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Ilomantsissa järjestettiin kesäkuun alkajaisiksi 
sotahistoriallinen seminaari. Asiantuntijoiden 
luennot vetivät kuulijoita kunnantalon Kaleva-
la-salin täyteen. Myös opastetuilla retkillä au-
tenttisille talvi- ja jatkosodan taistelupaikoille 
näytti olevan kysyntää.  Ihan pikkuriikkistä 
vaille kenraalitkin kertoivat kuulleensa luen-
noilla uusia – tai ainakin unohtamiaan asioita. 

Näin ilomantsilaisena tuntuu mukavalta, kun 
Venttiprikaatin ja Ilomantsin sotahistoriallisen 
työryhmän ja muiden yhteistyökumppaneiden 
vetämät ”talkoot” eivät menneet hukkaan. Ja 
reserviläislehden tekijänä mieltä lämmittää, 
kun luennoitsijana toimi ansiokkaasti yksi 
”joukostamme”, Liisa Itäniva.  Sotahistori-
aseminaarin antiin on aikomus palata vielä 
syksyn lehdessä. 

Ilomantsin Hattuvaaran Taistelijan Talolla 
rakennetaan tykeille parhaillaan suojakatosta. 
Myös Öykkösenvaaraan on suunnitteilla Kaa-

tiolammen sotahistoriallisen alueen yleisöti-
la. Nämä ovat vaatimattomia hankkeita, jos 
vertaa vaikkapa Raatteen portin rakennelmiin 
ja ”ohjelmatarjontaan”. Olen nähnyt vuosien 
varrella kolmen eri pääministerin tallustelevan 
tantereilla, joilla Suomen kohtaloa on aika-
naan ratkottu, mutta ihmeen vähän intohimoja 
rahalliseen avustamiseen sotahistorialliset 
kohteemme ovat heissä herättäneet. 

Kun matkustamme maailmalle, riennämme 
innolla jokaisen kivikasan tai muistomerkin 
luokse. Ja filmiä palaa, jos tällainen ilmaisu 
digitaaliaikana sallitaan. Sotahistoriallakin 
osataan pistää maailmalla rahoiksi. Pohjois-
Karjalassa ollaan vaatimattomampia. Vaikka 
kohteita on enemmän kuin muualla Suomessa 
yhteensä, niin vähän anteeksi pyydellen niitä 
esitellään. Että vilkaiskaa nyt näitä, jos ette 
parempaa tekemistä keksi. 

Etusivumme on tällä kertaa ampumaharras-

tuspainotteinen. Tarkoitus ei kuitenkaan ole 
herättää mieli- ja muistikuvia ikävistä ampu-
mavälikohtauksista, jotka ovat suomalaisessa 
lintukodossammekin jo joka vuosi toistuvia 
ilmiöitä. Tarkoitus ei ole myöskään provosoi-
da ketään. Ampuminen ja sen harjoittelu vain 
kuuluu reserviläisen ”arkeen”. Toivottavasti 
harjoittelumahdollisuudet maakunnassa turva-
taan.  Menestystä kisoista 
on tullut ja uudet suuret kisat 
paukutellaan jo elokuussa 
Onttolassa. Siellä tarvitaan 
taas sitä talkoohenkeä, 
jota reserviläisiltä 
kyllä löytyy.

Oikein mukavaa, 
lämmintä ja 
rentouttavaa kesää!

Armas Härkönen

Päätoimittajan palsta

Sotahistoria kiinnostaa

Reserviläispiirien piirihallituksen 3/2012 kokous järjestettiin 
Kontiolahdella 3.5.2012.
Kokousta ennen Kontiolahden kunnanjohtaja Jari Willman 
esitteli Kontiolahden kunnan ajankohtaisia asioita ja aluetoimis-
ton päällikkö, everstiluutnantti Jouni Mattila kertoi uusimmat 
kuulumiset. 
Piirien puheenjohtajat Juha Rytkönen ja Timo Mononen luovut-
tavat standaarit 60 vuotta hiljattain täyttäneelle nettivastaava 
Hannu Härköselle.

Kuva: Liisa Itäniva

 

Maaliskuun 22. päivänä Onttolassa jär-
jestetyssä Pohjois-Karjalan reservipiirien 
kevätkokoustapahtumassa suoritettiin 
palkitsemisia. 

VUODEN 2011 YHDISTYKSET
RESERVILÄISPIIRI

Juuan Reserviläiset ry
RESERVIUPSEERIPIIRI
Tohmajärvi-Värtsilän Reserviupseerit ry

VUODEN 2011 JÄSENHANKKIJA 
RESERVILÄISPIIRI

Markus Surakka, Polvijärven Reservi-

naliupseerit ry

VUODEN 2011 TIEDOTTAJA
Armas Härkönen, Päätoimittaja Karja-

lan Pojat -lehti

VUODEN 2011 LIIKKUVA RESER-

VILÄINEN
Timo Hartikainen, Liperin Reservi-

läiset ry

VUODEN 2011 RESERVILÄINEN
Timo Mononen Liperin Reserviläiset ry

Kevätkokouksessa palkitut
Vuoden 2011 reserviläinen on reserviläispiirin puheen-
johtaja Timo Mononen.  Kuva: Armas Härkönen

Viime vuoden aktiivisuudesta palkitut. Kuva: Liisa Itäniva

Nettivastaavaa 
muistettiin 
Kontiolahden
kokouksessa



jälkeen tulevaisuudessa siis lisää kertausharjoi-
tuksia.

Lopuksi sitten sitä pientä pintaremonttia. Olem-
me saaneet vietyä piirihallitusten päätösten 
mukaisesti Maanpuolustuksen Tuen kiinteis-
tön hankinnan päätökseen. 29.5.2012 tehdyllä 
kaupalla olemme ostaneet PKMT ry:lle pienen 
varastohuoneen Niinivaaralta ja pääsemme vih-
doinkin siirtämään sinne Reservipiirien varastot 
ja esineistön nykyisestä varastosta Kontioran-
nasta. 
Toki pienen pintaremontin jälkeen vasta…

Hyvää kesää kaikille! 

lestäni on seuraava. Onttolaan jätetään ainakin 
pienempien kaliiberien ammuntamahdollisuu-
det hyödyntäen uusinta ns. BAT-tekniikkaa. 
Otetaan siis melu pois. Kontiorantaan jätetään 
pistooli-, 300 metrin,  150 metrin ja taktinen 
rata turvaamaan Puolustusvoimien, Aluetoimis-
ton, MPK:n ja reserviläisten ampumatoiminta. 
Varmaan myös metsästäjät eivät olisi pahoil-
laan, että Kontiorannassa pysyisi haulikkoradan 
lisäksi hirvirata ja kiväärien kohdistamiseen 
soveltuva rata.

Onttolan radoilla ammutaan 18.–19.8.2012 
Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut. 
Nolo asia koko maakunnalle on, mikäli jatkos-
sa tämänkaltaisia kilpailuja ei voida järjestää 
ampumaratojen puutteen vuoksi. Mielestäni 
ampujamestari Kalle Leskinen tiivisti koko kes-
kustelun 29.5 tiedotustilaisuudessa:” Miksi aina 
ensin kielletään eikä pyritä ensin kehittämään”!

Hyvää kesää toivotellen 

313.6.2012

Vauhdikasta on meno Karjalan laulumailla. 
Alkuvuodesta ratkottiin Kontiorannan varus-
kunnan kohtaloa, ja jatkoa seuraa heti perään, 
kun seuraavana ovat käsittelyssä ampumara-
dat. Valitettavasti varuskunnan kohtalo näyttää 
sinetöidyltä. Ampumaratojen osalta on vielä 
ainakin allekirjoittaneella pieni toivonkipinä 
lepattamassa. Tarvitaan vain hyvää tahtoa 
päättäjiltä.

Asia oli 29.5.2012 esillä Pohjois-Karjalan 
Rajavartioston koolle kutsumassa tiedotusti-
laisuudessa, joka koski Onttolan ampumarata-
aluetta. Tilaisuuden johti apulaiskomentaja, 
everstiluutnantti Hannu Tervo. Paikalle oli 
kutsuttu eri tahojen edustajia ja tiedotusväli-
neet. Alustuksessa evl. Tervo kertoi P-KR:n 
tavoitteiden olevan, että ympäristölupien ehdot 
täyttyvät ja rajavartioston omien varusmies-
ten ja rajavartiomiesten koulutukseen liittyvä 
ampumatoiminta turvataan. Tavoitteeseen 
pyritään saattamalla radat teknisen valvonnan 
piiriin ja ympäröimällä alue aidalla. Pahim-
malta kuulosti, että urheilu- ja metsästysam-
muntaa harrastavien yhdistyksien (n. 40 kpl) 
luvat sanotaan irti 1.1.2015 alkaen. Ammunto-
jen aikarajoituksiin ei toistaiseksi ole tulossa 
muutoksia. Toimenpiteillä pyritään siihen, että 
kunnat ja kaupunki ottaisivat vastuun kansa-

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan  
reserviläispiirien 
toiminnanjohtaja

koittelee vaan ei hylkää
itseään kunnioittavan upseerin tulisi hakeutua 
vähintään yhdelle Maanpuolustuskoulutuksen 
kurssille vuoden aikana. Kurssitarjonnassa on 
paljon hyviä kursseja, joihin ilmoittautuminen 
käy kätevästi MPK:n sivujen kautta. Myös 
omasta kunnosta tulee huolehtia säännöllisellä 
liikunnalla. Oman kuntonsa tasoa voi sitten 
käydä mittaamassa liikuntatapahtumissa, joista 
lisätietoja saa piirin sivuilta.

Ääntä tulee pitää myös ampumaratojen puo-
lesta. Ampumataito on reserviläisen keskei-
nen taito. Puolustusuudistuksen pyörteissä ja 
ympäristödirektiivien paineessa näyttää siltä, 
että myös ampumarataverkosto harvenee huo-
lestuttavasti. Alueellamme on satoja metsäs-
tysseuroja, joiden jäsenten on harjoiteltava ja 
suoritettava ampumakokeita. Puolustusvoimien 
ja Rajavartioston ampumaradat ovat tähän asti 
olleet sotilaiden lisäksi myös metsästysseuro-
jen käytössä. Uhkana on, että ampumaratojen 
käyttö muuttuu maksulliseksi. Siirtyykö har-
joittelu tulevaisuudessa takaisin luvattomille 
hiekkamontuille?

”Koittelee muttei hylkää”.  Sodan ajan jouk-
kojen pienentäminen tiputtaa yhä useamman 
reserviläisen pois sodan ajan sijoituksesta. 
Aktiivisella reserviläisellä on kuitenkin mah-
dollisuus hakeutua uusiin perustettaviin pai-
kallisjoukkoihin. Myös meille kokeneimmille 
reserviläisille on varmasti tarjolla mielekkäitä 
esikunta- ja tukitehtäviä. Sijoituksen saaminen 
perustuu tulevaisuudessa reserviläisen omaan 
aktiivisuuteen, osaamiseen ja tietysti kenttä-
kelpoisuuteen. Pidetään siis itsestämme huolta. 
Vielä se isänmaa meitäkin tarvitsee.

Toivotan erinomaisen hyvää kesää Karjalan 
Poikien lukijoille!

Lumien sulaessa kevätpuroiksi alkaa puolus-
tusvoimien uudistuksen seuraukset ja vaiku-
tukset aueta myös meille maanpuolustustyössä 
mukana oleville. Olemme täällä Itä-Suomessa 
olleet tietämättömän onnellisia siitä kaikesta 
hyvästä, jota toimiva varuskunta sotilaineen 
ympärilleen säteilee. 

Varuskunnan lähtö Kontiorannasta onkin 
herättänyt monenlaisia kysymyksiä liittyen 
toimintamme järjestämiseen. Soittokunnan 
alasajo tarkoittaa myös sitä, että hienot isän-
maalliset juhlatapahtumat on tulevaisuudessa 
hoidettava pääosin reserviläissoittajien voimin, 
sillä en jaksa uskoa, että jäljelle jäävät soit-
tokunnat ehtivät enää jokaiseen maakunnan 
juhlatapahtumaan.

Meillä suomalaisilla upseereilla on se hyvä 
puoli, ettemme ole tottuneet jäämään tuleen 
makaamaan silloin, kun joudumme tiukkaan 
paikkaan. Siksi emme saa tässäkään tilantees-
sa heittää hanskoja tiskiin. Meille on kerrottu, 
ettei seuraavan kolmen vuoden aikana kerta-
usharjoituksia juurikaan ole. Siksi jokaisen 

laisten ampumaharrastus-mahdollisuuksista.

Vastauspuheenvuoroissaan Kontiolahden 
kunnanjohtaja Jari Willman ja Joensuun kau-
pungin liikuntatoimen johtaja Timo Heinonen 
painottivat, että P-KR:n toimintaedellytyksiä 
ei vaaranneta ja nyt saatu jatkoaika 1.1.2015 
asti on hyvä asia. Asiaa keritään työstämään eri 
tahoilla ja pyritään tiedottamaan asiasta jo syk-
syn 2012 aikana harrastajille. Mikäli asiassa 
tulee kieltoja, on ne myös Heinosen mielestä 
pystyttävä perustelemaan harrastajakunnille.

Maakuntaliiton edustaja Hanne Lohilahti puo-
lestaan kertoi ampumarata-asioiden 2. vaiheen 
alkavan 5.6.2012 pidettävällä kokouksella. Ko-
koukseen on kutsuttu ainakin Senaatti kiinteis-
tön, P-KR:n, PKARPR:n, Huoltorykmentin, 
ELY:n, Joensuun ja Kontiolahden edustajat. 
Kyseisessä kokouksessa pohditaan eri vaih-
toehtoja radoille. Ensimmäisen kokouksen 
jälkeen on tarkoitus kutsua kuultavaksi myös 
eri harrastajakuntia. Uskon myös reservipiirien 
olevan tällä listalla. Jos ei ole, niin pyritään 
vaikuttamaan, että myös reserviläisten ääni 
saadaan kuulumaan rata-asioista päätettäessä.

Rata-asiaa on pyöritelty Kontiolahden ja 
Onttolan välillä, mutta yksi vaihtoehto mie-

ampumarata-asiaa

Juha Rytkönen
Pohjois-Karjalan 

reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

Timo Mononen
Pohjois-Karjalan 
reserviläispiirin

puheenjohtaja

päällä kaiken aikaa. Olkaa aktiivisia Aluetoi-
miston suuntaan ja ilmoittakaa halukkuutenne. 

Uudistuksen myötä myös ampumaratojen koh-
talot ovat aktiivisesti puheenaiheena. Näillä nä-
kymin Rajan ampumaradat ovat sulkeutumassa 
siviileiltä vuoden 2014 lopussa. Kuinka sitten 
käy Kontiorannan radoille? Näistä tarkemmin 
juttua toiminnanjohtajamme palstalla. Onneksi 
koko maakuntamme tuntuu tunnistavan haas-
teen ja ottavan siitä myös vastuuta. On selvää, 
ettei ammuntatoimintoja voida jatkaa, jos 
meillä ei ole siihen sopivaa paikkaa.

Osallistukaa aktiivisesti Onttolassa 18.-
19.08.2012 järjestettäviin Reserviläisliiton 
SM- ampumakilpailuihin joko katsojana tai 
toimitsijana. Halukkaat toimitsijat olkaa yhte-
ydessä!
Uudistus tuo tullessaan myös kaikkia koulu-
tushaaroja koskevan taistelutavan muutoksen, 
joka muuttaa toimintaa enemmän sissitekniik-
kaa hyödyntäväksi kokonaisuudeksi. Tämä 
tarkoittanee muutaman hiljaisen välivuoden 

Ja pientä pintaremonttia...

Puolustusvoimauudistuksen toimenpiteet 
tarkentuvat pikku hiljaa koko ajan. Uusia tar-
kennuksia saamme lisää tietoon varmaan heti 
kohta juhannuksen jälkeen ja sitten taas lisää 
syyskuun lopulla. Parhaan tiedon saatte aina 
osallistumalla tilaisuuksiin, joissa Aluetoimis-
ton henkilökunta on luennoimassa.

Hyvältä näyttää näillä näkymin Aluetoimiston 
sijoittuminen Joensuuhun ja sen kasvaminen 
tehtävineen yhdeksi Suomen suurimmis-
ta. Voidaan kumota myös huhut alueellisen 
reservin tehtävien ”surkastumisesta”.  Alu-
eella olevat reservin joukot tulevat pysymään 
ennallaan tai jopa hiukan kasvamaan, sillä 
uutena lähivuosina perustettava paikallispatal-
joona tulee olemaan vahvuudeltaan jopa vajaa 
tuhat henkilöä. Tässä on monelle mahdollisuus 
sijoittua uudelleen, jos aikaisempi sijoitus on 
purkautunut. Siis pääasiallisesti kokeneimmil-
le yli 30 -vuotiaille. Myös olemassa oleviin 
kahteen Maakuntakomppaniaan on vapaa haku 

toiminta reservissä tehostuu
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Pohjois-Karjalan Aluetoimistolle on esitetty toive reser-
viläisten ylentämisperusteiden kertaamisesta. Oheisessa 
artikkelissa on esitetty keskeisimmät ylennysperusteet. 
Ylennysten edellyttämät kertausharjoitusvuorokaudet ja 
minimiajat edellistä ylennyksestä on luettavissa puolustus-
voimien nettisivuilla (etusivu; perustietoja, reserviläiselle, 
reservin ylennykset). Oheisessa tekstissä on pääosin suoria 
lainauksia puolustusvoimien sisäisestä ohjeesta, jossa kä-
sitellään ylennysesitysten valmistelua ja niiden käsittelyä.

Tasavallan presidentti ylentää sotilaskäskyasioiden 
päätöksentekojärjestyksessä vänrikin ja aliluutnantin 
sotilasarvoihin sekä niitä ylempiin tai nimeltään niitä 
vastaaviin sotilasarvoihin puolustusvoimain komentajan 
esittelystä. 

Sotilasläänin komentaja ylentää reserviin tai varare-
serviin kuuluvan aliupseerin tai miehistöön kuuluvan 
miehistön ja aliupseerin sotilasarvoihin. 

Puolustusvoimien palveluksessa olevan siviilihenkilön 
ja aliupseerin virassa palvelevan ylentää sotilasmestariksi 
pääesikunnan päällikkö ja ylivääpeliksi ja ylipursimieheksi 
ilmavoimien, merivoimien tai maavoimien komentaja 
tai puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö. Vääpelin ja 
pursimiehen sekä niitä alempaan sotilasarvoon ylentää 
joukko-osaston komentaja (vast).

Aluetoimistot laativat ylennysesitykset kaikista reser-
viläisistä pl. puolustusvoimien palveluksessa olevista. 
Jälkimmäisistä esityksen laatii ao. henkilön oma joukko-
osasto/vast. 

Yleiset perusteet

Reserviin tai varareserviin kuuluvan asevelvollisen 
ylentämisen tarkoituksena on puolustusvoimien sodan ajan 
joukkojen sotilasarvoihin perustuvan esimiesjärjestelmän 
luominen ja ylläpitäminen. 

Sotilaallista esimiesasemaa sekä sotilaan koulutusta, 
virka-asemaa ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palve-
lusarvolla. Sotilasarvoihin ylentämisen edellytyksenä on, 
että ylennettävä on saanut puolustusvoimain komentajan 
tarkemmin määräämällä tavalla ylemmän sotilasarvon 
mukaista tehtävää vastaavan koulutuksen ja että hän on 
muutenkin ominaisuuksiltaan ylennettäväksi sopiva. 

Ylentäminen edellyttää pääsääntöisesti asianomaisen 
sijoittamista sotilasarvoaan vastaavaan sodan ajan puolus-
tusvoimien tehtävään tai että hänet on varattu poikkeus-
olojen muuhun vaativaan tehtävään (henkilövaraus/VAP). 
Ylentämisen edellytyksenä on lisäksi, että ylentämisestä 
nykyiseen sotilasarvoon on kulunut vähintään viisi vuotta, 
ylemmissä sotilasarvoissa 6 tai 7 vuotta. 

Ylentämisen perusteena olevat 
koulutus- ja osaamisvaatimukset

Ylennettäväksi esitettävällä on oltava tarvittava osaa-
minen arvoa vastaavaan sodan ajan puolustusvoimien 
tehtävään ja osoittauduttava siihen sopivaksi. Ylentämisen 
yleisenä edellytyksenä on, että ylennettäväksi esitettävä on 
edellisen ylennyksen jälkeen osallistunut puolustusvoimi-
en johtamaan sotilaalliseen reservinkoulutustapahtumaan 
(sisältää mm. kertausharjoitukset ja PVVEH-harjoitukset, 
jäljempänä käytetään termiä kertausharjoituskoulutus) tai 
palvellut sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä ulko-
mailla. Tämän edellytyksen on täytyttävä pääsääntöisesti 
siinäkin tapauksessa, että kertausharjoituskoulutuksen 
sekä siihen rinnastettavan koulutuksen vuorokausimäärät 
mahdollistaisivat ylentämisen.

Kertausharjoituskoulutusta tai kriisinhallintapalvelusta 
ei kuitenkaan vaadita, jos ylennettäväksi esitettävä on tai on 
ollut sellaisessa puolustushallinnon tai muussa sotilaallista 
pätevyyttä lisäävässä tehtävässä (esim. henkilövaraus / 

VAP), joka mahdollistaa asianomaisen käytön nykyistä 
vaativammassa sodan ajan puolustusvoimien tehtävässä 
tai maanpuolustuksen muilla aloilla.

Upseerin, erikoisupseerin, opistoupseerin tai aliupseerin 
virassa palvelleen (evp-henkilöstö) ylentämisen edellytyk-
senä on, että henkilö on palveluksesta eroamisensa jälkeen 
saavuttanut tehtävän edellyttämän osaamisen ja hänet on 
sijoitettu tai voidaan sijoittaa sodan ajan tehtävään, joka 
mahdollistaa ylentämisen.

Lisäansiot

Erityisissä tapauksissa, vaikka aivan kaikki koulutus- ja 
osaamisvaatimukset eivät täyttyisikään, voidaan reservi-
läinen ylentää maanpuolustuksen edistämiseen liittyvien 
lisäansioiden perusteella. Sama lisäansioperuste voidaan 
katsoa ylentämisperusteeksi vain kerran. 

Ylentämispäätökseen vaikuttavina lisäansioina voidaan 
pitää muun muassa, että henkilö on:

- palvellut puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa 
- suorittanut upseerin tai opistoupseerin tutkinnon tai 

toimiupseerin alemman virkatutkinnon
- osallistunut aktiivisesti Maanpuolustuskoulutusyhdis-

tyksen toimintaan
- toiminut erityisen ansiokkaasti maanpuolustuksen 

hyväksi.
Ansiokkaaksi toiminnaksi maanpuolustuksen hyväksi 

luetaan esimerkiksi:
- pitkäaikainen, huomattavan aktiivinen ja tuloksellinen 

toiminta maanpuolustusjärjestöissä
- valtioneuvoston, turvallisuus- ja puolustusasiainkomi-

tean, eduskunnan puolustusvaliokunnan tai eduskunnan 
ulkoasiainvaliokunnan jäsenyys

- kokonaismaanpuolustuksen kannalta merkittävien 
tehtävien hoitaminen eri ministeriöissä ja keskusvirastoissa 
sekä talouselämän piirissä

- maanpuolustusta tukeva tutkimustoiminta sekä toimi-
minen kansalaisjärjestöissä maanpuolustusta edistävällä 
tavalla.

Ylennysesitykseen on liitettävä tarkka selvitys henkilön 
ansiokkaasta toiminnasta maanpuolustuksen hyväksi. 
Kokonaisarvion asiassa tekee aluetoimisto. Sen tekemi-
seen hankitaan tarvittaessa asian hyvin tuntevien tahojen 
lausunnot tai kannanotot.

Rangaistuksien vaikutus 
ylennyskelpoisuuteen

Asevelvollista ei ylennetä reservissä korkeampaan 
sotilasarvoon, jos hänellä on rikosrekisterissä merkintä 
lainvoimaisesta tuomiosta. Asevelvollista ei ylennetä, jos 
häntä koskevan rikosasian käsittely on kesken. 

Huomioitavaa on, että esimerkiksi useat peräkkäiset 
liikennerikkomukset (esim. ylinopeussakot) voivat olla 
este ylentämiselle. Ne omalta osaltaan kertovat vastuun-
tunnosta tai sen puutteesta, jota kansalaisilta yleensä edel-
lytetään. Tarvittaessa ylennettäviksi esitettävistä voidaan 
pyytää lausuntoa myös Pääesikunnan tutkintaosastolta. 

Kertausharjoituskoulutus

Koulutuksen rinnastaminen puolustusvoimien johta-
maan reservinkoulutustapahtumaan

Kaikki PV:n johtamat vapaaehtoiset harjoitukset sekä 
PV:n Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) tilaa-
mat ja johtamat sotilaalliset koulutustapahtumat lasketaan 
täysimääräisesti kertausharjoitusvuorokausiksi. Lisäksi 
alla luetellut rinnastetaan kh:een:

Palvelus sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä (ml. 
valmiusosastohenkilöstön koulutus- ja valmiusvaihe), 

1 kk 2 vrk
Sitoumukseen perustuva reserviläisen käyttö virka-

aputehtävässä (esim maakuntajoukot), vuorokaudet 
keston mukaisesti

Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi, kaikki kurs-
sipäivät

Alueellinen maanpuolustuskurssi, kaikki kurssipäivät
Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan järjestämät 

koulutustilaisuudet, koulutuspäivät
Valtion pelastusoppilaitoksissa annettu varautumiskou-

lutus, koulutuspäivät
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n toimeenpa-

nemat varautumiskurssit
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toimeen-

panemat koulutustapahtumat (pl. PV:n tilaamat ja joh-
tamat harjoitukset); sotilaallisia valmiuksia palvelevasta 
koulutuksesta voidaan myöntää esityksen perusteella 
rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. Rinnastuksen 
päättää aluetoimisto MPK:n maanpuolustuspiirin tai 
puolustushaarapiirin esityksestä.

MATINE, MTS, PTS, Vapaaehtoisen Maanpuolustus-
työn Neuvottelukunta (4 vuotta kestävä toimikausi) ja 
Reservin neuvottelukunta

Muut kurssit ja koulutustilaisuudet; maanpuolustuksen 
eri sektoreilla toimivien valtakunnallisten ja alueellisten 
organisaatioiden yhteistoiminnassa Pääesikunnan sekä 
Puolustusministeriön kanssa järjestämien koulutustapah-
tumien rinnastettavuuden kertausharjoituksiin ratkaisee 
puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö. Muiden koulu-
tustilaisuuksien osalta ratkaisun tekee toimivaltainen 
aluetoimiston päällikkö. Tällaisia koulutustilaisuuksia 
ovat esimerkiksi kutsuntalääkäreiden koulutustilaisuudet.

Kertausharjoitusvuorokausi = Puolustusvoimien (PV) 
johtaman reservinkoulutustapahtuman kesto vuorokausi-
määränä (1vrk = vähintään 8h tapahtuma).

Yhteenveto

Reserviläisen ylentämisperusteet ovat selkeät. Ylen-
nysesitys voidaan tehdä vain sellaisesta reserviläisestä 
jolla yllä luetellut edellytykset täyttyvät. Keskeisin kri-
teeri nykyään on ko. sotilasarvoon vaadittava sodan ajan 
sijoitus ja siihen saatu koulutus sekä muu osaaminen. 
Ylennystä tulee sijoitetuilla edeltää kertausharjoitus/vast. 
Huomioitavaa on, että jos reserviläinen on esimerkiksi 
sodan ajan tehtävässä jossa edellytetään yliluutnantin 
arvoa, ei häntä voida ylentää kapteeniksi, majurista puhu-
mattakaan. Hänelle tulisikin löytää vaativampi tehtävä ja 
tarvittaessa antaa siihen lisäkoulutusta. Kertausharjoituk-
sesta saatu henkilökohtainen arvostelu otetaan huomioon 
täysimääräisesti. Keskinkertainen suoritus ei yleensä 
johda ylennysesitykseen. VAP -henkilöstöltä edellyte-
tään varautumiseen liittyvää aktiivista toimintaa muun 
yhteiskunnan palveluksessa (esim. valmiusryhmissä, 
neuvottelukunnissa/vast).

Aluetoimistot kokoavat ylennysesityksiä ja hankkivat 
lausuntoja myös maanpuolustuskentässä ja varautumisen 
saralla toimivilta yhteistoimintakumppaneilta (esim. 
reserviläisjärjestöiltä ja MPK:lta). Niiden puoltavat esi-
tykset johtavat ylennysesitykseen, jos ylentämisen muut 
edellytykset täyttyvät.

Kaikkiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin Pohjois-
Karjalan Aluetoimistossa vastaavat päällikön lisäksi majuri 
Arto Muhonen (arto.t.muhonen@mil.fi) ja ylil Mikko 
Saastamoinen (mikko.saastamoinen@mil.fi).

Onnittelut kaikille 4.6.2012 ylennetyille!

Evl Jouni Mattila
Ylil Mikko Saastamoinen

Pohjois-Karjalan Aluetoimisto

Ylentäminen reservissä ja varareservissä
Kesäkuun 4. päivänä ylennetyt ja palkitut  Pohjois-Karjalan Prikaatin sotilaskodissa Kontiorannassa. Kuva: Marko Jalkanen Pohjois-Karjalan Prikaati
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Palkitsemiset 
Kontiorannan varuskunnan  sotilaskodissa
Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali:

Kapteeni Juntunen Arto  Tohmajärvi-Värtsilän Reserviupseerit
Majuri Smolander Otto  Joensuun Reserviupseerit ry

Reserviupseeripiirin kultainen ansiomitali

Kapteeni Pekka Laakkonen Joensuun Reserviupseerit ry
Kapteeni  Antti Eteläpää  Joensuun Reserviupseerit ry 
    (myönnetty 6.12.2012)

Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali

Kersantti Ehrukainen Olavi Tohmajärvi-Värtsilän Reserviläiset ry
    (myönnetty 6.12.2011)

Reserviläispiirin kultainen ansiomitali

Ylikersantti Huttunen Jorma Polvijärven Reservinaliupseerit ry

Reserviläispiirin hopeinen ansiomitali

Kersantti Ovaskainen Tapani Valtimon Reserviläiset ry
Korpraali Hyttinen Seppo  Liperin Reserviläiset ry

Reserviläispiirin pronssinen ansiomitali

Jääkäri Makkonen Heikki  Juuan Reserviläiset ry
Vääpeli Nuutinen Tarmo  Enon Reserviläiset ry
Jääkäri Pesonen Henry  Liperin Reserviläiset ry
Jääkäri Säppi Esa   Juuan Reserviläiset ry
Pioneeri Martelin Mika  Juuan Reserviläiset ry
Korpraali Härkönen Armas Ilomantsin Reserviläiset ry 
    (myönnetty 4.6.2011)

Tasavallan Presidentti on ylentänyt seuraavat reservin 
upseeristoon kuuluvat 4.6.2012:

Sotilasarvoon: MAJURI

Hyttinen Pentti Juhani  Liperi
Norismaa Harri Juhani  Joensuu
Rask Petri   Joensuu

Sotilasarvoon: KAPTEENI

Riikonen Jarkko Markus  Joensuu
Turunen Jari Kalevi  Joensuu

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI

Eskelinen Jari Antero  Joensuu
Rautiainen Jyrki Ilmari  Joensuu 
Räisänen Vesa Olavi  Joensuu

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI

Immonen Janne Matti Juhani Tohmajärvi
Kallio Juha Pekka  Ulkomaat
Kauhanen Kimmo Petteri  Joensuu
Kovanen Jarno Sakari  Savonlinna 
Reijonen Jari Antero  Liperi
Saastamoinen Marko Juhani Liperi
Taskinen Jukka Olavi  Joensuu
Tikkanen Markus Juuso Olavi Joensuu

Itä-Suomen Sotilasläänin komentaja on ylentänyt 
seuraavat reservin aliupseeristoon  ja miehistöön 
kuuluvat 4.6.2012:

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI 

Kähkönen Jussi Sakari   Juuka 
Päivinen Pentti Mauri Juhani  Liperi
 
Sotilasarvoon: VÄÄPELI 

Flink Eero Juhani   Liperi 
Heikura Timo Johannes   Valtimo 

Karvinen Seppo Ilmari   Joensuu 
Korhonen Tarmo Ensio   Nurmes 
Mukkala Tommi Kristian   Joensuu 
Parviainen Jorma Uolevi   Liperi 
Saari Timo Viljo Petteri   Ilomantsi 

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI 

Halonen Marko Paavo Juhani  Liperi 
Hartikainen Timo Pekka   Liperi 
Harvilahti Kari Tapani   Liperi 
Jumppanen Anssi Tapani   Joensuu 
Kaplas Tommi Sakari   Joensuu 
Lukkarinen Sami Taneli   Joensuu 
Mätinki Pia Marjukka   Joensuu 
Natunen Kari Antero   Joensuu 
Nousiainen Arto Juha Kalevi  Joensuu 
Pulkkinen Juha Markus   Joensuu 
Rantanen Riku Petri  Polvijärvi 
Ruokonen Reijo Sakari   Joensuu 
Willman Jaakko Eero Johannes  Joensuu 

Sotilasarvoon: KERSANTTI 

Hartikainen Kusti Mikael   Joensuu 
Heikkinen Tuukka Artturi   Joensuu 
Laasonen Mika Henrik   Nurmes 
Oinonen Katja Susanna   Joensuu 
Partanen Mikael Eero   Helsinki 
Sissonen Outi Irina   Joensuu 
Sivonen Antti Arto Kalevi   Joensuu 
Surakka Markus Kristian  Polvijärvi 
Tolvanen Pekka Antero   Liperi 
Vainikka Tomi Teppo Antero  Joensuu 

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI 

Auvinen Mikko Juhani   Kontiolahti 
Hiltunen Antti Tuomas   Joensuu 
Hiltunen Ari Paavo   Kontiolahti 
Holopainen Tommi Risto   Joensuu 
Immonen Kari Tapio   Rääkkylä 
Jeskanen Petri Juhani   Kontiolahti 
Kannassalmi Markku Tapio  Juuka 

Kokkonen Kalle Eemeli   Kontiolahti 
Konttinen Tomi Matti   Joensuu 
Koponen Jaakko Matti   Kontiolahti 
Kukkonen Tero Marko Tapani  Joensuu 
Kärkkäinen Iiro Olavi   Kontiolahti 
Laukkanen Jari Tapio   Joensuu 
Lehikoinen Juha Petteri   Lieksa 
Leinonen Ari Petteri   Joensuu 
Leinonen Jarmo Tapani   Lieksa 
Loppi Teemu Juhani   Joensuu 
Louhelainen Matti Antero   Juuka 
Matikainen Kari Tapio   Kontiolahti 
Myller Jani Pekka Juhani   Liperi 
Partanen Rauli Juhani   Tohmajärvi 
Pehkonen Joonas Jussi Olavi  Joensuu 
Pesonen Jyri Antero   Joensuu 
Piironen Marko Tapio   Kontiolahti 
Puhakka Jaakko Juhana   Joensuu 
Päivinen Miika Pekka Oskari  Joensuu 
Ronkainen Petri Tapani   Joensuu 
Ryynänen Antti Juhani   Joensuu 
Räsänen Otto Petteri   Joensuu 
Salo Samuli Kalervo   Pyhäselkä 
Tanskanen Kari Juhani   Liperi 
Tuppurainen Heikki Oskari Kontiolahti 
Turtiainen Timo Toivo Antero  Tohmajärvi 
Väistö Pasi Juhani   Tohmajärvi 

Sotilasarvoon: KORPRAALI 

Antikainen Esa Kalevi   Outokumpu 
Hänninen Anssi Olavi   Parikkala 
Kettunen Toni Tapani   Kontiolahti 
Kokko Osmo Urmas   Joensuu 
Kokkonen Niko Petteri   Joensuu 
Martelin Mika Uolevi   Juuka 
Mononen Ari Pentti Juhani  Joensuu 
Niskala Joonas Petteri   Joensuu 
Ryytty Hannu Tapio   Tohmajärvi 
Räsänen Tatu Antero   Kontiolahti 
Sammalisto Eino Viljami   Liperi 
Silvast Sami Juhani   Joensuu 
Sorsa Katri Marja Anita   Joensuu 
Timoskainen Jukka Matti Tapani  Tohmajärvi

Ylennykset

Harri Norismaa (oik) ylennettiin reservin majuriksi ja hän sai myös Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarimerkin. Kuvassa myös reservin majuriksi ylennetty Pentti Hyttinen ja 
everstiluutnantti Jouni Mattila. Kuva: Marko Jalkanen Pohjois-Karjalan Prikaati

Puolustusvoimain lippu-
juhlan päivänä palkitut ja 
ylennetyt 4.6.2012
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”Ventin” eli 21. Prikaatin perinneyhdis-
tys järjesti kesäkuun 1. päivänä Ilomant-
sissa kaikille avoimen seminaarin, jonka 
aiheena oli ”Operaatioiden johtaminen 
talvi- ja jatkosodassa”. 

Sotahistoriapäivä oli varsinainen ylei-
sömenestys, sillä tapahtumaan osallistui 
päivän mittaan noin 140 henkilöä. Myös 
päivän päätteeksi järjestetyille opastetuille 
kiertoajeluille Möhkön suunnan autent-
tisille taistelupaikoille lähti kymmeniä 
henkilöitä.   

Seminaarissa luennoivat dosentti Pasi 
Tuunainen, filosofian maisteri Liisa Itä-
niva, everstiluutnantti Ari Raunio, eversti 
Martti Kukkonen ja professori Juri Kilin. 
Luentojen aiheina ovat Ilomantsin alueen 
sotilasmaantiede, Osasto A:n johtamistoi-
minta 1939 – 1940, Ryhmä Oinosen johta-
misjärjestelyt 1941, Ryhmä Raappanan ja 
sen alajohtoportaiden johtaminen kesällä 
1944 sekä Puna-armeijan operaatiot ja 
niiden johtaminen Ilomantsissa talvi- ja 
jatkosodassa. 

Seminaarin järjestelyissä olivat mu-
kana myös Ilomantsin sotahistoriallinen 
työryhmä, Karjalaisen kulttuurin edistä-
missäätiö ja Ilomantsin kunta.

Paikallisissa järjestelytehtävissä aher-
tanut Otso Nygrén toteaa seminaarin 
onnistuneen hyvin.  

- Siellä jo jotkut kyselivät, että koska 
järjestetään seuraava tilaisuus. Professori 
Juri Kilinin esityksestä saimme uutta 
tietoa esimerkiksi Neuvostoliiton sodan-
aikaisista karttatiedoista, komentajien 

Ilomantsin Hattuvaarassa sijaitsevan 
Taistelijan Talon viereen jo pitkään 
suunnitelmissa olleen tykkikatoksen 
rakennustyöt alkoivat toukokuun 14. 
päivänä perusmontun kaivamisella. 

- Hyvä asia, kun tykkikatoksen ra-
kentaminen saatiin lopultakin käyntiin. 
Lähihistorian muistoesineillä kun pitää 
olla asianmukaiset säilytyspaikat, iloitsi 
Taistelijan Talon isäntä Kauko Purus-
kainen. 

Tykkikatoksesta tulee 30 metrin pitui-
nen ja leveimmillään rakennuksella on 
mittaa hieman yli 9 metriä. Korkeus on 
hieman yli kolme metriä. 

- Näyttelytilan koko tulee olemaan noin 
250 neliömetriä, hankevastaava Otso 
Nygrén kertoo.

Katoksen rakennussuunnittelun on 
tehnyt Joensuun Juva Oy:n Ali Mäkinen. 

- Suunnittelu on tehty talkootyönä, 
Nygrén paljastaa. 

Tykkikatoshankkeen kustannusarvio on 
lähes 78 000 euroa ja hanketta rahoittaa 
kunnan lisäksi Vaara-Karjalan Leader ry. 

Tykkikatoksen pääurakoitsija on ilo-
mantsilainen Karjalan Rakentajat Oy. 
Toimitusjohtaja Veli Jeskanen kertoo, 
että hanke työllistää kaivuriurakoitsija 
mukaan luettuna 5 - 6 henkilöä.

- Meidän kannalta tämä on kolmen 
miehen työmaa. Rakennus valmistuu 
elokuun loppuun mennessä, hän toteaa.   

Merkittävä museokohde

Taistelijan Talo on rakennettu kunni-
anosoitukseksi sotiemme veteraaneille. 
Miehille ja naisille, jotka pelastivat 
Suomen itsenäisyyden ja jälleenrakensi-
vat maan. Talo valmistui vuonna 1988. 
Talon ulkonäyttelyalueelle tänne saakka 
sijoitettuna olleet 13 tykkiä ovat muo-

nimistä, ja kaatuneiden sekä haavoittu-
neiden lukumääristä, Nygrén kertoi. 

Ylivoimaa vastaan

Esimerkiksi juuri valmistunut filosofian 
maisteri Liisa Itäniva oli valinnut Pro gra-
du – tutkielmansa teemaksi talvisodan ja 
alueeksi Ilomantsin. Tutkielma käsittelee 
Osasto A:n johtamistoimintaa Talvisodan 
aikana. Luennossaan hän kertoi, että 
Puna-armeijan 155. jalkaväkidivisioona 
ylitti 30.11.1939 valtakunnan rajan kär-
kijoukoillaan Megrissä ja Pahkavaarassa. 
Rajalle vartiointitehtäviin siirretty Erilli-
nen Pataljoona 11 aloitti viivytystehtävän 
noin 800 sotilaan voimin. 

- Viivytysvaiheen aikana Erillinen 
Pataljoona 11 toimi ainoana viivyttävänä 
osastona Ilomantsin lähes 100 kilometriä 
pitkällä rintamalla.

Laadituissa puolustussuunnitelmissa ja 
tilanteenarvioinnissa vihollisen ei uskottu 
hyökkäävän Laatokan pohjoispuolella 
merkittävän suurin voimin. 

- Nämä arviot olivat kuitenkin vääriä. 
Vihollisen ylivoima oli moninkertainen 
ja Ilomantsin suunnalla se hyökkäsi noin 
17 000 miehen vahvuudella, Itäniva 
toteaa. 

Erillisen pataljoona 11 osat viivyttivät 
vihollista käyden tulitaisteluja ja vetäy-
tyen aina seuraavaan edulliseen maaston 
kohtaan. Vetäytyminen tapahtui nopeasti 
ja tilanne oli varsin sekava vihollisen 
edetessä ylivoimaisin joukoin kohti Ilo-
mantsia. Tilanteen edetessä pataljoonan 
komentaja majuri Nikoskelainen alkoi 
menettää uskoaan vihollisen pysäyt-
tämiseen olemassa olevilla voimilla. 
Voimasuhteet olivat hyvin epätasaiset. 
Suomalaisjoukot olivat uupuneita ja 
luottamus omaan toimintaan puuttui.

- Tiedot joukkojen vetäytymisestä 
välitettiin päivittäin aina päämajaan asti. 
Vihollisjoukkojen vahvuutta vähäteltiin 
aluksi ainakin neljännen armeijakunnan 
esikunnassa. Johtoportaiden reagointi 
viivytysvaiheessa oli hidasta, kertoi 
Liisa Itäniva.

Teksti: Armas Härkönen
kuva: Juha Ilvonen 

Sotahistoriallinen seminaari Ilomantsissa
Viljo Vestman (tikku kädessä) sai jälleen kertoa Ilomantsin taistelujen eri vaiheista suurelle yleisölle. 

dostaneet laadullisesti Suomen toiseksi 
merkittävimmän tykistömuseokohteen. 

- Tykkikatos tuo koko talon elämään 
uutta toiminnallisuutta. Jo ensi vuoden 
puolella katokseen lisätään esittelymate-
riaalia ja taustietoja tykeistä, Puruskainen 
suunnittelee.  

Myös tykkien lukumäärää on tarkoitus 
lisätä.

- Kuusi tykkiä on tulossa, ja ne eivät 

ole mitä tahansa tykkejä. Ne ovat olleet 
käytössä Ilomantsin taisteluissa, Nygrén 
kertoo. 

- Jotkut ovat puhuneet myös käyttö-
kuntoisen panssarivaunun hankkimisesta. 
Se olisi todella hieno lisä kokoelmiin, 
Puruskainen sanoo. 

Myös Öykkösenvaaraan suunnitellun 
Kaatiolammen sotahistoriallisen alueen 
yleisötilan rakentaja ratkeaa kesän aikana. 

- Kun vielä saataisiin Seitenkirveen 
tiellä oleva silta kunnostettua, niin se 
mahdollistaisi sotahistorialliset  kierrokset 
linja-autoilla reitillä Ilomantsin kirkonky-
lä –Möhkö – Hattuvaara - Kallioniemi, 
Otso Nygrén suunnittelee.  

Teksti ja kuva: 
Armas Härkönen

Tykit suojaan tuulelta ja tuiskulta

Taistelijan Talon tykit pääsevät syyskesästä katon alle. 
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Reserviläisurheiluliiton mestaruuskil-
pailut viikonloppuna 26. - 27.5. keräsivät 
kahden päivän aikana kolmisenkymmentä 
kilpailijaa sekä saman verran innokkaita 
toimitsijoita Kontiolahden ampumahiih-
tostadionille aurinkoisen ja lämpimän 
sään helliessä.

Vapaaehtoisten toimitsijoiden ansiosta 
kisat saatiin läpi kiitettävästi. Unohtamat-
ta tietenkin Kontiolahden Urheilijoiden 

kahviota ja alueen muita toimintoja. 
Kilpailijoilta tuli positiivista palautetta 
järjestelyistä ja kilpailun läpiviennistä 
sekä suihkumahdollisuudesta kilpailujen 
jälkeen.

Pohjoiskarjalaiset osallistujat pärjäsivät 
hyvin tuloksissa niin henkilökohtaisissa 
lajeissa kuin parisprintissä. Tarkemmat 
tulokset löytyvät Reserviläisurheiluliiton 
(www.resul.fi) sekä PK-Reservin sivuilta.

”Kyllä toimitsijana olo aina kotiolot voittaa”, toteavat Ilkka Kiiskinen ja Mikael 
Halminen (oik.) 

Liperin reserviläisyhdistysten järjes-
tämässä tilaisuudessa kuulimme puo-
lustusvoimien (pv) muutoksen uusista 
mahdollisuuksista alueellemme – nyt 
pahimman järkytyksen jälkeen. Liperin 
reserviläisten puheenjohtaja Marko Halo-
nen avasi tilaisuuden Paloaukean koululla 

Liperin Ylämyllyllä, jonka jälkeen alue-
toimistomme päällikkö everstiluutnantti 
Jouni Mattila esitelmöi.

Puolustusvoimien säästötavoitteiden 
2011-2015 vaikutuksesta  alueellamme-
han olemme valitettavan tietoisia lyhyellä 
ajanjaksolla. Tulevaisuudesta Mattila 

kuitenkin kertoi myös uusien mahdolli-
suuksien vaikutuksista. Siirtyessämme 
Kainuun Prikaatin alaisuuteen kertaus-
harjoitusten määrä lähes normalisoituu.

Siirtymäajan aikana Pohjois-Karjalan 
aluetoimisto kehittää edelleen yhteys-
toimintamuotoja eri toimijoiden kanssa 

(reserviläisjärjestöt, MPK, veteraanit, 
koulut, Sotilaskotiyhdistys jne).

Saimmepa kuulla Ottawan sopimuksen 
myönteisistä vaikutuksista puolustusvoi-
mien materiaalin osalta. Uudistuminen 
mahdollistaa entistä tehokkaampien ja 
uudenaikaisten torjunta- ja puolustus-

Maakuntasurusta uusiin mahdollisuuksiin

järjestelmien hankkimisen, joita ilman 
Ottawan sopimusta ei 7-8 vuoteen olisi 
ollut mahdollista hankkia.

Tietoiskuja tulossa

Paikallispuolustuksesta ja siihen liitty-
västä paikallisjoukkouudistuksesta Matti-
la kertoi tiedonnälkäiselle kuulijajoukolle 
mielenkiintoisia asioita. Tärkeimpänä 
vaikutuksena paikallisjoukot mahdol-
listavat entistä laajemmat reserviläisten 
käyttömahdollisuudet, myös niille jotka 
ovat nykyisen kertausharjoitusten ja so-
danajan sijoitusten ulkopuolella.

Kuulimme myös uusista puolustusvoi-
mien taistelutapasuuntaviivoista. ”Pe-
rusprinsiippeinä” mainittiin ”Torjunnasta 
tuhoamiseen” ja ”Pitämisestä vaikutta-
miseen”, tavoitteena ”tuottaa riittävästi 
kumulatiivista tappiota viholliselle”.

Aluetoimisto järjestää syksyn aikana 
paikallisjoukoista ja muista esitellyistä 
asioista reserviläisjärjestöille sekä muille 
yhteistoimintakumppaneille tarkempia 
tiedotusiskuja.

Sivun tekstit ja kuvat: 
Ari HevonkoskiAluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Jouni Mattila (vas.) kertoi muun muassa paikallisjoukoista.

Toimitsijat tärkeässä roolissa 
– jälleen

Ilmo Pulkkisen tyylinäyte neliottelussa, hän oli sarjan H55 voittaja.
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Kontiolahden AH-Stadionilla jär-
jestettiin jo suuren suosion saaneet 
ampumakävely – kilpailut toukokuun 
viimeisenä päivänä – sään helliessä 
jälleen. Kilpailuun osallistui yhdeksän 
joukkuetta seitsemästä eri yhdistyksestä, 

Sotiemme Veteraanit -keräyksen Poh-
jois-Karjalan piirin toimesta päätettiin 
palkita Veteraanikilvin seuraavat aktii-
visesti laaja-alaisessa veteraanityössä 
toimineet henkilöt: Ari Eskelinen, Kusti 
Lehmusvuori, Eero Jako, Otto Smolander 
ja Rauno Suhonen sekä koulutoimen 
piirissä veteraanikeräyksissä ansiokkaasti 

toimineet Jyrki Huusko, Jarmo Riikonen 
ja Maija Salo-Vartiainen.

Pohjois-Karjalan Rajavartioston Raja-
jääkärikomppanian ja Pohjois-Karjalan 
Prikaatin varusmiesten keräykset ovat 
mahdollistaneet veteraaniemme muista-
misen suoraan kansan parissa. Joukko-
osastojen toiminta veteraanikeräyksissä 

yhdistää ja eheyttää monin tavoin. Meillä 
on vielä mahdollisuus tukea veteraane-
jamme. Tuki on samalla kiitoksen ja 
arvostuksen osoitusta kunniakansalai-
siamme kohtaan. 

Teksti: Raimo Vänskä

Chili-grilli-
makkara 
pannu-
kahveella 
maistui

Kontiolahden ja Liperin reserviläiset 
kahdella joukkueella. Kilpailijoita oli 25.

Kilpailussa kaksi joukkuetta teki 
”pikkujeskaset”, eli Kontiolahden re-
serviläisten kakkosjoukkue ja Joensuun 
Reservinupseerien joukkue osallistuivat 
kisaan kahden kilpailijan voimin, toisen 
kilpailijan joukkueesta suorittaessa osuu-
den kaksi kertaa.

Itse kilpailussa Kontiolahden reser-
viläiset olivat tällä kertaa tyly isäntä. 
Kontiolahden ressujen ykkösjoukkue oli 
ensimmäinen ja kakkosjoukkueen ollessa 
toinen. Kolmanneksi tuli ensimmäistä 
kertaa osallistunut Pohjois-Karjalan 
Rauhanturvaajien joukkue. Tarkemmat 
tulokset mm. PK-Reservi –sivuilla.

Kilpailun jälkeen nautittiin Heiskasen 
Matin maukkaat pannukahveet grillimak-
karalla ja mehulla.

Jatkoa seuraa yleisön pyynnöstä tai 
siitäkin huolimatta ensi vuonna mahdol-
lisesti jopa kahdella kilpailulla.

Teksti ja kuva: 
Ari Hevonkoski

Ratkaisu tapahtui kolmen ensimmäisen osalta jo ensimmäisen osuuden toisella ampumapaikalla, jossa KonRes1 (vas.), 
KonRes2, ja P-K Rauhanturvaajat.

Kolmantena Pohjois-Karjalan yk-faitterit maaliin joukkueella Timo Rantanen (oik.), Reijo Tuononen ja Markku Päivinen.

Sotaveteraanien tukitoimista palkittiin 
Sotiemme Veteraanit -kilvillä

Sotiemme Veteraanit –kilpien luovutus 
Nepenmäen koulussa 18.4.2012. 
Kuvassa vasemmalta lukien kilpien 
luovuttajat Pohjois-Karjalan Sotave-
teraanipiirin toiminnanjohtaja Seija 
Karttunen ja puheenjohtaja Olavi 
Lösönen, sekä kilpien saajat erityis-
opettaja (emeritus) Jarmo Riikonen, 
apulaisjohtaja Maija Salo-Vartiainen 
ja rehtori Jyrki Huusko. Kuva: Terttu 
Komulainen. 

Akusti Kettunen oli Sotiemme Vete-
raanit keräyksen nuorin osallistuja 
Joensuun Prismassa 16.3.2012. Akusti 
on juuri pudottamassa veteraaniapu-
nsa lippaaseen vanhempiensa Pepe 
Kettusen ja Suvi-Maaria Virran seu-
rassa. Lämmin kiitos Akustille ja hänen 
vanhemmilleen. Samalla haluamme 
kiittää kaikkia veteraanikeräykseen 
osallistuneita. Kuva: Raimo Vänskä. 
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Mestaruuksia 
Mikkelistä
RESUL:n perinneasekilpailut järjestettiin Mikkelissä 26.-27. 
päivinä toukokuuta. Pohjois-Karjalan H50 joukkue voitti mes-
taruuden perinnepistoolin kuvioammunnassa uudella Suomen 
ennätystuloksella. Kuvassa vasemmalta Heikki Makkonen, 
Pekka Ratilainen, Reino Jauhiainen ja Matti Kauppinen.
Muita mitalisteja:
Heikki Makkonen voitti H50 sarjan mestaruuden perinnepistoo-
lin kouluammunnassa ja Niina Hytönen sijoittui kolmanneksi D 
-sarjan 300 m kiväärillä ja 150 m kiväärillä. Pohjois-Karjalan 
joukkue Heikki Makkonen, Pekka Ratilainen, Reino Jauhiainen 
ja Juha Simonen sijoittui hopealle perinnepistoolin kouluam-
munnassa.

Teksti ja kuva: Matti Kauppinen 

Valtioneuvoston ulko- ja tur-
vallisuuspoliittinen valiokunta 
ja Tasavallan presidentti hyväk-
syivät 8.2.2012 ratkaisumallin 
puolustusvoimauudistukseksi. 
Sen mukaan muun muassa Poh-
jois-Karjalan Prikaatin toiminta 
lakkaa vuoden 2013 lopussa.

Puolustusvoimauudistuksen 
tarpeiksi ilmoitetaan ikäluokki-
en pienentyminen, puolustusma-
teriaalin vanheneminen ja kal-
listuminen, muu kustannusten 
nousu ja ennen kaikkea etteivät 
rahat riitä nykyisen kokoisiin 
puolustusvoimiin. 

Uudistuksen tavoitteena on 
puolustusvoimien koon ja toi-
minnan saattaminen tasapai-
noon rahoituksen kanssa. Tämä 
merkitsee henkilöstön osalta 
2200 henkilön vähennystarvetta 
(1600 siviiliä, 600 sotilasta).

Toteutusperiaate 
ratkaisumallin mukaan 

Puolustusvoimien kokoa su-
pistetaan, organisaatiomalleja 
vähennetään, toimintoja ja 
palvelujen tuotantoa järjeste-
tään uudelleen, henkilöstöä 
vähennetään sekä kohdennetaan 
uudelleen. 

Maanpuolustusjärjestöjen 
kannalta myönteistä on maininta 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen vahvistamisesta.

Maavoimat Suomessa 2015

Maavoimien esikunta (Mik-
keli)

8 joukko-osastoa; Kaartin 
Jääkärirykmentti (Helsinki), 
Porin Prikaati (Säkylä - Niini-
salo), Panssariprikaati (Hattula-
Riihimäki), Karjalan Prikaati 
(Kouvola), Kainuun Prikaati 
(Kajaani), Jääkäriprikaati (So-
dankylä - Rovaniemi), Utin Jää-
kärirykmentti (Kouvola, Utti), 
Maasotakoulu (Lappeenranta).

12 aluetoimistoa;  Helsinki, 
Vaasa, Turku, Tampere, Jyväs-
kylä, Lahti, Kouvola, Mikkeli, 
Oulu, Kuopio, Pohjois-Karjala, 
Rovaniemi.

Lakkautettavien joukko-osas-
tojen perusteluissa todetaan: 
koska asevelvollisten koulu-
tustarve vähenee sodan ajan 
joukkojen vähenemisen myötä, 
jäljelle jäävän jalkaväen kou-
lutus voidaan siirtää muualla 
hoidettavaksi. Perusteluissa 
todetaan edelleen: toiminnan 
laajentaminen eri aselajien 
yhteistoiminnalle Kontioran-
nassa ei ole mahdollista ilman 
huomattavia lisäinvestointeja ja 
olemassa olevat tilat edellyttäisi-
vät peruskorjausta lähivuosina.

Uudistuksen ensimmäisen 

Everstiluutnantti Jouni Mattila Lieksassa:

Ikäviä uutisia tuli, mutta nyt katsotaan eteenpäin

Everstiluutnantti Jouni Mattila on kiertänyt ahkerasti maakunnassa selvittelemässä puolustusvoimauudistusta.  Lieksan tilaisuus 
pidettiin huhtikuun 23. päivänä. 

vaiheen lakkautettavat kohteet 
vuoden 2013 lopussa ovat Poh-
jois-Karjalan Prikaati, Kotkan 
Rannikkopataljoona ja Ilmavoi-
mien Teknillinen Koulu.

Vaikutukset 
Pohjois-Karjalalle

Puolustusvoimauudistuksen 
vaikutukset Pohjois-Karjalalle 
otettiin maakunnassa järkytty-
neinä vastaan. Pelättävissä oli 
maanpuolustushengen laskemi-
nen. Uudistuspäätös osoittautui 
vastustuksesta huolimatta lopul-
liseksi. Muuttamiseen tähtäävä 
taistelu osoittautui turhaksi. Nyt 
on sopeuduttava muutoksen tuo-
maan uuteen tilanteeseen.

 Pohjois-Karjalan Aluetoimisto 
järjestää nyt tiedotustilaisuuksia 
maakunnan eri puolilla teemalla: 
”Pohjois-Karjalan Aluetoimis-
ton katsaus tulevaisuuteen”. 

Lieksassa järjestetty tilaisuus 
pidettiin huhtikuun 23. päivänä. 
Siihen oli kutsuttu kaikkien va-
paaehtoisen maanpuolustustyön 
hyväksi tekevien yhdistysten 
edustajia Lieksasta. 

Pohjois-Karjalan Aluetoimis-
ton päällikön, everstiluutnantti 
Jouni Mattilan mukaan ikäviä 
uutisia tuli, mutta nyt olemme 
jo ryhtyneet työhön, miten tästä 
eteenpäin. Aikaa on puolitoista 
vuotta järjestelyihin. 

- Säästön tuomien alkuvaike-
uksien jälkeen tavoitteemme on 
vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn jatkuminen yhtä laaduk-
kaana kuin tähän saakka. Apua 
tarvitessamme pääsuuntana jat-
kossa on Kajaani. Vuoden 2015 
alusta olemme osa Kainuun Pri-
kaatia. Oman aluetoimistomme 
(Pohjois-Karjalan Aluetoimisto) 
henkilövahvuuden odotetaan 
olevan 25 - 30 henkilöä. Tavoite 
on, että jo 1.7.2013 aluetoimisto 
toimisi uusissa tiloissa. Paikka on 
vielä avoin, Jouni Mattila totesi. 

Maakunta tavoittelee myös 
Puolustusvoimien Palvelukes-
kuksen saamista Joensuuhun.

Maakuntajoukot

- Täällä toteutettu maakunta-
joukkokonsepti toteutui hyvin. 
Siitä on meitä kehuttu ja kiitelty. 

Ensimmäinen maakuntakomp-
pania on täydessä iskussa. Ha-
kijoita oli enemmän kuin voitiin 
ottaa. Nyt toisen komppaniankin 
rekrytointi on aloitettu.

Everstiluutnantti Mattilan mu-
kaan Pohjois-Karjalan Prikaatin 
lakkauttaminen ”osui syvälle 
sydämiin”. 

Uusi maakunnan sotilaallisen 
maanpuolustuksen suunnittelu 
on aloitettu ja voitu suorittaa 
kiinteässä yhteistyössä Pohjois-
Karjalan rajavartioston ja alue-
hallintoviranomaisten kanssa. 
Uudistus tuo aluetoimistoille 
jopa uusia tehtäviä.

Soittokunnat

Puolustusvoimauudistuksen 
myötä maastamme lakkautetaan 
lukuisa joukko sotilassoitto-
kuntia, myös Karjalan Sotilas-
soittokunta. Jäljelle jää kolme 
soittokuntaa; Lapin Soittokunta 
(Rovaniemi), Kaartin Soittokun-
ta (Helsinki), Puolustusvoimien 
Varusmiessoittokunta (Hattula).

Jouni Mattilan mukaan maa-
kuntaan ollaan valmistelemassa 

perinnesoittokunnan perustamis-
ta tai reserviläissoittokunta hoi-
tamaan maanpuolustusjuhlien 
musiikillista tarvetta.

Maakunnan 
puolustusvalmius

Tiedotusvälineissä on Jouni 
Mattilan mukaan turhaan kirjoi-
teltu Itä-Suomen jäämistä vaille 
sotilaallista suojaa.

- Päinvastoin. Vaikka sodan 
ajan vahvuus pienenee maas-
samme 350 000 miehestä 230 
000 mieheen, ei pienennys 
koske aluettamme. Puolustus-
valmiuttamme lisätään vielä 
Pohjois-Karjalaan perustettaval-
la Paikallispataljoonalla. 

- Sitoudumme aluetoimistossa 
myös siihen, ettei vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön laadussa ta-
pahdu  muutoksia. Vuoden 2014 
alusta homma pyörii yhtä hyvin 
kuin ennenkin, everstiluutnantti 
Jouni Mattila vakuuttaa.

Teksti ja kuva: 
Raine Turunen
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Karjalan Poikien Kilta järjesti XL-
jotoksen juhlavuoden ohjelmaan liittyvän 
kiltamatkan Viroon 17.5.-20.5.2012. 
Matkan päätarkoitus oli käydä terveh-
timässä JR 200 veteraaneja, Suomen-
poikia. Tavoite onnistui erinomaisesti. 

Perjantaiaamuna liittyi seuraamme 
Tallinnassa kolme reipasta veteraania, 
Villem Ahas, Rein Valmet ja Meinhardt 
Ruukholm sekä virolainen yhteysupsee-
rimme yliluutnantti Kuno Peek kahden 
päivän ajaksi tutustumaan eri kohteisiin 
Tallinnassa ja sen ympäristössä. Bus-
sinkuljettajamme Heikki Kurki luotsasi 
meitä erehtymättömällä ammattitaidol-
la tutustumiskohteisiin matkapäivien 
ajan. Jo menomatkalla saimme hieman 
pohjatietoa JR 200 veteraanien sotaret-
kistä sekä sitä seuranneesta järkyttävistä 
pakkotyövaiheista. Matkaa siivitti myös 
DVD-esitys Viron 2. maailmansodan 
aikaisista vaiheista. Nämähän huipentu-
vat verisiin Sinimäkien suurtaisteluihin, 
joilla oli myös merkittävää vaikutusta 
Suomen puolustuksen lujittajina.

 
Lentotukikohdassa

Ensimmäisen vierailupäivän ohjelman 
aloitimme laskemalla kaksi seppelettä 
Paldiskissa sijaitsevalle Suomen-poikien 
kotimaahan paluun muistokivelle. KPK:n 

ja Suomen-poikien seppeleen laskivat 
killan puheenjohtaja Harri Norismaa sekä 
Viron veteraanien edustaja Villem Ahas. 
EROK:n seppeleen laski Viron yhdysup-
seeri Kuno Peek. Muistokivi sijaitsee 
paikalla, mihin Suomen-pojat palasivat 
takaisin Viroon Suomen vuosien jälkeen.

 Muistokiven juhlallisuuksien jälkeen 
suuntasimme tutustumaan täysin uuteen 
Ämarin NATO:n lentotukikohtaan. Vie-
railuluvan tukikohtaan oli meille antanut 
Viron Puolustusvoimien komentaja. 
Siellä meille esitteli majuri Mark Trubok 
englanniksi Viron ilmavoimien tilanteen 
keskittyen NATO yhteistyöhön. Tuki-
kohdan kanttiinissa nautimme lentäjien 
seurassa maittavan kolmen ruokalajin 
lounaan. 

Museossa

Iltapäivän ohjelmassa oli tutustuminen 
Vapaustaistelujen museoon Lagedissa, 
minne Johannes Törs on koonnut valta-
van määrän maanpuolustukseen liittyvää 
tavaraa. Runsas esineistö sekä Johan-
neksen persoonallinen esittelykierros ei 
jättänyt ketään kylmäksi. Välillä hyvin-
kin läheltä esitetyt visaiset kysymykset 
pitivät kuulijat todella hereillä. Näyttely 
käsitteli Viron vapaussotaa 1918 -1920, 
Viron ensimmäisen itsenäisyydenajan 

armeijaa (Kaitsevägi) ja kodinturvajouk-
kojen (Kaitseliit) kehitystä, virolaisia 
toisessa maailmansodassa, metsäveljiä 
sodan jälkeen sekä virolaisten vapaa-
ehtoisten toimintaa Suomen maa- ja 
merivoimissa viime sotien aikana.

Tallinnan vanhankaupungin ruokapai-
kat ovat yleensä suomalaisille tuttuja. 
Niinpä Kuno Peek oli suunnitellut meille 
tavanomaisesta poikkeavan illallispai-
kan. Suuntasimme idylliseen Mermer 
ravintolaan Kolga-Aablan kylään Kolgan 
lahden rannalle. Loistavassa seurassa 
nautimme erinomaisen illallisen ihaillen 
upeaa auringonlaskua Suomenlahdella. 
Mahtavaa tunnelmaa lisäsi maestrom-
me Arto Tarkkosen haitarinsoitto sekä 
sihteerimme Seppo Hyttisen upeaakin 
upeampi lauluesitys.

Merimuseossa

Toisen vierailupäivän aluksi kokoon-
nuimme Viru hotellin aulaan, mistä kul-
jimme kävellen vanhan kaupungin läpi 
Vapaussodan muistomerkille. Otimme 
ryhmäkuvan ja lauloimme muistomerkin 
portailla Karjalaisten laulun ja saimme 
raikuvat ablodit esitystä seuranneelta 
yleisöltä. 

Tallinnassa oli avannut toukokuussa 
Euroopan ainutlaatuisimpiin kuuluva 

merimuseo: Viron merenkulkumuseon 
Lennusadam eli Lentosatama. Museo 
sijaitsee maailmassa ainutlaatuisissa,  
rakennusteknisesti erikoisessa beto-
nikupolirakennuksessa vesilentoko-
nehalleissa, jotka rakennettiin Pietari 
Suuren merilinnoitusvyöhykkeen osaksi 
1900-luvun alussa.

 Tästä uudesta museosta tulee taatusti 
Tallinnan uusi huippunähtävyys, joka 
kertoo vanhan merenkulkumaan Viron 
tarinaa modernilla visuaalisella kielellä. 
Merimuseossa voi lentää lentosimulaat-
torilla kaupungin yläpuolella tai laskeu-
tua sukellusvenesimulaattorilla meren 
syvyyksiin. Ainutlaatuiset museolaivat ja 
muut näyttelyesineet sijaitsevat kolmessa 
tasossa: meren pohjassa, meren pinnalla 
ja ilmassa.

 Museon vetonauloista suosikkimme 
oli legendaarinen sukellusvene Lembit, 
joka oli maailman vanhin vesillä oleva 
sukellusvene vielä keväällä 2011. Se on 
ainoa ennallaan säilynyt sota-alus toista 
maailmansotaa edeltäneen ajan Viron 
laivastosta.

 Lentosataman keskeinen museolaiva 
on myös kuuluisa historiallinen jäänmur-
taja Suur Tõll, joka purjehti aikoinaan 
Suomen lipun alla nimellä Wäinämöinen. 
Laiva kaapattiin venäläisiltä Helsingin 
lähellä vuonna 1918 ja luovutettiin Suo-

Karjalan Poikien Killalla on 
ollut yhteistyötä Suomen-
poikiin, Viron veteraaneihin jo 
kahdenkymmenen vuoden ajan. 
Yhteistyön Suomen-poikien 
kanssa aloitti 1990-luvun alussa 
maanpuolustusaktiivi Eino 
Helander. Alussa yhteistyö oli 
avustamista, mutta yhteistoiminta 
on vuosien saatossa kehittynyt 
lämpöiseksi ystävyydeksi.

Kilta-
matka 
Viroon

Seppeleen laskutilaisuuden jälkeen Suomen-poikien kotimaahan paluun muistokivellä Paldiskissa. Vasemmalla Viron 
Reserviupseerien puheenjohtaja Kuno Peek, Suomen pojat sekä KPK:n puheenjohtaja Harri Norismaa.

Näkymä Viron merimuseosta. Vasemmalla sukellusvene Lembit.
Näkymä Viruhotellin ylimmän kerroksen KGB:n ”valvontahuoneesta”. Etu-
alalla leimasin, jolla pääsylippuumme lyötiin ”puhdas-leima”.
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YriTYKSET ESiTTELYSSÄ!

Joensuun Teollisuuskadulla sijait-
sevan Jokikone Oy:n pihapiirissä 
näyttää toukokuun jälkipuoliskon 
aurinkoisena iltana olevan veneitä 
silmänkantamattomiin. 

- Venekauppa käy nyt kuumimmillaan. 
Tänäänkin oli viisi venettä luovutuksessa, 
kertoo toimitusjohtaja Marko Halonen.  

Hän laskeksii, että Jokikoneesta ”laske-
taan vesille” vuosittain keskimäärin 150 
venettä. 

- Lukuun mahtuu monenkokoista ja - nä-
köistä. Ehkä suosituin malli on sellainen 
maakunnan järville soveltuva, rattiohja-
uksella varustettu vene, jossa on 20 – 30 
hevosvoiman moottori. Paketilla on hintaa 
alle 10 000 euroa. 

Jokikoneen tuotesortimenttiin kuuluu 
veneiden ja venemoottoreiden lisäksi 
moottorikelkat, ja –pyörät, mopot ja mopo-
autot, mönkijät, metsä- ja puutarhakoneet, 
ajovarusteet, veneilytarvikkeet ja kalastus-
välineet. Liikkeestä löytyy luonnollisesti 
myös koneiden huolto ja varaosat.  

Tiennäyttäjä 

Jokikone Oy perustettiin vuonna 1980. 
Ensimmäinen myymälä sijaitsi osoitteessa 
Torikatu 12. Puutalo on edelleenkin pys-
tyssä, ja sen suojelukeskustelu käynnissä. 

- Yhtiön perustivat vanhempani Paavo ja 
Toini Halonen. Mukana oli myös tuupo-
vaaralainen Rauno Suhonen, joka perusti 
myöhemmin oman pienkoneliikkeen, 
Halonen kertoo.  

Ensimmäisiä tuotteita myynnissä olivat 
muun muassa Raket-moottorisahat, Moto-
Ski moottorikelkat ja Solifer-mopot. Nope-
asti tulivat valikoimiin myös venemoottorit 
ja moottoripyörät. 

- Jokikone oli laatujaan ensimmäisiä 
vapaa-ajan konekauppoja koko Suomessa 
ja varmasti ensimmäinen Itä-Suomessa. 
Mielestäni vaati melkoista rohkeutta ja kau-
konäköisyyttä lähteä tällaista perustamaan, 
silloinhan ei vapaa-ajan moottoripyöräily 
tai -kelkkailu ollut vielä muotia. 

Marraskuussa 1991 Jokikone muutti 
Teollisuuskatu 21:een. Avajaiset olivat 
samana päivänä kun tuleva johtaja vapautui 
varusmiespalveluksestaan Ylämyllyltä. 
Toimitusjohtaja Marko Halosesta tuli 
vuonna 1998, ja kadun toiselle puolelle, 

nykyiselle paikalleen liike muutti 2007. 

Moottorisahojen suosio säilyy

Alusta alkaen Jokikoneen toiminnasta 
on välittynyt aito karjalainen, ystävälli-
nen, reilu ja reipas kauppatapa. Yrityksen 
toiminta on huomioitu myös monin palkin-
noin. Perheestä yrityksessä työskentelevät 
toimitusjohtajan lisäksi perustajat Paavo 
ja Toini sekä Markon nuorempi velipoika 
Veli-Pekka. 

- Yrityksessä työskentelee normaalisti 
18 henkilöä. Kesäaikaan pari – kolme 
henkilöä enemmän.

Liikevaihdosta neljännes tulee veneistä 
ja venemoottoreista, toinen neljännes eri-
laisista tarvikkeista ja varaosista. Halonen 
ihmettelee esimerkiksi moottorisahan 
suosiota.

- Vaikka ammattimetsureita meillä ei tänä 
päivänä juurikaan ole, niin lähes 1 000 
moottorisahaa vuodessa meiltä myydään. 
Siihen kauppaan ei lamakaan vaikuta. 

Pohjois-Karjalassa vallitsee pienko-
nemarkkinoilla terve kilpailu. Halonen 
muistuttaa, että vapaa-ajan tuotteiden 
kauppiaan kanssa kilpailevat myös elämän 
muut osa-alueet.

- Meidän ”kilpailijoita” ovat esimerkiksi 
lomamatkayhtiöt, huonekaluliikkeet ja 
autoliikkeet. Vasta sen jälkeen, kun per-
heessä on päätetty, pistetäänkö 10 000 
euroa veneeseen vai lähdetäänkö kahdeksi 
viikoksi Kanarialle, on edessä kilpailu 
toisen venemyyjän kanssa. 

Oma vapaa-aika

Halonen oli kiinnostunut reserviläistoi-
minnasta jo varusmiespalveluksen jälkeen, 
mutta kiireet vetivät miestä toisaalle. Oli 
perheen perustamista, moottorikelkkaki-
soja, motocrossia ja vetouistelua. 

- Esimerkiksi 1990-luvulla uisteltiin 
500-700 tuntia kesän mittaan. Kerran 
Karelia-cup jopa voitettiin.

Nykyisin mainittu vetouistelusarja kulkee 
Jokikone-cupin nimellä.  

- Tuemme hyvää harrastusta kisajärjes-
täjien kautta, Halonen sanoo. 

Liperin Kokinniemessä omakotitalossa 
asuvaan perheeseen kuuluu Tarja-vaimo 
ja kaksi lasta. 

- Tarja on parhaillaan suunnittelemassa 

ja perustamassa luontaistuotekauppaa.  
Meillä on myös kissa, koira, kanoja ja 
Topias-kukko.  

Reserviläistyö on eri maailmansa

Reservin ylikersantti kertoo etsineensä 
vuosituhannen vaihduttua reserviläisistä 
tietoa netistä, mutta tunne oli kuin viidak-
koon eksyneellä. 

- Oli piiriä, kiltaa, liittoa ja yhdistystä. 
Tässä reserviläisinformaation näkyvyy-
dessä olisi parannettavaa vieläkin ja ihan 
valtakunnallisesti, hän huomauttaa. 

Muutama vuosi sitten Halonen kyseli 
asiasta Timo Monoselta ja jäsenyys oli 
sillä selvä. Tällä hetkellä hän toimii Liperin 
reserviläisyhdistyksen puheenjohtajana.

- Olen huomannut, että kysymyshän on 
vain ajan järjestelystä. Reserviläistoiminta 
antaa hyvän kontrastin työelämälle. Se on 
ihan eri maailmansa.  Golf-viheriöllä en 
ehkä rentoutuisi samalla tavalla.  

Halonen kertoo, että Jokikone Oy kuuluu 
tavaravalikoimansa takia Puolustusvoimi-
en tärkeysluokiteltuihin yrityksiin. 

- Poikkeusoloissa ja kriisitilanteessa 
meiltä menisi tuotteita Puolustusvoimien 
käyttöön. Ja meidän työntekijöistä on kah-
deksan kaveria vapautettu ”normaaleista” 
Puolustusvoimien kuvioista erilaisiin 
huolto- ja kunnostustehtäviin. 

Maakunnan puolesta

Kaupallisella alalla tapahtuu koko ajan 
muutoksia. Siksipä Halonen on jo sopeu-
tunut maakuntaa koskeneeseen ikävään 
uutiseen varuskunnan lakkauttamisesta. 

- Se on muutos, joka on vain elettävä. Po-
sitiivisena asiana näkisin, että aluetoimisto 
säilyy. Ja juurihan olemme saaneet uutta 
toivoa Palvelukeskuksen sijoituksesta.  
Toivottavasti aluetoimiston yhteyteen 
saataisiin asianmukaiset tilat, varusteet ja 
välineet reserviläisten toiminnalle. 

Hänen mielestään sanomalehti Karjalai-
sen luoma iskulause ”maakunnan puolesta” 
on ajatuksena kerrassaan mahtava, ja se 
tulisi jokaisen ottaa ohjenuorakseen. 

- Jos hankintapäätökset pyörisi omassa 
maakunnassa, niin se auttaisi meitä kaikkia. 

Yhteen hiileen puhaltaminen on se keino, 
jolla pärjäämme, sanoo Marko Halonen. 

Teksti ja kuva: Armas Härkönen

Jokikone Oy:n toimitusjohtaja 
Marko Halonen on monen moot-
toriurheilulajin harrastaja ja mies 
toimii aktiivisesti myös reserviläis-
järjestössä. 

Jokikone Oy - pienkonekaupan 
pioneeri Itä-Suomessa

mesta Tarton rauhan ehtojen mukaisesti 
Viroon neljä vuotta myöhemmin. 

 
KGB-museossa

Iltapäivän ostosten jälkeen pääsimme 
tutustumaan oman hotellimme ylim-
mässä kerroksessa sijaitsevaan Virun 
KGB-museoon. Museo esitti meille 
näkemyksen kahdesta eri maailmasta. 
Toinen maailma oli neuvostopropa-
gandan luoma näennäismaailma, jossa 
onnelliset neuvostoihmiset elivät isona 
vauraana ja ystävällisenä perheenä, ne-
rokkaan kommunistipuolueen johdolla. 
Siinä maailmassa ei ollut onnettomuuk-
sia eikä katastrofeja. Reaalimaailma oli 
luonteeltaan paljon monipuolisempi ja 
monimutkaisempi. Puhutteleva museo 
ja sen erinomaisten oppaiden värikäs 
esitys sai vain ajattelemaan, että kyllä 
maailma on ihmeellinen.

 Mahtavasti sujunut kiltamatkamme 
huipentui juhlaillallisen Viru hotellin 
Merineitsi ravintolan Bankettisalissa. 
Illallisvieraanamme oli kolme Suomen-
poikaa viehättävine vaimoineen sekä 
EROK:n pääsihteerin Alo Tamm ja 
yhdysupseerimme Kuno Peek. Ilta oli 
äärettömän lämminhenkinen. Jälleen 
kerran totesimme, kuinka pyyteetöntä 
ystävällisyyttä Viron veteraanit osoit-
tavat Suomea ja meitä suomalaisia 
kohtaan. Vastapalveluksena tekemilleen 
uhrauksille Suomen vapauden ja Viron 
kunnian puolesta Suomen-pojat ansaitse-
vat kaiken kunnioituksemme ja apumme, 
mitä vain kykenemme antamaan. 

 
Kiitokset

Kunniavelan maksuun osallistuivatkin 
mielellään Pohjois-Karjalan Maakunta-
liitto Mauri Vänttisen masinoimana lah-
joittamalla Viron veteraaneille ja heidän 
puolisoilleen tuliaiset maakunnastamme 
sekä Juha Kivelän luotsaama PKO tar-
joamalla veteraaneille ja heidän puoli-
soilleen kiltamatkamme juhla-aterian. 

Matka sujui leppoisasti, vaikka ohjel-
ma olikin tiivis. Musikanttimme Arto 
Tarkkosen haitarin soinnut viihdyttivät 
40-henkistä matkaseuruetta ja reipas yh-
teislaulu kajahti usein bussin peräosasta 
upean matkamme aikana.

 Karjalan Poikien Kilta kiittää kaikkia 
kiltamatkaan osallistuneita, Suomen-
poikia, EROK:n edustajia sekä kilta-
matkamme tukijoita.

 
Erikoiskiitokset ansaitsee loistavista 

matkajärjestelyistä matkanjohtajamme, 
KPK:n sihteeri Seppo Hyttinen. Mukana 
suunnittelutyöryhmässä olivat myös kil-
lan puheenjohtaja Harri Norismaa, sekä 
Pentti Lihavainen ja Pekka Laakkonen.

Teksti: Harri Norismaa
Kuvat: Antti Toivola

Johannes Törs esittelemässä pientä 
yksityiskohtaa valtavasta museoko-
koelmastaan.



12 13.6.2012

Kaatuneitten muistopäivä 
huipentui Kiteellä sanka-
rihautajaisiin, joissa luut-
nantti Teuvo Pietarinen sai 
lopulta leposijansa kotiseu-
dun multiin.

Hän syntyi Kiteellä 1.8.1919, 
ja kaatui tykistön täysosumasta 
korsuun usean muun kanssa Sii-
ranmäessä 15.6.1944. Luutnant-

ti Pietarinen siunattiin kentälle 
jääneenä elokuussa 1944 ja siitä 
muistona oli jo laatta Kiteen 
sankarihautausmaalla valmiina.

Hänen jäämistönsä löysivät 
kiteeläiset Esa Halttunen, Kau-
ko Raekorpi ja Atso Eronen jo 
17.10.2009 ja tänä talvena hänet 
pystyttiin tunnistamaan DNA-
tutkimuksen avulla.

Kolmikko on tehnyt ansio-
kasta ja arvokasta kentälle jää-

neiden etsintää: Esa Halttunen 
vuodesta 1994, Kauko Raekorpi 
1995 alkaen ja Atso Eronen 
reilut kymmenen vuotta.

Siunauksen sankarihautaan 
toimitti rovasti Sakari Takala. 
Puolustusvoimien lippuvartio 
seisoi haudalla ja kaksi jääkäriä 
oli kunniavartiossa. Omaisten 
seppeleitten jälkeen laskivat 
Puolustusvoimien seppeleen 
everstiluutnantti Jouni Mattila ja 

kapteeni Mikko Pesonen, ja hei-
dän jälkeensä veteraaniyhdis-
tykset sekä reserviläisjärjestöt. 

Päivä alkoi perinteisesti ju-
malanpalveluksella, jossa kap-
palainen Ilmo Kurkola toimitti 
liturgian ja pastori Ville Hiltu-
nen saarnasi. Maastopukuiset 
reserviläiset keräsivät kolehdin.

Seppeleet laskettiin Vapaus-
sodan muistomerkille ja San-
kariristille, joihin oli asetettu 

reserviläisten kunniavartiot.
Kaupungin ja seurakunnan 

seppeleet laskivat Sirpa Suik-
kanen ja Ilmo Kurkola, kansa-
laisjär-jestöjen vastaavat Maija 
Hakulinen ja Markku Hyvönen.

Valkeavaaran sankarihaudalle 
lähti myös reserviläisten kunnia-
vartiot entiseen malliin.

Teksti ja kuvat: 
Reijo Kohonen

Keski-Karjalan yhteiseen 
juhlaan huhtikuun 27. päivänä 
Kesälahden koulun juhlasaliin 
osallistui reilut sata henkeä 
veteraaneja, heidän leskiään ja 
maanpuolustusväkeä.

Juhlan aluksi valtuuston pu-
heenjohtaja Raimo Oksman 
toivotti yleisön tervetulleeksi. 
Sen jälkeen Duo Oranssi, upea-
ääniset Päivi Kölhi-Hirvonen ja 
Ari Koskela soittivat ja lauloivat 
omia sävellyksiään.

Pohjois-Karjalan aluetoimis-
ton päällikkö, everstiluutnantti 
Jouni Mattila käsitteli juhla-
puheensa aluksi kansallisen 
veteraanipäivän historiaa ja 
veteraaniperinnön siirtämistä 
nuoremmille sukupolville.

Valtioneuvosto teki päätöksen 
kansallisesta veteraanipäivästä 
30.4.1986. Seuraavana vuonna 
ensimmäistä veteraanipäivää 
vietettiin Suomen 70-vuotisjuh-
lien yhteydessä Lahdessa ja sen 
jälkeen on juhlittu joka vuosi. 
Juhliin otti osaa 75 000-100 
000 henkeä alkuaikoina. Tänä 
vuonna arvio on 50 000 – 60 000 
henkilöä.

Keinoja, millä tilaisuuksiin 
saataisiin nuorisoa mukaan on 
mietitty, ja lisävastuuta voitaisiin 
antaa reserviläisyhdistyksille.

Paikallispataljoona perustetaan

Everstiluutnantti Mattila kertoi 

Rovasti Sakari Takala puhuu, oikealla omaisten joukko.

Koskettavat sankarihautajaiset Kiteellä

Kansallisen veteraanipäivän juhla Kesälahdella

Kesälahden veteraanijuhlan yleisöä, eturivissä juhlapuhuja, everstiluutnantti Jouni Mattila ja 
kunnanjohtaja Jorma Turunen.

puolustusvoimauudistuksesta. 
Prikaatimme lakkautuksen yhte-
ydessä myös jo kerran aikaisem-
min pohjoiskarjalaisin voimin 
pelastettu sotilassoittokuntamme 
lakkautetaan samalla. Tilalle 
perustetaan Perinnesoittokunta. 

Kontioranta on ollut vapaaehtoi-
selle maanpuolustukselle tärkeä 
tukipilari.

Mattila totesi, ettei Pohjois-
Karjala tule jäämään ilman riit-
täviä sotilasjoukkoja. Maakuntaa 
puolustamaan perustetaan muun 

muassa uusi paikallispataljoona. 
Aluetoimisto nykymuodossaan 
vaihtuu ja henkilökuntaa vahvis-
tetaan. Aluetoimisto tulee kuulu-
maan osana Kainuun Prikaatia. 
Kertausharjoitukset palautetaan 
entiselle tasolle vuonna 2015. 

- Maanpuolustustahto ei saa 
laskea maakunnassa. Puolus-
tusvoimien työ ei pääty maa-
kunnassa!

Asevelvollisuusarmeija ja 
reserviläiset ovat maanpuolus-
tuksen perusta. 

Mattilan mukaan sotiemme 
veteraanit jälleenrakensivat 
sodan jälkeen maamme sekä 
loivat hyvän pohjan maanpuo-
lustushengelle ja – tahdolle.

- Me nuoremmat älkäämme 
sitä rapauttako. Kiitokset teille 
sotiemme veteraanit, miehet ja 
naiset, Rakkaasta Itsenäisestä 
Isänmaastamme!”

Musiikkia

Nuorten puheenvuoron piti 
Henna Tuhkanen kiittäen vete-
raaneja. Tämän jälkeen Kesä-
lahden Yläkoulun Iloa Elämään 
-tyttöryhmä esitti lausuntaa ja 
kuultiin useita musiikkiesityk-
siä, muun muassa sello-flyygeli-
duon teema ”Karjalan kunnailta” 
tv-sarjasta.

Mahtava oli myös Pekka 
Asikaisen esittämä ”Veteraanin 
iltahuuto” Veijo Komulaisen 
säestäessä flyygelillä.

Tilaisuus päättyi Karjalaisten 
lauluun. Tähän upeaan juhlaan 
osallistui kesälahtelaisten lisäksi 
kiteeläisiä ja rääkkyläläisiä.

Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen
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Kiteen Reserviupseerien ja Kiteen reser-
viläisten kevätkokous pidettiin helmikuun 
20. päivänä Kiteen Seudun Osuuspankin 
kerhotiloissa. 

Pohjois-Karjalan aluetoimiston pääl-
likkö, everstiluutnantti Jouni Mattila piti 
kokousesitelmän, jossa hän kertoi puolus-
tusvoimien rakenneuudistuksesta ja vete-
raaniperinteen siirtämisestä jälkipolville.

Varuskuntien lakkauttamiset johtuvat 
muun muassa ikäluokkien pienenemisestä, 
kaluston vanhenemisesta ja kustannusten 
noususta. Reservin määrä tippuu 350 000 
soturista 200 000 reserviläiseen. Hänen 
mukaansa koko maata pystytään puolus-
tamaan ja yleinen asevelvollisuus säilyy.

Esitelmä poiki runsaan keskustelun 
varsinkin, kun juuri oli saatu tieto maa-
kuntamme ikioman joukko-osaston lo-
pettamisesta.

Varsinaisissa kokousasioissa nousi 

esille voimakkaasti toivomus, että kaikki 
sankarivainajien muistotaulut pitäisi koota 
samaan paikkaan jälkipolvien nähtäväksi. 
Nyt niitä on varastossa ja yksityisten omis-
tamilla entisillä kouluilla. Asiaa viedään 
eteenpäin.

Edellisvuoden toimintakertomuksen 
merkittävimpiä tapahtumia olivat osallistu-
minen Keski-Karjalan Messuille 16-17.4, 
sotahistoriallinen retki Vienan Karjalaan, 
Kuivalaisen kukkulan muistomerkin pal-
jastusjuhlaan 10.7. siihen liittyvine talkoi-
neen, saunavastojen tekoon Närsäkkälän 
partiotukikohdassa, veteraanien rantakala- 
ja saunailtaan, veteraanien lipaskeräyksiin 
ja oppaina varusmieskeräykseen Prikaa-
timme jääkäreitten kanssa.

Kesäkuussa tehdään taas sotahistorial-
linen retki, tällä kertaa Rukajärven tielle.

Teksti: Reijo Kohonen
Kuva: Olavi Lautamäki

Kiteen reserviläiskerhot keräsivät maa-
liskuun 10. päivänä K-Market Kupiaisen 
ja S-Marketin auloissa kolmessa vuorossa 
kahden miehen partioin puolentoista tun-
nin jaksoissa rahaa noin 925 euroa, joka 
on lähes sama tulos kuin edellisvuonna.

Kerääjät kertoivat, että nyt sujahti 
harvinaisen paljon lippaaseen seteleitä. 
Lahjoittajat olivat tyytyväisiä, että ve-
teraaneille kerätään näin varoja, koska 

valtiovallan tukia on pienennetty.
Kiteen Lions-klubit lahjoittavat sa-

mansuuruisen summan. Keräyksen ja 
lahjoituksen tuotto tullaan käyttämään 
veteraanien ja leskien kuntoutus- ja vir-
kistyskursseille Kiteen kansanopistossa 
kesäkuun aikana. 

Teksti: Reijo Kohonen
Kuva: Seppo Kinnunen

Jokakeväinen hiihtojotos suksittiin maa-
liskuun 17. päivänä Kiteen Närsäkkälän 
partiotukikohdasta suuntana Pyhäjärven 
jää. Tapahtumaan osallistui seitsemän 
reserviläistä, joista kaksi oli Joensuusta.

Rajan puolesta isäntänä toimi yliluut-
nantti Mika Karhapää.

Retki suuntautui aluksi kohti Suitsan 
Salmisaarta. Matkalla tavattiin aamupäi-
vällä noin  kello 9 aikaan pilkkimiehiä 
muovikassit täynnä  400 – 600 gramman 
ahvenen körmyjä. Hyvin oli kala syönyt!

Perillä Salmisaaressa otettiin ”pakol-
liset” valokuvat rajamerkin äärellä. Pa-
luumatkalla pidettiin tauko Hietasaaren 
majalla ennen hiihtoa partiotukikohtaan, 
jossa odotti maanmainio savusauna peh-
moisine löylyineen. Ennen kotiutusta 
juotiin pullakahvit. Jälleen Raja piti 
erinomaista huolta vieraistaan ja suuret 
kiitokset heille!

Teksti: Reijo Kohonen
Kuva: Seppo Lyytikäinen 

Suitsan Salmisaaren rajamerkillä Sakari Rotinen (vas.), Ari Salo, yliluutnantti 
Mika Karhapää, Timo Päivinen, takana vanhempi rajavartija Jukka – Pekka 
Piiroinen ja Aarne Kostamo.

Hiihtojotos Närsäkkälässä

Pesäpallolegenda Pasi Pirinen lahjoitti oman osansa Raimo Liukun lippaaseen 
Martti Erosen todistaessa tapahtumaa.  

Veteraanien lipaskeräys Kiteellä

Kiteen kerhoilla kevätkokous

Reserviupseerien puheenjohtaja Seppo Kinnunen ojentaa everstiluutnantti 
Mattilalle perinteisen kiteeläisen ruisleivän.

RESERVILÄISURHEILULIITON 
KESÄN JA SYKSYN TAPAHTUMIA
17.6.  Vakiokivääri 300 m    Kymenlaakso
21.7.  Palvelusammunnat    Päijät-Häme
28.-29.7. Pioneeri- ja suojelujotos  PAL/Parola
28.-29.7. SRA-ampumamestaruuskilpailut Kymenlaakso
17.-19.8. RUL-ampumamestaruuskilpailut Varsinais-Suomi
18.-19.8.  Reserviläisliiton ampumamestaruus-
  kilpailut       Onttola
17.-19.8. Häyhä-TA-kilpailu                             Pahkajärvi
1.9.  Pystykorva-SM-kilpailu   Keski-Suomi
       Keuruu
7.8.         Partiokilpailu     Varsinais-Suomi
14.-16.9.  Syysjotos     Etelä-Pohjanmaa
22.9.       Maastokilpailu    Päijät-Häme
22.9.        Falling Plate     Päijät-Häme
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Vakuutukset ja korvaukset 
mutkattomasti
numerosta 0303 0303

www.metsatilat.fi 

  Turvallinen metsän  
  ammattilainen välittää. 

 
 Kuurnankatu 3 b, 80100 Joensuu
 Puh. 0400 245317

www.metsatilat.fi

Joensuun Areenalla järjes-
tettiin maaliskuun 17. päivänä 
miesten oma virkistyspäivä Äi-
jäpäivä, minkä sisältö rakentui 
erilaisten osastojen ympärille. 
Osastoilla oli mahdollisuus 
käydä testaamassa terveyttään 
ja kuntoaan erilaisilla kunto-
testeillä, kehonkoostumus-
mittareilla, sekä kokeilemassa 
erilaisia liikuntalajeja kuten 
ekoaseammuntaa, amerikka-
laista jalkapalloa, köydenve-
toa tai kahvakuulaa. Uusia 
kokemuksia oli mahdollisuus 
hankkia vaikkapa metsäkone-
simulaattorissa tai rodeossa. 
Hauskanpito huipentui Duud-
sonien sirkusesitykseen.

Tapahtuman järjesti Poh-
jois- Karjala – Suomen tervein 
maakunta 2015 – hanke, joka 
on osa Maailman tervein kansa 
–hanketta. Tarkoituksena oli 
tehdä terveydenedistämistyötä 
näkyväksi uudella innovatii-
visella tavalla. Mukana hank-
keessa oli Joensuun kaupunki, 
Maakuntaliitto ja Pfizer Oy 
sekä tietenkin suuri joukko 
esittelijöitä. 

Maailman Tervein Kansa 
2015 on vuonna 2008 aloitettu 
hanke, jonka tavoitteena on 
auttaa suomalaiset maailman 
terveimmäksi kansaksi vuoteen 
2015 mennessä. Hankkeen 
avulla rohkaistaan suomalai-
sia pitämään parempaa huolta 
omasta terveydestään ja hyvin-
voinnistaan sekä vaikuttamaan 
omaan terveyteensä pienillä, 
jokapäiväisillä elämäntapava-
linnoilla.

Reserviläiset mukana

Äijäpäivillä mukana olivat 
tietenkin Pohjois-Karjalan 
Reserviupseeri- ja Reservi-
läispiirit. 

Reserviupseeripiirin esitte-
lypisteessä Pekka Laakkonen 
ja Harri Norismaa esittelivät 
RUL:n, piirin ja yhdistysten 
toimintaa. Veljespiirin esittely-
pisteessä Hannu P. Martikainen 
Terho Hirvonen ja Ari Eskeli-

Äijäpäivä Joensuun Areenalla

Ekoasepisteen kolme kovaa: Pasi Parviainen, Jarno Koskinen 
ja Eko-Aims.

Hannu P. Martikainen ja Harri Norismaa esittelypuuhissa.

nen esittelivät Reserviläisliiton 
sekä tietenkin myös piirin ja 
yhdistysten toimintaa. Pasi 
Parviainen ja Jarno Koskinen 
vetivät ekoammuntapistettä, 
mikä houkuttikin jatkuvasti 
äijäpäivävieraita kokeilemaan 
tarkkuuttaan ikään katsomatta.

Äijäpäivän havaintona tuli 
esiin se, että nuoret armeijan 
käyneet miehet olivat kyllä 

ammunnasta kiinnostuneita, 
mutta kovasti he kyselivät hiki 
ohimoilla helmeillen toiminnan 
kuten CrossFitin, köysikiipeilyn 
yms. perään, joten asia täytyy 
huomioida toimintaa suunni-
tellessa.

Teksti: Harri Norismaa
Kuvat:  Ari Eskelinen
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puh. 013-123 177

RAKENNUS PAASIKIVI OY 
        Suoniityntie 13 
          81280 Uimaharju 
          puh. 0400 576451

TULI JA LIIKE TIEDOTTAA
TULOSSA

30.6.  PA1,RA7, kenttäammunta ja perinnekivääri piirien mestaruuskilpailut Onttola
 – Kutsu ja ohjeet www.pkreservi.fi
4.8.  Pienoiskivääri, pienoispistooli ja isopistooli piirien mestaruuskilpailut  Onttola
 – Kutsu ilmestyy 1.7. mennessä www.pkreservi.fi
9.8.  Polkupyörätapahtuma
 – Kutsu ja ohjeet www.pkreservi.fi sivuilla ja lähetetty sähköpostin omaaville (jos et saanut, 
 tarkista tietosi)
18-19.8.  Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut     Onttola.
 Kannattaa käydä katsomassa paikanpäällä. Kilpailun toimitsija tehtäviä on tarjolla 
 halukkaille. Ilmoittautuminen toiminnanjohtajalle!
26.8.  ISSLE rynnäkkökiväärikilpailu
 – Esikutsu yhdistyksille on tässä lehdessä
1-2.9.  Raesärkkien – jotos
 Kutsu ja ohjeet tulevat sähköpostiin jos osoite kunnossa. Käy katsomassa 
 www.pkreservi.fi. Ohjeet ilmestyvät 1.7. mennessä.

Ammunnoista kutsut ja ohjeet löytyvät www.pkreservi.fi sivustolta. 

Tulokset liittojen kilpailuista www.resul.fi ja piirien kilpailuista www.pkreservi.fi

Tervetuloa mukaan!

”Olipa kerran…” Näin sadut 
aina alkavat. Mutta kaikki ei 
ole satua – aikuisena opin, että 
moni asia, johon uskoin, muuttui  
- saduksi…TOTTA on se, mitä 
tänään tapahtuu. 

Myös Maanpuolustuksessa. 
Ennen huudettiin: ”Taakse pois-
tu!” Pian ei tarvitse enää huutaa 
– miehet ovat poistuneet, joko 
”rajan taakse” – tai ”siirtyvät 
pian sivareiksi?” 

Maa on vapaa. Tulla ja mennä. 
Kenen tahansa. Professori Kari 
Suomalainen piirsi Helsingin 
Sanomiin v.1981 – kun keskus-
telu varusmiesten asemasta kävi 
kuumana hyvän pilapiirroksen. 
Sanoin ei voi kuvata piirrosta, 
mutta se kuuluisi suunnilleen 
näin: ”Kun suomalaiset alkavat 
”pelleillä” oman armeijan asi-
oilla - tulevat ”oikeat miehet” 
tilalle  - muualta… Eivät toki 
sotilaat ja sotilaiden johtajat 
itse ”pelleile.” Heitä ”kyykyt-
tävät” muut tahot? Sanonta on 
kuin 70-luvulta: ”Yleinen etu 
vaatii…” Poliitikot päättävät? 
Armeija tottelee? 

Kuka on päättäjä?
Kerran aamun uutisissa ker-

rottiin, että maan hallitus nostaa 
”leivän” – arvonlisäveroa, 17 
prosenttiin! Tuloa siitä tulee – 
500 miljoonaa euroa! Olisikohan 
samanlainen summa - mikä 
Armeijan on PAKKO sääs-
tää!? (Lienee sotasalaisuus?) 
Ruvetaanko me nälkäkuurille 
– vai otetaanko kauppiaiden 
”pussista” puuttuvat miljoonat 
armeijalle. MUTTA: ”Sehän 
olisi ”sosialisointia!” – huuta-
vat kauppiaat!?) - Tai ehkäpä 
kotimainen lentoyhtiö Finnair, 
ojentaa auttavan ison kätensä, ja 
antaa Puolustusvoimille bonuk-
sia, ja potkii – kuten lukuisat isot 
muut Yhtiöt – ”turhanpäiväiset 
optiojohtajansa” pihalle – ja 
palkkaa tilalle ammattilaisia 
– esim. samalla palkalla, kuin 
lentokapteeni saa kuukaudessa. 
Ei siinä asuntoetuja tarvita, 
”lentokapteenin palkalla elättää 
vaikka kaksi perhettä..!” (tämä 
on lentäjien sisäpiirin kasku).

Puolustusvoimien kapteenin 
palkkaa ei kai kukaan kadehdi? 
Kohta lie niitäkin työttöminä?

Jos tämä linja vielä kauan 
jatkuu? Ja Kadettikouluun haki-
joiden määrä – romahtaako se? 

Mitenkä sitten käy suoma-

”RIISUTTU ARMEIJAMME?”

laisten maanpuolustusasenteen 
– joka on maailman korkein (?)

Mutta: onhan meillä Suomessa 
Isokenkäisiä ihan ”riisuttavaksi 
asti!” Aletaan politiikoista:

Otetaan puolueilta puoluetuet 
pois. Pärjätkööt omillaan! Tai 
olkoot pärjäämättä! Kirkko voisi 
aivan hyvin myydä metsänsä – 
sitä metsää on kyllä enemmän 
kuin köyhä kansa arvaakaan 
– menkää ja katsokaa metsähal-
lituksen karttoja… Ja leikataan 
vaikka pankinjohtajalta pikkui-
sen palkkaa. Kun eräskin kehtaa 
sanoa julkisuudessa, että ”köyhä 
kansa” ei hoida terveyttään! Ei 
hoida, kun ei ole varaa mennä 
yksityislääkärille. Rikkaat elävät 
tutkimusten mukaan 10 vuotta 
pitempään kuin köyhät. Elä-
kööt! Mutta aletaan me ”tasata 
rikkauksia! – HUOM: Tämä 
EI ole mitään kommunistista 

haihattelua! 
Mutta viittaan taas yhden 

aamun uutisiin. Ja Finnairiin. 
Ihan esimerkkinä. Yhtiön työnte-
kijöiltä edellytetään ”yhteisvas-
tuullisuutta”?  Se kai tarkoittaa, 
että palkoista on tarkoitus lei-
kata? Leikataan mieluummin 
”yläpäästä!” (Tarkoitan yleensä 
”optiojohtoporrasta”).

Kuka on niin arvokas Suomel-
le, että Hän voi ansaita – teke-
mättä mitään – pelkillä optioilla

”miljoona, miljoona, miljoona 
ruusua” (ei kun euroa!) ”Eppäillä 
soppii” sano Määttä. Miekii ep-
päilen. Eräs nunna sanoi kerran 
viisaasti: ”Kukaan ei voi asua 
kuin yhdessä talossa, ja kukaan 
ei voi syödä kuin yhden aterian 
kerrallaan.” Ja kun ajattelee – 
nunna oli oikeassa!

Miten tämä liittyy satuun. No ei 
mitenkään. Kun tämä ei ole satua. 
Ei ole satua toisenkaan Valtion-
yhtiön ”raharuletti.” Outokumpu 
menetti ”vain” 1,4 miljardia (= 
1400 miljoonaa euroa)  Mutta 
todellisuudessa sen maksoit Sinä 
– tämän lukija – ja veronmaksaja! 
Fortumin johdon optiot taisivat 
olla vain ”pahaa unta?” En minä 
muista, kuka sai ja kuinka paljon! 
Mutta Outokumpu ”porskuttaa 
edelleen: L´etage – c´est moi! 
Näin sanoi Ranskan ”aurinko-
kuningas” aikoinaan. Suomeksi 
se on: ”Valtio: se olen MINÄ!” 
(Eli maksumies!)

Pohjois-Karjalan Prikaati vaih-
tui vauhdissa ruotsalaiseksi 
varuskunnaksi. Vai oliko se vain 
painajaisunta? 

Toisaalta: ”Ehkäpä pahin uhka 
tuleekin joskus – lännestä?” On 

siitä hyötyä, että Suomi-poika 
osaa sitten sanoa jo muutakin 
kuin ”Rukii veer!” (näin isäukko 
hiprakassa sen äänsi – sotiemme 
jälkeen) Ja mikä tiedusteluetu: 
”Meillä riittää kyllä ruotsin 
kielen opettajia ja -taitajia!” (ja 
sotilasvaatteita…).

Mutta: Piileekö tässä joku 
kaukaa haettu strateginen viisa-
us: ”Jospa joku ”taho” tekeekin 
ylläkön - Tammisaaren-Hangon 
välille? Maihinnousun! Silloin 
olisivat ”Dragsviks soldater” 
– etulinjassa! Ratkaisutaistelu 
ruotsinkielellä? Jota muun maa-
laiset eivät osaa puhua –ainakaan 
yleisesti (meidän ”pakkoruotsis-
ta” voi tulla ”maanpelastus!”) 

Kohta meillä, suurilla ikäluo-
killa, ei ole enää ”omaa armei-
jaa” – jos leikkaukset jatkuvat 
tähän tahtiin. Minun aikanani 
meistä nuorista saatiin 700.000 
miehen armeija, eikä tullut 
kuuloonkaan, että joku sanoo 
päivän, parin päästä: ”Ei huvita. 
Mää lähden kotiin!” Nykyään 
se kuuluu olevan mahdollista. 
Onko se jonkinlainen ”koeai-
ka”– vai? 

Jos nykyisiä ikäluokkia pitää 
jo opettaa hiihtämään ja kä-
velemään jo kepeillä – miten 
he pystyvät taistelukentällä 
puolustamaan tätä Isänmaata. 
Kävelysauvoillako? Pitääkö 
suurten ikäluokkien Ukkojen 
lähteä ”Ukko-Pekka” kouras-
sa sotakentille mukaan - että 
saadaan edes jonkinmoinen 
määrä ”rampoja” tätä Isänmaata 
puolustamaan. Jos tulee se tosi-
paikka… Luoja maatamme siltä 
varjelkoon! 

Viimeinen ajatus – ennen kuin 
se katkeaa: ”Tuntemattoman 
Sotilaan Honkajoen toive on 
toteutumassa: ”Varjele noita 
Suomen ”herroja” – etteivät 
ne toista kertaa löisi päätään 
Karjalan mäntyyn” – Se pyyntö 
ainakin taitaa toteutua. 

Kun Kontioranta hiljenee,  
niin ei ole enää siellä(kään) ns. 
”herroja” kolhimassa päätään 
Pohjois-Karjalan pöpeliköissä. 
Skåålaavat vaan hienostuneesti 
vaikka Dragsvikin upseeriker-
holla – ja muistelevat Ruotsin 
Armeijan viimeisiä saavutuksia 
– sotatantereilla på svenska! 

”Korven poika”
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Toistaiseksi tuntemattomas-
ta syystä syttyi vakava ja iso 
metsäpalo Liperin Ylämyllyllä 
eräänä maanantaina. Turpakä-
räjät arvelivat palon saaneen 
alueella ajaneiden tukkirekkojen 
kuljettajien tupakan tumpista 
railakkaan viikonlopun jälkeen.

”Viranomaisyhteistyö”

Jo tuolloin eri toimijoiden sau-
maton yhteistyö oli palon sam-
muttamisen kannalta tärkeää. 
Ilman yhteistyötä tuhot olisivat 
olleet paljon vakavammat. Paloa 
sammuttamassa oli paikallisten 
lisäksi väkeä Joensuusta asti. 
Mukana oli niin paikallisia 
reserviläisiä aina Joensuun Suo-
jeluskuntalaisiin asti. 

Viestiliikenne

Viranomaisviestinnän tärkeys 
korostui jo tuolloin. Sentraali-
santrat välittivät sanaa tapahtu-
masta tärkeimmille ”yhteystyö-
kumppaneilleen”, viranomaisten 
jouduttua tyytymään tiedon 
saantiin ”omalla vuorollaan”. 

Nykypäivän Virve -verkko on-
neksi auttaa pelastustoimien 
toimintakykyä ja sitä kautta pe-
lastaa ihmishenkiä. Ja ”rahvas” 
joutuu tarvittaessa odottamaan 
omaa vuoroaan...

Varuskunnan synty

Palon jälkeen alue nimettiin 
Paloaukeaksi. Tämä lähihisto-
rian metsäpalo – vuonna 1926 
– jätti ison alueen ”tyhjäksi” 
vuosikausiksi. 

Vuonna 1940 Kontioran-
nan varuskunta kävi silloisen 
sotilaallisen tilanteen takia 
ahtaaksi toiminnalleen, joten 

Viime vuosina suuren suosion saanut 
reserviläisten rynnäkkökiväärikilpailu am-
mutaan sunnuntaina 26.8.2012 Kontioran-
nan radoilla. Tämä on esikutsu kilpailuun. 

Virallinen kutsu ja ilmoittautumiskaavake 
(ohje) lähetetään yhdistyksille sähköpostin 
välityksellä heinäkuun alkuun mennessä. Tä-
män kutsun tarkoituksena on, että yhdistykset 
alkavat koota joukkueita ja ampujia em kisaan. 
Säännöt ovat alempana. 
Ilmoittautuminen tehdään virallisen kutsun 
mukana seuraavalla ilmoittautumislomakkee
lle(ohjeen mukaisesti) kootusti yhdistyksistä. 
Tiedusteluihin vastaa (ei 2-26.7. välisenä 
aikana) toiminnanjohtaja Ari Eskelinen. 
Yhteystiedot ovat puhelin 0400 539 875 
ja sähköposti ari.eskelinen@luukku.com

Kilpailusäännöt

1. Yleistä 

Itä-Suomen Sotilasläänin reserviläisten ryn-
näkkökivääriammuntakilpailu on tarkoitettu 
reserviläisille. Kilpailu sisältää sekä reservi-
läisjärjestöjen välisen joukkuekilpailun että 
reserviläisten henkilökohtaisen kilpailun.

Joukkueen muodostaa viisi ampujaa, joiden 
on oltava samasta reserviläisjärjestöstä 

(yhdistyksestä). Joukkueen kaikki ampujat 
kilpailevat myös henkilökohtaisessa sarjassa.

Kilpailussa kirjataan ylös myös henkilökoh-
taiset tulokset.

HUOM! 
Puolustusvoimien 1.5.2010 voimaan astu-
neen normin mukaisesti kilpailut toteute-
taan seuraavalla tavalla:

Kilpailuihin voivat osallistua kaikki reservi-
läisjärjestöihin kuuluvat, varusmiespalvelun 
suorittaneet, joilla on voimassa oleva toden-
nettava vakuutusturva.

! Reserviupseeri-ja Reserviläisliitto ovat 
ottaneet Pohjolasta urheiluvakuutuksen, 
joka koskee Puolustusvoimien järjestämiä 
ampumakilpailuja. Erillistä vakuutusta piirien 
jäsenistön osalta ei siis välttämättä tarvita. 
Vakuutuskirjan kopio lähetetään yhdistyksien 
puheenjohtajille sähköpostitse.

Kilpailijoille ei ole asetettu yläikärajaa
      
2. Ammunnan kulku ja säännöt
2.1 Ammunnan kulku

Kilpailussa ammutaan ensin 3+3+4 kohdis-
tuslaukausta, jonka jälkeen ammutaan kaksi 

erillistä 10 laukauksen kilpasarjaa.

Kohdistuslaukausten jälkeen on vuorossa 
ensimmäinen kilpasarja, jossa ammutaan 
10 laukausta kääntyviin tauluihin. Patruunat 
lipastetaan yhteen lippaaseen.

Taulut ovat näkyvissä 5 sekuntia ja piilossa 
10 sekuntia. Laukausten välissä aseen perä 
on laskettava ampuma-alustalle.

Ensimmäisen kilpasarjan jälkeen tulokset 
otetaan ylös ja tauluissa olevat osumat liidu-
taan ja paikataan.

Toisessa kilpasarjassa ammutaan niin ikään 
10 laukausta kääntyviin tauluihin. Patruunat 
lipastetaan yhteen lippaaseen

Toinen kilpasarja ammutaan ns. pikasarjana 
jolloin taulut ovat näkyvissä 30 sekuntia, jona 
aikana on ammuttava kaikki 10 laukausta. 

Ase saa olla ampuma-asennossa koko toisen 
kilpasarjan ajan.

Toisen kilpasarjan jälkeen tulokset otetaan 
ylös ja tauluissa olevat osumat liidutaan ja 
paikataan.

JA  NYT JOUKOLLA  KILPAILUUN MUKAAN !

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRI-
AMMUNTAKILPAILU 26.8.2012 KONTIORANNASSA

Tulipalo syynä varuskunnan perustamiseen?
laaja metsäpaloalue Ylämyllyllä 
katsottiin sopivaksi lisäalueeksi. 
Sotilasviranomaiset marssivat 
paikalliseen Hynysen taloon ja il-
moittivat puolustusvoimien (pv) 
tarvitsevan tilan pv:n käyttöön, 
jossa isännille kerrottiin yhden 
huoneen jäävän isäntäperheen 
käyttöön muiden joutuvan ma-
joittuvan tilan muihin tiloihin. 

Näin sai alkunsa Paloaukean 
Waruskunta, joka myöhemmin 
tunnettiin Ylämyllyn varuskunta, 

joka toimi 1990 luvulle asti ennen 
lakkautustaan.

Tänään

Vuonna 2012 entisen varus-
kunnan alueella toimii koulun 
ja päiväkodin asiakkaiden sekä 
alueen asukkaiden määrällä 
laskettuna aavistuksen verran 
enemmän ihmisiä kuin parhaim-
millaan varuskunnan toiminta-

aikana.
Paloaukean historiasta meille 

kertoi Paloaukean Tuntematon 
kersantti Liperissä infotilaisuu-
den lomassa 28.5.2012. 

Kuulimme myös, että alueen 
historiaan – sekä historiaan 
silloin siellä jossain – ilmestyy 
materiaalia sekä dokumentteja 
mitä ihmeellisimmistä paikoista. 

Esillä nähtiin sotapäiväkirja 
sieltä jostain, leikekirja sekä 
käsky saapua upseerikerholle te-

kemään tärkeitä päätöksiä, kuten 
kertyneiden varjojen muuttami-
nen viinaksi – kuinkas muuten.

P.S. Tälle tutkivalle papparat-
sille Paloaukean Tuntematon 
kersantti esitti salaisesti sotilas-
passinsa, josta paljastui nimeksi 
Veijo Wälkky, mutta ei kerrota 
eteenpäin.

Teksti ja kuva: 
Ari Hevonkoski

Paloaukean Tuntematon kersantti esittelee historiallisia dokumentteja aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Jouni Mattilalle.
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Piia Hirvonen
floristi

Avoinna:
Ma-Pe  10.00-17.00

(013) 748 660, gsm 040 7365 660

Tohmajärven Teatteriyhdistys Ry
esittää Simo Hämäläisen

komedian 

KÄTKÄLÄINEN
Esitysajat

su  1.7 ensi-ilta klo 13
ti  3.7  klo 19
to  5.7  klo 19
su  8.7  klo 13
to  19.7 klo 19
su  22.7. klo 13
ti  24.7  klo 19
to  26.7  klo 19
su  29.7 klo 19  
 
ti  31.7  klo 19
to  2.8  klo 19
su  5.8 klo 13
ti  7.8 klo 19
to  9.8  klo 19
su  12.8  klo 13

Liput:  Aikuiset 10€, lapset 7-15 v 5€,
 ryhmät yli 20 henkeä 8€, lapset ryhmän mukana 4€
 Rintamatunnuksen omaavat ilmaiseksi
 Käsiohjelma sisältyy lipun hintaan

TERVETULOA!

KATETTU KATSOMO JA HYVÄ ÄÄNENTOISTO
Varaukset/tiedustelut puh. 044-7004444
Yhteystiedot www.tohmajarventeatteri.fi

Cummerrus © Timo Mäkelä

Esitykset Tohmajärven Kesäteatterilla, Kirkkotie 14.

Liperin Reserviläiset ja Reser-
viupseerit järjestivät naisten 
toiveesta naisille suunnatun am-
pumatapahtuman toukokuun 19. 
päivänä Liperin Roukalahden 
ampumaradalla. Tapahtuman 
järjestäminen herätti suurta 
mielenkiintoa jo ennakkoon, 
ja paikalle saapuikin lopulta 11 
erittäin motivoitunutta naista eri 
puolilta Pohjois-Karjalaa.
Päivä aloitettiin tutustumal-
la reserviläisten yleisimmin 
käyttämiin aseisiin ja niiden 
toimintaperiaatteisiin. Seuraa-
vaksi harjoiteltiin tähtäämistä 
ja laukaisua ekoaseella. Kun 
turvallinen aseenkäsittely ja am-
munnan perusteet oli opiskeltu, 
aloitettiin ammunta. Ammun-
nan aikana jokaisella ampujalla 
oli vielä henkilökohtainen 
kouluttaja, joka takasi turvalli-
sen toiminnan.  Pistooliradalla 
ammuttiin 25 metrin matkalta 
ensin .22 pienoispistoolilla ja 

sitten 9 millimetrin pistoolilla. 
Jälkimmäinen aiheuttikin ensi-
kertalaisille melkoisia ”fipoja”.  

Lisää samanlaista
Kahvi- ja makkaratauon jäl-
keen siirryttiin pitkäpiippuis-
ten pariin. Ammuttavana oli 
reserviläiskivääri 7.62 x 39 sekä 
.223, ja muutamat tutustuivat 
vielä perinnekivääriinkin. Tässä 
ammuntamatkaa tauluun oli 100 
metriä.
Päivä oli pitkä ja melkoisen 
raskas johtuen paljosta am-
pumisesta ja ehkäpä pienestä 
jännityksestäkin, mutta osal-
listujat olivat todella hyvillään 
ja antoivat järjestäjille paljon 
positiivista palautetta. 
Tapahtuman pääjärjestelijänä 
toimi Miika Sotikov yhdessä 
Timo Hartikaisen, Henry Peso-
sen, Juha Hassisen, Timo Mo-
nosen ja Mauri Nissisen kanssa.

Tällaisia tapahtumia toivot-
tiin jatkossakin. Toivottavasti 
tällaisella toiminnalla saadaan 
muutamia naisia lisää reservi-
läistoimintaan.

Päivän parhaat tulokset:
Pistooli (.22 ja 9 mm yhteis-
tulos) max 200 pts
1) Petra Sotikov 120 pts
2) Heidi Mononen 118 pts
3) Satu Saarelainen 97 pts

Kiväärin tulokset max 100 pts
1) Ulla Räty 92 pts
2) Paula Pesonen 83 pts
3) Niina Rouhiainen 81 pts

Yhteistulokset max 300 pts
1) Heidi Mononen 190pts
2) Petra Sotikov 155 pts
3) Soili Mahonen 144 pts

Teksti: Timo Mononen
Kuvat: Miika Sotikov

Naiset reserviläisten aseopissa 
Liperissä

Liperin reserviläisyhdistysten järjestämä ampumakoulutus naisille herätti suurta mielenkiintoa. 

Päivän parhaan yhteistuloksen ampui Heidi Mononen. 

Karjalan Purku-Pojat Oy
Lylykoskentie 27, 80130 JOENSUU
0400 229 800, www.karjalanpurkupojat.fi

 

Pitopalvelustamme maittavat tarjottavat 
kodin juhliin tai tule viettämään juhla 

viihtyisiin tiloihimme Pielisjoen rannalle.  

 
 Hyvinvointikeskus Tuuletar

 Tuuuliharjuntie 4-6, 81280 Uimaharju
 (013) 771 108, klo 7.00-14.00 

 

Pitopalvelustamme maittavat tarjottavat 
kodin juhliin tai tule viettämään juhla 

viihtyisiin tiloihimme Pielisjoen rannalle.  

 
 Hyvinvointikeskus Tuuletar

 Tuuuliharjuntie 4-6, 81280 Uimaharju
 (013) 771 108, klo 7.00-14.00 
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puh. 013-123 177

OUTOKUMMUN 
KIVITEOLLISUUS KY

Puh. (013) 564 380
Gsm 050 555 7177

T:mi Jussi Raerinne, Niirala
041-483 62 61        013-629480

Lietteen ja virtsan pintalevitykset 
sekä nurmirehun niitto ja paalaus.

Kaivospuu Oy

KESÄKUU

  SRA-kurssi ja ampumakoe   Kontioranta

EloKUU

4-5.8.       Karpalo 2012     Kontioranta
21.-22.8.  Intti tutuksi     Kontioranta
24.-25.8.  Tarkka-ammunta, peruskurssi  Kontioranta
24.-26.8.  Ammunnanjohtajakurssi   Kontioranta
25.8.        Reserviläisten ammuntapäivä  Kontioranta
31.8-2.9.  Tarkka-ammunta, jatkokurssi   Sotinpuro
31.8-2.9.  Sissiampumaleiri    Sotinpuro
31.8-2.9.  Vääpelikurssi     Sotinpuro
31.8-1.9.  Karjalan Poikien Killan Jotos   Pohjois-Karjala
31.8-2.9.  Ensiapukurssi, soveltava
               (EA1 suoritettu)    Sotinpuro
31.8-2.9.  Joukkomuonitus    Sotinpuro
31.8-2.9.  Maastotaidot     Sotinpuro

SYYSKUU

1.-2.9.       Kenttäkelpoisuussuoritukset ja 
               Raesärkkien Jotos    Kontioranta - Sotinpuro
7.-8.9.  Pioneerikoulutus, linnoittaminen  Kontioranta
7.-8.9.  Kohteen suojaus, 
               valv.paikan perustaminen   Kontioranta
15.-16.9. Kartta- ja käskynantoharjoitus  Kontioranta
15.-16.9. Kohteen tiedustelu    Kontioranta
19.-20.9. Suomi tarvitsee kaikki kädet (Luovi) Kontioranta

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@mpk.fi 

KOTU-yksikön päällikkö Ahti Korhonen 
Puhelin 040 565 5578 

Sähköposti ahti.korhonen@mpk.fi 
Koulutuspäällikkö Timo Tolvanen 

Puhelin 050 521 5363 
Sähköposti timo.tolvanen@mpk.fi 
Koulutuspäällikkö Ari Hevonkoski 

Puhelin 050 342 0075
Sähköposti ari.hevonkoski@mpk.fi

Lisää tarjouksia 
sivustolla 
www.
mantsinrautasport.fi

Aseita ja suksia asevelihintaan!
Käytettyjä vaihtoaseita varastossa. Kysy tarjousta aseista, 

kiikareista, erikoisista patruunakaliibereista ym. tarvikkeista!
HUOM! Meiltä myös rakennustarvikkeet! 

 
 

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

MANTSIN RAUTA-SPORT

lAATIKAINEN

Fischerin pitopohjauutuus 
vaihto-oikeudella alk. 169 euroa. 

  SUKSI TARJOUS:
Vauhti 

Speed Oy:n 

rullasukset

Viime vuonna Ruunaan maisemissa jotosteli 60 henkilöä. Tulevan syyskuun alussa on vuorossa 
Raesärkkien Jotos. Kuva: Ari Hevonkoski. 

Kauppatie 3, 81200 ENO Harjunraitti 13, 81280 UIMAHARJU
puh. (013) 228 881  puh. (013) 228 885
fax. (013) 228 883  fax. (013) 228 886
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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
3/2012 ilmestyy 26.9.
Aineisto päätoimittajalle 
viimeistään 31.8.2012.

Armas Härkönen
Yliopistontie 1, 82900 ILOMANTSI

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

4/2012 ilmestyy 12.12.
Aineisto päätoimittajalle 11.11. mennessä

 

 

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

www.hartikainen.com
AUTOTALO
HARTIKAINEN

Lähelläsi autoilun 
koko maailma.

II
Pampalon Kultajuoksu

15.9.2012
Matkat: 7,5 km ja 15,5 km
Kilpa- ja retkisarja
Tarvittaessa, jos osallistujia on riittävästi,
myös 1/2-maraton järjestetään.
Mielipiteitä otamme vastaan.

Sari Maksimainen 0500-272 831
pampalon kultajuoksu@gmail.com

Menossa
mukana:

kesäkUU
30.6. Piirien PA1, RA7 ja kenttäammunta-
 mestaruuskilpailut   Onttola

heinäkUU
7.7.  Kokelaiden ja r-johtajien koulutus  Kontioranta
6.7.  Kotiuttaminen    P-KR/PKARPR
9.7.  Palvelukseen astuminen   P-KR/PKARPR
        Piirin golf-mestaruuskilpailut, avoin

elokUU
4.8. Piirien ruutiasemestaruuskilpailut Onttola
9.8. Pyöräilytapahtuma Hannu P. Martikainen
18.8. P-K:n Prikaatin vala   Varuskunta/Liperi
18.-19.8. Reserviläisliiton ampuma-
 mestaruuskilpailut   Onttola
22.-23.8. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät Mikkeli
24.8. P-K:n Rajavartioston vala  Lieksa
26.8. Reserviläisammunnat/Aluetoimisto Kontioranta
29.8. YT-toimikunnan 2.kokous  Joensuu
31.8. Karjalan Pojat 3/2012 aineistopäivä Päätoimittaja
         Ilmoitushankinta: Polvijärvi, Outokumpu, Rääkkylä, Liperi, 
 Pyhäselkä

syyskUU
1.-2.9. Raesärkkien Jotos  Sotinpuro
2.9. RES-perheliikuntapäivä  Koko maa
4.9. RU- ja RES-piirihallituksien 4.kokous Avoin
26.9. Karjalan Pojat 3/2012 ilmestyy
30.9. RU- ja RES –piirimitaliesitykset  Piiritoimisto

Ilomantsin Reserviupseeriker-
ho ry ja Ilomantsin reserviläiset 
ry ovat yhdistämässä voimi-
aan toiminnallisissa merkeissä. 
Ensimmäinen toimenpide oli 
yhteinen kevätkokous, joka 
järjestettiin huhtikuun 24. päi-
vänä Ilomantsin Osuuspankin 
kokoustiloissa. Puheenjohtajana 
kokouksessa toimi upseerien 
Jorma Maksimainen ja sihteerinä 
reserviläisten Reijo Hiltunen.  

Kysymyksessä on kahden 
valtakunnallisen järjestön alaiset 
yhdistykset, joten ”avioliito-
nomainen” liitos tuskin vielä on-
nistuu. Myös yhdistysten rahojen 
yhdistäminen samaan kukkaroon 
jätettiin vielä mietintämyssyyn. 

Ilomantsin reserviläisyh-
distyksessä on 58 jäsentä ja 
upseerikerhossa 30 jäsentä. 
Viime vuoden aikana järjes-
töt osallistuivat muun muassa 

kunniavartiotapahtumiin, vete-
raanijärjestöjen avustamiseen, 
veteraanikeräykseen, Raappanan 
majan esittelyyn ja sotaveteraa-
nien joulupuurotapahtumaan.

Yhteistä toimintaa käynnistet-
tiin jo toukokuun 29. päivänä jär-
jestetyllä ampumatapahtumalla 
Ilomantsin Ampujien radalla. 
Syksyllä järjestetään ruskaretki 
Itäpisteen maisemissa. Kaluston 
hankintalistalle kirjattiin kivää-

Ilomantsin reserviläiset yhdistävät 
toimintojaan

Ilomantsin reserviläisyhdistykset päättivät yhdistää toimintojaan ja kasautuivat päätöksen 
kunniaksi yhteiseen potrettiin. 

ritasoisen ekoaseen hankinta. 
Ekoaseammunnan järjestäminen 
suurissa yleisötapahtumissa 
toisi reserviläisasiaa tunnetuksi 
ja kohentaisi myös yhdistysten 
taloutta. 

Teksti ja kuva: 
Armas Härkönen

2012

Reserviläisliiton

Ampumamestaruuskilpailu
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20 13.6.2012Osoitteessa: 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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