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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012!

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry ja Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri ry
kiittävät yhdistysten jäseniä ja yhteistyökumppaneita vuodesta 2011
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Rauhanturvaajaksi?
Hanki verovapaa Mercedes-Benz
etukäteen Suomesta!
Mikäli olet lähdössä rauhanturvaajaksi tai komennukselle,
kannattaa verovapaan Mercedes-Benzin osto tehdä Suomesta käsin. Saat nimittäin täysin
verovapaan ja edullisen hinnan lisäksi autoosi Suomen varusteet ja vientirekisteröinnin valmiina.
Vehon Tax Free -myyntipalvelut on tässä kohtaa paras ja luotettavin kumppanisi.
Ota yhteyttä niin keskustellaan tarkemmin.

Kysy erikoistarjoustamme
rauhanturvaajille!
www.mercedes-benz.ﬁ/taxfree

Tax Free -myyntipalvelut
Myyntipäällikkö Jani Nuppola, p. +358(0)10 569 3415
Mäkituvantie 3, Koivuhaka, 01510 Vantaa, Finland
taxfree@veho.fi
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kohti vuotta 2012
Maanpuolustusvuosi 2011 alkaa olla
lopuillaan. Pohjois-Karjalan reserviupseerit
valmistautuvat joulunajan ja vuodenvaihteen
tapahtumiin sekä tulevan vuoden haasteisiin.
Maakunnassamme oleva joukko-osasto,
Pohjois-Karjalan Prikaati on monella
tavalla meidän kaikkien varuskunta.
Siellä koulutetaan nuoria miehiä ja
naisia puolustamaan omaa maatamme
ja siinä yhteydessä heille luodaan
pohja maanpuolustuksen tärkeydestä.
Prikaati kouluttaa palveluksessa olevat
nuoret toimimaan maakuntamme
erityisolosuhteissa. Kontiorannassa sijaitseva
koulutuskeskus jatkokouluttaa reserviläisiä
kertausharjoituksissa ja pitää näin yllä
sijoitetun reservin toimintakykyä. Nyt
Pohjois-Karjalan Prikaati on lakkautusuhan
alla. Maanpuolustukseen kohdistetut
säästötoimenpiteet ja puolustusvoimien
uudistaminen on johtanut siihen, että
myös meidän omalle prikaatille ollaan
laittamassa pönkää ovelle. Toivottavasti
poliittiset päättäjät ymmärtävät, että itäisessä
maakunnassamme sijaitseva varuskunta
tarvitaan myös tulevaisuudessa.
Kansalaisten korviin on kantautunut uutisia
myös kertausharjoitusten vähentämisestä, jopa

niiden lopettamisesta. Toivottavasti kyseinen
uutinen on virheellinen. Sanomattakin on
selvää, että varusmiehenä saatu koulutus ja sen
myötä kyky toimia ei säily montakaan vuotta,
vaan taitoja pitää harjoittaa.
Kaikista uhkista ja vaikeuksista huolimatta
maanpuolustajien tulee tähdätä tulevaisuuteen
ja toimia siten, että reservin toimintakyky
säilyy ja kehittyy. Maanpuolustushengen
ylläpitäminen on tärkeä asia, eikä sitä voi
rahassa mitata. Se on myös vapaaehtoisen
maanpuolustustyön perusta.
Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri juhli
60-vuotistaivalta 5.11.2011. Juhlat pidettiin
Kontiorannan sotilaskodin juhlavissa
tiloissa. Kiitän kansanedustaja Eero
Reijosta mielenkiintoisesta juhlapuheesta.
Juhla oli loistava esimerkki yhteistyöstä ja
sotilasviranomaisten sekä sotilaskodin tuesta.
Kiitän kaikkia yhteistyössä mukana olleita
sekä kaikkia piirin työtä tukeneita tahoja ja
henkilöitä. Pohjois-Karjalan Aluetoimiston
päällikkö, everstiluutnantti Jouni Mattila
toi juhlaan Aluetoimiston tervehdyksen ja
luovutti yhteistyön osoituksena Aluetoimiston
standaarin.

puheenjohtajana on Juha Rytkönen. Toivotan
Juhalle hyvää ja antoisaa puheenjohtajuutta.
Samalla kiitän kaikkia piirin yhdistyksiä
sekä yhdistysten jäseniä antoisasta vuodesta.
Erityisesti kiitän Timo Makkosta ja hänen
partioiden jäseniä mahtavasta menestyksestä
sotilasurheilussa. Timon sitoutuminen
sotilasurheiluun hakee vertaistaan. Samalla
toivotan kaikille edustusurheilijoille, niin
ampujille kuin muidenkin lajien edustajille
menestystä tulevissa koitoksissa.
Sotilaan, niin reserviläisen kuin vakinaisessa
palveluksessa olevan, toimintaedellytysten
perusta on hyvä fyysinen kunto. Näin vuoden
lopussa voin paljastaa, ettei huhu jossa
väitetään hien syövän aivoja, pidä paikkaansa.
Turvallista Joulun odotuksen aikaa ja
vuodenvaihetta!

Timo Tolvanen
Pohjois-Karjalan
reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

Vuosi vaihtuu ja ensi vuonna piirin

näpit irti prikaatista!
Näin uutisoi pää-äänenkannattajamme
sanomalehti Karjalainen marraskuun alussa
ilmestyneessä erillisessä liitteessä, jossa
laajasti otettiin kantaa Prikaatimme puolesta.
Tämä taistelu jatkuu!
Puolustusvoimauudistus ja sen myötä
mahdollisesti tapahtuvat radikaalit
rakennemuutokset koskettavat kaikkia
maanpuolustuksen parissa työskenteleviä. En
voi lakata ihmettelemästä olemassa olevaa
tilannetta!
Puolustusvoimien ensisijainen tehtävä
on järjestää Suomen puolustus. Jos
säästötalkoissa keinotellaan ajatuksesta liittyä
myöhemmin Natoon, (kunhan ensin on omat
puolustusvoimat ajettu alas) niin se on paljon
kalliimpi vaihtoehto kuin omien joukkojen
ylläpitäminen ja kehittäminen! Puhutaan,
että Natoon liittymisestä pitää järjestää
kansanäänestys.

Mielestäni ensin pitää järjestää kansanäänestys
siitä, että haluammeko säilyttää
puolustuskykyiset Puolustusvoimat. Vasta
sitten mietitään muita vaihtoehtoja. Tottahan
on, että Puolustusvoimiamme on ajettu Nato
-yhteensopivaksi jo kymmeniä vuosia. Kenen
toivomuksesta, se ei ole vielä ihan selvinnyt?
Rakennemuutosta eteenpäin vievät vetoavat
ikäluokkien pienenemiseen. Sekään ei pidä
paikkaansa. Toki jatkossa on muutaman
vuoden ikäluokat hiukan pienemmät, mutta
sitten palaamme taas normaaliin tasoon. Asiaa
ei tarvitse arvailla, kyseiset ikäluokat kun ovat
jo syntyneet.
Palvelukseen astuvien määrää saadaan kyllä
pienemmäksi, kun käytetään ns. valikoituja
kriteereitä. Vain paras aines ”pääsee”
suorittamaan asepalvelusta. Tiedän jo nyt
useita nuoria miehiä ja naisia, jotka olisivat
halunneet suorittamaan asepalvelusta,

mutta eivät päässeet, kun eivät täyttäneet
nykykriteereitä.
Viime kädessä kysymys ratkaistaan poliittisesti.
Toivottavasti kansanedustajamme ymmärtävät
kokonaistilanteen ja sen kuinka suuresta
strategisesta puolustuskysymyksestä he
päättävät.
Jos tuo olemassa oleva uhkakuva toteutuu,
tulee Suomen puolustuksen uskottavuuteen
ammottava reikä ja samalla paikallinen
maanpuolustustoiminta ja – tahto kokevat
vääjäämättä aimo kolauksen.
Pohjois-Karjalan
Maanpuolustuksen puolesta!

Timo Mononen
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirin
puheenjohtaja

joulua odotellessa
Melkoinen vuosi alkaa olla lopuillaan. Paljon
on tapahtunut ja on parhaillaan tapahtumassa.
Luonnollisesti pohjoiskarjalaisittain
ajankohtaisin aihe on ollut tuleva
Puolustusvoimauudistus ja siihen liittyvät
mahdolliset varuskuntien lakkauttamiset.
Liikkeellä on ollut adresseja ja vetoomuksia,
joilla pyritään vaikuttamaan päättäjiin.
Uskonkin, että päättäjillä on riittävästi tietoa.
Maanpuolustushenki on Pohjois-Karjalan
osalta korkea, toivottavasti tällä asialla ei
ruveta leikkimään liikaa. Huomioitava on
myös se, että varuskunta on alueellisesti myös
tärkeä työllistäjä.
Lokakuun lopulla pidettiin molempien piirien
syyskokoukset.
Henkilövalintojen osalta reserviupseeripiiriin
tuli muutamia muutoksia. Timo Tolvanen
luovutti piirin puheenjohtajuuden Juha
Rytköselle, ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
nousi Pekka Laakkonen ja toiseksi

puheenjohtajaksi valittiin Mika Tukiainen.
Kiitän Timoa miellyttävästä yhteistyöstä ja
toivotan Mikan tervetulleeksi upseeripiirin
johtotroikkaan. Reserviläispiiriin ei tullut
vaihdoksia puheenjohtajiston osalta
Marraskuussa juhlittiin upseeripiirin
60-vuotista taivalta. Juhlat pidettiin
Kontiorannan sotilaskodissa. Juhlasta on Juha
Rytkösen laatima juttu kuvineen tämän lehden
sisäsivuilla. Kiitän kuitenkin erityisesti Mika
Hirvosta, Kari Kalista ja Pohjois-Karjalan
reservisoittokuntaa tilaisuuden kruunanneesta
musisoinnista.
Vuosi alkaa olla siis lopuillaan. Kiitänkin
jäsenistöä ja tukijoita miellyttävästä vuodesta 2011 ja toivotan vielä parempaa vuotta
2012. Toimintapuolella on vielä joulutulet ja
jouluaaton kunniavartiot. Lista yhdistyksien
järjestämistä joulutulista ilmestyy sanomalehti
Karjalaisessa 9.12.2011 ja tietysti tiedot löytyvät osoitteesta www.pkreservi.fi.

Tietysti näin joulun alla on otettava puheeksi
joululahjatoiveet. Toiminnanjohtajalla ne ovat:
Prikaatin toiminta jatkuu
Jokainen jäsen käy reserviläisurheiluliiton
sivuilla (www.reserviläisurheiluliitto.fi) ja kirjautuu sähköiseen kuntokorttiin (ohjeet kirjautumisesta kun avaat kortin) ja käy kirjaamassa
ainakin yhden liikuntasuorituksen kortilleen.
Joulun jälkeen on sitten hyvä käydä kuntokortilla ja katsoa välilehden ”kuntokampanja” alta
hieman liikunta- ja ravintovinkkejä.
Rauhallista Joulun aikaa ja Onnellista Uutta
Vuotta toivotellen!

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirien
toiminnanjohtaja
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Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja eversti Tero
Kaakinen.

Niiralan kansainvälinen rajatarkastusasema.

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan rajavartiostosta
Pohjois-Karjalan rajavartiosto
(P-KR) on kokenut mittavat muutokset viimeisten kuuden vuoden
aikana. Rajavartioston henkilökunnan määrä on vähentynyt
lähes neljänneksellä. Vuonna
2005 P-KR:ssa työskenteli 410
virkamiestä. Tämän vuoden
lopulla heitä on 315 ja vuonna
2015 enää 270.
Vuonna 2005 rajavartiostossa
oli kolme rajavartioaluetta,
joilla oli yhteensä kahdeksan
rajavartioasemaa. Viime vuodenvaihteessa rajavartioalueet lakkautettiin. Rajavartiosto muuttui
kolmiportaisesta organisaatiosta
kaksiportaiseksi.
Kahden viime vuoden aikana
on yhdistetty ja lakkautettu
rajavartioasemia – kahdeksasta
rajavartioasemasta on enää jäljellä kolme.
Niiralan rajanylityspaikalle
perustettiin vuonna 2006 uutena
organisaatioyksikkönä rajatarkastusasema, jonne sijoitettiin
noin puolet entisen Värtsilän
rajavartioaseman henkilöstöstä.
Rajaturvallisuustehtäviä tukevat
tekniset järjestelmät sekä asevelvollisten koulutus- ja joukkotuotantojärjestelmä on uusittu
perusteellisesti viime vuosien
aikana. Sotien jälkeen P-KR:ssa
ei ole näin lyhyessä ajassa koettu
yhtä mittavia muutoksia.

Rajaliikenne kasvaa
Erityisen näkyvää on viime
vuosina ollut Suomen ja Venäjän
välisen liikenteen vahva kasvu.
Itärajan kolmanneksi vilkkain
rajanylityspaikka Tohmajärven
Niiralassa avattiin läpivuorokautiselle liikenteelle syksyllä 2005.
Viime vuonna siellä ylitti rajan
ensimmäistä kertaa yli miljoona matkustajaa. Tänä vuonna
liikenteen kasvu lähentelee 30
prosenttia ja vuoden päättyessä
matkustajien lukumäärän arvioidaan olevan noin 1300000.
Rajanylityspaikan rakenteet
eivät enää riitä kasvavalle rajaliikenteelle – jo nyt rajanylityspaikan turvallisuus on
koetuksella. Venäjän luoteisen
alueen tiestön kehittyminen sekä

väestön hyvinvoinnin kasvu tulee
lähivuosina lisäämään liikennettä
entisestään ja viisumivapauden
myötä liikenne tulee vähintään
kaksinkertaistumaan nykytasoon
verrattuna.
Rajaliikenteen hallitsemiseksi
on käynnistetty Niirala-Värtsilä
rajanylityspaikan kehittämishanke, jonka ensimmäisessä
vaiheessa rajanylityspaikalle
rakennetaan lisäkaistoja sekä
pysäköintialueita.
Jos tämä Pohjois-Savon ELYkeskuksen johtama hanke etenee
suunnitellulla tavalla, rakentamaan päästään vuosien 20132014 aikana. Vuosien 2014-2015
aikana pyritään laajentamaan
nykyistä raja-asemarakennusta.
Vuosikymmenen lopulla tulee
ajankohtaiseksi rakentaa nykyisen raja-aseman eteläpuolelle
uusi lähtevän liikenteen tarkastusalue.

Resurssien uudelleen
kohdentamisella
tilanne hallintaan
Rajaliikenteen kasvun hallitsemiseksi rajavartioston on täytynyt kohdentaa kasvavassa määrin
resursseja Niiralan rajatarkastusasemalle. Sama ilmiö on ollut tyypillistä kaikissa rajavartiostoissa
itärajallamme. Voimakkaimmin
tämä on kohdannut KaakkoisSuomen rajavartiostoa (K-SR),
joka ei ole kyennyt hallitsemaan
muutosta omin sisäisin toimenpitein. P-KR ja muut pohjoiset
rajavartiostot ovat joutuneet
tukemaan K-SR:a luovuttamalla
tälle resursseja, lähinnä luonnollisen poistuman myötä vapautuvia
virkoja sekä niihin sidottuja palkkarahoja. P-KR:n menopainetta
ovat lisänneet myös henkilöstön
palkkauksista, kiinteistöistä sekä
kalustosta johtuvien menojen
kasvu. Hintojen nousua ei ole
rajavartiostoille kompensoitu,
vaan menokehys on pysynyt
samalla tasolla jo useita vuosia.
Toiminnan turvaamiseksi on ollut
välttämätöntä uudistaa organisaatiota. Henkilöstöä uudelleen
kohdentamalla on varmistettu

riittävät resurssit tärkeimpiin
rajaturvallisuustehtäviin. Toimipisteverkostoa harventamalla on
mahdollistettu rajaturvallisuuden
ylläpidon vaatima liikkuvuus ja
valvontakyky – vuokrarahoja on
kohdennettu ajoneuvokalustoon
ja valvontajärjestelmiin.

Asevelvollisten
koulutukseen
panostetaan
Rajavartiolaitoksella on ollut ja
on tulevaisuudessakin merkittävä
rooli sotilaallisessa maanpuolustuksessa. Rajavartiostot sekä
Raja- ja merivartiokoulu tuottavat puolustusjärjestelmällemme
tärkeitä rajajääkäri- ja tiedusteluyksiköitä.
Rajavartiolaitos on viime vuosina investoinut mittavasti erikoisrajajääkäreiden koulutusympäristön kehittämiseen Imatralla
ja tänä vuonna on käynnistetty
myös P-KR:n asevelvollisten
koulutusympäristön kehittäminen. Ilomantsissa Hiienvaaran
ampuma-alueella on juuri peruskorjattu ja ajanmukaistettu

johto- ja huoltorakennusta.
Ampuma-alueen rakentaminen
jatkuu ensi vuonna, jolloin sinne
tehdään ammuntojen turvallisuutta ja asevelvollisten viihtyvyyttä
lisääviä rakenteita. Onttolan
kasarmialueella on tänä syksynä
rakennettu Rajajääkärikomppanialle uusi kalustohalli ja kunnostettu ajoneuvokatoksia. Onttolan alueen koulutusympäristön
kehittäminen jatkuu lähivuosina
ampuma- ja koulutusratojen
kunnostamisella.

jen oikea-aikainen suuntaaminen
rajaturvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin.
Toimintaympäristön muutos
edellyttää jatkuvaa muutosvalmiutta ja -kykyä. Rajavartiolaitos on osoittanut strategisen
ketteryytensä viime vuosien
muutospaineissa. Muutokset ovat
olleet osin raskaita mutta välttämättömiä. Tämä on tunnustettu
niin oman henkilökunnan kuin
ympäröivän yhteiskunnankin
taholla. Muutokset eivät tule
jäämään tähän. Valtion säästötoimet tulevat asettamaan tiukkoja
rajoitteita Rajavartiolaitoksen ja
Puolustusvoimien lähivuosien
toiminnalle. Rajavartiolaitos
päivittää parin vuoden välein
toimintastrategiansa.
Tulevasta strategia 2022:sta
saamme perusteet tuleville kehittämistoimille, joita lähdemme toteuttamaan lähivuosina.
Strategista ketteryyttä tarvitaan
jatkossakin.

Strategista ketteryyttä
tarvitaan
P-KR:n viime vuosien mittavat muutokset on toteutettu
Rajavartiolaitoksen strategisten
linjausten mukaisesti. Vuonna
2005 julkistettu vuoteen 2015
tähdännyt strateginen suunnitelma ja sitä kahden vuoden välein
seuranneet strategia 2017 ja 2019
ovat viitoittaneet johdonmukaisen tien kehittämistoimille.
Strategiat ovat mahdollistaneet
ennakoivat toimenpiteet, joilla on
varmistettu rajallisten voimavaro-

Pohjois-Karjalan
rajavartioston komentaja
Eversti Tero Kaakinen
Kuvat: P-KR:n kuva-arkisto

POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTO 2011
Rajaosuus 304 km
 elektroninen valvonta n. 20 km

•
•
•
•
•
•

Henkilökunta
Varusmiehet
Rajakoirat
Partioautot
Moottorikelkat
Moottoriveneet

315
130 saapumiserä
58
38
50
23

•

Kiinteistöt

139 000 m3

•

Menokehys
– palkat
– muut

21,860 milj €
16,100 milj €
5,456 milj €

•

Hankkeet
– Niiralan rajanylityspaikan rakenteellinen kehittäminen
– 2-portaisen organisaation toiminnan vakiinnuttaminen
– Rajajääkärikomppanian koulutusympäristön kehittäminen

Rm 655

Lieksan
rajavartioasema

ONTTOLA:
Esikunta
Teknilliset palvelut
RjK

Ilomantsin
rajavartioasema

Tohmajärven
rajavartioasema

1991 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
HTV 536 460 426 400 388 391 395 402 405 385 366 357 349 333 313
Rm II/123

Niiralan rajatarkastusasema
Närsäkkälä
(partiotukikohta)
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MARSKIN MALJA-TILAISUUDESSA 2.12.2011 PALKITUT
Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry
Liiton mitalit
Hopeinen ansiomitali
Tanninen Jouni (myönnetty 4.6.2011) Tohmajärvi-Värtsilän Reserviupseerit
Tolvanen Timo (myönnetty 4.6.2011) Liperin Reserviupseerit
Pronssinen ansiomitali
Sorvi Pekka(myönnetty 4.6.2011) TohmajärviVärtsilän Reserviupseerit

Piirin mitalit
Kultainen ansiomitali
Eteläpää Antti Joensuun Reserviupseerit
Kankare Jouko Nurmeksen Reserviupseerit
Seppä Esko Nurmeksen Reserviupseerit
Hopeinen ansiomitali
Tuunainen Pasi Joensuun Reserviupseerit
Pronssinen ansiomitali
Nykänen Jari Nurmeksen Reserviupseerit
Söder Aapo Kontiolahden Reserviupseerit

Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri ry
Liiton mitalit
Kultainen ansiomitali
Martikainen Hannu Juuan Reserviläiset
Hopeinen ansiomitali
Ehrukainen Olavi Tohmajärvi-Värtsilän Reserviläiset
Eskelinen Ari toiminnanjohtaja
Huurreoksa Jouko Joensuun Reserviläiset
Kallinen Jouni Juuan Reserviläiset
Tanskanen Lauri Polvijärven Reservinaliupseerit
Pronssinen ansiomitali
Pöyhönen Pentti Tohmajärvi-Värtsilän Reserviläiset
Raerinne Jussi Tohmajärvi-Värtsilän Reserviläiset
Rautiainen Tenho Juuan Reserviläiset

Mitaleita. Vasemmalta Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali, Reserviupseerinpiirin kultainen,
Reservipiirin kultainen ja Reserviläisliiton kultainen ansiomitali.
Kuva: Ari Eskelinen

Piirin mitalit
Kultainen ansiomitali
Pulkkinen Seppo Lieksan Reserviläiset
Savolahti Ilkka Joensuun Reserviläiset
Hopeinen ansiomitali
Hakala Marko Lieksan Reserviläiset
Hyvärinen Pertti
Kosonen Juhani
Leskinen Kalle Kontiolahden Reserviläiset
Puumalainen Paavo (myönnetty 4.6.2011) Lieksan Reserviläiset
Pöppönen Mika Liperin Reserviläiset
Sotikov Miika Liperin Reserviläiset
Pronssinen ansiomitali
Etäsalo Heikki Liperin Reserviläiset
Härkönen Armas (myönnetty 4.6.2011) Ilomantsin Reserviläiset
Ruha Martti Ilomantsin Reserviläiset
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön hopeinen ansiomitali
Mononen Timo Liperin Reserviläiset
Savolahti Ilkka Joensuun Reserviläiset

TASAVALLAN PRESIDENTTI ON
6.12.2011 YLENTÄNYT SEURAAVAT
HENKILÖT RESERVISSÄ:
Majuriksi
Räsänen Markku Olavi, Outokumpu
Kapteeniksi
Aho Jari Kaarle, Joensuu
Kapteeniluutnantiksi
Kervinen Tomi Petteri, Outokumpu
Yliluutnantiksi
Komulainen Jukka Sakari, Joensuu
Lehtola Simo Janne Tapani, Joensuu
Muhonen Jaakko Sakari, Kontiolahti
Sivonen Mika Pekka, Joensuu
Lääkintäyliluutnantiksi
Gröhn Pertti Oskari, Joensuu

Luutnantiksi
Hartikainen Arto Ensio, Joensuu
Issakainen Jorma Juhani, Kontiolahti
Kortekangas Tero Heikki Juhana, Joensuu
Koskela Arto Santeri, Joensuu
Miettinen Otso Juhani, Joensuu
Mutanen Eero Tapani, Joensuu
Määttänen Mikko Eemeli, Nurmes
Peinola Petri Tapio, Outokumpu
Ruokokoski Tuukka Juhana, Joensuu
Sivula Jussi Henrik, Joensuu
Luutnantiksi (ME)
Piironen Jyri Henrik, Joensuu
Vänrikiksi
Oresmaa Mikael, Kontiolahti

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN
KOMENTAJA ON YLENTÄNYT
SEURAAVAT RESERVIN
ALIUPSEERISTOON JA MIEHISTÖÖN
KUULUVAT 6.12.2011
Ylivääpeliksi
Hätinen Esko Jalmari, Kontiolahti
Partanen Jari Juhani, Outokumpu
Walling Jukka Tapio, Joensuu
Vääpeliksi
Alvila Kari Tapio, Joensuu
Horttanainen Jari Olavi, Joensuu
Inkinen Juha Petri, Liperi
Leinonen Pertti Juhani, Joensuu
Ylikersantiksi
Helminen Kalle Tapio, Joensuu
Kankkunen Janne Mikael, Joensuu
Okkonen Jouni Jussi Kullervo, Nurmes
Paajanen Petri Tapani, Joensuu
Porkka Jarmo Juhani, Lieksa
Vanhanen Tero Taisto Tapani, Kitee
Kersantiksi
Heikkinen Aki Tapio, Joensuu
Hiltunen Antti Juhani, Joensuu
Jokinen Veikko Ilmari, Joensuu
Kakkinen Pasi Antero, Lieksa
Karppinen Harri Ville Johannes, Joensuu
Korkeala Ville Lauri Juhani, Valtimo
Kotilainen Seppo Tapani, Kontiolahti
Kuosmanen Timo Aleksi, Kontiolahti
Partti Essi Marjaana, Joensuu
Parviainen Joni Antti Ilari, Joensuu
Puittinen Jonne Juhani, Lieksa
Räsänen Jani Toni Tapio, Joensuu
Savinainen Jouko Olavi, Lieksa
Siromaa Jarkko Johannes, Joensuu
Sorvari Tuomas Teppo, Joensuu
Tolvanen Pasi Tapani, Lieksa
Törrönen Viivi Josefiina, Joensuu
Vottonen Otto Herman Einari, Joensuu
Väyrynen Arto Petri, Kontiolahti
Alikersantiksi
Ahonen Timo Pekka Kalevi, Valtimo

Hyttinen Jari Tapani, Tohmajärvi
Karppinen Pasi Antero, Valtimo
Karttunen Mika Petri, Rääkkylä
Kinnunen Jussi Matti Kaleva, Joensuu
Kuittinen Tero Juhani, Liperi
Kuivalainen Antti Mikael, Kontiolahti
Leskinen Simo Tapani, Joensuu
Nesterinen Arto Heikki Tapio, Lieksa
Pehkonen Veli-Matti Tapani, Joensuu
Pötry Jyri Manu Juhani, Joensuu
Saarelainen Jari Juhani, Polvijärvi
Sairanen Kimmo Tapio, Kontiolahti
Sivonen Jouni Tapio, Joensuu
Sormunen Ville-Veikko, Kontiolahti
Suhonen Rauno Viljo, Joensuu
Tarnanen Janne Juhani, Joensuu
Toivanen Ari Tapani, Kontiolahti
Tolvanen Panu Ville Petteri, Liperi
Korpraaliksi
Meronen Harri Antero, Joensuu
Mutanen Jussi Petteri, Joensuu
Mäkkeli Marko Petteri, Joensuu
Puranen Olli-Pekka Hermanni, Joensuu
Tapaninen Juha-Matti Esaias, Joensuu
Tuononen Sami Petteri, Juuka
Ylirajajääkäriksi
Eviö Petri Kalevi, Lieksa
Hakkarainen Tuomo Antero, Joensuu
Huttunen Olli-Pekka Antero, Joensuu
Immonen Rauno Onni Juhani, Joensuu
Itkonen Marko Antero, Kontiolahti
Kotipohja Antti Juhani, Juuka
Laasonen Jari Tapani, Rääkkylä
Laatikainen Janne Michael, Joensuu
Lehto Ismo Ensio, Joensuu
Polvinen Lassi Matti Johannes, Kontiolahti
Saukkonen Antti Alpertti, Polvijärvi
Tiilikainen Sami Petteri, Joensuu
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Olavi Lösönen 85 vuoden ikään
Kontiolahden Sotaveteraanien puheenjohtaja Olavi ”Olli” Lösönen vietti 85
-vuotisjuhliaan Kontiolahden Jäähallilla
14.10.2011. Kontiolahden Sotaveteraanien puheenjohtajana hän on toiminut
12 vuotta, ja Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiriä hän on johtanut neljä vuotta.
Tilaisuuteen osallistui päivän aikana
Pohjois-Karjalan prikaatin edustajien
lisäksi satakunta vierasta. Kontiolahden
Reserviupseerien puheenjohtaja Juha
Rytkönen mainitsi onnittelupuheessaan
seuraavaa: ” Olavi Lösösen rinnassa
sykkii suuri sydän isänmaalle ja etenkin
sen veteraanisukupolvelle. Olavin maakunnassamme tekemä maanpuolustustyö

on ollut huomattavaa ja sitä arvostetaan
laajasti. Hänen toimintansa on esimerkkinä meille nuoremmille. Tuntemattoman
Sotilaan sanonta `Mis´sie tarviit hyvvee
miestä, täs´siul on sellanen´ sopii hyvin
Olaviin”.

Kuvassa onnitteluja päivänsankarille
tuovat Pohjois-Karjalan reserviläispiirien edustajat, reserviläispiirin
puheenjohtaja Timo Mononen sekä
reserviupseeripiirin puheenjohtajana
aloittava Juha Rytkönen (oik.).

Taistelijan taitoja opiskelemassa
Syyskuun lopussa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Pohjois-Karjalan
koulutus- ja tukiyksikkö (KOTU) järjesti
yhdessä Pohjois-Karjalan prikaatin kanssa
Kontiorannassa Taistelijan taidot -kurssin.
Ensisijaisesti Maakuntakomppanian
jäsenille suunnatun kurssin tavoitteena
oli toiminta miinoitetulla alueella sekä
kohteen suojaaminen miinoitteilla. Viestikoulutuksen avulla harjoiteltiin joukon
ja komppanian viestiliikennetoimintaa.
Perinteisten asekäsittelyjen lisäksi harjoiteltiin taisteluammuntaa maastossa.
Miinoitteiden avulla suojataan omaa
kohdetta ja tuhotaan vihollisen kohteita.
Suojaamisen jälkeen sekä vihollisen torjunnan jälkeen kentällä olevat miinoitteet
tulee purkaa. Omat miinoitteet on helppo
purkaa, koska miinat on merkitty. Vihollisen jättämät miinat tulee myös purkaa,
kunhan ne on ensin löydetty.
Vietnamin sodassa suurin pommitettu

ja miinoitettu alue oli - luonnollisesti Laos. Balkanin aluekin on lähihistoriasta
muistutuksena miinoituksesta. Miinoitekoulutuksessa ylivääpeli Jari Hiltunen
kertoi miinojen torjunnan haasteellisista
kokemuksistaan Balkanin alueella. Niin
Laosissa kuin Balkanilla useat siviilit myös lapset - törmäävät miinoitteisiin
kohtalokkain seurauksin vaikka miinoitteita tuhotaan jatkuvasti.
Vaikka kurssilla oli ajoittain haastavat
olosuhteet säiden suhteen, niin osallistujat
sekä kouluttajat olivat motivoituneita.
Huollollisesti haastavin oli jälkimmäinen eli sunnuntaipäivä, josta saadun
kokemuksen perusteella kyseisen päivän
huomioiminen huoltosuunnittelussa pyritään ottamaan harjoituksissa huomioon.
Sivun tekstit ja kuvat:
Ari Hevonkoski
Miinoitekoulutuksessa ylivääpeli Jari Hiltunen kertoi miinojen torjunnan haasteellisista kokemuksista.

Hengenlähtö lähellää...

Viestikoulutuksessa perinteisen LV-217:n lisäksi käytiin läpi komppanian keskuksen toimintaa.

Miinojen polkeminen on jalkineille ja jaloillekin ”hupaa” hommaa.
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Säännösteltyä elämää sotien varjossa

Aikuisen ja lapsen yleisostokortti.

Itse muistan vain hämärästi ostokortit, mutta
olen kuullut niistä monenlaisia juttuja ja kuvakokoelmissani on ostokorttikuvia sekä omista
että isäni korteista. Kaikkea roinaa ei ole aikoinaan tullut heitetyksi menemään, eikä niitä enää
raaski muutenkaan hävittää. Kortit ovat mukavia
historiadokumentteja, joita voi esitellä lastenlapsillekin eli sota-aikaa ajatellen jo neljännelle
sukupolvelle. Olen lisäksi kuvannut kortteja kootessani muistelmia Paavolan –Revonlahden alueen
sotaveteraanimatrikkelin 2.osaan (2010). Monet
sotaveteraanit ja lotat muistivat vielä yllättävän
tarkkaan säännöstelyn periaatteet.
Kansanhuoltoministeriön hintalautakunta valvoi
ruoka- ja hintasäännöstelyä 1940-1949. Säännöstelyllä turvattiin ihmisten perustoimeentulo,
kun elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden
saanti oli hankalaa. Lisäksi hillittiin pimeää
kauppaa, joka olisi helposti vetänyt huomattavan osan tuotteista rahakkaiden ostettavaksi.
Kansanhuoltopiirien tarkkailijat ja piiritarkastaja valvoivat määräysten noudattamista. 1941
lopulla aloitettiin myös laitos- ja kotietsinnät,
jos epäiltiin rikkomuksia. Sotapoliisit tarkastivat
autoja ja junia. Takavarikot olivat valtiolle varsin
tuottoisia. Suomessa käytetty säännöstelykortteja
jo aikaisemminkin. Minulla on kuva mm. vuoden
1918 leipäkortista.

162 erilaista ostokorttia
Kansanhuolto ehti painattaa 162 erilaista
ostokorttia, yhteensä 778 miljoonaa. Yhdellä
perheellä saattoi olla samanaikaisesti jopa 53
erilaista korttia. Kauppias leikkasi irti kirjain- ja
numerotunnuksella varustettuja kortin ruutuja eli
kuponkeja tarpeellisen määrän. Kortteja varten oli
laadittu kaikkiaan 6500 ammattinimikettä. Leipäkorttiannosten suurus määräytyi työn raskauden
mukaan. Työn laadun mukaan kortti oli B, C, D
tai E. Raskasta työtä tekevä sai D-kortila lisäannoksen ja E-kortilla erittäin raskaan työn tekijä
vielä lisää. A-kortti oli alle 7-vuotiaille lapsille.
Vaatetuskorttejakin oli viidenlaisia, koska pikkulasten, tyttöjen, poikien, naisten ja miesten tekstiilitarpeet olivat aivan erilaisia. Erikoisin kortti
oli raskaana olevien OE- eli ostoetuoikeuskortti,
jonka avulla pääsi kauppajonon ohi tekemään ostoksensa, mutta ennen klo 16. Arvostetuin kortti oli
jokaisen saama Y- eli yleisostokortti, jolla jaettiin
kaikkien eniten haluamat tuotteet. Sokerista ja
kahvista tuli korttituote jo lokakuussa 1939. Näitä
sai yleiskortilla, kuten myös sakariinia, suolaa,
saippuaa, kahvinvastiketta ja tupakkatuotteita.

Ostokorttien jakelu tarkoin ohjattua
Kaupasta loppui ensin kahvi. Raaka-aineen
puutteen vuoksi makeisten ja marmeladien myynti
loppui heinäkuussa 1943. Suolan säännöstely
alkoi vasta syyskuussa 1944, kun suhteet Saksaan
katkesivat. Lyhytaikaisin kortti oli 1947 lopulla
sosiaalisin perustein annettu hinnanalennuskortti,
jolla lapset, vanhukset, perheenlisää saaneet, raskaana olevat tai imettävät äidit saivat ostaa maitoa
ja ravintorasvaa kaupasta ja meijeristä. Jokaisen
kupongin arvo oli 50 markkaa, eikä kadonneen
kortin tilalle annettu uutta. Kortti oli käytössä
vajaan vuoden.
R-lihakortit olivat markkamääräisiä, koska lihaa
oli monenlaista ja monen hintaista. Jos olisi ostanut
pelkästään naudanlihaa, sitä sai seitsemän kilogrammaa vuodessa, vaikka normaali keskikulutus

oli rauhan aikana 35 kiloa. Korttiaikana totuttiin
jonottamiseen, joka suututti varsinkin silloin,
jos tuote loppui ennen ostovuoroon pääsemistä.
Ostokorttia ei saanut myydä. Kadonneen tilalle
sai alkuun helposti uuden, mutta lopulta vain poliisikuulustelujen ja todistajalausuntojen jälkeen.
Korttikauppaa harrasti liikkuva väki, joka haali
kortteja useassa ”kotipaikkakunnassaan”. Korttien
erikoispaperista huolimatta väärennöksiä yritettiin, mutta lisäksi otettiin käyttöön lyhytaikaiset
kortit, joita ei kannattanut ruveta väärentämään.

Kirjoittajan
isän leipäkortti.

Keinottelumahdollisuudet karsittiin
1942 alkaen leipä-, rasva- ja maitokortit jaettiin
kuukausittain ja kortin kadottanut joutui odottamaan normaalijakelua. Tämä esti hukkaamiseen
liittyvän keinottelun. Pahimpana ongelmana olivat
irtokupongit, joita väärennettiin ja varastettiin.
Kauppias ei saanut ottaa niitä vastaan, mutta
kieltoa ei aina noudatettu. Kansanhuollon toimistomurroissa rikollisille joutui runsaasti kortteja,
joka pakotti paikallistoimistojen vartiointiin ja
ruvettiin käyttämään kahden leiman kortteja.
Viljelijät eivät saaneet myydä luovutusvelvollisuuden lisäksi tuotteitaan vapaaseen kauppaan,
jotta tuotteet eivät päätyneet liiaksi rahakkaille
hamstraajille. Luovutusvelvollisuuden noudattamista valvottiin tarkoin ja tehostettiin 1943
määräämällä, miten suurella alalla leipäviljaa piti
kasvattaa. Myös viljan jauhamista valvottiin kuponkien avulla 1943 alkaen. Vehnän jauhatuskortit
poistettiin vasta huhtikuussa 1949. Tehokkainta oli
Y-kortin epääminen viljelijältä, jos lihan, munien,
villan ja viljan luovutus oli täyttämättä. Samoin
kävi, jos maidon kuukausitilityksiä jäi tekemättä. Kääntöpuolella mainitaan, mitä myllyjä voi
käyttää; esimerkkikuvassa se oli Raution mylly
Limingassa.

Kansanhuolto vaikutti kaikkien
elämään
Toimistossa asiointi oli välttämätöntä korttien
jakelun ja luovutusmääräysten vuoksi. Paperityötä
oli valtavasti. Jonottaminen ja kielteiset päätökset
kiristivät välejä. Ikäviä kokemuksia oli enemmän, kuin myönteisiä. Kuluttaja koki pahimpana
maidon, voin ja ravintorasvojen puutteen. Lisäannoksia kaivattiin myös vehnän, ryynien, lihan
ja saippuan tarjontaan. Maaseudulla ei tunnettu
elintarvikepulaa, mutta petrolin, pohjanahan ja
apulantojen puute haittasi elämän kulkua.
Jälkeenpäin ajatellen toimenpiteet olivat oikeita,
vaikka niistä oli kansalaisille vaivaa ja huolta.
Pulavuosien kortti- ja kuponkisysteemi auttoi
kestämään silloisissa oloissa, kun vaatimukset
eivät olleet nykyisen kaltaisia. Tuotteet saatiin
jaettua oikeudenmukaisesti kohtuuhintaan. Omatoiminen yrittäminen edistyi, korviketuotantoa
kehitettiin ja maapalstojen viljely tehostui, samoin
luonnonantimien käyttö.
Ensimmäisen rauhan vuoden olimme riippuvaisia Ruotsin avusta. 1945 ulkomaankauppa
oli 20 % sotaa edeltävästä. Jälleenrakentaminen
ja valtavat sotakorvaukset imivät voimavaroja,
joten korttipeli jatkui pitkään. Viimeinen säännöstelytuote korttikahvi poistui säännöstelystä vasta
maaliskuun alussa 1954. Tietysti, jos muistetaan
viinakin säännöstelykohteena, sen osto oli kortin
varassa 1944 alusta 1970 loppuun asti.
Teksti ja kuvat: Jouko Koivu

Kuvassa esimerkkinä kirjoittajan vaatetuskortti kutomateollisuustuotteille ja lisäksi kuva toisenlaisesta kortista, jossa oli kupongit
kutomateollisuus- ja vaatetustarvikkeille sekä jalkineille.

Ravintorasvojen ostoon oikeuttava kortti.

Viljan jauhatuskortti Paavolasta molemmin puolin kuvattuna.
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Junkers
-merkit
menevät
hyvin
kaupaksi

Junkers Ju 88 A-4

Liperin Rauvanlahdesta vuonna 2008 nostettu JK-254 pommikone on saanut uudessa elämässään hyvän vastaanoton.
Ainutlaatuisia Junkers - esineitä myydään Sotiemme Veteraanit – keräyksen
hyväksi. Reilun puolentoista kuukauden
aikana 25 euron hintaisia merkkejä on
myyty jo kaikkiaan 15 000 kappaletta.
- Olen yllättynyt näin hyvästä menekistä, Pohjois-Karjalan keräyspäällikkö
Ilkka Savolahti iloitsee.
Merkkejä on valmistettu 25 000 kappaletta ja jokainen merkki on uniikki.
Esineitä myydään keräyspiirien kautta,
jolloin varat ohjautuvat myyntialueelle.
Niitä voi ostaa myös R-kioskeista tai
tilata verkkokaupasta osoitteesta www.
veteraanit.fi.
- Ostamalla merkkejä minun kautta
rahat jäävät suoraan maakuntaan. PohjoisKarjalassa on tähän mennessä myyty yli
700 merkkiä, ja se on väestömäärään
suhteutettuna ihan mukava luku, keräyspäällikkö toteaa.
- Tämä on otettu ja koettu ihan maakunnan omaksi asiaksi - eikä ihme – sillä JK254 operoi koko elinkaarensa ajan Onttolasta käsin ja tuhoutumiseen päättynyt
onnettomuuskin sattui täällä, Junkers- ja
monen muunkin projektin puuhamies ja
Joensuun Ilmasillan puheenjohtaja Rauno
Suhonen sanoo.
Merkkejä ovat ostaneet niin yksityiset
henkilöt kuin yrityksetkin. Liperin kunta
on näyttänyt muille kunnille hienoa esimerkkiä ja hankkinut jokaiselle kunnan
sotaveteraanille oman merkkinsä.
- Nuoretkin ovat ostaneet merkkejä
kaulakoruiksi ja ostajissa on ollut runsaasti naisväkeä. Ehkä siksi, että koneen
tarina on niin erikoinen ja koskettava,
Suhonen pohtii.
Sotiemme veteraaneja on jäljellä
Suomessa enää alle 50 000 henkilöä.

1/PLeLv 44
Onttola 1944
Viimeisimmän vuoden aikana on noin
10 000 veteraania siirtynyt viimeiseen
iltahuutoon. Veteraanien keski-ikä on
89 vuotta.
- Mitä enemmän veteraaneille kertyy
ikää, sitä enemmän rahaa tarvitaan heidän
auttamisekseen. Tällä hetkellä yksi tärkeimpiä kuntoutusmuotoja on esimerkiksi
jalkahoidot, Ilkka Savolahti kertoo.

Operaatioon Onttolasta
Rauno Suhonen kertoo, että saksalaiset
Junkers 88 A-4-koneet olivat edistyksellisiä pommikoneita, esimerkiksi radiolaitteissa oli sekä lyhyt- että pitkäaaltovastaanotin ja – lähetin. Koneessa käytettiin
myös ULA-radiota. Vaakapommituksen
lisäksi koneella pystyttiin myös syöksypommitukseen, jolloin osumatarkkuus
parani oleellisesti. Junkersilla pystyttiin
kantamaan jopa tuhannen kilon pommeja.
Suurin pommikuorma oli 2 500 kiloa.
- Suomi osti 24 konetta vuonna 1943,
joista yksi tuhoutui jo siirtolennolla Suomeen, Suhonen toteaa.
Pommituslentolaivue 44 kymmenen
Junkersin muodostelma lähti Onttolan
lentokentältä Tali-Ihantalan taisteluihin
kesäkuun 30. ja heinäkuun 1. päivän
välisenä yönä vuonna 1944.
- JK-254 syöksyi Liperin Rauvan-

Junkers-merkki on noussut halutuksi keräilyesineeksi.

lahteen jouduttuaan edellä lentäneiden
yhdeksän Junkersin potkurivirtaan ja
hallitsemattomaan syöksykierteeseen.
Neljän hengen miehistö sai surmansa
pommikoneen syöksyttyä matalaan veteen jopa 600 kilometrin tuntivauhdilla.
Pommikoneen hylky nostettiin ylös
vuonna 2008.
- Samalla tuhottiin tykin ja konekiväärien ammuksia sekä 1500 kilon pommikuorma. Operaatio oli ainutlaatuinen ja
sitä seurattiin innokkaasti tiedotusvälineissä ulkomailla saakka.

Osa osista museoissa
Nosto-operaation aikana Suhonen vastasi hylkymateriaalin välivarastoinnista ja
ensivaiheen museaalisesta arvioinnista
Keski-Suomen ilmailumuseon valtuuttamana.
- Kun kone syöksyi veteen, metalli ei
kestänyt iskua vaan murskaantui palasiksi, hän havainnollistaa.
Junkersia ei sulatettu kokonaan muistoesineiksi. Osa löysi jo saman talven
aikana paikkansa eri museoista. Peltisen
kuoren lisäksi kevyttä, mutta vahvaa
duralumiinia oli paljon myös koneen
sisärakenteissa.
- Harkoiksi valettiin palkkeja, luukkuja,
holkkeja, putkia sekä myös kuoripeltiä.

Yhteensä romua sulatettiin harkoiksi
370 kiloa. Pommikoneen sulattaminen
tämäntyyppiseen tarkoitukseen on ainutkertaista Suomessa ja jopa Euroopassa,
Suhonen toteaa.
Suhonen on pitänyt kymmeniä esitelmiä ja luentoja eri puolilla maata Junkersin
elinkaaren ajalta konetyypin hankinnasta,
onnettomuudesta, nosto-operaatiosta,
puhdistuksesta ja muistoesineiden valmistuksesta.
- Tämä on sydäntä lähellä oleva harrastus. Mukava kun asia kiinnostaa toisiakin. On hienoa tuntea olevansa mukana
historiallisessa projektissa, jonka tuotolla
voimme tukea sotiemme veteraanien
toimeentuloa.
Suhonen toivoo, että Pohjois-Karjalan
aina aktiivinen maanpuolustusväki osallistuisi kampanjaan sataprosenttisesti
hankkimalla jo nyt halutuksi keräilyesineeksi kohonneen Junkers-merkin.
- Muistutan, että merkin suojakuori ja
kartonkialusta tulee ehdottomasti säilyttää. Niissä on koneen tarinan lisäksi
kampanjan suojelijan, Onttolassa asuvan
viimeisen Junkers-veteraanin, Kusti Lehmusvuoren allekirjoitus, Rauno Suhonen
neuvoo.
Teksti: Armas Härkönen
Kuva: Ari Eskelinen
Piirros: Joensuun Ilmasilta

Joensuun Ilmasillan puheenjohtaja Rauno Suhonen on Junkers–
ja monen muunkin projektin puuhamies.
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Juhlavieraita vastaanottamassa Pekka Laakkonen (vas.), Juha Rytkönen ja Everstiluutnantti Jouni Mattila toi tilaisuuteen Pohjois-Karjalan Aluetoimiston
Timo Tolvanen. Kättelyvuorossa Olavi Lösönen ja Hannu P. Martikainen. terveiset ja luovutti piirille Aluetoimiston standaarin. Standaarin otti vastaan piirin
puheenjohtaja Timo Tolvanen.

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri juhli
kuuden vuosikymmenen taivaltaan
Pohjois-Karjalan Prikaatin
sotilaskodissa vietettiin lauantaina 5.11.2011 leppoisan
juhlavia hetkiä, kun PohjoisKarjalan Reserviupseeripiiri
vietti 60-vuotisjuhliaan.

erittäin merkittävä, puhui kansanedustaja Eero Reijonen.

Paikalle oli saapunut sankka
joukko piirin toimintaa läheltä
seuraavia tahoja. Juhliin oli
saapunut veteraanien, aluetoimiston, prikaatin ja rajavartioston edustajat, mutta myös suuri
joukko piirin entisiä puheenjohtajia, yhdistysten edustajia ja
yhteistyökumppaneita. Tilaisuudessa esiintyi Pohjois-Karjalan
reservisoittokunta.
Juhlatilaisuuden avasi reserviupseeripiirin puheenjohtaja
Timo Tolvanen. Hän kertoi, että
Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri on perustettu 23.9.1951.
Hän kiitti kaikkia piirin tukijoita
ja yhteistyökumppaneita ja totesi osuvasti, että yhteistyö on
voimaa.
Kahvittelun jälkeen oli vuorossa valokuvaesitys piirin toiminnasta. Esitystä katsoessa ymmärsi, että reserviläistoiminnan
kasvot ovat hyvin moninaiset.
Veteraanitoiminta, kilpailutoiminta, ampumatoiminta, juhlat,
koulutus, kurssit ja monet muut
toiminnan muodot tulivat esille
esityksen aikana.
Juhlapuheen piti kansanedustaja Eero Reijonen. Hänen
puheensa pääpaino oli Puolustusvoimissa säästösyistä tapahtuvien leikkausten mahdollinen
merkitys maakunnallemme.
Reijonen yhtyi puheessaan siihen
huoleen, joka meillä kaikilla
maanpuolustustyötä tekevillä on
kotivaruskuntamme kohtalosta.
- Väistämättä säästöjen edessä puhe kääntyy varuskuntien
lakkauttamiseen. Puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen
on esittänyt, että ensimmäiset
joukko-osastot lakkautettaisiin
jo vuoden 2013 lopussa. Muussa
tapauksessa vaadittujen säästöjen
toteutus vaarantuu.
Reijosen mukaan lakkauttamispuheet kohdistuvat erityisesti
Pohjois-Karjalan prikaatiin ja
Pioneerirykmenttiin Keuruulla.
- Nämä varuskunnat on nostettu
keskusteluun ilmeisesti siksi,
että ne ovat pienehköjä joukkoosastoja, joilla ei ole merkittäviä
erityistehtäviä sotilaskoulutuk-

Everstiluutnantti Jouni Mattila
toi juhlan loppuun aluetoimiston
tervehdyksen. Hänen puheensa
Pohjois-Karjalan Reserviupseereiden toimintaa käsittelevä osuus
oli varmasti mieluista kuultavaa
paikalla olleen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kososen korville. Toiminnanjohtajan
terveiset liiton johdon suuntaan
lienevät seuraavanlaiset: PohjoisKarjalassa on erittäin korkea
maanpuolustustahto.
- Puolustusvoimien ja Reserviupseeriliiton välinen yhteistoiminta on ollut saumatonta ja
erinomaisen hyvää menneinä
vuosina ja vuosikymmeninä.
Niin myös yhteistoiminta täällä
maakunnallisella tasolla aikaisemmin sotilasläänin - nyt
aluetoimiston ja prikaatin sekä
P-K:n Reserviupseeripiirin ja sen
eri jäsenyhdistysten välillä, totesi
everstiluutnantti Mattila.
Päällikön mukaan hyvä yhteistoiminta on konkretisoitunut
monin eri tavoin.
- Olemme molemmat edustettuina useissa maanpuolustusta
ja maakunnallista valmiutta
tukevissa toimielimissä, joista
haluan mainita muun muassa
P-K:n valmiusryhmän ja P-K:n
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistoimintaryhmän. Näissä ryhmissä olemme
yhdessä kyenneet kehittämään

Korkea
maanpuolustustahto

Juhlapuhujana toimi kansanedustaja Eero Reijonen.
sessa. Näissä perustelut ovat
kuitenkin täysin kestämättömiä,
eivätkä missään nimessä riitä
perusteluksi mahdollisiin lakkauttamispäätöksiin.
Reijonen totesi, että PohjoisKarjalan prikaatilla on tärkeä
aluetaloudellinen rooli. Prikaati
työllistää suoraan noin 650
henkilöä – epäsuora työllistämisvaikutus on tämän lisäksi
moninkertainen. Yhteiskunnan
verorahoilla toimittaessa on aluepolitiikkakin otettava huomioon.
Yleinen asevelvollisuus ja lähtökohta koko maan puolustamisesta
edellyttävät sitä, että puolustusvoimat on läsnä jokaisella isolla
maakunta-alueella.
- Lisäksi varusmieskoulutus on
puolustusvoimien mittakaavassa
lopulta pieni menoerä, ja esimerkiksi Pohjois-Karjalan prikaatin
vuosibudjetti kokonaisuuden
kannalta suhteellisen vaatimaton.
Aluetaloudellinen vaikutus koko
Itä-Suomen kannalta on sen sijaan

vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta pv:n kh:a tukeviksi,
lisäämään maakunnallista harjoitustoimintaa ja siten parantamaan
pohjoiskarjalaisten toimijoiden ja
yksittäisten kansalaisten kykyä
toimia erityisesti normaaliolojen
häiriötilanteissa, mutta myös
poikkeusoloissa.
Mattilan mielestä Reserviupseereiden panos on ollut erittäin
merkittävä maakuntajoukkokonseptin rakentamisessa.
- Suuri joukko reservin upseereita on ollut rekrytoimassa,
suunnittelemassa ja toteuttamassa
maakuntakomppanian (mutta
myös muidenkin joukkojen)
koulutusta. En ihmettele yhtään
sitä innostusta, joka johti toisen
maakuntakomppanian perustamisen käynnistämiseen loppusyksyllä 2009 - olemme nyt ainut
maakunta jossa näitä yksiköitä on
ryhdytty perustamaan lisää sitten
vuoden 2007. Tavoitteenamme on
edelleen - edellä kerrotuista kh:iin
liittyvistä uhkakuvista huolimatta
- että toisen komppanian henkilöstö olisi kokonaisuudessaan
koulutettu ensimmäiseen sodan
ajan tehtäväänsä vuoden 2013
kuluessa, virka-aputehtäviin
2014 kuluessa. Katsotaan mitä
tapahtuu.

Urheilumenestystä
Everstiluutnantti Mattila totesi,
että reservin upseerit ovat olleet
myös merkittävässä roolissa maakunnan maineen ylläpitäjänä mm.
reserviläisurheilussa. Reservin
upseerit ovat menestyneet erittäin
hyvin niin yksilöinä kuin eri jouk-

kuelajeissa yhdessä reserviläisten
kanssa useiden vuosikymmenten
ajan, niin Euroopan kuin Suomen
mestaruustasolla.
- Sama koskee myös kulunutta
vuotta. Olette saavuttaneet menestystä sotilasmoniotteluissa,
niin kesä- kuin talvipartiossa,
Oltermanniviestissä ja ammunnassa. Viimeaikoina erityistä
tyytyväisyyttä olen kokenut maakunnallisen reserviläisjoukkueen
osallistumisesta Jukolan viestiin
ja Karelia – soutuun sekä erilaisiin
messu- ja maanpuolustustapahtumiin. Pidän näitä kaikkia erittäin
tärkeinä, maanpuolustushengen ja toimintaan sitoutumisen
merkkinä.
- Te olette vaalineet veteraanien
perintöä ja siirtäneet sitä nuoremmille sukupolville varusmiehille
johtamistaidon päivillä ja eri
koulujen oppilaille paikallisten
Reserviupseeriyhdistysten merkkipäivinä ja muiden maanpuolustustapahtumien yhteydessä,
kiitteli Jouni Mattila.
Onnistuneet juhlat tarvitsevat aina onnistuneen tarjoilun.
Sotilaskotisisaret olivat jälleen
kerran loihtineet maukkaat tarjoamiset juhlan osanottajille.
Iloinen puheensorina täyttikin
sotilaskodin kahvittelun aikana.
Toiminnanjohtaja Ari Eskelinen
oli tehnyt sotilaallisen täsmällistä
työtä juhlien järjestelyjen onnistumiseksi. Sotilaskoti osoittautui
hyväksi paikanvalinnaksi piirin
juhlille. Prikaati tarjoaa oivat puitteet maanpuolustustapahtumille,
toivottavasti jatkossakin.
Teksti: Juha Rytkönen
Kuvat: Ari Eskelinen

Musiikkia juhlassa tarjosi Pohjois-Karjalan Reserviläissoittokunta. Oikeassa reunassa kapellimestari Mika Hirvonen.
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YHDISTYKSET ESITTELYSSÄ!

Sotahistoriallista työtä yli kaksi vuosikymmentä
Ilomantsi on ainoa kunta Suomessa,
jonka alueelta löytyy sekä talvi- että jatkosodan aikaisia taistelutantereita. Sotien
jälkeen tapahtumista kertoivat veteraanit –
kenelle kertoivat – sillä jossakin vaiheessa
heitä väheksyttiin eivätkä sotajutut olleet
oikein muodissa.
Ilomantsin sotahistoriallinen työryhmä
on toiminut noin 22 vuoden ajan. Työryhmän puheenjohtaja Kaarlo Nygrén kertoo,
että aineistoa alkoi hiljalleen kasautua,
kun paikkakunnan omat rintamamiehet ja
-naiset pitivät yhteyttä toisiinsa ja opastivat
sotatoimialueilla vierailleita.
- Rajavartijat joutuivat työnsä puolesta
liikkumaan näillä taistelukentillä, ja he
oppivat kantapään kautta tapahtumien
pääkohdat. Vartioasemille koottiin myös
kirjallista aineistoa oman vastuualueen
tapahtumista.
Monet rajavartijoista ovat sittemmin
toimineet oppaina Rajakenraali Raappanan
majalla ja/tai linja-autoilla pitäjää kierrelleille ryhmille.
- Alkusysäyksen työryhmän perustamiselle antoi Museoviraston Sotahistorian
osaston tutkija Ulla-Riitta Kauppi, joka
ihmetteli, että miksi ilomantsilaiset eivät
ole kiinnostuneita lähihistoriastaan.
Tutkija oli maisemissa vieraillessaan
todennut, että Ilomantsissa oli tehty valtakunnan historian kannalta hyvin ratkaisevia asioita - esimerkiksi ratkaistu maan
itsenäisyyden kohtalo.
- Hän määritteli Öykkösenvaaran –
Kaatiolammen alueen yhtä arvokkaiksi
kohteiksi kuin vaikkapa Turun linnan tai
Viaporin, kertoi Nygrén
Sotahistorian työryhmässä ovat vuosien
varrella häärineet puheenjohtajan lisäksi
Ari Hagfors, Urho Kinnunen, Pertti Kokki, Riitta Kurvinen, Otso ja Petri Nygrén,
Ismo Pallas, Aini ja Jouni Peltola, Elias

Pärssinen, Eino Venemies ja Viljo Vestman. Kinnunen ei ole enää toiminnassa
mukana, ja työryhmän ainoat Ilomantsin
voiton 1944 veteraanit Pertti Kokki ja
Eino Venemies on jo kutsuttu viimeiseen
iltahuutoon.

Monipuolista työtä
Työryhmän toimenkuvaan on kuulunut muun muassa vainajien etsimistä ja
jopa kotikunnan multiin saattelemista.
Maastoista löytyvää sotamateriaalia on
työryhmän toimesta tallennettu tai tuhottu, muistomerkkejä taistelupaikoille sekä
informaatiopisteitä niiden läheisyyteen on
suunniteltu ja rakennettu ja niistä huolta
pidetty. Sotahistoriallisia esitteitä on julkaistu ja haastatteluja on tehty niin sotaveteraanien kuin sota- ja jälleenrakennusajan
siviiliväestönkin parissa. Yhteydet eri
puolilla Suomea asuviin Ilomantsin alueen
taistelujen veteraaneihin ovat erinomaisen
hyvät. Esimerkiksi Viljo Vestmania sotaveteraanit pitävät aseveljenään.
- Saan heiltä paljon puheluita ja monenlaista kirjallista aineistoa. Kiireisimpinä kesinä olin oppaana 50 – 60 linja-autolliselle
sotahistoriavieraita. Nyt ovat veteraanien
rivit harventuneet, mutta myös jälkipolvia
asiat kiinnostavat, Vestman kertoo.
- Tavattoman mukavaa ja virkistävää
tämä on ollut. Ainakin itse olen löytänyt
avoimina olleisiin kysymyksiin vastauksia. Mutta työtä on vielä monella saralla
tekemättä, Kaarlo Nygrén toteaa.

hankkimansa tiedot ja aineiston kirjaksi,
mutta tiedotuskanavaksi valittiin Internet.
- Siellä tieto leviää laajalle ja nopeasti,
asioita on helppo päivittää ja mahdolliset
virheetkin voi korjata. Jos painettuun sanaan kerran jonkin asian väärin kirjoittaa,
niin siellä se virhe myös pysyy, vertailee
Nygrén.
Ilomantsin sotahistorian työryhmän
kotisivuilta - joille linkki on muun muassa kunnan sivuilta - löytyy vapaasti
käytettävissä olevaa tietoa useammankin
päivän opiskeluun. Lähde on kuitenkin
lainattaessa mainittava.
- Toivomme lukijoiden osallistuvan
työhömme ottamalla yhteyttä sivuilla esiintyviin sähköpostiosoitteisiin havaitessaan
korjattavaa tai halutessaan antaa lisämateriaalia. Otamme mielellämme vastaan
tekstiä, nauhoitteita tai valokuvia, jotka
liittyvät kahden kansakunnan kohtalonhetkiin, lukee heti ensimmäisellä sivulla.
Elokuussa 2009 sotahistoriasivuille
tehtiin ”vuosisadan” päivitys.
- Talvisodan syttymisen 70 -vuotispäivän
kunniaksi sivustolle on koottu Ilomantsin
alueella 3.12.1939 - 9.4.1940 kaatuneet tai
saamiinsa vammoihin myöhemmin menehtyneet, kertoo suur-urakan suorittanut
Otso Nygrén.

Helppo selata
Kaatuneet on ryhmitelty aakkosjärjestyksen, kaatumis- tai haavoittumispäivän, kaatumis- tai haavoittumispaikan,
joukko-osaston sekä hautauspaikkakunnan

mukaan. Vain muutaman kaatuneen kuva
puuttuu.
- Tarkempia yksityiskohtia kohtalokkaan
vamman saamisolosuhteista on mukana,
jos niitä on saatu luotettavista julkisista
lähteistä, kokoaja toteaa.
Tappiot koko talvisodan aikana Ilomantsissa olivat 164 kaatunutta ja 275
haavoittunutta.
- Vieläkin on yhdeksän kateissa, Otso
Nygrén laskeksii.
Neuvostoliittolaisten tappiot kaatuneina
vaihtelevat lähteistä riippuen 3000 - 4000
miehen välillä. Puolustajien tappioiden
vähyys Ilomantsin rintamaosalla katsotaan
johtuneen suurelta osin vihollisen passiivisuudesta sodan loppuaikana. Paleltuneina
suomalaisetkin menettivät taisteluvahvuudesta yli 400 miestä.
Henkilöluettelosta on linkitys sotahistorian lähteisiin sekä tapahtumahetken
että tämän hetken karttoihin. Päivityksestä löytyy myös sotavankiluettelo, sekä
talvisodan alkaessa Ilomantsin alueella
Erillinen pataljoona 11 komentajana toimineen majuri Vilho Johannes Nikoskelaisen
henkilökuva.
Lisäksi uusilla sivuilla on valokuvamateriaalia, tietoisku 65. Ilmavalvontakomppaniasta Ilomantsissa 1944, sekä uusimpien
informaatiopisteiden, eli Utrion, Ilajanjoen
ja Kallioniemen esittely.
Tällä hetkellä Sotahistorian työryhmä
on vankasti mukana muun muassa Kaatiolammen/Öykkösenvaaran näyttelytilan
ja Hattuvaaran Taistelijan Talon tykkikatoksen rakennushankkeissa.

Kotisivuilta tietoa
Ilomantsin taisteluista kirjoitellut Antti
Juutilainen patisti jo alkuvaiheessa sotahistoriallisen työryhmän jäseniä kokoamaan

Ilomantsin sotahistorian työryhmän 20 – vuotistaivalta muistelivat autenttisella
taistelualueella Möhkön Teppanassa vuonna 2009 Viljo ja Eira Vestman (vas.),
Aini Peltola, Juhani, Heli ja Robin Korpela, Riitta Kurvinen, Kaarlo Nygrén,
Jouni Peltola ja Otso Nygrén.

Työryhmän muistorikas hetki vuodelta 2008. Pentti Lindström (vas.), Lars
Ingman ja Esko Kiisseli laskivat seppeleen Rjp 3 muistomerkille Ilajanjoella.
Taustalla olevasta mutkasta käsin Kiisseli pysäytti panssarikauhullaan SisäSuomeen kiertoajelulle yrittäneen panssarivaunun 30.7.1944.

Päätoimittajan palsta
Ilon aiheita ja sydänsuruja
Käsissänne on nyt Karjalan Pojat – lehti, jossa

on historiallisen runsaasti ilmoitusaineistoa.
Tuhannet kiitokset ahkerille mainosten hankkijoille! Vaikka päätoimittelija joutuikin markkinavoimien puristuksessa muuttamaan jorinansa eri sivulle,
niin sydän ei ole syrjällään sen vuoksi. Monien
yhteensattumien ja piirin yhdistysten omien suurten hankkeiden takia olemme jo ihan kystä kyllin
kärsineet laihoista vuosista.
Muutosta lehdessämme on myös siinä, että sivun
10 yritysesittely on tällä kertaa
yhdistysesittely.
Ja heti ”kättelyssä” haluan lausua kiitokset myös
Teuvo Martiskaiselle - monitaitoiselle ilomantsilaiselle kulttuuritalkoolaiselle - jo toisesta hienosta
talvisesta kansikuvasta!
Palatakseni talousasioihin, tuttuahan säästökuurit
ja huumorivitsimies Speden sanaan ”kurjuuden

maksimointi” meille on. Kunnat korottavat veroprosenttejaan ja lähes jokaisen pienkunnan ”terävässä päässä” mietitään kuumeisesti, mistä löytyisi
toinen ja ehkä kolmaskin köyhä yhteistyökumppaniksi kurjuutta jakamaan.
Puolustusvoimissa puolestaan sottaillaan, mistä
sipaistaan ensimmäinen varuskunta pois kartalta. Paikkakuntalaisena olen luonnollisesti monen
adressin allekirjoittaneen ja julkisen mielipiteenkin
esittäneen kanssa yhtä mieltä siitä, että hyppyset
irti Pohjois-Karjalan Prikaatista! Rajavartioston
sissikoulutuksen saaneena myös ihmettelen, että
mikä kiire suomalaisilla oli päättää maamiinoista
luopumisesta?
Olen tässä reilun kuukauden ajan kärsinyt sydänsuruista. Ja ihan omaa tyhmyyttäni! Kun olisin
hoidattanut koholla olleen verenpaineeni kuntoon
jo vuosia sitten, niin se olisi ”Tuntemattoman”

Vilho Koskelan sanoin ilmaistuna ollut se ”pienimmän riesan tie”. Sopii ottaa opikseen, jos nyt
jollakin lukijoista samanlaista vaivaa ja järjen
pimeyttä ilmenisi. Lehtemme on juuri siirtymässä
painokoneen uumeniin, kun sydänrytmiäni yritetään säätää Tikkamäellä ”Tico ticosta” hitaaseen
valssiin. Sairas/jatkokertomukseni saanee sitten
uuden kappaleen maaliskuun lehdessä.
Kiitoksia kuluneesta
vuodesta kaikille yhdistysten jäsenille ja
yhteistyökumppaneille!
Siunattua ja rauhallista
joulua sekä vieläkin
parempaa uutta vuotta 2012!
Armas Härkönen
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Kyrönmaalaiset visiitillä Kiteellä
Lokakuun alussa ryhmä kyrönmaalaisia
vieraili parin päivän ajan Kiteellä. Ensimmäisenä iltana ryhmä tutustui Tolosenmäessä Weekmasin toimintaan ja tietysti Esa
Halttusen esittelemään vanhojen autojen
kokoelmaan.
Seurue, johon kuuluivat vieraat Raimo
Suhonen ja Juha Savinainen kapteeni evp.
Erkki Hölsön johdolla sekä isäntien rajakapteeni evp Timo Päivinen ja rajaluutnantti Kari ”Sutki” Sutinen vieraili toisena
päivänä Värtsilän Kaustajärvellä rovasti
Erkki Lintusen luona sekä Niiralan rajaasemalla ja Värtsilän Rajavartioasemalla.
Matkalla Närsäkkälän partiotukikohtaan
piipahdettiin vielä Kuivalaisen kukkulan
10.7. paljastetulla muistomerkillä, jonka
järjestelytoimikuntaan vieraat ovat kuuluneet.
Asiaan kuului myös tervehdyskäynti
19. Divisioonan muistomerkillä Mustalammella, jossa kaatui paljon pohjalaisia
hyökkäyksen alkuvaiheissa.
Matkalla seurue tervehti Veikko Vasaraista, joka on toinen Kuivalaisen
muistomerkin alullepanijoista ja toinen
on pohjanmaalainen liikuntaneuvos

Paavo Rinta.
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Erkki Hölsö luovutti Vasaraiselle kiitokseksi pohjalaisen puukon.

Savusaunan löylyissä
Närsäkkälässä seuruetta odotti vanhemman rajavartija Pentti Vanhasen kuumaksi
lämmittämä savusauna. Tämän lisäksi
Pena oli paistellut aimo annoksen tuoretta
Pyhäjärven muikkua ja ne maistuivatkin
erinomaisesti kaikille.
Ennen saunaa tehtiin vartiomoottoriveneellä pieni rajatarkistuskierros Vanhasen
toimiessa ohjaajana.
Vierailun päätteeksi Kiteen Rajakilta
luovutti vieraille rajalautaset kiitokseksi
muistamisista killan 45-vuotisjuhliin.
Erkki Hölsö kiitti kiteeläisiä, todeten
etteivät pohjanmaalaiset unohda koskaan
saamaansa vieraanvaraisuutta ja ystävällisyyttä.
Hän kertoi samalla Kiteen ja Isokyrön
ystävyyskuntahankkeen olevan hyvällä
alulla. Ensi kesänä on odotettavissa lisää
asiasta muun muassa juhlien muodossa.

Savusaunan portailla eturivi Juha Savinainen (vas.), Erkki Hölsö, Raimo Suhonen. Takana Pentti Vanhanen (vas.), Kari Sutinen ja Timo Päivinen.

Nuotiolla oli aina tilaa makkaranpaistoon.

Metsäkirkon suosio jatkuu Kiteellä
Hutsin tuttu suppa täyttyi syyskuun 12
päivänä, kun Kiteen reserviläiskerhot ja
Kiteen seurakunta järjestivät metsäkirkon.
Paikalle oli saapunut noin 80 henkeä.
Tummeneva ilta, leppoisa syysilma ja
vanhat kuuset supan ympärillä loivat
hartaan tunnelman. Kynttilälyhdyt ja
nuotio antoivat pehmeää valoa pimeyteen.
Talousneuvos Kalle Pölönen toivotti
yleisön tervetulleeksi tähän järjestyksessä
kymmenenteen metsäkirkkoon. Hän
muisteli iltaa 11.9.2001, jolloin järjestelyporukka oli katsastamassa paikkaa ensimmäiseen metsäkirkkoon, kun tuli uutinen
järkyttävästä terroriteosta WTC- torneja
kohtaan. Nyt savu on jo laskeutunut, mutta
maailma ei ollut enää entisensä…
Kirkkoherra Mirva Lehtisen johdolla

kanttori Leena Gröhn-Dimovin säestäessä
matkaharmonilla laulettiin virsiä. Kirkkoherra Lehtinen mainitsi puheessaan muun
muassa, kuinka joku oppinut oli todennut,
että kirkko on kirkko ja metsä on metsä…
metsä kirkkoni olla saa ja suomalaiselle
metsä voi todella olla kirkko, paikka, jossa
voi hiljentyä ja rentoutua. Näin on ollut
ja tulee olemaan!
Virallisen ohjelman jälkeen paistettiin
reserviläiskerhojen tarjoamaa makkaraa
ja juotiin mehua. Makkaratikut olivat
teräviksi veistetyt ja makkarat tekivät
kauppansa yleisön nauttiessa yhdessäolosta ja tunnelmasta. Talkooporukalle
sateli kiitoksia ja seuraavaksi syksyksi
toivottiin samanlaista tapahtumaa. Perinne tulee jatkumaan.

Jotostelijat yhteiskuvassa Jänisjoen sillalla.

Rajajotos Sääperissä
Syyskuun 17. päivänä kokoontui Tohmajärven Rajavartioasemalle Värtsilään
Kiteen ja Tohmajärven reserviläiskerhoista 11 reserviläistä, kaksi naista ja kaksi
poikaa rajajotosta varten. Rajavartioaseman päällikkö, kapteeni Mika Susi kertoili
rajan kuulumiset ja aiotun jotosreitin.
Sitten juotiin lähtökahvit pullien kera.
Jotokselta jätettiin liukas pitkospuuosuus pois ja patikointi aloitettiin Sääperistä Jänisjoen rantoja seuraten. Kapteeni
Mika Susi johti joukkoa vanhemman
rajavartija Tarmo Hännisen ja rajakoira
Artturin avustuksella. Aurinko paistoi

ja ilma oli sopivan lämmin.
Matkan aikana Värtsilän rajavartioaseman päällikkönäkin palvellut majuri evp.
Arvo Kinnari kertoi reitin historiaa ja mukavia sattumuksia palvelusajaltaan. Niiltä
ajoilta tuli tutuksi myös maanviljelijä
Matti Sairanen, jonka kotona rajan pinnassa pidettiin kahvitauko rouva Sairasen
runsaassa ja maittavassa kahvipöydässä.
Arvo Kinnarin mukaan rajan asukkaiden
ja rajavartioiden erittäin hyvät välit auttoivat osaltaan rajan vartioinnissa. Jotos
päättyi Värtsilän Rajavartioasemalle,
jossa oli mahdollisuus saunomiseen.

Varusmiehet keräsivät
veteraaneille Kiteellä
Lokakuun 6. päivänä saapuivat PohjoisKarjalan Prikaatin Sissikomppanian 42
miestä, kokelaita, ryhmänjohtajia ja jääkäreitä luutnantti Henri Hootin johdolla
suorittamaan listakeräystä veteraaneille.
Kiteen keräyspäällikkö Markku Hyvönen jakoi kerääjille alueet apunaan
joukko reserviläisiä. Joukko hajosi nopeasti alueilleen autokyydillä muun muassa
Puhokseen.
Pimeä oli jo pitkällä, kun viimeisetkin
kerääjät saapuivat Kiteen lukiolle, jossa

odotti iltapala. Reserviläiset laskivat
nopeasti keräyksen tulokseksi noin 3
200 euroa, joka on samaa luokka kuin
vuosi sitten.
Markku Hyvönen kiitti ansaitusti
jääkärijoukkoa reippaasta toiminnasta,
jolla hyvä tulos saavutettiin. Joukko on
ollut kunniaksi joukko-osastolleen. Myös
Arvo Kinnari ja Kalervo Rinne kiittivät
kerääjiä Kiteen Sotaveteraanien ja Kiteen
Rintamaveteraanien puolesta.
Sivun tekstit ja kuvat:
Reijo Kohonen

Keräyspäällikkö Markku Hyvönen, Kauko Raekorpi, luutnantti Henri Hoot ja
ensimmäinen keräyspartio lähdössä.
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Aika: 11.8.2011 klo 8.00.
Paikka: Timitrantie 3, Rajavartioston piha.
Tapahtuma: Lieksan Rajakillan Sotahistoriareissu
”70 – vuoden JÄLKEEN
RUKAJÄRVEN SUUNTAAN” on alkamassa. Pielavetisen Väiski Väänäsen/
Väiskin Reissut bussilla ja
”Reke” Kortelaisen opastamana 23 aiheesta kiinnostunutta mukana.
Väiskillä on riittänyt kuskattavaa Rukajärvelle, tänäkin kesänä
jo kuusi reissua ennen meitä.
Pielavedellä vielä riittää JR52:n
veteraanien jälkeläisiä. Ja meillä
Lieksassakin sitten JR10:n veteraanien jälkeläisiä ja vunukoita
& muuten vaan kiinnostuneita!
Tällä kertaa kohteena olivat Ontajärven ja Ontajoen takaiset vartiot
”Rähinä” ja ”Peukaloniemi”.
Väiski oli järjestänyt majoituksen
perheisiin. Kaksi yötä Ontajärvellä ja yksi yö Rukajärvellä.
Toimi erinomaisesti!
Bussimatkalla kävimme läpi
menovaiheen taisteluita Kekkonen-Seitamo-reitillä: LuvajärviKiimasjärvi-Lietmajärvi . Unohtamatta tietenkään Raappanan
harjuspaikkaa, Nokeuskoskea.
Tiiksasssa poikettiin 14 D:n
Esikunta-alueella Novinkajärven
rannalla, mistä näkyi yli järven
ns. ”Laiston suolle”. Tiiksaan
hyökätessä elokuun alussa 1941
komppanianpäällikkö kapteeni
Laisto komensi porukan hyökkäämään yli aukean suon ilman
etukäteiskranaatinheitiniskua – ja
tapatti turhaan 60 miestä suolle!
Tappelusta hengissä selvinnyt
vänrikki veti kapteenia turpaan
– eikä asiasta menty sotaoikeuteen, vaan Laisto komennettiin
kotirintamalle, mutta vasta keväällä 1942!
Tiiksan nykyisestä rakennuskannasta aika monen hirret on
peräisin suomalaisten esikuntarakennuksista. Jossain mainittiin
silloisten rakennusten luvuksi
noin 30, mutta epäiltiin että on
liian pieni luku!

Kotkat kuuntelevat
Ontajärvelle mennessä Rukajärven kylän läpi ajettuamme
pidimme kahvitauon järven
eteläpäässä. Kylähän vallattiin
12.9.1941, mutta täällä kylän
etelärannalla ensimmäisiä saunoja suomalaiset lämmittivät jo
11.9.1941!
Isompi porukka kiersi pohjoisen soitten kautta.
Illalla vaan majoituttiin ja tutustuttiin kylään ja sen kahteen
pääraittiin. Kylä sijaitsee matalalla kannaksella Ontajärven (n.
40km pohjois-eteläsuunnassa) ja
Laisti- (Laajanti) järven välissä.

Ei ollut
lakkoja
Vienan
soilla.

Taas isäin teitä astuttiin…
Nopeimmat kerkes saunoakin – ja
tutustua mataliin mutarantoihin.
Perjantaiaamuna mentiin Ontajärven yli ”Halosenniemelle”
jollakin Vienanmeren troolarin
rohjolla.
Pelastusliivit yms. kätkettiin
vastarannalle ja jatkettiin matkaa
komppanian esikunta-alueen läpi
kohti kenttävartio ”Rähinää”,
minne päästiin heti puolenpäivän jälkeen. Matkan varrella
nähtiin useitten kenttävartioitten
jäännöksiä ja 70 -vuotias puhelintolppa. ”Rähinä” oli 1941-44
pahimpia ja venäläisten vartioita lähimpiä tukikohtia. Siellä
on edelleen kahdeksan varvia
paikallaan – pari varvia lisää ja
kattovasat + laudoitus ja Tilleyhin
kipinä – a’VOT! Sauna olikin sitten vähän huonommassa hapessa
- ja vesipaikka! Siinä kankaalla
levytellessä mäjähti vanhan ornitologin silmiin iso varjo ihan
puitten latvojen päällä. SE ON
KOTKA –PERKELE! Ja kaikki
pomppas pystyyn. Niitä olikin
sitten ihan paritellen.

Oluesta ongelma
Poispäin tullessa kierreltiin
sitten erään RJP6:n komppanian
esikunnan kautta. Siellä Vienan
Karjalan soitten reunoja koris-

tivat peuranpolut ja papanat –
ilmeisesti ihan hyvä kanta. Oli
sinne joltain Igorilta jäänyt näädänraudatkin puuhun – onneksi
lauenneina!
Järven yli palattuamme meillä
olikin vastassa ”paikalliset sotapoliisit Oinonen & Laamanen”,
jotka ystävällisesti ohjasivat
suoraan lihapatojen ääreen kylän
kulttuurikeskuksen pihalle!
Siinä tulikin sitten ongelma –
Magazin meni kiinni kello 18.00
ja kukaan ei ollut kerenny edes
saunakaljoja hankkia!
Eikä kuulemma 24 maksavan
asiakkaan takia tule jatkoaikoja.
Emäntämme Nadja sai homman
hoidettua niin, että tarvitsijat
saivat käydä ostamassa eräästä
asunnosta elixiriä!
Illalla saunottaessa tutustuttiin
”pohjattomaan jontkaan”. Laistissa oli vettä noin 30 cm ja sen
alla yksi metri mutaa! Parempi
huuhtoo ittensä saunalla kuin
hakee mutakylpyä!
Saunan päälle tutustuttiin
vielä Ontajärven kylän taisteluun (2.9.1942 ). Se oli monien
lieksalaistenkin hyvin tunteman
kapteeni (myöhemmin kenraali)
Erkki Setälän näytös! Murmanskista juuri siirretty merijalkavä-

kikomppania tuli yli kymmenellä
veneellä Ondaozeron yli ja pisti
kylän palamaan. Suomalaiset
valtasi veneitten rantautumisalueen ja ahdisti komppanian
pikkuhiljaa kylän eteläpuoliselle
suolle, minne komppania myös
tulikasteessaan tuhottiin! Ainoa
hengissä selvinnyt kävi myöhemmin kattomassa paikkoja,
sekosi ja vietti loppuelämänsä
paikallisessa Paiholassa!

Pallossa ja
Peukaloniemessä
Lauantaina jalkauduimme
Ontajoen lohkolle kolmeen
osastoon. Osasto Pallo eteni
Reken Peukaloniemi-osaston
kans’ tukikohta ”Palloon” noin
kolme kilometriä ja palasi sitten
bussille. Reken osasto jatkoi
”Suvi”-tukikohdan kautta ”Peukaloniemeen” noin 9 kilometriä.
Käärmeentappaja-osasto eteni
vanhan Tunkuantien pohjia pitkin –LÄHES – Peukaloniemelle!
”Pallosta” taisteltiin 26 –
28.6.1943. Yli 50 000 patia
samaan rinteeseen molemmilta
tykistöiltä!

Venäläiset valtas tukikohdan
ja tsuhna otti takas’! Pataljoonankomentaja Hannuksela oli
niin kännissä, että esikunta hoiti
homman! Täällä tapahtui myös
Rukajärven oloissa erittäin harvinainen koitos.
6. / JR52:sta 37 sotilasta kieltäytyi vastahyökkäyksestä! Puhuttelun jälkeen vielä 10 kieltäytyi!
Sotaoikeudessa tuli kuolemantuomiot, jotka muutettiin kuuden
vuoden kuritushuoneistunnoiksi.
Tuomarina oli muuten lieksalaisten hyvin tuntema ex-maaherra,
Lauri Riikonen. Illalla kerettiin
vielä Rukajärven raitin Magazineihinkin!
Sunnuntaiaamuna tutustuttiin
”Joki”-tukikohdan taisteluun
(13.9.1943). 27 miestä suosaarekkeessa vastaan 1 000
vienalaista! Tapeltiin aikavälillä
4-13 ennen kuin naapurit ehti
apuun. Tuloksena 100 venäläistä
lepää tukikohdan edessä suossa.
Omat tappiot viisi kaatunutta ja
seitsemän haavoittunutta!
Pois lähtiessä vielä järjestettiin, perinteiset talkoot TsirkkaKemijoella! Raivattiin – TAAS
– suomalaisten veteraanien
perustaman muistomerkin ympäristö niin, että tieltäkin näkee
sen! Tämän venäläiset veteraanit
olivat luvanneet hoitaa - siis
silloin joskus!
Hieno reissu. Samat eväät kun
koti-Karjalassa. Ei Vienassakaan
lakkoja, mustikoita, sieniä, ITIKOITA ja vain kuusi hirvikärpästä neljässä päivässä!

Plutoona
Vienankorvessa.

Tultiin ”Rähinään”
ilman rähinää.

Antti J. Hämäläinen,
eräs isäin teillä astellut

Rukajärven rantatien
saunoja.
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Kitee

Seppo Kinnunen luovutti kunniapuheenjohtajan nuijan Kalle Pölöselle.
kasvinsuojeluosasto

Kiteen kerhojen syyskokous
Kiteen reserviläiskerhojen
syyskokous pidettiin lokakuun
24. päivänä Kiteen Seudun
Osuuspankin kokoushuoneessa.
Esitelmävieraana oli everstiluutnantti evp. Kari Jylhä. Hän
piti erinomaisen esitelmän 19.
Divisioonan hyökkäysvaiheen
alun taisteluista, kun eversti
Hannukselan johtama divisioona
oli saanut käskyn hyökätä Sortavalaa kohti. Eversti Matti Laurilan johtama JR 16 hyökkäys
epäonnistui. Eri osapuolet ovat
eri mieltä syistä. Laurila syytti
Hannukselaa tiedustelutietojen
pimittämisestä, olivathan everstien välit tulehtuneet ja Hannukselan esikuntapäällikön Otto
Liliuksen suhde Laurilaan vielä
pahempi. Laurilan miehet ovat
sanoneet, että kyllä me ryssästä
selvitään, mutta Liliuksesta ei.
Divisioonan johto taas arvosteli Laurilan johtamistaitoja ja
omavaltaisuutta. Jälkikäteen
voi tietysti todeta, kulkiko tieto

eteenpäin vihollisesta vai pysähtyikö se johonkin portaaseen,
kuten muun muassa vuonna 1944
tieto venäläisten ryhmityksestä
suurhyökkäykseen, joka tuli
yllätyksenä päämajalle.
Laurila pyysi siirtoa Hannukselan divisioonasta tämän jälkeen
ja siihen suostuttiin.
Jylhä kertoili vielä Moskovan
kuulumisia, matkoistaan Volgan
jokilaivalla ja automatkastaan
Vladivostokiin. Esitelmän päätyttyä Kiteen Reserviupseerien
puheenjohtaja Seppo Kinnunen
ojensi everstiluutnantti Jylhälle
perinteisen kiteeläisen ruisleivän.
Varsinainen kokous, jota johti
talousneuvos, yliluutnantti Kalle
Pölönen, päätti muun muassa
jäsen-maksuksi 37 euroa, hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2012.
Perinteinen sotahistoriallinen
retki suuntautuu Rukajärven taistelupaikoille kesäkuun alussa.

Reserviupseerien hallitukseen
valittiin puheenjohtajaksi Seppo
Kinnunen, varapuheenjohtajaksi
Timo Päivinen sekä jäseniksi
Pentti Hämäläinen, Mikko
Makkonen, Kyösti Hurskainen,
Reijo Kohonen, Ari Karhapää ja
Arvo Kinnari.
Kiteen Reserviläisten puheenjohtajana toimii Mika Matikainen, hallituksessa Martti
Eronen,Väinö Hänninen, Kauko
Raekorpi, Pertti Varis, Markku
Hyvönen, Iivari Silvennoinen
sekä Martti Väistö.
Kokousta vetänyt Kalle Pölönen kutsuttiin Kiteen Reserviupseerien kunniapuheenjohtajaksi
ja Seppo Kinnunen ojensi hänelle
kunniapuheenjohtajan nuijan.
Rehtori evp. luutnantti Sakari
Rotista muistettiin ”Maanpuolustus –Peruskalliomme”- standaarilla hänen 70 – vuotispäivänsä johdosta.
Teksti ja kuva:
Reijo Kohonen

Palvelva
Outokummun
APTEEKKI

Kiertopalkinto jäi kahden pisteen erolla P-K:n Rauhanturvaajille.

Kiertopalkintokilpailu Onttolassa
Pohjois-Karjalan Rauhanturvaajat järjesti pistoolimestaruuskilpailut ja kiertopalkintokisan
yhdessä Joensuun reserviläisten
kanssa 5.10. Onttolan pistooliradalla.
Kilpailu käytiin yhdeksän
millimetrin palveluaseella ilman kohdistuslaukauksia 2x5.
Tuloksiin otettiin paras sarja
huomioon. Kisa oli tiukka! Kiertopalkinnon kohdalla ampujat
tähtäsivät oikein terävästi ja
yrittivät parantaa tulosta loppua

kohti. Lopuksi kuitenkin rauhanturvaajat näyttivät ettei käsi
vapise tiukassakaan paikassa.
Kilpailun johtajina toimivat
rauhanturvaajista Heikki Koskinen ja reserviläisistä Jouko
Huurreoksa.
Tulokset:
Paras tulos 2x5 laukauksen
sarja P-K:n Rauhanturvaajat
1. Heikki Koskinen 35 pistettä,
2. Pekka Kuokkanen 31p, 3. Antti
Nykänen 30 p, 4. Aki Heikkilä

29 p, 5. Markku Päivinen 25p.
Yhteensä 150 pistettä, osanottajia 8.
Paras tulos 2x5 laukauksen
sarjasta Joensuun Reserviläiset
1. Jyrki Varis, 41 pistettä, 2.
Sami Nenonen 39 p, 3. Simo
Pitkänen 25 p, 4. Martti Lehtiö
25 p, 5. Jouko Huurreoksa 18 p.
Yhteensä 148 pistettä, osanottajia 7.
Teksti ja kuva:
Esko Harjunen
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OUTOKUMPUHALLI

Puh. 0500 613 015. Tapahtumat löydät osoitteesta:
www.opaasi.fi/outokumpuhalli.
E-mail: outokumpuhalli@opaasi.fi
Turvallinen metsän
ammattilainen välittää.

Urheiluampujat ja reserviläiset –
uhanalaisia lajeja
”Paikalla tauko!” Miehet odottavat tulilla rennosti vuoroaan.

Raitista syysilmaa riitti lo- harrastajaa paikalla. Pinnan alla
kakuisena sunnuntaina Rääk- on tietenkin pienoinen jännitys:
kylän Kuismin radalla, jonne suomalaiset eivät kai osaa ottaa
www.metsatilat.fi
oli järjestetty avoimet kilpailut mitään lajia ilman ”kilpailuwww.metsatilat.fi
perinne- ja palveluaseilla. Niillä viettiä?” Täällä se nyt kuuluu
KO
SI
ovat suomalaiset reserviläiset asiaan – toki jokainen haluaisi
KO
K
VUODE
harjoitelleet ”toisenlaista mies- kaulaansa kultaisen mitalin sikuntoa” edellisten sukupolvien nivalkoisessa nauhassa! Mutta
KÄYTTÖÖ
A
T
N
Suomessa.
se annetaan VAIN niille, jotka
Aseet ovat nyt ”muodissa”. hallitsevat parhaiten hermonsa –
6.10.2011
vedos
2
I
OK
Niistä on noussut käsittämätön ja joiden käsi ei vapise – vaikka
O VUODEKS
äläkkä – tosin ei reserviläisten ”pystykorva” – sotiemme perintakia. Mutta media ja poliitikot nease – painaa julmetusti kun
Ravintola Säpäkkä
6.10.2011
vedos 2
ovat saaneet jotain ”purtavaa”. tulee kilpailun vaikein osuus:
Mutta: Ampumakuri on sodan ammunta pystyasennossa. Siinä
Koko
138x35mm
Ravintola Säpäkkä
ajan oloihin harjoittelevalla ”veri punnitaan!”
HUOM!138x35mm
Kaikkien mainostemme ympärillä on 4 pt:n (pisteen) kehys. Kehyksen väri määräytyy miessakilla
palvelumuistion värin
mukaan
ennen painatusta
Koko
kova.
Virheitä
ei
Moni poika saa turhaan haisallita
– kilpailu
on heti heti ohi,
kailla ennen
taululla
osumia – toki
HUOM! Kaikkien mainostemme ympärillä on 4 pt:n (pisteen) kehys. Kehyksen väri
määräytyy
palvelumuistion
värin mukaan
painatusta
jos joku edes vahingossa tekisi useimmilla ne ovat sentään taujotain asiatonta. Mutta Suomen lussa – parhailla jopa mustalla
armeijan käyneet miehet ja aliup- keskialueella. Mutta onpahan
seerit eivät toheloi. Ammunnan taulujen takana turvallisen korkea
Louhelankatu 17
johtajan sana on radalla laki.
penkka – ei tarvitse päättäjien
puh.
013 550815,
Louhelankatu
17 040 5305096Onneksi on vielä olemassa re- pelätä.
asiakaspalvelu@sapakka.fi · www.sapakka.fi
serviläisjärjestöt, jotka nauttivat
Miehiä on nyt harvinaisen palpuh. 013
550815,
040 5305096
Avoinna
arkisin
9-15 · lounas 10-14
myös Puolustusvoimien luotta- jon koolla – uusi laki kun vaatii
·
muina
aikoina
tilauksesta
asiakaspalvelu@sapakka.fi · www.sapakka.fi
musta – ei tarvitse mennä ”saunan ”suoritteita” – ihan kuin missä
taakse”
tahansa ”firmassa” – ”tulos –
PITOPALVELU räätälöidysti isolle tai pienelle
120 paikkaisessa
tilausravintolassa
tai räiskimään… Mutta kun
Avoinnaryhmälle
arkisin 9-15
· lounas 10-14
asiakkaan toiveiden mukaisesti sisällä tai ulkona. Käytämme paikallisia puhtaita raaka-aineita.
päättäjät ovat lain laatineet, sen tai ulos!” Vapaan harrastuksen
· muina aikoina tilauksesta
kanssa on tultava toimeen. Ikäraja suorituspaineet ovat suorastaan
sopii tälle miesjoukolle - se karsii pakottaneet paikalle keskivertoa
joukosta ne, jotka eivät ole ”in- enemmän väkeä (omaa vakioväPITOPALVELU räätälöidysti isolle tai pienelle ryhmälle 120 paikkaisessa tilausravintolassa tai
tissä” asetta kädessään pitäneet keä kun on sunnuntaisin paikalla
asiakkaan toiveiden mukaisesti sisällä tai ulkona. Käytämme paikallisia puhtaita raaka-aineita.
– ja sivarit eivät tietenkään niitä vain kymmenkunta).
tarvitse – onhan heillä vakaumus!
Mutta hyvä niin – taito ei säily
Ja jokaisen vakaumusta täytyy muuten kuin harjoittelemalla.
arvostaa.
Siihen on vielä mahdollisuus.
Mutta synkästä keväästä aurin- Me asumme Vielä Vapaassa
koiseen syksyyn: Aurinko pais- Maassa – ja jokaisella on – laista
toi, makkarat tirisivät tauoilla; riippumatta – mahdollisuus ylmiessakilla oli harvinaisen hyvä tää vaikka maailmanmestariksi
lekotella omaa vuoroaan odotel- (mikä on todistettu – m.o.t.). Tosin
lessa, turista tulilla – niin kuin viimeksi naisampujan ansiosta.
esi-isämme ovat ikiajat tehneet.
Mutta se on vain tasa-arvoa!
www.itasuomenmetsatoimistot.fi
Miehillä on ilmeisesti jo gee- Tämä vinkiksi tuleville maailneissä taipumus kokoontua po- manmestareille: liittykää vaikka
rukoihin – joku tutkimus väittää, mihin ampumaseuraan, ruinatkaa
että aikojen alussa se oli pakko: kaksi vuotta jostain luvallista
vaarallisia saaliseläimiä kun ei asetta – ja sitten: ”Mitalijahtiin!
yksi mies millään olisi saanut Vaikka ampumaurheilu ei ole
kaadetuksi – olisi mennyt oma ”mediaseksikästä” - silti pieni
henki. Siksi esi-isämme kokoon- Suomi on saanut moninkertaisia
tuivat metsästysporukoiksi, ja lajin maailmanmestareita (esim.
monen miehen voimin saatiin silhuettiammunta).
perheille ruokaa – vaihtoehtona
Vaikka jutun piti kai olla asiapikun oli nälkäkuolema. Sen ajan toinen, tuloksineen ja nimineen
peruja lienevät meidän aikamme – en malta olla ”oma-ajattelija”
syksyiset hirvijahditkin.
(en ole vapaa-ajattelija!) Olen
On aiheesta nykyisempikin tut- kirjoittanut kaksi kirjettä, toikimus: ”Komppania pienoisyh- nen on ”päättäjällä” – toisen
teiskuntana”. Sen on kirjoittanut
Knut Pipping, jonka kokemuksia
olen itse valmis vahvistamaan
yli 10 kertausharjoituksen kokemuksella – taistelijaparit
”muodostuvat” kuin itsestään
muutaman ensimmäisen tunnin
aikana. Tutkiva kirjailija puhuu
kahvi-ja saikkaporukoista, mutta
sama tuo lie. Miehet viihtyvät
”porukoissa.”

A KÄYTTÖÖN
OT

OUTOKUMMUN
PALVELUMUISTIO 2011-2012
Kuurnankatu 3 b, 80100 Joensuu
Puh. 0400 245317

OUTOKUMMUN
PALVELUMUISTIO 2011-2012

onnettomasti jätin lähettämättä
– nykyiselle kansanedustajalle!
Ko. kansanedustaja kirjoitti
Reserviläinen-lehdessä – mielestäni järkevimmän puheenvuoron
uudesta aselaista (jota ei oltu vielä
vahvistettu).
Hän on ammatiltaan ylikomisario. Jutun saatte kaivaa itse
ko. lehdestä. Vaikka kirjoittaisin
koko ikäni (viimeiset 10 vuotta
olen tosin niin tehnyt) – en
pystyisi niin kirkkaasti ja järjen
kanssa perustelemaan – millainen lain olisi pitänyt olla. Mutta
vaikka hän lienee saanut äänensä
kuuluviin, laki on ja pysyy. Piste.

Perinteen jatkaja
Palaan taas Rääkkylään – rauhalliseen Pohjois-Karjalan pitäjään, jonne eivät maailman murheet ja terroristit jaksa tulla. Täällä
näin, mitä ampumaharrastus voi
parhaimmillaan olla: se kokoaa
erilaisia ihmisiä – kurinalaisen,
valvotun – harrastuksen piiriin.
Siellä rentoudutaan, turistaan,
parannetaan maailmaa, saadaan
uusia kavereita.
Esimerkiksi nyt oli paikalla
tunnetun kaukopartiomiehen
pojanpoika – jonka otteista voi
aavistaa jotain hänen isoisästään
(yksikään pojan isoisän miehistä
ei kaatunut vaarallisilla reissuilla
sodan aikana!). Sama tyyneys –
voisin kuvitella olleen isoisällä
reissuun lähtiessä. Tuntuu hyvältä, että Rääkkylän Reserviin
tulee nuoria, jatkuvuus on toivottavasti taattu. Tosin vanhoilla
on kokemusta, mutta nuorilla on
kapasiteettia ja kuntoa! Ja niitä
juuri tarvitaan, jos (todella toivon,
että ei) - nuo nuoret miehet joskus
kutsutaan tosi paikkaan. Silloin ei
kysytä aselupia – eikä suoritteita!
(Tämä voi olla joillekin liian
mustaa huumoria, joten pyydän
varmuudeksi anteeksi).
Olipahan joka tapauksessa vuosikymmenen paras viikonloppu
– hyvän ja vaativan harrastuksen
ja rennon jätkäporukan kanssa!
Menneitä ”vapaita” aikoja
haikailee:
Wanha Jääkäri

Leppoisalla mielellä
Mutta Rääkkylän syysauringossa ei taistella. Leppoisa
mieliala tuntuu olevan koko
miesporukalla, lienee yli 30 alan

Harrastus ei ole ”räiskintää” vaan tarkoin suunniteltua: turvallista ja johdettua. Kuvassa Timo Virtanen (vas.) ja Aarne Sinisalo.
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ReserviLÄISPIIRIEN ILMA-ASekilpailut
Kontiolahdella 21.1.2012
Kilpailut pidetään Kontiolahden sisäampumaradalla klo 10.00 alkaen
Kilpailussa ammutaan kaksi erää, alkaen 40 ls:n suorituksella klo 10.00 ja
klo 12.00 60 ls:n suorituksella.
Kilpailunjohtaja: Pekka Ratilainen
Kilpailunjärjestäjä: Kontiolahden Reserviläiset ry.
Kilpailusarjat: pistooli / kivääri D, D50, H, H50, H60, H70
Harrastajasarja: kivääri 20 ls:n sarja vapaa-ajan varusteissa.
Mahdollisuus vuokrata järjestäjältä kilpailukykyinen kivääri luoteineen.
Osanottomaksut:
60 ls:n sarjat 10 e
40 ls:n sarjat 8 e
20 ls:n harrastajasarja 8 e, jossa 2 e asevuokra ja luodit.
Ilmoittautumiset 13.1.2012 mennessä puhelimella tai sähköpostilla
Pekka Ratilaiselle:
Puhelin: 0500-882948
S-posti: pekka.o.ratilainen@luukku.com
Ari Eskeliselle:
Puhelin: 0400-539 875
S-posti: ari.eskelinen@luukku.com
Kontiolahden reserviläiset toivottavat kilpailijat tervetulleiksi Kontiolahdelle.

AINA EDULLISTA
AINA LAATUA

PIELISHERKKU (JUUKA)
KIRKKOTIE 4

POLVIJÄRVI

JÄÄSKELÄNTIE 2

CITYKUMPU (OUTOKUMPU)

KUMMUNKATU 9
PALVELEMME:		
ark.
klo 7.00-21.00
			
la
klo 7.00-18.00
			su
klo 12.00-18.00
			

POLVIJÄRVEN KUNTA
Pohjois-Karjalan ensimmäinen
yrittäjyyskunta
• Kunnalla hyviä, edullisia omakotitontteja!
• Lisäksi tonttipörssissä yksityisten
tarjoamia tontteja.
• Tontit nähtävissä kunnan internet-sivuilla:
www.polvijarvi.fi Tontit
Ota yhteys Polvijärven kuntaan
puh. 04010 46000
polvijarven.kunta@polvijarvi.fi

Sota-aikana oli kaikkien kynnelle kykenevien hakattava halkoja yhteiskunnan tarpeisiin. Ilomantsin Möhkössä kesällä 2008 mottien tekemistä kokeilivat muun muassa maakuntajohtaja
Pentti Hyttinen (edessä) ja rajaeverstiluutnantti Mikko Karkia. Kuva: Armas Härkönen.

Eräs tarinahetki kyläkaupassa sota-aikana
Sotaveteraani-isäni antoi pari
kymmentä vuotta sitten haltuuni
hyvällä käsialalla lyijykynällä
kirjoittamansa muistelman. Sain
samalla luvan julkaista sen sopivassa yhteydessä. Tarina kertoo
erään Pohjois-Pohjanmaan
maalaiskylän tunnelmista sotaaikaan. Isäni oli toisten mukana
kyläkaupassa tarinoimassa
ollessaan toipumislomalla Uhtualta. Kertomus on alla täysin
alkuperäisessä muodossaan.
”Oli synkiä sota-aika. Kyläkulmakunnan ukot olivat
kerääntyneet pieneen kyläkauppaan tekemään pienet ostoksensa. Varsinainen asia oli kuitenkin
iltauutisten kuuleminen kauppiaan ratiosta. Kun oli sota, oli
tärkiää kuulla, mitä rintamilla oli
tapahtunut. Kaasulyhty pohotti
kattokoukussa valaisten pienen
myymälähuoneen huikean kirkkaalla valolla.
Oli jälleen vakinaiseksi tullut
tarinahetki. Kauppias, leikkisä
puhelias mies, istui tiskin takana jakkaralla. Siinä iltauutisia
odotellessa tarinaa kyllä riitti.
Kansanhuolto oli sellainen
laitos, josta riitti tarinaa. Oli
tullut vast´ikään halonhakkuumääräykset. Jokaisen osakkaan,
oli mies tai nainen, oli hakattava määrätty määrä halkoja
yhteiskunnan tarpeisiin. Tästä
määräyksestä ei säästynyt edes
kansakoulun opettaja. Viiden
metrin hakkuumääräys vain
oli tullut. Tästä sitä tällä kertaa
tarinaa riitti.

Opettaja oli jo vanhanpuoleinen mies, aikoinaan melkein
papiksi lukenut ja soitti kaikki
väliajat pianoa. Kävelikin omissa maailmoissaan, niin kuin
taiteilijat. Villen toteamus oli,
että se on ollut täyttä ymmärrystä vailla, joka on opettajalle
halonhakkuumääräyksen lähettänyt. Ei sillä ole koskaan ollut
muita kenkiäkään, kuin patiinit
ja niitten päällä kalossit.
Matti istui oven suussa laatikon päällä ja nauraa huristi.
Matti oli erikoinen siitä, että oli
saanut naurun lahjan ikään kuin
syntymälahjaksi. Hän ei ollut
erikoisen puhelias, mutta toisten juttuja kuunnellessa nauraa
hurahteli omia aikojaan. Hän
oli tosiaan niitä harvoja ihmisiä,
joilla nauru oli herkässä.
Uutiset kuuluivat. Jälleen oli
tapahtunut kaikenlaista. Lentokoneita oli jällen pudonnut
ja pudotettu. Pommituksia oli
aina jossakin rintaman osalla,
tavallista kovempiakin noita.
Lopuksi tuli lyhyt ilmoitus: huomisaamuna saadaan Helsingissä
kuumaa vettä.
Elettiin sota-ajan päiviä. Tämä
juttu koskee vain erästä iltaa
sota-ajan ankeassa päivien saatossa. Koska tämä juttu koskee
iltaa, niin kaikkialla on pimeää.
Pieni kyläkulmakuntakin elää
pimeässä. Valoja ei saa näkyä.
Se on ankarasti kiellettyä. Ikkunat on visusti peitetty ja kylmä
pakkaskausikin on siinä ollut
apuna. Varsinkin pahaisimmissa

mökeissä ikkunat ovat myös
paksun jääkerroksen peitossa.
Synkästä pimeydestä huolimatta on ilta-askareet täydessä käynnissä. Pakkasiltana
kantautuu mitä moninaisimpia
ääniä. Kuuluu polttopuiden
pilkkomista ja käsikäyttöisen
silppurin tasaista jyskytystä,
kun leikataan olkisilppua, mitä
tarvitaan paljon hevosten ja lehmien puuroksi. Kuuluu kelkan
jalasten natinaa.
Kun on sota, niin kaikki on
vähissä. Vesikin on vedettävä
järvestä. Näitä jokailtaisia pilkkopimeässä tehtäviä askareita
asukkaat nimittivät leikillisesti
hämärätunnilla tehtäviksi töiksi.
Talvinen päivä oli lyhyt. Se kului
metsätöissä. Metsätöitä tehtiin
silloinkin, kun ei ollut sota,
aina milloin niitä vain oli. Nyt
niitä oli metsätöitäkin, kun oli
sota. Piti tehdä lisäksi halkoja
ylimääräinen annos. Jokaiselle
oli tullut kirjallinen määräys
tehdä viisi metriä halkoja, kansakoulun opettajallekin.
Sen aikaiset radiot vaativat
paljon voimaa. Piti olla 120
voltin anodipatteri ja lisäksi 6
voltin akku. Siksipä radiot olivat
melkein aina mykkinä, missä
sellainen ylellisyys vain oli.
Kyläkauppiaan radiosta kuitenkin aina kuuli iltauutiset. Pienet
ostokset käytiin tekemässä
iltasella ja samalla kuulemassa
tuoreimmat tiedot rintamalta ja
pommituksista.”
Jouko Koivu

SULJETTU
(Avoinna tilauksesta)

Okun Putkityö Oy
Karjalankatu 3 Outokumpu Puh. 013 - 550 141, 550 142
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valoa kansalle!
otsavalo

* 66 lumenia
* 130g
* 3 kpl aaa-paristo

Nyt
25,00€
norm. 39,00€

www.ringring.fi • 0400 993 993 • Niskakatu 11, 80100 Joensuu

Kirjat
Esko Heikkinen

Hiukset pystyssä
Luen paljon, mutta olen aina suhtautunut joltisellakin epäluulolla kirjoihin, joiden sivumäärä ylittää
viidensadan. Toistoa, toistoa ja toistoa. Erämaan
pituisia ja levyisiä sivuja. Kauheaa.
Nuhjaamista omassa nöyhtäisessä napakuopassa,
lillukan varsien erittelyä, joutavaa pähkäilyä á la
Kjell Westö ja kymmenkunta muuta Helsingin Sanomien esille nostamaa ja esillä pitämää kellokasta
ja televisiopelleä. Aina samat kokosivun naamat
vuodesta toiseen, suoltavat ne kansien väliin mitä
hyvänsä.
Kiitos ei. Kertalukemat, joskus uudetkin yritykset
ovat riittäneet. Kun ei kolahda niin ei. Valitan.
Ville Kaarnakarin uusin, Operaatio Chevalier on
531 sivua. Kirjailija ja kustantaja ovat olleet ovelia.
Tekstin fontti on iso, sivu vaihtuu taajaan, lukija
etenee, kääntää sivua ja saavuttaa uuden ulottuvuuden. Siinä on mukana käytännön psykologiaa.
Iskevää dialogia teoksessa on runsaasti. Kappaleet
ovat lyhyitä, lukija nauttii. Homma etenee.
Huippujännittävän juonen kehittely lähtee liikkeelle Päämajan vastavakoilun Turun aluetoimistosta ja etenee panssarilaiva Ilmarisen, Pispalan
kovien kommunistien, Helsingin Pursimiehenkadun
ullakoiden, Liedon kunnanlääkärin vastaanoton,
Mikkelin Päämajan, kaukopartio-osasto Martinan,
NKVD:n Moskovan erityisoperaatioiden pääosaston, Virolahden Salpa-aseman ja Laatokan ”elämäntien” kautta Imatran valtionhotellin ja Kaukopään
tehtaiden ankariin taisteluihin, joissa veri roiskuu,
eikä armoa anneta.
Asialla on vuoden 1918 jälkimainingeissa syntynyt
kostajaryhmä Kostaja, jota johtaa Terijoen ikiaikojen
kiihkokommunisti Heikki Kaljunen. Suomalainen
vastavakoilu on terrori-iskujen ja muiden kummallisten tapahtumien pyörteissä pitkään pihalla, mutta
sitkeällä työllä palaset alkavat asettua paikoilleen.
Mannerheim pitää tietysti murhata, ja siinä sivussa
ylipäällikön syntymäpäiville tullut Hitler. Päämajan
osasto Honkasella ja Martinan osasto Korhosella
on kuitenkin muuta mielessä. Tosi tiukoille menee,
aivan kirjan viimeisille sivuille, ja vielä silloinkin
ollaan hetki pihalla.
Ville Kaarnakarin nostan koska tahansa Ilkka
Remeksen kategoriaan. Faktaa on teoksessa mukana
runsaasti, ja fiktiota…no, lukija päätelköön.

 Kirjat  askartelutarvikkeet
 Paperi- ja toimistotarvikkeet

Palvelemme

ma - pe 10.00-17.00 ja la 10.00-13.00


Kummunkatu 10, 83500 Outokumpu

Taxi Sami Hänninen
YLÄMYLLY
040- 589 9229

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

Huhtiniemikin vilahtaa palapelin osasena.
Faktojen osalta Kaarnakari on tehnyt mittavan
perustyön. Hänen täytyy tietää henkilöt, jotka
tietävät. Kirjan lukuisat roolihenkilöt esiintyvät
omilla nimillään, jopa kommunistijohtaja Kaljunen.
”Toden tuntuisesti ja vetävästi kirjoitettu veijaritarina. Kirjaa ei jätä käsistään. Henkilöitä on paljon,
miljöitä runsaasti, mutta rakenne pitää, ja teos pysyy
hyvin lukijan hanskassa.”
Tämä on vaimon vilpitön kommentti. Hän lukee
vielä enemmän kuin minä, myös nykysuuntauksen
mukaisia traagisia kasvukertomuksia. Mitäpä tuohon muuta. Naisetkin lukevat Kaarnakaria.
Jos kustantaja Tammen päälliköt ja kustannustoimittajat ymmärtäisivät ylipäätään edes pikkuruisen
verran, siis muutakin kuin Leena Lehtolaisen
pääsyä Glorian sivuille, he tekisivät kaikkensa,
jotta heidän uusi sotakirjailijansa nousee vähintään
Remes-luokkaan, ja uskottavampana kuin Remes
konsanaan.
Ville Kaarnakari: Operaatio Chevalier.
531 s. Tammi, 2011.
Kuva: Tammi/Kannen tekijä: Juri Patrikainen

Majewskin rataretki
Antti Tuuri on Otavalle ainakin yhtä tärkeä kuin
Jari Tervo WSOY:lle. Kirjailijan nimi houkuttelee
kirjan ostajia ainakin muutaman tuhat kappaletta, ja
silloin teoksen painaminen lyö leiville. Välityö on
väännettävä vaikka väkisin. Tuurin sotakirja Rata
on sellainen. Tervon uusin Layla ei kuitenkaan liene
välityö. Pitänee tutustua joskus.
Rukajärven suunnan kolmiosaisen kaunokirjallisen historiikin taannoin kirjoittanut Tuuri
on jo paljon aiemmin hiihdättänyt kaksi majuri
Majewskin johtamaa pataljoonaa rintamalinjalta
Muurmannin radalle ja takaisin. Toistatuhatta miestä
ja 250 hevosta taivaltaa paukkupakkasessa ankaraa
vilua ja nälkää kärsien. Samaa rehveltämistä ovat
aiemmin kuvanneet Veli Lumiala, Onni Palaste,
Urpo Korhonen ja monet muut. Tuurin teoksessa

tilanteita tarkkailee nimettömäksi jäävä minämuotoinen taistelulähetti.
Samat Helsingin Sanomien kriitikot ovat toistelleet
vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, että Tuurin
lause on toteava ja lakoninen. Niin on. Tuurin
lauseesta pidän; erityisesti puolipisteen käyttö on
harkittua, hallittua ja tyylikästä. Lauseen vuoksi
tämänkin kirjan lukee. Dialogia kirjailija viljelee
vähän, mikä saattaa puuduttaa monet lukijat kesken
kaiken. Isofonttinen teksti helpottaa väsyneiden
suksimiesten seuraamista.
Toivomus olisi, että Rukajärven suunnalta voisi
ammentaa vaihteeksi jotain aivan muuta kuin
iänikuista Muurmannin rataa. Ammennettavaa
nimittäin on.
Antti Tuuri: Rata. 207 s. Otava, 2010.

Tuurin omat
rataretket
Metsätalo, 83700 POLVIJÄRVI
Puh. 013-631 646

MANTSIN RAUTA-SPORT

LAATIKAINEN

Aseita ja suksia asevelihintaan!

Käytettyjä vaihtoaseita varastossa. Kysy tarjousta aseista,
kiikareista, erikoisista patruunakaliibereista ym. tarvikkeista!
HUOM! Meiltä myös rakennustarvikkeet!
Lisää tarjouksia
SUKSIFischerin pitopohjauutuus
sivustolla
TARJOUS: vaihto-oikeudella alk. 169 euroa. www.
Mantsin Rauta-Sport Laatikainen mantsinrautasport.fi
Kalevalantie 6, 82900 Ilomantsi, puh. 0500 200382

Herään kello kuusi ja teen itselleni aamiaisen. On
kaunis aamu, Välimeri alhaalla tyynenä… Syötyäni
nousen toisen kerroksen kirjastoon tekemään töitä.
Minulla on kirjoituskone, ja kirjoitan kymmenen
liuskaa kertomusta Lapuanjoelta…
Kirjassaan Matkoilla Euroopassa Antti Tuuri
kertoo suosivansa juna- ja laivamatkailua. Matkan
tarkoitus on matka, ei perille pääseminen. Euroopan
junat, rautatieasemat, pikku hotellit, taksit, kävelyretket yksin tai vaimon kanssa, muistiinpanojen
tekeminen aamuaurinkoisella parvekkeella, ajattelu, havainnointi – sellaista on kunnon kirjailijan
matkailu.
Melkein kuka tahansa pystyy kirjoittamaan omanlaisensa matkakirjan, jos vain kehtaa. Tähän tapaan:
Pysäytän auton, katson karttaa. Sää selkenee. Lähdetään sitten kaupungille. Muistelen edellistä käyntiä

Genevessä. Syödään illallinen kaukana hotellin
kadusta. Aamulla herään vasta puoli kahdeksan.
Ajetaan taksilla ylös basilikalle saakka.
Lauseet ja lauseiden osaset on poimittu kirjan
sivuilta sattumanvaraisesti. Näin mennään 222
sivua tasaisen tappavasti – suuria korkeuksia ja
syviä laaksoja kokematta.
Teosta lukiessa tulee mieleen brittikirjailija
Lawrence Durrellin päätelmä: Matkoja ei tehdä, ne
syntyvät niin kuin taiteilijat syntyvät. Ne puhkeavat
luonteemme vaatimuksista, ja parhaimmat niistä
eivät suuntaudu ulospäin, vaan myös sisäänpäin.
Matkustaminen voi olla kaikkein antoisin introspektion muoto…”
Välityö tai ei, jotain Tuurikin jäljittelemättömällä
tyylillään tavoittaa.
Antti Tuuri: Matkoilla Euroopassa. 222 s. Otava, 2011.
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Reserviläispiirin syyskokousten antia
Reserviläispiirin sääntömääräinen syyskokous pidettiin
lokakuun 25. päivänä Joensuussa
ISLOn tiloissa. Tilaisuuden aluksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Savo-Karjalan
piiripäällikkö Ahti Korhonen
kertoi MPK:n toiminnasta ja
mahdollisuuksista reserviläisille.
Toimintavuoden 2012 tärkein
tapahtuma on Reserviläisliiton mestaruuskilpailut 18.-

19.8.2012.
Sotaveteraanien viikko käynnistyy 10.3.2012, jolloin myös
ensi vuoden veteraanikeräys
käynnistyy.
Ilkka Savolahti Joensuun reserviläisistä kertoi sotaveteraanien
hyväksi myytäväksi tarkoitetun
muistomerkin - Junkers -merkki
- keräystilanteesta.
Teksti: Ari Hevonkoski
Kuva: Ari Eskelinen

17

LOKAKUUN PIRISTYSTÄ
JOULUKUUN

Reserviläiskortilla
KAUNEUDEN AMMATTILAISELTA
jalkojen hoito 35 e (norm. 40 e)

Ripsien pidennys 85 ,Tarjous
ei koske lahjakortteja!
Rakennekynnet
65,- (norm. 85,-)

Tarjous voimassa vuoden loppuun (norm.
2011. 120,-)

Tarjoukset voimassa 14.11. saakka,
ei koske lahjakortteja.

Kauppak. 4, Outokumpu p. 050-5266162

Ilkka Savolahti kertoi Junkersmerkin keräystilanteesta.

Pohjois-Karjalan Prikaatissa juhlapäivän
paraati
Pohjois-Karjalan Prikaati jalkautui marraskuun 25. päivänä
juhlapäivän paraatiin Kontiolahden koulukeskukselle. Eversti
Jari Kytölä otti paraatin vastaan.

Paraatia seurasi kunniavieraiden
lisäksi koulun oppilaat sekä opettajat. Kytölä kertoi puheessaan
prikaatin 21 -vuotisen nykymuotoisen taipaleen perinteiden

Prikaatin lippu ja koululaiset.

olevan yli 400 vuoden takaa.
Teksti ja kuvat:
Ari Hevonkoski

MEILTÄ LÖYDÄT LAADUKKAAN

PUUTAVARAN LISÄKSI:

ja -muovit
MEILTÄ- Rakennuslevyt
LÖYDÄT LAADUKKAAN
- Villat ja muut
eristeet
PUUTAVARAN
LISÄKSI:

Ulko- ja väliovetjasekä
ikkunat
--Rakennuslevyt
-muovit
Jos olet -kiinnostunut
-Useita
Villateri
ja lattiapinnoitevaihtomuut
eristeet
Ota yhteyttä
0500-613 015

ehtoja,
mm. Karelia-parketit
aimo.laasonen@opaasi.fi
GOLFISTA
- Ulkoja väliovet
sekä ikkunat
Peltija huopakatteet
- Useita- eri
lattiapinnoitevaihtoehtoja,
mm.
Karelia-parketit
- Ulkoja sisäverhouspanelit

20 erilaista
vaihtoehtoa)
-(n.
Peltija huopakatteet
Karjalankatu 1

mein koirankoppi!
Kylän ko
Kyllä se niin on, että kunnon puutavaralla ja ammattilaisten vinkeillä
rakennuspuuhatkin sujuvat ilman hikeä ja hampaiden kiristelyä.
Puukeitaan kanssa itsensä ylittäminen on suorastaan naurettavan helppoa.

mein koirankoppi!
Kylän ko

Eversti Jari Kytölä ja

Kyllä se niin
on, ettäparaatin
kunnon puutavaralla
kunniavieraat
ottavat
vastaan. ja ammattilaisten vinkeillä
rakennuspuuhatkin sujuvat ilman hikeä ja hampaiden kiristelyä.
Puukeitaan kanssa itsensä ylittäminen
on suorastaan PUUVIP-PALVELUN
naurettavan helppoa.
LATAAMALLA

Upseeripiirin kokouksessa Junkers-esitelmä
MATKAPUHELIMEESI, SAAT 15%:N
Reserviupseeripiiri piti syyskokouksensa marraskuun 26.
päivänä Itä-Suomen liikuntaopistolla. Kokouksen alussa Joensuun Ilmasillan puheenjohtaja
Rauno Suhonen piti esitelmän
Junkers-254 pommikoneen tai-

paleesta Sotiemme veteraanien
tajanKAIKISTA
tehtävistäNORMAALIluopuva Timo
ALENNUKSEN
LATAAMALLA
tueksi tarkoitetuksi
mitaliksi. PUUVIP-PALVELUN
Tolvanen. Keskellä vuodelle
HINTAISISTA
Itse kokouksessa
käsiteltiin
2012TUOTTEISTAMME.
valittu
Juha
MATKAPUHELIMEESI,
SAAT puheenjohtaja
15%:N
syyskokoukselle määritetyt Rytkönen sekä vasemmalla 1.
ALENNUKSEN
KAIKISTA
NORMAALIasiat. Henkilövalintojen osalta varapuheenjohtaja Pekka Laakpiirin puheenjohtajisto
muuttui.
konen. Toiseksi varapuheenjohTUOTTEISTAMME.
KysyHINTAISISTA
lisää
henkilökunnaltamme!
Kuvassa oikealla puheenjoh- tajaksi valittiin Mika Tukiainen.
Teksti ja kuva:
Kysy lisää henkilökunnaltamme!Ari Eskelinen

Kotu uusiin tiloihin

MPK Pohjois-Karjalan Kotu yksikkö on muuttanut uusiin
isompiin tiloihin. Uusi käyntiosoite on Kollaantie 1 as 4, 80790
Kontioranta. Kartta: http://g.co/maps/7hdt. Muut yhteystiedot
ennallaan: Postiosoite: PL 5, 80791 Kontioranta.

Outokumpu

- Kaikki
aina alumiini- Ulkoja saunaan
sisäverhouspanelit
okun.autolahetti@telemail.fi
(n.Lokakaivojen
20 erilaistamitä
vaihtoehtoa)
tyhjennys
papereista
erilaisimpiin

24 h loka-auto
p. 050 406 7800
laudepuuvaihtoehtoihin

- Kaikki
aina alumiiniMuutsaunaan
nosto/kuljetuspalvelut
papereista
mitä 0400
erilaisimpiin
040
623 /Marko
868 736
/ Arijne.
- 5211
Ruuvit,
naulat,
liimat,
lakat
laudepuuvaihtoehtoihin

- Ruuvit, naulat, liimat, lakat jne.

Vedos 4

Avoinna: ma-pe 8-16.30 la 9-13 • Kuopiontie

B, 83500 Outokumpu • p. 010 820 1340
Outokummun palvelumuistio97(puhelun
2010-2011
hinta 8,21 snt/ puh + kiinteästä verkosta 5,90
snt/min
tai matkaviestinverkosta 16,90 snt/min)
90x35 mm
Avoinna: ma-pe 8-16.30 la 9-13 • Kuopiontie
97 B, 83500 Outokumpu • p. 010 820 1340
(puhelun hinta 8,21 snt/ puh + kiinteästä verkosta 5,90
snt/min tai matkaviestinverkosta 16,90 snt/min)

www.iivarimononen.fi

AAvovoinina:am:m-p-epe881-61.63.030lala9-91-313••KuKoupoipnitnete
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www.josek.fi

MPK:n kurssit alkuvuonna 2012

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

Maansiirto
Eero ja Tapio
Kontkanen Ky
Kalattomantie 73, 83500 Outokumpu
p. 013-550965, 0500 373610

www.kontkanen.fi

APR-Rakennustyö Oy
- vahva rakentaja Suomessa
Kyykerinkatu 34
83500 Outokumpu
puh. 0400 895 560

Kelloliike Honkanen
Kummunkatu 5
83500, Outokumpu
013 550 150

Elohopeaa
sarkahousuissa
Juuasta syntyisin olevan kenraalimajuri evp. Seppo Tanskasen kirja ”Elohopeaa sarkahousuissa” on kirjoittajan oman
elämän kronikka 1940-luvulta
nykypäiviin. Elämänmyönteinen ja mukaansatempaava
kirja kertoo taipaleesta PohjoisKarjalan vaaroilta kaupunkien
valoihin.
Muistelut ankkuroituvat tekijän ja hänen lähipiirinsä arkeen
lukuisten yksityiskohtien kautta.
Niissä käsitellään niin sodanajan
jälkeistä viljelijöiden ja koulupoikien elämää kuin aikuisiän
työtehtäviä sekä mökkeily-,
liikunta-, matkailu- ja muita
harrastuksia.
Sotilaan ammatti kuljetti kirjan tekijää Pohjois-Karjalasta
Helsinkiin, Mikkeliin ja Rovaniemelle. Polkupyörän selässä,
teltoissa ja kasarmeissa alkanut
ura vei miehen ministeriön ja
eduskunnan kristallikruunujen
alle, mustien autojen takapenkille. Reserviin kirjoittaja siirtyi
kenraalimajurin arvossa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin
tehtävästä 2001.
Kirjan viimeinen luku käsittelee ”kolmatta elämää” ja niitä
tuntemuksia, mitä hyppääminen

Lukion turvakurssi, Kitee- Kontiolahti		
Maatilojen turvakurssi, Liperi			
Ensiapukurssi II, Kontioranta		
Reserviläisliikunta, Kontioranta		
Perustamisen perusteet, Kontioranta
KOTU:n koulutus (v. 2013 suunnittelu), Kontioranta
Hygieniapassi-kurssi, Kontioranta		
Joukkomuonitus, Sotinpuro			
Tulenjohtokoulutus, Sotinpuro		
Umpihanki- jotos, Sotinpuro		
Pimeätaistelu, Kontioranta			
Johtamisen perusteet, Kontioranta		
Perinnekiväärikurssi, Kontioranta		
Kouluttamisen perusteet, Kontioranta

Tarkemmat tiedot kursseista täydentyvät vuoden loppuun
mennessä MPK:n sivuilla: www.mpk.fi/koulutuskalenteri ->
valitse Savo-Karjalan alta Pohjois-Karjala. Ilmoittautuminen
kursseille vaati rekisteröitymisen. Ohjeet tästä löytyvät sivuilta.
Yhteystiedot:
Pohjois-Karjalan KOTU-yksikkö
Käyntiosoite Kollaantie 1 as 4
Postiosoite PL 5, 80791 Kontioranta
Sähköposti pohjois-karjala [at] mpk.fi
KOTU-yksikön päällikkö Ahti Korhonen
Puhelin 040 565 5578
Sähköposti ahti.korhonen [at] mpk.fi
Koulutuspäällikkö Timo Tolvanen
Puhelin 050 521 5363
Sähköposti timo.tolvanen [at] mpk.fi
Koulutuspäällikkö Ari Hevonkoski
Puhelin 050 342 0075
Sähköposti ari.hevonkoski [at] mpk.fi

liikkuvasta junasta kiireettömäksi eläkeläiseksi herätti. Kirjoittaja kuvailee oman esimerkkinsä
kautta myös tämän elämänvaiheensa tekemisiä sekä miten
hän niitä pyrkii johdattelemaan.

Kirjaa on myytävänä nettikaupassa (Opus Liberum) ja sitä voi
tilata myös osoitteesta kolintuikku@gmail.com tai kirjoittajalta
itseltään puhelimitse numerosta
050 5670845.

RIVI-ILMOITUKSET
taksi matti tervo, 83700 Polvijärvi Kanava, p. 0400 292 637.

 Kirjat  askartelutarvikkeet
 Paperi- ja toimistotarvikkeet

Palvelemme

ma - pe 10.00-17.00 ja la 10.00-13.00


Kummunkatu 10,
6 83500 Outokumpu

PARTURILIIKE

J. VENEJÄRVI

Polvijärventie 19, Outokumpu

NURMEN
K u k k a ja

h

is to
a u ta u st o im

Kummunkatu 12,
Outokumpu
P. 013 550 466
www.nurmenkukka.fi
posti@nurmenkukka.fi

• Tietokone - myynti
- huolto
• Lämpöpumput
• 3G antennit
www.pekankone.com

PEKAN KONE
JA TV KY
83700 Polvijärvi
p. 569 665

POLVIJÄRVEN
SÄHKÖ
- Asennukset
- Sähkötarvikemyynti
- Suunnitelmat
Palokankaantie 18
83700 Polvijärvi
0500 576 435

Kallioniementie 4
83700 Polvijärvi

p. 050 3731 708

1.1.2012
1.1.2012
14.1.2012
22.1.2012
28.1.2012
4.2.2012
11.2.2012
17.2.2012
17.2.2012
17.2.2012
3.3.2012
16.3.2012
26.3.2012
30.3.2012

Kummunkatu 18, 83500 Outokumpu
puh. (013) 561 236
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Antti Eteläpää golfasi kultaa
Pohjois-Karjalan Reservipiirien golf-mestaruuskilpailut pidettiin Nurmeksen Hyvärilässä
Pielis-Golfin kentällä lauantaina
24.9.2011. Osanottajat kilpailivat kahdessa sarjassa:
Sarja A LP/HCP (- 18,0) ja
sarja B PB/HCP (18,1-). Kilpailusää ennakkotiedoista poiketen
oli ihan kohtuullinen, toki pieni
ripaus vettäkin taivaalta saatiin,
mutta auringonpilkahduksiakin
koettiin.
Osanottajamäärä jäi varsin
pieneksi ennakoidun huonon
sään, hirvenmetsästyskauden
alun ja muiden henkilökohtaisten syiden takia. Kilpailijoiden
palaute järjestelyjen ja kentän
kunnon suhteen oli positiivinen,
vaikka kentän salaojitustöistä
johtuen 5. väylä oli lyhennetty
kilpailun ajaksi par 4 väyläksi
par 5 sijasta.

Tulokset:
Sarja A LP/HCP (- 18,0)
1. Antti Eteläpää KarG, 67
2. Heikki Karppanen OGS, 75
3. Olli Kauppinen KarG, 77

4. Pertti Niiranen OGS, 78
Sarja B PB/HCP (18,1 -)
1. Antti Lanki PG, 31
2. Kimmo Räsänen OGS, 24
3. Seppo Myllyoja KarG, 24.

TOIMINTAKALENTERI
tammiKUU
1.1.
6.1.
9.1.
10.1.
15.1.
17.1.
21.1.
31.1.
31.1.

Prosenttiammunta alkaa			Yhdistykset
Kotiuttaminen		
		
P-KR/PKARPR
Palvelukseen astuminen 1/12 saapumiserä		
P-KR/PKARPR
RES- ja RU-piirihallituksien 1. kokous		
Joensuu
Toimintalomakkeet piiriin			Piiritoimisto
YT-toimikunnan 1. kokous			
Joensuu
Piirin ilma-asemestaruuskilpailut			Kontiolahti
RU- ja RES-piirimitaliesitykset piiriin		
Piiritoimisto
Vuoden Reserviläinen – esitykset RES-liittoon		
Helsinki

helmiKUU
7.2.
19.2.

Piirien RU- ja RES – työvaliokuntien kokous		
Korsu
Karjalan Pojat 1/2012 aineistopäivä. Ilmoitushankinta
Ilomantsi, Tohmajärvi-Värtsilä, Kitee ja Kesälahti
Päätoimittaja
15.2.
RES – malliyhdistysesitykset RES-liittoon		
Helsinki
15.2.
Reserviläisliiton ansiomitaliesitykset piiriin		
Piiritoimisto
21.2.
RES- ja RU-piirihallituksien 2. kokous		
Nurmes
18.2.
P-K:n Rajavartioston vala			
Pielisen						suun kirkko
23.2.
RES-palkitsemistoimikunnan kokous		
Joensuu
25.2.
P-K:n Prikaatin vala				Varuskunta
RESERVILÄISURHEILULIITTO
10. - 12.2. Talvijotos					Niinisalo
17. - 19.2. Ampumahiihto				Suonenjoki

Teksti ja kuva:
Antti Lanki
Kaksi Anttia, Eteläpää (vas.) ja
Lanki kiertopalkintopokaalit
käsissään.

maalisKUU
10.3.
14.3.
15.3.
17.3.
22.3.

Veteraanikeräyksen tempauspäivä			
Koko maa
Karjalan Pojat 1/2012 ilmestyy
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä			Helsinki
Äijäpäivä					JoensuuAreena
RU- ja RES-piirin kokoukset			
Onttola

RESERVILÄISURHEILULIITTO
10. - 11.3. RESUL Ilma-aseet				
Rovaniemi
24.3.
RESUL Pistooliampumahiihto			Sodankylä
25.3.
RESUL Talvikilpailu				Sodankylä

www.toolman.fi

Karjalan Pojat
1/2012 ilmestyy 14.3.
Aineisto päätoimittajalle
viimeistään 19.2.2012.

Armas Härkönen

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

KOHTAUSPAIKKA
POLVIJÄRVELLÄ

Kaikki pankki- ja
vakuutuspalvelut
saman katon alta!

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

Kun keskität asiointisi meille, voit
maksaa kertyneillä OP-bonuksilla
vaikka Pohjolan vakuutusmaksuja.
Varaa aika numerosta
010 256 4201.
Puhelut OP-Pohjola-ryhmän 010-numeroihin
maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa
lankapuhelimesta 0,0828e/puhelu + 0,0595e/min
matkapuhelimesta 0,0828e/puhelu + 0,1704e/min

Pitopalvelua parhaimmillaan!
Tervetuloa!
Avoinna tilauksesta

2/2012 ilmestyy 13.6.
Aineisto päätoimittajalle 20.5. mennessä
MAANRAKENNUSTYÖT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
www.viherrakenneoy.fi

Puh. 0440 800 021

KOSKIPIRTIN
HAUTAUSTOIMISTO
- arkut - kuljetukset
- kukkasidonta
- lehti-ilmoitukset - hautakivet

Puh. 0500 279 540

wood moon
Jyrki Repo

- Huonekaluentisöinti
- Artesaani, puusepäntuotteet
MARTONVAARA
Puh. 0400-254 938
www.woodmoon.fi

Karjalan Pojat

Pohjois-Karjalan reservipiirien ja Maanpuolustuskoulutus ry:n
Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiirin tiedotuslehti
Päätoimittaja 		

Armas Härkönen

Osoite: 			
Puhelin ja s-posti:		

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

Piiritoimisto ja toiminnanjohtaja
Ari Eskelinen
Kiikarikatu 7 A 80160 Joensuu
0400 539 875
ari.eskelinen@luukku.com
Kotisivut:		
Sivunvalmistus:
Painotyö:		

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

Karjalan pojat -lehden toimituskunta
RU 		
Timo Tolvanen, puheenjohtaja
		
Tarmo Nenonen
RES		
Timo Mononen
		
Pauli Turunen
MPK ry		
Ahti Korhonen
Päätoimittaja
Armas Härkönen
Nettilehti
Hannu Härkönen
Toiminnanjohtaja 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!
Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitos
Kalevankatu 8, 80100 Joensuu

Kosteuskartoitukset Rakenteiden kuivaukset
Lämpökuvaukset

JUKOLAN OSUUSKAUPPA

Porokylänkatu 18, 75530 NURMES • puh. 010 763 7500 • www.s-kanava.fi/jukola
Bonusta jopa 5%
S-kortilla maksaessasi
myös maksutapaetua.

Lylykoskentie 17 80130 JOENSUU
puh. (013) 871 023 fax. (013) 871 024

010-numeroihin soittaminen maksaa 8,28 snt/puh. + 11,99 snt/min

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

Karjalaisen
Kulttuurin
Edistämissäätiö

k k k k

citymarket
8 -21

kauppakatu

8 -18

www.citymarket.fi

Suomen suurin autoliike

REMONTTI-TIMPPA

LEHTOSEN LIIKENNE OY

Pankkitoimintaa vuodesta 1871

Handelsbanken
Kauppakeskus Metropol, II kerros, puh. 010 444 3640

Tule meille – tule hyvälle mielelle!

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

JOUSTAVAA
OSAAMISTA!

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

RAKENTAMISEN JA SISUSTAMISEN
ERIKOISLIIKKEET PALVELEVAT
VÄRISILMÄ OUTOKUMMUSSA
Kummunkatu 18,
83500 OUTOKUMPU
Puh. (013) 561 701

LIPER
LASER
LASER

Keskitä!

Saat etuja.

ERÄ-URHEILU
JOENSUU
Silta- ja Kauppakadun kulmassa • Puh. (013) 120 520
Avoinna ark. 9.30-18, la 9-15

Yhdystie 2,
83700 POLVIJÄRVI
Puh. (013) 632 211

LIPER

p. 050 432 6727

Kauppakatu 18 • Puh. (013) 227 211 • Avoinna ark. 9.30-18, la 9-15

RAUTANET POLVIJÄRVELLÄ

Savo-Karjalan Maanpuolustuspiiri

Yhdessä hyvä tulee.

