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Sami Siitonen ja Jussi Raerinne heräsivät pirteinä 
muutaman tunnin yöunien jälkeen. Ulkona pakkasta 
-32, sisällä kammissa nollakeli.

Hiihtomarssilla ei tunnettu pakkasrajaa. Pakkanen paukkui – 30 asteessa.

REsERVilÄisiÄ Ei PaKKaNEN 
PElOTa

sisÄsiVUilla TÄssÄ lEHDEssÄ: 
   sivulla 11        sivulla 10  sivulla 15

Yritysesittelysarjan avaa 
Lehtosen Liikenne Oy. 
 

 
Talvisodan hengessä Taivallammella hiihtelivät muun 
muassa kenraalimajuri Jukka Pennanen (keskellä), 
everstiluutnantti Mikko Karkia (vas.), ja Ilomantsin 
kunnanjohtaja Markku Lappalainen. 
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Päätoimittajan palsta

Johtamiskoulutus huomioon 
korkeakouluopinnoissa

 

Suomen Reserviupseeriliitto kannattaa opetusministeri Henna 
Virkkusen uudelleen esille nostamaa ajatusta, että varusmiesten 
johtajakoulutus voitaisiin lukea hyväksi korkeakouluissa. Ajatus 
varusmiesaikana suoritettavien johtamisopintojen hyväksyt-
tävyydestä osana yliopisto-opintoja ei ole uusi. Asiasta käytiin 
keskustelua Puolustusvoimien ja korkeakoulujen välillä jo joitakin 
vuosia sitten. Reservin upseeriksi ja aliupseeriksi koulutettaville 
varusmiehille annetaan palvelusaikana nykyaikainen johtajakou-
lutus. Ammattikorkeakoulut hyväksyvät nykyisin näitä opintoja jo 
melko yleisesti. Yliopistoissa taas varusmiesten johtamisopintoja 
on pidetty liian käytännönläheisinä, jotta niitä voitaisiin hyväksyä 
yliopisto-opinnoiksi. Opetuksen teorialähtöisyyttä ja tasoa on ehkä 
syystäkin epäilty.
Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja, professori Mika 
Hannula ehdottaa, että Puolustusvoimat kehittäisi varusmiesten 
johtamisopintoja siten, että yliopistot voisivat luottaa niiden teo-
rialähtöisyyteen ja opintojen laatuun. Käytännössä asia voitaisiin 
ratkaista siten, että halukkaat varusmiesjohtajat voisivat tenttiä 
johtamisopintonsa Maanpuolustuskorkeakoulussa.
 – Maanpuolustuskorkeakoulu hyväksytään yliopistona muiden 
yliopistojen joukossa, eikä siellä suoritettuja opintoja ole ollut 
tapana kyseenalaistaa, kiteyttää professori Hannula, joka toimii 
Tampereen teknillisen yliopiston teknistaloudellisen tiedekun-
nan dekaanina.
Puolustusvoimien johtamiskoulutusta on kehitetty voimakkaasti 
viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Koulutus perustuu 
ns. syväjohtamisen malliin, jota on menestyksekkäästi sovellettu 
myös yrityksissä. Mallia on tutkittu muun muassa Tampereen 
teknillisessä yliopistossa.
 

 

Käsiasekielto murentaisi 
reservin ampumataidon 
Reserviläisjärjestöt eivät pidä mahdollisena Kauhajoen tutkinta
lautakunnan esittämää puoliautomaattisten käsiaseiden kieltoa. 
Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja Reserviläisur-
heiluliitto muistuttavat suuresta sodan ajan reservistämme ja sen 
tarpeesta ylläpitää omaa ampumataitoaan.  Toisin kuin ammatti-
sotilaiden, reserviläisten ampumaharjoittelu tapahtuu pääasiassa 
omilla aseilla.
Puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin kuuluu 350 000 miestä 
ja naista, joista vain pieni osa kutsutaan vuosittain kertaushar-
joituksiin. Käytännössä reserviläiset joutuvat itse ylläpitämään 
osaamistaan  osallistumalla erilaiseen vapaaehtoiskoulutukseen 
sekä harrastamalla itse liikuntaa ja ammuntaa. Ammuntaharjoit-
telu tapahtuu useimmiten erilaisilla käsiaseilla.
Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja Reserviläisur-
heiluliitto järjestävät vuosittain yli 10 000 erilaista ammuntati-
laisuutta ja -kilpailua, joihin osallistuu yli 50 000 reserviläistä. 
Toiminta on kurinalaista ja johdettua. Reserviläiset käyttävät kä-
siaseita perinteisen tarkkuusammunnan lisäksi myös sovelletussa 
reserviläisammunnassa. Laji vastaa luonteeltaan ja koulutuksen 
päämääriltään pitkälti puolustusvoimien taisteluammuntoja. 
Ampuma-aseiden lupaprosessissa tulisi keskittyä lupaa hakevaan 
henkilöön, ei aseen tyyppiin tai ominaisuuksiin. Puoliautomaat-
tisten käsiaseiden kielto lopettaisi pääosan järjestäytyneiden 
reserviläisten ampumaharjoittelusta. Tämä johtaisi jo lähivuosi-
na sodan ajan reservimme ampumataidon heikentymiseen ja sitä 
kautta puolustusvalmiutemme laskuun. 
 

Marraskuun lopulla Tasavallan Presidentti Tarja 
Halonen myönsi sotakamreerin arvonimen raja-
vartiomestari evp. Olavi Lautamäelle. Arvonimeä 
olivat hänelle hakeneet Kiteen Rajakilta ja Kitee-
Seura. Olavi Lautamäki on tietävästi Pohjois-
Karjalan ensimmäinen ”viranhaltija”.
Ollin ansiolista on melkoinen: toiminta Kiteen 
Rajakillassa, Kitee-Seurassa muun muassa Museo-
toimikunnan puheenjohtajana, Kiteen Aliupsee-
reissa ( Reserviläiset), Kiteen Ampujissa, Kiteen 
Sotainvalidien sekä Kiteen Sotaveteraanien ja 
Rintamaveteraanien hyväksi tehty työ vuosikym-
menten ajan.
Lisäksi Olavi Lautamäki sujuvakynäisenä, vapaana 
lehtimiehenä on tehnyt runsaasti artikkeleita eri 
lehtiin edellä mainittujen järjestöjen tapahtu-
mista, toiminnasta ja retkistä. Ollin juttuja on 
ollut ilo lukea.
Sotakamreerin kunniakirjan luovuttivat hänelle 

16. päivänä joulukuuta Kiteen Kansanopiston 
salissa pidetyssä puurojuhlassa Kitee-Seuran pu-
heenjohtaja Heikki Pirinen ja sihteeri Tuomo 
Flinkman.
Heikki Pirinen piti Ollille puheen, jonka jälkeen 
eri yhdistysten lähetystöt onnittelivat sotakamree-
ria. Tervehdyksensä toivat Kiteen Sotainvalidit, 
Kiteen Sotaveteraanit, Kiteen Rintamaveteraanit, 
Kiteen Rajamieskilta, Kiteen Reserviupseerit ja 
Kiteen Reserviläiset yhdessä.
Kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen onnitteli 
Kiteen kaupungin puolesta ja onnittelijoiden 
jonossa  oli myös Koti-Karjala-lehti.
Mukava yllätys yleisölle oli Tiernapojat, joina 
toimivat Kiteen Mieskuoron neljä laulajaa.
Tämän jälkeen nautittiin maittavat riisipuurot ja 
kakkukahvit.

Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen

Olavi Lautamäki nimitettiin 
maakunnan ensimmäiseksi 
sotakamreeriksi

SOTAKAMREERI: yksi Suomen vanhimmista arvonimistä. Vuonna 1897 sotakamreeri kuului 
Nikolai II:n vahvistamassa Suomen Suuriruhtinaanmaan arvojärjestyksessä yhdeksänteen luokkaan.  
Hakemus osoitetaan Tasavallan presidentille. 
 

Reijo Kohonen ja Markku Hyvönen (oik.) onnittelivat uutta sotakamreeria Kiteen Reserviupsee-
rien ja Kiteen reserviläisten puolesta.

Arvoisat reserviläiset! Käsissänne on nyt enArvoi-
sat reserviläiset! Käsissänne on nyt ensimmäinen 
Karjalan Pojat -lehti, jota olen ollut suunnittelemas-
sa ja kasaamassa. Osaa sivuista näpertelin työkam-
miossani - taiton kanssa ei yhteensopivalla taitto-
ohjelmalla - ja sain sitten paluupostissa vaivihkaa 
muutettuja  ja  paremmassa  asussa  olevia  sivuja. 
Osan  aineistosta  lähetin  suoraan  ammattilaisten 
käsittelyyn  LiperLaseriin.  Heidän  työnjälkensä 
näyttää hyvältä!

Vaikka aloitin lehden suunnittelun jo hyvän matkaa 
viime vuoden puolella, valehtelisin sanoessani, että 
helposti syntyi. Paremminkin lehteä raavittiin ka-
saan päivää jatkamalla. Loppukirissä pukkasi hien 
pintaan, ja edelleenkin sitä tuntuu tirisevän. Olkaa 
ymmärtäväisiä, jos ja kun niitä mokia löytyy.   
  
Aineistoa lehteen tuli niin mainosten kuin juttu-
jenkin osalta mukavasti, joten kiitos, kunnia ja ku-

marrus niitä tähän lehteen tuottaneille. Ilmoitukset 
ja jutut olivat perillä silloin kun oli luvattukin, ja 
mitä muuta voi odottaakaan jämäkältä porukalta.  
Mutta juttupussi on nyt nurin käännetty ja nurkkia 
myöten tyhjäksi todettu. 

Siispä  ilmoitushankkijat  ja  juttunikkarit,  lisää 
tavaraa huutaa maailman lapset. 
Karjalan Pojat on  teidän oma  lehtenne.  Jos ma-
teriaalia ei näytä riittävän 20 sivun tarpeisiin, on 
tyhjien sivujen täyttö päätoimittajan voimin vain 
ajan ja loppupelissä rahankin haaskausta. 

Lehden  ulkoasu  ei  ole  uuden  miehen  myötä 
juurikaan  muuttunut,  sisältöä  uudistaa  alkava 
yritysesittelyjen  sarja. Yhteiskuntamme  koostuu 
pitkälle  juuri  reserviläisten pyörittämistä yrityk-
sistä. Siksipä on hyvä saada tietoa jaetuksi myös 
reserviläisveljien keskuuteen. Sisältöön kaipaisin 
myös mielipidekirjoituksia. Antakaa palaa! 

Nyt ehkä näyttää siltä, että Ilomantsin asioita on 
ensimmäisessä  lehdessä  käsitelty  kohtuuttoman 
paljon. Mutta esimerkiksi Pogostan Hiihto ja kir-
johien pilkityslampi ovat tätä päivää, ja kaikkien 
ulottuvilla ja käytettävissä. Molemmissa liikutaan 
talvisodan autenttisilla taistelupaikoilla. Harrastaa 
voi vaikkapa välirauhan päivää muistellen. 

Aurinkoisia 
keväthankia 
kaikille!

Armas      
Härkönen 



arvo kasvaa ja perinteisen postin määrä vähenee jo 
kustannussyistä.

Muusta tarjonnasta oli mainittu yhdistystoiminta, 
liikunta ja ammunta. Näittenkin osalta on 
sanottava, että toimintaa on, ongelma vain on että 
osallistujia ei ole niin paljon kuin kaivattaisiin. 
Tämä ei kuitenkaan ole pelkästään tämän 
reserviläistoiminnan ongelma. Vapaasta ajasta 
kamppailevat muutkin tahot. 

Vuoden 2010 ensimmäinen neljännes alkaa olla jo 
käsitelty. Takana ovat piirien ilma-asekilpailut ja 
6.2 pidetyt Reserviläisurheiluliiton talvikilpailut. 
Molemmat onnistuivat erinomaisesti ja kiitänkin 
kaikkia mukana olleita niin kilpailijoita kuin 
toimitsijoita. Molemmista on kertomukset tämän 
lehden sisäsivuilla.

Lisäksi kiitän myös Karjalan Pojat-lehden tukijoita 
siitä, että tukenne mahdollistaa lehden toimittamisen 
myös vuonna 2010.

310.3.2010

Jorma Huttunen
Pohjois-Karjalan 
reserviläispiirin

puheenjohtaja

vetävät joukkoa maailmalle. 

Ilahduttavaa on puolestaan tuo reserviläispuolen 
jäsenmäärän kasvu. Molemmat liitot ovat 
aloittaneet jäsenhankintakilpailun vuodelle 2010, 
johon kannattaa käydä tutustumassa liittojen 
kotisivuilla. Lisäksi Reserviläisliitto on aloittanut 
jäsenvastaava-hankkeen ja Pohjois-Karjalassa 
jäsenvastaavana toimii Aimo Issakainen Joensuusta.

Toinen projektin ydinajatus oli palvelujen 
tuottaminen jäsenistölle ja toimiiko tiedotus. 
Tästä kohdasta pitää sanoa, että yksi tärkeimmistä 
tiedotusvälineestä jäsenistön ja piirien välillä 
oli ja on edelleen tämä Karjalan Pojat-lehti. Sitä 
kautta tieto saadaan kanavoitua kaikille jäsenille ja 
joukolle yhteistyökumppaneita. 

”Jatkossa piirien ja yhdistysten nettisivustojen sekä 
sähköpostiverkkojen arvo kasvaa ja perinteisen 
postin määrä vähenee jo kustannussyistä.”  

Tärkeää on myös, että jäsenistöä opastetaan 
hakemaan tietoa esim. liittojen, piirien, yhdistysten 
ja yhteistyökumppaneiden esim. MPK:n ja 
Aluetoimiston sivuilta. Jatkossa on varmaa se, 
että tiedotus hoidetaan sähköisesti eli piirien ja 
yhdistysten nettisivustojen ja sähköpostiverkkojen 

projekti 2079
Vuoden 2008 ensimmäiseen Karjalan Poikien 
numeroon kirkasotsainen uusi toiminnanjohtaja 
oli kirjoittanut hienon otsikon(omasta mielestään) 
– PROJEKTI 2066. Nyt kun kaksi vuotta 
toiminnanjohtajan tehtävässä on kulunut, voitaneen 
hieman tutkailla,  kuinka asiat ovat edennet. 
Kokemuksia ja näkemyksiä tältä vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen saralta on kertynyt melkoisesti. 
Totuuden nimessä moneen ydinkysymykseen 
etsitään vielä vastauksia, mutta perusrutiinit 
alkavat olla jo hallussa. 

Projekti 2066:n perusajatushan oli tuo piirien 
yhteisen jäsenmäärän kohottaminen. 31.12.2007 
tilannehan oli reserviläispiiri 1205 jäsentä ja 
reserviupseeripiiri 861 jäsentä, josta tulee tuo 2066. 
Tämä osa projektista on edennyt suunnitellusti 
ja tulos oli 31.12.2009 seuraava, reserviläispiiri 
1253 ja reserviupseeripiiri 826 eli projekti on nyt 
PROJEKTI 2079. 

Hitaasti mutta varmasti niinhän se oli 
ajateltukin. Projektiin on tuonut takapakkia tuo 
reserviupseeriyhdistysten jäsenmäärän pieneminen 
kahdessa vuodessa 35 hengellä. Vuoden 2009 
vähennys oli 20 jäsentä. Syitäkin on pohdittu ja 
yhtenä on esimerkiksi että noista 20:stä 13 on ollut 
nuorisojäseniä. Johtopäätös on, että työ ja opiskelu 

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan  
reserviläispiirien 
toiminnanjohtaja

Puolustusvoimista, veteraanityötä unohtamatta.

 Nettisivut ovat tätä päivää. Toivonkin, että kuluvana 
vuonna mahdollisimman moni yhdistys laatii 
oman sivuston ja täten tehostaa tiedottamistaan. 
Linkittämällä sivuston piirin, liiton ja MPK:n 
sivuihin helpottuu toiminta merkittävästi. Muun 
muassa 
Polvijärven Reservinaliupseerien sivusto on 
puheenjohtajan tervehdystä vaille valmis!

Toinen asia, jonka lupasin vuoden alussa hoitaa, on 
sähköinen kuntokortti, josta tälläkin palstalla olen 
maininnut. Sen käyttö osoittautui helpoksi ja nyt 
olen kuukauden verran kirjannut hiihdot, luistelut, 
sählyt ja muun liikkumisen korttiin. Suosittelen
muillekin.
 
”Saavutamme helposti valtakunnallisen 
kasvutavoitteen lisäämällä yhdistystemme 
jäsenmäärää 2-5 jäsentä / yhdistys.”

Piirimme jäsenmäärä on 1307 henkilöä. Liitto 
kannustaa piirejä aktiiviseen jäsenhankintaan. 
Kasvutavoitteena on 2 % ja suoritusperusteisella 
piirituella pyritään lisäämään erityisesti miehistöön 

kuuluvien ja naisten osuutta jäsenistössä. 

Saavutamme helposti tuon valtakunnallisen kasvu-
tavoitteen lisäämällä yhdistystemme jäsenmäärää 
2-5 jäsentä / yhdistys. Nykyiset jäsenet muistakaa 
hoitaa jäsenmaksuvelvoite helmikuun aikana. 

Toimintakalenterissa on jälleen tapahtumia varsin 
paljon. Onnistuneet RESUL:n Talvikilpailut 
Kontiolahdella ovat takanapäin ja kiitokset 
jälkikäteen lausun Makkosen Timolle esikuntineen 
ja Eskelisen Arille. Umpihanki-jotos kutsuu 
seuraavana hiihtäjät Sotinpuron maisemiin. Olkaa 
aktiivisia ja osallistukaa tapahtumiin!

Nöyrä kiitos jälleen lehtemme ilmoittajille, juttujen 
kirjoittajille ja päätoimittaja Armas Härköselle.
                                      

keVÄÄSeeN…
Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin 55.toimintavuosi 
on käynnistynyt. Alkuvuodesta olemme päässeet 
nauttimaan perinteisestä talvisäästä. Lunta on 
vanhaan malliin ja lämpötila on jo parin kuukauden 
ajan pysytellyt pakkaslukemissa. Välillä on koettu
jopa Talvisodan lämpötiloja, kun lukemat ovat 
tippuneet tuonne – 30 asteen alapuolelle.

Talvisodan tapahtumien päivittäinen seuraaminen 
netissä on ollut helppoa. Tämän Karjalan Pojat -
lehden ilmestymispäivänä, maaliskuussa 70 
vuotta sitten, elettiin sodan ratkaisuhetkiä. 
Rauhanneuvottelut oli aloitettu ja taistelut Viipurin 
ympäristössä 
olivat rajuimmillaan. 105 päivää kestänyt sota 
päättyi katkeraan rauhaan maaliskuun 13. päivä. 
Sota vaati noin 27 000 kaatunutta, lähes 1 500 
kadonnutta ja yli 43 000 haavoittunutta suomalaista.

Liiton tämän vuoden toiminnassa korostetaan 
maanpuolustustahtoa ja sen ylläpitämistä. Jokaisella 
maakuntamme reserviläisyhdistyksellä on tässä 
työssä tärkeä rooli. Kunniavartiot, seppeleenlaskut, 
paraatit ja marssit ovat näkyvä osa tätä toimintaa. 
Tärkeää on myös tiedottaminen paitsi omasta 
toiminnasta, niin myös maanpuolustusasioista ja 

VApAAeHtoiNeN MAANpUoLUStUStYÖ YHteiStYÖHAASteiDeN eDeSSÄ
reserviläistoiminnan toimintamahdollisuuksien 
säilyttämiseksi.

Reservijärjestöjen tulee vastaisuudessa profiloitua 
vielä nykyistäkin selvemmin maanpuolustustyötä 
tekeviksi järjestöiksi erottuen erilaisista urheilu- 
ja harrastusseuroista. Vaikkakin esimerkiksi lii-
kunta on tärkeä osa toimintaamme, niin me urhei-
luseuroista poiketen edustamme aatteellista järjes-
töä ja sen tulee myös näkyä toiminnassamme.

Reserviläisjärjestöjen yhteistyön tiivistäminen koko 
Pohjois-Karjalan alueella on lähivuosien suuri 
haaste. RUL kattojärjestönä ajaa asiaa mei-
dän kaikkien edestä, mutta aktiiviset paikallis-
yhdistykset ja killat ovat suurin voimavara ja 
näin avainasemassa. Uusien jäsenien rekrytointi 
yhdistyksiin ja jo olemassa olevien jäsenhuoltoa ei 
pidä unohtaa, sillä tätä kautta meillä on mahdolli-
suus saada yhdistyksiimme toiminnallinen piristys-
ruiske. 

Reserviupseeriliiton vuoden 2010 alussa aloittama 
jäsenhankintakilpailu on yksi uusi mahdollisuus 
saada reserviupseereiden riveihin uusia ja aktiivisia 
toimijoita maanpuolustustoimintaan. Suora kontak-
ti tehoaa aina, mutta tiedon jakaminen sähköpostin 
sekä internetin kautta ovat tämän päivän tiedotta-
mistapoja. Käytännöllinen tapa lähestyä myös 
mahdollisia uusia jäseniä, mutta myös tiedottaa 
riittävän usein jo olemassa olevaa jäsenistöämme. 
Jäsenmäärämme lisäämisen kautta painoarvomme 
toimijana varmasti lisääntyy. 

Jäsenhuollollisesti jäsenhankintakilpailu on palkit-
seva, sillä aktiiviset jäsenhankkijat palkitaan. 

Kolme uutta jäsentä hankkinut jäsenhankkija 
palkitaan RUL:n 80. juhlavuoden puukolla. Itse 
puukko on numerointia ja helaa lukuun ottamatta 
täsmälleen sama kuin meitä reserviupseereja yhdis-
tävä kurssipuukko, mutta puukon tuppi on juhlavan 
sininen. Puukot numeroidaan ja jaetaan sitä mukaa, 
kun liiton toimisto saa tiedon kolmen uuden jäse-
nen hankkimisesta ja heidän jäsenmaksunsa suori-
tuksesta. Ja jos aktiivisuutta riittää niin kymme-
nestä uudesta jäsenestä jäsenhankkija palkitaan 
puolustusvoimien M/05 varsikengillä. Tällaisilla 
palkintokengillä olisikin kunniakasta pakkimarssi 
marssia.

Jäsenhankintakilpailun rinnalla liiton tasolla vuo-
den suurin yksittäinen tapahtuman on Seinäjoella 
20.11.2010 vietettävä liittokokous. Laittakaa päivä-
määrä muistiin ja lähtekäämme syksyllä joukolla 
kokouksen.

Kuluvana vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta 
kunniakkaan talvisodan päättymisestä. Maamme 
itsenäisyys oli tuolloin veitsen terällä, mutta 
suomalaiset miehet ja naiset saivat erittäin 
vaikeissa olosuhteissa peräänantamattomuudellaan 
turvattua ja lunastettua meille itsenäisen Suomen. 
Vaalikaamme veteraanien perintöä. Aktiivista 
reserviupseerivuotta 2010!

Harri Norismaa
Pohjois-Karjalan  

reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja 

Toimintavuosi 2010 on alkanut aktiivisesti piiris-
sämme. Kun viime kesänä järjestetyt SRA:n 
SM-kilpailut saatiin vuodenvaihteessa pakettiin, 
niin seuraavien valtakunnantason kilpailuiden 
suunnittelu oli jo täyttä päätä käynnissä. 
Helmikuun alussa reservin väkeä eri puolilta 
Suomea kokoontui ResUL:n talvikilpailuihin 
Kontiolahden ampumahiihtostadionille kamppai-
lemaan talvisissa olosuhteissa hiihtäen, ampuen ja 
suunnistaen.

Meillä Pohjois-Karjalassa on aina ollut hyvin 
vahva ja positiivinen maanpuolustushenki. Se 
ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan sen 
säilyttämiseksi alueellamme vaaditaan aktiivisia 
ja konkreettisia toimia. Yleinen asevelvollisuus, 
vapaaehtoinen maanpuolustuskenttä ja reservi-
läisyys tulevat muuttumaan tulevien vuosien 
aikana. Puolustusvoimat pienentää sijoitetun 
reservin määrää ja kertausharjoituskierto lop-
puu yhä nuorempana. Meidän ikärakenne reser-
vijärjestöissä on nykyisin sellainen, että suurella 
osalla jäsenistämme ei ole mahdollisuutta 
aselajikohtaiseen koulutukseen edes MPK:n
kautta. Tämä muutosprosessi pakottaa maanpuo-
lustusjärjestöt miettimään toimintaansa uudelleen 
sekä pohtimaan uusia yhteistyökuvioita.

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö, veteraanien 
henkisen perinnön säilyttäminen ja reserviläisyys 
perustuvat vakaisiin arvoihin siitä, että haluamme 
säilyttää meille itsellemme ja tuleville sukupolville 
tämän turvallisen Suomen, jossa olemme saaneet 
kasvaa ja elää. Päästäksemme tähän jaloon peri-
aatteeseen on meillä maanpuolustuskentässä 
oltava selvä yhteinen suuntaviiva ja näkemys 
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Muista 

myös

reserviläis-

piirien

mainiot 
nettisivut: 

www.pkreservi.fi

ILOMANTSIN RESERVI-
UPSEERIT RY

Jorma Maksimainen

JOENSUUN RESERVI-
UPSEERIT RY
Antti Eteläpää
Yrjö Makkonen

JUUAN RESERVI-
UPSEERIT RY
Ossi Hirvonen

KESÄLAHDEN RESERVI-
UPSEERIT RY
Osmo Anttonen

KITEEN RESERVI-
UPSEERIT RY
Raimo Liukku

KONTIOLAHDEN 
RESERVIUPSEERIT RY

Juha Rytkönen

LIEKSAN RESERVI-
UPSEERIT RY

Juhani Lehikoinen

LIPERIN RESERVI-
UPSEERIT RY
Mauri Nissinen

NURMEKSEN RESERVI-
UPSEERIT RY

Esko Seppä

OUTOKUMMUN 
RESERVIUPSEERIT RY

Markku Räsänen

POLVIJÄRVEN 
RESERVIUPSEERIT RY

Jari Mustonen

PYHÄSELÄN 
RESERVIUPSEERIT RY

Jouko Tarvainen

RÄÄKKYLÄN 
RESERVIUPSEERIT RY

Sami Harinen

TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN 
RESERVIUPSEERIT RY

Arto Juntunen

VALTIMON 
RESERVIUPSEERIT RY

Paavo Harakka

PIIRI-
HALLITUKSEN 

JÄSENET
2010

RESERVIUPSEERIPIIRIN JA YHDISTYSTEN 
PUHEENJOHTAJAT 2010

PIIRIN PUHEENJOHTAJA
Harri Norismaa
Jousikatu 13, 

80260 JOENSUU
Gsm 050 564 3902

sp. harri.norismaa@jns.fi

1. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA
Timo Tolvanen

Patteristontie 31, 
80400 YLÄMYLLY
Gsm 050 521 5363

sp. timotolv@gmail.com

2. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA
Juha Rytkönen

Vierevänniementie 15 a, 
81100 KONTIOLAHTI

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

ENON RESERVIUPSEERIT RY 
 

Toiminta loppunut

 
ILOMANTSIN RESERVIUPSEERIT RY 

 
Puheenjohtaja 

Jorma Maksimainen 
Pogostantie 26 r6 as3, 82900 ILOMANTSI  

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

 
JOENSUUN RESERVIUPSEERIT RY 

 
Puheenjohtaja 
Antti Eteläpää  

Tuohitie 9, 80230 JOENSUU 
Gsm. 050 525 5585  

sp. antti.etelapaa@jns.fi  
 
 

JUUAN RESERVIUPSEERIT RY 
 

Puheenjohtaja 
Ossi Hirvonen 

Laiduntie 4, 83900 JUUKA 
Gsm. 050 590 8500 

sp. ossi.hirvonen@nic.fi  
 
 

KESÄLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY 
 

Puheenjohtaja 
Osmo Anttonen 

Taimitarhantie 6 59800 KESÄLAHTI 
Gsm. 040 527 7392 

sp. osmi.an@hotmail.com 
 

KITEEN RESERVIUPSEERIT RY 
 

Puheenjohtaja 
Raimo Liukku 

Paavontie 12, 82500 KITEE 
Gsm. 0500 376 210  

sp. raimo.liukku@elisanet.fi  
 

KONTIOLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY 
 

Puheenjohtaja 
Juha Rytkönen  

Vierevänniementie 15 a, 81100 KONTIOLAHTI 
Gsm. 050 428 5102 

sp. juha.rytkonen@kontiolahti.fi 
 

LIEKSAN RESERVIUPSEERIT RY 
 

Puheenjohtaja 
Juhani Lehikoinen  

Niittyjamalintie 2, 81700 LIEKSA 
Gsm 0400 177 029  

sp. juhani.lehikoinen@raja-karjala.mhy.fi

LIPERIN RESERVIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja 
Timo Tolvanen 

Patteristontie 31, 80400 YLÄMYLLY 
Gsm. 050 521 5363 

sp. timotolv@gmail.com 
 

NURMEKSEN RESERVIUPSEERIT RY 
 

Puheenjohtaja 
Esko Seppä 

Rantatie 18, 75530 NURMES 
Gsm 0400 536 591 

sp. esko.seppa@pp1.inet.fi 
 

OUTOKUMMUN RESERVIUPSEERIT RY 
 

Puheenjohtaja 
Markku Räsänen 

Kuopiontie 225 C, 83500 OUTOKUMPU 
Gsm 0500 913 574 

sp. markku.rasanen@opaasi.fi  
 
 

POLVIJÄRVEN RESERVIUPSEERIT RY 
 

Puheenjohtaja 
Jari Mustonen 

Suutarintie 5, 83700 POLVIJÄRVI 
Gsm. 050 532 4907 

sp. jari.p.mustonen@gmail.com 
 

PYHÄSELÄN RESERVIUPSEERIT RY 
 

Puheenjohtaja 
Jouko Tarvainen  

Kaukolantie 10, 80330 REIJOLA 
Gsm. 0400 906 272 

sp. jani.tarvainen@pp.inet.fi  
 
 

RÄÄKKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY 
 

Puheenjohtaja 
Sami Harinen 

Iijalantie 1, 82300 RÄÄKKYLÄ 
Gsm. 040 571 0933 

sp. puuhari@hotmail.com  
 
 

TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN RESERVIUPSEERIT RY 
 

Puheenjohtaja 
Arto Juntunen 

Riihiahontie 123, 82350 TIKKALA 
Gsm. 0400 181 716 

sp. arto.juntunen@tohmajarvi.fi 
 

VALTIMON RESERVIUPSEERIT RY 
 

Puheenjohtaja  
Paavo Harakka 

Kankaalantie 10, 75700 VALTIMO 
Gsm. 050 536 8171 

sp. paavo.harakka@ok.fi  
 

31.12.2009
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PIIRI-
HALLITUKSEN 

JÄSENET
2010

RESERVILÄISPIIRIN JA YHDISTYSTEN 
PUHEENJOHTAJAT 2010

PIIRIN PUHEENJOHTAJA
Jorma Huttunen

Kinahmontie 35, 83825 KINAHMO
Gsm 0400 170 046

sp. jorma.huttunen@polvijarvi.fi

1. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA
Timo Mononen

Rummakontie 8 b, 80400 YLÄMYLLY
Gsm 040 719 4105

sp. timo.mononen@nic.fi

2. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA
Pekka Nupponen

Kuusenjuurentie 6 82200 HAMMASLAHTI
Gsm 050 320 7069

sp. pekka.nupponen@telemail.fi

ENON 
RESERVILÄISET RY

Seppo Puranen

ILOMANTSIN 
RESERVILÄISET RY

Viljo Lehikoinen

JOENSUUN 
RESERVILÄISET RY

Ilkka Savolahti

JUUAN 
RESERVILÄISET RY

Hannu Martikainen

KESÄLAHDEN 
RESERVINALIUPSEE-

RIT RY
Harri Ivanoff

KITEEN 
RESERVILÄISET RY

Mika Matikainen

KONTIOLAHDEN 
RESERVILÄISET RY

Pekka Ratilainen

LIEKSAN 
RESERVILÄISET RY

Marko Hakala

LIPERIN 
RESERVILÄISET RY

Mika Pöppönen

NURMEKSEN 
RESERVINALIUPSEE-

RIT RY
Jukka Juntunen

OUTOKUMMUN 
RESERVILÄISET RY

Erkki Räsänen

POLVIJÄRVEN 
RESERVINALIUPSEE-

RIT RY
Raimo Tillonen

PYHÄSELÄN 
RESERVILÄISET RY

Pertti Leinonen

RÄÄKKYLÄN 
RESERVILÄISET RY

Harri Rantametsä

TOHMAJÄRVEN-
VÄRTSILÄN 

RESERVILÄISET RY
Pentti Pöyhönen

VALTIMON 
RESERVILÄISET RY

Jorma Korhonen

VIEKIN 
RESERVILÄISET RY

Raimo Toivanen

ENON RESERVILÄISET RY 
 

Puheenjohtaja 
Seppo Puranen 

Koukkujoentie 11, 81280 UIMAHARJU 
Gsm:040 835 5790 

sp. seppo.puranen@luukku.com 
 

ILOMANTSIN RESERVILÄISET RY 
 

Puheenjohtaja 
Viljo Lehikoinen 

Möhköntie 22 A, 82900 ILOMANTSI 
Gsm. 050 573 7916 

sp. reijo.hiltunen@tilitalo.fi  
 

JOENSUUN RESERVILÄISET RY 
 

Puheenjohtaja 
Ilkka Savolahti 

Tuomaantie 6, 80160 JOENSUU 
Gsm 050 538 0085 

sp. ilkka.savolahti@luukku.com  
 

JUUAN RESERVILÄISET RY 
 

Puheenjohtaja 
Tenho Rautiainen 

Asettajantie 7, 75500 NURMES 
Gsm 041 702 7804 

sp. terhorautiainen@suomi24.fi 
 

KESÄLAHDEN RESERVILÄISET RY 
 

Puheenjohtaja 
Harri Ivanoff 

Myllytie 16, 59800 KESÄLAHTI 
Gsm. 0400 654 931 

sp. harri.ivanoff@kolumbus.fi  
 

KITEEN RESERVILÄISET RY 
 

Puheenjohtaja 
Mika Matikainen 

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

sp. mika.matikainen@pp1.inet.fi  
 

KONTIOLAHDEN RESERVILÄISET RY 
 

Puheenjohtaja 
Pekka Ratilainen 

Keskuskatu 50, 81100 KONTIOLAHTI 
Puh. 0500 882 948  

sp. pekka.o.ratilainen@luukku.com  
 

LIEKSAN RESERVILÄISET RY 
Puheenjohtaja 
Marko Hakala 

Ylämäkikatu 6, 81750 PANKAKOSKI 
Gsm 0400 219 793 

sp. marko.hakala@nettilinja.fi  
 

LIPERIN RESERVILÄISET RY 
 

Puheenjohtaja 
Mika Pöppönen 

Hiekkalantie 1 A, 83100 LIPERI 
Gsm. 050 372 6474 

sp. mika.popponen@pp.inet.fi 

 

 
NURMEKSEN RESERVINALIUPSEERIT RY 

 
Puheenjohtaja 
Terho Mustonen 

PL 16, 75500 NURMES 
Gsm: 0500 779 449 

sp. jukka.juntunen@kiinteistomaailma.fi

 
OUTOKUMMUN RESERVILÄISET RY 

 
Puheenjohtaja 
Erkki Räsänen 

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

sp. erkki.rasanen@telemail.fi  
 

POLVIJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 
 

Puheenjohtaja 
Jorma Huttunen 

Kinahmonniementie 35, 83825 KINAHMO 
Gsm 0400 170 046 

sp. jorma.huttunen@polvijarvi.fi

 
PYHÄSELÄN RESERVILÄISET RY 

 
Puheenjohtaja 
Pertti Leinonen 

Uutelantie 10, 80330 REIJOLA 
Gsm 040 528 6184 

sp. pertti.leinonen@jns.fi  
 

RÄÄKKYLÄN RESERVILÄISET RY 
 

Puheenjohtaja 
Harri Rantametsä 

Kotitie 15, 82300 RÄÄKKYLÄ 
Gsm 0400 273 766 

sp. harri.rantametsa@agrimarket.fi 

 
TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN RESERVILÄISET RY 

 
Puheenjohtaja 

Tapani Timoskainen 
Postilantie 1, 82600 TOHMAJÄRVI 

Gsm 0400 347 138 
sp. tapani.timoskainen@suomi24.fi

 
VALTIMON RESERVILÄISET RY 

 
Puheenjohtaja 

Toimi Säppi 
Pajukoskentie 760, 75700 VALTIMO 

Gsm 050 345 1998 
sp. tuomo.holtta@oyk.fi  

 
VIEKIN RESERVILÄISET RY 

 
Puheenjohtaja 
Ahti Kiiskinen 

Viekintie 4, 81860 VIEKIJÄRVI 
Gsm 0400 376 185 

sp. ahti.kiiskinen@pp1.inet.fi
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Kiteen Reserviupseerien ja Re-
serviläisten hallitukset pitivät 
tammikuun alussa järjestäyty-
miskokouksen, jossa valittiin 
Reserviläisten varapuheenjoh-
tajaksi Pertti Varis, nimettiin 
toimikunnat vuodelle 2010, 
tarkistettiin toimintasuunni-
telmaa, todettiin toteutuneet 
ja tulevat tapahtumat sekä 
suunniteltiin kevätkokouksen 
asioita.

Helmikuun alussa kokouk-
sessa käsiteltiin muun mu-
assa sotahistoriallista retkeä 
Vienan-Karjalaan 11 – 13.6. 
Kevätkokouksessa 22. päivänä 
helmikuuta esitelmävieraana 
oli Pohjois-Karjalan Prikaa-
tin komentaja, eversti  Jari 
Kytölä. Suunniteltiin myös 
veteraanikeräystä 13.3 ja juh-
laa veteraaneille 13.3 yhdessä 
Kiteenhovin ja seurakunnan 

kanssa, sekä maaliskuun 
hiihtojotosta. Päätettiin esittää 
kevätkokoukselle liittymisestä 
Keski-Karjalan ampumarata-
hankkeeseen. Perustamisko-
koukseen valtuutettiin Mikko 
Makkonen ja Markku Hy-
vönen. Saatettiin tiedoksi, että 
piirin hallitukset kokoontuvat 
Kiteellä 4.5.2010.

Reijo Kohonen

Tohmajärvi -Värtsilän reser-
viupseerit ja Tohmajärven 
-Värtsilän reserviläiset ovat 
reserviläisyhdistyksinä maa-
kuntamme vanhimpia. 
Väkimäärän vähentyessä on 
kuitenkin käynyt niin kuin 
monille muillekin yhdistyk-
sille. Tekijät ovat käyneet 
vähiin. Yhdistykset ovat 
vielä pystyneet olemaan 
aktiivisia ja monennäköistä 
toimintaa on järjestetty, mut-
ta aktiivitekijöiden joukko 
on käynyt harvaksi. 
Niinpä molemmissa yh-
distyksissä alettiin puuhata 
toimintojen yhdistämistä 
vuoden 2010 alusta. Ajatusta 
kehiteltiin yhteisissä pala-
vereissa ja vuoden alusta 
toiminnat ja talous yhdistet-
tiin. Molemmat yhdistykset 
säilyttävät itsenäisyytensä 
ja jatkavat itsenäisinä 
toimintaansa omissa lii-
toissaan, mutta talous ja 
tekeminen laitetaan yksiin. 
Molemmilla yhdistyksillä 
on edelleen oma puheenjoh-
taja mutta yhteinen hallitus 
/ johtokunta. Yhteistä ääntä 
käyttää vuorovuosin toisen 
yhdistyksen puheenjohta-
ja. Kokouksista laaditaan 
molemmille yhdistyksille 
yhtenevä pöytäkirja. 

Käytännön toimintaa pyö-
rittää nelimiehinen työ-
valiokunta. Valtakunnan 
tasolla Reserviupseeriliitolla 
ja Reserviläisliitolla ei ole 
hanketta vastaan poikkipuo-
leista sanaa – sama käytäntö 
lienee tulevaisuutta monilla 
pienillä paikkakunnilla 
jatkossa. 
Reserviupseereja yhdistyk-
sessä on reilut kolmekym-
mentä ja reserviläisiä 
noin yhdeksänkymmentä. 
Vuonna 2010 yhteistä ääntä 
käyttää reserviläisten pu-
heenjohtaja Tapani Timos-
kainen. Upseereita johtaa 
Arto Juntunen.
Perinteisiä yhdessä toteutet-
tuja toimintamuotoja ovat 
jo vuosia olleet joulutulet, 
osallistuminen Tohmajär-
ven pitäjäjuhlaan, yhteiset 
vuosikokoukset ja varojen 
hankinta sekä veteraanikerä-
ysten järjestäminen. Vuoden 
2010 toimintasuunnitelman 
keskeisiä kohtia ovat MPK:
n kurssitoimintaan osal-
listuminen sekä ampuma-
harrastuksen turvaaminen 
Keski-Karjalassa. Tässä 
yhdistykset tekevät yhteis-
työtä kiteeläisten kanssa.

 
Arto Juntunen

Toiminnot yhdistyivät 
Tohmajärven ja  
Värtsilän suunnalla

Pohjois-Karjalan reserviläispii-
rit valmistautuvat parhaillaan 
piirien yhteiseen kevätkokous-
tapahtumaan, joka pidetään 
Pohjois-Karjalan rajavartios-
ton tukikohdassa Onttolassa 
maaliskuun 24. päivänä kello 

18 alkaen. 
Tapahtuman ohjelmassa on 
muun muassa palkitsemiset, 
esitelmä ja piirien kevätkoko-
ukset. 
Tapahtumaa on valmisteltu al-
kuvuodesta jo kahdessa piirihal-

lituksien kokouksessa, joista en-
simmäinen pidettiin Enon Jou-
kiisenrannassa  tammikuun 12. 
päivänä ja toinen 23. päivänä 
helmikuuta Itä-Suomen liikun-
taopiston tiloissa Joensuussa. 
Piirihallitusten kokouksissa 

käsiteltiin muun muassa toi-
mintakertomuksia, tilejä sekä 
palkitsemisia ja päivitettiin 
tapahtumakalenteria.  
Ylhäällä reserviupseerien ja 
alhaalla oikealla reserviläispii-
rin piirihallitus.

Itä-Suomen Liikuntaopisto 
tarjoaa tasokasta liikunta- ja 
urheilualojen koulutusta. 
Ammattiin valmistavia 
opetussuuntia ovat muun 
muassa liikuntapaikkojen 
hoitajan ja valmentajan 
tutkinnot. Hierojakoulutusta 
opistolla on ollut vuodesta 
1980 lähtien. Opiston eloisa 
rehtori Vesa Martikkala 
esitteli reserviläisjärjestöille 
helmikuun kokouksessa 
opiston toimintaa ja antoi 
hyviä vinkkejä itsensä kun-
nossa pitämiseen. 

Kevätkokousta kohti

Kiteen kerhojen hallitukset kokoontuivat

Kiteen kokoukseen osallistuivat muun muassa Mikko Makkonen (vas.), Pertti Varis, Martti Väistö, 
Kyösti Hurskainen ja Seppo Kinnunen.

Puheenjohtaja vaihtui Kontiolahdessa
Kontiolahden reserviläiset 
ry:n uutena puheenjohtajana 
on häärinyt vuoden alusta 
lähtien Pekka Ratilainen.  
Tehtävien luovutustilaisuus 
järjestettiin Kontiolahden 
ampumakellarissa kakku-
kahvien kera 9. päivänä 
joulukuuta 2009. Paikalla 
oli tapahtumaa todistamassa 
Pohjois-Karjalan Reserviläis-
piiri ry:n toiminnanjohtaja 
Ari Eskelinen.

Teksti ja kuva: 
Ari Hevonkoski

 Pekka Ratilainen (vas.) vastaanottaa puheenjohtajan tehtävät 
vastaan Jorma Kinnuselta.
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Ilomantsin evankelisluterilai-
sen seurakuntatalon alasali on 
ääriään myöten täynnä vart-
tuneempaa väkeä: sotiemme 
veteraaneja ja heidän puoli-
soitaan, leskiä, sotaorpoja ja 
kaikkien heidän avustajiaan. 
Seurakunnan tarjoama joulu-
puuro, rusinakeitto ja torttu-
kahvit tekevät niin sanotusti 
hyvin kauppansa.
- Tämä on oikein hieno asia, 
oikeastaan joulu alkaa tästä 
tapahtumasta, pohtii Sakari 
Nyyssönen. 
- Mukava täällä on tuttuja ta-
vata, myhäilevät kivilahtelaiset 
Pirkko ja Kauko Pekkala. 
Tarjoiluista huolehtivat ripeät 
tontut, jotka ovat lähtöisin 
LC-Ilomantsin, LC-Ilomantsi 
Brihojen sekä reserviläisjär-
jestöjen riveistä. Mukana on 
myös S-Market Ilomantsi, 
jonka päällikkö Kari Nuutinen 
kiikuttaa osallistujille jaetta-
vaksi jouluisen pussukan. 
- Tapahtuma järjestetään nyt 
kolmannen kerran, kertoo 
Ilomantsin reserviläiset ry:n 
puheenjohtaja Viljo Lehikoi-
nen.  
Iknonvaaran koulun tonttu-
tytöt tuovat puuronsyöjille 
silmien ja korvien iloa joului-
silla leikeillään ja lauluillaan. 
Säestäjänä 
toimiva ”Pogostan Pavarotti” 
Marko Tuovinen heläyttää 
itsekin ilmoille jouluisen 
sävelmän.  
- Juhlan järjestäminen ei ole 
ollut turhaa, jos se tuo joulun 
varsinaisen ajatuksen muka-
naan.
Saamme yhdessä iloita joulun 

Kiteen joulutulet pidettiin 
perinteisessä paikassa entisen 
kesäteatterin montussa hyp-
pyrimäen tornin takana, jonne 
opastettiin yleisöä jätkän-
kynttilöin ja roihuin. Paikalle 
viritettiin lisäksi oikea rakoval-
kea ja muutama makkaranpais-
tonuotio.
Maasto oli lähes lumeton, vain 
pieni härmä valkaisi maata, 
muutama aste pakkasta, mutta 
runsas valaistus kynttilöineen 
ja nuotioineen ilahdutti ennä-
tysmäärää yleisöä. 165 henkeä 
laskettiin  tulleen paikalle, 
suuri osa kävijöistä tulee joka 
vuosi aina uudelleen tähän 
tapahtumaan. Jotkut ovat ker-
toneet, että heille joulun aika 
alkaa joulutulilta.

Tilaisuuden alussa Kiteen Re-
serviläisten varapuheenjohtaja 
Pertti Varis toivotti yleisön 
tervetulleeksi. Kirkkoherra Sa-
kari Takala laulatti joululau-
luja harmonikkataiteilija Timo 
Hacklinin säestäessä.
Sakari Takala piti kauniin, 
jouluisen puheen ilman pape-
reita, kuten aina. Yleisö nautti 
kuumasta glögistä ja mak-
karanpaistosta sekä vapaasta 
seurustelusta.
Joulutulet ovat todella hieno 
tapahtuma ja runsas osanot-
to palkitsee hyvällä mielellä 
ahkeran talkooporukan – ensi 
jouluna taas!

Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen

 

Vuoden 2009 kutsunnat on saatu 
päätökseen Pohjois-Karjalassa. 
Kutsuntaruletin pyörittäminen on 
yksi keskeisiä Pohjois-Karjalan 
Aluetoimiston tehtäviä rauhan 
aikana. Kutsuntoihin osallistui 
maakunnassa n. 1150 vuonna 
1991 syntynyttä nuorta miestä. 
Vapaaehtoisille naisille kutsunnat 
järjestetään erikseen kevättalvel-
la. Kutsunnoissa suurin osa mää-
rättiin palvelukseen Pohjois-Kar-
jalan Prikaatiin, Pohjois-Karjalan 
Rajavartiostoon sekä Kainuun 
Prikaatiin.
Jokainen kutsunnanalainen on 
jo ennakkoon käynyt lääkärin-
tarkastuksessa, jonka perusteella 
kutsuntalautakunta määräsi pal-
velukseen, myönsi lykkäystä 
palveluksen aloittamisesta tai 
vapautti kokonaan rauhanajan 
asepalveluksesta. Reservin pie-
nentäminen näkyy myös palve-
luksen suorittajien määrässä, 
mikä on nykyisin noin 80 pro-
senttia ikäluokasta Pohjois-Kar-

jalassa. Vapauttamisen syitä ovat 
erilaiset psyykkiset tai fyysiset 
syyt (esim. ylipaino).
Puolustusvoimat on ottanut 
käyttöön pehmeän laskun va-
rusmiespalveluksen aloitukseen. 
Alokkaat jaetaan ryhmiin oman 
kuntonsa mukaan ja kovakun-
toisilla alkavat oman tason 
harjoitteet saman tien ja heikom-
pikuntoiset totuttelevat vähitellen 
lisääntyvään liikuntaan. Paljon 
puhutaan nykynuorten huonosta 
fyysisestä kunnosta, mutta asia ei 
ole aivan niin yksiselitteinen. Iso 
joukko nuoria on edelleen hy-
väkuntoisia ja pitää kunnostaan 
huolta, mutta toisessa ääripäässä 
ovat ne nuoret, jotka istuvat liian 
monta tuntia vuorokaudessa 
tietokoneen tai television ääressä. 
Hyvä- ja huonokuntoisten ero on 
kasvanut viime vuosina hälyttä-
västi. Totuttelua saattaa vaatia 
myös vaikkapa hiihtotaito tai 
tulenteko metsässä – aikaisempi-
en varusmiesikäluokkien perus-

valmiuksia nekin, mutta nyky-
nuorilla on taas vastaavasti eri-
laisia siviilielämän taitoa antaa 
Puolustusvoimien käyttöön. Va-
rusmiespalveluksessa on tehtäviä 
normaalin aselajikoulutuksen 
lisäksi varuskuntapainotteinen 
palvelus (lähetit, uimahallin-
valvojat, kirjurit, ym), joissa ei 
välttämättä tarvita palveluskel-
poisuusluokkaa A.
Fyysisen kunnon heikkoutta 
suurempi huolenaihe on nuor-
ten henkinen suorituskyky. 
Yhä kasvava joukko nuoria on 
todellisessa syrjäytymisvaarassa 
jo peruskouluaikana ja heti 
sen jälkeen, kun sopivaa ja mie-
luisaa jatkokoulutuspaikkaa ei 
löydykään. Syrjäytymisriski vain 
lisääntyy, kun armeijaikäisten 
nuorten kokoontumispaikoissa 
armeijaa käymätön nuori mies 
jää inttikeskusteluista ja -jutuista 
syrjään.

 Teksti ja kuva: 
Arto Juntunen

Vuoden 2009 kutsunnat päätökseen 
Pohjois-Karjalassa

Kiteen joulutulilla
yleisöennätys

Kiteen joulutulilla oli tunnelmaa vaikka lumi puuttuikin. Kirk-
koherra Sakari Takala puhui ja laulatti joululauluja. 
 

Yhteinen puurojuhla tuo joulumielen

lapsesta, Vapahtajastamme Jee-
suksesta Kristuksesta, puhuu 
sotilaspastori Juha Eklund. 
Hän toteaa, että joululaulujen 
laulamisella ilmaisemme halua 
löytää joulurauhaa, olkoonpa 
ulkopuolella mikä tahansa. 
- Sodan aikana näiden joulu-
laulujen merkitys korostui. 
Vaikka papit kiersivätkin 
ahkerasti linjoilla jouluaattona, 
raikuivat joululaulut korsuissa 
myös korpisotureiden voimin.  

Terveiset ritarilta

Sotilaspastori toi juhlaväelle 
terveiset Onni Määttäseltä 
Joensuun Kuntohovista. 
- Jos Luoja suo, Mannerheim-
ristin ritarimme täyttää kahden 
kuukauden kuluttua 102 vuot-
ta, laskeksi Eklund.
Hän totesi, että tasan 70 vuotta 
puurojuhlaa aiemmin oli talvi-
sodan 12. päivä meneillään. 
- Syvyyssuunnassa noin 50 
kilometriä Ilomantsista oli jo 
jäänyt vihollisen jalkoihin. 
Näinä päivinä puolustajat sai-
vat jättää Möhkön asemansa. 
Joulua edeltävinä päivinä 
suoritettiin Ilomantsin kirkon-
kylällä vainajien tunnistamista.  
- Tapaninpäivänä suoritettiin 
seitsemän ilomantsilaisen kaa-
tuneen hautaus evankelislute-
rilaisten ja ortodoksisen kirkon 
välimaastoon perustetulla 
sankarihautausmaalla. 
Hän kertoi myös tarinan 
Suojärveltä, jossa pappi oli 
ihmetellyt
noin 11–12 vuotiaan pojan 
nousemista kirkontorniin ilma-
valvontaa suorittamaan. Toiset 
perheestä kun olivat lähteneet 
jo evakkoon. 
- Minua tarvitaan täällä, oli 
poika vastannut. 
-  Juuri erämaa kasvattaa 
tällaisia nuorukaisia. Suurin 
osa myös nykyisistä pojista ja 
tytöistä ovat sitä mieltä, että 
tätä maata kannattaa puolus-
taa, sotilaspastori vahvisti.

ARMAS HÄRKÖNEN
  

Ilomantsin Puurojuhlaan 
kokoontui lähes 150 vete-
raania, sotaorpoa ja heidän 
läheistään. 

Ilomantsin reserviläiset ry:n puheenjohtaja Viljo Lehikoinen 
(keskellä) toimi yhtenä puurojuhlan tarjoilijana. 

Tohmajärven kutsunnat to-
teutettiin lokakuun alussa. 
Kutsuntalautakunnan syynissä 
Tohmajärven lukion abiturientti 
Tuomas Hassinen. Kutsuntalau-
takunnassa vas. Tohmajärven 
kunnan edustajana kunnan-
hallituksen puheenjohtaja 
Leena Väistö, Pohjois-Karjalan 
Aluetoimistosta majuri Antti 
Tiilikainen ja yliluutnantti 
Mikko Saastamoinen. Hassiselle 
mieluinen palveluspaikka olisi 
Pohjois-Karjalan Rajavartiosto. 
Kuntokaan ei tuota ongelmia 
– Cooperin testissä tavoitteena 
on 3000 metriä.
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Varsovan liiton hajoaminen 
ja Itä-Euroopan vapautumi-
nen muutti alueen valtioiden 
suhtautumista omaan puolus-
tukseen, armeijaan ja reserviin. 
Nopeassa tahdissa itsenäisty-
misensä jälkeen Puola (1999) 
ja Baltian maat (2004) liittyivät 
NATO:n jäseniksi. 

Suomella oli merkittävä rooli 
uuden itsenäisen Viron puo-
lustusvoimien kehittämisessä. 
Virolaisia sotilaita tuli Suo-
meen saamaan koulutusta ja 
kalustoa lahjoitettiin merkit-
tävässä määrin. Tämä ei ole 
jäänyt huomaamatta virolaisilta 
reserviläisiltä. Suomalaisena 
saa virolaisilta reserviläisiltä 
luksuskohtelun erilaisissa 
tapaamisissa ja kokouksissa. 
Enää ei muistella Suomen val-
tiojohdon toimia 1991 itsenäis-
tymistapahtumissa.

Reserviupseeriliitto osallistuu 
Baltic Sea Cooperation –ko-
kouksiin vuosittain. Kyseessä 
on entinen Baltic Talks –ta-
pahtuma. Joka syksy Itämeren 

ympärysvaltojen reserviup-
seerit osallistuvat vuosittain 
vaihtuvan ympärysvaltion jär-
jestämään kokoukseen. Aiheet 
ja alustukset liittyvät Itämeren 
alueen puolustus- ja turvalli-
suuspoliittisiin kysymyksiin ja 
luennoitsijat ovat aina järjes-
täjämaan pääesikuntatasoa. 
Kokouksiin osallistuvat kaikki 
Itämeren ympärysvaltojen re-
serviupseerit lukuun ottamatta 
Venäjää. Vuoden 2008 tapah-
tuma oli Latviassa ja syksyllä 
2009 vetovastuu oli Puolalla ja 
sen laivastolla.

Viime syksyisen kokouksen 
aiheita olivat mm. Puolan 
edustajien esitelmä armeijan 
sopeuttamisesta isosta reser-
vistä ammattiarmeijaan sekä 
saksalaisten esitys kylmän 
sodan jälkeisestä puolustuspo-
litiikan uudelleenjärjestelystä. 
Saksa pudottaa reserviläisten 
määrää nopeassa tempossa n. 
400 000 reserviläisestä n. 50 
000 reserviläiseen. Reserviläi-
sistä Saksa ottaa vain ”parhaat 
päältä”. Ruotsin kokousesitel-

mä käsitteli pääosin sotilas-
menojen rajua leikkaamista. 
Ruotsi on pitänyt jo vuosia 
puolustusmäärärahat samalla 
tasolla keskittyen pääasiassa 
kansainvälisiin rauhanturvateh-
täviin. Suora lainaus Ruotsin 
edustajan esityksestä: ”Ruot-
silla on 10-kertainen määrä 
everstiluutnantteja Suomeen 
verrattuna – We have chieftains 
but not indians”. Kertaushar-
joituksia Ruotsissa ei ole jär-
jestetty moneen vuoteen – tänä 
vuonna pidetään ensimmäiset 
kertaukset moniin vuosiin re-
serviupseereille. Ruotsalaisten 
terveiset Suomelle olivat sel-
vät: pitäkäähän reserviarmeijaa 
yllä – ihan vaan varmuuden 
vuoksi.

Kahtena viime vuonna BSC:ssä 
Suomea ovat edustaneet RUL:
n liittovaltuuston puheenjohtaja 
majuri Matti Ankelo ja RUL:
n kansainvälisen toimikunnan 
jäsen kapteeni Arto Juntunen.

Teksti ja kuva: 
Arto Juntunen

Pohjois-Karjalan rajavartiosto 
keskittää toimintojaan Värt-
silään, Ilomantsin kuntakes-
kukseen ja Lieksan Timitraan 
1.1.2010 alkaen sisäasiainminis-
teri Anne Holmlundin 27.1.2009 
tekemän päätöksen mukaisesti. 
Tohmajärven rajavartioalueelle 
jäävät toimipisteinä johtopaik-
ka, Värtsilän rajavartioasema 
ja Niiralan rajatarkastusasema. 
Närsäkkälän rajavartioasema-
rakennus jää rajavartioston 
käyttöön. Ilomantsin rajavar-
tioalueen toiminnot keskittyvät 
johtopaikalle ja Ilomantsin 
rajavartioasemalle. Lieksan 
rajavartioalueella toimipisteinä 
ovat johtopaikka ja Lieksan 
rajavartioasema.
Pohjois-Karjalan rajavartioston 
organisaatio muuttuu 1.1.2010 
lukien seuraavasti:
– Tohmajärven rajavartioalueella 
sijaitsevien Välivaaran ja När-
säkkälän rajavartioasemien
toiminnot yhdistetään Värtsilän 
rajavartioasemaan.
– Ilomantsin rajavartioalueella 
sijaitsevien Talikkajärven, Möh-
kön ja Hattuvaaran rajavartio-
asemien toiminnot yhdistetään 
Ilomantsin kuntakeskukseen 
rajavartioalueen johtopaikalle 
perustettavaan Ilomantsin raja-
vartioasemaan.
– Lieksan rajavartioalueella 
sijaitsevan Inarin rajavartioase-
man toiminnot yhdistetään
Lieksan rajavartioasemaan.

Irtisanomisilta 
vältytään

Organisaatiomuutokset eivät ai-
heuta henkilöstön irtisanomisia. 
Muutokset koskevat noin sataa 
rajavartioasemilla työskentele-
vää henkilöä.
Tohmajärven, Ilomantsin ja 
Lieksan rajavartioalueiden joh-
topaikkojen asiakaspalveluajat
säilyvät entisellään. Vuoden 
2010 alusta lähtien asiakaspalve-
lua ei ole alueilla muualla saata-
vissa. Rajavartioston tilannekes-
kus palvelee 24/7 -periaatteella 
koko rajavartioston toimialuetta, 

puh. 071 872 3000. Rajavyö-
hykeluvan voi hakea internetin 
kautta myös sähköisesti suomi.
fi -verkkopalvelussa, jonka 
käyttö vaatii tunnistautumisen 
varmennekortilla tai verkko-
pankkitunnuksilla.
Tämä organisaatiomuutos on osa 
Rajavartiolaitoksen strategiaa 
2019, jonka tarkoituksena on 
vähentää hallinto- ja tukiteh-
täviin sitoutuvaa työpanosta ja 
näin lisätä läsnäoloa raja-alueella 
sekä operatiivista suorituskykyä. 
Muutos lisää rajavartioston 
partioiden näkyvyyttä aiempaa 
syvemmällä raja-alueella.
Henkilöstömäärältään suurem-
mat rajaturvallisuusyksiköt 
kykenevät järjestämään perus-
valvonnan nykyistä tehokkaam-
min ja joustavammin. Lisäksi 
organisaatiomuutos tukee uutta 
rajojen valvontamallia, tehostaa 
kykyä reagoida eri tilanteisiin, 
parantaa viranomaisyhteistyötä 
sekä vähentää kiinteistöjen 
rakennusinvestointipaineita ja 
vuotuisia ylläpitomenoja.

Toimenpiteiden taustalla
strategia 2019 

Hallituksen valtionhallinnon 
tuottavuusohjelman ja kehyspää-
tösten sekä Rajavartiolaitoksen
strategian 2019 perusteella Ra-
javartiolaitos kehittää toiminto-
jaan muun muassa lisäämällä ja 
hyödyntämällä uutta tekniikkaa 
rajojen valvonnan ja rajatarkas-
tusten tukena, sekä käyttämällä 
entistä liikkuvampia toiminta-
menetelmiä.
Rajavartiolaitos kohdentaa työ-
panostaan muun muassa pää-
kaupunkiseudun ja Kaakkois-
Suomen rajatarkastustehtäviin. 
Rajavalvonnan resurssit yllä-
pidetään nykytasolla Värtsilän 
eteläpuolisella maastorajalla, 
joka on valtakunnallista pai-
nopistealuetta. Lähivuosina 
henkilövähennykset kohdis-
tuvat ensisijaisesti Lieksan ja 
Ilomantsin rajavartioalueille 
sekä hallinnon ja tukipalvelujen 
henkilöstöön.

Rajavartiosto keskittää toimintojaan
Pohjois-Karjalan rajavartioston

toimipisteet 1.1.2010

Närsäkkälä
(Kiinteistö jää rajavartioasema-
rakennukseksi)

TOHMAJÄRVEN
RAJAVARTIOALUE

Avoinna ma-pe klo 8 - 16

LIEKSAN
RAJAVARTIOALUE

Avoinna ma-pe klo 8 - 15

ILOMANTSIN
RAJAVARTIOALUE

Avoinna ma-pe klo 9 - 15

Niiralan rajatarkastusasema

ESIKUNTA

Tilannekeskus 24/7

Rajajääkärikomppania

Lieksan rajavartioasema

Ilomantsin rajavartioasema

Värtsilän rajavartioasema

On arvioitu, että edellä mainit-
tujen toimintojen seurauksena 
Pohjois-Karjalan rajavartioston 
vahvuus laskee 288 henkilötyö-
vuoteen vuoden 2014 loppuun
mennessä. Rajavartioston henki-
lövahvuus on tällä hetkellä 337 
henkilöä.

Rajavyöhyke kaventuu

Rajavyöhykettä koskeva valtio-
neuvoston asetus hyväksyttiin 

22.12.2009 ja se tulee voimaan 
1.1.2010. Pohjois-Karjalan raja-
vartioston osalta rajavyöhyke
kaventuu noin 36 kilometrin mat-
kalla. Näillä alueilla rajavyöhyke 
kulkee pääosin metsäautoteiden 
varsilla rajaten tiet rajavyöhyk-
keen ulkopuolelle.
Tällä järjestelyllä helpotetaan 
liikkumista rajavyöhykkeen lä-
heisyydessä. Toinen lähtökohta 
rajavyöhykkeen kavennukselle 
on helpottaa tutustumista Eu-

roopan unionin mantereen itäi-
simpään pisteeseen rajaamalla 
itäpisteen katselupaikka rajavyö-
hykkeen ulkopuolelle. Samalla 
ulkopuolelle rajattiin itäpisteen 
lähellä oleva Luppotupa ja sinne 
johtava retkeilyreitti.
Muutokset vähentävät rajavyö-
hykelupahallintoon sitoutunutta 
aikaa. Rajavyöhykemerkinnät
maastoon tehdään vuoden 2010 
alkuun mennessä.

Puolalaiset merikadetit vartiossa Merivoimien esikunnan 
portilla.

Suomen reserviupseerit Itämeren 
alueen yhteistyössä
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Vuodenvaihteessa 1940 oli 
Osasto A saanut käskyn tehos-
taa sissitoimintaansa. Erillinen 
pataljoona 112 ja Polkupyö-
räpataljoona 7 alkoivat pitää 
päätukikohtanaan Haapovaa-
raa, josta käsin ne vuorotellen 
toimivat neuvostojoukko-
jen selustassa Oinassalmi 
- Kuolismaa tiellä. Erillinen 
Pataljoona 11 kolmannesta 
komppaniasta muodostettiin 
puolestaan sissikomppania. 
Komppanian ensimmäi-
nen vakavampi partioyritys 
suoritettiin kahden joukkueen 
voimin tammikuun 5. päivänä 
Karpanjärven Kääntämänsal-
men kautta Hako-ojalle.
Mainittakoon, että partio-
toiminta ei alkuun tuottanut 
aivan toivottua tulosta, koska 
paksu ja upottava lumikerros 
hidasti liikkumista. Vihollinen 
veti myös verraten nopeasti 
huomattavia joukkoja sisse-
jä vastaan ja rakensi varsin 
tehokkaita hälytys- ja estelait-
teita teitten varsille.
Kello 21 kuitenkin ilmoitettiin, 
että vänrikki Räihän johtama 
partio oli käynyt Hako-ojassa, 
ja ampunut pihalle seitsemän 
miestä ja tupiin vielä lisää. 

Myös saunasta ulos syöksyviä 
vihollisia oli tulitettu. 
- Konekivääristä otettiin lukko 
mukaan. Paluumatkalla käytiin 
Möhkön - Viinivaaran tien 
varressa. Tietä ei oltu liiken-
nöity moottoriajoneuvoilla, 
luki raportissa. 
Tammikuun 6. päivänä vihol-
linen teki Oinassalmella lento-
hyökkäyksen tien suunnassa. 
Koneet pudottelivat pommeja 
ja ampuivat konekivääreillä. 
Puolustajista kaatui yksi ja 
kaksi haavoittui. Tapaus liit-
tynee puolen päivän aikoihin 
idästä Möhkön - Kuuksen-
vaaran yli lentäneisiin 11 
viholliskoneeseen. Havaituista 
koneista ainakin kolme oli 
hävittäjiä ja loput todennäköi-
sesti tiedustelukoneita.

Sormusmetallia 
taivaalta

Hyökkäyksessä putosi Ilma-
voimien Esikunnan Neuvosto-
liiton konetappioita käsittele-
vän luettelon mukaan tyypil-
tään tuntematon viholliskone 
linjojen väliin. Pudottajaksi 
merkittiin “it + joukot”. Varsi-

naisia ilmatorjuntayksiköitä ei 
alueella ollut, joten ilmeisesti 
asia liittyy Kenttätäydennysp-
rikaatin 5. pataljoonan kaistal-
la tehtyyn rynnäköintiin. 
Ilmavoimien esikunnan kir-
jauksen mukaan kone putosi 
linjojen väliin ja paloi. Noilla 
main “linjojen väli” tarkoitta-
nee järven jäätä. Harrastajasu-
keltajat ovat tehneet sukelluk-
sia alueella. 
Kaikkein todennäköisintä 
on, että sormustehtailijoiden 
tuotannolta säilyneille lento-
koneenosille on käynyt samoin 
kuin Oinassalmella tuhotuille 
panssarivaunuillekin -  hyök-
kääjät ovat vieneet ne rauhan-
teon jälkeen mennessään.  Ja 
vielä esimerkki sissiemme 
salakielisanoman ”käännök-
sestä” tammikuun 6. päivältä: 
”PPP 7 edennyt Möhköön 
etelästä kolmin joukkuein ja 
joutunut taisteluun vihollisen 
kanssa, jolla varmistusosas-
toja. Kymmenen hyökkäys-
vaunua käynnissä Möhkössä. 
Rajavaarassa tuhottiin yli 
kymmenen vihollista. Tulitet-
tiin vielä tykistöä Rajavaaran 
eteläpuolella. Yksi kaatunut. 
Paleltumisia 40. Viljanen.”

Hävittäjiä maalla ja ilmassa
Tammikuun 12. päivänä 1940 
suoritettiin Ilomantsin rinta-
milla muutamia joukkojen 
järjestelyjä. Karpanjärven-
Oinassalmen-Petkeljärven 
puolustuksesta vastannut 
V/KT-Pr siirrettiin etulinjasta 
Ilomantsin kirkonkylälle ja 
tilalle tulivat XII/KT-Pr ja 
Osasto Julkunen. XIII/KT-Pr:
lle alistettu XII/KT-Pr. ensim-
mäinen komppania irrotettiin 
Kallioniemen lohkolta ja 
siirrettiin Oinassalmelle. 
Sotatieteen laitoksen vuonna 
1978 kustantama ”Talvisodan 
historia 3” kertoo, että sama-
na päivänä noin pataljoonan 
vahvuinen neuvostoliittolai-
nen osasto hyökkäsi tykistön 
tukemana Sotkasenvaarassa 
olevaa suomalaisten sissi-
tukikohtaa vastaan, mutta 
hyökkäys torjuttiin. 
- Sotkasenvaaran ja Rajavaa-
ran välillä yritti vihollinen 
keskiyöllä hyökätä etelään, 
mutta lyötiin takaisin Raja-
vaaraan tykistön tukemana. 
Kentälle jäi ainakin 19 
vihollista. Omia kaatuneita 
yksi, haavoittuneita kahdek-
san, vaikeasti kolme, ilmoitti 
everstiluutnantti Viljanen. 

Seuraavasta päivästä alkaen 
neuvostotykistö aika-ajoin 
tulitti Sotkasenvaaraa häiriten 
suomalaisten toimintaa. 

  ”Kentälle jäi ainakin 
19 vihollista.” 
Tammikuun 14. päivänä 
Osasto A:n jalkaväkijoukois-
ta muodostettiin Jalkaväki-
rykmentti 41. Esimerkiksi 
Kallioniemessä taistelleen 
XIII/KT-Pr tunnus oli tämän 
jälkeen III/JR 41. Tosin osas-
ton omassa ”kirjanpidossa” 
muutos näkyy vasta tammi-
kuun 21. päivän kohdalla. 
Vihollisen toiminta Lu-
tikkavaaran ympäristössä 
vilkastui. Tiellä oli nähty yli 
kymmenen kuorma-auton 
kolonna sekä jalkaväkeä 
hiihtämässä. Tykkejä alueel-
la laskettiin olevan 3 – 4 ja 
hyökkäysvaunuja havaittiin 
kolme kappaletta. 

ARMAS HÄRKÖNEN

Lähde: Sotatieteen laitos 
1978: Talvisodan historia 3, 
sekä Ilomantsin sotahistorian 
työryhmän Internetsivut, Viljo 
Vestmanin kooste.

Joukkojen järjestelyä

Hevoskolonnan tuho
TALVISODAN MUISTOJA

Tammikuun 3. päivänä 1940 
alkoi Ilomantsin Käenkosken 
vartiolta luutnantti Walter 
Svahnin johtama partioretki, 
joka suuntautui ensin Silven-
vaaran kautta Haravasuon 
laidassa sijaitsevalle Kaukas-
yhtiön metsäkämpälle. Sieltä 
matka jatkui seuraavana 
aamuna Pitkäkosken kämpän 
kautta Pyöreä- ja Kaitakelsi-
män välillä olevan Vajeuksen 
salmeen, ja siitä Kaitalam-
men pohjoispuolitse Korke-
ankankaan kautta Raiskioon 
lähelle Hattuvaaran tietä. 
Kuusimiehinen partio kuuli 
jo tietä lähestyessään ainakin 
kahden raskaan kuorma-au-
ton ajavan Korentovaaraa 
kohti, ja asemiin asettaudut-
taessa nähtiin kolmen auton 
ajavan kirkonkylälle päin. 
- Oltuamme asemissa kor-
keintaan viisi minuuttia, il-
moitti partiomies Huovinen, 
joka oli asemasuojakseen 
valinnut aivan raviojan vie-
ressä olevan puun latvuksen, 
että Korentovaarasta päin 
oli tulossa hevosia, kirjoittaa 
Svahn raportissaan. 
Lähemmässä tarkastelussa 
selvisi, että kysymyksessä 
oli kuormastokolonna, jonka 
lastina oli heiniä. Hevosia oli 
noin 30. 
- Kuormastokolonnaa seurasi 
muutamia irrallaan olevia 
ratsuhevosia siellä täällä ko-
lonnassa. Ratsumiehet olivat 
todennäköisesti mukavuus-
syistä sijoittuneet kuormasto-
rekiin, arvelee Svahn.
Partio avasi tulen, kun 
ensimmäiset hevoset olivat 
päässet noin 15 metrin pää-
hän asemalinjan keskimmäi-
sestä miehestä. 
- Seurasi yleistä pikatul-
ta noin 10 minuutin ajan, 

Luut löytyivät 66 vuotta myöhemmin

jolloin tieaukko kohdaltamme 
täyttyi kaatuneista hevosista ja 
miehistä. Tällöin alkoi Koren-
tovaaran puolelta, kuormas-
ton loppupäästä asemiamme 
vastaan kiivas tuli. 
  Varttitunnin taistelun jälkeen 
partio alkoi perääntyä, mutta 
ehti ennen lähtöään laskea, että 
kahakan keskeisen mäentöyryn  
ympärille oli kaatunut kahdek-
san hevosta ja viisi vihollista. 
- Päästyämme perääntymises-
sämme noin puolen kilometrin 

päähän asemistamme, alkoi 
vihollisen puolelta takaamme 
kuulua kovaa koneellisten 
tuliaseiden ammuntaa, joka 
jatkui noin puolentoista tunnin 
ajan. Jos partiollamme olisi 
ollut edes yksikin koneellinen 
tuliase, olisi hevoskolonna 
tullut tuhotuksi  kokonaisuu-
dessaan, raportoi luutnantti 
Walter Svahn. Paluumatkallaan 
partio tapasi Silvenvaaran ta-
lossa XIII/KT-Pr:n ensimmäi-
sestä komppaniasta lähetetyn 

15-miehisen partion. Kersantti 
Olli Partasen johtama partio oli 
menossa tiedustelu- ja häi-
rintätehtäviin Korentovaaran 
ja Koivuvaaran välisen tien 
varteen ja palasi menestyksek-
käältä sissiretkeltään tammi-
kuun 7. päivänä.   

Terveisiä talvisodasta

Vuoden 2006 kesällä Parissa-
vaaran Hattuvaaran puoleisella 
rinteellä hakattiin metsää ja 

aluetta laikutettaessa alkoi 
sammalen alta löytyä luita 
sekä monenmoista ruostu-
nutta roinaa. Alueen asuk-
kaat ja paikalla aikaisemmin 
erilaisia savottatöitä tehneet 
ovat tienneetkin mullan alla 
olevan maatumassa hevosten 
luita. Koska heräsi epäilys, 
että löydöksien joukossa 
olisi myös kaatuneiden 
puna-armeijan sotilaiden 
luita, Ilomantsin sotahisto-
rian työryhmän puheenjoh-
taja Kaarlo Nygrén keräsi 
avustajiensa kanssa muuta-
man laatikollisen näytteitä. 
Lajitelmasta tunnistettiin 
vain hevosen, lampaan ja 
naudan luita. 
- Luiden löytöpaikalla on 
sijainnut Parissavaarassa 
majailleiden puna-armeijan 
sotilaiden keittiöalue eli 
töpinä, päätteli Nygrén.
Kaarlon isä Otto oli yksi yllä 
kerrotun Svahnin partion 
miehistä. Otto Nygrén oli 
ennen tien varresta irtautu-
mistaan käynyt lopettamassa 
kituvat eläimet.
- Ilman muuta ne hevoset 
on kuskattu Parissavaaraan 
ravinnoksi. Isä muisti vielä 
viimeisinä elinvuosinaan, 
kuinka pahaa hänelle teki 
niiden viattomien eläinten 
tuskanhuudot, kertoo Kaarlo 
Nygrén. 

ARMAS HÄRKÖNEN

 
Lähde: E.W. Kukkonen: Tol-
vajärven ja Ilomantsin tais-
telut vuosina 1939 – 1940, 
”Riistavedeltä rintamalle” 
– kirja, 
Viljo Holopainen sekä 
kirjoittajan oma aineisto.
 

Parissavaaran rinnettä laikutettaessa löytyi sammalen alta muun muassa hevosen luita. Tutkija 
Kaarlo Nygrén arveli osan luista olevan peräisin kolonnasta, jota hänen isänsä oli ollut tammi-
kuun 4. päivänä vuonna 1940 tuhoamassa.
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Lehtosen Liikenne Oy:n 
vihreät bussit ovat tuttu näky 
Pohjois-Karjalassa. Eikä ihme, 
sillä kesäkuun alussa tulee 
60 vuotta täyteen toiminnan 
aloittamisesta. 
- Reittejä on vuosikymmenien 
saatossa ollut ympäri maa-
kuntaa, mutta tällä hetkellä 
hoidamme kantakaupungin 
paikallisliikennettä Joensuus-
sa, toimitusjohtaja ja yhtiön 
hallituksen puheenjohtaja 
Kyösti Lehtonen (75) kertoo. 
Lehtosen Liikenteen tukikohta 
sijaitsee Teollisuuskadul-
la, toimintoja on ajoväylän 
molemmilla puolilla. Kalusto 
käsittää 22 ”normaalikokoista” 
linja-autoa. 
- Töissä on tällä hetkellä 42 
henkilöä. Bussit ovat arkivii-
kolla liikenteessä pääsääntöi-
sesti aamuviidestä kello yhteen 
yöllä. Elikkä vuorokauden 
neljän tunnin hiljaiseloa 
lukuun ottamatta bussi kulkee 
kaupungin reiteillä vähintään-
kin kerran tunnissa. 
Lehtonen toteaa maaseudun 
asutuksen muuttuneen pe-
rinpohjaisesti yrittäjäuransa 
aikana. 
- Muistan kun Joensuun linja-
autoasemalta saattoi lähteä 
kolme-neljäkin linja-autoa pe-
räkkäin Ilomantsin suuntaan. 
Nyt on maaseutu tyhjentynyt, 
mutta kaupunki kasvanut 
julmasti. 

Mennään bussilla

Lehtosen mielestä bussia tarvi-
taan ja käytetään tulevaisuu-
dessakin.
- Suomessa on yli 5,3 miljoo-
naa asukasta, ja heistä ajokor-
tittomia on noin puolet. Julki-
sen liikenteen on toimittava, 
olipa sitten palvelun tarjoaja 
kuka tahansa.
Potentiaalisia linja-auton asiak-
kaita ovat lapset ja eläkeläiset. 
- Olemme kokeilleet myös 

Talvi- ja jatkosodan aikana Ou-
tokummussa elettiin kotirinta-
man arkea. Osa kaivoksen hen-
kilökunnasta oli rintamalla, 
mutta osa oli töissä varmista-
massa tärkeän malmin louhin-
nan ja sen hyödyntämisen. 
Pommituksia pelättiin, mutta 
Outokumpua pommitettiin vain 
kaksi kertaa ja pommit osuivat 
varsinaisen kaivosalueen ulko-
puolelle. Outokummun pommi-
tuksissa ei menetetty ihmishen-
kiä. Oma merkityksensä tähän 
on saattanut olla sillä, että Saksa 
oli vaatinut Neuvostoliittoa 
säästämään Outokumpu-yhtiön 
tuotantolaitokset sotatoimilta 
talvisodan aikana. Vuonna 1944 
Outokummun kaivokseen sijoi-
tettiin työhön 120 neuvostoso-
tavankia, jotka toimivat myös 
maanalaisissa töissä. Yhtiön 
muillakin kaivoksilla käytettiin 
sotavankeja.
Välirauhan aikana (1940-1941) 
kaivoksen kuparituotantoa nos-
tettiin hallituksen toimesta 50 
prosentilla 18.000 tonniin, jolla 
olisi tyydytetty oma tarve yli 
kaksinkertaisesti. Lisääntyneen 
tuotannon avulla Suomi osti so-
tatarvikkeita talvisodan jälkeen 
vuonna 1940 ulkomailta, erityi-
sesti Saksasta. Maksuksi vaadit-

YRITYKSET ESITTELYSSÄ!

Pitkän linjan liikennöitsijä
työmaaliikenteen järjestämis-
tä, mutta kiinnostus on ollut 
vähäistä. 
 Yrittäjän mielestä maailman-
meno on mennyt sellaiseksi, 
että kuljetusalalla on kaksi 
vaihtoehtoa.
- On joko kuristettava homma 
niin pieneen kokoon, että se 
pysyy nyrkissä tai sitten kas-
vatettava yrityksen koko tosi 
suureksi, Lehtonen pohtii. 

Pyryssä ja pakkasessa

Kuluvana talvena ovat lentolii-
kenteessä matkustajien laukut 
kulkeneet omia polkujaan ja 
junaliikenne takkuillut pak-
kasten ja lumipyryjen takia. 
Liikennöitsijä ei kuitenkaan 
tartu pilkkakirveen varteen. 
- Yksi syy junaliikenteen vai-
keuksiin on se, ettei nykyisin 
palkkalistoilla ole niin sanottu-
ja vaihdemiehiä. Bussiliikenne 
on pakkasella vähemmän haa-
voittuvainen ja yhtiömme autot 
saavat liikennöidä auratuilla ja 
hyvin hoidetuilla teillä. Meillä 
alkaa puolestaan ongelmat 
silloin, kun tullaan pakkaselta 
nollakelin tienoille.     
Kuulussa Wärtsilän Tekussakin 
muun muassa koneoppia opet-
tanut insinööri on itse pysynyt 
poissa reitillä olevan linja-au-
ton ratista. 
- Ihmiset ovat sen verran arvo-
kasta lastia, että tiettyä ammat-
titaitoa ja rutiinia pitää kuljet-
tajalla olla, Kyösti Lehtonen 
tiivistää.  

Maanpuolustushenki 
korkealla

Kyösti Lehtonen kokee työn 
maanpuolustusjärjestöissä 
tärkeäksi. Hän on toiminut 
muun muassa Joensuun Reser-
viupseerit ry:n hallituksessa 
sekä ampumaupseerina ja 
on yhtiöineen pitkäaikainen 
Karjalan Pojat – lehden tukija. 

Haastattelua tehdessäkin 
mielessä siinsi alokkaiden vala 
Kontiolahdella. 
Harrastuksiin kuuluu jo olym-
piakultamitalistikaiman vel-
voittamana urheilu eri muo-
doissaan: hiihto, laskettelu, 
kuntosali, golf ja ammunta. 
- Ammunta on tässä välillä 
hiipunut, mutta tarkoitus on 
viritellä pistooliammuntaa taas 
käyntiin. 
Viimeaikaisten järkyttävien 
ampumistapausten tiimoilta 

Suomessa on herätelty kes-
kustelua puoliautomaattisten 
käsiaseiden pois keräämisestä. 
Pitkän linjan ampumahar-
rastaja ei usko suunnitelman 
onnistumiseen.
- Ampuminen kuuluu jokaisen 
sotilaan ja reserviläisen pe-
rustaitoihin ja se on myös niin 
laajalle levinnyt harrastus, ettei 
aseita tulla keräämään. Ja jos 
pistoolit kerättäisiin, seuraa-
vaksi kai olisivat takavarikon 
kohteena haulikot. Konetuli-

aseet ovat sitten asia erikseen, 
Kyösti Lehtonen toteaa. 

ARMAS HÄRKÖNEN

   Fakta:
   
  Lehtosen Liikenne Oy
  Toimiala: säännöllinen    
   paikallisliikenne linja-autoil-    
   la Joensuussa.
  Toiminta alkoi 1.6.1950.
  Kalusto 22 linja-autoa
  Työllistää 42 henkilöä  

Toimitusjohtaja Kyösti Lehtonen on tehnyt pitkän päivätyön niin kuljetusalalla kuin maanpuo-
lustustyössäkin.   

OUTOKUMPU SOTA-AIKANA
tiin kuparia. Erityisen haluttua 
oli kuparirikaste. Vuosina 1941-
1943 toimitettiin Saksaan vuo-
sittain 12 000 tonnia kuparina ja 
kuparikiisurikasteena maksuna 
sotakalustosta ja -tarvikkeista. 
Kovan kysynnän vuoksi kaivos-
toimintaa tehostettiin jatkuvasti.  
Tästä huolimatta Outokummun 
kuparituotannosta voitiin koti-
maan tarpeisiin jättää pahim-
millaan vain alle viidesosa. 
Kuparin lisäksi saatiin myös 
strategista kobolttia.  Kupari oli 
käypää valuttaa sota-aikana. 
Sillä saatiin hankittua sotatar-
vikkeiden lisäksi mm. elintar-
vikkeita. Outokummun kupa-
rilla yhdessä Petsamon nikkelin 
kanssa oli sotavuosien aikana 
suuri merkitys sekä ulkopolitii-
kassa että ulkomaankaupassa.
Sotien jälkeen Outokummun 
kupari nousi merkittävään roo-
liin Neuvostoliitolle maksettui-
na mittavina sotakorvauksina. 
Ensimmäisinä sotakorvausvuo-
sina Neuvostoliittoon meni suu-
ria kuparikaapelitoimituksia. 
Esimerkiksi v. 1945 Outokumpu 
Oy:n kuparituotannosta n. 90 % 
meni sotakorvausteollisuudelle. 

Aki Silvennoinen 
vs. amanuenssi 

Outokummun kaivosmuseo 

Kuvassa Lotta Svärd –järjestöön kuulunut Liisa Smolander ilmavalvontatehtävissä kaivostor-
nin huipulla vuonna 1941. Kerrallaan ilmavalvonnassa oli kaksi lottaa neljän tunnin vuoroissa. 
Outokummun kaivosmuseo/Liisa Pietilän valokuvakokoelma.
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Seitsemänkymmentä vuotta sitten joutuivat 
suomalaiset sotilaat puolustamaan isänmaataan 
ankarissa olosuhteissa. Tulipalopakkanen ja  
paksu lumihanki olivat puolustajien apuna, kun 
Suomen kohtalosta väännettiin kättä. Samankal-
taisia olosuhteita saivat Pimeätaistelukurssille 
osallistuneet reserviläiset kokea 19.–20.2.2010 
Kontiorannan varuskunnassa ja Höytiäisen 
jäällä.
Tämänvuotisen järjestyksessään kuudennen Pi-
meätaistelukurssin tavoitteena oli jo perinteeksi 
muodostuneiden pimeäammuntojen lisäksi 
tutustuttaa reserviläiset liikkumiseen pimeällä, 
lumimajoitteen rakentamiseen, luonnonmuonan 
hankkimiseen ja sen valmistamiseen 
tilapäisvälinein. Haastavan kurssin vetovastuus-
sa oli tänä vuonna Joensuun Reserviupseerit. 
Kurssin johtajana toimi reservin vänrikki Liisa 
Itäniva. Kouluttajina mukana olivat Harri No-
rismaa, Pertti Saarelainen, Pekka Laakkonen 
sekä Juha Rytkönen Kontiolahden Reserviup-
seereista. Lisäksi lumimajoitteiden valmistamis-
ta koulutti Hannu Torvinen.
Pimeäammunnat toteutettiin Pohjois-Karjalan 
Prikaatin ampumaradalla. Reserviläiset am-
puivat valopistoolin valaisuun sadan metrin 
etäisyydeltä kymmenen laukausta. Valaisuun 
ammuttaessa laukaisuhetken valitseminen oikein 
on erittäin haasteellista. Tästä huolimatta am-
munnan tulokset olivat koko kurssilla erinomai-
sia, parhaan ampujan ampuessa 95 pistettä.
Iltayöstä reserviläiset siirtyivät kootusti hiihtäen 
Metsä-Kaiskun saareen Höytiäiselle elohopean 
painuessa 31 celsiusasteeseen. Metsä-Kaiskussa 
reserviläiset saivat valmistaa kalaa loimuttamalla. 
Kalan valmistuessa reserviläiset valmistivat kol-
me lumikammia. Ohjeet lumikammien tekoon 
annettiin kurssilaisille alkupuhuttelun yhtey-

dessä, joten lumikammin kaivaminen onnistui 
nopeimmalta partiolta alle tunnissa. Lumikasat 
lumikammeja varten oli koottu kurssin kou-
luttajien toimesta edellisenä viikonloppuna, 
koska lumen pitää kiteytyä pysyäkseen kasassa. 
Reserviläiset saivat itse valita sen yöpyvätkö 
lumimajoitteessa. Napakassa pakkasessa vain 
kaksi reserviläistä uskaltautui majoittumaan 
lumikammissa muiden majoittuessa puolijouk-
kueteltan kaminan lämpöön. Ennen nukkumaan 
menoa kurssilaiset  saivat nauttia itse valmista-
maansa loimulohta.
Aamun sarastaessa kaartoi kapteeni Jukka Päi-
visen kuljettama  moottorikelkka saareen tuoden 
mukanaan Muonituskeskuksen valmistaman ma-
koisan aamupalan. Aamutoimien jälkeen alkoi 
hiihtomarssi kohti varuskuntaa. Ennen rantaan 
saapumista saivat kurssilaiset tutustua vielä 
talviverkkokalastukseen, jonka saloihin heitä 
opasti Maanpuolustuskoulutus Yhdistyksen 
Pohjois-Karjalan piirin piiripäällikkö Ahti 
Korhonen.
Loppupuhuttelun yhteydessä parhaana ampujana 
palkittiin myös kaikille aikaisemmille Pimeä-
taistelukursseille osallistunut Jussi Raerinne. 
Kurssipalautteessa reserviläiset kiittelivät hyvin 
johdettua kurssia ja asiantuntevaa koulutusta. 
Pakkanen otti pääosan tämän vuotisella 
kurssilla, jonka aikana kuitenkin todettiin, että 
hyvät varusteet ja kerrospukeutuminen auttavat 
suomalaista sotilasta pysymään toimintakykyi-
senä vaativissakin olosuhteissa. Kiitos kurssin 
onnistumisesta kuuluu Pohjois-Karjalan Prikaa-
tille ja Maanpuolustuskoulutus Yhdistykselle.

Teksti: 
Liisa Itäniva ja Juha Rytkönen

Kuvat: 
Pertti Saarelainen

Pimeätaistelua paukkuvassa pakkasessa

Liisa Itäniva ja Pekka Laakkonen tarkastivat pimeäammuntojen 
tuloksia. Pakkasta mukavat -25 astetta. 

Ohjeet lumikammi-
en tekoon annettiin 
kurssilaisille alkupu-
huttelun yhteydessä, 
joten lumikammin 
kaivaminen onnistui 
nopeimmalta partiol-
ta alle tunnissa.

Reissun makoisin harjoitus. Metsä-Kaiskussa reserviläiset saivat 
valmistaa kalaa loimuttamalla.

Taukoa pidettiin piiripäällikkö Ahti Korhosen verkkovavannolla.  



Pogostan Hiihdon reiteillä voi 
testata hiihtokuntonsa
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Reserviläisaktivistit ovat 
kunnostaan huolta pitävää ja 
liikunnallista väkeä, ja yksi 
mainio esimerkki harrastus-
pohjan laajuudesta on muun 
muassa se, että reserviläispiirin 
puheenjohtaja Jorma Huttunen 
on myös Pohjois-Karjalan 
liikunnan eli Pokalin hallituk-
sen puheenjohtaja.   Kuntoaan 

voi jokainen testata vaikkapa 
maakunnan suurimmassa 
massahiihtotapahtumassa. 
Pogostan Hiihto sivakoidaan 
Ilomantsin hohtavilla hangilla 
ja hulppeissa harjumaisemissa 
20. – 21. maaliskuuta. Tapahtu-
ma järjestetään nyt 34. kerran. 
- Nyt on koko valtakunta 
lumen peitossa ja kaikkialla 

meneillään kova hiihtobuumi. 
Laduilla on tungosta ja hiih-
tovälineet loppuvat kaupoista. 
Uskoisin hyvien harjoittelu-
olosuhteiden heijastuvan myös 
Pogostan Hiihtoon, kilpailun 
johtaja ja Pokalin hallituksen 
jäsen Seppo Kärnä miettii.
- Ennakkoilmoittautuneita on 
jo lähes 1 300. Tällä vauhdilla 

Ilomantsissa toimivan Koita-
joen kalastusalueen perustami-
sesta täyttyy kuluvana vuonna 
25 vuotta. Juhlavuosi avattiin 
komeasti istuttamalla 100 
kiloa kirjolohivonkaleita ihan 
kirkonkylän ja Möhkön tien 
varressa sijaitsevaan Taival-
lampeen. 
- Ehkäpä ei suuria juhlia 
järjestetäkään, mutta useampia 
pienempiä, pohtii kalastusalu-
een hallituksen varapuheen-
johtaja Markku Uusitalo. 
Uusitalo usuttaa kalastajia 
tulemaan lammelle Talvisodan 
hengessä. 
- Pilkkiessä voi vaikkapa 
muistella, mitä tässä ym-
päristössä 14. – 16. päivinä 
joulukuuta 1939 tapahtui. 
Maaliskuun 13. päivänä voi 
todennäköisesti pilkitellä väli-
rauhan solmimisen kunniaksi 
keväisen auringon paistaessa, 
hän uskoo.  
Taivallampeen ja Kaatiolam-
peen istutettiin jo viime tal-
vena kirjolohta pilkkimiesten 
siimojen vahvuutta punnitse-
maan. 
- Lammet vetivät satoja pilkki-
jöitä talven mittaan. Koitajoen 
kalastusalue on varsinainen 
vuoden liikuttaja, Uusitalo 
toteaa.
- Kiittävää palautetta olemme 
saaneet runsaasti, istutustal-
koolainen Erkki Ruokolainen 
kertoo.
 
Liian suuria kaloja
 
Kaatiolampi sijaitsee Möhkön 

Kirjolohipilkille Ilomantsiin

Erkki Ruokolainen (vas.) sekä Tapio ja Markku Uusitalo (takana) istuttivat tammikuussa ihan 
vain pilkkimiesten iloksi 100 kiloa kirjolohta Taivallampeen. Lampi sijaitsee ihan Ilomantsin 
kirkonkylän ja Möhkön välisen maantien varressa. 
 

ja Leminahon välisen tien 
varressa. Lammen ympäristös-
sä ratkaistiin Suomen kohtaloa 
Ilomantsin mottitaisteluissa 
elokuun alkupäivinä vuonna 
1944.  
Kevätistutuksissa Kaatiolam-
peen pulahti myös muutamia 
”eläkkeelle” siirtyneitä, 3 – 5 
kiloisia emokaloja.  
- Harvemmin kalastajat valit-
tavat liian suurista kaloista, 
mutta tällä kertaa tuli maininta 
niistäkin, Uusitalo kertoo.
Kalat Kontiolahden kalanvil-
jelylaitokselta Taivallammelle 
kuljetti kalastusmestari Jorma 
Louhelainen.
- Kirjolohet ovat kolmivuo-
tiaita ja niiden paino on 900 
– 1 500 grammaa, hän kertoi.  
Pilkkiminen on jokamiehenoi-
keuteen rinnastettava yleiska-
lastusoikeus. Lohikalojen istu-
tuksesta huolimatta Taivallam-
men kalojen nykyttämiseen ei 
tarvitse erillistä lupaa.
- Lammessa on nyt verkotus-
kielto toukokuun  20. päivään 
saakka. Kesän alussa istutam-
me taas kirjolohta Kaatiolam-
peen, Uusitalo lupaa. 
Hän on toiminut Ilomantsin 
reserviläisyhdistyksessä siitä 
lähtien, kun jäi rajavartiostos-
ta eläkkeelle, kymmenkunta 
vuotta. 
- Suuren osan ajasta olen ollut 
yhdistyksen hallituksessakin. 
Pitäähän Lehikoisen Villellä 
alaisia olla, Markku Uusitalo 
tuumaa. 

 ARMAS HÄRKÖNEN

pääsemme reippaasti yli 2 000 
osallistujan, kisaorganisaattori 
Vesa Kervinen arvelee. 
Maisemien lisäksi Pogostan 
Hiihdon tavaramerkkejä ovat 
hiihdettävät ja kestävät ladut, 
sekä 400 – 500 talkoolaisen 
luoma rutinoitunut organisaa-
tio ja iloinen ilmapiiri.
- Järjestelyt ovat hyvällä 

Pogostan Hiihdon tavaramerkkejä ovat hulppeat harjumaisemat, hiihdettävät ja kestävät ladut, rutinoitunut organisaatio sekä 
iloinen ilmapiiri. Lauantain perinteiselle lenkille säntää yleensä 1 300 – 1 500 hiihtäjää. 

mallilla. Organisaatio toimii 
ja talkoolaiset sekä yhteistyö-
tahot ovat innolla mukana te-
kemässä hyvää hiihtotapahtu-
maa, Ilomantsin Urheilijoiden 
puheenjohtaja Marjut Ahokas 
kertoo.
Täällä on mukavat maastot, 
järjestelyt ovat todella hyvät, 
ihmiset leppoisia ja ystäväl-
lisiä. Kannustushuutoja tulee 
koko ajan ladun varrelta, kehui 
viime keväänä helsinkiläinen 
Tuulikki Selimaa. 
Pekka Selimaa oli Pogostassa 
mukana jo 18. kertaa. 
- Olen hiihtänyt pitkiä hiihtoja 
paljon Suomessa ja ulkomail-
la, mutta Pogosta on järjes-
telyiltänsä paras. Minä pidän 
tästä reitistä, hän totesi.
 
Retkisarja molempina 
päivinä
 
Pogostan Hiihdon reittejä 
muutettiin turvallisuussyis-
tä viime talvena siten, että 
vesistöjen ylitykset jäivät pois. 
Muutoksen myötä molempien 
lenkkien pituudesta putosi 
pois pari kilometriä. Lauan-
taina hiihdettävän perinteisen 
hiihtotavan lenkin pituus on 
51 kilometriä. Sunnuntain 
vapaan hiihtotavan reitti on 
nyt 58 kilometrin pituinen. 
Edellisvuoden tapaan molem-
pina päivinä sujutellaan myös 
kaikille avoin 35 kilometrin 
retkisarja. Retkisarjalaisille 
ei oteta aikoja, mutta he ovat 
oikeutettuja samoihin palvelui-
hin kuin muutkin hiihtäjät. 
- Retkisarja soveltuu erinomai-
sesti vaikkapa työyhteisöjen 
Tyky-toimintaan. Uutta on 
myös se, että osallistumis-
maksun hiihtoon voi suorittaa 
myös liikunta- ja kulttuurisete-
leillä, Vesa Kervinen lupaa.  

ARMAS HÄRKÖNEN
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Tuloksia:
ILMAKIVÄÄRI H
1. Leskinen Kalle KontRes 576, 
2. Ruokolainen Jarmo LiekRes 
572, 3. Tanskanen Marko JoeRes 
570, 4. Tuokko Veikko joeRes 
532, 5. Martikainen Jukka Liek-
Res 518. 
H50
1. Leskinen Kalle KontRes 376, 
2. Tuokko Veikko JoeRes 361, 3. 
Pakarinen Arto JoeRes 308.
H60
1. Manner Reino Tj-Vresups 364, 
2. Tanskanen Tapani KontRes 
355, 3. Pesonen Martti JoeRes 
295.
H70
1. Lehtiö Martti JoeRes 336, 2. 
Mäkinen Eino JoeRes 334.

JOUKKUEKILPAILU,  H50
Joensuun Reserviläiset  (Tuokko, 
Lehtiö ja Mäkinen) 1031.

ILMAPISTOOLI H
1. Hyvönen Marko NurmResAu 
560, 2. Aittomäki Hannu JoeRes 
556, 3. Makkonen Heikki Juuan 
Res 528, 4. Simonen Juhani 
KontRes 509, 5. Sarrokunnas Kai 

JuuanRes 498. 6. Kuvaja Pekka 
NurmResAu 478.
H50
1. Ratilainen Pekka KontRes 
360, 2. Eskelinen Ari
JoeResUps 351, 3. Takkunen 
Jorma KontRes 326.
H60
1. Voutilainen Eelis KontRes 
348, 2. Kauppinen Matti
JoeResUps 340, 3. Komi Juha 
JoeRes 315.
 H70
1. Varis Jyrki JoeRes 355

JOUKKUEKILPAILU, 
PISTOOLI H50
1. Kontiolahden Reserviläiset  
(Ratilainen, Voutilainen ja Tak-
kunen)  1034

HARRASTESARJA 
ILMAKIVÄÄRI
1. Ratilainen Simo KontRes 159, 
2. Makkonen Heikki JuuanRes 
155 (4x10). 3. Riikonen Jarkko 
KontResUps 155 (1x10), 3. 
Heiskanen Matti KontRes 152, 4. 
Ratilainen Pekka KontRes 150, 
5. Kiiskinen Ilkka KontRes 149, 
6. Takkunen Jorma KontRes 145, 

Piirien kilpailukausi 2010 aloi-
tettiin jälleen kerran ilma-ase-
kilpailuilla. Kisat järjestettiin 
tammikuun 23. päivänä, ki-
sapaikkana oli Kontiolahden 
ampumakellari ja kilpailujen 
vetovastuu oli Kontiolahden 
reserviläisillä. Kilpailujen ajan-
kohta vaikuttaa onnistuneelta 
varsinkin kun katsotaan osan-
ottajamääriä. Kilpasarjat vetivät 
24 osanottajaa ja harrastesarjas-
sakin ampui 20 henkilöä. 
 Itse kilpailussa edellisen vuoden 
mestaruuden uusivat kivääri-
puolella Kalle Leskinen (H50), 
Reino Manner (H60) ja Martti 
Lehtiö (H70) sarjoissa. Pistoo-
limiehissä vastaavasti Marko 
Hyvönen (H), Pekka Ratilainen 

Kilpailukausi käynnistyi 
ilma-aseiden voimin

Kiteen Hutsin koulun ilma-ase-
radalla oli 13. päivänä joulukuuta 
jokavuotiset ammunnat, joihin 
otti osaa yksi upseeri ja neljä 
reserviläistä. Ammunnat johti 
Martti Väistö toimien samalla 
huoltomiehenä aseiden kanssa.
Osanottajakatoon saattoi vaikut-
taa joulun läheisyys, ja lieneekin 
aihetta miettiä parempaa ajan-
kohtaa. Olosuhteet ja välineet 
ovat radalla huippuluokkaa, 
joten eiköhän parannusta tule 
ensi kertaan!
Syksyn prosenttiammuntoihin 
otti osaa  kaikkiaan 18 miestä ( 4 
upseeria ja 14 reserviläistä).
Ampumatapahtumia oli kolme 
eri kertaa Närsäkkälän Erän 
ampumaradalla. Suuri osa poru-
kasta  kävi ampumassa kaksi tai 
jopa kolme kertaa. Erinomainen 
paikka ampumiselle Kiteen am-
pumarataa odotellessa.

Teksti ja kuva:
Reijo Kohonen 

 Tuloksia 

ILMAPISTOOLI 30 ls:
1.   ylik. Väinö Hänninen   226 
pist.,2. kers. Kaarlo Holopainen  
220,3. kers. Martti Eronen   218, 
4.  ylik. Pertti Varis 184, 5. kapt. 
Reijo Kohonen  127. 

ILMAKIVÄÄRI  30 ls:
1. kers. Martti Eronen 217 pist.
2. kers. Kaarlo Holopainen 146
3. ylik. Pertti Varis 121.  
 
PROSENTTIAMMUNTA
1. korp. Esa Päiväkumpu 94 pist. 
2. ylil. Mikko Makkonen 90, 3. 
ylik.  Martti Väistö  85, 4. kers. 
Mika Matikainen  85, 5. ylik. 
Iivari Silvennoinen  83, 6. ylik.  
Martti Eronen  81, 7. alik. Rau-
no Kakkonen 81 8. ylik. Erkki 
Huhtilainen 81, 9. kers. Kauko 
Raekorpi  77, 10 kers. Aarni 
Havukainen  74,   kers. Kaarlo 
Holopainen  74. 

(H50) ja Jyrki Varis (H70) uusi-
vat mestaruutensa. 
 Tuloksissa on miellyttävä huo-
mata, että niin kiväärin ja pistoo-
lin yleisten sarjojen tulostaso oli 
kovempi kuin edellisenä vuonna. 
Kiväärin kärkikolmikko Leski-
nen, Ruokolainen ja Tanskanen 
ylsivät yli 570 tulokseen ja myös 
pistoolipuolella Marko Hyvö-
nen ampui hyvän 560 pisteen 
tuloksen.
Harrastekisan mestaruuden kuit-
tasi Kontiolahden reserviläisten 
Simo Ratilainen pistein 159. 
Hopeasta käytiin kova kisa Juuan 
reserviläisten Heikki Makkosen 
ja Kontiolahden reserviupsee-
rien Jarkko Riikosen kesken. 
Kummallakin tulos 155. Hopea 

matkasi tällä kertaa Heikin 
palkintokaappiin, ratkaisu tuli 
kymppien lukumäärällä. Heikki 
4 ja Jarkko 1.
Järjestäjä oli tyly isäntä harras-
tekisan joukkuekisassa, jossa 
mestaruus ja toinen sija menivät 
isännälle. Kontiolahden reservi-
läiset nappasivat kiertopalkin-
non jo toisen kerran peräkkäin. 
Varmaa kuitenkin on että vuonna 
2011 ”pojasta” kamppaillaan 
jälleen ankarasti yhdistysten 
kesken.
Kilpailujen tulokset löytyvät 
myös piirien nettisivuilta  www.
pkreservi.fi

Teksti ja kuva: 
Ari Eskelinen

 

7. Hartikainen Mikael PyhRes 
144, 8. Simonen Juha KontRes 
143, 9. Eskelinen Ari JoeResUps 
140, 10. Itäniva Liisa JoeResUps 
137, 11. Järstä Juhani KontRes 
133, 12. Simonen Juhani Kont-
Res 132, 13. Kinnunen Jorma 
KontRes 129, 14. Kajo Kari 
KontResUps 128, 15. Keinänen 
Keijo KontRes 124, 16. Kaup-
pinen Matti JoeResUps 124, 17. 
Ahosola Jarkko PyhRes 112, 18. 
Leinonen Pertti PyhRes 112, 19. 
Kettunen Aimo KontRes 64.

JOUKKUEET
1. Kontiolahden Reserviläiset 
I 461, 2. 2. Kontiolahden Re-
serviläiset II 437, 3. Joensuun 
Reserviupseerit 401.

 
 

Kiteellä osallistujapula

Viikko jälkeen juhannuksen, 3.-
4.7.2010, ajoittuvan Salpavael-
luksen reittitarjonta on tiivistetty 
kolmeen vaihtoehtoon. Kahden 
perusreitin lisäksi on uutuutena 
yhden päivän patikointi.
 Miehikkälän kirkonkylän lin-
noitusmaisemissa pyörivällä 

museoreitillä on mittaa vain noin 
seitsemän kilometriä. Matkan 
varrelle osuu sekä Salpalinja-
museo että Pioneerimuseo. Uu-
tuusreitti vie viikonlopusta vain 
toisen päivän ja sopii siksikin 
hyvin myös perheliikunnaksi.
 Kahden päivän pituisella etelä-

Kiteen kisoissa ampumassa Väinö Hänninen (vas.), Martti 
Eronen ja Martti Väistö.

Uutta yhden päivän reitti

Salpavaellus tiivistyy

JOUKKUETULOKSET SARJA H50

Sarja Nimi Sot.arvo Piiri Hiihtoaika

Suunnistu

svirhe

(mm)

Virhe

Lisäaika_1

Ammuntatul

os

Ammunta

Lisäaika_

2

Kokonaisai

ka Joukkuetulos

1 H50 Markku Laine kers Uusimaa 00:34:50 17 00:04:15 73 00:09:00 00:48:05

H50 Jarmo Sulopuisto maj Uusimaa 00:37:25 23 00:05:45 84 00:05:20 00:48:30

H50 Ossi Autio ylil Uusimaa 00:34:28 29 00:07:15 66 00:11:20 00:53:03

H60 Risto Sirola kapt Uusimaa 00:40:01 5 00:01:15 44 00:18:40 00:59:56 3:29:34

2 H50 Aarne Peltonen sotmest Kainuu 00:38:18 46 00:11:30 82 00:06:00 00:55:48

H60 Pekka Jaakola kapt Kainuu 00:42:40 15 00:03:45 67 00:11:00 00:57:25

H60 Martti Hämäläinen ltn Kainuu 00:39:16 55 00:13:45 81 00:06:20 00:59:21

H60 Heimo Kärnä vääp Kainuu 00:43:48 41 00:10:15 69 00:10:20 01:04:23 3:56:57

3 H75 Veli Pippuri ylil Pohjois-Karjala 00:51:15 40 00:10:00 74 00:08:40 01:09:55

H75 Jorma Reijonen maj Pohjois-Karjala 00:45:18 45 00:11:15 43 00:19:00 01:15:33

H60 Arto Hakola kapt Pohjois-Karjala 00:48:53 101 00:25:15 64 00:12:00 01:26:08

H70 Leo Lösönen maj Pohjois-Karjala 00:58:58 44 00:11:00 47 00:17:40 01:27:38 5:19:14

reitillä Salpalinjaan tutustutaan 
Virolahden ja pohjoisreitillä 
vastaavasti Luumäen ja entisen 
Ylämaan suunnasta. Kummal-
lakin reitillä yövytään sotilas-
teltoissa. Eteläreitti poikkeaa 
Pioneerimuseolla ja pohjoisreitti 
Salpalinja-museolla.

 17. kerran järjestettävä vael-
lustapahtuma kohottaa painoar-
voaan laajentamalla sunnuntain 
päätösparaatin maanpuolustus-
juhlaksi. Siihen eväitä antaa 
muun muassa se, että tuolloin 
Salpa-aseman töiden alkamisesta 
on kulunut 70 vuotta.
 Sotilasmusiikista vaelluksen 
päätösjuhlassa huolehtii Suomen 
Rauhanturvaajaliiton Faitterit-
soittokunta. Rauhanturvaajia 
odotetaan vaellukselle muuten-
kin, sillä vaelluksen yhteydessä 
on liiton kesäpäivät.

 Historia- ja liikuntaretken 
itärajan linnoitukseen järjestä-
vät Luumäen, Miehikkälän ja 
Virolahden reserviläisjärjestöt. 
Maasotakoulu ja Etelä-Karjalan 
Aluetoimisto tukevat järjeste-
lyjä.
 
Lisätietoja: Vaelluksen johtaja 
Risto Sivula, risto.sivula@
pp.inet.fi, 044 080 4616 tai vael-
luksen tiedottaja Terho Ahonen, 
terho.ahonen@bunkertours.net, 
040 504 0293 ja  www.salpava-
ellus.net

Reserviläisurheiluliiton Talvikilpailun joukkuetulokset

TIEDOTE 
PIIRIN AMPUJILLE!
Piirin ampumamestaruuskilpailujen kilpailukut-
sut ilmestyvät piirien nettisivuille  www.pkreservi.
fi 1.4.2010 mennessä.

Tv: Toiminnanjohtaja
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Kitee 

kasvinsuojeluosasto

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

Pohjois-Karjalan Reserviup-
seeri- ja Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiirillä oli kunnia 
järjestää helmikuun 6. päi-
vänä Reserviläisurheiluliiton 
vuoden 2010 talvikilpailu. 
Kyseinen kilpailu koostuu 
hiihdosta, kartanluvusta ja 
ammunnasta. Hiihtomatka on 
H ja H40 sarjoissa 10–12 km 
ja muissa sarjoissa 6-8 km ja 
tyyli perinteinen. Kartanlu-
kutehtäviä on puolestaan 5 
kappaletta, jotka koostuvat 
etäisyyspisteistä (3-4kpl) ja 
paikoittelupisteistä(1-2kpl). 
Kontiolahdella etäisyyspisteitä 
oli 3 ja paikoittelupisteitä 2. 
Ammunta käsittää 10 laukausta 
kenttätauluun (m68) matkan 
ollessa 25-35metriä. Ammunta 
suoritetaan pistoolilla seisten 
ja se on mahdollista ampua 
kahdella kädellä niskahihnaa 
käyttäen. Kilpailujen tulos 
ratkeaa hiihtoajan, kartanluvun 
virhemillimetreillä(15 sekun-
tia/mm) ja ammunnan lisäajal-
la (100pist-puuttuva piste antaa 
20 s lisäaikaa) yhteistuloksella.
Kyseessä on siis todellinen 
reserviläislaji, mutta vali-
tettavasti osanottajamäärät 
ovat putoamassa vuosittain. 
Reserviläislajina se on hyvä 

siinä mielessä, että laji antaa 
mahdollisuuden myös iäk-
käämmille sen harrastamiseen. 
Vanhin kilpailija oli Jouko Mä-
kelä Kainuusta ja hän kilpaili 
Kontiolahdella sarjassa H80.
Kuten eri lajiosioista huomaa 
niin kilpailun järjestämisessä 
oli huomioitava monta seikkaa 
ja se sitoi myös mittavan mää-
rän toimitsijoita eri toimipis-
teille. Kilpailun vetovastuun 
kilpailun johtajan ominaisuu-
dessa otti Timo Makkonen 
Joensuusta. Osa-alueista vas-
tuullisiksi nimettiin tekniseksi 
asiantuntijaksi Martti Reijo-
nen, tulospalvelun osalta Jari 
Jormanainen, ratamestarina 
toimi Jukka Päivinen, am-
munnan veti Ari Eskelinen ja 
karttatehtävistä vastasi Hannu 
Airila. Tärkeätä osaa näytteli 
myös Rauli Riekkisen stadion-
alueen järjestelyvastuu ja Arja 
Makkosen kilpailutoimiston ja 
ensiapupisteen pyörittäminen. 
Vastuuhenkilöiden lisäksi eri 
tehtävissä toimi 30 henkilöä. 
Kilpailujen suojelijana toimi 
kansanedustaja Eero Reijonen.
Kilpailujen avaus suoritet-
tiin ampumahiihtokeskuksen 
lehdistökeskuksessa. Kilpailijat 
toivotti piirien puolesta terve-

tulleiksi reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja Harri Norismaa 
ja suojelijan terveiset luki 
Timo Makkonen. Itse kilpailut 
saatiin suorittaa erittäin hienos-
sa talvisäässä. Edellisviikkojen 
pakkaskausi oli talttunut muka-
vaa -7 asteen pakkaseen. Kun 
taisto oli tauonnut ja tulokset 
selvillä oli mukava huomata 
myös, että piirien omat edus-
tajat olivat myös menestyneet. 
H70 sarjassa Leo Lösönen oli 
3. ja H75 sarjassa Veli Pippuri 
otti hopeaa Jorma Reijosen 
säestäessä hienosti pronssilla. 
Edellinen kolmikko ja Arto 
Hakola muodostivat myös 
joukkueen joka otti Pohjois-
Karjalalle pronssia H50-sarjan 
joukkuekilpailussa.
Järjestäjien puolesta oli 
miellyttävää, että Reserviläis-
urheiluliiton hallituksen jäsen 
Mauri Särssi kiitti toimitsijoita 
ja piirejä hyvin järjestetyistä 
kilpailuista.
Tulokset löytyvät piirien 
sivuilta  www.pkreservi.fi ja 
reserviläisurheiluliiton sivuilta 
www.resul.fi.

Teksti: Ari Eskelinen, 
kuva: Arto Hakola

Talvikisojen kuuraisissa tunnelmissa Leo Lösönen (vas.), Veli Pippuri, Arto Hakola ja Jorma 
Reijonen.

Reserviläisurheiluliiton 
Talvikilpailu Kontiolahdella

POLVIJÄRVEN KUNTA

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

Soita Polvijärven kuntaan puh. (013) 686 311

Pohjois-Karjalan ensimmäinen yrittäjyyskunta
www.polvijarvi.fi

TULOKSET RESERVILÄISURHEILULIITON TALVIKILPAILUISTA 6.2.2010 KONTIOLAHTI

Sarja Nimi Sot.arvo Piiri Hiihtoaika

Suunnistu

svirhe

(mm)

Virhe

Lisäaika_1

Ammuntatul

os
H 1 Ari Enroth kapt Uusimaa 00:41:28 18 00:04:30 77

2 Petri Stevander kapt E-Pohjanmaa 00:44:40 12 00:03:00 79

H40 1 Asko Sippola ylil E-Pohjanmaa 00:44:14 3 00:00:45 84
2 Marko Saari korp Satakunta 00:48:03 36 00:09:00 60

H50 1 Markku Laine kers Uusimaa 00:34:50 17 00:04:15 73
2 Jarmo Sulopuisto maj Uusimaa 00:37:25 23 00:05:45 84
3 Ossi Autio ylil Uusimaa 00:34:28 29 00:07:15 66
4 Timo Karhu ylik Etelä-Karjala 00:42:21 23 00:05:45 84
5 Aarne Peltonen sotmest Kainuu 00:38:18 46 00:11:30 82

H60 1 Mauri Särssi kapt Etelä-Häme 00:38:15 38 00:09:30 83
2 Aarne Hurskainen maj Etelä-Häme 00:44:04 21 00:05:15 84
3 Pekka Kerkola ylil Etelä-Häme 00:37:54 3 00:00:45 48
4 Pekka Jaakola kapt Kainuu 00:42:40 15 00:03:45 67
5 Martti Hämäläinen ltn Kainuu 00:39:16 55 00:13:45 81
6 Risto Sirola kapt Uusimaa 00:40:01 5 00:01:15 44
7 Taisto Rantee ltn Etelä-Karjala 00:38:35 57 00:14:15 77
8 Heimo Kärnä vääp Kainuu 00:43:48 41 00:10:15 69
9 Matti Krats kers Keski-Suomi 00:44:11 102 00:25:30 75

10 Jukka Kauranen ylil Keski-Suomi 00:51:11 67 00:16:45 66
11 Arto Hakola kapt Pohjois-Karjala 00:48:53 101 00:25:15 64

H70 1 Asko Kangasmaa ylil Uusimaa 00:48:16 43 00:10:45 61
2 Juhani Martin ylik Keski-Suomi 01:03:33 43 00:10:45 78
3 Leo Lösönen maj Pohjois-Karjala 00:58:58 44 00:11:00 47

H75 1 Esko Ranta maj Päijät-Häme 00:45:11 45 00:11:15 85

2 Veli Pippuri ylil Pohjois-Karjala 00:51:15 40 00:10:00 74

3 Jorma Reijonen maj Pohjois-Karjala 00:45:18 45 00:11:15 43

4 Pentti Kerola ltn P-Pohjanmaa 00:56:31 73 00:18:15 71

5 Toivo Kilponen ylik Kainuu 01:02:14 52 00:13:00 63

H80 1 Jouko Mäkelä kers Kainuu 01:01:31 40 00:10:00 21

s-
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PIELISHERKKU (JUUKA) 
KIRKKOTIE 4

POLVIJÄRVI 
JÄÄSKELÄNTIE 2

CITYKUMPU (OUTOKUMPU) 
KUMMUNKATU 9

AINA EDULLISTA
AINA LAATUA

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

40

MAANRAKENNUS VIHERRAKENNUS KIVITYÖT
www.viherrakenneoy.fi

Liperin Hautaus- ja 
Kukkapalvelu Pesonen Oy

Keskustie 2, 83100 Liperi, p. (013) 651 193

	

Metsätalo,	83700	POLVIJÄRVI
Puh. 013-631 646

- Suoritan kenttäsahausta
  ja höyläystä tarvittaessa kotonasi.
  Hydrauliset toiminnot:

• Sahauksessa
• Pöydälle nostossa

- Sahatavaran myynti

JUSSI KARTTUNEN
Mattisenlahdentie 51

80400 YLÄMYLLY
P. 013-851 081,
040 513 6535

LIIKELIPERI, 83100 LIPERI
PUH. 013-652 237

Palvelemme:
Ma-pe
klo 9.00-17.00
Muina aikoina
tilauksesta!
Myös ilman
ajanvarausta!

Joensuu, Kauppakatu 25, puh. 122 451

PALVELEVA HUONEKALULIIKE

KALUSTE TUURE
Joensuunkatu 7, OUTOKUMPU P. 013-555 540

Muovipakkaukset 0,5-10 ltr.
Teollisuustie, 82300 RÄÄKKYLÄ, puh. (013) 822 088, Fax (013) 822 089

PAROC
PuhallusVuorivilla
on on on on on VVVVViisasten kiveäiisasten kiveäiisasten kiveäiisasten kiveäiisasten kiveä

Luonnonkivestä valmistettu PAROC Puhallus-
Vuorivilla ei pala eikä latistu. Eristä turvallisesti.

www.paroc.fi

SAVO-KARJALAN
ERISTYS JA SANEERAUS OY
Peltisepänpolku 2, 80400 Ylämylly,
puh. (013) 851 841, fax (013) 852 033

ASUMISEN LÄMPÖÄ KIVESTÄ

puh. 013 851 841, matkapuh. 0400 373 048

Suomalaiset napsauttivat asei-
densa varmistimet päälle 13. 
päivänä maaliskuuta 1940 kello 
11 mennessä. Puna-armeijan 
huomattavasti suurempaa so-
takoneistoa ei saatu niin äkkiä 
pysäytettyä. Tykit paukkuivat 
monilla taistelutantereilla vielä 
määräajan jälkeenkin.   
Mutta vielä maaliskuun 12. päi-
vänä 1940 sotapäiväkirjassa sel-
vitetään ilomantsilaisten jouk-
kojen sijoittelua. Esimerkiksi 
Osasto Julkunen oli pari päi-
vää aikaisemmin saanut nimen 
2. Erillinen Sissikomppania ja 
osasto oli siirtynyt Käenkoskel-
le. Sissikomppaniaan oli liitetty 
myös noin 70 miestä käsittävä 
Osasto Kapanen.
Aamulla Osasto Julkunen il-
moitti yön sujuneen rauhallisesti. 
- Partio löytänyt muutamasta 
mökistä puolihassahtaneen mie-
hen, joka on ollut siellä sodan 
alusta alkaen. Nyt aamulla lensi 
vihollisen tiedustelukone ylä-
puolellamme noin 500 metrin 
korkeudella.
Kallioniemessä puolustanut 
III/JR 41 oli tehnyt tiedustelu-
töitä joissa oli selvinnyt, että 
maaliskuun 5. päivän aamulla 
suoritetussa hyökkäysyritykses-
sä oli lumivallin takana Koita-
joen itäpuolella vaaninut noin 
pataljoonan suuruinen (780 
sotilasta) vihollisosasto.  
Piikkilankaesteen läpi päässeen, 
kymmenmiehisen iskuryhmän 
tuhonnut konepistoolimies oli 
tehnyt siis varsinaisen urotyön.  
- Vihollinen ampui tykkitulta 
Kallioniemeen koko päivän ajan.

Pataljoonalle siirtokäsky
Maaliskuun 13. päivänä jo kello 
00.30 tuli esikuntapäällikkö R. 
Stackelbergiltä määräys, että 

tilanne IV Armeijankunnan 
alueella vaatii, että yksi patal-
joona irrotetaan Osasto A:sta 
ja siirretään aamuyön aikana 
pitkin maantietä Ilomantsi 
- Värtsilä - Soanlahti - Muuanto 
- Purtsosenvaaran maastoon, 
jossa se alistetaan 12. Divisioo-
nan komentajalle. Pataljoonan 
kokoonpanoksi määrättiin 
muun muassa esikunta, esikun-
takomppania, kolme konekivää-
rikomppaniaa ja kolme kranaa-
tinheitintä. Lisäksi huoltoon eli 
töpinään määrättiin 30 hevosta 
ajoneuvoineen. Mukaan piti 
ottaa teltat, neljä kappaletta 
kenttäkeittiöitä, kolmen päivän 
muona ja tietenkin runsaasti 
ampumatarvikkeita. 
- Siirto tapahtuu autokuljetuk-
sessa. Lähtö tapahtuu kello 
kolmesta alkaen neljän auton 
ryhmissä neljän minuutin 
väliajoin. Matka arvioidaan 150 
kilometriksi, keskimääräinen 
nopeus 25 kilometriä tunnissa. 
Etupää määräpaikassa viimeis-
tään kello 9, viimeiset autot 
kello 10.30, olivat tarkat ohjeet.
Kello 04.50 E/RT ilmoitti 
Päämajan tiedottaneen, että 
“rauhasta lienee sovittu”. 
- Pataljoonien esikunnista on 
soitettu komppanioihin ja keho-
tettu suureen valppauteen.

Aseet vaikenevat
Vielä kello kahdeksan aikoi-
hin oli sekä puolustajien että 
hyökkääjien tykkiasemissa niin 
sanotusti ”täysi rähinä” päällä. 
- Suoritettiin vaikutusammun-
taa Parissavaaran kylään sekä 
siitä koilliseen johtavan tien 
molemmin puolin. Maaston 
kaltevuuden takia ei saavutettua 
vaikutusta voitu tähystää koko-
naan. Kylän etuosassa totesim-

me vihollisen kiireesti pyrkivän 
metsän suojaan. Ammukset 
räjähtivät sataprosenttisesti, ra-
portoi 5./II/KTR 14.
Kello 8.20 tuli puhelinsanoma 
E/RT:stä:
- Rauha solmittu. Vihollisuudet 
lopetettava kello 11.
Jalkaväkirykmentti 41 III patal-
joonan 1. komppanian joukku-
eenjohtaja vänrikki Viljo Holo-
painen otti eversti Sainion lä-
hettämän sanoman Kallionie-
messä vastaan kello 8.30. 
”Rauha solmittu Suomen ja 
Neuvostoliiton välillä. Viholli-
suudet lopetettava 13.3.1940 
kello 11.00 Suomen aikaa. 
Tämä tiedotettava kaikille alai-
sillenne joukoille, myös pienim-
mille tiedustelu- ja etuvartio-
osastoille. Lähemmät määrä-
ykset myöhemmin. Yllä oleva 
otettava rauhallisesti ja äänettö-
mästi. Ei mielenosoituksia.” 
Suomalaiset lopettivat Kallio-
niemen suunnassa tykistötulen-
sa kello 10.30. 
- Ilmoitus sodan loppumisesta 
oli meille täydellinen yllätys. Se 
pani epäilemään, voiko se olla 
totta. Ja jos on, niin kyselemään 
menikö viesti myös viholliselle. 
Varsinkin, kun se kymmenen 
tienoilla aloitti meitä kohti kii-
vaan tykkitulen. Miltei jokaisel-
la oli ajatus, miten tästä helve-
tistä selviää hengissä. Ettei ai-
nakaan enää... 
- Muuan ryhmänjohtaja arveli, 
että vihollinen kevensi am-
musvarastoaan. Tulitus päättyi 
kutakuinkin yhdeltätoista, 
eli neljännestunti yli sovitun 
vihollisuuksien lopettamisajan, 
kertoo Viljo Holopainen. 
Koettelemusten ja kärsimysten 
105 sodan päivää olivat ohitse. 
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Talvisodan viimeiset päivät

Maavoimien kirkollinen työ jär-
jesti maaliskuun ensimmäisenä 
päivänä Ilomantsissa koulutusta-
pahtuman teemalla ”Sodan viesti 
meille tänään.” Tilaisuuteen oli 
kutsuttu sotilasläänien kirkolli-
sesta työstä vastaavia pappeja 
sekä virassa olevia ja evp. esiup-
seereita maakunnasta ja hieman 
kauempaakin. Asiantuntijaluen-
toja reissulla pitivät professori 
Pasi Kesseli aiheesta ”Talvisodan 
suomalainen taktiikka” sekä 
eversti evp. Pekka Ripatti Kol-

laan taistelujen viime vaiheesta. 
Paikallisena järjestäjänä hääri 
sotilaspastori Juha Eklund. Asi-
antuntijana talvisodan autenttisilla 
taistelupaikoilla suoritetuissa 
maastokatselmuksissa toimi 
evp. ylirajavartija ja Ilomantsin 
sotahistorian tietopankki Viljo 
Vestman.  
Hiihtolenkillä Taivallammen 
taistelujen maastoissa pyörähti 
myös Itä-Suomen Sotilasläänin 
komentaja, kenraaliluutnantti 
Jukka Pennanen. 

Talvisodan viestiä 
etsimässä

- Päivä on ollut kerrassaan upea. 
Sotahistoria on aina ollut sydäntä 
lähellä, kun sekä isä että äiti ovat 
talvisodan veteraaneja, komen-
taja kertoi.
Kenraaliluutnantti totesi päivän 
mittaan saaneen myös uutta 
yksityiskohtaista tietoa. 
- Esimerkiksi miten, missä koh-
taa ja minkälaisessa tilanteessa 
Määttäsen Onni on haavoittu-
nut. Ja esimerkiksi kuinka pienil-
lä etäisyyksillä kaikki varsinaiset 
taistelut ovat tapahtuneet. Tääl-
läkin on kymmeniä kilometrejä 
viivytetty, mutta varsinaisissa 
taisteluissa on aina kuitenkin 
kysymys sadoista metreistä, 
korkeintaan parista kilometristä, 
Pennanen pohti. 
Sotilasläänin komentajan tervei-
set niin varusmiespalvelustaan 
suorittaville asevelvollisille kuin 
reserviläisillekin oli, että tämä on 
ollut oikea talvisodan 70-vuotis-
muistelun vuosi.
- Nyt on palattu takaisin talveen. 
Aika moni suomalainen sotilas 
ja reserviläinen on saanut sitä 
tärkeää hiihtokoulutusta. Minusta 
se on tämän vuoden iso juttu. 
Pennanen muistutti, että vaikka 
kaiken aikaa puhutaan varusmies-
ten huonosta kunnosta, niin kuiten-
kin 80 prosenttia suorittaa Suomen 
yleisen asevelvollisuuden. 
- Meillä on valtava määrä upeita 
nuoria miehiä ja joukossa tietysti 
jonkin verran naisiakin, jotka 
suorittaa asepalveluksen. Ja se 
on Euroopassa tällä hetkellä ai-
nutlaatuista. Missään muualla ei 
tällaisiin prosentteihin pystytä. 
Meidän pitäisi olla siitä ylpeitä, 
sanoo kenraaliluutnantti Jukka 
Pennanen. 
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Ilomantsin kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja 
Hannu Hoskonen ja Itä-Suomen Sotilasläänin komentaja, ken-
raaliluutnantti Jukka Pennanen laskivat sankarihautausmaan 
muistomerkille seppeleen. 
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Kesäkuun 18. 1941, sodan alla 
Vaasan sotilaslääni sai tehtä-
väksi perustaa 19. Divisioonan, 
komentajana valmistautui toi-
mimaan sotilasläänin rauhanai-
kainen komentaja eversti Hannu 
Esa Hannuksela. 
Jalkaväkirykmentit muodos-
tettiin alueen suojeluskunta-
piireistä: JR 16, eversti Matti 
Laurila. JR 58, everstiluutnantti 
Eero Juva. JR 37, eversti Into 
Salmio. 
Kevyt Osasto 18, Kenttätykistö-
rykmentti 10, Pioneeripataljoona 
30, Viestipataljoona 28 ja Raskas 
Patteristo 17 oli myös koottu 
Etelä-Pohjanmaalta.
 Miehistöä koulutettiin, minkä 
aika antoi myöten ja edessä oli 
siirtyminen junilla erinäisten 
vaiheiden jälkeen Punkaharjulle, 
josta jalkamarssi Kiteelle alkoi. 
Divisioonan hyökkäysalueen 
leveys oli runsaasti 20 kilometriä, 
vasemman rajan ollessa Kiteeltä 
Matkaselkään johtava tie ja oi-
kea raja noudatteli Pyhäjärven 
itärantaa.
Divisioona kuului VII Armei-
jakuntaan, joka taas oli osa 
Karjalan Armeijaa. Divisioona 
sai hyökkäyskäskynsä valmiiksi 
2.7, tehtävänä oli hyökätä pää-
voimilla suunnassa Kitee – Mat-
kaselkä – Repomäki ja vallata 
Matkaselän asema. Joukkojen oli 
käsketty olla hyökkäysvalmiina 
illalla 3.7. 
Heikon kohdan vihollisen ryhmi-
tyksestä Divisioonan johto uskoi 
löytäneensä rajantakaisen Niini-
syrjän kylän ja Turkkilammen 
väliseltä alueelta, vaikka tarkkoja 
tiedustelutietoja ei ollutkaan.
Patteristo ajettiin asemiin etu-
linjaan Kiteen Mustalammelle 
(rajalle 1,5 – 2,5 km) alueelle 
saavuttuaan, Patteristo saapui 
ennen jalkaväkirykmenttejä, 
jotka jäivät salaamissyistä ty-
kistön leirialueen takapuolelle 
5-6 kilometrin päähän valtakun-
nanrajasta.

Teiden korjausta ja 
rakentamista
Tuolloin Kiteen tiestö ei ́ saloilla´ 
ollut kovin korkealaatuista, joten 
pioneerit joutuivat parantele-
maan ja rakentamaan uuttakin 
tietä useita kilometrejä, hyökkä-
yksen alettua vallatulle maalle, 

että päästiin rajan takaiseen 
tiestöön kiinni. 
Vihollisesta ei ollut paljon oi-
keaa tietoa, vastassa ollut A.L 
Bondarevin 168. Divisioona oli 
selviytynyt talvisodassa suu-
resta Laatokan-rannan motista 
ja kuului ilmeisesti parhaisiin 
Neuvostoliiton yhtymiin. 
Vihollinen oli linnoittautunut 
vahvasti ja myös sulutteita ja mii-
noitteita oli vihollisen etulinjan 
takana, linnoitettuihin tukikohtiin 
törmättiin myöhemmin jopa 20 
kilometrin syvyydessä. Viholli-
sen etulinja oli tiheästi miehitetty 
ja lähes kaikki tiedusteluyritykset 
pystyttiin torjumaan. Vihollinen 
oli mies luvultaan hieman 19. 
Divisioonaa suurempi ja ennen 
kaikkea tykistöä oli enemmän ja 
myös 155 millimetrin haupitseja 
oli käytössä. Vihollinen suoritti 
useita väkivaltaisia tiedusteluja 
2.7. lähtien ja käytti tykistön ja 
kranaatinheittimistön tulta toimi-
ensa tukena, omat tykkimiehet 
joutuivat puolustautumaan Ter-
ni- kivääreillään ja tappiotakin 
tuli. 
Vihollisesta oli lentotiedustelu-
valokuvia, mutta maasto oli hyvin 
peitteistä ja ne eivät paljastaneet 
hyvän naamioinnin takia juuri 
mitään, samoin tähystämällä ei 
nähty kuin puunlatvojen ulappa 
ja harjanteita.
Kenttätykistörykmentti 10. ty-
kistö oli pääosin 75K/17 Ame-
rikkalaisia 1 maailmansodan 
aikuista kanuunoita, käyttämä-
töntä, mutta pienen kaliperin ja 
laakean lentoradan takia ei tulen 
teho ja tarkkuus ollut peitteisessä 
ja kukkulaisessa maastossa par-
haimmillaan. Raskaspatteristo 
17 kanuunoiden kaliiperi oli 105 
millimetriä.
 Heinäkuun 10. iltapäivällä 
saapui käsky hyökkäyksestä 
samalle päivälle kello 20., JR 
58 hyökkäisi tykistövalmistelun 
jälkeen Mustalammen maastossa 
rajan yli. Tuli avattiin tykistöllä 
kello 19.05 ja se kesti kello 20 
saakka. Valmisteluun käytettiin 
3000 kranaattia. JR 58 siirtyi tällä 
välin lähelle rajaa tykistön tulen-
johtueet mukanaan, lähteäkseen 
liikkeelle kello 20. 

Suuret tappiot

Tästä alkoi alkuviikkoina ras-

Kiteellä Kotiseutumuseon edustalla olevaa kanuunamallia K75/17 Kenttätykistörykmentti 10. 
käytti Kiteen taisteluiden aikana tulitoiminnassaan.

Kiteen Mustalammen tienris-
teyksessä 1992 pystytetty 19. 
Divisioonan muistomerkki.

Eteläpohjalaisia 
jatkosodassa

kaita tappioita sisältänyt 19. 
Divisioonan hyökkäys, josta ei 
vaikeuksia puuttunut. 
Elokuun 19. kallistuessa iltaan, 
19. Divisioona oli menettänyt 
kaatuneina 835 ja haavoittuneina 
3513 miestä. Laatokan rannikko 
oli saavutettu ja 19. Divisioona 
siirrettiin Karjalan kannakselle 
II Armeijakunnan alaisuuteen.
Kiteen kirkkomäelle haudattiin 
väliaikaisesti kesän hyökkäys-
vaiheen aikana 511 kaatunutta 
19. Divisioonan sankarivaina-
jaa. Seuraavana talvena arkut 
kaivettiin ylös ja matka kohti 
kotiseudun sankarihautoja alkoi. 
Vuonna 1969 paikalle pystytti-
vät Etelä – Pohjanmaan ja Kiteen 
maanpuolustusväki muistokiven 
tapahtuneen johdosta.
Kiteellä on järjestetty taistelujen 
muistona ”Muistoja Kumurin 
kukkuloilta”- tapahtumia, jossa 
on vielä ollut Etelä-Pohjanmaan 
veteraaneja mukana muistele-
massa menneitä.

Mika Matikainen
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ILMARI TURJA: Kumuri, kah-
den everstin taistelu. Juva 
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www.sapakka.fi
puh. 013 550 815

Lounas-, juhla- ja cateringpalvelut 



1710.3.2010

- Oli lintu syttynyt tuleen ja lensi maailman yli. Suuri ja väkevä, 
silti siro lintu kullan ja helmiäisen hohtoisin höyhenyksin, uneksii 
Heikki Turunen uudessa kirjassaan Tulilintu. 
Vietnamin sodan, kulttuuriradikalismin ja rauhanliikkeen sävyttä-
mä 1960-luku on lopuillaan. Pellot on raivattu, rintamamiestalot 
rakennettu ja maataloudessa eletään maitojärvien, voivuorten 
ja peltopakettien vuosia. Ylituotannon vuoksi maanviljelijästä 
tulee kirosana. Sodan jälkeisten suurten ikäluokkien muutto 
työn perässä kaupunkien kerrostalokennoihin kiihtyy parhaaseen 
vauhtiinsa. 
Yksi pakkomuuttajista on nuoren Heikki Turusen oloinen Henkka 
Oinonen. Lujin sitein isiensä maahan ja luontoon juurtunut, kir-
jailijahaaveita elättelevä, oppimaton raivaajan poika. Hän pääsee 
terävän kynänsä ansiosta toimittajaksi kotilääninsä pääkaupungis-
sa ilmestyvään maakuntalehteen, Jokikylän ”Mullikkasanomiin”. 
- Kansakoulupohjalla ottivat taloon, tuon resupekan. Pyytämällä 
pyysivät. Niin ujonnäkönen maanmulli vielä. Pystyykö se etes 
haastattelemaan, saako sanaa suusta esimerkiks ministerin eessä. 
Onko se sitten niin pirun hyvä kirjottaja, jahkailivat työkaverit. 
Sairaanherkän taiteilijanmielen syntymälahjana saanut, homo-
seksuaalien ahdistelema, ujo häveliään maaseudun kasvatti ei ole 
naisen kanssa edennyt suukkoa pidemmälle. Saati että tietäisi, 
kenen joukoissa pitäisi lippuja kantaa. Mutta kaupunki, toimitta-
jan työ sekä kokeneemmat työtoverit opettavat. 
- Muodollisesti sen piti olla pikakurssi kameroiden käytössä, 
mutta hän kävi krapulaansa ja vuoronsa päättymiseen vedoten 
olutpullon pimiön lavuaarista ja juoda tursusi sen tyhjäksi seitse-
mässä sekunnissa, kertoo kirjoittaja ensimmäisestä kouluttajas-
taan.
Opit kylvetään otolliseen maaperään. Jo pari vuotta myöhemmin 
rikospoliisin komisario toteaa juovuspäissään tehdyistä ilkival-
lanteoista kuulusteluihin kutsutulle epäillylle:
Ette te mikään toimittaja ole, eikä teistä tule. Poliisin ja yh-
teiskunnan vastainen rettelöitsijä ja huligaani. Ei pitäisi laskea 
toimituksen lähellekään. 

Tuli toimitussihteeri 
ja  kirjailija
 
Henkan tie kynnöksiltä kaduille, toimittajaksi, toimitussihteeriksi 
ja vihdoin koko maata kohahduttavaksi kansankuvaajaksi kulkee 
hullujenhuoneen porttien ja tuhannen kapakan kautta. Tulilintu 
kertoo myös Turusen esikoisteoksen Simpauttajan  – viime vuosi-
sadan parhaaksi esikoisteokseksikin tituleeratun kirjan synnystä. 
Se valmistui kuitenkin vasta monien kustantajilta bumerangina 
palautuneiden romaaniviritelmien jälkeen. Tulilintu on kiinnos-
tavaa jatkoa Hupeli- eli Korvenraivaaja-sarjan teoksille, joissa 
kuvataan sodanjälkeistä rakentamisen aikaa rintamamiestilalla. 
Tuhannet suuriin ikäluokkiin kuuluvat tunnistanevat kirjasta 
omat sopeutumisvaikeutensa, epävarmuutensa ja vuosikymme-
nien taakse jääneen nuoruutensa. Monilla sopeutuminen lienee 
ollut Henkkaa helpompaa.  Kirjassa on monia yhtäläisyyksiä 
vuonna 1987 ilmestyneen Maan veri – kirjan sekä vuonna 2003 
julkaistun Orpopojan valssin kanssa. Taustaa näille kirjoille antaa 
vuonna 2005 ilmestynyt Yö kevään kuun.  
Heikki Turunen on maaseudun puolustaja. Hän ammentaa aiheen-
sa eletystä elämästä ja kirjoittaa ne mielenkiintoisesti ja elävästi. 
Turunen on aliarvostettu kirjailija, vaikka hän kuuluu selkeästi 
sanataiteilijoiden eturiviin. Lauseiden pituudesta ja rönsyilystä 
häntä on syytetty - ja ”virheitä” on näköjään uusimmissa kirjoissa 
karsittukin - mutta antaisin taiteilijalle vapautensa. Parhaimmil-
laan ne rönsytkin ovat runoa. 
Rehellinenkin hän on arvioidessaan itseään:
”Lähestyn kirkkauteni kaupunkia ja edeskäyneitä ystäviäni 
hiukan onnahdellen, titaania vain pallonivel lonkassa, omiensa ja 
ikäpolvensa unien auringossa Varis-Nikolaiksi palanut Feeniks. 
Parhaansa ja kauneimman itsestään lukijoille luovuttanut kyntti-
länsä jalka, oman tulensa tuhka, parhaina päivinään parikin söpö-
läistä ottanut naavanharmaa happo, jolla ei enää mene sängyssä 
hirveän hyvin”. 

Heikki Turunen: Tulilintu. Nuoruutemme kronikka. 
WSOY 2009, 414 sivua.
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Maalaispoika 
kaupungissa

Mestari
synnyinsijoillaan

Lauri Herman Päätalon ja hänen vaimonsa Priitta Stiinan (o.s. 
Neulikko) kattilakuntaan Taivalkosken Jokijärvellä syntyi 
11.11.1919 - elikkä 90 vuotta sitten poikalapsi. Muutamaa 
viikkoa myöhemmin sylikummiksi lupautunut Karjalais-Viinu 
peitteli pojan Päätalon perheen silloisen hyyrytalon, Mäkelän 
porrasten edessä vesikelkan päälle laitettuun pärekoriin, pujotti 
vetojukon silmukan olkaukseensa, ja lähti laskemaan rantatörmää 
tuiskuiselle Väliperälle. Kelkan perässä sivakoi äiti, jota 
jokijärveläiseen tapaan kutsuttiin Riituksi. Isä Herman eli Herkko 
piti lapsenristiäisiä ja varsinkin kinkereitä sen verran akkamaisina 
touhuina, että jäi kotimieheksi. 
- Mutta poika kastettiin sillä reissulla. Toimituksen teki ylitöinä 
kinkerien päälle kirkkoherra Kortekangas. Ja nimeksi merkittiin 
kirkonkirjaan Kaarlo Alvar. Koska synnyin huonemiehenä asuvan 
metsätyömiehen pojaksi, alettiin minua kutsua Kalleksi, kirjoittaa 
Päätalo vuonna 1971 ilmestyneessä ”Huonemiehen poika” 
– teoksessaan. 
Nälässä ja kunnan jauhoilla kasvaneesta pojasta tuli jo 
nuorukaisten kirjoissa ollessaan eturivin metsätyömies. Sotien 
jälkeen hän hakkasi Messukylän laitamilla halkoja, siirtyi 
sitten rakennustyömaille sekatyö- ja kirvesmieheksi, luki 
rakennusmestariksi, alkoi kirjoittaa kirjoja ja päätyi lopulta 
Tampereen kaupungin suurimaksi yksityiseksi veronmaksajaksi. 
Päätalo julkaisi 39 romaania, kolme kertomuskokoelmaa sekä 
kolme näytelmää, jotka nostivat hänet ennennäkemättömäksi 
kansansuosikiksi. Hänen tuotantonsa ytimen muodostavat 26-
osainen omaelämäkerrallinen Iijoki-sarja sekä viisiosainen 
Koillismaa-sarja. Sarjan avausosa ”Koillismaa” (Gummerus) 
julkaistiin syksyllä Päätalon 90 juhlavuoden kunniaksi 
uudistettuna, historiallisin valokuvin kuvitettuna laitoksena.

Paluu juurilleen 
 
Päätalon esikoisteos, vuonna 1958 ilmestynyt ”Ihmisiä 
telineillä” kuvasi kaupungin rakentajia työssään. Hän aloitti 
Koillismaa-sarjan ensimmäisen teoksen kirjoittamisen jo vuoden 
1957 puolella. Tuolloin esikoisteoksen käsikirjoitus oli vielä 
kierroksellaan kustantajien kriittisten katseiden edessä. ”Ihmisiä 
telineillä” menestyi hyvin, mutta toisen romaanin kirjoittaminen 
”takkusi” väliin samalla tavalla kuin ensimmäisenkin.    
- Ilmeistä on, ettei tämä romaani ole vielä tämän syksyn sadoksi 
riittävän kypsä, kirjoitti maisteri Ville Repo elokuussa 1959 
käsikirjoitukseen tutustuttuaan. 
Ensimmäisen sydänkohtauksensa jo kokenut kirjoittaja tunsi 
itsekin, ettei kirjoittaminen ole oikeilla jengoillaan. Mutta 
yhteistyö Gummeruksen Ville Revon kanssa kantoi hedelmää, ja 
loppusyksystä 1960 kirja oli lukijoiden ulottuvilla. 
”Koillismaa” -teoksessa eletään 1930-lukua levottoman luonnon 
keskellä. Selkoseen saapuu viiltävän kylmänä pakkasiltana 
tuntematon mies, joka on lähtenyt Tampereelta pakoon 
pulavuosia ja entistä elämäänsä. 
 

 
Edessä on outo ja ankara Koillismaa ja sen värikkäät ihmiset. 
Tulokas kohtaa matkallaan hintelän nuoren pojan, Kauko 
Sammalsuon. Juuri kansakoulunsa päättänyt poika yrittää isänsä 
kuoleman jälkeen pitää koossa perhettään. Näiden ihmisten 
ympärille kietoutuvat monen muun kyläläisen vaiheet, joita 
Päätalo kuvaa rikkaasti ja tenhoavasti. 
”Selkosen hiljaisuus oli painostava. Mies, joka taivalsi kävellen 
tietä, kuuli vain omien askeltensa parkaisevat narskahdukset. 
Joskus sentään räiskähtivät myös tienvarren puissa kiristyvän 
pakkasen paukut. Kuu oli kiivennyt korkealle. Sen punertavan 
keltainen kehä ei ollut tänä iltana vähääkään vääntynyt tai 
muotopuoli. Oli kirkasta. Suorastaan aavemaisen valoisaa.”
Päätalo palasi kirjoissaan toistuvasti synnyinseudulleen ja hän 
toimi myös Taivalkosken kunnan rakennusmestarina vuosina 
1951 – 1952. Lukuisten sairauksien vaivaama mestari siirtyi 
ajasta iäisyyteen marraskuun 20. päivänä vuonna  2000.

Kalle Päätalo: Koillismaa, 584 sivua. 
Gummerus Oy 2009.
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- Oli lintu syttynyt tuleen ja 
lensi maailman yli. Suuri ja 
väkevä, silti siro lintu kullan ja 
helmiäisen hohtoisin höyhenyk-
sin, uneksii Heikki Turunen 
uudessa kirjassaan Tulilintu.  

Vietnamin sodan, kulttuuriradi-
kalismin ja rauhanliikkeen sä-
vyttämä 1960-luku on lopuil-
laan. Pellot on raivattu, rintama-
miestalot rakennettu ja maata-
loudessa eletään maitojärvien, 
voivuorten ja peltopakettien 
vuosia. Ylituotannon vuoksi 
maanviljelijästä tulee kirosana. 
Sodan jälkeisten suurten ikä-
luokkien muutto työn perässä 
kaupunkien kerrostalokennoihin 
kiihtyy parhaaseen vauhtiinsa.  
Yksi pakkomuuttajista on nuo-
ren Heikki Turusen oloinen 
Henkka Oinonen. Lujin sitein 
isiensä maahan ja luontoon juur-
tunut, kirjailijahaaveita elättele-
vä, oppimaton raivaajan poika. 
Hän pääsee terävän kynänsä 
ansiosta toimittajaksi kotiläänin-
sä pääkaupungissa ilmestyvään 
maakuntalehteen, Jokikylän 
”Mullikkasanomiin”.  

- Kansakoulupohjalla ottivat 
taloon, tuon resupekan. Pyytä-
mällä pyysivät. Niin ujonnäkö-
nen maanmulli vielä. Pystyykö 
se etes haastattelemaan, saako 
sanaa suusta esimerkiks ministe-
rin eessä. Onko se sitten niin 
pirun hyvä kirjottaja, jahkailivat 
työkaverit.  

Sairaanherkän taiteilijanmielen 
syntymälahjana saanut, homo-
seksuaalien ahdistelema, ujo 
häveliään maaseudun kasvatti ei 
ole naisen kanssa edennyt suuk-
koa pidemmälle. Saati että tietäi-
si, kenen joukoissa pitäisi lippu-
ja kantaa. Mutta kaupunki, toi-
mittajan työ sekä kokeneemmat 
työtoverit opettavat.  

- Muodollisesti sen piti olla 
pikakurssi kameroiden käytössä, 
mutta hän kävi krapulaansa ja 
vuoronsa päättymiseen vedoten 
olutpullon pimiön lavuaarista ja 
juoda tursusi sen tyhjäksi seitse-
mässä sekunnissa, kertoo kirjoit-
taja ensimmäisestä kouluttajas-
taan. 

Opit kylvetään otolliseen maa-
perään. Jo pari vuotta myöhem-
min rikospoliisin komisario 
toteaa juovuspäissään tehdyistä 
ilkivallanteoista kuulusteluihin 
kutsutulle epäillylle: 

- Ette te mikään toimittaja ole, 
eikä teistä tule. Poliisin ja yh-
teiskunnan vastainen rettelöitsijä 
ja huligaani. Ei pitäisi laskea 
toimituksen lähellekään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuli toimitussihteeri  

ja  kirjailija 

 

Henkan tie kynnöksiltä kaduille, 
toimittajaksi, toimitussihteeriksi 
ja vihdoin koko maata kohah-
duttavaksi kansankuvaajaksi 
kulkee hullujenhuoneen porttien 
ja tuhannen kapakan kautta. 
Tulilintu kertoo myös Turusen 
esikoisteoksen Simpauttajan  – 
viime vuosisadan parhaaksi 
esikoisteokseksikin tituleeratun 
kirjan synnystä. Se valmistui 
kuitenkin vasta monien kustan-
tajilta bumerangina palautunei-
den romaaniviritelmien jälkeen. 
Tulilintu on kiinnostavaa jatkoa 
Hupeli- eli Korvenraivaaja-
sarjan teoksille, joissa kuvataan 
sodanjälkeistä rakentamisen 
aikaa rintamamiestilalla. Tuhan-
net suuriin ikäluokkiin kuuluvat 
tunnistanevat kirjasta omat so-
peutumisvaikeutensa, epävar-
muutensa ja vuosikymmenien 
taakse jääneen nuoruutensa. 
Monilla sopeutuminen lienee 
ollut Henkkaa helpompaa.  Kir-
jassa on monia yhtäläisyyksiä 
vuonna 1987 ilmestyneen Maan 
veri – kirjan sekä vuonna 2003 
julkaistun Orpopojan valssin 
kanssa. Taustaa näille kirjoille 
antaa vuonna 2005 ilmestynyt 
Yö kevään kuun.   

Heikki Turunen on maaseudun 
puolustaja. Hän ammentaa ai-
heensa eletystä elämästä ja kir-
joittaa ne mielenkiintoisesti ja 
elävästi. Turunen on aliarvostet-
tu kirjailija, vaikka hän kuuluu 
selkeästi sanataiteilijoiden eturi-
viin. Lauseiden pituudesta ja 
rönsyilystä häntä on syytetty - ja 
”virheitä” on näköjään uusim-
missa kirjoissa karsittukin - 
mutta antaisin taiteilijalle vapau-
tensa. Parhaimmillaan ne rönsyt-
kin ovat runoa.  

Rehellinenkin hän on arvioides-
saan itseään: 

”Lähestyn kirkkauteni kaupun-
kia ja edeskäyneitä ystäviäni 
hiukan onnahdellen, titaania 
vain pallonivel lonkassa, omien-
sa ja ikäpolvensa unien aurin-
gossa Varis-Nikolaiksi palanut 
Feeniks. Parhaansa ja kauneim-
man itsestään lukijoille luovutta-
nut kynttilänsä jalka, oman tu-
lensa tuhka, parhaina päivinään 
parikin söpöläistä ottanut naa-
vanharmaa happo, jolla ei enää 
mene sängyssä hirveän hyvin”.  

Heikki Turunen: Tulilintu. Nuoruu-
temme kronikka. WSOY 2009, 414 
sivua. 
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Lauri Herman Päätalon ja hänen 
vaimonsa Priitta Stiinan (o.s. 
Neulikko) kattilakuntaan Taival-
kosken Jokijärvellä syntyi 
11.11.1919 - elikkä 90 vuotta 
sitten poikalapsi. Muutamaa 
viikkoa myöhemmin sylikum-
miksi lupautunut Karjalais-
Viinu peitteli pojan Päätalon 
perheen silloisen hyyrytalon, 
Mäkelän porrasten edessä vesi-
kelkan päälle laitettuun päreko-
riin, pujotti vetojukon silmukan 
olkaukseensa, ja lähti laskemaan 
rantatörmää tuiskuiselle Välipe-
rälle. Kelkan perässä sivakoi 
äiti, jota jokijärveläiseen tapaan 
kutsuttiin Riituksi. Isä Herman 
eli Herkko piti lapsenristiäisiä ja 
varsinkin kinkereitä sen verran 
akkamaisina touhuina, että jäi 
kotimieheksi.  

- Mutta poika kastettiin sillä 
reissulla. Toimituksen teki yli-
töinä kinkerien päälle kirkkoher-
ra Kortekangas. Ja nimeksi mer-
kittiin kirkonkirjaan Kaarlo 
Alvar. Koska synnyin huone-
miehenä asuvan metsätyömiehen 
pojaksi, alettiin minua kutsua 
Kalleksi, kirjoittaa Päätalo 
vuonna 1971 ilmestyneessä 
”Huonemiehen poika” – teok-
sessaan.  

Nälässä ja kunnan jauhoilla 
kasvaneesta pojasta tuli jo nuo-
rukaisten kirjoissa ollessaan 
eturivin metsätyömies. Sotien 
jälkeen hän hakkasi Messukylän 
laitamilla halkoja, siirtyi sitten 
rakennustyömaille sekatyö- ja 
kirvesmieheksi, luki rakennus-
mestariksi, alkoi kirjoittaa kirjo-
ja ja päätyi lopulta Tampereen 
kaupungin suurimaksi yksityi-
seksi veronmaksajaksi. Päätalo 
julkaisi 39 romaania, kolme 
kertomuskokoelmaa sekä kolme 
näytelmää, jotka nostivat hänet 
ennennäkemättömäksi kansan-
suosikiksi. Hänen tuotantonsa 
ytimen muodostavat 26-osainen 
omaelämäkerrallinen Iijoki-sarja 
sekä viisiosainen Koillismaa-
sarja. Sarjan avausosa 
”Koillismaa” (Gummerus) jul-
kaistiin syksyllä Päätalon 90 
juhlavuoden kunniaksi uudistet-
tuna, historiallisin valokuvin 
kuvitettuna laitoksena. 

Paluu juurilleen  

 

Päätalon esikoisteos, vuonna 
1958 ilmestynyt ”Ihmisiä teli-
neillä” kuvasi kaupungin raken-
tajia työssään. Hän aloitti Koil-
lismaa-sarjan ensimmäisen teok-
sen kirjoittamisen jo vuoden 
1957 puolella. Tuolloin esikois-
teoksen käsikirjoitus oli vielä 
kierroksellaan kustantajien kriit- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tisten katseiden edessä. ”Ihmisiä 
telineillä” menestyi hyvin, mutta 
toisen romaanin kirjoittaminen 
”takkusi” väliin samalla tavalla 
kuin ensimmäisenkin.     

- Ilmeistä on, ettei tämä romaani 
ole vielä tämän syksyn sadoksi  

riittävän kypsä, kirjoitti maisteri 
Ville Repo elokuussa 1959 käsi-
kirjoitukseen tutustuttuaan.  

Ensimmäisen sydänkohtauksen-
sa jo kokenut kirjoittaja tunsi 
itsekin, ettei kirjoittaminen ole 
oikeilla jengoillaan. Mutta yh-
teistyö Gummeruksen Ville 
Revon kanssa kantoi hedelmää, 
ja loppusyksystä 1960 kirja oli 
lukijoiden ulottuvilla.  

”Koillismaa” -teoksessa eletään 
1930-lukua levottoman luonnon 
keskellä. Selkoseen saapuu viil-
tävän kylmänä pakkasiltana 
tuntematon mies, joka on lähte-
nyt Tampereelta pakoon pula-
vuosia ja entistä elämäänsä.  

 

”Oli kirkasta. 
Suorastaan aave-
maisen valoisaa." 
 

Edessä on outo ja ankara Koil-
lismaa ja sen värikkäät ihmiset. 
Tulokas kohtaa matkallaan hin-
telän nuoren pojan, Kauko Sam-
malsuon. Juuri kansakoulunsa 
päättänyt poika yrittää isänsä 
kuoleman jälkeen pitää koossa 
perhettään. Näiden ihmisten 
ympärille kietoutuvat monen 
muun kyläläisen vaiheet, joita 
Päätalo kuvaa rikkaasti ja ten-
hoavasti.  

”Selkosen hiljaisuus oli painos-
tava. Mies, joka taivalsi kävellen 
tietä, kuuli vain omien askelten-
sa parkaisevat narskahdukset. 
Joskus sentään räiskähtivät 
myös tienvarren puissa kiristy-
vän pakkasen paukut. Kuu oli 
kiivennyt korkealle. Sen puner-
tavan keltainen kehä ei ollut tänä 
iltana vähääkään vääntynyt tai 
muotopuoli. Oli kirkasta. Suo-
rastaan aavemaisen valoisaa." 

Päätalo palasi kirjoissaan toistu-
vasti synnyinseudulleen ja hän 
toimi myös Taivalkosken kun-
nan rakennusmestarina vuosina 
1951 – 1952. Lukuisten sairauk-
sien vaivaama mestari siirtyi 
ajasta iäisyyteen marraskuun 20. 
päivänä vuonna  2000. 

Kalle Päätalo: Koillismaa, 584 
sivua . Gummerus Oy 2009. 
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Eräkirjailija ja ammattivaloku-
vaaja Juha Jormanainen toteaa, 
että uistin on enemmän kuin 
pelkkä puinen tai metallinen 
kalanpyyntiväline. Se voi olla 
tärkeä osa ihmisen historiaa. 

- Vieheisiin liittyy lukematon 
määrä tarinoita, muistoja, tuntei-
ta ja tunnelmia. Uistin, jota ka-
lastaja käyttää, kertoo hänestä 
paljon ihmisenä ja kalastajana, 
hän arvelee. 

Jormanainen on kirjoittanut ja 
Gummerus on kustantanut kirjan 
”50 parasta uistinta kautta aiko-
jen”. Esipuheessa kirjailija kui-
tenkin huomauttaa, ettei kirja ole 
ehdoton totuus, ”sillä sellaista ei 
ole olemassa”. 

Kirjoittaja kuuluu selkeästi niin 
sanottujen jalokalojen pyytäjiin.  

- Lukija huomaa, ettei kirjasta 
löydy montaa viehettä, jota suo-
siteltaisiin kirjolohelle. Se joh-
tuu siitä, että mielestäni kirjolohi 
on enemmänkin uiva lenkkimak-
kara kuin kala, hän väheksyy.  

Lohinäkökulmasta huolimatta 
ihmeen monta Jormanaisen TOP 
-10 listan viehettä löytyy myös 
tällaisen jänkäkoiran pyytäjän 
pakista. Listan ykkönen on Nils 
Master Invincible, seuraavina 
tulevat Räsänen, Bete Krokodil, 
Professor, Rapala Original, 
Smeds, Atom, Toby, LGH-
vaappu ja Mepps Aglia – lipat. 
Listan 36. uistin on Turus-Ukko, 
jonka kehitteli suurhaukien pään 
menoksi joensuulainen Jorma 
Turunen 1980-luvun lopulla.  

Jormanaisen uistinkirja kuvi-
neen on mielenkiintoista histori-
aa ja jouhevaa luettavaa aikoina, 
jolloin ei itse ole liottamassa 
suosikkivieheitään vesistöjen 
varrella. Yhden lipan olisin, ja 
vieläpä melko alkupäähän listaa 
lisännyt, nimittäin uutta tulemis-
taan tekevän Calico Catin. 

Juha Jormanainen: 50 parasta 
uistinta kautta aikojen. 126 si-
vua. Gummerus Kustannus Oy.  
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Eräkirjailija ja ammattivalo-
kuvaaja Juha Jormanainen 
toteaa, että uistin on enemmän 
kuin pelkkä puinen tai 
metallinen kalanpyyntiväline. 
Se voi olla tärkeä osa ihmisen 
historiaa.
- Vieheisiin liittyy lukematon 
määrä tarinoita, muistoja, 
tunteita ja tunnelmia. Uistin, 
jota kalastaja käyttää, kertoo 
hänestä paljon ihmisenä ja 
kalastajana, hän arvelee.
Jormanainen on kirjoittanut 
ja Gummerus on kustantanut 
kirjan ”50 parasta uistinta 
kautta aikojen”. Esipuheessa 
kirjailija kuitenkin 
huomauttaa, ettei kirja ole 
ehdoton totuus, ”sillä sellaista 
ei ole olemassa”.
Kirjoittaja kuuluu selkeästi 
niin sanottujen jalokalojen 
pyytäjiin. 
- Lukija huomaa, ettei kirjasta 
löydy montaa viehettä, jota 
suositeltaisiin kirjolohelle. Se 
johtuu siitä, että mielestäni 
kirjolohi on enemmänkin uiva 
lenkkimakkara kuin kala, hän 
väheksyy. 
Lohinäkökulmasta huolimatta 
ihmeen monta Jormanaisen 
TOP -10 listan viehettä löytyy 
myös tällaisen jänkäkoiran 
pyytäjän pakista. Listan 
ykkönen on Nils Master 
Invincible, seuraavina tulevat 
Räsänen, Bete Krokodil, 
Professor, Rapala Original, 
Smeds, Atom, Toby, LGH-
vaappu ja Mepps Aglia – 
lipat. Listan 36. uistin on 
Turus-Ukko, jonka kehitteli 
suurhaukien pään menoksi 
joensuulainen Jorma Turunen 
1980-luvun lopulla. 
Jormanaisen uistinkirja 
kuvineen on mielenkiintoista 
historiaa ja jouhevaa luettavaa 
aikoina, jolloin ei itse ole 
liottamassa suosikkivieheitään 
vesistöjen varrella. Yhden 
lipan olisin, ja vieläpä melko 
alkupäähän listaa lisännyt, 
nimittäin uutta tulemistaan 
tekevän Calico Catin.

Juha Jormanainen: 50 parasta 
uistinta kautta aikojen. 
126 sivua. Gummerus 
Kustannus Oy. 
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MAANSIIRTO
Eero ja Tapio KONTKANEN Ky

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

Kalattomantie 73,
83500 OUTOKUMPU
Puh. 013- 550 965
Autopuh. 0500- 373 610
www.kontkanen.fi

OUTOKUMPU POLVIJÄRVI

PUH. 555 535 PUH. 569 660

OUTOKUMMUN VARAOSA

Kiisukatu 2

POLVIJÄRVEN VARAOSA

Vasarakankaantie 4

OkuN PuTkITyö Oy
Karjalankatu 3 Outokumpu Puh. 013 - 550 141, 550 142

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

• Tietokoneet
• Kodinkoneet

• Ilmalämpöpumput
HUOLTAA 

POLVIJÄRVELLÄ

www.pekankone.com

PEkAN kONE 
JA TV ky
83700 Polvijärvi

p. 569 665

KOHTAUSPAIKKA
POLVIJÄRVELLÄ

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

Pitopalvelua parhaimmillaan!
Tervetuloa!

Avoinna tilauksesta
Puh. 0440 800 021
KOSKIPIRTIN 

HAUTAUSTOIMISTO
- arkut - kuljetukset

- kukkasidonta
- lehti-ilmoitukset - hautakivet

Puh. 0500 279 540
www.koskipirtti.com

Reserviläistapahtumia:

UMPIHANKI- jotos
Sotinpuro 12.-14.3.

komppanian puolustus, partio-, ryhmä-, 
haulikk-, itkk- ja tark.kiv.-ammuntoja

 
SISSIAMPUMALEIRI
Hiienvaara 19.-21.3. 

(muuttunut aika) sissitaitoja sekä  partio- 
ja ryhmäammuntoja  sissipolkuammunta (2), 

ryhmän ylläkköammunta2), kvkrh:n suora-am-
munta

 
PERINNEKIVÄÄRIKURSSI

Rääkkylä ja Kontioranta  27.3.-15.9.
patruunoiden latauskoulutus

ammuntoja Kontiorannassa (3-5  pv)
osallistuminen valtakunnallisiin perinne-

kiväärikilpailuihin
HUOM! kurssilaisella oltava oma

kiv m39 tai rinnakkaisluvalla toisen henkilön ase
 

PIONEERIKOULUTUS
Kontioranta 9.-10.4.

miinoittaminen tänään taistelukentällä
 

ITKK-KURSSI (VALMISTAVA)
Kontioranta 16.-17.4.

ittkk:n käsittely
ammunnat apuaseella 300 m:iin

 
ITKK-KURSSI (AMMUNNAT)

Sotinpuro 24.-25.4.
ammunnat 300 – 1200 m:iin

 
PP- JOTOS PyyMÄEN PyRÄyS

Kontioranta 14.-15.5. 
(huom aika: pe klo 16 – la klo 17)

suunnistus ja pyöräsuunnistus kolmihenkisin 
partioin

ammunnat (haulikko, pienoiskivääri, pistooli, rk)
rastitehtäviä

 
TAISTELIJAN TAIdOT
Kontioranta 21.-22.5.

rk- ja pistooliammunnat
sissipolkuammunta (Jaster: paukkupatr:t 

+ kaatuvat taulut)
 

JUUAN RESERVILÄISJOTOS
Juuka 5.-6.6. 

taktisia ja taisteluteknisiä tehtäviä
ammunnat haulikolla ja pienoiskiväärillä

 
TAISTELIJAN TAIdOT
Kontioranta 11.-22.6.

rk- ja pistooliammunnat
sissipolkuammunta (Jaster: paukkupatr:t + 

kaatuvat taulut)
 

MUUT:
HygIENIAPASSI-KURSSI

Kontioranta, huhtik (aika maaliskuussa 
MPK:n verkkosivuille) luennot ja koe (maksuton)

 
EA 2- KURSSI

Kontioranta 28.-29.5.
osallistujilla oltava EA 1- kortti,  voi myös päivittää 

vanhaksi menossa  olevan EA 2-kortin
 

MAASTOTAIdOT
 Sotinpuro 4.-5.9.

Ensiapukoulutusta, maastossa majoittumisen ja 
liikkumisen taitoja, osallistujat 8-12 v, 10 €/hlö, 

mukana oleva aikuinen ilmaiseksi.
 

LISÄTIETOJA KURSSEISTA: www.mpky.fi sekä 
piiritoimistosta: piiripäällikkö Ahti Korhonen 

040-565 5578, 
 ahti.korhonen@mpky.fi

koulutuspäällikkö Timo Tolvanen 050-521 5363,
  timo.tolvanen@mpky.fi 

Ensimmäinen 
kaatunut 
upseeri
Joensuulainen evp. majuri 
Nestor Norppa lähetti Karjala-
lehden kolumnin, jossa Antti O. 
Arponen pohtii talvisodan en-
simmäistä kaatunutta upseeria. 
”Monissa tietokirjoissa kerro-
taan, että se olisi ollut Uuden-
kirkon Lempiälässä 1.12.1939 
illalla kaatunut Ratsuväkipri-
kaatin luutnantti Jorma Gallen-
Kallela, suuren taiteilijan Akseli 
Gallen-Kallelan poika. 
Karjala -lehdessä kerrottiin 23.10, 
että Metsäpirtissä 30.11.1939 
menehtynyt luutnantti Pekka 
Alaranta olisi ollut ensimmäi-
nen kaatunut upseeri. Hän kuoli 
matkalla kenttäsairaalaan 30.11. 
illalla.
Melko varmasti ensimmäinen 
kaatunut upseeri oli kuitenkin 
vänrikki Uuno Salonen, rau-
malainen kansakoulunopettaja 
(Karjala-lehti 13.11). Hän kaatui 
Kivennavalla Lipolan mutkassa 
30.11. heti aamulla kello 8 jäl-
keen.”, kirjoittaa Arponen.
Nestor Norppa toteaa, että Uuno 
Salosen isä Nestor Salonen oli 
Suojärvellä Torasjoki Oy:n 
palveluksessa ennen talvisotaa 
ja kuului Suojärven Suojelus-
kunnan johtohenkilöihin.
- Hänen sukulaisensa evl. Num-
mela lahjoitti ennen kuolemaansa 
Nestor Salosen saaman Suojärven 
Suojeluskunnan pienoislipun ja 
valokuvia Suojärven Pitäjäseuran 
arkistoon, kertoo Norppa.    

Majoitu mukavasti meillä!
Tilavat huoneet majoittaa vaikka koko perheen!
Ravintola salimme tarjoaa herkulliset ruuat

ja A lá carte annokset!
Nettisivuillamme näet myös tämän kesän esiintyjät.

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

www.hotellimalmikumpu.com



MAALISKUU

12.-14.3.   Operaatio Umpihanki  Sotinpuro

13.-14.3.   RESUL Ilma-aseet   Keski-Suomi

13.3.         Talvisodan loppumisesta 70 vuotta

13.3.         Veteraanikeräyksen tempauspäivä Koko maa

18.3.         Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä Helsinki

24.3.         RU- ja RES-piirin kevätkokoukset Onttola

HUHTIKUU	  

8.4.         270 vrk palvelleiden kotiutus  P-KR / PKARPR

17.-18.4.  RESERVILÄISLIITON Liittokokous Kajaani 

24.4.         RESUL Ampumasuunnistus  Keski-Pohjanmaa

TOUKOKUU 

4.5.          RU- ja RES-piirihallituksien 3. kokous Paikka avoin 

5.5.           Kokelaiden ja ryhmänjohtajien koulutustilaisuus Kontioranta 

14.5.   Karjalan pojat 2/2010 aineistopäivä, Päätoimittaja

  Ilmoitushankinta: Valtimo, Nurmes, Juuka, Lieksa, Vieki

14.-15.5.  Pp-jotos “Pyymäen Pyräys”  Kontioranta 

14.-16.5.  Reserviläisliiton naisten koulutuspäivä Joensuu 

21.-23.5.  RESUL Naisten jotos  Keski-Suomi 

22.-23.5.  RESUL Perinneaseet  Päijät-Häme

 29.5.       RESUL Neliottelu   Suur-Savo 

30.5.       RESUL Pistooliampumajuoksu Etelä-Karjala

KESÄKUU

4.6.         Puolustusvoimain lippujuhlapäivä

4.6.   Maanpuolustusjuhla  Valtimo

4.6.  RU -liiton ansiomitalien jako  Valtimo 

11.6.  KESÄYÖN MARSSI  Vantaa 

1910.3.2010

Pohjois-Karjalan reservipiirien ja Maanpuolustuskoulutus ry:n 
Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiirin tiedotuslehti
Päätoimittaja   Armas Härkönen
Osoite:      Yliopistontie 1, 82900 ILOMANTSI
Puhelin:   050 3600 256 
Sähköposti:  armas.a.harkonen@gmail.com

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.  Armas Härkönen
Nettilehti Hannu Härkönen
Tmja  Ari Eskelinen

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

Karjalan Pojat

TOIMINTAKALENTERI

������������������������������
�������������������������������

����������

�������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������

wood moon
Jyrki Repo

- Huonekaluentisöinti
- Artesaani, puusepäntuotteet

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

POLAR 
MINING OY
www.dragon-mining.com.au

Perjantai	12.3.
klo 15.15 Sekaviesti
(N 2x6,0 km + M 2x7,5 km)

Lauantai	13.3.
klo 11.30 Pikakilpailu
(Naiset 7,5 km)
klo 15.15 Pikakilpailu
(Miehet 10 km)

Sunnuntai	14.3.
Klo 11.30 Takaa-ajo
(Naiset 10 km)
klo 14.00 Takaa-ajo
(Miehet 12,5 km)

2/2010 ilmestyy keskiviikkona 16.6.
Aineisto päätoimittajalle 14.5.2010

Armas Härkönen
Yliopistontie 1, 82900 ILOMANTSI

Puh. 050 3600 256
armas.a.harkonen@gmail.com

SeurAAvAt leHdet:
 3/2010 ilmestyy keskiviikkona 6.10.

Aineisto päätoimittajalle 10.9. mennessä

4/2010 ilmestyy keskiviikkona 8.12.
Aineisto päätoimittajalle 19.11. mennessä 

Kevätkokouskutsu
 
Pohjois‑Karjalan reserviupseeripiiri ry
Pohjois‑Karjalan reserviläispiiri ry
 

PIIrIeN YHteINeN KevÄt‑
KOKOuStAPAHtuMA 
pidetään Onttolassa 24. maaliskuuta 2010 kello 18.00 alkaen. 
 
Ohjelma:
 17.00-18.00 Kahvitarjoilu  Rajasotilaskoti
 18.00 -   Kevätkokoustapahtuma auditoriossa
   – Palkitsemiset
   – Esitelmä
   – Piirien kevätkokoukset
      tervetuloa!        PIIrIHAllItuKSet



20 10.3.2010Osoitteessa: 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) 010 6666 086, 
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

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!

Malja
isänmaalle!

On mukava saada lasku, jota ei tarvitsekaan maksaa. 
Yhä useammat asiakkaamme maksavat esimerkiksi 
kotivakuutuksensa pankkiasioinnistaan saamillaan 
OP-bonuksilla. Sitä kutsutaan keskittäjän eduksi. 
Tutustu osoitteessa op.fi/bonus tai tule käymään.

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Kosteuskartoitukset �  Rakenteiden kuivaukset 
                   Lämpökuvaukset 

      Lylykoskentie 17 80130  JOENSUU 
    puh. (013) 871 023 fax. (013) 871 024 
            terho.hirvonen@a-kuivaus.fi 

       Terho Hirvonen Puh. 0400 203 385 
       Vesa Sormunen Puh. 0400 498 162 
       Jari Naumanen Puh.0400 488 177 
       Marko Eronen Puh. 0400 849 330

Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitos

Parasta Pohjoista Puuta

Vapo Timber Oy
www.vapotimber.fi
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