseva 
maja on  20 kilometrin päässä 
kyläkeskustasta, joten sen käyttö 
on jäänyt melko vähäiseksi. Pai-
kan rauhallisuutta hyödyntävät 
pääasiassa luonnonrauhaa etsivät 
kaupunkilaiset.

Osallistuminen vakaata ja 
menestyksekästä

Viekin reserviläiset ovat osallis-
tuneet aktiivisesti  kursseille ja 
kilpailutapahtumiin. 

Ahti Kiiskisen mukaan  jo en-
simmäiseen Mainarin Melon-
taan osallistuminen toi voiton 
kotiin. 
- Piirin järjestämiin jotoksiinkin  
osallistuttiin menestyksekkäästi  
- jopa kaksi peräkkäistä voittoa 
saavuttaen. Myös ammun-
talajeissa on pärjätty hyvin, 
yhdistystä 18 vuotta luotsannut 
puheenjohtaja kertoi.

Tulevaisuuden näkymät

Vaikka yhdistys on pieni ja puolet 
sen jäsenistä hajallaan eri puolilla 
Suomea, on se itsenäinen ja 
vankkaa maanpuolustushenkeä 
vaaliva yhdistys. Tulevaisuuden 
näkymistä voidaan todeta, ettei 
sulautumista Lieksan kaupun-
gin alueella toimivaan toiseen 
reserviläisyhdistykseen ole 
johdon mukaan edes vakavasti 
harkittu. 
Varapuheenjohtaja Raimo Toi-
vasen mielestä toiminta voi 
jatkua vallan hyvin nykyisessä 
muodossaan. 
- Viekin sankarihautausmaassa 
lepäävien talvi- ja jatkosodan 
kaatuneiden muistamisiakaan 
ei ole koskaan  unohdettu. Tilai-
suuksiin on aina saatu vaivatta 
osallistujat. Tämän kokevat nuo-
ret jäsenemmekin velvoittavana 
sekä kunniatehtävänään

Raine Turunen

VIEKIN RESERVILÄISET RY

PIENI, MUTTA EI VÄHÄISIN

Kuvassa Viekin Reserviläiset ry:n johtotroikka, jokaisella liki 20 vuoden ”virkakausi” takanaan. 
Vasemmalta varapuheenjohtaja Raimo Toivanen, puheenjohtaja Ahti Kiiskinen ja sihteeri Osmo 
Turunen.

Viekin Reserviläisiä retkellään Karjalan Lennostoon Rissalaan. Menossa koneen esittely. Taus-
talla Hornet-rivistöä.
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keski-karjalan

Olkontie 6, 82500 kitee, puh. 013-222 230

KITEEN KELLO JA KULTA

RUOTSALAINEN
Kiteentie 16 (torin vieressä) Kitee puh. (013) 412 128

KITEEN
TEBOIL

Täyden palvelun
huoltoasema palvelee

AUTOHUOLTOPOJAT OY
Puh. Kahvio 013-222 201, Huolto 013-222 242

• KAHVIO JA MYYMÄLÄ ma-pe 6-21
• KORJAAMO arkisin 8-16

SÄHKÖPALVELUN ERIKOISLIIKE A-OIKEUKSIN
KORJAUKSET - URAKAT

MOOTTORIHUOLTO JA -KÄÄMINTÄ
- SÄHKÖTARVIKKEET, -SUUNNITELMAT

Avoinna ma-pe klo 7.00-16.00

EV-SÄHKÖ OY
Niittytie 2 A, 82500 Kitee p. (013) 220 251, fax (013) 229 257

AurinkoistA pAlveluA
jokAikinen päivä...

ma-pe 9-20, la 9-16
su 11-16

kiteentie 10, 82500 kitee
puh. 285 455

KITEEN 
METSÄKIRKKO 
VETI VÄKEÄ
Ennätysmäärä  94 henkeä 
osallistui 15.9 perinteiseen 
reserviläisjärjestöjen ja seura-
kunnan järjestämään metsä-
kirkkoon Hutsin sammaleisessa 
supassa.
   Tummeneva ilta ja nuotion 
loimu sekä lyhtykynttilät loivat 
tunnelmaa tapahtumaan, jonka 
aluksi hengellisen toimikunnan 
puheenjohtaja Kalle Pölönen 
toivotti yleisön tervetulleeksi.
   ”Paimenpoikien” trio lauloi 
ja kirkkoherra Sakari Takala 
puhui, kanttori Leena Gröhn-
Dimov säesti poljettavilla pie-
noisharmonilla lauletut virret. 
Lopuksi paistettiin makkaraa 
nuotiolla ja juotiin mehut päälle. 
Väki viihtyi ja mukavaa oli.
                                                  
Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen

Hämeenlinnan lyseolla 16.11. 
järjestetyssä Suomen Sotave-
teraaniliiton toiminnanjohtaja 
kiitti Reserviläisliittoa sen mit-
tavasta veteraanityöstä. Seppä 
totesi tukea tarvittavan myös 
jatkossa ja pyysi lisävoimia 

mm. ensi vuonna järjestettävän 
Sotiemme Veteraanit -keräyksen 
toteuttamiseen.
 
Keräysorganisaatio tarvitsee 
erityisesti keräysjohtajia eri 
paikkakunnille.

Reserviläisliitto järjestää vuo-
dessa kaksi liittokokoustapah-
tumaa. Seuraava liittokokous 
järjestetään 25.-26.4.2009 Lap-
peenrannassa.
  

Isänmaallisuus, samanarvoi-
suus, luotettavuus ja uskot-
tavuus ovat Reserviläisliiton 
toiminnan perustat.
Reserviläisliiton Hämeen-
linnassa 15.11. kokoontunut 
sääntömääräinen syyskokous 
täydensi viime vuonna hyväk-
syttyä RES 2015-suunnitelmaa 
liiton arvoilla.  Reserviläisliitto 
toimii jatkossa seuraavan nel-
jän arvon varassa:

Isänmaallisuus 
Reserviläisliitto kantaa oman 
vastuunsa Suomen maanpuo-
lustuksesta tänään ja tulevaisuu-

dessa. Liitto nojaa tässä työssä 
menneiden sukupolvien työhön 
maamme rakentajina ja kehittäji-
nä sekä tekee tähän liittyen työtä 
korkean maanpuolustustahdon 
ylläpitämiseksi huomispäivän 
Suomessa.

Samanarvoisuus
Reserviläisliitto korostaa kai-
kessa toiminnassaan jokaisen 
jäsenensä samanarvoista asemaa 
osana koko kansan maanpuolus-
tusyhteisöä.
 
Luotettavuus
Reserviläisliitto on luotettava 

yhteistyökumppani, jonka toi-
minta perustuu avoimuuteen ja 
läpinäkyvyyteen.
Uskottavuus
Reserviläisliitto on uskottava 
järjestö. Uskottavuus perustuu 
osaamiseen, jota kehitetään 
jatkuvasti kaikilla toiminnan 
tasoilla.
Reserviläisliitolla ei aiemmin ole 
ollut arvoja määritettynä. Myös 
liiton piirien ja jäsenyhdistysten 
toivotaan jatkossa ottavan nyt 
päätetyt arvot huomioon toi-
minnassaan.
 

Opas antaa käytännön neuvoja 
mm. kunniamerkkien käytöstä 
sekä liputuksesta. 
 Vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön parissa toimivat hen-
kilöt osallistuvat monenlaisiin 
seremoniallisiin ja juhlatilai-
suuksiin sekä saattavat joutua 
myös järjestämään sellaisia. 
Kaikkiin tällaisiin tilaisuuksiin 
liittyy erilaisia kirjoitettuja tai 
kirjoittamattomia sääntöjä tai 
vakiintuneita käytäntöjä, joita 
ei tällä hetkellä löydy kattavasti 
mistään ajan tasalla olevasta 
oppaasta. Nyt asiaan on saatu 
parannusta, sillä Reserviläisliitto 
on julkaissut Reserviläisen juh-
la- ja seremoniaopas -teoksen.  
 
Oppaan on laatinut liiton hal-
litukseen aiemmin kuulunut 
VTM Markus Anaja tukenaan 

toimituskunta, johon kuuluivat 
opetusneuvos Raili Malmberg,  
heraldikko Tuomas Hyrsky ja 
liittohallituksen jäsen Erkki An-
dersson. Reserviläisen juhla- ja 
seremoniaopas pyrkii antamaan 
käytännön neuvoja ja ohjeita 
mm. erilaisten tilaisuuksien 
järjestämisestä, pukeutumisesta 
ja kunniamerkkien käytöstä sekä 
liputuksesta.
 
Opas sisältää paljon myös 
Puolustusvoimien erilaista oh-
jeistusta. Näiden osalta opasta 
joudutaan päivittämään ensi 
vuonna, koska mm. Yleisen 
palvelusohjesäännön sekä So-
tilas- ja virkapukuohjesäännön 
uusiminen on aloitettu. Samalla 
oppaaseen tehdään myös muita 
mahdollisia korjauksia ja täyden-
nyksiä, joita oppaan käytön myö-

tä tulee ilmi. Lukijoilta toivotaan 
kommentteja ja korjausehdo-
tuksia oppaaseen 19.12.2008 
mennessä liiton järjestösihteeri 
Suvi Tuomaiselle.
 
Juuri ilmestynyt Reserviläisen 
juhla- ja seremoniaopas on 
luettavissa liiton www-sivuilta. 
Opas jaetaan Reserviläisliiton 
jäsenyhdistyksille ja piireille 
itsenäisyyspäivän jälkeen ilmes-
tyvän jäsentiedotteen liitteenä. 
Lisäkappaleita voi tilata liiton 
toimistosta 10 euron hintaan 
sähköpostilla.
 
On mahdollista, että juhla- ja 
seremoniaoppaasta julkaistaan 
ensi vuonna painettu versio.
. 

Juhla- ja seremoniaopas ilmestynyt

Reserviläisliiton arvot

Reserviläisliitolle kiitosta veteraanityöstä
Liitolta toivotaan lisää keräysjohtajia Sotiemme Veteraanit -keräykseen.

Makkara paistui nuotiossa.
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Olkontie 6, 82500 Kitee
Ajanvaraus puh. (013) 226 216 klo 8-16

AGRI   MARKET

Tule
kaupantekoon!

Meillä laatutuotteet ja
järkevät hinnat.

Kiteentie 1, KITEE, puh. 01076 84 000

V.Hurskainen Ky
Kiteentie 31, 82500 Kitee, 020 7411 890

Uutisointia Keski-Karjalasta kahdesti viikossa

Koti-Karjala
www.kotikarjala.fi
p. (013) 684 8411

Tolosentie 1, 82380 Tolosenmäki
p. 013-224 500 f. 013-224 555

Kiteen meijeri oy
Savikontie 35
82500 Kitee

Kitee p. 0201 303 431, Tilausajot p. (013) 225 791

Ryhmämatkalle, vapaa-ajanmatkalle, työmatkalle…
Tutustu matkatuotantoomme www.pohjolanmatka.fi
Tervetuloa palveltavaksemme!

RAKENNUSLIIKE
URHO SORVI KY

TYÖVÄENTIE 2, PL 34  013-621 098
82601 TOHMAJÄRVI  fax 013-621 511 

• Hydrauliletkut ja -liittimet
• Voiteluaineet/nestekaasut
• Hitsaustyöt ja asennukset
• Sorvaukset

SUONTAAN PAJA
Purtovaarantie 130 TOHMAJÄRVI

013-621 427, 0400 240 427, fax 013-621 426

• Myös alumiinin tig-hitsaukset
• Nivelakselit ja varaosat
• Ofa-ketjut + tarvikkeet
• SFK-laakerit

 RIVI-ILMOITUKSET

ASUSTE JA KUKKAKAUPPA HIRVONEN, Kirkkotie 2, 
82600 Tohmajärvi, (013) 621 134

RAVINTOLA MARINKA, Kauppakatu 5, 
82600 Tohmajärvi, (013) 226 500

PUHTAANAPITO PESONEN OY, Kangastie 28,
82600 Tohmajärvi

Marskin Malja -tilaisuudessa 5.12. palkitut:

RESERVIUPSEERIPIIRI

Reserviupseeriliiton hopeinen 
ansiomitali
Risto Hirvonen Joensuu

Piirin Standaari: 
Ossi Korhonen Nurmes, Aimo 
Laasonen Outokumpu ja Raine 
Turunen Lieksa

Piirin kultainen ansiomitali: 
Eino Lumpeela Outokumpu, 
Olavi Lösönen Kontiolahti, ja Arto 
Salminen Tohmajärvi

Piirin hopeinen ansiomitali: 
 Ahti Korhonen MPK, Esa 
Lehtinen KARSK, Jouni Mattila 
Aluetoimisto, Erkki Ruuhiala 
Joensuu ja Jorma Turunen 
Kesälahti

Piirin pronssinen ansiomitali: 
Hannu Airila Joensuu, Liisa 
Itäniva Joensuu, Inkeri Laukkanen 
Sotilaskoti, Risto Patrikainen 
Joensuu ja Kaija Turunen 
Sotilaskoti   

RESERVILÄISPIIRI 

Reserviläisliitto on myöntänyt 
Reserviläisliiton ansioristit 
seuraaville henkilöille:
Unto Miettinen Juuka ja Jarmo A 
Tolvanen Juuka
Ansioristit on luovutettu liiton 
toimesta Helsingissä

Reserviläisliiton kultainen 
ansiomitali:
Terho Mustonen Nurmes

Reserviläisliiton hopeinen 
ansiomitali:
Risto Rantametsä Juuka, Ilkka 
Savolahti Joensuu ja Sauli 
Taskinen Joensuu

Reserviläisliiton pronssinen 
ansiomitali: 
Jorma Ikonen Ilomantsi, Matti 
Kallio Ilomantsi, Pentti Kärkkäinen 
Nurmes ja Sami Nenonen Joensuu
Lisäksi liiton pronssinen ansiomitali 
on myönnetty seuraaville: 
Marko Haverinen Kesälahti, 
Asko Leppänen Kesälahti, Ari 
Pennanen Kesälahti ja Pasi 
Pölönen Kesälahti. Ansiomitalit 
jaettu 6.12 pidetyssä Kesälahden 
Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa

Piirin Standaari: 
Viljo Lehikoinen Ilomantsi, Risto 
Rantametsä Juuka, Jarmo A Tolva-
nen Juuka ja RaineTurunen Lieksa

Piirin kultainen ansiomitali: 
Martti Lehtiö Joensuu ja Hannu 
Martikainen Juuka

Piirin hopeinen ansiomitali: 
Ari Eskelinen Joensuu, 
Jorma Huttunen Polvijärvi, 
Jouko Huurreoksa Joensuu, 
Timo Mononen Liperi ,Pauli 
Puumalainen Juuka ja Esko 
Räsänen Outokumpu 

Piirin pronssinen ansiomitali: 
Jussi Hakulinen Kitee, 
Mika Hyppönen Liperi, Jari 
Jormanainen Joensuu, Juha Komi 
Joensuu, Jouni Ratilainen Liperi 
ja Petri Vainio Joensuu

Reserviläisurheiluliiton mitalit Harri Norismaan (takana) ja Juha 
Rytkösen rintaan kiinnitti reserviupseeripiirin puheenjohtaja Arto 
Juntunen. “Harvinaista herkkua”, Juntunen totesi mitaleista.

Reserviupseeripiirin hopeisen ansiomitalin sai mm. everstiluutnantti    
Jouni Mattila Aluetoimistosta. “Vuosi on ollut kiireinen, mutta 
olemme sopeutuneet hyvin Pohjois-Karjalan Prikaatiin. Meillä 
on siellä hyvä olla, kun tiedämme, että maanpuolustusväen vahva 
tuki on takanamme,  Mattila totesi Marskin Malja-tilaisuudessa 
Joensuussa.

Reserviläisliiton kultaisen ansiomitalin sai Terho Mustonen Nur-
meksesta. Mitalin luovutti reserviläispiirin puheenjohtaja Aimo 
Issakainen. Taustalla toiminnanjohtaja Ari Eskelinen seuraa 
luovutusta.
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Pohjois-Karjalan Prikaati 
juhli täysi-ikäisyyttään 
(18 vuotta) taidemuseon 
tiloissa Joensuussa 21.11. 
Kutsuvieraiden joukossa 
oli useita entisiä komenta-
jia. Prikaatin ensimmäi-
nen komentaja kenraali 
Ilkka Hollo oli ulkomaan-
matkansa vuoksi estynyt 
saapumasta, mutta lähetti 
juhlaan tervehdyksensä. 
Hollon mukaan Pohjois-
Karjalan sotilasorgani-
saation toimintaa on aina 
sävyttänyt maakunnan ja 
sen kuntien yhteisöjen ja 
yksityisten henkilöiden 
mittaamattoman arvokas 
tuki ja kannustus.

Prikaatin komentaja eversti 
Ville Hyvärinen mainitsi ter-
vehdyspuheessaan kuluneen 
vuoden olleen työntäyteinen 
ja menestyksekäs. Hyvärisen 
mukaan menestyksestä voidaan 
mainita esimerkiksi sotilaspolii-
sien saavuttama voitto (jälleen 
kerran) Itä-Suomen sotilasläänin 
sotilaspoliisien mestaruudesta 
taisteltaessa, prikaatin hiihtäjien 
saavuttama toinen peräkkäinen 
Oltermanni-hiihdon voitto.
Urheilun saralla suurin saavu-
tuksemme oli kuitenkin kolmen 
presidentin maljan saaminen 
prikaatille. 
Kaikille muille puolustusvoimi-
en joukko-osastoille jaettavaksi 
jäi vain kaksi maljaa.

- Päätehtävämme on kuitenkin 
hoitaa varusmiesten ja reser-

POHJOIS-KARJALAN 
PRIKAATI JUHLI

Prikaatin komentaja, eversti Ville Hyvärinen puolisoineen vastaanotti juhlavieraat. Tervehtimisvuorossa Matti Väistö 
puolisonsa kanssa.

Palkitut ja palkintojen luovuttajat yhteisessä kuvassa.

Piispa Wille Riekkinen.

Ohjaaja Markku Pölönen.

viläisten koulutus, olipa sitten 
pakkasta 40 astetta tai hellettä 
saman verran. Kuluvan vuoden 
prikaatin merkittävin yksittäinen 
tapahtuma oli Mannerheim-
ristin ritarin Onni Määttäsen 
100-vuotisjuhlien järjestäminen 
Kontiorannassa. 
Ritari Onni Määttäsen kautta 
mekin osoitamme kiitollisuut-
tamme sotiemme veteraaneille. 
Saammehan tätäkin juhlaa 
viettää itsenäisessä Suomessa 
suomea puhuen. Siksi voimme 
hyvällä syyllä todeta, että olem-
me iskussa. Kiitos siitä kuuluu 
ammattitaitoiselle ja asiaansa 
vihkiytyneelle henkilökunnal-
lemme, niin sotilaille kuin sivii-
leille, naisille ja miehille, eversti 
Ville Hyvärinen kiitteli. 

Juhlassa muistettiin prikaatin 
pienoislipulla lukuisia henkilöi-
tä. Pienoislipun saivat mm Kuo-
pion hiippakunnan piispa Wille 
Riekkinen ja ohjaaja Markku 
Pölönen. Joukko-osaston ris-
tillä palkittiin sotilaskotisisar 
Marketta Honkanen ja sihteeri 
Riitta Pietarinen.

Markku Pölösen uusin elokuva 
”Tätä haluan puolustaa” esi-
tettiin ensi kerran juhlassa. 18 
vuotta musiikin siivin esitteli 
kapteeni Esa Lehtinen ja Karja-
lan Sotilassoittokunta. Joukko-
osaston valokuvanäyttely oli 
esillä taidemuseon tiloissa.

Piispantarkastus 
Prikaatissa

Piispa Wille Riekkisen mukaan 
Suomen Sota 200 vuotta sitten 
ja sen jälkeen käydyt sodat ovat 
olleet virstanpylväitä suomalai-
sessa historiassa.  

- Erinomainen tapa hoitaa perin-
teitä on esimerkiksi se tapa johon 
olen saanut tutustua prikaatissa 
tänään. Piispantarkastuksen 
merkeissä sain osallistua kent-
tähartauteen, nähdä paraati ja 
kuulla komentajan puhe varus-
miehille.
- Oli hienoa nähdä puolustusvoi-
mien kirkollisen työn tulokset. 
Kontiorannassa ollaan silläkin 
saralla iskussa. Piispana voin 
olla ylpeä täällä tehdystä työs-
tä, työn suorittajista ja tästä 
juhlasta. 
- Toivotan prikaatin hengelliselle 
työlle menestystä jatkossakin. 
Toivotan myös kaikille teille 
täällä juhlassa oleville voimia 
ja viisautta elämäänne,  piispa 
totesi prikaatin juhlassa.

Markku Pölönen:

“Sotaharjoitus 
ei ole leikkiä”
Prikaatin juhlavieraille uusinta 
elokuvaansa esitellyt Pölönen 
totesi, että Suomen Filmiteolli-
suuden toimiminen Kontioran-
nassa on ollut hyvää yhteistyötä 
prikaatin kanssa. 
- Oli mieluisaa saada tällainen 
tilaustyö naapurista. Samalla 
oli loistava tilaisuus tutustua 
asevelvollisten koulutukseen 

ja prikaatin henkilökuntaan. 
Minulta pyydettiin elokuvaa, 
joka ilmentäisi Pohjois-Karja-
lan Prikaatin puolustustahtoa ja 
kykyä. Toisena kohteena oli pri-
kaatin erityinen sijainti kauniissa 
maisemassa – suomalaisista 
suomalaisimmassa maisemassa. 
Ja vielä sekin, että armeijassa 
velvollisuuttaan suorittaa aivan 
tavallinen suomalainen mies ja 
nainen.
Pölönen totesi näkemänsä pe-
rusteella toteamuksenaan, että 
sotaharjoitus ei ole leikkiä. 
- Se on harjoitusta sotaa varten. 
Nämä ihmiset eivät toivo sotaa 

vaan rauhaa, mutta varautuvat 
kaikkeen.
- Kuvaukset sujuivat loistavasti. 
Käy ihan kateeksi armeijan pääl-
lystöä, sillä hommat natsasivat 
täsmällisesti. Sääkin suosi, oli 
sateista ja synkkää silloin, kun 
tehtiin taisteluharjoituskuvat 
ja kaunista kun päästiin näyt-
tämään  maisemia, ohjaaja Pö-
lönen totesi ensi-illan elokuvaa 
esitellessään.

Teksti ja kuvat: 
Raine Turunen
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Marssi voi alkaa...
Taustalla korokkeella Joensuun Mieslaulajien, 
Kontioisten ja Enon Mieslaulajien muodostama 
suurkuoro, johtajanaan Kari Väänänen. Kuoron 
edessä Karjalan Sotilassoittokunta, jota johti kap-
teeni Esa Lehtinen.

Seitsemän soittokuntaa ja suuri mieskuoro järjestivät 
pohjoiskarjalaisille nautittavan musiikkielämyksen 
Joensuun Areenalla 24. syyskuuta. 

Areenalla kuultiin sotilasmusiikkia, jonka perinteet 
johtavat aina 30-vuotiseen sotaan saakka. 
 Tahdikas sotilasmusiikki on saanut seurakseen näyttävää 
kuviomarssia. Sitä on ollut täälläkin tarjolla tiedotus-
välineiden kautta sekä kotimaisten että ulkomaisten 
orkesterien esittämänä.
Tällä kertaa yleisön antaman palautteen perusteella pa-
rasta antia oli Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnan 
tarkka ja täsmällinen soitto-, marssi- ja asekäsittely-esitys 
Se oli  viihdyttävää sekä  katsottavaa että kuultavaa. Jo 
orkesterin sisääntulo poikkesi muista ja enteili jotain eri-
koista. Varusmiessoittokuntaa  johtivat musiikkikapteeni 
Juha Ketola ja yliluutnantti Henri Perälä.
 Illan esitykset vaihtelivat eri tunnelajien mukaan; välillä 
oli rentoa menoa, välillä haikeaa ja surullista. Kevyeltä 
puolelta mainittakoon Karjalan Sotilassoittokunnan ja 
Inga Söderin esittämät laulut sekä oululaisen tanssiryh-
mä Hot Cakesin rytmit. Mieskuoron esittämät Tankeros 
Loven ja Lippulaulu olivat tunnelajien ääripäitä.
Herkintä kuultavaa oli Varusmiessoittokunnan  laulu-
esitys Oi Kallis Suomenmaa. Äänten puhtaus ja kuu-
lakkuus saivat surullisen Kauhajoen tapahtuman jälkeen 
muistutuksen siitä, että elämään kuuluvat sekä vaaleat 
että synkät värit.

Raine Turunen

JOENSUUSSATattoo 2008-isäntä Itä-Suomen sotilasläänin komentaja 
Jukka Pennanen kutsuvieraiden seurassa Joensuun 
Areenalla 24.9.2008. Puolustusvoimien Tattoo 2008-
tilaisuus järjestettiin aikaisemmin päivällä yhteisesi-
tyksenä koululaisille ja veteraaneille. Heille tilaisuus 
oli ilmainen.

Kaartin Soittokunta on toiminut jo vuodesta 1819. Suo-
men vanhin ammattisoittokunta on myös säännöllisesti 
konsertoiva sinfoninen puhallinorkesteri.

Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta esiintyi aseryh-
män kanssa ja sai voimakkaimmat suosionosoitukset 
taidokkuudellaan ja täsmällisyydellään. Soittokunnan 
kuviomarssiesitykset ovat saaneet tunnustusta myös 
kansainvälisiltä tahoilta.

Puolustusvoimat 90 -vuotta toi Areenan edustalle myös 
näyttävän valikoiman armeijan kalustoa.

Laivaston Soittokunnan esitys sisälsi sekä laulua että 
kuviomarssia.
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Suomi - Rauhanturvaamisen suurvalta 

“On suurpoliittisesti välttämätöntä, että Suomen ja Ruotsin 
lupaamat valvontajoukot asetetaan ensi tilassa Lähi-itään” 
– YK:n pääsihteerin sotilasneuvonantajan A.-E. Martolan 
sähke Suomeen ennen UNEF I- valvontajoukkojen lähettämistä 
Suezille.
   Suomen asema rauhanturvaamisen suurvaltana perustui pitkään 
maan puolueettomuuteen. Kylmän sodan päättymisen myötä 
kriisien luonne ja niiden hallitsemisen mekanismit muuttuivat. 
Suomessa omaksutun aktiivisen rauhanturvaamispolitiikan 
mukaisesti Suomi on osallistunut myös valtioiden hajoamis-
prosesseihin liittyvien kriisien hallitsemiseen ja mukauttanut 
lainsäädäntönsä uudistuneeseen tilanteeseen.

Perinteinen rauhanturvaaminen

Suomen ensimmäinen rauhanturvaamisoperaatio oli samalla 
maailman ensimmäinen rauhanturvaamisoperaatio siinä mielessä 
kuin sana käsitetään. Rauhanturvajoukkoja lähetettiin Suezille 
1956 YK:n pääsihteerin Dag Hammarsjöldin nopeasti luonnos-
teleman suunnitelman mukaisesti. Joukkojen tehtävä oli mahdol-
listaa suurvaltojen kunniallinen ulospääsy umpikujasta, johon ne 
olivat ajautuneet. Kylmän sodan aikana ”Suezin malli”, pääosin 
puolueettomien maiden lähettämistä sotilaista kootut, kevyesti 
aseistetut ja taistelevien osapuolien väliin sijoitetut joukot, toimi 
rauhanturvaamisen peruskonseptina. Operaatioista, joihin Suomi 
osallistui, poikkeuksen muodosti UNIFIL Libananonissa. Israel 
ei ole koskaan täysin hyväksynyt sen olemassaoloa.
   Tyypillistä rauhanturvajoukoille oli pyrkimys ehdottomaan 
puolueettomuuteen ja valtioiden suostumus operaatioiden toteut-
tamiselle sekä voimankäytön rajoittaminen itsepuolustukseen. 
Operaatioiden mandaatti perustui riitojen rauhanomaiseen 
selvittelyyn, YK:n peruskirjan lukuun VI.
   ”Perinteisiä rauhanturvaoperaatioita” ovat olleet muun mu-
assa UNEF I Siinailla, UNDOF Golanilla ja UNEF II Siinailla. 
Nykyisistä operaatioista perinteisen rauhanturvaoperaation 
konseptia noudattaa esimerkiksi Etiopiassa ja Eritreassa toimiva 
UNMEE-operaatio.

Sotilaalliseen kriisinhallintaan

Rauhanturvaamistoiminnan toimeenpano muuttui samalla, 
kun kylmä sota päättyi 1990-luvun taitteessa. ”Uudessa rau-
hanturvaamisessa” ei enää ollut selkeitä rintamalinjoja eikä 
neuvotteluosapuolia. Balkanin kriiseissä YK:n resurssit UN-
PROFOR-operaariossa olivat selvästi alimitoitetut sen tehtäviin 
nähden. Samaan aikaan Nato, ETYJ ja EU hakivat itselleen 
uusia tehtäviä muuttuneessa maailman tilanteessa. Nato on 
ainoan kolmesta toistaiseksi toimeenpannut sotilaallisia krii-
sinhallintaoperaatioita.
   Ensimmäisen kerran Suomi osallistui Naton johtamaan soti-
laalliseen kriisinhallintaan 1996 Bosnia-Hertzegovinan IFOR-
operaatiossa. Tällä hetkellä Suomi on mukana Naton johtamassa 
KFOR:ssa, jossa voimankäyttövaltuudet operaatiossa perustuvat 
YK:n peruskirjan lukuun VII, aktiiviset toimenpiteet rauhaa 
uhkaavissa tilanteissa.
Ensimmäisen kerran Suomi oli operaatiossa, jonka mandaatissa 
viitattiin vastaavaan lukuun UNIKOM-operaatiossa Kuwaitissa. 
Operaation lähetettävien sotilastarkkailijoiden voimankäyttöval-
tuudet eivät kuitenkaan olleet perinteistä itsepuolustusoikeutta 
laajempia.
   Naton johdolla toimii myös ISAF Afganistanissa. Suomalaiset 
keskittyvät operaatiossa sotilas-siviiliyhteistyöhön Kabulin alu-
eella. Operaatiolla on YK:n turvallisuusneuvoston mandaatti. En-
simmäisen kerran Suomi otti osaa EU:n johtamaan sotilaalliseen 
kriisinhallintaan Makedoniassa EuFor-operaatio Concordiassa 
vuonna 2003. Tällä hetkellä Suomi osallistuu merkittävällä 
panoksella EuFor Altheaan Bosnia ja Hertsegoniassa.

“Rauhanturvaaminen on tärkeä osa ulko- 
ja turvallisuuspolitiikkaa. Tällä hetkellä 
suomalaisia on yhdeksässä operaatiossa 
vajaa tuhat henkeä.”

RAUHANTURVAAMISEN 
HISTORIAA MAAILMALLA

Teemasivujen aineistolähde:

Sinibaretti-lehti ja 
Rauhanturvaajaliitto

SKJK:n komentaja eversti Pekka Saariaho tarkastaa paraatijoukot Kosovossa. 
Kuva: Jaakko Heikkilä

Kosovo: KFOR:n kenttäjumalanpalveluksessa avustivat SKJK:n sotilaspastori Juha Klaavu sekä 
hänen seuraajansa sotilaspastori Camilla Kempas. Kuva: Jaakko Heikkilä 11.5.2008
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POHJOIS- KARJALAN RAUHANTURVAAJAT RY 

Yhdistys on maakuntamme alueella aktiivisesti toimiva 
maanpuolustusjärjestö, jonka jäseniä ovat rauhanturvaa-
mistehtävissä ulkomailla palvelleet miehet ja naiset. Jä-
seniä yhdistyksessämme on alle 300. Jäseneksi voi liittyä 
kaikki entiset ja nykyiset rauhanturvaajat, sotilasarvosta 
riippumatta, maksamalla vuosikokouksen määrittämän 
jäsenmaksun. 

Yhdistyksemme toimintaan kuuluu esimerkiksi: 
– Kuukausittain järjestettävät jäsenillat, retket, 
 tutustumiset, kilpailut, esitelmät, jne. 
– Osallistuminen maanpuolustusjärjestöjen 
 tilaisuuksiin. 
– Yhteistoiminta Suomen Rauhanturvaajaliiton 
 kanssa. 
Jäseneksi liittyessä saa  yhdistyksen oman toiminnan 
lisäksi  Sinibaretti- lehden, joka ilmestyy kuusi kertaa 
vuodessa.

HALLITUS 2008
Puheenjohtaja: Esko Harjunen 010 425 8512, 
    050 584 4030 
Hallitus:
Juha Pakarinen  Eero Turunen  Eero Turunen, Timo 
Juola, Pasi Nenonen, Aki Heikkilä

Veteraanityö ja koulutus ensi vuoden teemat
Liiton ensi vuoden tärkein teema on veteraanityö ja kou-
lutus. ”Päivystävä puhelimen” toimintaa tullaan myös 
laajentamaan

Polvijärveläinen Jari Mustonen on yksi mo-
nista pohjoiskarjalaisista reserviläisistä, jolla 
on takanaan myös kokemusta kansainvälisistä 
kriisinhallintatehtävistä. Mustosen rauhantur-
vaajaura alkoi vuonna 2001 NATO-johtoisessa 
SFOR-operaatiossa Bosnia-Hertsegovinassa, 
jossa hän palveli vuoden verran CIMIC-up-
seerina (CIMIC = Civil-Military Cooperation, 
siviili-sotilasyhteistyö). Toinen reissu vuonna 
2004 suuntautui Afganistaniin, jossa Mustonen 
toimi aluksi CIMIC-upseerina, ja loppuosan 
missiosta esikuntaupseerina NATO-johtoisen 
ISAF-operaation esikunnassa Kabulissa. CI-
MIC –upseerin tehtäväkenttä piti sisällään esi-
merkiksi yhteydenpitoa paikalliseen väestöön 
ja viranomaisiin sekä kansainvälisiin organi-
saatioihin, mikä tarkoitti runsasta liikkumista 
leirin ulkopuolella ja teki tehtävistä vaihtelevia 
ja mielekkäitä. 

Kolmas ja toistaiseksi viimeinen rauhan-
turvapalvelus vuosina 2005-2006 kului EU:n 
lipun alla, EUFOR-operaatiossa Bosnia-Hert-
segovinassa. Tehtävänä oli tällä kertaa toimia 
yhteysupseerina ns. LOT-ryhmassa (Liaison 
and Observation Team, yhteysupseeriryhmä), 
jotka asuvat sotilastarkkailijoiden tapaan leirin 
ulkopuolella, ja pitävät yhteyttä paikallisiin 
viranomaisiin ja seuraavat paikallisen yhteis-
kunnan kehitystä. Yhteysupseerin tehtävässä 
toimintavapaus oli suuri ja liikkuminen toimi-
alueella kohtalaisen vapaata. Toisaalta olojen 
ainakin näennäisen normalisoitumisen myötä 
tehtävät muuttuivat hieman rutiininomaiseksi, 
ja operaation tuleva alasajo alkoi jo näkyä. 
Joka tapauksessa päällimmäiseksi reissusta jäi 
jälleen kerran positiivinen mielikuva. 

Mustosen kohdalla rauhanturvatehtävistä 
saadut kokemukset yhdistyvät siviilitoimeen 
varsin saumattomasti, silla hän työskentelee 
tutkijana Kuopiossa toimivassa Kriisinhallin-
takeskuksessa, vastuualueenaan sotilaallisen 
kriisinhallinnan ja siviilikriisinhallinnan 
yhteistoiminnan tutkimus. Tutkimus keskittyy 
lähinnä kenttäoperaatioista saatuihin kokemuk-

Suomen Rauhan-
turvaajaliitto juhli 

Suomen Rauhanturvaajaliitto 
juhli 40-vuotista taivaltaan 
Tampereella 15.3. Tilaisuus 
alkoi kello 12.00 lipunnostolla. 
Päiväjuhlan juhlapuhujana toimi 
liiton kunniajäsen eversti evp 
Vesa Yrjölä. 
Puolustusministeriön terveh-
dyksen juhlassa lausui kans-
liapäällikkö Kari Rimpi ja 
puolustusvoimien tervehdyksen 
toi Pääesikunnan päällikkö ken-
raaliluutnantti Ari Puheloinen. 

Tilaisuudessa jaettiin myös kol-
me Rauhanturvaajaristiä. Liiton 
korkean huomionosoituksen 
saivat ev. Mauri Koskela, Tau-
no Laakso ja Kimmo Wirén. 
Puolustusministerin myöntämät 
ristit jakoi kansliapäällikkö Kari 
Rimpi. Päiväjuhlan musiikista 
vastasi liiton oma Faitterit-soit-
tokunta.
Juhlia jatkettiin illalla iltajuhlan 
merkeissä. Juhlapuhujana oli 
Porin Prikaatin komentaja prik.
ken Markku Nikkilä. Illan 
musiikista vastasi Panssarisoit-
tokunta.

Rauhanturvaajasta 
rauhanrakentajaksi

siin sotilaiden ja siviilitoimijoiden yhteistyös-
tä kriisien hallinnassa ja niiden jälkeisessä 
jälleenrakennustyössä. Vaihtelua tutkimus-
työlle ovat tuoneet Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestön (ETYJ) vaalitarkkailuope-
raatiot Bosnia-Hertsegovinan yleisvaaleissa 
vuonna 2006 ja Kirgisian parlamenttivaaleissa 
vuonna 2007, joissa Jari on toiminut lyhytai-
kaisena vaalitarkkailijana. 

Tällä hetkellä Mustonen on virkavapaalla 
Kriisinhallintakeskuksesta, ja työskentelee 
YK:n pääsihteeristössä sijaitsevassa Rauhan-
rakentamistukitoimistossa (UN Peacebuilding 
Support Office, PBSO) New Yorkissa. Rau-
hanrakentamistukitoimisto nimensä mukaises-
ti tukee ja avustaa YK:n jäsenmaita edustavaa 
Rauhanrakentamiskomissiota, joka puolestaan 
pyrkii vahvistamaan konflikteista toipuvia 
maita, tarkoituksena ei-sotilaallisin keinoin 
estää niiden ajautuminen takaisin konfliktei-
hin. 

Jari Mustosen osalta rauhanturvaaminen on 
siis tällä erää vaihtunut rauhanrakentamiseksi, 
ja maastopuku puvuntakkiin. Joka tapauksessa 
rauhanturvatehtävät kiinnostaisivat edelleen, 
varsinkin kun se varsinainen YK-missio on 
vielä kokematta. 

Arto Juntunen

Holma jatkaa 
puheenjohtajana 
 
Suomen Rauhanturvaaja-
liitto piti syysliittokokouk-
sensa  Levillä. 
Liittokokous valitsi 
yksimielisesti  nykyisen 
puheenjohtajan vantaalai-
sen kenr.maj. evp Heikki 
Holman jatkamaan liiton 
puheenjohtajana. Varapu-
heenjohtajan pestistä sen 
sijaan käytiin vaali, jonka 
voitti Hannele Toivonen 
Kankaanpäästä. Toivosesta 
tulee liiton ensimmäinen 
naisvarapuheenjohtaja. 

Sivun lähdeaineisto:
Pohjois-Karjalan Rauhanturvaajat ry:n 
kotisivut, 
Rauhanturvaajaliiton kotisivut

KUVIA YHDISTYKSEN RETKELTÄ KARJALAAN

Kollaa, seppeleen lasku kenttähautausmaalla, punaisentalon-
mäellä.

Säämäjärven rantaa Jessoilassa.

Historia 
kansiin
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:
n jäsenlehti Sinibaretti on päät-
tänyt tehdä liiton 40-vuotisesta 
taipaleesta historiikin. Se on 
kiinnostavuutensa ohella myös 
tärkeä. Vielä tähän mennessä 
liiton vaiheita ei ole koottu 
yksiin kansiin vaan kaikki tieto 
menneestä on liiton arkistos-

sa. Henkilöt liiton johdossa 
ja toiminnan pyörittämisessä 
ovat luonnollisesti muutamaan 
kertaan jo ehtineet vaihtua ja 
tarpeellinen tieto historiastamme 
on haalistunut.
Historiikin tekoon on valjastettu 
Sinibaretin päätoimittaja Han-
nu Levänen. Päätoimittaja on 
tehtävään hyvä valinta. Hänellä 
on aineistonaan arkiston lisäksi 
myös pitkä henkilökohtainen ura 
Rauhanturvaajaliitossa.

Kriisinhallinta-
palkkoihin reilu 
korotus 

Puolustusministeri Jyri Häkä-
mies (kok.) on allekirjoittanut 
kriisinhallintatehtävien palk-
koja ja päivärahoja korottavan 
päätöksen. Afganistanissa tai 
Tšadissa palvelevan reservi-
läisen kriisinhallintapäiväraha 
nousee 76,95 euroon ja lisäksi 
kriisinhallintahenkilöstön kou-
lutusajan etuudet paranevat 
merkittävästi. 
   Reserviupseeriliitto on erittäin 

tyytyväinen puolustusministerin 
nopeaan reagointiin hankalassa 
rekrytointitilanteessa. Nyt so-
vitut ylimääräiset korotukset 
parantavat merkittävästi puo-
lustushallinnon mahdollisuuksia 
rekrytoida reserviläisiä kriisin-
hallintatehtäviin.
  Kriisinhallintapäivärahoja 
Afganistanissa ja Tšadissa ko-
rotetaan 20 euroa/päivä 1.1.2009 
lukien. Uusi päiväraha on 76,95 
euroa. 
   Koulutuksessa olevien reser-
viläisten työansion menetyksen 
korvaus nousee reserviläisten 
kertausharjoitusten kanssa sa-
maan tasoon 1.11.2008 alkaen.
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41. toimintavuosi käyntiin 
juhlien ja uusiin haasteisiin 
vastaamalla 

Ensimmäiset suomalaiset 
rauhanturvaajat kotiutuivat 
Lähi-idästä 1957. Mielessä 
lienee jo tuolloin ollut ajatus 
yhteyksien pidosta myöhem-
minkin. Varmasti joissain 
kokoonpanoissa tavattiinkin. 
Muutama vuosi oli kuitenkin 
hiljaista. Tilanne muuttui 1960-
luvulla Kyproksen operaation 
käynnistymisen jälkeen. Suo-
mesta tuli rauhanturvaamisen 
suurvalta monellakin mittarilla 
mitattuna. 

Ajatus rauhanturvaajien 
oman liiton perustamisesta 
käynnistyi, kun pieni joukko 
rauhanturvatehtävissä pal-
velleita miehiä kokoontui 
Hotelli Helsingissä 27.4.1967 
keskustelemaan oman liiton 
tarpeesta. Liiton perusta-
vaan kokoukseen vajaa vuosi 
myöhemmin osallistui yli 
sata sinibarettia. Päätettiin 
perustaa valtakunnallinen 
järjestö, jonka nimeksi tulisi 
Suomen YK-Veteraaniliitto-
Sinibaretit. Alku näyttää olleen 

LIITON  HISTORIAA
Suomen Rauhanturvaajaliitto täytti 40 vuotta. Näihin vuo-
siin mahtuu paljon työtä  ja  aherrusta. Lyhyt historian 
tiivistys osoittaa, että liittomme voi nyt paremmin kuin kos-
kaan aikaisemmin. 
   
158 barettiveljeä loi YK-Veteraaniliiton 
Peräti 158 barettiveljeä saapui innokkaana perustamaan uutta YK-
miesten liittoa Santahaminan aliupseerikerholle. YK-Veteraaniliiton 
hallitus aloitti työnsä everstiluutnantti (evp) Otto Nuutilaisen 
johdolla erittäin tarmokkaasti ja loi liitolle perustan. 
  Eivät toki helsinkiläiset yksin olleet asialla, vaikka saivatkin 
liiton aikaan. Valmiutta yhdistystoimintaan ilmeni joka puolella 
maata. Juuri yhdistyksiä liitto tarvitsi. Niitä saatiinkin mukaan 
syksyn aikana seitsemän eli juuri perustetut Lapin, Kymenlaakson, 
Pohjois-Savon, Pirkanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-
Karjalan SB:t. Sitten Rautakoura ja Salonen tarttuivat uudelleen 
alkuperäiseen aikeeseensa ja perustivat Helsingin Sinibaretit heti 
vuoden 1969 alussa ja samalla liiton kahdeksannen yhdistyksen. 

Nimen vaihto poisti esteitä 
Liiton vuosikokous 4.4.1971 poisti viimeisetkin esteet toiminnan 
kehittämiseltä. Suomen YK-Veteraaniliitto – Sinibaretit -nimi 
päätettiin muuttaa Suomen Sinibarettiliitoksi. Oikeusministeriö 
hyväksyi liiton yhdistysrekisteriin 22.2.1972.

Toiminta tasoittuu – 1980- ja 1990-luku
Aulis Laine luopui tuloksellisesta puheenjohtajuudestaan 
1985 syksyllä ja hänen seuraajakseen valittiin Kuusankosken 
syysliittokokouksessa helsinkiläinen eversti Pentti Laamanen, joka 
tuolloin vielä palveli Länsi-Uudenmaan sotilaspiirin päällikkönä. 
Laamanen piti ensipuheenvuorossaan tärkeänä liiton talouden 
saattamista kestävälle pohjalle ja jäsenmäärän kasvattamisen. Myös 
uusia ja tasokkaampia toimintamuotoja haettiin. 

Talous kuntoon 
Liiton talous oli perustunut jäsenmaksuihin ja opetusministeriön 
tukeen. Puolustusministeriö oli tukenut liittoa erillisellä vuotuisella 
avustuksella, joka  kuitenkin päättyi kokonaisuudistukseen, 
jossa  vapaaehtoisen maanpuolustuksen tuki kanavoitiin 
Maanpuolustuskoulutus ry:n kautta. 
Rauhanturvaajien ja heidän läheistensä henkistä tukea palveluksen 
aikana ja sen jälkeen kehittämään syntyi ’Kotona ja kaukana’ 
-projekti, jonka kätilöinä toimivat Monica Röberg Turusta 
ja Virpi Perälä (ent. Aholainen) Seinäjoelta. Projekti jaksaa 
edelleen hyvin ja on saanut erillistä tukea  puolustusministeriöltä 
ja puolustusvoimilta.

Oma lippu ja ansioristi 
Suomen Sinibarettiliitto ry sai oman lipun 13.10.1984 Helsingissä. 
Lipun on suunnitellut Björn Ole Heinonen. Ensimmäisen naulan 
löi kenraaliluutnantti Ensio Siilasvuo, joka myös vihki lipun 
käyttöön. 
   Vuonna 1996 otettiin käyttöön Suomen Sinibarettiliitto ry:
n ansioristi. Sen ensimmäinen kappale luovutettiin Tasavallan 
presidentti Martti Ahtisaarelle. Myöhemmin  rististä on muokattu 
myös alempi luokka ja ristin nimi on muutettu Rauhanturvaajaristiksi 
ja 2. luokan Rauhanturvaajaristiksi. Merkin on suunnitellut Juhan-
Ville Kaarnakari. 

Sinibaretti-lehti 
Jäsenlehden syntysanat esitti Lohjan Tarmo Suomalainen v. 
1978. Liittokokous antoi  1979 siunauksensa koenumeroiden 
tekemiseen.  Päätoimittaja Raimo Leivo toimittikin samana vuonna 
kaksi numeroa ja 1980 kaksi ensimmäistä numeroa. Uudeksi 
päätoimittajaksi ryhtyi raumalainen Kyösti Kuikka. Hän jatkoi 
päätoimittajana aina vuoteen 1987 saakka. 
   Lehti oli jo tuolloin nykyisen kokoinen ja ilmestyi neljä kertaa 
vuodessa. Sisällöltään lehti oli kolmijakoinen: Liiton asiat, 
yhdistysten asiat ja muistelot täyttivät sivut. Sama linjajako on 
edelleen käytössä, mutta hieman ammattimaisempana. 

Tänään 
Suomen Sinibarettiliitto ry muutti nimensä Tampereen 
kevätkokouksessa 2005 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:
ksi. Suurin osa yhdistyksistä on myös muuttanut nimensä 
rauhanturvaajayhdistykseksi. 
   Maailman Veteraanijärjestö hyväksyi Suomen Rauhanturvaajaliitto 
ry:n jäsenekseen 2007.  Vuonna 2009 liitto edustaa Maailman 
Veteraanijärjestössä yksin suomalaisia kaikkien omien varsinaisten 
sotaveteraanijärjestöjen yksimielisesti tukemana. 
 

Hannu Levänen
Vesa Yrjölä

Liitto on epäpoliittinen eikä se ole ammattijärjestö. 
Liitto operoi rauhanturvaajien äänitorvena 
viranomaisiin, virallisiin sekä epävirallisiin 
sidosryhmiin, mm. vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen saralla. Liiton jäseniksi voivat liittyä 
kaikki YK:n, Naton, EU:n ja ETYJin tehtävissä 
rauhanturvasotilaina tai poliiseina toimineet tai 
toimivat suomalaiset miehet ja naiset.

SUOMEN RAUHANTURVAAJAT 40 VUOTTA
hankalaa. Sitä kuvaa hyvin mm. 
se, että liitto rekisteröitiin vasta 
1972 Suomen Sinibarettiliitto 
-nimisenä. 

   Eteenpäin kuitenkin mentiin 
jäsenmäärän kasvaessa tasaises-
ti. Liiton täyttäessä 30 vuotta 
jäsenmäärä ylitti 5000 rajan. 
Tänään jäseniä on noin 6300. 
He edustavat kaikkia aselajeja 
ja sotilasarvoja amiraalista 
jääkäriin. Liitto on itsenäinen 
maanpuolustusjärjestö, mutta 
myös veteraanijärjestö, joka 
muodostuu 29 itsenäisestä 
yhdistyksestä. Olemme luon-
nollisesti Maanpuolustuskou-
lutuksen jäsen. Viime syksynä 
liitto hyväksyttiin Maailman 
Veteraanijärjestön jäseneksi. 
Maamme sotaveteraanijärjestöt 
ovat esittäneet, että rauhantur-
vaajat ottaisivat vaalittavakseen 
suomalaisten sotaveteraanien 
perinnön jatkamisen tuossa 
maailmanjärjestössä. Tämä 
on liitollemme mieluisa kun-
niatehtävä. 

Päättynyt vuosi oli liitolle hyvä 
toimintavuosi myös taloudelli-
sesti tarkasteltuna. Vuoden 2006 
tappiollisesta tilanteesta selvit-
tiin kuiville, eikä edes rimaa 

hipoen. Kiitos säästäväisen 
toiminnan. Olemme aloittaneet 
41. toimintavuotamme, jota 
vietetään monin eri tavoin työn 
merkeissä. Tärkein tehtävä on 
jo vuosia ollut veteraanituki, 
joka sisältää liiton omille 
jäsenille ja sotaveteraaneille 
annettavan tuen. Vaikka emme 
ole varsinaisesti edunvalvon-
tajärjestö, seuraamme tiiviisti 
kehitystä kriisinhallintaky-
symysten osalta ja olemme 
lupautuneet tukemaan muita 
maanpuolustusjärjestöjä esi-
merkiksi lisäinformaation an-
tamisessa silloin, kun on kysy-
mys palvelussuhteen ehdoista 
koulutusvaiheessa tai palveluk-
sessa oltaessa. Näissä asioissa 
yksin olemme kuitenkin melko 
voimattomia. Tarvitaan myös 
viranomaistukea. Suhteemme 
yhteistyökumppaneihin puo-
lustusvoimissa sen uudessakin 
johtamisjärjestelmässä ovatkin 
kunnossa. 

Toivotan kaikille SRTL:n 
jäsenyhdistyksille menestystä 
juhlavuoden haasteiden toteut-
tamisessa. 

Puheenjohtaja 
Heikki Holma 

 

Suomalaisilla 
edessä täysin uusi 
rauhanturvahaaste

Aiemmin Libanonissa ja Koso-
vossa rauhanturvaajana olleen 
ja vuodet 1998–2000 Pariisissa 
Suomen sotilasasiamiehen 
avustajana toimineen 
Timo Kirvesojan mukaan 
suomalaisilla on olosuhteiden 
puolesta nyt kaikkien aikojen 
haastavin operaatio. 

– Sotilaallinen uhka on pieni, 
mutta ilmastossa eli kuumuu-
dessa on sitäkin suurempi 
haaste, jonka jälkeen tulevatkin 
sitten taudit. Meillä on kuitenkin 
ajanmukainen rokotusohjelma 
ja hygieniastakin on tarkoitus 
huolehtia viimeisen päälle. Jos 
ei syödä paikallisia ruokia, eikä 
uida paikallisissa järvissä, niin 
ongelmia ei pitäisi tulla, nor-
maalisti Merivoimien esikunnan 
tiedotusosastolla työskentelevä 
Kirvesoja tiivistää. 

– Jokaisen taistelijan on juota-
va niissä oloissa 15 litraa vettä 
päivässä, komentaja muistuttaa. 
Paikallisen ruoan syöminen on 
kokonaan kielletty ja joukoille 
tullaan lennättämään elintarvik-
keet Euroopasta. Hyönteisten 
levittämiä tauteja kartetaan 
moskiittoverkoin, sumuttein ja 
käyttäytymismääräyksin. 

– Tshadin erikoisolosuhteisiin 
on varauduttu reilun miljoonan 
euron varustehankinnoilla. 
Mukana on paljon sellaista 
materiaalia, mitä suomalaiset 
rauhanturvaajat eivät ole ennen 
maailmalla käyttäneet, Porin 
Prikaatin komentaja, prikaa-
tikenraali Markku Nikkilä 
selvittää. 

Nikkilän mukaan Suomesta lä-
hetetään Afrikkaan ajoneuvojen 
lisäksi kaikkiaan 32 merikontil-
lista tavaraa. 

– Suurin osa varusteista on 
kerätty puolustusvoimien va-
rastoista, hän sanoo. 

Afrikassa täytyy varautua niin 
heikkoihin tieolosuhteisiin kuin 

rajusti muuttuvaan ilmastoon-
kin. Kuumuus kohoaa pahim-
millaan 50 asteeseen ja välillä 
lämpömittari voi näyttää jopa 
pakkaslukemia. Sadekautena 
vettä tulee niin paljon, että suo-
malaisten kohteena oleva Goz 
Beida voi muistuttaa saarta. 

Asko Tanhuanpää

Tshadista palanneet
kotiutuivat Säkylässä

Torstaina 31.7. kotiutui 38 
Tshadissa (SKJT) palvellutta 
rauhanturvaajaa Porin Prikaatis-
sa, Säkylässä. Kotiutustilaisuus 
oli tässä muodossaan laajin ja 
perusteellisin mitä on Suomessa 
kotiutuville rauhanturvaajille 
koskaan järjestetty. Neljän päi-
vän aikana rauhanturvaajilta mi-
tattiin niin fyysisiä ominaisuuk-
sia kuin henkisiä valmiuksia. 
Tshad-operaatio oli ennakkoon 
rankattu kovimpaan vaativuus-
luokkaan, mihin suomalaiset 
ovat osallistuneet.

NATO -suurlähettiläs 
tapasi suomalaisia 
rauhanturvaajia

17.09.2008 19:15 | Kosovo 
Suomen Belgian suurlähettiläs 
Aapo Pölhö tutustui suoma-
laiseen kriisinhallintajoukkoon 
(SKJK) vierailullaan Kosovoon 
15. - 17.9.2008. Hän toimii 
suurlähettiläänä ja Suomen 
edustuston päällikkönä myös 
Pohjois-Atlantin puolustuslii-
tossa (NATO). Suurlähettiläs 
Pölhöllä onkin selkeä näkemys 
Suomen osallistumisen mer-
kityksestä kriisinhallintaope-
raatioihin. ”Suomen panosta 

arvostetaan maailmalla erittäin 
paljon. Suomella on perinteikäs 
ja maineikas historia rauhan-
turvaamisessa. Meitä pidetään 
luotettavina ja tehtävämme tin-
kimättömästi hoitavina sotilaina. 
Kun aloitamme operaation, 
emme lopeta kesken.”  
   Suurlähettiläs Pölhön matkan 
pääpaino oli Suomen ulkomi-
nisteriön Kosovon edustuston 
järjestämissä tapaamisissa. Hän 
ehti myös perehtyä SKJK:n yk-
siköiden toimintaan suomalais-
ten pääleirissä Camp Villessä. 
”Suomalaisten rauhanturvaajien 
työ Kosovossa on tuottanut 
tuloksia. Olette ammattitaitoi-
nen, motivoitunut ja innostunut 

Vierailun isäntä, SKJK:n ko-
mentaja everstiluutnantti Jukka 
Parvinen kertoi suurlähettiläälle 
Kosovon turvallisuustilanteen 
olevan tällä hetkellä rauhallinen.

joukko”, suurlähettiläs totesi.  

Teksti ja kuva: 
Jaakko Heikkilä 
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”All stations, this is UNIFIL Ops. Stand by for a message from 
Force Commander in ten minutes. Out.”

Tällainen radioviesti yllätti minut eräänä syyspäivänä kaksikym-
mentä vuotta sitten. Olin tilannepäivystäjänä Etelä-Libanonissa 
Yhdistyneiden Kansakuntien suomalaisen rauhanturvapataljoonan 
esikunnassa. Viestiliikennettä oli aina melko lailla, mutta tällaista 
ennakkovaroitusta en ollut ennen kuullutkaan. Mitähän merkillistä 
operaation komentajalla, ruotsalaisella kenraaliluutnantti Lars-
Eric Wahlgrenilla oli mielessään?

Muistiinpanovälineet olivat tilannepäivystäjällä tietenkin alati 
käsillä, mutta otin ne vielä parempaan valmiusasentoon. Kymme-
nen minuuttia kului: ”All stations, this is UNIFIL Ops...”

Komentajan viesti oli ilmoitus siitä, että YK:n rauhanturvajoukot 
olivat juuri saaneet Nobelin rauhanpalkinnon. ”Well done and 
congratulations. Wahlgren.”

Sanoman välittäneeseen kansainväliseen operaatiokeskukseen 
Naqouran kylään Välimeren rannalle sain sittemmin siirron, kun 
tuli aika edellisen suomalaisedustajan sieltä kotiutua ja tarvittiin 
uusi mies.

Naqouran viestiväkemme tuli Irlannista, sillä monikansallisessa 
toiminnassa oli toki hyvä, kun radioyhteyden toisessa päässä oli 
syntyperäinen englannin kielen puhuja. Suomalaisen reserviupsee-
rin piti oppia hyvin nopeasti ymmärtämään, että brittiläistyyppi-
sessä ammattiarmeijassa luokkaerot ovat suomalaisia suuremmat. 
Minun oppimiskokemukseni taisi olla heti ensimmäisenä omana 
päivystysyönäni.

Jossain vaiheessa keskellä yötä mietiskelin ääneen, mahtaisiko 
tähän aikaan olla kahvia saatavissa mistään. Suomalainen viestire-
serviläinen olisi kai vastannut, että onhan tuolla toimiston puolella 
keitin ja keitäpä mullekin samalla. Irlantilainen viestimies, minua 
selvästi vanhempi kaveri hyppäsi pystyyn, vetäisi nopean asennon 
ja säntäsi matkaan: ”Yes, Sir. Immediately, Sir.” Jaha, eri systeemit, 
eri tavat – ja tästedes pitääkin ruveta varovaisemmaksi...

Etelä-Libanonissa ammuttiin tuolloin 1980-luvun lopulla 
kovilla, ja tilanne oli verrattavissa Suomen jatkosodan asemaso-
tavaiheeseen, kuten pataljoonamme komentaja aikanaan saapu-
miserämme kotiutuessa puhuttelussaan sanoi.

Miehittäjävallalla ja sen apujoukoilla olikin linnoitettuja tuki-
kohtia kuin konsanaan aikoinaan suomalaisilla Vienan korvessa 
kenttävartioita. Yhden osapuolen tienvarsipommeihin toinen 
vastasi panssarivaunu- ja tykistötulella, ja monenlaista muutakin 
tapahtui. Rauhanturvaajat tekivät mitä voivat. Ainut taho, jolla 
ei ollut voimaa ja valtaa sanoa asioihin yhtään mitään, oli maan 
oma hallitus.

Sodan äänet
puhelimesta

Toinen toteutunut rauhanturvakomennukseni suuntautui entiseen 
Jugoslaviaan. Välissä oli kyllä ehtinyt olla kaksikin määräystä 
sotilastarkkailijaksi, ensin Länsi-Saharaan ja sitten Lähi-itään, 
mutta tilanteet muuttuivat ja käskyt myös. Viimeksi oli sitten 
puolustusministeriön silloisen YK-toimiston päällikkö sanonut 
minulle: ”Menet UNPROFOR-operaatioon yhdysupseeriksi Bel-
gradiin, ja se on sitten kuuden kuukauden keikka eikä päivääkään 
yli. Onko selvä?” Juu, selvä on, herra eversti... ja niinhän sitten 
ehdin olla Belgradissa yhden yön ennen uusia tehtäviä, mutta 
reissu kokonaisuudessaan venyi 21 kuukaudeksi.

Puhelimesta kuului, siis. Soitin kerran UNPROFOR:in yh-
dysupseerin tehtävässäni Slovenian tasavallasta esikuntaamme, 
joka siinä vaiheessa vielä sijaitsi Sarajevossa. Puhelimeen vastasi 
muistaakseni nigerialainen everstiluutnantti, jolta kysyin että Sir, 
mitäpä teille sinne kuuluu. ”Odota.”

Seurasi rätinää ja pauketta. Hetken kuluttua palasi ääneen evers-
tiluutnantti: ”Pidin luuria hetken ikkunan ulkopuolella. Kuulitko?” 
Oli kevät 1992. Bosnia ja Hertsegovinan sota oli alkanut.

Oma tehtäväni Slovenian-yhdysupseerina kesti 15 kuukautta. 
Aluksi minulla oli yksi norjalainen kuljetusjohtoupseeri apunani, 
myöhemmin olin ainoa YK-sotilas koko maassa.

Juuri itsenäistynyt Slovenia oli luonnollisesti hyvin tarkka 
suvereenisuudestaan eikä hyväksynyt minkäänlaista vierasta 
sotilaallista läsnäoloa alueellaan. Hyvässä hengessä asiat voidaan 
toki kuitenkin ratkaista. Sovittiin, että kuljetusjohtomieheni 
ja minä emme olleet sijoitettuina Sloveniaan, vaan ainoastaan 
läpikulkumatkalla. Sopimukseen kuului lisäksi se, ettei tämän 
nimenomaisen läpikulun kestosta ollut tarpeellista lähemmin 
keskustella.

Luottamus
ratkaisevaa

Yhteistyötahto ja luottamus – luottamus sekä organisaatioiden 
että henkilöiden tasolla – ovat ratkaisevan tärkeitä rauhanturvatyös-
sä. Jonkinlainen erityisoivallus tästä tuli minulle varhain yhtenä 
aamuna Slovenian ja Itävallan rajalla, eräällä Itävallan-puoleisella 

”Valmistautukaa 
vastaanottamaan...”

raja-asemalla. Seisoimme siellä, muuan korkea-arvoinen polii-
siupseeri Slovenian sisäministeriöstä ja minä.

Erään eurooppalaisen maan Kroatiaan matkalla olleen viestipa-
taljoonan henkilökuljetus saapui minuutilleen. Linja-autosaattue 
pysähtyi, ja joka autosta astui reippaasti ulos vartioon sotilaspo-
liisimies pistooli vyöllä.

Slovenialainen vastapuoleni ja minä tuijotimme toisiamme 
syvälle silmiin. Hiljaisuutta kesti pitkään. Kaikkein ehdottomin 
Slovenian suvereniteettia kunnioittanut määräys oli se, että YK-
henkilöstö ja sen kaikki aseet kuljetetaan maan halki erillään. 
Viestipataljoonalla oli kokonainen tavarajuna menossa läpi 
toista kautta.

Vastapuoleni pelasti tilanteen. ”Minulla on teille ehdotus. Se 
on kolmiosainen. Yksi, me päästämme tämän saattueen läpi 
suunnitelman mukaan – saattaahan meidän poliisimme sitä joka 
tapauksessa, ja se on muutamassa tunnissa taas ulkona maasta. 
Kaksi, huomisaamuna kello kahdeksan pidämme virallisen koko-
uksen ulkoministeriössämme Ljubljanassa, ja minä esitän teille 
Slovenian tasavallan hallituksen virallisen vastalauseen tämän 
vakavan sopimusrikkomuksen johdosta. Kolme, tuossa samassa 
kokouksessa huomisaamuna te esitätte virallisen anteeksipyynnön 
Yhdistyneiden Kansakuntien puolesta. Sopiiko?” Sopi.

UNPROFOR-komennus jatkui lopuksi puoleksi vuodeksi 
Sveitsiin, Genevessä sijaitsevaan YK:n Euroopan-päämajaan. 
Toimin siellä YK:n pääsihteerin entisen Jugoslavian erityisedus-
tajan, norjalaisen diplomaatin ja muun muassa Norjan entisen 
ulkoministerin Thorvald Stoltenbergin sotilaallisen neuvon-
antajan apulaisena.

Tuohon aikaan oli entisen Jugoslavian alueella käynnissä las-
kutavasta riippuen useampiakin toinen toisiinsa kietoutuneita 
sotia. Kun esimieheni, australialainen prikaatikenraali, joutui 
välillä kulkemaan työasioissa viikkojakin poissa Genevestä, kävi 
toki jossain vaiheessa mielessä, ettei tämän tason jutuista kyllä 
aikoinaan puhuttu Reserviupseerikoulussa mitään. Ei vain olisi 
auttanut jäädä mokomaa suremaan.

Kolmas rauhanturvaretkeni merkitsi lipunvaihtoa puoleksi 
vuodeksi, kun YK:n UNPROFOR:ia seurasi aikanaan NATO:n 
IFOR. Olin tuolla kertaa yksi Pohjoismais-puolalaisen prikaatin 
esikunnan kolmesta tiedotusupseerista. Prikaatimme kuului Ame-
rikan yhdysvaltain ensimmäisen panssaridivisioonan ympärille 
koottuun monikansalliseen voimaryhmään, jossa oli myös muiden 
muassa venäläisiä ja turkkilaisia.

Nyt oli kyse luottamuksesta maailman ja sen suuren yleisön 
silmissä – ja sanottava on, että nykyaikaisen avoimuus- ja julki-
suuskäsityksen suhteen on joidenkin maiden sotilailla vielä oppi-
mista, aivan vain omankin prikaatimme kansallisuuksia ajatellen. 
Olen sittemmin tullut sellaiseen näkemykseen, että rehellinen 
tiedottaminen on syytä nähdä samantasoisena asiana kuin sodan 
lakeja noudattavat sotatoimet ja huolellinen huoltokin.

Teksti ja kuvat: 
Pasi Karonen

IFOR-operaatiossa Pohjoismais-puolalaisen prikaatin tiedotusupseerit tapasivat säännöllisesti 
paikallisten osapuolten toimittajia eri puolilla Bosnian aselepolinjaa. Tässä kokouksessa oli 
mukana myös prikaatin esikunnan siviili-sotilasyhteistoimintaosaston päällikkö, puolalainen 
everstiluutnantti. Häntä avusti tiedotusupseerien maastopukuinen tulkki.

Näkymä voisi olla vaikka 
toisesta maailmansodasta? 
Se on kuitenkin alkuvuodesta 
1996, entisestä Jugoslaviasta. 
Muuan Sava-joen yli johtanut 
silta oli sodassa tuhoutunut, ja 
yhdysvaltalaispioneerit raken-
sivat ponttonisillan tilalle, että 
monikansalliset NATO-joukot 
saivat kulkuyhteyden Kroati-
asta Bosniaan.

”Smrt” – ”kuolema”. Dobojn 
kaupungin laitamilla Bosnias-
sa joku oli tuonut putkimiinan 
keskelle tietä – ehkä nimen-
omaan rauhanturvajoukkojen 
löydettäväksi. Tämä ei ollut 
ansa; tien pintaan oli huoleh-
tivasti kirjoitettu varoituskin. 
Alun perin sytytin oli miinassa 
kiinni, mutta kuva on otettu 
vasta kun norjalainen mii-
nanraivaaja oli ensin käynyt 
tutkimassa ja purkamassa 
laitteen.
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Itsenäisyyspäivän juhlat on 
jälleen pidetty. Jokainen meis-
tä kokee itsenäisyytemme 
merkityksen omalla tavallaan. 
Vanhimmat veteraanimme 
muistavat vuoden 1939 itsenäi-
syyspäivän.  Ei tiedetty, mihin 
sotatilanne johtaa. Pystytäänkö 
Suomi pitämään itsenäisenä? 
Tämä kysymys pysyi voimassa 
jatkosodan vuodet. Tilanne ei 
ollut vakuuttava vielä sota-
vuosien jälkeenkään. 

Muutamia vuosia sitten ko-
tikuntani itsenäisyyspäivän 
juhlasta siirryin erään kunnan 
terveyskeskukseen tapaamaan 
talvi- ja jatkosodan maanpuo-
lustajaa Heikkiä. Tiedustelin 
häneltä, miten juhlapäivä on 
täällä otettu huomioon. – Ei 
mitenkään, hän vastasi. Olin itse 
ollut hetkeä aikaisemmin juhla-
kahveilla. Kysyinkin häneltä: 
- Tarjottiinko itsenäisyyspäivän 
kahvit sotiemme veteraaneille 
ja muille vuodeosastolaisille? 
– Ei tarjottu, sanoi tämä hyök-
käysvaiheen aikana kranaa-
tinsirpaleita päähänsä saanut 
jäyhä ja hiljainen korpraali. 
Siinä hän makasi poskipäässään 
arpikuoppa – sisällä sirpaleita 
–  muistot jäljellä.    
On todella arvokasta muistaa 
sankarivainajiamme. Meidän 
tulee muistaa myös keskuudes-
samme olevia sotaveteraaneja, 
heidän puolisoitaan ja leskiä.  
Vaikka vajaa puolet tunnuksen 
omaavista veteraaneista saa 
ylimääräistä rintamalisää, kuu-
kausitulot jäävät heiltä silti 1000 
euron paikkeille – muiden sen 
alapuolelle. Erityisesti leskien 
tulotaso on huomattavasti tätä 
pienempi. Pohjois-Karjalassa 
lienee tilanne keskimääräistä 
heikompi.

Sotiemme Veteraanit 2008 ke-
räyksessä muutamien koulujen 
nuoret auttoivat veteraane-
ja kouriintuntuvalla tavalla: 
kaikki päivätyökeräykseen 
ilmoittautuneet seitsemän ylä-

POHJOIS- KARJALAN RAUHANTURVAAJAT RY  JUHLI 15.11.2008
Yhdistys on maakunnan alueella aktiivisesti toimiva maanpuolustusjärjestö, jonka jäseniä ovat rauhanturvaamistehtävissä ulko-
mailla palvelleet miehet ja naiset. Pohjois-Karjalan Rauhanturvaajat ry täytti lauantaina 15.11. 40 vuotta.  Kuvassa osa juhlassa 
palkituista Nobel-mitalin saaneista. Kaikki eivät valitettavasti mahtuneet kuvaan.

Kiteen kerhojen ampumata-
pahtumaan otti osaa vain viisi 
reserviläistä 8.10. Viime vuonna 
luku oli 10. Kiteellä ei ole ollut 
ampumarataa yli kahteen vuo-
teen, joka on tiputtanut koko 
harrastuksen paikkakunnalla. 
Tietoa uudesta radasta ja milloin 
se valmistuisi ei ole. Kerhot ovat 
pitäneet prosenttiammunnat 
yksityisellä radalla, joka on n. 
20 kilometrin päässä keskus-

tasta. Lienee osasyy vähäiseen 
osanottoon.   Nykyinen tilanne 
sattuneesta syystä ei suosi 
ampumaurheilua. Lisäksi Puo-
lustusvoimat ovat rajoittaneet 
reserviläisten mahdollisuuksia 
ampumiseen ja lainlaatija meinaa 
tehdä sen vielä hankalammaksi. 
Mikä mahtaa olla tulevaisuudes-
sa reserviläisten ampumataito 
?                                
Teksti ja kuva: Reijo Kohonen  

koulun ja yhden lukion oppilaat 
keräsivät päivätyöllään kokoon 
noin 15.500 e.  Suuret kiitokset 
ansaitsevat päivätyönsä lahjoit-
taneet nuoret, heidän perheensä, 
työnantajat, koulujen rehtorit 
ja opettajat. Koulut tilittivät  
Sotiemme Veteraanit/Pohjois-
Karjala 155530-108770 tilille 
alueensa omalla viitenumerolla. 
Pohjois-Karjalan Sotiemme 
Veteraanit 2008 keräystulos on 
tätä kirjoittaessa noin 90.000 
euroa.

Naisten Valmiusliitto on lähtenyt 
joulukuun alussa viidessä kun-

nassa keräystoimintaan mukaan. 
Myös Kiteen keräystapahtuma 
on pidetty samoihin aikoihin..

Veteraaniheijastinten myyntiai-
kaa on jäljellä vuoden vaihtee-
seen. Tiedotusvälineissä asia 
on ollut hyvin esillä.  Vuoden 
ajankohta on heijastinmyyntiin 
sopiva. Näitä 12 e maksavia 
heijastimia kannattaisi myydä 
suoraan Pohjois-Karjalan kunta-
organisaatioiden kautta, jolloin 
lopullinen kunnan yhdistysten 
osuus on 10 e ja Veteraanivas-
tuun 2 e.  Myös RU, RES ja NVL 
tervetuloa mukaan

Prosenttiammuntavelvoitteensa suorittivat  vas. Kauko Raekor-
pi, Risto Immonen, Iivari Silvennoinen, Mika Matikainen ja 
kuvan ottaja. Eero Vastapuu seuraa taustalla.

PROSENTTIAMMUNNAT 
ALAMAISSA  

Pohjois-Karjalan maakunnalla 
on oma Veteraanivastuun tilinsä 
155530-110446, jolle myyntitu-
lot talletetaan suoraan kunnan 
omaa viitenumeroa käyttäen.  
Valtakunnallisten myyntiket-
jujen, kuten Prismat, ABC-lii-
kennemyymälät, ABC- Delit ja 
R- Kioskit, heijastinten myynti-
tuloilla tuetaan veteraaneja kes-
kusorganisaation kautta. Mikäli 
piirin keräysvastaava täydentää 
myymälöiden heijastinhyllyä, 
piirin alueelle hyvitetään 5 

e/heijastin.
Kaikki sodan aikana kotona ja 
rintamilla vastuuta kantaneet 
ovat kunniakansalaisiamme. 
On meidän vuoromme auttaa ja 
tukea heitä.   

Raimo Vänskä
                                                       

Turvaa ja tukea veteraaneille

OIKAISU
Edellisen numeron Mainarin 
Melonta -jutun kirjoittaja oli 
Ilpo Paananen, kuvat Inka 
Venho.

LEHTEMME TOIVOTTAA LUKIJOILLEEN

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
2009
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020 798 3838, fax 020 798 3838, konediesel@gmail.com

PUROTIE 2, TOhMAjäRVI
621 197, 621 459

Huolto & korjaus
a. gröHn

Neste, Tohmajärvi
puh. 622 481, 040 5588 238

esim. • katsastuspalvelut • rengastyöt • öljynvaihdot • jarrutestit • ym

ASIANAJOTOIMISTO
TUOVINEN & SAASTAMOINEN

puh. 040 353 4333
Kiteentie 17, 82500 Kitee  fax (013) 226 733
Kauppakatu 2, 82600 Tohmajärvi fax (013) 226 313

* Kaikki lakiasiat, oikeusapu- ja oikeusturva-asiat *
* Kaupanvahvistukset *

Kiteen reserviläiskerhojen ja 
P-K:n MPK:n yhteisjotoksen 
aluksi 6.9 kokoonnuttiin Värt-
silän rajavartioasemalle, jossa 
alueupseeri, kapteeni Timo 
Päivinen tarjosi aamukahvit ja 
kertoili TohmRajaK:n tehtävistä 
ja nykytilanteesta.
Sitten oli kuljetus Sääperiin, 
josta aloitettiin patikointi kapt 
Päivisen johdolla rajaa seu-
raten. 
Matkalla tutustuttiin mv Matti 
Sairasen asekokoelmaan joka 
oli yllättävän laaja ja moni-
puolinen sekä saatiin nauttia 
isäntäväen vieraanvaraisuudesta 
monipuolisen kahvipöydän 
muodossa.
   Matka jatkui rajanvartta pitkin 
Niiralan rajanylityspaikalle, jos-
sa ylitettiin tie ja käveltiin
Värtsilän rajavartioasemalle 
saunomaan. Jotokseen otti osaa 

Agrologi, kapteeni Seppo Kin-
nunen vietti 50-vuotispäiviään 
20.9 runsaan vierasjoukon 
keskellä kotitalossaan Kiteen 
Puhoksessa. Pihalla oli ra-
vintolateltat ja oleskeluteltat, 
loimulohta suoraan nuotiolta 
lautaselle ym. Vieraita viihdytti 
myös Jaakko Tepon manttelin-
perijäksi tituleerattu trubatuuri 
Matti Muhonen ja kansalla oli 
hauskaa.
Sepolla on pitkä sarka maan-
puolustustyössä: Kiteen Re-
serviupseereissa , käynyt läpi 
RU-piirin puheenjohtajarumban 
ja liittotason tehtävät, toimii 
MPK:n Keski-Karjalan osaston 
päällikkönä.

Merkkipäivänä RU-piiri muisti 
Seppoa RU -piirin viirillä ja 
vaihtoi piirin Kultaisen Mitalin 
kannettavaan malliin RU-piirin 
puheenjohtaja, kapt Arto Jun-
tusen tuomana. 
Kiteen reserviläisjärjestöjen 
lähetystö luovutti Sepolle Kiteen 

Tuula ja Seppo Kinnunen viireineen.

Kiteen lukion entinen rehtori, 
teol.tri, ylil Heikki Pirinen vietti 
Kiteen Kansanopistolla merk-
kipäiviään 11.10. Lukuisten 
järjestöjen onnittelujen joukossa 
myös Kiteen Reserviupseerit 
ja Kiteen Reserviläiset veivät 
onnittelunsa sankarille. 
Res.upseerien puheenjohtaja 
Raimo Liukku ja Reservi-
läisten puheenjohtaja Mika 
Matikainen ojensivat Heikille 
RU-kerhon puisen Kitee-lau-
tasen ja ”Rajakenraali Raappa-
na”-kirjan.
Vuosien varrella Heikki on osal-
listunut reserviläistoimintaan 
jäsenenä sikäli kuin vastuun-
alaiset työt ja luottamustehtävät 
ovat antaneet myötä. Toiminta 
on vilkastunut huomattavasti 
eläkeläisvuosina erikoisesti hen-
gellisen toimikunnan jäsenenä.
                      
Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen

RAJAVARTIOSTON 
VIERAANA 
RAJAJOTOKSELLA

4 naista ja 8 miestä sään suosi-
essa matkalaisia.

Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen

Jotostelijat Niiralassa.

SEPPO KINNUNEN 
JUHLI 
MERKKIPÄIVIÄÄN

RU-viirin.
Oli ilo olla mukana tosi hyvin 
järjestetyissä isoissa juhlissa, 

joita harva enää nykyisin pitää.
Teksti ja kuva: 

Reijo Kohonen

HEIKKI PIRINEN 
70 VUOTTA

Henkilöt vasemmalta: Raimo Liukku, Mika Matikainen 
sekä Salme ja Heikki Pirinen.
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Pohjois-Karjalan Reserviläispiirien 
golf-mestaruudet ratkottiin Pielis-Gol-
fin kentällä Nurmeksessa sunnuntaina 
21.9.2008. 
Kisajärjestelyistä vastasi Nurmeksen 
Reserviupseerit ry. Aurinkoisessa sääs-
sä pelatun kisan osanottajamäärä jäi 
vähäiseksi. Mestaruudet ratkaistiin 
kahdessa sarjassa. 

Reserviläispiirien  ilma-asekilpailut 
Kontiolahdessa 31.1.2009
Kilpailut pidetään Kontiolahden sisäampumaradalla 
klo.10.00 alkaen.
Kilpailussa ammutaan kaksi erää, alkaen 40 ls:n suorituksella 
klo.10.00 ja jatketaan klo 12.00 60 ls:n suorituksella.
Kilpailunjohtaja: Pekka Ratilainen
Kilpailunjärjestäjä: Kontiolahden reserviläiset ry.
Kilpailusarjat: pistooli / kivääri  D, D50, H50, H60, H70
Harrastajasarja: kivääri 20 ls:n sarja vapaa-ajan varusteis-
sa. Mahdollisuus vuokrata järjestäjältä kilpailukykyinen 
kivääri luoteineen. Maksimi osanottajamäärä 16, ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Kiikaritähtäimen käyttö aseessa 
kielletty.

Osanottomaksut:  60 ls:n sarjat 10 € , 40 ls:n sarjat 8 €  ja 
20 ls:n harrastajasarja 8 €, jossa 2 € asevuokra ja luodit.
Ilmoittautumiset 15.1.2009 mennessä puhelimella tai säh-
köpostilla Pekka Ratilaiselle: Puhelin: 0500-882948
S-posti: riittajapekka@webinfo.fi

Kontiolahden reserviläiset toivottavat kilpailijat 
tervetulleiksi Kontiolahdelle.

Teppo Fredriksson golfasi kultaa P-K:n 
reserviläispiirien mestaruuskilpailussa

Sarjojensa mestarit Outokummun reserviläiskerhojen v. 2003 lahjoittamat kiertopalkinnot 
hyppysissään.

Reserviläiset harjoittelevat 
käsiaseilla

A sarja, 0-17,9, lyöntipeli/Hcp 
1. Fredriksson Teppo, KarG 73
2. Törhönen Jarmo      PG          78
3. Karppanen Heikki   OGS 79
4. Eteläpää Antti         KarG 81
5. Laasonen Aimo       OGS 85
B sarja, 18-36, pistebogey/Hcp
1. Lanki Antti               PG 28
2. Ikonen Visa              PG 27
3. Kastikainen Juha      OGS 27
4. Myllyoja Seppo        KarG 27

Kauhajoen ja Jokelan traagiset 
tapahtumat ovat pysäyttäneet 
suomalaiset. Meidän kaikkien 
on nyt syytä katsoa peiliin ja 
pohtia, mihin yhteiskuntamme 
on menossa.
  
 Suomen Reserviupseeriliitto 
pitää tärkeänä, että poliisille 
varmistetaan jatkossa riittävät 
resurssit ja osaaminen aselu-
pahakemusten käsittelyyn. En-
simmäistä aselupaansa hakevien 
henkilöiden kelpoisuus aseen 
hallussapitoon ja käsittelyyn tu-
lee varmistaa erityisellä huolel-
lisuudella. Sisäministeriön uusi 
ohje on askel oikeaan suuntaan, 
vaikka sisältääkin vielä ongel-
makohtia.
   
Julkisuudessa on esitetty kysy-
mys, kuka ylipäätään tarvitsee 
lupia käsiaseisiin. On selvää, 
että lupaa käsiaseeseen ei mis-
sään tapauksessa saa myöntää 
sellaiselle henkilölle, jolla ei 
ole uskottavaa näyttöä harras-
tuksesta, jossa tämänkaltaista 
asetta tarvitaan.
   Aselupaa myönnettäessä tulisi 
aina edellyttää, että hakijalla 
on riittävästi osaamista haetun 
aseen käsittelyyn ja hallussapi-
toon. Hyvin sujunut varusmies-
palvelus pitäisi ottaa huomioon 
lupahakemusta käsiteltäessä, 
toteaa puheenjohtaja Mika 
Hannula.
 
Reserviläisten sotilasosaami-
sessa ampumataidolla on tärkeä 

rooli. Käytämme käsiaseita 
perinteisen tarkkuusammunnan 
lisäksi myös niin sanotussa 
sovelletussa reserviläisammun-
nassa. Toiminta on kurinalaista 
ja johdettua.
   
Tyypillinen sovelletussa reservi-
läisammunnassa käytettävä ase 
on kaliiperiltaan 9 mm puoliau-
tomaattipistooli. Kysymyksessä 
on sama asetyyppi, mitä käyttää 
sekä poliisi että puolustusvoimat. 
Vapaaehtoinen maanpuolustus-
työ on yhteiskunnan kannalta 
tärkeä harrastus, jossa reservi-
läisen sodan ajan tehtävään liit-
tyvien käsiaseiden käyttö tulee 
jatkossakin hyväksyä.
 
Päästäkseen mukaan sovellettuun 
reserviläisammuntaan henkilön 
on käytävä asianmukainen kou-
lutus ja läpäistävä koulutukseen 
liittyvät kokeet. Lajia hallinnoi 
Reserviläisurheiluliitto. Siihen 
liittyvää koulutusta järjestää 
reserviläisjärjestöjen lisäksi 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys, jonka toimintaa säätelevä 
laki astui voimaan kuluvan 
vuoden alussa.
   
Suomen Reserviupseeriliiton 
tavoitteena on, että uuteen 
aselakiin kirjataan aseluvan 
perusteeksi metsästyksen ja 
ampumaurheilun ohella reser-
viläisammunta.

Mika Hannula

Itä-Suomen sotilas-
läänin reserviläisten 
rynnäkkökivääri-
kilpailut ammuttiin 
viidellä paikkakunnalla
Itä-Suomen sotilasläänin 
alueen reserviläiset kisasivat 
samanaikaisesti syyskuun 
ensimmäisenä lauantaina kaik-
kiaan viidellä paikkakunnalla 
järjestetyissä rynnäkkökivääri-
kilpailuissa. 
Käytännön järjestelijöinä 
toimivat aluetoimistot. Kilpai-
lut sisälsivät sekä reserviläis-
järjestöjen välisen joukkue-
kilpailun, että reserviläisten 
henkilökohtaisen kilpailun.  
Kontiorannassa ammuttujen 
Pohjois-Karjalan kilpailujen 
kolme parasta olivat Pyhäselän 
Reserviläiset pistein 809, Jo-
ensuun reserviupseerit pisteillä 
780 ja Kiteen reserviläiset 
tuloksella 770.
Kilpailusta oli laajemmin 
lokakuun numerossa. 

Alueupseeri 
Panu Pelkonen
Mikkeliin 

Alueupseerina toiminut 
Panu Pelkonen on saanut 
komennuksen Maavoimien 
Esikuntaan Mikkeliin 1.10. 
alkaen.
Alueupseerin tehtäviä hoitaa 
toistaiseksi kapteeni Markus 
Nojonen (markus.nojonen@
gmail.com)
Puhelin 013 181 323293. 

Osuuspankin kerhohuoneelle 
syyskokouksen vieraaksi 3.11 
oli saapunut reserviläispiirien 
toiminnanjohtaja Ari Eskelinen. 
Hänen esityksensä aiheena olivat 
uusi aselaki ja Puolustus-
ministeriön budjettiesitys, joka 
karsii avustuksia vapaaehtoiselta 
maanpuolustustyöltä. Mukava 
asia on Eskelisen mielestä 
reserviläisyhdistysten kasvava 
jäsenmäärä.

   Varsinaisessa vuosikokouksessa 
valittiin Kiteen Reserviupseerien 
puheenjohtajaksi jatkamaan
Raimo Liukku ja hallituksen 
jäseniksi Kyösti Hurskainen, 
Ari Karhapää, Arvo Kinnari 
(varapuheenjohtaja), Seppo 
Kinnunen, Reijo Kohonen, 
Ilkka Romppanen ja Tauno 
Tarkkonen.

Kiteen Reserviläisten puheen-
johtajana jatkaa Mika Mati-
kainen , hallitukseen valittiin 
Martti Eronen, Väinö Hänni-
nen, Kauko Raekorpi, Pertti 

Varis, Iivari Silvennoinen, 
Martti Väistö ja uutena jäsenenä 
Markku Hyvönen.

Toimintasuunnitelmassa on 
jälleen kesäkuussa tehtävä so-
tahistoriallinen retki Karjalan     
3/3 Kannakselle. Jo kolmantena 
kesänä peräkkäin Kiteen kerhot 
tekevät retken ev.evp Pekka
Ripatin johdolla. Muita kohteita 
suunnitelmassa ovat mm. au-
rausviehkojen teko, veteraanien 
rantakala-saunailta,
veteraanikeräys, metsäkirkko, 
joulutulet, ilma-ase ammun-
nat, kunniavartiot, hiihtojotos, 
Raja-
jotos, prosenttiammunnat .
Tilaisuuden alussa muistettiin 
Juha Turtiaista Kiteen Reser-
viläisten lautasella merkkipäivän 
johdosta. 
                                                  
      
Teksti: Reijo Kohonen 
Kuva: Olavi Lautamäki

KITEEN KERHOJEN 
SYYSKOKOUS

Toiminnanjohtaja Ari Eskelinen piti keskustelua herättäneen 
esityksen.
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Osallistu kursseille 
tarkemmat kuvaukset ja ilmoittautuminen:
www.mpkry.fi

MPK:N KOULUTTAA 1.1. - 30.6.2009

VIRVE-koulutus 12.1.2009 Kontioranta
B-ajolupakoulutus 17.-18.1.2009 Kontioranta
B-ajolupakoulutus 14.-15.2.2009 Kontioranta
Pimeätaistelukurssi 20.-21.2.2009 Kontioranta
Taistelukentän ensiapu –kurssi 7.-8.3.2009 
Kontioranta
Taistelijan taidot ja lähitaistelu –kurssi 14.-
15.3.2009
Umpihankijotos 20.-22.3.2009 Sotinpuro
B-ajolupakoulutus 28.-29.3.2009 Kontioranta
Huollon kurssi 3.-5.4.2009 Hiienvaara
Sissiampumaleiri 3.-5.4.2009 Hiienvaara
Taistelukentän ensiapu –kurssi 4.-5.4.2009 
Kontioranta
Itkk-kurssi, valmistava 25.-26.4.2009 
Kontioranta
Itkk-kurssi 2.5.-3.5.2009 Sotinpuro
Pyymäen pyräys –polkupyöräjotos 16.-
17.5.2009 Kontioranta
Partiotiedustelu- ja voimankäyttökoulutus 23.-
24.5.2009 Kontioranta
Taistelijan taidot ja ensiapu –kurssi 13.-
14.6.2009 Kontioranta

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
- Koulutuspäällikkö Inka Venho 050 534 8049, 
inka.venho@mpky.fi

Rukajärven suunnan perinteitä vaaliva partiosuun-
nistuskilpailu pidettiin 20.–21.9.2008 Onttolassa. 
Kilpailun järjestivät Liperin Reserviupseerit ry 
yhteistyössä Pohjois-Karjalan Reserviupseeri- ja 
Reserviläispiirien, Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen, Pohjois-Karjalan Rajavartioston ja Poh-
jois-Karjalan Prikaatin sekä Liperin partiolaisten 
kanssa.
Tapahtumassa oli useita lajeja: perinnepartiokilpailu 
oli erityisesti perheille suunnattu erätaitokisa, ”Kä-
sikranaatin lomaheitto” – kisa sekä ”Vienan väkevin 
mies – rykmentin leuan nosto” – kisa olivat sodan 
ajan perinteitä kunnioittavia yksilökilpailuja, ja 
lisäksi tapahtuman pääkilpailu oli reserviläisille, 
varusmiehille ja puolustusvoimien henkilökunnalle 
tarkoitettu partiosuunnistuskilpailu.
Perinnepartiokilpailuun osallistui neljä partiota, 
voittajaksi selviytyivät Pohjois-Karjalan Prikaatin 
Sissiradistijoukkue jäseninään alikersantit Paakki, 
Smolander, Hakulinen, Friman ja Muhonen. Perin-
nepartiokilpailun toteuttivat Liperin partiolaiset 
Jaana Tarkkosen johdolla. Kaisu Hassinen oli 
ensimmäisellä rastilla rastimiehenä ja hän kertoo 
kokemuksistaan tapahtumasta näin:
”Tapahtuma oli kivasti suunniteltu ja toteutettu. 
Rastit olivat hauskaa tekemistä lapsille sekä ai-
kuisille. Itse olin ’töissä’ ensimmäisellä rastilla 
rastiapulaisena; otin aikaa, ja kirjasin tulokset. 
Tehtävänä rastillani oli pilkkoa leppäpölkkyä 
kirveellä tikuiksi niin, että toisessa päässä näkyy 
keltaista maalipäätä, ja toisessa tavallista puuta. 
Toista pölkkyä ei saanut käyttää apuna oman pöl-
kyn alla, jotta kaikilla oli tasapuolista kisata. Aikaa 
annettiin jokaiselle 2 minuuttia. 
Yhteensä joukkueita kävi neljä suorittamassa ras-
teja. Kolme niistä sai rastiltamme täydet 5 pistettä. 
Muutenkin kisa oli ilmeisimmin ollut tasainen. 
Päivä oli kaiken kaikkiaan ihan mukava kokemus, 
tosin sää olisi voinut olla kauniimpikin.”
”Käsikranaatin lomaheitto” –kisaan osallistui kym-
meniä kilpailijoita, joista tiukan finaalin jälkeen 
kärkikolmikoksi selvisivät Sami Leinonen, Teemu 

Korpikenraalin koukkaus 
14. divisioonan korpi-
sotureiden  kunniaksi

Heikkinen ja Olli Eskelinen.
Leuanvedon voimia miteltiin kisassa ”Vienan 
väkevin mies – rykmentin leuan nosto”. Huimalla 
tuloksella 21 vetoa kisan voitti Ville Muhonen, 
toiseksi itsensä 17 vedolla nosti Otto Laitinen 
ja kolmanneksi 14 vetoa tehnyt Tero-Antti 
Soininen.
Partiosuunnistuksen voiton veivät Pohjois-Kar-
jalan Rajavartioston henkilökuntapartio jäseni-
nään kapteeni Juha Kivelä, yliluutnantti Antti 
Kähkönen, vanhempi rajavartija Hannu Nykänen 
ja ajomestari Jousia Haverinen. Toisena maaliin 
saapuivat Pohjois-Karjalan Rajavartioston varus-
miehet, kolmantena Liperin Reserviläiset, nel-
jäntenä Pohjois-Karjalan Prikaatin Sissiradistit 
ja viidentenä Pyhäselän Reserviläiset.
Tapahtuman ennakkosuunnittelu ja valmistelut 
oli toteutettu erinomaisen hyvin Liperin Reser-
viupseerit ry:n puheenjohtaja Timo Tolvasen 
johdolla. Suurkiitoksen ansaitsevat kaikki tapah-
tuman järjestelyihin osallistuneet sekä itse tapah-
tumaan osallistuneet. Harmittavasti huolellisesta 
tiedottamisesta huolimatta osallistujamäärä jäi 
pieneksi. Tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan 
ja tulee olemaan vuosittainen tapahtuma MPK:
n koulutussuunnitelmassa.

Teksti ja kuva: Inka Venho

Käsikranaatin lomaheitossa taitavin oli lääkintä-
mies Sami Leinonen.

Liisa Itäniva teki huolellista työtä raivatessaan 
miinoitetta.

Taistelijapari Katja Oinonen ja Elina Turunen 
onnistuivat erinomaisesti hyökkäyksessään.

P-KARJALAN RESERVILÄISPIIRIEN 
YT AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT
PALVELUSAMMUNTA 1  10 LS
H: 1.) Pekka Nupponen, PyhäsRes 96  2.) Jukka Penttinen JoeRu 96 3.) Liisa 
Itäniva JoeRu 91 4.) Pertti Saarelainen JoeRU 88 5.) Pasi Alm PyhäsRes  
83 6.) Harri Nupponen PyhäsRes 81 7.) Mikael Hartikainen PyhäsRes 53
H50: 1.) Matti Kauppinen JoeRU 93 2.) Martti Lehtiö JoeRes 93 3.) Pertti 
Leinonen PyhäsRes 69
Joukkueet: 1.) JoeRu (Penttinen, Kauppinen, Itäniva) 280 2.)  PyhäsRes( 
Nupponen P, Alm P, Nupponen H) 260

RA 7  6+6+6 ls
H: 1. ) Liisa Itäniva JoeRu 145  2.) Pekka Nupponen PyhäsRes 143 3.) 
Jukka Penttinen JoeRU 124 4.) Pasi Alm PyhäsRes 121 5.) Pertti Saarelainen 
JoeRU 114 6.) Harri Nupponen PyhäsRes 102 7.) Mikael Hartikainen 
PyhäsRes 56
H 50: 1.) Pertti Lehtiö JoeRes 159 2.) Matti Kauppinen JoeRU 129 3.) 
Pertti Leinonen PyhäsRes 36
Joukkueet: 1.) JoeRU (Penttinen, Kauppinen, Itäniva) 398 2.) PyhäsRes 
(Nupponen P, Alm P, Nupponen H) 366

KENTTÄAMMUNTA 10-10 LS
H: 1.) Jukka Penttinen JoeRU 65
H 50: 1.) Kalle Leskinen KontRes 179
H 60: 1.) Veikko Tuokko JoeRes 133
H 70: 1.) Jyrki Varsi JoeRes 164 2.) Martti Lehtiö JoeRes 155
Joukkueet: 1.) JoeRes (Varis, Lehtiö, Tuokko) 452 

Taistelijan taitoja 
harjoiteltiin 
Kontiorannassa
Taistelijan taidot ja ensiapu –kurssi pidettiin 
Kontiorannassa 13.-14.9.2008. Kurssi muodos-
tui monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi kou-
lutuspaketiksi kouluttajina toimineiden Joonas 
Peltosen ja vääpeli Jari Hiltusen toimesta.

Lauantain aikana ensihoitaja Joonas Pelto-
nen koulutti kurssilaisille henkeä pelastavan 
ensiavun taitoa ammattilaisen ottein ja raiva-
usryhmän ryhmänjohtaja vääpeli Jari Hiltunen 
piti herättävän esityksen miinoista ja räjähteistä 
sekä niiden vaikutuksista ja koulutti miten 
toimitaan kohdattaessa miinoite. 
Ensimmäisen kurssipäivän päätteeksi MPK:n 
nuoret kouluttajat Liisa Itäniva, Elina Turunen, 
Katja Oinonen ja Valtteri Vulkko kouluttivat 
kurssilaisille sotilaspistoolin, konekivääri 
PKM:n sekä ilmatorjuntakonekiväärin kä-
sittelyä.

Sunnuntain aikana kurssilaiset pääsivät am-
pumaan kaksi sovellettua ammuntaa: piiri-
päällikkö Ahti Korhosen johdolla ammuttiin 
rynnäkkökiväärillä taistelijaparin hyökkäys-
ammunta liikkuvaan maaliin ja vääpeli Jari 
Hiltusen johdolla toteutettiin ammunta paikalta 
ja liikkuen sotilaspistoolilla. 
Molemmat ammunnat olivat haastavia ja erin-
omaisen hyviä harjoitusammuntoja jokaisen 
taistelijan perustaitojen kartuttamiseksi.

Vuonna 2009 vastaavanlainen kurssi Tais-
telijan taidot ja ensiapu pidetään 13.-14.6. 
Tervetuloa!

Teksti ja kuvat: Inka Venho

Joensuun Reserviupseerien joukkue.
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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 2009

Lehti	 	 	 Aineisto	 	Painoon	 			Ilmestyy

1/2009	 									13.2.	 						27.2.	 								4.3.
2/2009	 									15.5.	 								5.6.																		10.6.
3/2009	 											4.9.	 						25.9.	 						30.9.	
4/2009	 							20.11.	 						4.12.	 						9.12.

TOIMINTAKALENTERI
MerkkiMuseolle 
kunniaa!
“Vuoden	2007	sotilasperinnetekoa	
valittaessa	päätettiin	antaa	
kunniamaininta	Merkkimuseo	
-hankkeelle,	joka	innovatiivisella	
tavalla,	Internetiä	hyödyntäen	
kokoaa	ja	tallentaa	tietoja	
suomalaisten	rauhanturvaajien	
käyttämistä	merkeistä	ja	
tunnuksista.	Sotilasperinteen	Seura	

Esko Heikkinen
OP KHIAM
Tehtävä
Libanonissa

Heikkinen
Lieksassa uusimman kirjansa 
esittelytilaisuudessa.

Käyttöön 
nuorisojäsenyys
Reserviläisliitossa otetaan käyt-
töön nuorisojäsenyys, jossa jä-
senmaksu on 6,5 euroa tavallista 
halvempi. Erotus muodostuu 
Reserviläinen-lehden jäsenti-
lausmaksusta, jota nuorisojäse-
niltä ei peritä. Lehden he saavat 
kuitenkin normaalisti. Nuori-
sojäsenten lehtitilausmaksut 
maksaa liitto.
 Nuorisojäsenyyteen ovat oi-
keutettuja kaikki jäsenet, jotka 
ovat 22 vuotta tai sitä nuo-
rempia. Statukseltaan he ovat 
varsinaisia jäseniä eli omaavat 
äänioikeuden oman yhdistyk-
sen kokouksessa. Järjestely 
tulee käyttöön 1.1.2009 alkaen 
kaikissa jäsenyhdistyksissä 
koskien sekä jäseneksi liittyviä 
että nykyisiä jäseniä.
Liiton jäsenrekisteri siirtää vuo-
denvaihteessa automaattisesti 
nuorisojäsenyyteen oikeutetut 
yhdistysten jäsenet nuorisojä-
seniksi. Jatkossa automaatio 
toimii vuosittain myös toisin 
päin eli nuorisojäseniä siirretään 
varsinaisiksi jäseniksi kun oike-
us nuorisojäsenyyteen päättyy. 
Kaikki jäsenluokkamuutokset 
tehdään vuodenvaihteessa.   
Reserviläisliiton hallitus linjasi 
syksyllä muutaman yhdistyk-
sen toivomuksesta jäsenyyden 
alarajaksi 16 vuotta. Nuoriin 
kohdistuvassa jäsenhankinnassa 
uudesta järjestelystä on apua, 
sillä se madaltaa työelämän 
ulkopuolella vielä olevien hen-
kilöiden saamista jäseniksi. Mi-
käli liittymiskynnystä halutaan 
edelleen alentaa, voivat yhdis-
tykset ja piirit halutessaan tinkiä 
omista jäsenmaksuosuuksistaan. 
Asiaan liittyvistä käytännön jär-
jestelyistä tulee olla yhteydessä 
suoraan liiton 

Seuraava	
lehti	

4.3.2009
Aineiston	jättö	
päätoimittajalle

	viimeistään

13.2.2009

		Raine Turunen, Opotantie 3, 

81720 LIEKSA
Puhelin: 040 507 2002

Sähköposti: 
raine.turunen@kolumbus.fi

  TAMMIKUU

1.1.	 Prosenttiammunta	alkaa	 	 Yhdistykset
2.1.	 Kotiuttaminen	 	 	 P-KR	/	PKARPR
12.1.	 Palvelukseen	astuminen	 	 P-KR	/	PKARPR
13.1.	 RES-ja	RU-piirihallituksien	1.kokous	 Liperi
15.1.	 Toimintalomakkeet	piiriin	 	 Piiritoimisto
20.1.	 YT-toimikunnan	1.kokous	 	 Joensuu
31.1.	 Piirin	ilma-asemestaruuskilpailut	 Kontiolahti
31.1.	 RU-ja	RES-piirimitaliesitykset	piiriin	 Piiritoimisto
31.1.	 Vuoden	Reserviläinen-	esitykset	RES-liitto	Helsinki

  HELMIKUU

1.2.	 RESUL	Talvikilpailu		 	 Satakunta
6.2.	 RESUL	Ampumahiihto	 	 Pohjois-Savo
10.2.	 RES	-työvaliokunnan	kokous	 	 Korsu
10.2.	 RU		-työvaliokunnan	kokous	 	 Korsu
13.2. Karjalan Pojat 1/2009 aineistopäivä	 Päätoimittaja
	 Ilmoitushankinta:	Polvijärvi,	Outokumpu,
	 Rääkkylä,	Liperi,	Pyhäselkä
15.2.		 RES	-malliyhdistysesitykset	piiriin	 Piiritoimisto
15.2.	 Reserviläisliiton	ansiomitaliesitykset	piiriin	 Piiritsto
17.2.	 RES-	ja	RU-	piirihallituksien	2.	kokous		 Tohmajärvi
20.2.	 P-K:n	Rajavartioston	vala	 	 Pielisensuun	kirkko
21.2.	 RESUL	Pistooliampumahiihto		 Pohjois-Pohjanmaa
24.2.	 RES	-palkitsemistoimikunnan	kokous	 Korsu
25.2.	 PKMTry:n	hallituksen	ja	vuosikokous	 Joensuu
28.2.	 P-K:n	Prikaatin	vala	 	 Outokumpu

  MAALISKUU

4.3.	 KARjALAn POjAT 1/2009 ILMESTyy
7-8.3.	 RESUL	Ilma-aseet	 	 	 Etelä-Häme
12.3.	 Toiminnanjohtajien	neuvottelupäivä	 Helsinki
14.3.	 Veteraanikeräyksen	tempauspäivä	 Koko	maa
17.3.	 RU-	ja	RES	-piirin	kevätkokoukset	 Kontioranta
19.3.	 P-KR	avoimet	ovet	päivä	 	 P-Karjala
20.3.	 Rajavartiolaitoksen	90-vuotispäivä
20.-22.3.	 RESUL	Talvijotos	 	 	 Kainuu
20.-22.3.	Operaatio	Umpihanki	 	 Sotinpuro

Tykkien jylinää, käsiaseiden rätinää, uinuvan erämaan karua 
kauneutta; äänetöntä itkua, valvottuja öitä, varuillaan oloa, arjen 
pieniä iloja.
Esko Heikkisen kolmas YK-kirja on riipaiseva, lennokas ja rento 
kuvaus, jossa tekijän aiempien kirjojen tavoin tunne ja huumori 
ovat vahvoina läsnä.
Teos on koskettava, autenttinen dokumentti YK:n sotilastark-
kailijan työstä ja perhe-elämästä. Suomalaisten YK-pataljoonien 
arvokas työpanos saa tarinassa sijansa, onhan Lähi-idän rauhantur-
vatehtävissä palvellut yli 20 000 suomalaista miestä ja naista.
   Heikkisen teos lähtee liikkeelle vuodesta 1976 ja huipentuu 
vuoden 2006 dramaattisiin pommituksiin Etelä-Libanonissa. Kirja 
pohjautuu tarkkailijaveteraanien kokemuksiin, tekijän puolison 
Anja Heikkisen päiväkirjaan ja kirjeenvaihtoon, YK:n raportteihin 
ja useista eri lähteistä saatuun muuhun asiakirja-aineistoon

Kustantaja Edico Oy 2008
ISBN 978-952-5708-23-3 
Sivuja n. 250
Koko A5
Rakenne kovakantinen, suojapaperit 
ovh 34,50 € sis. alv 8%

KORPIKEnRAALIn 
KOUKKAUS 20.9 2008
TULOKSET:

PARTIOSUUNNISTUS:

1.  P-KR henkilökunta 1.03.39
kapt Juha Kivelä, ylil Antti Kähkönen, vanh rajavartija 
Hannu Nykänen ja ajomest Jousia Haverinen
2. P-KR varusmiehet 1.10.05
kok Kimmo Höglund, alik Tero Pietarinen, alik Mikko 
Pesonen ja rj Juho Mäkinen
3. Liperin Reserviläiset 1.42.14
sotmest Seppo Lappalainen, ltn Hannu Ruokolainen, korp 
Juho Haaranen, jääk Markku Rummukainen ja rajajääk 
Matti Lappalainen
4. Sissiradistit (PKARPR) 1.44.40
alik Matti Paakki, alik Sami Smolander, alik Joni Hakulinen, 
alik Chris Friman ja alik Ville Muhonen
5. Pyhäselän Reserviläiset
kers Seppo Kiiskinen, kers Arttu Koskinen, alik Jarmo 
Juvonen, alik Harri Nupponen, alik Pekka Nupponen ja korp 
Marko Malmisto

”VIENAN VÄKEVIN MIES” LEUANVETOKILPAILU 
FINAALI:

1.) Ville Muhonen, 25,  2.) Otto Laitinen 18, 3.) Tero-Antti 
Soininen 15, 4.) Teemu Heikkinen 14 (uusinta 12), 5.) 
Tero Pietarinen 14 (uusinta 4), 6.) Jarno Kirjavainen 14 (ei 
uusinut), 7.) Antti Multala 13, 8.) Chris Friman 12, 9.) Sami 
Smolander 11

KÄSIKRANAATIN LOMAHEITTO FINAALI
1. Sami Leinonen 32+3+28=63
2. Teemu Heikkinen 9+4+9=22
3. Olli Eskelinen 4+2+2=8

KIRjAT



20 12.12.2008Osoitteessa: www.pkreservi.fi pääset
tutustumaan osaan alla olevista yrityksistä

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


	KAP4_08S01
	KAP4_08S02
	KAP4_08S03
	KAP4_08S04
	KAP4_08S05
	KAP4_08S06
	KAP4_08S07
	KAP4_08S08
	KAP4_08S09
	KAP4_08S10
	KAP4_08S11
	KAP4_08S12
	KAP4_08S13
	KAP4_08S14
	KAP4_08S15
	KAP4_08S16
	KAP4_08S17
	KAP4_08S18
	KAP4_08S19
	KAP4_08S20

