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”Puolustusta ei alisteta suhdanteille”
Otsakkeen teksti on puolustusministeri Jyri Häkämiehen toteama veteraanipäivänä Kilpisjärvellä ja antaa 
ymmärtää, että puolustuksen määrärahat hoidetaan hallituksen toimesta laskusuhdanteenkin aikana.
   Samaa tarkoittanee myös kenraali Ilkka Laitinen Kontiolahden reserviyhdistysten yhteisessä 50-
vuotisjuhlassa:. ”Suomen sotilaallista puolustusta ei voi jättää toisten hyvän tahdon varaan. Monet 
yleisestä asevelvollisuudesta luopuneet eurooppalaiset valtiot kamppailevat nyt rekrytointiongelmiensa 
kanssa. Meidän valitsemamme tie ja puolustuksen ydin on yleinen asevelvollisuus ja suomalainen sotilas. 
Jos puolustuskyky ehditään ajaa alas, ei sitä ole mahdollista saattaa entiselle tasolle, jos tilanne niin vaatii” 
Ilkka Laitinen totesi Kontiolahdessa.

”Aika kantaa viestiä” oli veteraanipäivän  viesti ja teema. Ilahduttavaa on se into ja tarmokkuus, jolla 
veteraanikeräykset on maakunnassamme toteutettu. Alkanut vuosi näyttää menevän samoissa merkeissä. 
Tätä työtä ovat organisoineet keräyspäälliköt Ilkka Savolahti ja Raimo Vänskä. Lämpimät kiitokset siitä 
heille.
Palaan vielä kontiolahtelaisten juhlaan veteraaniasian tiimoilta. Juhla oli reserviyhdistysten ja veteraanien 
yhteinen juhla. Reserviläisjärjestöjen edustajat olivat syystäkin tyytyväisiä veteraanien osallistumisesta 
juhlaan. Veteraanit puolisoineen olivat luonnollisesti juhlan kunniavieraita. 
   Reserviupseeriyhdistyksen puheenjohtajan Inka Venhon mukaan  hyvinvoivan yhteiskunnan ja sen 
puolustuksen perustana ovat suorituskykyiset kansalaiset ja korkea maanpuolustustahto. Venho totesi 
myös, että  kontiolahtelaiset ovat kiitettävällä tavalla olleet kehittämässä vapaaehtoista  maanpuolustusta 
ja puolustusvalmiutta. 

Naistenhaku prikaatissa osoitti jälleen, että innokkaita ja hyvin asennoituneita naishakijoita riittää. 
Kaikki hakijat hyväksyttiin 24.4. ja määrättiin palvelukseen, enin osa (11 naista)  Kontiorantaan, neljä 
Pohjois-Karjalan Rajavartiostoon ja neljä Kainuun Prikaatiin.
   Aluetoimiston päällikön eversti Jouni Mattilan mukaan naiset ovat sopivia lähestulkoon kaikkiin sodan 
ja rauhan ajan tehtäviin. Naiset kouluttavat miesten tavoin Puolustusvoimien käyttöön ammattitaitoisia 
reserviläisiä. Suurin osa käy armeijan johtajakoulutuksen läpi, mistä on suuresti hyötyä siviilissäkin, 
Mattila vakuutti.

Toivotan lämmintä ja mukavaa kesää kaikille!
Raine Turunen
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Päätoimittajan palsta

KANSALLINEN
VETERAANIPÄIVÄ 2009

Matti Vanhanen pääjuhlassa 
Iisalmessa:
  
“Mitkä olivat ne vahvuuden, joilla itsenäisyytemme 
voitiin turvata ja joilla nykyisen hyvinvointimme 
perusta luotiin. Selitys löytynee yhteisestä 
arvopohjasta. Sodan uhatessa kansakunta löysi 
yhteisen pohjan, jonka varaan puolustus saattoi  
nojata. 
Sota-ajan keskeisiksi suomalaisen yhteiskunnan 
arvoiksi osoittautui: velvollisuuden tunto, 
isänmaallisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys.

Velvollisuuden tunto on aina ollut suomalaisten 
vahvuus. Isänmaallisuuden kautta tunnemme 
olevamme osa suurempaa kokonaisuutta, osa 
itsenäistä Suomea. Oikeudenmukaisuus on sitä, että 
koetaan tärkeäksi puolustaa oikeaksi koettua asiaa ja 
tehdä sen puolesta työtä. Puolustustahto kumpusi tästä 
tunteesta. Yhteisöllisyys on toisen huomioonottamista 

ja epäitsekkyyttä.. Nämä arvot eivät ole 
menettäneet ajankohtaisuuttaan tänäkään aikana. 

Sotainvalidi- ja veteraanihuollon myötä 
maahamme luotiin näille ryhmille tarkoitetut 
erityispalvelut ja etuudet. Veteraaneja koskeva 
palvelu- ja etuuskokonaisuus on ainutlaatuinen 
ja monipuolinen. Se on moraalisesti tärkeä 
ja taloudellisesti kohderyhmille merkittävä. 
Hallitusohjelman tavoitteena on huolehtia koko 
veteraanisukupolvien hyvinvoinnista.
Tänä vuonna valtion budjetissa osoitetaan 
näihin erityisetuuksiin 400 miljoonaa euroa 
- 65 vuotta sodan päättymisestä. Sodan jäljet 
ulottuvat näin pitkälle. Valtiovallan tehtävänä on 
huolehtia, että sotainvalidi- ja veteraanietuuksiin 
oikeutetut ryhmät saavat palvelut niin 
kauan kuin hoivatarve jatkuu. Suomalainen 
sotainvalidi- ja veteraanihuolto kestää hyvin 
kansainvälisen vertailun. Veteraanijärjestöjen ja 
valtiovallan välinen vuoropuhelu on ollut tiivistä. 
Veteraanijärjestöjen panos on ollut merkittävä ja 
ne ovat edesauttaneet useita uudistuksia.”

Kontiorannan veteraanijärjestöt laskivat sep-
peleen sankarimuistomerkille paikallisten re-
serviläisyhdistysten juhlapäivänä 26.4.2009.

Puolustusvoimain komentaja 
amiraali Juhani Kaskeala:

“Suomi taisteli puhtain asein puhtaan asian puolesta. 
Päämääränä oli kansalaisten elinolosuhteiden 
turvaaminen. Veteraanisukupolvien arvot ja esimerkki 
ovat yhä puolustusvoimien toiminnan henkinen 

perusta. Tämän päivän nuoret asevelvolliset ovat 
aidon kiinnostuneita sotiemme historiasta ja  
veteraanien teoista.. Puolustusvoimat tulee aina 
pitämään kunniatehtävänään teidän kallisarvoisen 
perintönne vaalimisesta. “

Kaatuneiden muistopäivänä suoritettiin useita 
virallisia seppeleenlaskuja. Reserviläisliitto oli 
mukana Hietaniemen sankariristillä tapahtuneen 
laskun järjestelyissä.  

Puolustusvoimien johtamissa tilaisuuksissa 
Helsingissä laskettiin seppeleitä Hietaniemen 
sankariristille sekä Suomen Islam-seurakunnan ja 
Juutalaisen seurakunnan sankarimuistomerkeille, 
Vapaussodan sankarihautamuistomerkille Helsingin 
vanhankirkon puistossa, Malmin hautausmaan 
sodissa kaatuneiden sekä vakaumuksensa puolesta 
kaatuneiden hautamuistomerkeille sekä Ortodoksien 
hautausmaan sankarihautamuistomerkille. Kaikkien 
seppeleenlaskujen järjestelyistä vastasi Helsingin 
Sotilaslääni. 

KAATuNEIdEN muISToPÄIVÄÄ VIETETTIIN NÄyTTÄVÄSTI
 
Hietaniemessä seppeleen laskivat Tasavallan 
Presidentti, Valtioneuvosto, Puolustusvoimat, 
Kaatuneiden Omaisten Liitto, veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöt sekä Helsingin kaupunki. 
Perinteisen käytännön mukaisesti Reserviläisliitto 
hoiti veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen 
laskuun liittyvät käytännön järjestelyt.  
 
Kaatuneiden muistopäivää vietettiin näyttävästi 
myös muualla Suomessa. Monin paikoin 
Reserviläisliiton paikallisyhdistykset osallistuivat 
tapahtumien järjestelyihin. Yhdistykset järjestivät 
paljon erilaisia seppeleenlaskuja, kunniavartioita 
ja muita muistopäivään liittyneitä tapahtumia.  

Tasavallan presidentti Tarja Halonen laskemassa 
seppelettä Hietaniemessä.



erityisesti Timo Makkoselle kilpailujoukkueen 
kokoamisesta. 
Kesä on myös perinteisesti piirien vilkasta kilpailu-
aikaa. Kannattaa siis käydä piirien nettisivuilla 
kohdassa kilpailukutsut ja katsoa olisiko siellä 
jota-kin joka sopisi itselle. Sivustolta löytyvät myös 
kyseisten kilpailujen tulokset.
   
Nostan lopuksi esille kaksi tapahtumaa. Ensimmäi-
nen on Aluetoimiston 29.8 järjestämä reserviläisten 
ampumatapahtuma. Kilpailu ammuttiin ensimmäi-sen 
kerran viime syksynä. Kilpailussa oli mukana silloin 79 
osanottajaa. Everstiluutnantti Jouni Mat-tilan toive oli, 
että tänä vuonna osanottajamäärä tup-
lataan. Haastankin yhdistykset mukaan tähän hie-noon 
tapahtumaan. Kiertopalkinto meni viime vuon-
na Pyhäselän Reserviläisille. Jatkuuko pyhäselkä-läisten 
voittokulku vai onko tänä vuonna jonkun muun vuoro?
   
Toinen tapahtuma on heinä-elokuun vaihteessa pi-
dettävä Reserviläisurheiluliiton sovelletun reservi-
läisammunnan (SRA) SM-kilpailut Sotinpurolla. 
Valmistelut ovat sujuneet Pasi Parviaisen johdol-
la hyvin. Piirien yhteistyö niin Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen, Pohjois-Karjalan Prikaatin kuin 
Pohjois-Karjalan Aluetoimiston kanssa on ollut 
toimivaa. Vapaaehtoisia toimijoita kuitenkin aina 
tarvitaan. Mikäli kiinnostuit asiasta niin ota yhteyttä 
allekirjoittaneeseen.

Hyvää alkukesää 
toivotellen!

310.6.2009

harrastanut aktiivisesti ammuntaa vuoden verran. 
Suoritettu varusmiespalvelus tulisi katsoa aseluvan 
saantia puoltavaksi seikaksi, sekä palvelusaika tulee 
huomioida laskettaessa aktiivista harrastusaikaa. 

Vapaaehtoinen maanpuolustus ja siihen liittyvä 
ampumaharjoittelu (reserviläisammunta) 
tulee olla erikseen mainittuna laissa aseluvan 
hyväksyttävänä käyttötarkoituksena. Tämä 
tarjoaakin meille maanpuolustusyhdistyksille 
mahdollisuuden toimintamme kehittämiseen. 
Yhdistysten ampumakouluttajien koulutuksen on 
oltava oikein mitoitettua ja tehokasta. Tärkeää 
on, että eri yhdistysten jo nyt toimivat, koulutetut 
ampumakouluttajat tulee voida nimetä ampuma-
asekouluttajiksi yksinkertaistetulla menettelyllä.  
Nykyisen verkottumisen ja yhteistyöhön 
kannustamisen aikana kouluttajan ja koulutettavan 
ei voida vaatia olevan samasta yhdistyksestä. 
On myös huomioitava, että harrastus voi 
tapahtua useammassa yhdistyksessä tai seurassa. 
Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittamisen 
tulee tapahtua ampuma-asekouluttajan antaman 
todistuksen tai voimassaolevan ampumakortin 
avulla.
 
Sodanajan ja alueellisten joukkojen pieneneminen 
lisää sijoittamattoman reservin määrää. Tästä syystä 
reserviläiskoulutuksen tulevaisuus hiukan huolettaa, 
erityisesti sijoittamattoman reservin mahdollisuus 
saada sotilaskoulutusta. Nyt vuoden ajan voimassa 
ollut vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki on 
osoittautunut toimivaksi sodan ajan joukkoihin 
sijoitettujen reserviläisten osalta, mutta ahtaaksi 
laaditut ohjeistukset ja lain tulkinnat ovat 

vaikeuttaneet ja osittain lopettaneet omaehtoisen 
sotilaallisen maanpuolustuskoulutuksen 
sijoittamattomien reserviläisten osalta. MPK:n on 
voitava antaa sotilaallista koulutusta muissakin, 
kuin puolustusvoimien tilaamissa harjoituksissa.

Maanpuolustushenki on Pohjois-Karjalassa 
ollut aina hyvin korkealla. Meidän tulee vaalia 
henkeä ja viedä sitä eteenpäin nuorisollemme, että 
tulevaisuudessakin perinteet ja maanpuolustustahto 
olisi turvattu koko kansan yhteisenä asiana. Tässä 
asiassa yhdistykset ovat avainasemassa omalla 
alueellaan. Viekää tätä tärkeää perinnettä eteenpäin.

Haluan onnitella omasta ja reserviupseeripiirin 
puolesta Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä 
ylennettyjä ja palkittuja. Te kaikki olette 
huomionosoituksenne ansainneet. 
Kesä on jo ovella ja suvivirsi kaikuu korvissani, 
joten toivotan teille kaikille tämän lehden lukijoille 
hyvää kesää ja rentouttavaa loma-aikaa, mutta 
silti Pohjois-Karjalasta ei reserviläisiltä liike 
lopu. Toimintakalenterimme on täynnä erilaisia 
tapahtumia. Muistakaa nauttia Suomen kesästä 
ja pitäkää huolta omasta fyysisestä ja henkisestä 
reserviläiskunnostanne.

Harri Norismaa
Pohjois-Karjalan  

reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja 

Jorma Huttunen
Pohjois-Karjalan 
reserviläispiirin

puheenjohtaja

jäsenistöä Reserviupseeriliiton ansiomitaleilla ja 
piirien mitaleilla. 
Juhlien lisäksi on myös ollut arkistakin aherrusta. 
Aselain eteneminen kohti lopullista ratkaisua on 
jatkunut. Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto 
ja Reserviläisurheiluliitto ovat antaneet oman 
lausuntonsa asiasta. Lausunnot ovat luettavissa 
liittojen nettisivuilla. Omasta mielestäni lausunnot 
ovat selkeitä ja perusteltuja ja kun ne ovat 
myös samoilla linjoilla mm. Metsästäjäliiton, 
Suomen Ampumaurheiluliiton ja Suomen 
Ampumahiihtoliiton kanssa niin luulisi painoarvoa 
löytyvän, kun lopullista lakimuotoa laaditaan.
   
Reserviläisurheiluliiton puolella on sähköisen 
kuntokortin rakennustyö edelleen meneillään. 
Tekeillä on ravintoasioihin keskittyvä sivusto, 
josta voi saada perusteet ravintoasioihin. 
Terveysasioissa on aina muistettava, että olet mitä 
syöt. Sähköiseen kuntokorttiin kirjautuminen on 
ollut hidasta, mutta vakaata. Toiveena on jokaisen 
jäsenen kirjautuminen. Näin toiminnanjohtajan 
näkökulmasta toivoisin, että meillä Pohjois-
Karjalassa näin myös tehtäisiin. Kyseessä on myös 
se, että jatkossa piirien ja yhdistysten vuosittainen 
liittoihin menevä urheilutoimintalomake koostetaan 
sähköisestä kuntokortista. Ja tietysti hyvä 
osallistuminen voi myös tuottaa rahaa yhdistysten 
ja piirien kassaan. Kuntokortti kirjautumisohjeineen 
löytyy osoitteesta  www.resul.fi/kuntokortti.
   
Piirien kilpailujoukkueet ovat osallistuneet 
Oltermannin hiihtoon ja hiihdon sotilas- SM-
kilpailujen partiohiihtoon. Mikkelissä hiihdetyn 
Oltermannin sijoitus oli 3. ja Rovaniemeltä 
partiohiihdosta tuli 2.sija. Mitaliputki siis jatkui. 
Piirien puolesta osoitan kiitokset kilpailijoille ja 

Juhlava alkuvuosi!
Ihmismieli on erikoisesti rakennettu, jotkin asiat 
jäävät helposti mieleen ja osa painuu unholaan 
jo hyvinkin nopeasti. Omalle osalle on tämän 
alkuvuoden osalta sattunut useita tämänkaltaisia 
mieleen painuneita tapahtumia. Mukavaa ja 
positiivista on, että ne kaikki ovat olleet vaihteeksi 
iloisia tapahtumia. Kaikki ovat liittyneet jo 
alkuotsikossa mainitusti juhliin. Minulla on ollut 
ilo osallistua kevään mittaan 26.4 Kontiolahden 
Reserviupseerien ja Kontiolahden Reserviläisten 
yhteiseen 50-vuotisjuhlaan. 3.5 puolestaan oli 
vuorossa Enon Reserviläisten vastaava tilaisuus.
  
Tilaisuuksien onnistumisiin ovat vaikuttaneet 
juhlapaikka, ohjelma, hyvät järjestelyt, yhdistysten 
oma väki ja lämmin tunnelma. Siinä kokonaisuus 
joka on vaikuttanut ainakin allekirjoittaneeseen 
ja sitä kautta jättänyt piirron muistijälkeen. Juhlia 
ei kuitenkaan pidä lähteä asettamaan mihinkään 
paremmuusjärjestykseen vaan jokainen juhla on 
omanlaisensa. Ja muistettava on, että kaikilla juhlien 
järjestäjillä on omanlaisensa tavat ja perin-teet. Tätä 
kirjoitettaessa on suunnittelutyö Liperin suunnalla 
meneillään. Juhlapäivä on 4.6, jolloin juhlitaan 
Liperin Reserviupseerien ja Liperin Reserviläisten 
50-vuotista taivalta. Alkuvuosi on siis yhtä juhlaa.
   
Juhlat ovat myös molemmille piireille hieno tilaisuus 
olla mukana palkitsemassa ansioituneita ja aktiivisia 
jäseniään. Kontiolahdella ja Enossa yhdistykset 
palkittiin piirien standaareilla ja yhdistysten jäseniä 
lähinnä piirien mitaleilla. Piirien perinteinen, 
keväällä pidettävä  palkitsemistilaisuus järjestetään  
Liperin juhlan yhteydessä. Tällöin palkitaan 

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan  
reserviläispiirien 
toiminnanjohtaja

vähäistä, mutta käykääpä kurkkaamassa…saattaa 
samalla arpaonnikin suosia. Hyvä ja mielekäs 
tapa testata kenttäkelpoisuuttaan on osallistua 
maakunnassa järjestettäviin jotostapahtumiin. 
Umpihanki talvella, Pyymäen Pyräys, Juuan 
jotos ja Mainarin melonta ovat oivallisia ja hyvin 
järjestettyjä tapahtumia.

Liikunta-asioita sivuttiin myös viimeisessä piiri-
hallitusten kokouksessa Lieksassa, jossa päätöksenä 
oli liikuntayhteistyön käynnistäminen Pohjois-
Karjalan Liikunnan eli Pokaalin kanssa. Pokaalilla 
on asiantuntevaa henkilöstöä järjestämään testausta 
sekä erilaisia liikuntatapahtumia. Voimavaroja 
yhdistämällä on mahdollista päästä kohti liikkuvan 
ihmisen maakunta –visiota.

Kevät on jälleen ollut vilkasta aikaa reserviläis-
toiminnassa. Sopivasti juhlaakin on mukana ollut 
ja tässä yhteydessä haluan vielä lehden palstalla 
onnitella ja kiittää 50 -vuotistaivaltaan juhlineita 
Kontiolahden reserviläisjärjestöjä sekä Enon 
reserviläisiä mieleen jääneistä juhlallisuuksista. 
Liperissä juhlitaan puolustusvoimain lippujuhla-
päivänä 4.6. Onnittelut sinnekin molemmille 
reserviläisjärjestöille.
Reserviläisliiton kevätkokouksessa Lappeenran-

nassa toivottiin yhteistyön lisääntyvän reserviläis-
järjestöjen välillä. Meillä maakunnassa on tästä 
jo hyvänä esimerkkinä Outokummun yhteiset 
kokoukset. Kiteellä suunnitellaan samanlaista 
käytäntöä ja Tohmajärvi-Värtsilässä myös. Hyvä 
näin. Asiat ovet kuitenkin pitkälle yhteneviä ja 
yhteistoiminnalla saataisiin myös helpotusta 
monen paikkakunnan toimijapulaan. Viimeisten 
kuukausien aikana olen lueskellut lähes kaikkien 
reserviläispiirien tiedotuslehtiä ja todennut, 
että meidän Karjalan Pojat on ulkoasultaan ja 
asiasisällöltään aivan kärkiluokkaa. Lämpimät 
kiitokset tästä Rainelle ja kaikille lehden tekoon 
osallistuneille. Eskelisen Arille erityiskiitokset 
kuluneesta alkuvuodesta. Kiirettä on varmasti ollut, 
mutta kaikki asiat ovat hoituneet erinomaisella 
ammattitaidolla.
Aurinkoista ja lämmintä kesää, menestystä reservi-
läistoimintaan ja onnekasta matkaa 
Harrille ja muulle joukkueellemme 
Nijmegenin marssiin.
            

Liikkuu, liikkuu…
Kaikille varusmiespalveluksensa suorittaneille on 
varmasti elävästi jäänyt mieleen otsikkona oleva 
sanapari. Sitähän käytettiin kouluttajien toimesta 
varsin runsaasti aina kun siirryttiin jonnekin; 
koulutukseen, tupiin, käytävälle, ajoneuvoon jne. 
Ja käytettäessä se sai aina joukossa aikaan liikettä 
käskettyyn suuntaan. Suuri osa suomalaisista 
liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi. 
Liikkuu, liikkuu -lausahduksen pitäisi olla 
jokaisen kansalaisen motto. Esimerkin voima 
on tässäkin asiassa valtava. Kodeissa omaksuttu 
liikuntamyönteinen elämäntapa heijastuu 
lapsiin ja nuoriin ja kuuluu oleellisena osana 
koko elämään. Pitäkäämme siis vanhempina, 
aikuisina ja kasvattajina huoli siitä, että annamme 
lapsille ja nuorille liikunnalliset eväät elämään. 
Reserviläisjärjestöjen yksi tärkeimmistä painopiste-
alueista on kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen. 
Eli pitää huolehtia omasta kunnostaan, liikkua 
riittävän usein ja riittävän monipuolisesti eri 
lihasryhmiä rasittaen. Ampumataidot säilyvät nekin 
vain harjoittelun myötä. Omaa aktiivisuuttaan ja 
edistymistään voi tehostaa ja seurata sähköisen 
kuntokortin avulla. Sen käyttö on vielä varsin 

Kevät yhtä juhlaa
Alkaneen vuoden kevätpuoli on ollut juhlavaa 
aikaa pohjoiskarjalaiselle maanpuolustusväelle.
Juhlakauden aloitti Rajavartiolaitos, joka juhli 90-
vuotista taivaltaan näyttävästi maakunnassamme. 
Juhlavuottaan viettävä Rajavartiolaitos on tänä 
päivänä monialaviranomainen, joka toimii 
sloganinsa mukaan turvana maalla, merellä ja 
ilmassa - kaikissa oloissa. Kontiolahtelaiset 
toimivat esimerkillisessä YT-hengessä niin arkena 
ja kuten heidän juhlapäivänsä osoitti, myös 
juhlassa. Molemmat yhdistykset juhlivat upean 
auringonpaisteen siivittämänä puolivuosisataista 
taivaltaan. Heti heidän perässä juhlakevät 
jatkui Enon Reserviläisten 50-vuotisjuhlilla. 
Eikä tässä vielä kaikki, sillä kevään juhlahumu 
huipentuu lippujuhlapäivänä leipäpitäjä Liperin 
reserviyhdistysten 50-vuotisjuhliin. Vielä kerran 
lämpimät onnittelut juhliaan viettäneille yhteisöille 
ja kiitos että saimme juhlia kanssanne sekä 
menestystä myös tuleville vuosikymmenille! 

Ampuma-aselain uudistamista on Reserviup-
seeriliitto seurannut kevään aikana tarkasti ja 
antanut lausunnon lain sekä siihen liittyvien 
säädösten muuttamisesta Sisäasiainministeriölle. 
   
RUL kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, 
että aselupien myöntämisessä huomio tulee 
kiinnittää hakijaan itseensä, eikä haettavan 
aseen ominaisuuksiin. Upseerien tulee pystyä 
jatkossakin harjoituttamaan meille tärkeää 
pistooliampumistaitoa. Liitto esitti, että luvansaajan 
tulee olla täysi-ikäinen ja hänen tulee olla 
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Lieksan
Pielis-apteekki
Pielisentie 29
81700 Lieksa
Puh.  013-229 927
Faksi 013-229 931

Oltermannin hiihdossa ennätysmäärä osanottajia

RESERVILÄISET 
haLLITSIVaT oTTELua 

KARHIAHO KITEEN KEVÄTKOKOUKSESSA

VETERAANIKERÄYS KITEELLÄ
14.3 Kiteen reserviläiskerhot suorittivat oman osuutensa valta-
kunnallisena keräyspäivänä ja päivystivät lippaineen kahden 
tunnin vuoroissa 10 – 16  Supermarket Kupiaisen ja Kiteen S-
Marketin auloissa. Keräys tuotti 1020 euroa, joka on hyvä tulos 
kiteeläisittäin.
 Teksti ja kuva: Reijo Kohonen 

Mirva Brola 
Reserviläisen 
päätoimittajaksi

Kersantti Mirva Brola on 
aiemmin toiminut mm. SRJK:
n tiedottajana Kosovossa. 
Reserviläinen-lehden uudeksi 
päätoi-mittajaksi on valittu 
FM Mirva Brola. Hän aloittaa 
työnsä 1. huhtikuuta. Brola on 
nykymuotoisen Reserviläinen-
lehden ensimmäinen 
päätoiminen päätoimittaja. 
Tähän saakka tehtävää on 
hoidettu luottamustoimena. 
   Brola (26) on aikaisemmin 
työskennellyt toimittajana 
muun muassa Suomen 
Tietotoimistossa sekä 
sanomalehti Länsi-Savossa. 
Hän on myös palvellut 
rauhanturvatehtävissä 
Kosovossa suomalaisen 
kriisinhallintajoukon 
tiedottajana. 
   Kersantti Mirva Brola
on Reserviläisen uusi
päätoimittaja. Brola on 
suorittanut varusmies-
palveluksen 2001 - 2002 
Kainuun Prikaatissa ja 
Ruotuväki-lehden varus-
miestoimittajana. Sotilas-
arvoltaan hän on kersantti. 
   Brola seuraa tehtävässä 
viisivuotiskautensa päättävää 
Kari Vainiota. 
   Maanpuolustusyhtiö 
MPY Oy:n kustantama 
Reserviläinen-lehti on 
Suomen Reserviupseeriliiton 
ja Reserviläisliiton pää-
äänenkannattaja ja 
monen valtakunnallisen 
vapaaehtoisen maanpuo-
lustusjärjestön tiedotuslehti. 
76-vuotias Reserviläinen 
on yli 60 000 kappaleen 
levikillään Suomen suurin 
maanpuolustusalan lehti.  

Pohjois-Karjalan 
suojeluskuntien perinne 
 
Haluamme selvittää, tallentaa 
ja vaalia suojeluskuntien 
työtä sekä perinnettä 
Pohjois-Karjalassa. Tähän 
kokonaisuuteen kuuluu niin 
säilyneen materiaalin ja 
perimätiedon tallentaminen 
kuin suojeluskuntien perinteen 
vaaliminen.  
   Olemme kiitollisia kaikista 
tiedoista jotka koskevat 
henkilöitä tai tahoja, joilla on 
muistitietoa tai materiaalia 
maakunnassa toimineista 
suojeluskunnista tai niissä 
vaikuttaneista henkilöistä. 
Kaikki materiaali käsitellään 
luottamuksella ja sitä 
julkaistaan vain asianosaisen 
suostumuksella mahdollisessa 
historiateoksessa. Aineiston 
luovuttajan suostuessa 
tallenteet, kuvat ja muu 
mahdollinen materiaali 
tallennetaan maakunta- tai 
kotiseutuarkistoihin tai muulla 
luotettavalla tavalla. 
Perinteen tallentamisen 
yhdyshenkilö Jorma 
Pihlainen, Os. Pappilantie 5 
C, 75530 Nurmes 
Email: pihlainen@luukku.com 
(sovi kuvat eri osoitteeseen). 
Puh 050 4327563. 

Itä-Suomen Sotilasläänin 
Esikunnan toista kertaa
järjestämään Olterman-
nin hiihto hiihdettiin Mik-
kelin alueella 10.-11.3.
2009. Yön yli hiihdettä-
vään viestikilpailuun 
osallistuvat Itä-Suomen
Sotilasläänin alueen 
joukko-osastot ja reservi-
läispiirien joukkueet. 

Tänä vuonna Oltermannin 
hiihtoon on ilmoittautunut en-
nätysmäiset 16 joukkuetta, eli 
240 kilpailijaa. Haastava kisa 
on käyty yhtäjaksoisesti vuo-
desta 1951. Oltermannina toimii 
kenraalimajuri Jukka Pennanen, 
kilpailun johtaa everstiluutnantti 
Mikko Vainonen. 

Viesti perille olosuhteista 
huolimatta 

Oltermannin Hiihto on säilynyt 
lähes samankaltaisena koko his-
toriansa ajan. Osallistuvien jouk-

ko-osastojen hiihtojoukkueen 
vahvuus on nykyään 15, viestiä 
viedään yöaikaan pareittain 
osuudelta toiselle suunnistaen 
ja rastien kautta hiihtäen. Reitin 
pituuden tulee olla 70-106 km ja 
kilpailu hiihdetään sotilassuksin 
sotilasvarustuksessa. Mukana 
kuljetetaan joukko-osaston 
komentajan kirjoittama viesti 
Oltermannille.

 Kilpailu on nykyään kaksi-
päiväinen. Ensimmäisenä kil-
pailupäivänä julkaistaan kilpai-
lureitti, jonka jälkeen joukkueet 
suunnittelevat ja tiedustelevat 
reitin. Yön yli kestävä hiihto 
alkaa lähtölaukauksella illalla 
klo 21.00. 

Kilpailujoukkueet
Joukko-osastojen joukkueista 

koostuvaan A-sarjaan osallistuvat 
Pohjois-Karjalan Prikaati, Karja-
lan Prikaati, Utin Jääkärirykment-
ti, Maasotakoulu, Reserviupseeri-
koulu ja Hämeen Rykmentti.

B-sarjassa hiihtävät reser-
vipiirien ja joukko-osastojen 

henkilökunnasta kootut jouk-
kueet. B-sarjaan osallistuvat 
Pohjois-Karjalan reserviläiset, 
Suur-Savon reservipiiri, Kymen 
reserviläiset, Etelä-Karjalan re-
serviläiset, Pohjois-Savon reser-
viläiset, Maavoimien Esikunta, 
Reserviupseerikoulu, Karjalan 
Prikaati, Pohjois-Karjalan Prikaa-
ti sekä Utin Jääkärirykmentti.

 
Perinne jatkuu

Ensimmäisen kerran ajatus 
Oltermannin hiihdosta puettiin 
kirjalliseen muotoon maalis-
kuun 15. päivänä 1933. Tuolloin 
3.Divisoonan Esikunta julkai-
si komentajansa eversti A.S. 
Heikinheimon allekirjoittaman 
asiakirjan koskien Oltermannin 
hiihtoa. Hiihto liitettiin uutena 
tapahtumana divisioonan jo 
aikaisemmin viettämiin talviur-
heilupäiviin. Tarkoituksena oli 

3.Divisioonan joukko-osastojen 
sotilaallisen ja urheilullisen hiih-
totaidon kehittäminen.

   Oltermanni hiihdettiin vielä 
neljä kertaa ennen kuin talvisota 
katkaisi perinteen. Vuoden 1950 
loppupuolella 3.Divisioonan ko-
mentaja kenraalimajuri P A Autti 
käski alaisensa valmistelemaan 
Oltermannin hiihdon uutta tule-
mista. Vuoden 1951 Oltermanni 
hiihdettiinkin Lappeenrannasta 
Haminan kautta Kouvolaan, 
jonne 3.Divisioonan Esikunta 
sotien jälkeen oli sijoitettu. Tästä 
eteenpäin Oltermannin miehet 
ovat katkeamattomana ketjuna 
toimittaneet viestin perille vuosi 
vuodelta ja taipale taipaleelta. 
Nyt kunniakasta perinnettä 
jatkaa Itä-Suomen Sotilasläänin 
Esikunta.

4. oltermannin hiihdon tulokset:

a-sarja (voittajajoukkue ja kokonaishiihtoaika):
1. Pohjois-Karjalan Prikaati, 6:59:28
2. Karjalan Prikaati, 7:51:42
3. Utin Jääkärirykmentti, 8:06:58

B-sarja (voittajajoukkue ja kokonaishiihtoaika)
1. Suur-Savon Reserviläispiiri, 6:38:26
2. Kymen Reserviläiset, 6:41:16
3. Pohjois-Karjalan Reserviläiset, 6:50:03
-
8. Pohjois-Karjalan Prikaati 2, 9:01:30

Majuri Juha Karhiaho pitämässä esitystään rajavartioinnin 
nykytilasta ja tulevaisuudesta

Tohmajärven Reserviupseerit 
ja Reserviläiset kutsuivat 13.3 
Kiteen vastaavat kerhot Kiteen 
Seudun Osuuspankin Tohma-
järven konttorin kerhotiloihin 
saunailtaan ja kuulemaan Toh-
majärven Rajavartioalueen 
päällikön , maj Juha Karhiahon 
esitystä rajan nykytilasta.

Kiteeläiset olivat jo kuulleet 
esityksen, mutta Karhiahon 
kanssa todettiin kertauksen 
olevan opintojen äiti. Esityksen 
jälkeen nautittiin iltapalaa sau-
najuomien kera, saunottiin ja 
seurusteltiin vapaasti.

Mukavia juttuporukoita syntyi 
itsestään ja porukka viihtyi. 
Todettiin, että näitä yhteisiä 
tapaamisia on mukava jatkaa. 
Tohmajärven Reserviupseerien 
puheenjohtaja Arto Juntunen toi-
votteli vieraat tilaisuuden alussa 
tervetulleeksi Tohmajärven 
Reserviläisten puheenjohtaja 
Tapani Timoskaisen kanssa. 
Illan isäntänä Osuuspankin puo-
lesta toimi pankinjohtaja Paavo 
Saastamoinen.

                                         
 Teksti ja kuva: 

Reijo Kohonen

RES YT-ILTA TOHMAJÄRVELLÄ

Kiteen reserviläiskerhojen 
kevätkokouksen esitelmöitsijä 
23.2. oli Tohmajärven rajavar-
tioalueen päällikkö, maj Juha 
Karhiaho, joka kertoili rajan 
uusimmat kuulumiset. Tekninen 

kehitys, elektroninen valvonta 
ja rajavartioiden liikkuvuuden 
nopeus on mahdollistanut ra-
javartioasemien lakkautusta: 
Kivipuro, Inari, Hattuvaara, 
Möhkö, Talikkajärvi, Välivaara 

Ensimmäisen vuoron kerääjät vas. Martti Väistö, Pertti Varis, 
Tauno Tarkkonen ja Arvo Kinnari valmiina keräykseen. 

ja Närsäkkälä jäävät partiotuki-
kohdiksi.

Rajakomppanioiden tukikoh-
dat Lieksa, Ilomantsi sekä Värt-
silä jäävät ja rajatarkastusasema 
Niirala toimii edelleen.

Karhiaho esitteli PTR-yhteis-
työtä sekä EU:n rajaturvallisuus-
järjestelmää, samoin yhteistyötä 
Suomen lähetystön ja Venäjän 
rajavartiolaitoksen kanssa.

Esityksen lopuksi Kiteen Re-
serviupseerien puheenjohtaja 
Raimo Liukku ojensi maj Kar-
hiaholle perinteisen kiteeläisen 
ison ruisleivän. Karhiaho siirtyy 

kesän aikana Rajavartioalueen 
päällikön tehtävistä Onttolaan 
Esikuntaan toimistopäälliköksi. 
Toivotamme onnea uudessa 
tehtävässä. 

Varsinaisessa kokouksessa 
käytiin läpi toimintakertomus 
ja tilit edellisvuodelta, jotka 
hyväksyttiin.

Muissa asioissa tiedotettiin 
mm. Kannaksen sotahistorialli-
sesta retkestä 9 – 11.6, veteraani-
keräyksestä 14.3, hiihtojotokses-
ta 7.3. ja osallistumisesta omana 
osastona Keski-Karjalan.
Reijo Kohonen
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Valtimo Components Oyj
Elektroniikan sopimusvalmistaja

Täyden palvelun talo
Tuotekehitys, koneistus, pinnoitus, kokoonpano

Puh. 040 737 0710
fax (013) 451 010

e-mail: kimmo.snicker@valtimo.com
www.valtimo.com

Majatalo Puukarin Pysäkki
Kajaanintie 844, 75700 Valtimo
majatalo@puukarinpysakki.fi
www.puukarinpysakki.fi
Puh. (013) 454 002

75700 VALTIMO • Puh. 450 137

  RIVI-ILMOITUKSET

YLÄ-KARJALAN SÄHKÖ OY Nurmes
HIERONTApALVELU VEIJO KOHIO, Raatihuoneenkatu 19, Nur-
mes, p. 050 541 7212
RAKENNUSINSINÖÖRI MARTTI S. pUSSINEN, Naulatie 3, 
75700 Valtimo, puh. 040 590 7632
TAKSI pERTTI pAppI, Kokkolantie 311, 75770 Puukari, 
p. 0500 378 660 - 24h/vrk -
TIAISEN HAUTAUSTOIMISTO JA KUKKAKAUppA KY, Poroky-
länkatu 11, Nurmes, p. 013-461 450

Reserviläispiirien kevätkokouksen 
alussa puhunut everstiluutnantti Jouni 
Mattila totesi Pohjois-Karjalan aluetoi-
miston tehtäväkenttään ja vastuualu-
eeseen kuuluvan koko maakunnan ja 
kaikki sen yhteistoimintakumppanit. 
Mattilan mukaan suurin tehtäväkenttä, 
niin määrän,  kuin laadunkin suhteen 
on reserviläisasioissa. Yhteistoiminta 
MPK:n, kuntien viranomaisten,  maan-
puolustusjärjestöjen ja veteraanijär-
jestöjen kanssa kuuluu aluetoimiston 
tehtäviin. 
– Uskon aluetoimistojen painoarvon 
kasvavan tulevaisuudessa, Mattila tote-
si.

Jouni Mattila, aluetoimiston päällikkö
Evl Jouni Mattila toimii aluetoimiston päällikkönä 
ja johtaa tarvittaessa Pohjois-Karjalan sodan ajan 
joukkoja; puolustusvoimanin joukkoja ja rajajouk-
koja. Myös henkilöstön ja ajoneuvojen sijoittami-
nen sodanajan joukkoihin ja niiden varustaminen 
kuuluu aluetoimiston tehtäviin. 

Sodanajan suunnittelu 
Evl Mattilan mukaan kaiken suunnittelun läh-
tökohtana on edelleen yleinen asevelvollisuus ja 

Aluetoimistojen painoarvo 
kasvaa tulevina vuosina

koko maan puolustaminen. - Meillä on neljä opera-
tiivista sotilaslääniä ja kolme alueellista sotilaslääniä. 
Kuulumme Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunnan 
alaisuuteen. Esikunta sijaitsee Kouvolassa. Kolme 
alueellista sotilasläänin esikuntaa (Vaasassa, Kuopios-
sa ja Rovaniemellä) lakkautetaan vuoden vaihteessa 
ja muutetaan aluetoimistoiksi. Päätös asiasta tehdään 
eduskunnassa kesällä 2009.
- Tämän jälkeen on neljä operatiivista sotilaslääniä 
ja 19 aluetoimistoa. Vuoteen 2011 mennessä myös 
puolustusvoimien koulutusorganisaatiota ja sen  muu-
tostarpeita tarkastellaan. Jos kahden prosentin koro-
tusta puolustusvoimien budjettiin ei tule, joudutaan 
koulutusorganisaatiota tarkistamaan. Silloin uhkana 
on, että yksi keskikokoinen joukko-osasto poistuu 
kartalta. Tätä koskeva selvitystyö tehdään ensi vuo-
den aikana ja se koskee koko puolustusvoimia. Siitä 
eivät säästy ilmavoimat ja merivoimatkaan, Mattila 
totesi reserviläispiirien edustajille Kontiorannassa.

Suorituskyvyn painopiste
- Suorituskyvyn painopiste on vuoden 2012 loppuun 
saakka ilmapuolustuksessa. Siitä eteenpäin vuoteen 
2016 saakka painopiste on alueellisissa joukoissa. 
Aluetoimistomme on osa Pohjois-Karjalan Prikaatia, 
ei Itä-Suomen sotilasläänin etäpiste. Kontiorannan 
varuskunta on tällä hetkellä pohjoiskarjalainen ja 
savolainen varuskunta. Varusmiehet tulevat näil-
tä alueilta. Prikaatin tehtävät ovat yksiselitteiset: 
tuottaa joukkotuotantona varusmiehiä ja reserviläis-
koulutusta. 

Raine Turunen

Pohjois-Karjalan Aluetoimisto
 PL 5
 80791 KONTIORANTA

 Puhelinkeskus:  0299 800
 Asiakaspalvelu
 0299434164 tai 0299434167
 Avoinna: ma-pe
 klo 8.00-11.00 ja 12.00-15.00
 (1.6.2009 alkaen)

Everstiluutnantti Jouni Mattila luennoi-
massa.
Kuva: Eero Jako

Prikaatin komentaja vastaa 
prikaatin sisäisestä toiminnasta 
(koulutus jne)

Aluetoimiston päällikkö vastaa 
pääosin “ulkosuhteista”

Prikaatin komentajalla 
vain osittainen käskyvalta 
aluetoimiston päällikköön (ei 
asevelvollisuusasioiden päätöksissä)

Kutsunnat, jälkitarkastukset, asevelvollisten 
palveluskelpoisuuden määritys, joukko-osastojen 
varusmieskiintiöiden määritys, asevelvollisten 
määrääminen palvelukseen, asevelvollisten 
ja ajoneuvojen sijoittaminen sodan ajan 
joukkoihin, asevelvollisten määrääminen 
kh, ylim. palvelukseen ja liikekannallepano, 
kertausharjoitusten, vapaaehtoisten harjoitusten 
ja kurssien johtaminen, asevelvollisuusrekisterien 
ylläpito, päätökset aseettomaan palvelukseen 
hakeutumista, varusmiespalveluksesta 
vapauttamiset, monikansalaisuuteen liittyvät 
päätökset, VAP-asiat, lisäharjoituskiintiöasiat, 
oikaisuvaatimukset, valitukset jne.

JOHDON ROOLITUS  ALUETOIMISTON TEHTÄVÄT 1      TEHTÄVÄT 2

Virka-apuasiat, tilannekuvan ylläpitäminen, 
operatiivinen ja perustamiseen liittyvä 
suunnittelu,  sota- ja taisteluharjoitusten 
järjestäminen maakunnassa, vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö yhteistoiminnassa MPK 
ry:n kanssa, yhteistoiminta viranomaisten, 
kuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa, 
maanpuolustustyö yt res-, veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöjen  sekä muiden 
toimijoiden kanssa, maanpuolustuskurssien 
järjestäminen yt ISLH:n kanssa

Lähde: Evl Jouni Mattila, 
PKARSLE/Puolustusvoimat

Karjalan Sotilassoittokunnan 
juliste

Joensuun tori täyttyi musiikista 
Kesä 09-konsertin merkeissä jo 
neljännen kerran lauantaina 
30.5.2009 . Joensuun kaupungin 
ja Karjalan Sotilassoittokunnan 
yhteistyössä järjestettävä jo pe-
rinteiseksi muodostunut kaikille 
ilmainen torikonsertti toi lavalle 
jälleen kerran valtakunnan valo-
voimaisia artisteja. Viime vuoden 
konsertti keräsi torille noin 6000 
musiikinystävää, eikä tämänkään 
vuoden konsertti ainakaan mu-
siikillisten esityksien perus-
teella jäänyt edelliskonsertteja 
kehnommaksi.
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Joensuun reserviläisten perinteisen ” helalauantain” ammun-
nan kiertopalkinnon ”Amin pytyn” voitti vuodeksi haltuunsa 
Eero Jako, toisena oli Martti Lehtiö ja kolmantena Marko 
Kinnunen.

Lieksan näyttely museolla
15.5.-15.9.2009
Kesäkuun alusta osa näyttelyä 
esillä Lieksan kirjastossa.

P-K:n Sotiemme Veteraanit 2008 keräys
Keräysorganisaation muutos ja paikallisten keräystulosten kohdentaminen Sotiemme Vete-
raanit 2008 keräyksessä mukana olleille yhdistyksille aktivoi keräysilmapiiriä. Uusien keräys-
lajien ja - ryhmien mukaan tulo vahvisti keräystulosta. Vaikka varusmieskeräyksistä jäi ulko-
puolelle kolme kuntaa, tulos oli hyvä. Keräystulos näyttää edelleen vahvistuvan tänä vuonna. 

Rajavartiolaitos

Ennakkosuunnittelu ja 
reserviläisten ja muiden 
yhteistyötahojen osuus on yksi 
keräyksen onnistumisen avain. 
Prikaatin ja Rajavartioston 
henkilökunta ja varusmiehet 
ovat toimineet todella 
ansiokkaasti veteraaniemme, 
heidän puolisoidensa ja 
leskien hyväksi. Näyttää 
siltä tuloksista ja palautteesta 
päätellen, että kodeissa 
odotetaan varusmieskeräystä. 
Keräyksen yhteinen asia ja 
vastuu yhdistävät. 

Päivätyökeräyksissä oppi-
laat luovuttivat päivätyöpalk-
kansa 15698,80 euroa keräysti-
lille. Huikea lahjoitus! Vuoden 
2009 kevätkauden päivätyöke-
räyksen tulos asettunee lähelle 
10.000 euroa. Kiitokset oppi-
laille, kodeille, työnantajille ja 
koulujen keräysvastaaville. 

Naisten Valmiusliitto kokosi 
1603,73 euroa ja yritykset 
3131,85 euroa. Muu rahan-
keräys tuotti 1923,23 euroa. 
Tähän keräyslajiin kuuluu mm. 
Rauhanturvaajien keräys. Mai-
nittakoon, että vuoden ensim-

mäinen eli nopein lahjoitus tuli 
Pohjois-Karjalan Numismaati-
kot ry:ltä. Piirin toteuttamasta 
heijastinmyynnistä ostajat 
ehtivät maksaa tilille ennen 
vuoden vaihdetta 4692,00 eu-
roa ja loput vuoden 2009 puo-
lella. Veteraanivastuu ry peri 
erän 525 heijastimesta kaksi 
euroa kappaleelta. Tuloslaskel-
massa tämä on merkitty 1050 
euron suuruisena menoeränä 
eli ostona. Valtakunnallista hei-
jastinmyyntiä toteuttivat mm. 
Prismat, ABC-myymälät ja 
R-kioskit, joiden tulokset eivät 
sisälly tähän tuloslaskelmaan. 
   Reserviläisten euromää-
räinen osuus pysyi jokseenkin 
samana edelliseen vuoteen
nähden. Tänä vuonna on  
moni RU- ja RE – yhdistys 
osallistunut lipaskeräykseen. 
Savolahden Ilkka toimii 
lipaskeräyksen yhdyshenki-
lönä. Ottakaa Ilkkaan yhteyttä 
myös hopeisten Sotiemme 
Veteraanit rintamerkkien  ja 
–riipusten tilausasioissa. 
   Tiedotusvälineet ovat 
tukeneet keräystä antamalla 

tälle tilaa julkaisuissaan 
ja toimituksissaan. Tämä 
koskee niin maakunnallista 
kuin paikkakuntakohtaista 
toimintaa. Keräyksen 
varsinaisen toiminnan 
laskutetut kulut ovat todella 
vähäiset – vain 91,91 euroa. 
Sotiemme Veteraanit keräyksen 
tuloskehitystä seurataan 
jatkuvasti. Viikoittain 
julkaistaan valtakunnallinen 
yhteislista, jossa kerrotaan 
maakuntakohtaiset 
keräyslukemat. Viime vuonna 
maakuntamme keräystuotto 
oli  parhaan kolmanneksen 
joukossa. 
   Onnistunut keräys on 
monien eri tahojen hyvän 
yhteistyön tulosta. Meillä 
itse kullakin on vielä 
mahdollisuus tukea ja auttaa 
kunniakansalaisiamme. 
Kiittäen Sotiemme Veteraanit 
2008 keräyksen puolesta

Pohjois-Karjalan 
keräyspäälliköt 
Raimo Vänskä 
Ilkka Savolahti

V.s. sivistysjohtaja Asko 
Saarelainen näyttelyn 
avajaisissa: 

”Meillä on erinomaisen 
hieno tilaisuus viettää 
rajavartiolaitoksen 90-
vuotisjuhlaa täällä Lieksassa 
ja Pielisen museossa. Tämä 
sopii hyvin lieksalaiseen 
elämänmenoon, jonka henki 
ja rajaperinne elävät täällä 
voimakkaana kuten on elänyt 
kautta vuosisatojen aina 1600-
luvun puolivälistä Pietari 
Brahen ajoista tähän päivään 
asti. 
Lieksan kaupungin puolesta 
kiitän Rajavartiolaitosta, 
Pohjois-Karjalan rajavartiostoa 
ja Lieksan rajavartioaluetta 
erinomaisesta yhteistyöstä 

ja tuesta ja turvasta. 
Kaupunkiorganisaation 
näkökulmasta rajavartiolaitos 
on esimerkillinen 
yhteistyökumppani. 
Yleensä olemme aina 
olleet yhteistyöprojekteissa 
saavana osapuolena. Idea 
tästä näyttelystä syntyi noin 
puolitoista vuotta sitten 
rajaperinnetalolla pidetyssä 
kokouksessa.”

Eversti Tero Kaakinen:

”Rajan vartioinnilla on todella 
pitkät perinteet täällä Pielisen 
Karjalassa. Täällä on vanhaa 
rajaa aina vuodelta 1617. 
Vielä vanhempaa Täyssinän 
rauhan rajaa on pohjoisella 

rajaosuudella Ontrosen 
Jonkerin suunnalla vuodelta 
1595. 
Rajan perinne on täällä 
omaleimaista, koska olemme 
kaukana rajavartioinnin 
esikunnista. Ruotsinvallan 
aikana käskyt tulivat kaukaa 
ja kun Suomi itsenäistyi, 
esikunnat olivat silloinkin 
kaukana, ja kaukana ne ovat 
vieläkin. Tämä on pakottanut 
omaperäisiin ratkaisuihin. 
Esimerkki omaleimaisesta 
kehittämisestä on työ, jota 
Lieksan rajavartioalue on 
tehnyt viimeiset vuodet, 
kehittäen maarajojen 
valvontajärjestelmää 
keveämmille resursseille eli 
nykyiseen rajatilanteeseen 
sopivaksi. Samalla rajamiesten 

työ on monipuolistunut. 
Rajamiehet voivat näyttää 
osaamistaan monipuolisella 
tavalla. 
Pohjois-Karjalan 
rajavartioston  rajaosuus täällä 
Pielisen-Karjalassa on osuutta, 
jossa on aina ollut kovan 
luokan rajamiehiä.  Miehet 
jotka osaamiseltaan ovat olleet 
kovaa tasoa, ovat luoneet 
sellaiset toimintamenetelmät 
jotka ovat sopineet hyvin tälle 
alueelle.”

Rajamiesten työasuja vuosikymmenten saatossa...

“Rajavartiolaitos 90 vuotta” näyttelyn avajaisia vietettiin Lieksassa Pielisen museolla torstaina 14.5. Kuvassa 
näyttelyn “portilla” vasemmalta museonjohtaja Liisa Eskelinen, Lieksa rajavartioalueen päällikkö majuri 
Sami Joutjärvi, ylirajavartija evp. Matti Riikonen (jäi eläkkeelle Särkkävaaran rajavartioasemalta v. 1977) 
, Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja eversti Tero Kaakinen ja Lieksan vs. sivistysjohtaja  Asko 
Saarelainen.

Rajamies tänään...
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Valtimon Sähkötyö Oy
Monipuolinen sähköasennusliike Pielisen Karjalassa.

Olipa tarpeenne suuri tai pieni, niin ota yhteyttä
Sähköasennustoimintaa Pielisen Karjalassa yli 20 vuotta
sähköasennukset	 	 lvi-tarvikkeet
sähkösuunnitelmat	 	 sähkömoottorit
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RAJAJOTOS KITEELLÄ
Perinteinen hiihtojotos sivakoitiin 
tänä vuonna 7.3. Satulavaarasta 
rajaa pitkin Närsäkkälän Raja-
vartioasemalle erinomaisia latuja 
pitkin mainiossa hiihtokelissä.
 Kiteen reserviläiskerhojen, 
Rajan ja MPK:n yhteistyössä 
laduilla hiihteli 9 kiteeläistä, 2 
tohmajärveläistä ja yksi joen-
suulainen. Joukkoa veti rajavar-
tiomestari Esa Juntunen toimien 
samalla koko vierailun isäntänä 
apunaan huollosta vastannut 
rajavartija Harri Varonen.
   Mukana oli myös tuleva reservi-
läinen Erkki Raerinne 7 v. isänsä 
Jussin kanssa Tohmajärveltä. 
Hienosti Erkki jaksoi n. reilun 
18 km:n matkan hiihtää muiden 
mukana, tosin ladulle kaatunutta 
puuta raivaamaan tulleet rajamie-
het toivat hänet pari viimeistä 
kilometriä, koska moottorikelkan 
kyyti taisi kiinnostaa.
Perillä Närsäkkälässä odotti 
kuuma savusauna ja avanto. Läh-
tökahvien jälkeen tyytyväinen 
jotosporukka kotiutui.

Teksti: Reijo Kohonen, 
kuva: Olavi Lautamäki 

Tauolla Valkeavaarassa.

  MPK-sissiampumaleirillä    
  kranaatinheitin käytössä
– Lataa  –  huomio  –  tulta!  
Lähtölaukaus kajahtaa, 
ja kolmetoista sekuntia 
myöhemmin räjähtää maa-
lialueella ilomantsilaisen 
Hiienvaaran rinteessä.

Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen eli Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys MPK:
n Itärajan paikallisosaston ja 
Pohjois-Karjalan Prikaatin sis-
siampumaleirillä ammuttiin taa-
jaan huhtikuun ensimmäisessä 
viikonvaihteessa.
    Rynnäkkökivääritaisteluam-
muntoja täydensi kevyen kra-
naatinheittimen suora-ammunta 
kovin taistelukranaatein.
– Koulutustavoitteiden niin 
heitin- kuin rynnäkkökivää-
riammuntojenkin osalta voi 
sanoa toteutuneen erinomaisesti. 
Viikonlopun ammuntojen ede-
tessä nähtiin, kuinka tämänkin 
mittaisessa harjoituksessa pys-
tytään kertaamaan tulokselli-
sesti jo aiemmin opitut taidot ja 
myöskin oppimaan uutta, arvioi 
sissiampumaleirin suunnittelija 
ja MPK-johtaja, lieksalainen 
Paavo Puumalainen. Puolus-
tusvoimien vapaaehtoisena har-
joituksena pidetyn sissiampuma-
leirin johtajana Pohjois-Karjalan 
Prikaatin puolesta toimi majuri 
Hannu Palkovuori.
   Tavoitteiden saavuttaminen 
perustui Puumalaisen mielestä 
kouluttajien asiantuntemukseen; 
koulutushaastetta lisäsivät myös 
erittäin motivoituneet ja oppi-
mishaluiset kurssilaiset, jotka 
saapuivat kaukaakin eri puolilta 
Suomea.
   Ammunnanjohtajat ja -valvojat 

sekä muu kurssihenkilökun-
ta koostuivat monipuolisesti 
pääosin lieksalaisista vapaa-
ehtoisista reserviupseereista ja 
reserviläisistä sekä prikaatin 
ammattiupseereista, kenttäsai-
raanhoitajasta ja varusmiehistä. 
Kurssilaisia oli 27, rajajääkäristä 
yliluutnanttiin ja Turusta Enon-
tekiölle, kaikki siviilielämästä 
vapaaehtoisesti mukaan ilmoit-
tautuneita.
  Rynnäkkökivääritaisteluam-
muntoja valoisan ja pimeän 
aikaan ovat Suomen itäisin 
MPK-paikallisosasto ja Pohjois-
Karjalan Prikaati järjestäneet 
MPK-sissiampumaleirillä en-

nenkin. Tämän vuoden uutuus 
oli raskaampi jalkaväen ase, 81 
millimetrin kranaatinheitin eli 
kevyeksi heittimeksi kutsuttu 
väline.
Vain ani harvalla kurssilaisella 
oli taustallaan kranaatinhei-
tinkoulutusta. Yhtenä kranaa-
tinheitinkouluttajista toiminut 
lieksalainen Juhani Lehikoinen 
kertoikin jälkeenpäin, että aina-
kin kouluttajaa hieman jännitti 
ennen ammuntaa.
– Jännitys kyllä hävisi täysin 
ensimmäisen ryhmän parin 
ensimmäisen kranaatin jälkeen. 
Kranaatit osuivat, ja korjaukset 
ampuma-arvoihin olivat aivan 

oikeat.
   Sissiampumaleiri pidettiin 
Pohjois-Karjalan rajavartioston 
Hiienvaaran ampuma-alueella 
Ilomantsissa. Aloitus- ja lope-
tusvaiheet varusteiden ja aseiden 
jakoineen ja palautuksineen 
sekä rynnäkkökiväärin koh-
distusammuntoineen tapahtui-
vat Pohjois-Karjalan Prikaatin 
varuskunnassa Kontiolahden 
Kontiorannassa.
   Maanpuolustuskoulutusyh-
distys MPK on vuonna 1993 
perustettu valtakunnallinen 
koulutusorganisaatio, joka kou-
luttaa kansalaisia selviytymään 
paremmin arjen vaaratilanteissa 

ja poikkeusoloissa. Kurssitoi-
mintaan kuuluu sekä sotilas- että 
siviililuonteisia aiheita. Esimer-
kiksi Itärajan paikallisosaston 
edellinen kurssi ennen tä-
mänvuotista sissiampumaleiriä 
oli Ilomantsissa maaliskuussa 
pidetty maanviljelijän valmius-
kurssi, jonka tarkoitus oli antaa 
tietoa maatilojen varautumisesta 
normaaliajan häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin sekä perusteet 
maatilan pelastussuunnitelman 
laatimiselle.

Teksti ja kuva: 
Pasi Karonen

Päät alas, kun ammus lähtee putkesta. Vain kranaatinheitinryhmän johtaja katsoo tilannetta suojalasit silmillään. 
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen Itärajan paikallisosaston ja Pohjois-Karjalan Prikaatin sissiampumaleirillä 
käytettiin kovia taisteluampumatarvikkeita.
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jatkoa sivulta 10 
sisäisen turvallisuuden kannal-
ta on tärkeää millainen elämä 
ja kehitys lähialueillamme 
on. Haasteena on, miten pys-
tyttäisiin varmistamaan ja 
tunnistamaan riittävän ajoissa 
uudet ilmiöt ja riskitekijät. 
Myös voimavarat tulee osa-
ta kohdentaa oikeisiin kohtei-
siin.

Turvallinen elämä 
jokaiselle
Maaherra mukaan sisäisellä 
turvallisuudella tarkoitetaan 
ihmisten oikeutta elää turval-
lisessa yhteiskunnassa ilman 
rikollisuudesta, onnetto-
muuksista tai muista häiri-
öistä aiheutuvaa turvatto-
muutta.
 - Yksilön turvallisuus on 
osana yleistä yhteiskunnan 
turvallisuutta. Sisäinen 
turvallisuus on myös tärkeää 
yritysmaailman ja yrittäjien 
sijoittumisen kannalta 
katsottuna.
- Rajaturvallisuus, laittoman 
maahantulon estäminen ja 
tullivarmuus edellyttävät 
laajaa yhteistyöverkkoa. 
Uudet haasteet ovat jatku-
vasti edessämme niitä riittää. 
- EU:n rajahenkilöstöstä suo-
malaisten osuus on vain vajaa 
prosentti, mutta EU käyttää 
hyväksi ja hyödyntää suoma-
laisten rajaviranomaisten 
asiantuntemusta. Suomalaisten 
osaamista arvostetaan 
korkealle. 
- Suomen rajavartiolaitos 
on asettanut itselleen kun-
nianhimoisen tavoitteen 
- olla Euroopan turvallisin 
maa vuoteen 2015 mennessä. 

Monikulttuurisuuden aika
Maaherra Pirjo Ala-Kapeen 
mukaan elämme monikulttuu-
risuuden lisääntymisen aikaa.
 - Näyttää siltä, että myös 
entistä laajempi yhteistyön 
kenttä Venäjän kanssa on 
syntymässä. Mielestäni 
Pohjois-Karjalasta on 
mahdollisuus kehittää 
monikulttuurinen raja-
maakunta ja johtava 
Venäjäosaamisen keskus. 
Pohjois-Karjalaa ja 
Kaakkois-Suomea 
työllistäisivät tällöin 
yhteiset elinkeinojen 
kehittämisprojektit Pietarin 
ja sen lähialueilla. 
- Joensuun tiedepuiston 
yhteyteen sopisi hyvin 
riskirahasto,  jota tukisi 
paikallisia ja Itä-Suomeen 
sijoittuvia teknologia-
yrityksiä. Maakunnan vah-
vuuksia  kun ovat laaja 
koulutustarjonta, monipuo-
linen venäjäosaaminen, 
Niiralan kansainvälinen 
rajanylityspaikka, monialai-
nen elinkeinorakenne, hyvä 
maine Venäjällä ja puhdas 
luonto ja turvallisuus. 
Heikkoutena taas  on venä-
jänkielen heikko taso ja 
maahanmuuttajien vähäi-nen 
hyödyntäminen ja nega-
tiiviset asenteet venäläisiä 
kohtaan. 

Tervehdykset
Puolustusvoimain terveh-
dyksen toi Itä-Suomen soti-
lasläänin esikunnan esikun-
tapäällikkö eversti Pekka 
Tynkkynen, Poliisin terveh-
dyksen lääninpoliisiylitar-
kastaja Jorma Issakainen ja 
tullin tervehdyksen Niira-
lan tullin päällikkö tulliyli-
tarkastaja Erkki Multamäki.
Raine Turunen

Suomessa muistetaan  
vuotta  1809 yhtenä maam-
me historiallisen kehityksen 
merkkipaaluna.  Merkkivuo-
den 2009 teemana on ”Kan-
sakuntaa rakentamaan”, 
joka korostaa vuoden 1809 
tapahtumien merkitystä 
Suomen myöhemmälle kan-
salliselle ja valtiolliselle 
kehitykselle. 

Valtiollisia ja paikallisia 
tapahtumia

Merkkivuoden yhtenä pää-
tapahtumana oli Porvoon val-
tiopäivien 200-vuotistilaisuus 
28. maaliskuuta Porvoon 
tuomiokirkossa. Porvoossa 
palattiin juhladraaman keinoin 
historiallisesti tärkeän päivän 
tapahtumiin. 

   Muita merkkivuonna pääta-
pahtumia ovat valtioneuvoston 
200-vuotistilaisuus 2. lokakuu-
ta Turun historiallisessa kes-
kuksessa, Haminassa 27.–28. 
elokuuta järjestettävä Itäme-
ren tulevaisuutta käsittelevä 
asiantuntijakonferenssi sekä 
Haminan rauhan vuosipäivän 
yhteydessä 17.–18. syyskuuta 
järjestettävä historiatutki-
joiden symposiumi. Lisäksi 
syksyllä Suomen ministeriöt 
ja valtion laitokset järjestä-
vät kansalaisille tarkoitettuja 
avointen ovien päiviä.

   Valtiollisten tapahtumien 

MERKKIVUODET 1809 JA 2009
lisäksi myös kunnat, maakunnal-
liset ja paikalliset toimijat järjes-
tävät runsaasti ohjelmaa merkki-
vuoden aikana. Kansalaisilla on 
mahdollisuus syventää tietoja ja 
ymmärrystä maamme historiasta 
ja itsenäisyyskehityksestä osana 
Euroopan historiaa vuoden aika-
na järjestettävissä tilaisuuksissa. 
Historian ohella pohditaan myös 
Suomen paikkaa ja tulevaisuutta 
nykymaailmassa. 

Yhteistyötä Ruotsin ja 
Venäjän kanssa

Kotimaan tapahtumien lisäksi 
on laaja yhteistyö Ruotsin ja 
Venäjän kanssa. Ruotsin kans-
sa toteutetaan parlamenttien ja 
hallitusten kesken tapaamisia 
ja laaja kahdenvälinen kulttuu-
riohjelma. Merkkivuosi on esillä 
myös Venäjän ja Suomen poliit-
tisen tason tapaamisissa. Lisäksi 
Suomi toteuttaa Pietarissa laajan 
lähes koko vuoden kestävän 
kulttuuriohjelman. Pietarin kult-
tuuritapahtumat huipentuvat lo-
kakuun Suomi-viikkoon, jonka 
yhteydessä vihitään käyttöön 
Pietarin Suomi-talo.

Paikallinen tapahtuma:

Viime kesän menestysdraama 
uusitaan kesällä!
Lieksan Teatterin toteuttama 
ja Vuonislahden Taiteilijatalon 
tuottama Olli Tiainen – Suomen 

sodan sankari oli menestys 
viime kesänä.  
Katsojia oli yhteensä 2600. 
Yleisön toiveina ja tekijöiden 
mielissä oli jo edellisen kauden 
loputtua uusia esitysjakso vuon-
na 2009. 
   Heikki Turusen käsikirjoittamaa 
ja Hannu Virolaisen ohjaama 
teatteriesitys esitetään ensi 
kesänä 11 kertaa ajanjaksolla 
19.7.-30.7.2009.
Pääosan esittäjä on edelleen 
Jari Virmanin, joka esiintyy 
parhaillaan Kansallisteatterissa 
ja myös vänrikki Stoolia esittävä 
Lauri Sinkkonen on lupautunut 

jatkamaan rooliaan. Kaikkiaan 
näytelmään osallistuu noin 40 
esiintyjää.
Taiteilijatalo tavoittelee esi-
tyksiin 2200 historiasta ja 
esityksistä kiinnostunutta 
katsojaa Pielisen rannalla. 
Esitykset ovat Kestikievari 
Herranniemen ranta-alueella, 
paikassa jonka läheisyydessä 
tiedetään Olli Tiaisen toimineen 
ja jonka Jauhiaisen taistelun 
muistoksi Vuonislahden 
Kukkumäelle on pystytetty 
patsas.

Jauhiaisen salmen taistelu käynnissä kesällä 2008. Arkisto-
kuva: Raine Turunen.
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Juhlivia yhdistyksiä muistettiin myös lukuisin pienoislipuin ja onnittelu-
adressein.

Tilaisuudessa palkittiin ansioituneita toimijoita seuraavasti:
Kontiolahden Res. ups. pienoislippu: Jaakko Niikko, Hannu Kauppinen 

Res. Ups. liiton hopeinen mitali: Inka Venho, Ahti Korhonen 
Res. Ups. piirin hopeinen mitali: Jarkko Riikonen 
Res.Ups. liiton pronssinen mitali: Pekka Okkonen 

Maanpuolustusmitali: Antti Niemi, Erno Rautiainen 
Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin mitalit: KAM Aimo Kontturi, 

PAM Aimo Kettunen, PAM Erkki Kuittinen

Kontiolahden 
yhdistykset juhlivat

Kenraali Ilkka Laitinen
juhlassa:

“Maanpuolustustahto
on yksi niistä arvoista, 
joka yhdistää 
suomalaisia.” 

Puheesta lisää
sivulla 13.

Kontiolahden Reserviupseerit ja Reserviläiset 
juhlivat yhdessä 50-vuotista taivaltaan Kontiolahdella 

26.4.2009.
Päivään osallistuivat myös veteraanit, jotka viettivät 
maanantaiksi sattuvaa kansallista veteraanipäivää 

päivän etuajassa.

“Hyvinvoivan yhteiskunnan ja sen puolustuksen 
perustana ovat suorituskykyiset kansalaiset ja korkea 
maanpuolustustahto.”(Inka Venho)

50-vuotisjuhlaa viettävien yhdistysten päivä alkoi  Kontiolahden vanhalla 
hautausmaalla klo 9.00. Reserviupseeriyhdistyksen hallituksen jäsenet kävivät 
tervehdyskäynnillä perustajajäsenen Martti Keinäsen haudalla. 
   Juhlajumalanpalvelusta vietettiin Kontiolahden Ev.lut. seurakuntatalolla. 
Saarnan piti kirkkoherra Jukka Reinikainen. Päivän tekstit lukivat Mika 
Kuusela ja Jarkko Riikonen. Myös veteraanien ja heidän puolisoidensa lukuisa 
läsnäolo ilahdutti yhdistyksiä. 
   Jumalanpalveluksen jälkeen kokoonnuttiin kulkueena sankarihaudoille. 
Seppeleen laskivat sekä veteraanit että juhlivat yhdistykset. Harrashenkisen 
tilaisuuden lopuksi veisattiin virsi ”Sun kätes, Herra; voimakkaan”.
   Juhlapäivä jatkui Kontiolahden koulukeskuksessa juhlakahvituksella. Siitä 
vastasivat Kontiolahden sotilaskotisisaret.  Samanaikaisesti yhdistysten 
puheenjohtajat vastaanottivat tervehdyksiä ja onnitteluja Ohto-salin aulassa.

Päivä huipentui juhlasalissa vietettyyn maanpuolustusjuhlaan. 
Kontiolahden Reserviupseereiden puheenjohtaja Inka Venho totesi 
tervehdyssanoissaan mm. seuraavaa:

- Yhdistyksemme ylläpitävät maanpuolustustahtoa monipuolisella toiminnalla 
kunnioittaen edellisten sukupolvien työtä. 
- Yhdistyksemme ovat vapaaehtoisesti mukana kehittämässä maamme 
puolustustahtoa ja puolustusvalmiutta. Maanpuolustustahdolla on 
puolustusvalmiudelle keskeinen merkitys. Vain riittävä ja uskottava puolustuskyky 
voi estää sotilaallisella voimalla uhkaamisen tai sen käytön Suomea 
vastaan. Ilman laaja-alaisen koulutuksen saaneita reserviläisiä  monet ase- ja 
johtamisjärjestelmät olisivat vailla osaavia käyttäjiä ja joukot ilman johtajia.
- Yhdistyksemme ovat osallistuneet kiitettävällä tavalla turvallisuustyön 
ja kansalaiskasvatuksen toteuttamiseen sekä maanpuolustustyön perinteen 
vaalimiseen. Meidän tulee muistaa, miten itsenäisyytemme on saavutettu. Siksi 
veteraaniperinteen  vaaliminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville on tärkeää.
- Maanpuolustustahtomme on korkea ja nuoret sukupolvet ovat valmiit kantamaan 
vastuunsa. Aktiivisen yhdistystoiminnan ansiosta jokaiselle Suomen kansalaiselle 
löytyy mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön, totesi 
reserviupseeriyhdistyksen puheenjohtaja Inka Venho maanpuolustusjuhlan 
tervehdyssanoissaan.
Juhlapuheen jälkeen nähtiin salin valkokankaalta valokuvaesitys, johon oli kerätty 
kuvia menneiltä vuosikymmeniltä ja nykyisestä toiminnasta. 
Ennen Karjalaisten laulua palkittiin vielä yhdistysten aktiivisia toimijoita 
pienoislipuin ja mitalein. 
   Juhlapäivä oli kaikin puolin onnistunut. Isänmaallisen  tunnelman vallitessa 
saattoivat yhdistysten aktiiviset 
toimijat sekä juhlassa mukana 
olleet veteraanit taas palata  
koteihinsa auringon helliessä 
juhlijoita.

Juha Rytkönen

Kontioiset -kuoro lauloi kaksi 
isänmaallista laulua: Koti-
maani ompi Suomi ja Suomen 
laulun.

Yhdistyksiä onnittelivat mm. Kon-
tiolahden Maanpuolustusnaiset 
ry:n Ritva Ahvenainen ja Maila 
Kekäläinen. 

Onnitteluja vastaanottamassa Inka Ven-
ho, Jorma Kinnunen ja Pekka Rati-
lainen.
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Rajavartiolaitos 90 vuotta (1919-2009)

Eversti Tero Kaakinen 
90-vuotisjuhlassa:

“Pohjois-Karjalan rajavartiosto 
on osa hyvin johdettua ja 
toimintakykyistä Suomen 
rajavartiostoa.

Rajavartiosto on ympäröivän yhteiskunnan 
hyvin arvostama ja rajaseudun väestö tukee 
toimintaamme. Osaamistamme arvostetaan, 
myös kansainvälisesti, lähellä ja kaukana, 
kaikissa ilmansuunnissa. 
   Edeltäjämme ovat tehneet hyvää työtä 
kaikissa oloissa, niin rauhan kuin sodan 
aikana. Heidän saavutuksiinsa nojautuen 
voimme luottavaisin mielin todeta - 
rajavartiolaitos turvana kaikissa oloissa.
   Tämän päivän rajavartiosto ja sen 
henkilöstä kantaa omalta osaltaan vastuun 
siitä, että seuraajamme voivat tehdä 
työtään yhtä hyvässä nosteessa kuin me. 
Myös meidän on kyettävä muuttamaan 
toimintaamme turvallisuusympäristön 
kulloistenkin vaatimusten mukaisesti.
   Tiedämme, että vartiostossamme on 
tällä hetkellä suuret muutokset käynnissä. 
Olemme niihin hyvin valmistautuneet 
ja olemme niistä kertoneet jo 
valmisteluvaiheessa sidosryhmillemme.
   Voin vakuuttaa, teille hyvän kuulijat, 
että me tämän päivän PKR-läiset teemme 
parhaamme rajaseudun väestön ja 
sidosryhmiemme menestymisen eteen. 
Sen teemme rajavartiolaitoksen arvon 
mukaisesti, yhteistyökykyä, ammattitaitoa 
ja luotettavuutta edistäen.” 

Juhlapuhuja Maaherra 
Pirjo Ala-Kapee:

Suomen rajaturvallisuus 
parhaalla tasolla EU:ssa.

Minulla on erityinen kunnia onnitella 
90 -vuotiasta rajavartiolaitosta ja 
hyvää yhteistyökumppaniamme 
Pohjois-Karjalan rajavartiostoa ja 
sen komentajaa eversti Tero Kaakista 
hyvin tehdystä työstä ja korkeasta 
ammattitaidosta.

Viranomaisyhteistyö tehostunut
- Rajavartiolaitosta koskeva lainsäädäntö 

uudistettiin neljä vuotta sitten, minkä johdosta 
yhteistyömahdollisuudet paranivat eri viran-
omaisten kesken. Poliisi, tulli ja rajavartiosto 
tekevät tällä hetkellä tiivistä yhteistyötä. 

- Rajavartiolaitos on vakiinnuttanut asemansa 
myös yhtenä sisäisen turvallisuuden viranomai-
sena, erityisesti rajaturvallisuudessa, ihmis-
kaupan estämisessä ja laittoman maahantulon 
torjunnassa sekä suuronnettomuuksien torjun-
nassa. Rajavartiolaitoksella on myös merkittävä 
vastuu rajaseudun ihmisten turvallisuuden 
ylläpitäjänä. Suomalainen malli: poliisi, tulli ja 
rajavartiolaitos yhteistyössä on kansainvälisesti 
ainutlaatuinen kokonaisuus. Tuorein yhteistoi-
minta kokeilu on tullin ja rajavartioston ristiin 
työskentely rajanylityspaikoilla.

Tärkein työkenttä
Itärajan valvonta on rajavartiolaitoksen 
tärkein työkenttä. Yhteistyö Venäjän                    
kanssa on kehittynyt hyvin. Suomen
                   jatkuu sivulla 8

Illan juontajana 
toimi vanhempi 
rajavartija 
Matti Laakso, 
Ilomantsin 
rajavartio-
alueelta.

Tilaisuuden 
musiikkiesityksistä 
vastasivat Karjalan 
sotilassoittokunta ja 
Jenna Bågeberg.
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RAJAPERINNETALO

Lieksan rajavartioalueen 
hallinnoiman rajaperin-
netalon näyttely koos-
tuu esineistä, kuvista ja 
teksteistä, jotka kertovat 
rajavartioinnin historiasta 
aina 1600-luvulta tähän 
päivään asti. Alueellisesti 
pääpaino on entisen Pielis-
järven kunnan raja-aluees-
sa. Perinnetaloa esittelevät 
paikallisen rajakillan 
jäsenet.

Avoinna sopimuksesta:
Puhelinnumero 
071 872 3000

Rajavartiolaitos 90 vuotta (1919-2009)
AINEISTON KOONNUT: RAINE TURUNEN

Suomen itsenäistyttyä valtioneuvosto teki maaliskuun 31. päivänä 1919 päätöksen, jolla rajan vartiointi määrättiin sisäasiainministeriön alaisille 
sotilaallisesti järjestetyille rajavartiojoukoille. Nykyiseen muotoonsa Rajavartiolaitos kehittyi viime sotien jälkeen, kun siihen liitettiin merivartiolaitos 
ja vartiointi aloitettiin myös Suomen länsi- ja pohjoisrajalla. Rajavartiolaitos on kehittänyt jatkuvasti kokoonpanoaan tehtävien ja ympäristön 
vaatimalla tavalla.”   Lähde: Rajavartiolaitos

Taustakuva:  Topi Ylä-Mononen

Juhlassa palkittiin lukuisa 
joukko sidosryhmien edustajia 
ja rajavartioston henkilöstöä. 
Kuvassa eversti Tero Kaakinen 
kiinnittää rajavartiolaitoksen 
ansioristin filosofian tohtori Juha 
Pohjosen, pelastusjohtaja Jorma 
Parviaisen ja filosofian tohtori 
Jukka Partasen rintaan. Ansioristin 
saivat myös johtaja Heikki Koponen 
ja rajavartiomestari evp Eino 
Konttiaho.  Juhlassa jaettiin  lukuisa 
joukko muitakin huomionosoituksia.

Maanpuolustus

Valtakunnan 
puolustaminen on aina 
ollut Rajavartiolaitokselle 
merkittävä tehtävä, 
joka hoidetaan 
yhteistoiminnassa 
puolustusvoimien 
kanssa. Rajavalvonta eli 
partiointi maastorajalla 
ja merialueella on 
samalla alueellisen 
koskemattomuuden 
valvontaa. 
Rajavartiolaitos myös 
kouluttaa asevelvollisia. 
Rajavartiolaitoksen 
varusmiesyksiköiden 
erikoisosaamista on 
tiedustelu- ja sissitoiminta.
Rajavartiolaitoksen 
rajajääkärikomppaniat 
sijaitsevat Pohjois-
Karjalan rajavartiostossa 
Onttolassa sekä Lapin 
rajavartiostossa Ivalossa.
Vuonna 2007 alkanut 
erikoisrajajääkärikoulutus 
toteutetaan Raja- ja 
merivartiokoulun Imatran 
yksikössä Immolassa.

Kuvat: Raine Turunen

KOIRAPARTIO 
PITKOSPUILLA
Kuva: Ari Komulainen
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Pimeätaistelukurssi
Jo viidennen kerran järjestetty Pimeätoimintakurssi keräsi sankan 
joukon pimeätoiminnasta kiinnostuneita reserviläisiä Kontiorannan 
varuskuntaan 20. - 21.2.2009. Kurssin toteutuksesta vastasi MPKY 
Kontiolahden reserviupseerien ja reserviläisten sekä Joensuun 
reserviupseereitten tukemana. Kurssin tavoitteena oli antaa kokemusta 
pimeäammunnoista, tutustuttaa pimeänäkölaiteiden toimintaan, kehittää 
yhteistoimintataitoja sekä tarjota reserviläisliikuntaa suksilla pimeässä 
liikkumisen muodossa.

Ammunta toteutettiin 150 metrin radalla. Jokainen ampui kymmenen laukausta 
100 metrin vallilta puolustusvoimien 03 tauluun. Ampuminen tapahtui 
valopistooleilla tapahtuvan valaisun aikana. Tämä oli yllättävän haastavaa. 
Ampuja, jolla oli paras kasa taulussa, palkittiin.

Rastit – vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Joukkueille oli kehitetty varuskunnan 
maastoon viisi rastia, jotka piti kiertää ennalta määrätyssä järjestyksessä. 
Liikkuminen tapahtui  suksilla. Ensimmäisenä rastina oli sovellettu ammunta, 
missä ammuttiin janttereita linnoitetusta poterosta taistelijapareittain.

Ekoaseammuntajuoksu oli todella haastava. Joukkueitten  
piti juosta määrätty reitti ja tämän jälkeen ampua pysty-
asennosta viisi laukausta rynnäkkökiväärin mallisella ekoaseella. 

Havainnointirastilla jokaisen tuli kulkea reitti valonvahvistin
 2000 – pimeänäkölaitteen kanssa ja havaita reitinvarrella 
erilaisia sinne kuulumattomia esineitä.
Metsän keskeltä löytyi muun muassa makuupussi, suksisauvat, 
kamerajalustin ja ilmastointiputki. Joukkueen kokonaisaika 
muodosti kilpailutuloksen. 

Hiihtomarssi kohti majoituspaikkaa alkoi kasarmilla hyvin 
syödyn iltapalan jälkeen. Joukkueet suuntasivat ahkioita vetäen 
Höytiäisen jäälle ja majoituspaikaksi valittua  Pitkäluotoa kohti. 
Muutaman asteen pakkanen ja suhteellisen tyven sää antoivat 
hienot puitteet hiihtomarssille. Teltat pystytettiin nopeasti ja
polttopuurumba saatiin käyntiin. Pitkäluodon ja sen 
lähimpien saarten maastoon laaditusta suunnistusradasta
joukkueet saivat lisäpisteitä. Niinpä joukkueet hiihtelivät 
öisellä Höytiäisellä etsien rasteja ja leimaten suunnistuskortteja.
Illan päätteeksi oli aika paistaa makkarat kodan nuotiossa. 
Kello oli 05.00, kun viimeiset taistelijat kaivautuivat 
makuupussien sisuksiin. Unta ei tarvinnut tänä yönä odotella.

Herätys klo 7.00! Tuulen humina ja kaminan rätinä antoivat 
syvän unen. Aamupalaksi kuumaa puuroa ja pari mukia
vahvaa kahvia.  Majoituksen purkamisen jälkeen suoritettiin 
koottu hiihtomarssi takaisin Kontiorantaan. 

Loppupuhuttelu ja parhaitten palkitseminen. Kurssin johtaja 
Juha Rytkönen kiitti erityisesti Prikaatia kurssin tukemiseen 
liittyen ja osallistujia hyvin onnistuneesta kurssista. Parhaat 
palkittiin ja kurssi saatiin päätökseen. 

Lopuksi.  Pohjois-Karjalan Prikaati luo erinomaiset puitteet 
tällaisten kurssien järjestämiseen. Kurssilaisten varustaminen 
ja ruokailut onnistuvat vaivattomasti varuskunnan tiloissa. 
Lisäksi kurssilla tarvittava muu kalusto, kuten  majoituskalusto 
ja rasteilla tarvittavat välineet löytyvät varuskunnan varastoista. 
Myös MPKY: n toimiston sijoittaminen Kontiorantaan 
on helpottanut asioiden hoitamista. Toimiston väen, Ahti 
Korhosen ja Inka Venhon, panos kurssin läpiviemisessä oli 
huomattava. Yhteistyö Kontiolahden reserviupseereiden ja 
reserviläisten kesken jatkui tälläkin kertaa saumattomasti. 
 
Liisa Itäniva
Juha Rytkönen

Miinakentän läpi.
Joukkueiden väisteltäväksi oli viritetty ansalankoja
ja räjähteitä (vaarattomia) alueelle, jonka läpi joukkueen 
piti kulkea. Pimeässä ansalankojen ja jalansijojen 
tunnusteleminen vaati hermoja ja hyvää yhteistyötä 
joukkueen jäsenten kesken. Tietoa jaettiin taaksepäin aina 
viimeiselle miehelle asti.
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ASIANAJOTOIMISTO JUHA PYYKÖNEN
Raatihuoneenkatu 9, 75500 Nurmes

Puh. (013) 480 040, fax (013) 480 064
Sähköposti: aatstojp@nettilinja.fi

Nurmeksen Apteekki
Kauppatori 1, puh. (013) 480 061

VARATTU

p. 0400 377 699, 044 584 5599
www.pielisenikkunasaneeraus.fi

Kenraali 
Ilkka Laitinen 
Kontiolahdessa:

Pohjois-Karjalan reserviup-
seeripiiri palkitsi Valtimon 
Reserviupseerien yhdistyksen 
vuoden yhdistyksenä 2008. 

   
Pienen  yhdistyksen toiminnan 

painospistealueena olivat maan-
puolustustahdon ylläpitäminen 
ja veteraaniyhteistyö.  Jäsen-
määrä  on 18. Jäsenistössä on 
kokemusta ja nuoruutta.  Mukana 
on mm. neljä res. vänrikkiä ja 
kolme majuria.

   Valtimolaiset ovat  parhaillaan 
mukana kokoamassa veteraani-
matrikkelia yhteistyössä eri taus-
taryhmien kanssa.  Tavoitteena 
on saada myös Valtimolta julkai-
su, jossa kerrotaan valtimolaisten 
sotatiestä. Veteraanitietoihin on 

otettu mukaan myös Suojärveltä 
ja muualta Valtimolle muuttanei-
den ja asuneiden sodassa mukana 
olleiden henkilötiedot.

Toimintaan on vuosittain 
kuulunut jäsenistön perheineen 
tekemä kesäretki, joka on saanut 
hyvän vastaanoton. Viimeisinä 
vuosina on vierailtu Kuhmos-
sa, Lieksassa ja Ilomantsissa.   
Joulutulet on sytytetty Puukarin 
Pysäkillä. Yhdistys on mukana 
järjestämässä kunniavartiota 
sankarivainajien muistopatsaalla 
jouluaattona ja itsenäisyyspäi-
vänä.

   Yhdistyksen jäsenten toimesta 
on kerätty myös tiedot Valtimon 
sotamuistomerkeistä internettiin.  
Tiedottaminen on hoidettu säh-
köpostitse. Kirjepostia on lähe-

tetty vain niille jäsenille, joilla ei 
vielä ole internetyhteyttä.

   Viime vuonna oli mahdol-
lisuus seurata Valtimon poh-
joisalueilla tapahtunutta suurta 
sotaharjoitusta. Ohjelmaan ovat 
kuuluneet myös esitelmät.  Eri-
koisuutena voisi mainita, että 
Valtimon kirjastolle luovutettiin 
sotiemme historiasta kertova 
dokumenttisarja, jonka kustan-
sivat pääasiassa valtimolaiset 
yritykset ja kunta.

Monet toiminnot on järjestetty 
yhteistyössä Valtimon reservi-
läisten kanssa.

   Pienen yhdistyksen voimava-
rat ovat rajalliset.  Periaatteena 
on viime vuosina ollut toiminnan 
jatkuvuus ja säännöllisyys.  Jä-
senistöstä puolet asuu muualla 

”Huolimatta viimeaikaisista suu-
rista muutoksista turvallisuusym-
päristössämme, Suomi on sin-
nikkäästi pitänyt kiinni yleisestä 
asevelvollisuudesta. 
   Yleinen asevelvollisuus tarjoaa 
mahdollisuuden ylläpitää kansan-
armeijaa, joka on kustannusteho-
kas puolustusratkaisu. Se tuottaa 
myös hyvin koulutettuja joukkoja, 
ensisijaisesti kotimaan puolustuk-
seen, mutta myös kansainvälisiin 
kriisinhallintatehtäviin.”
   Kenraalin mukaan monet yleises-
tä asevelvollisuudesta luopuneet 
eurooppalaiset valtiot kamppaile-
va nyt rekrytointiongelmien kans-
sa, sillä paras ja sopivin aines ei 
tahdo värväytyä ammattiarmeijan 
palvelukseen. 

Yleinen asevelvollisuus on yksi 
puolustusvoimiemme korkean 
laadun tae. Asevelvollisten ja 
kantahenkilökunnan osaaminen 
on korkealla tasolla, mitattiinpa 
sitä sitten kotimaisilla tai kan-
sainvälisillä mittareilla.  Suureen 
ja hyvin koulutettuun reserviin 
perustuvalla puolustusvoimilla on 
myös vankka kansan tuki takanaan. 
Laitila totesi maanpuolustukseen 
suhtauduttavan edelleen arvok-
kaan kunnioittavasti.

Maanpuolustustahto on yksi 
niistä arvoista, joka yhdistää 
suomalaisia. Sen ylläpitoon osal-
listuvat merkittävällä tavalla 
myös  maanpuolustusjärjestöt 
puolustusvoimien ja rajavartio-
laitoksen tuella, mikä erityisesti 
täällä Pohjois-Karjalassa on  aina 
ollut hyvin aktiivista. 
Juhlapuhuja muistutti, että historia 
on opettanut meille moneen kertaan 
sen, että Suomen puolustusratkai-
sujen on pohjauduttava kansallisiin 
turvallisuusintresseihin. Veteraa-
nimme  tietävät sen parhaiten. 

Suomen sotilaallista puolustusta 
ei voi jättää ensisijaisesti toisten 
hyvän tahdon varaan.  Tämä ei 
tarkoita etteikö tehtäisi yhteis-
työtä muiden samanmielisten 
kanssa. Meidän valitsemamme 
viitekehys on Eurooppa, mutta 
Suomen puolustuksen ydin on aina 
suomalainen. 
- Kerran alas ajettua puolustusky-
kyä kun ei ole mahdollista palauttaa 
entiselle tasolleen, jos tilanne niin 
vaatii. Yleisen asevelvollisuuden 
ja kehittyvän kansainvälisen yh-
teistyön ansiosta puolustusvoi-
miemme uskottavuus pystytään 
säilyttämään nykyisellä korkealla 
tasolla,vakuutti Ilkka Laitinen. 

Yleinen asevelvollisuus, alu-
eellinen puolustusjärjestelmä ja 
koko maan puolustaminen ovat 
puolustusratkaisumme perusta 
myös tuleville vuosille. 
- Suomi osallistuu tällä hetkellä 
merkittävällä tavalla Euroopan 
Unionin rajaturvallisuuden kehit-
tämiseen. Suomen rajavartiolaitos 
on aktiivinen ja tunnustettu euroop-
palainen toimija. On todettava, että 
kansainvälinen toiminta täydentää 
myös omilla rajoillamme tapah-
tuvaa työtä. Se on välttämätöntä, 
sillä rajavalvontaa ei enää suoriteta 
Cengenalueen sisärajoilla. Tilanne 
Suomen rajoilla on ainutlaatuisen 
hyvä. Olisi järjen vastaista sitä 
tietoisesti heikentää. 
- Osallistuminen sotilaalliseen 
maanpuolustukseen on ollut vast-
ikään 90 vuotta täyttäneelle raja-
vartiolaitokselle keskeinen tehtävä 
ja sitä hoidetaan erinomaisessa 
yhteistyössä puolustusvoimain 
kanssa. Rajavartiolaitos kouluttaa 
myös asevelvollisia reserviin.
- Rajavartiolaitoksen varusmies-
yksiköiden erikoisosaamista on 
tänä päivänä tiedustelu ja sissitoi-
minta. Koulutusta siihen annettaan 
täällä Kontiolahden Onttolassa, 
jossa itsekin palvelin vuonna 1981-
1982, juhlapuhuja totesi.

Pieni Valtimon Reserviupseeriyhdistys 
huomion kohteena

kuin Valtimolla.   Vuosi 2010 on 
juhlavuosi. Silloin yhdistykselle 
tulee täyteen 50 vuotta ja se 
pyritään ottamaan toiminnassa 
huomioon.

Esitämme parhaimmat kiitok-
set Pohjois-Karjalan reserviup-
seeripiirille, että se on ennakko-

luulottomasti päättänyt huomi-
oida myös pienen yhdistyksen.  
Se antaa omalta osaltaan voimia 
ja  uskoa toiminnan jatkamiseen 
voimavarojen mukaan.

Paavo Harakka, res. majuri
Yhdistyksen puheenjohtaja

Vuoden 2006 kesäretki suuntautui Kuhmoon. Paavo Harakka 
kiittää kunnallisneuvos  Hannu Heikuraa esitelmästä. Kuva 
Paavo Harakka.

Erilaiset juhlat ovat kuuluneet Valtimon reserviupseerien toimintaan. Kuvassa Raimo Sillanpää 
juhlii vuosiaan. Henkilöt vasemmalta: Esko Aittapelto, Pauli Röynä, Raimo Sillanpää, Matti 
Kokkonen, Heikki Ovaskainen ja Pentti Tuomi.  Kuva: Paavo Harakka
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Kontiolahden reserviyhdistysten juhlapäivää vietettiin yhdessä 
veteraanien kanssa. Juhla alkoi seurakuntatalolla pidetyllä 
juhlajumalanpalveluksella.

KUVASATOA

Karjalan Sotilassoittokunta on Euroopan Unionin itäisin 
sotilassoittokunta. Soittokunta tahditti  kontiolahtelaisten juhlaa 
kapellimestari, kapteeni Esa Lehtisen johtamana.

Piirihallitusten edustajat kokoontuivat vuoden kolmanteen 
kokoukseensa Rajaperinnetalon tiloissa Lieksassa. Kuvassa  
näyttelyhuoneet tutustumiskohteina. Näyttelyä esitteli Rajape-
rinnekillan edustaja Veli-Matti Niskanen.

Veteraanikeräys Prisma Joensuu, E. Jako ja Esko Lagerblom. 

Pohjois-Karjalan rauhanturvaajat ja Joensuun Reserviläiset 
prikaatin vieraana.

 

Kuva Kiteen Evankelisen Kansanopiston Sotiemme veteraanien 
puolisoiden ja leskien virkistys- ja kuntokurssilta 25.7.- 29.7.2008. 
Kurssi  rahoitettiin sotiemme veteraanit 2008 keräysvaroilla. 
Kurssilaiset olivat erittäin tyytyväiset kurssin antimiin. Kuva: 
Arvo Kinnari

 

Kuva  6.5. Kontiorannassa pidetystä ryhmänjohtajien ja 
kokelaiden koulutustilaisuudesta. 
Tilaisuudessa oli mukana yhteensä 117 ryhmänjohtajaa ja 
kokelasta. Piirien puolelta kouluttajina toimivat kuvassa 
olevat Jorma Huttunen ja Timo Tolvanen. Lisäksi kouluttajina 
toimivat Evl Jouni Mattila Aluetoimistosta, Inka Venho 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä, Arto Juntunen ja piirien 
toiminnanjohtaja Ari Eskelinen. Ohjelma koostui Aluetoimiston 
ja MPK:n esittelystä, Arto Juntusen pitämästä Johtajan 
ominaisuudet -osiosta, Reserviläisliiton, Reserviupseeriliiton 

ja piirien esittelystä ja johta-
mistehtävistä. Lisäksi Arto 
Juntunen esitteli kokemuksia 
rauhanturvatehtävistä.

Paavo Harakka tarkastelee 
yhdistyksen saamia kunnia-
kirjoja viimeisten viiden 
vuoden toiminnasta ja jäsen-
hankinnasta. Neljä on tullut 
Reserviupseeriliitolta.

Pekka Linnavirta 
1926-2009.

Kunniapuheenjohtaja 
Linnavirta kuollut
Reserviläisliiton kunniapu-
heenjohtaja Pekka 
Linnavirta on kuollut. 
Hän menehtyi nopeasti 
edenneeseen sairauteen 
30.3. Lahdessa. Padasjoella 
syntynyttä Pekka Linna-
virtaa jäi kaipaamaan vaimo 
ja kolme lasta. 
   
Pekka Linnavirta toimi 
Reservin Aliupseerien 
Liiton (RAuL) puheenjoh-
tajana vuosina 1978-1984. 
Tätä ennen hän oli toiminut 
useita vuosia RAuL:n
varapuheenjohtajana. 
Linnavirta tuli liittotason 
tehtäviin Helsingin Seudun 
Reservinaliupseerit ry:stä, 
jonka puheenjohtajana hän 
oli vuodet 1975-1977. 
  
Pekka Linnavirta kutsuttiin 
Reservin Aliupseerien 
Liitto ry:n kunniajäseneksi 
vuonna 1984. Liiton 
kunniapuheenjohtajaksi 
hänet valittiin vuoden 
2007 vuosikokouksessa. 
Linnavirta oli Reservi-
läisliitto – Reservin 
Aliupseerien Liitto ry:n 
neljäs kunniapuheenjohtaja. 
Aiempia liiton kunnia-
puheenjohtajia ovat olleet 
Gunnar Lehti, Ensio 
Hukkataival ja Kalevi Tilli.
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varaosa

MIKKoNEN oy
Pitkänmäentie 38, Nurmes

p. (013) 285 335

NurmekseN Osuusmeijeri
75530 NURMES

edustusliike j. tOlvaNeN
Porokylänkatu 30 • 75530 NURMES @ 0400 277 748 • Takapihan Tarvike

BEToNiN käSiTTElyaiNE CSS30
käyttökohteet: teollisuushallit, au-
totallit, ruokintapöydät, ajoluiskat, 
kovettaa pinnan, estää pölyämistä,
ehkäisee kosteusvaurioita

aiTaUSTaRvikkEET
Tallipro hevosrehut, kivennäiset, 
vitamiinit
TyökalUT, TyövaaTTEET, 
kUMiSaaPPaaT

Tasavallan presidentti on ylentä-
nyt seuraavat reservin upseerit: 

Sotilasarvoon MAJURI
Korhonen Asko Ilmari Joensuu, 
Moilanen Tuomo Antero Joensuu, 
Snicker Jukka Tapani Kitee

Sotilasarvoon KAPTEENI
Huusko Ahti Ilkka Ensio Kon-
tiolahti, Kontiainen Harri Sakari 
Joensuu, Koskinen Jari Antero 
Joensuu, Kuokka Vilho Olavi Jo-
ensuu, Kärkkäinen Kauko Kalevi 
Joensuu

Sotilasarvoon
LÄÄKINTÄKAPTEENI
Malmi Jussi Tapani Joensuu

Sotilasarvoon YLILUUTNANTTI
Appelgren Tarmo Pasi Kullervo  
Joensuu, Ehrukainen Nikke Petteri 
Joensuu, Hacklin Reijo Kalevi 
Kitee, Haimilahti Pauli Mikael 
Joensuu, Kurki Keijo Antti Kristian 
Kontiolahti, Käyhkö Mika Petri 
Juhani Joensuu, Nissinen Mauri 
Antero Liperi, Okkonen Pekka 
Juhani Kontiolahti, Pajarinen Jou-
ko Antero Kontiolahti, Ratilainen 
Jouni Tapio Joensuu,
Riikonen Jyrki Kalervo Kontiolah-
ti, Romppanen Ilkka Petri Ensio 
Kitee, Virtaniemi Matti-Pekka 
Tapani Joensuu

Sotilasarvoon LUUTNANTTI
Ekroos Hans Christian Joensuu, 
Eronen Simo Sakari Joensuu, 
Eskelinen Erkki Olavi Joensuu, 
Hirvonen Antti Johannes Joensuu, 
Jukola Jarno Kristian Lieksa, Ka-
nanen Kauko Sakari Kontiolahti, 
Korhonen Tuomo Pekka Antero 
Kontiolahti,Kosonen Jukka Olavi 
Kontiolahti, Laurén Ari Matti 
Joensuu, Naakka Eero Veikko 
Tapio Joensuu, Oikari Markku 
Kaleva Joensuu, Savolainen Jarno 
Juhani Joensuu, Savolainen Riikka 
Johanna Polvijärvi, Turtiainen Olli 
Jukka Ilmari Kitee, Turunen Janne 
Santeri Joensuu, Vartiainen Anssi 
Tapio Joensuu

Sotilasarvoon
LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Saarelainen Jarmo Tapio Joensuu

Tasavallan presidentti on ylen-
tänyt seuraavat henkilöt puolus-
tusvoimissa (Pohjois-Karjalan 
prikaatissa) 

KAPTEENIKSI
Yliluutnantit:  Janne-Pekka Kart-
tunen, Jukka Tapani Herrala, Jouni 
Olavi Suomalainen

YLILUUTNANTIKSI
Luutnantit: Marko Juhani Jalkanen, 
Janne Santeri Jalovaara, Matti Pet-
teri Piepponen Jarno Sakari Räihä, 
Kari Juhani Sinkkonen, Jussi Petteri 
Vokkolainen

INSINÖÖRIYLILUUTNAN-
TIKSI
Insinööriluutnantti Jukka Olavi 
Penttinen

Maavoimien komentaja on 
ylentänyt seuraavat aliupseerit 
puolustusvoimissa (Pohjois-Kar-
jalan prikaatissa) 

YLIVÄÄPELIKSI
Vääpelit: Jari Fredrik Hiltunen, 
Pertti Olavi Uimonen

Pohjois-Karjalan Prikaatin ko-
mentaja on ylentänyt reservissä 
seuraavat prikaatissa palvelevat 
aliupseerit 

Vääpeli  Kaarlo Antero Pennanen  
vääpeliksi (res)

Ylikersantti Jani Tapani Pesonen 
ylikersantiksi (res)

Ylikersantti Jukka Erik Porkka 
ylikersantiksi (res)

Sotilasläänin komentaja on 
ylentänyt seuraavat reservin 

aliupseeristoon ja miehistöön 
kuuluvat 

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Hevonkoski Ari Risto Juhani Kon-
tiolahti, Hyttinen Jouni Tapani Li-
peri, Laakkonen Ilkka Olavi Liperi, 
Vänskä Toivo Erkki Liperi 

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Alm Tomi Hemmo Ilmari Joen-
suu, Havukainen Tuomo Sakari 
Tohmajärvi, Hämäläinen Pekka 
Tapani Joensuu, Juntunen Kari 
Juhani, Rantametsä Harri Tapio 
Rääkkylä

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Federley Petri Veikko Kontiolahti, 
Immonen Antti Sakari Kuopio, 
Jormanainen Jari Toivo Tapani 
Joensuu, Koivu Joni-Kalle Au-
kusti Joensuu, Pursiainen Timo 
Petri Nurmes, Siira Arto Antero 
Valtimo, Sorjonen Sami Kimmo 
Petteri Joensuu, Sorvisto Pauli 
Antero Joensuu, Tompuri Jari 
Pekka Kesälahti

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Forsström Sampo Petri Matias 
Joensuu, Hyvärinen Vesa Antero 
Joensuu, Juvonen Jarmo Petteri 
Joensuu, Kottelin Vesa Martti 
Liperi, Kuningas Jarno Juhani 
Polvijärvi, Lappalainen Timo Yrjö 
Juhani Liperi, Lehikoinen Lauri 
Johannes Joensuu, Lindroos Toni 
Juhani Joensuu, Maksimov Jukka 
Olavi Liperi, Nevonmaa Antti-
Hermanni Joensuu, Papunen Harri 
Matti Tohmajärvi, Perälä Timo 
Harri Olavi Outokumpu, Pitkänen 
Esa Tapani Joensuu, Rinne Visa 
Juhana Joensuu, Räisänen Tommi 
Juhani  Joensuu, Siintomaa Marko 
Olavi Joensuu, Silvennoinen Petri 
Mikael Joensuu, Sivonen Jaakko 
Iisakki Joensuu, Toropainen Petri 
Mikael Joensuu, Turunen Juha 
Marko Outokumpu, Vaakanainen 
Juha Matti Lieksa, Vuori Pasi 
Jouko Joensuu

Sotilasarvoon: 
ALIKERSANTTI
Assinen Antti Kalervo Kitee, 
Hassinen Sami Petteri Kontiolahti, 
Holopainen Janne Mika Henrik 
Liperi, Huotari Jari Pekka Lieksa, 
Hyttinen Harri Petri Olavi Liperi, 
Hyttinen Pasi Ilkka Iisakki Pol-
vijärvi, Jormanainen Niko Anton 
Kristian  Liperi, Kakkonen Rauno 
Armas Kitee, Karvonen Vesa Ensio 
Joensuu, Kempas Pasi Kalervo 
Liperi, Keronen Kimmo Tapio 
Liperi, Kiiskinen Kristian Ensio 
Lieksa, Kokkonen Kai Marko 
Tapio Joensuu, Kontkanen Jouni 
Tapani Outokumpu, Kortelainen 
Tomi Juhani Juuka, Kärki Ari Tapio 
Joensuu, Lukkarinen Heikki Antero 
Kontiolahti, Malkki Riku Aleksi 
Kontiolahti, Mattila Jussi Petteri 
Joensuu, Meriläinen Anssi Paavo 
Juhani Kontiolahti, Mielonen Janne 
Petteri Tohmajärvi, Muranen Esa 
Juhani Joensuu, Mustonen Mika 
Tapio Joensuu, Nenonen Esa Tapa-
ni Kontiolahti, Nevalainen Hannu 
Tapani  Outokumpu, Nuutinen 
Jukka Petteri Joensuu, Penttilä 
Kalle Atte Aleksanteri Joensuu, 
Piipponen Jarno Tapio Joensuu, 
Repo Jyrki Tapio Polvijärvi, Rii-
konen Olli Johannes Tohmajärvi, 
Saario Sami Petteri Joensuu, 
Salminen Risto Pekka Joensuu, 
Tiittanen Jouni Mikael Kontiolahti, 
Tillonen Juhamatti Kalevi Liperi, 
Timonen Ville-Veikko Liperi, 
Tolppanen Jani Juhani Kontiolahti, 
Toropainen Marko Tapio Kontio-
lahti, Tuupanen Olli Pekka Juhani 
Joensuu, Ukkonen Pekka Marko 
Kesälahti, Vaittinen Santtu Ilmari 
Kitee, Valkeapää Tero Heikki Juha-
ni Kesälahti, Varonen Jani Marko 
Tapio Polvijärvi, Voutilainen Jani 
Mikael Juuhan  Joensuu

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Barman Riku Sami Rikhard Joen-
suu, Green Paul Tuomas Joensuu, 
Harinen Kari Veli Matti Rääkkylä, 
Haukka Jouni Mikael Juuka, Jur-
vanen Jari Markus Joensuu, Kal-

tiainen Jussi Markus Kontiolahti, 
Kekäle Ari Juhani Tohmajärvi, 
Kettunen Petri Kimmo Tapani Jo-
ensuu, Komulainen Teemu Albert 
Joensuu, Koponen Jukka Kalevi 
Joensuu, Kosunen Kimmo Markus 
Tohmajärvi, Könönen Janne Petteri 
Kontiolahti, Laakkonen Timo Ta-
pio Joensuu, Laeslehto Jari Tapani 
Liperi, Leinonen Jari Pekka Tapani 
Kontiolahti, Majoinen Ari Pekka 
Juhani Kontiolahti, Matveinen 
Heikki Tapani Ilomantsi, Mielonen 
Arto Mikael Joensuu, Mononen 
Toni Erik Joensuu, Munukka Juho 
Tuomas Joensuu, Murto Pekka 
Johannes Juuka, Paakkunainen 
Janne Petri Juhani Kesälahti, 
Pappinen Janne Kristian Joensuu, 
Paukkonen Tomi Jousia Joensuu, 
Piipponen Sami Sakari Joensuu, 
Piispanen Jouni Markus Joensuu, 
Pikkarainen Ari Pekka Joensuu, 
Puustinen Mikko Juhani Joensuu, 
Pölönen Riku Juha Sakari Kesälah-
ti, Rautiainen Risto Yrjö Fredrik 
Joensuu Seppänen Toni Tapani 
Joensuu, Surakka Markku Mika-
el  Joensuu, Tahvanainen Mika 
Petteri Joensuu, Tukiainen Timo 
Pekka Tapani Joensuu, Tuononen 
Aki Martti Joensuu, Tuononen Ari 
Tapio Juuka, Tuori Juha-Pekka Ta-
pio Joensuu, Tuovinen Jani Henri 
Kristian Juuka, Turunen Marko 
Tapio Joensuu, Vainio Mikko Ilmari 
Joensuu, Varpalahti Kai Markus 
Kontiolahti, Villman Mikko Tapani 
Joensuu, Vähä Mika Petri Juhani 
Joensuu, Westman Juhani Ensio 
Outokumpu

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Myllyoja Seppo Olavi Joensuu

ylennykset 4.6.

lIsÄÄ VÄRIsIVUJA!

pAlkIttUJA

Jorma Huttunen - reserviläispiirin vuoden 2008 jäsenhankkija, Jorma Kinnunen - reserviläispiirin 
vuoden 2008 yhdistys (Kontiolahti), Viljo Lehikoinen - vuoden 2008 reserviläinen, Reijo 
Kohonen - vuoden 2008 tiedottaja ja Paavo Harakka - reserviupseeripiirin vuoden 2008 yhdistys 
(Valtimo).

Karjalan Pojat -lehden toimituskunta päätti viime kokouksessaan lisätä lehden värisivujen 
määrää. Lehden talous on kunnossa, joten ulkoasun edustavuutta voidaan nostaa värisivuja 
lisäämällä, kokouksessa todettiin. Toimituskunnan jäsenet: (takaa vasemmalta lukien) Ari 
Eskelinen, Hannu Härkönen, Pauli Turunen, Ilkka Savolahti, (takaa oikealta) Ari Korhonen, 
Tarmo Nenonen ja Harri Norismaa. Kuva: Raine Turunen.
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Palvelemme:
ma - to 8-17
pe 8-18
la 9-13

Myös jäsentuotteita voi nyt 
hankkia suoraan netistä.
Reserviläisliiton ja Suomen Re-
serviupseeriliiton tasaosuuksin 
omistama Maanpuolustusyhtiö 
MPY Oy on avannut uuden 
nettikaupan. Osoitteesta www.
maanpuolustusyhtio.fi löytyy 600 
maanpuolustukseen tavalla taikka 
toisella liittyvää tuotetta. Avajais-
ten kunniaksi MPY:n nettikaupas-
sa on runsaasti tarjouksia.
Maanpuolustusyhtiön uusi net-

tikauppa on aiempaa asia-
kasystävällisempi ja se sisältää 
enemmän tietoa tarjolla olevista 
tuotteista. Lisäksi tuotekuvat 
ovat aiempaa parempia.
Myös maksutoiminnallisuutta on 
kehitetty. Tuotteet voi nyt maksaa 
mm. Visa ja Mastercard -korteilla 
sekä kotimaisten nettipankkien 
kautta. MPY:n uuden internet-
kaupan on toteuttanut Smilehouse 
Oy, joka on yksi alan johtavista 
toimittajista Suomessa.

Maanpuolustusyhtiö MPY Oy 
on perustettu vuonna 1992 
hoitamaan Reserviläisliiton ja 
Suomen Reserviupseeriliiton 
jäsentuotteiden myyntiä, kus-
tantamaan järjestöjen yhteistä 
Reserviläinen-lehteä sekä hoi-
tamaan liittojen hallinto- ja 
talouspalveluita. Järjestökoh-
taiset jäsentuotteet on ryhmi-
telty omiksi tuoteryhmikseen 
nettisivuille.
  

Naistenhaku         
prikaatissa

Pohjois-Karjalan Aluetoimiston 
järjestämä naisten valintatilaisuus 
vapaaehtoiseen asepalvelukseen 
pidettiin Kontiorannassa 
24.4.2009. Innokkaita ja hyvin 
asennoituneita naishakijoita 
oli paikalla Esikunta- ja 
Huoltokomppanian tuloissa 
19, jotka kaikki määrättiin 
palvelukseen tuleviin 
saapumiseriin. Yksitoista 
hakijoista määrättiin 
Kontiorantaan, neljä heistä 
aloittaa palveluksensa Pohjois-
Karjalan Rajavartiostossa 
samoin kuin neljä naista, joiden 
päämääränä on Kainuun Prikaati.

Tilaisuuden avasi aluetoimiston 
päällikkö everstiluutnantti Jouni 
Mattila, joka puheessaan valotti 
naisten varusmiespalvelusjärjestelmän 
historiaa ja taustoja. Ensimmäiset 
naisvarusmiehet aloittivat palveluksensa 
vuonna 1995. Tänä vuonna 
palvelukseen hakeneita naisia oli 
valtakunnallisesti 522, mikä ylittää 
yleisen keskiarvon palvelukseen 
hakeneista naisista.
- Naiset ovat sopivia lähestulkoon 
kaikkiin sodan ajan ja rauhan ajan 
tehtäviin ja yleisenä tavoitteena 
naistenkin osalta on kouluttaa 
Puolustusvoimien käyttöön 
ammattitaitoista reserviä, sanoo 
Mattila. Hän tähdentää vielä, että naisia 
löytyy nykyään kaikissa aselajeissa, 
koulutushaaroissa ja puolustushaaroissa.
   Mattilan mukaan naiset ovat 
erittäin hyvin motivoituneita 
asepalveluksen suorittamiseen ja 
suurin osa naisista käy läpi armeijan 
johtajakoulutuksen, mikä antaa erittäin 
hyviä eväitä myös siviiliyhteiskuntaan 
varusmiespalveluksen suorittamisen 
jälkeen. Mattila kannusti naisia 
myös miettimään vakavasti 
työuraa Puolustusvoimissa 
varusmiespalveluksen jälkeen, joko 
siviili- tai sotilastehtävissä. Esimerkiksi 
juuri päättyneeltä kadettikurssilta 
valmistui 12 naista sotatieteiden 
maisteriksi aiemmin valmistuneiden 75 
naismaisterin jatkoksi.
   Tilaisuudessa hakijoille 
annettiin tietoa mm. varusmiesten 
sosiaaliasioista, yleisestä 
palveluksen kulusta ja paikalla oli 

myös palvelustaan suorittava naisvarusmies 
alikersantti Hanna-Riikka Haurinen, joka kertoi 
kokemusperäisesti mitä varusmiespalvelus naisen 
näkökulmasta pitää sisällään. Tietoiskujen jälkeen 
hakijat kävivät prikaatin lääkärin juttusilla ja siitä 
valinnat tekevän lautakunnan eteen, jossa heidät 
määrättiin palvelukseen.
   Liperiläiset Sini Asikainen ja Tittamaria Heinonen 
saivat molemmat toiveensa läpi palveluspaikan ja 
-ajankohdan suhteen, Asikainen aloittaa prikaatissa 
heinäkuussa 2010 ja Heinonen saman vuoden 
tammikuussa.
- Haluan sotilaspoliisikoulutuksen, jonka jälkeen 
aikomus on lähteä poliisikouluun, sanoo Tittamaria 
Heinonen. Harkinnassa on myös ammattiura 
Puolustusvoimissa.
   Sini Asikaisen sisko oli käynyt intin, jonka 
perusteella kiinnostus varusmiespalvelukseen heräsi.
- Tavoitteenani on suorittaa ainakin aliupseerikoulu, 
tuumaa Sini Asikainen
   Molemmat naiset ovat aloittaneet aktiivisemman 
kuntoilun sekä hankkineet yleistä tietoa naisten 
asepalveluksesta. Naiset sanoivat yhteen ääneen 
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen olevan erittäin 
hyvä asia ja mahdollisuus. Kysymykseen pitäisikö 
yleinen asevelvollisuus koskea kattamaan myös 
naisia, oli vastaus yksimielinen; ei, vapaaehtoisuus 
on paljon parempi ja joustavampi järjestelmä 
naisille.

Teksti ja kuvat:
Marko Jalkanen
P-K:n Prikaatin tiedotussihteeri

Tittamaria Heinonen lautakunnan 
edessä.
Tittamaria halusi sotapoliisikou-
lutukseen. Tietoja kirjaavat kapteeni 
Timo Tiainen  ja majuri Antti Tiili-
kainen  P-K:n Aluetoimistosta.

Everstiluutnantti Jouni 
Mattilan mukaan naiset 
ovat erittäin motivoituneita 
asepalveluksen suorittamiseen.

Uusi nettikauppa avattu



Hutsin koulun Janne Timonen valmistautuu ampumaan Markku 
Hyvösen ohjeistaessa ja hoitaessa näyttöä. Takana laitteet 
asentanut Seppo Kinnunen ja ampumavuoroaan odotteleva 
Arppen koulun oppilas Niko Kärnä
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Lyhyesti
Vapaaehtoiseen asepalveluk-
seen hakeneiden naisten määrä 
kasvussa. Vapaaehtoiseen asepal-
velukseen haki tänä vuonna 
yhteensä 522 naista. Viime 
vuonna hakemuksia vastaan-
otettiin aluetoimistoihin yli 
viisikymmentä vähemmän, eli 
469 kappaletta.
 Seuraava haku naisten vapaaeh-
toiseen asepalvelukseen päättyy 
1.3.2010. Erikoisjoukkoihin nai-
set voivat hakea kunkin joukon 
omien hakuaikojen ja ohjeiden 
mukaisesti.

Rajavalvonta 
Pohjois-Karjalan rajavartioston 
valvomalla maastorajaosuudella 
oli helmikuussa rauhallista. 
Lieksan rajavartioalueen raja-
osuudella havaittiin 11.2.2009 
Venäjän rajavartiopalveluun 
kuuluvan henkilön ylittäneen 
rajan moottorikelkalla. Mootto-
rikelkalla oli ajettu muutaman 
metrin matka Suomen puolella. 
Tapahtuma lienee ollut vahinko 
ja se käsitellään seuraavassa 
rajavaltuutettujen tapaamisessa 
maaliskuun alkupuolella Poh-
jois-Karjalan rajavartiosto on 
yksi itärajan neljästä rajavartios-
tosta, jotka huolehtivat rajavar-
tiolaitoksen lakisääteisistä tehtä-
vistä omilla toimialueillaan. 
Pohjois-Karjalan rajavartiosto 
on osa sekä sisäistä että ulkoista 
turvallisuusjärjestelmää. Toimin-
nan päämääränä on rajaturval-
lisuuden ylläpitäminen. Raja-
turvallisuuden ylläpitämiseksi 
Pohjois-Karjalan rajavartiosto 
toimii yhteistyössä muiden kan-
sallisten ja ulkomaisten viran-
omaisten kanssa.

Suomen itäisin piste
Suomen ja Euroopan Unionin 
mantereen itäisin piste sijaitsee 
Ilomantsin kunnan Hattuvaaran 
kylän Virmajärvellä. Paikka si-
jaitsee saaressa, jossa Suomen ja 
Venäjän valtakunnan raja tekee 
mutkan 54 astetta. Rajan ylimal-
kainen kulku muuttuu koillisesta 
luoteeseen. 
   Vuonna 1996 yleisölle avattiin 
mahdollisuus vierailla Euroopan 
Unionin sen aikaisella itäi-
simmällä pisteellä. Sittemmin 
Unionin itäisin piste on siirtynyt 
idemmäksi laajentumisen myötä 
ja Suomen itäisin piste on tällä 
hetkellä Unionin itäisin piste 
mantereella. Nykyisin itäpis-
teellä käy noin 2500 vierailijaa 
vuodessa. 
   Vierailu itäpisteellä vaatii raja-
vyöhykeluvan, joka on mah-
dollista hankkia virka-aikana 
Hattuvaaran rajavartioasemalta, 
Ilomantsin rajavartioalueen joh-
topaikalta tai Pohjois-Karjalan 
rajavartioston esikunnasta. 

Lieksan rajaperinnetalo
Lieksan rajaperinnetalo sijaitsee 
Timitrassa Lieksan rajavartio-
alueen johtopaikan alueella, 
noin kilometrin päässä Pielisen 
museosta. Rajaperinnetalon ko-
koelmassa on lähes 3700 esinettä, 
joista näyttelyyn on sijoitettu 
1226 esinettä ja 204 valokuvaa. 
   Lieksan rajavartioalueen 
hallinnoiman rajaperinnetalon 
näyttely koostuu esineistä, ku-
vista ja teksteistä, jotka kertovat 
rajavartioinnin historiasta aina 
1600-luvulta tähän päivään asti. 
Alueellisesti pääpaino on entisen 
Pielisjärven kunnan raja-alueessa. 
   Lieksan rajaperinnetalo ei ole 
varsinainen museo. Esineistöä on 
koottu rajavartioston käytöstä 
poistuneesta materiaalista sekä 
saatu yksityisiltä lahjoittajilta. 

KITEEN KERHOT KESKI-KARJALAN 
MESSUILLA

Aselain 
muutosesitykset 
oikeansuuntaisia
Reserviläisliitto teetti maalis-
kuun lopulla aselain muutos-
esityksistä jäsenkyselyn, johon 
vastasi lähes 4.000 liiton jäsentä. 
Lähinnä vain käsiaselupia kos-
kevat kiristysesitykset saavat 
tukea vastaajien enemmistöltä.  
- Kyselyn perusteella näyttää 
siltä, että Reserviläisliitto kan-
nattaa sisäasiainministeriön 
esityksiä käsiaselupien myöntä-

Pohjois-Karjalan kivääriampujat 
osallistuivat 2.5.2009 Mikkelissä 
pidettyyn perinnekiväärimesta-
ruuskilpailuun. 
   Kilpailu suoritettiin Kyrönpel-
lon 300m kivääriradalla ja sen 
aloittivat H60- sarjan ampujat 
päättyen H- ampujiin.
   Etelä- Pohjanmaalta oli vankka 
edustus kaikissa ikäluokissa ja 
kyllä tulostakin heille tuli. Taitaa 
pohjalaisilla ampujilla olla rata-
tilanne ja innostus toista luokkaa  
muihin maakuntiin nähden.
   Monet ampujat olivat sonnus-
tautuneet perinneasuihin: oli 
M36- kesäpuseroa, pussihousua, 
nahkavyötä ja –saapasta. Myös 
alkuperäisiä suojeluskunta-

asuja sekä SS- maastoasuja 
sekä vapaaehtoisjoukkojen 
tunnuksilla ja Mauser K98-  
kivääreillä varustautuneita oli 
esillä.
   Tuloksia tarkasteltaessa tu-
limme siihen tulokseen, että 
harjoittelua olisi ollut syytä 
lisätä. Pääjoukon  tulokset olivat 
sentään edellisten vuosien kal-
taisia. Palkintojen jakoon ei tänä 
vuonna  tarvinnut osallistua.  
   Syksyllä on sitten edessä Keu-
ruulla pidettävät Perinnekivää-
rin “Pystykorva”- kilpailut, joten 
sitten yritetään uudelleen.

 
Teksti ja kuva: 

Mika Matikainen

misestä jatkossa vain 20 vuotta 
täyttäneille henkilöille. Liitto 
on myös valmis hyväksymään 
ensimmäisen luvan määräaikai-
suuden sekä pakollisen ennakko-
harjoittelun. Myös ministeriön 
esityksiä viranomaisten välisen 
tiedonkulun parantamiseksi 
kannatamme lähes varauksetta. 
Lähdemme kuitenkin siitä, että 
vain ensimmäinen käsiaselupa 
on määräaikainen. Tämän jäl-
keen luvan tulisi olla nykyiseen 
tapaan toistaiseksi voimassa 
oleva.

Pohjois-Karjalan Reserviläispiirien
YT- ampumamestaruuskilpailut 2009

Perinnekivääri
Pohjois-Karjalan Prikaatin 150m ampumaradalla (rata 4) 

4.7.2009

Kilpailut alkavat klo 15:00. Asetarkastus klo 14:30. 
Ilmoittautumiset 1.7. mennessä: Pekka Nupponen, 
050-320 7069 tai  pekka.nupponen@elisanet.fi  

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

Kilpailussa sovelletaan Resul:n sääntöjä. Joukkue koostuu 
3:sta ampujasta, saman paikkakunnan reserviläis-
yhdistyksistä.
Muista ampumaharrastusvakuutus!

Ammunnan kulku:
Perinnekivääri 150 m, 2 x 10 laukausta (makuu, pysty). 
5 koelaukausta. Kilpailulaukausten ampumisaika 20 (10 + 10) 
minuuttia. Taulu: Puolustusvoimien ampumataulu n:o 03. 
Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto asentojen välillä.

HYVÄT PALKINNOT!
TERVETULOA!

Pyhäselän Reserviläiset ry

POHJOIS-KARJALAN 
RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖ-

KIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU
29.8.2009 KONTIORANNASSA

Viime vuonna suuren suosion (79 ampujaa) saanut reserviläisten 
rynnäkkökiväärikilpailu ammutaan lauantaina 29.8.2009 
Kontiorannan radoilla. Tämä on esikutsu kilpailuun. Virallinen 
kutsu ja tarkemmat ohjeet lähetetään yhdistyksille sähköpostin 
välityksellä heinäkuun kuluessa. Tämän kutsun tarkoituksena 
on, että yhdistykset alkavat koota joukkueita ja ampujia em. 
kisaan. Säännöt ovat alempana. Ilmoittautuminen tehdään 
virallisen kutsun mukana seuraavalla ilmoittautumislomakkeelle 
kootusti yhdistyksistä. Tiedusteluihin vastaa toiminnanjohtaja Ari 
Eskelinen. Yhteystiedot ovat puhelin 0400-539 875 ja sähköposti 
ari.eskelinen@luukku.com.

Kilpailusäännöt:
Yleistä: 

Itä-Suomen Sotilasläänin reserviläisten rynnäkkökivääriammuntakil-
pailu on tarkoitettu reserviläisille. Kilpailu sisältää sekä reserviläisjär-
jestöjen välisen joukkuekilpailun että reserviläisten henkilökohtaisen 
kilpailun.
Joukkueen muodostaa viisi ampujaa, joiden on oltava samasta reser-
viläisjärjestöstä(yhdistyksestä). Joukkueen kaikki ampujat kilpailevat 
myös henkilökohtaisessa sarjassa. Kilpailussa kirjataan ylös myös 
henkilökohtaiset tulokset.    
Ammunnan kulku ja säännöt:
Ammunnan kulku
Kilpailussa ammutaan ensin 5 + 5 kohdistuslaukausta, jonka jälkeen 
ammutaan kaksi erillistä 10 laukauksen kilpasarjaa.

Kohdistuslaukausten jälkeen on vuorossa ensimmäinen kilpasarja, 
jossa ammutaan 10 laukausta kääntyviin tauluihin. Patruunat lipastetaan 
yhteen lippaaseen.
Taulut ovat näkyvissä 5 sekuntia ja piilossa 10 sekuntia. Laukausten 
välissä aseen perä on laskettava ampuma-alustalle.
Ensimmäisen kilpasarjan jälkeen tulokset otetaan ylös ja tauluissa olevat 
osumat liidutaan ja paikataan.
Toisessa kilpasarjassa ammutaan niin ikään 10 laukausta kääntyviin 
tauluihin. Patruunat lipastetaan yhteen lippaaseen
Toinen kilpasarja ammutaan ns. pikasarjana jolloin taulut ovat näkyvissä 
30 sekuntia, jona aikana on ammuttava kaikki 10 laukausta. 
Ase saa olla ampuma-asennossa koko toisen kilpasarjan ajan.
Toisen kilpasarjan jälkeen tulokset otetaan ylös ja tauluissa olevat osumat 
liidutaan ja paikataan

JA NYT JOUKOLLA KILPAILUUN MUKAAN !

Kiteen reserviläiskerhot osal-
listuivat osastonaan messuille 
25-26.5. Kiteen Jäähallilla.
Esillä oli iso sermi Reserviläis-
liitosta, plakaatteja, esitteitä, 
lehtiä, ym MP-materiaalia, pii-
rin toimittamia Karjalan Pojat 
lehtiä. Omasta takaa oli iso pah-
vi täynnä valokuvia kiteeläisten 
kerhojen toiminnasta, lumi- ja 
maastopuku mallina kunnia-
vartioasusteista ja todellinen 
vetonaula: EKO-ase.
Ampumalaite vaati n. 10 metriä 
tilaa ja se löytyi jäähallin ylim-
mältä rapulta katsomossa.
Erikoisesti nuoret pojat in-
nostuivat ampumaan ja am-
pumakertoja kirjattiin yli 200. 
Parhaille tuloksille oli luvassa 
MP-vyöt kolmelle parhaalle 

kahdessa sarjassa: tukisarja ja 
ilman tukea pystystä. EKO-ase 
on tosi raskas ja siksi pojille tuki 
sallittiin kuten myös naisille.
   Enemmän yleisöä olisi var-
maan tullut osastolle, mutta 
paikka oli liian syrjäinen ja raput 
vaikeat nousta. Jakomateriaalia 
meni tosi vähän. 
Ohessa oli lipaskeräys veteraa-
neille ilman aktiivista kerääjää 
ja tulos 21,40 euroa. Ainoa 
ilonpilkku oli EKO-aseen ampu-
jamäärä – nuoret, ehkäpä pieni 
kipinä aatteeseen tarttui…
Osallistumme seuraaville mes-
suille, mutta paikan on oltava 
parempi!
                                                  

Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen

Rääkkylän Reserviläisten Kari Harinen tähtäysharjoittelussa. 

Perinnekiväärinmestaruuskilpailut 
Mikkelissä 2.5.2009
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Pohjois-Karjalan reserviläispiirien 
joukkue sijoittui vuoden 2009 
Oltermanni-hiihdossa kolmanneksi. 
Anttolasta Otavan kautta Mikkelin 
Karkialammelle kulkeneen viestin 
voiton vei Suur-Savon reserviläispiirien 
joukkue. Pohjoiskarjalaiset jäivät 
voittajalle reilut 11 minuuttia, mitä voi 
pitää aivan kohtuusuorituksena.

Tällä kertaa kaikki majoitukset 
olivat järjestäjien hankkimia, joten 
yksi perinteinen osa kilpailua eli 
majoitusten kyseleminen siviileiltä jäi 
kokonaan pois. Uudistuksena aiempiin 
viesteihin oli myös hiihtäjien turvaksi 
määrätty turvaliivin käyttöpakko. 
Sotilassuksilla hiihdetty kilpailu saatiin 
käydä maaliskuun 10.–11. päivien 
aikana hyvissä lumiolosuhteissa ja 
erinomaisen pikkupakkasen vallitessa. 
Savolaiset tiet olivat tällä kertaa 
pääsääntöisesti lingottu erinomaiseen 
luisteluhiihtokuntoon, eikä yllättäviä 
hiekoituksiakaan tehty enää pimeän 
tulon jälkeen.

Pohjois-Karjalan joukkueessa hiihtivät 
hiihtojärjestyksessä: 
alik. Olli-Pekka Tolvanen, korp. Mikko 
Auvinen
alik. Jouni Roivas, alik. Mika 
Piminäinen 
alik. Jussi Hakulinen, alik. Antti 
Mäkinen
kapt. Timo Makkonen, kers. Jari 
Jormanainen
ylik. Rauno Saastamoinen, kers. Matti 
Roininen
ltn. Pasi Kiiskinen
varamies kapt. Jaakko Leppänen
huoltaja vänr. Hannu Airila

SM-hopeaa Sodankylän SM-
partiohiihdosta

Sotilaiden SM-hiihdot käytiin 
maaliskuun viimeisellä viikolla 
Sodankylässä Jääkäriprikaatissa. 
Kilpailut huipentuivat viimeisen 

PUOLUSTUSVOIMIEN TILAAMA 
SOTILAALLINEN KOULUTUS

TARKKA-AMMUNTA, peruskurssi
21.-22.8.2009, Kontioranta. Ilmoittautuminen 2.8. 
mennessä

AMMUNTOJEN JOHTAMINEN
22.-23.8. Kontioranta. Ilm. 7.8. mennessä

RESERVILÄISTEN AMPUMAPÄIVÄ
23.8.2009. Kontioranta. Ilm. 7.8.mennessä

LAAJAN METSÄPALON SAMMUTTAMINEN
29.8.2009 Kontioranta. Ilm. 7.8. mennessä

TARKKA-AMMUNTA, jatkokurssi
4.-6.9.2009 Sotinpuro Ilm. 14.8. mennessä

MUU SOTILAALLINEN 
KOULUTUS

JOUKKOMUONITUS JA –MAJOITUS
29.7.-2.8.2009 Ilm. 10.7. mennessä

MAINARIN MELONTA, kilpasarja
8.8.2009 Outokumpu, Kolmikannan leirikeskus
Ilm. 24.7. mennessä.

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

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

KARJALAN POJAT -KILLAN JOTOS
21.-22.8.2009. Ilomantsi. 
Ilm. 6.8. mennessä

KORPIKENRAALIN KOUKKAUS
19.9.2009 Kontioranta. Ilm. 4.9. mennessä

JOKAMIEHEN TULENJOHTO
2.8.-18.9. Kontioranta. Ilm. 18.9. mennessä

PARTIOTIEDUSTELU
2.10. Kontioranta. Ilm. 18.9. mennessä

JOHTAMISEN PERUSTEET
10.-11.10. Kontioranta. Ilm. 25.9. mennessä

KOULUTTAMISEN PERUSTEET 
17.-18.2009 Kontioranta. Ilm. 2.10. mennessä

VIESTILIIKENNEHARJOITUS
24.-25.10. Kontioranta. Ilm. 9.10. mennessä

JOHTAMISEN PERUSTEET
7.-8.11. Kontioranta. Ilm. 24.10 mennessä

KOULUTTAMISEN PERUSTEET
21.-22.11. Kontioranta. Ilm. 2.10.mennessä

SIVIILIKOULUTUS

KARPALO 2009
29.-30.8.2009 Kontioranta. Ilm. 7.8. mennessä

MAASTOTAIDOT
5.-6.9.2009 Sotinpuro. Ilm. 21.8. mennessä

ETSINTÄ-, PELASTUS- JA GPS-KURSSI
26.-27.9.2009 Lieksa. Ilm. 11.9. mennessä

Oltermanni-viesti ja Sodankylän partiohiihto

päivän partiohiihtoon, jossa 
Pohjois-Karjalan reserviläispiirien 
joukkue jatkoi edellisvuosien 
menestysputkeaan sijoittumalla 
hopealle. Kapteeni Timo Makkosen 
johtamaan partiohiihtojoukkueeseen 
kuuluivat myös varajohtaja ylik. Rauno 
Saastamoinen, alik. Mika Piminäinen 
ja korp. Mikko Auvinen. Varamiehenä 
toimi alik. Tuomo Ikonen. Voiton vei 
Opiskelijoiden reserviläispiiri.

Tänä vuonna joukkueen ammunta 
ei onnistunut aivan parhaalla 
mahdollisella tavalla, koska sakkoja 
kertyi neljästä ohilaukauksesta 12 
minuuttia. Hiihtovauhti sen sijaan 
oli koko kilpailun nopeinta kaikki 
sarjat huomioiden, mitä on pidettävä 

melkoisena saavutuksena 30 km:n 
kilpailussa. Osallistuihan esim. Pohjois-
Karjalan prikaatin partioon sellaisia 
tekijämiehiä kuin Toni Närväinen ja 
Timo Varis.

Myöhäisestä ajankohdasta huolimatta 
Sodankylässä partiohiihtäjille tarjottiin 
täysin talviset olosuhteet. Kolme 
tuntia ennen partiohiihtoa paukkui 
pakkanen lähes kolmessa kymmenessä 
asteessa. Keväinen auringonpaiste 
kuitenkin lauhdutti pakkasen nopeasti 
miellyttäviin lukemiin. Niinpä 
sääntöjen ylärajalle pitkitetty 30 km:n 
kilpailu saatiinkin hiihtää erinomaisissa 
olosuhteissa täydellisillä laduilla kovilla 
purkkivoidepidoilla.

Oltermanni-joukkueen ankkuri ltn 
Pasi Kiiskinen evl. Jouni Mattilan 
onniteltavana.

Oltermanni-
joukkue
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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 5072002 
Sähköposti:  raine.turunen@kolumbus.fi

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

Karjalan Pojat Karjalan pojat -lehden toimituskunta
RU   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

TOIMINTAKALENTERI

KUTSU Seuraava lehti 30.9.2009
Aineiston jättö päätoimittajalle 

viimeistään
4.9.2009

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

Sähköposti: raine.turunen@kolumbus.fi

KARJALAN POJAT
ILMESTYMISAIKATAULU  2009

Lehti  Aineisto  Painoon   Ilmestyy
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

KORJAUKSIA
Edelliseen numeroon oli 
päässyt virheitä:

Upseeripiirin korjaukset: 
Piirin 1. varapj Timo Tolvanen 
puh on 050 521 5363 ja 
sähköposti timotolv@gmail.
com 

Polvijärven pj ja 
piirihallituksen jäsen on Esa 
Sormunen, Ruvaslahdentie 8 
E, 83700 POLVIJÄRVI Gsm. 
0400 638 549 
sp. sormunen2@luukku.com 

Reserviläispiirin korjaukset: 
Piirihallitus Liperi: Mika 
Hyppönen, ei Hyvönen
 
Jäänyt listasta pois:
VIEKIN RESERVILÄISET 
RY  
Puheenjohtaja: Ahti Kiiskinen 
Viekintie 4, 81860 VIEKIJÄRVI 
Gsm 0400 376 185 
sp. ahti.kiiskinen@pp1.inet.fi

Toimitus pahoittelee.

Tämän numeron teema:

Rajavartiolaitos

1919 90 2009

HEINÄKUU 
4.7. Piirien RA-7, Kenttä, PA1 ja PA2 Kontioranta
 mestaruuskilpailut
10.7. Kotiuttaminen P-KR/PKARPR
13.7. Palvelukseen astuminen P-KR/PKARPR
18.7. RES/RUL golfmestaruuskisat Seinäjoki
25.7. RESUL Palvelusammunnat Päijät-Häme

ELOKUU
1.8. Piirien golf-mestaruuskilpailut Outokumpu
1.-2.8. RESUL SRA -ampumamest.kilpailut Sotinpuro
14.-16.8. RESUL Häyhä-tarkka-ammunta Niinisalo
15.8. Mainarin melonta Outokumpu
21.8. P-K:n Rajavartioston vala Nurmes
22.-23.8. RUL:n ampumamestaruuskilpailut Pirkanmaa
22.-23.8 RES:n ampumamestaruuskilpailut Päijät-Häme
23.8. Reserviläisampumapäivä/MPK Kontioranta
26.-27.8. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät Paikka avoin
29.8. P-K:n Prikaatin vala Juankoski

SYYSKUU
1.9. YT-toimikunnan 3.kokous Korsu
4.9. Karjalan Pojat 3/2009 aineistopäivä Päätoimittaja
 Ilmoitushankinta: Ilomantsi, Tohmajärvi-Värtsilä,
 Tuupovaara, Kitee, Kiihtelysvaara, Kesälahti
4.9. RESUL Merikilpailu Helsinki
5.9. RESUL Pystykorva SM-kilpailu Keski-Suomi
5.9. RES -perheliikuntapäivä Koko maa
8.9. RU- ja RES -piirihallituksien 4. kokous Polvijärvi
19.-20.9. Korpikenraalin koukkaus Onttola
25.9. RESUL Partiokilpailu Varsinais-Suomi
30.9. Karjalan Pojat 3/2009 ilmestyy
31.9. RU- ja RES –piirimitaliesitykset Piiritoimisto

Joensuun Reserviläisdet ry:n kevätkokouksessa Aimo Issakainen 
luovutti yhdistykselle ”Amin pytyn” perinteiseen helalauantain 
ampumapäivään ikuisesti kiertäväksi palkinnoksi parhaan 
tuloksen tehneelle.

Piirien
golfin
piirin-
mestaruus-
kisa
1.8.2009

Paikka:  Outokummun Keretin kenttä
Aika:  Lauantaina 1.8.2009 alkaen klo 10.00
Sarjat:  Miehet 0-18 tasoituksellinen lyöntipeli
  Miehet 18,5-36 pistebogey
  Naiset pistebogey
Kilpailumaksu: 30 , sisältää kahvin ja sämpylän

Ilmoittautuminen:
  Ilmoittautumiset perjantaihin 31.7.2009 
  klo 15.00 mennessä: Aimo Laasonen 
  e-mail: aima.laasonen@opaasi.fi
  0500 613 015
TERVETULOA! 

Pekka Räinä puttaamassa 
Kontiolahdella 2006.

VAPAUSSODAN 
PERINNELIITON 
KESÄPÄIVÄT
Kontiorannassa ja 
Joensuussa 
13. - 14.6.2009

Lauantaina 13.6.2009

10.00 - 16.00 Tulokahvit 
sotilaskodissa
14.00 - Vapaussodan Perin-
neliitto ry:n liittokokous
Tutustuminen Pohjois-Karja-
lan Prikaatin perinnetilaan
16.00 - Pohjois-Karjalan 
Prikaatin esittely ja Puolus-
tusvoimat tänään, kasarmi
5:n auditoriossa
18.30 - Ohjelmallinen vel-
jesillallinen muonituskes-
kuksessa
20.30 - Iltahartaus ja lipun-
lasku

Sunnuntaina 14.6.2009

10.00 - Messu Joensuun 
ev.lut. kirkossa, liturgia orto-
doksisessa  kirkossa
11.45 - Kirkkokahvit yliopis-
ton Carelia-salin aulassa
13.00 – 14.30 Pääjuhla yli-
opiston Carelia-salissa 

Kaikki muut tilaisuudet ovat 
maksuttomia paitsi velje-
sillallinen, johon myydään 
illalliskortteja ovella hintaan 
20 e/henkilö. Veljesillalliselle 
voi ilmoittautua ennakkoon 
Jaakko Laukkaselle sähkö-
postilla  jaakko.laukkanen@
storaenso.com tai puhelimella 
040-527 90 71.



Bonusta
pankki-
asioinnista.

20 10.6.2009Osoitteessa: 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

8 -18

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

JOUSTAVAA
OSAAMISTA!

tämänkin lehden 
sivunvalmistus.

P. (013) 2525 012, 
0500 577 173

LIPER

LASER

LIPER

LASER

E R Ä - U R H E I L U
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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