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Päätoimittajan palsta

Puolustusvoimain komentaja
kenraaliluutnantti

ARI PUHELOINEN
Kenraaliluutnantti Ari Puheloisesta tulee seuraava 
puolustusvoimain komentaja. Hän seuraa tehtävässä 
heinäkuussa eläkkeelle jäävää amiraali Juhani Kaskealaa. 

 Syntymäaika ja paikka:
 26.12.1951, Taipalsaari
 
Perhesuhteet:
Puoliso KM Tiina Laisi-Puheloinen, kaksi lasta  
 
Uran vaiheet:
Ylioppilas, Taavetin Lukio 1970
Kadettikoulu 1971-74 
Opetusupseeri, Panssariprikaati 1974-80 
Moottoroitujen jalkaväkijoukkojen taktillinen 
komentajakurssi,  Neuvostoliitto 1979  
Toimistoupseeri, Etelä-Suomen Sotilasläänin 
Esikunta 1980-81  
Sotakorkeakoulu 1981-83  
Toimistoupseeri, Pääesikunta 1983-86  
Apulaissotilasasiamies, Moskova 1986-90  
Yleissihteerin apulainen, Puolustusneuvosto 1990-93  

   Maanpuolustuskurssi 992  
Pataljoonan komentaja, Panssariprikaati 1993-95  
Euroopan Turvallisuus- ja Yhteistyöjärjestön (ETYJ) 

   erityistehtävä, HLPG:n esikuntapäällikkö, Wien, 
Itävalta 1995  
Vanhempi osastoesiupseeri, Pääesikunta 1995-96  
Fellow, Harvardin Yliopisto, Cambridge, 
Yhdysvallat 1996-97  
Puolustusneuvoston yleissihteeri 1997-99  
Prikaatin komentaja, Panssariprikaati 1999-2000  
Valmiuspäällikkö, Pääesikunta 2000-2003  
Itäisen Maanpuolustusalueen komentaja 
1.1.2004-31.3.2007  
Pääesikunnan päällikkö 1.4.2007- 

Lähde: Puolustusvoimat 

Vuoden 2009 
Turvallisuuspoliittinen 
selonteko 
Amiraali Juhani Kaskeala on ilmoittanut 
tyytyväisyytensä selontekoon ja toteaa sen 
antavan selkeät ja pitkälle ulottuvat suuntaviivat 
puolustusvoimien toiminnalle ja kehittämiselle sekä 
puolustuskyvyn ylläpidolle.

Turvallisuuspoliittisessa selonteossa uskottavan 
maanpuolustuksen todetaan jatkossakin  perustuvan 
suorituskykyiseen puolustusjärjestelmään, alueelliseen 
puolustukseen, yleiseen asevelvollisuuteen sekä 
vahvaan maanpuolustustahtoon ja kansainväliseen 
sotilaalliseen yhteistyöhön. Puolustuksen uskottavuus 
varmistetaan sekä omien kansalaisten silmissä 
että ulkomailla. Selonteko ei tuo puolustusvoimiin 
dramaattisia muutoksia. Merkittävimpänä 
rakennemuutoksena  esitetään kolmen alueellisen 
sotilasläänin esikunnan muuttamista aluetoimistoiksi. 

Puolustusvoimien kehittämisen painopiste selonteossa 
on vuoteen 2012 saakka ilmapuolustuksessa. Sen 
jälkeen painopiste siirtyy maavoimien alueellisten 
joukkojen kehittämiseen. Alueellisten joukkojen 
organisaatioista muodostetaan entistä joustavampia ja 
niiden käyttö- ja toimintaperiaatteita kehitetään.  
Sodan ajan joukkojen määrää vähennetään pitkällä 
aikavälillä ottaen huomioon turvallisuusympäristössä 
tapahtuvat muutokset, käytössä olevat resurssit, 
ikäluokkien pieneneminen sekä materiaalin 
vanheneminen. 
Elektronisen sodankäynnin keskuksessa Riihimäellä 
koulutetaan henkilöstöä maavoimien elektronisen 
tiedustelun ja häirinnän erikoisjoukkoihin sekä 
järjestetään opetustilaisuuksia puolustusvoimien 
palkatulle henkilöstölle. 
Pohjoismaista yhteistyötä syvennetään 
entisestään. Perinteisen pohjoismaisen 
kriisinhallintayhteistyön lisäksi tiivistetään 
yhteistyötä meri- ja ilmavalvonnassa, logistiikassa, 
koulutuksessa, tutkimus- ja analyysitoiminnassa ja 
materiaaliyhteistyössä. 

Nato-optio
Uuden puolustusvoimain  komentajan Ari Puheloisen 
mukaan Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys on laaja 
kysymys, jossa on monta tekijää: ulkopoliittinen, 
turvallisuuspoliittinen, puolustuspoliittinen, 
sotilaallinen, yhteiskunnallinen, taloudellinen, jopa 
juridinenkin. Kaikkia näitä täytyy pohtia yhdessä. 
Yksioikoisen vastauksen antaminen kyllä tai ei 
on asian yksinkertaistamissa.  EU:n ja Naton ero 
Puheloisen mukaan on , että Nato on sotilasliitto. EU 
tuo toki mukanaan  turvallisuutta, mutta toisella tavalla 
ja toisella alueella. Kuuluminen johonkin laajempaan 
yhteisöön, tässäkin mielessä, on turvallisuustekijä.

Uuden puolustusvoimain komentajan mukaan 
pohjoismainen yhteistyö on tärkeää. On jo tehtykin 
mittava selvitys yhteistyön mahdollisuuksista. On jo 
tunnistettu 40 sellaista aluetta, jossa voidaan lähteä 
tarkempiin selvityksiin. Näiden pyrkimyksenä on 
saavuttaa säästöjä, mutta ennen kaikkea tehdä asioita 
tehokkaammin ja paremmin. 

Suomen uhka-arvioissa ei Puheloisen mukaan ole 
tapahtunut merkittävää muutosta. Seuraamme tietysti 
mielenkiinnolla sitä, mitä viimeaikaiset kehitykset 
tulevaisuudessa merkitsevät. Tulemme olemaan ajan 
hermoilla, Puheloinen totesi valintansa julkistamisen 
jälkeen Mainos TV:n  aamuhaastattelussa.

Raine Turunen 
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ESITTELYSSÄ

Pääesikunnan päällikkö 
Ari Tapani Puheloinen,
uusi puolustusvoimain 
komentaja 1.8.alkaen

Kenraaliluutnantti Ari Tapani 
Puheloinen (s. 1951) on palvel-
lut vuodesta 2004 Itäisen maan-
puolustusalueen komentajana. 
Aikaisemmin hän on toiminut 
pääesikunnassa valmiuspäällik-
könä, erityistehtävissä, vanhem-
pana osastoesiupseerina 
kansainvälisellä osastolla ja toi-
mistoupseerina tiedusteluosastolla, 
Panssariprikaatissa prikaatin 
komentajana ja pataljoonan 
komentajana, Puolustusneuvos-
ton yleissihteerinä ja yleissihtee-
rin apulaisena, ETYJ:n eri-
tyistehtävissä Wienissä ja 
apulaissotilasasiamiehenä Mosko-
vassa. Lisäksi hän on suorittanut 
opintoja Yhdysvalloissa. 
Kenraaliluutnantiksi hänet 
ylennettiin 6.12.2004.  

Ari Puheloinen Joensuussa 4.6.2006: Arkistokuvat: RaineTurunen

Otteita Ari Puheloisen puheesta 188. 
Maanpuolustuskurssin avajaisissa 
Helsingissä 19. tammikuuta 2009
Vuonna 2007 uudistetussa laissa puolustusvoi-
mista on puolustusvoimien tehtävät kiteytetty 
kolmeen kokonaisuuteen. Päätehtävänä on 
Suomen sotilaallinen puolustaminen, toisena 
muiden viranomaisten tukeminen ja kolmantena 
osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen 
kriisinhallintaan.  
    Puolustusvoimat kehittää edelleen kykyä tukea 
muita viranomaisia. Äskettäin on laadittu ohjeis-
tus, jolla vakioidaan uusien suorituskykyjen tun-
nistaminen, käyttöönotto, koulutus ja harjoittelu 
sekä viranomaistukeen soveltuvien voimavarojen 
jatkuva kartoitus. Asevelvollisille ei ole tarkoitus 
antaa erityiskoulutusta virka-aputehtäviä varten, 
paitsi maakuntajoukoille ja merivoimien varus-
miehille öljyntorjuntaa varten. Sotilaskoulutus 
tuottaa muutenkin joukkoja ensiapua, raivaamista, 
suojelu- ja pelastustoimintaa, maa-, meri- ja ilma-
kuljetuksia, viestiyhteyksien ylläpitoa, vartiointia, 
valvontaa jne. varten. 
   Toiminnat kentällä osataan. Haasteena ovat 
yhteistyön johtaminen, kun useita viranomaisia 
osallistuu toimintaan, sekä tilanteet, joissa 
mukana on eri hallinto- ja organisaatiotasojen 
henkilöstöä. Puolustusvoimat kehittää palkatun 

henkilöstönsä kenttäjohtamisen koulutusta 
toimintaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa.  
  Hyväksi havaittua kansainvälistä yhteistoimintaa 
on edelleen syytä jatkaa. Puolustusvoimilla on 
osuutensa Suomen täyttäessä sitoumuksiaan 
Euroopan unionin muiden jäsenmaiden 
tukemisessa. Kansainväliset harjoitukset kuten 
Barents Rescue sekä öljyntorjuntaharjoitukset 
merellä ovat osoittautuneet hyvin hyödyllisiksi.  
  Yhteiskunnan lisääntyvistä 
keskinäisriippuvuuksista sekä häiriönsietokyvyn 
ja toimintojen taloudellisuuden vaatimuksista 
seuraa, että viranomaisten välistä yhteistyötä on 
tarpeen entisestäänkin syventää ja integroida. On 
hyviä esimerkkejä siitä, että samalla kun voidaan 
yhteistyön avulla parantaa mahdollisuuksia 
toteuttaa omia tehtäviä, voidaan saavuttaa 
taloudellista tehokkuutta ja säästöjä. Muidenkin 
kuin puolustusvoimien kohdalla varautuminen 
vakavimpiin poikkeusoloihin tuottaa samalla 
valmiuksia hallita paremmin normaaliaikojen 
häiriö- ja kriisitilanteita. Tällä seikalla on myös 
taloudellista merkitystä niin hallinnon piirissä 
kuin elinkeinoelämässäkin.  
   Yhteenvetona voidaan todeta, että 
päätehtävänsä rinnalla puolustusvoimat tuottaa 
kansalaisille myös muun tyyppistä kuin 
sotilaallista turvallisuutta.  

Kenraaliluutnantti Ari Puheloinen 
vastaanottaa eversti Seppo Pesosen 
tekemän Itäisen Suomen Maanpuo-
lustusalueen paraatikatselmusilmoi-
tuksen Joensuussa 4.6.2006.

Puheloinen Joensuun kaupunginta-
lon edustalla joukkojen ohimarssia 
seuraamassa Juhani Soilan ja 
kaupunginjohtaja Juhani Meriläisen 
kanssa.
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kaltaisen pienen, mutta osaavan maan ei kannata 
tulevaisuudessakaan luopua. Myös puolustusvoimien 
komentaja, amiraali Juhani Kaskeala, on 
toistuvasti ja selkeästi ilmaissut kantansa yleisen 
asevelvollisuuden puolesta. Tosin hän myös esittää 
kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi sekä 
sotilaallisten kykyjen ylläpitämiseksi kehitettäväksi 
pohjoismaista puolustusyhteistyötä.
   Suomessa armeija on ollut sulatusuuni, jossa 
vuorineuvoksen vesa ja torpan poika ovat kohdanneet 
toisensa samalla viivalla, kuten kenraali Gustav 
Hägglund on sanonut. Varusmiespalvelus on 
alku asevelvollisuudelle. Alokasajan jälkeen osa 
varusmiehistä valitaan johtajakoulutukseen. Näin 
suomalaisessa yhteiskunnassa johtajat tuntevat 
alaisensa ja alaiset johtajansa. Tämä pätee koko 
yhteiskuntaan ja sen seurauksena yhteiskuntamme 
on harvinaisen tasa-arvoinen sekä yhtenäinen. 
Meillä Isänmaan turvallisuudesta huolehtiminen 
ja maanpuolustus on koko kansan asia. Jokaiselle 
Suomen kansalaiselle löytyy nykyisin mahdollisuus 
osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön iästä, 
sukupuolesta tai sotilasarvosta riippumatta.
   Haasteita tällä rintamalla kuitenkin riittää. 
Maanpuolustusasioissa on aina kyse resursseista ja 
niiden kohdentamisesta. Sodanaikaisen armeijamme 
vahvuus pieneni vuoden 2008 alusta 350.000 
sotilaaseen. Ymmyrkäisenä pohdimme, että onko 
tuo määrä riittävä koko valtakunnan uskottavaan 
puolustamiseen, varsinkin kun supistamissuunnitelmat 
jatkuvat. Supistunut armeijamme tarvitsee myös 
vähemmän sijoitettua reserviä. Ongelmallista on, että 
suuri osa vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevistä 
henkilöistä ei ole sijoitettuna SA-organisaatioon. 
On hyvin tärkeää saada myös tällaiset henkilöt 
pysymään motivoituneena maanpuolustustyölle. 
Monella esimerkiksi ikänsä puolesta SA-
joukoista pois pudonneella henkilöllä on sellaista 
osaamista ja taitoa, mitä meidän pitäisi käyttää 

hyödyksi maanpuolustustahdon kehittämiseksi ja 
ylläpitämiseksi.
   Toivotan onnea Tasavallan Presidentti Tarja 
Halosen nimittämälle uudelle puolustusvoimain 
komentajalle kenraaliluutnantti Ari Puheloiselle 
vaativassa tehtävässään. Toivon myös, että hän antaa 
selkeät suuntaviivat ja vastaa reserviläiskenttää 
huolestuttaviin vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
ongelmakohtiin. 
   Lopuksi haluan kiittää edeltäjääni Arto Juntusta 
Pohjois-Karjalan reserviupseeripiirin hyväksi 
tekemästä aktiivisesta työstä. Osoittamallasi tiellä 
on hyvä jatkaa. On äärettömän hienoa, että Arto otti 
vastaan Tohmajärvi-Värtsilän reserviupseerit ry:
n puheenjohtajuuden ja on näin jakamassa vahvaa 
kokemustaan ja näkemystään piirihallituksessamme. 
Kiitokset myös piirien toiminnanjohtajalle Ari 
Eskeliselle, joka on osoittanut rautaista ammattitaitoa 
ja asiantuntemusta piirien asioiden hoidossa. 
Uskon, että yhteistyö reserviläispiirin ja sen uuden 
puheenjohtajan Jorma Huttusen kanssa on yhtä 
antoisan tuloksellista kuin veljespiirin kanssa 
aikaisemminkin. 
Piirin puheenjohtajiston uudet jäsenet Timo 
Tolvanen ja Juha Rytkönen ovat kokeneita, 
tunnollisia ja idearikkaita reservin johtajia, joten 
tiedän, että yhteistyössä edistämme vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä täällä kauniissa Pohjois-
Karjalassa.

Harri Norismaa
Pohjois-Karjalan  

reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja 

Jorma Huttunen
Pohjois-Karjalan 
reserviläispiirin

puheenjohtaja

joten näkemyksiä ja parannusehdotuksia voi 
lähettää mm allekirjoittaneelle. Toimin tällä 
hetkellä RESUL:n hallituksessa ja olen mukana 
kuntoliikuntatoimikunnassa, jonka työstettävänä 
kyseinen kortti on. Ohjeet kirjautumisesta ja kortin 
käytöstä löytyvät myös tästä lehdestä. Kannattaa 
käydä katsomassa.
   Vuosi 2008 on siis takana ja nyt mennään jo tiukasti 
eteenpäin vuotta 2009. Vuodenvaihteessa vaihtuivat 
molempien piirien puheenjohtajat. Arto Juntunen ja 
Aimo Issakainen luovuttivat puheenjohtajan nuijat 
Harri Norismaalle ja Jorma Huttuselle. Vielä kerran 
esitän omasta puolestani kiitokset menneestä Artolle 
ja Aimolle. Seuraavat kaksi vuotta mennään Harrin 
ja Jorman kipparoimina. Vuoden kokousruletti on 
myös pyörähtänyt käyntiin. Piirihallitukset ovat 
kokoontuneet kaksi kertaa, kokouspaikkoina Liperi 
ja Tohmajärvi. YT-toimikunnat, työvaliokunnat 
ja palkitsemislautakunnat ovat myös pitäneet 
omat kokouksensa. Maaliskuun 17. päivä piirien 
kevätkokoukset pidetään PKARPR:n tiloissa 
Kontiorannassa. Kevätkokouksissa ovat yleensä 
olleet mukana Maanpuolustusnaisten Liiton Pohjois-
Karjalan piirin edustajat pitämässä omaa kokoustansa. 
Jäsenistön väheneminen on kuitenkin johtanut siihen, 
että toimintaa ollaan lopettamassa ja piirin kokousta ei 
enää järjestetä. 
   Kokoustoiminnan lisäksi myös urheilijat ovat olleet 
liikkeellä. 31.1.2009 pidettiin Kontiolahdella piirien 
ilma-asekilpailut. Järjestäjinä toimineet Kontiolahden 
reserviläiset onnistuivat erittäin hyvin. Kilpailuissa 
oli ennätykselliset 40 osanottajaa. Kaiken kruunasi 
uutena kilpailuna ammuttu harrastesarja. Kymmenen 

laukausta tuelta ja kymmenen pystystä oli hyvä 
kokeilu, jota kannattaa jatkaa tulevaisuudessakin. 
   Piirien Oltermannijoukkue sekä sotilas-SM-
kilpailuihin osallistuva partio on jälleen kerran 
koottu Timo Makkosen toimesta. Kilpailut hiihdetään 
maaliskuun aikana. Vuosi 2009 tuo myös tullessaan 
RESUL:n sovelletun reserviläisammunnan SM-
kilpailut. Kilpailut ammutaan elokuun ensimmäisenä 
viikonvaihteena Sotinpuron ampumakenttäalueella. 
Kyseessä on kova ponnistus. Kilpailijoita odotetaan 
saapuvan n. 250. Valmistelut ovat jo kiivaasti 
käynnissä Pasi Parviaisen johtamana. Työn alla on 
myös jo vuoden 2010 helmikuun alussa pidettävät 
RESUL:n talvimestaruuskilpailut. Näitten kilpailujen 
johtajana toimii Timo Makkonen.
   Kuten edellisestä huomaa, piireissä ja yhdistyksissä 
tapahtuu. Jos näin toiminnanjohtajana saa jotakin 
toivoa, toive olisi, että mahdollisimman moni kävisi 
piirien ja yhdistysten järjestämissä tapahtumissa. 
Mikäli tämä ei ole mahdollista voi vaikka piipahtaa 
piirien nettisivuilla ja täyttää tuota sähköistä 
kuntokorttia.

Toiminnallisin terveisin!

TOIMINNALLISET TERVEISET 
TOIMINNANJOHTAJALTA

Taas kerran on yksi vuosi takana, mutta palataanpa 
vielä vuoteen 2008. Liittojen tilastot ovat pikkuhiljaa 
valmistumassa ja niistä on luettavissa, että 
reserviläispiirin jäsenmäärä on edelleen nousussa. 
Nousua on tapahtunut 22 henkilöllä. Jäsenmäärä 
on nyt 1247 maksanutta jäsentä (31.12.2008). 
Upseeripiirin puolella jäsenkasvu taittui miinukselle 
22 henkilön verran. Jäseniä on nyt 846. Jäsenmäärän 
väheneminen on huolestuttavaa ja asiaa on 
selviteltävä niin piirin kuin yhdistysten toimenpitein. 
Toivottavasti lama ei rupea näkymään myös näissä 
piirien jäsenmäärissä.
   Vuosi 2008 toi tullessaan molempien 
liittojen puolelle uusia sähköisiä seuranta- ja 
raportointivälineitä. Kummankin liiton puolella 
ovat nyt yhdistyksillä ja piireillä käytössä 
toimintalomakkeiden sähköinen täyttö- ja 
siirtomahdollisuus. Nämä ja nettijäsenrekisteri 
ovatkin hyvä työkalu piireille ja yhdistyksille. 
Joskus tällainen uuteen siirtyminen aiheuttaa tuskaa 
ja halutaan pitäytyä tiukasti entisessä ja tutussa. 
Käyttö on kuitenkin opeteltava ja  mentävä rohkeasti 
eteenpäin.
   Liikuntapuolelle on kehitetty sähköinen 
kuntokortti. Sähköinen kuntokortti löytyy liittojen 
ja Reserviläisurheiluliiton nettisivuilta. Kortti 
on tarkoitettu jokaisen omakohtaiseen käyttöön. 
Täyttämällä korttia voi seurata esim. omaa liikunta-
aktiivisuuttaan. Kortti on vielä kehittelyvaiheessa, 

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan  
reserviläispiirien 
toiminnanjohtaja

niiden osallistujamäärät. Tärkeää on, että tiedot myös 
lähetetään eteenpäin. Reserviläispiirin jäsenmäärä on 
kasvanut vuoden aikana 82 uudella jäsenellä ja on 
tätä kirjoitettaessa 1297. Sopiva tavoite yhdistyksille 
voisi olla jäsenmäärän kasvattaminen 10 %:lla! 
Markkinoikaa tuota uutta nuorisojäsenmahdollisuutta 
yhdistyksissänne. 16-22 -vuotiaat pääsevät jäseniksi 
halvemmalla ja ovat tulevaisuudessa potentiaalisia 
aikuisjäseniä. 

Reserviläisliiton uudet jäsenmerkit ovat tulleet 
markkinoille. Kolmiportaisessa järjestelmässä 
timanttisen merkin saa 15 vuoden jäsenyydestä, 
kultaisen 5 vuoden jäsenyydestä ja hopeiseen merkkiin 
ovat oikeutettuja kaikki jäsenet. Merkkejä myymällä 
yhdistykset saavat provision, joka piirin päätöksellä 
jää kokonaisuudessaan yhdistyksille. Merkit tulee 
tilata keskitetysti piirin kautta maaliskuun loppuun 
mennessä ja ne saadaan jakoon toukokuun loppuun 
mennessä.

Useassa yhteydessä olen muistuttanut 

kiitoksen ja huomioimisen merkitystä kaikessa 
vapaaehtoistoiminnassa. Muistakaa niitä ”hiljaisia” 
puurtajia, jotka vuodesta toiseen tekevät ansiokasta 
työtä. Piirin ja liiton mitalit ovat erinomainen tapa 
muistaa syntymäpäiväänsä juhlivaa tai yhdistyksen 
merkkipäivänä. Pelkkä kiitoskin on joskus paikallaan. 
Oman henkilökohtaisen kunnon ylläpitäminen ja 
kohentaminen ovat lähes kansalaisvelvollisuus. 
Alkuvuosi on hyvä aika tehdä päätös asian 
kohentamiseksi, jos tarvetta ilmenee. Testeissä 
kannattaa käydä ja testausta järjestää. Piirin kautta 
järjestyy testausapua yhdistyksille. Osallistukaa 
ammuntoihin ja MPK:n monipuolisille kursseille.

Kiitokset yhteistyökumppaneillemme! 
Rainelle ja lehden tekoon 
osallistuneille erityiskiitokset! 

UUSI TOIMINTAVUOSI ALkOI
Vuosi 2009 on edennyt kahden kuukauden verran 
ja vuosi vuodelta aika tuntuu etenevän kiihtyvällä 
vauhdilla. Vauhdilla on yhteiskuntamme myös 
ajautunut taantumaan ja päivittäiset lomautusuutiset ja 
lakkautussuunnitelmat täyttävät median.
   Varsin näyttävästi uutistilaa sai myös Abloyn 
tulipalo, jonka vaiheita seurasin, varmasti monen 
muun tavoin, pelonsekaisin tuntein tietoisena siitä, 
että Abloy on selkeästi maakunnan ykkösyrityksiä ja 
tärkeä työnantaja ja vaikuttaja maailmanlaajuisesti. 
Yritys, joka on syntynyt, kasvanut ja toivottavasti 
vielä kauan elää Pohjois-Karjalassa. Tapahtuma oli 
kaiken kaikkiaan ikävä, mutta sen reaaliaikaisessa 
viranomaistiedottamisessa onnistuttiin hyvin. 
Radiosta kuullut ja televisiosta nähdyt tiedotteet eivät 
jääneet huomiotta. Hyvä näin. Meillä on olemassa 
toimiva järjestelmä poikkeustilanteiden varalle.

 Alkuvuosi on yhdistyksissä aikaa, jolloin kirjataan 
vuosikertomuksiin menneen vuoden tapahtumat ja 

MaailMa Muuttuu, 
Mutta arvot säilyvät
Hyvää alkanutta vuotta pohjoiskarjalaiset 
reserviupseerit! Kiitän teitä luottamuksesta 
aloittaessani Pohjois-Karjalan reserviupseerien 
puheenjohtajana vuoden 2009 alusta. Vuodet kuluvat, 
miehet vaihtuvat, mutta toiminta yhteisen isänmaan 
hyväksi jatkuu.
   RUL:n toiminnan painopistealueet 
vuosina 2008-2010 ovat johtamiskoulutus ja 
koulutusjärjestelmän kehittäminen, kenttäkelpoisuus 
sekä järjestötoiminta. Piirin ja yhdistysten 
toiminnoissa tulee korostua mm. vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen johtamiskoulutuksen kehittäminen, 
vaikuttaminen vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
lain tarkistamisprosessiin sekä ampuma-aselain 
uudistamiseen. Reserviläisliikunnassa keskeistä 
on kannustaminen säännölliseen liikunnan 
harjoittamiseen ja ampumatoiminnan kehittäminen. 
Internetiin on avattu kaikille RUL:n jäsenille 
henkilökohtainen, sähköinen kuntokortti, minkä 
avulla voi seurata omaa liikunta-aktiivisuutaan 
merkitsemällä muistiin päivittäiset kuntoilu- ja 
ampumasuorituksensa. Kuntokortti mahdollistaa 
myös kuntoisuusluokan määrittämisen.
   Meidän suomalaisten vahvuutena maailmalla 
tunnetaan koulutusjärjestelmämme, kansalaisten 
korkea koulutustaso ja sen mukanaan tuoma 
osaamispääoma, missä yliopistoilla ja korkeakouluilla 
on tärkeä ylläpitotehtävä. Suomi on tasa-arvoinen 
maa, jossa nuoren ihmisen kouluttautuminen ei ole 
perheen tai suvun varallisuudesta kiinni. 
   Suomen puolustuskyvyn kulmakiveä, yleistä ja 
yhtäläistä asevelvollisuutta on kyseenalaistettu 
viime vuosina, eikä vähiten NATO kysymyksellä. 
Mielestäni yleisestä asevelvollisuudesta ja sen 
yhdenvertaisuutta ylläpitävästä voimasta Suomen 
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RESERVIUPSEERIPIIRIN JA
YHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT

PIIRIN PUHEENJOHTAJA 
Harri Norismaa, Jousikatu 13, 80260 JOENSUU 

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

1. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA 
Timo Tolvanen, Patteristontie 31, 80400 YLÄMYLLY  

Gsm 0400 176 229 sp. timotolv@gmail.com

2. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA  
Juha Rytkönen, Vierevänniementie 15 a, 81100 KONTIOLAHTI 

Gsm 050 428 5102 sp. juha.rytkonen@kontiolahti.fi

ENON RESERVIUPSEERIT RY 
Matti Mertanen, Puistokuja 5, 81200 ENO 

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

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

Gsm. 050 462 8720, työ 02044 103430  
sp. jorma.maksimainen@pp.inet.fi 

 
JOENSUUN RESERVIUPSEERIT RY 

Antti Eteläpää, Tuohitie 9, 80230 JOENSUU 
Gsm. 050 525 5585, 013 871 286  

sp. antti.etelapaa@jns.fi 
 

JUUAN RESERVIUPSEERIT RY 
Ossi Hirvonen, Laiduntie 4, 83900 JUUKA 

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

KESÄLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY 
Osmo Anttonen, Taimitarhantie 6 59800 KESÄLAHTI 

Gsm. 040 527 7392 sp. osmi.an@hotmail.com
 

KITEEN RESERVIUPSEERIT RY 
Raimo Liukku, Paavontie 12, 82500 KITEE 

sp. raimo.liukku@elisanet.fi 
 

KONTIOLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY 
Inka Venho, Noljakankaari 48 A 2, 80140 JOENSUU 

Gsm. 050 534 8049 sp. inka.venho@mpkry.fi 
 

LIEKSAN RESERVIUPSEERIT RY 
Juhani Lehikoinen,  Niittyjamalintie 2, 81700 LIEKSA 

Gsm 0400 177 029 sp. juhani.lehikoinen@raja-karjala.mhy.fi 
 

LIPERIN RESERVIUPSEERIT RY 
Timo Tolvanen, Patteristontie 31, 80400 YLÄMYLLY 

Gsm. 050 521 5363 sp. timotolv@gmail.com 
 

NURMEKSEN RESERVIUPSEERIT RY 
Esko Seppä, Rantatie 18, 75530 NURMES 

Gsm 0400 536 591 sp. esko.seppa@pp1.inet.fi
 

OUTOKUMMUN RESERVIUPSEERIT RY 
Markku Räsänen, Kuopiontie 225 C, 83500 OUTOKUMPU 

Gsm 0500 913 574 sp. markku.rasanen@opaasi.fi 
 

POLVIJÄRVEN RESERVIUPSEERIT RY 
Jari Mustonen, Suutarintie 5, 83700 POLVIJÄRVI 

Gsm. 050 532 4907 sp. jari.mustonen@cmcfinland.fi 
 

PYHÄSELÄN RESERVIUPSEERIT RY 
Jouko Tarvainen, Kaukolantie 10, 80330 REIJOLA 
Gsm. 0400 906 272 sp. jani.tarvainen@pp.inet.fi 

 
RÄÄKKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY 

Sami Harinen, Iijalantie 1, 82300 RÄÄKKYLÄ 
Gsm. 040 571 0933 sp. puuhari@hotmail.com 

 
TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN RESERVIUPSEERIT RY 

Arto Juntunen, Riihiahontie 123 82350 TIKKALA 
Gsm. 0400 181 716 sp. arto.juntunen@tohmajarvi.fi 

 
VALTIMON RESERVIUPSEERIT RY 

Paavo Harakka, Kankaalantie 10, 75700 VALTIMO 
Gsm. 050 536 8171 sp. paavo.harakka@oyk.fi

 

Jotostelua Suomessa ja 
kaukana vieraalla maalla 

Maanpuolustuskenttä on tullut 
mi nulle tutuksi kertausharjoituk-
sissa, vapaaehtoisissa harjoituksis-
sa, erilaisilla kursseilla ja jotoksil-
la osallistujana, kouluttajana sekä 
kurssinjohtajana. Pidän fyysisistä 
haasteista. Mitä raskaampaa, sen 
parempaa, joten erityisesti olen 
nauttinut jotostelusta ja ennen 
kaikkea partioissa. Monia upeita 
hetkiä on tullut koettua, mutta kak-
si kansainvälistä koetusta nousee 
ylitse muiden. Vuonna 2005 olin 
Pohjois-Karjalan Prikaatin reser-
viläisten joukkueen, Team MPK 
North Karelian, partionjohtajana 
Erna Raid kaukopartiokilpailussa 
Virossa. 

Erna oli äärettömän raskas, 
ikimuistoinen ja opettava, mutta 
uskomattoman kunniakas koke-
mus. Yksi kunniamerkki röyhistää 
erityisesti rintaani, sillä sen tunnen 
todellakin ansainneeni. Sain sen 
Hollannissa 2007, kun olin Re-
sUL:n joukkueessa marssimassa 
maagisen Nijmegenin marssin. 
Tämä marssijoukkue oli elävä 
osoitus tärkeästä elämänarvois-
tani eli yhteistyöstä, sillä joukkue 
koottiin Suomen kahdelta laidalta, 
Pohjois-Karjalasta ja Varsinais-
Suomesta. Joukkue harjoitteli 
eri puolilla maatamme ja lopuksi 
marssi yhdessä pitkän ja rasittavan 
Vierdaagsin yhtenä joukkueena 
maaliin Hollannin kamaralla. 

Varsinkin nämä kaksi koke-
musta ovat opettaneet minulle 
lähtemättömästi yhteisöllisyyttä, 
toveruutta, aseveljeyttä sekä sitä 
uskomattoman hienoa tunnetta 
olla suomalainen Suomen lippu 
hihassa vieraalla maalla rinnalla 

Reserviupseeripiirin uusi puheenjohtaja
kapteeni 

HARRI NORISMAA
Olen Harri Norismaa, 46-vuotias reservin kapteeni 

Joensuusta, Pohjois-Karjalan oma poika, syntyisin 
Kontiolahdelta. 

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin puheen-
johtajana aloitin vuoden 2009 alusta. Piirin vara-
puheenjohtajistoon olen kuulunut viimeiset kaksi 
vuotta. Armeijan kävin Karjalan Jääkäripataljoo-
nan Sissikomppaniassa Kontiorannassa. Hamina ja 
legendaarinen Sissi-RUK tuli tutuksi RUK:n Laser 
kurssilla nro 169. 

Armeijan loppupuolella kävin Tiedustelu-upsee-
rikurssin Tuusulassa ja myönnettävä on, että tie-
dustelu vei sydämeni. Sillä tiellä olen vieläkin, sillä 
reservin sijoitus osoitettiin Pohjois-Karjalan Raja-
vartiostoon tiedustelun pariin. 

On ollut etuoikeus toimia kaikki nämä vuodet 
Rajan tiedustelu-upseerina. Joensuun Reserviupsee-
reissa sekä MPK:ssa olen toiminut aktiivisesti.

Ernapartio etenee miinakentässä.

miehet, joiden varaan voi luottaa 
vaikka henkensä. Minulle reser-
viläistoiminta ja maanpuolustus 
eivät ole hetken harrastus. Isäni 
oli armeijan palveluksessa ja olen 
saanut kotikasvatuksen, jossa 
isänmaan asia on ollut tärkeällä 
sijalla. Opettajalle arvot ovat 
tärkeitä ja isänmaallisuus sekä sii-
hen kasvattaminen osa normaalia 
arkipäivääni. Vien omalta osaltani 
tätä arvokasta viestiä tuleville 
sukupolville.

Aktiivisesti arjessa

Koulutukseltani olen luokan-
opettaja ja koko työurani olen 
työskennellyt koululaitoksen 
palveluksessa. Olen jo pitkään 
toiminut koulunjohtajana Reki-
vaaran koulussa, joka on kuntalii-
toksen myötä osa uuden Joensuun 
koulutuspalveluita.     Perheeseeni 
kuuluu luokanopettajana toimivan 

Tarja-vaimoni lisäksi 14-vuotias 
Nea ja armeijaan menoon valmis-
tautuva 19-vuotias Kasperi.

Työn vastapainoksi ja reservi-
läistoiminnan lisäksi harrastan 
erilaisia asioita. Monipuolinen 
liikunta on erottamaton osa ar-
keani, mutta siihen mahtuu myös 
monia muita harrastuksia kuten 
esimerkiksi historia, kirjallisuus, 
valokuvaus, erästely, taide ja 
matkailu. Lasteni harrastuksen 
kautta olen toiminut aktiivisesti 
Joensuun Uimaseurassa ja näin 
olen ollut mahdollistamassa jalon 
harrastuksen harrastamisen Joen-
suun seudun lapsille. 

Hyvin tärkeällä sijalla on 
perheeni elämässä vapaa-ajan-
asunto Tohmajärven Tikkalasa. 
Onhan paikka ollut sukumme 
halussa jo yli 60 vuotta, joten 
siellä voi aistia sukupolvien 
ketjun.

ESITTELYSSÄ

Harri Norismaa

PIIRIHALLITUS 2009
RESERVIUPSEERIT

PIIRIN PUHEENJOHTAJA 
Harri Norismaa, Jousikatu 13, 

80260 JOENSUU  
Gsm 050 564 3902  sp. 
harri.norismaa@jns.fi

 
1. VARAPUHEENJOHTAJA 

Timo Tolvanen, Patteristontie 31, 
80400 YLÄMYLLY 
Gsm 0400 176 229 

sp. timo.tolv@gmail.com
 

2. VARAPUHEENJOHTAJA 
Juha Rytkönen, 

Vierevänniementie 15 a, 81100 
KONTIOLAHTI 

Gsm 050 428 5102 
sp. juha.rytkonen@kontiolahti.fi 

ENON RESERVIUPSEERIT  
Matti Mertanen 
ILOMANTSIN 

RESERVIUPSEERIT  
Jorma Maksimainen 

JOENSUUN RESERVIUPSEERIT  
Antti Eteläpää Yrjö Makkonen 
JUUAN RESERVIUPSEERIT  

Ossi Hirvonen 
KESÄLAHDEN 

RESERVIUPSEERIT  
Osmo Anttonen 

KITEEN RESERVIUPSEERIT  
Raimo Liukku 

KONTIOLAHDEN 
RESERVIUPSEERIT  

Inka Venho 
LIEKSAN RESERVIUPSEERIT  

Juhani Lehikoinen 
LIPERIN RESERVIUPSEERIT  

Kari Laaninen 

NURMEKSEN 
RESERVIUPSEERIT  

Esko Seppä 
OUTOKUMMUN 

RESERVIUPSEERIT  
Markku Räsänen 
POLVIJÄRVEN 

RESERVIUPSEERIT  
Jari Mustonen 
PYHÄSELÄN 

RESERVIUPSEERIT  
Jouko Tarvainen 
RÄÄKKYLÄN 

RESERVIUPSEERIT  
Sami Harinen 

TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN 
RESERVIUPSEERIT

Arto Juntunen
VALTIMON RESERVIUPSEERIT

Paavo Harakka
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ESITTELYSSÄ

Jorma Huttunen

Reserviläispiirin uusi puheenjohtaja, 
ylikersantti

JORMA HUTTUNEN
Ikä 52 vuotta
Luokanopettajana Kinahmon koululla 
Työnantaja, Polvijärven kunta vuodesta 
1979
Naimisissa, vaimo Sirkku, lähihoitaja
Viisi lasta, Marjukka, Juha-Matti, Sari, 
Jaakko ja Janne
Harrastukset: kuntourheilu ( hiihto, sähly, 
rullaluistelu, jääkiekko) järjestötoimintaa ( 
mm. Pokalin pj.) 
Polvijärven ResAun pj. vuodesta 2008, res.
piirin varapj. 2007-2008
Osallistumisia mpk kursseille
Testaajakurssi / Kontioranta
Kouluttajakurssi 16 / RuK

PIIRIHALLITUS 2009
RESERVILÄISET

	 	

PIIRIN PUHEENJOHTAJA 
Jorma Huttunen, Kinahmontie 35, 

83825 KINAHMO 
Gsm 0400 170 046 sp. jorma.

huttunen@polvijarvi.fi 
1. VARAPUHEENJOHTAJA 

Timo Mononen, Rummakontie 8 b, 
80400 YLÄMYLLY 

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

2. VARAPUHEENJOHTAJA 
Pekka Nupponen, 

Kuusenjuurentie 6 82200 
HAMMASLAHTI 

Gsm 050 320 7069 sp. pekka.
nupponen@elisanet.fi  

 

ENON RESERVILÄISET  
Seppo Puranen 

ILOMANTSIN RESERVILÄISET  
Viljo Lehikoinen 

JOENSUUN RESERVILÄISET  
Ilkka Savolahti 

JUUAN RESERVILÄISET  
Hannu Martikainen 

KESÄLAHDEN 
RESERVINALIUPSEERIT  

Harri Ivanoff 
KITEEN RESERILÄISET  

Mika Matikainen 
KONTIOLAHDEN 
RESERVILÄISET  
Jorma Kinnunen 

LIEKSAN RESERVILÄISET 
Marko Hakala 

LIPERIN RESERVILÄISET 
Mika Hyvönen 
NURMEKSEN 

RESERVINALIUPSEERIT 
Jukka Juntunen 
OUTOKUMMUN 

RESERVILÄISET RY 
Jaakko Kurki 

POLVIJÄRVEN 
RESERVINALIUPSEERIT  

Raimo Tillonen 
PYHÄSELÄN RESERVILÄISET  

Harri Nupponen 
RÄÄKKYLÄN 

RESERVINALIUPSEERIT  
Harri Rantametsä 

TOHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN 
RESERVILÄISET  

Tapani Timoskainen 
VALTIMON RESERVILÄISET 

Jorma Korhonen 
VIEKIN RESERVILÄISET  

Raimo Toivanen

RESERVILÄISPIIRIN JA YHDISTYSTEN 
PUHEENJOHTAJAT

PIIRIN PUHEENJOHTAJA 
Jorma Huttunen, Kinahmontie 35, 83825 KINAHMO 
Gsm 0400 170 046 sp. jorma.huttunen@polvijarvi.fi

PIIRIN 1. VARAPUHEENJOHTAJA 
Timo Mononen, Rummakontie 8 b, 80400 YLÄMYLLY 

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

PIIRIN 2. VARAPUHEENJOHTAJA 
Pekka Nupponen, Kuusenjuurentie 6, 82200 HAMMASLAHTI 

                              Gsm 050 320 7069 sp. pekka.nupponen@elisanet.fi 

ENON RESERVILÄISET RY 
Seppo Puranen, Koukkujoentie 11, 81280 UIMAHARJU 
Gsm:040 835 5790 sp. seppo.puranen@storaenso.com  

 
ILOMANTSIN RESERVILÄISET RY 

Viljo Lehikoinen, Möhköntie 22 A, 82900 ILOMANTSI 
Gsm. 050 573 7916 sp. reijo.hiltunen@tilitalo.fi  

 
JOENSUUN RESERVILÄISET RY 

Ilkka Savolahti, Tuomaantie 6, 80160 JOENSUU 
Gsm 050 538 0085 sp. ilkka.savolahti@luukku.com  

 
JUUAN RESERVILÄISET RY 

Tenho Rautiainen, Asettajantie 7, 75500 NURMES 
Gsm 041 702 7804 sp. terhorautiainen@suomi24.fi  

 
KESÄLAHDEN RESERVILÄISET RY 

Harri Ivanoff, Myllytie 16, 59800 KESÄLAHTI 
Gsm. 0400 654 931 sp. harri.ivanoff@kolumbus.fi  

 
KITEEN RESERVILÄISET RY 

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

sp. mika.matikainen1@pp1.inet.fi  
 

KONTIOLAHDEN RESERVILÄISET RY 
Jorma Kinnunen, Parviaisenkatu 16, 80170 JOENSUU 
Puh. 040 584 3706 sp. jorma.kinnunen3@luukku.com  

 
LIEKSAN RESERVILÄISET RY 

Marko Hakala, Ylämäkikatu 6, 81750 PANKAKOSKI 
Gsm 0400 219 793 sp. marko.hakala@nettilinja.fi  

 
LIPERIN RESERVILÄISET RY 

Sami Hänninen, Rinnetie 6, 80400 YLÄMYLLY 
Gsm. 040 589 9229 sp. lymme800@hotmail.com  

 
NURMEKSEN RESERVINALIUPSEERIT RY 

Terho Mustonen, PL 16, 75500 NURMES 
Gsm: 0500 779 449 sp. jukka.juntunen@kotipysakki.fi  

 
OUTOKUMMUN RESERVILÄISET RY 

Erkki Räsänen, Niittyrinne 2, 83500 OUTOKUMPU 
Puh. (013) 562 611 Gsm 050 581 1338 

sp. erkki.rasanen@pretax.net  
 

POLVIJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 
Jorma Huttunen, Kinahmonniementie 35, 83825 KINAHMO 

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

PYHÄSELÄN RESERVILÄISET RY 
Pekka Nupponen, Kuusenjuurentie 6, 82200 HAMMASLAHTI 

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

 
RÄÄKKYLÄN RESERVILÄISET RY 

Harri Rantametsä, Kotitie 15, 82300 RÄÄKKYLÄ 
Gsm 0400 273 766 sp. harri.rantametsa@agrimarket.fi  

 
TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN RESERVILÄISET RY 

Tapani Timoskainen, Postilantie 1, 82600 TOHMAJÄRVI 
Gsm 0400 347 138 sp. tapani.timoskainen@suomi24.fi  

  
VALTIMON RESERVILÄISET RY 

Toimi Säppi, Pajukoskentie 760, 75700 VALTIMO 
Gsm 050 345 1998 sp. tuomo.holtta@oyk.fi  

 

RES- JA RU- PIIRIHALLITUKSET KOKOUKSISSAAN  
TOHMAJÄRVELLÄ 17.2.

LEIKKAA TALTEEN
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Vuoden 2009 turvallisuus- ja 
puolustuspoliittinen selonteko
Selonteko antaa hyvät perusteet puolustusvoimien 
perustehtävien hoitamiseksi. 
 
Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala 
on tyytyväinen selontekoon. ”Selonteko antaa selkeät 
ja pitkälle ulottuvat suuntaviivat puolustusvoimien 
toiminnalle ja kehittämiselle sekä puolustuskyvyn 
ylläpidolle”, Kaskeala toteaa.  

Selonteko ei tuo puolustusvoimiin dramaattisia muutoksia. 
Merkittävimpänä rakennemuutoksena selonteossa esitetään 
kolmen alueellisen sotilasläänin esikunnan muuttamista 
aluetoimistoiksi.  
 
Suorituskykyinen ja uskottava puolustusjärjestelmä  
Puolustusvoimia käytetään lakisääteisten tehtävien 
mukaisesti Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, muiden 
viranomaisten tukemiseen ja kansainväliseen sotilaalliseen 
kriisinhallintaan.  
   Suomen sotilaallinen maanpuolustus perustuu 
suorituskykyiseen puolustusjärjestelmään alueellisen 
puolustuksen periaatteiden mukaisesti, yleiseen 
asevelvollisuuteen sekä vahvaan maanpuolustustahtoon ja 
kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön. Puolustuksen 
uskottavuus varmistetaan sekä omien kansalaisten silmissä 
että ulkomailla.  
   Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen strategian 
(YETT) mukaisesti eri hallinnonalat valmistautuvat 
tukemaan puolustusvoimia Suomen sotilaallisessa 
puolustamisessa. Samoin puolustusvoimat tarjoaa yhä 
enemmän erityisosaamistaan, kykyjään ja voimavarojaan 
mahdollisimman laaja-alaisesti muun yhteiskunnan käyttöön. 
Tiiviillä viranomaisten välisellä yhteistyöllä mahdollistetaan 
tukikeinojen tehokas käyttöön saaminen. Puolustusvoimat 
valmistautuu myös antamaan sotilaallista virka-apua muille 
EU-maille yhteisvastuulausekkeen periaatteiden mukaisesti.  
   Puolustusvoimat käyttää kansainväliseen sotilaalliseen 
kriisinhallintaan samoja joukkoja ja materiaalia kuin 
Suomen puolustamiseen. Kaikkien puolustushaarojen 
kykyä ja valmiutta osallistua kansainvälisiin sotilaallisiin 
kriisinhallintatehtäviin kehitetään.  
 
Muutoksia tarpeen mukaan  
Puolustusvoimien kehittämisen painopiste on vuoteen 
2012 saakka ilmapuolustuksessa. Sen jälkeen painopiste 
siirtyy maavoimien alueellisten joukkojen kehittämiseen. 
Alueellisten joukkojen organisaatioista muodostetaan 
entistä joustavampia ja niiden käyttö- ja toimintaperiaatteita 
kehitetään.  
   Sodan ajan joukkojen määrää vähennetään pitkällä 
aikavälillä ottaen huomioon turvallisuusympäristössä 
tapahtuvat muutokset, käytössä olevat resurssit, ikäluokkien 
pieneneminen sekä materiaalin vanheneminen.  
   Pohjoismaista yhteistyötä syvennetään entisestään. 
Perinteisen pohjoismaisen kriisinhallintayhteistyön 
lisäksi tiivistetään yhteistyötä meri- ja ilmavalvonnassa, 
logistiikassa, koulutuksessa, tutkimus- ja analyysitoiminnassa 
ja materiaaliyhteistyössä.  
 
Henkilöstöön ja organisaatioon ei dramaattisia 
muutoksia  
Puolustusvoimien henkilöstö- ja tehtäväjärjestelmää 
kehitetään sekä laadullisesti että määrällisesti. 
Keskeisenä ajatuksena on osaavan ja toimintakykyisen 
henkilöstön tuottaminen kustannustehokkaasti sodan 
ajan suorituskykyvaatimusten mukaisesti. Henkilöstön 
koulutuksessa otetaan huomioon myös kansainvälisen 
yhteistoiminnan ja sotilaallisen kriisinhallinnan asettamat 
vaatimukset. Henkilöstön määrä pidetään noin 15 000 
henkilön tasolla.  
   Asevelvollisuus on maanpuolustuksen peruspilari. 
Koulutusjärjestelmän laatua ja sisältöä kehitetään vastaamaan 
yhä paremmin puolustusvoimiin kohdistuvia vaatimuksia 
sekä asevelvollisten omaa osaamista.  
   Puolustusvoimien rauhan ajan organisaatioiden 
sopeuttamista ensisijaisesti kriisiajan toiminnan vaatimuksiin 
jatketaan. Hallinnon kehittämisen keskeisenä tavoitteena on 
vapauttaa resursseja hallinnosta sodan ajan suorituskyvyn 
kannalta keskeisiin toimintoihin.  
   Selonteossa esitetään kolmen alueellisen sotilasläänin 
esikunnan muuttamista aluetoimistoiksi. Muita merkittäviä 
rakennemuutoksia ei ole.  
 
Puolustusbudjetin korotus mahdollistaisi 
nykyiset rakenteet  
Uskottavan puolustuskyvyn ylläpito ja lakisääteisten 
tehtävien toteuttaminen edellyttävät puolustushallinnon 
toimintaedellytysten pitkäjänteistä varmistamista.  
   Puolustusvoimien määrärahoja korotetaan vuotuisen hinta- 
ja kustannusmuutosten mukaisesti ja tämän lisäksi korotetaan 
puolustusbudjettia vuosittain kahdella prosentilla vuodesta 
2011 alkaen. Puolustusbudjetin korottaminen kompensoi sekä 
toimintamenojen kasvua että hankittavan materiaalin teknistä 
kallistumista. Ilman tätä korotusta ei ole mahdollista säilyttää 
puolustusvoimien nykyisiä rauhan ajan rakenteita ja sodan 
ajan joukkokokoonpanoja. 
                       Lähde: Pääesikunnan artikkeli 

Maanpuolustuskiltojen liitto 
palasi Reserviläisurheiluliiton 
jäseneksi.

Tampereella 29.11. pidetty Re-
serviläisurheiluliiton (RESUL) 
syyskokous valitsi seuraajan 
liittoa vuosina 2005-2008 joh-
taneelle majuri Seppo Sund-
bergille. Ehdolla olivat Etelä-
Pohjanmaan Reserviläispiirin 
puheenjohtaja Timo Sysilampi 
ja Pohjois-Pohjanmaan Reser-
viläispiirin puheenjohtaja Timo 
Ronkainen. Päätös syntyi lopulta 
yksimielisesti kun Timo Ronkai-
nen vetäytyi ehdokkuudesta.
   
Reserviläisurheiluliiton uudeksi 
puheenjohtajaksi valittu Timo 
Sysilampi on aiemmin toiminut 
RESUL:n hallituksen jäsenenä 
ja varapuheenjohtajana. Lisäksi 
hän on edustanut omaa piiriään 
Reserviläisliitto ry:n halli-
tuksessa. 52-vuotias vänrikki 

Timo Sysilammesta RESUL:n puheenjohtaja

Vänrikki Timo Sysilampi 
on RESUL:n uusi puheen-
johtaja.

Timo Sysilampi on koulutuksel-
taan diplomi-insinööri. Hänen 
kotipaikkansa on Seinäjoki. 
 Uusien sääntöjen johdosta koko 
hallitus uusiutui. Valituksesi tuli 
muutaman vuoden tauon jälkeen 

myös edustaja.
 Maanpuolustuskiltojen liitosta. 
RESUL:sta muutama vuosi sit-
ten eronnut Maanpuolustuskilto-
jen liitto hyväksyttiin uudestaan 
jäseneksi lokakuun lopulla.
   
Reserviläisurheiluliiton ensi 
vuoden toimintasuunnitelmassa 
painopisteinä ovat edunvalvonta 
erityisesti aseisiin liittyvässä 
lainsäädännössä sekä ampu-
maharrastuksen toimintamah-
dollisuuksien turvaamisessa, 
kenttäkelpoisuuden kehittämi-
nen sekä sähköisen kuntokortin 
lanseeraus kentän käyttöön. 
Uutta sähköistä kuntokorttia on 
tänä vuonna testattu Varsinais-
Suomen reservipiireissä.
   
Vuonna 1970 perustettu Reser-
viläisurheiluliitto vastaa pitkälti 
jäsenjärjestöjensä liikunta- ja 
urheilutoiminnan valtakunnan-
tason organisoinnista ja suun-
nittelusta.

Kaavailut käsiaseiden kiel-
tämiseksi eivät saa Reservi-
läisliitolta ymmärrystä. Liiton 
varapuheenjohtaja Esko Raskila 
muistutti itsenäisyyspäivänä Ro-
vaniemellä suuresta sodan ajan 
reservistämme ja sen tarpeesta 
ylläpitää ampumataitojaan. 
-Esitettyä käsiaseiden totaa-
likieltoa Reserviläisliitto sen 
sijaan pitää täysin mahdottomana 
ajatuksena. Maanpuolustuk-
semme nojaa 350.000 miehen 
ja naisen muodostamiin sodan 
ajan joukkoihin. Näin suuren 
joukon ampumataitojen ylläpito 
ei ole käytännössä mahdollista 
muuten kuin omaehtoisen am-
pumaharrastuksen kautta. Tämä 
peruslähtökohta on myös uuden 
ampuma-aselain valmistelussa 
huomioitava.
  
Raskila muistutti Lapin alueen it-
senäisyyspäivän iltajuhlassa, että 
Reserviläisliitto vastaa omalta 
osaltaan reservin ampumataito-
jen ylläpitämisestä. Liiton 357 
paikallisyhdistystä järjestivät 
viime vuonna yli 5.000 ampuma-

tilaisuutta, joihin osallistui kym-
meniä tuhansia liiton jäseniä. 
Ammunnan lajikirjo on liitossa 
laaja ulottuen ilma-aseista puo-
liautomaattikivääreihin. Myös 
erilaisilla käsiaseilla ammutaan 
Reserviläisliitossa paljon.
Reserviläisliitto seuraa tarkasti 
ampuma-aselain uudistusta ja on 
ollut asiasta yhteydessä useisiin 
viranomaisiin. Viimeksi asiasta 
on keskusteltu Poliisiylijohtaja 
Mikko Paateron kanssa.
   
Raskilan mukaan liitto pitää 
hyvänä sisäasianministeriön 
tekemää linjausta, jonka mu-
kaan ampuma-aseluvan saati 
on jatkossa sidottu ampumaseu-
ran, reserviläisyhdistyksen tai 
metsästysseuran jäsenyyteen ja 
niiden puitteissa osoitettuun am-
pumaharrastukseen. Kauhajoen 
tapahtumien jälkeen käyttöön 
otettu menettelytapa muistut-
taa monen Reserviläisliiton 
paikallisyhdistyksen jo pitkään 
noudattamaa käytäntöä, jossa 
jäsenelle on kirjoitettu todistus 
ampuma-aseluvan hakemista 

varten vasta vuoden parin am-
pumaharrastuksen jälkeen.
- Uskon itse, että mikäli nyt 
käyttöön otettu lupamenettely 
olisi ollut kattavana käytäntönä 
jo aiemmin, eivät Jokelan ja 
Kauhajoen ampujat todennä-
köisesti olisi koskaan kyenneet 
hankkimaan ampuma-asetta. 
Henkilön epäterve kiinnostus 
ampuma-aseisiin kun tulee 
nopeasti ilmi reserviläisyhdis-
tyksen, ampumaseuran tai met-
sästysseuran ampumaradalla.  
   
Reserviläisliiton varapuheen-
johtaja Esko Raskila onnitteli 
juhlapuheessaan myös puo-
lustusvoimia sen juhlavuoden 
johdosta. 90-vuotisen taipaleen 
kunniaksi Reserviläisliitto on 
myöntänyt puolustusvoimille 
liiton korkeimman huomion-
osoituksen, Reserviläisliiton 
pienoislipun. Se luovutettiin 
puolustusvoiminen komentajal-
le, amiraali Juhani Kaskealalle 
pari viikkoa sitten.

Käsiasekielto on mahdoton
Reserviläisten on kyettävä säännölliseen ampumaharjoitteluun.

RUL myönsi vuoden 2008 aikana 
jäsenyhdistyksilleen ja piireil-
leen projektitukea yhteensä 
9.655 euroa . Tukea sai yhteensä 
27 hanketta. Yksittäisten tukien 
määrä 115 – 960 euron välillä.  
Viisisataa euroa tai enemmän 
tukea myönnettiin Noormar-
kun seudun, Lieksan, Oulun, 
Kuopion, Vihdin, Itä-Helsingin, 
Joutsenon ja Tapiolan reserviup-
seeriyhdistyksille. 

RUL:n toimikunnan puheenjoh-
taja Aaro Mäkelä totesi, että 
projektitukeen varattu 12.000 
euroa riitti hyvin yhdistysten ja 
piirien hankkeisiin. Hän kertoi, 
että liiton talousarviossa on 
varattu hieman enemmän eli 
13.000 euroa alkaneen vuoden 

projekteihin.
Yhdistysten projektituki on tar-
koitettu sellaisten poikkeuksel-
listen merkittävien toimintojen, 
erillisprojektien tai hankintojen 
rahoittamiseen, joita yhdistykset 
tai piirit eivät omilla voimava-
roillaan kykene rahoittamaan. 
Hankkeen pitää tukea yhdistyk-
sen varsinaista toimintaa.

Jako-ohjeen mukaan yhdistysten 
projektitukea voidaan myöntää 
toimintaan tai hankintoihin, joka 
ylläpitää, aktivoi tai kehittää jä-
senhankintaa, jäsenaktiivisuutta 
tai toimintaa. Tukea voidaan 
myöntää esim. erilaisiin kerta-
luontoisiin toimintatapahtumiin 
tai -projekteihin, ase-, koulutus-
materiaali-, majoitus- , esite- tai 

muihin hankintoihin sekä erilais-
ten toimitilojen korjaamiseen tai 
rakentamiseen.

Maksimituki yhden hankkeen 
tai hankinnan osalta voi olla 
korkeintaan 10 prosenttia kysei-
senä vuonna yhdistysten projek-
titukeen varatusta määrärahasta. 
Tuki voi olla korkeintaan 25 % 
hankkeen tai hankinnan koko-
naiskustannuksista. Yksittäisen 
tuen maksimimäärä vuonna 2009 
on siis 1.300 euroa. Projektituesta 
päättää RUL:n taloustoimikunta. 
Hakemukset tulee toimittaa liiton 
toimistoon 28.2., 31.5., 15.8. ja 
30.11. mennessä Yksityiskohtai-
set jako-ohjeet löytyvät netistä 
RUL:n kotisivuilta www.rul.fi   

Projektitukea liki 
10.000 euroa
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Vuoden 2009 toiminnan 
painopistealueita
Reserviläisliiton yksi kolmesta painopistealueesta on 
tiedotus. Samalla kun liitto lisää mm. sidosryhmätiedotustaan 
kehottaa se jäsenyhdistyksiään käynnistämään säännöllisen 
tiedottamisen omille jäsenille sähköpostin avulla. Sähköinen 
tiedotus ei maksa mitään ja sen huomioarvo on perinteistä 
tiedotusta parempi.  
 
Toisena painopistealueena on perinteiseen tapaan 
veteraanityö. Liiton jäsenyhdistysten toivotaan tukevan 
myös ensi vuonna paikallisia varusmieskeräyksiä sekä 
järjestämään erityisesti 14.3. omaa keräystoimintaa . Kyseinen 
päivä on Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton 
keräystempauspäivä.  
 
Vuoden 2009 kolmantena painopistealueena on 
kenttäkelpoisuus. Yhdistyksille on tarkoitus mm. 
toimittaa ohjeet UKK-kävelytestien järjestämisestä. Lisäksi 
ohjelmassa on erityinen Reserviläisten ampumapäivä. 
Liiton jäsenyhdistyksiä kehotetaan järjestämään 17.10.2009 
prosenttiammuntatyyppisiä ampumatilaisuuksia omille 
jäsenilleen.

“VAHDINVAIHTO”
VANHAT POISTUIVAT 
UUDET PUHEENJOHTAJAT TILALLE

Vapaussodan alkamisen vuosipäivän seppeleenlasku 
toteutettiin Pohjois-Karjalassa sunnuntaina 25.1 kodin, 
uskonnon ja isänmaan puolesta henkensä uhranneiden 
muistolle.
  Vapaussodan Pohjois-Karjalan Perinneyhdistyksen mukaan 
seppeleenlasku on jatkossa vuosittain toistuva tapahtuma. 
P-Karjalan  Perinneyhdistys ry:n puheenjohtajana toimii 
eversti evp Pekka Ripatti.
Lieksassa seppeleen laskivat Aimo Saarelainen (vas.), 
Reino Riikonen ja Juho Pehkonen.

Oikealta lukien reserviläispiirin uusi puheenjohtaja Jorma Huttunen ja reserviupseeripii-
rin puheenjohtaja Harri Norismaa sekä väistyvät Arto Juntunen ja Aimo Issakainen.

YHTEYSTIETOJA

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

Puheenjohtaja professori, TkT, kapt Mika 
Hannula TAMPERE 
mika.hannula (at) tut.fi

Toiminnanjohtaja Janne Kosonen  
Puh (09) 4056 2051, GSM 050 5810 819  
Sähköposti: janne.kosonen (at) rul.fi

RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien 
Liitto ry

Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki 
Puhelin (09) 4056 2040, Faksi (09) 4056 2044
Internet www.reservilaisliitto.fi

Puheenjohtaja Markku Pakkanen
Kansanedustaja Markku Pakkanen 
00102 EDUSKUNTA
Puhelin 050 5122 575 
 
Toiminnanjohtaja Olli Nyberg 
olli.nyberg(at)reservilaisliitto.fi 

RESERVILÄISURHEILULIITTO ry
Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI

Toimisto: Puh: (09) 4056 2060 
Telefax: (09) 4056 2061 
Sähköposti: info@resul.fi

Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen
Puh: 050 541 2007, Sähköposti: risto.tarkiainen@resul.fi

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS
Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
Töölöntorinkatu 2 B, 8. krs. 00260 HELSINKI  
puh. 0207 56 9010, fax 0207 56 9020  
toimisto@mpky.fi  
 
Toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen
puh. 0207 56 9011, gsm 040 505 6639
pekka.tuunanen@mpky.fi

P-K:n piiripäällikkö: Ahti Korhonen
040 565 5578, sp. ahti.korhonen@mpky.fi
Koulutuspäällikkö: Inka Venho
050 534 8049, sp. inka.venho@mpky.fi

 
POHJOIS-KARJALAN ALUETOIMISTO
Puh: (013) 181 3111 (ma-pe virka-aikana) 
PL 5, 80791 KONTIORANTA 
Käyntiosoite: Kontioranta, varuskunta 
Sähköposti: pkaraltsto@mil.fi

KARJALAN POIKIEN KILTA RY

Puheenjohtaja: Pekka K.Vatanen 
Sihteeri-taloudenhoitaja: Seppo Hyttinen 
+35850 3626780, Roskildenkatu 7 as 2 
80140 JOENSUU

RESERVILÄISPIIRIEN PIIRITOIMISTO

Toiminnanjohtaja: Ari Eskelinen
0400 539 875,  sp. ari.eskelinen@luukku.com
 
           LEIKKAA TALTEEN
 

     LEIKKAA TALTEEN
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Pohjois-Karjalan Maakun-
takomppanian ensimmäinen 
koko komppanialle osoitettu 
kertausharjoitus pidettiin 
marraskuun 12.-18. välise-
nä aikana. Harjoituksessa 
testattiin komppanian suo-
rituskykyä mahdollisimman 
todenmukaisissa tehtävissä, 
joihin vapaaehtoiset kertaus-
harjoitukset olivat valmista-
neet reilun vuoden ajan.

Päällystö astui palvelukseen 12. 
marraskuuta. Normaalisti ker-
tausharjoituksen alkaessa reser-
viläinen tuntee itsensä pieneksi: 
ei tunne juuri ketään ja sota-ajan 
tarpeita varten varusteita jaetaan 
niin paljon, että ne eivät tahdo 
mahtua reppuun ja taisteluvyö-
hön mitenkään. On epävarma 
olo. Tällä kertaa harjoitukseen 
käsketty joukko oli tuttu; aloitus 

Kenttäpostia

Maakuntakomppanian 
kertausharjoituksesta

tuntui kaikilta osin helpommalta. 
Perustamiskeskus oli onnistunut 
luomaan todella toimivan lin-
jaston, päällystö pääsi rivakasti 
valmistautumaan komppanian 
miehistön vastaanottoon ja har-
joituksen suunnitteluun.

Harjoitus alkaa...

Pääosa komppaniasta aloitti 
kertausharjoituksensa seuraava-
na päivänä. Edellisenä päivänä 
koettu positiivinen ripeys toistui 
myös miehistön varustamisessa. 
Komppanian terveys tarkastet-
tiin, varustettiin ja suoritettiin 
kertausharjoituksiin kuuluvat 
kohdistusammunnat – tällä kertaa 
marraskuun säkkipimeässä – 12 
tunnissa. Tuona aikana lähes 200 
reserviläistä myös ruokittiin kol-
mesti. Perustamiseen voitiin olla 
tyytyväisiä.

   Yleistilanne alkoi kiristyä 
perjantaina 14. päivänä. Jouk-
kueet oli hajautettu toimimaan 
kohteensuojaustehtävissä Kon-
tiolahden alueella. Tiedustelu oli 
saanut selville, että ”keltaisen” 
tuholaistoimintaa oli odotettavis-
sa.  2.joukkue joutui kohteellaan 
kovaan taisteluun, johon komp-
panianpäällikkö joutui käskemään 
1.joukkueen puolikkaan sisäiseen 
vastaiskuun. Vihollinen saatiin 
lyötyä kohteelta. 3.joukkue sai 
myös tulikasteensa. Myös tällä 
kertaa komppanian varapäällikön 
johdolla suoritettiin onnistunut 
vastaisku.

Siirrytään Sotinpurolle

Taistelutilanteen vielä olles-
sa käynnissä  Kontiorannassa 
komppania sai käskyn siirtyä 
Sotinpuron alueelle. Tieduste-
lu- ja valmisteluosasto lähti 
komppanian päällikön johdolla 
tulevalle toiminta-alueelle, saaden 
valmistelutehtävänsä suoritettua 
juuri ennen pääosien tuloa moot-
torimarssilta lauantai-iltana.

Yleistilanne oli rauhallisempi So-
tinpurolla. Maakuntakomppanian 

joukkueet suorittivat Sotinpuron 
ampuma-alueilla taisteluammun-
nat, jotka olivat näyttävyydellään 
ja vaativuudeltaan suorastaan 
mahtavat. Harvoin pääsee reservi-
läisjohtaja antamaan tulikomento-
ja kranaatinheittimille tai raskaille 
kertasingoille. Tuliyksiköiden 
lähettämät kranaatit tulivat tar-
kasti oman yksikön tulenjohtajien 
antamiin osoitteisiin omien ase-
mien eteen. Joukkueet toimivat 
rauhallisesti, kuten taisteluam-
muntoja suoritettaessa tuleekin 
olla. Reserviläisemme pärjäsivät 
kaikilla mittareilla mitattuna tasa-
vertaisesti varusmiesyksiköiden 
kanssa - jopa paremmin. Kiitosta 
tuli kouluttajilta!

Takaisin Kontiorantaan

Lumi oli tullut maahan ja pakka-
nen oli kireä, kun Maakuntakomp-
pania suoritti moottorimarssin 
takaisin Kontiorantaan. Ilman pa-
leltumavammoja kaluston huolto 
aloitettiin iltayöstä ja sitä jatkettiin 
tiistaina. Kalustonluovutuksesta 
selvittiin kunnialla – kyllä niitä 
aseita ja varusteita puhdistettiin! 
Kokemus on opettanut, että 
varusvarastolle ei kannata huo-

nosti huollettua rynnäkkökivääriä 
tarjota…

Yhteenveto

Sotilaspassit lyötiin tiistaina 18. 
päivä kouraan. Omakohtaisesti 
voi todeta, että Pohjois-Karjalan 
Maakuntakomppania toimi ker-
tausharjoituksessa ”oikean soti-
lasyksikön” tavoin. Harjoituksen 
kolmantena iltana tuli itselle olo, 
että joukko työskenteli, ajatteli 
ja selvisi toiminnassaan tavoit-
teiden mukaisesti: Komppania 
toimi toisiaan auttaen ja tukien 
– kaveria ei jätetty pulaan! Tä-
hän pisteeseen päästään hyvällä 
yhteishengellä, oikealla asenteella 
ja motivaatiolla.

Suuren kiitoksen voi osoittaa 
ammattitaitoiselle kantahenki-
lökunnalle. He laittoivat itsensä 
kouluttamistehtävässään enem-
män kuin kiitettävästi likoon. 
Yhteisellä Isänmaanasiallahan 
kertausharjoituksissa ollaan.

Antti Eteläpää

(Väliotsikot toimituksen)

Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys MPK:n koulutusjärjestel-
mä uudistuu. Keskeiseksi muo-
doksi tulevat kolmiportaiset 
koulutusohjelmat. Niistä en-
simmäisenä on valmistumassa 
kouluttamisen koulutusohjel-
ma, johon neljä pohjoiskarja-
laistakin kävi perehtymässä 
tammikuussa Kajaanissa.

- Kajaanissa käsitelty koulutta-
misen koulutusohjelma toteute-
taan maanpuolustuspiirissämme 
tulevan syksyn aikana koulutus- 
ja tukiyksikön kouluttajille sekä 
kurssien, harjoitusten ja jotosten 
johtamista suunnitteleville toi-
mijoille, kertoo piirin koulutus-
päällikkö ja itsekin Kajaanissa 
mukana ollut Inka Venho. Hä-
nen mielestään kouluttajakoulu-
tusohjelma on mielenkiintoinen 
ja erittäin hyödyllinen kaikille 
opettamisen ja kouluttamisen 
alasta kiinnostuneille.
 Kolmiportaisen MPK -koulut-
tajakoulutusohjelman ensim-

mäinen, perustasoksi kutsuttu 
vaihe on kouluttajan tutkinto. 
Jatkotasolla suoritetaan kurs-
sin johtajan tutkinto. Lopulta 
kolmannella portaalla eli eri-
koistasolla syntyy harjoituksen 
johtajan tutkinto. Peruskurssit 
toteutetaan paikallisina, jatko-
kurssit alueellisina ja vuonna 
2010 alkavat erikoiskurssit 
valtakunnallisina.
Kajaanissa Kainuun Prikaatissa 
pidetyssä lähinnä pohjoisten ja 
itäisten maanpuolustuspiirien 
koulutuskouluttajien pereh-
dytystilaisuudessa voitiin jo 
käydä läpi kahden ensimmäisen 
kurssiportaan suunnitelmat. 
Loppuosankin kouluttamisen 
koulutusohjelmasta odotetaan 
valmistuvan tänä vuonna. Ensi 
vuonna on puolestaan johtamisen 
ja turvallisuuden koulutusohjel-
mien määrä olla valmiina. Lisää-
kin on tulossa, mutta koulutusoh-
jelmien rinnalle on tarkoitus silti 
jäädä myös yksittäisten kurssien 
valikoima. Koulutusohjelmiin 

sisältyville kursseillekin voi 
sitä paitsi osallistua, vaikkei 
aikoisikaan suorittaa kokonaisia 
tutkintoja.   
Koulutusjärjestelmän kanssa 
samaan aikaan muuttuu myös 
MPK:n kenttäkokoonpano. Pai-
kallisosastojen nykymuotoinen 
toimintahan loppuu Pohjois-Kar-
jalassa ensi vuodenvaihteessa. 
Tilalle tulee maanpuolustuspiirin 
koulutus- ja tukiyksikkö KOTU, 
jonka toiminta käynnistetään 
kuluvan vuoden aikana. KOTU 
on siis eri asia kuin jo olemassa 
oleva, Puolustusvoimien reser-
viin kuuluva Pohjois-Karjalan 
maakuntakomppania.
- Koulutus- ja tukiyksikköön 
valitaan henkilöitä, jotka ovat 
halukkaita toimimaan Maan-
puolustuskoulutusyhdistyk-
sen kursseilla ja tapahtumissa 
kouluttajina ja toimitsijoina, 
kertoo Inka Venho, joka toimii 
myös Pohjois-Karjalan KOTU:
n päällikkönä.
Pasi Karonen

Koulutusohjelmat
alkavat valmistua

Liisa Itäniva, Inka Venho ja Timo Tolvanen perehtyivät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
kouluttajakoulutusohjelmaan Kajaanissa tammikuussa.

Taistelijapari tähystää etumaastoon. Epäsuoran tulen keskitys 
on juuri päättynyt T4-ammunnassa.
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Peruspalveluministeri Paula 
Risikko toi valtiovallan terveh-
dyksen ja onnittelut Pohjois-
Karjalan Sotilaskodin ja Joen-
suun Kuntohovin Yliopiston 
Carelia-salissa pidettyyn  juh-

Sairaskoti tuki juhlassa P-K:n veteraanijärjestöjä yhteensä noin 30.000 eurolla.  
Kuvassa lahjoitusten saajat vasemmalta: P-K:n Sotainvalidipiirin varapj.  Mauri Timonen, P-
K:n Sotaveteraanipiirin pj. Olavi Lösönen, P-K:n Rintamaveteraanipiirin pj. Eino Lumpeela 
ja P-K:n Rintamanaisten pj. Kerttu-Elina Heiskanen. 

Peruspalveluministeri Paula Risikko Joen-
suussa.

“KUNTOUTUKSEN ON 
VASTATTAVA YKSILÖN 

JA YHTEISKUNNAN 
MUUTOKSIIN JA 

TARPEISIIN”

Ministerin mukaan veteraanikuntoutusta on toimeenpantu 
70-luvulta lähtien, sotainvalidien heti sotien jälkeen. 
- Valtiovalta on sitoutunut vastaamaan veteraanien kuntou-
tuksesta niin kauan kun sitä  tarvitaan. Veteraanien ohella 
myös ikäihmisille ja työssäkäyville tarvitaan  kuntoutusta. 
- Jatkossa onkin mietittävä, miten kuntoutuslaitoksia hyödyn-
netään veteraanisukupolvien loputtua. Kuntoutuslaitoksissa 
on hyviä kuntoutuskäytäntöjä ja paljon hyvää ammattitaitoa, 
ministeri Risikko totesi Joensuussa.

laan. Juhlapuheessaan Risikko 
käsitteli veteraanikuntoutusta 
ja sen tärkeyttä tänäkin päivänä  
sekä siitä, mihin suuntaan tätä 
palvelua jatkossa tullaan suun-
taamaan.

- Olen iloinen siitä,  että täällä 
Joensuussa on aina välitetty ja pi-
detty hyvää huolta veteraaneista. 
Täällä olisi hyviä käytäntöjä esi-
merkiksi muuallakin Suomessa 
käytettäväksi.
- Laitosten on myös uudistutta-
va. Tätä varten valtion talous-
arvioesityksessä on  erillinen 
2 miljoonan euron määräraha 
kuntoutuslaitosten uudistustyön 
suunnittelua varten. 
Risikon mukaan sotainvalideille 
ja sotaveteraaneille on varattu 
budjetissa etuuksiin ja kun-
toutukseen yhteensä 400 milj. 
euroa. Tänä vuonna veteraanien 
tuki kasvaa edellisestä vuodesta 
jonkin verran.

Suomen itsenäistyttyä valtioneuvosto teki 
maaliskuun 21. päivänä 1919 päätöksen, jolla 
rajan vartiointi määrättiin sisäasiainministeri-
ön alaisille sotilaallisesti järjestetyille raja-
vartiojoukoille. Nykyiseen muotoonsa Raja-
vartiolaitos kehittyi viime sotien jälkeen, kun 
siihen liitettiin merivartiolaitos ja vartiointi 
aloitettiin myös Suomen länsi- ja pohjoisrajal-
la. Rajavartiolaitos on kehittänyt jatkuvasti 
kokoonpanoaan tehtävien ja ympäristön 
vaatimalla tavalla.

Rajavartiolaitoksen tehtävistä vastaa yhdeksän 
hallintoyksikköä. Ne ovat Rajavartiolaitoksen 
esikunta (joka toimii myös Sisäasiainministeriön 
rajavartio-osastona), Kaakkois-Suomen, Poh-
jois-Karjalan, Kainuun ja Lapin rajavartiostot, 
Suomenlahden ja Länsi-Suomen merivartiostot, 
Vartiolentolaivue sekä Raja- ja merivartiokoulu.

Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viran-
omainen, joka toimii sisäasiainministeriön joh-
dolla. Rajavartiolaitoksen toiminnan päämääränä 
on rauhallisten olojen säilyttäminen maamme 
rajoilla. Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat ra-
javalvonta maarajoilla ja merialueella, henkilölii-
kenteen rajatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, 
satamissa ja lentoasemilla sekä pelastustoiminta 
erityisesti merialueella. Euroopan Unioniin ja 
Schengenin sopimuksiin liittymisen myötä on 
toiminta keskitetty niin sanotulle ulkorajalle.

Lukuja: (2007 koko maa)

Henkilöstöä  3000
Rajavartioasemia      35
Merivartioasemia      26
Vartiolaivoja         6
Helikoptereita       11
Lentokoneita        2
Rajakoiria    250

Suomen rajojen pituudet:

Venäjä  1 340 km
Norja      736 km
Ruotsi      614 km
Aluevesiraja  1 250 km
Yhteensä  3 940 km

TURVANA KAIKISSA OLOISSA 
- rajaturvallisuutta Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Lähde: Rajavartiolaitos

ORGANISAATIO 

komentaja, eversti
Tero Kaakinen
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Suomen suurin elokuvahanke

Noin kymmenen miljoonaa euroa maksava draamaelokuva 
marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimista (1867-1951) 
toteutuu monien vaiheiden jälkeen. Mannerheim-elokuvan 
kaavailtu ensi-ilta on 15. tammikuuta 2010. 

Heikki Vihisen ja Marko Leinon käsikirjoittaman tarinan ohjaa Renny 
Harlin ja tuottavat Markus Selin ja Jukka Helle. 
Elokuvan nimiosaan on kiinnitetty 32-vuotias tamperelainen näyttelijä 
Mikko Nousiainen, jonka suuri elokuvayleisö muistaa parhaiten pääroolista 
elokuvassa Levottomat (2000). 

Mannerheim-elokuvan lähtölaukaus ajoittuu vuosituhannen vaihteeseen, 
jolloin Champion of Liberty -yhdistys ja Solar Films päättivät yhteisvoimin 
toteuttaa elokuvan. Tavoite asetettiin 10 miljoonaan euroon. 
Sen jälkeen rahoitusta haettiin vuosia ja ensi-iltasuunnitelmia siirreltiin 
useaan kertaan. Vuosien ponnistelun jälkeen esituotanto voitiin käynnistää ja 
elokuva toteuttaa alkuperäisestä ajatuksesta suuresti tinkimättä. 

Runsaan vuoden kuluttua valmistuvan Mannerheim-elokuvan keskeisten 
suomalaisroolien nimilista koostuu tunnetuista ja arvostetuista 
elokuvanäyttelijöistä. Mikko Nousiainen saa rinnalleen mielenkiintoisen 
valikoiman eri ikäisiä tekijöitä, joista kokenein on Esko Salminen. 
Nuorimmasta päästä ovat Pamela Tola ja Laura Birn. Neljäntoista 
julkistetun kotimaisen nimen lisäksi lista jatkuu syksyn mittaan varmistuvilla 
kansainvälisillä näyttelijäsopimuksilla. Samalla kasvaa myös suomalaisten 
näyttelijöiden määrä. 
Elokuvassa on kaikkiaan lähes sata puheroolia ja näyttelijöitä yli 
kaksinkertainen määrä. 

Harlinin valitsemat näyttelijät on roolittanut Terhi Tammila. Toinen valtaisa 
urakka, pukusuunnittelu, on Marjatta Nissisen vastuulla. Avustajia tarvitaan 
tuhansia. Kuvauksia tehdään useissa maissa, valtaosa Suomessa ja Liettuassa. 

Sivuaukeaman lähde: Wikipedia ja Solar Films

Suomen kaikkien aikojen mittavimman elokuvahankkeen 
ulkokohtausten pääkuvauksien piti alkaa Pohjois-Karjalassa 
Jaamankankaalla ja Joensuussa.
 
Tarkoitus oli kuvata talvisota-jaksoon liittyviä kohtauksia. Kuvaukset alkavat vasta sitten kun elokuvan rahoitus varmistuu. Mannerheim-
elokuvaa on valmisteltu lähes kymmenen vuotta, ja sitä pidetään Suomen kalleimpana elokuvana noin kymmenen miljoonan euron budjetilla

Ohjaaja Renny Harlin:

Paluu suomalaisuuteni juurille
Kuten niin monet sukupolveni kasvatit, olen lähtöisin syvästi 
isänmaallisesta kodista. Isäni palveli talvi- ja jatkosodissa 
lääkintäeverstiluutnanttina ja äitini toimi lottana, aivan etulinjan 
tuntumassa.

Suomen itsenäisyyden merkitys ja tämän kansan perinteiden 
vaaliminen olivat varhaislapsuudestani asti perheemme keskeisiä 
arvoja. Kuka siis olisi osannut odottaa, että aikuistuessani unelma 
elokuvan teosta veisi minut pariksikymmeneksi vuodeksi pois 
kotimaastani?

Mannerheimin vaikutus kattaa koko Suomen nykyhistorian. Hänen 
kauttaan Suomen asema ja vaikutus koko maailman historiaan 
avautuu dramaattisemmin kuin mikään fiktiivinen tarina.
 
Lähtiessämme purkamaan Mannerheimin elämän eri vaiheita, 
tajusimme, että elokuvasta tulee jättiläismäinen. Todellista kuvaa 
Mannerheimista ei voi antaa keskittymällä ainoastaan yhteen 
tai kahteen historiallisesti merkittävään ajanjaksoon. Toisaalta 
on tärkeää muistaa, että päähenkilöllemme ei voi tehdä oikeutta 
pelkän historian kertaamisella.

Tehtäväni ei ole helppo.
Elokuvan teko on viime kädessä kuin taisteluun käyntiä. Rinnallani 
on tuhansien elokuvatyöntekijöiden, näyttelijöiden ja avustajien 
armeija. Kun suuret linjat on ratkaistu, ei päätöksistä enää voi 
äänestää.
Kasikirjoittajan, tuottajan ja taustavoimien avulla rakennamme 
elokuvan, joka mahdollisimman monivivahteisesti ja rehellisesti 
kertoo marsalkkamme tarinan. Uskomme, että tämä tarina koskettaa 
sekä suomalaisia että elokuvayleisöä kautta maailman.

Käsikirjoittaja Heikki Vihinen:

Huikea matka aikaan, joka 
mullisti maailman
Elokuvan kirjoittaminen marsalkka Mannerheimista oli erittäin 
haasteellinen tehtävä. Lähdin suorittamaan tehtävää tuntien 
pelonsekaista kunnioitusta sekä Mannerheimin jättimäistä 
elämäntyötä että hänen hahmonsa aiheuttamia ulkoisia paineita 
ja poliittisia jännitteitä kohtaan.

Mannerheimin vaikutusta Suomen kohtaloihin ei voida vähätellä. 
Myöskään hänen ainutlaatuinen henkilönsä, häikäisevä karismansa 
ja kosmopoliittinen persoonansa eivät olleet alkuun helpottavia 
tekijöitä ryhtyessäni työhön

Mannerheimin kohtaloksi muodostui Suomen kohtalo. Ehdottomalla 
auktoriteetillaan hän pystyi luovimaan vaikeapääsyiseen satamaan, 
jossa odotti Suomen itsenäisyys. Hän luotti suomalaiseen 
sotilaaseen ja Suomen kansa luotti häneen. Koko pitkän elämänsä 
hän säilytti herkän mielensä ja oli aina loppuun asti kiinnostunut 
elämän niin pienistä kuin suuristakin kysymyksistä. Tämän matkan 
tehtyäni, hänen kanssaan, en enää pelännyt tehtäväni suuruutta.

Esimerkillään hän oli näyttänyt, että, edessä siintävät vuoret ovat 
tehty ylitettäviksi ja virran yli on uskallettava uida. Uskon että 
elokuva vie kaikki katsojat samalle matkalle.

Heikki Vihinen
teatterinjohtaja, Tampereen Teatteri

Näyttelijä Mikko Nousiainen ja ohjaaja Renny Harlin.

”Kahden maailmansodan jälkeen 
Eurooppa sai uuden poliittisen ja 
valtiollisen kartan. Monet pikkuvaltiot 
menettivät itsenäisyytensä ja 
Neuvostoliiton pakkovalta alisti useita 
perinteisiä eurooppalaisia kansakuntia 
ikeensä alle. Sodan hävinnyt natsi-Saksa 
jaettiin ja alkoi itäblokin ja länsimaailman 
keskeinen maailmankatsomusten välinen 
kamppailu. 
Tätä kehystä vasten voidaan pitää lähes 
ihmeenä sitä, että Suomen tasavalta 
säilytti sotien jälkeen itsenäisyytensä. 
Olihan Suomi maailmansotien aikana 
käynyt monta sotaa. Katkera sisällissota 
1918 jakoi kansan kahtia. Talvisodan ihme 
hitsasi kansakunnan jälleen yhtenäiseksi. 
Jatkosodan Suomi kesti urhoollisesti ja 
lopulta käännettiin aseet Euroopan toisen 
diktaattorin, Hitlerin armeijaa vastaan. 
Kaikissa näissä myrskyissä Suomen 
armeijaa johti mies, josta lopulta tuli 
myös Suomen tasavallan presidentti. Hän 
oli tsaarin kenraali, tutkimusmatkailija 
ja Suomen marsalkka. Hän oli tapojen 
ja tyylien luoja. Hän oli mies, jonka 
Suomen kansa valitsi kaikkien aikojen 
suurimmaksi koskaan eläneeksi 
suomalaiseksi. 
Tämä dokumentti kertoo hänen tarinansa. 
Tämä henkilö on Carl Gustaf Emil 
Mannerheim.” 

HEIKKI VIHINEN
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Suomen kaikkien aikojen mittavimman elokuvahankkeen 
ulkokohtausten pääkuvauksien piti alkaa Pohjois-Karjalassa 
Jaamankankaalla ja Joensuussa.
 
Tarkoitus oli kuvata talvisota-jaksoon liittyviä kohtauksia. Kuvaukset alkavat vasta sitten kun elokuvan rahoitus varmistuu. Mannerheim-
elokuvaa on valmisteltu lähes kymmenen vuotta, ja sitä pidetään Suomen kalleimpana elokuvana noin kymmenen miljoonan euron budjetilla

Suomalaisnäyttelijöitä:

Mikko Nousiainen Carl Gustaf Emil Mannerheim, 
   Suomen marsalkka 
Ilkka Heiskanen  Aksel Airo, päämajoitusmestari, 
   kenraaliluutnantti 
Kari Heiskanen   Lauri Kalaja, Mannerheimin henkilääkäri 
Sara Paavolainen  Sophie Mannerheim, Mannerheimin sisar 
Esko Salminen  J.K Paasikivi, pääministeri 
Kari Väänänen  P.E Svinhufvud, presidentti 
Jani Volanen   Risto Ryti, presidentti 
Ville Virtanen  Ernst Linder, kenraalimajuri 
Peter Kanerva   Mannerheimin nuorempi adjutantti 
Irina Bjöklund  Helene Mannerheim, Mannerheimin äiti 
Peter Franzén   Carl Robert Mannerheim, 
   Mannerheimin isä 
Pamela Tola   Nelli Roos, punakaartilaisen vaimo 
Laura Birn   Lotta Tammio 

”Kahden maailmansodan jälkeen 
Eurooppa sai uuden poliittisen ja 
valtiollisen kartan. Monet pikkuvaltiot 
menettivät itsenäisyytensä ja 
Neuvostoliiton pakkovalta alisti useita 
perinteisiä eurooppalaisia kansakuntia 
ikeensä alle. Sodan hävinnyt natsi-Saksa 
jaettiin ja alkoi itäblokin ja länsimaailman 
keskeinen maailmankatsomusten välinen 
kamppailu. 
Tätä kehystä vasten voidaan pitää lähes 
ihmeenä sitä, että Suomen tasavalta 
säilytti sotien jälkeen itsenäisyytensä. 
Olihan Suomi maailmansotien aikana 
käynyt monta sotaa. Katkera sisällissota 
1918 jakoi kansan kahtia. Talvisodan ihme 
hitsasi kansakunnan jälleen yhtenäiseksi. 
Jatkosodan Suomi kesti urhoollisesti ja 
lopulta käännettiin aseet Euroopan toisen 
diktaattorin, Hitlerin armeijaa vastaan. 
Kaikissa näissä myrskyissä Suomen 
armeijaa johti mies, josta lopulta tuli 
myös Suomen tasavallan presidentti. Hän 
oli tsaarin kenraali, tutkimusmatkailija 
ja Suomen marsalkka. Hän oli tapojen 
ja tyylien luoja. Hän oli mies, jonka 
Suomen kansa valitsi kaikkien aikojen 
suurimmaksi koskaan eläneeksi 
suomalaiseksi. 
Tämä dokumentti kertoo hänen tarinansa. 
Tämä henkilö on Carl Gustaf Emil 
Mannerheim.” 

HEIKKI VIHINEN
“Hän oli suuri sotilas, mutta hän ei silti rakastanut sotaa. Hän täytti velvollisuu-
tensa.” Mikko Nousiainen, 32, (kuvassa) näyttelee pääroolin suurelokuvassa.

Ohjaaja:   RENNY HARLIN 
Käsikirjoittajat:  HEIKKI VIHINEN ja 
   MARKO LEINO 
Tuotantoyhtiö:   Solar Films / Liberty Production 
Tuottajat:   MARKUS SELIN ja 
   JUKKA HELLE 
Executive-tuottaja:  LENE BAUSAGER  
Linjatuottaja:   MICHAEL P. FLANNIGAN 
Tuotantopäällikkö:  MIKA KARTTUNEN 
markkinointituottaja:  JUSSI LEPISTÖ 
1. apulaisohjaaja:  JOUNI MUTANEN  
Casting director:  TERHI TAMMILA 
Special effects 
makeup designer:  GREG CANNOM 
Lavastaja:   STEVEN LAWRENCE 
Kuvaaja:   ROMAN OSIN 
Pukusuunnittelija:  MARJATTA NISSINEN 
Leikkaaja:   BRIAN BERDAN 
Maskeeraaja:   RIIKKA VIRTANEN

Erik Bruunin suunnittelema kansalaismitali on muisto 
itsenäisyyden juhlavuodesta Champion of Liberty -
yhdistys on lyöttänyt itsenäisyyden 90. ja Suomen 
Marsalkka Mannerheimin syntymän 140. juhlavuoden 
kunniaksi hopeisen Mannerheim-muistomitalin, jonka on 
suunnitellut maamme tunnetuimpiin graafisiin taiteilijoihin 
lukeutuva professori Erik Bruun. Tuotto käytetään suuren 
Mannerheim-elokuvan sekä maanpuolustusjärjestöjen 
tukemiseen.  
Mitali on tarkoitettu jokaiselle suomalaiselle ja kaikille 
Suomen ystäville ulkomailla.

Elokuvan Tukitoimikunnassa on 15 vaikuttajaa 
yhteiskunnan eri aloilta.  He ovat lupautuneet tukemaan 
elokuvahankkeen toteuttamista arvovallallaan ja 
asiantuntemuksellaan.

Toimikunta:
Paavo Lipponen  puheenjohtaja
Pekka Hallberg   Maanpuolustuskurssiyhdistyksen  
   puheenjohtaja
Jyri Häkämies   puolustusministeri
Lauri Ihalainen   SAK:n puheenjohtaja
Pentti Iisalo   Mannerheim-ristin ritari 
    (k. 30. lokakuuta 2008)
Liisa Jaakonsaari  kansanedustaja
Ermei Kanninen  hankkeen aloitteentekijä
Juhani Kaskeala  puolustusvoimain komentaja
Matti Kassila   taiteilijaprofessori
Carl-Gustaf Mannerheim, suvun päämies
Sauli Niinistö   eduskunnan puhemies
Tapani Ruokanen päätoimittaja
Eino Siuruainen  Tammenlehvän perinneliiton 
   puheenjohtaja
R.W. Stewen   Suomen Marsalkka Mannerheimin  
   perinnesäätiön puheenjohtaja
Anneli Taina   Naisten valmiusliiton  
   puheenjohtaja

Ermei 
Kanninen 
– hankkeen 
aloitteentekijä

Mannerheim-muistomitali
elokuvahanketta 
vauhdittamaan

Erik Bruun suunnitteli Suomen 
ensimmäisen kansalaismitalin.

Arkistokuva: Raine Turunen
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Suomen marsalkka, vapaaherra, oli suomalainen 
ammattisotilas ja poliitikko sekä yksi itsenäisen Suomen 
historian keskeisistä henkilöistä. Hän oli Suomen 
tasavallan joukkoja komentanut ylipäällikkö 1918, 
valtionhoitaja 1918-1919 (asemaan kuului armeijan 
ylipäällikkyys 1919) ja puolustusvoimain komentaja 
1939-45, jolle luovutettiin ylipäällikkyys 1939 sekä 
tasavallan presidentti 1944-1946.

Molemmilla kerroilla Suomen päämiehenä toimiessaan 
Mannerheimilla oli samantyyppinen tehtävä: Suomi oli 
ollut sodassa, ja tarvittiin arvostettu henkilö ohjaamaan 
maata rauhan aikaan.
Kutsumanimenään hän käytti toista nimeään. 

Reserviläisurheiluliiton verkkopalveluun 
www.resul.fi/kuntokortti on avattu 
kaikille Reserviläisliiton ja Suomen 
Reserviupseeriliiton jäsenille käyttöön 
henkilökohtainen sähköinen kuntokortti. 
Tämän palvelun avulla voi henkilö 
seurata omaa liikunta-aktiivisuuttaan 
merkitsemällä korttiin päivittäiset kuntoilu- 
ja ampumasuorituksensa. Sähköisen 
kuntokortin käyttö on käyttäjälleen 
maksutonta. Tämän sähköisen palvelun ovat 
tuottaneet yhteistyössä Reserviläisurheiluliitto 
ry ja Poutapilvi Oy.
 
Kohti parempaa kenttäkelpoisuutta
Kenttäkelpoisuudella tarkoitetaan yksilön 
fyysistä kuntoa ja ampumataitoa sekä taitoa 
liikkua kaikissa taistelukentän oloissa 
tehtävän mukaisesti varustettuna eri vuoden ja 
vuorokauden aikoina. Henkinen kunto, joka on 
suorassa yhteydessä yksilön fyysiseen kuntoon, 
ilmenee sitkeytenä, peräänantamattomuutena, 
rohkeutena ja voitontahtona.
   
Oma liikuntapäiväkirja
Tästä vuodesta lähtien jokaisen kuntokortin 
käyttäjän kuntoluokka päivittyy automaattisesti 
jäsenrekisteriin sähköisen kuntokortin tietojen 
perusteella. Kuntokortti on osoitteessa www.
resul.fi/kuntokortti
    Kirjautumista varten tarvitaan jäsennumero, 
joka on jokaisen jäsenen jäsenkortissa. 
Kuntokorttipalveluiden lisäksi Reserviläisliiton 
ja Suomen Reserviupseeriliiton jäsen voi 
tarkistaa omat tietonsa ja  toimittaa mahdolliset 
muutokset sähköpostilla oman liittonsa 
jäsenrekisteriin järjestelmässä olevan linkin 
kautta.
  Lähtökohtana on, että peruskuntoa kehitetään 
suorittamalla vähintään puolen tunnin 
kuntosuoritus.  Sopivia liikuntalajeja on lähes 
rajattomasti, esimerkiksi hiihto, kävely, juoksu, 
suunnistus, kuntosaliharjoittelu, luistelu, soutu, 
eri palloilulajit ja ammunta.
Tarkempaa tietoa peruskuntoluokkapisteistä, 
testipisteistä, erikoistesteistä ja 
kuntoluokkajärjestelmästä laajemminkin on 

osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti
 
Perusyhdistyksen sekä reserviläis- ja 
reserviupseeripiirin tehtävät
Kuntokortti perustuu siis jokaisen jäsenen omaan 
aktiivisuuteen liikkua ja kirjata oma liikunta-
aktiivisuutensa tähän sähköiseen järjestelmään. 
Yhdistysten ja piirien tehtävänä on tiedottaa 
asiasta omille jäsenyhdistyksilleen sekä seurata 
omalta osaltaan, kuinka tämä uusi järjestelmä 
otetaan käyttöön.
Perusyhdistysten vastuuhenkilöt pystyvät 
kirjaamaan testisuoritukset oman 
yhdistyksensä jäsenille. Lisäksi reserviläis- 
ja reserviupseeripiirien vastuuhenkilöt 
pystyvät kirjaamaan testisuoritusten lisäksi 
kenttäkelpoisuusarvioinnit oman piirinsä 
jäsenille. Vastuuhenkilöinä ovat yhdistysten, 
kerhojen sekä piirien puheenjohtajat ja sihteerit 
sekä urheiluvastaavat. Nämä vastuuhenkilöt on 
yhdessä järjestelmän toimittajan Poutapilvi Oy:
n, Reserviläisurheiluliiton, Reserviläisliiton 
ja Suomen Reserviupseeriliiton kesken. 
Vastuuhenkilöt pystyvät kirjaamaan testipisteitä 
ja kenttäkelpoisuussuorituksia 14.1.2009 alkaen. 
 
Aktiivisuus kannattaa
Reserviläisurheiluliitto, Reserviläisliitto ja 
Suomen Reserviupseeriliitto arpovat kevään 
ja syksyn aikana palkintoja kirjautuneiden 
jäsenten kesken. Arvonnoista tiedotetaan 
liittojen verkkopalvelussa. Lisäksi Suomen 
Reserviupseeriliitto muuttaa reserviupseeripiirien 
välisen kuntokilpailun, Taistelukoulun kilven 
sääntöjä niin, että sen tulokset määräytyvät 
sähköisen kuntokortin perusteella. 
Mikäli järjestelmän käytössä on ongelmia, 
niin käyttäjä voi lähettää järjestelmän 
kautta palautetta Poutapilvi Oy:lle, 
josta se kootusti toimitetaan tarvittaessa 
Reserviläisurheiluliittoon. Myös 
reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto 
Tarkiainen auttaa tarvittaessa.
 
Risto Tarkiainen
Toiminnanjohtaja
Reserviläisurheiluliitto ry

Reserviläisliitto on päättänyt 
uusia jäsenmerkkinsä. Uusi 
merkkijärjestelmä on kolmi-
portainen.  Jokainen jäsen 
voi jatkossa hankkia itselleen 
Hopeisen jäsenmerkin. Vä-
hintään viisi vuotta jäsenenä 
ollut on oikeutettu Kultai-
seen merkkiin. Timanttisen 
jäsenmerkin voi hankkia 15 
vuotta kestäneen jäsenyyden 
perusteella. 
Merkkien tilaukset tehdään 
oman yhdistyksen puheenjoh-
tajalle tai sihteerille. 

Uuden jäsenmerkin on suunni-
tellut heraldikko Harri Rantanen. 
Merkissä on liiton perinteinen 
tunnus, musta Yrjönristi, jonka 
päällä on miehistökokardi. Ho-
peisessa merkissä ristin sakaroi-
den välissä on hopeinen havu. 
Kultaisessa ja Timanttisessa 
merkissä havut ovat kultaiset. 
Timanttinen merkki on muita 
jäsenmerkkejä hieman isompi 
ja sisältää zirkonia-kiven sekä 
ristissä olevat miekat.

Hopeisen merkin hinta on 15, 
Kultaisen 20 ja Timanttisen 25 
euroa. Myyntihinta sisältää kaksi 
merkkiä eli hopeasta valmistetun 
arvomerkin ja arkimerkin, jonka 
materiaali on epäjaloa metallia. 

Carl Gustaf Emil 
Mannerheim

Syntynyt 4. kesäkuuta 1867 Askainen 
Kuollut 28. tammikuuta 1951 (83 vuotta) 

Lausanne, Sveitsi 
Puolue sitoutumaton (porvari) 

Puoliso vapaaherratar Anastasia Mannerheim 
Arvonimet vapaaherra, sotamarsalkka 

Suomen marsalkka 
Suomen valtionhoitaja 

Suomen tasavallan 6. presidentti 

MARSKIN RYYPPY

Marskin ryypyssä on pöytäviinaa, akvaviittia, 
vermuttia ja giniä

Alkuperäinen Marskin ryyppy kehitettiin tikkuviinan 
pahan maun peittämiseksi. Juomasekoituksen 
yksityiskohdista on kiistelty liki 50 vuotta, eikä 
alkuperäisen reseptin mukaisia ainesosia enää ole 
saatavana. Sekoituksen kehitti alun perin Mannerheimin 
adjutantti Ragnar Grönvall marsalkan pyydettyä tätä 
tekemään jotain puuspriistä tehdyn sodanaikaisen 
huonolaatuisen tikkuviinan (sulfiittiselluloosan 
valmistuksessa jäävän jätelipeän sokerista valmistettu 
viina) maulle. Tarkoituksena oli peittää halvan viinan 
makua lisäämällä mukaan tilkka kalliimpia aineita. 
Mannerheim-internetprojektin mukaan sekoitukseen 
kuuluu litra Rajamäen akvaviitia, 2 cl kuivaa 
ranskalaista vermuttia ja 1 cl giniä. 
Alkon Etiketti-lehden mukaan taas käytetään 5 dl 
Extra Akvaviittia, 5 dl Pöytäviinaa, 2 cl Noilly Prat 
-vermuttia ja 1 cl giniä. Tätä on maultaan pidettävä 
lähimpänä alkuperäistä marskin ryyppyä. Se on myös 
Upseeriliiton virallinen kanta.

Lähde: Wikipedia

Sähköinen kuntokortti - 
nykyaikainen seurantatapa 
omalle liikunta-aktiivisuudelle

Reserviläisliitolle 
uusi jäsenmerkki

Merkit toimitetaan pahvialustal-
le kiinnitettynä.

Myynti piirien ja 
yhdistysten kautta

Alkuvaiheessa uusia jäsen-
merkkejä myydään Reser-
viläisliiton jäsenyhdistysten 
kautta. Niille maksetaan tuntuva 
provisio myydyistä merkeistä. 
Jäsenmerkin hankinta onkin 
siten hyvä tapa tukea oman yh-
distyksen ja piirin toimintaa. 

Vuonna 1995 toteutetus-
ta Erikoisluokan ansiomita-
liprojektista on pääteltävistä, 
että noin viidennes erityisesti 
Kultaiseen ja Timanttiseen  
merkkiin oikeutetuista jäsenistä 
hankkii merkin mikäli sitä heille 
tarjotaan. Reserviläisliiton jäse-
nistä yli 20.000 henkeä  kuuluu 
tähän ryhmään.

Reserviläisliiton jäsenmerkkiä 
voi muiden järjestöpinssien 
tapaan käyttää melko vapaasti. 
Käytännössä merkkiä kannetaan 
useimmiten esim. pikkutakissa, 
jakussa, iltapuvussa, tummassa 
puvussa tai arkipuvussa. Jäsen-
merkkiä ei koskaan saa käyttää 
yhtaikaa varsinaisten mitalien 
kanssa eikä sitä myöskään saa 
käyttää sotilasunivormussa.

Uudet jäsenmerkit korvaavat 

aiemmin käytössä olleet merkit, 
joita voi toki edelleen käyttää. 
Niissä kaikissa keskeisenä ele-
menttinä on mukailtu Yrjönristi, 
joka on vuodesta 1956 saakka 
ollut Reserviläisliiton tunnuk-
sena. Liiton logon suunnitteli 
aikanaan kuopiolainen mainos-
piirtäjä Veikko Koponen.

Olli Nyberg

Timanttinen

Kultainen

Hopeinen
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• LVI-URAKOINTI
• MAALÄMPÖPUMPUT
• NEREUS LATTIALÄMMITYS

www.putkiveljet.fi

PIELISHERKKU (JUUKA) 
KIRKKOTIE 4

POLVIJÄRVI 
JÄÄSKELÄNTIE 2

CITYKUMPU (OUTOKUMPU) 
KUMMUNKATU 9

AINA EDULLISTA
AINA LAATUA

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

40

Liperin Hautaus- ja 
Kukkapalvelu Pesonen Oy

Liperi, p. (013) 651 193

LIPERIN KUNTA

www.liperi.fi

Fysikaalinen Hoitolaitos
KUNTO-TAIPALE
          www.kuntotaipale.com

kari.karhu@fysioterapia.inet.fi

YLÄMYLLY
Rännitie 3
p. 826 691

LIPERI
Liperintie 125

p. 826 695

VIINIJÄRVI
Joensuuntie 1

p. 826 690

JOENSUU
Kauppakatu 21 B

p. 826 696

VARATTU

MAANRAKENNUS VIHERRAKENNUS KIVITYÖT
www.viherrakenneoy.fi

Talven tähän mennessä kovin 
pakkaspäivä ei hyydyttänyt 
piirien ilma-asemiehiä. Melkein 
kaikki ilmoittautuneet ilmestyi-
vät paikalle, vaikka pakkanen 
paukkui talven ennätyslukemis-
sa. Kilpailupaikkana toimi Kon-
tiolahden keskustassa sijaitseva 
sisäampumarata, joka antaa erin-
omaiset puitteet tämänlaatuisten 
kilpailujen järjestämiseen. 

   Kisajärjestäjänä toimineet 
Kontiolahden reserviläiset on-
nistuivat erittäin hyvin. Kil-
pailijoita oli saapunut paikalla 
40. Tapahtuman kruunasi har-
rastelijoille suunnattu kilpailu, 
jossa ammuttiin 10 laukausta 
pöytätuelta ja 10 laukausta 
pystystä. Kilpailuvälineinä toi-
mivat Kontiolahden Urheilijoilta 
lainatut ilmakiväärit. Tähän ns. 
harrastelijasarjaan osallistui 17 
ampujaa. Harrastesarjan voitti 
Kontiolahden reserviläisten 

Pekka Ratilainen. Harraste-
sarjan kiertopalkinto jäi myös 
Kontiolahdelle. Joukkueessa am-
puivat Pekka Ratilainen, Anna 
Tikkanen ja Juuso Purhonen. 
Hieno kokeilu, jolle toivotaan 
jatkoa.

   Kilpasarjojen kovin kilpai-
lutulos oli Kontiolahden Kalle 
Leskisen H50 sarjassa ampuma 
385 pistettä. Tulos syntyi 40 
laukauksella. Yleisten sarjojen 
mestaruudet menivät Lieksan 
Jarmo Ruokolaiselle (kivääri 
60 ls tulos 570 )ja Juuan Marko 
Hyvöselle (pistooli 60 ls tulos 
556). Yhdeksikön vauhti ylittyi 
myös H70 sarjoissa. Mestaruu-
det menivät kiväärillä Joensuun 
reserviläisten Martti Lehtiölle 
tuloksella 364 ja pistoolilla sa-
moin Joensuun Jyrki Varikselle 
tuloksella 361.

On aina mukava kuunnella 
kisojen jälkeistä ”parranpäri-

nää” niistä pitkistä tähtäyksistä 
ja myöhästyneistä liipaisuista 
(itselläkin yksi ykkönen oikeal-
la). Rutinoituneet kilpailujen 
kiertäjät ovat jo hieman urautu-
neet näissä selityksissä, mutta 
varsinkin tuossa jo mainitussa 
harrastelijasarjassa kuuli mo-
nenlaista uutta.

   Tuo kilpailijamäärän nousu 
on hieno asia, onhan ammunta 
yksi päälajeista reserviläiskilpai-
lutoiminnassa. Joskus kannattaa 
unohtaa tuo kilpailunimike kyn-
nyksen madaltamiseksi. Tälläiset 
”harrastesarjat” edesauttavat 
varmasti sitä.

Kilpailujen tulokset löytyvät 
myös piirien nettisivuilta ”pk-
reservi.fi”

Teksti: Ari Eskelinen
Kuva: Jorma Kinnunen

PIIRIEN ILMA-ASETAITURIT 
KONTIOLAHDELLA 31.1.2009

Kivääri H: 1) Jarmo Ruokolainen 
LiekRes 570, 2.) Kalle Leskinen 
KontRes 563, 3.) Markku 
Oinonen LiekRes 556, 4.) 
Veikko Tuokko JoeRes 532, 5.) 
Jukka Martikainen LiekRes 525, 
6.) Seppo Kääriäinen NurmRes 
516
Kivääri H 50: 1.) Kalle Leskinen 
KontRes 385, 2.)  Seppo 
Kääriäinen NurmRes 385, 3.) 
Arto Pakarinen JoeRes 311.
Kivääri H 60: 1.) Reino Manner 
TohmRes 362, 2.) Veikko 
Tuokko JoeRes 361, 3.) Tapani 
Tanskanen KontRes 352, 4.) 
Martti Pesonen JoeRes 343, 5.) 

Pauli Kärnä NurmRes 261.
Kivääri H 70: 1.) Martti Lehtiö 
JoeRes 364.
Kivääri D: 1.) Anna Tikkanen 
KontRes 296, 2.) Liisa Itäniva 
JoeUps 283, 3.) Inka Venho 
KontUps 237.
Pistooli H: 1.) Marko Hyvönen 
JuuanRes 556, 2.)  Jouni 
Koukkari NurmRes 555, 3.) 
heikki Makkonen JuuanRes 546, 
4.) Juhani Simonen KontRes 
528, 5.) Pekka Kuvaja NurmRes 
471.
Pistooli H 50: 1.) Pekka 
Ratilainen KontRes 359, 2.) Ari 
Eskelinen JoeUps 350.

Pistooli H60:  1.)  Martti 
Kauppinen JoeUps 336, 2.) 
Yrjö Tiilikainen KontRes 329, 3.) 
Pauli Kärnä NurmRes 302.
Pistooli H 70: 1.) Jyrki Varis 
JoeRes 361, 2.) Reino Niemi 
IlomRes 326.

Harrastejoukkue:

1.) KontRes 1 (Ratilainen, 
Tikkanen Purhonen) 514, 2.) 
KontRes 2 479, 3. JoenUps 471, 
4.) PyhäselRes 471, 5.) KontUps 
400.

Kilpasarjan tuloksia:

Toiminnanjohtaja jakaa harrastesarjan kiertopalkinnon voittoisalle Kontiolahden reserviläisten 
joukkueelle.
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Okun Putkityö Oy
Karjalankatu 3 Outokumpu Puh. 013 - 550 141, 550 142

OUTOKUMMUN
APTEEKKI

LÄÄKEHUOLLON
ASIANTUNTIJA

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

e-mail:
outokummun.apteekki@opaasi.fi

Kitee 

kasvinsuojeluosasto

Asemakatu 1, 83500 Outokumpu
Puh. (013) 554 514, info@hotellimalmikumpu.com

www.hotellimalmikumpu.com
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St 1 Liperin Ykkösasema, Kuusikkolantie 1, 83100 LIPERI, (013) 
651841

RIVI-ILMOITUS

Varaosapalvelua Outokummussa ja Polvijärvellä

Outokumpu
Kiisukatu 2
Puh. 555 535

Polvijärvi
Vasarakankaantie 4
Puh. 569 660

Tammikuun 10. päivänä ko-
koontui Joensuun Reser-
viläisiä,  P-Karjalan Rau-
hanturvaajia ja Pyhäselän 
Reserviläisten jäsenistöä yt-ta-
pahtuman merkeissä “Pilven-
veikkoja ja lentäviä lyijyky-
niä” -näyttelyyn Carelicumiin. 
Näyttely kertoi ilmasodasta 
Joensuun seudulla 1939-1944 
välisinä vuosina.

Näyttelyä esitteli Joensuun 
Ilmasillan puolesta Rauno Su-
honen. Hän on tehnyt suuren 
työn näyttelyn pystyttämisessä 
ja esineistön kokoamisessa.

Monille paikalla olijoille ilma-
toiminnan laajuus sotien aikana 
Joensuun  seudulla oli yllätys, 
olihan Onttolan kenttä keskei-
simpiä paikkoja ilmatoiminnan 
kannalta jatkosodan aikana.

Syksyllä 2008 nostettiin Li-
perin Rauvanlahdesta sinne 
syöksyneen Junkersin jäänteet. 
Yllättävän hyvin osat olivat 
saveen hautautuneina säilyneet.. 
Osien nopea puhdistaminen ja 

YT-tapahtuma Carelicumissa

Rauno Suhonen ja hyvin säilynyt Junkers Ju 88:n laskutelineen 
pyörä.

näyttelykuntoon saattaminen oli 
sekin suuri työ ja osoitus Ilma-
sillan ja viranomaisten nopeasta 
reagointikyvystä. 

 Junkers Ju 88:n pommikoneen 
V-12 moottori 35000 cm3 tila-
vuudella, ahtimella ja kolmella 
ventiilillä per sylinteri näytti 

melkein taideteokselta. 
Esittelytilaisuuden jälkeen 

monet näyttelyyn osallistuneista 
jäi Carelicumin aulaan kahville 
ja puimaan “baariparlamentissa” 
yt-toiminnan monia mahdol-
lisuuksia. Yhteiset tapahtumat 
todettiin yhdeksi mahdollisuu-
deksi yhdistysten johtokuntien 
toimintaa. Jo vuosia sitten Yö-
yhtye riimitteli eräässä kappa-
leessaan: “Ei meistä kukaan ole 
kyllin vahva, että tämän polun 
yksin taivaltaa”. Samaa ajatusta 
voisi soveltaa yhdistystoimin-
nassakin.

Teksti: Ilkka Savolahti
Kuvat: Eero Jako

Junkersin uumenista Rau-
vanlahden pohjasta nostettiin 
useita pommeja.
Kuva: Poliisin arkisto
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PARTURILIIKE

J. VENEJÄRVI
Kummunkatu 18, 83500 Outokumpu

puh. (013) 561 236

MAANSIIRTO
Eero ja Tapio KONTKANEN Ky

- Maansiirtotyöt
- Sora-, murske- ja ruokamulta-
 toimitukset, myös Polvijärvelle
- Rahti- ja erikoiskuljetukset

Kalattomantie 66,
83500 OUTOKUMPU
Puh. 013- 550 965, 550 928
Autopuh. 0500- 373 610
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Joensuunkatu 7, 83500 OUTOKUMPU
p. 013 555 540 s-posti: kaluste.tuure@opaasi.fi

PALVELEVA HUONEKALULIIKE

Harjoitukset pidettiin Hami-
nassa 4.-8.2.2008, 1.-5.9.2008 
ja 2.-6.2.2009, kukin osa kesti 
viisi päivää. Jaksot oli jaoteltu 
puolustus- ,hyökkäys- ja koh-
teensuojausosioihin. Kahdella 
ensimmäisellä viikolla Pohjois-
Karjalan maakuntakomppaniaa 
edustivat kapteenit Arto Juntu-
nen ja Jukka Määttä, sekä yli-
luutnantit Antti Eteläpää, Harri 
Kontiainen ja Jarkko Riikonen. 
Kolmannelle jaksolle Juntusen 
ja Määtän korvaajaksi saapui 
luutnantti Jussi Hirvonen.

Luentoja ym
Ensimmäinen osio Haminassa 
alkoi ylevästi RUK:n eversti-
luutnantti Valkeajärven sekä 
maavoimien esikunnasta tulleen 
everstiluutnantti Myllykankaan 
luennoilla. Molemmat herrat 
totesivat puolustusvoimien tu-
kevan maakuntakomppanioiden 
toimintaa kaikin tavoin. Näiden 
terveisten ja itse nähtyjen kolle-
gojen paljoudesta vakuuttunee-
na oli helppo motivoida itsensä 
viikon toimintaan. 

Harjoituksen tarkoituksena 
oli luoda eripuolille valtakuntaa 
yhteneväinen käytäntö päätaiste-
lulajeihin sekä niiden koulutus-
tapoihin. Tätä tavoitetta haettiin 
mm. opiskelemalla uusia taktisia 
merkkejä, englanninkielisiä aak-
kosnimiä sekä karttakoordinaat-
teja. Konkretiaa edusti maastos-
sa tehdyt puolustustaisteluun 
kuuluneet maastontiedustelut 
ryhmityspää-töksineen. 

Monille jalkaväkipuolen reser-
viupseereille valkeni ensikertaa, 
miten oma epäsuoratuli voi oi-
keasti tukea komppanian taiste-
lua, tätä asiaa kun varusmiehenä 
yleensä kuvattiin kouluttajien 
pateettisilla ”Asemien takaa 
kuuluu omien putkien lähtö-
laukauksia” -lauseella. 

Viikon alussa joidenkin kou-
luttajien kohdalta läpinäkyneen 
”varusmiesten kouluttaja” -
asenteen haihduttua viikosta 
jäi varmasti kaikille hyvä maku 
suuhun, etenkin kun torstain päi-
vällinen saatiin nauttia kenraali 
Pennasen seurassa varuskunta-
kerholla.

Syksyllä Haminassa
Syyskuiset sateet hakkasivat 
Pohjois-Karjalankin poikia 
merituulen mukana kun pa-
lasimme Haminaan harjoitte-
lemaan komppaniansisäistä 
vastahyökkäystä. Harjoituksen 
maasto-osio alkoi kevättalvella 
katsotuista puolustusasemista 
toteutettavilla hyökkäyskuvi-
oilla. Herrasmiesharjoituksena 
hyökkäykset toteutettiin lähinnä 
karttoja ja maastoa vertaile-
malla. 

Kuten edeltäneessäkin harjoi-
tuksessa, hyödynnettiin koulu-
tuksessa paljon osallistujien ai-
empaa kokemusta ja ryhmätöitä 
sekä niiden purkukeskusteluja. 
Koulutuksen tarkoituksena oli 
todellakin yhdenmukaistaa 
ajattelumalleja ja opettaa pääl-
likköjä päättämään ja johtamaan 
komppaniaansa. Torstai aamu-
päivänä saimme suorittaa ko-
keenomaisesti käskynantohar-
joituksen komppanian puolus-
tusryhmityksestä hyökkäyksen 
erivaiheiden kautta tavoitteeseen 
asti jatkuneesta tilanteesta eri 
käskykierroksineen.

Kertaus on opintojen äiti
Reserviupseerikoulu järjesti maakuntakomppanioiden päälliköille ja tulenjohto-
päälliköille kolmiosaisen kertausharjoituksen, jonka viimeinen osa käytiin 2.-6.2. 
2009. Harjoituksiin oli kutsuttu henkilöstöä kaikista maamme maakuntakomp-
panioista kaikkiaan noin 70 henkilöä.

Tämä rankkasateessa suori-
tettu harjoitus, jossa oikeasti 
kuljimme maastossa ”hyökkä-
yksen” edetessä, oli mielestäni 
selkeästi koko 15 -päiväisen 
yhteisharjoituksen parasta antia. 
Kouluttajien arvioitua numeeri-
sesti jokaisen käskyn, saimme 
lopulta kokonaispisteet, joista 
ilolla huomasimme Pohjois-Kar-
jalan poikien sijoittuneen sinne 
omalle paikalleen, eli Kollaan 
Vasaman kirkkaaseen kärkeen. 
Tätä harjoitusta arvioi myös 
maastossa kierrellyt kenraali 
Pennanen, joka kävi puhelemas-
sa myös meidän kanssamme.

Lihaskuntotestit
Vuoden 2008 molemmissa har-
joituksissa saimme osallistua 
kenttäkelpoisuuden osamittarina 
toimivaan lihaskuntotestiin. 
Puolenvuoden välein suoritettu-
na testi antoi osallistujille hyvän 
kuvan omasta fyysisestä kunnos-
taan. Kertausharjoitusten lopuksi 
tehdyssä palautekyselyssä ky-
sytään miten osallistuja mieltää 
oman suorituskykynsä riittävän 
kahden viikon sotimiseen ja 
sen jälkeen 2-4 vuorokauden 
ratkaisutaisteluun. Näitä asioita 
miettiessä parempikuntoinenkin 
menee helposti vakavaksi. 

Vastuut vaihtuvat
2009 helmikuun harjoitukseen 
Pohjois-Karjalasta osallistui siis 
neljä soturia. Henkilövaihtuvuus 
selittyy sillä, että maakunta-
komppaniamme johtoportaassa 
toteutettiin vuodenvaihteessa 
sukupolvenvaihdos. Tässä yh-
teydessä voimmekin kiittää 
kapteeneita Arto Juntunen ja 
Jukka Määttä suuriarvoisesta 
pioneerityöstä jota he tekivät ja 
tekevät Susirajan -komppanian 
aikaansaamiseksi.

     
Kohteen suojaus ja viran-
omaisyhteistyö
Tämänkertainen harjoitusaihe oli 
kohteensuojaus ja viranomaisyh-
teistyö. Aiemmat kaksi kurssia 
pidettiin RUK:n päärakennuksessa 
toisessa jääkärikomppaniassa, nyt 
opinahjona oli sotilaspoliisikomp-
pania, samoin kouluttajat toimivat 
sotilaspoliisikouluttajat. Maakun-

takomppanioiden tehtävähän on 
paitsi sodanaikainen, niin myös 
rauhanaikana pelastus- ja poliisi-
viranomaisen kanssa suoritettava 
virka-aputehtävä. Myös oma 
komppaniamme on harjoitellut 
vastaavia tehtäviä varten. Monille 
reserviläisille uutta ajateltavaa 
toi varmastikin voimankäyttö ja 
sen perusteet eri tilanteissa. So-
tatilanteessa tämä ei välttämättä 
ole suurin ongelmista, mutta 
jos maa on vasta lievemmässä 
valmiudessa, on voimankäytön 
suhteen oltava erityisen tarkkana. 
Reserviläinenhän mieltää helposti 
ensimmäiseksi voimankäyttöväli-
neeksi rynnäkkökiväärin, poliisi 
patukan tai pippurisumutteen. 
Komppanianpäällikölle kysy-
myksiä voi herättää vaikkapa pat-
ruunoiden jakaminen miehistölle 
kiristyneessä tilanteessa.

Maakuntajoukkoja tarvitaan    
Tässä yhteydessä voi todeta, että 
onneksi sotilasorganisaatiossa saa-
daan käskyt ylempää. Harjoituk-
sen johtaja everstiluutnantti Heikki 
Hokkanen kertoi pääesikunnan, 
maavoimien esikunnan sekä oman 
mielipiteensä maakuntajoukkojen 
tilanteesta. Kaikki nämä olivat 
yhtä mieltä siitä, että maakunta-
joukkoja tarvitaan ja niitä tullaan 
jatkossa kehittämään.

Kolme viikkoa Haminassa
Kaiken kaikkiaan kolme viikkoa 
Haminassa olivat mieleenpainuva 
ja tehokas paketti, joka mielestäni 
täytti alkuperäisen tehtävänsä, eli 
yhtenäisti valtakunnallisesti an-
nettavaa koulutusta. Näillä eväillä 
on hyvä jatkaa kuluvaa vuotta ja 
Pohjois-Karjalan maakuntakomp-
panian valmiuden kohottamista.

Muuten: RUK täyttää ensivuon-
na 90 -vuotta. Juhlan kunniaksi on 
painettu uusi juhlakirja jota voi 
jo tilata. 2010 kesällä Haminan 
bastionissa pidetään taas Tattoo 
-tapahtuma, jota voi kyllä vilpit-
tömästi suositella, ihan jo hienosti 
kunnostettujen vallien takia.

Kuva ja teksti:
Jarkko Riikonen,
reservin yliluutnantti,  Pohjois-

Karjalan maakuntakomppanian 
varapäällikkö

(Väliotsikot toimituksen)

Antti Eteläpää suorittamassa ajoneuvon tarkastusta.

Citizen Eco-Drive
- tekninen innovaatio - ei enää pariston vaihtoja.

Kummunkatu 5 OUTOKUMPU Puh. (013) 550 150

199,-
199,-
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Tili ja Isännöinti Harri Nupponen
Liitoskuja 1, Hammaslahti

Puh. 010 666 6150

Kiinteistö- ja monitoimipalvelu
Juha Kauppinen
puh. 050-534 1444

Hammaslahti

Koneellinen puunkorjuu

O-P KONEMETSURIT AY
Hammaslahti, puh. 050-522 2212

www.kuivalainen.fi

Avant-pienkaivuripalvelut
Tmi Sami Lukkarinen

Hammaslahti, puh. 040-718 6608

JRT-Motorsport Oy
Puh. 050 307 3413/013 717 877

www.jrt-motorsport.fi
kilpa- ja siviiliautojen asennukset asevelihintaan

	

Metsätalo,	83700	POLVIJÄRVI
Puh. 013-631 646

Kukka- ja Hautauspalvelu

Tuulikki
Hammaslahti
(013) 741 081
050-596 6576

Hautauspalvelut
Pitopalvelu
Kukat ja asetelmat
Lahjatavarat

VETERAANITAPAHTUMA
KITEELLÄ 
Sopivasti 4.12 itsenäisyyspäivän edellä Kiteen 
veteraanijärjestöt järjestivät kaikki yhdessä 
koko päivän kestävän  tapahtuman Kauppakes-
kus Kupiaisen aulassa. 

Kiteen reserviläiskerhot avustivat järjeste-
lyissä, joihin kuului mm. lipaskeräys, soti-
lasase- ja pukunäyttely. Aseet, jotka olivat 
sotiemme tavallisimmat jv-aseet, olivat 
lainassa Kiteen kotiseutumuseolta. Mukana 
oli pystykorvakivääri, ”sohlo”, konepistooli, 
Emma, Lahti-Saloranta, Maxim ja pistooleita. 
Näyttelyn tämä osa kiinnosti niin veteraaneja 
kuin paukkupatruunamiehiä.

Pitkin päivää määräajoin oli joku veteraani 
rajaluutnantti evp Kari, ”Sutki” Sutisen haas-
tateltavana kertoilemassa sotamuistojaan.

Yleisölle oli tarjolla K-Supermarket Kupiai-
sen kustantamat pullakahvit, jonka tarjoilusta 
huolehti Kiteen Marttayhdistys ja viihtyvyyttä 
lisäsi Sutki Sutisen esittämät sota-ajan laulut 

Rintamaveteraani Arvo Kostamo Kari Sutisen 
haastattelussa, takana musiikista vastannut 
Seppo Summanen.

KALLE PÖLÖNEN 
80 VUOTTA
Kun Kiteellä puhutaan Kallesta, tarkoitetaan 
tietysti talousneuvos, Osuuspankin toimitus-
johtaja evp, ylil Kalle Pölöstä. Hänen 80-vuo-
tispäiviään vietettiin rajoitetusti, mutta niinpä 
oli Kiteen Kansanopiston sali täynnä lähetys-
töjen väkeä, sillä Kalle on mukana monessa.

Paikallinen talouselämä, kirkolliset ja kun-
nalliset luottamustoimet sekä maanpuolustus-
työ ovat saaneet osansa hänen tarmokkuudes-
taan ja toiminta jatkuu edelleen.

Merkittävää on hänen panoksensa Kiteen 
Reserviupseerien ja samalla myös Reserviläis-
ten toimintaan. Upseerien puheenjohtajana hän 
on ollut kahteen eri otteeseen, hallituksessa 
lukuisia vuosia, tilintarkastajana ja hengellisen 
toimikunnan jäsen sekä puheenjohtaja.

Maanpuolustustyöstään Kalle on palkittu 
mm. RUL:n kultaisella ansiomitalilla soljen 
kera. Hän kuuluu myös Sotaveteraanien halli-
tukseen.

Kallen isoveli kaatui jatkosodassa Syvärillä, 
Lotinanpellossa ja siinä ehkä pohjaa maanpuo-
lustukselliselle vakaumukselle. Kalle suoritti 
asevelvollisuutensa URR:ssä v. 1949. 

Kiteen Reserviupseerien ja Kiteen Reser-
viläisten lähetystö muisti päivän sankaria 

ISÄT JA POJAT JOULUN 
KUNNIAVARTIOSSA
Kiteellä on nähty joulun kunniavartioissa 1999 
ehkä Pohjois-Karjalassa ensimmäinen nainen, 
alik Taru Hirvonen.  Sitten oli historiavuorossa  
v. 2004 isä ja tytär, maj Arvo Kinnari ja alik 
Katri Kinnari. 

Nyt meillä historiallisen tapauksen muodostaa 
se, että molemmat vartiopaikat miehitettiin isällä 
ja pojalla. Vapaussodan muistomerkillä olivat ylil 
Raimo Liukku ja kers Arttu Liukku.

Sankariristillä seisoivat ylil Pasi Raekorpi ja 
ylik Kauko Raekorpi. 

Meillä pidetään kunnia-asiana olla vartiossa 
ja hoitaa kunniatehtävät hyvin. Se näkyy myös 
vartiomiesten asenteessa.  

 
Teksti ja kuva: Reijo Kohonen 

YLEISÖENNÄTYS 
JOULUTULILLA KITEELLÄ 
Kiteen reserviläiskerhojen järjestämille tulille 
saapui 130 henkeä mukavaan talviseen säähän. 
Edellisvuoden vanha ennätys oli 126 henkeä.

Roihut ja jätkänkynttilät opastivat väen peril-
le Hutsin kesäteatterin monttuun, jossa perin-
teiset rakotulet parin nuotion kera valaisivat 
ja lämmittivät makkaranpaistajia. Tilaisuuden 
aluksi Kiteen Reserviläisten varapuheenjohtaja 
Pertti Varis toivotti yleisön tervetulleeksi nyt 

Seppo Summasen säestyksellä. Lipaskeräys 
tuotti mukavat 926 euroa veteraanien hyväksi.

Teksti ja kuva: Reijo Kohonen 

mm. Arvo Havolan teoksella ”Naparetkeilijä”. 
Havola oli yksi Marttisen miehistä eli joutui  
YE2-upseerina  suunnittelemaan asekätkentää 
ja lopulta pakenemaan maasta. USA:n armeijan 
everstinä hän valloitti etelänapaa. Hänen veljen-
sä oli Arvo Havola, Kiteen nimismies, asessori, 
majuri res, joka oli myös Valpon kuulusteluissa, 
mutta ei pystytty osoittamaan asekätkijäksi.

Teksti: Reijo Kohonen, kuva: Arvo Kinnari

Rauha ja Kalle Pölönen vastaanottamassa Ki-
teen Res.upseerien ja Reserviläisten edustajia 
Marja Liukkua, Reijo Kohosta, Raimo Liukkua 
ja Martti Erosta.

Kunniavartiot lähdössä paikoilleen, vas. edessä 
Kauko ja Pasi Raekorpi, takana Arttu ja Raimo 
Liukku.

16. kertaa pidettäville joulutulille.
Kirkkoherra Sakari Takalan johdolla ja har-

monikkataiteilija Timo Hacklinin säestämänä 
laulettiin joululauluja ja kuunneltiin Takalan 
puhe.

Väki viihtyi tulien lämmössä makkaraa pais-
taen ja kuulumisia vaihtaen kuunnellen Timo 
Hacklinin harmonikan soittoa. Ensi joulukuussa 
homma uusitaan !
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KOHTAUSPAIKKA
POLVIJÄRVELLÄ

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

Pitopalvelua parhaimmillaan!
Tervetuloa!

Avoinna tilauksesta
Puh. 0440 800 021
KOSKIPIRTIN 

HAUTAUSTOIMISTO
- arkut - kuljetukset

- kukkasidonta
- lehti-ilmoitukset - hautakivet

Puh. 0500 279 540

Kun suru yllättää…
surussa kanssasi

Joensuun Hautaustoimisto

Leo Vatanen Oy

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

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

• Tietokoneet
• Kodinkoneet

• Ilmalämpöpumput
HUOLTAA 

POLVIJÄRVELLÄ

www.pekankone.com

PEKAN KONE 
JA TV KY
83700 Polvijärvi

p. 569 665

POlViJärVEN
sähKö
- Asennukset

- Sähkötarvikemyynti
- Suunnitelmat

Kallioniementie 4,
83700 Polvijärvi

p. 050 3731 708

POLVIJÄRVEN KUNTA

• Kunnalla hyviä, edullisia omakotitontteja!
• Lisäksi tonttipörssissä yksityisten tarjoamia tontteja.
• Tontit nähtävissä kunnan internet-sivuilla:
   www.polvijarvi.fi Tontit

Soita Polvijärven kuntaan puh. (013) 686 311

Pohjois-Karjalan ensimmäinen yrittäjyyskunta

RIVI-ILMOITUKSET

POLVIJÄRVEN KUKKA- JA HAUTAUSPALVELU PEKKA KART-
TUNEN, Haavikontie 2 83700 POLVIJÄRVI
(013) 631 326

OUTOKUMMUN VIESTINPALVELU KY, Kummunkatu 11, 
83500 OUTOKUMPU, p. 050 521 1511

Ostolasku- ja maksuliikennepalvelut
Valmiit sovellusratkaisut ja koulutus
Palveleva tilitoimisto

info@marticom.fi

Vaivattomasti
Luotettavasti

Puh. (013) 632 332, fax. (013) 632 732
Martti Korhonen 040 523 0764

wood moon
Jyrki Repo

- Huonekaluentisöinti
- Artesaani, puusepäntuotteet

mARTonVAARA
Puh. 0400-254 938
www.woodmoon.fi

Veteraanivastuu ry:n 
keräysluvan kaksivuotinen 
keräys päättyy 31.12.2009. 
Keräyksellään Veteraani-
vastuu ry. edistää yhdis-
tysrekisterissä mainitun 
tarkoituksen mukaisesti 
Suomen 1939 -1945 käymien 
sotien veteraanien ja heidän 
puolisoidensa ja leskiensä 
sosiaalista tukemista sekä 
kuntoutusta, virkistystä ja 
kotona selviytymistä.  So-
tainvalidien Veljesliitto ry, 
Suomen Sotaveteraaniliitto 
ry, Rintamaveteraaniliitto ry, 
Rintama

Viime vuonna siirryttiin ns. 
kuntamalliin perustamalla alu-
eille omat organisaationsa. 
Pohjois-Karjalassa tämä toteutui 
kuntakohtaisesti. Kuntaliitosten 
jälkeenkin monet organisaatiot 
jatkavat vanhan kuntamallin 
mukaisesti, kuten Eno ja Pyhä-
selkä. Kuntakohtaisuus näyttää 
vaikuttaneen myönteisesti kerä-
ystulokseen.

Valtakunnallinen alue- ja 
paikkakuntakohtainen vuoden 
2008 tulostavoite n. 1,7 mil-
joonaa euroa ylitetään selvästi.  
Pohjois-Karjalassa bruttotulos 
jäi alle 100.000 euron. Tähän 
on otettu huomioon myös heijas-
tinten suoramyynti. Varsinaisen 
keräyksen brutto on noin 93.500 
euroa. 

Pohjois-Karjalaan tilatuis-
ta 525 veteraaniheijastimesta 
myytiin yrittäjien toimesta 35 
kpl Areenan joulumessuilla ja 

KERÄYS 2009
loput 490 kpl piirin ”työrukka-
sen” kautta. Koska myynti jäi 
vuoden lopulle, osa heijastimia 
maksettiin Veteraanivastuu 
ry/Pohjois-Karjala tilille kun-
taviitenumeroa käyttäen vuoden 
vaihteen jälkeen. Valtakunnal-
liset myyntikanavat olivat mm. 
Prismat, ABC-liikennemyymä-
lät ja R-kioskit, jotka hoitivat 
yhteytensä suoraan keskusor-
ganisaatioon. 

Koulujen päivätyökeräykset 
1550 oppilaan voimin ja Naisten 
Valmiusliiton lipaskeräykset 
neljässä kunnassa olivat erin-
omaisesti järjestettyjä ja hyvää 
tulosta tuottaneita. Päivätyö-
keräysten tulos oli noin 15500 
euroa.

Liperin partiolaiset keräsivät 
Viinijärven pesäpallo-otte-
lussa hyvän summan.  Monet 
yritykset ovat tuoneet lisänsä 
veteraanitukeen.  Reserviläiset, 
reserviupseerit, rauhanturvaajat 
ja monet muut yhdistykset ovat 
olleet ansiokkaasti mukana 
keräystoimissa. Lämpimät kii-
tokset kaikille keräystoimintaan 
osallistuneille. 

Pohjois-Karjalan prikaati 
keräsi noin 54200 euroa ja Poh-
jois-Karjalan Rajavartiosto noin 
7460 euroa. Tulokset ovat erin-
omaiset. Olen monelta taholta 
kuullut kiitettävän varusmiesten 
toimintaa hyvien keräystulosten 
lisäksi myös heidän tahdikkuu-
destaan ja kohteliaisuudestaan 
keräystapahtumissa. Viimeksi 
kuulin tästä painotetusti ja 
perustellen 11.2. Laukaan Pe-

rungassa valtakunnallisilla So-
tiemme Veteraanit 2009 johdon 
koulutuspäivillä Suur-Savon 
edustajan alustuspuheenvuo-
rossa. Hyvä prikaatin ja rajajää-
kärikomppanian sotilaat. Teitä 
odotetaan tuhansissa kodeissa 
keräyspäivinä. 

Varusmieskeräyksen aloittaa 
P-KR:n rajajääkärikomppania 
3.3. ja 4.3. klo 15-21 välisenä ai-
kana Liperin alueella, Onttolassa 
ja Joensuun Linnunlahdella, 
Noljakassa ja Marjalassa. Poh-
jois-Karjalan prikaatin keräykset 
ovat 9.3., 10.3. 11.3. ja 12.3. eri 
puolilla Pohjois-Karjalaa. Li-
säksi prikaati kerää syyskuussa 
ainakin Kiteellä ja sopimuksesta 
muuallakin. 

Menestystä keräystoimissa 
veteraanien hyväksi toivoen 

Raimo Vänskä

Vapaaehtoiskoulutuksessa
kranaatinheitinammuntaa
huhtikuussa Hiienvaarassa
Valtakunnallisessakin mitassa harvinaislaatuinen vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen kurssi pidetään Kontiorannan 
varuskunnassa Kontiolahdella ja Rajavartiolaitoksen Hiienvaaran 
ampuma-alueella Ilomantsissa huhtikuun alussa.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n Itärajan paikallisosasto 
järjestää yhdessä Pohjois-Karjalan Prikaatin kanssa sissiampumaleirin, 
jonka aikana ammutaan sekä rynnäkkökiväärillä että kevyellä 
kranaatinheittimellä.
   Heitinammunta kovin sirpalekranaatein on uusi lisäys muuten jo 
viime vuonna kertaalleen kokeiltuun rynnäkkökivääriammuntojen 
ohjelmaan. Ammunnanjohtajina toimivat lieksalaiset vapaaehtoiset 
ja ammunnanvalvojina prikaatin ammattisotilaat.
   Enintään 45-vuotiaille sekä soveltuvan sotilaallisen peruskoulutuksen 
saaneille reserviupseereille ja reserviläisille tarkoitetulle kurssille voi 
ilmoittautua verkkoteitse MPK:n järjestelmän kautta: https://www.
maanpuolustuskoulutus.fi/.
   Kolmipäiväinen sissiampumaleiri järjestetään Puolustusvoimien 
vapaaehtoisena harjoituksena, josta luetaan osallistujille 
kertausharjoituksia vastaavat vuorokaudet.

Lisätietoja:
Ahti Korhonen Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiirin 
piiripäällikkö, Kontioranta 0207 56 9048, 040 565 5578, ahti.
korhonen@mpky.fi
Pasi Karonen Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen Itärajan 
paikallisosaston päällikkö, Lieksa 
Itärajan paikallisosasto on Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:
n itäisin, se kattaa Pielisen itäpuolisen Lieksan ja Ilomantsin
(013) 823 976, karonen@uk2.net

http://www.mpky.fi/, https://www.maanpuolustuskoulutus.fi/

TALOUDELLISTA
TUKEA 
YHDISTYKSILLE

Viime vuosina Reserviläis-
liiton talousarviossa on ollut 
yhdistystoiminnan tulemiseen 
tarkoitettu määräraha. Tämä 
n.s yhdistysten projektituki 
on tarkoitettu yhdistysten toi-
minnan tai hankintojen tuke-
miseen. Tukea on myönnetty 
esimerkiksi asehankintoihin, 
ampumaratojen perusparan-
nuksiin , yhdistysten majojen 
remontteihin sekä erilaisiin 
toimintatapahtumiin.

Tukeen on varattu kuluva-
nan vuonna 15.000 euroa ja 
sitä haetaan aiempaan tapaan 
kirjallisella hakemuksella.. 
Suurin yksittäinen tukisumma 
voi olla 1500 euroa. Hake-
muksen tulee sisältää kuvaus 
hankkeesta tai hankinnasta, 
sen kustannusarvio tai selvitys 
toteutuneista kustannuksista 
sekä viimeinen tuloslaskelma 
ja tase. Anomukset käsitellään 

liiton talousvaliokunnassa, joka 
lähettää pöytäkirjaotteen päätök-
sestä hakijalle.

Myönnetty tuki maksetaan 
pankkitilille ja siitä tulee käy-
tön jälkeen toimittaa selvitys 
liittoon.

YHDISTYSJOHDON
KÄSIKIRJA
Vuodesta 1992 lähtien Reservi-
läisliiton toimintasuunnitelman 
liitteenä on ollut erityinen oh-
jeistusosa. Muutama vuosi sitten 
teos sai nimen “Yhdistysjohdon 
käsikirja”. Samassa yhteydessä 
sen sisältöä muutettiin niin, että 
kirjasta on aiempaa enemmän 
hyötyä yhdistysten puheenjoh-
tajille ja muille johtokunnan 
jäsenille.

Kuluvan vuoden yhdistys-
johdon käsikirja ei ole vielä 
ilmestynyt. Näillä näkymin 
kirja ilmestyy maaliskuussa. Se 
jaetaan aiempaan tapaan kaikille 
Reserviläisliiton jäsenyhdistyk-
sille ja piireille.

LYHYESTI
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Pohjois-Karjalan Reserviläispiirien 
YT-ampumamestaruuskilpailut 
Perinnepistooli ja Palveluspistooli
Pohjois-Karjalan Prikaatin pistooliradalla (Rata 3) 23.5.2009. Kilpailut alkavat klo 10.00. 
Ilmoittautumiset 9.5 mennessä Matti Kauppinen Jussinluodontie 14 80780 Kontiolahti 040-7263693 
matti.kauppinen@pkky.fi. Osallistumismaksut 10 euroa,-/kilpailija/laji maksettava 9.5 mennessä 
Joensuun reserviupseerit ry:n tilille: JOP 577 036-40014149 tai kilpailupaikalla. Joukkuekilpailussa ei 
osallistumismaksua. 
Sarjat Perinnepistoolissa H, H50, H60, D ja D50 ja Palveluspistoolissa H. Joukkueeseen voi ilmoittaa 4 
ampujaa, joista kolmen parhaan tulos otetaan joukkuetulokseen. Joukkueet voivat olla upseeri- aliupseeri 
tai sekajoukkueita samalta paikkakunnalta ja niissä voi ampua H, H50, H60, D ja D50 ampujia.

Perinnepistooli 25 m koulu. Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu. Ammutaan 5 koelaukausta ja 
30 kilpalaukausta (6 x 5 laukauksen sarjaa). Ampuma-aika sarjaa kohti on 5 minuuttia. 
Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto 15 laukauksen (3 sarjan) jälkeen. Sovelletaan SAL:n 
sääntöjä soveltuvin osin. Asetta kannatetaan vain yhdellä kädellä.
Perinnepistooli 25 m kuvio (“kaksintaistelu”). Taulu SAL:n kuviotaulu tai tarvittaessa 
puolustusvoimien maalitaulu nro 04. Ammutaan 5 koelaukausta ja 15 kilpalaukausta (3 x 5 
ls) normaaleihin kuviokääntöihin heittolaukauksina ja 15 laukausta (3 x 5 ls) pikasarjoina. 
Heittolaukaussarjoissa taulu on näkyvissä 3 sekuntia laukausta kohden ja pois näkyvistä 
laukausten välillä 7 sekuntia. Pikasarjoissa ampuma-aika on 15 sekuntia sarjaa kohden. 
Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto heittolaukaussarjojen jälkeen. Sovelletaan RESUL:n 
pistoolipika-ammunnan ja SAL:n sääntöjä soveltuvin osin. Asetta kannatetaan vain yhdellä 
kädellä.
Tarkemmat säännöt löytyvät ResUL:n sivuilta.
http://www.resul.fi/index.phtml?s=50

Palvelusammunta
PA 3 ja PA 4 Ase: Vähintään 9 mm pistooli. Taulu: Puolustusvoimien ampumataulu n:o 04. Ote aseesta 

kahdella kädellä.
PA 3 Ammutaan viisi koelaukausta 5 minuutin aikana ja kaksi kymmenen laukauksen kilpasarjaa, joista 

parempi sarja otetaan huomioon. Kaikki patruunat ammutaan samasta lippaasta. Ampuma-aika kilpasar-
joissa on 6 minuuttia. 
PA 4 Ammutaan viisi koelaukausta 5 minuutin aikana paikallaan oleviin tauluihin ja kaksi kymmenen 
laukauksen kilpasarjaa normaaleihin kuviokääntöihin 2 laukausta/kääntö. Taulut näkyvissä 3 s ja piilossa 
7 s. Lipastus 6 + 4. Lippaanvaihto 6 ls:n jälkeen. Parempi sarja otetaan huomioon.
Tarkemmat säännöt löytyvät ResUL:n sivuilta.
http://www.resul.fi/index.phtml?s=20

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

Pohjois-Karjalan Reserviläispiirien 
YT-ampumamestaruuskilpailut 

Onttolan ampumaradalla 30.5.2009. Kilpailut alkavat klo 10.00. 
Ilmoittautumiset 15.5 mennessä Matti Kauppinen Jussinluodontie 
14 80780 Kontiolahti. 040-7263693 matti.kauppinen@pkky.fi. 
Osallistumismaksut 10 e /kilpailija/laji maksettava 15.5 mennessä 
Joensuun reserviupseerit ry:n tilille: JOP 577 036-40014149 tai 
kilpailupaikalla. Joukkuekilpailussa ei osallistumismaksua. 

Sarjat D; H, H50, H60, H70 paitsi pistooli 3x10 ls  D; H, H50. 
Joukkueeseen voi ilmoittaa 4 ampujaa, joista kolmen parhaan tulos 
otetaan joukkuetulokseen. Joukkueet voivat olla upseeri- aliupseeri 
tai sekajoukkueita samalta paikkakunnalta ja niissä voi ampua D, H, 
H50, H60 ja H70 ampujia. 
Pistoolilajit: Pienoispistooli 30 + 30 ls, Pistooli Pika-ammunta 3 x 20 
ls, Isopistooli 30 + 30 ls ja uutena lajina Pistooli 3 x 10 ls 25 metriltä 
Pv: tauluun n:o 3:
Ase .22 cal vakiopistooli, sarjat D, H ja H 50 osallistumismaksu 5 
e/kilpailija maksetaan kilpailupaikalla. Myös kahdenkäden ote on 
sallittu, niskalenkki ei.
Ammunnan kulku: 
koesarja 5 ls ampuma-aika 2,5 minuuttia
1 kilpasarja 5 ls ampuma-aika 2,5 minuuttia
2 kilpasarja 5 ls ampuma-aika 2,5 minuuttia
3 kilpasarja 5 x 1 ls, taulu näkyvissä 3 s ja poissa 7 s (= 
kuvioammunta)
4 kilpasarja 5 x 1 ls, taulu näkyvissä 3 s ja poissa 7 s (= 
kuvioammunta)
5 kilpasarja 5 ls, taulu näkyvissä 10 s
 (= pistooli-pika-ammunnan 10 s sarja)
6 kilpasarja 5 ls, taulu näkyvissä 10 s
 (= pistooli-pika-ammunnan 10 s sarja)

Kiväärilajit: Pienoiskivääri 60 ls, Pienoiskivääri 3 x 20 ls. 
Kilpailupaikalla toimii kanttiini, josta voi ostaa ruokaa ja kahvia 
tykötarpeineen.

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

KUTSU KUTSU

Kahdestoista Kesäyön marssi järjestetään 5. – 6.6 Vantaalla. 
Marssiin voi osallistua siviili- tai sotilasjoukkueella. Marssille 
voi tulla myös pienemmällä porukalla tai yksin. Tapahtumassa on 
erillinen sauvakävelysarja.  
   Marssin reitit kulkevat Keravajoen varrella ja sen ympäristössä 
olevilla ulkoilureiteillä. Marssin pituus on 15 tai 30 kilometriä ja 
marssiin voi osallistua yhtenä tai kahtena päivänä. Soittokunnat ja 
muut esiintyjät takaavat reippaat tahdit ja kepeän tunnelman.  
   Ilmoittautuminen on alkanut. Osallistumismaksu on 35-
40 euroa. Maksuun sisältyvät mitali, diplomi, neste- ja 
ravintotäydennys marssireitillä, yö- ja aamupala, ensiapu, sauna, 
peseytyminen ja uinti Hakunilan uimahallissa, telttamajoitus sekä 
vakuutus.  
Lisätietoa tapahtumasta osoitteessa www.kesayonmarssi.fi 

MPK järjestää vuosittain noin 1400 erilaista 
koulutustapahtumaa reserviläisille ja muille omien 
valmiuksiensa kehittämisestä ja ylläpitämisestä 
kiinnostuneille suomalaisille. Käytännön järjestelyistä 
vastaavat alueelliset maanpuolustuspiirit, Ilmapuolustus-
piiri ja Meripuolustuspiiri. Tutustu valikoimaan ja valitse 
itsellesi sopivat kurssi.  
Tarkemmat kuvaukset ja ilmoittautuminen: www.mpky.fi

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

Mikä MPK on? 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on 
vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen 
koulutusorganisaatio, joka kouluttaa 
kansalaisia selviytymään paremmin arjen 
vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa. 
MPK parantaa koulutuksellaan 
puolustusvoimien ja muiden 
viranomaisten valmiutta normaali- ja 
poikkeusoloissa. Teemme yhteistyötä 
muiden turvallisuuskoulutus, -kasvatus ja -
valistustyötä tekevien vapaaehtoisjärjestöjen 
kanssa. 
Tarjoamme  
- sotilaallista koulutusta reserviläisille  
- turvallisuuden kansalaistaitoja  
- kouluttaja- ja johtamiskoulutusta  
- koulutusta poikkeusolojen tehtäviin  
   Yksittäisten kurssien lisäksi 
koulutusohjelmamme tarjoavat sinulle 
mahdollisuuden suorittaa tutkintoja. 
MPK järjesti vuonna 2008 noin 1400 kurssia 
eri puolilla Suomea. Kursseille osallistui 
yhteensä noin 34000 ihmistä.

MPK 15-juhlassa julkistettiin Jussi Viljasen (vas.) kir-
joittama historiikki Meitä on jo 300 000. 

Kuva: Jakke Nikkarinen/

Studio Skaala Oy

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

Ilmoittautuminen 
Kesäyön marssille 
on alkanut
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Pohjois-Karjalan reservipiirien ja Maanpuolustuskoulutus ry:n 
Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiirin tiedotuslehti
Päätoimittaja   Raine Turunen
Osoite:      Opotantie 3, 81720 LIEKSA
Puhelin:   040 507 2002 
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                    Harri Norismaa, puheenjohtaja 
RES  Pauli Turunen
  Ilkka Savolahti
RU  Tarmo Nenonen
MPK ry  Ahti Korhonen
Päätoim.  Raine Turunen
Nettilehti Hannu Härkönen
Tmja  Ari EskelinenSivunvalmistus: LiperLaser Oy, Liperi

Painotyö:  Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Kitee 

Kevätkokouskutsu
Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry
Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri ry

PiiRien yhteinen KevätKoKous-
taPahtuMa pidetään Kontiorannassa 17. 
maaliskuuta 2009 kello 18.00 alkaen. 
Kahvitarjoilu sotilaskodissa kello 17.00 alkaen. 
Palkitsemiset ja everstiluutnantti Jouni 
Mattilan kevätkokousesitelmä kasarmi 5:n 
auditoriossa kello 18.00. 
Kevätkokoukset pidetään esitelmän jälkeen 
piireittäin. Kevätkokouksissa käsitellään 
piirien sääntöjen määräämät kokousasiat. 

tervetuloa!   Piirihallitukset

TOIMINTAKALENTERI
Elektronisen 
sodankäynnin 
koulutus

Elektronisella sodankäynnillä 
(ELSO) tiedustellaan ja häiritään 
kohteen sähkömagneettista sätei-
lyä käyttäviä järjestelmiä ja suoja-
taan omat vastaavat järjestelmät. 
Tiedustelu ja häirintä toteutetaan 
tehtäviin erikoiskoulutetuilla ja 
varustetuilla joukoilla. Suojau-
tuminen perustuu suurelta osin 
tietoon elektronisesta uhkasta 
järjestelmien käytössä.

   Elektronisen sodankäynnin 
keskuksessa Riihimäellä koulu-
tetaan henkilöstöä maavoimien 
elektronisen tiedustelun ja häi-
rinnän erikoisjoukkoihin sekä 
järjestetään opetustilaisuuksia 
puolustusvoimien palkatulle 
henkilöstölle.

   ELSO -erikoisjoukkojen teh-
tävät ja toimintakentän laajuus 
vaativat koulutettavilta määrä-
tietoisuutta ja valmiutta itsensä 
pitkäjänteiseen kehittämiseen. 
Koulutus antaa tehtäväkohtaisen 
ammattitaidon lisäksi valmiudet 
hakeutua alan eri tason tehtäviin 
puolustusvoimissa tai kriisinhal-
lintatehtäviin ulkomailla.

   Varusmieskoulutus on kestol-
taan 362 vuorokautta jakautuen 
kolmeen osaan:

 − Sotilaan perustaidot opet-
tavaan peruskoulutuskauteen 
(8 viikkoa) Viestirykmentissä 
Riihimäellä 

- Elektronisen sodankäynnin 
ja sotilasjohtamisen perusteet 
opettavaan aliupseerikouluun 
(14 viikkoa) Ilmasotakoulussa 
Tikkakoskella  

- Elektronisen sodankäynnin 
tehtäväkohtaiset taidot opettavaan 
ja sotilasjohtamisessa harjaantu-
misen joukko- ja erikoiskoulu-
tuskaudella (27 viikkoa) Viesti-
rykmentissä Riihimäellä.

Lähde sekä hakuohjeet ja haku-
lomake: www.mil.fi 

ReseRviLäisuRheiLuLiitto 
piti syyskokouksen 29.11. Tampereella.
Puheenjohtajaksi valittu Timo Sysilampi 
nimeää liiton kehittämiseksi tunnettavuuden 
parantamisen, talouden tervehdyttämisen ja 
edunvalvonnan etenkin aseasioissa. 

Liiton hallitukseen valittiin vuodeksi 2009 mm. 
Ari Eskelinen Pohjois-Karjalasta.

Pohjois-Karjalan Reserviläispiirien YT-
ampumamestaruuskilpailut Palvelusammunta 
1 (PA 1) ja Reserviläisammunta 7 (RA 7)
Pohjois-Karjalan Prikaatin 150 m radalla (Rata 4) 4.7.2008. 
Kilpailut alkavat klo 10.00. ilmoittautumiset 22.6 mennessä Matti 
Kauppinen Jussinluodontie 14 80780 Kontiolahti. 040-7263693 matti.
kauppinen@pkky.fi. 
osallistumismaksut 10 euroa,-/kilpailija/laji maksettava 
22.6 mennessä Joensuun reserviupseerit ry:n tilille: JoP 
577 036-40014149 tai kilpailupaikalla. Joukkuekilpailussa ei 
osallistumismaksua. 
Sarjat PA 1: H ja RA 7: H ja H50. Joukkuetulokseen otetaan kunkin 
yhdistyksen 3 parasta ampujaa sarjasta riippumatta. 

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

Ra 7
Ase: Sotilaskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen 
sarjavalmisteinen, perusvarustuksessa oleva lippaallinen 
itselataava kivääri. Aseen kaliiberi on 5,45-8,00 mm. 
ampumaetäisyys: 150 m. 
Laukausten määrä (5)+6+6+6= 23 ls
Ammutaan makuulta 5 koelaukausta ampuma-aika 10 min.
Kilpalaukaukset ammutaan kolmesta lippaasta 2 patruunaa 
kussakin.
1. sarja ampuma-aika: 6 x 5 sek taulut piilossa välillä 15 
sek (1+1+1+1+1+1 ls)
2. sarja ampuma-aika: 6 x 3 sek taulut piilossa välillä 15 
sek (1+1+1+1+1+1 ls)
3. sarja ampuma-aika: 3 x 5 sek taulut piilossa välillä 15 sek (2+2+2 ls)
Tarkemmat säännöt löytyvät ResUL:n sivuilta: http://www.resul.fi/
index.phtml?s=43

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

KUTSU

KUTSU
Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiirien 
YT-ampumamestaruus-
kilpailut 
kenttäammunta 
10 + 10 ls
Pohjois-Karjalan Prikaatin 150 m 
radalla (Rata 4) 4.7.2009. Kilpailut 
alkavat klo 14.00. Ilmoittautumiset 
22.6 mennessä Matti Kauppinen 
Jussinluodontie 14 80780 Kontiolahti. 
040-7263693 matti.kauppinen@
pkky.fi. Osallistumismaksut 10 
euroa,-/kilpailija maksettava 22.6 
mennessä Joensuun reserviupseerit 
ry:n tilille: JOP 577 036-40014149 
tai kilpailupaikalla. Joukkuekilpai-
lussa ei osallistumismaksua. Sarjat: 
H ja H50. Joukkuetulokseen otetaan 
kunkin yhdistyksen 3 parasta ampujaa 
sarjasta riippumatta. 
Sarjat: D, H ja H50. Ase: Lippaallinen 
kertatulikivääri avo- tai reikätähtäimet, 
ei etutukia.
Matka: 150 m. Ennen kilpailua 
rajoittamaton määrä koelaukauksia 
10 min. aikana.
Kilpailulaukaukset: 10 ls makuulta 
2 min aikana ja 10 ls pystystä 2 min 
aikana.
Kilpailutaulu: RUL:n/RES:n kenttä-
ampumataulu malli 68 (n:o 30)
Tarkemmat säännöt löytyvät Re-
sUL:n sivuilta: http://www.resul.
fi/index.phtml?s=45
Tiedustelut: Matti Kauppinen p. 
040-7263693 tai matti.kauppinen@
pkky.fi.

HUHTIKUU 
18.-19.4.	 	 Vapaa-aikamessut	 	 	 Jyväskylä
28.4.	 	 YT-toimikunnan	2.	kokous	 	 Joensuu

TOUKOKUU
2.-3.5.	 	 RESUL	Perinneaseet	 	 Suur-Savo
5.5.	 	 RU-	ja	RES-piirihallituksien	3.	kokous	 Lieksa
6.5.	 	 Kokelaiden	ja	ryhmänjohtajien	
	 	 koulutustilaisuus	 	 	 Kontioranta
15.5.  Karjalan	pojat	2/2009	aineistopäivä		 Päätoimittaja
	 	 Ilmoitushankinta:	Valtimo,	Nurmes,
	 	 Juuka,	Lieksa,	Vieki
16.5.	 	 RESUL	Ampumasuunnistus	 																		 Et.Pohjanmaa
16.-17.5.	 	 Pp-jotos	“Pyymäen	Pyräys”	 	 Kontiolahti
23.5.	 	 RESUL	Neliottelu	 	 	 Suur-Savo
23.5.	 	 Piirien	perinnepistooli	ja	palvelupistooli	 Kontioranta
	 	 mestaruuskilpailut
30.5.	 	 Piirien	a-mestaruuskilpailut,	ruutiaseet	 Onttola

KESÄKUU 
4.6.	 	 Puolustusvoimain	lippujuhlapäivä
5.6.	 	 KESÄYÖN	MARSSI		 	 Vantaa
10.6.	 	 Karjalan	pojat	2/2009	ilmestyy
25.6.	 	 Aliupseerikoulu	päättyy	 	 PKARPR
26.6.	 	 Aliupseerikoulu	päättyy	 	 P-KR	 	

Seuraava lehti 10.6.2009
aineiston jättö päätoimittajalle 

viimeistään
15.5.2009

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

Sähköposti: raine.turunen@kolumbus.fi

KARJALAN POJAT
ILMESTYMISAIKATAULU  2009

Lehti  Aineisto  Painoon   Ilmestyy
2/2009       15.5.   5.6.               10.6.
3/2009      4.9.     25.9.               30.9.
4/2009     20.11.         4.12.            9.12.

P	I	I	R	I	T	O	I	M	I	S	T	O 
Ari Eskelinen

Kiikarikatu 7 A, 80160 JOENSUU
 p. 0400-539 875

ari.eskelinen@luukku.com



Bonusta
pankki-
asioinnista.

20    4.3.2009Osoitteessa: www.pkreservi.fi pääset
tutustumaan osaan alla olevista yrityksistä

Karjalaisen 
Kulttuurin 
Edistämissäätiö

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

Liperi 013 652 610
Keskustie 3

Polvijärvi 013 631 610
Polvijärventie 14   2 krs

Asianajaja, varatuomari
AKi PietArinen

Varatuomari
Yrjö KAheLin

joensuu 013 748 808
Siltakatu 14 B   3 krs

Outokumpu 013 555 611
Koulukatu 2   2 krs

Asianajotoimisto
Aki Pietarinen Oy
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8-21 kauppakatu

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

JOUSTAVAA
OSAAMISTA!

tämänkin lehden 
sivunvalmistus.

P. (013) 2525 012, 
0500 577 173

LIPER

LASER

LIPER

LASER

E R Ä - U R H E I L U
Avoinna ar

A

J O E N S U U

Kalevankatu 8, 80100 joensuu

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

Karjalan Pojat kiittää kaikkia tukijoitaan!

Vapaa

Malja
isänmaalle!
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