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Eurajoella syntynyt Valter Juhonpoika Valli opiske-
li taistelutaitojen ja vankina olemisen alkeita Suo-
men sisällissodassa, ja siirtyi sitten jatko-opintoihin 
Pietarin kansainväliseen sotakouluun. Opinnot 
sujuivat sikäli hyvin, että jatkosodan alussa vuonna 
1941 hän johti majurina rykmenttiään suomalaisia 
vastaan Kuolismaalla ja Porajärvellä. Lokakuussa 
1941 Valli ja JR 126 joutui vetäytymään Kontu-
pohjaan ja sieltä Karhumäkeen.

Vallista siis selvittiin, mutta Wallinista ei. Vaasa-
laissyntyinen RKP:n puolustusministeri Stefan 
Wallin ampui Pohjois-Karjalan Prikaatin lennosta 
alas. Sormi oli sen verran herkkänä lonkan tienoilla 
olevalla liipaisimella, ettei edes lain edellyttämä 
etukäteiskuuleminen tullut mieleen. Samassa 
rytäkässä hallitus esitteli kuntauudistuksensa, joka 
näyttäisi olevan eri linjoilla perustuslain kanssa. 

Tuhansien henkilöiden allekirjoittama adressi, 
satojen ihmisten torikokous sekä kahden ärhäkän 

bussilastillisen vierailu eduskuntatalon portailla ei 
voinut vallanpitäjiä vähempää kiinnostaa. Puolus-
tusministeri kävi – tilattuaan ensin Nato-ohjuksia 
lähes 180 miljoonalla eurolla – jälkikäteiskuule-
misreissulla Kontiolahdella. Sanoma oli selvä: nuo-
titkin on nyt pistetty nippuun, ja pulinat pois! 

Nyt lukuisten viisaiden johdolla selitetään, etteivät 
ohjusrahat ja varuskuntien lakkautukset mitenkään 
liity toisiinsa. Eipä tietenkään! Kohta kerrotaan, 
ettei ohjuksia makseta edes verovaroista. Joulu-
pukki ja pääsiäisämmi kävivät sujauttamassa rahat 
Suomi-neidon esiliinan takimmaiseen taskuun!

Pohjois-Karjalassa on nautittu niin sanotuista rajan 
kiroista suunnilleen viime jääkaudesta lähtien. 
Milloin ovat yli kävelleet ruotsalaiset, milloin 
venäläiset. Nyt meidät tallataan maan rakoon 
oman hallituksen toimesta. Nämä suoraan koulun 
penkiltä politiikan tekoon siirtyneet nuoret jupit, 
jotka tuskin käsittävät, millä uhrauksilla Suomen 

rajat ovat nykyisille paikoilleen paalutettu, alkavat 
olla itsenäisyydelle ja demokratialle suurempi uhka 
kuin mikään muu aikaisemmin. 

Mutta rajan rahvas nielee kaiken. Sen verenpe-
rintöön on vainolaisia pakoon juostessa juurtunut 
herrojen pelko. Jos ”ylhäältä” päin meitä käsket-
täisiin mennä sahaamaan avantoa jään alapuolelta, 
niin juoksulla mentäisiin. 
Ilmari Salpakarilla on ilmi-
öön ”Täällä Pohjantähden 
alla” -trilogian kolmannessa 
osassa osuva aforismi: 
”Ei pidä heittäytyä 
lampaaksi. 
Siitä seuraa yksinomaan se, 
että joutuu kerittäväksi.” 

Parempaa kevään jatkoa!
Armas Härkönen

Päätoimittajan palsta

Vallille pistettiin kampoihin, Wallin vei voiton!

Taistelijan Talo Matka sotahistoriaan! 

 

 
Taistelijan Talo, p. +35850 4925 380,  
+358400 273 671  
Ilomantsi Hattuvaara, os. Hatuntie 387 a, 82967 
HATTU 
www.taistelijantalo.fi  

Tulossa syksyllä 2012 luennoitsijaksi mm. 
Eversti Martti Kukkonen 

 
Erämantsi Ay 
www.eramantsi.fi 
heikki.lyhykainen@eramantsi.inet.fi 
+358503430155 
 
Tervetuloa! 
 
 

Ohjelma I    Ohjelma II (ovat muokattavissa tarpeen mukaan): 
klo 9.00 Saapuminen Taistelijan Talolle, kahvi, tee, vatruska tai 

piirakat, leikkeleet, kahvileipä 

klo 9.00 Saapuminen Taistelijan Talolle, kahvi, tee, vatruska 
tai piirakat, leikkeleet, kahvileipä 

klo 09.30 Taistelijan Talon toiminnan esittely, esittelyvideo klo 09.30 Taistelijan Talon toiminnan esittely, esittelyvideo 

klo 10.00 Luento jatkosodasta (tai täsmennetty tarvittaessa), luento n. 2 
h, välillä tauko, jolloin voi tutustua näyttelyihin 

klo 10.00 Luento jatkosodasta (tai täsmennetty tarvittaessa), luento kestää pari tuntia, välillä tauko, jolloin voi tutustua  
näyttelyihin 

klo 12.00 Lounas, läskisoosi, perunamuusi, puolukkahillo, savumuikut, 
vihersalaatti, salaattikastike, kotitekoinen ruisleipä, näkkileipä, 
levite, kotikalja, vesi, kahvi, tee, vesirinkeli. Ruokailun jälkeen 
voi tutustua Taistelijan Talon ulkonäyttelyihin 

klo 12.00 
 
klo 13.00 
klo 14.30 

Siirtyminen Luppotuvalle, lounas; hernerokka, ruisleipä, näkkileipä, kotitekoinen ruisleipä, suolakurkku, levite, 
kotikalja, vesi, , kahvi, tee, vesirinkeli 
Käynti EU:n itäpisteellä, rajanvartioinnin esittely 
Siirtyminen Taistelijan Talolle, tutustuminen taistelualueisiin, Taistelijan Taival, ja tutustuminen Törnin taloon 

klo 13.30 Lähtö maastoon, tutustuminen lähimpiin taistelualueisiin. 
Taistelijan Taival, Käynti EU:n itäpisteellä, rajanvartioinnin 
esittely, kahvi, tee, kahvileipä luppotuvalla 

klo 17.00 
klo 19.00 
 
klo 21- 22 

Sauna Talolla (saunaan mahtuu kerralla 15 hlöä) 
Päivällinen;  läskisoosi, perunamuusi, puolukkahillo, savumuikut, vihersalaatti, salaattikastike, kotitekoinen 
ruisleipä, näkkileipä, levite, kotikalja, vesi, kahvi, tee, kahvileipä, leikattu konjakki 
Siirtyminen majoitukseen Ulvovan Suden Majalle 

klo 15.30 Tilaisuuden päättäminen, kotimatka klo 9.00 Aamiainen Taistelijan Talolla 

Hinta: 43,00 € / hlö (vähintään 10 henkilöä) Hinta: 106 € / hlö (vähintään 10 henkilöä) 

Esim. Vkonloput keväällä 2012: 24.-25.3.,31.3.-1.4.,28.-29.4. Esim. Vkonloput keväällä 2012: 24.-25.3.,31.3.-1.4.,28.-29.4. 
 

Mikään ei tunnu riittävän maan 
päättäjien lopettaessa taloudel-
lisiin säästöihin vedoten Itä-
Suomen elinvoimaisia toimintoja. 
Viimeisimpänä on vuorossa 
Pohjois-Karjalan prikaatin lak-
kauttaminen. Minkä takia lyödään 
Helsingistä ja Turusta katsoen pe-
riferiassa elävää Tynkä - Karjalaa 
edelleen vahvemman voimalla? 
Pahinta lienee sodassa se, että 
”omat” kääntyvätkin tuhoamaan 
suojajoukkojensa tukikohdan. 
”Kollaan Vasama” jää vielä 
autioituneessa Kontiorannassa 
yksin muistuttamaan sodan ajan 
sukupolvien sankariteoista ja 
tulevaisuuden uskosta. 
Sauli Niinistöä edeltänyt tasa-
vallan presidentti tiesi kertoa, 

että kunnan talous ei voi yksin 
perustua varuskunnan olemassa-
oloon. Tämä on itsestään selvyys.  
Kysymys on hyvin paljon muus-
takin kuin kunnan taloudesta. 
On kysymys vuosisatojen aikana 
juurtuneesta ja kasvaneesta maan-
puolustuksen tahdosta. Täällä on 
nähty ja koettu välttämättömänä 
kautta aikojen osallistuminen 
kotiseudun puolustamiseen. 
Pohjois-Karjalan prikaatin varus-
miehet ovat motivoituneita ja saa-
vat erinomaista koulutusta, mikä 
näkyy heidän sotilastaidoissaan. 
Pohjoiskarjalaiset arvostavat ja 
kunnioittavat sotaveteraanejam-
me ja kotirintamalla palvelleita. 
Tästä osoituksena ovat muun 
muassa usean vuoden ajan koko 

maan parhaisiin lukeutuvat Poh-
jois-Karjalan prikaatin ja Rajavar-
tioston Rajajääkärikomppanian 
veteraanikeräysten tulokset.   
Perinteikäs Pohjois-Karjalan 
prikaati on palvellut monin eri 
tavoin myös varsinaisen varus-
mieskoulutuksen ulkopuolella, 
kuten maanpuolustuskoulutuksen 
sektoreilla, reserviläistoiminnas-
sa, veteraanityössä, erilaisissa 
urheilutapahtumissa, omaisten 
vierailuissa ja maanpuolustusalan 
yhdistysten toiminnassa. Lakkau-
tuksen yhteydessä menetetään 
myös maakunnan kulttuuriku-
vaan oleellisesti kuuluva sotilas-
soittokunta. Jokainen muutoksen 
kohteeksi joutuva perhe kokee 
omalla tavallaan uuden tilanteen. 

Pohjois-Karjalan varusmiehet 
osoitetaan muualle – irti omasta 
maakunnastaan. Prikaatissa on 
hyvin toimiva henkilöstö. Varus-
telua, kone- ja rakennuskantaa 
sekä harjoitusalueita on vuosien 
mittaan hiottu tarpeiden mukaan. 
Kaikki tämä työ ja valmius jäävät 
sivuun.
Myös tutkijoiden piirissä on 
hämmästelty Pohjois-Karjalan 
prikaatin lakkauttamispäätöstä. 
Entinen puolustusministeri Seppo 
Kääriäinen olisi vaatinut säännök-
siin perustuen asian valmistelua 
ja käsittelyä eduskunnassa. Miksi 
Suomi jättää ammottavat idän 
alueet sotilaallisiksi tyhjiöiksi ja 
keskittää joukkonsa etelän sump-
puihin? Onko tässä edessä myös 

muiden vielä olemassa olevien 
toimintojen alasajoa?  Sallittaisiin 
varuskuntien ja joukko-osastojen 
sijaita luonnollisilla alueillaan ja 
rajojen tuntumassa varustamalla 
ne entistä paremmin ja monipuo-
lisemmin. Tämä olisi todennä-
köisesti järkevästi suunniteltuna 
ja toteutettuna kokonaistalouden 
kannalta edullisempi vaihtoehto 
kuin totaalinen alasajo. Karjalaa 
on pilkottu pitkin ja poikin lukui-
sia kertoja. Annettaisiin tämän 
entisen Karjalan palasen rakentaa 
ja kehittää toimintojaan ei etelän 
enemmistön vallalla hajottaen 
vaan sitä tukien. Mikäli prikaati 
hävitetään, se on lopullista ja 
surullista. 

Raimo Vänskä

Pohjois-Karjalan prikaatin lakkautusko ainoa vaihtoehto



le hoitamaan asevelvollisten ja reserviläisten asioi-
ta. Varmasti myös Pohjois-Karjalan Rajavartioston 
rooli korostuu. Toivottavaa kuitenkin olisi, ettei 
heti Kontiorannan lakkautumisen jälkeen aloiteta 
Onttolan varusmieskoulutuksen alasajoa.

Jatkossa on myös selkeästi havaittavissa Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen koulutustarjonnan 
lisääntyminen. Vuonna 2013 kurssit lisääntyvät 
melkein puolella, joten kouluttaja- ja tukitehtäviä 
on koulutuksentukiyksikössä tarjolla. Kurssitar-
jonta löytyy maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
sivuilta www.mpk.fi.
Ratkaisumallin viimeisellä sivulla on Puolus-
tusvoimien komentajan visio Puolustusvoimista 
2015. Yksi lause kuuluu ”Lähellä kansalaista”. 
Toivottavasti se toteutuu ja yhteys säilyy myös 
täällä Pohjois-Karjalassa.
P.S. Puolustusvoimauudistuksen ratkaisumalli 
löytyy mm. piirien sivustolta 
www.pkreservi.fi.

Parasta toivoen ja 
pahinta peläten

314.3.2012

Pohjois-Karjalan Prikaatin toiminta on lop-
pumassa. Olihan se tietysti odotettavissakin, 
että Kontioranta tulee olemaan lakkautettavien 
listalla, mutta sanattomaksi vei, kun 8.2 puolus-
tusvoimauudistuksen ratkaisumalli julkaistiin. 
Malli on raju ja toteutuessaan Kontioranta 
tyhjenee jo vuoden 2013 loppuun mennessä. 
Aikataulu on nopea ja vaatii prikaatin henkilös-
töltä paljon. Siirtoja ja työpaikan menetyksiä on 
odotettavissa. 

Ratkaisumallissa on myös esitelty puolustus-
voimauudistuksen toteutusperiaate. Kaaviossa 
on esitetty strategialinja, tehtävä ja tulos. Näin 
reserviläisenä kiinnostaa etenkin tuo tulospuo-
len maininta yhteydestä kansalaisiin ja heidän 
maanpuolustustahtoon. Vastapainona joukko-
osastoja poistuu, sodanajan joukkojen vahvuus 
pienenee 120 000 henkilön verran ja kerta-
usharjoitusvuorokaudet vähenevät. Kyseessä 
onkin mielenkiintoinen yhtälö. Toivottavasti 
yhteys kansalaisiin säilyy siten, että maanpuo-
lustustahto ei laske.

Adressiin kertyi noin 8 000 nimeä, torilla oli 
noin 500 henkeä ja 28.2 tehty mielenilmaus-
reissu Helsinkiin keräsi kaksi bussillista väkeä. 
Uutiskynnykset on ylitetty ja pohjoiskarjalais-

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan  
reserviläispiirien 
toiminnanjohtaja

karjalasta kajahtaa
mintansa vuoden 2013 lopussa, emme menetä 
ainoastaan joukko-osastoa vaan mukana menee 
paljon muutakin. Prikaatissa palvelevat sotilaat 
ovat vapaa-ajallaan mukana monessa harras-
tuksessa. Monien urheiluseurojen vapaaehtoi-
set toimijat, metsästysseurojen vastuuhenkilöt 
ja mieskuorojen kultakurkut tienaavat tai ovat 
tienanneet päivittäisen leipänsä puolustusvoi-
mien palveluksessa. Hiljalleen sotilaiden osuus 
tästä henkisestä pääomasta näivettyy ja lopulta 
häviää alueeltamme.

Me täällä Karjalassa emme ole tottuneet sel-
laiseen venkulointiin ja kotiinpäin vetämiseen, 
jota nykyiset päättäjät näyttävät harrastavan 
muun muassa tässä joukko-osastoasiassa. 
Meidän korkea maanpuolustustahto versoaa 
veteraaniemme perinnöstä, jonka viime soti-
en jälkeen olemme äidin maidossa imeneet. 
Ilomantsissa sekä Talvi- että Jatkosodassa 
saavutetut voitot, joilla Suomi pelastettiin, vel-
voittavat meitä edelleen perinnön vaalimiseen. 
Ihminen, joka ei tunne näitä asioita, ei voi ym-
märtää meitä. Historian tunnilla opetettu lause, 
”Että ymmärtäisit nykyisyyttä, tulee sinun 
tuntea menneisyyttä”, toimii tässäkin asiassa.

Kriisit vievät asioita eteenpäin. Näin uskon 
käyvän myös tässä varuskunta-asiassa. On 
ollut tärkeää että ihmiset ovat voineet saada 
mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä Joen-
suun toritapahtumassa ja mielenosoitusmat-
kalla Helsingissä. Kunhan tästä järkytyksestä 
on selvitty, on syytä kääriä hihat ja huolehtia, 
ettei liekki sammu pohjoiskarjalaisesta maan-
puolustustyöstä.  Karjalaisten laulu kiteyttää 
saman asian näin. ”Konsa vaino Suomeamme 
kovin kourin koittelee, silloin kurja Karja-
lamme Suomen surut soittelee. Ja kun onnen 
päivän koitto Suomelle taas sarastaa, silloin 
riemun suuri soitto Karjalasta kajahtaa”!
 

Taipaleeni Pohjois-Karjalan Reserviupsee-
ripiirin uutena puheenjohtajana on alkanut 
hienoisen mollivoittoisesti. Uraa on takana 
vasta vajaat kaksi kuukautta ja jo nyt on tehty 
päätökset Pohjois-Karjalan Prikaatin sekä 
Karjalan sotilassoittokunnan lakkauttamisesta. 
Kertausharjoitukset on kuluvana vuonna ve-
detty minimiin. Käytännössä vain maakunta-
komppaniaa koulutetaan, hyvä että edes heitä.

Olemme tottuneet elämään täällä Itä-Suomessa 
oman varuskuntamme ”suojeluksessa”. Alu-
eemme nuorten miesten ja naisten on ollut 
luontevaa ja tutun turvallista mennä suorit-
tamaan asevelvollisuuttaan omaan joukko-
osastoon Kontiorannassa. Erinomainen kou-
lutus sekä hyvät harjoitusmaastot ovat olleet 
Pohjois-Karjalan Prikaatin tavaramerkkejä. 
Urheilu- ja sotilastaitokilpailuissa saavutettu 
kunnia ja menestys kertovat meille, että kor-
kea maanpuolustustahto yhdistettynä korkea-
tasoiseen koulutukseen tuottaa erinomaisia 
sotilaita aluetoimiston sijoitettavaksi reservin 
joukkoihin.

Pohjois-Karjalan Prikaatin lopettaessa toi-

ten mielipiteet on esitetty selkeästi. Valitettavas-
ti vaan tuntuu, että asiat on jo linjattu ja päätetty, 
joten näillä lienee loppupelissä vain symbolinen 
vaikutus.

Ei paljon naurata, mutta eteenpäin on mentävä. 
Haasteita on kyllä edessä. Pahimman toteutues-
sa esille nousee Kontiorannan varuskunta-alu-
een kohtalo. Alueella sijaitsee esimerkiksi am-
pumarata, joka on mahdollistanut muun muassa 
reserviläisten monipuolisen ampumaharjoittelun 
ja kilpailutoiminnan. Kaavoitettu asuntoalue ja 
ampumarata on nykyaikana huonosti yhteenso-
piva yhtälö.

Kertausharjoituksien perustamisen ja purka-
misen osalta varuskunta on antanut hyvät ja 
toimivat puitteet. Harjoitukset pystytään toteut-
tamaan muutenkin kuin varuskuntasidonnaises-
ti. Säästöistä puhuttaessa on syytä laskeskella, 
kumpi on edullisempi, varuskunta vai perusta-
mispaikka tai -paikat.

Varusmiesten osuus veteraanikeräyksessä as-
karruttaa myös. Kyllähän se onnistuu varmasti 
jatkossakin, mutta järjestelyt ja kustannukset ovat 
varmasti toiset kuin lähivaruskunnasta toimien.
Onneksi Pohjois-Karjalan Aluetoimisto jää alueel-

säilyykö yhteys

Juha Rytkönen
Pohjois-Karjalan 

reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

Timo Mononen
Pohjois-Karjalan 
reserviläispiirin

puheenjohtaja

ammuntatoimintaa varten ainakin yhden hyvän 
ja toimivan ampumaradan.  Mielestäni helpoin-
ta/halvinta olisi jättää ampumarata nykyiselle 
paikalle Ampumahiihtostadionin viereen, jolloin 
hyvällä yhteistyöllä saataisiin Kontiolahdelle 
oikea Ampumaurheilukeskus.  Ampumaradan 
hallinta varmaankin kuuluisi Aluetoimistolle 
tai MPK:lle. Jos se ei olisi mahdollista, voisi 
hallinnoijaksi tarjoutua vaikka Reserviläispiirit. 
Ammuntamahdollisuus on joka tapauksessa 
TURVATTAVA!
Hyvät Reserviläiset, kuluvana vuonna ei ker-
tausharjoituksia käytännössä ole (pois lukien 
Maakuntajoukot) vaikka teillä olisikin vielä 
sodanajan sijoitus. Kannattaa muuten tarkistaa 
asia Aluetoimistosta! Olkaa itse aktiivisia ja il-
moittautukaa Puolustusvoimien MPK:lta (www.
mpk.fi) tilaamiin vapaaehtoisiin harjoituksiin tai 
vaikkapa halukkuutenne Maakuntajoukkoihin!
( www.susirajankomppania.info)
Aluetoimistohan joutunee suunnittelemaan 
siirtymistä uusiin tiloihin jonnekin Joensuun 
lähiympäristöön. Tässä yhteydessä toivoisin, 
että voisimme avoimesti yhdessä kaikkien 
Maanpuolustusyhdistysten kanssa miettiä mah-

Spekulaatiot Puolustusvoimauudistuksesta jat-
kuvat vielä varmaan pitkään, mutta meidän re-
serviläisten ei auta jäädä ”tuleen makaamaan”, 
vaan on katsottava reaalisesti ETEEN – PÄIN!
Näillä näkymin Pohjois-Karjalan Prikaati on 
menetetty vuoden 2013 loppuun ja varusmies-
koulutusta jatkossa alueella tapahtuu vain Ra-
javartiolaitoksen toimesta Onttolassa.  Toivon, 
että Rajavartiolaitoksen toiminta on turvattu 
pitkälle tulevaisuuteen ja hyvä yhteistyömme 
paranee entisestään.
Vaikkakin Prikaatin tuki on toiminnoissamme 
huomattava ja varusmieskoulutuksen mah-
dollinen loppuminen Kontiolahdella on suuri 
menetys, on meidän reserviläisten pääyhteistyö-
kumppani kuitenkin Aluetoimisto.
Saadun tiedon mukaan Aluetoimisto ja sen voi-
mavarat tulevat kasvamaan entisestä.  Toivon ja 
uskon, että suunnitelmissa on myös otettu huo-
mioon kaikki tarpeelliset seikat reserviläistoi-
mintoja, kertausharjoituksia, Maakuntajoukko-
ja, MPK:ta ja perustettavaa Paikallispataljoonaa 
varten.  Näihin toimintoihin tarvitsemme muun 
muassa varusteita, kalustoa, huoltoa eli toi-
mivan paikallisen varusvaraston/huollon sekä 

katse eteen - päin
dollisuutta toimia tulevaisuudessa vaikka saman 
katon alla. Tällöin Maanpuolustustoiminta saa-
vuttaisi varmaan parhaan mahdollisen yhteistyön 
ja tuloksen.
Toivon, että Aluetoimiston nykyinen henkilö-
kunta on toteuttamassa tulevan muutoksen, sillä 
nykyinen hyvä yhteistyö, tutut toimijat ja toimin-
tatavat helpottavat varmasti asiassa.
Lähitulevaisuus on näytön paikka kaikille 
pohjoiskarjalaisille Maanpuolustusyhdistyksille 
ja niissä toimiville. Kuinka saamme parhaalla 
mahdollisella tavalla yhdistettyä voimamme ja 
maanpuolustustahtomme?  Kehotankin kaikkia 
toimijoita entistä aktiivisempaan yhteistyöhön, 
sillä yhteisvoimalla olemme vahvempia!



PIIRI-
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RESERVIUPSEERIPIIRIN JA YHDISTYSTEN 
PUHEENJOHTAJAT 2012

ILOMANTSIN 
RESERVIUPSEERIT RY

Jorma Maksimainen

JOENSUUN 
RESERVIUPSEERIT RY

Antti Eteläpää
Yrjö Makkonen

JUUAN 
RESERVIUPSEERIT RY

Ossi Hirvonen

KESÄLAHDEN 
RESERVIUPSEERIT RY

Osmo Anttonen

KITEEN 
RESERVIUPSEERIT RY

Seppo Kinnunen

KONTIOLAHDEN 
RESERVIUPSEERIT RY

Juha Rytkönen

LIEKSAN 
RESERVIUPSEERIT RY

Juhani Lehikoinen

LIPERIN 
RESERVIUPSEERIT RY

Mauri Nissinen

NURMEKSEN 
RESERVIUPSEERIT RY

Esko Seppä

OUTOKUMMUN
RESERVIUPSEERIT RY

Markku Räsänen

POLVIJÄRVEN 
RESERVIUPSEERIT RY

Esa Sormunen

PYHÄSELÄN 
RESERVIUPSEERIT RY

Jouko Kankkunen

RÄÄKKYLÄN 
RESERVIUPSEERIT RY

Ilpo Pitkänen

TOHMAJÄRVI-
VÄRTSILÄN 

RESERVIUPSEERIT RY
Arto Juntunen

VALTIMON 
RESERVIUPSEERIT RY

Markku Pirinen
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Muista myös reserviläispiirien
mainiot nettisivut: 

www.pkreservi.fi

PIIRIN PUHEENJOHTAJA
Juha Rytkönen

Vierevänniementie 15 a, 
81100 KONTIOLAHTI

050 428 5102
juha.rytkonen@kontiolahti.fi

1. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA
Pekka Laakkonen
Itikkamäentie 2 c, 
80140 JOENSUU

0500 192 469
pekka.laakkonen@luovi.fi

2. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA 
Mika Tukiainen

Tikkamäentie 6 A 14, 
80200 JOENSUU

040 719 6190
mika.tukiainen@gmail.com

ILOMANTSIN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja

Jorma Maksimainen
Sissipolku 1 F as 3, 82900 ILOMANTSI 

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

JOENSUUN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja

Pertti Saarelainen 
Louhelankatu 5 B 10, 80110 JOENSUU

040 508 4660 
pertti.saarelainen@joensuunreserviupseerit.fi 

JUUAN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Ossi Hirvonen

Laiduntie 4, 83900 JUUKA
050 590 8500

ossi.hirvonen@nic.fi 

KESÄLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Osmo Anttonen

Taimitarhantie 6, 59800 KESÄLAHTI
040 527 7392

osmi.an@hotmail.com

KITEEN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja

Seppo Kinnunen
Vanhatie 36, 82430 PUHOS

0400 377 874 
seppo.kinnunen@proagria.fi 

KONTIOLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Aapo Söder 

050 402 3204
aapo.soder@hotmail.com 

LIEKSAN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Pasi Karonen 

Koivulantie 1 D 6, 81720 LIEKSA
p_karonen@yahoo.co.uk 

LIPERIN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Mauri Nissinen

Heponiementie 38 C, 83400 VIINIJÄRVI
0500 225 350

mauri.nissinen@metsaliitto.fi 

NURMEKSEN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Esko Seppä

Kehäkatu 16 C, 75500 NURMES
0400 536 591

esko.seppa@pp1.inet.fi

OUTOKUMMUN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja

Markku Räsänen
Kuopiontie 225 C, 83500 OUTOKUMPU

0500 913 574
markku.rasanen@opaasi.fi 

POLVIJÄRVEN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Esa Sormunen

Ruvaslahdentie 8 E, 83700 POLVIJÄRVI
0400 683 549

esa.sormunen@polvijarvi.fi 

PYHÄSELÄN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja

Jouko Kankkunen
Salokyläntie 70 A, 82210 SUHMURA

040 584 5660
jouko.kankkunen@suhmuranmetalli.fi 

RÄÄKKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Ilpo Pitkänen

Hernevaarantie 112, 82310 ORAVISALO
0400 177 089

ia.pitkanen@gmail.com 

TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Arto Juntunen

Riihiahontie 123, 82350 TIKKALA
0400 181 716

arto.juntunen@tohmajarvi.fi 

VALTIMON RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja 
Markku Pirinen

Kalliojärventie 190, 75710 KARHUNPÄÄ
040 483 9307

markku.pirinen@lut.fi
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PIIRIN PUHEENJOHTAJA
Timo Mononen
Rummakontie 8 b, 
80400 YLÄMYLLY
040 719 4105
timo.mononen@nic.fi

PIIRIN 1. VARAPUHEENJOHTAJA
Hannu. P. Martikainen
Mineraalintie 257 A, 
83950 AHMOVAARA
046 600 5463
hannu.p.martikainen@gmail.com

PIIRIN 2. VARAPUHEENJOHTAJA
Terho Hirvonen
Laitilantie 8, 80330 REIJOLA
0400 789 977
hirvonen.terho@pp.inet.fi

ENON RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Seppo Puranen

Koukkujoentie 11, 
81280 UIMAHARJU

040 835 5790
seppo.puranen@luukku.com 

ILOMANTSIN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja

Viljo Lehikoinen
Rajatie 2 A, 

82900 ILOMANTSI
050 573 7916

reijo.hiltunen@tilitalo.fi 

JOENSUUN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Ilkka Savolahti
Tuomaantie 6, 

80160 JOENSUU
050 538 0085

ilkka.savolahti@luukku.com 

JUUAN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Mika Martelin
Juhontie 15, 

83900 JUUKA
044 062 7898

mika.martelin@gmail.com 

KESÄLAHDEN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Ari Pennanen
Kangastie 8, 

59800 KESÄLAHTI
0400 151 225

ari.pennanen@gmail.com 

KITEEN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja

Mika Matikainen
Huotinvaarantie 2, 

82500 KITEE
050 344 0142 ja 040 776 5583
mika.matikainen@suomi24.fi 

KONTIOLAHDEN 
RESERVILÄISET RY

Puheenjohtaja
Pekka Ratilainen
Keskuskatu 50 b, 

81100 KONTIOLAHTI
0500 882 948 

ratilainen.pekka@gmail.com 

LIEKSAN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Marko Hakala
Ylämäkikatu 6, 

81750 PANKAKOSKI
0400 219 793

marko.hakala@nettilinja.fi 

LIPERIN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Marko Halonen

Kokinniemi 17 C, 
83400 YLÄMYLLY

0500 181 450, työ 010 387 8102
marko.halonen@jokikone.fi 
marko.halonen@pp1.inet.fi 

NURMEKSEN 
RESERVINALIUPSEERIT RY

Puheenjohtaja
Terho Mustonen

PL 16, 75500 NURMES
0500 779 449

jukka.juntunen@kotipysakki.fi 

OUTOKUMMUN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Erkki Räsänen

Niittyrinne 2, 83500 OUTOKUMPU
050 581 1338

erkki.rasanen@telemail.fi 

POLVIJÄRVEN 
RESERVINALIUPSEERIT RY

Puheenjohtaja
Jorma Huttunen

Kinahmonniementie 35, 
83825 KINAHMO

0400 170 046
jorma.huttunen@polvijarvi.fi 

PYHÄSELÄN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Pertti Leinonen

Uutelantie 10, 80330 REIJOLA
040 528 6184

pertti.leinonen@jns.fi 

RÄÄKKYLÄN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Mika Karttunen

Paksuniementie 202, 
82300 RÄÄKKYLÄ

0400 945 892
karttunenmika@hotmail.com 

TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN 
RESERVILÄISET RY

Puheenjohtaja
Jussi Raerinne

Värtsiläntie 40, 82675 NIIRALA
041 483 6261 ja 013 629 480

jussi.raerinne@suomi24.fi 

VALTIMON RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja

Tapani Ovaskainen
Murtomäentie 210, 75770 PUUKARI

050 498 662
tapani.ovaskainen@gmail.com 

VIEKIN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Ahti Kiiskinen

Viekintie 4, 81860 VIEKIJÄRVI
0400 376 185

ahti.kiiskinen@pp1.inet.fi

PIIRI-
HALLITUkSEN 
JÄSENET 2012

ENON 
RESERVILÄISET RY

Seppo Puranen

ILOMANTSIN 
RESERVILÄISET RY

Viljo Lehikoinen

JOENSUUN 
RESERVILÄISET RY

Ilkka Savolahti
 

JUUAN 
RESERVILÄISET RY

Mika Martelin

KESÄLAHDEN 
RESERVILÄISET RY

Ari Pennanen

KITEEN 
RESERVILÄISET RY

Mika Matikainen

KONTIOLAHDEN 
RESERVILÄISET RY

Pekka Ratilainen

LIEKSAN 
RESERVILÄISET RY

Marko Hakala

LIPERIN 
RESERVILÄISET RY

Marko Halonen

NURMEKSEN RESERVIN-
ALIUPSEERIT RY

Jukka Juntunen

OUTOKUMMUN 
RESERVILÄISET RY

Erkki Räsänen

POLVIJÄRVEN RESERVIN-
ALIUPSEERIT RY
Markus Surakka

PYHÄSELÄN 
RESERVILÄISET RY

Pertti Leinonen

RÄÄKKYLÄN 
RESERVILÄISET RY

Mika Karttunen

TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN 
RESERVILÄISET RY

Jussi Raerinne

VALTIMON 
RESERVILÄISET RY

Jorma Korhonen

VIEKIN 
RESERVILÄISET RY

Raimo Toivanen

Jäsentietojen päivitysmahdollisuus on nyt 
mahdollista tehdä Reserviläisliiton ja Reser-
viupseeriliiton nettisivustoilla. Kannattaa käydä 
tarkistamassa omat tiedot ja päivittää esim. 
sähköpostiosoite ajan tasalle. Näin varmistat, 
että yhdistyksen ja piirin sähköpostitiedotteet 
saavuttavat sinut.
Tietojen tarkistus käy näppärästi liittojen si-
vustoilla. 

Seuraavana ohjeet:

RESERVILÄISLIITTO:
Mene Reserviläisliiton nettisivuille (www.re-
servilaisliitto.fi). Etusivun alaosassa on valikko 
”jäsentietojen muutosilmoitus”. Toimi ohjeiden 
mukaan.

RESERVIUPSEERILIITTO:
Mene Reserviupseeriliiton nettisivuille (www.
rul.fi). Etusivun alaosassa valikko ”liity jäse-
neksi”. Aukeaa sivu jonka alaosassa ”muu-
tosilmoitus täytä tästä”

Mikäli on ongelmia, ota yhteys piirien toimin-
nanjohtajaan.

HUOMIO!
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Reserviläisliiton piirikierrostapahtu-
ma pidettiin Pohjois-Karjalan osalta 
28.2.2012 Kontiolahden Lehmossa 
hotelli Julien tiloissa. 

Liiton edustajina paikalla olivat järjestö-
päällikkö Suvi Tuomanen ja varapuheen-
johtaja Osmo Suominen. Illan asioina 
olivat muun muassa puolustusvoima-
uudistus, liiton painopistealueet 2012 
sekä jäsenistöön liittyen jäsenmäärät, 
yhdistyspalvelut ja jäsenrekisteri.
Eniten keskustelua herättänyt asia oli 
tietysti Kontiolahdenkin osalta ajan-
kohtainen puolustusvoimauudistuksen 
säästötoimenpide, joka aikoo lakkauttaa 
Pohjois-Karjalan Prikaatin vuoden 2013 
lopussa.
Reserviläisliiton näkemys koko puo-
lustusvoimauudistuksesta kävi hyvin 
selväksi ja se oli seuraavanlainen:
Yleinen asevelvollisuus, alueellinen 
maanpuolustusjärjestelmä, sekä riittävän 
suuret sodan ajan joukot ovat edelleen 
tarpeen. Mahdollisimman suuren osan 
miespuolisesta ikäluokasta tulisi jatkos-
sakin suorittaa varusmiespalvelus. Ase-
palvelusta on kehitettävä palvelusehtojen 
ja – etujen osalta. Lisäksi on ylläpidettävä 
riittävän kattavaa varuskuntaverkostoa.
Kertausharjoituksia tulee järjestää niin, 
että jokainen reserviläinen pääsee kertaa-
maan noin viiden vuoden välein. Tämä 
edellyttää runsaan 65 000 reserviläisen 
kutsumista kertaamaan vuositasolla.

Miten säästöt pitää sitten kohdistaa?

Puolustusbudjettia leikattaessa tulee 

Kertausharjoituksiin tulisi päästä viiden vuoden välein

Liiton edustajina paikalla olivat järjestöpäällikkö Suvi Tuomanen ja varapuheenjohtaja Osmo Suominen. Reserviläispiirin 
puheenjohtaja Timo Mononen luovutti vieraille matkaevästä, joka sai kaikkien osallistujien suut vehnäselleen.  

Reserviläisliiton piirikierrostapahtuman yhdeksi puheenaiheeksi nousi Pohjois-Karjalan Prikaatin lakkauttaminen. 

huomioida puolustusvoimille asetetut 
tehtävät ja niiden tärkeysjärjestys. Ko-
timaan puolustuksen järjestämisen tulee 
olla etusijalla. Säästöjä ei pidä kohdentaa 
puolustusvoimien operatiiviseen toi-
mintaan, varusmieskoulutukseen, eikä 
kertausharjoituksiin. 
Puolustusvoimien vahvuutta määrätes-
sä ja kalustohankintoja tehtäessä tulee 
huomioida se, että puolustusvoimien 
tehtävänä on koko laajan valtioalueem-
me puolustus. Tämä edellyttää riittävän 
vahvoja ja hyvin varustettuja sodan ajan 
joukkoja.
Maanpuolustuksen tiedotuskunnan 
marras- ja joulukuussa suorittaman ky-
selytutkimuksen perusteella puolustus-
määrärahojen säästöt pitäisi kansalaisten 
mielestä kohdentaa suurimmalta osalta 
kansainvälisiin tehtäviin. Saman tutki-
muksen mukaan yleinen asevelvollisuus 
on Suomen kannalta oikein vaihtoehto. 
Kyselyyn vastanneista 76 % oli sitä miel-
tä, että maatamme on puolustettava soti-
laallisesti kaikissa tilanteissa. Kyselyyn 
vastanneista 69 % oli myös sitä mieltä, 
että Suomen tulee pysyä sotilaallisesti 
liittoutumattomana.

Reserviläiset liikkuvat

Järjestöpäällikkö Suvi Tuomanen kä-
sitteli omassa puheenvuorossaan liiton 
jäsenistöön liittyviä ajankohtaisia asioita, 
kuten menneen vuoden aikana yhdistyk-
sissä järjestettyä toimintaa, yhdistysten 
jäsenmäärän kehitystä, liiton tarjoamia 
yhdistyspalveluja sekä jäsenrekisterin 
käyttöä.

Yhdistysten viime vuoden toiminnassa 
näyttää kuntoliikuntatapahtumat kasva-
neen suurimmaksi yksittäisiksi tapahtu-
miksi ohi ampumatoiminnan. Vuoden 
2011 liiton painopistealueina oli muun 
muassa liikkuva reserviläinen, joten tässä 
asiassa maamme jäsenyhdistykset näyt-
tävät onnistuneen. Muita merkittäviä toi-
minta muotoja olivat ampumatoiminta, 
kokoukset ja illanvietot, veteraanityö ja 
– toiminta, sekä aatteellinen ja hengelli-
nen toiminta. Nämä tiedot on saatu yhdis-
tysten lähettämistä toimintalomakkeista 
viime vuodelta. Toimintalomakkeita oli 
tullut 291 yhdistykseltä ja 16 reservi-
läispiiriltä.

Maanpuolustus pohjautuu reserviin

Järjestöpäällikkö Suvi Tuomanen käsitte-
li puheenvuorossaan myös liiton vuoden 
2012 teemaa.
Teemalla viestitään liiton jäsenille ja 
ulkopuolisille tahoille reservin keskeistä 
merkitystä maamme puolustusjärjestel-
mässä. Vuoden teemaa hyödynnetään 
muun muassa tiedotuksessa, erilaisissa 
kannanotoissa ja lausunnoissa, yleisessä 
kansalaiskeskustelussa sekä toiminnan 
esittelyssä. 
Järjestöpäällikkö sekä varapuheenjohtaja 
korostivat omissa puheenvuoroissaan yh-
distysten tiedottamisen tärkeyttä. Lähes 
jokaisen reserviläisyhdistyksen alueella 
toimii jokin paikallislehti, joka on erittäin 
hyvä media kun mietitään mitä ja miten 
yhdistysten toiminnasta halutaan kertoa 
ulkopuolisille. 
Monesti näissä paikallislehdissä on jopa 

puutetta oman alueensa uutisista, joten 
yhdistysten kannattaa olla aktiivisia 
oman paikkakunnan lehdistön puoleen.
Muita liiton vuoden 2012 painopiste-
alueita on ampumataitoinen reservi, 
veteraaniperinteestä pidettävä huolta ja 
hyväkuntoinen jäsenistö.
Järjestöpäällikön puheenvuorossa tuli 
myös esiin yhteistapahtumat: veteraani-
keräyksen tempauspäivä, ampumatai-
topäivä, perheliikuntapäivä, joulutulet, 
sekä jouluaaton kunniavartiot, jotka 
Reserviläisliitto haluaa tuoda näyttävästi 
esille paikallisissa ja maakunnallisissa 
medioissa.

Monipuolinen jäsenrekisteri

E-asiointi jäsenrekisteriin on nyt avattu 
kaikille liiton henkilöjäsenille, sisään 
rekisteriin kirjaudutaan oman liiton si-
vuilta jäsennumerolla ja postinumerolla, 
siellä jokainen voi tarkastella, täydentää 
ja korjata omia jäsentietojaan, sekä hank-
kia ampuma- tai senioriturvan ja maksaa 
sen saman tien omassa nettipankissaan. 
Suoraan jäsenrekisteristä hankittu am-
puma- tai senioriturva astuu voimaan 
seuraavan vuorokauden alkaessa.
Jäsenkehityksen mukaan Pohjois-Karja-
lan Reserviläispiirin jäsenmäärä on taas 
lähtenyt pienoisen notkahduksen jälkeen 
ilahduttavasti kasvuun, jokainen omissa 
yhdistyksissämme voimme vaikuttaa 
siihen, että tämä jäsenmäärän kasvu 
jatkuu tulevaisuudessakin. 
Reserviläisliitto kykenee tukemaan 
maanpuolustusta sitä paremmin mitä 
enemmän jäseniä liiton paikallisyh-
distyksiin kuuluu. Maanpuolustustyö 
koskettaa jäsenten kautta myös monia 
muita suomalaisia.

Tähtäin korkealla

Järjestöpäällikkö toi myös esille liiton 
tavoitetilan vuodeksi 2015, sen mukaan 
Reserviläisliitto on Suomen selke-
ästi suurin, tunnetuin ja merkittävin 
maanpuolustusjärjestö. Merkittävä osa 
suomalaisista tuntee liiton, sekä tietää 
ja hyväksyy sen toimintamuodot sekä 
tavoitteet. Jäsenistön määrä on selke-
ästi nykyistä suurempi(40.000–50.000). 
Parantaa edelleen yhdistyspalvelua, 
tavoitteena nykyistä tasalaatuisempi 
ja korkeatasoisempi yhdistystoiminta. 
Kehittää liitosta nykyistä toimivampi 
järjestöorganisaatio, jossa jokainen 
jäsenyhdistys ja piiri kokevat olevansa 
kiinteä osa Reserviläisliittoa ja ottaa 
tämän huomioon omassa toiminnassaan 
ja sen suunnittelussa.

Me Pohjois-Karjalan reserviläiset 
haluamme kiittää liiton edustajia Suvi 
Tuomasta ja Osmo Suomista vierailusta, 
sekä toivottaa heidät uudelle vierailulle 
maakuntaamme seuraavan liittokierrok-
sen aikaan. 

Teksti ja kuvat: 
Hannu Parviainen
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Pasi Huuskonen, kuoPio
”Harmittaa. kontioranta on savo-karjalan alueen 
suurin varuskunta. Jää nähtäväksi, mitä vaikutuk-
sia asialla yhteistyöhön MPk:n kanssa.” 

Harmittava, ikävä, surullinen ja järjetön lakkautuspäätös
kuulakkaan talvinen sää helli Maakuntakomppanian taistelijoita sotinpurolla 17.-19. helmikuuta pidetyssä harjoituksessa. Pohjois-karjalasta ja Pohjois-
savosta saapuneet ”korpisoturit” pääsivät antamaan kommentteja myös Pohjois-karjalan Prikaatin lakkauttamisuutisesta. 

Teksti ja kuvat: Juha Rytkönen

Jussi RaeRinne, VäRtsilä
”oman Prikaatin lakkauttaminen ei ole aluepoliit-
tisesti järkevää. Varuskuntien välimatkat kasvavat 
liian suuriksi.” 

otto Vottonen, Joensuu
”säästöt on nyt aivan väärässä paikassa. Jos joku 
nuori miettii siviilipalvelusta, niin nyt sen puoleen on 
helpompi kallistua, koska ei ole enää tulevaisuudessa 
kotivaruskuntaa.” 

antti Väänänen, Joensuu
”Prikaatin lakkauttaminen riepoo, mutta passia 
en ole palauttamassa.” 

olli-Pekka Heikkinen, kuHMo
”outoa, että itäraja tyhjennetään varuskunnista.” 

MaRkus suRakka, PolViJäRVi
”tämä on itäiselle maanpuolustusalueelle huono 
juttu. Rajavartiostokin joutuu nyt miettimään, mistä 
saisi tukea tulevaisuudessa.”

Jukka Rytkönen, kuoPio
”ei mitään järkeä säästää turvallisuudesta. Varus-
miesten lomamatkat pitenevät, kun pitää reissata 
muihin varuskuntiin.” 

katJa oinonen, Joensuu
”itken ja olen äärettömän surullinen. Varus-
miesajalta Pohjois-karjalan Prikaatista on paljon 
mieleenpainuvia ja jälkiä jättäneitä muistoja.”  

Pentti tikkanen, keitele
”Varuskunnan lakkauttaminen on ikävä asia. toi-
saalta voi olla, että Maakuntakomppanioiden asema 
vahvistuu tässä järjestelyssä.” 
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”Konsa vaino Suomeamme - kovin kou-
rin koittelee - silloin kurja Karjalamme 
- Suomen surut soittelee.” 

Nämä Karjalaisten laulun sanat kuvaavat 
monien pohjoiskarjalaisten ajatuksia 
nykyisestä maailman menosta. Jo pi-
dempään jatkunut maakunnan alasajo sai 
viimeisimmän tönäisynsä kun Pohjois-
Karjalan Prikaatin lakkauttaminen tuotiin 
ilmoitusasiana julkisuuteen heti presiden-
tinvaalien jälkeen. 
Monille tämä oli ”se korsi joka katkaisi 
aasin selän” ja ihmiset halusivat tuoda 
pettymyksensä julki. Tähän purkaukseen 
kokoonnuttiin lauantaina 18.2.2012 Joen-
suun torille, mielenilmaukseen prikaatin 
puolesta. 
Yleisöä paikalle kertyi useita satoja, eikä 
päättäjien päitä puheissa juurikaan sili-
telty. Vaikeata on omalta kohdaltanikaan 
aivan objektiivisesti ja tunteettomasti 
asiaa pohtia. Miksei päätöksiä varuskun-
nista ja kuntauudistuksista tuotu esiin 
ennen vaaleja? Miksei ruotsinkielisen 
varusmiespalveluksen suorituspaikoista 
puhuta ääneen? Jos Suomea ei puolusteta 
varuskunnista, miksi Helsingin ympä-
rille tarvitaan kolme joukkoyksikköä? 
Jos kyseessä olisi vain raha, voitaisiin 
Puolustusvoimien talous ratkaista kerta-
heitolla realisoimalla Santahaminan saari 
yksityisille markkinoille. 
Siteeraten Väinö Linnaa ja Honkajokea: 
”varjele noita Suomen herroja, etteivät 
toista kertaa löisi päätään Karjalan män-
tyyn”.

Ääni kuuluville

Tilaisuuden tarkoituksena oli kokoontua 
Kontiorannan varuskunnan säilyttämisen 
puolesta, mutta useissa mielipiteissä asia 
kääntyi enemmänkin jonkin muun asian 
vastustamiseen. Valtaosa tästä vastus-
tuksesta suuntautui hallituspuolueita ja 
erityisesti tiettyjä päättäjiä kohtaan. 
Suomalaiseen kansanluonteeseen kuuluu 
tietynlainen passiivisuus, kovin helpolla 
ei barrikadeille nousta. Silloin kuin siellä 
seisotaan, halutaan ääni myös kuuluville. 
Tilanne hankaloituu huomattavasti, jos 
ihmisille tulee sellainen tunne, ettei sitten-
kään tule kuulluksi. Tämä kehitys antaisi 
tilaa toistaiseksi meille vieraalle kansa-
laistottelemattomuudelle ja anarkialle. 
Olen kiitollinen niille kansanedustajille 
jotka olivat paikalle tulleet. He, etenkin 
hallituspuolueiden edustajat, toimivat 
eräänlaisina ukkosenjohdattimina, ohjasi-
vat joukon voimaa rakentavaan suuntaan. 
Ruotsinkieliset nuoret varmasti ansait-
sevat mahdollisuuden palvella omalla 
kotikielellään yhteistä Isänmaatamme, 
siitä lienee yhdenmielisyys olemassa. 
Vaan miksei voi joku saada hyvää, ettei 
se ole joltain muulta poissa? Prikaatin lak-
kauttamisessa on kyse paljon muustakin 
kuin siitä, että Kontiolahden kunta olisi 
taloudellisesti siitä riippuvainen.

Karjalasta kajahtaa!

Jarkko Riikonen
kolmen tulevan maanpuolustajan isä

Kommentteja 

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen Kuopiossa 28.2.2012:  

”Tämä ei ole puolustusvoimien juttu. Tämä on poliittinen päätös. Puolustusvoi-
milla ei ole mitään vimmaa supistaa itse itseään ja ajaa maanpuolustushenkeä 
alas”. (Karjalainen 29.2.). 

201. maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä 5.3.2012: 

”On hyvä, että poliittinen johto on nyt tehnyt puolustusvoimauudistuksen lin-
japäätöksen ja kantaa siitä vastuun. Puolustusvoimat kantaa osaltaan vastuun 
päätöstä edeltäneestä virkamiesvalmistelusta, joka on tehty puolustusministeriön 
ohjauksessa.” 

Kansanedustaja Pentti Oinonen (PS) eduskunnassa 29.2.2012.

”Nykyisen ylipäällikön, presidentti Tarja Halosen aikana Puolustusvoimia on 
heikennetty radikaalisti: jalkaväkimiinat kieltävä Ottawan sopimus, tämä järjetön 
puolustusvoimauudistus ja ulkoistettu ruokahuolto ovat surullisia esimerkkejä 
tästä. Herääkin kysymys, onko Suomen ylimmässä johdossa jo järjen käyttökin 
ulkoistettu.”

Jarkko Riikonen oli torilla Onni-poikansa kanssa.  
 

Mielenilmaisu Joensuun torilla

Toimenpiteitä

Keskustan liperiläinen kansanedustaja Eero Reijonen on jättänyt 2.3.2012 
oikeuskanslerille selvityspyynnön puolustusvoimauudistuksesta. 

Oikeuskansleria pyydetään tutkimaan onko hallintomenettelylakia rikottu, koska 
muun muassa Pohjois-Karjalan Prikaatin alasajo on täydessä käynnissä ilman 
että alueellistamisen koordinaatioryhmää ja Kontiolahden kuntaa olisi asiassa 
kuultu. Laki/asetus kuitenkin edellyttää etukäteiskuulemista. Selvityspyynnön 
toinen allekirjoittaja on kansanedustaja Anu Vehviläinen.

Reijonen ja Vehviläinen ovat jättäneet 5.3 hallitukselle kirjallisen kysymyksen, 
jossa he peräävät poliittisia ja taloudellisia perusteita Pohjois-Karjalan Prikaa-
tin sulkemiselle. He haluavat myös hallituksen kertovan, miksi eduskunta on 
syrjäytetty päätöksenteossa. Reijonen lupaa taistelevansa varuskunnan puolesta 
hamaan loppuun saakka. 

- Lähtökohtana ei voi olla, että työpaikkoja maakunnasta koko ajan lakkautetaan, 
ja pääkaupunkiseudulle niitä tulee koko ajan lisää, Reijonen toteaa. 

Useita satoja henkilöitä kokoontui helmikuun 18. päivänä Joensuun torille mielenilmaukseen prikaatin puolesta. ”Prikaati suojeltava” - plakaattia kantoi Erkki 
Pesonen.  Torikuvat (myös etusivulla) Jonna Turunen. 
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Hallituksen esitys on lakkauttaa 
Pohjois-Karjalan prikaati vuonna 
2013 ensimmäisenä joukko-osas-
tona nyt lakkautettavista. Tämä 
oli mustan keskiviikon 8.2.2012 
tyly sanoma pohjoiskarjalaisil-
le. Prikaati saa mennä, vaikka 
Kajaanin ja Kouvolan väliin jää 
pitkä aukko ilman maavoimien 
joukkoja. ”Maata ei puolusteta 
linnaleireistä”, oli puolustusmi-
nisteri Stefan Wallinin sanoma 
maanpuolustusväelle.
Vaikka päätös oli odotettu sen 
jälkeen, kun kevään eduskunta-
vaalien jälkeen muodostettu hal-
litus jakoi salkkunsa, jaksoi kansa 
vielä nousta vastustamaan epäoi-
keudenmukaisena kokemaansa 
prikaatin lakkautusta. Joensuun 
torille kokoontui lauantaina 18.2. 
yli 500 ihmistä osoittamaan miel-
tään puolustusvoimauudistusta 
vastaan. Tilaisuuden olivat or-

ganisoineet kansanedustaja Eero 
Reijonen, maakuntavaltuuston 
puheenjohtaja Seppo Eskelinen ja 
Kontiolahden kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Mika Kuusela. 
Pohjoiskarjalaisia kansanedusta-
jia oli kiitettävästi paikalla pitä-
mässä puhetta prikaatin puolesta. 
Myös savolaisten edustaja Pentti 
Oinonen oli paikalla tulikiven-
katkuisine puheineen prikaatin 
puolesta. Eero Reijosen tarjoama 
hernerokka teki kauppansa ja 
500 annosta jaettiin pikavauhtia. 
Useammalta taholta ihmeteltiin 
eduskunnan varapuhemiehen 
Pekka Ravin poissaoloa. Torilla 
nousi ajatus lähteä Helsinkiin 
kertomaan päättäjille pohjoiskar-
jalaisten tuntoja tilanteesta. Päivä 
sovittiin nopeasti tiistaille 28.2., 
joka sopivasti oli liputuspäiväkin. 
Kaksi linja-autollista täyttyi pi-
kavauhtia, vaikka erityisesti työ-

ikäisen väestön on vaikea irrota 
arkipäivänä Helsingin reissulle.

Sissien sää

Lähtöaamuna kokoonnuttiin 
Carelicumin eteen klo 6.00 ja 
sotilaallisen täsmällisesti aika-
taulussa lähdettiin kohti Hel-
sinkiä. Toisen bussin kustansi 
Kontiolahden kunta ja toisen 
linja-autoyhtiö Savo-Karjalan 
Linja.  Matkan aikana henkeä 
nostatettiin lauluin, armeija-
aikaisin muistoin ja kajauttele-
malla iskulauseita. Helsinkiin 
saavuttiin aikataulussa ja ryhmi-
tyttiin Eduskuntatalon portaille 
poliisien ohjauksessa. Paikalle oli 
saapunut yli satapäisen karjalais-
joukon tueksi pääkaupunkiseu-
dulla asuvia itäsuomalaisia. Sää 
oli kuin Karjalan sisseille tilattu: 
tuuli ulvoi ja lunta lensi. Suo-

Karjalan kansa nousi 
puolustamaan Prikaatia

Pohjois-Karjalan Prikaatin puolustajien etujoukoissa on toiminut vahvasti kansanedustaja Eero 
Reijonen (vas.). Kuva: Ilkka Kiiskinen.   
 

Lumipyryssä, siis varsinaisessa sissien kelissä Karjalan kansa 
kertoi mielipiteensä valtiovallalle maakunnan alasajosta.  Edus-
kuntatalon edessä otetut kuvat (myös etusivulla): Arto Juntunen.

men liput hulmusivat Kalevalan 
päivän kunniaksi, mutta valitet-
tavasti Prikaatin lakkauttami-
seksi. Ilahduttavasti joukossa oli 
nuoria naisia ja miehiä tuomassa 
julki pettymystään valtiovallan 
asenteelle Karjalaa kohtaan. 
Banderolleissa oli räväkkää 
tekstiä ja iskulauseet kajahtelivat 
lumimyrskyyn. Ministereitä ei 
paikalle saapunut, kaikki pohjois-
karjalaiset kansanedustajat kyllä-
kin Oinosella terästettynä. Mika 
Kuusela piti erittäin ansiokkaan 

puheen eduskunnan rappusilla 
– samoin Seppo Eskelinen. Edus-
kuntaryhmistä vihreät ja kristil-
lisdemokraatit eivät lähettäneet 
edustajaansa ottamaan vastaan 
Karjalan kansaa. Moni mukana 
olleista pitkän linjan reserviläi-
sistä totesi, että ovat ensimmäisen 
kerran elämässään osoittamassa 
mieltään. ”Näkevätpähän, mitä 
mieltä ollaan”.

Teksti ja kuvat: 
Arto Juntunen
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YriTYKSET ESiTTELYSSÄ!

Vuonna 1980 avattu Joensuun Kauppa-
kadun K-Citymarket sijaitsee vain ki-
venheiton etäisyydellä kaupungin torilta. 
Kauppakeskuksen kokonaispinta-ala on 
4 600 neliömetriä ja tuotevalikoimasta 
löytyy helposti, yhdellä ostosmatkalla 
lähes kaikkea koko perheen arkeen ja 
juhlaan. 

- Tarjoamme esimerkiksi Suomen moni-
puolisimman ja laajimman valikoiman 
elintarvikkeita. Tällä hetkellä valikoimas-
tamme löytyy noin 13 000 elintarviketta, 
kauppias Rauno Törrönen (53) laskeksii. 
Ensimmäinen K-citymarket perustet-
tiin Lahden Paavolaan vuonna 1971. 
K-citymarketeja on tällä hetkellä 74 
kappaletta 50 paikkakunnalla eri puo-
lella Suomea. K-citymarketin omistaa 
Ruokakesko Oy. Törrönen kertoo, että 
K-citymarketeissa elintarvikemyynnistä 
vastaa kauppiasyrittäjä. Käyttötavaroista, 
joihin kuuluvat muun muassa uudistuvat 
kodin, vapaa-ajan, pukeutumisen sekä 
kauneuden valikoimat, vastaa puoles-
taan K-citymarket Oy. Kauppakadun 
citymarketin tavaratalojohtajana toimii 
Matti Aaltonen.  
- Aloitimme tässä Sirpa-vaimon kanssa 
kauppiaina kesäkuun alussa 1998, Tör-
rönen kertoo.

Kauppiasperhe

Sirpa ja Rauno Törrösellä on kolme lasta: 
Silja (28), Viivi (26) ja Ahti (20). Silja Tör-
rönen on jo kauppiaana viime toukokuussa 
Lehmossa avatussa K-supermarketissa, 
Viivi työskentelee Kauppakadulla ja 
Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteitä 
opiskeleva Ahti sukkuloi molempien 
kauppojen välillä. 
- Parhaimmillaan olemme kaikki viisi 
olleet täällä yhtä aikaa töissä. Se on todel-
lista perheen laatuaikaa, kuvailee Rauno. 
Kauppakadun K-citymarketin elintarvike-
puolella työskentelee 40 henkilöä. Koko 
talon henkilöstömäärä on noin 90. 

Kilpailukykyä pitää olla

K-ryhmä ja S-ryhmä vievät Suomen 
päivittäistavarakaupan potista noin 80 
prosenttia, ja jopa Kilpailuvirasto on kiin-
nostunut, onko touhu terveellä pohjalla. 
Kauppias huomauttaa, ettei tilanteessa ole 
mitään ihmettelemistä. Muut kaupparyh-
mät ovat pudonneet pois kilpailun myötä. 
- Ja kilpailuahan käydään myös oman 
ryhmän sisällä.  Meille erittäin kovia 
kilpailijoita ovat esimerkiksi Pilkon city-
market ja Niinivaaran Eväskontti.
Kauppakadun K-citymarketissa myynti 
on kasvanut koko ajan. 
- Kilpailukyky on kaikkein oleellisin asia. 
Kilpailukyky on hintaa, se on tuoreutta, 
se on valikoimaa ja saatavuutta. Meidän 
etumme on tietysti tämä ruutukaavan 
sijainti, jossa on luonnostaan paljon jo 
olemassa olevia ja asuvia asiakkaita. 
Kaupungin keskustassa on runsaasti eri-
koisliikkeitä, jotka vetävät ostovoimaa 
ympäröivästä maakunnasta.
- Ja kun kerran haja-asutusalueelta liik-
keelle lähdetään, asiakkaiden on helppo 
poiketa meillekin.  
Kaupparyhmien välistä kilpailua käydään 
esimerkiksi etukorttien välityksellä. Sen 
verran Törrönen suostuu mainostamaan, 
että toteaa jokaisella täysi-ikäisellä 
Suomen kansalaisella olevan oikeuden 
hankkia pörssiyhtiön osakkeita. 
- Pörssiyhtiöhän maksaa joka vuosi 
osinkoa. Kesko maksaa joka vuosi omis-
tajilleen puolet syntyneestä tuloksesta 
osinkoina ulos.

Sotilasura kiinnosti

Rauno Törrönen syntyi pienviljelijä-
perheeseen Keskijärvellä. Kiinnostus 
maanpuolustusasioihin virisi varusmies-
palveluksessa.
- Menin Rissalaan 1978 alokkaaksi, kävin 
Lahdessa aliupseerikurssin, ja kivääripuo-
len RUK:n Haminassa. Harkitsin silloin, 

että pyrkisin Puolustusvoimiin töihin ja 
hankkisin sotilasurasta ammatin itselleni. 
Mutta opintolainaakin oli kertynyt ja kun 
oli varma työpaikka tiedossa, niin kauppa-
ala sai ahkeran miehen kirjoihinsa.  
- Onneksi tämän vapaaehtoisen maan-
puolustuksen kautta olen saanut sen tyh-
jiön täytettyä. Mukavaa on ollut se, että 
olen päässyt käymään vuosikymmenien 
varrella monissa kertausharjoituksissa ja 
olemaan sitä kautta mukana.
Sotilasarvoltaan Rauno on reservin ma-
juri. Ahti on tiedustelupuolen vänrikki ja 
molemmat miehet vaikuttavat Joensuun 
reserviupseeriyhdistyksen riveissä. 
- Viivi kävi myöskin aseellisen palve-
luksen ja on reservin kersantti, Rauno 
Törrönen kertoo.
- Maanpuolustusasiat ovat minullekin  
tärkeitä. Mutta tällä hetkellä vielä eri 
mittakaavassa kuin isällä, varsinkin kun 
tietää, millainen intoilija tämä kaveri on. 
Varmaankin asiaan liittyvä harrastustoi-
minta vielä iän mukana lisääntyy, Ahti 
Törrönen miettii.

Sotahistoriaa

Kauppiaan harrastuksia ovat mökkeily 
Ilomantsissa sijaitsevalla vapaa-ajan 
asunnolla sekä hirvenmetsästys Euroopan 
Unionin itäpisteen maisemissa. Sotahisto-
ria, ja nimenomaan Ilomantsin alueen so-
tahistoria on myös kiinnostuksen aiheena. 
- Onhan se helppo näin kaukaa sanoa, 
mutta mielestäni Ilomantsin matkailua 
pystyisi enemmänkin kehittämään ja 
hyödyntämään näiden paikkakunnalla 
käytyjen taistelujen tiimoilta. Esimerkiksi 
Taistelijan Talo on erinomaisen hyvä 
tukikohta ja käyntikohde. 
Tällä hetkellä Törrösellä on työn alla 
Erillispataljoona nelosesta eli Päämajan 
tiedusteluosastosta kertovat teokset. 
- Myös Viljo Vestman on toimittanut 
kiitettävän runsaasti aineistoa Ilomantsin 
alueen tapahtumista. 
Kauppiaalle tulee runsaasti taloudellisia 

tukipyyntöjä. Karjalan Pojat -lehden taka-
sivulla on vuosi-ilmoitus pysynyt pitkään. 
- Olemme näiden vuosien varrella tuke-
neet eritahoisesti ja laaja-alaisesti asioita, 
jotka liittyvät tavalla tai toisella, suoraan 
tai välillisesti maanpuolustukseen. Ja se 
linja säilyy ainakin niin kauan, kun minä 
olen kauppiaana. 

Kontiorannan kohtalo

Pohjois-Karjalan prikaati on päätetty lak-
kauttaa. Törrösen mielestä olosuhteet eri 
puolella Suomea ovat erilaiset, ja niiden 
mukaan pitäisi elää.
- Maaston tuntemus ja paikalliset olosuh-
teet,  joita täällä on koulutettu, olisi  tärkeää 
tietoa myös tuleville varusmiehille.
- Varusmiespalvelus oli helppo suorittaa, 
kun palveluspaikka oli lähellä kotia, Ahti 
Törrönen lisää.  
Rauno Törrönen pohtii, että prikaatin lak-
kautumisen johdosta ensimmäisen kerran 
kaikki noin 18 – 20 -vuotiaat miehet läh-
tevät maakunnasta, kuka Kajaaniin, kuka 
Vekarajärvelle, kuka minnekin. 
- Nyt kun he löytävät sieltä uudelta paik-
kakunnalta tyttöystävän tai työpaikan, niin 
he eivät ikinä tule takaisin maakuntaan. 
Tässä luovutetaan koulunkäyneitä ja am-
mattitaitoisia kavereita muualle. 
Törrösen mielestä nyt on ilmassa hieman 
samanlaista meininkiä kuin 1930 –luvun 
alussa. 
- Silloin asuttiin muun muassa Terijoella 
pitsihuviloissa ja elettiin syvän rauhan 
aikaa. Ajatuksena oli, ettei sotaa voi 
ikinä tulla.  
Mistä perimmäinen ajatus maanpuolus-
tuksen tukemiseen on lähtöisin?
- Se ajatus selvisi, kun noin 30 vuotta sitten 
kävin itärajan toisella puolella. Suomi 
on erittäin hyvä paikka asua, olla ja elää. 
Toivottavasti nämä nuoret saavat vielä 
vuosikymmenien päästäkin nauttia näistä 
eduista, toteaa kauppias Rauno Törrönen. 

Teksti ja kuva: 
Armas Härkönen

Kauppias Rauno Törrönen tukee monin eri tavoin maanpuolustustyötä. Myös Kauppakadun K-citymarketin asiakkaat voivat osallistua sotaveteraanien tukemi-
seen laittamalla pullonpalautuslipukkeen tonkkaan. Vuosittain lipukkeita kertyy lähes 2 000 euron edestä. 

Kauppa käy Kauppakadulla

Törrösen kauppiasperhe viettää töissä laatuaikaa
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Linja-autossa on tunnelmaa
Tiistaina 21.2.2012 pidettiin piirihallituksien kokoustapahtuma Nurmeksessa.
Kauniilla paikalla Pielisen rannalla, lähellä Bomban kylpylää sijaitseva Hyvärilän Matkailu- ja nuoriso-
keskus otti kokousedustajat vastaan lämpimästi. Tervetuliaispuheessa saimme kuulla, että Hyvärilä tarjoaa 
monipuoliset ja viihtyisät puitteet niin lomaan kuin erilaisiin tapahtumiin ympäri vuoden.  Majoittua voi 
Kartanohotellissa, uusissa lomahuoneistoissa, retkeilymajassa tai kesällä leirintäalueella. Lisäksi Hyvärilä 
on yksi kymmenestä opetusministeriön tukemasta ja valvomasta valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta.   
Piirit olivat järjestäneet kokousedustajille  yhteiskyydityksen Joensuusta Nurmekseen ja takaisin. Matkalta 
otettiin mukaan Kontiolahden, Enon ja Lieksan edustajat. Matkaa tuki Lehtosen liikenne antamalla ”ase-
velihintaan” käyttöömme linja-auton. Kuljettajana toimi Pekka Ratilainen Kontiolahden reserviläisistä.

Teksti ja kuvat: Juha Rytkönen

Läntisen Alueen Reserviläisyhdistysten jo perinteisiä Itsenäi-
syyden Illallisia vietettiin maanantaina joulukuun 5. päivänä 
Liperissä. Lary:n yhteistyötoimikunta on perustettu jo vuonna 
1993. Siihen kuuluvat Liperin, Outokummun ja Polvijärven 
reserviläisyhdistykset. Yhteistyön tarkoituksena on tehostaa 
siihen kuuluvien jäsenyhdistysten toimintaa järjestämällä 
yhteisiä maanpuolustusaiheisia tapahtumia. 
Perinteikkään tapahtumat järjestelyvastuu oli nyt toistamiseen 
Liperin alueen reserviläisyhdistyksillä, Liperin Reserviup-
seereilla ja Liperin Reserviläisillä. Seuraavat kaksi vuotta 
järjestelyvastuu illallisista on Polvijärven yhdistyksillä.
Illalliset olivat kokonaisuudessaan onnistuneet, kutsuvie-
rasmäärä oli lähes 40 henkeä. Vieraat saivat nauttia mie-
lenkiintoisesta esitelmästä, hyvästä ruuasta ja leppoisasta 
reserviläistunnelmasta.
Illalliset alkoivat tervetulotoivotuksella ja maljalla Isänmaalle, 
jonka Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin puheenjohtaja Timo 
Mononen nostatti Suomen Tasavallan itsenäisyyden 94. vuo-
sipäivän kunniaksi.
Illallisten teemana järjestävien yhdistysten sihteereillä Mika 
Tukiaisella ja Marko Halosella oli paikallisuus ja kiinnos-
tavuus. Joten jo suunnittelun alkuvaiheessa oli ajatuksena 
hakea jokin mahdollisimman mielenkiintoinen, mutta myöskin 
sotilaallinen tai puolustusvoimiin liittyvä aihe illallisille.

Läntiset Reserviläisyhdistykset juhlistivat itsenäisyyttä

Kaukopartiotoiminta 
talvi- ja jatkosodassa
Ei varmaan olisi voinut olla sopivampaa 
ja mielenkiintoisempaa teemaa illalle 
kuin Itä-Suomen yliopiston tutkijan Matti 
Kososen otsakkeen mukainen luento 
Päämajan johtamasta kaukopartioinnista. 
Esitelmässä Matti kertoi hyvin värikkäästi 
ja mieleenpainuvasti, illan aiheeseen 
liittyen, joko yleisesti partiotoiminnasta 
ja tapahtumista talvi- ja jatkosodassa, 
niin Päämajassa, kuin siellä vihollisen 
selustassakin. Välillä esitelmän pitäjä 
havahdutti kuulijansa hyvinkin pieniin 
yksityiskohtiin ja paikallisiin ihmiskoh-
taloihin paneutuen. 
Esitelmässä Matti toi myös esiin eri 
kaukopartiotaistelijoiden sodan jälkeisen 
kohtalon ja kohtelun, monet heistä eivät 
voineet tai tahtoneet, ainakaan julkisesti, 
kertoa tai kommentoida tapahtumista, 
mitä kaukopartiotoiminnassa tuona aika-
na ja myös sodan päätyttyä tapahtuikin. 
Suurena apuna Matin tutkimuksissa ja 
tiedon hankinnassa on ollut hänen pääsy 
Petroskoin yliopiston arkistoihin.  Tosin 
tieto, joka sieltä on saatu käyttöön, on 
Matin kertoman mukaan kyllä aina kul-
kenut ”tarkastuksen” läpi ja on siltä osin 
valikoiden totuudenmukaista. Petroskoin 

arkistoista saatujen tietojen mukaisesti 
Neuvostoliiton tiedustelulla oli hyvin mo-
nivivahteiset ja laajat tiedot henkilöistä, 
jotka Suomen puolustusvoimissa harjoit-
tivat kaukopartiotoimintaa tai olivat hyvin 
oleellisesti sitä mukana suunnittelemassa 
ja toteuttamassa.
Matin tietämys ja seikkaperäinen kerronta 
oli juuri sitä, mitä illallisten teemaan ha-
luttiinkin. Esitelmän jälkeisissä puheen-
vuoroissa mainittiinkin, että olisimme 
hyvin mielellämme kuulleet hyvän tovin 
lisää Matin esitelmää.
Illallisia kunnioitti myös läsnäolollaan 
Aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti 
Jouni Mattila.  Tervehdyksessään Mattila 
huomioi aktiivisen reserviläistoiminnan 
koko Pohjois-Karjalan alueella sekä 
haastoi reserviläiset talkoisiin veteraanien 
perinteiden puolesta. 
- Tavoitteena on, että meillä olisi tulevai-
suudessa yhdestä kolmeen veteraanien- ja 
sodan perintöä kunnioittavaa ja yhdessä 
toimivaa tahoa, nykyisen usean toimijan 
sijaan, hän totesi.
Illallisten loppuantina kuultiin nuoren 
Anni Monosen loistava ja upea piano-
esitys, sekä kajautettiin mahtipontisesti 
yhteislauluna Karjalaisten laulu.

Teksti ja kuvat: Marko Halonen 

Matti Kosonen piti juhlaesitelmän Päämajan kaukopartiotoiminnasta. 

Reserviläiset kunnioittivat isänmaan puolesta sodassa kaatuneita sytyttämällä 
kynttilät Liperin kirkonkylän sankarihaudoille, kynttilöiden sytytys tapahtui 
Liperin Reserviupseereiden ja Reserviläisten toimesta itsenäisyyspäivän iltana 
vähän ennen klo 18.00.
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Vuoden 1940 kisat oli päätetty myöntää 
Japanille, mutta Tokio ilmoitti 14. heinä-
kuuta 1938 luopuvansa kisaisännyydestä 
Japanin ja Kiinan sodan vuoksi. Suomi 
oli anonut jo vuoden 1936 olympiakisoja 
järjestettäväkseen, mutta kisaisännäksi 
valittiin Saksa. 

Suomen urheilun maineteot kuitenkin painoivat 
kisaisännyyden valinnassa.  Niinpä Kansainvälinen 
Olympiakomitea päätti myöntää vuoden 1940 kisat 
Suomen järjestettäväksi. 
Berliinin kisat 1936 muodostuivat Saksan suur-
näytökseksi.  Saksan urheilijat saivat 113 olympia-
mitalia, edellisissä kisoissa vain 23. Suomalaisten 
urheilumenestys jatkui: 8 kulta-, 6 hopea- ja 6 
pronssimitalia. Komeimpia suomalaisten suori-
tuksia olivat 
10000 metrin kolmoisvoitto: 1. Salminen, 2. As-
kola, 3. Iso-Hollo
5000 metrin kaksoisvoitto: 1. Höckert, 2. Lehtinen
3000 metrin kaksoisvoitto: 1. Iso-Hollo, 2. Tuo-
minen.
Kreikkalais-roomalaisessa painissa Lauri Koskela 
ja vapaapainissa Kustaa Pihlajamäki voittivat kul-
taa, kuten Sten Suvio nyrkkeilyssä ja Ale Saarvala 
voimistelussa. Taidekilpailussa kultamitalin voitti 
Urho Karhumäki. 

Tehokkaat kisavalmistelut

Olympiastadion valmistui kesällä 1938. Kisojen 
järjestelytoimikunta piti ensimmäisen kokouksen-
sa 18. 8. ennen kisojen virallista Kansainvälisen 
olympiakomitean myöntöpäätöstä. Toimikunnan 
puheenjohtajaksi valittiin pankinjohtaja J. W. 
Rangell ja varapuheenjohtajiksi KOK:n jäsen Ernst 
Krogius, sekä muiksi jäseniksi Suomen Olympia-
komitean puheenjohtaja Urho Kekkonen, Erik von 
Frenckell, Johan Helo, Mauno Pekkala ja Hugo 
Österman. V. A.M. Karikoski toimi pääsihteerinä. 
Toimikunta aloitti järjestelyt välittömästi. Uusi 
tilanne edellytti myös kisatalouden pitkäjänteistä 
suunnittelua. Valtio kantoi rahoituksen päävastuun. 
Tarvittavien lisätilojen hankinta ja tarkoituksen-
mukaisten kilpailupaikkojen rakentaminen ja 
varustelu etenivät nopeasti. Kisaohjelmat, kutsut, 
vieraiden majoitusjärjestelyt, tiedotus, lippujen 
myynti ja lukuisat käytännön asiat oli valmisteltu 
huolellisesti kisojen peruutukseen 23.4.1940 
mennessä. 
Olympiaohjelma valmistui pääosin vuoden 1938 
lopulla. Kisajulisteeksi valittiin Ilmari Sysimetsän 
suunnittelema ”The Flying  Finn”.  Kisojen piti 
alkaa 20.7. ja päättyä 4.8. Jalkapallo, miekkailu, 
viisiottelu, kreikkalais-roomalainen paini ja yleis-
urheilu oli merkitty avajaispäivän lajeiksi, kuten 
myös maanosien välinen viestiuinti, purjelento ja 
taidekilpailu. 
Kisoihin kutsuttiin 64 maata, joista seuraavat 
47 ilmoittautuivat tässä järjestyksessä: 1. Iso-
Britannia, 2. Tanska, 3. Norja, 4. Italia, 5. Romania, 
6. Palestiina, 7. Sveitsi, 8. Belgia, 9. Jugoslavia, 
10. CostaRica, 11. Ruotsi, 12. Liechenstein, 13. 
Luxemburg, 14. Portugali, 15. Kreikka, 16. Hol-
lanti, 17. Saksa, 18. Yhdysvallat, 19. Unkari, 20. 
Argentiina, 21. Salvador, 22. Viro, 23. Australia, 24. 
Brasilia, 25. Haiti, 26. Intia, 27. Islanti, 28. Latvia, 
29. Malta, 30. Bolivia, 31. Egypti, 32. Kanada, 33. 
Kuuba, 34. Puola, 35. Bulgaria, 36. Etelä-Afrikka, 
37. Ranska, 38. Irlanti, 39. Ceylon, 40. Meksiko, 

41. Kiina, 42. Espanja, 43. Filippiinit, 44. Böömin 
ja Määrin protektoraatti (Tshekkoslovakia), 45. 
Kolumbia, 46. Uusi Seelanti ja 47. Suomi. 
Ilmoittautujia oli noin 2/3 kutsutuista. Ilmoittautu-
jien joukosta puuttui kesäurheilun menestyjämaita. 
Sodat, sodan uhat ja kiristynyt kansainvälinen 
ilmapiiri vähensivät ilmoittautujien määrää.

Kisajärjestelyt

Olympiastadionin suorituspaikat olivat kunnossa 
kesällä 1938. Katsomotiloja laajennettiin vielä 
1939. Olympiakylä, Velodrom, soutustadion ja 
ratsastushalli valmistuivat kesällä 1940. Uimasta-
dionin rakennustyöt keskeytyivät sodan vuoksi.
 Majoituspaikkoja oli varattu yli 100.000 turistille. 
Olympiasanomalehtipalvelu toimi seitsemällä eri 
kielellä.   Kisojen pääsylippuja myytiin runsain 
määrin. Televisio varattiin Saksasta. Olympia-
elokuvan tekemisestä sovittiin. Olympiaraha, 
postimerkki ja kisamerkki suunniteltiin. Lukui-
sissa erilaisissa valmisteissa näkyivät Helsingin 
olympialaisten 1940 symbolit.

Kisojen peruutus 

Olympiasanomalehti kertoi lokakuussa 1939 hu-
hujen olympialaisten peruuttamisesta olevan pe-
rättömiä, mutta joulukuun numerossa lehti kirjoitti 
hanketta kohdanneista vaikeuksista. Helsingin 
järjestelykomitean päättäessä olympiafanfaarin va-
linnasta Neuvostoliiton koneet suorittivat samaan 
aikaan Helsingin pommituksen. Sävellyskilpailun 
voittaja valittiin.  Sama fanfaari soi Helsingin 
kisoissa 1952. 
Järjestelytoimikunta päätti 23.4.1940 peruuttaa 
Helsingin olympiakisat ” … vallitsevasta kan-
sainvälisestä tilanteesta johtuen.”  Maailman sota 
riehui vuonna 1944. Lontoon sai vuoden 1948 kisat. 
Tämän jälkeen kisoja on pidetty säännöllisesti 
neljän vuoden olympiadien. Suomi sai vuoden 
1952 kisaisännyyden. Tänä vuonna 2012 kisat 
järjestetään Lontoossa.

Kaatuneiden urheilijoiden muistokisat   
 
 Peruutettujen olympiakisojen alkupäivien paikalla 
20. -22.7.1940 pidettiin ”Kaatuneiden urheilijoiden 
Muistokilpailut”.  Kisat avasi tasavallan presidentti 
Kyösti Kallio. 
Monet menestyneet urheilijamme kaatuivat 
Talvisodassa. Yksi heistä oli Kollaalla rajuissa 
lopputaisteluissa kaatunut res. luutnantti Martti ( 
Make) Uosikkinen. Hän saavutti olympiakisojen 
voimistelussa vuosina 1932 ja 1936 kaksi prons-
simitalia sekä kaikkiaan 15 Suomen mestaruutta.
Olympiavoittaja res. vänrikki Gunnar Höckert 
kaatui Karjalan kannaksella. Hän oli voittanut 
Berliinin olympiakisoissa 1936 5000 metrin 
juoksun. Tämän jälkeen hän juoksi vielä kolme 
maailmanennätystä.

Res. vänrikki Birger Wasenius kaatui konekivääri-
tuleen johtaessaan partiota vasta iskuun Laatokan 
koillisosassa.  Wasenius oli pikaluistelun maail-
manmestari. Sitä ennen hän saavutti vuoden 1936 
olympialaisissa kaksi hopeamitalia ja yhden prons-
simitalin. Hän voitti myös kolme MM-kilpailujen 
hopeamitalia ja kuusi Suomen mestaruutta.
Mainittakoon, että suurjuoksijat Paavo Nurmi ja 

Sota esti Helsingin 
olympiakisat 1940 Alla:

Olympiamerkit: 1936 Berliini, 
1940 Helsinki, 1948 Lontoo ja 
1952 Helsinki.

Vasemmalla:
Mitali  XII OLYMPIALAI-
SET KISAT 1940. 

Kollaan risti 6.12.1939 - 
13.3.1940.

Helsingin olympiakisojen 1940 kisajuliste ”The Flying Finn”.

Kisojen symboleita erilaisissa valmisteissa: partakoneenteriä, 
Olympia -kirjekuori Sortavala (vas.) sekä markkinointia ja 
urheilua. 
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lievästi haavoittunut Taisto Mäki lähtivät 
viemään Suomen sanomaa Yhdysvaltoi-
hin tammi-helmikuun vaihteessa. Samoi-
hin aikoihin hiihdon maailmanmestarit 
Pekka Niemi ja Olavi Alakulppi operoivat 
hiihtopartioretkillä Sallan rintamalla.
Päämajan tiedotteen mukaan talvisodassa 
kuoli 24.914 henkilöä, joista siviilejä oli 
noin tuhat henkeä. Haavoittuneita oli n. 
44.000 ja heistä lähes 10.000 jäi elinikäi-
seksi invalidiksi. Olympiamitalien voit-
tajat taistelivat, haavoittuvat ja kaatuivat 
rinta rinnan aseveljiensä kanssa.  Kaikki 
he olivat samanarvoisina voittamassa 
vapautta Suomelle.

Saksan, Ruotsin ja Suomen 
yleisurheilumaaottelu

Olympialaisten ”korvikkeeksi” järjestettiin 
7. päivänä syyskuuta 1940 kolmimaaottelu 
Suomi  -  Saksa  -  Ruotsi.  Ruotsi voitti 
Saksan 113 - 101 ja Suomen 111 - 103. 
Saksa - Suomi päättyi pisteisiin 112- 102. 
Olympiastadionilla seurasi kolmimaa-
ottelua yli 50.000 henkeä. Euroopan 
parhaiden yleisurheilumaiden ottelua 
seurasivat myös pääministeri Ryti, 
marsalkka Mannerheim, kruununprinssi 
Gustaf Adolf ja Saksan valtakunnan urhei-
lujohtaja Tschammer und Osten.  Saksan 
osallistuminen antoi viitteitä myös Saksan 
ja Suomen poliittisesta lähentymisestä.

Katse tulevaisuuteen

Vuoden 1940 kisajärjestelyt lähensivät 
SVUL:n ja TUL:n yhteistyötä.  Samalla 
kisavalmistelut loivat hyvän perustan 

vuoden 1952 olympiakisojen valmiste-
lulle ja erinomaiselle toteutukselle. Suo-
men maailman kartalle juoksijat Hannes 
Kolehmainen ja Paavo Nurmi edustivat 
Helsingin kisojen avajaisissa nykyaikais-
ten olympialaisten jatkuvuutta. Paavo 
Nurmi juoksi olympiasoihdun Helsingin 
stadionille 19.7. ja Hannes Kolehmainen 
sytytti olympiatulen.
Neuvostoliitto osallistui kisoihin ensim-
mäistä kertaa. Edellisistä kisoista pois 
suljetut Saksa ja Japani olivat mukana. 
Helsingin kisoja pidetään ”rauhan olym-
pialaisina”, viimeisinä oikeina olympia-
kisoina. 
Suomen maine suurjuoksijoiden maana 
nousi jälleen 20 vuotta Helsingin kisojen 
jälkeen pidetyissä Münchenin kisoissa 
1972 Lasse Virenin ja Pekka Vasalan 
ansioista.  
Suomi sai Helsingin olympiakisojen 
järjestämisestä kestävän maineen, joka 
yhdistettynä suomalaisten urheilusaa-
vutuksiin on pitänyt Suomea johtavien 
urheilumaiden joukossa.  Taustana on 
vuosikymmenten aktiivinen seuratoi-
minta ja yhteistyö eri tahojen kesken. 
Vuoden 1940 olympialaisten valmistelut 
olivat ratkaiseva askel Helsingin kisojen 
1952 onnistuneelle järjestämiselle sodassa 
rikotun Lontoon ja sodan tuhojen Berliinin 
jälkeen. Helsinki yhdisti kansainvälistä 
kenttää.  Vuoden 1952 olympialaiset vah-
vistivat olympiahenkeä sekä kansojen ja 
kansalaisten rauhanomaista vuorovaiku-
tusta. Helsingin olympiakisoja on pidetty 
viimeisinä olympiahengen mukaisina 
kisoina. Toivottavasti ” Lontoo 2012” 
pystyy vahvistamaan olympialaisten 
kansainvälistä rauhan sanomaa. 

Vas: Paavo Nurmi 100 markkaa 1997. Nurmi saavutti 
9 kulta- ja 3 hopeamitalia olympialaisissa 1920, 1924 ja 
1928.
Vieressä: Helsingin kisojen juhlarahat 500 mk 1951 
ja 1952 ovat vanhimmat olympiarahat ja nuorimmat 
Lontoon 2012 olympiarahat. Kuvassa ovat Helsingin 
500 markkaa 1952 ja Lontoon 2 puntaa 2008 (vas.) ja 5 
puntaa 2009.

Suomen valtion 
OLYMPIA 
palkinto-obli-
gaatiolaina 200 
markkaa joulu-
kuussa 1938.

Hannes Kolehmai-
nen 1889-1966. 

Postimerkki  1989.

Teksti ja kuvat:
Raimo Vänskä

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY

________________________________

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Piirien yhteinen kevätkokoustapahtuma pidetään Onttolassa 22. 
maaliskuuta 2012 kello 18.00 alkaen. Tilaisuus pidetään Pohjois-
Karjalan Rajavartioston auditoriossa. 
Tilaisuuden alussa suoritetaan palkitsemiset, jonka jälkeen Pohjois-Karjalan 
Rajavartioston apulais-komentaja everstiluutnantti Hannu Tervo pitää 
rajatilannekatsauksen.

Kevätkokoukset pidetään esitelmän jälkeen piireittäin. 
Kevätkokouksissa käsitellään piirien sääntöjen määräämät kokousasiat. 

Kahvitarjoilu sotilaskodissa kello 17.00 alkaen.

Tervetuloa! Piirihallitukset
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Kiteen joulutulet jo 
19. kerran
Kiteen reserviläisjärjestöjen ja Kiteen seurakunnan yhteistyössä 
järjestämät Joulutulet pidettiin 15.12. Kiteen Hutsin kesäteatterin 
montussa. Jo päiviä ennen Väinö Hänninen ja Martti Väistö puhdisti-
vat aluetta lumesta, rakensivat pikkukuusista nätin aidan koristeeksi 
valmistellen tapahtumalle hyvät olosuhteet. Ennen tulia talkoisiin 
liittyivät vielä Kauko Raekorpi, Iivari Silvennoinen ja glögitarjoi-
lusta huolehtinut Martti Eronen. Talkooporukka laittoi rakotulet, 
nuotiot, jätkänkynttilät, roihut ja kynttilälyhdyt opastamaan paikalle 
ja valaisemaan tummaa iltaa.
Väkeä tuli joulutulille noin 74 henkeä eli odotettua tuplasti vähem-
män. Suurin syyllinen oli koko päivän jatkunut kova vesisade, joka 
juuri ennen tapahtumaa vielä vähän yltyi kovan tuulen avustaessa. 
Mutta uskollisimmat kävijät vuosien varrelta eivät säätä pelästy-
neet. Lumikaan ei ehtinyt sulaa maasta, joten valkea tapahtuma 
saattoi alkaa. 
Kiteen reserviläisten varapuheenjohtaja Pertti Varis toivotti yleisön 
tervetulleeksi.
Ensimmäistä kertaa tulilla esiintynyt kirkkoherra Mirva Lehtinen 
piti puheen joulun odotuksesta ja sanomasta. Hanuristi Samuli 
Luukkainen säesti yhteisesti laulettuja joululauluja ja esitti vielä 
soolonumeroita. Puutarhakatos oli viritetty puhujan ja soittajan 
suojaksi ja oli aluksi todella tarpeen. Sade taukosi piakkoin ja 
makkaranpaistokin alkoi sujua. Melkoinen määrä makkaraa jäi 
myymättä ja henkilökunta joutui lunastamaan ne, jotta kerhot eivät 
jäisi tappiolle kovin pahasti.  
Tunnelma oli vastuksista huolimatta mukavan jouluinen, kiitos 
runsaiden tulien valon ja lämmön. Ensi vuonna taas!

Kiteen ilma-ase-
ammunnat 
Kiteen ilma-aseammunnat jär-
jestettiin 11. päivänä joulukuuta 
2011  Hutsin koulun ilma-asera-
dalla. Kisoihin osallistui 9 miestä 
ja yksi tuleva reserviläinen. 

Ilmapistooli 30 laukausta:    
1. kapt Seppo Kinnunen     244 p.              
2. ylik Erkki Huhtilainen    220                     
3. ylik Väinö Hänninen           213                      
4. kers Martti Eronen              208                      
5.  stm Lauri Karhu                  208                      
6. ylil Mikko Makkonen         192
7. tln Sakari Rotinen               190
8. ylik Pertti Varis                   160                      
tuleva reserviläinen Arttu Vait-
tinen tuelta 255 pistettä             

Ilmakivääri 30 laukausta:
1. ylik Erkki Huhtilainen      228 p.
2. rajaj Juha Vaittinen                188
3. kapt Seppo Kinnunen             178
4. ylik Pertti Varis                      125
5. kers Martti Eronen                   99
Arttu Vaittinen  tuelta 224 p.
                                                                              

Kiteen 
reserviläiskerhojen 
hallitukset koolla
Tammikuun 30. päivänä järjestetyssä Kiteen 
reserviläiskerhojen hallitusten YT-kokouksessa 
valmisteltiin muun muassa 20. päivänä helmi-
kuuta pidettävää kevätkokousta sekä kevään ja 
kesän ohjelmaa.
Pitkästä aikaa olivat kaikki hallituksen jäsenet 
koolla ja hyviä päätöksiä syntyi. Kokouksen 
esitelmävieraaksi päätettiin pyytää P-K:n 
aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti 
Jouni Mattila.  Esitelmän aiheeksi toivottiin 
Puolustusvoimissa tapahtuvia muutoksia sekä 
Veteraaniperinnetyötä. 
Rajahiihto pidettäneen maaliskuun puolivälissä, 
veteraanien hyväksi on lipaskeräys 10.3. 
Sotahistoriallinen retki 7. – 10.6.2012 on jo 
seitsemäs laatuaan ja suuntautuu Rukajärven 
kohteisiin. Reitti kulkenee Lietmajärvi – Muur-
manskin rata – Suden tukikohta – Tiiksa - Ru-
kajärvi- Albatrossin kukkula – Parakkiniemi 
- Segeza – Karhumäki – Petroskoi. 
      
Hallitusten kokoukseen osallistuivat muun 
muassa Seppo Kinnunen (vas.), Pentti 
Hämäläinen, Iivari Silvennoinen, Markku 
Hyvönen, Martti Eronen, Mika Matikainen, 
Pertti Varis ja Timo Päivinen.

Samuli Luukkainen piti soitollaan tunnelmaa yllä. 

Kiteen juttujen tekstit: Reijo Kohonen 

Prosenttiammuntaa suoritettiin muun muassa 1.8.2011. Kuva: Väinö Hänninen.

                                                          

Kiteen kerhojen 
ampumatuloksia 
vuodelta 2011
Prosenttiammuntoja pidettiin 
kolme kertaa ja niihin osallistui 
23 reserviläistä ja yksi tuleva 
sellainen. Tapahtumissa am-
muttiin 650 kilpa- ja noin 480 
harjoituslaukausta, yhteensä 
1130 laukausta. 

Tuloksia: 
10 parasta
1. vääp Timo Halttunen     89  p.
2. ylik Toivo Väkeväinen  87
3. ylik Martti Väistö     86
4. kers Mika Matikainen  86
5. stm Lauri Karhu  83
6. alik Rauno Kakkonen    82
7. kers Seppo Koukkunen 81
8. ltn Kyösti Hurskainen  81                                                                                                 
9. ylil Mikko Makkonen    80
10. ltn Sakari Rotinen  80                                                                                        

tuleva reserviläinen Arttu Vaitti-
nen (9) ampui tuelta 95 pistettä
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Pohjois-Karjalan Prikaatin lopetuspäätös 
on harmin paikka, mutta ei maailmanloppu. 
Komentokieltä käyttääkseni: Kohkaaminen – pois! 
Kehotan reserviupseereja ja reserviläisiä pitämään 
sotilaspassinsa hyvässä tallessa itsellään ja 
olemaan muutenkin hölmöilemättä. 
Erityisen primitiiviseltä ja vastenmieliseltä tuntuu 
Pohjois-Karjalassa ilmenevä uhoaminen, kiihkoilu 
ja vastakkainasettelu maamme ruotsinkielistä 
väestönosaa kohtaan. Puolustusministeri Stefan 
Wallin on sanonut, että Uudenmaan Prikaatin 

säilymisessä ei ollut kyse kielipolitiikasta. 
Minä sanon, että olisi kyllä jopa pitänyt olla: 
kaksikielisessä maassa tarvitaan kahdenkielisiä 
joukko-osastoja. 
Parin vuoden kuluttua ovat Pohjois-Karjalaa 
lähimmät Puolustusvoimien varuskunnat nähtävästi 
Kajaanin Hoikankankaalla ja Kuopion Rissalassa. 
Sortavalasta tai muualta niitä ei kuitenkaan kannata 
kenenkään hakea. Sitä toivon, että Pohjois-Karjalan 
Rajavartioston ja maakuntaan jäävän Maavoimien 
aluetoimiston jo entuudestaan erinomainen 

tuki reserviläistoiminnalle ja vapaaehtoiselle 
maanpuolustuskoulutukselle vahvenisi uudessa 
tilanteessa entisestäänkin. Sillä tavalla pidetään yllä 
maanpuolustustahtoa. 
Koko maan puolustaminen tarpeen tullen on 
edelleenkin tehtävänä. Tarvitaan reserviupseeri- ja 
reserviläistoiminnan kehittämistä niin, että katse on 
nykypäivässä ja tulevaisuudessa. Menneisyydessä 
änisemistä ei tarvita.

Pasi Karonen 
Lieksa 

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet alkoivat 
joulukuun 6. päivänä Kiteen kivikirkossa 
kirkkoherra Mirva Lehtisen toimiessa li-
turgina ja pastori Ville Hiltusen pitämällä 
saarnalla. 
Lumipukuiset Kiteen reserviläisjärjestöjen 
edustajat keräsivät kolehdin, jonka tuotto 
tuli kiteeläisille veteraaneille.
Kiteen mieskuoro Hannu Heikki Hakulisen 

johdolla esitti muun muassa ”Finlandian” 
todella upeasti.                                            
Seppeleenlaskutilaisuudessa Sankari-
haudoilla puhui kirkkoherra Lehtinen ja 
Kiteen mieskuoro lauloi. Sankarihautojen 
ja Vapaussodan muistomerkille seppeleet 
laskivat Kiteen kaupungin ja seurakunnan 
edustajina Kari Sutinen ja Tapani Tiainen, 
kansalaisjärjestöjen seppeleet Kiteen Mart-

tojen Aila Silvennoinen ja Merja Vuorjoki.
Seurakuntatalolla pidetyssä pääjuhlassa 
kaupungin tervehdyksen esitti valtuuston
I varapuheenjohtaja Kari Sutinen. Juhlapu-
heen piti everstiluutnantti evp. Jari Sirola. 
Musiikkipitoisen ohjelman huipentumia 
olivat pianisti Olli Mikkosen pianosoolot ja 
rovasti Sakari Takalan esittämä ”Veteraanin 
iltahuuto” kanttori Leena Gröhn-Dimovin 

säestämänä.
Seuraavan kerran lumipuvut olivat käy-
tössä joulun kunniavartioissa, aattona 12 
miestä pukeutui niihin ja jouluaamuna 
tarvittiin vain neljä miestä. Kiteen Reser-
viläisten puheenjohtaja Mika Matikainen 
toimi aattona varalla taustalla auttaen 
pukuja päälle ja seisoi vielä jouluaamuna 
vartiossa.

Kolehdinkerääjinä toimivat Arvo Kinnari (vas.), Mika Matikainen, Seppo Kin-
nunen, Martti Väistö (takana vas.), Martti Eronen ja Väinö Hänninen. Kuva: 
Reijo Kohonen. 

Lumipukuiset vartiomiehet valmiina vaihtoon: Väinö Hänninen (vas.), Kyösti 
Hurskainen, Juha Vaittinen ja Mikko Makkonen. Kuva Martti Väistö.

Lumipuvuilla käyttöä Kiteellä

Kohkaaminen – pois!

Ilomantsin Hattuvaarassa jo yli 20 vuotta 
toiminut Taistelijan Talo haluaa toimia 
myös reserviläisten tukikohtana. Yhdessä 
ilomantsilaisen matkailupalveluyritys 
Erämantsi Ay:n kanssa on räätälöity jo 
kevään viikonlopuille päivän ja yönkin 
yli kestäviä paketteja, joiden teemana 
on sotahistoria.  
- Ohjelmaan sisältyy luento, tutustuminen 
talon näyttelyihin ja lähiseudun taistelu-
paikkoihin sekä vierailu Euroopan Uni-
onin itäpisteellä, luettelee isäntä Kauko 
Puruskainen. 
Taistelijan Talolle viriteltiin viime kesänä 
legendaarisen Lauri Törnin elämäntaipa-
leesta kertova näyttely. Mahdollisuus on 
myös vierailla Makkolan talossa, jossa 
kaukopartiomiehet Törni ja Mauno Koi-
visto majailivat. Reserviläistapahtumaan 
sisältyy luonnollisesti ruokailut ja kah-
vittelut. Tunnetustihan Taistelijan Talon 
ruokapöytä notkuu herkkuja ja päivän 
päälle voi saunassa vertailla kokemuksi-
aan suuremmallakin porukalla. 
- Yhteistyökuvioon kuuluu myös Ulvovan 
Suden Majatalo Kivivaarassa, jossa voi 
yöpyä todellisessa erämaan rauhassa, 
kertoo Kauko Puruskainen. 
Vuonna 1999 perustetun Erämantsi 
Ay:n toiminta alkoi metsästykseen ja 
kalastukseen liittyvien retkien muodossa. 
Vähitellen toiminta on laajentunut eri 
aktiviteetteihin ja tapahtumiin. 

- Nykyisellään erittäin merkittävä osuus 
on ruoka- ja pitopalveluilla, yrittäjä Heik-
ki Lyhykäinen kertoo. 
Talvikalallekin pääsee Erämantsin mat-
kassa. Tarjolla on muun muassa verkko- ja 
katiskakalastusta, isku- ja häiväkoukkujen 
kokemista ja myös pilkkimistä. 
- Esimerkiksi Koitere on niin kalaisa järvi, 
että lupaan kalaretkille takuun. Jos kalaa 
ei saada, ei retkikään maksa mitään, lupaa 
Lyhykäinen.
Erämantsin palvelut eivät tunne maan-
tieteellisiä rajoja. Pohjoisin keikka on 
ollut Jäämerellä, Venäjällä on reissattu 
jo vuosia. Asiakaskuntaan kuuluu niin 
yksityishenkilöitä kuin suuria yrityksiäkin 
maailman eri kolkilta. 
- Ja kunhan kyytiasiat ja reitit saadaan 
järjestykseen, retkiä voidaan järjestää 
maapallon ulkopuolellekin, suunnittelee 
Lyhykäinen.

Teksti ja kuva: 
Armas Härkönen

Taistelijan Talon ja Erämantsin yh-
teistyökumppaneihin kuuluu myös 
Ulvovan Suden Majatalo. Majatalon 
pihapiiri on kuin satukirjasta lähes 
metristen hankien ja lumen kuorutta-
mien puiden keskellä. Pihamaan kotaa 
esitteli omistaja Jorma Eskolin.    

Taistelijan Talo kutsuu 
reserviläisiä
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     TAVALLISTA PAREMPAA LVI-OSAAMISTA
        IHMISEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI.

Asemantie 18, 82600 TOHMAJÄRVI, puh. 040 556 4490
Puhoksentie 9, KITEE, puh. 040 508 5088

V.Hurskainen Ky
Kiteentie 31, 82500 Kitee

Uutisointia Keski-Karjalasta 
kahdesti viikossa

Koti-Karjala
www.kotikarjala.fi
p. (013) 684 8411

AGRI   MARKET

Tule
kaupantekoon!

Meillä laatutuotteet ja
järkevät hinnat.

Yrittäjäntie 2, KITEE, puh. 01076 84 000

Tohmajärvi

Tohmajärven Fysioterapia Ay
Järnefeltintie 8, Tohmajärvi

p. 013 223 500

market rajatukku Oy
Monipuolinen ostospaikka, liikenneympyrä

puh. 045 1219166, 0400 898654
Järnefeltintie 8, 82600 TOHMAJÄRVI

Pohjois-Karjalan reserviläisillä 
on nyt hyvä mahdollisuus ojentaa 
auttava kätensä ja käydä luovut-
tamassa verta Suomen Punaisen 
Ristin Joensuun veripalvelussa. 
Kontiolahden Reserviläiset 
Ry:n toimeenpanema veren-
luovutuskampanja on voimassa 
huhtikuun 2012 loppuun asti. 
Kampanja on tarkoitus viedä läpi 
haastemuodossa, johon jokaisen 
Pohjois-Karjalan Reserviläispii-
rin alueen yhdistysten jäsenen 
toivotaan ottavan osaa omien 
mahdollisuuksiensa mukaisesti.
Tällä hetkellä SPR:n Joensuun 
veripalvelussa käy viikoittain 
noin 75 - 100 luovuttajaa, op-
timimäärä luovuttajia olisi noin 
130 henkilöä viikossa. 
Vuosittain noin 50 000 suoma-
laista saa hoitoa verivalmisteilla, 
sillä verta ei voi korvata lääkkeil-
lä. Joka päivä potilaat tarvitsevat 
yli 1000 verenluovuttajan apua. 
Yksi luovutettu veripussi auttaa 
jopa kolmea potilasta. Sään-
nöllisten luovuttajien avulla 
voidaan turvata verivalmisteiden 
riittävyys ja potilaiden hoidon 

jatkuvuus.
 Verenluovuttajan tulee olla pe-
rusterve vähintään 50 kilogram-
maa painava ja 18 - 65 vuotias. 
Miehillä veren hemoglobiinipi-
toisuuden tulee olla 135-195 g/l 
ja naisilla 125-175 g/l. Kahden 
luovutuksen välillä on miesten 
pidettävä vähintään 61 vuo-
rokauden ja naisten vähintään 
91 vuorokauden tauko. Miehet 
voivat luovuttaa verta enintään 
kuusi kertaa vuodessa ja naiset 
enintään neljä kertaa vuodessa. 

Arvokas asia
Itse verenluovutus tapahtuu ma-
kuu- tai puolimakuuasennossa. 
Hoitaja puhdistaa käsivarren 
kyynärtaivealueen. Verta otetaan 
laskimosta 450 millilitraa ja 
veripussi täyttyy 5-12 minuu-
tissa. Verenluovutuksen jälkeen 
pistokohta sidotaan. Veren-
luovutuksen jälkeen luovuttajille 
tarjotaan mehua, kahvia tai teetä 
ja pientä purtavaa. Verenluovu-
tuksessa menetetty nestemäärä 
korvautuu noin vuorokauden 

aikana, kunhan muistaa juoda 
normaalia enemmän. Liikuntaa 
ja saunomista kannattaa välttää 
luovutuspäivänä, jotta nesteva-
je korvautuu mahdollisimman 
nopeasti. Pistokättä ei pitäisi 
rasittaa luovutuspäivänä ja side 
on hyvä pitää paikallaan noin 
neljä tuntia luovutuksen jälkeen. 
Näin ehkäistään mustelmia. Ter-
veelle henkilölle verenluovutus 
on täysin turvallista.
Joensuun veripalvelun toimis-
tossa on lista, johon jokaista 
luovuttajaa pyydetään kuittaa-
maan nimensä ja yhdistyksensä. 
Ajankohdan mentyä umpeen kat-
sotaan, mikä yhdistys on parhai-
ten saanut jäsenistönsä liikkeelle 
tämän hyvän asian puolesta. 
Tapahtumasta on tarkoitus tehdä 
vuosittain toistuva, näin voimme 
hieman korvata pois jääneitä 
varusmiesluovutuksia.
Luomme mahdollisuuksia elä-
män pelastamiseen – yhdessä, 
olemme siis hengenpelastajia. 

Teksti ja kuva: 
Hannu Parviainen

Sotaseminaari Ilomantsissa
Sotahistoriasta kiinnostuneiden kannattaa merkata kalenteriinsa kesäkuun 1. päivä. Tuolloin 
”Ventin” eli 21. Prikaatin perinneyhdistys järjestää Ilomantsissa kaikille avoimen seminaarin, 
jonka aiheena on ”Operaatioiden johtaminen talvi- ja jatkosodassa”.  
Seminaarissa luennoivat muun muassa dosentti Pasi Tuunainen, filosofian maisteri Liisa Itäniva, 
everstiluutnantti Ari Raunio, eversti Martti Kukkonen ja professori Juri Kilin.  
Luentojen aiheina ovat Ilomantsin alueen sotilasmaantiede, Osasto A:n johtamistoiminta 1939 
– 1940, Ryhmä Oinosen johtamisjärjestelyt 1941, Ryhmä Raappanan ja sen alajohtoportaiden 
johtaminen kesällä 1944 sekä Puna-armeijan operaatiot ja niiden johtaminen Ilomantsissa talvi- 
ja jatkosodassa. 
Seminaarin järjestelyissä on mukana myös Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö ja Ilomantsin 
kunta. 

Kyläkoulut sodan käytössä
Ilomantsin evankelisluterilaisen seurakuntatalon alasaliin 
kokoontui joulukuun 15. päivänä sotiemme veteraaneja 
ja heidän puolisoitaan, leskiä, sotaorpoja ja heidän avus-
tajiaan kaikkiaan noin sata henkilöä. 
Seurakunnan tarjoama joulupuuro, rusinakeitto ja 
torttukahvit tekivät tilaisuudessa hyvin kauppansa. Tar-
joiluista huolehtivat ripeät tontut, jotka olivat lähtöisin 
LC-Ilomantsin, LC-Ilomantsi Brihojen, Ladyjen sekä 
reserviläisjärjestöjen riveistä. 
Matti Kallio esitteli Ilomantsin valokuvausseuran va-
lokuvanäyttelyn oheistuotteena syntynyttä 64 -sivuista 
kirjaa ”Issakan ja Sonkajan kyläkoulut sodan käytössä 
kesällä 1941”. Hän luovutti painotuoreen kirjan jokai-
selle, joka nosti kätensä juontajan kysyessä, kuka oli 
ollut rintamalla, ”siellä jossakin”. Heitä oli 17, joista 
rintamamiehiä seitsemän. 

Kontiolahden Reserviläiset ry:n puheenjohtaja Pekka Ratilainen on ojentanut auttavan kätensä.

OJENNA AUTTAVA KÄTESI
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Reserviläiset 
ampuma-
hiihtotalkoissa

Kontiolahden reserviläiset, 
sotaveteraanit sekä Kontio-
rannan varusmiehet olivat 
näkyvästi esillä myös Ampu-
mahiihdon Maailmancupissa 
sekä Nuorten Ampumahiihdon 

maailmanmestaruuskilpailuissa 
Ampumahiihtostadionilla hel-
mikuussa.

Teksti ja kuvat: 
Ari Hevonkoski

Järjestyksessään 36. Pogostan 
Hiihto sivakoidaan Ilomantsin 
hohtavilla hangilla 17. – 18. 
maaliskuuta. 

- Muita suuria massahiihtotapah-
tumia ei samalla viikonlopulla 
ole, kisaorganisaattori Harri 
Kukkonen toteaa.
Viime talvena Pogostan Hiihtoon 
osallistui kaikkiaan 1 730 hiih-
täjää. Tuhannen ilmoittautuneen 
”maaginen” raja on nytkin jo 
ylitetty. 
- Toiveissamme on, että pääsem-
me ainakin samoihin lukemiin 
kuin vuosi sitten, sanoo IlU:n 
sihteeri Sari Romppanen.
Ennakkoilmoittautuminen on 
sulkeutunut viime sunnuntai-il-
tana. Mutta osanottomaksun voi 
maksaa paikan päällä kisakans-
liassa, joka avautuu perjantaina 
16. maaliskuuta kello 16. 

Ajassa mukana 

Pogostan Hiihdon reitit ovat vuo-
sien varrella kokeneet muutoksia 
ja matkatkin lyhentyneet. Lau-
antaina hiihdettävän perinteisen 
hiihtotavan lenkin pituus on 51 
kilometriä. Sunnuntain vapaan 
hiihtotavan reitti on puolestaan 
58 kilometrin pituinen. 
Molempina päivinä hiihdettävän 
retkisarjan lenkin pituus on 30 
kilometriä.  
- Retkisarjan suosio on kasvus-
sa. Vuosi sitten retkisarjoihin 
osallistui yhteensä 211 hiihtäjää, 
Romppanen kertoo.   
Pogosta pysyy ajan hermolla. 
Viime vuonna tapahtumassa oli 
uutuutena Elämästä energiaa – 
haastekilpailu, johon L&T Bio-
watti Oy haastoi kaikki Suomen 
yritykset mukaan. 
Joukkuekilpailu on ohjelmassa 
myös tänä vuonna. 
- Pogostan Hiihto on mukana 
myös tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa järjestettävässä pitkien 

Sotilaskoti maastossa
Maakuntakomppania järjesti 17.-19.2.2012 kertausharjoituksen 
Sotinpuron ampuma-alueella. Harjoitusjoukkojen mielialaa kävi 
kohentamassa Kontiolahden Reserviupseereiden kanttiiniosasto, 
joka toi sotilaskodin ampumamaastoon. Hyvin kävi kaupaksi 
lämmin kahvi ja sokeriset munkit. 
Kuvassa Liisa Itäniva maastossa jossain hankien keskellä odot-
telemassa kahvittelijoita. 

Teksti ja kuva: Juha Rytkönen

Varusmiesalikersanttien kanssa kuvassa Kontiolahden Sotaveteraanien puheenjohtaja Olavi 
Lösönen (85 v). 

Pogostan Hiihdosta voi saada 
kuntoilukipinän
matkojen SM-sarjassa, joten 
mukana on varmasti kovia la-
tumenijöitä, arvelee kilpailun 
johtaja Seppo Kärnä.  

Hieno kokemus
Ilomantsin kunnanvaltuuston 
2. varapuheenjohtaja Aimo 
Kettunen on toiminut yrittäjänä 
Ilomantsissa lähes 20 vuotta, 
mutta vasta viime keväänä hän 
sujutteli ensimmäistä kertaa 
Pogostan hiihtokansan riveissä.  
- Oli niin hieno kokemus, että 
kuntoilukipinä siitä jäi. Kesällä 

pyöräilin, ja nyt ovat pisimmät 
hiihtolenkit olleet 20 kilomet-
rin pituisia. Hiihtämällä kunto 
kohoaa kokonaisvaltaisesti, hän 

kertoo. 
Yksi Pogostan hengen luojista 
on 400 – 500 talkoolaisen iloinen 
joukko. 

- Pogosta on persoonallinen 
tapahtuma.  Puitteethan ovat ai-
van upeat. Täällä on karjalaisia, 
iloisia ihmisiä ja aitoa talkoo-
meininkiä. Mahtava tapahtuma 
kaiken kaikkiaan. Kun tulee 
huoltopaikoille ladun varressa, 
niin oikein aistii sen palvelu-
hengen, kehui L&T Biowatti 
Oy:n toimitusjohtaja Tomi Salo 
viime vuonna.
Myös reserviläisyhdistysten 
jäseniä kilvoittelee Pogostan 
laduilla. Esimerkiksi Lieksan 
Rauno Saastamoinen oli M 
40 –sarjan ykkönen perinteisen 
hiihtotavan lenkillä viime ke-
väänä. Myös tohmajärveläinen 
reserviläisaktiivi ja Karjalan 
Pojat –lehden toimituskunnan 
jäsen Pauli Turunen on Pogostan 
Hiihdon vakiokaartia. 
- Voitelu onnistui hyvin, vaikka 
itse teinkin sen. Matka meni 
mukavasti. Väsymystä ei ol-
lut lainkaan koko matkalla ja 
sijoitus parani edellisvuodesta 
huomattavasti. 
Turusen mielestä Pogostan jär-
jestelyt ovat aina olleet hyvät. 
- Latu asettaa omat haasteen-
sa. Lunta tuli nytkin monena 
päivänä, ja siihen nähden latu 
oli hyvässä kunnossa. Kiitok-
set järjestäjille. Toivottavasti 
jatkavat samaan malliin. Ilman 
muuta tulen ensi vuonnakin, 
Pauli Turunen lupasi. 

Teksti ja kuva: 
Armas Härkönen 

Lauantaina Pogostassa sivakoidaan perinteisellä hiihtotavalla. Pauli Turunen (numero 287) 
kuuluu hiihdon vakiokaartiin. 

Asetarkastusta suorittamassa Kontiolahden reserviläisiä.
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RAKENNUSLIIKE
URHO SORVI KY

TOHMAJÄRVI

A ja M Kinnunen Ky
Rauta-Maatalous
Tehdastie 318, 82600 Tohmajärvi
p. konttori 0400 299 013, rauta 0400 299 014, maatalous 
0400 299 019, fax. (013) 621 507
e-mail: a.m.kinnunen@rautakauppakinnunen.fi
www.rautakauppakinnunen.fi

PuROTIe 2, TOHMAJÄRVI
621 197, 621 459

MÖHKÖNKOSKET
Koitajoen kalastusalue

• Koskikalastusta 
talvisodan tantereilla
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MANTSIN RAuTA-SPORT

LAATIKAINEN
Aseita ja suksia asevelihintaan!

Käytettyjä vaihtoaseita varastossa. Kysy tarjousta aseista, 
kiikareista, erikoisista patruunakaliibereista ym. tarvikkeista!

HUOM! Meiltä myös rakennustarvikkeet! 
  SuKSI-
  TARJOuS: 

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

Fischerin pitopohjauutuus 
vaihto-oikeudella alk. 169 euroa. 

Lisää tarjouksia 
sivustolla 
www.
mantsinrautasport.fi

Asematie 6, 82900 ILOMANTSI
Myynti 0400 793 973, huolto 0400 878 410

Kirkkotie 1, TOHMAJÄRVI
p. 050-370 2242

MAALISKUU

16.3   Johtamisen perusteet   Kontioranta
26.3   Perinnekiväärikurssi     Kontioranta
30.3   Kouluttamisen perusteet  Kontioranta

 
HUHTIKUU

14-15.4  Viestiliikenneharjoitus   Ylämylly
20-21.4  Itkk-kurssi, valmistava   Kontioranta
20-22.4  Sissitaktiikka             Sotinpuro
28-29.4  Itkk-kurssi, ammunnat   Sotinpuro

 
TOUKOKUU

4-5.5      Polkupyöräjotos Pyymäen Pyräys  Kontiolahti
11-12.5  Kartta- ja käskynantoharjoitus  (MaakK) Kontioranta
12-13.5  Pioneerikoulutus, linnoittaminen  Kontioranta

KESÄKUU

  SRA-kurssi ja ampumakoe    Kontioranta

ReSeRVILÄISuRHeILuLIITTO
MAALISKUU

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

TOUKOKUU

19.5       RESUL ampumasuunnistus   Etelä-Häme
5-6.5      Naisten jotos      Satakunta
26-27.5  RESUL perinneaseet    Suur-Savo
26.5      RESUL Pistooliampumajuoksu  Pohjois-Karjala
27.5       RESUL Neliottelu     Pohjois-Karjala

KESÄKUU

9.6  Kesäyön marssi     Vantaa
17.6  Vakiokivääri 300 m    Kymenlaakso

Tarkemmat tiedot kursseista 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 
 

Kirkkotie 1, apteekin vieressä, 82600 TOHMAJÄRVI
Puhelin (013) 622 643
Palvelemme ma-pe 9-16

Ilomantsin Leipomo Oy
Kalevalantie 10, 82900 Ilomantsi
p. 013-881273
Avoinna: ma-pe 6.00-18.00, la 8.30-14.00
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Piiritoimisto ja toiminnanjohtaja

Ari Eskelinen
Kiikarikatu 7 A 80160 Joensuu

0400 539 875
ari.eskelinen@luukku.com

Karjalan pojat -lehden toimituskunta
RU   Juha Rytkönen, puheenjohtaja 
  Tarmo Nenonen
RES  Timo Mononen
  Pauli Turunen
MPK   Ahti Korhonen
Päätoimittaja Armas Härkönen
Nettilehti Hannu Härkönen
Toiminnanjohtaja Ari Eskelinen

Kotisivut:  www.pkreservi.fi 
Sivunvalmistus: LiperLaser Oy, Liperi
Painotyö:  Lehtisepät Oy, Pieksämäki

TOIMINTAKALENTERI

Karjalan Pojat
2/2012 ilmestyy 13.6.
Aineisto päätoimittajalle 
viimeistään 20.5.2012.

Armas Härkönen
Yliopistontie 1, 82900 ILOMANTSI

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

3/2012 ilmestyy 26.9.
Aineisto päätoimittajalle 31.8. mennessä

 

Ilomantsin Lähivakuutus 

Mantsintie 8,  Riikolantie 1, 
Ilomantsi  Tuupovaara 
Puh. (013) 881 399 Puh. (013) 881 400 
ilomantsin@lahivakuutus.fi  

www.lahivakuutus.fi

Tervetuloa!

Kun koti on
Sinulle tärkeä paikka,

vakuuta se

PÄÄSIÄISTARJOUS! 

alk.  

/hlö/vrk/2hh 

55e

Tarjous on voimassa 5.-9.4.2012.  

Pääsiäisen aikana  
monipuolista ohjelmaa 

 paikkakunnalla! 

Henrikintie 4, 82900 Ilomantsi 

www.paaskynpesa.fi 

Lisätiedot ja varaukset  
puh. 0400 356 230, 

myyntipalvelu@paaskynpesa.fi 

Ruskosillantie 8, 82900 Ilomantsi
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 RIVI-ILMOITUKSET

ASUSTE JA KUKKAKAUPPA HIRVONEN, Kirkkotie 2, 
82600 Tohmajärvi, (013) 621 134

PUHTAANAPITO PESONEN OY, Kangastie 28,
82600 Tohmajärvi, 0500 340 221

Tammi-
sunnuntain 
muistoksi
Tammisunnuntaita vietetään 
vuosittain tammikuun viimei-
senä sunnuntaina sen muistoksi, 
että suojeluskunnat alkoivat 
riisua venäläistä sotaväkeä 
aseista Etelä-Pohjanmaalla 28. 
tammikuuta 1918 vastaisena 
yönä. Perinnejärjestöt ovat vaa-
lineet tammisunnuntain muistoa 
järjestämällä juhlia lähes joka 
vuosi koko itsenäisyytemme 
ajan muutamaa sotien jälkeistä 
vuotta lukuun ottamatta.
Sunnuntaina 29. päivänä tammi-
kuuta laskettiin seppele Lieksan 
kirkkopuistossa vapaussodan 
muistomerkille. Tapahtuman 
osanottajat olivat Lieksan ra-
jakillasta ja reserviläisjärjes-
töistä. Seppeleenlaskun jälkeen 
kirkkoherra Lea El Bardi piti 
hartaushetken. 

Teksti: Hannu Härkönen

Yläkuva:
Kunniavartiossa olivat Marko 
Hakala (vas.) ja Matti Komu-
lainen. Kuva: Juhani Ryynänen.

Alakuva:
Seppeleen laskivat Reijo Kor-
telainen (vas.), Juho Pehkonen 
ja Aimo Saarelainen.  Kuva: 
Hannu Härkönen. 

maalisKUU

17.3  Aijäpäivä     Joensuun Areena
22.3 RU- ja RES -piirin kevätkokoukset Onttola

toUKoKUU

3.5  RU- ja RES- piirihallituksien 3. kokous Kontiolahti
5.5 Perinnekivääri piirien mestaruuskilpailu Kontioranta
10.5  Suunnistustapahtuma  Lykynlampi
12.5 Reserviläisten ampumataitopäivä Koko maa
12.5   Piirien SRA mestaruuskilpailut  Liperi/Roukalahti
20.5  Kaatuneiden muistopäivä  Koko maa
20.5  Karjalan Pojat 2/2012 aineistopäivä Päätoimittaja
 Ilmoitushankinta: Eno, Kontiolahti, Joensuu
23. ja Palveluspistooli ja perinnepistooli- 
30.5 mestaruuskilpailut     Onttola
31.5  Ampumakävelytapahtuma  Kontiolahti  ah-keskus

 
KesäKUU

4.6  PV:n lippujuhlapäivä
13.6.  Karjalan Pojat 2/2012 ilmestyy

 

Päätoimittaja   Armas Härkönen
Osoite:      Yliopistontie 1, 82900 ILOMANTSI 
Puhelin ja s-posti:  050 3600 256, armas.a.harkonen@gmail.com

Karjalan Pojat
POHJOIS-KARJALAN                    RESERVILÄISLEHTI



20 14.3.2012Osoitteessa: www.pkreservi.fi pääset
tutustumaan osaan alla olevista yrityksistä

Karjalaisen 
Kulttuurin 
Edistämissäätiö

k k k k

8-21 kauppakatu

citymarket
www.citymarket.fi

8 -18

LEHTOSEN LIIKENNE OY
TEOLLISUUSKATU 6, 80100 JOENSUU 10, PUH. 010 2922 450

JOUSTAVAA OSAAMISTA!
Tämänkin lehden sivunvalmistus.

Puh. (013) 010 6666 086, 0500 577 173

LIPER

LASER

LIPER

LASER

Kalevankatu 8, 80100 Joensuu

Karjalan Pojat kiittää 
kaikkia tukijoitaan!

 
 
 
 
 

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

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

  

 

 

   

Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitos

E R Ä - U R H E I L U
Kauppakatu 18 • Puh. (013) 227 211 • Avoinna ark. 9.30-18, la 9-15

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

J O E N S U U

JUKOLAN OSUUSKAUPPA
Porokylänkatu 18, 75530 NURMES • puh. 010 763 7500 • www.s-kanava.fi/jukola

Bonusta jopa 5%
S-kortilla maksaessasi
myös maksutapaetua.

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

p. 050 432 6727

Keskitä!
Saat etuja.

Yhdessä hyvä tulee.

Savo-Karjalan Maanpuolustuspiiri

p. 010 3878 100

Asiakaomistajuus kannattaa
Klikkaa ja liity: www.pko.fi

www.kontiolahti.fi
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