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POHJOIS-KARJALAN                    RESERVILÄISLEHTI

Pohjois-Karjalan reserviupseeripiiri ja Pohjois-Karjalan 
reserviläispiiri kiittävät yhdistysten jäseniä ja 
yhteistyökumppaneita vuodesta 2012

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2013



Kulunut vuosi on ollut Pohjois-Karjalan maan-
puolustuksen kannalta melkoista aaltoliikettä.
Keväällä osoitettiin Pohjois-Karjalan Prikaa-
tin lakkautuspäätöksen myötä, miten vähän 
pienellä ihmisellä ja – kansanjoukollakin on 
vaikutusvaltaa asioihinsa. Meidän poikamme – 
rajajoukkoja lukuun ottamatta – suorittavat va-
rusmiespalveluksensa jatkossa joko Kajaanissa 
tai Vekaranjärvellä. 

Vaikka päätös lie ollut kuinka demokraattinen, 
olen sen verran pikkusieluinen, etten sitä ilman 
katkeruutta pysty vieläkään ajattelemaan. Niin 
moni joutui suunnittelemaan elämänsä uusiksi, 
jokainen menetetty työpaikka olisi ollut maa-
kunnassa tarpeen. Rahastahan tässä ei ollut ky-
symys, näkyy sitä muuhun riittävän. Haavoja on 
kuitenkin nyt puoli vuotta nuoltu ja paikkailtu, ja 
kunnon reserviläiset ovat jo suunnanneet aallon 
pohjasta uusia haasteita ja seikkailuja kohti. 

Balsamia haavoihin ovat tuoneet esimerkiksi 
hyvin sujuneet eri kisojen järjestelyt. Elokuun 
jälkeen surffasimme aallon harjalla Vuoden 

piirilehti –palkinnon kanssa, ja marraskuun lo-
pussa kesäkuun reserviläisliitteemme julistettiin 
Vuoden maanpuolustusteoksi. On muuten komea 
titteli! Onnea meille kaikille!

En millään raskinut pätkiä Jouko Koivun an-
siokasta historia- ja postimerkkitarinaa kahteen 
lehteen, joten ainoalla väriaukeamallamme ei ole 
nyt tukijaesittelyä. Perinneasioita käsittelemme 
tästä eteenpäin Perinnenurkassa, josta malli 
on sivulla 16. Siispä nyt kaikki muistelemaan 
menneitä, niin ihmisiä kuin tekojakin!

Mainio kulttuuritalkoolaisemme, ilomantsilainen 
Teuvo Martiskainen luovutti valokuvakokoel-
mastaan etusivulle kuvan kuuraisesta Koitajoen 
Möhkönkoskesta. Kirjoitan tätä itsenäisyyspäi-
vän aattona, joten ajatukset karkaavat väkisinkin 
historian sivuille. Joulukuun 7. päivänä 1939 
kello 16 jälkeen puna-armeijan hyökkäysvaunuja 
tulla kalisteli Möhkön sillalle, ja silta räjäytettiin. 

Sen jälkeen lännempänäkin ja vielä reilu kolme 
kuukautta eteenpäin ratkottiin, säilyykö maamme 

itsenäisenä. Linjat pitivät, siitä kiitos sotavete-
raaneillemme!

Sydämelliset onnittelut eversti Jouni Mattilalle, 
sotakamreeri Viljo Vestmanille ja kaikille muille-
kin ylennetyille ja eri tavoin palkituille! Kiitokset 
kuluneesta vuodesta kaikille reserviläisille ja 
yhteistyökumppaneille! Siunattua ja rauhallista 
joulua ja hyvää uutta vuotta 2013!

Armas 
Härkönen
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Päätoimittajan palsta

Menetyksien ja menestyksien vuosi

Vuoden 2012 maanpuolus-
tusteko -tunnustuspalkinto on 
myönnetty Pohjois-Karjalan re-
serviläisliitteelle. Karjalan Pojat 
- liitteen toteuttivat yhteistyössä 
Pohjois-Karjalan Reserviup-
seeripiiri, Pohjois-Karjalan Re-
serviläispiiri, Pohjois-Karjalan 
Aluetoimisto ja Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen Pohjois-
Karjalan koulutus- ja tukiosasto. 

Liitteen tavoitteena oli saada 
reservin toiminnalle näkyvyyttä 
ja esitellä reserviläistoiminnan 
eri muotoja. Liite valmistui 
tabloid-koossa kahdeksansivui-
sena ja se jaettiin sanomalehti 
Karjalaisen liitteenä 13.6.2012. 
Jakelumäärä oli 45 895 kpl.

Perustelujen mukaan reservi-

läisliite on vahva näyttö vahvasta 
maanpuolustushengestä sekä 
aktiivisesta toiminnasta ja sen 
jatkumisesta Pohjois-Karjalan 
maanpuolustajilta sen jälkeenkin 
kun Pohjois-Karjalan Prikaati 
lakkautetaan. Värikäs liite kertoo 
selkeästi vapaaehtoisen maan-
puolustuksen monipuolisista 
toimintatavoista. Lisäksi se on 
erinomainen esimerkki puolus-
tusvoimien ja vapaaehtoisten 
toimijoiden tiiviistä ja tuloksel-
lisesta yhteistyöstä.

- Tämä valtakunnallinen tun-
nustus yhdessä jokin aikaa 
sitten Karjalan Poikien vuoden 
piirilehdeksi valinnan kanssa 
luo uskoa maanpuolustustyöhön 
sen kaikilla osa-alueilla ja toi-

vottavasti antaa voimia tulevaan 
haasteelliseen työhön kaikille 
piirimme jäsenille, kiteyttää 
Pohjois-Karjalan reserviupsee-
ripiirin puheenjohtaja 
Juha Rytkönen.

Suomen Reser-
v i u p s e e r i l i i t o n 
(RUL) perustama 
Vuoden maanpuo-
lustusteko –tunnus-
tus voidaan myöntää 
poikkeuksellisen an-
siokkaasta maan-
puolustusta, maan-
puolustustahtoa tai 
yleistä turvallisuut-
ta lisäävästä teosta 
yksityishenkilölle, 
yhteisölle tai pro-

Pohjois-Karjalan reserviläisliite oli 
Vuoden 2012 maanpuolustusteko

Vuoden 2012 tunnustuspalkinto luovutettiin 24.11. Panssariprikaatissa RUL:n liittovaltuuston ja -hallituksen yhteiskokouksen yhteydessä. Palkinnon luovuttivat 
RUL:n puheenjohtaja Mika Hannula (vas.) ja valtuuston puheenjohtaja Jorma Kallio (oik.) ja sen ottivat vastaan Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin edustajat 
Juha Rytkönen (toinen oik.) ja Pekka Laakkonen.

jektille. Ensimmäisen Vuoden 
maanpuolustusteko palkintoa 
on myönnetty vuodesta 2001 

lähtien, jolloin se myönnettiin 
Kadettikunnalle ansiokkaista 
multimedioista.



Vartiossa ollessa on aikaa miettiä kulunutta 
vuotta, vuosikymmeniä sekä sitä uhrausta, 
jonka edessäni sankarihaudoissa lepäävät ovat 
Isänmaan puolesta antaneet.  

Perinteisesti vartiovuoron jälkeen kiiruhdan 
joulukirkkoon - jossa muu perhe jo odottaakin 
-kuuntelemaan joulun sanomaa. Kirkon jälkeen 
menemme yhdessä sytyttämään hautausmaalle 
muistokynttilät. Kotiin palattuamme syömme 
jouluaterian ja alamme odottaa jouluaaton kun-
niavierasta.  

Suuret kiitokset kuluvasta vuodesta kaikille 
yhteistyökumppaneille ja kaikille toimijoille 
sekä Armakselle, varapuheenjohtajille Hannulle 
ja Terholle, että erityisesti toiminnanjohtajal-
lemme Arille. 

Toivotan kaikille oikein 
rauhallista Joulun aikaa ja 
parempaa vuotta 2013!

Kiitänkin vielä kerran kaikkia mukana järjeste-
lyissä olleita ja erityisesti kilpailujen johtajina 
toimineita Yrjö Tiilikaista ja Timo Makkosta.

Edellisessä lehdessä kerrottiin Karjalan Pojat-
lehtemme valinnasta Vuoden piirilehdeksi. 
Toinen merkittävä tunnustus saatiin marras-
kuun lopulla, kun Reserviupseeriliitto valitsi 
13.6.2012 sanomalehti Karjalaisessa julkaistun 
ja n 45 000 talouteen jaetun tabloidi-liitteen 
Vuoden Maanpuolustusteoksi.

Tässä oli muutamia poimintoja vuodelta 2012. 
Paljon tapahtui. Mielenkiinnolla valan uuden-
vuoden yönä piirien tinan ja yritän ennustella 
vuotta 2013. Vuotta on vielä hieman jäljellä. 
Toivon, että mahdollisimman moni pystyisi 
osallistumaan yhdistyksien joulutulitapahtu-
miin. Ota perhe mukaan! Tapahtumapaikat ja 
-ajankohdat löytyvät tämän lehden sivuilta. 
Rauhaisaa loppuvuotta toivotellen!

312.12.2012

Kiitän jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita 
mielenkiintoisesta vuodesta 2012. Toivottavas-
ti Joulun aika antaisi mahdollisimman monelle 
mahdollisuuden rauhoittua kiireen keskellä. 

Vuosi 2012 jää varmasti jokaisen mieleen. 
Päällimmäiseksi nousi helmikuussa tullut 
Pohjois-Karjalan Prikaatin lakkautuspäätös 
vuoden 2013 loppuun mennessä. Päätös ja 
toimintojen alasajoon liittyvät toimenpiteet ja 
aikajärjestys ovat pikkuhiljaa tulleet selväksi. 
Paluuta ei ole. On paljonkin yksittäisiä asi-
oita jotka tuntuvat pahalta. Yksi tällainen on, 
että 2/2013 saapumiserä ei astu palvelukseen 
Kontiorannassa. Samoin perinteistä elokuun 
valatilaisuutta ei prikaatin osalta enää ole. 

1/2013 saapumiserä jää viimeiseksi prikaatin 
saapumiseristä. Lakkauttamisen myötä myös 
Karjalan Sotilassoittokunnan toiminta loppuu. 
Saa nähdä kuinka yhteistyö jatkossa jäljelle 
jäävien soittokuntien kanssa toimii. Tulee ole-
maan maanpuolustusväelle kova paikka, kun 
lippu laskeutuu joulukuussa 2013 Kontioran-
nassa.  Tärkeä toimintojemme tukija poistuu 
alueelta. 

Tässä tilanteessa oli äärimmäisen tärkeää 
reserviläisten kannalta, että Pohjois-Karjalan 

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan  
reserviläispiirien 
toiminnanjohtaja

maailma muuttuu
tuhot, Yhdysvaltojen presidentinvaalit, Euron 
kriisi sekä israelilaisten ja palestiinalaisten 
väliset yhteenotot Gazassa. Joulukatu on jo 
virallisesti avattu ja kaikilla on kiire ostamaan 
joululahjoja. Punainen nenä naamalla kerääm-
me rahaa maailman köyhille lapsille. Ma-
sennuksen yllättäessä voin seurata BB -talon 
draamaa telkkarista.

Maailma on pienentynyt kaikkien ulottuvil-
le. Omien asioiden lisäksi voimme vaivatta 
seurata ja ottaa kantaa jopa maailman toisella 
puolella oleviin asioihin. Voimme helposti 
perustaa adressin nettiin minkä tahansa asian 
puolesta. Nappia painamalla sitten voimme 
ottaa kantaa asioihin joko tykkäämällä tai pa-
heksumalla. Elintason ja koulutustason nousun 
myötä ovat elämän arkiset askareet helpottu-
neet huomattavasti. 

Näin ei kuitenkaan ole aina ollut. Olemme 
omalla ja vanhempiemme uutteralla työllä 
luoneet Suomesta hyvän paikan olla ja asua. 
Kun katsoo tämän päivän Suomea, voi sanoa 

että, 95-vuotias Suomi on menestystarina. 
Menestyksen huumassa emme saa kuitenkaan 
unohtaa niitä aatteita ja ihanteita, jotka ovat 
kannatelleet Suomea läpi itsenäisyyden. 

Käsissäsi on vuoden viimeinen Karjalan Pojat. 
Toivotan kaikille lukijoille rauhaisaa Joulun 
odotusta. Joulutunnelmaan pääsee hyvin virit-
täytymään reserviläisten joulutulitapahtumissa. 
Tietoa näistä tapahtumista löytyy sanomalehti 
Karjalaisen järjestöpalstalta. Lisäksi toivon 
mahdollisimman monen reserviläisen osallis-
tuvan Jouluaaton kunniavartioihin. Mahdolli-
suus päästä hiljentymään jouluaattona sanka-
rihaudalle on kerta toisensa jälkeen vaikuttava 
tapahtuma.

Muistan hyvin vielä omalta kouluajalta itse-
näisyyspäivän tunnelmia. Jo hyvissä ajoin 
ennen joulukuun kuudetta päivää kävimme 
läpi opettajan johdolla suomalaisuuteen liitty-
viä asioita. Kuvaamataidon tunnilla piirrettiin 
Suomen lippuja. Opettajan johdolla tutkimme 
suurten suomalaisten taitelijoiden maisemaku-
via ja etsimme niistä suomalaisuuden piirteitä. 

Musiikkitunneilla kuuntelimme Sibeliusta 
ja jokaisen piti opetella ulkoa Lippulaulun, 
Karjalaisten laulun ja Maammelaulun sanat. 
Suomalaisuuden tunnuskuvien oman kie-
len, - rahan ja - lipun merkitystä korostettiin. 
1970-luvun Ilomantsissa oli vasta käyty sota 
vielä päivittäin läsnä. Lähes kaikki Ilomantsin 
iäkkäämmät miehet olivat osaltaan olleet rin-
tamalla puolustamassa maamme itsenäisyyttä. 
Koulujen itsenäisyysjuhlista ei veteraaneja 
puuttunut.

Tämän päivän koulussa itsenäisyyspäivän 
alusviikkojen keskusteluaiheita ovat olleet 
Talvivaaran kaivoksen aiheuttamat ympäristö-

Aluetoimisto jää alueelle. Selkeä yhteistyö-
kumppani Puolustusvoimien suuntaan on siis 
edelleen olemassa. Uusi tilanne aiheuttaa piiri-
en ja yhdistyksien osalta sen, että tapahtumien 
ennakointi ja kalenterointi tukitarpeiden osalta 
tulee olemaan äärimmäisen tärkeää. Tähän asti 
asioita on pystynyt pikatilanteissa hoitamaan 
lyhyelläkin varoitusajalla, kun varuskunta on 
ollut vieressä. Nyt lähin toimintaa tukeva Puo-
lustusvoimien joukko-osasto on 230 kilometrin 
päässä oleva Kainuun Prikaati. 

Piirien toiminnan kannalta tärkeänä on pidettä-
vä myös uuden jäsenistön rekrytointia. Tähän 
asti yksi kosketus kotiutuviin on saatu muun 
muassa palveluksen lopussa pidetyissä reser-
viläistilaisuuksissa. Jatkossa Pohjois-Karjalan 
osalta Kainuun Prikaatiin käskytetään kutsun-
noissa noin 800 ja Karjalan Prikaatiin noin 
300 varusmiestä saapumiserittäin. Miten tämä 
hoidetaan, yhteys ei saa katketa.

Piirit ja yhdistykset ovat osallistuneet ja olleet 
järjestelemässä erilaisia tapahtumia. Piirien 
osalta päällimmäisenä olivat toukokuussa 
pidetyt Reserviläisurheiluliiton pistooliam-
pumajuoksu- ja neliottelumestaruuskilpailut. 
Kova ponnistus oli myös Reserviläisliiton am-
pumamestaruuskilpailut elokuussa Onttolassa. 

hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2013

Juha Rytkönen
Pohjois-Karjalan 

reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

Timo Mononen
Pohjois-Karjalan 
reserviläispiirin

puheenjohtaja

hallituksessa kerkeää juuri oppia toimintatavat 
ja tutustumaan muuhun hallituksen jäsenis-
töön. 

Voitaisiinko tulevaisuudessa jollakin järjeste-
lyllä toteuttaa edustajallemme pidempi toimi-
kausi? Se parantaisi varmasti meidän vaikutus-
mahdollisuuksiamme Liitossa entisestään. Toki 
henkilökohtaisella asioihin paneutumisella ja 
yhteistoiminnalla liiton henkilöstön ja pu-
heenjohtajiston kanssa pärjää pitkälle. Toivon 
kuitenkin otettavan asian mietintään.

Itsenäisyyspäivän juhlat ovat nyt tuoreeltaan 
takana. Haluan vielä onnitella kaikkia ylennet-
tyjä ja palkittuja, erityisesti Aluetoimistomme 
päällikköä EVERSTI Jouni Mattilaa. Olemme 
jo kohta joulukuun puolivälissä ja loppuvuo-
den tapahtumien suunnitteluissa ovat kiivaim-
millaan joulutulet ja jouluaaton kunniavartion 
järjestäminen. 

Toivottavasti mahdollisimman moni jäsenis-
töstämme pääsee osallistumaan näihin vuoden 
hienoimpiin tapahtumiin! Itselleni joulu alkaa 
viimeistään silloin, kun puen päälleni lumi-
puvun ja marssin jouluaaton kunniavartioon. 

Hyvä Karjalan Pojat -lehden lukija! Kulu-
nut vuosi on ollut vilkas toiminnanvuosi. On 
järjestetty taas kerran runsaasti tapahtumia ja 
tilaisuuksia, joissa jokainen on päässyt kehit-
tämään ja ylläpitämään reservin toimintaky-
kyään. Paljon on myös kuultu uutisia koskien 
tulevaisuuden toimintamahdollisuuksiamme. 
En ala niitä tässä enää kertaamaan, mutta kai-
kesta huolimatta katseet suunnataan positiivi-
sesti tulevaisuuteen ja otetaan uudet haasteet ja 
tulevat toimintaympäristöt vastaan sellaisena 
kuin ne sitten tulevatkin.

Kuluvan vuoden aikana saimme ehkä poikke-
uksellisenkin paljon kiitosta toiminnastamme. 
Karjalan Pojat -lehti valittiin valtakunnassa 
vuoden Piirilehdeksi ja sanomalehti Karjalai-
sen välissä jaettu Reserviläinen-liite valittiin 
vuoden maanpuolustusteoksi. Onneksi olkoon 
meille kaikille!

Jätän nyt puheenjohtajuuden kaikkeni antanee-
na, haikein mutta iloisin mielin Martikaisen 
Hannulle. Mielestäni kahden vuoden puheen-
johtajakausi on oikein sopivan mittainen aika 
olla piirin puheenjohtajana, mutta Liittohalli-
tuksessa toimimiseen se on liian lyhyt. Liitto-

hyvää joulun aikaa ja kiitos kuluneesta vuodesta!
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Suomen Reserviupseeriliiton 
liittohallitus ja -valtuusto ko-
koontuivat Panssariprikaatiin Pa-
rolannummelle 23. -24.11.2012 
yhteiseen tilaisuuteen, jonka 
aikana molemmat pitivät koko-
uksensa. Lisäksi tapaamiseen si-
sältyi työskentelyä liiton tulevan 
3-vuotissuunnitelman laadinnan 
tueksi. 

Tilaisuuden aluksi Panssarip-
rikaatin tiedottaja kapteeni Ari 
Viitala esitteli Panssariprikaatin 
toimintaa ja sen tulevaisuuden 
näkymiä. Esittely oli niin len-
nokas ja Viitalan puhetapa vauh-
dikas, että epäilimme olevamme 
Kanta-Hämeessä!

Liiton puheenjohtaja Mika 
Hannula nosti tilaisuuden avaus-
puheessa esiin muun muassa, että 

Puolustusvoimauudistus ja val-
tion budjettileikkaukset osuivat 
päällekkäin ja ne sekä niiden 
vaikutukset sekoitetaan helposti 
toisiinsa. Kertausharjoitusvuoro-
kausien määrä on ollut kuluvana 
vuonna hieman suunniteltua suu-
rempi ja kertausharjoitusmäärien 
palauttaminen normaalille tasol-
leen tapahtuu kolmen vuoden 
aikana. Eli tämä aika lyhenee 
vuodella.

Reserviupseereiden jatko- ja 
täydennyskoulutuksen osalta 
liiton puheenjohtaja kertoi, että 
pilottikokeilu varusmiespal-
veluksen aikana suoritetuista 
opintojen hyväksiluvusta etenee 
suunnitelmien mukaan

- Kantahenkilökunnalle suun-
natussa koulutuksessa on ollut 
mukana myös Reserviupsee-
reita. Kokemukset tästä ovat 
positiivisia

Jäsenhankinta 
keskeinen tavoite

Puheenjohtaja Hannulan mu-
kaan Puolustusvoimat on laati-
nut luonnoksen vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen järjestämi-
sestä. Myös reservin neuvot-
telukunta on perustettu. Tähän 

kuuluvat puolustusvoimien 
lisäksi keskeiset maanpuolustus-
järjestöt. Työlistaan kuuluu myös 
MPK:n roolin jäsentäminen. 
Nyt MPK toimii ajoittain hyvin 
itsenäisesti aivan kuin olisi itse 
kattojärjestönä. 

- Jäsenhankinta ja -huolto 
ovat edelleen yhtenä keskeisenä 
tavoitteena. Reserviupseereiden 
määrä pienenee ja jäsenistön 
keski-ikä on korkea. Jäsenistöstä 
on pidettävä hyvää huolta ja uusia 
toimijoita on haettava aktiivisesti 
joka tasolla.

Reserviupseeriliiton johto on 
tavannut puolustusvoimien ko-
mentajaa, puolustusministeriä 
sekä tasavallan presidenttiä. 
Presidentti oli todennut mm. 
reserviupseereiden muodostavan 
kansakuntamme selkärangan.

Tyytyväisiä jäseniä

Seuraavaksi liittovaltuuston 
puheenjohtaja Jorma Kallio otti 
esille jäsenistölle suoritetun 
arvokyselyn tulokset. Kyselyyn 
oli vastattu aktiivisesti (vastaajia 
4 765). Jäsenistö on tyytyväinen 
liiton toimintaan. Kyselyn tulok-
sia hyödynnetään mm. tulevan 
3-vuotistoimintasuunnitelman 
laadinnassa. Tähän suunnitel-
maan koko jäsenistöllä on vielä 
mahdollisuus vaikuttaa ennen 
sen hyväksymistä Oulun liitto-
kokouksessa.

Kallion puheenvuoron jälkeen 
liiton toiminnanjohtaja Janne 
Kosonen, Liperin res. upseerien 
jäsen, avasi arvokyselyn sisältöä 
paikalla olijoille. Arvotutkimus 
toteutettiin yhtä aikaa Kadetti-
kunnan arvotutkimuksen kanssa, 
kysymyksetkin olivat soveltuvin 
osin samoja. Vastauksia tuli ta-
saisesti piireistä suhteessa niiden 
jäsenmääriin. Keskimääräistä 
selvästi aktiivisemmin vastattiin 
Uudellamaalla.

Arvotutkimuksen keskeisiä 
tuloksia oli, että reserviupseeri 
on valmis kantamaan vastuuta 

ja hän ymmärtää luottamuksen 
merkityksen toiminnassaan. 
Muita reserviupseeriin liittyviä 
ominaisuuksia on oikeuden-
mukaisuus, koulutuksen mer-
kityksen ymmärtäminen, sekä 
henkiset valmiudet sodanajan 
tehtävän toteuttamisessa. Puo-
lustusvoimien säästöjen toivot-
tiin kohdennettavan ensisijaisesti 
kriisinhallintatehtäviin. Vähiten 
toivottiin säästettävän varus-
miehistä aiheutuvista menoista. 
Myös RUL- jäsenten NATO-
kantaa kysyttiin tutkimuksessa. 
34 % jäsenistä olisi valmis liitty-
mään sotilasliittoon. Vastaavasti 
40.9 % oli kielteisellä kannalla. 
25.1 % ei ilmoittanut kantaansa 
puoleen eikä toiseen. 

Strategiatyö seuraavalle 
kolmivuotiskaudelle käynnistyi

Kokouskutsun mukana valtuute-
tuille sekä hallituksen jäsenille 
oli lähetetty ennakkoon poh-
dittavaksi liiton kolme suurinta 
haastetta ja vahvuutta kolmivuo-
tiskaudelle 2014 – 2016. 

Näiden pohdintojen tuotokset 
otettiin tarkasteluun perjantai-
iltana aloitetussa ryhmätyös-
kentelyssä. Lisäksi jokaiselle 
ryhmälle annettiin vielä jokin 
keskeinen liiton toimintaan liit-
tyvä asia mietittäväksi.

Ryhmätyö käynnistyi aktii-
visesti perjantai-iltana jatkuen 
kello 21 saakka, jonka jälkeen 
nautittiin illallinen varuskunta-
ravintola Rubenissa. Illallisen 
yhteydessä luovutettiin RUL:n 
kiintiössä olevat korkeimman 
tason maanpuolustusmitalit mie-
koin kolmelle liiton aktiiviselle 
jäsenelle. 

Yöpyminen tapahtui kasar-
mimajoituksessa. Lauantaina 
kävimme sitten yhdessä läpi 
ryhmien tuotokset. Suurimpina 
haasteina liiton toiminnassa 
nähtiin jäsenhuolto ja jäsenten 
ikärakenteen vinoutuminen. 
Pitkästä listasta haasteita kan-

RUL:n liittohallitus ja –valtuusto 
koolla Parolannummella

Liiton hallitus ja valtuusto ahersivat iltamyöhään.

”Poika” on tullut kotiin.
 

Vuoden Maanpuolustusteko -palkinnon luovutus käynnissä.
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nattaa mainita myös sisäisen viestinnän 
tehostaminen ja ampumaharrastusmah-
dollisuuksien jatkuminen maanlaajuisesti. 
Vastaavasti liiton vahvuuksina koettiin 
vankka järjestörakenne, kunnossa oleva 
talous ja yhteinen aatteellinen pohja.

Kokouksia

Liittohallitus piti kokouksensa vielä 
aamupäivän aikana. Kokouksen aikana 
käytiin vilkasta keskustelua mm. MPKn 
roolista liitonkoulutusorganisaationa. 
Hallituksen kokouksen aikana valtuuston 
jäsenillä oli mahdollisuus tutustua Panssa-
rimuseoon. Paikka on todella tutustumisen 
arvoinen. Panssarikilta on tehnyt todella 
mittavan urakan museoalueella ja tämä 
työ jatkuu edelleen.

Lounaan jälkeen roolit vaihtuivat niin, 
että liittohallitus pääsi tutustumaan mu-
seoon ja liittovaltuusto piti kokouksensa. 
Esityslistalla oli vuoteen 2013 liittyviä 
sääntömääräisiä asioita sekä henkilöva-
lintoja. Liittovaltuuston puheenjohtajana 
jatkaa Jorma Kallio ja varapuheenjohtaja-
na Pinja Hellman. Liittohallituksen vara-
puheenjohtajisto valittiin myös uudelleen, 
eli Mikko Halkilahti sekä Aaro Mäkelä 
jatkavat vuoden 2013. Kaikki valitut 

kiittivät saamastaan luottamuksesta.
Kaikki kolme piirimme edustajaa 

jatkavat luottamustehtävissään vielä v. 
2013 loppuun.

Myös liiton neuvottelukunnan jäsenten 
valinta oli esityslistalla. Maakuntamme 
edustajana tässä jatkaa Erkki Laak.

Vuoden maanpuolustusteko 

Tilaisuus päättyi juhlavasti vuoden 
2012 maanpuolustusteon tunnustuksen 
luovuttamiseen. Pohjois-Karjalan edus-
tajat kutsuttiin esiin ja meille luovutettiin 
juhlavasti tämä hieno tunnustus. Maan-
puolustusteoksi esitimme kesäkuussa 
ilmestynyttä Pohjois-Karjalan reservi-
läislehteä - Karjalan Pojat, joka jaettiin 
sanomalehti Karjalaisen liitteenä maa-
kunnan talouksiin. Tämä liite oheistöineen 
osoittautui ylivertaiseksi muihin hakijoin 
verrattuna ja tuli juhlavasti palkituksi.

Hyvillä mielin saadusta tunnustuksesta 
ajelimme kotimatkan läpi sateisen ja 
sumuisen Suomen.

Juha Rytkönen, 
RUL:n liittohallituksen jäsen

Pekka Laakkonen, 
RUL:n liittovaltuuston jäsen 

Kokousten lomassa tutustuimme panssarimuseoon.

Arvoisa pohjoiskarjalainen maanpuo-
lustusväki!

Toitte viime keväänä selkeästi, mutta 
maltillisesti valtiojohdon tietoisuuteen 
halunne säilyttää puolustusvoimien 
joukkoja tällä seudulla. Puolustusvoimien 
perimmäiset intressit eivät ole missään 
vaiheessa poikenneet tästä tavoitteesta.

Puolustusvoimat näkyy jatkossakin 
vahvasti Pohjois-Karjalassa. Tänne perus-
tettava uusi aluetoimisto kuuluu Kainuun 
Prikaatin rauhan ajan organisaatioon, 
mutta toimii poikkeusoloissa erityispiir-
teensä johdosta suoraan Maavoimien 

Esikunnan johdossa. Uusi aluetoimisto 
on aluetoimistoista suurin. Sen vahvuus 
on 25 henkilöä. Aluetoimiston johtoon on 
suunniteltu everstin sotilasarvon omaava 
upseeri.  

Aluetoimisto vastaa koko Pohjois-
Karjalan maakunnan alueen kutsunnoista 
sekä asevelvollisten valvonnasta. Se 
koordinoi Pohjois-Karjalan vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen yhteistoiminnassa 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen alue-
organisaation kanssa. Poikkeusoloissa 
aluetoimisto muodostaa alueellisen johto-
portaan eli sotilasalueen, jolle rakennetaan 

hyvä johtamiskyky. Se pystyy tarvittaessa 
ottamaan johtoonsa sille alistettuja jouk-
koja. Poikkeusoloissa sotilasalueen esi-
kunnan vahvuus tulee olemaan noin 150 
henkeä, sisältäen merkittävässä määrin 
reserviläisiä.

Joensuun alueelle muodostettavasta 
Palvelukeskuksesta tulee yksi puolus-
tusvoimauudistukseen liittyvien toi-
mintatapamallien muutosten kulmakivi. 
Palvelukeskuksen vastuulle tulevissa 
palvelutuotannon tehtävissä on nykyisin 
600 henkilöä joukko-osastoissa ja laitok-
sissa. Tehtäviä jää 400 henkilölle, joista 

200 keskitetään Palvelukeskukseen ja 200 
jää paikallisiin hallintoyksiköihin. 

Palvelukeskuksen 200 tehtävästä 120 
tehtävää sijoitetaan Joensuuhun. Joukossa 
on keskeisiä henkilöstöhallinnon ja talous-
hallinnon tehtäviä. Yhtenä merkittävänä 
kokonaisuutena ovat noin 20 tietohallin-
topalvelun tehtävää, jotka edellyttävät 
korkealuokkaista osaamista. Tästä näkö-
kulmasta yhteistoimintamahdollisuudet 
myös Itä-Suomen yliopiston kanssa tulee 
kartoittaa. Osa uusista tehtävistä tullaan 
rekrytoimaan vuoden 2014 kuluessa tältä 
alueelta.

Ote puolustusvoimien henkilöstöpäällikön, kenraalimajuri Sakari Honkamaan
juhlapuheesta maanpuolustuskiltojen liiton maanpuolustusjuhlassa Joensuussa 25.11.2012.

Liiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen antoi selkeät ohjeet työskentelyyn.
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RESERVILÄISLIITTO

KULTAINEN ANSIOMITALI
vääpeli Keronen Aulis  Eno

HOPEINEN ANSIOMITALI
kersantti Miettinen Pekka  Eno
ylikersantti Mononen Timo Liperi
sotilasmestari Puranen Seppo Eno
vääpeli Timoskainen Tapani Tohmajärvi-Värtsilä

PRONSSINEN ANSIOMITALI
kersantti Halonen Marko  Liperi

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY

HOPEINEN ANSIOMITALI
kersantti Simonen Juhani  Kontiolahti
korpraali Takkunen Jorma  Kontiolahti
yliluutnantti Tolvanen Timo Liperi

PRONSSINEN ANSIOMITALI
sotamies Simonen Juha  Kontiolahti

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI

Lehikoinen Juha Kullervo  Joensuu

YLIVÄÄPELI 

Heikura Jouni Petteri  Kontiolahti
Pikkarainen Asko Olavi  Nurmes
Siira Juha Tapani   Joensuu
Sormunen Pasi Kalevi   

VÄÄPELI 

Eskelinen Pasi Olli Juhani  Joensuu
Niva Jarmo Tapio   Joensuu
Sallinen Tero Pekka  Liperi
Törönen Seppo Tapani   Kitee
Wikström Mikko Juhana  Liperi

YLIKERSANTTI 

Ahosola Jarkko Tapani  Kontiolahti
Kasslin Jarno Petteri  Lieksa
Luodelahti Marko Joonas   Joensuu
Nissinen Mika Lasse Juhani Outokumpu
Penttonen Henri Tapio  Nurmes

Jouni Mattilalle 
palkinto
Valtakunnallista tunnustusta 
merkittävästä maanpuolustustyöstä. 

Sotavahinkosäätiö myöntää tunnus-
tuspalkintoja vuosittain. Palkinnoilla 
huomioidaan henkilöitä ja yhteisöjä, 
joiden maanpuolustusansiot ovat poik-
keuksellisen merkittäviä. Palkintoja 
myönnetään Suomen Reserviupseerilii-
ton, Kadettikunnan, Reserviläisliiton ja 
Maanpuolustuskiltojen liiton puitteissa 
tehdystä maanpuolustustyöstä.

Pohjois-Karjalasta palkittiin aluetoi-
mistomme päällikkö everstiluutnantti 
Jouni Mattila 2000 euron palkinnolla 
perusteluina muun muassa pitkäaikainen 
ja aktiivinen maanpuolustustyö Pohjois-
Karjalassa.

Teksti: Ari Hevonkoski

PIIRIEN YHTEISESSÄ MARSKIN MALJA
-TILAISUUDESSA 5.12.2012 PALKITUT

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

HOPEINEN ANSIOMITALI
majuri Jeskanen Arto  Aluetoimisto
ylikersantti Mononen Timo Liperi

PRONSSINEN ANSIOMITALI
Lautamatti Jarno  Kontiolahden Urheilijat

Tasavallan Presidentti on ylentänyt 
reservin upseeristoon kuuluvat 6.12.2012:

Itä-Suomen Sotilasläänin komentaja on ylentänyt reser-
vin aliupseeristoon  ja miehistöön kuuluvat 6.12.2012:

Sotilasarvoon: MAJURI
Kasurinen Ilkka Juhani, Kontiolahti 

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Koivunen Rauno Kimmo Kalervo, Juuka
Turunen Kai Eerik, Kitee

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Laakkonen Ossi Petteri, Joensuu
Nygren Otso Tapio, Ilomantsi

Tahvanainen Pasi Kristian, Ilomantsi

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Jaatinen Henri Mikael, Joensuu
Martikainen Mika Anssi Ilmari, Joensuu
Vainio Jaakko, Joensuu

Sotilasarvoon: VÄNRIKKI
Tapanen Risto Kalervo, Kitee

Puhakka Juha-Pekka Antero Rääkkylä
Simanainen Olli Juhani  Kontiolahti
Väänänen Antti Tapio  Joensuu

KERSANTTI 

Hannula Tomi Petteri  Kontiolahti
Jaaranen Ari Matti  Juuka
Kumpulainen Jari Pekka  Nurmes
Laurila Jani Henrik  Kesälahti
Leppänen Jani Ilari  Joensuu
Mara Margo Juhani  Joensuu
Märsylä Juuso Herman  Joensuu
Romppanen Tommi Mikael Kontiolahti
Räty Antti Johannes  Joensuu
Vilén Jouko Antero  Joensuu

ALIKERSANTTI 

Aaltonen Väinö Harri Tapio Outokumpu
Heiskanen Mika Johannes  Joensuu
Holopainen Jari Tapio  Joensuu
Hämäläinen Jouni Kimmo Tapio Juuka
Hämäläinen Matti Ilmari  Joensuu
Jaskari Mikko Antero  Joensuu
Jääskelä Juha Antero  Joensuu
Kahelin Jari Pekka Veikko  Joensuu

Karjalainen Joni Jaakko Mikael Polvijärvi
Keränen Jani Petteri  Joensuu
Komulainen Pekka Juhani  Nurmes
Mäkinen Aleksi Ilmari  Joensuu
Sallinen Juhana Eemeli  Joensuu
Simonen Petri Mikael  Juuka
Suhonen Seppo Kalevi  Nurmes
Sutinen Jukka-Pekka  Kontiolahti
Suvanto Olavi Kristian  Joensuu
Tanninen Jarkko Tapio  Ilomantsi
Tarnanen Marko Tapio  Kontiolahti
Toivonen Jari Kalevi  Kitee
Turtiainen Santtu Teemu Sakari Joensuu
 

KORPRAALI 

Ellonen Antti Pekka  Kitee
Kokkonen Aarne Kalevi  Outokumpu
Mononen Jani Tapani  Liperi
Pasanen Pasi Aatu Sakari  Polvijärvi
Piipponen Tomi Marko  Kontiolahti
Puustinen Toni Mikael  Joensuu
Rahunen Jukka Petteri  Kontiolahti
Turunen Marko Tapio  Joensuu

YLIRAJAJÄÄKÄRI

Vänskä Valtteri   Joensuu

Karjalan Pojat onnittelee
kaikkia ansioituneita!
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Asianajaja Seppo Laitinen kuoli 5.8.2012 Nur-
meksessa. Hän oli syntynyt Helsingissä 23.6.1930. 
Seppo Laitinen muutti Nurmekseen vuonna 1938 
ja hän pysyi nurmekselaisena aina kuolemaansa 
saakka. Varusmiespalveluksen suoritettuaan hän 
opiskeli Helsingin yliopistossa oikeustiedettä. 
Valmistumisensa jälkeen hän auskultoi Pielisjär-
ven tuomiokunnassa. Hän sai varatuomarin arvon 
vuonna 1957 ja perusti oman asianajotoimiston 
Nurmekseen vuonna 1960.

Seppo Laitinen oli monen toimen mies. Asian-
ajajan tehtävien lisäksi hän hoiti useita luottamus-
tehtäviä. Nurmeksen valtuustossa hän antoi oman 
panoksensa Nurmeksen kehittämiseksi kolmen 
vuosikymmenen ajan. Kirkkovaltuustonkin työs-
kentelyyn hän osallistui. Nurmeksen pormestarina 
Laitinen toimi 1970-luvulla kahdeksan vuoden ajan. 
Rakennuslakimiehenä hän oli vuodet 1978-1986.

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön eri osa-alueet 
olivat yksi osa hänen arvomaailmaansa. Hän oli 
yhdeksänvuotias koululainen, kun talvisota syt-
tyi. Suurin osa nurmekselaisista joutui lähtemään 
evakkoon, heidän joukossaan myös Seppo. Vain 
pakollisia tehtäviä hoitavia ihmisiä jäi Nurmek-
seen. Nurmestahan pommitettiin talvisodan aikana 
hämmästyttävän paljon, peräti 37 kertaa. Tuhot 
Nurmeksen kauppalassa olivat suuremmat kuin 
missään muualla Pohjois-Karjalassa. Jatkosodan 
aikana vuonna 1943 Seppo toimi sotasairaalan 
lähettinä ollessaan vain 13-vuotias.

Vuonna 1960 Seppo Laitinen liittyi Nurmeksen 
Reserviupseerit ry:n jäseneksi. Hän oli yhdistyksen 
kantava voima aina kuolemaansa saakka. Hän toimi 
yhdistyksen puheenjohtajana kahteen otteeseen, 
1980-luvulla ja 2000-luvun alussa. Yhdistyksen 
hallituksessakin hän toimi muutamia välivuosia 
lukuun ottamatta lähes 50 vuoden ajan. Vuonna 
2010 Seppo Laitinen kutsuttiin yhdistyksen kunnia-
puheenjohtajaksi. Sotilasarvoltaan hän oli majuri.

Yhdistyksen juhliessa tasakymmenvuosiaan 
hän oli aina itseoikeutettu historiikin kirjoittaja. 
Viimeisimmäksi jäi hänen 29.1.2011 esittämänsä 
historiikki yhdistyksen 70-vuotisjuhlassa. Samassa 
juhlassa juhlapuheen piti hänen poikansa, Frontexin 
pääjohtaja, prikaatikenraali Ilkka Laitinen. 

Vuonna 1967 Seppo Laitinen oli työryhmässä, 
joka suunnitteli vuosittain helmikuun ensimmäi-

senä viikonloppuna toteutettavan, perjantai-iltana 
alkavan ja sunnuntaina päättyvän jotoksen. Vuoden 
kylmimpänä ja lumisimpana aikana suoritettu hiih-
tovaellus umpihangessa tarpoen oli varsin raskas 
urakka. Koko kalusto vedettiin mukana ahkioissa 
ja yöpyminen tapahtui telttamajoituksessa. Retken 
aikana kerrattiin opittuja erämiestaitoja ja harjoi-
teltiin selviytymistä vaativissa talvisissa olosuh-
teissa. Vaellus sai nimen Operaatio Umpihanki. 
Nurmeksen Reserviupseerit järjestivät jotoksen 
pääosin omin voimin aina vuoteen 1999, jolloin 
Umpihangesta tuli MPK:n kurssi ja sen luonne 
muuttui monipuolisemmaksi reserviläisten kou-
lutustapahtumaksi.

Lukuisat ovat ne partiotaitokilpailut, Umpihanki-
tapahtumat ja valtakunnalliset syysjotokset, muun 
muassa Nurmeksessa vuonna 1981 järjestetty Olli 
Tiaisen jotos, joissa Seppo Laitinen on ollut mukana 
joko järjestelytehtävissä tai osallistujana. 

Seppo Laitinen oli aloitteentekijä ja puuhamies 
myös yhdistyksen oman kerhomajan hankinnassa. 
Vuonna 1973 yhdistys päätti ostaa Valtimolla si-
jaitsevan Tetrivaaran tilan rakennukset Nurmeksen 
Reserviupseereiden omistukseen ja käyttöön. Ma-
jasta tuli jäsenten ja heidän perheittensä yhteinen 
tukikohta. Lohkomistilaisuudessa muodostetulle 
tilalle annettiin nimeksi Omelia, 14 D:n ensim-
mäisen mottitaistelun muiston kunnioittamiseksi. 
Nimen antamisessa oli mukana muun muassa Aulis 
Korhonen, Omelian sotaveteraani.

Sotaveteraanityö ja Nurmeksen Sotaveteraanit 
ry:n hallituksen jäsenyys olivat nekin Seppo Lai-
tisen toimissa tärkeällä sijalla.

Lukuisat sekä asianajotehtävissä että harrastuk-
sissa syntyneet ystävyyssuhteet säilyivät hänen 
elämänsä loppuun saakka. Seppo oli jämpti toimin-
nan mies. Toisaalta ystävien ja harrastusten parissa 
hän leikkisänä vitsiniekkana oli joukon keskipiste.

Ansioista isänmaan hyväksi ja aktiivisesta re-
serviläistoiminnasta hänelle myönnettiin Suomen 
Valkoisen Ruusun ritarimerkki, tammenlehvätun-
nus, RUL:n kultainen ansiomitali soljen kera ja 
sotilasansiomitali. 

Antti Lanki
Nurmeksen Reserviupseerit ry:n

hallituksen jäsen

Anna-Liisa Alangon vuonna 2011 il-
mestyneestä kirjastaan koostama esitys 
on kertomus koulutytön omakohtaisesti 
kokemasta elämästä maalaistalossa, mis-
sä lapset ovat äitinsä ja isovanhempiensa 
mukana kaikissa talon töissä. Leikki on 
muuttunut työksi.

Esitys on niin ikään kertomus sodasta, 
joka varjostaa kotirintamaa kesällä 1944. 
Kotiväen huoli etulinjassa taistelevasta 
isästä on suuri; uutisten mukaan jouk-
koja siirretään pohjoisesta Kannakselle 
suurhyökkäykseen. Isä siirtyy joukkojen 
mukana. 

Tositapahtumiin pohjautuva fiktiivinen, 
proosarunoista koostettu koulutytön 
kertomus ylettyy keväästä syksyyn, 
toukokuusta syyskuuhun. Kertomus on 
voimakas ajankuvaus työstä ja toimeen-
tulosta, keinottelusta ja kekseliäisyydestä, 
naapuriavusta, mustasta pörssistä ja vaih-
tokaupausta – ja siitä miten keskisuoma-
lainen kylä elää elämäänsä valittamatta, 
vaikeuksista huolimatta. 

(Teksti Musiikkiteatteri Apollo / Esa 
Luukkaisen Sotakesä 44 –esitteestä. 
Anna-Liisa Alanko; tekstit ja kerronta, 
Arto Tarkkonen; laulu ja harmonikka, 
Hannele Autti; ohjaus.)

Sotaperinteen vaaliminen jatkui loka-
kuisena lauantaina Kaurilan kylätalolla, 
jonne oli kokoontunut viisikymmenpäi-
nen joukko kuulemaan sodankuvausta 
lapsen näkökulmasta. Ajan musiikkina 
kuultiin muun muassa Elämää juok-
suhaudoissa, Pienet kukkivat kummut 
unohtamatta Eldankajärven jäätä.

Teksti ja kuva: Arto Juntunen

In memoriam

Seppo Laitinen (1930-2012). Kuva: Pekka Kurkinen.

Reserviläistoiminnan ja veteraanityön aktiivi 
asianajaja, varatuomari Seppo Laitinen

Sotakesä 1944 Kaurilan kylätalolla



käyttömestarina. 
- Viimeisimmän kolme vuotta olen 

ollut seurakunnassa töissä. Alkuun olin 
Joensuun seurakuntayhtymällä ja viimei-
set kaksi vuotta olen ollut Kontiolahden 
seurakunnassa seurakuntamestarina. 
Työni on mielenkiintoista, monipuolista 
ja palkitsevaa. Esimiesasema tuo työhön 
myös haastavuutta työn organisoinnin ja 
aikataulutuksen muodossa.

Martikainen kertoo, että maanpuolus-
tustyö ja metsästys ovat aina kuuluneet 
harrastusten kärkikastiin. 

- Vapaa-aikani kuluu myös muiden 
mielenkiintoisten asioiden, esimerkiksi 
historian, keräilyn, lukemisen ja järjes-
tötoiminnan parissa. Myös matkustelulle 
jää nykyisin aikaa.

Itsenäisyys velvoittaa

Varusmiespalveluksensa Martikainen 
suoritti Karjalan Jääkäripataljoonassa 
Kontiorannassa. Kotiutuminen tapahtui 
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- Minulle on yksilö ja hänen kohtaamisen-
sa erityisen tärkeää. Me yksilöt olemme 
kuitenkin se työmoottori, joka pitää 
tämän maakunnan maanpuolustustahdon 
korkealla nyt ja jatkossa, toteaa Hannu P. 
Martikainen.

- Älä siis epäröi ottaa hihasta kiinni, 
kun kohdataan. Jos juuri silloin ei ole 
aikaa tarinointiin, niin järjestetään sitä 
jolloinkin muulloin, hän jatkaa.

Martikainen aloittaa vuoden vaihteessa 
pestinsä Pohjois-Karjalan reserviläispii-
rin puheenjohtajana. Hänen mielestään 
piirin toiminta saa jatkua samanlaisena 
kuin perinteet ovat sitä tähänkin mennessä 
ohjanneet ja sellaisena mihin resurssit 
riittävät.

- Väestön keskittyminen näkyy maa-
kunnan reserviläistoiminnassa. Joensuu ja 
lähialueen yhdistykset kasvattavat jäsen-
määräänsä ja hyvä niin. Reuna-alueilla, 
väestötappiokunnissa on erittäin vireitä ja 
aikaansaavia yhdistyksiä, mutta nuorem-
man jäsenistön rekrytointi on haastavaa.

Martikainen haluaa puheenjohtajakau-
dellaan keskittyä erityisesti yhdistysten 
edustajiston eli piirihallituksen roolin 
entistä suurempaan esille tuomiseen.

- Haluaisin, että myös piirin varapu-
heenjohtajat olisivat jatkossa aiempaa 
enemmän esillä, hän pohtii. 

Monitoimimies

Martikainen on Juuan Ahmovaarassa 
sijaitsevalta vanhalta maanviljelystilalta 
lähtöisin. 

Kirjailija Erik Appelin kirjan Ilomantsin 
taistelu: Elokuu 1944 – suomenkielinen 
painos julkistettiin Ilomantsin kunnanta-
lon Kalevala-salissa syyskuun 14. päivä-
nä. Rajakenraali Raappanan kuolemasta 
oli samalla päivämäärällä kulunut 50 
vuotta. Appelin teos on ilmestynyt viime 
vuoden puolella ruotsinkielisenä, ja nyt 
kaksikielinen kustantamo Schildts & 
Söderströms julkaisi sen Paula Aution 
suomentamana. 

- Teoksen julkistaminen Ilomantsissa 
on sotahistoriallisen työryhmän jäsenen, 
Juhani Korpelan ansiota, selitti kunnan-
johtaja Markku Lappalainen.

- Oli yllätys ja suuri kunnia, että Ilo-
mantsista käsin haluttiin tätä suomen-
nosta. Tämä lienee laatuaan ensimmäinen 
ruotsin kielestä suomennettu sotakirja, 
totesi kirjailija Erik Appel. 

Ilomantsin taisteluista on vain vähän 
kirjallisuutta. 

- Raappana oli pahoillaan siitä, että 
voitosta piti vaieta, kertoo Ilomantsin 
sotahistoriallisen työryhmän jäsen Otso 
Nygrén. 

Etelä-Pohjanmaalla vuonna 1924 
syntynyt Appel on eläkkeellä oleva toi-
mittaja. Hän kuului jalkaväkirykmentti 
61:een ja taisteli Tienhaarassa Viipurista 
luoteeseen. 

- Kirjani on myöhäsyntyinen kunnian-
osoitus mottimestari Erkki Raappanalle ja 
hänen miehilleen, mutta aivan erityisesti 
myös 21. Prikaatille ja sen taitavalle ko-

Ilomantsissa on meneillään kunnan 
hallinnoima ”Sotahistorian taltiointi ja 
tuotteistaminen” -hanke. Hankkeella on 
toteutusaikaa 31.3.2014 saakka ja sen 
kustannusarvio on 287 000 euroa. 

- Hankkeessa tuodaan esille Ilomant-
sin kesän 1944 taistelujen merkitystä, 
tuotetaan aineistoa taistelujen 70-vuo-
tisjuhliin sekä elävöitetään sotahistori-

allisia matkailukohteita ja tapahtumia 
myös nuorisoa kiinnostavalla tavalla, 
projektiasiantuntija, museonjohtaja Ulla 
Vartiainen esittelee.  

Keinoina ovat näytelmäproduktiot, 
sotahistoriallisen aineiston keruu ja 
digitointi, muistitiedon keruu, maasto-
kohteiden kartoitus ja Öykkösenvaaran 
mobiiliopastus. 

- Näytelmäproduktioihin sisältyy 
siviiliväestön elämään pohjautuva 
musiikkinäytelmä, sekä jatkosodan 
loppuvaiheisiin pohjautuva näytelmä 
”Öykkösenvaaran taistelu”. 

Musiikkinäytelmän esitykset on suun-
niteltu syys-talvikaudelle 2013 ja 
näytelmän esitykset kesäkaudelle 2014 
Öykkösenvaarassa. 

Projektin teatteriasiantuntija Lauri Jänis 
on asettanut hankkeen tavoitteeksi olla 
maakunnan matkailun kärkituote vuonna 
2014, jolloin Ilomantsin taisteluista on 
kulunut 70 vuotta. 

- Sen mahdollistavat aidot tapahtuma-
paikat, uudistetut laadukkaat sisällöt ja 
laaja-alainen matkailutoimijoiden liitto, 
hän sanoo.  

Yksilön kohtaaminen on tärkeää
Reserviläispiirin puheenjohtajan nuijaa paukuttaa vuoden alusta lähtien Hannu P. Martikainen. 

- Työpaikan ja uusioperheen myötä löy-
tyy toinen asunto myös Kontiolahdelta. 
Perheeseeni kuuluvat avovaimo Karita 
ja aikuiset pojat Akseli ja Olli. Lisäksi 
Noora, joka asuu Joensuussa.

Ikää Martikaisella on 47 vuotta. Kol-
mekymppiseksi saakka hän työskenteli 
maanviljelijänä sekä koneurakoitsija-
na, ja ehti kokeilla myös kaupan alan 
työtehtäviä. Sen jälkeen kuusi vuotta 
vierähti tehdastyössä Tulikivellä uu-
ninrakennuksen parissa ja toiset kuusi 
vuotta Juuan kunnassa teknisellä puolella 

vuonna 1986.  Kun vapaaehtoinen maan-
puolustuskoulutus aloitti kurssitoimintan-
sa Pohjois-Karjalassa vuonna 1993, hän 
lähti heti innolla mukaan.

- Sillä tiellä olen edelleen. Nyt olen 
mukana 300 – 400 harjoitusvuorokautta 
kokeneempana, mutta myös nöyrempänä.

Suoritettuaan reservin täydennyskurs-
sin TK3 Santahaminassa vuonna 2007 
Martikainen ylennettiin kersantiksi. Mistä 
innostus maanpuolustusasioihin oikein 
kumpuaa?

- Edesmennyt isäni oli Rukajärven 
veteraani ja 85 prosentin sotainvalidi. Jo 
nuorena poikana tajusin, että tämän maan 
itsenäisyys on ostettu kalliilla hinnalla ja 
että itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys. 
Koti, usko ja isänmaa - ne arvot olivat 
tärkeitä lapsuuden kodissani. Nämä arvot 
ovat edelleen tärkeitä minulle. 

Vaikka ”kotivaruskunnan” lakkauttami-
nen luonnollisesti kismittää, Martikainen 
on sinut asian kanssa.

- Maanpuolustuksessa niin kuin kai-
kessa muussakin joudutaan tekemään 
ratkaisuja ja muutoksia, jotka ovat välillä 
ikäviä, mutta näin on ollut aiemminkin. 
Maakuntaa varmasti puolustetaan hyvin ja 
tehokkaasti ja me itse omalta osaltamme 
teemme sitä työtä, niin arjen töissä kuin 
erilaisissa harjoituksissakin.

- Prikaatin henkilökunnan puolesta olen 
murheellinen. Ei ole helppoa lähteä ko-
toaan ja jättää kaikkea läheiseksi tullutta, 
puheenjohtaja pahoittelee.

Teksti: Armas Härkönen

” Jo nuorena poikana tajusin, 
että tämän maan itsenäisyys 
on ostettu kalliilla hinnalla ja 
että itsenäisyys ei ole itses-
täänselvyys. Koti, usko ja 
isänmaa - ne arvot olivat tär-
keitä lapsuuden kodissani. ” 

Uusi kirja Ilomantsin taisteluista

Kirjailija Erik Appelin (keskellä) omistuskirjoitukset kirjoihinsa saivat muun 
muassa laulaja Marko Tuovinen, sekä marraskuun lopussa sotakamreerin ar-
vonimen saanut Ilomantsin sotahistorian työryhmän jäsen Viljo Vestman (oik.).

mentajalle, eversti, myöhemmin kenraali-
luutnantti Torvald Ekmannille, hän toteaa. 

Mottimestarin johdolla

Kirjailija kertoi, että 21. Prikaati kamp-
paili yli kuukauden kahta neuvostodivisi-
oonaa vastaan vetäytyessään Vansjärveltä 
Karhumäen itäpuolelta Ilomantsiin. Osas-
ton tuho oli monta kertaa lähellä. 

- Ilomantsiin saavuttuaan se sai levätä 
vain pari-kolme vuorokautta, ennen kuin 
joutui tekemään täyskäännöksen ja ryh-
tymään vahvennetun Ratsuväkiprikaatin 
kanssa vastahyökkäykseen, 

Pääesikunta määräsi Ilomantsin taiste-
luihin erityisjoukon, jota johti kenraali-
majuri Erkki Raappana. Hänen mukaansa 
joukko nimettiin Ryhmä Raappanaksi. 
Raappanan strategia oli uskalias ja ris-
kialtis: vihollinen houkuteltaisiin ansaan 
ja motitettaisiin. Riskinotto kannatti, ja 
suunnitelma onnistui. 

- Ilomantsin taistelu oli piste i:n päälle. 
Stalinilla oli huolia muillakin rintamilla 
eikä hän vaatinut enää ehdotonta antautu-
mista. Se oli raskas rauha, mutta pääasia oli, 
että Suomi pysyi itsenäisenä, Appel totesi.   

Tiivis tietopaketti

Erik Appelin kirja on tiivis tietopaketti 
jatkosodan viimeisistä kuukausista. Appel 
kirjoittaa kattavasti, selkeästi ja helppo-

tajuisesti jatkosodan dramaattisista ja ka-
oottisistakin loppuvaiheista. Viimeisestä 
suuresta voitosta, joka on olosuhteiden 
pakosta jäänyt tunnetumpien taisteluiden 
varjoon. Tekstin tukena on runsaasti kuvia 
sekä selkeitä karttoja. Teoksessa ei ole 

juurikaan uutta arkistotietoa, kirjailija on 
käyttänyt lähteinään aiemmin julkaistua 
kirjallista materiaalia. Appelin kirja kuu-
luu jokaisen ilomantsilaista sotahistoriaa 
harrastavan kirjahyllyyn. 

Teksti ja kuva: Armas Härkönen

Ilomantsissa laaja-alainen sotahistoriahanke
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Ilmassa oli syyskuun 5. päivän 
aamuna selkeää jännitystä, kun 
noin 60 Ammattiopisto Luovin 
Liperin yksikön valmentavan 
koulutuksen opiskelijaa opetta-
jineen ja ohjaajineen purkautui 
bussista Pohjois-Karjalan Pri-
kaatin varusvaraston pihalle. 
Vastaanottajina toimivat MPK:n 
koulutuspäälliköt Timo Tolvanen 
ja Ari Hevonkoski. Ennen ar-
meijan varusteiden vastaanottoa 
Timo Tolvanen toivotti kurssilai-
set tervetulleiksi ja kertasi lyhy-
esti tulevan ohjelman pääkohdat 
ja aikataulun.

Varusteiden vastaanottaminen 
sujui mallikkaasti ja seuraa-
vaksi siirryttiin kasarmille, 
jossa sotisopa puettiin päälle ja 
omat vaatteet jätettiin säilöön. 
Yhtenäinen joukko suoritti 
pienen tutustumiskierroksen 
varuskunta-alueella, jonka jäl-
keen tutustuttiin varusmiesten 
majoitustiloihin. Siellä esiteltiin 
myös nykyaikaisen taistelijan 
varustus. Seuraavaksi siirryttiin 

Vauhdikas tyylinäyte esteradalta.

Intti tutuksi 
ammattiopistolaisille

kuntoon sekä varusteiden huolto 
loppuun.

Esterata ja ekoammuntaa

Kello 09.00 alkoi toisen päivän 
rastikoulutus. Esteradalla nähtiin 
huikeita suorituksia ja jokainen 
opiskelija suoritti sen oman 
tasonsa mukaisesti. Kasarmin 
alakertaan oli rakennettu neljä 
ekoaseammuntarataa, joissa 
ammuttiin rynnäkkökivääreillä. 
Kolmantena rastina tutustuttiin 
frisbeegolfin saloihin.

Ennen varusteiden luovutta-
mista asetuttiin vielä ryhmäku-
vaan, jonka jälkeen luovutettiin 
hieman haikein mielin puolustus-
voimien varusteet pois.

Päätöslounaan jälkeen bussi 
odottelikin ja ruokalan edustalla. 
Koulutuspäällikkö Timo Tol-
vanen kiitteli hyvin sujuneesta 
koulutuksesta ja jakoi kaikille 
osallistujille MPK:n lippalakit 
muistoksi tästä tapahtumasta.  

Valitettavasti MPK:n piiripääl-
likkö Ahti Korhonen oli estynyt 
osallistumasta tähän jo viidennen 
kerran vuosittain järjestettävään 
tapahtumaan. Hän on aiemmin 
puhunut erittäin osuvasti maan-
puolustuksesta, sen eri muo-
doista ja jokaiselle kansalaiselle 
soveltuvista toimintatavoista 
ammattiopisto Luovin käyttämän 
sloganin  ”Suomi tarvitsee kaikki 
kädet” mukaisesti.

Inttireissu tuntuu olevan ko-
kemus, josta opiskelijat ovat 
puhuneet erittäin paljon jälkeen-
päin. Monille heistä se saattaa 
jäädä ainoaksi omakohtaiseksi 

lähimaastoon, johon alkoi pian 
kohota neljä puolijoukkuetelttaa 
tulevan yön majoitteiksi. Onneksi 
sää oli lämmin ja sateeton, niin-
pä majoittuminen sujui ripeään 
tahtiin ja mieliala oli korkealla.

Päivällinen nautittiin maas-
tossa, jonka jälkeen toimittiin 
rasteilla ryhmissä. Ensiapu, 
etenemismuodot avorivissä ja 
avojonossa sekä sulkeisjärjestys 
olivat koulutuksen aiheina.

Sotkussa ja kipinässä
Illan hämärtyessä siirryttiin 

vielä sotilaskotiin, jossa nautittiin 
MPK:n tarjoamat limsat/kahvit ja 
munkit. Sotkuvierailun jälkeen 
sytyteltiin vielä iltanuotiot ja 
viimeisteltiin telttojen varustus 
yötä varten. Iltapalan jälkeen 
alueelle laskeutui hiljaisuus so-
vitusti klo 22.00.

Jotkut telttakunnat olivat laati-
neet esimerkillisesti kipinävuoro-
listan, joissakin teltoissa sinnitel-
tiin ilman kaminoiden antamaa 

lämpöä pitkälle aamuyölle. Telt-
taan tiivistyvä syksyinen kosteus 
pakotti kuitenkin päivystävän 
henkilökunnan sytyttelemään tu-
let kaikkien telttojen kaminoihin 
yön pimeinä hetkinä.

Toisen päivän aamutoimet 
käynnistyivät klo 06.30. Aa-
muhämärissä viereiseltä tieltä 
kantautuivat samatahtiset juok-
suaskeleet ja reippaat marssi-
laulut kajahtelivat kuulaassa 
syysaamussa. Varusmiehet siellä 
siirtyivät viereiselle urheiluken-
tälle aamuvoimisteluun, jonka 
jälkeen heilläkin seurasi aamu-
pala ja muut aamutoimet sekä 
päivään kuuluvat palvelustoimet.

Luovilaiset aloittivat majoittei-
den purkamisen ja välinehuollon. 
Välillä nautittiin aamupala 
varusmiesten tapaan Simunassa 
ja sitten hoidettiin teltta-alue 

kokemukseksi ja kiinnekohdaksi 
puolustusvoimiin ja varusmies-
palvelukseen. 

Luovia henkilöitä

Ammattiopisto Luovi on Suo-
men suurin ammatillinen erityis-
oppilaitos. Henkilöstöä noin 860 
asiantuntijaa ja toimintaa on 25 
paikkakunnalla. Ammatillisessa 
peruskoulutuksessa opiskelee 1 
470 opiskelijaa ja ammatilliseen 
aikuiskoulutukseen osallistuu 
vuosittain noin 1 400 opiskelijaa.                                            

Liperin yksikössä opiskelijoita 
on noin 190. He kaikki suorittavat 
joko valmentavan koulutuksen 
tai ammatilliseen tutkintoon 
johtavat opintonsa henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman 
mukaisesti. 

5-vuotias Ammattiopisto Luovi 
on osa Hengitysliittoa.

Ammattiopisto Luovin Liperin 
yksikkö on aiemmin toiminut 
useilla eri nimillä. Sotainvalidien 
Veljesliitto suunnitteli ja raken-
nutti vuosina 1946-49 Liperin 
ammattioppilaitoksen Veljeshar-
julle Käsämään entiseen varus-
kuntakylään, jossa toiminta edel-
leen jatkuu maailmanmaineeseen 
nousseen arkkitehti  Viljo Rewel-
lin suunnittelemissa toimitiloissa. 
Oppilaitoksen aluetta voidaan 
pitää rakennushistoriallisesti 
yhtenä Pohjois-Karjalan arvok-
kaimmista kokonaisuuksista.

Teksti: Pekka Laakkonen
Kuvat: Ari Hevonkoski sekä 

opiskelijoiden ja 
henkilökunnan tuottamia

Varusmiesten majoitustupa tutustumisen kohteena. Ahtaalta, mutta siistiltä näyttää.

Teltan pystytys alkuvaiheessaan.

Ja hyvähän siitä tuli! Kuva: Ari Hevonkoski.
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Kaarlo Juho Ståhlberg

Lakitieteen tohtori Kaarlo Juho (Carl 
Johan) Ståhlberg toimi useissa korkeis-
sa viroissa ja eduskunnassakin neljällä 
kaudella, joista tosin 1914 vain vuoden. 
Hänet valittiin Suomen ensimmäiseksi 
presidentiksi 1919–25. 

Ståhlberg oli itse sitä mieltä, että 
presidentti ei saa toimia peräkkäisinä 
kausina, joten hän ei asettunut ehdok-
kaaksi virkakautensa päätyttyä, vaan 
palasi lakien valmistelutyöhön. 1931 ja 
1937 hän oli kuitenkin ehdokkaana ja 
oli vähällä tulla valituksi. 

Pohjoiskarjalaisittain mielenkiintoi-
nen seikka on, että 1930 äärioikeisto-
laiset yrittivät kyyditä hänet Neuvosto-
liittoon, mutta jatkokyyti epäonnistui ja 
matka päättyi Joensuuhun. Kyyditsijäin 
mielestä hän oli presidenttinä armahtanut 
liian herkästi punakapinallisia ja suh-
tautunut kielteisesti jääkäriliikkeeseen 
noudattaessaan tarkoin perustuslaillista 
linjaa. 

Lauri Kristian Relander

Maatalouteen ja viljelytutkimuksiin 
keskittynyt Lauri Kristian Relander oli 
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Puolustusvoimat ja isänmaa postimerkeissä

Sota-aikojen presidentit postimerkeissä 

Puolustusvoimat 50 vuotta 1968 ja 75 vuotta 1993, jossa näkyy myös kansainvälinen toiminta YK.

Sota-ajan kenttäpostimerkkejä 1943 ja 1944 sekä uudempi vuodelta 1963, jolloin sain omat 
merkit asevelvollisuusaikana. 1983 on painettu samanlainen merkki, mutta lisättynä vuosiluvulla.

Isänmaa -postimerkki talvisodan 78. päivänä 15.2.1040. 
Suomi itsenäisenä 40 vuotta 1957, Ystävyyssopimus 25 
vuotta 1973, Pori 400 vuotta 1958 (Porin kaupungin 
merkki, mutta porilaisten marssi on niin tunnettu, että 
merkki ansaitsee kuvansa artikkelin muiden merkkien 
mukana). Viime sotienkin myllerryksissä mukana ollut 
Viipurin linna täytti 700 vuotta 1993. 
 

Ståhlberg 1945 ja 1965. Relander: syntymästä 100 v. Juhlapostimerkki vuodelta 
1983.

Svinhufvud postimerkeissä 1931 ja 1944. Kallion postimerkissä 1941 kuvataan 
surullista Nivalaan lähtöä Helsingin asemalla. Toinen postimerkki on vuodelta 
1973, jolloin hänen syntymästään oli 100 vuotta.

Suomen tasavallan toinen presidentti 
vuosina 1925–1931. 

Hän sai haukkumanimen ”Reissu-
Lassi”, koska matkusti ylettömästi 
ulkomailla, peräti viisi kertaa (Ståhlberg 
ei tehnyt yhtään valtiovierailua). 

Erityisasiana mainittakoon, että hän 
nimitti Suomen ensimmäisen naisminis-
terin Miina Sillanpään Väinö Tannerin 
sosiaalidemokraattiseen vähemmistö-
hallitukseen ja myönsi naiselle kaup-
paneuvoksen arvonimen ensimmäistä 
kertaa Suomessa. 

Ennen presidenttiyttä Relander toimi 
Viipurin läänin maaherrana. Hän oli 
toivonut uraa yliopistossa, mutta kun 
se ei onnistunut, politiikassa tarjoutui 
kielitaitoiselle ja esiintymistaitoiselle 
miehelle kysyntää. 

Relander tuli puolueensa ehdokkaaksi, 
koska mm. Kyösti Kallio oli kieltäytynyt. 
Kallio jopa vastusti oman puolueensa eh-
dokkaan valintaa ja piti Edistyspuolueen 
Rytiä parempana vaihtoehtona. 

41-vuotias Relander valittiin kuitenkin 
presidentiksi Maalaisliiton, Kokoomuk-
sen ja Ruotsalaisen kansanpuolueen 
äänillä. 

Häntä pidettiin kuitenkin liian nuore-
na, populistisena ja linjattomana, joten 
kannatus väheni. Sen sijaan ulkomailla 

häntä arvostettiin kovasti. 
Relander arvioi, että turha on yrittää 

toiselle kaudelle, mutta vaikutti osaltaan 
siihen, ettei Kallio jäi vielä silloin valit-
sematta presidentiksi.

Pehr Evind Svinhufvud

Pehr Evind Svinhufvud oli ehdolla 
jo vuoden 1925 presidentinvaalissa 
Kokoomuksen listalla, mutta valituksi 
tuli Maalaisliiton Relander. 

Lapuan liikkeen voimakaudella 1930 
hänet kutsuttiin pääministeriksi. Svin-
hufvudin linjana oli toisaalta toimia kom-
munismin muodostamaa uhkaa vastaan 
ja toisaalta säilyttää yhteiskuntarauha. 

Hänet valittiin Lapuan liikkeen tuella 
presidentiksi 1931. Tämä liike lakkasi 
kuitenkin jo seuraavana vuonna, kun 
yhteiskunnan rauhoittamiseen pyrkivä 
presidentti piti Mäntsälän kapinan aikana 
kuuluisan radiopuheensa. Maa alkoi rau-
hoittua ja Suomi solmi hyökkäämättö-
myyssopimuksen Neuvostoliiton kanssa. 

Kyösti Kallio

Maalaisliiton Kyösti Kallio oli ennen 
presidenttikauttaan tiiviisti mukana itse-

näisen Suomen poliittisessa toiminnassa. 
Hän vastusti monarkismia ja erosi 1918 

Paasikiven johtamasta senaatista, joka 
pyrki Suomen muuttamiseen kuningas-
kunnaksi ja tekemään hesseniläisestä 
prinssistä, Friedrich Karlista Suomen 
kuninkaan. 

Pääministerinä hän oli ensi kerran 
1922. Alkuajan hallitukset olivat melko 
lyhytikäisiä, kun erimielisyyksiä tuli mo-
nista asioista. Relander tarjosi Kalliolle 
mahdollisuutta vetäytyä maaherraksi, 
mutta hän kieltäytyi. 

Myöhemmin Kalliolla oli poliittisia 
vastoinkäymisiä mm. valmistellessaan 
kommunismin vastaista lainsäädäntöä 
lakkojen vuoksi. Kun hän kieltäytyi 
Lapuan liikkeen johdosta, hänestä tuli 
maalaislähtöisen oikeiston piirissä 
epäsuosittu. 

Hänen ei katsottu tehneen tarpeeksi 
laman lieventämiseksi ja hänen koti-
seudullaan Kalajokilaakson pulaliike 
huipentui 1932 Nivalan konikapinassa, 
joten uudelleen valinta eduskuntaan oli 
vaarassa.

Kallion asema vahvistui sittemmin 
ja 1937 hänet valittiin tasavallan presi-
dentiksi Maalaisliiton ja SDP:n tuella. 
Ulkopoliittisesti Suomi kannatti puolu-
eettomuutta ja pohjoismaista suuntausta, 
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Martti Oiva Kalevi Ahtisaari postimerkeissä 1997 (60 vuotta) ja Nobel-palkinnon saajana 2008 
(Erikoisuus: tukan jakaus väärällä puolella eli kuva on nurin päin -  Ahtisaaren hyväksymänä).
Tarja Kaarina Halonen sai merkin 60 vuotta täyttäessään 2003. Hän on viimeinen postimerk-
keihin kuvattu presidentti, koska Sauli Niinistön valinnasta on kulunut vasta lyhyt aika.

mutta silti Suomi joutui talvisotaan. 
Kyösti Kallio oli jo talvisodan aikana 

terveytensä vuoksi ajoittain työkyvytön, 
mitä ei kuitenkaan julkistettu. 

Politiikkaa ja myös rauhantunnusteluja 
1940 johtivat käytännössä pääministeri 
Ryti, ulkoasiainministeri Tanner ja 
Moskovassa suurlähettiläänä toiminut 
Paasikivi. 

Syksyllä 1939 Neuvostoliiton kanssa 
käytyjen neuvottelujen aikana Kallio 
oli tinkimättömämpi, kuin Neuvosto-
liiton kanssa aluevaihtosopimukseen 
taipuvaiset Mannerheim ja Paasikivi. 
Katkerana hän joutui allekirjoittamaan 
valtioneuvoston istunnossa 12.3.1940 
valtakirjan, joka oikeutti Moskovassa 
olleet suomalaiset rauhanneuvottelijat 
allekirjoittamaan Moskovan rauhanso-
pimuksen.

Kyösti Kallio ilmoitti eroavansa pre-
sidentin toimesta marraskuussa 1940. 
Koska tuolloin ei voitu järjestää nor-
maalisti valitsijamiesvaaleja, säädettiin 
poikkeuslaki, jonka mukaan vuoden 
1937 valitsijamiehet valitsivat uuden 
presidentin. 

Samana päivänä, 19.12.1940, jolloin 
seuraajaksi valittiin Ryti, Kyösti Kallio 
kuoli, virallisesti vielä kautensa aikana 
sydänkohtaukseen Helsingin rautatie-
asemalla. Hän oli lähdössä kotiinsa 
Nivalaan.

Risto Heikki Ryti

Lakimiehenä, kansainvälisesti tun-
nettuna pankkimiehenä ja useampaan 
kertaan kansanedustajana sekä valtion-
varainministerinä toiminut Risto Heikki 
Ryti valittiin useiden Kansainliiton 
taloudellisten komiteain jäseneksi. 

Talvisodan puhjettua Ryti toimi pää-
ministerinä kahden hallituksen aikana. 
Laajan kokemuksen ja suurten ansioiden 
vuoksi oli luontevaa, että hänet valittiin 
joulukuussa 1940 presidentiksi. 

Kesäkuussa 1944 hän otti vastuun 
yhteistyöstä saksalaisten kanssa ja al-
lekirjoitti ns. Ribbentropp-sopimuksen. 
Tämä aiheutti sen, että hänet tuomittiin 
yhtenä pääsyytetyistä sotasyyllisyysoi-
keudenkäynnissä 1946. 

Carl Gustaf Emil Mannerheim

Carl Gustaf Emil Mannerheim on 
tunnetuimpia ja arvostetuimpia suoma-
laisia kautta aikojen. Hänen sotilaalliset 
taitonsa olivat myös laajalti Suomen 
ulkopuolella tunnustettuja. 

Sotilaskoulutuksen hän sai Nikolain 
ratsuväenkoulussa Pietarissa ja palveli 
myös alkuun keisarinnan chevalierkaar-
tissa. Sotakokemusta tuli mm. Japanissa 

ja Puolassa. Venäjän vallankumouksen 
jälkeen hänet siirrettiin reserviin ja palasi 
Suomeen. 

Talvisodan syttyessä 1939 Manner-
heim kutsuttiin armeijan ylipäälliköksi ja 
päämaja siirrettiin Mikkeliin sotilaallisin 
perustein eli sopivan kauas odotetusta 
rintama-alueesta, mutta josta yhteydet 
maan hallitukseen toimivat hyvin. 
Mannerheim sai 1933 sotamarsalkan 
arvonimen sisällissodan päättymisen 
15-vuotisjuhlan yhteydessä. 

Mannerheim loi ympärilleen kunnioi-
tuksen ja varauksettoman luottamuksen 
ilmapiirin. Tästä johtuu kai se, että 
monilla sota-ajan kokeneilla ihmisillä 
on yhä seinällään kehystettynä Man-
nerheimin kuva. 

Lähinnä talvisodan suomalaisjouk-
kojen johtamisen ansioista puolus-
tusvoimain komentajana ja armeijan 

1941 Risto Ryti kuvattiin postimerkkisarjassa, joista kuusi oli normaalimerkkejä 
ja kuusi Itä-Karjalan lisäpainatuksella.

Mannerheimin kuva on esiintynyt suomalaisissa postimerkissä useita kertoja jo 
elinaikanaan: 70-vuotispäivän kunniaksi 4.6.1937 (2 markan merkki), kuuden 
merkin sarja 1941 (kuusi eriväristä merkkiä: 0:50, 1:75, 2:00, 2:75, 3:50 ja 5 
mk), Itä-Karjalan sotilashallinnon merkit (Rydin merkkien tavoin) 1942, Suomen 
Punaisen Ristin merkkisarja 1952 (10 + 2, 15 + 3 ja 25 + 5 mk) ja Ratsastajapatsa-
saihe 100-vuotispäivänä 4.6.1967 (0,40 mk). Yhdysvaltain vapaussankarisarjassa 
Mannerheimin kuva julkaistiin 1960 (4 cent ja 8 cent).

ylipäällikkönä toimineen Mannerheimin 
75-vuotislahjaksi hänelle luotiin 1942 
aivan uusi Suomen marsalkan arvonimi, 
jonka esikuvana olivat suurvaltojen 
suurille sotapäälliköilleen myöntämät 
ainutlaatuiset arvonimet, kuten 1940 so-
tamarsalkka Hermann Göringille annettu 
valtakunnanmarsalkan arvo. 

Rytin pyydettyä eron presidentin tehtä-
vistä Mannerheim valittiin eduskunnan 
päätöksellä 4.8.1944 hänen seuraajak-
seen presidenttinä. Tästä tehtävästä hän 
erosi 4.3.1946. Hän oli reaalipoliitikko 
ja valmis suuriinkin ulkopoliittisiin 
käännöksiin. 

Välirauhan solmimisen jälkeen hänen 
johdettavakseen jäi vielä saksalaisjouk-
kojen karkotus Pohjois-Suomesta.

Teksti ja kuvat: 
Jouko Koivu

Sodan jälkeiset presidentit

Juho Kusti Paasikiven postimerkki vuosilta 1947, 1950 ja 1970.

Urho Kaleva Kekkonen postimerkeissä 1960, 1970, 1980 ja 1986.

Mauno Henrik Koiviston postimerkit 1983 ja 1993.
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Viel elää isäin henki! Varhain 
lauantaiaamuna 11.8.2012 ko-
koontui Lieksan Rajan ko-
mentopaikan pihaan  jälleen 
sotahistoriasta kiinnostunut 
komennuskunta. Alkamassa oli 
Lieksan Rajakillan Sotahisto-
riareissu 

Rukajärven suuntaan. Pielave-
tisen Väiski Väänäsen/Väiskin 
Reissut bussilla ja ”Reke” Kor-
telaisen opastamana 18 ympäri 
Suomen aiheesta kiinnostunutta 
oli mukana – aivan kuin tasan 
vuosi aikaisemminkin. 

Nyt kohteenamme oli se 
todellinen Rukajärventie. 14. 
Divisioonahan hyökkäsi 2. -4.7.- 
17.9.1941 Kuhmon Saunajärvel-
tä ja Kivivaarasta Rukajärvelle 
vähän ohi Ontajoen, mihin Man-
nerheim pysäytti hyökkäyksen. 
Niissä asemissa pysyttiinkin 
sitten 5.9.1944 asti Jäämereltä 
Mustallemerelle ainoana soti-
lasryhmittymänä, minkä linjat 
eivät muuttuneet.

Ensimmäisen pätkän Ruka-
järventiestä Lieksan asemalta 
Kivipurolle useimmat osaa jo 
unissaankin. Nyt oli tarkoitus 
tutkailla taistelut tiensuunnassa 
välillä Kolvasjärvi – Ontajoki, 
noin 150 kilometriä ikään kuin 
peruutellen idästä länteen. 
Tämän reissun jälkeen jää 
”pimeäksi” enää 50 kilometrin 
pätkä Kivipuro – Tuulivaara – 
Kolvasjärvi/Tuulivaaran taistelu 
4.7.1941.

 
Nyt olimme liikkeellä kah-

della pikkubussilla. Oinosen 
Pentti kuskasi ”osasto-Lieksan” 
Nurmeksen ABC:lle, missä 
Väiski odotti loppuplutoonan 
kanssa. Siinä jakaannuttiin sitten 
kahteen bussiin. Pikkubussit 
siksi, että tulisimme liikku-
maan alueilla ja teillä, jotka 
ovat haasteellisia Ladallekin. 
Majoitukset Väiski oli tapansa 
mukaan järjestänyt perheisiin. 
Ensimmäinenyö Rukajärvellä 
ja kaksi seuraavaa Repolassa. 
Toimi edelleen hyvin.  

Tiiksa kiinni

Rajan yli päästiin taas normaalis-
ti – heti 1,5 tunnin ”hieromisen” 
jälkeen. On siis maailmassa 

jotain pysyvääkin – Vennään 
rajamuodollisuudet. Se olikin 
jo sitten melkein puolipäivä kun 
pysähdyttiin ”Väiskin Parkissa 
– perinteinen ulkoruokinta eli 
puistolounas datsa-alueen vie-
ressä. Poikettiin siinä tietysti 
Kostamuksessakin. Sitten olikin 
se reissun ikävin osuus – 100 
kilometriä munuaisten irrotte-
lua Lietmajärvelle, mistä alkaa 
parempi asfaltti. Siinä pätkällä 
huomattiin, että jos oli Pielinen 
lähtiessä kohtalaisen täysi, niin 
ei Vienassakaan kuivuudesta 
kärsitty. Joka järvi, lampi, joki, 
puro ja suotkin laitoja myöten 
holotna vodaa täysi.

 
Tiiksan 14. Divisioonan esi-

kunta-alueelle Novinkajärven 
rannalle ei nyt päästykään 
kurkkaamaan – Tiiksa oli sul-
jettu! Sen olivat huomanneet 
myös Suomen Sotahistoriallisen 
Seuran kollegat, jotka olivat jo 
kesäkuun toisella viikolla sa-
manlaisella Vienan kierroksella. 
Siinä Ontrosenvaaran/Tsirkka-
Kemin tietämissä suoritimme 
taas kerran ”metsämarssin” 
RUK:n tapaan eli vesurein & 
kirvein & puukoin raivasim-
me suomalaisten veteraanien 
5.9.1944 kunniaksi pystyttä-
män muistomerkin ympäriltä 
pöpelikön pois! Päivän pääkoh-
teeseen, kenttävartio ”Sukellus-
veneeseen” päästiin heti 15.00! 
”Sukellusvene” oli päätien 
suunnalla eteentyönnetyin eli 
itäisin kenttävartio. Rukajärven 
kylälle majoittumaan selvittiin 
vielä Magazinien (= kauppa, 3 
kpl!) auki ollessa. Innokkaimmat 
kerkesi saunoakin illan mittaan.

Pajarinjärven motissa

Sunnuntaiaamuna oltiin jo ennen 
kello seitsemän uutisia liikkeellä 
ja ensimmäinen kohde oli noin 
40 kilometrin  päässä Lieksaan 
päin sijaitseva Ponnokkajoki. 
Siellä ihan tienvieressä olevaan 
niemeen syntyi niin sanottu Pa-
jarinjärven motti 30 – 31.7.1941. 
Noin 700 – 800 niemeen jäänees-
tä noin 100 pääsi karkuun, noin 
300 hukkui (luvut arvioita eri 
lähteistä), 200 kaatui ja yli 200 
jäi vangiksi. Vangiksi jäi muun 
muassa pataljoonankomentaja, 

Lieksan rajakilta Rukajärventiellä  - taas

Plutoona ”Sukellusveneessä”.

Rukavaara.

Partisaanien atakkisuora.

Omelia ja ihmevärkki (höökivaunun alusta). 
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jolle pataljoonankomentaja, 
majuri Lauri Kumlin, tarjosi 
kenttäpäivällisen! Olivat tapel-
leet vastakkain jo ensimmäisessä 
maailmansodassa Riian rinta-
malla, Kumlin Suomen toiseksi 
nuorimpana jääkärinä. Ympäri 
käydään ja yhteen tullaan!

Jatkettiin Lieksaan päin Tiiks-
järven kentän ohi ja Vanhan 
Muujärven kylän kohdalta poi-
kettiin paremmalle tielle Uuteen 
Muujärven kylään. Ainakin 
puutavaraa kulki kovasti rauta-
teillä siellä. Muujärvi oli sotien 
aikaan varuskuntapaikkakunta 
ja suomalaisten aikaan Osasto 
Marttinan kaukopartiomiesten 
tukikohta.

Sitten vaihdoimmekin valuma-
aluetta. Muujärven vedet lähtivät 
vielä pohjoiseen Vienanmereen 
ja nyt lännempänä kaikki sitten 
Lieksajärven ja Pielisen kautta 
Vuokseen. 30 kilometriä länteen 
ja olimme reissun pääkohteessa 
– legendaarisessa Omeliassa. 

Ison jekun maisemissa

Omelisassa Raappana & Sons 
teki 20 – 24.7.1941 naapurille 
Ison jekun, nimittäin jatkosodan 
ensimmäisen motin. JR31 III 
pataljoona lähestyi Omeliaa 
pohjoisesta ja luoteesta, nokitteli 
vastassa ollutta puna-armeijan 
JR337 noin viikon pitääkseen 
varuillaan. Samaan aikaan JR52, 
JR10 ja loput JR31 Virran kapei-
kosta selvittyään hipsivät keskel-
lä helteistä kesäpäivää melkein 
naapurin silmien alta noin 25 
kilometrin metsäkoukkaukselle 
ja pistivät tien poikki kahteen 
suuntaan. Ei apuja sisään – ei 
ulospääsyä. Ja 24.7 Raappana 
ilmoitti Marskille joltiseenkin 
”Talvisodan kiusanhenki JR337 
ei kiusaa enää ketään – se on 
tuhottu Omeliassa!”. Paljon ovat 
tietysti maisemat muuttuneet, 
mutta Roukkulanjärven pohjassa 
on edelleen paljon luita!

Ohitimme lähellä sijainneen 
Virrat-taistelupaikan ja saavuim-
me uuteen yökylään, Repolaan, 
iltalypsyn aikaan. 

Lehmät siellä vaeltelivat pitkin 
raitteja autojen seassa! Vaan on se 
komea paikka. Vesistöjen välissä 
kannaksella. Ei kun Kivipurolta 
raja auki ja Kyllöselle ”Tie kun-
toon!”. Pitäähän lieksalaisten 
saada uida Lieksajärvessä!

Tappokukkulalla

Maanantaina tutkittiin kaksi 
kohdetta. Aamupäivän reissulle 
Kolvasjärven ”Tappokukkulalle” 
saatiin kylältä kaksi kyytiläistä. 
Petroskoissa opiskeleva tulkki 
ja paikallinen rajakurvari vah-
timaan ettei tehdä luvattomia 
rajavyöhykkeellä. Saunakan-
kaalta hyökkäävä JR31 joutui 
hankaluuksiin täällä pisteen 

255,8 kohdalla sijainneen vah-
vasti linnoitetun bunkkerin ta-
kia. Hyökkäys pysähtyi pariksi 
päiväksi, ennen kuin pesäkkeen 
kiihkeät puolustajat vaikenivat. 
2 – 4.7.1941 tapeltiin täällä ja 
ensimmäiset isommat tappiot 
myös tuli näissä kahinoissa. 
Samaan aikaan Majewski oli 
hoitanut Tuulivaaran ja painoi 
Repolaa kohti.

Iltapäivällä siirryimme Repo-
lasta noin 10 kilometriä etelään ja 
kävimme katselemassa Marskin 
majan jäänteitä Lieksajärven 
rannalla, Keihäsniemen lähellä. 
Olihan siellä vielä jäljellä saunan 
perustuskiveyksiä.

Vaan komea oli sekin paikka.

Koti-Suomeen

Tiistaiksi jäikin sitten vaan Gran-
de Finale – reilu 500 kilometriä 
”Vornan museoteitä” takaisin 

koti-Suomeen! 
Ehdottomasti liian pitkä hui-

konen – vaan eihän sitä vielä 
aamulla kello 6.30 tiennyt, missä 
illalla on!

Eka etappi oli jo kertaalleen 
ohiajettu Virrat, missä siis tapel-
tiin ennen Omelian mottia. Tähän 
taisteluun osallistui 12.7.1941 
myös se luutnantti Perttulin 
Lieksajärven kiertänyt poruk-
ka ”Rukajärventie”- elokuvan 
lopussa. Seuraava pysähdys oli 
Omelian ja Muujärven välillä 
sellasella suoralla, missä par-
tisaanit tuhosivat suomalaisen 
kolonnan – siitäkin oli kohtaus 
lainattu em. leffaan. Siinä ei lot-
tiakaan säästetty. Ennen Tiiksaa 
pysähdyttiin vielä Tiiksjärven 
lentokentällä tai maastossa mitä 
siitä on jäljellä. Siellä saksalaisten 
puoleisessa päässä eli lähimpänä 
tietä ja järveä. Löytyy sieltä vielä 
ainakin komentopaikan palo-

muuri pystyssä.

Viimeisenä kohteena oli kuh-
molaisten ja Jussi Urkin-veli 
Kekkosen kohtalonpaikat Kii-
mas- ja Luvajärvi.

Jussi Kekkonen lähti kuhmo-
laisen komppanian kanssa hää-
tämään naapurit Kiimasjärveltä. 
100 sotaan tottumatonta äijää vas-
taan 450 venäläistä rajajääkäriä 
4.7.1941 aamulla – ja aurinkokin 
vasten silmiä!

Nenille tuli ja lujaa – Jussille 
sananmukaisesti. 

Moninaisten hikoilujen ja 
hieromisten jälkeen oltiin koti-
Lieksassa heti 22.30 – vaan 
kun vielä piti ajjaa Helssinkiin 
ja jonkun Tampereelle. Se on 
kuitenkin eri tarina.

Teksti ja kuvat: 
Antti J. Hämäläinen 

Muistomerkin raivaus.

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

Ohjeet on julkaistu aiemminkin, mutta kertaus 
on reserviläistenkin opintojen äiti ja päivityk-
set päivän sana, joten tässä hyviä neuvoja, 
jotka eivät ole edes kalliita:

Jutut:

- Kirjoita yhdestä aiheesta vain yksi juttu. Täy-
dentävät jutut ovat tervetulleita, kunhan niiden 
sisältö ei ole päällekkäinen pääjutun kanssa.

- Muista mainita jutussa aina kirjoittajan nimi 
sekä jutun käsittelemän tapahtuman aika ja paikka.

- Juttuun kannattaa liittää haastateltavien kom-
mentteja, jos mahdollista. Mikäli jutussa on use-
ampia haastateltavia, merkitse sitaatin yhteyteen 
kuka sen on sanonut.

- Jätä kaikki tekstimuotoilut pois eli ei lihavoin-
teja, kursivointeja tms.

- Älä kirjoita, älä edes otsikoi juttua ISOILLA 
KIRJAIMILLA.

- Sopiva jutun mitta on 1500-4000 merkkiä 
(enintään 1,5 arkkia).

Kuvat:

- Ota toiminnallisia kuvia. Vältä perinteisiä 
pönötyskuvia. 

- Suosi vaakakuvia. Jos löydät mielestäsi hyvän 
etusivun aiheen, ota myös pystykuvia.

- Juttua kohden 2-4 kuvaa on sopiva määrä.
- Lähetä kuvat sähköpostin liitteenä erillisinä 

jpg-tiedostoina. Kuvia ei tule missään nimessä 
liittää suoraan kirjoitetun jutun word-tiedostoon.

- Jokaisesta kuvasta tulee ilmetä kuvaajan nimi. 
Laadi iskevä kuvateksti. Selitä myös tarvittaessa 
kuka on missäkin kohtaa kuvaa.

Lähettäminen:

- Lähetä jutut ja kuvat sähköpostilla word- ja 
jpg-tiedostona osoitteeseen  armas.a.harkonen@
gmail.com viimeistään lehden aineistonjättöpäi-
vään mennessä. 

- Aineistonjättöpäivät löytyvät sivuilta www.
pkreservi.fi kohdasta Karjalan Pojat sekä sivun 

19 infolaatikosta.
- Mikäli suunnittelemasi juttu tapahtuu aineis-

tonjättöpäivän jälkeen, mutta ennen painopäivää, 
kannattaa olla etukäteen yhteydessä päätoi-
mittajaan. Näin voidaan varata tarvittaessa tila 
ajankohtaista juttua varten.

- Lehden toimitus pidättää oikeuden tekstien 
muokkaamiseen.

Ilmoitukset: 

- Kirjoita jokaisesta ilmoituksesta sopimus, ja 
lähetä päätoimittajalle, vaikka olisit sopinut asi-
asta ilmoittajan kanssa suullisesti. Päätoimittaja 
saa runsaasti sähköpostia eri tahoilta, joten pelkkä 
sähköpostiviesti saattaa kadota tai merkkautua 
roskapostiksi. Myös ilmoituksen laskutus tehdään 
sopimuksen perusteella. 

- Täytä kaavake huolellisesti.
- Ole ahkera ja kulje silmät ja korvat avoimi-

na. Ilmoitustulot ovat tärkeä osa yhdistyksesi ja 
lehden taloutta. 

Teksti: Harri Norismaa ja 
Armas Härkönen

Ohjeita Karjalan Pojat 
–lehteen kirjoittajille
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Marraskuinen pimeä ja kolea 
sunnuntaipäivä tarjosi puitteet 
Kuismin radalla Rääkkylässä 
järjestettyyn perinnekiväärikil-
pailuun. Ampujia oli kokoontu-
nut naapurikunnista koettamaan 
silmän ja käden yhteispeliä, 
äänistä päätellen se tuntui olevan 
kaikilla hallussa, mutta toiset 
vaan saivat osumat pienempään 
kasaan. 

Kilpailut ammuttiin makuu- ja 
pystyasennoista 10+10 laukaus-
ta, lisäksi 5 patruunan kohdistus. 
Hiipivä pimeys alkoi jo häiritä 
ammuntaa jälkimmäisellä erällä, 
mutta kaikki vaan puristivat 
sitkeästi oman suorituksensa. 
Ampujien joukko oli lisääntynyt 
uusilla kilpailijoilla viime vuo-
desta ja kalusto oli myös kirja-
vampaa tällä kertaa. Esimerkiksi 
eräs suoritus ammuttiin M24 
”Lottakiväärillä”, ensimmäisel-
lä pystykorvamallilla. 

Suoritusvuoroaan odottavat 
saivat herkutella makkaran ni-
mellä kulkevalla vihanneksella 
ja juotavana oli järjestäjien, 
Rääkkylän reserviläiset ry:n 
tarjoamat limonadit. Yhdistys 
huolehti myös taulupalvelusta 

Metsäkirkko 
edelleen 
suosiossa 
Kiteellä
Kiteen reserviläiskerhojen ja 
Kiteen evankelisluterilaisen 
seurakunnan yhteistyössä jär-
jestämä metsäkirkko kokosi 
syyskuisena maanantai-iltana 
jälkeen runsaasti väkeä Hutsin 
jylhään kuusikkoon.

Reserviläisten ”suntiot” oli-
vat jo päivällä järjestelleet 
asianmukaiset puitteet illan 
metsäkirkkoa varten. Tumme-
neva ilta ja nuotion loiste, sekä 
lyhtykynttilät loivat tunnelmaa 
tapahtumaan, jonka aluksi hen-
gellisen toimikunnan puheen-
johtaja Kalle Pölönen toivotti 
kirkkoväen tervetulleeksi. 

Hän kertoi lyhyesti kuinka 
metsäkirkko sai alkunsa vuonna 
2001. Ensimmäinen metsä-
kirkko pidettiin tarkalleen 25. 
päivänä syyskuuta 2001.

Varakanttorina toimi Kaisa 
Saari ja saarnan piti kirkkoherra 
Mirva Lehtinen.

Puheessaan kirkkoherra Leh-
tinen totesi, kuinka turvallista 
ristin takana on olla. 

- Katsellessamme ympärillem-
me näemme ristejä kaikkialla, 
mutta yksinkertainen puinen 
risti puhuttelee kaikkein eniten, 
Lehtinen esitteli. 

Kirkonmenon jälkeen tavalli-
seen tapaan paistettiin makkaraa 
ja juotiin mehua leppoisan seu-
rustelun ohessa. Sateisen kesän 
sääkin oli varsin suosiollinen. 
Perinnettä jatkettaneen ensi 
vuotena.

Teksti: Väinö Hänninen

Veteraanien syyskeräys suoritet-
tiin Kiteellä syyskuun 20. päivä-
nä. Pohjois-Karjalan Prikaatin 
sissikomppanian joukkue suo-
ritti keräyksen reserviläistemme 
toimiessa oppaina ja autonkuljet-
tajina kerääjille. Sissit aloittivat 
toiminnan kello 17.30. Keräys-
johtajamme Markku Hyvönen 
jakoi kartat autonkuljettajille ja 
joukkueen johtaja käski tämän 
jälkeen miehet kyytiin. 

Keräystä tehtiin tämän jälkeen 
10 partion voimin Kiteen- ja 
Puhoksen taajamassa. Kello 
20 partiot kokoontuivat Kiteen 
Evankeliselle Kansanopistolle ja 
laskivat tuloksen. Tämän jälkeen 
kerääjille tarjottiin iltapalaa. 
Varusmiesten mukaan keräys oli 
myös mukavaa vaihtelua arkeen. 
Kiteellä keräys otettiin hyvin 
vastaan ja lahjoittajat olivat 

anteliaita. Myös reserviläisten 
mielestä varusmiehet olivat 
motivoituneita ja reipashenkistä 
porukkaa. 

Markku Hyvönen totesi vielä, 
että huolellinen karttasuunnittelu 
ja oppaat ovat ehdottomia ke-
räyksen onnistumisen suhteen. 
Ensi syksyn jälkeen keräyksen 
tulevaisuus on epävarma.

Keräysvarat käytetään veteraa-
nien ja leskien ennakkokuntou-
tukseen ja kursseihin.

Teksti: Mika Matikainen
Kuva: Väinö Hänninen

ja ammuntaa johtivat varmoin 
ottein Mika Karttunen ja Kari 
Ilvonen. Suoritustaulun sai kotiin 
viemisiksi ja kolme parasta sai 
palkinnon suorituksesta. Mika 

Karttunen lupasi, että keväällä  
ja syksyllä 2013 ammuttaisiin 
taas kilpaa samoissa maisemissa. 

Kolme parasta oli järjestykses-
sä: 1. Timo Hartikainen, Liperi. 

2. Pasi Multanen, Rääkkylä. 3. 
Anssi Pippuri, Rääkkylä.

Teksti: Mika Matikainen
Kuvat: Pasi Multanen

Perinneammuntaa Rääkkylässä
Ensin ammuttiin…

…ja sitten laskettiin osumat.

Syyskeräys Kiteellä

Markku Hyvönen toivotti ke-
rääjät tervetulleiksi Kiteelle ja 
antoi toimintaohjeita.
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Reserviläispiirin ensimmäisenä 
puheenjohtajana toimi vuosina 
1955-1979 Arvi A. Lallukka 

Piirin talous toimi pääosin Lallukan omilla varoilla. Se aiheutti tilanteen, 
jossa ei ollut halukkaita piirin puheenjohtajaksi, kun pelotti miten selvitä 
veloista. Rahaa oli käytettävissä niukasti. Luotettiin, että aika hoitaa velat 
pois. Näin Lallukasta tuli pitkäaikainen piirin puheenjohtaja. Varmaan 
hän huomasi itsekin tilanteen. Hän sanoi, ettei tarvitse pelätä! Hän hoi-
taa velat pois ja niin hän myös teki. Niin hän sitten jätti kaikki muutkin 
poistuessaan elämästä. 

Seuraava puheenjohtaja oli Eero Jako. Hän saikin ensi töikseen laittaa 
piirin arkiston ajan tasalle. Tähän oli valittu toimikunta Eeron kaveriksi, 
ja sen jäsenet saivatkin ahertaa aikamoisen homman ennen kuin kaikki 
paperit oli haalittu kasaan. Lallukka piti paperit kotonaan ja siellä ne olivat 
olleet eri laatikoissa. 

Piirin taloutta rasitti suurelta osin kilpailumatkat. Oli sääntö, ettei ajeta 
yksin autolla vaan auto täynnä. Tämä ei toiminut. Aiemmin eivät rajamiehet 

ReseRviLÄisPiiRieN iLMA-AsekiLPAiLut 
kONtiOLAHDeLLA 19.1.2013
kilpailut pidetään kontiolahden sisäampumaradalla klo 10.00 alkaen
Kilpailussa ammutaan kaksi erää, alkaen 40 ls:n suorituksella klo 10.00 ja 
klo 12.00 60 ls:n suorituksella. 

kilpailunjohtaja: Pekka Ratilainen 
kilpailunjärjestäjä: Kontiolahden Reserviläiset ry. 
kilpailusarjat: pistooli / kivääri D, D50, H, H50, H60, H70 
Harrastajasarja: Harrastajasarjassa ampuvat vain sellaiset ampujat jotka eivät omaa 
sAL:n lisenssiä. Sarjassa ammutaan kivääri 20 ls:n sarja (tuki 10ls + pysty 10ls) vapaa-ajan 
varusteissa. 
Mahdollisuus vuokrata järjestäjältä kilpailukykyinen kivääri luoteineen. 

Osanottomaksut: 
60 ls:n sarjat 10 e
40 ls:n sarjat 8 e  
20 ls:n harrastajasarja 8 e, jossa 2 e asevuokra ja luodit. 

ilmoittautumiset 12.1.2013 mennessä puhelimella tai sähköpostilla 
Pekka ratilaiselle:
Puhelin: 0500-882948 
S-posti: pekka.o.ratilainen@luukku.com
Ari eskeliselle:
Puhelin: 0400-539 875
S-posti: ari.eskelinen@luukku.com

Kontiolahden reserviläiset toivottavat kilpailijat tervetulleiksi Kontiolahdelle.

Perinnenurkka
saaneet edustaa reserviläisten kilpailuissa, mutta kun sitten saivat luvan, 
niin sitten alkoi tulla matkalaskua. 

Mainostarroja

Polvijärvelle tuli oma lippu vuonna 1968.  Sen puuhasi Lallukka. Hän 
antoi rahaakin siihen ja sanoi minkälainen siitä pitää tulla. Piirissä kun 
oli puute pienemmästäkin rahasta. Minä menin Rauta- ja maatalous-
kauppaan Keijo Toivasen luokse.

- Mikäli mahdollista, anna mainostarroja piirin käyttöön, muuten 
hukka perii reserviläiset, sanoin. 

- Montako pitäisi olla, kysyi Toivanen.
- Vaikka 200 kappaletta. 
Sopimus oli pitää tarraa auton takaikkunassa kolmen kuukauden ajan. 

Korvaus oli 10 markkaa tarralta.  

Ampumahiihtoa

Silloin oli reserviläisillä ohjelamassa ampumahiihto. Lallukka hommasi 
kivääreitä lainattavaksi osallistujille. Kiväärit olivat kilpailupaikalla 
telineessä ja siitä sai ottaa. Sitten kilpailijat veivät niitä kotiinsa ja se 
johti siihen, ettei aina tiedetty missä ne ovat. Yksi kivääri oli asesepällä 
varmaan 10 vuotta. Sattumalta meidän puheenjohtaja kävi asesepällä, 
joka oli alkanut kysellä, että koska haette aseen pois. 

- Minkä aseen, oli puheenjohtaja hämmästellyt. 
Näitä piirin kivääreitä oli muistaakseni seitsemän kappaletta. 

Filmejä

Sitten Lallukka hommasi 16 millimetrin projektoreita filmien esitystä 
varten yhdistyksille. Kelat sai lainata hänen kotoa. Lallukka oli sellainen, 
että sanoi asiat suoriksi. 

- Pitäkää huoli niistä laitteista. Niitä ei saa rempata.
Minusta ne olivat asiallisessa käytössä. Ainoa vika oli kun sulake 

ja lamppu paloivat. Olivathan ne aina mukana kuljetuksessa mukana 
esitysmatkoilla. Sen ajan lamput eivät oikein kestäneet kovaa tärinää. 

Minun mielestäni Lallukka selvisi tehtävästään hyvin, kun ottaa 
huomioon sen aikaiset olosuhteet. Silloin ei rahaa ollut kylliksi saada 
asioita toimimaan mallikkaasti ja yhdistykset eivät toimineet niin kuin 
olisi pitänyt. Kyselylomakkeita, joita piiri ja liitto tarvitsivat toimintaan-
sa varten, piti pyytää joskus useampaan kertaan. Varmaan oli raskasta 
toimia joustavasti. 

Yhtenä haittana oli, kun piiri piti syyskokouksensa ennen kuin yhdistys. 
Eräänkin kerran yksi kokousedustaja pyysi piirin kokouksen siirtämistä, 
koska heillä ei ollut vielä henkilöä nimetty. Esitin, että kokous jatkuu 
ja kehotin valitsemaan henkilöt jo edellisessä yhdistyksen kokouksessa 
niin kuin Polvijärvellä tehtiin. 

Nämä muistelut perustuvat aikaan, jolloin olin kymmenkunta vuotta 
Polvijärven Reservin aliupseerien edustajana piirin hallituksessa.  

Teksti: Seppo Varis Polvijärvi
Kuva: Armas Härkönen
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Reservin majurin, rauhan-
turvaaja Ville Kaarnakarin 

kolmas operaatio, Operaatio 
Finljandija vie lukijan matkalle, 
josta ei hengästymättä selviä. 
Übung-42 ja Chevalier ovat 
saaneet seuraajan, jossa Suomen 
kohtalo on vaakalaudalla. Mitä 
liittoutuneet Teheranissa sopivat 
Suomesta ja sen tilanteesta sodan 
jälkeen. 

Kaikki alkaa suomalaisten 
tunnetusta Petrovski Jamin 

huoltotukikohdan tuhoamisesta 
1942 ja huipentuu 1944 suur-
hyökkäyksen alkutunnelmiin. 
Kaarnakari on mestarillisesti 
kietonut yhteen useita toisistaan 
riippumattomia tapahtumia, jotka 
avautuvat lukijalle sivu sivulta. 
Kirjan maantieteellinen ulottu-
vuus kattaa alueen Kuhmosta 
Berliiniin ja jopa Teheraniin.

Kesän 1944 suurhyökkäystä 
on tutkittu ja spekuloitu 

paljon. Kaarnakarin kirja antaa 
siihen vielä yhden spekulaation 
lisää. Mitä Suomen tiedustelu 
tiesi vai harhautettiinko päämajaa 
hyökkäyksen ajankohdasta ja 
suunnasta. Vihollisen harhautta-
minenhan on ollut kautta aikojen 
yksi sodankäynnin muodoista ja 
tähän neuvostojoukot pyrki.

Monet kriitikot ja lukijat 
ovat sitä mieltä, että Kaar-

nakari on kehittänyt kokonaan 
uuden sotakirjallisuuden genren, 
jossa fakta ja fiktio sekoitetaan 
niin taitavasti, ettei lukija ole aina 
selvillä, missä faktan ja fiktion 
raja kulkee. Jotkut vertaavat Ville 
Kaarnakaria niin Taavi Soinin-
vaaraan kuin Ilkka Remekseen, 
mutta minusta se on turhaa, niin 
eri alueella kirjailijat liikkuvat. 

Operaatio Finljandijassa 
Suomi on pieni nappula 

suurvaltojen shakkipelissä, jos-
sa koko toisen maailmansodan 
tapahtumat otetaan huomioon, 
silloin kun ne koskettavat Suo-
mea. Pienet yksityiskohdat 
kiedotaan taitavasti osaksi suu-
rempaa kokonaisuutta. Juonen 
kuljetus on suorastaan nerokasta 
ja kirja pitää otteessaan viimei-
selle riville saakka. Tapahtumat 
kiihtyvät kirjan loppua kohden 
ja kun viimeiset 24 tuntia alkaa, 

Kaarnakari 
ei petä

on lukijan pulssi kohonnut ja 
hengitys tihentynyt. Kirjan 
loppu jättää muutamia avoimia 
kysymyksiä joihin toivottavasti 
saamme vastauksen Kaarnakarin 
seuraavassa kirjassa.

Kaarnakari käyttää kirjois-
saan paljon kaukopartioita 

ja radiotiedustelua. Nämä kaksi 
asiaa olivat suomalaisen sodan-
käynnin ylpeydenaiheita. Osa 
tiedustelu- ja kaukopartiomie-
histä esiintyy omilla nimillään: 
Honkanen, Vorho, Pöllä, Halla-
maa, Nihtilä, Marttina, Paasonen 
jne. Osa kirjan tapahtumista on 
oikeasti tapahtunut, mutta fiktio-
takin on joukossa. 

Kaarnakari itse on todennut 
jossain haastattelussa, ”suurin 
osa tapahtumista voidaan to-
dentaa tapahtuneeksi, osa olisi 
voinut tapahtua – ja ehkä on 
tapahtunutkin”. Sissikerhon 
puheenjohtajana Kaarnakari 
sopi kaukopartio-osasto Martti-
nan perinneyhteistyöstä. Tästä 
varmaan juontaa juurensa Kaar-
nakarin kaukopartiotuntemus, 
tämän toiminnan kuvaajana hän 
on parhaimmillaan. Lukijan on 
helppo eläytyä partion elämään 
linjojen takana.

Muutama detalji olisi vaa-
tinut kirjailijalta tarkista-

mista, tavallista lukijaa ne eivät 
haittaa, mutta tarkan sotahisto-

rioitsijan silmään ne tarttuivat. 
Jymy -luokan veneitä Suomella 
oli 4 kappaletta. Hävittäjälento-
laivue 24:n Messerschmitt Bf 
109 koneet eivät olleet tuliteriä 
vaan lentolaivue 34:n vanhoja 
G-2 versioita. Suomalaiset hä-
vittäjäkoneet eivät juuri lentäneet 
kolmen koneen muodostelmissa 
vaan käyttivät 2 koneet partioita, 
4 koneen parvea tai 6-8 koneen 
lentuetta. HLv 24:n sijoituskent-
tä kirjan tapahtuma aikaan oli 
Suulajärvi. Yhden partiomie-
hen herääminen kuolleista on 
myös lapsus, joita kirjailijoille 
aina joskus sattuu, mutta kirjan 
lukunautintoa ne eivät yhtään 
vähennä.

Palataan vielä Petrovski Jamiin, 
tiedotusvälineissä esillä ollutta 
kenttäsairaalaa ja sen tuhoamista 
ei Kaarnakarin kirjassa ole. Mikä 
sitten on totuus tästä, selviääkö 
se koskaan - sitä emme vielä 
tiedä. Tätä vastausta odotellessa 
suosittelen Operaatio Finljan-
dijan lukemista jokaiselle joka 
on kiinnostunut viime sotien 
tapahtumista. Takuulla ette pety, 
sillä Kaarnakari ei petä.

Tapani Timoskainen
Kuva: Pertti Nisonen

Ville Kaarnakari: 
Operaatio Finljandija
Tammi 2012, 
ISBN 978-951-31-6851-3
459 sivua
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Tervetuloa joulutulille
Pohjois-Karjalan reservipiirien järjestämät joulutulet syttyvät 
oheisen luettelon mukaisesti. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa 
pääsy ja kaikki ovat tervetulleita!

b Joensuussa joulutulet järjestetään yhteistyössä Joensuun 
Reserviupseerien, Joensuun Reserviläisten, Sotiemme veteraa-
nien, Sotilaspoikien ja P-K:n rauhanturvaajien kanssa. Tilaisuus 
järjestetään Marjalan bunkkerimuseolla torstaina 20.12. klo 
18.00 alkaen. Jouluhartaus, evankeliumi luetaan ja sen jälkeen 
kahvia ja pullaa. 
b Kiteen reserviupseerien, Kiteen reserviläisten ja Kiteen 

seurakunnan perinteiset joulutulet syttyvät torstaina 13.12 klo 
18.30 Hutsin kesäteatterin maastossa hyppyrimäen takana. Opastus 
on Savikontieltä jätkänkynttilöin ja roihuin. Glögitarjoilu, mak-
karanpaistoa, joululauluja Timo Hacklinin haitarisäestyksellä ja 
kirkkoherra Mirva Lehtisen puhe.
b Kontiolahden reserviupseerien ja reserviläisten joulutulet 

syttyvät tiistaina 18.12 klo 18.00 Veteraanipuistikossa kirkon 
vierellä. Tilaisuus alkaa hartaushetkellä. Hartaushetken pitää 
Ilpo Saarelainen. Tapahtumassa tarjolla myös makkaranpaistoa 
ja nokipannukahvia.
b Liperin reserviupseerien ja reserviläisten perinteiset 

joulutulet syttyvät Liperin Rantamakasiinilla keskiviikkona 
19.12. kello 18.00. 
b Nurmeksen reserviupseerien ja reserviläisten joulutulet 

syttyvät Nurmes Talon nuotiopaikalla keskiviikkona 19.12. kello 
18.00. Lämmintä mehua ja pipareita. Hartaushetken pitää kirkko-
herra Reijo Tuokkola. Jouluevankeliumi ja jouluvirsi.
b Outokummun reserviupseerien ja reserviläisten yhteiset 

joulutulet syttyvät Erä- ja Luontokeskuksessa Lasten kalapaikalla 
keskiviikkona 19.12. kello 18.00. Tervehdyssanat lausuu Outo-
kummun Reserviupseerit ry:n puheenjohtaja Markku Räsänen. 
Hartaushetken pitää pastori Markus Kontiainen. Tapahtumassa 
tarjolla grillimakkaraa, kuumaa mehua ja pipareita 
b Tohmajärvi-Värtsilän reserviupseerien ja reserviläisten 

yhteiset joulutulet syttyvät Simosen poikien laavulla Oravaarassa 
Kemiessä torstaina 20.12. kello 19.00. Laavulle johtava tieura 
lähtee Kirkkotieltä.
b Valtimon reserviupseerien, reserviläisten ja seurakunnan 

yhteiset joulutulet syttyvät Puukarin Pysäkillä keskiviikkona 
19.12. kello 18.30. Jouluhartaus ulkona. Jouluhartauden jälkeen 
sisätiloissa nautitaan jouluglögiä ja lauletaan joululauluja.

Viikonloppuna 31.8 – 2.9.2012 
pidettiin järjestyksessään viides 
Pohjois-Karjalan Prikaatin johta-
ma ja tukema sissiampumaleiri. 
Ampumaleiri järjestettiin edel-
lisvuosista poiketen Sotinpuron 
ampuma-alueella, aiemmilta 
kerroilta tutuksi tulleen Hiien-
vaaran sijaan. 

Koska leiri oli ensimmäistä 
kertaa Sotinpuron maastossa, oli 

kurssisuunnitelma rakennettava 
täysin uusiksi. Siirtymiset ampu-
ma-alueille, ruokailut ja ryhmille 
T4A/B, T3A, KRH koulutus ja 
KRH1 ammuntojen ajankäyttö, 
sekä kurssiviikonlopulle tavoit-
teeksi asetettu edellisvuosiin 
verrattuna suurempi kurssilaisten 
(60) osallistujamäärä, vaati erit-
täin tarkkaa suunnitelmaa ajan-
käytön suhteen. Viikonloppu on 

erittäin lyhyt aika suorittaa edellä 
mainitut, erittäin monipuoliset 
ammunnat. Perjantaipäivä 31.8 
toteutettiin jo edellisvuosilta 
hyväksi havaitun kaavan mu-
kaan, kurssin toimitsijat jaettuna 
kahteen, Sotinpurolla ja Kontio-
rannassa valmisteleviin ryhmiin.

Sotinpuron valmisteleva osasto 
ilmoittautui perjantaina 31.8 
Yöttäjän majoitusalueella kello 

12.00, mukanaan Kontiorannas-
sa kuormattu, kaikkien alueella 
järjestettävien kurssien leirillä 
tarvittava kurssimateriaali ja 
varustus. Koulutustyöryhmät 
valmistelivat koulutus-/am-
munta-alueensa A ja C alueelle 
kuluneen päivän ja illan aikana. 
KRH -työryhmä pystytti puo-
lijoukkueteltat valmiiksi illalla 
saapuvaa joukkoa varten.

Itä-Suomen aluehallintovirasto, 
Itä-Suomen Sotilasläänin Esi-
kunta ja Pohjois-Karjalan Alue-
toimisto järjestivät alueellisen 
maanpuolustuksen jatkokurssin 
Pohjois-Karjalan rajavartiostos-
sa Onttolassa.

Kurssin tavoitteena on an-
taa yleiskuva Suomen turval-
lisuuspolitiikan perusteista, 
maanpuolustuksen järjestelyistä 
ja eri alojen varautumisesta. 
Kurssilla myös esitellään maan-
puolustuksen ja väestönsuojelun 
keskeisiä alueellisia ja paikalli-
sia organisaatioita sekä niiden 
tehtäviä ja toimintavalmiutta 
erityisesti poikkeusoloissa. 
Yhtenä kurssin tavoitteena on 
edistää alueen viranomaisten ja 
toimijoiden yhteistoimintaa ja 
toimintavalmiutta normaali- ja 
poikkeusoloissa.

Alueellisille maanpuolustus-
kursseille kutsutaan osanottajik-
si talouselämän, valtion alue- ja 
paikallisviranomaisten, kuntien, 
kirkon, tiedotusvälineiden, 
järjestöjen ja puolustusvoimien 
edustajia. Kurssi kestää viisi 
päivää. Lisäksi järjestetään 
vuosittain yksi jatkokurssi alu-
eellisen maanpuolustuskurssin 
aiemmin käyneille. Jatkokurssi 
kestää 1 - 2 päivää. 

Tämän syksyn jatkokurssilla 
kuultiin todella asiantuntevia 
luennoitsijoita mm. Ulko- ja 
Oikeusministeriöistä. Joen-
suulaislähtöinen suurlähettiläs 
Laura Reinilä piti ajankohtais-
katsauksen Suomen turvallisuu-

Itä-Suomen alueellinen maanpuolustuksen 
jatkokurssi 24 pidettiin Onttolassa

Sissiampumaleiri Sotinpurolla

32 kurssilaista

Kurssille saapuvat reserviläi-
set ilmoittautuivat perjantaina 
31.8. Kontiorannan varuskun-
nassa. Varustejaon, ruokailun 
ja kohdistusammunnan jälkeen, 
osasto siirtyi linja-autokulje-
tuksella Sotinpuron alueelle 
Yöttäjään. Varopuhuttelun jäl-
keen joukko majoittui telttoihin 
majoitusalueelle.

Lauantaina 1.9. käskynjaon 
jälkeen suoritettiin seuraavat 
koulutukset/ammunnat: T3A, 
T4A/B, KRH koulutus sekä 
KRH1. Sunnuntaina 2.9. koulu-
tus/ammunnat jatkuivat kolmen 
ryhmän osalta: T3A, KRH.koul. 
ja KRH1.

Kurssille oli ilmoittautunut 
39 kurssilaista, eli hivenen yli 
puolet tavoitemäärästä. Viikon-
loppua Sotinpurolle viettämään 
saapui 32 kurssilaista. Paikalle 
saapuneista muodostettiin viisi 
ryhmää.

Sissiampumaleiriviikonloppu 
Sotinpurolla oli erittäin haas-
teellinen, niin kurssinjohdolle, 
kurssin toimitsijoille sekä myös 
kurssilaisille. Uusi alue, uusi 
suunnitelma aikatauluineen, 
ruokahuollon järjestelyt, ryh-
mien siirto ampuma-alueiden 
välillä, sekä ryhmien koulutuk-
seen/ammuntoihin varatun ajan 
riittäminen tuli testatuksi tällä 
ensimmäisellä kerralla. Suurin 
aikataulun venyminen tapahtui 
kuitenkin T4B yöammunnassa. 
Pimeys, hankala maasto liikkua, 
räjähtämättömät tulenkuvaus-
panokset, venyttivät aikataulua 
huomattavasti suunnitellusta.  

Yhteistyö Pohjois-Karjalan 
Prikaatin, sekä palkatun, että va-
rusmieshenkilöstön sekä kurssin 
vapaaehtoistoimijoiden kanssa 
sujui edellisvuosista totuttuun 
tapaan erinomaisesti.

Teksti Paavo Puumalainen 
Kuva: Joonas Pehkonen

Sissien yöammunnat ovat värikästä touhua.

sympäristön kehitysnäkymistä ja 
lainsäädäntöneuvos Liisa Vanha-
la Oikeusministeriöstä päivitti 
kurssilaisten tiedot valmiuslain-
säädännöstä. Kurssilla kuultiin 
myös sotilaalliset katsaukset ja 
linjaukset maanpuolustuksen 
tulevaisuuteen erityisesti Itä-
Suomessa. Samoin poikkeusolo-
jen energiahuollon järjestelyt oli-
vat mielenkiintoista kuultavaa. 

Tämän päivän maailman meno 
on varsin hektistä ja jokaisen 
yrityksen ja organisaation tulisi 
miettiä jo valmiiksi, kuinka asi-
oista tiedotetaan, mikäli jotain 
poikkeuksellista sattuu. Aiheesta 
luennoi Pohjois-Karjalan polii-
silaitoksen tiedottaja Markku 
Paksuniemi.

Teksti ja kuva: 
Arto Juntunen 

Rajavartioston luutnantti Pekka Nenonen esittelee partioauton 
varustusta Elisan projektipäällikkö Jari Sarkkiselle.
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  RIVI-ILMOITUKSET

nURMEKSEn RaKEnnUS ja TyöKaLU Ky, Porokylänkatu 30, 
75530 Nurmes, p. (013) 284 130, 0400 869 741

HELMIKUU
1.-2.2.  B-ajolupa   Kontioranta
1.-3.2.  Kouluttajakoulutus  Kontioranta
8.-10.2.  Krh- ja tulenjohtokoulutus Kontioranta – Sotinpuro
8.-10.2.  Komppanian puolustus 
  (UMPIHANKI)   Kontioranta – Sotinpuro

MAALISKUU
1.-2.3.  KOTU:n kouluttajien koulutus Kontioranta
16.-17.3. Talvitaistelu   Kontioranta
Tarkemmat tiedot kursseista MPK:n sivuilla: www.mpk.fi/koulutuskalenteri -> valitse Savo-Karjalan 
alta Pohjois-Karjala. Ilmoittautuminen kursseille vaatii rekisteröitymisen. Ohjeet tästä löytyvät sivuilta.

 

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

yLÄ-KaRjaLan
LÄHIVaKUUTUSyHDISTyS
Porokylänkatu 14, 75530 Nurmes
puh. (013) 462 881

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

huoltaa autoja ja ihmisiä
www.teboil.fi

TEBOIL-NURMES:
j. hukkaNeN ky

kahvio - huolto - Pesu
lounas joka arkipäivä 10-14

lehtovaarankatu 2, NuRMes, puh. 482 033

os. Pitkämäentie 42, 75530 nurmes
puh. (013) 461 690, fax 461 691

Porokylän Apteekki
Porokylänkatu 13, 75530 Nurmes
puh. (013) 462 369

Merkillisen
hyvät osat!

TIMMITUOTE OY
Kotiin: 

• Koko keittiöt • Vaihto-ovet
• Eteisryhmät liukuovilla.
Tervetuloa tutustumaan!

Laanilantie 6, 75530 nurmes, p. (013) 461 770

KULJETUS MUSTONEN
Taksipalvelua vuodesta 1972

Pyörätuoli-, paarivarustus
kahdella 1 + 8 taksilla

Laanilantie 6, 75530 Nurmes

puh. 0500 373 311, 0400 373 311

www.valtimonapteekki.fi

Keskuskatu 36,
puh. (013) 450 046

Valtimon Sähkötyö Oy
Monipuolinen sähköasennusliike Nurmeksessa.

Olipa tarpeenne suuri tai pieni, niin ota yhteyttä
Sähköasennustoimintaa Pielisen Karjalassa jo yli 25 vuotta

sähköasennukset  ilmalämpöpumput
sähkösuunnitelmat  sähkömoottorit
antenni- ja teleasennukset  taajuusmuuntajat ja automaatioasennukset

Teollisuustie 1, 75530 NURMES, puh. (013) 450 505, 0500 372 823
      E-mail: valtimon.sahkotyo@oyk.fi  www.valtimonsahkotyo.fi

Kimmo Salo 
piiripäälliköksi
Savo-Karjalan maanpuo-
lustuspiirin piiripäällikkönä 
aloittaa 1.1.2013 majuri evp. 
Kimmo Salo.

Kimmo Salo on työsken-
nellyt koulutuspäällikkönä 
Pohjois-Karjalan Koulutus- 
ja tukiyksikössä vuoden 
2012 ajan. Puolustusvoimien 
palveluksessa hän oli vuo-
det 1979 – 2009. Viimeisin 
palveluspaikka oli Pohjois-
Karjalan Prikaati, jossa Salo 
toimi Karjalan Jääkäripatal-
joonan pataljoonaupseerina.

Palvelusurallaan Salo ehti 
toimia erilaisissa koulutta-
ja- ja esimiestehtävissä mm. 
Porin Prikaatissa, Karjalan 
Jääkäripataljoonassa, Poh-
jois-Karjalan Sotilasläänin 
Esikunnassa ja Reserviup-
seerikoulussa. Ulkomaan-
kokemusta antoi vuosi so-
tilastarkkailijana Intiassa ja 
Pakistanissa (UNMOGIP).

Harrastuksista mainitta-
koon luonnossa liikkuminen. 
Myös karate on alkanut jäl-
leen vetää puoleensa.

Kotijoukkoja edustavat 
vaimo Katja, ja pojat Antti 
ja Ville. Kotona asustelevat 
myös sienikoira Meku ja 
kaksi komeaa kissaa.

Savo-Karjalan maanpuo-
lustuspiiri on lähivuosina 
erityisesti Pohjois-Karjalassa 
uusien haasteiden edessä. 
Vanhasta ja totutusta mallista 
on muokattava uusi ja uudes-
sa tilanteessa toimiva. Tehtä-
vässä aloittava piiripäällikkö 
kutsuukin kaikki mukaan 
yhdessä parantamaan val-
miutta toimia normaali- ja 
poikkeusoloissa:

- Savo-Karjalan maanpuo-
lustuspiiri tarjoaa jatkossakin 
vapaaehtoisille mielenkiin-
toista ja haastavaa koulutusta. 
Tervetuloa mukaan!

Yhteystiedot:
Pohjois-Karjalan KOTU-yksikkö
Käyntiosoite Kollaantie 1 as 4 

Postiosoite PL 5, 80791 Kontioranta 
Sähköposti pohjois-karjala [at] mpk.fi 

KOTU-yksikön päällikkö Ahti Korhonen 
Puhelin 040 565 5578 

Sähköposti ahti.korhonen [at] mpk.fi 
Koulutuspäällikkö Timo Tolvanen 

Puhelin 050 521 5363 
Sähköposti timo.tolvanen [at] mpk.fi 
Koulutuspäällikkö Ari Hevonkoski 

Puhelin 050 342 0075 
Sähköposti ari.hevonkoski [at] mpk.fi

 

www.kiinteistomaailma.fi
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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
1/2013 ilmestyy 13.3.
Aineisto päätoimittajalle 
viimeistään 10.2.2013.

Armas Härkönen
Yliopistontie 1, 82900 ILOMANTSI

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

2/2013 ilmestyy 13.6.
Aineisto päätoimittajalle 17.5. 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.metsatilat.fi 

  Turvallinen metsän  
  ammattilainen välittää. 

 
 Kuurnankatu 3 b, 80100 Joensuu
 Puh. 0400 245317

www.metsatilat.fi
Mantsin Rauta-Sport Laatikainen

Kalevalantie 6, 82900 Ilomantsi, puh. 0500 200382

MANTSIN RAUTA-SPORT

LAATIKAINEN

Fischer Zero 
sukset 

190,-

Vauhdin Speed Active 
60 % hiilikuitusauvat 

         59,-

Holmenkol 
LF-fluoriluisto 

 135,-/900 g

Ennen kuin teet hiihtovälinekaupan, kysy meiltä 

RESERVILÄISTARJOUS
esi-
merkiksi: 

Lisää tarjouksia sivustolla www.mantsinrautasport.fi

Liikkeemme on toiminut 50 vuotta.  Tervetuloa synttärikahveille 14.12.2012!

jouluKuu
19.12. Joulutulet    Pohjois-Karjala
31.12. Prosenttiammunta päättyy  Yhdistykset

tammiKuu
  1.1. Prosenttiammunta alkaa  Yhdistykset
  4.1. Kotiuttaminen    P-KR/PKARPR
  7.1.  Palvelukseen astuminen I/2013saap.erä P-KR/PKARPR
  8.1. RES- ja RU-piirihallituksien 1. kokous Joensuu
15.1. Toimintalomakkeet piiriin  Piiritoimisto
15.1. YT-toimikunnan 1. kokous  Joensuu
19.1. Piirin ilma-asemestaruuskilpailut Kontiolahti
31.1. RU- ja RES-piirimitaliesitykset piiriin Piiritoimisto
31.1. Vuoden Reserviläinen -esitykset 
 RES-liittoon   Helsinki
 

helmiKuu
  2.2. Reserviläispiirin lipun naulaus ja vihkiminen Pielisensuun kirkko
  7.2. Piirien RU- ja RES-työvaliokuntien kokous Korsu
10.2. Karjalan Pojat 1/2013 aineistopäivä. 
 Ilmoitushankinta Eno, Kontiolahti, Joensuu Päätoimittaja
15.2. RES-malliyhdistysesitykset RES-liittoon Helsinki
15.2. Reserviläisliiton ansiomitaliesitykset piiriin Piiritoimisto
15.2. Pohjois-Karjalan Rajavartioston vala Liperi ev.lut.kirkko
19.2. RES- ja RU-piirihallituksien 2. kokous Tohmajärvi-Värtsilä
23.2. Pohjois-Karjalan Prikaatin vala  Varuskunta
helmikuu RES-palkitsemistoimikunnan kokous Joensuu

maalisKuu
  9.3. Veteraanikeräyksen tempauspäivä Koko maa
13.3. Karjalan Pojat 1/2013 ilmestyy  
14.3. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä Helsinki
23.3. RES-liiton yhdistysjohdon koulutus Joensuu
26.3. RU- ja RES-piirin kevätkokoukset Kontioranta 

Syksyn kutsuntakierrosta on 
vedetty läpi Pohjois-Karjalassa. 
Tämän vuoden kutsunnat jäävät 
viimeisiksi, jotka aluetoimisto 
järjestää Kontiorannasta käsin. 
Pohjois-Karjalan Prikaatin lak-
kautuessa vuoden 2013 lopussa 
aluetoimisto muuttaa Joensuu-
hun tuttuun taloon Torikadulle. 

Tunnelma oli haikea Tohma-
järven kutsunnoissa lokakuun 
viimeisenä päivänä. Aluetoi-
miston avauspuheenvuoron 

Tohmajärven kutsuntalautakunnan edessä Eetu Lihavainen. Kutsuntalautakunnassa Tohmajär-
ven kunnan edustajana kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Väistö, puheenjohtaja majuri 
Arto Jeskanen ja sihteeri yliluutnantti Mikko Saastamoinen.

Kutsuntakierros 
haikeissa tunnelmissa

käyttänyt majuri Arto Jeskanen 
kertoi nuorille kutsunnanalai-
sille, että Kontiorannan alasajo 
on jo alkanut ja vuoden 2013 
paikat täytetty. Tämän syksyn 
kutsunnoissa olleet pääsevät pal-
velukseen pääosin vuoden 2014 
aikana, osin vuonna 2015. Kaksi 
kolmasosaa pohjoiskarjalaisista 
nuorista miehistä sijoittuu Kai-
nuun Prikaatiin Kajaaniin ja yksi 
kolmasosa Karjalan Prikaatiin 
Kouvolan Vekaranjärvelle. 

Pohjois-Karjalan Rajavartiosto 
Onttolassa pystyy ottamaan vuo-
sittain reilut sata kovakuntoista 
varusmiestä, mutta läheskään 
kaikki halukkaat vapaaehtoiset 
eivät Rajaan pääse. Lisäksi poh-
joiskarjalaisille on pienet kiintiöt 
myös muissa joukko-osastoissa. 

Tohmajärven kutsunnoissa 
Karjalan Sotilassoittokuntaa 
kuultiin ehkä viimeisen kerran 
vanhassa emäpitäjässä. Soit-
tokunta oli liikkeellä pienellä 
mutta sitäkin energisemmällä 
joukolla. Tutut kappaleet Kar-
jalan jääkärien marssi ja Sil-
lanpään marssilaulu saattelivat 
Tohmajärven 41 nuorta miestä 
suorittamaan kansalaisvelvol-
lisuuttaan. Koko valtakunnassa 
vuonna 1994 syntyneitä nuoria 
miehiä on noin 34 300 ja Pohjois-
Karjalassa 1 076.

Teksti ja kuva: Arto Juntunen



20 12.12.2012Osoitteessa: 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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