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Päätoimittajan palsta
Karjalan Pojat – lehtien ilmestymispäivien
väliset kolme kuukautta ovat kuluneet todella
nopeasti. Lehden kasaaminen on tuntunut hieman helpommalta kuin ensimmäisellä kerralla.
Ehkä olen oppinutkin jotain, mutta myös kentän
juttutarjonta on ollut kerrassaan kiitettävää.
Erityiset kiitokset ahkeruudestaan ansaitsevat Ari
Eskelinen ja Reijo Kohonen. Mutta muutenkin
on artikkeleita tullut niin runsaasti, että osaa olen
joutunut pätkimään. Joitakin tulleita ja mielessä
muhineita aiheita on jäänyt poiskin. Älkää silti
ottako nokkiinne. Vanhaa ammuntaslangia käyttäen - paikataan toisella kertaa.
Tällä kertaa lehdessämme on monta liikunnallista juttua, niin kuin liikuntateemaan kuuluukin.
Tarinat osoittavat, että maakunnasta löytyy monitaitoisia ja kovakuntoisia reserviläisiä. Jos kuka
ei viihdy ampumaradoilla, hiihtotapahtumissa ja

reserviläiskoulutuksessa, niin ainahan noheva
kaveri etsiytyy vaikkapa polttopuutalkoisiin.

Tuttua hommaa nuoruudesta. Mutta kun se on
painonnostoa - ihan kirjaimellisesti.

Luutnantti Autio opetti ”Tuntemattomassa”
vänrikki Kariluodolle, ettei ”tuleen saa jäädä
makaamaan.” Vankan kokemuksen pohjalta voin
todeta, että ikävuosien kertyessä vyön yläpuolelle neuvo soveltuu mainiosti myös reserviläiselle.
Kuin kohtalon oikusta saimme kuntopyörän
”hoitoon” perheen nuoremman sukupolven rakennusprojektin ajaksi. Puolen vuoden aikana
olen pyöräillyt yli 2 000 kilometriä. Enkä ole
kaatunut tai jäänyt auton alle kertaakaan.

Suomen vähälumisen kesän aikana voi mukavasti
liikkua vaikkapa kalastuksen, metsästyksen,
sienestyksen ja marjastuksen merkeissä. Esimerkiksi muutaman tunnin lenkkeily helteisellä
lakkasuolla voi kuntoilun lisäksi antaa terveellistä
naposteltavaa jälkiruokapöytään.

Olen saanut televisiota katselemalla ja ”istumakuntoilulla” kymmenkunta prosenttia painosta
pois. Pituuteni suosittelemaan taulukkopainoon tarvitsisi pudottaa 20 prosenttia lisää.
Seuraavaksi voisin siirtyä selällään tehtävään
urheilusuoritukseen eli penkkipunnerrukseen.

Ohjeita Karjalan Pojat
-lehteen kirjoittajille
Jäsenistön kirjoittamat jutut ja artikkelit ovat
Karjalan Pojat –lehden keskeisintä sisältöä.
Kynään ja kameraan kannattaa tarttua aina, kun
yhdistyksessä tapahtuu.

Jutut:
- Kirjoita yhdestä aiheesta vain yksi juttu. Täydentävät jutut ovat tervetulleita, kunhan niiden
sisältö ei ole päällekkäinen pääjutun kanssa.
- Muista mainita jutussa aina kirjoittajan nimi
sekä jutun käsittelemän tapahtuman aika ja paikka.
- Juttuun kannattaa liittää haastateltavien kommentteja, jos mahdollista. Mikäli jutussa on useampia haastateltavia, merkitse sitaatin yhteyteen
kuka sen on sanonut.
- Jätä kaikki tekstimuotoilut pois eli ei lihavointeja, kursivointeja tms.
- Älä kirjoita juttua ISOILLA KIRJAIMILLA.
- Sopiva jutun mitta on 1500-4000 merkkiä
(enintään 1,5 arkkia).

Kuvat:
- Ota toiminnallisia kuvia. Vältä perinteisiä

pönötyskuvia.
- Suosi vaakakuvia.
- Juttua kohden 2-4 kuvaa on sopiva määrä.
- Lähetä kuvat sähköpostin liitteenä erillisinä jpgtiedostoina. Kuvia ei tule missään nimessä liittää
suoraan kirjoitetun jutun word-tiedostoon.
- Jokaisesta kuvasta tulee ilmetä kuvaajan nimi.
Laadi iskevä kuvateksti. Selitä myös tarvittaessa
kuka on missäkin kohtaa kuvaa.

Lähettäminen:
- Lähetä jutut ja kuvat sähköpostilla word- ja
jpg-tiedostona osoitteeseen armas.a.harkonen@
gmail.com viimeistään lehden aineistonjättöpäivään mennessä.
- Aineistonjättöpäivät löytyvät sivuilta www.
pkreservi.fi kohdasta Karjalan Pojat.
- Mikäli suunnittelemasi juttu tapahtuu aineistonjättöpäivän jälkeen, mutta ennen painopäivää,
kannattaa olla etukäteen yhteydessä päätoimittaja
Armas Härköseen. Näin voidaan varata tarvittaessa
tila ajankohtaista juttua varten.
- Lehden toimitus pidättää oikeuden tekstien
muokkaamiseen.
Harri Norismaa

Ari Eskelinen (vas.), Jorma Huttunen, Harri Norismaa, Tarmo Nenonen ja Pauli Turunen Karjalan Pojat -lehden toimituskunnasta kokoontuivat heti vuoden ensimmäisen lehden ilmestyttyä
tekemään arvionsa ja pohtimaan tulevaa. Kesäkuun lehden teemana on liikunta, seuraavassa
lehdessä käsitellään valmiutta ja varautumista poikkeusoloihin. Vuoden neljännen lehden teemana on sotilaskoti ja joulu.

Aurinkoista, lämmintä ja
liikunnallista
kesää kaikille!

Armas
Härkönen

Perustuslakivaliokunnalta
lausunto ampuma-aselaista
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto ampuma-aselaista (HE 106/2009 vp) on valmistunut. Valiokunta ei hyväksy, että
ampuma-seuran jäsenyys olisi ampuma-urheilussa ja -harrastuksessa käytettävän käsiaseen luvansaannin edellytyksenä, koska se
olisi yhdistymisvapauden vastaista. Valiokunnan mielestä poliisi
voi tarkastaa, että ampuma-aseita säilytetään säännösten mukaisesti.
Ikärajan nostamiselle käsiaseiden osalta 20 vuoteen on perusoikeusjärjestelmän kannalta on valiokunnan mielestä hyväksyttävät
perusteet. Perusteena on se, että tällöin luvanhakijasta on usein
mahdollista saada enemmän tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi
arvioitaessa hänen sopivuuttaan ampuma-aseen hallussapitoon.
Lääkärin, muun terveydenhuollon ammattihenkilön ja sotilasviranomaisen ilmoitusoikeutta ampuma-aseen hallussapitoon
sopimattomasta henkilöstä on täsmennettävä, jotta lakiehdotukset
voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Laista
tulee käydä ilmi muun muassa ilmoituksen tekemisen edellytykset ja ilmoituksen sisältö.

Pakkojäsenyydelle ei,
kotitarkastukselle kyllä
Perustuslakivaliokunta näkee lakiesityksessä olevan ampumaseuran pakkojäsenyyden ongelmalliseksi. Ampumaseuran
jäsenyys hankkimisluvan ehtona merkitsisi käytännössä sitä, että
yhdistyksen päätös olla ottamatta henkilöä yhdistyksen jäseneksi
muodostuisi ratkaisevaksi luvan saamisen kannalta. Ampumaseuran ampuma-asekouluttajan antamalla todistuksella voidaan
riittävän luotettavasti osoittaa hakijan ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisuus ja vakiintuneisuus eikä ampumaseuran jäsenyyttä ole syytä säätää hankkimisluvan edellytykseksi. Tämän
tarkistuksen tekeminen on edellytyksenä sille, että lakiehdotus
voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
Poliisi voi tarkastaa, noudattaako ampuma-aseen haltija aseen
säilyttämisestä annettuja säännöksi. Tarkastus voidaan ulottaa
kotirauhan piiriin, jos se on välttämätöntä asian selvittämiseksi.
Valiokunta katsoo, että ampuma-aseita koskevaan uuteen sääntelyyn on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät ja
painavat perusteet.
Poliisi voi tarkastaa, että ampuma-aseita säilytetään säännösten
mukaisesti. Tarkastus voi ulottua myös kotirauhan piiriin. Kotirauhan suojan kannalta on olennaista, että tarkastus voi koskea
vain niitä tiloja, joissa aseita pidetään. Tarkastuksesta on ilmoitettava etukäteen ja aseenhaltija voi siirtää tarkastuksen tekemistä
myöhemmäksi. Valiokunta katsoo, ettei poliisilla tule olla tarkastusoikeutta, jos aseen haltija pystyy luotettavasti selvittämään,
että ase säilytetään säännösten mukaisesti.
Valiokunnan lausunto on yksimielinen. Se on luettavissa kokonaisuudessaan eduskunnan nettisivuilta www.eduskunta.fi
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TULTA JA LIIKETTÄ
Tärkein maanpuolustustyö liikunnassa tehdään
yhdistyksissä. Jokaisen aktiivisen yhdistyksen
oman toiminnan vuosikalenteriin kuuluu erilaisia
liikunta- ja urheilutapahtumia. Tätä toimintaa tukemaan ja koordinoimaan on piireihimme perustettu
Tuli ja liike -toimikunta. Toimikunta tulee tekemään tiivistä yhteistyötä yhdistysten ampuma- ja
urheilu-upseereiden kanssa.
Puolustusvoimien yhtenä lakisääteisenä tehtävänä
on edistää meidän reserviläistenkin ruumiillista
kuntoa kohottavaa toimintaa. Reserviläisten fyysisen suorituskyvyn sekä elintapojen seuranta on
puolustusvoimien fyysisen koulutuksen eräs mittari
ja osa palautejärjestelmää. Kenttäkelpoisuuden
merkitys onkin noussut viime vuosina samaan
tahtiin kuin reserviläisten fyysinen suorituskyky
on laskenut. Niinpä Puolustusvoimat, Maanpuolustuskoulutus ry ja reserviläisjärjestöt ovat nostaneet
reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpitämisen ja
testaamisen yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi.
Pelkkä testaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan
tarvitsemme elämäntapamuutoksen. Moni
muistelee mielellään olevansa se 20-vuotias reipas,
hyväkuntoinen nuorukainen, mutta usein unohdetaan ne vuodet tai vuosikymmenet nykyhetken
välissä. Vuosi sitten keväällä Pääesikunnan henkilöstöosasto julkaisi tutkimuksen reservin fyysisestä
suorituskyvystä ja se ei ollut mairittelevaa meille.
Sen mukaan puolet reserviläisistä on fyysiseltä
suorituskyvyltään sijoituskelpoisia sodanajan
tehtäviin. Vastaavasti toiselta puoliskolta sijoitusta
pitäisi tarkistaa vähemmän vaativiin tehtäviin.
Tämän faktan ei tule kuitenkaan meitä masentaa,
vaan siitä tulee ottaa onkeensa ja tehdä asialle

henkilökohtaisella tasolla jotakin. Ikä sinänsä ei ole
mikään este hyvään kuntoon pääsemiselle, keinoja
kyllä on, tarvitaan vain tahtoa. Pilke silmäkulmassa
voikin asian tilan parantamisen sanoa olevan
helppoa, sillä huono kunto kohenee eniten.
Liikuntatapahtumiin osallistuminen on monille
motivoiva keino tuoda arkeen enemmän liikuntaa.
Reserviläiskierros on Reserviläisurheiluliiton
juhlavuoden 2010 valtakunnallinen tapahtuma,
jolla reservin väkeä kannustetaan säännölliseen
liikuntaan koko vuoden ajan.
Kierroksen on tarkoitus toimia meille mallina
omissa yhdistyksissä järjestettäville säännöllisille
kuntoliikuntatapahtumille. Liikuntalajit kannattaa
valita niistä lajeista, joita paikkakunnalla jo harrastetaan ja joihin löytyy jo valmiiksi osanottajia.
Puolustusvoimat tarvitsee hyväkuntoista reserviä.
Kunnolle ja voimalle on asetettu mittarit, jotka paljastavat meille meidän todellisen suorituskykymme.
Testejä tulisikin jäsenistölle siellä yhdistyksissä
järjestää. Tulisi olla rohkeutta osallistua hiukan
vaativampiinkin koitoksiin pelkäämättä väsymyksen tunnetta. Testistön mukaan reserviläinen osoittaa riittävän marssikunnon suorittamalla 25 km
jalkamarssin, 30 km hiihtomarssin tai 80 km polkupyörämarssin. Näitä tapahtumia toivoisi järjestettäväksi yhdistyksissä, sillä varsinkin nuorempi
yhdistysväki toivoo haasteellisuutta toimintaan.
Olennaista on löytää sellaisia toimintamuotoja,
joilla kuntoliikunta saataisiin toimivaksi, usein
tapahtuvaksi ja myös nuoria houkuttelevaksi. Hyvin
toimiva muoto on SRA -ammunta, johon nuoret
kilpailijat ottavat mielellään osaa. Toivottavasti
valtiovalta ei aseta ampumatoiminnalle tulevai-

suudessa liikaa lainsäädännöllisiä rajoituksia.
Nyt ehdotettu ampuma-aselain muutos on
kaventamassa ampumatoiminnan mahdollisuuksia.
Reserviläisten ampumataidon ylläpito on yksi
reserviläisjärjestöjen keskeisimmistä tehtävistä.
Prosenttiammuntakilpailu kertoo hyvin sen, miten
tässä on onnistuttu. Prosenttiammuntakilpailussa
huomioidaan kaikki kymmenen laukausta
sisältävät ampumasuoritukset, myös
metsästysampumakokeet. Tällaisia ovat kaikki
yhdistysten valvotut ammunnat. Jokaiselta yhdistyksen jäseneltä hyväksytään yksi ammuntasuoritus
vuodessa. Ampumaupseerit siellä yhdistyksissä,
herättäkää henkiin tämä loistava perinne ja
johdattakaa yhdistyksenne 100 % suorituksiin.
Yhtenä apuvälineenä fyysisen ja ampumakunnon
ylläpidossa on sähköinen kuntokortti, joka löytyy
RESUL:n kotisivuilta. Se kannattaakin ottaa
käyttöön, sillä siihen on helppo kirjata suoritukset
ja seurata sekä ylläpitää riittävää harjoitustiheyttä.
Haastankin yhdistykset pienimuotoiseen
kilpailuun siitä, missä yhdistyksessä on
jäsenistöstä prosentteina eniten käyttänyt palvelua.
Loppuvuodesta palataan asiaan ja parhaat
palkitaan. Toivotan teille liikunnallista kesää.

Harri Norismaa
Pohjois-Karjalan
reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

tuttuja linjoja…
Reserviläisliiton kevätkokouksessa Kajaanissa
käytiin läpi kuluneen vuoden toimintaa, jossa
painopisteinä olivat veteraanit, tiedottaminen ja
liikunta. Hyvässä yhteisymmärryksessä todettiin
liiton toiminnan olleen vilkasta. Talous saatiin
vuoden aikana tasapainoon tarkalla suunnittelulla
ja hyvin onnistuneella jäsenmerkkikampanjalla,
joka jatkuu edelleen. Vuoden aikana myytiin yli
5000 jäsenmerkkiä !
Vuoden taloudellinen tulos oli lähes 120 000 euroa
plussalla. Jäsenmäärä nousi toimintavuonna neljä
prosenttia 36 500 jäseneen.
Toimintamuodoista ammunta oli vilkkainta.
Tässäkin mielessä oli tärkeää se, että liitto oli
aktiivinen aselain uudistuskeskustelussa, ja kaikki
merkittävimmät muutostoiveet näkyvät lakiesityksessä. Näillä kannanotoilla liitto on omalta osaltaan
turvaamassa laajamittaisen ampumatoiminnan
jatkumisen.
Kannanottona keskusteluun yleisestä asevelvollisuudesta on liiton kanta tukemassa nykyistä
alueellista maanpuolustusjärjestelmää ja asevelvollisuutta, jolla taataan riittävän reservin säilyminen.
Parhaillaan selvitetään ja kartoitetaan jäsenyhdistysten näkemyksiä liiton mallisääntöjen määräykseen, jonka mukaan yli 60-vuotiaat eivät voi kuulua

yhdistysten johtokuntiin / hallituksiin. Vaikka tällä
rajoitteella on aikanaan ollut tarkoitus lisätä luottamushenkilöiden vaihtuvuutta, näen tärkeänä, että
liiton teemana oleva Reserviläisliitto – koko kansan maanpuolustusjärjestö , toteutuu myös tässä
asiassa.
Piirin toimintakalenterissa on paljon tapahtumia
myös kesäkuukausille. Pyymäen Pyräys ja Juuan
jotos ovat tätä luettaessa jo historiaa ja toivottavasti
onnistuivat hyvin Roukalahden ampumaradan
avaaminen tuo lisää mahdollisuuksia ampumaharjoitteluun. Tuli- ja liiketoimikunnassa keskusteltiin liikuntatapahtumien lisäämisestä, ja polkupyörämarssit, suunnistus ja Suomujärven vaellus
ovat uusina tapahtumien joukossa. Nettisivuja
seuraamalla näkyvät mahdolliset muutokset ja
lisäykset toimintakalenteriin.
Pauli Turusen ja Hannu Martikaisen ripeän toiminnan ansiosta on aliupseeriperinnetoimikunta jälleen
herätetty henkiin ja järjestäytymiskokous pidetty.
Toimikunta pyrkii keräämään talteen aliupseeriperinnettä juttujen ja haastattelujen muodossa.
Tärkeää olisi saada talteen sodanaikaisia tarinoita
ja kokemuksia johtajana toimimisesta. Olkaa

yhteydessä Pauliin ja Hannuun, kun sopivaa juttua
on tiedossa.
Tämän lehden teemana on liikunta, joka on oleellinen osa reserviläisen kenttäkelpoisuutta Omasta
kunnosta huolehtiminen on suorastaan kansalaisvelvollisuus. Kesän alkuun lienee sopiva hetki heittää haaste oman kunnon kohentamiseen ja liikuntakertojen lisäämiseen.
Esitän, että Reserviläisliikkuja –nimikkeellä palkitaan piirien kevätkokoustapahtumassa henkilö, joka
on aktiivisesti hoitanut omaa kuntoaan. Yhdistysten
esitysten pohjalta ja sähköisen kuntokortin merkintöjen avulla piirin YT- toimikunta valitsee liikkujan, joka palkitaan kiertopalkinnolla ja kunniakirjalla.
Liikunnallista lämpimästi alkanutta kesää kaikille.
Kiitokset lehden tekoon osallistuneille
ja toimintaa tukeneille.

Jorma Huttunen
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirin
puheenjohtaja

liikunnan riemua
Teemana liikunta. Näin päätettiin keväällä Karjalan
Pojat-lehden toimituskunnan kokouksessa.
Ratkaisu oli hyvä, onhan liikunta eri muotoineen
yksi reserviläistoiminnan kulmakivistä. Lehden
sivuilla Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja
kertoilee ajankohtaisista kenttäkelpoisuusasioista ja
sähköisestä kuntokortista. Mielenkiintoisia muiden
artikkeleiden ohella ovat myös Timo Makkosen
juttu Oltermannin hiihdosta ja tuoreen Tiomilavoittajan Hannu Airilan tarina Keuruulla pidetyistä
sotilaiden partiohiihdon sm-kilpailuista. Liikutaan
siis perusliikunnan ja kilpaliikunnan parissa.
Perusliikuntana pidän kaikkea liikuntaa, jossa
henkilö harrastaa liikuntaa tai saadaan mukaan
johonkin liikuntatapahtumaan. Yksittäinen
tapahtuma ei kuitenkaan välttämättä nosta
kuntotasoa. Liikuntatapahtumilla on kuitenkin se
hyvä puoli, että sieltä voi saada uusia vinkkejä
harjoitteluun ja kunnon kohottamiseen. Päätyön
joutuu kuitenkin tekemään kovalla omalla työllä.
Perusliikunnan tärkein osio on ymmärtää omat
rajat. Jos kunto on päässyt romahtamaan iän
myötä, niin paras vaihtoehto ei ole puolimaraton
vaan suosittelen käymään kunnon kuntotestaajalla
tai jopa lääkärillä ennen harjoittelun aloittamista.
Pohja pitää rakentaa kunnolla. Harmi vaan, että
tämä nykyinen aikatauluyhteiskunta on tehnyt

meistä ihmisistä melko lyhytjänteisiä nyt ja heti
ihmisiä. Perusliikuntaan kuuluu oleellisena osana
myös painonhallinta. Painonhallinnan avainalue on
oikea ravitsemus. Ravintoasiat eivät ole välttämättä
mitään salatiedettä, kun selvittää itselleen
perusasiat ja siirtyy rekkamiehen annoksista oikein
koostettuihin lautasmalleihin.
Meillä reserviläisillä on tällä hetkellä käytössä
erittäin hieno väline jossa voi tutustua edellä
mainittuihin asioihin. Väline on jo alkupuolella
mainittu Reserviläisurheiluliiton sähköinen
kuntokortti. Kuntokortti löytyy osoitteesta www.
resul.fi. Etusivun oikeassa reunassa on palkki
”kuntokortti”, josta mennään sisään. Kun olet
kirjautunut järjestelmään löydät erittäin hyvät
Kyösti Miettisen laatimat sivustot palkkien ”
liikuntakampanja” ja ”liikunnan liikekannallepano”
alta. Kannattaa käydä tutustumassa. Piirien tilastot
liitoille kirjautuvat jatkossa jäsenistön merkintöjen
perusteella, joten kaino toiveeni olisi, että
mahdollisimman moni kävisi sivuilla kirjaamassa
kohtaan ”oma suoritus” liikuntasuorituksensa.
Kilpaliikunnalla on Pohjois-Karjalassa aina ollut
vahva sija reserviläistoiminnassa. On järjestetty
kilpailutapahtumia ja osallistuttu kilpailuihin niin
liitto- kuin piiritasolla. Piiritasolla kilpailutoiminta
on nykyisin ollut ampumakilpailuihin painottunutta.

Alkuvuodesta toimintansa aloittanut TULI ja LIIKEtoimikunta kartoittaakin tilannetta, josko saataisiin
heräteltyä jokunen kestävyysliikunnallinen kilpailu
henkiin. Tuosta TULI ja LIIKE-toimikunnasta on
allekirjoittaneen tekemä artikkeli lehden sisäsivuilla.
Tälle vuodelle toimikunta on suunnitellut jo
pidetyn Kontiolahden reserviläisten järjestämän
ampumakävelytapahtuman lisäksi 12.8. pidettävän
suunnistustapahtuman ja 14.8. järjestettävän
pyöräilytapahtuman. Molempien kutsut löytyvät
lehdestä.
Edellä mainittu ampumakävelytapahtumaa voitaneen
pitää erinomaisena tilaisuutena. Osallistuihan
tapahtumaan lyhyelläkin ilmoitusajalla kymmenen
kolmihenkistä joukkuetta. Kun vielä aurinkoinen
sää hemmotteli ja järjestäjä tarjosi pannukahvit
nuotiomakkaran kanssa voi hyvällä syyllä sanoa,
että kilpailullinen ja sosiaalinen tavoite toteutui.
Hyvää kesää toivotellen ja RADALLA TAVATAAN!

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirien
toiminnanjohtaja
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”Tuli ja liike”
-toimikunta
Vuoden 2008 alkupuolelta alkaen on piirien kokouksissa vilahdellut nimike ”Tuli ja Liike”-toimikunta. Nyt lopultakin vuoden 2010
alkupuolella se on saatu sellaiseen muotoon, että toiminta on saatu
käyntiin. Nimi on ollut työnimenä, mutta näyttää, että se on myös
jäämässä toimikunnan nimeksi.
Toimikunta koostuu siis kolmesta osasta. On ”Tuli”-osio jonka alle
kuuluvat ammunnat. Ammunnat on jaettu ratalajeihin, perinnelajeihin, SRA- ja urheiluammuntaan.”Liike” taas koostuu liikunnan eri
alueista, joihin on otettu mukaan kuntoliikunta, kenttäkelpoisuus ja
kilpaurheilu. Joku jo varmaan naureskeli tuolle kolmannelle osalle.
Yleensä asiat tarvitsevat tukitoimenpiteitä, joten kolmantena osiona
on ”Tuki”. Jotenkin se ei vaan istu tuohon nimeen. ”Tuen” rooli on
olla linkkinä liittoihin, yhdistyksiin, yhteistyökumppaneihin jne.
Lisäksi rahoituksen suunnittelu on yksi osa sen toimintaa.
Toimikunta ei voi itsenäisesti päättää asioista vaan asiat käsitellään
ja päätökset tehdään normaalisti piirien kokouksissa.
Kokoonpanot alkuvaiheessa ovat seuraavat:
TULI: Matti Kauppinen, Pekka Ratilainen, Pekka Nupponen,
Olavi Ehrukainen, Pasi Parviainen ja Ari Eskelinen
LIIKE: Juhani Simonen, Timo Tolvanen, Hannu Martikainen ja
Ari Eskelinen
TUKI: Jorma Huttunen, Harri Norismaa Timo Tolvanen ja Ari
Eskelinen

Painonnostoakin aikoinaan harrastanut tohmajärveläinen
Pauli Turunen (65) sivakoi keväällä Pogostan Hiihdon läpi jo
15. kerran. Vaikka pakkanen sotkikin harjoittelua, kilometrejä
oli takana noin 900.
- Kun täytin 50 vuotta, niin silloin lähdin ensimmäisen kerran
mukaan. Tarkoitus on vielä 70 vuotiaanakin hiihtää, jos vain
olen elossa ja terveenä. Reserviläishengessä mennään.

Suunnittelu tärkeää
Toimikunnan perustamisen periaatteena on piirien liikuntatoiminnan parempi suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen. Suunnittelu
on tärkeää, onhan tukipyyntöjen esim. puolustusvoimien suuntaan
oltava valmiina ainakin vuosi ennen tapahtumaa. Tämä koskee
varsinkin isoja kilpailutapahtumia. Koordinoinnin osalta tarvetta on
varmasti sillä, että paikalliset tapahtumat saadaan paremmin esille
ja päällekkäisyydet kalentereissa saadaan poistettua. Kehittämispuolella tarvetta on parantaa jo edellä mainittua kalenterointia, että
tapahtumat saadaan sijoitettua sopiviin ajankohtiin. Lisäksi myös
suunnittelu ja raportointi ovat vahvasti listoilla mukana.
Toimikunnalla ei ole tarkoitus omia yhdistysten tapahtumia vaan
auttaa suunnittelussa ja tukea mahdollisuuksien mukaan. Toimikunta
kuitenkin suunnittelee piirien omiakin jäsenistölle tarkoitettuja
tapahtumia. Tälle kesälle toimikunta tarjoaa 12.8 suunnistusta ja
14.8 polkupyöräilyä. Näistä tapahtumista on kutsut tämän lehden
sivuilla. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Lisäksi syksylle on suunnitteilla pieni vaellustapahtuma, kannattaa siis lukea myös syyskuun
numero tarkkaan.
Moni saattaa kiinnittää huomiota siihen, että tapahtumat keskittyvät
Joensuun ympäristöön. Näin on, mutta kyseessä on lähtökohtatilanne,
jolla toimikunnan toiminta on saatu käyntiin. Jo tulevana syksynä
on tarkoitus laajentaa toimikuntien kokoonpanoa. Tarkoitus on,
että piirien yhdistyksistä saadaan henkilöitä mukaan toimintaan.
Toiminnanjohtaja kaipaakin toimintaan mukaan aktiivisia henkilöitä,
joten jos tunnet piston sydämessä ota yhteyttä.
Ari Eskelinen

KUTSU
PYÖRÄILEMÄÄN
Pohjois-Karjalan reserviläispiirit järjestävät
14.8.2010 alkaen klo 10.00

Karelia-Soutu järjestetään nyt 26. kerran. Pienvenesoutajat
tarttuvat airoihin Ilomantsin Mutalahdessa maanantaina 26.7.
ja kirkkovenesoutajat Lieksassa keskiviikkona 28.7. Upeissa
karjalaisissa joki- ja järvimaisemissa soudetaan pienvenereitillä noin 250 kilometriä ja kirkkoveneillä 205 kilometriä.
Soutureitit yhtyvät Enossa ja molempien reittien soutajat
päättävät urakkansa Liperiin sunnuntaina 1.8. Karelia-Soutu
on Suomen Soutuliiton vuoden 2010 Juhlasoutu.

SUUNNISTUSTAPAHTUMA
Suunnistus on jokaisen reserviläisen
perustaito. Niinpä 12.8.2010 järjestetään TULI- ja
LIIKE -toimikunnan järjestämänä suunnistustapahtuma, jossa
on mahdollista suorittaa kenttäkelpoisuussuunnistus suunnistamalla 5 km yhdessä tunnissa.
Tapahtuma järjestetään Kalevan Rastin viikkorastien yhteydessä.
Maasto hyväkulkuista kangasmaastoa. Rasteilla Emit-leimaus ja
leimasimen saa vuokrattua paikan päältä.
Opastus: lähtöpaikalle 6 tieltä Lehmon kohdalta.
Ajankohta: Torstai 12.8.2010, lähtö maastoon klo 17.00-18.00.
Paikka: Jaamankangas. Kartta: Tulostekartta 1:10 000.
Maksu: Kartta 5 euroa ja Emit-leimasimen vuokra 3 euroa.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: 9.8.2010 klo 16.00 mennessä
Juhani Simonen 0400-978909,
sähköposti juhani.simonen@elisanet.fi
Tervetuloa suunnistamaan Kontiolahdelle!

POLKUPYÖRÄMARSSIN
Lähtöpaikkana on Kylmäojan koulu.
Ilmoittautuminen paikan päällä.
Reittinä on Kylmäojan koulu - Uuro - Kuurnan
kanava - Kulho - Karsikko - Rantakylä - Kylmäojan
koulu. Reitin pituus on n. 35 km.
Tapahtumaa on ollut puuhaamassa ja suunnittelemassa keväällä piireihin perustettu
TULI- ja LIIKE -toimikunta.
Pyöräilyyn ovat tervetulleita kaikki reserviläiset
perheineen.
Tarvittavat varusteet ovat polkupyörä, pyöräilykypärä (pakollinen), säänmukaiset varusteet ja
juomapullo.
Reitillä on huoltotauko, jossa järjestäjä tarjoaa
osallistujille mehua ja pikkupurtavaa.
Kaikki sankoin joukoin mukaan rehtiin
reserviläisliikuntaan!
Lisätietoja:
Hannu Martikainen 0400-991963

Tule Outokumpuun

MAINARIN MELONTA

Outokummussa lauantaina 7.8.2010
MELONTAA: 12 järven melontareitti
TEHTÄVÄRASTEJA: Saappaanheittoa, suunnistusta,
ammuntaa ym…
SOVELTUU KAIKILLE,
KOKO PERHEELLE
SARJAT: - reserviläiset - retkisarja
ILMOITTAUTUMISET OSOITTEESSA
www.mpky.fi

Pohjois-Karjalan liikunnalla
ja urheilulla menee tällä hetkellä hyvin. Pohjois-Karjala
tunnetaan valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti menestyvistä
huippu-urheilijoista, joista viime
vuosien tähtiä ovat olleet muun
muassa ampuja Henri Häkkinen,
estejuoksija Jukka Keskisalo,
ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen sekä Kalevan Rastin suunnistajat esimerkiksi kolmella
Jukolan Viestin voitollaan.
Pohjois-Karjala tunnetaan
myös menestyvistä palloilujoukkueista. Joensuun Mailan
ja Kiteen Pallon pesäpalloilijat,
Joensuun Katajan koripalloilijat, Josban salibandyn pelaajat,
Mutalan Riennon lentopalloilijat
ja Jokipoikien jääkiekkoilijat
ovat pitäneet maakuntaamme esillä valtakunnallisesti.
Pohjois-Karjalan liikunta- ja
urheiluväen osaaminen näkyy
myös erilaisten kilpailujen ja
tapahtumien järjestämisessä.
Ampumahiihdon arvokilpailut
Kontiolahdella, Pogostan Hiihto
Ilomantsissa ja Karelia-Soutu
ovat pohjoiskarjalaisia kansainvälisestikin tunnettuja tapahtumia Pohjois-Karjalassa.
Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n
eli tuttavallisesti Pokalin perustehtävänä on pohjoiskarjalaisten
ihmisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla
sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden
varmistaminen. Tavoitteenamme on tehdä Pohjois-Karjalasta
entistä liikkuvampien ihmisten
maakunta – Liikkujan maakunta.
Toteutamme ”Liikunnan iloa”
-strategiaamme koulutuksien,
kohtaamisten, tapahtumien,
kampanjoiden ja hankkeiden
avulla, joihin osallistuu vuosittain 15 - 20 000 henkilöä.
Toimintamme keskittyy kolmeen painopistealueeseen: aikuisliikuntaan, lasten ja nuorten
liikuntaan sekä seuratoimintaan. Pyrimme vaikuttamaan
päättäjiin liikunnan ja urheilun
yhteiskunnallisen aseman vahvistamiseksi. Käymme aktiivista
ja jatkuvaa vuoropuhelua eri
tahojen kanssa yhteiskunnan
välisen ja välittömän tuen turvaamiseksi järjestäytyneelle
liikunnalle ja urheilulle.
Pokali toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita, joita ovat muun
muassa Työyhteisöliikunnan
kehittämishanke, Liikunnan ja
urheilun kumppanuus- ja kehittämishanke sekä ”Urheilusta ja
Liikunnasta Työtä ja Työllisyyttä”- työllisyyshanke.
Pokali järjestää vuosittain
monenlaisia tapahtumia ja
tilaisuuksia, joita ovat esimerkiksi lasten Talvi- ja Sporttileirit,
Työyhteisöjen Talviliikunta- ja
Kävelykampanjat, Liikunnainen
-ja Joensuun City Run -kuntoilutapahtumat, Maakuntaretki,
Sporttigaala, Kasvattaja-, Liikuntamatkailu-, Seurajohtaja- ja
Terveysliikuntafoorumit.
Liikunnallisin terveisin,
Jari Hurskainen
Aluejohtaja,
Pohjois-Karjalan Liikunta ry
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Kilpailun jälkeen nautittiin isäntäyhdistyksen tarjoamat grillimakkarat, sekä perinteiset nokipannukahvit. Vaikka sää viikon aikana on
ollut hyvin vaihtelevaa kevätsäätä, kilpailun aikana saatiin nauttia
hienosta auringonpaisteesta, sekä lähes tyynestä ampumakelistä.
Tapahtumasta saadun hyvän palautteen johdosta kilpailusta tullaan
tekemään joka keväinen kaikille Reserviläispiirin yhdistyksille tarkoitettu, ajankohdasta tullaan tiedottamaan hyvissä ajoin etukäteen.
Kontiolahden Reserviläiset Ry toivottaa kaikki Pohjois-Karjalan
Reserviläisyhdistykset tervetulleeksi Kontiolahden ampumahiihtokeskukseen kisailemaan keväällä 2011.
Kontiolahden Reserviläiset Ry kiittää kaikkia kilpailuihin osallistuneita sekä erityiskiitos Kontiolahden Urheilijat Ry:lle, joka
mahdollisti kilpailun järjestämisen ampumahiihtokeskuksessa
Kontiolahdella.
Hannu Parviainen
Tulokset:
1. Kontiolahti joukkue 5: Juuso Purhonen, Kalle Leskinen ja Pauli Tahvanainen
(22.02.48), 2.Kontiolahti joukkue 4: Anna Tikkanen, Anne Tikkanen ja Katja
Antrela (23.09.92), 3. Pyhäselkä joukkue 9: Pekka Nupponen, Mikael Hartikainen
ja Jorma Takkunen (23.47.95), 4.Joensuun res.ups. joukkue 7: Matti Kauppinen,
Olavi Savolainen ja Jukka Penttinen (24.03.20), 5. Kontiolahti joukkue 10: Jorma
Kinnunen, Hannu Pankka ja Harri Hallikainen (27.06.49), 6.Kontiolahti joukkue 6:
Juhani Järsta, Juha Simonen ja Ilkka Kiiskinen (27.38.93), 7. Kontiolahti joukkue 8:
Matti Könönen, Ari Hevonkoski ja Keijo Keinänen (35.35.59), 8. Polvijärvi joukkue
1: Kalle Ojatsalo, Heikki Penttinen ja Lauri Tahvanainen (35.55.96), 9. Polvijärvi
joukkue 2: Seppo Varis, Lauri Tanskanen ja Raimo Tillonen (42.15.58)

Tulta…

Ampumakävely on
tulta ja liikettä
Kontiolahden Reserviläiset Ry järjesti toukokuun 5. päivänä
kaikille Pohjois-Karjalan reserviläispiirin yhdistyksille tarkoitetun
ampumakävelytapahtuman Kontiolahden ampumahiihtokeskuksessa. Tapahtumassa kamppailtiin kolmihenkisin joukkuein kilpailun
järjestäjän hankkimasta kiertopalkinnosta.
Kilpailu vietiin läpi joukkueiden välisenä viestinä, ja kunkin
kilpailijan osuus koostui kahdesta lyhyestä kävelyosuudesta sekä
pienoiskivääriammunnasta, joka suoritettiin makuultaan ampumahiihdon pystytauluihin. Ammutut ohilaukaukset veivät kilpailijan
lyhyelle sakkokierrokselle.
Joukkueita kilpailuun osallistui Kontiolahdelta, Polvijärveltä,
Pyhäselästä sekä Joensuusta. Nyt ensimmäistä kertaa järjestetyn
kilpailun palkintopokaali jäi vuodeksi isäntäyhdistyksen haltuun,
Kontiolahden Reserviläiset Ry:n joukkueiden ottaessa kaksoisvoiton,
kolmannen sijan nappasi Pyhäselän Reserviläiset. Kontiolahden 1.
joukkueessa kilpailivat: Juuso Purhonen, Kalle Leskinen ja Pauli
Tahvanainen. Kontiolahden 2. naisjoukkueessa kilpailivat: Anna
Tikkanen, Anne Tikkanen ja Katja Antrela. Pyhäselän joukkueessa kilpailivat: Pekka Nupponen, Mikael Hartikainen ja Jorma
Takkunen.

…ja liikettä Kontiolahdella.

Sähköinen kuntokortti - nykyaikainen seurantatapa
omalle liikunta-aktiivisuudelle
Reserviläisurheiluliiton verkkopalveluun
www.resul.fi/kuntokortti on avattu kaikille
Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton jäsenille käyttöön henkilökohtainen
sähköinen kuntokortti viime vuoden alusta.
Tämän palvelun avulla voi henkilö seurata
omaa liikunta-aktiivisuuttaan merkitsemällä
korttiin päivittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituksensa. Sähköisen kuntokortin käyttö on
käyttäjälleen maksutonta. Tämän sähköisen
palvelun ovat tuottaneet yhteistyössä Reserviläisurheiluliitto ry ja Poutapilvi Oy.
Kohti parempaa kenttäkelpoisuutta
Kenttäkelpoisuudella tarkoitetaan yksilön
fyysistä kuntoa ja ampumataitoa sekä taitoa
liikkua kaikissa taistelukentän oloissa tehtävän mukaisesti varustettuna eri vuoden ja
vuorokauden aikoina. Henkinen kunto, joka
on suorassa yhteydessä yksilön fyysiseen
kuntoon, ilmenee sitkeytenä, peräänantamattomuutena, rohkeutena ja voitontahtona.
Reserviläiselle peruslähtökohdan kenttäkelpoisuudelle muodostavat taistelukentän
vaatimukset. Rauhanajan työkyvyn lisäksi
reserviläisen tulee ylläpitää fyysistä suorituskykyään tasolla, josta se voidaan tarvittaessa
kohottaa nopeasti vastaamaan nykyaikaisen
sodankäynnin vaatimuksia siten, että taistelija
pystyy toimimaan menestyksekkäästi omassa
sodan ajan tehtävässään. Välittömissä taistelutehtävissä painottuu fyysinen toimintakyky.
Kaikissa johtamistehtävissä korostuu lisäksi
kyky tehdä järkeviä, toteuttamiskelpoisia ja
eettisesti kestäviä päätöksiä suuren fyysisen
rasituksen ja psyykkisen paineen alaisena.

Sähköinen kuntokortti
Sähköinen kuntokortti perustuu käytössä olevaan kuntoliikuntajärjestelmään.
Aikaisemmin liikunta-aktiivisuutta seurattiin pahvisen kuntokortin avulla. Tämä
kuntokortti siirrettiin sähköiseen muotoon
Reserviläisurheiluliiton verkkopalveluun
1.1.2009. Jokainen Reserviläisliiton ja
Suomen Reserviupseeriliiton jäsen voi merkitä omat liikunta- ja ammuntasuorituksensa
hänen omalle henkilökohtaiselle sivulle.
Etuna sähköisestä sovellutuksesta on mm.
liikuntasuoritusten automaattinen yhteen
laskeminen ts. jokainen järjestelmän käyttäjä
voi nähdä koko vuoden kumulatiivisen liikuntakertymän. Vastaavasti tästä järjestelmästä
saadaan jokaisen perusyhdistyksen sekä
reserviläis- ja reserviupseeripiirin jäsenten
liikunnan kokonaismäärät.
Oma liikuntapäiväkirja
Tästä vuodesta lähtien jokaisen kuntokortin
käyttäjän kuntoluokka päivittyy automaattisesti jäsenrekisteriin sähköisen kuntokortin
tietojen perusteella. Kuntokortti on osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti
Kirjautumiseen tarvitaan jäsennumero,
joka on jokaisen jäsenkortissa. Kuntokorttipalveluiden lisäksi Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton jäsen voi tarkistaa
omat tietonsa ja toimittaa mahdolliset muutokset sähköpostilla liittonsa jäsenrekisteriin
järjestelmässä olevan linkin kautta.
Lähtökohtana on, että peruskuntoa kehitetään suorittamalla vähintään puolen tunnin

kuntosuoritus.
Puolen tunnin suoritus antaa yhden pisteen,
puolentoista tunnin suoritus kaksi ja yli kolmen tunnin liikuntasuoritus päiväkohtaisen
maksimipistemäärän kolme pistettä. Sopivia
liikuntalajeja on liki rajattomasti: hiihto, kävely, juoksu, suunnistus, kuntosaliharjoittelu,
luistelu, soutu, palloilulajit ja ammunta.
Tarkempaa tietoa peruskuntoluokkapisteistä, testipisteistä, erikoistesteistä ja kuntoluokkajärjestelmästä laajemminkin on osoitteessa
www.resul.fi/kuntokortti
Liikuntakampanja -osio
Sähköiseen kuntokorttiin on lisätty tietoa
liikunnasta ja terveydestä, liikunnan merkityksestä aikuisen henkilön elimistölle ja erilaisista terveysriskeistä, mm. lihavuudesta.
Liikunnan liikekannallepano –osio
Tässä osiossa kerrotaan harjoittelusta erilaisilla kestävyysalueilla, voimaharjoittelun
vaikutuksista sekä innostetaan ihmisiä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan
Perusyhdistyksen sekä reserviläis- ja
reserviupseeripiirin tehtävät
Kuntokortti perustuu jokaisen jäsenen
omaan aktiivisuuteen liikkua ja kirjata oma
liikunta-aktiivisuutensa tähän sähköiseen järjestelmään. Yhdistysten ja piirien tehtävänä
on tiedottaa asiasta omille jäsenyhdistyksilleen sekä seurata omalta osaltaan, kuinka
tämä uusi järjestelmä otetaan käyttöön.
Perusyhdistysten vastuuhenkilöt pystyvät
kirjaamaan testisuoritukset oman yhdis-

tyksensä jäsenille. Lisäksi reserviläis- ja
reserviupseeripiirien vastuuhenkilöt pystyvät kirjaamaan testisuoritusten lisäksi
kenttäkelpoisuusarvioinnit oman piirinsä
jäsenille. Vastuuhenkilöinä ovat yhdistysten,
kerhojen sekä piirien puheenjohtajat, sihteerit
sekä urheilu- ja liikuntavastaavat sekä piirin
toiminnanjohtaja.
Sähköinen kuntokortti perustuu yhdistysten ja piirien ilmoituksiin vastuuhenkilöistään
Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton jäsenrekisterien hoitajille, yhteystiedot
löytyvät ko. liittojen verkkopalveluista.
Aktiivisuus kannattaa
Reserviläisurheiluliitto, Reserviläisliitto ja
Suomen Reserviupseeriliitto arpovat keväällä
ja syksyllä palkintoja kirjautuneiden jäsenten
kesken. Arvonnoista tiedotetaan liittojen
verkkopalvelussa. Lisäksi Suomen Reserviupseeriliitto muuttaa reserviupseeripiirien
välisen kuntokilpailun, Taistelukoulun kilven
sääntöjä niin, että sen tulokset määräytyvät
sähköisen kuntokortin perusteella.
Mikäli järjestelmän käytössä on ongelmia,
käyttäjä voi lähettää palautetta Poutapilvi
Oy:lle, josta se kootusti toimitetaan tarvittaessa Reserviläisurheilu-liittoon. Myös
reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja
Risto Tarkiainen auttaa tarvittaessa.
On tärkeää, että Pohjois-Karjalassa aktivoidutaan sähköisen kuntokortin käyttäjiksi,
tiedottakaa tästä mahdollisuudesta omassa
perusyhdistyksessänne!
Risto Tarkiainen, toiminnanjohtaja
Reserviläisurheiluliitto ry
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Yhteistyö Sotiemme Veteraanit -keräyksen avain
Sotiemme Veteraanit - keräyksen tuoton palautus keräysalueen
yhdistysten sopimusten mukaan
vauhditti yhteisyötä myös Pohjois-Karjalassa.
Keräystoimen juridisen ”sateenvarjon” muodostaa EteläSuomen lääninhallituksen päätös,
joka sisältää mm. tuoton käytön
ohjeistuksen.
Rahaliikenteen tilit ja kirjanpidon hoitaa keskitetysti yksi
valtakunnallinen tilitoimisto.
Jokaisella piirillä on oma tilinsä.
Piirit on jaettu maakunnassamme
alueisiin ”vanhan” kuntajaon
mukaan. Jokaisella näistä on
omat viitenumeronsa, kullekin
kuudelle keräyslajille erikseen.
Näiden perusteella keräysvarat
osoitetaan yhdistysten sopimusten mukaan.
Keräystoimikuntien tuli laatia
keräysluvan edellyttämä keräyssopimus, joka sisälsi mm.
tuotonjakosopimuksen. Piiripäälliköllä on vastuu, että yhdistysten
keskenään tekemät sopimukset
toimitetaan valtakunnalliselle
keräysjohdolle.

Piiripäällikön tehtäviä
Uuden ns. kuntamallin toteutus
alkoi vuonna 2008. Maakunnallisilla piiripäälliköillä ja kuntakohtaisilla keräyspäälliköillä oli
runsaasti tehtävää toimintamallin
sisäänajossa, johon kuuluivat mm.
vuorovaikutuskentän verkostojen
rakentaminen ja ohjeistus.
Lipas- ja listakeräysten aineiston hankinnat ja toimitukset sekä
varusmieskeräyksiin liittyvien
toimintojen ja hankintojen suunnittelu ovat luoneet pohjaa menestykselliselle keräystoiminnalle.
Toistuva yhteydenpito joukkoosastojen yhdyshenkilöihin ja
kuntien keräyspäällikköihin ovat
välttämättömiä.
Myös koulujen päivätyökeräyksissä on välttämätöntä, että
yhdyshenkilöt ovat aktiivisesti
mukana tiedottamisesta lähtien.
Asian esittely rehtorille, oppilaskunnille, kodeille sekä muu informaatio ovat tuottaneet tulosta.
Valtakunnallinen keräysjohto on
hoitanut kouluille tiedottamisen
hyvin. Keräyslupien ja ohjeiden
mukainen menettely on välttä-

mätöntä. Niinpä piiripäällikön
tehtävänä on informoida, ohjata
ja valvoa keräystointa.

Tiedottaminen
Tiedottaminen on tärkeä osa
toimintojen kokonaisuudessa.
Radio, televisio, maakunta- ja
paikkakuntalehdet, sähköinen
viestintä sekä muut muutamat
tiedotuskanavat ovat vieneet
keräysviestiä ja informaatiota
eteenpäin. Sisällöllisesti ja muodollisesti osuva sekä H-hetkeen
täsmällisesti ajoitettu tiedotus
ovat keräyksen onnistumisen
avain asioita. Monet paikkakuntalehdet ovat hoitaneet tiedottamisen erinomaisella tavalla.
Karjalan Pojat – lehti on suonut
kiitettävästi palstatilaa myös
Sotiemme Veteraanit – keräyksen
tukemiseen.

Keräyksen organisaatio
Keräystä johtaa Veteraanivastuu ry. Veteraanivastuun muodostavat Sotainvalidien Veljesliitto
ry, Suomen Sotaveteraaniliitto ry,
Rintamaveteraaniliitto ry, Rintamanaisten Liitto ry ja Kaatuneitten Omaisten Liitto ry. Keräyksen
tunnusmerkin ruusussa on viisi
terälehteä, jotka kuvaavat viittä
veteraanijärjestöä. Manttelinharmaalla pohjalla oleva sinivalkoinen kokardi on yhteinen maamme
puolustamisen symboli.
Keräysjohtajana toimii Arto
Lillberg ja varainhankkijana Pia
Mikkonen. Kenttäpäällikkönä
toimi Kari Korhonen ja varainhankkijana myös Silja Lehti.
Organisaatio käsittää 22 piiriä,
jotka on muodostettu maakuntajaon pohjalta.
Pohjois-Karjalan keräystoimen
johdossa on veteraanipiirien
muodostama keräystoimikunta.
Piirillä ja alueilla on keräyspäällikkönsä. Keräystoimikunta
perusti työryhmän, joka toimii
piirin ”työrukkasena”. Piirillä
ei ole keräystilin käyttöoikeutta.
Rahastonhoitajalla on kuitenkin
tilien katseluoikeus.

Monta toimijaa
Puolustusvoimat ja Rajavartio-

Artikkelin kirjoittaja Raimo Vänskä palkittiin Vuoden reserviläinen - nimityksellä piirien kevätkokouksessa. Vänskän kiitospuhetta kuuntelivat piirien puheenjohtajat Harri Norismaa (oik.)
ja Jorma Huttunen sekä toiminnanjohtaja Ari Eskelinen.
laitos päättävät vuosittain pidettävistä varusmieskeräyksistä. Maakunnissa suoritetaan vuosittain
yleensä yksi varusmieskeräys.
Muutamissa maakunnissa on
kaksi keräystä, joista on toinen
Sotainvalidien keräys. PohjoisKarjalan eräissä kunnissa on
myös Sotainvalidien Veljesliiton
varusmieskeräys. Viimeinen
valtakunnallinen Sotainvalidien
Veljesliiton keräys suoritettiin
vuonna 2005.
Joukko-osastojen lisäksi varusmieskeräysten tukijoina ovat
toimineet reserviläisten ja reserviupseerien yhdistykset. Monet
yritykset, kunnat, Naisten Valmiusliiton yhdistykset, kuten
Martat, ovat monin tavoin olleet
palvelemassa varusmiehiä heidän
keräystoimissaan.

Koulut mukana
Koulujen osalta on erityisen
merkittävää saada oppilaat motivoitumaan keräystoimiin. Erään
koulun rehtori mainitsi, että
13 hyväntekeväisyysjärjestöä
ja muuta tahoa oli tiedustellut
koulun osallistumista heidän
taksvärkkiinsä. Kilpailu koulujen
taksvärkkirahoista on kova.
Koulujen päivätyökeräykset
tuottivat 2008 ja 2009 yli 28 000
euroa. Noin 2/3 Pohjois-Karjalan
yläkouluista on osallistunut päi-

vätyökeräyksiin, joissa opiskelija
on suorittanut koulupäivänsä päivätöissä ja luovuttanut päiväpalkkansa valtakunnallisen tilinpidon
kautta oman alueensa keräyksessä
mukana oleville yhdistyksille.
Mainittakoon, että Joensuun
Normaalikoulun ja Itä-Suomen
koulun lähes kaikki opiskelijat
osallistuivat päivätöihin. Jokainen osallistuja luovutti palkkansa
oman kotikuntansa veteraaneille.
Niinpä tulot hajaantuivat oppilaiden valitsemien viitenumeroiden
mukaan lähes jokaiseen PohjoisKarjalan kuntaan.
Yrityskeräyksissä tuli selvä notkahdus vuonna 2009. Taloudellinen lamavaihe lienee vaikuttanut
tulokseen. Yritysten saaminen
mukaan on sidoksissa veteraanikeräyksen asian hoitajien omaan
aktiivisuuteen. Oma-aloitteisesti
yritykset eivät näytä lähtevän Sotiemme Veteraanit – keräykseen
mukaan. Myönteisenä asiana on
todettava, että monet yritykset
tukevat monella muulla tavalla
veteraanityötä.

Merkkien kausi
Veteraanivastuu ry. käynnisti
vuosina 2008 - 2009 myös merkkien myyntikampanjat, joista
on kansalle kerrottu toistuvasti
myös televisiomainoksissa. Veteraaniheijastimet, Hopeinen

Kevään 2010 keräys

Ilomantsin reserviläisten puheenjohtaja Viljo Lehikoinen hääri
kotikuntansa keräyksen yhtenä puuhamiehenä.
Puheenjohtajat Raimo Liukku (RU) ja Mika Matikainen
(RES) ottivat Kiteellä ensimmäisen keräysvuoron. Kuva Reijo
Kohonen.

rintamerkki ja – kaulakoru sekä
Marskin merkki tulivat myyntiin.
Pohjois-Karjalan keräysorganisaation piirissä myydyt merkit
tilitettiin kotimaakunnan veteraanien hyväksi. Myyjien määrä
ja aktiivisuus vaikuttavat ratkaisevasti lopputulokseen.
Joensuun koulujen henkilökunta ja muutamat yritykset ostivat
490 veteraaniheijastinta lähes
5880 eurolla. Loput 35 heijastinta
myytiin kontiolahtelaisten yritysten toimesta Areenan Joulumessuilla. Veteraaniheijastimia on
piirillä jälleen myynnissä.
Hopeisten rintamerkkien ja
kaulakorujen piiri- ja aluekohtaisissa myyntituloksissa on parantamisen varaa. Myyjiä on vähän
ja myytävää runsaasti. Tämä on
koskenut myös Marskin merkin
myyntiä. Monet ovat hankkineet
merkkinsä suoraan valtakunnallisesta myynnistä.
Tuliko liian paljon erilaista asiaa
ja myyntiartikkelia samoihin
aikoihin kenttäväelle toimeksi ja
suurelle yleisölle kohdattavaksi
– siihen on vaikea vastata. Toisaalta vuodet vierivät nopeasti ja
tukea tarvitaan. Meillä on vielä
mahdollisuus auttaa heitä, jotka
sodan ja rauhan aikana turvasivat
ja rakensivat Suomen.

On kiitoksen
paikka
Valtakunnallinen keräysjohto
ansaitsee suurkiitokset menestyksellisestä työstään veteraaniemme hyväksi. Kuntiemme
veteraaniyhdistysten jäsenet,
Pohjois-Karjalan joukko-osastot
ja varusmiehet, piirin keräystoimikunta ja sen työryhmä, keräyspäälliköt, reserviupseerit, reserviläiset, Naisten Valmiusliiton
jäsenyhdistykset, koulut, opiskelijat, kodit, työnantajat, kunnat ja
yritykset sekä tiedottamisen eri
toimijatahot ja kaikki keräystä
toimillaan tukeneet ansaitsevat
lämpimät kiitokset arvokkaasta
yhteistyöstä. Reserviläispiiri
on muistanut tällä kertaa vuoden
2009 reserviläisvalinnassaan
Sotiemme Veteraanit keräyksen
koko kentän toimintaa. Omasta
puolestani kiitän huomionosoituksesta, jonka olisi voinut kohdentaa kenelle tahansa Sotiemme
Veteraanit keräyksen puolesta
toimineelle. Kaikkien työ on ollut
arvokasta.
Raimo Vänskä
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Reserviläisliiton naiset Niiralassa
Reserviläisliiton naisjäsenien
koulutuspäivät 2010 kokosivat
Pohjois-Karjalaan reilut 30
osallistujaa eri puolilta Suomea.
Suurin osa oli Pirkanmaalta
ja Tampereelta, pohjoisimmat
Keminmaalta ja Simosta, itäisimmät Kuhmosta. Kansainvälisyyttä edustivat Virosta Tallinnan seudulta kotoisin olevat
Naiste Kaitseliit:n edustajat Anu
Püümets ja Maris Borshtshik.
Joukko saapui toukokuun
14. päivän iltana Onttolaan
Pohjois-Karjalan Rajavartioston tiloihin ja ohjelma käsitti
iltapalan, majoittumisen ja Ekoaseammuntaa. Lauantaiaamuna
apulaiskomentaja, everstiluutnantti Mikko Karkia esitteli
Rajavartiolaitoksen toimintaa,
jonka jälkeen kurssilaiset nousivat bussiin suuntana Värtsilän
Rajavartioasema.
Aluksi nautittiin erinomaisen
maittava lounas vartion ruokalassa. Tämän jälkeen rajavartioaseman päällikkö, yliluutnantti
Mika Susi piti luokassa kalvosulkeiset ja kertoi monipuolisesti
vartion toiminnasta. Hän kertoi
muun muassa, että ennen oli
Tohmajärven rajakomppanian
alueella kaikkiaan 9 rajavartioasemaa. Tällä hetkellä asemia
on yksi, kun Närsäkkälä ja
Välivaara yhdistettiin Värtsilään
vuoden 2010 alusta.
- Asemalla on 23 rajakoiraa,
osalla erikoiskoulutus esimer-

Reserviläisliiton naiset patikkaretkellä rajalinjan vieressä.
kiksi huumeiden ja räjähteiden tetaan oman tehtävän ohessa,
etsintään. Koirarotu on yleensä yliluutnantti Susi luetteli.
schäfer. Valmiuspartio, jossa on
Niiralan rajatarkastusasemalla
kaksi miestä ja koira ovat 24 tun- vartion varapäällikkö, luutnantti
nin valmiudessa, Susi kertoi.
Eero Mustonen kertoi aseman
toiminnasta ja historiasta.
- Alkuun sotakorvausvuosina
Viranomaisyhteistyö toimii
Niiralassa oli vain junatarkasPoliisin, Tullin ja Rajavartiosto tusasema. Vuonna 1988 alkoi
PTR-toiminta on tuonut rajavar- suurempi autoliikenne, ja vuonna
tijoille myös poliisin tehtäviä 2005 siirryttiin ympärivuorokausekä valtuuksia ja tullin kanssa tiseen aukioloon, hän selosti.
Seuraavaksi tutustuttiin pason erinomainen yhteistyö.
- Kaikilla vartijoilla on EA sintarkastukseen ja tullin toiminII ensivastekoulutus. Maas- taan, jota selosti tullitarkastaja
toliikenteen, metsästyksen ja Jouni Martiskin. Vartiolla siekalastuksen valvontaa suori- maistujen iltapäiväkahvien jäl-

keen lähti bussikuljetus ”sinne
jonnekin”. Kaunis aurinkoinen
sää ja yli hellerajan kohonnut
lämpötila pisti vesipullot ahkeraan käyttöön. Yliluutnantti
Mika Susi kertoi, mitä rajalla
polkua pitkin patikoidessa ei
saa tehdä, esimerkiksi esineiden
heittely rajalinjalle ja rajan yli
on kielletty.
- Kun koululaisporukalle
kerrottiin tuo kielto, niin saman
tien pojankoltiaiset alkoivat
heitellä kiviä rajan yli, hän havainnollisti.
Koiraohjaaja Tarmo Hurskainen päästi rajakoira Veeran
häkistä. Tämä innostui vieraista
niin, että ravasi tuulen lailla
väkijoukossa ennen kuin totteli
ohjaajaa. Hauskaa oli kaikilla.
Veeran ja Hurskaisen johdolla
lähdettiin rajantarkastukseen
patikoimaan rajapolkua, tietä ja
pitkospuita pitkin kohti Niiralan
raja-asemaa. Jänisjoki ylitettiin
riippusiltaa pitkin ja seurattiin
jokirantaa pitkin rajapolkua.
Matkalla helteistä säätä viilensi
hetkeksi pieni sadekuuro.

Bunkkerimuseossa ja
varuskunnassa
Yliluutnantti Susi selosti
matkalla valvontalaitteiden tarkoitusta ja käyttöä. Etävalvonta
on hyvin hallinnassa. Polku toi
rajanylityspaikalle, josta bussi

Mari Korpilahti Kangasalalta
(vas.) ja Tanja Kautonen Tampereelta tykkäsivät reissusta.
toi porukan Rajavartioasemalle
pientä siistiytymistä varten.
Sitten vielä pari yhteiskuvaa,
hieno iltapäivä Niiralassa ja
Värtsilässä oli ohi. Onttolassa
odotti saunominen ja illanvietto
makkaranpaiston merkeissä.
Sunnuntain ohjelmassa oli aamutoimien jälkeen tutustuminen
Bunkkerimuseoon Joensuun
Marjalassa sekä Pohjois-Karjalan Prikaatiin.
Reserviläisliiton Naisia johti
varapuheenjohtaja Pirjo Koponen, kurssin johdosta vastasi
Joensuun Reserviläisten puheenjohtaja Ilkka Savolahti ja kurssin
”vääpelinä” eli yleismies jantusena toimi ylirajavartija Jarkko
Säynevirta. Oman merkittävän
osuutensa paperityössä teki
myös MPK:n Pohjois-Karjalan
piiripäällikkö Ahti Korhonen.

Sivun tekstit ja kuvat ylhäällä: Reijo Kohonen
Kuvat vasemmalla ja alla: Olavi Lautamäki

Helvi Naumanen sai reserviläisiltä ja rauhanturvaajilta unohtumattoman avun. Talkooporukassa
ahersivat Pertti Varis (vas.), Martti Eronen, Väinö Hänninen, Markku Hyvönen, Kauko Raekorpi,
Kyösti Turunen ja Juha Pakarinen.

Kiteeläiset puutalkoissa

Perinteisen kiteeläisen ruisleivän ojensi eversti Kytölälle Kiteen
Reserviupseerien puheenjohtaja Raimo Liukku.

Sotainvalidin leski Helvi Naumanen (88). Kiteen Puhossalossa
sai suuret koivu- ja kuusipöllit
klapeiksi uunin lämmitystä
varten helatorstain aattona,
kun Kiteen reserviläiskerhot ja
Rauhanturvaajat pitivät yhteiset
talkoot.
Pohjois-Karjalan Rauhanturvaajien sihteeri, vanha ”faitteri”
Juha Pakarinen otti yhteyttä
reserviläisyhdistyksiin ja tiedusteli talkoohaluja. Hallitukset
tarttuivat heti asiaan ja talkoo-

paikalle kärrättiin kalustoa,
muun klapikone, moottorisahat
ja kirveitä. Puiden pilkkomisen
lisäksi haravoitiin piha puhtaaksi
talven jäljiltä. Suurimmat pöllit
olivat paksuudeltaan noin 80
senttimetriä, joten moottorisahan
varressa taituroineella Kauko
Raekorvella riitti päristeltävää.
Edesmennyt sotainvalidi Aukusti Naumanen pelastui täpärästi räjähtävältä luodilta, sirpaleet
pysähtyivät vain millien päähän
kaulavaltimosta. Helvi Nauma-

nen asuu vielä yksin kodissaan,
hän pystyy liikkumaan kepin
ja rollaattorin avulla. Avustaja
huolehtii päivän askareista ja
kauppasioista.
Sotainvalidi-lehdessä oli Rauhanturvaajien yhteystiedot,
avustaja otti yhteyttä ja loppu
onkin sitten historiaa.
- Tämä on unohtumatonta, en
ole koskaan saanut tällaista apua,
Helvi Naumanen kiitteli. Hienoa
oli myös kahden erilaisen maanpuolustusjärjestön yhteistyö.

Kiteeläiset
hiihtojotoksella

Tämänvuotinen hiihtojotos sivakoitiin 6. päivänä maaliskuuta
Satulavaarasta Närsäkkälään
auringonpaisteisessa säässä.
Hiihtokeli oli hieman nihkeä,
uutta lunta hangella, mutta noin
16 kilomeriä meni sutjakkaasti.
Hiihtäjiä oli yhdeksän, Rajaa edustivat kapteeni Timo

Päivinen, yliluutnantti Mika
Karhapää ja rajavartiomestari
Esa Juntunen.
Jotoksen jälkeen seurasi monen
mielestä reissun kohokohta,
Närsäkkälän vartion kuuluisa
savusauna ja uintiavanto. Saunomisen päätyttyä nautittiin
pullakahvit ja sitten kotiutus.

Komentaja Kytölä Kiteellä
Kiteen Reserviupseerien ja
Kiteen Reserviläisten yhteiseen
kevätkokoukseen Osuuspankin
kerhotiloihin helmikuun 22.
päivänä saapui lähes tupa täyteen
osallistujia. Aluksi juotiin pankin
tarjoamat kahvit. Kiteen Seudun
Osuuspankin toimitusjohtaja,
yliluutnantti Ari Karhapää kertoili nykyisestä rahamarkkinatilanteesta.
Kokousesitelmässään eversti
Jari Kytölä käsitteli nykyistä
asepalveluksen koulutusta ja
joukkotuotantoa. sekä kertausharjoitussysteemiä ja reserviläisen urakiertoa.
Varsinainen kevätkokous vietiin rivakasti läpi kouluneuvos/yliluutnantti Heikki Pirisen
johdolla.

Kokous päätti liittymisestä
Keski-Karjalan ampumaratayhdistykseen, joka on osa AIMOprojektia: Ammunta-, ilmailu- ja
moottoriurheilu -monitoimikeskus Tolosenmäessä.
Muita asioita olivat muun
muassa sotahistoriallinen retki
Vienan Karjalaan 11. – 13.6,
veteraanikeräys 13.3, Talvisodan
70-muistonäyttely 13.3, Veteraanikonsertti 13.3 Kiteenhovissa sekä hiihtojotos 6.3 Rajan
kanssa.
Yliluutnantti Raimo Liukulle
luovutettiin ”Maanpuolustus
Peruskalliomme”-viiri 60-vuotispäivien johdosta postuumisti,
sillä vuodet tulivat täyteen joulukuun 6. päivänä ja senhän kunniaksi oli yleinen juhlaliputus.
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Maakunnan reserviläiset iskussa

Oltermannissa voitto, partiohiihdossa hopeaa

65. Oltermanni-viesti hiihdettiin 16.-17.3.2010 Etelä-Karjalassa.
Pohjois-Karjalan reserviläispiirien joukkue voitti toiseksi tulleen SuurSavon vain 100 metrin erolla. Viesti alkoi Lemiltä ja eteni Taipalsaaren
kautta Lappeenrantaan, missä maali sijaitsi Kasarmin mäellä.
Aiemmista vuosista poiketen rastien määrää lähes sadan kilometrin
pituisella reitillä oli lisätty neljästä tai viidestä kymmeneen. Tämä
toi kilpailuun lisää suunnistuksellisuutta. Uutta säännöissä oli myös
mahdollisuus hiihdättää samoilla joukkueen jäsenillä useampi osuus
viestin eri vaiheissa. Pohjois-Karjalan reserviläiset käyttivät onnistuneesti hyväkseen tätä sääntömuutosta.
Vänrikki Pasi Kiiskinen ja alikersantti Olli-Pekka Tolvanen hiihtivät
yöllä kaksi kertaa vajaan kymmenen kilometrin osuuden. Muutaman
tunnin aamuyöstä nukuttuaan he vielä auttoivat ankkuri vänrikki
Tuukka Turkkaa hiihtämällä ankkuriosuuden alusta noin viisi kilometriä. Tällä ”aamulenkillä” saattoi olla ratkaiseva merkitys viestin
loppuratkaisuissa.
Noin 17 kilometrin pituisen ankkuriosuuden ensimmäisellä viitosella eivät Kiiskinen ja Tolvanen juurikaan saavuttaneet Suur-Savon
ankkuria, joka pääsi matkaan vajaa puolitoista minuuttia ennen pohjoiskarjalaisia. Tieto matkan varrella tapahtuvasta vaihdosta kuitenkin
pakotti savolaisen aloittamaan liian lujaa. Kun Turkka sai viestin
vietäväkseen, hän hiihti karkulaisen nopeasti kiinni.
Sen jälkeen hiihto olikin vain ankkurien keskinäistä kyttäilyä,
kunnes vänrikki Turkka antoi savolaiselle viimeisen iskun Saimaan
jäällä noin kaksi kilometriä ennen maalia.

Sähköistä seurantaa

Koko muu joukkue seurasi henkeään pidätellen ankkuriosuuden
ratkaisun hetkiä Lappeenrannan varuskunnassa GPS-seurannasta.
Molempien joukkueiden väripallukat kulkivat videonäytöllä pitkin
Saimaata aivan päällekkäin. Jännitys oli suorastaan käsin kosketeltava,
sillä kovin usein ei ratkaisu jää näin loppumetreille. Ankkureiden
lähestyessä maalia jännitys katsomossa jatkoi kohoamistaan, kunnes
hetki ennen viimeistä maastoleimausta Pohjois-Karjalaa tarkoittava
värisymboli alkoi hitaasti siirtyä pois savolaisten merkin päältä.
Oltermanni-konkari Jussi Hakulisen helpottunut tokaisu: ”No, nyt
se kyllä meille ratkes tämä viesti,” sai aikaan iloisen naurun remakan
ja joukkueen juoksemaan sisätiloista kohti Saimaan rantapenkkaa,
mistä hiihtäjät voi jo erottaa paljaallakin silmällä. Jussin kommentin
hetkellä eroa joukkueilla oli ehkä kolme sekuntia.
Maalissa vänrikki Turkka luki everstiluutnantti Jouni Mattilan viestin
kenraaliluutnantti Pennaselle. Virallisten onnittelujen ja haastatteluiden
jälkeen olivat vuorossa joukkuetovereiden onnittelut. Turkka oli ensikertalaisena Pohjois-Karjalan joukkueessa ja pääsi heti ankkuroimaan
viestivoittoa. Voiko ura maakunnassa enää paremmin alkaa?

Kotikisat edessä

Talviset olosuhteet

Tämänvuotinen Oltermanni-viesti oli moneen vuoteen suunnistuksellisin kilpailu. Pelkkä hiihtovauhti ei riittänyt ratkaisemaan voittoa.
Kilpailun aikana johtopaikalla vuorottelivat Kymi, Suur-Savo ja
Pohjois-Karjalan reserviläisten joukkue osallistui maaliskuun alussa järjestettyihin
sotilashiihdon SM-kilpailuihin
Keuruulla. Reserviläisille
on tarjolla partiohiihto, jota
pidetään Oltermannin viestin kanssa arvostetuimpana
sotilashiihtolajina. Joukkueen
realistisena tavoitteena pidettiin sijoja 3-5, sillä muutamalla
joukkueella oli mukana erittäin
kovia hiihtäjiä.
Matka kohti Keuruuta alkoi
keskiviikkoaamuna 10.3. kello
6.00 joukkueenjäsenten kyytiin
keräämisellä. Joukkueen huoltajana toimi ansiokkaasti Jukka
Päivinen. Edellisenä päivänä
olimme käyneet Kontiorannassa kohdistamassa aseet sekä
kuittaamassa kilpailuvarusteet.
Perille Keuruulle saavuimme
parahiksi lounasaikaan, ja
ruoan päälle reserviläisille pidettiin kertausharjoituksen alkuluento. Luennon ja majoittumisen jälkeen pääsimme sitten
tosimielellä valmistautumaan
kisaan, kun kävimme ampumapaikalla harjoittelemassa vielä
ammuntaa. Ammunnan harjoittelu on tärkeä osa kilpailuun
valmistautumista, sillä rynnäkkökivääriä ei tule käsiteltyä
kuin pari kertaa vuodessa juuri
reserviläiskisojen yhteydessä.
Kun aseet ja itseluottamus oli
saatu kohdilleen, kävimme
porukalla vielä hiihtelemässä
kisaladut läpi. Kilpailut käytiin
samalla stadionilla jossa kilpailtiin tammikuun pakkasilla
sprintti- ja yhdistelmähiihdon
SM-kisat, joten ladut olivat

Voittoisalla viestijoukkueella oli jo ennen lähtöä suunnitelmat
hyvällä mallilla.
Pohjois-Karjala. Oman lisänsä kilpailuun toi ennätyksellinen lumen
määrä maastossa, mikä hankaloitti metsälatujen tekemistä. Onneksi
järvillä oli kantava keli, joka tosin yöllä muuttui todella nahkeaksi.
Vaativuutta kilpailuun toi myös alimmillaan -26 celsiusasteeseen
painunut pakkanen. Onneksi kova pakkastalvi oli totuttanut kilpailijat
kestämään pakkasta ja varustautumaan oikein kilpailusuorituksiinsa.
Näin pahempia paleltumisia ei päässyt tapahtumaan.
Kilpailureittien suunnittelulla on tärkeä osa kilpailussa. Huoltajana
toiminut kapteeni Jaakko Leppänen johtikin karttaryhmää onnistuneesti. Kun joukkue vielä pystyi toteuttamaan päivällä maastossa
tiedustelemansa reitit ja suunnitelmat, olivat voiton avaimet pohjoiskarjalaisilla.
Vuoden 2010 Oltermanni-viesti oli 14. pohjoiskarjalaisille. Ensimmäisen kerran mukana oltiin vuonna 1995. Välillä tuli kaksi välivuotta,
mutta 2000-luvulla on oltu mukana joka vuosi. Ensimmäiset vuodet
menivät opetellessa, kunnes vuonna 2004 viesti ensimmäisen kerran
onnistuttiin voittamaan. Sen jälkeen voittoja on tullut kolme lisää.

Yhteensä Oltermanni-viestiin on reserviläisten joukkueessa osallistunut 14 vuoden aikana 67 eri reserviläistä maakunnasta. Eniten
osallistumisia on kapteeni Timo Makkosella, 13, kapteeni Jaakko
Leppäsellä, 12 ja alikersantti Jussi Hakulisella 12. Ilahduttavaa tänä

Partiohiihto Keuruulla
profiililtaan erittäin rankat. Hiihdon jälkeen
pidimme joukkuepalaverin, jossa joukkueenjohtajaksi kaavailtu kapteeni Jaakko Leppänen
sanoi siirtyvänsä varamieheksi, sillä kisaviikolla
vaivannut flunssa ei ollut vielä täysin talttunut.
Näin joukkue sai lopullisen muotonsa, joka
myös ilmoitettiin järjestäjille:
Partion johtaja vänrikki Hannu Airila Kontiolahti, varajohtaja vänrikki Tuukka Turkka
Joensuu, jäsen alikersantti Mika Piminäinen
Lieksa, jäsen korpraali Sami Oinonen Lieksa, ja
varamies kapteeni Jaakko Leppänen Joensuu.

Tankki täyteen
Päivän askareet oli hoidettu, joten lähdimme
viettämään iltaa Varuskuntakerholle, jonka
ruoka-annoksia oli kehuttu. Huhun mukaan
kerholta ei kukaan ole lähtenyt nälkäisenä, joten
emme yllättyneet kun kohtalaisen suuret ruokaannokset kannettiin eteemme. Kun tarjoilija tuli
keräämään tyhjiä lautasia pois ja kysyi jäikö

jollekin nälkä, niin nostin huumorimielellä
käteni ja ilmoitin että vähän vielä hiukoo. No,
kymmenen minuutin kuluttua tarjoilija kantoi
uuden samanlaisen annoksen eteeni ja kertoi
tulevansa puolen tunnin kuluttua katsomaan
olenko vielä nälkäinen. Ajattelin että mieluummin syön toisen annoksen kuin sanani ja sain
kuin sainkin työllä ja tuskalla annoksen syötyä.
Tankkaus tuli ainakin hoidettua perusteellisesti… Ruoan päälle kävimme vielä saunomassa
ennen nukkumaanmenoa.
Kisapäivä valkeni aurinkoisena, mutta sääennusteiden mukaan sadealue saapuisi kisan
aikana Keuruulle. Lähdimme hyvissä ajoin
kisapaikalle, jossa huoltoryhmä oli laittanut
suksemme kuntoon. Suksien testauksen jälkeen
pohjiin lisättiin vielä hermokerros liisteriä ja
olimme sitä myötä valmiita kisaan.

Pitovaikeuksia
Matkana oli siis 30 kilometriä perinteisellä

vuonna oli erityisesti se, että
joukkueessa oli kaksi ensikertalaista ja muutenkin joukkue
oli keski-iältään edellisvuosia
nuorempi.
Vuoden 2011 Oltermanni-viesti
hiihdetään jossain päin PohjoisKarjalaa. Se ei merkitse selvää
kotikenttäetua, vaikka edellinen
kotikisa vuonna 2005 voitettiinkin. Yritys voiton uusimiseen
tulee kuitenkin olemaan kova.
Ensimmäiset halukkaat hiihtäjät
ovat jo ilmoittautuneet ehdolle
joukkueeseen. Aika näyttää, joudutaanko kotikisoissa hiihtäjiä
joukkueeseen pääsemiseksi jopa
karsimaan. Harjoittelu on siis jo
eri puolilla maakuntaa aloitettu,
samoin armeijan kaluston epämääräisten liikkeiden tarkkailu
metsästysmajojen ja vastaavien
läheisyydessä.
Joukkueen puolesta,
Timo Makkonen
Vuoden 2010 Pohjois-Karjalan reserviläispiirien joukkueen jäsenet:
Vänrikki Pasi Kiiskinen, Lieksa, alikersantti Olli-Pekka Tolvanen, Joensuu, korpraali Mikko
Auvinen, Kontiolahti, alikersantti Ahti Toivanen, Polvijärvi,
ylikersantti Rauno Saastamoinen, Lieksa, alikersantti Matti
Roininen, Valtimo, kapteeni
Timo Makkonen, Joensuu, alikersantti Jussi Hakulinen, Kitee,
alikersantti Simo Turunen, Lieksa, alikersantti Mika Piminäinen,
Lieksa, vänrikki Tuukka Turkka,
Joensuu, johtaja, kapteeni Jaakko Leppänen, Joensuu, huoltaja,
alikersantti Esko Sirparanta,
Liperi, varamies, korpaali Avonius, Kontiolahti, varusmieskuljettaja, jääkäri Berg, Siilinjärvi,
varusmieskuljettaja.

tyylillä lumipuvussa ja aseet
sekä reppu selässä. Kisa
hiihdettiin omilla suksilla.
Ensimmäisen kierroksen (6,7
km) aikana vauhti oli hyvää,
mutta toisen lenkin (9,6 km)
aikana Oinosen suksista oli
pito kadonnut, ja hidastimme
vauhtia reilusti. Väliaikojen
perusteella kolme joukkuetta
hiihti huomattavasti meitä
kovempaa, mutta olimme
melko tasoissa Kainuun partion kanssa. Toisen kierroksen
jälkeen Oinonen ja Piminäinen
vaihtoivat suksia keskenään, ja
muutoksen myötä vauhtimme
nousi jälleen hyväksi, vaikkakin Piminäinen oli tiukilla
huonosti pitävien suksien
takia. Viimeisen lenkin (13,3
km) puolivälissä oli ammunta. Ammunnassa partiolla on
neljä taulua kaadettavana, ja
jokaisella partion jäsenellä on
käytettävissä kolme patruunaa.
Jokaisesta ohilaukauksesta
tulee sakkoa 3 minuuttia, joten
ammunta on hyvin ratkaisevassa roolissa sijoitusten kannalta. Meillä ammunta sujui
kohtalaisesti. Ensimmäisillä
patruunoilla Turkka ja Piminäinen kaatoivat omat taulunsa, kun itselläni ja Oinosella
laukaus meni ohi. Turkka paikkasi minun tauluni ja Piminäinen yritti paikata Oinosen
taulua, muttei siinä onnistunut.
Turkka sitten kaatoi varmalla
otteellaan myös viimeisen taulun, ja lähdimme ampumapaikalta yhdeksän sakkominuutin
kanssa pois.
Jatkuu s. 9…
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Sissiampumakurssi Hiienvaaran harjoitusalueella
Viikonloppuna 19.3 – 21.3.2010 järjestetty ampumakurssi oli järjestyksessään kolmas
Pohjois-Karjalan Rajavartioston harjoitusalueella, Pohjois-Karjalan Prikaatin johtamana ja tukemana pidetty ampumakurssi.
Kurssiohjelma perustui pääosiltaan jo viime vuonna hyväksi
havaittuun ohjelmaan. Kurssin toimitsijat (MPK) jaettiin kahdeksi osaksi. Hiienvaaran valmisteleva osasto, sekä Kontiorannan varuskuntaan perjantaiaamuna varusvarastolle varusteiden
jakopaikan järjestelyihin, kohdistusampumapaikan, kurssilaisten
vastaanoton ja varustejaon valmistelun osastoon.
Aloitusjärjestelyt ja varustuksen jako sujui jo edellisvuosien
kokemuksen perusteella erinomaisesti.
Ampuva joukko ilmoittautui perjantaina kello 16.00 mennessä
Kontiorannan varuskunnassa.
Varustejaon, alkupuhuttelun ja kohdistusammunnan jälkeen alkoi siirtyminen Hiienvaaraan ja majoittuminen vanhalle kämpälle. Lauantain aikana suoritettiin rynnäkkökivääriammunnat T3A,
T4A/B, sekä valmistava koulutus kranaatinheitinammuntaan.
Sunnuntaina suoritettiin kranaatinheittimen kovapanosammunta.

Haasteita riitti
Sissiampumakurssiviikonloppu Hiienvaarassa oli erittäin
haasteellinen, niin kurssin johdolle, toimitsijoille sekä myös
ampumakurssilaisille. Kurssin ajankohdan muuttumisen vuoksi
yllättäen viikkoa aikaisemmaksi, aiheutti oman hankaluutensa.
Kurssin toimitsijoille tämä tarkoitti sovittujen menojensa uudelleen järjestelyjä, mutta onneksi asiat saatiin järjestykseen tältä
osin. Inhimillisiä erehdyksiäkin sattuu.
Suurimman ongelman aiheutti sää sekä yllättävän runsasluminen talvi. Säätila kurssin aikaan oli pilvinen ja sateinen. Jo
valmiiksi hämärä päivä ja aikaistettu kurssiviikonloppu, sekä
sissipolkuammunta erittäin paksussa, upottavassa lumihangessa
vie oman aikansa ja siltä osin aikataulun venyminen aiheutti
lievää kiirettä suorittaa T4A ammunta ennen pimeää. Kuitenkin
laaditussa aikataulussa ja pienillä järjestelyillä, T4A pysyttiin
suorittamaan ennen pimeän tuloa.

Kaikki tyytyväisiä
Keskusteluissa kurssilaisten kanssa sai sen vaikutelman, että
kurssilaiset olivat erittäin tyytyväisiä kuluneeseen viikonloppuun,
suoritettuihin ammuntoihin ja järjestelyihin.
Yhteistyö Pohjois-Karjalan Prikaatin sen sekä palkatun, että
varusmieshenkilöstön, Pohjois-Karjalan Rajavartioston, sekä
kurssin vapaaehtoistoimijoiden kanssa sujui jo edellisvuosista havaittuun tapaan erittäin hyvin ja mutkattomasti, kurssinjohtajana

Heitinkoulutus alkamassa…
kiitän siitä lämpimästi. Teidän
tuella on ollut hyvä johtaa
tämäkin kurssi turvallisesti
päätökseen.
Sissiampumakurssinjohtaja
Paavo Puumalainen
Kuvat:
Hannu Härkönen

…ja opit käytössä.

…Jatkoa s. 8

Veteraanikeräys
Kiteellä

Täysillä loppuun
Heti ammunnan jälkeen
saimme kuulla väliajoista, että
edellämme olleista joukkueista
kaksi oli ampunut yli puoli
tuntia sakkoa, joten olimme
kisassa toisessa. Tieto piristi
joukkuetta huomattavasti ja
loppumatkan tulimme kärkijoukkueiden kanssa samaa
vauhtia. Loppusuoralla me
kaikki olimme todella väsyneitä, mutta jaksoimme tuulettaa
hopeamitalin arvoista suoritustamme. Tällä kertaa ammunnan ratkaiseva merkitys kääntyi ennakko-odotuksiin nähden
meidän eduksemme.
Palkintojenjaossa saimme
hopeamitalien lisäksi muistopalkintona seinälle ripustettavat kenttälapiot, joissa
on kisojen muistolaatta. Itse
jouduin jättämään paluumatkan mitalijuhlat välistä kun
suuntasin kisoista suoraan
lentokentälle ja kohti Bulgariaa, jossa pidettiin harjoitusleiri
päälajissani suunnistuksessa.
Teksti ja kuva:
Hannu Airila
Tulokset:
1) Kymen Respiiri 1.58.53
Sakkoja 6 min
2) Pohjois-Karjalan Reserviläiset 2.10.25 (Airila, Turkka,
Piminäinen, Oinonen)
Sakkoja 9 min
3) Satakunnan Reserviläiset
2.23.38
Sakkoja 30 min

Näyttelyyn tutustumassa Reijo Jumppanen (vas.), Aulis Hukka, Erkki Utunen, Teppo Mikkonen
ja Martti Väistö näyttelyvahtina.

Talvisodan päättymisen 70vuotismuistelujen yhteydessä
13.3. Kiteen reserviläiskerhot
tempaisivat lipaskeräyksen
merkeissä Kiteen S-marketin
ja Kauppakeskus Kupiaisen
auloissa.
Päivän kunniaksi kerääjät
pukeutuivat lumipukuihin ja
tietysti keräysliiveihin.
Kansan karttuisa käsi toimi
jälleen, rahaa keräys tuotti
1318,65 euroa, jotka tullaan
käyttämään kiteeläisten veteraanijärjestöjen hyväksi.
Kerääjät kertoivat, ettei kukaan tullut huomauttamaan veteraanien isoista rahoista kuten
media oli rummuttanut talven
aikana. Ilmeisesti asiallinen
oikaisukampanja veteraaniym. maanpuolustusjärjestöjen
taholta on tuottanut tulosta.
Reijo Kohonen

Talvisotanäyttely Kiteellä
Talvisodan päättymisen 70-vuotismuistelunäyttelyn 13.3. rakentelivat Kitee-Seuran Museotoimikunta , Rajakilta ja Kiteen reserviläiskerhot Osuuspankin kerhotiloihin.
Pääjärjestäjinä toimivat Kalervo Rinteen lisäksi Olavi Lautamäki
ja Markku Hyvönen apunaan viisi talkoomiestä.
Näyttelyesineiden lastaus Kiteen Kotiseutumuseolla vaati viisi
”kaatunutta”, sillä liukas, luminen rinne ovelta peräkärryyn teki
tepposensa. Esineet pysyivät kuitenkin ehjänä.
Näyttely käsitti Talvisodan aikaiset JV-aseet, varusteet, asut ja runsaasti kuva- ym. materiaalia. Mukana oli muun muassa sodanaikainen
ahkio, jonka toi näyttelyyn Veikko Vasarainen.

Erikoisuuksia olivat kranaatista haavoittuneen kiteeläisen Aarne
Moilasen nahkatakki, johon sirpaleita osui kolme kappaletta, ja osa
jäi selkään olemaan loppuiäksi, sekä kaatuneelta vihollisupseerilta
löydetty karttalaukku sisältönään miinakarttoja. Laukun oli luoti
lävistänyt kantajansa epäonneksi.
Monipuoliseen näyttelyyn tutustui vieraskirjan mukaan yli 200
kävijää, tosin kaikki eivät kirjanneet itseään.
Menestys innoitti järjestäjiä niin, että sama näyttely tultaneen
näkemään Kiteen Puhoksen perinnekonepäivillä heinäkuussa.
Teksti: Reijo Kohonen
Kuva: Olavi Lautamäki
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YRITYKSET ESITTELYSSÄ!

Broman Group Oy:llä on eri puolilla maata 18 Motonetin myymälää ja 13 AD Varaosamaailman
myymälää. Joensuun yksikkö sijaitsee Tulliportinkadulla. Kuvat: Ville Timonen (Mainostoimisto
Fabrik) ja Broman Group Oy.

Broman Group on
pohjoiskarjalainen
menestystarina
Toukokuun 14. päivänä tuli
täyteen 45 vuotta menestyvää
pohjoiskarjalaista yrityshistoriaa. Kauppaneuvos Väinö H.
Broman perusti vuonna 1965
Pielisensuun Auton, jonka toimialana oli alun perin autojen
vähittäiskauppa. Varaosien ja
tarvikkeiden osuus kaupasta
alkoi kuitenkin nopeasti kasvaa,
ja jo 1970 -luvun puolivälissä
autokauppa jäi kokonaan pois
yrityksen toiminnasta.
Tällä hetkellä Broman Group
Oy on Suomen johtava autovaraosa- ja tarvikekaupan yritys.
Konsernin liikevaihto saavuttaa
tänä vuonna 150 miljoonan euron
rajan ja yhtiö työllistää lähes 600
ammattilaista.
- Voittoa on tullut viimeisimmän viiden vuoden aikana
enemmän kuin edellisen 40
vuoden aikana yhteensä, toteaa
hallituksen puheenjohtaja Väinö
H. Broman.
Huhtikuussa 2007 Broman
Group teki historiansa suurimman yrityskaupan hankkimalla
omistukseensa Motonet-liikeketjun. Samoihin aikoihin tehtiin
päätös voimavarojen keskittämisestä yhteen liiketoimintaalaan. Tytäryhtiö TKP-tools
Oy myytiin kokonaisuudessaan

Ahlsell AB:lle.
Broman Group keskittyy jatkossa kehittämään AD Varaosamaailma- ja Motonet-ketjujaan.
- Toimipisteitämme on tällä
hetkellä 22 paikkakunnalla.
Pääkaupunkiseudulla on nyt
viisi myymälää, mutta sinne
mahtuu niitä mainiosti kaksinkertainenkin määrä. Toinen kiinnostava suunta on Kemi-Tornio,
toimitusjohtaja Harri Broman
suunnittelee.
Hyvinkäälle valmistuu vielä
tämän vuoden puolella logistiikkakeskus, jolla on kokoa
noin 13 000 neliömetriä, siis
varsinainen hehtaarihalli.
- Logistiikkakeskuksen paikka
on etelässä, sillä kasvustaan huolimatta Joensuun osuus toiminnoista on enää viitisen prosenttia,
Bromanit kertovat.

Monipuolista tarvikekauppaa
Broman Groupilla on eri
puolilla maata 18 Motonetin
myymälää, uusin avattiin Hyvinkäälle 3. päivänä kesäkuuta.
Lisäksi ketjuun kuuluu 13 AD
Varaosamaailman myymälää.
Niiden yhteydessä on korjaamoja
ja huoltopisteitä, mutta merkittävä osuus tuloksesta koostuu

eri puolilla maata sijaitsevista
yrittäjäasiakaskorjaamoista.
Motonetin myynnistä autojen
varaosien osuus on enää ”vain”
60 prosenttia.
- Loppu on muun muassa
veneily-, kalastus- ja moottoripyörätarvikkeiden kauppaa,
Harri Broman listaa.
Autojen varaosamyyntiä laskee
kahden viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut tekniikan
huikea kehitys. Vikojen määrityksetkin tehdään nykyisin
tietokoneella.
- Tee se itse – autoilijat ovat
vähenemään päin, toimitusjohtaja vahvistaa.

Yrittäjyys verenperintönä
Kauppaa tehdään Bromaneilla
jo ties kuinka monennessa polvessa. Jo Väinö H. Bromanin äiti
Ery Broman kuului joensuulaiseen Cederbergien kauppias- ja
sahanomistajasukuun. Tällä hetkellä johtokolmikkoon kuuluu
Väinö H:n ja Harrin lisäksi Eero
Broman. Vuonna 2000 konserni
sai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon. Vuonna 2002 konsernin
nimi muuttui Pielisensuun Autosta Broman Groupiksi. Viime
vuonna konsernille myönnettiin

Väinö H. Broman (vas.), Eero Broman ja Harri Broman ovat
yhden pohjoiskarjalaisen menestystarinan arkkitehtejä.
kaupanalan valtakunnallinen
kasvuyrityspalkinto.
- On tehty hyviä asioita oikein
ja oikeaan aikaan. Päätösten
pitää olla yksimielisiä ja ostosten pääosin omalla pääomalla
tehtyjä, kauppaneuvos Väinö H.
Broman tiivistää.

Esimerkiksi veteraaneja on
huomioitu jo 1970-luvulta lähtien. Mielestäni se kuuluu ihan
luonnollisina osana yrityksen
toimintaan, sanoo toimitusjohtaja Harri Broman.
ARMAS HÄRKÖNEN

Toisetkin huomioidaan

Fakta:

Menestyksenkin keskellä Broman Groupissa otetaan toiset
huomioon. Esimerkiksi maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen tukemista ei voi olla huomaamatta. 45 -vuotisjuhliensa
kunniaksi konserni lahjoitti seitsemään eri kohteeseen yhteensä
100 000 euroa. Saajina olivat
muun muassa JR9 perinneosasto veteraanien kuntoutukseen,
Pohjois-Karjalan Prikaati ja
Pohjois-Karjalan sotilaspoikien
perinnekilta suojeluskunnan
aluehistoriikkia varten. Mistä
tällainen maanpuolustusinto ja
veteraanien kunnioitus oikein
kumpuaa?
- Kyllä se nousee sieltä äidin
ja isän kasvatuksen pohjalta.

Broman Group Oy
• johtava autovaraosa- ja
tarvikekaupan yritys Suomessa.
• 18 Motonetin myymälää
ja 13 AD Varaosamaailman
myymälää
• Toiminta alkoi 14.5.1965
nimellä Pielisensuun Auto
• Työllistää lähes 600 henkilöä
• Perustaja kauppaneuvos
Väinö H. Broman
- edusti Suomea olympiahaulikossa Roomassa v. 1960
• Toimitusjohtaja Harri Broman, varatoimitusjohtaja
Eero Broman

Kansallisen veteraanipäivän juhla Lieksassa
Lieksan kirkossa pidetyn juhlan
alussa seppelepartiot lähettänyt
Lieksan rajavartioalueen päällikön sijainen Rauno Kinnunen
totesi, että veteraanien joukossa
paljon on niitä, jotka kertovat
sotakokemuksistaan ja niitä, jotka
eivät kerro. Kertojille muisteleminen lienee eräänlaista terapiaa.
- Meidän velvollisuutemme on
huolehtia loppuun saakka vielä
jäljellä olevista veteraaneista.
Eikä meidän koskaan tule unohtaa
heidän sankaritekojaan. Viettäkäämme tätä veteraanipäivää
arvokkaasti ja lähetän seppelepartiot matkaan.
Lieksan kaupungin tervehdyksen tuonut kaupunginhallituksen
jäsen Reijo Kortelainen luetteli lukuisan joukon veteraanijärjestöjä,
jotka perustettiin sodan jälkeen

ajamaan veteraanien asioita.
- Veteraanien korkean iän vuoksi asioiden hoito on siirtymässä
nuorempien sukupolvien hoitamaksi perinnetyöksi. On tärkeää,
että veteraanien kertomia tarinoita
tallennetaan tulevien sukupolvien
luettavaksi ja kuultavaksi. Tätä
perinnetietoa on kerätty veteraaneja haastattelemalla peräti
15000 nidettä. Ne ovat sähköisessä muodossa ja saadaan Lieksan
rajaperinnetalon käyttöön.
Lieksan ortodoksisen seurakunnan ja Suomen ortodoksisen
kirkon tervehdyksen juhlaan toi
kirkkoherra Lars Ahlbäck.
- Juhlapäivän teema ”kuule
tuhannet tarinat” on hyvä onnistunut valinta. On oikein, että nämä
tarinat kerrotaan ja kuullaan.
Ortodoksinen kirkko kunnioittaa

jokaisen pois nukkuneen muistoa.
Rukouksessa verrataan kodin,
isänmaan ja perheen puolesta
henkensä antaneita jopa pyhiin
marttyyreihin, sillä suurempaa
rakkautta ei ole kuin, että antaa
henkensä toisen puolesta.
Lieksan luterilaisen seurakunnan tervehdyksessä pastori Lea
El Bardi totesi, että seurakunnan
edustajana hänkin on työnsä
kautta saanut kuulla tarinoita,
ei tuhansia, mutta lukuisia kuitenkin.
- Olen myös ylpeä ja otettu
siitä, että olen saanut olla mukana
näissä arvokkaissa tilaisuuksissa.
Suomussalmella syntyneenä ja
siellä sotatapahtumien tarinoihin
ja muistomerkkeihin tutustuneena, olen melko hyvin perillä
sodan kulusta. Raatteen taistelu-

Seppelepartiot: Juho Pehkonen (vas.), Mika Ropponen, Hannes
Moisseinen, Arja Kiiskinen, Pentti Joska ja Lea El Bardi.
jen muistomerkki ja kaatuneista
kertovat tuhannet kivet saavat
hiljentymään ja kunnioittamaan
menneitä tapahtumia.
Arvokkaan veteraanipäivän
musiikkitarjonnasta vastasi Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri

johtajanaan Minna Kajander.
”Hurttiukko”, ”Narvan marssi”
ja ”Suomalainen marssi” tutuimmasta ja perinteisemmästä
päästä.
Teksti ja kuva:
Raine Turunen
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Kynnet mustuvat liian pienissä kengissä marssiessa.

Huono valmistautuminen palkitaan helposti muhkeilla rakoilla.
Marssikunto tulee vain marssimalla.

Marssiminen opitaan
kantapään kautta
Pariin otteeseen olen kirjoittanut tässä lehdessä pitkien
matkojen marsseista. Nyt tähän
liikuntateemanumeroon kirjoitin
lyhyen johdatuksen sotilasmarssin pariin käsitellen jalkojen valmistelua/huoltoa. Kansainvälistä
kenttää tarkastellen maailmalla
harrastetaan paljon marssimista,
sillä onhan se aina ollut sotilaan
perinteisin tapa liikkua paikasta
toiseen. Kävely on ihmisen
luontainen liikkumismuoto ja
meidän tulisikin kävellä 10 000
askelta päivässä, mutta elämä
on muuttunut ja kävelemme aina
vain vähemmän.
Reserviläistoiminnassa kävely
muuttuu marssiksi silloin, kun
liikumme varsikengissä. Korkeat
nilkat tukevat jalkineet asettavat
jalkaterät kovempien haasteiden
eteen, kuin matalissa kengissä
kävellessä. Kokemus on osoittanut, että marssimaan oppii marssimalla ja marssille kannattaa

varustautua hyvillä jalkineilla.
Itse olen testannut monia jalkineita ja kokemukseni perusteella
suosittelen käytettäväksi Haix
Airpower Pro jalkinetta (Joensuussa saa Eräraatteesta alle 200
€:lla). Perussääntönä kannattaa
muistaa, että kenkien on oltava
hieman väljät, sillä jalat turpoavat marssin aikana. Varpaiden
ja kengän kärjen välissä tulee
olla pari senttiä tilaa. Uusilla
varsikengillä ei kannata koskaan
lähteä marssimaan pitempää matkaa, vaan kengät on ehdottomasti
annettava muokkautua omiin jalkoihin usean harjoituksen voimin.
Muuten on ongelmia tiedossa.
Sukiksi on ehdottomasti valittava
vaellussukat, alle linerit ja päälle
paksummat vaellussukat.

Pitkälle marssille
Kun on lähdössä pitemmälle
marssille, vaikkapa vuosittaiselle

25 km:n pakkimarssille, tulee ennen marssia jalat huoltaa huolella.
Huono valmistelu palkitaan helposti muhkeilla rakoilla marssin
aikana. Kaksi kertaa nelipäiväisen
Nijmegenin marssin olen marssinut ilman rakon rakkoa seuraavia
toimenpiteitä noudattaen, joten
suosittelen niitä lämpimästi.
Marssiin valmistautuminen
alkaa jalkojen pesulla. Sen
jälkeen puhtaisiin jalkoihin voidellaan hankausarkoihin kohtiin
Compeed anti-blister stickiä tai
vaihtoehtoisesti Skin-Lube voidetta. Nämä aineet vähentävät
kitkaa ja näin estävät hiertymien
syntymisen. Hyväksi keinoksi
olen havainnut vielä viimeiseksi
tupsutella jalat talkilla. Sen jälkeen sukat vedetään huolellisesti
jalkaan varoen jättämästä rypyn
ryppyä. Jos jaloissa havaitsee
marssin aikana hankautuneita
alueita, kannattaa marssitauoilla
kyseisiä kohti sipaista Compeed

stickillä. Hyvin istuvia kenkiä ei
tarvitse kiristellä jalkaan kovinkaan napakasti. Näin jalalla on
tilaa hiukan turvotakin. Ja sitten
vain mars matkaan.

Huolto tärkeää
Marssin päätyttyä jalkojen
huoltaminen on tärkeää. Jos
jalkoja on teipattu tai Compeed
laastareita laitettu tulee jalat ehdottomasti liottaa ennen teippien
poistamista. Kylmässä vedessä
väsyneiden jalkojen uittaminen
elvyttää jalkoja muutenkin kummasti. Liotuksessa teippiliima
pehmenee ja teippiä pois revittäessä ei repäistä mahdollisia
rakkoja rikki. Jalat pestään ja
tarkastetaan jalkojen kunto. Jos
rakkoja ei ole, niin jalat kannattaa
voidella elvyttävällä voiteella.
Mutta jos on, niin rakot tulee hoitaa puhkaisemalla steriilillä neulalla terveen ihon kautta rakko ja
puristelemalla neste ulos. Tämän
joutuu tekemään todennäköisesti
useamman kerran. Puhdistetulle
rakkoalueelle sipaistaan vielä
Bacibact voidetta ennen jalkojen
elvyttävää voitelua. Jos marssi
jatkuu vielä seuraavana päivänä,
rakon päälle kannattaa laittaa
Compeed rakkolaastari. Mus-

tuneen kynnen hoitaa vaivatta.
Suorista klemmari ja kuumenna
sen toinen pää hehkuvaksi.
Sitten paina kuumalla raudalla
keskeltä kynttä reikä läpi. Tällä
tavalla paine hellittää ja kynsi
ei ole enää kipeä. Onnistunutta
marssisuoritusta onkin sitten
kiva muistella marssikavereiden
kanssa messissä.

Haasteita löytyy
Marssiharjoittelun kruunaa
osallistuminen johonkin marssitapahtumaan. Vantaalle on mahdollisuus mennä ja kokea kesäyön
huuma perjantaina 11.6. Siellä
järjestetään Kesäyön marssi, mikä
on ainutlaatuinen kävelytapahtuma, jossa pääsee nauttimaan
kesäisestä yöstä upeissa pääkaupunkiseudun maisemissa.
Vielä suurempia haasteita haluaville on mahdollisuus pyrkiä
joukkoomme. Olemme sopineet
alustavasti, että Savo-Karjalasta
kootaan joukkue maailman suurimpaan marssitapahtumaan Vierdaagseen, tutummin Nijmegenin
marssille vuonna 2011. Katsotaan
sitten kuinka jalat kestävät.
Harri Norismaa
Team MPK North Karelia

Kevätkokouksessa palkitut

Vuoden yhdistyksiä olivat Kontiolahden Reserviläiset ry ja Liperin Reserviupseeripiiri ry. Liperiläisistä huomionosoitusta olivat vastaanottamassa Timo Tolvanen (vas.) ja Mauri Nissinen ja
kontiolahtelaisista Hannu Parviainen sekä Pekka Ratilainen. Kunniakirjan luovutti Ratilaiselle
Ari Eskelinen ja tapahtumaa todistivat puheenjohtajat Norismaa ja Huttunen.

Vuoden tiedottaja oli Team MPK North Karelia. Hienosta
lautasesta iloitsivat Otso Miettinen (vas.) Juha Rytkönen ja
Harri Norismaa.
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Näkee kaivaa lunta.
Nukuttaa. Tietysti nukuttaa!
Mutta nukutti niitäkin miehiä,
joiden oli pakko tapella tosissaan
105 päivää. Ilman traktoreita ja
valonheittimiä. Lapiot niilläki kuulemma oli. Mutta ei ne
ampumarataa kaivanu. Henkesä
puolesta ne kaivo – kukin oman
kuoppansa – eli poteronsa. Ja
ampumaratoja riitti. Koko rajan
pituudelta…

Tulosta syntyy

Lumi ei ollut
este Rääkkylän
reserviläisille
Nyt kun ampumaurheilusta ollaan tekemässä suoritteita, joita
kirjataan päiväkirjaan, kuinsotaaikaan, ovat Rääkkylän reservin
miehet panneet talkoot pystyyn.
Vanhaan malliin.
Kun ”pitää” ampua kaksi kertaa kuukaudessa, niin sitten ammutaan. Oli lunta tai pakkasta.
Kuulemma kahden miehen
vuorotyönä on rata traktorin
kauhalla pidetty auki koko
talven!
Tämä niin kuin esimerkiksi
muille Suomen Reservin lehtien
lukijoille: Kola käteen, tahi
luulen kyllä, että joka pitäjässä,
jossa on rata, on raktoreita! Ei
muuta kuin aamulla varhain,
tai illalla töiden jälkeen. Onhan
niissä nykyajan koneissa valot.

Mutta ei kai Kreikan ja EU:n
rahakriisit heti hetkauta pienen
Rääkkylän reserviläisiä?
Reservin pojat harrastavat kuin
”Jukolan veljekset” - ”Kaukana
on kavala maailma!”
Ja tuloksia tulee: esimerkkinä
voisi käydä se, että pienen kunnan reserviläiset ovat peräti neljä
kertaa peräkkäin hankkineet Piirinmestaruuden perinnekiväärillä
– eli ”kultamitalit kotiin!”
Kuin ohimennen voisi mainita
senkin, että tarkka-ampujakurssilla Kari Harinen pudotti
”Janterin” vielä 800 metrin
matkalta! (Sopii yrittää perästä – jos ei satu olenaan Simo
Häyhän sukua...) Rääkkylä on
siis ainakin jossain ”isompiaan”
parempi – eli edellä!
Ja ”poikien” harrastuksesta ei
tule kunnalle kuluja: Reserviläiset hankkivat itse vehkeensä,
ja maksavat vielä itse niiden
asiallisen koulutuksen. Ja pitävät
vielä harrastusratansa - ja siinä
sivussa itsensä hyvässä kunnossa. Kuismin pieni rata ajaa siis
aika hyvin asiansa.
Kun isompaan ei kai aikanaan
ollut varaa? Mutta ei ole syytä
valittaa. Pääkaupungissa reserviläiset (ja muut alan harrastajat
) käyvät kuumina, kun ei ole
ratoja lähimaillakaan!
Mutta meilläpä on. Kiitos kuu-

Tuli ja liike on myös Rääkkylän reserviläisten mottona.
Mattila, MPK:n Piiripäällikkö
Ahti Korhonen, Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Harri
Norismaa, Reserviläispiirin 1
varapuheenjohtaja Timo Mononen, Reservipiirien toiminnanjohtaja Ari Eskelinen, Liperin
Reserviläisten puheenjohtaja
Mika Pöppönen sekä Liperin
Reserviupseereiden Esko Koikkalainen.

Lähtölaukaus harrastukselle

Avajaiskilpailut Roukalahden
pistooliradalla
Toukokuun 22. päivänä kello
10.00 ammuttiin Liperin Reserviupseerien ja Reserviläisten
omistamalla radalla avajaislaukaukset. Avajaiset olivat järjestyksessä toiset, koska varsinaiset
radan avajaiset vietettiin 45

vuotta sitten, radan valmistuttua
vuonna 1965.
Nyt pidettyjen avajaisten syy
oli radan kunnostus ammunnassa
tarvittavaan kuntoon. Yhdistykset kunnostivat talkootöinä
radan taululaitteet sekä taus-

ta- ja sivuvallit sellaisiksi, että
ammunta on turvallista. Radalla
on kymmenen ampumapaikkaa
kääntyvine tauluineen.
Avajaislaukaukset ampui Pohjois- Karjalan Aluetoimiston
päällikkö, everstiluutnantti Jouni

Kilpailuun otti osaa 16 henkilöä ja lajeina oli palvelusammunta 3 ja 4 (PA 2-4) sekä sovellettu
reserviläisammunta. Palvelusammunnat ammuttiin yhdistysten omin voimin johdettuina ja
sovelletunammunnan johti P-K:
n IPSC- JA SILHUETTIAMPUJIEN Marko Ruotsalainen.
Kauniissa ja aurinkoisessa
säässä suoritetut ammunnat
sujuivat juohevasti, lukuun ottamatta pientä teknistä ongelmaa,
joka kuitenkaan ei sotkenut
kokonaisuutta.
Ammunnat olivat myös lähtö-

luu niille ennakkoluulottomille
”tekijämiehille”, jotka aikanaan
saivat tuon radan valmiiksi.
Jos joku aikaansaajista pitäisi
mainita, niin mieleen tulee mies,
jolle reserviläiset yksimielisesti
päättivät antaa ”Oivan Maljan”
– kiertopalkinnon, joka tulee
”kovasta uurastamisesta” TOISTEN ETEEN.
Kun nykyään ei tahdo saada
kuin reserviläisiä liikkeelle, jos
ei ole heti eurot kourassa, kun
apua pyydetään. (Tästä ”talkoohengen” katoamisesta valitti jo
70-luvulla Ilomantsin Hattuvaarassa vanha hirvenkaataja Riiko
Maksimainen).

Kaveria ei jätetä
Mutta reserviläisten keskuudessa elää vielä sodanajan miesten perintö: ”Kaveria ei jätetä!”
Kuulemani mukaan jopa
Etelä-Suomessa on pitäjä,
jonka reserviläisten ”vetäjä”
joutuu jo toppuuttelemaan ”liian
innokkaita reserviläisiä”, jotka
ovat valmiit heti, kun viime
sotiemme veteraanit apua vain
pyytävät. Nykypolvi on sitten
70-luvun ”suomettumispuheiden” jälkeen muuttunut: nyt
nuoret ovat suorastaan kiinnostuneita, mitä isoisät aikoinan
saivat aikaan. He saivat kovalla
rauhan ja sodan työllä Suomesta
vapaan maan, jossa on ainakin
toistaiseksi ollut kohtuullisen
hyvät olot – jos joihinkin muihin EU-maihin vertaa... Ja yksi
kokonainen sukupolvi on saanut
elää rauhassa ja päättää itse
omista asioistaan.
Onhan siis vihdoin ja viimein
aika Rääkkylän veteraanienkin saada osakseen asiallinen
arvostus!
Mutta Rääkkylässä on ”omasta takaa” muutakin kuin oma
talkoilla tehty rata, joita reservin
porukka käyttää sulassa sovussa
metsämiesten kanssa. Oikeastaan kaksikin rataa, kun toista
kunnostetaan ja rakennetaan
asialliset suojat molempien
sakkien harrastusvälineille.
Täällä on puhdasta ilmaa ihan ilmaiseksi. Ja rantoja riittää
myydä kaikille halukkaille...
Taatusti puhtaita. Mutta usein
on rannatkin kovin karuja. Ihan
kuin kotitalon pellot – kivi kiven vieressä. Luonto kai muokkaa täällä ihmisenkin luontoa.
Ei taida olla vilkkaita muut kuin
yksi ulkomaalainen. Jos sattuu
hyvä tattikesä!
Mietiskelee
”Wanha Jääkäri”
laukaus ammuntaharrastukselle
Liperissä, koska yhdistysten toimintasuunnitelman mukaisesti
aloitetaan johdetut viikkoammunnat Kesäkuun alusta. Tarkoituksena on ampua vuoroviikoin
perinteistä pistooliammuntaa
sekä sovellettua reserviläisammuntaa (SRA)
Kilpa-ammunta otetaan syksyllä uusiksi! Mahtaakohan
palkittujen järjestys vaihtua…
Teksti: Timo Tolvanen
Kuva: Ari Eskelinen
Tulokset:
PA 3-4 (16 osallistujaa): 1)
Urpo Airaksinen, Liperin Resups, 2) Sauli Tuomela, Liperin
Resups, 3) Esko Koikkalainen,
Liperin Resups, 4) Marko Pohjanpaju, Kuopion Resups
Sovellettu ammunta (9 osallistujaa): 1) Mauri Nissinen, Liperin Resups, 2) Miika Sotikov,
Liperin Res, 3) Urpo Airaksinen,
Liperin Resups, 4) Esko Koikkalainen, Liperin Resups.
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Sauli Purho (oik.) ja Erkki Simonen luovuttivat Enon Reserviupseerien varat ja omaisuuden
Eno-seuran Juha Koljoselle ja Enon Sotainvalidien Timo Laukkaselle.

Enon Reservinupseerit historiaan
Enon reserviupseeriyhdistys
lopetti toimintansa vuodenvaihteessa. Jäljelle jääneet varansa ja omaisuutensa Enon
Reserviupseerit lahjoitti Enon
Sotainvalideille ja Eno-seu-

ralle. Enon Reserviupseerien
jäsenet siirtyvät automaattisesti
Joensuun Reserviupseerien jäseniksi niin halutessaan.
Puheenjohtaja Erkki Simonen ja sihteeri Sauli Purho ker-

tovat ratkaisun taustalla olevan jäsenmäärän putoamisen,
jäsenten ikääntymisen ja asumisen hajallaan eri puolella
Suomea. Aktiivisia toimijoita
paikkakunnalla on enää alle

kymmenen, eikä uusiutumista
ole viime vuosina tapahtunut.
- Asiasta on keskusteltu jo
muutaman vuoden ajan ja nyt
kuntaliitoksen myötä yhdistys
päätettiin lakkauttaa, Simonen
kertoo.
Purho muistuttaa, että Pohjois-Karjalassa useat pienemmät reserviupseeriyhdistykset
ovat yhdistyneet suurempiin tai
ne toimivat yhdessä reserviläisyhdistysten kanssa. Myös
Enossa reserviupseerit ja reserviläiset ovat tehneet tiivistä
yhteistyötä.
Jäljelle jääneet varansa yhdistys luovutti Enon Sotainvalideille käytettäväksi kaikkien
enolaisten veteraanien ja heidän puolisoidensa hyväksi.
Sotainvalidien puheenjohtaja
Timo Laukkasen mukaan varat
tullaan ohjaamaan tarpeelliseksi todettuun ja paljon toivottuun siivoustoimintaan.

Mukavat hautajaiset
Arkistonsa ja lippunsa reserviupseerit lahjoittivat Eno-seuralle säilytettäväksi Enon museossa. Seuran puheenjohtaja
Juha Koljosen mukaan Enoseura on luonnollinen kohde,

koska seuran tehtävänä on juuri paikallisen perinteen tallentaminen ja paikalliskulttuurin
vaaliminen. Vaikka seuran
säilytystilat ovat rajalliset, ne
ovat kohtuulliset myös kuivaa
tilaa tarvitsevan materiaalin
säilyttämiseen.
Enolaiset reservin upseerit
aloittivat toimintansa vuonna
1954 Joensuun Reserviupseerien alaosastona. Seuraavana
vuonna enolaiset itsenäistyivät
ja perustivat oman yhdistyksen. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Hemmi Mustonen.
Kulta-aikaa elettiin 1950-luvulta 1980-luvulle, jolloin jäsenmäärä kasvoi ja toiminta
oli hyvin vilkasta. 1990-luvulla tapahtui pientä toiminnan
vilkastumista, kunnes alkoi
yhdistyksen lakkauttamiseen
johtanut hidas hiipuminen.
Yhdistyksen pitkäaikaisin
jäsen Paavo Koljonen totesi
Kokkolan matkailutilan Metsäneuvoksessa pidetyn viimeisen kokouksen, saunomisen ja
miehekkään tarjoilun päätteeksi: ”Ikävä tapaus, mutta
mukavat hautajaiset !”
Teksti ja kuvat:
Pasi Karjalainen ja
Erkki Simonen

Talvisodan muistokonsertti
veteraaneille
Kiteellä ravintola Kiteenhovissa 13.3 pidettiin ravintoloitsija, rajaluutnantti Kari ”Sutki”
Sutisen aloitteesta veteraanien
kunniaksi konsertti. Mukana
järjestelyissä olivat Kiteen seurakunta, Kiteen reserviläisjärjestöt ja Kitee Pajarin leijonaveljet. Leijonat avustivat veteraaneja jo ulkona autoista sisälle, vaatteita narikkaan ja pöytiin
sekä tarjoilivat leivoskahvit
pöytiin.
Avauspuheenvuoron piti Kari
Sutinen kiittäen veteraaneja siitä, että ulkona liehuu siniristilippu.
Musiikista huolehti ”Etulinjan Orkesteri”, Timo Hacklin
harmonikka, Jorma Matikainen
kitara, Jorma Asikainen basso,
Terho Torni rummut ja laulu sekä laulusolisti Pekka Asikainen
ja Kari Sutinen laulu että välijuonnot. Orkesteri ei ottanut
soittopalkkiota.
Ohjelmisto käsitti tunnetuim-

mat sota-ajan laulut, aluksi Pekka Asikainen esitti ”Äänisen
aallot”, sitten ”Elämää Juoksuhaudoissa” jne. Sutki päästi Pekan tauolle ja esitti ”Särkyneitä
toiveita” ja ”Ilta skanssissa”.
Parituntisen ohjelman välissä
juotiin kahvit ja kuunneltiin Kiteen kirkkoherra Mirva Lehtisen tervehdys seurakunnalta,
Kiteen Reserviläisten puheenjohtaja Mika Matikainen toi
Kiteen Reserviupseerien ja
reserviläisten tervehdykset.
Kiteen Rintamaveteraanien
puheenjohtaja Kalervo Rinne
esitti terveiset Kiteen veteraanijärjestöiltä ja kiitti Kari Sutista
ja koko perheyritystä erinomaisen juhlan järjestelyistä unohtamatta erinomaista orkesteria
solisteineen. Sutinen pyysi paikalla olevia Talvisodan veteraaneja yleisön eteen ja kolme
heitä tulikin: Esko Korhonen ja
Aarne Hirvonen Kiteeltä sekä
Eero Kankkunen Kesälahdelta.

Talvisodan veteraanit Esko Korhonen (vas.), Aarne Hirvonen ja Eero Kankkunen.
Sutinen haastatteli heitä lyhyesti.
Juhla päättyi ”Sillanpään
marssilauluun” Kari Sutisen komentaessa yleisön seisaalleen,
veteraanit vapaat.

Erinomainen juhla päättyi
monen mielestä liian aikaisin,
niin hyvä oli tunnelma täpötäydessä ravintolasalissa. Tuli mieleen, että nämä juhlat saattavat
vähentyä ja muuttaa muotoaan

veteraanien harvetessa. Meidän jälkipolvien tulee vaalia
perinteitä.
Teksti ja kuva:
Reijo Kohonen

Keski-Karjalan veteraanijuhla Rääkkylässä
Keski-Karjalan kuntien yhteistä Kansallisen Veteraanipäivän juhlaa vietettiin Rääkkylän
koulukeskuksen lähes täpötäydessä auditoriossa.
Juhlan avaussanoissaan
Rääkkylän kunnanvaltuuston
2. varapuheenjohtaja Kari
Kulmala kiitti veteraaneja ja
sodan ajan sukupolvea maan
itsenäisyydestä ja maan uudelleenrakentamisesta.
”Tämän päivän hyvinvointi ei olisi mahdollista ilman
veteraanien tekemää työtä….
Olkoon toimintanne esikuvana
meille kaikille nyt juhlapäivänä ja jatkossa.”
Juhlapuheen piti eversti evp.
Pekka Ripatti, jonka puheesta
otteita: Puolustusvoimien ehdoton ydintavoite on Suomen
puolustaminen…

Viime vuosikymmenellä
Puolustusvoimien vahvuus
laski yli puolella. Tavoitteena
oleva 350 000 sotilaan vahvuus on silti yksi Euroopan
suurimmista sodan aikaisista
asevoimista… Emme voi
piiloutua puolustuksessamme
toisten selän taakse…
Uskottavuus on avainsana,
joka pitää sisällään tahdon ja
kyvyn taistella. Tarvittaessa on
valmistauduttava käyttämään
vahvaa voimaa, jotta sitä ei
tarvitsisi koskaan käyttää.
Talvisodan alkaessa meillä ei
ollut uskottavaa ennaltaehkäisykykyä, vaikka sotilaittemme
ja koko kansamme taistelulla
saavutimme torjuntavoitot,
lähes tahdon voimalla. Valitettavasti tappiot olivat raskaat…
Koko valtakunnan puolusta-

Veteraanijuhlan esiintyjät olivat Rääkkylän nuorisoa.
minen ei onnistu ilman yleistä
veteraaniemme perinnön
asevelvollisuutta ja sieltä
vaikutus suorituskykymme
kertyvää reservistöämme…
uskottavuuden sekä sisäiseen
Reserviläisistä koottu sodan
että ulkoiseen ilmiasuun.
ajan puolustusvoimamme on
Juhlan muusta ohjelmasta
kustannustehokkuudeltaan ja
vastasivat alakoulun 1-2-luoklaadultaan ylivoimainen…
kien oppilaat, jotka esittivät
Eikä vähäinen vieläkään ole
välituntileikkejä musiikin

avulla opettaja Hanna Rokkilan johdolla.
Musiikkia esittivät Rääkkylän Pelimannit solistinaan
Timo Wuorio.
Teksti: Reijo Kohonen ja
Olavi Lautamäki
Kuva: Olavi Lautamäki

14

16.6.2010
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Valtimon Sähkötyö Oy
Monipuolinen sähköasennusliike Nurmeksessa.
Olipa tarpeenne suuri tai pieni, niin ota yhteyttä
Sähköasennustoimintaa Pielisen Karjalassa jo yli 25 vuotta
sähköasennukset
sähkösuunnitelmat
antenni- ja teleasennukset

ilmalämpöpumput
sähkömoottorit
taajuusmuuntajat ja automaatioasennukset

Porokylänkatu 30, 75530 NURMES, puh. (013) 450 505, 0500 372 823
      E-mail: valtimon.sahkotyo@oyk.ppky.fi
www.valtimonsahkotyo.fi

Tarkkaa työtä tekemässä Seppo
Varis Polvijärveltä.

Eko-aseella tarkasti, ilman pauketta
Liperissä, Ylämyllyllä Paloaukean koululla pidettiin tiistaina
13.4.2010 Läntisen alueen reserviläisyhdistysten (LARY:n)
vuosittainen ampumatapahtuma
Ekoaseella. Ammunnan järjestivät Liperin Reserviupseerit sekä
reserviläiset.
Kilpailuun osallistui yhteensä
24 ampujaa Outokummusta,
Polvijärveltä ja Liperistä. Ilahduttavaa oli huomata, että tapahtumaan osallistui myös nuoria
reserviläisiä.
Tapahtumassa kilpailtiin joukkuemestaruudesta kolmimiehisin

Porokylänkatu 8, 75530 Nurmes
www.k-market.com,
mira.korhonen@k-market.com
040 809 2196

paras oli Jouko Parviainen Outokummun Reserviläiset ry.
Parhaan kiväärituloksen ampui
Jouko Parviainen Outokummun
Reserviläiset ry. sekä parhaan
pistoolituloksen Markku Pisto
Liperin Reserviupseerit ry.
Kiitämme kaikkia kilpailuun
osallistuneita sekä yhteistyökumppaneita, jotka tukivat tapahtumaa. Ensi vuonna kilpailun
järjestää Outokumpu.
Kuvat: Ari Eskelinen
Teksti: Timo Tolvanen
Liperin Reserviupseerit ry.

”Talvelaager toimub 26.2. –
28.2.2010 Vörumaal Kaikamäe talus”
Viron reserviupseeriliiton perinteiset talvipäivät pidettiin
Kaakkois-Virossa Antslan kunnassa helmikuun lopulla Kaikamäellä, kuten otsikosta voi
päätelläkin.
EROK – Eesti Reservohvitseride Kogu, joka vastaa Suomen
Reserviupseeriliittoa – on järjestänyt vuodesta 1999 talvipäivät.
Päivien ohjelmassa on luentoja
Viron puolustusvoimien johdolta, urheilua ja yhteydenpitoa
veljesjärjestöjen kesken. Kulunut
talvi oli erittäin luminen myös
Etelä-Virossa. Lunta riitti vielä
helmikuun lopulla talvipäivien
hiihto-osuuteen, vaikka talven
ensimmäinen suojasää osuikin
juuri tapahtumaviikonloppuun.
Antslan kunta ja Kaikamäe
sijaitsee lähellä kuulua Otepään
hiihtokeskusta, joka myös käytiin paluumatkalla katsomassa.
Hiihtolenkki yhdistyi laserammuntaan ja mitä useamman
kierroksen hiihti, sen paremman
kertoimen sai ammuntaan. Kisan
voitti tanskalainen majuri Kai
Niels Willadsen.
RUL:n ja EROK:n välinen
kirjallinen yhteistyösopimus
allekirjoitettiin virallisesti Tallinnassa marraskuussa. Sopimus
sisältää kilpailu-, harjoitus ja
seminaariyhteistyötä. Liikunnan
osalta yhteistyö jatkuu entiseen
malliin sotilasmoniotteluissa ja
ammunnassa.

Maakuntakomppaniat
kiinnostivat

MARKET evästori

joukkuein. Joukkuetulokseen
laskettiin pistooli- sekä kivääritulokset.
Henkilökohtaisessa kilpailussa
kilpailtiin myös pistoolin ja kiväärin yhteistuloksella. Lisäksi
palkittiin parhaat pistooli- sekä
kiväärituloksen ampuneet.
Hyvässä ja iloisessa hengessä
pidetyn kilpailun voitti Liperin reserviläisten joukkue. Joukkueessa
ampuivat Miika Sotikov, Timo
Mononen ja Mika Pöppönen.
Joukkue sai vuodeksi haltuunsa
kiertopalkinnon.
Henkilökohtaisen kilpailun

Virolaisten maanpuolustuslehti ”Kaitse kodu” oli talven
numerossaan ottanut teemakseen

Luutnantti Kuno Peek esittelee Reserviläisessä ollutta juttua
reserviupseeriliittojen yhteistyöstä.
Talvisodan päättymisen ja sodan
merkityksen Suomelle ja suomalaisille. Samoin Maakuntakomppanioita koskeviin kysymyksiin
sain antaa paljon vastauksia niin
seminaarissa kuin väliajoillakin.
EROK:n yhteysupseeriksi
Suomeen ja RUL:iin on asetettu
merivoimien luutnantti Kuno
Peek. RUL:n puolelta yhteyksistä huolehtii aluksi liiton toimisto. Viron liitto on perustettu
kesällä 1997 ja perustajajäsenet

tulivat uudelleen itsenäistyneen
Viron kahdelta ensimmäiseltä
reserviupseerikurssilta. Liitto on
pieni verrattuna Suomen veljesjärjestöön, mutta toiminnassaan
erittäin aktiivinen.
Talvipäivillä Suomea edustivat
majuri Matti Ankelo, RUL:n
liittovaltuuston puheenjohtaja ja
kapteeni Arto Juntunen, RUL:n
kansainvälisen jaoksen jäsen.
Teksti ja kuva:
Arto Juntunen

Harri Norismaa Karjalan Poikien Killan puheenjohtajaksi
Karjalan Poikien Kilta ry:n vuosikokous on valinnut uudeksi puheenjohtajaksi Harri Norismaan.
Varapuheenjohtajiksi valittiin

Liisa Itäniva ja Juha Rytkönen.
Hallituksessa jatkavat Mauri
Vänttinen, Ulla Mikkola ja
Timo Mononen. Uusia jäseniä

ovat Pentti Kankaanrinta, Aki
Heikkilä, Pertti Karttunen, Pekka
Laakkonen, Petteri Tervonen ja
Sirkka Mulari.
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Majatalo Puukarin Pysäkki
Kajaanintie 844, 75700 Valtimo
majatalo@puukarinpysakki.fi
www.puukarinpysakki.fi
Puh. (013) 454 002

Vänrikkipäivät Jyväskylässä
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ja sen puheenjohtaja
Timo Salo kutsui PohjoisKarjalan Reserviupseeripiirin
puheenjohtajiston ja toiminnanjohtajan 17.4.2010 tutustumaan vänrikkipäiviin Jyväskylän Tikkakoskella. Vierailu
onnistui hyvin, pääsiväthän
mukaan piirin puheenjohtaja
Harri Norismaa, varapuheenjohtajat Timo Tolvanen ja Juha
Rytkönen ja toiminnanjohtaja
Ari Eskelinen. Matka toteutettiin Pohjois-Karjalan Aluetoimiston tukemana puolustusvoimien ajoneuvolla.
Tapahtuma toteutettiin KeskiSuomen Maanpuolustuspiirin
toteuttamana vapaaehtoisena
kurssina. Keski-Suomen Aluetoimisto oli lähettänyt kutsut
vapaaehtoiseen harjoitukseen
n. 200:lle 20–22- vuotiaalle
vänrikille. Kutsuun oli myön-

teisesti vastannut hieman yli
60 henkilöä ja paikalle oli
saapunut 59 innokasta nuorta
henkilöä.
Päivän ohjelma oli laadukas ja mieliinpainuva, johon
sisältyi mm. palvelusammunta
sotilaspistoolilla, simulaattorikoulutukset ilmavalvontasimulaattorilla ja ilmatorjuntakonekiväärillä, kalusto-ja johtamiskoulutusta, liikuntaa jne.
Pohjois-Karjalan osaston
lisäksi paikalle oli kutsuttu
vieraita myös Varsinais-Suomesta. Vierailijoiden osalta
ohjelma alkoi Keski-Suomen
Maanpuolustuspiirin toiminnan esittelyllä piiripäällikön
Kari Kilpeläisen pitämänä.
Esittelyn jälkeen Timo Salo ja
toiminnanjohtaja Kari Löfgren
kierrättivät vieraita eri rasteilla.
Tämänlaatuisen tapahtuman
ohjelma ei ole mikään helppo

laadittava, mutta keskisuomalaisille on nostettava hattua
hyvin toteutetuista päivistä.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuksen tukiyksikön tarjoaman lounaan
jälkeen olikin aika lähteä
kohti Pohjois-Karjalaa. Piirin
puheenjohtaja Harri Norismaa
kiitti Timo Saloa ja kurssin
johtaja Saku Liehua hyvästä
ja antoisasta tapahtumasta.
Tapahtuma antoi varmasti
vinkkejä myös meidän omiin
vänrikkipäiviin.
Jälkeenpäin tuli Kari Löfgreniltä tietoa, että Keski-Suomen
piiriin oli liittynyt 20 uutta
jäsentä. Eikä se meidänkään
lobbaus mennyt hukkaan, Joensuun Reserviupseerit saivat
yhden uuden jäsenen.
Teksti ja kuva:
Ari Eskelinen

Majuriksi:
Kosonen Ahti Marko PellervoKontiolahti
Kapteeniksi:
Eteläpää Antti Juhani
Joensuu
Rytkönen Juha Antero
Kontiolahti
Yliluutnantiksi:
Huikuri Jari Jussi		
Liperi
Rönkkö Pekka Roopertti Joensuu
Lääkintäyliluutnantiksi:
Laakkonen Ari Olavi
Joensuu
Luutnantiksi:
Alaranta Joonas Heikki Juhana Joensuu
Kumpula Tuomas Olavi Joensuu
Lampola Aku Edvart
Lieksa
Luutnantiksi (ME):
Lehtonen Olli Esa Eemeli Joensuu
Itä-Suomen Sotilasläänin komentaja on ylentänyt
seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön
kuuluvat 4.6.2010:
Vääpeliksi:
Toivanen Petri Tapani

Kontiolahti

Ylikersantiksi:
Hirvonen Jyrki Pekko Petteri Rääkkylä
Rummukainen Mikko Juhani Liperi
Kersantiksi:
Eronen Heikki Matti
Hyttinen Tommi Tapani
Hämäläinen Heikki Viki Iivari
Kakkonen Perttu Jarno Kalevi
Nevalainen Juha Olavi

Joensuu
Kontiolahti
Joensuu
Liperi
Kontiolahti

Alikersantiksi:
Hyttinen Toni Petteri
Joensuu
Jolkkonen Petri Janne Sakari Polvijärvi
Kosunen Mikko Tapani
Joensuu
Naumanen Marko Juhani Kontiolahti
Nyholm Pauli Tapio
Joensuu
Parkkinen Jussi Paavo Samuli Joensuu
Romppanen Ilari		
Ilomantsi
Surakka Jarno Kari Kaleva
Tahvanainen Toni Juhani Joensuu
Turunen Antti Johannes Joensuu
Vatanen Marko Juhani
Joensuu
Vatanen Mika Matti Juhani Joensuu

Ylirajajääkäriksi:
Koskinen Mikko Ilmari
Kukkonen Juha Tapio
Kukkonen Timo Juhani
Louhelainen Markus
Sakari Johannes 		
Mononen Mika Petteri
Paasikivi Ville Tapio
Puruskainen Teemu Anton
Tossavainen Tapio Henri

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

Teollisuustie 10, 75530 Nurmes, puh. (013) 462 707

Raatihuoneenkatu 9, 75500 Nurmes
Puh. (013) 480 040, fax (013) 480 064
Sähköposti: aatstojp@nettilinja.fi

Rummukainen Kimmo Petteri Outokumpu
Suikkari Jukka-Pekka
Joensuu
Valjus Esa Olavi		
Polvijärvi
Väinölä Tommi Juhani
Kontiolahti

Korpraaliksi:
Hiltunen Jouni Antero
Naakka Joni Elias		
Ruskeakorpi Janne
Pekka Antero		
Taponen Jaakko Samuli
Tuppurainen Juha Pekka

kone.valkkari@oyk.fi

ASIANAJOTOIMISTO JUHA PYYKÖNEN

Ylennykset 4.6.2010
Tasavallan Presidentti on ylentänyt seuraavat
reservin upseeristoon kuuluvat 4.6.2010:

75700 VALTIMO • Puh. 450 137

Joensuu
Nurmes
Liperi
Joensuu
Joensuu
Lieksa
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Kontiolahti
Joensuu
Ilomantsi
Ilomantsi
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Pohjois-Karjalan Reserviläispiirien YT-ampumamestaruuskilpailut

Perinnepistooli ja Palveluspistooli
Pohjois-Karjalan Prikaatin pistooliradalla (Rata 3) 3.7.2010. Kilpailut alkavat klo 10.00.
Ilmoittautumiset 18.6. mennessä Matti Kauppinen Jussinluodontie 14 80780 Kontiolahti 0407263693 matti.kauppinen@pkky.fi. Osallistumismaksut 10 euroa,-/kilpailija/kilpailupaikalla. Joukkuekilpailussa ei osallistumismaksua.
Sarjat Perinnepistoolissa H, H50, H60, D ja D50 ja Palveluspistoolissa H. Joukkueeseen voi ilmoittaa 4 ampujaa, joista kolmen parhaan tulos otetaan joukkuetulokseen. Joukkueet voivat olla
upseeri- aliupseeri tai sekajoukkueita samalta paikkakunnalta ja niissä voi ampua H, H50, H60,
D ja D50 ampujia.
Perinnepistooli 25 m koulu. Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu. Ammutaan 5 koelaukausta ja 30
kilpalaukausta (6 x 5 laukauksen sarjaa). Ampuma-aika sarjaa kohti on 5 minuuttia. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto 15 laukauksen (3 sarjan) jälkeen. Sovelletaan SAL:n sääntöjä soveltuvin
osin. Asetta kannatetaan vain yhdellä kädellä.
Perinnepistooli 25 m kuvio (“kaksintaistelu”). Taulu SAL:n kuviotaulu tai tarvittaessa puolustusvoimien maalitaulu nro 04. Ammutaan 5 koelaukausta ja 15 kilpalaukausta (3 x 5 ls) normaaleihin
kuviokääntöihin heittolaukauksina ja 15 laukausta (3 x 5 ls) pikasarjoina. Heittolaukaussarjoissa
taulu on näkyvissä 3 sekuntia laukausta kohden ja pois näkyvistä laukausten välillä 7 sekuntia.
Pikasarjoissa ampuma-aika on 15 sekuntia sarjaa kohden. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto
heittolaukaussarjojen jälkeen. Sovelletaan RESUL:n pistoolipika-ammunnan ja SAL:n sääntöjä
soveltuvin osin. Asetta kannatetaan vain yhdellä kädellä.
Tarkemmat säännöt löytyvät ResUL:n sivuilta. http://www.resul.fi/index.phtml?s=50
Palvelusammunta
PA 3 ja PA 4 Ase: Vähintään 9 mm pistooli. Taulu: Puolustusvoimien ampumataulu n:o 04. Ote
aseesta kahdella kädellä.
PA 3 Ammutaan viisi koelaukausta 5 minuutin aikana ja kaksi kymmenen laukauksen kilpasarjaa,
joista parempi sarja otetaan huomioon. Kaikki patruunat ammutaan samasta lippaasta. Ampumaaika kilpasarjoissa on 6 minuuttia.
PA 4 Ammutaan viisi koelaukausta 5 minuutin aikana paikallaan oleviin tauluihin ja kaksi kymmenen
laukauksen kilpasarjaa normaaleihin kuviokääntöihin 2 laukausta/kääntö. Taulut näkyvissä 3 s ja
piilossa 7 s. Lipastus 6 + 4. Lippaanvaihto 6 ls:n jälkeen. Parempi sarja otetaan huomioon.
Tarkemmat säännöt löytyvät ResUL:n sivuilta. http://www.resul.fi/index.phtml?s=20
Tiedustelut: Matti Kauppinen p. 040-7263693 tai matti.kauppinen@pkky.fi.

Pohjois-Karjalan Reservipiirien
YT- ampumamestaruuskilpailut 2010 PERINNEKIVÄÄRI 
Liperin Roukalahden 150 m ampumaradalla 4.7.2010
Kilpailut alkavat klo 12:00. Asetarkastus klo 11:30. Ilmoittautumiset 1.7. mennessä:
Pekka Nupponen, 050-320 7069 tai pekka.nupponen@elisanet.fi, pekka.nupponen@telemail.fi.
Sarjat: H yleinen ja joukkue. Osallistumismaksu 10,- / kilpailija. Maksu kilpailupaikalla. Joukkuekilpailussa ei osallistumismaksua.
Kilpailussa sovelletaan Resul:n sääntöjä. Joukkue koostuu automaattisesti 3 parhaan ampujan
tuloksesta / saman paikkakunnan reserviläisyhdistyksistä. Muista ampumaharrastusvakuutus!
Ammunnan kulku:
Perinnekivääri 150 m, 2 x 15 laukausta (makuu). 5 koelaukausta. Kilpailulaukausten ampumisaika
30 (15 + 15) minuuttia. Taulu: Puolustusvoimien ampumataulu n:o 03. Taulun tarkastus/paikkaus
tai vaihto asentojen välillä.
Katso kilpailijaohje: www.pkreservi.fi
PARAS PERINNEASU PALKITAAN! HYVÄT PALKINNOT! TERVETULOA!

LIEKSA Kolin kaupunki
www.lieksa.fi

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISTEN
RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU
28.8.2010 KONTIORANNASSA
Viime vuosina suuren suosion saanut reserviläisten rynnäkkökiväärikilpailu ammutaan lauantaina
28.8.2010 Kontiorannan radoilla. Tämä on esikutsu kilpailuun. Virallinen kutsu, ilmoittautumiskaavake
ja ”HYVÄKSYMINEN OSALLISTUJAKSI AMPUMAKILPAILUUN -LOMAKE” lähetetään yhdistyksille
sähköpostin välityksellä heinäkuun alkuun mennessä. Tämän kutsun tarkoituksena on, että yhdistykset alkavat koota joukkueita ja ampujia em. kisaan. Säännöt ovat alempana. Ilmoittautuminen
tehdään virallisen kutsun mukana seuraavalla ilmoittautumislomakkeelle kootusti yhdistyksistä.
Tiedusteluihin vastaa toiminnanjohtaja Ari Eskelinen. Yhteystiedot ovat puhelin 0400-539 875 ja
sähköposti ari.eskelinen@luukku.com.

LAAJENSIMME
KUKKAMYYNTIÄMME
Nyt meiltä:
s LEIKKOKUKAT s KUKKAKIMPUT s RUUKKUKUKAT
s KAUSIKUKAT MM ËITIENPËIVË JOULU YM

Kukkasitomo
Hautaustoimisto

artiainen Ky

Pielisentie 15, Lieksa, p. 521 177 www.vartiainenky.fi

Kilpailusäännöt: 1. Yleistä
Itä-Suomen Sotilasläänin reserviläisten rynnäkkökivääriammuntakilpailu on tarkoitettu reserviläisille. Kilpailu sisältää sekä
reserviläisjärjestöjen välisen joukkuekilpailun että reserviläisten henkilökohtaisen kilpailun.
Joukkueen muodostaa viisi ampujaa, joiden on oltava samasta reserviläisjärjestöstä (yhdistyksestä). Joukkueen kaikki ampujat
kilpailevat myös henkilökohtaisessa sarjassa.
Kilpailussa kirjataan ylös myös henkilökohtaiset tulokset.
HUOM!!! Puolustusvoimien 1.5.2010 voimaan astuvan normin mukaisesti kilpailut toteutetaan seuraavalla tavalla:
Kilpailuihin voivat osallistua kaikki reserviläisjärjestöihin kuuluvat, varusmiespalvelun suorittaneet, joilla on voimassa oleva
todennettava vakuutusturva esimerkiksi:
- Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailu-tai ampujalisenssi
- Reserviläisten ampumaturvavakuutus, jonka voi lunastaa http://www.reserviläisliitto.fi/ampumavakuutus
- Reserviläisjärjestön/vast. ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, joka kattaa ampumavahingot urheilu- ja
kilpailutoiminnassa
- Muu mahdollinen ampumaurheilun vakuutusturva todennetaan esittämällä vakuutuskirja ehtoineen (metsästyskortti ja siihen
liittyvä vakuutus ei ole riittävä).
- Työnantajan vakuutusturva
Kilpailijoille ei ole asetettu yläikärajaa
2. Ammunnan kulku ja säännöt
Kilpailussa ammutaan ensin 3+3+4  kohdistuslaukausta, jonka jälkeen ammutaan kaksi erillistä 10 laukauksen kilpasarjaa.
Kohdistuslaukausten jälkeen on vuorossa ensimmäinen kilpasarja, jossa ammutaan 10 laukausta kääntyviin tauluihin. Patruunat lipastetaan yhteen lippaaseen.
Taulut ovat näkyvissä 5 sekuntia ja piilossa 10 sekuntia. Laukausten välissä aseen perä on laskettava ampuma-alustalle.
Ensimmäisen kilpasarjan jälkeen tulokset otetaan ylös ja tauluissa olevat osumat liidutaan ja paikataan.
Toisessa kilpasarjassa ammutaan niin ikään 10 laukausta kääntyviin tauluihin. Patruunat lipastetaan yhteen lippaaseen
Toinen kilpasarja ammutaan ns. pikasarjana jolloin taulut ovat näkyvissä 30 sekuntia, jona aikana on ammuttava kaikki 10
laukausta.
Ase saa olla ampuma-asennossa koko toisen kilpasarjan ajan.
Toisen kilpasarjan jälkeen tulokset otetaan ylös ja tauluissa olevat osumat liidutaan ja paikataan

JA NYT JOUKOLLA KILPAILUUN MUKAAN!
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YLÄ-KARJALAN
LÄHIVAKUUTUSYHDISTYS

Valtimon reserviläisyhdistysten yhteinen 50 –vuotisjuhla ja
Pohjois-Karjalan maanpuolustusjuhla vietettiin Valtimon
Kuntalaisten Talolla kesäkuun 4. päivänä. Aluetoimiston
päällikkö Jouni Mattila luovutti aluetoimiston standaarin
Valtimon Reserviläisten ja Valtimon Reserviupseerien puheenjohtajille. Vasemmalla Toimi Säppi ja oikealla Paavo Harakka. Äärimmäisenä oikealla aluetoimiston toimistoupseeri
yliluutnantti Mikko Saastamoinen.

Porokylänkatu 14, 75530 Nurmes
puh. (013) 462 881

Valtimon reserviläisyhdistyksillä
yhteinen juhla
Juhlapuheen piti eduskunnan varapuhemies Seppo Kääriäinen.
Kuvat: Ari Eskelinen

Rajakenraalin majan näyttely uudistui
Ilomantsin Parppeinvaaralla sijaitsevan
Rajakenraalin majan näyttely on uudistunut.
Näyttely kuvaa monipuolisesti Rajakenraali
Raappanan persoonaa niin luonto- ja
koiraharrastajana kuin merkittävänä
sotastrategina. Näyttelytekniikka on uudistettu
kokonaan. Huoneissa on esimerkiksi

suurkuvatulosteet ja uusittu valaistus.
Kuultavana on myös Korven radion äänityksiä.
Ohjaaja Lauri Jänis on käsikirjoittanut
näytelmän ”Rajamies kenraalin asepuvussa”,
jota esitetään tilauksesta ryhmille. Näyttelijöinä
ovat Veli Vainikainen ja Vilho Huuskonen, ja
heidät voi tilata ”keikallekin”.

Taistelijan taival virtuaaliopastuksella
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja PohjoisKarjalan Ammattikorkeakoulun Luovien alojen
keskus ovat toteuttaneet ainutlaatuisen mobiililaitteisiin ja paikkatietoon perustuvan GPStaival –nimisen virtuaaliopastuksen. Opastus
esittelee kesän 1944 Ilomantsin taisteluiden
yhden taistelupaikan, Ilomantsin Hattuvaarassa
sijaitsevan Taistelijan taipaleen.
Taistelijan taival-polun voi kiertää vaikkapa
kotonaan, sillä se löytyy netistä hakusanalla
gps-taival. Paikan päälle - Hattuvaaran Sikrenvaarassa kiemurtelevalle polulle - on samalta
sivustolta ladattavissa navigaattoriin tai kännykkään opastus. Lähteinä on käytetty muun

muassa Hattuvaaran taisteluun osallistuneiden
sotilaiden haastatteluja.
- Vastaavaa virtuaalista opastusta ei ole muualla Suomessa, ja pilottiosiomme on herättänyt
kiinnostusta jo maailmallakin, projektijohtaja
Timo Rui kertoo.
Taistelijan Talon isäntä Kauko Puruskainen
pohtii, että kysymyksessä on merkittävä kehitysaskel.
- Taistelijan Talo on toiminut vuodesta 1988
lähtien, täällä on hyvät näyttelyt ja monipuolinen aineisto, ja tällainen innovaatio on äärimmäisen hyvä keino avata näitä asioita taas
uudelle sukupolvelle, hän toteaa.

KULJETUS MUSTONEN
Taksipalvelua vuodesta 1972
Pyörätuoli-, paarivarustus
kahdella 1 + 8 taksilla
puh. 0500 373 311, 0400 373 311
------

TIMMITUOTE OY

Kotiin: • Koko keittiöt • Vaihto-ovet
• Eteisryhmät liukuovilla.
Tervetuloa tutustumaan!
Laanilantie 6, 75530 Nurmes, p. (013) 461 770

Tohmajärven kesäteatteri esittää Liisa Heiskasen komedian

Afrikan morsian
Ohjaus : Seija Pirhonen
Esitykset 2010 Tohmajärven kesäteatterilla
os. Kirkkotie 14 Tohmajärvi
		
su 18.7. klo 13.00
		
ti 20.7. klo 19.00
su 4.7.
klo 13.00
		
to 22.7. klo 19.00
su 25.7. klo 13.00
ti 6.7.		
klo 19.00
		
ti 27.7. klo 19.00
		
to 29.7. klo 19.00
to 8.7.
klo 19.00
		
su 1.8. klo 13.00
su 11.7.
klo 13.00
ti 3.8. klo 19.00
viikon		
kesäloma
		
to 5.8. klo 19.00
		
su 8.8. klo 13.00
Kesäteatterissa on katettu katsomo ja näyttämö sekä hyvä
äänentoisto. Väliajalla kahviopalvelut.
Liput : Aikuiset 10 e, lapset 7 – 15 vuotta 5 e, ryhmät yli
20 henkeä 8 e, lapset ryhmän mukana 4 e. Rintamatunnuksen
omaavat perinteisesti ilmaiseksi. Käsiohjelma sisältyy lipun
hintaan.
Varaukset ja tiedustelut Seija Pirhonen puh. 040 9611119.
Katso myös www.tohmajarventeatteri.fi
Ensi-ilta :
		
Toinen ensi-ilta
		
Muut esitykset
		
		
		

Ilomantsin sotahistorian kävelevä tietopankki Viljo Vestman (vas.) ja Taistelijan Talon isäntä
Kauko Puruskainen kuuntelivat navigaattorin kautta tulevaa opastusta autenttisella taistelupaikalla Hattuvaan Sikrenvaarassa. CMC@NP-hankkeen pilottiosiota esittelivät tuottaja Anu
Karreinen ja vastaava äänisuunnittelija Heikki Pieviläinen,

Tervetuloa !

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

Betonin käsittelyaine Css30
Käyttökohteet: teollisuushallit, autotallit,
ruokintapöydät, ajoluiskat, kovettaa pinnan,
estää pölyämistä, ehkäisee kosteusvaurioita

Aitaustarvikkeet
Tallipro hevosrehut, kivennäiset,
vitamiinit
Työkalut, työvaatteet,
kumisaappaat

Nurmeksen
kaupunki
p. 040 1045 001

Edustusliike J. Tolvanen

Porokylänkatu 30 • 0400 277 748 • Takapihan Tarvike

Siilinjärven Osuuspankki
Kirkkokatu 22, 75500 Nurmes
p. 013-2644 000 fax 013-264 4019
ma 9.15-15-30, ti-pe 9.15-16.15

KURSSIT
KESÄKUU

Laajat metsäpalot		

HEINÄKUU
17.7.
Korpikenraalin koukkaus

Koli

Onttola

ELOKUU
7.8.
20.8.
20.8.
21.8.
22.8.

Mainarin Melonta		
Outokumpu
Karjalan Pojat killan jotos
Juuka		
Tarkka-ammunta (peruskurssi) Kontioranta
Ammunnanjohtajakurssi
Kontioranta
Reserviläisten ampumapäivä/MPKKontioranta

SYYSKUU
1.9.
1.9.
3.9.
3.9.
4.9.
11.9.

Arki turvalliseksi		
Pioneerikoulutus		
Joukkomuonitus		
Tarkka-ammunta (jatkokurssi)
Maastotaidot			
KARPALO 2010		

LOKAKUU
2.10.
16.10.

Ilmapuolustus tutuksi		
Rissala
Kouluttamisen perusteet (KOTU) Kontioranta

Kontioranta
Kontioranta
Sotinpuro
Sotinpuro
Sotinpuro
Kontioranta

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

Porokylänkatu 27, 75530 Nurmes, (013) 461 755

Kevyto

ukka
sasto ko

Patteris

amassa

ton m
esta

ruuski

lpailut

Perinnetapahtuma 14. Divisioonan korpisotureiden kunniaksi

TERVETULOA
Rukajärven suunnan perinteitä vaalivaan partiosuunnistuskilpailuun
17.7.2010 Pohjois-Karjalaan klo 10.00 alkaen.

Siivoamme asevarastoa!
Kysy tarjousta käytetyistä aseista, kiikareista ym. tarvikkeista!
Varastossa myös erikoisemmat patruunakaliiberit!
P.S. Vielä ehtii tekemään myös Fischerin kisasuksien
tehdastilauksen.

Mantsin Rauta-Sport Laatikainen
Kalevalantie 6, 82900 Ilomantsi, puh. 0500 200382

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

Sakari Honkamaa
14. Divisioonan
perinneyhdistyksen
puheenjohtajaksi
Rukajärven suunnan 14. Divisioonan perinneyhdistys piti
vuosikokouksensa 8.4.2010 Iisalmessa. Yhdistys valitsi uudeksi
puheenjohtajakseen prikaatikenraali Sakari Honkamaan. Neljä
viime vuotta puheenjohtajana on
ollut kenraalimajuri Paavo Kiljunen. Molemmat ovat toimineet
Kainuun Prikaatin komentajina.
Uusina jäseninä hallitukseen
valittiin eversti evp. Martti
Kukkonen Lehmosta ja opettaja
Inkeri Hellström Helsingistä.
Hallituksen muina jäseninä
jatkavat Jukka Valkeajärvi
(vpj) Helsingistä Arto Juntunen Tohmajärveltä, Matti
Komulainen Lieksasta, Juha
Huttunen Iisalmesta, Heikki
Pitäjämäki Kuhmosta sekä
Tero Kinnarinen, Heikki Visti
ja Timo Karppinen Kajaanista.
Karppinen toimii yhdistyksen
sihteerinä.
Yhdistys vaalii Jatkosodan
aikaisen 14. Divisioonan Rukajärven suunnan veteraanien perinteitä. Yhdistys järjestää kesäkuussa
sotahistorian matkan taistelupaikoille Repolaan ja Rukajärvelle
sekä Nuoriso- ja perinnepäivät
Iisalmessa 4.- 5.9.2010.
Raine Turunen

Partiosuunnistuskilpailu on reserviläisille, varusmiehille ja puolustusvoimien henkilökunnalle tarkoitettu kilpailu. Sarjoja on kaksi; A-kilpasarja (3-6 hlöä) ja B- harrastelijasarja (4-6
hlöä). Ilmoittautuminen 4.7.2010 mennessä timotolv@gmail.com.
Partiosuunnistukseen kuuluu ammunta, käsikranaatinheitto ja suunnistus. Suunnistuksen
arvioitu kesto on vajaat kaksi tuntia.
Lisäksi tapahtumaan kuuluu Perinnepartio joka sisältää perinteikkäät lajit ”käsikranaatin lomaheitto” ja ”Vienan väkevin mies- leuan veto”.
Perinnepartioon ilmoittautuminen 4.7.2010 mennessä jaana.tarkkonen@hotmail.com
Kilpailun järjestää Liperin Reserviupserit ry yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, Pohjois- Karjalan Rajavartioston ja Pohjois- Karjalan Prikaatin kanssa. Kilpailu totetetaan Onttolan alueella. Kilpailukeskus on Onttolan koululla.
Lisätietoja saat tapahtuman järjestäjältä Liperin Reserviupseerit ry Timo Tolvanen, puh.
VHNlRVRLWWHHVWDZZZUXOÀOLSHULVHNlZZZPSN\À

Jääkärijoukkue

14D. Hiihtomestaruuskilpailut 1942

Ampumahiihtokilpailut 1944

Kuvat: Martti Honkanen

RIVI-ILMOITUKSET
Hierontapalvelu VEIJO KOHIO, Raatihuoneenkatu 19, 75500
Nurmes, p. 050 541 7212
RAKENNUSINSINÖÖRI MARTTI S. PUSSINEN, Naulatie 3,
75700 Valtimo, puh. 040 590 7632
MERILÄISEN KORJAAMO OY, Pajatie 31,
88690 Maanselkä, puh. (08) 668 705
NURMEKSEN FYSIKAALINEN HOITOLAITOS KY, Porokylänkatu
18, 75530 Nurmes, puh. (013) 461 777
Tiaisen Hautaustoimisto ja Kukkakauppa Ky, Porokylänkatu 11, 75530 Nurmes, p. (013) 461 450
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Koulutusta kokelaille ja
ryhmänjohtajille
Piirien jäsenhankinnan osalta
perinteinen ja ensiarvoisen tärkeä tilaisuus pidettiin 5.5.2010
Kontiorannassa. Kyseessä oli
kokelaiden (28 henkilöä) ja
ryhmänjohtajien (69 henkilöä)
koulutusiltapäivä. Tilaisuus
järjestetään yhdessä PohjoisKarjalan Aluetoimiston ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kanssa. Järjestelyistä ja ohjelmasta vastaavat Pohjois-Karjalan reserviläis- ja upseeripiirit.
Tilaisuuden tarkoitus on antaa
tuleville reserviläisille ohjeet
esim. aluetoimiston valvontaasioihin liittyvissä asioissa,
maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseista ja antaa valmiudet hakeutua mukaan reservin
vapaaehtoiseen toimintaan.
Ohjelmassa on myös mukana
luento johtajan ominaisuuksista,
rauhanturvatehtävistä ja päivä
päätetään erilaisilla ryhmittäin
tehtävillä ryhmätehtävillä. Tehtävät käsittelevät erilaisia johtamistilanteita. Kaiken kaikkiaan
tiukka paketti, joten välillä on
myös syytä käydä sotilaskodissa
piirien tarjoamilla munkkikahveilla. Näin saavat siis kouluttajatkin käydä ainakin kaksi kertaa
vuodessa maistamassa Kontiorannan sotilaskodin maukkaita
munkkeja.
Tämänkertainen tilaisuus
aloitettiin piirien tervehdyksellä
osallistujille. Tervehdyksen esitti reserviläispiirin puheenjohtaja
Jorma Huttunen. Tervehdyksen
jälkeen Pohjois-Karjalan Aluetoimiston päällikkö Jouni Mattila valaisi tulevia reserviläisiä
aluetoimiston ajankohtaisilla ja
reserviläisten valvontaan liittyvillä asioilla. Tämän jälkeen puheenvuoro siirtyi Liisa Itänivalle
joka kertoi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnasta ja
kurssitarjonnasta. Ohjelmassa
seuraavana oli esitelmä johtajan
ominaisuuksista ja rauhanturvatehtävistä. Osuuden veti
reserviupseeripiirin entinen
puheenjohtaja Arto Juntunen,
joka erilaisin elämään liittyvin
värikkäin esimerkein käsitteli
aiheita.

Tiukkoja tietoiskuja
Loppu iltapäivästä käytettiin

TOIMINTAKALENTERI
HEINÄKUU 2010
3.7.

Piirien palvelusasemest.kilpailut
pist. ja perinnepist.		
Piirien perinnease kiv kilpailut
Kotiuttaminen 			
Palvelukseen astuminen 		
RUL/RES golfmestaruuskilpailut
RESUL Palvelusammunnat
Avoin piirin golf-mest-kilpailut
Korpikenraalin koukkaus 		

4.7.
9.7.
12.7.
17.7.
24.7.
17.7.

Kontioranta
Liperi
P-KR/PKARPR
P-KR/PKARPR
Masku
Suur-Savo
Kontiolahti
Onttola

ELOKUU 2010

Liisa Itäniva kertoi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnasta ja kurssitarjonnasta. Kuulolla oli muun muassa
everstiluutnantti Jouni Mattila.
piirien aihein, samalla kokelaat
ja ryhmänjohtajat jakaantuivat
omiin osastoihinsa. Kumpikin
joukko sai tiukan tietoiskun
liittojen ja piirien toiminnasta.
Lisäksi annettiin yksityiskohtaiset ohjeet, mikäli palveluksen
jälkeen haluaa liittyä jäseneksi
johonkin paikallisyhdistykseen.
Reserviläispiirin osalta tämän
vaiheen johtivat Jorma Huttunen
ja Aimo Issakainen. Reserviupseeripiirin puolella johtajina
toimivat Liisa Itäniva ja Ari
Eskelinen. Aika näyttää kuinka
onnistuttiin, onhan selvää, että
tilaisuus on tärkeä osa piirien
jäsenhankintaa.
Toiminnanjohtaja Ari Eskelisen haastattelussa myös
partiolaistoimintaan osallistuva
kokelas Sami Havukainen kertoi
saaneensa tapahtumassa hyvin
tietoa sodanajan tehtävistä,
kertausharjoitusasioista ja suunnitteluasioista.
- Myös MPK:n harrastetoiminnasta tuli mukavasti tietoa. Tärkeää on myös tietää mistä tieto
löytyy, Havukainen kiteytti.
Alikersantti Tatu Ilonen oli
saanut hyvin tietoa piirin, MPK:
n ja aluetoimiston osalta.
- Vastaavaa tietoa ei anneta
puolustusvoimien puolella.

7-8.8. RESUL SRA -mestaruuskilpailut
12.8. Suunnistus 			
12-14.8. RESUL Häyhä-tarkka-ammunta
14.8. Polkupyörämarssi 		
14-15.8. RESUL perinneaseet 		
20.8. P-K:n Rajavartioston vala 		
21-22.8. RUL ampumamestaruuskilpailut
21-22.8. RES ampumamestaruuskilpailut
25-26.8. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät
28.8. P-K:n Prikaatin vala 		
28.8. Reserviläisammunnat/Aluetoimisto
SYYSKUU 2010
1.9.
3.9.
4.9.
4.9.
7.9.
10.9.

YT-toimikunnan 2. kokous 		
Korsu
RESUL Merikilpailu
Pirkanmaa
RESUL Pystykorva SM-kilpailu
Keski-Suomi
RES-perheliikuntapäivä 		
Koko maa
RU- ja RES- piirihallituksien 4. kokous Joensuu
Karjalan Pojat 3/2010 aineistopäivä Päätoimittaja
Ilmoitushankinta: Ilomantsi, Tohmajärvi-Värtsilä,
Tuupovaara, Kitee, Kiihtelysvaara, Kesälahti
11-12.9. RESUL Partiokilpailu 		
Varsinais-Suomi
24-26.9. RESUL Syysjotos 		
Pohjois-Savo
31.9. RU- ja RES -piirimitaliesitykset
Piiritsto
Kokelas Sami Havukainen
kertoi saaneensa tapahtumassa mukavasti tietoa muun
muassa sodanajan tehtävistä,
kertausharjoitusasioista ja
MPK:n harrastetoiminnasta.

LOKAKUU 2010

Hyvä tilaisuus, ajankohta vain
oli huono. Leiri alla, joten väsyttää, Ilonen totesi.
Teksti ja kuvat:
Ari Eskelinen

Reserviläisurheiluliiton sivuilta www.resul.fi löytyy mittava määrä liittojen ja RESUL:n kilpailuja.
Kilpaiujen ilmoittautumisille on annettu aikarajat, joihin mennessä piirin on ilmoitettava joukkueet
kilpailuihin. Seuraavana ohjeet ja kooste aikarajoista:
Palvelusaseet 24.7. Mikkeli.
Ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle 3.7. mennessä.
Toiminnanjohtajan sähköposti:
SRA 7.-8.8. Niinisalo.
ari.eskelinen@luukku.com
Piirien joukkueet kokoaa Pasi Parviainen 20.6. mennessä.
puhelin:
Yhteystiedot pasi.parviainen@kolumbus.fi ja 0500 503 128.
0400 539 875
Perinneaseet 14.-15.8. Lahti
(ei 5.7.-25.7.)
Ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle 20.6. mennessä.
Kun ilmoittaudut, pistä
RES-ampumamestaruuskilpailut 21.-22.8. Säkylä
tietoihin arvo, nimi,
Ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle 27.7. mennessä.
syntymävuosi ja yhteystietosi!
RUL-ampumamestaruuskilpailut 21.-28.8. Kouvola
Ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle 27.7. mennessä.
Muut tapahtumat: katso ohjeet ja ole yhteydessä toiminnanjohtajaan hyvissä ajoin.

Karjalan Pojat
Pohjois-Karjalan reservipiirien ja Maanpuolustuskoulutus ry:n
Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiirin tiedotuslehti
Armas Härkönen

Osoite: 			
Puhelin ja s-posti:		

Yliopistontie 1, 82900 ILOMANTSI
050 3600 256, armas.a.harkonen@gmail.com

Vaellus		
		
RESUL Maastokilpailu 		
Karjalan Pojat 3/2009 ilmestyy

2.10.
3.10.
6.10.

Seuraava lehti:
3/2010 ilmestyy keskiviikkona 6.10.
Aineisto päätoimittajalle viimeistään
perjantaina 10.9.2010
Armas Härkönen
Yliopistontie 1, 82900 ILOMANTSI
Puh. 050 3600 256
armas.a.harkonen@gmail.com
Vuoden viimeinen lehti:
4/2010 ilmestyy 9.12.
Aineisto päätoimittajalle 19.11. mennessä

Piiritoimisto ja toiminnanjohtaja
Ari Eskelinen
0400 539 875
ari.eskelinen@luukku.com
Kotisivut:		
Sivunvalmistus:
Painotyö:		

Pohjois-Karjala
Varsinais-Suomi

Karjalan Pojat

HUOMIO, HUOMIO!

Päätoimittaja 		

Satakunta
Jaamankangas
Niinisalo
Joensuun ympäristö
Päijät-Häme
Kitee
Kymenlaakso
Varsinais-Suomi
Oulu
Paikka avoin
Kontioranta

www.pkreservi.fi
LiperLaser Oy, Liperi
Lehtisepät Oy, Pieksämäki

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
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Osoitteessa: www.pkreservi.fi pääset
tutustumaan osaan alla olevista yrityksistä
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Karjalan Pojat kiittää kaikkia tukijoitaan!
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

Asianajotoimisto Aki Pietarinen Oy

Asianajotoimisto
Aki Pietarinen Oy
Asianajaja, varatuomari
Aki Pietarinen
Varatuomari
Yrjö Kahelin

Joensuu 013 748 808
Outokumpu 013 555 611
Koulukatu 2 2 krs

Karjalaisen
Kulttuurin
Edistämissäätiö

Liperi 013 652 610

Siltakatu 14 B 3 krs

Keskustie 3

Polvijärvi 013 631 610
Polvijärventie 14 2 krs

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

tilintarkastus M. haapalainen Oy

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

k k k k

citymarket
8 -21

kauppakatu

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

8 -18

www.citymarket.fi

JOUSTAVAA
OSAAMISTA!
Tämänkin lehden
sivunvalmistus.
P. (013) 010 6666 086,
0500 577 173

LIPER
LASER
LASER

LIPER

Parasta Pohjoista Puuta
Vapo Timber Oy
www.vapotimber.fi

ERÄ-URHEILU
+AUPPAKATU  s 0UH    s Avoinna arK   LA  

JOENSUU
-Ì>Ê>Ê>Õ««>>`ÕÊÕ>ÃÃ>ÊUÊ*Õ °Êä£Î®Ê£ÓäÊxÓä
AÛ>Ê>À°Ê°Îä£n]Ê>Ê£x

Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitos
Kalevankatu 8, 80100 Joensuu

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.

Malja
isänmaalle!

