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Päätoimittajan palsta

Me teimme sen!

Made in Finland.

Hyvät reserviläisveljet ja yhteistyökumppanit!
Arvoisat lukijat! Edessänne on Vuoden piirilehti
mallia 2011 – Karjalan Pojat. Ei siis ihan huonosti
ole mennyt, sillä valinta on tehty 18 Suomessa
ilmestyvän piirilehden joukosta. Edellisen kerran
huomionosoitus kuitattiin viime vuosituhannen
päätteeksi. Siispä runsaasti onnea meille kaikille!

edellisten päätoimittajien, muun muassa Arto Juntusen ja Raine Turusen jäljiltä lehti oli hyvässä ja
valmiissa kunnossa. Hannu Härkösen ylläpitämät
nettisivut täydentävät pakettia. Ja voi hyvä ihme
kuitennii tätä kolmiyhteyttä, joka mielestäni vallitsee akselilla Ilomantsi-Joensuu-Liperi!

ta parikymmentä senttiä korkeampi sinivalkoinen
vartiokoppi. Sitä en vie lauteille!

Mielestäni ”Sanavapauden patsas” saatiin maakuntaan juuri oikeaan aikaan. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan Prikaatin lopettamista on käsitelty
lehdessä laajasti ja arvosteltukin kovin sanoin.
Toiminnanjohtajan, viime kokouksessa oikeutetusti Kaikki eivät ole sävystä välttämättä tykänneet, ja
Eipä tässä muuta osaa kuin kiitellä sekä onnitella
stipendillä palkitun työmyyrän Ari Eskelisen kansjopa päätoimittajan eroamista on ehdotettu. Sekin
palkintoraatia viisaasta päätöksestä! Valtakunnalsa jopa kirjaamme toisistamme tietämättä samoja
asia hoituu aikanaan!
linen tunnustus maistuu hyvältä. Kohdaltani voin
asioita – joskus hyvinkin pieniä - esiin otettavakKaikki halukkaat ovat kuitenkin saaneet mielipivain nöyrästi todeta, että pitkä on matka ollut näsi. LiperLaserin taittaja Riitta Parkkinen tuntuu
teensä kuuluville, joten sana on ollut vapaa. Ja niin
reen juurelta palkintopöytään.
Mutta lehden
teosta
lukevan
SivutUudessakaupungissa
valmistuvat nopeasti
sen pitääsyksyllä
olla jatkossakin!
Ensimmäiset
A-sarjan
autotajatuksenikin.
valmistuvat
2013.
ei voi yksi ihminen ottaa itselleen kunniaa. Vajaasja taittojälki on mielestäni kerrassaan upeaa. Tässä
sa kolmessa vuodessa on lehden teossa urakoivien
”työyhteisössä” on aina myös hyvä tunnelma.
nimilista kasvanut kuitenkin niin pitkäksi, että
Johtuneeko siitä, että asioimme enimmäkseen vain
kiitän kaikkia ”muodostelmassa”.
puhelimen ja sähköpostin välityksellä!
Vielä
Tuhannet kiitokset teille kaikille, jotka olette osalKiertopalkinto ”Sanavapauden patsas” on pronskerran
listuneet kautta aikojen lehden sivujen täyttämiseen sinen, jalustoineen 51 senttimetrin korkuinen
kiitokset
ilmoitushankkijoiden, kirjoittajien ja kuvaajien
patsas, joka esittää suojeluskuntapukuista miestä
teille
rooleissa! Kiitokset Puolustusvoimille, Rajavartios- sotilaskivääri kädessään. Patsaan on veistänyt jo
kaikille!
tolle ja Aluetoimistolle erikseen! Kiitokset myös
edesmennyt kuvanveistäjä Pentti Papinaho ja se on
talkooperiaatteella kuvia ja juttuja lahjoittaneille!
pienoismalli Seinäjoella seisovasta ”SuojeluskuntaJa kiitokset taustajoukoille! Tässäkin lehdessä on
lainen” -patsaasta.
noin 70 ilmoitusta, jotka mahdollistavat sen, että
”Poika” painaa lähes 9 kiloa, ja se on ainakin vielä
Armas
lehteä ylipäätään julkaistaan.
paremmassa kunnossa kuin Suomen jääkiekkoHärkönen
maajoukkueen saama maailmanmestaruuspokaali
Sen verran menen henkilökohtaisuuksiin, että
saunotuksen jälkeen. Pakettiin kuuluu myös patsas-

Suomi nousee jaloilleen hyvillä uutisilla.

www.mercedes-benz.ﬁ/taxfree

Uusi CLA.
Auto, jollaista ei ole ollut
koskaan aikaisemmin.
A 180 BE-Edition, autoveroton hinta alk. 21 550 € + arv. autovero 5 059,96 € + toim.kulut 600 € = 27 209,96 €.
Vapaa autoetu alk. 605 €/kk, käyttöetu alk. 410 €/kk. CO2-päästöt 120 g/km, EU-keskikulutus 5,1 l/100 km.
Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 24 €/kk.
CLA 180 BlueEfﬁciency, autoveroton hinta alk. 27 150 € + arvioitu autovero 6 835,11 € + toim.kulut 600 € = 34 585,11 €.
Vapaa autoetu alk. 705 €/kk, käyttöetu alk. 510 €/kk. CO2-päästöt 126 g/km, EU-keskikulutus 5,4 l/100 km.
Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 28 €/kk.
Kuvien autot erikoisvarustein.

Kysy erikoistarjoustamme
rauhanturvaajille!

Tax Free -myyntipalvelut
Kim Illman, p. +358 (0)10 569 2528
Mäkituvantie 3, Koivuhaka, 01510 Vantaa, Finland
taxfree@veho.fi
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ollos huoleton, poikas valveil’ on!
Kontiorannan varuskunnan viimeisen saapumiserän alokkaat vannoivat sotilasvalan
lauantaina 23.2.2013. Paikalle historiallista
tapahtumaa oli saapunut seuraamaan noin
kaksituhatta omaista ja lukuisa joukko kutsuvieraita. Höytiäisen napakka viima toi omat
terveisensä pohjoisesta pitkin järven selkää.
Varuskunnan poistuessa jää järvi vuoden vaihteessa odottamaan uutta käyttöä rannoilleen.
Sotilasvalassa Kontiorannan korpisoturit
lupasivat palvella maatansa rehellisesti sekä
parhaan kykynsä mukaan etsiä ja edistää sen
hyötyä ja parasta. Nykyään asevelvollisuuden
suorittaminen on jo sinänsä merkki nuorelta
mieheltä ja naiselta tahdosta toimia isänmaan
hyväksi.
Uskon, että myös tämän lehden lukijoista
suuri osa on aikanaan vannonut sotilasvalan.
Puolustusvoimien uudistuessa ja sodanajan
reservin pienentyessä 230 000 taistelijaan,
huomaa moni yli 35-vuotias olevansa ilman
sijoitusta. Puolustusvoimilla on kuitenkin
käyttöä tälle sijoituskelpoiselle reserville mm.
perustamis-, huolto- ja esikuntatehtävissä.
Työelämässä hankittua ammattitaitoa, kokemusta ja verkottumista halutaan varmasti
hyödyntää tulevaisuudessa yhä enemmän

lippujen liehuessa

Pohjois-Karjalan maanpuolustusväki saa tänä
vuonna kokea enemmän muutoksia ja epävarmuutta kuin olisi ollut toivottavaa. Tehdyille
päätöksille emme kuitenkaan enää mitään voi,
Prikaatimme lakkaa vuoden lopussa ja suuri
määrä sotilaita joutuu etsimään uuden työpaikan. Aika monta muutakin virastoa ja toimijaa
on Joensuun vaikutuspiiristä lakkautusuhan
varjostamana tai päätökset lakkautuksesta on jo
saatettu tehdä.
Huoli ammuntaharrastuksen mahdollistavista
ampumaradoista on maakunnassa kova. Tässä vaiheessa on kovin vähän mitään varmaa
kerrottavaa. Hankkeita ja ratojakin on monia,
mutta usko isomman kokonaisuuden löytymiseen horjuu. Valitettavasti kuuluu maakunnasta
sellaisiakin ääniä, että reserviläiset, ampujat ja
metsästäjät eivät kaikilla paikkakunnilla ole samaa mieltä kaikista asioista. Tietysti ei tarvitse
ollakaan tämähän on vapaa maa, sanoo joku.
Onhan se niinkin, mutta kyllä nyt pitäisi mustasukkaisuus toimitiloista ja toimijoista unohtaa
ja puhaltaa yhteen hiileen. Kaikki mahdollinen
on nyt tehtävä yhteisten tavoitteiden ja meille
tärkeän asian turvaamiseksi.
Synkkyyteen ei kuitenkaan ole aihetta, vaan
orastavan kevään lailla on myös valoisia
uutisia ja tapahtumia tiedossa tulevaisuudessa.
Päätös puolustusvoimien palvelukeskuksen
sijoittamisesta Joensuun seudulle oli ja on
äärimmäisen tärkeää meille. Palvelukeskus tuo
työpaikkoja ja näkyvyyttä, taitaapa muutama
Prikaatin sotilaistakin saada sieltä työpaikan.
Aluetoimistomme on jatkossa Suomen suurin

puolustusvoimien toiminnassa.
Että halut ja tarpeet kohtaisivat, on reserviläisen oltava kuitenkin tulevaisuudessa yhä
aktiivisempi oman reserviläisen urapolun
eteenpäin viemisessä. Jokaisen halukkaan on
siis itse aktiivisesti hakeuduttava Maanpuolustuskoulutuksen kursseille tai oltava yhteydessä Aluetoimistoon. Motivoituneelle ja
sopivalle henkilölle löytyy tehtäviä varmasti
jatkossakin. On siis muistettava, että vaikka
Kontiorannan varuskunta lakkaa olemasta
vuodenvaihteessa, ei puolustusvoimat meitä
reserviläisiä hylkää, älkäämme mekään hylätkö puolustusvoimia. Olemmehan aikanaan sotilasvalassakin vannoneet, että joukkoa, johon
kuulun, sekä paikkaani siinä, en jätä missään
tilanteessa.
Reserviupseeriliitossa eletään tulevana vuotena monella tapaa haasteellista aikaa. Valmisteilla on liiton kolmivuotisstrategia, jossa
määritellään mm. liiton arvot, toiminta-ajatus,
tahtotila ja keskeiset tehtävät. Meille itäsuomalaisille tärkeitä ja ajankohtaisia asioita ovat
tällä hetkellä ampumarata-asiat, aselaki ja
paikallisjoukkojen perustaminen. Uskon tulevassa kolmivuotisstrategiassa otettavan voimakkaasti kantaa myös näihin asioihin, joten

henkilömäärältään, se on tärkeä toimija alueella
ja juuri sitä balsamia haavoihin jota tarvitaan.
Liikaa ei voi korostaa myöskään sitä tärkeää
seikkaa, että maakunnan väelle tuttu ja pidetty
eversti Mattila on uuden aluetoimiston johdossa.
Konkreettinen ja suorastaan mahtava tilaisuus
oli 2.2.2013 suoritettu Pohjois-Karjalan reserviläispiirin ja Joensuun reserviläiset ry:n lippujen naulaaminen ja siunaaminen Pielisensuun
kirkossa. Ensimmäisten naulojen lyöjänä olivat
piirin lipussa Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Olavi Lösönen ja Joensuun
Reserviläisten lipun Joensuun Sotaveteraanien
puheenjohtaja Paavo Saviaro.
Harva asia on vertauskuvallisesti tärkeämpi
kuin lippu. Se on merkki ja tunnus siitä, että
mitä ollaan ja edustetaan kun lippu liehuu.
Lipun tarkoituksena on ennen kaikkea lujittaa
jäsenten yhteenkuuluvuudentunnetta. Juhlapäivinä oma lippu nostattaa ja rohkaisee mieliä.
Lippu onkin aikojen kuluessa muodostunut
inhimillisen elämän korkeimpien ja kalleimpien
arvojen näkyväksi vertauskuvaksi.
Lippujen hankkimista varten perustettiin lipputoimikunta. Lippujen hankkimisen prosessi
on melkoinen eri vaihtoehtoineen ja tarjouskilpailuineen. Molemmat liput hankittiin ja
kilpailutettiin yhteisprojektina, näin tekemällä
saatiin synergiaetua niin suunnitteluun kuin
hintaankin.
Tahdonkin tässä yhteydessä lausua lipputoimikunnan jäsenille ja kaikille lippujen naulaamiseen ja siunaamiseen osallistuneille mitä par-

meidän pohjoiskarjalaisten kannalta syksyn
liittokokouksessa hyväksyttävän asiakirjan
sisältö on hyvin merkityksellinen.
Syksyn liittokokouksessa Oulussa valitaan
liitolle myös uusi puheenjohtaja kaksi kautta
määrätietoisesti ja dynaamisesti liittoa johtaneen professori Mika Hannulan ilmoitettua
luopuvansa tehtävästä. Saappaat ovat isot ja
haasteita tulee riittämään, mutta ensimmäiset
kandidaatit ovat jo näyttäneet vihreää valoa
puheenjohtajakisaan. Hyvä niin!
Haluan vielä kerran onnitella veljespiiriämme
Pohjois-Karjalan reserviläispiiriä ja Joensuun
reserviläisiä uusien lippujen johdosta. Koruttoman isänmaallinen lipunnaulaustilaisuus
Pielisensuun kirkossa Joensuussa oli omiaan
nostattamaan maanpuolustustahtoa, jonka
vahvuutta on viime aikoina täällä Karjalassa
monasti koeteltu.
Juha Rytkönen
Pohjois-Karjalan
reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

haimmat kiitokset. Erityisillä kiitoksilla haluan
muistaa Rauno Suhosta ja Pekka Ripattia jotka
antoivat asiantuntemuksensa ja tietämyksensä
pyyteettömästi käyttöömme.
Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin lippu tulee
näkymään ja liehumaan erilaisissa tapahtumissa
ympäri maata. Piiriin on luotu uusi lippu-aliupseerin tehtävä. Jatkossa hän on aina ensimmäinen varapuheenjohtaja. Tarkoituksena on, että
hän vastaa lipun esillä olosta ja käytöstä. Lippu
on jatkossa esillä myös tulevissa vuosikokouksissa ja Marskin malja tilaisuudessa.
Tästä se pikkuhiljaa alkaa, nimittäin toimintani
piirin puheenjohtajana ja mikäpä on aloittaessa,
kun asioita on hoidettu hyvin menneinä vuosina.
Kiitos siitä kuuluu Monosen Timolle ja kaikille
Teille ennen minua piiriä luotsanneille puheenjohtajille. Tärkeät ja luottamukselliset ovat
myös suhteet Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiriin, jonka puheenjohtajisto on ottanut minut
lämpimästi vastaan yhteiseen työhömme.
Aina kuitenkin toiminnan pohjan ja edellytykset
luo toiminnanjohtaja. Onneksemme meillä on
toiminnanjohtajana Pohjois-Karjalassa rautainen
ammattilainen Ari Eskelinen.
Ajatukseni on, että jatkossa myös reserviläispiirin varapuheenjohtajat kirjoittavat tähän puheenjohtajan palstaan säännöllisen
epäsäännöllisesti.
Kentällä tavataan!
Hannu P. Martikainen
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirin
puheenjohtaja

kuntoa keväthangilta
Puolustusvoimien uusi taistelutapa on ollut
näyttävästi esillä eri lähteissä. Tulivoimaa ja
kalustoa on, viestit kulkevat ja joukon koostumus on tilanteen mukaan joustava. Kaiken
perustalla on kuitenkin suorittavan joukon
taistelukyky. Kykyyn suoriutua tehtävistä vaikuttaa oleellisesti joukon fyysinen kunto.
Hajautettu ja mahdollisesti laajalla alueella tapahtuva toiminta edellyttää hyvää liikkuvuutta ja se liikkuvuus on valitettavasti ainakin
joskus haettava muuten kuin istumalla moottoroidussa kuljetusvälineessä. Näyttää, että
vanha sissiromantiikka palaa ainakin pieniltä
osin Puolustusvoimien koulutusvalikoimaan.
Tarvitaan siis hyväkuntoisia reserviläisiä,

jotka selviytyvät fyysisesti ja psyykkisesti kyseisen taistelutavan vaatimuksista. Puolustusvoimien piirissä oltaisiin varmasti tyytyväisiä
jos juoksutestin(Cooper) keskiarvot kotiutuvilla olisivat siellä 70-luvun lopun lukemissa (yli
2 900 metriä).

Tarjolla on ampumakävelyä, suunnistusta,
ammuntoja ja Raesärkkien Jotos Sotinpurolla.
Tapahtumat järjestetään osittain yhteistyössä
Maanpuolustuskoulutuksen kanssa.

Ikärakenteeltaan joukot tulevat varmasti
olemaan nuoria. Tuskinpa siellä vatsakkaita
ikämiehiä hyvin monta on. Kuitenkin on tärkeää, että myös täällä vanhemmassa reservissä
huolehditaan reserviläiskunnon säilymisestä.
Nyt on aika hyödyntää vielä hetki keväthankia. Jos ja kun yksinäinen puurtaminen alkaa
kyllästyttää, niin kannattaa tulla mukaan piirien TULI ja LIIKE- toimikunnan järjestämiin
tapahtumiin.

Keväthangille mars!

Tietoa saat muun muassa tästä lehdestä ja käymällä sivuilla www.pkreservi.fi ja www.mpk.fi.
Muistathan merkitä suoritukset sähköiseen
kuntokorttiin www.resul.fi! Nyt käytössä on
myös mobiiliversio.

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirien
toiminnanjohtaja
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RESERVIUPSEERIPIIRIN PUHEENJOHTAJAT 2013

PIIRIN PUHEENJOHTAJA
Juha Rytkönen
Vierevänniementie 15 a,
81100 KONTIOLAHTI
050 428 5102
juha.rytkonen@kontiolahti.fi

1. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA
Pekka Laakkonen
Itikkamäentie 2 c,
80140 JOENSUU
0500 192 469
pekka.laakkonen@luovi.fi

2. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA
Mika Tukiainen
Tikkamäentie 6 A 14,
80200 JOENSUU
040 719 6190
mika.tukiainen@gmail.com

YHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT 2013

PIIRIHALLITUKSEN
JÄSENET
2013
ILOMANTSIN
RESERVIUPSEERIT RY
Jorma Maksimainen
JOENSUUN
RESERVIUPSEERIT RY
Antti Eteläpää
Yrjö Makkonen

ILOMANTSIN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Jorma Maksimainen
Sissipolku 1 F as 3, 82900 ILOMANTSI
050 462 8720
jorma.maksimainen@pp.inet.fi

NURMEKSEN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Esko Seppä
Kehäkatu 16 C, 75500 NURMES
0400 536 591
esko.seppa@pp1.inet.fi

JOENSUUN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Pertti Saarelainen
Louhelankatu 5 B 10, 80110 JOENSUU
040 508 4660
pertti.saarelainen@joensuunreserviupseerit.fi

OUTOKUMMUN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Markku Räsänen
Kuopiontie 225 C, 83500 OUTOKUMPU
0500 913 574
markku.rasanen@opaasi.fi

JUUAN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Ossi Hirvonen
Laiduntie 4, 83900 JUUKA
050 590 8500
ossi.hirvonen@nic.fi

POLVIJÄRVEN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Esa Sormunen
Ruvaslahdentie 8 E, 83700 POLVIJÄRVI
0400 683 549
esa.sormunen@polvijarvi.fi

KESÄLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Osmo Anttonen
Taimitarhantie 6, 59800 KESÄLAHTI
040 527 7392
osmi.an@hotmail.com

PYHÄSELÄN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Jouko Kankkunen
Salokyläntie 70 A, 82210 SUHMURA
040 584 5660
jouko.kankkunen@suhmuranmetalli.fi

LIPERIN
RESERVIUPSEERIT RY
Mauri Nissinen

KITEEN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Seppo Kinnunen
Vanhatie 36, 82430 PUHOS
0400 377 874
seppo.kinnunen@proagria.fi

RÄÄKKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Ilpo Pitkänen
Hernevaarantie 112, 82310 ORAVISALO
0400 177 089
ia.pitkanen@gmail.com

OUTOKUMMUN
RESERVIUPSEERIT RY
Markku Räsänen

KONTIOLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Liisa Itäniva
Vierevänniementie 15 a, 81100 KONTIOLAHTI
040 566 8325
liisa.itaniva@kontiolahti.fi

TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Arto Juntunen
Riihiahontie 123, 82350 TIKKALA
0400 181 716
arto.juntunen@tohmajarvi.fi

PYHÄSELÄN
RESERVIUPSEERIT RY
Jouko Kankkunen

LIEKSAN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Pentti Tapanen
Pärekoski 8, 81720 LIEKSA
050 574 9118

VALTIMON RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Markku Pirinen
Kalliojärventie 190, 75710 KARHUNPÄÄ
040 483 9307
markku.pirinen@lut.fi

LIPERIN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Mauri Nissinen
Heponiementie 38 C, 83400 VIINIJÄRVI
0500 225 350
mauri.nissinen@metsagroup.com

Muista myös reserviläispiirien
mainiot nettisivut:

www.pkreservi.fi

JUUAN
RESERVIUPSEERIT RY
Ossi Hirvonen
KESÄLAHDEN
RESERVIUPSEERIT RY
Osmo Anttonen
KITEEN
RESERVIUPSEERIT RY
Seppo Kinnunen
KONTIOLAHDEN
RESERVIUPSEERIT RY
Juha Rytkönen
LIEKSAN
RESERVIUPSEERIT RY
Juhani Lehikoinen

NURMEKSEN
RESERVIUPSEERIT RY
Esko Seppä

POLVIJÄRVEN
RESERVIUPSEERIT RY
Esa Sormunen

RÄÄKKYLÄN
RESERVIUPSEERIT RY
Ilpo Pitkänen
TOHMAJÄRVIVÄRTSILÄN
RESERVIUPSEERIT RY
Arto Juntunen
VALTIMON
RESERVIUPSEERIT RY
Markku Pirinen
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RESERVILÄISPIIRIN PUHEENJOHTAJAT 2013
PIIRIN PUHEENJOHTAJA
Hannu.P.Martikainen
Keskuskatu 2 as 9,
81100 KONTIOLAHTI
046 600 5463
hannu.p.martikainen
@gmail.com

PIIRIN 1. VARAPUHEENJOHTAJA
Terho Hirvonen
Laitilantie 8, 80330 REIJOLA
0400 789 977
hirvonen.terho@pp.inet.fi

PIIRIN 2. VARAPUHEENJOHTAJA
Pertti Leinonen
Uutelantie 10, 80330 REIJOLA
040 528 6184
pertti.leinonen@jns.fi

piirihallitus

YHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT 2013

Enon
Reserviläiset ry
Seppo Puranen

ENON RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Seppo Puranen
Koukkujoentie 11, 81280 UIMAHARJU
040 835 5790
seppo.puranen@luukku.com

NURMEKSEN RESERVINALIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Terho Mustonen
PL 16, 75500 NURMES
0500 779 449
jukka.juntunen@kotipysakki.fi

ILOMANTSIN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Viljo Lehikoinen
Rajatie 2 A, 82900 ILOMANTSI
050 573 7916
reijo.hiltunen@tilitalo.fi

OUTOKUMMUN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Erkki Räsänen
Niittyrinne 2, 83500 OUTOKUMPU
050 581 1338
erkki.rasanen@telemail.fi

Juuan
Reserviläiset ry
Mika Martelin

JOENSUUN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Ilkka Savolahti
Tuomaantie 6, 80160 JOENSUU
050 538 0085
ilkka.savolahti@luukku.com

POLVIJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja
Jorma Huttunen
Kinahmonniementie 35, 83825 KINAHMO
0400 170 046
jorma.huttunen@polvijarvi.fi

Kiteen
Reserviläiset ry
Mika Matikainen

JUUAN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Mika Martelin
Juhontie 15, 83900 JUUKA
044 062 7898
mika.martelin@gmail.com

PYHÄSELÄN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Pertti Leinonen
Uutelantie 10, 80330 REIJOLA
040 528 6184
pertti.leinonen@jns.fi

KESÄLAHDEN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Ari Pennanen
Kangastie 8, 59800 KESÄLAHTI
0400 151 225
ari.pennanen@gmail.com

RÄÄKKYLÄN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Mika Karttunen
Paksuniementie 202, 82300 RÄÄKKYLÄ
0400 945 892
karttunenmika@hotmail.com

KITEEN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Mika Matikainen
Huotinvaarantie 2, 82500 KITEE
050 344 0142 ja 040 776 5583
mika.matikainen@suomi24.fi

TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Jussi Raerinne
Värtsiläntie 40, 82675 NIIRALA
041 483 6261 ja 013 629 480
jussi.raerinne@suomi24.fi

KONTIOLAHDEN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Pekka Ratilainen
Keskuskatu 50 b, 81100 KONTIOLAHTI
0500 882 948
ratilainen.pekka@gmail.com

VALTIMON RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Tapani Ovaskainen
Murtomäentie 210, 75770 PUUKARI
050 498 662
tapani.ovaskainen@gmail.com

LIEKSAN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Marko Hakala
Ylämäkikatu 6, 81750 PANKAKOSKI
0400 219 793
marko.hakala@nettilinja.fi

VIEKIN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Ahti Kiiskinen
Viekintie 4, 81860 VIEKIJÄRVI
0400 376 185
ahti.kiiskinen@lieksalainen.com

LIPERIN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja
Marko Halonen
Kokinniemi 17 C, 80400 YLÄMYLLY
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marko.p.halonen@gmail.com

Reserviläisliiton vuosikokous
pidetään Kokkolassa 7.4.2013
Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri järjestää kuljetuksen kokoukseen.
Kuljetus lähtee Joensuusta 6.4.2013 aamupäivällä (yöpyminen) ja paluu
sunnuntai-iltana.
Alla olevasta linkistä pääset katsomaan ja ilmoittautumaan tapahtumiin.
http://reservilaisliitto.fi/toiminta/toimintakalenteri

Ilomantsin
Reserviläiset ry
Viljo Lehikoinen
Joensuun
Reserviläiset ry
Ilkka Savolahti

Kesälahden
Reserviläiset ry
Ari Pennanen

Kontiolahden
Reserviläiset ry
Pekka Ratilainen
Lieksan
Reserviläiset ry
Marko Hakala
Liperin
Reserviläiset ry
Marko Halonen
Nurmeksen Reservinaliupseerit ry
Jukka Juntunen
Outokummun
Reserviläiset ry
Erkki Räsänen
Polvijärven Reservinaliupseerit ry
Markus Surakka
Pyhäselän
Reserviläiset ry
Pertti Leinonen
Rääkkylän
Reserviläiset ry
Mika Karttunen
Tohmajärvi-Värtsilän
Reserviläiset ry
Jussi Raerinne
Valtimon
Reserviläiset ry
Jorma Korhonen
Viekin
Reserviläiset ry
Raimo Toivanen

Arvoisa yhdistysaktiivi
Reserviläisliitto järjestää yhdessä Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin kanssa yhdistysjohdon koulutuksen 23.3.2013 hotelli
Kimmelissä.
Koulutus on avoin kaikille yhdistyksissä jäsenenä oleville ja toivon
runsasta osanottoa yhdistyksistä.
Erityisen tärkeää olisi saada koulutukseen tulevia yhdistyksen
puheenjohtajia, sihteerejä ja hallituksen jäseniä.
Ilmoittautuminen 15.3. mennessä.		

Puheenjohtaja
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Prikaatin perintö jää elämään osaamisessa
ja perinteissä

HISTORIAA
Pohjois-Karjalan prikaati muodostettiin
Kontiorannan ja Ylämyllyn varuskunnista Puolustusministeriön päätöksellä
1.7.1990. Varuskuntaa Kontiorantaan
alettiin perustaa jo talvisodan päättymisen
jälkeen kesäkuussa 1940.
Ensimmäisenä alueelle ryhmitettiin
Kollaalla taistellut Jalkaväkirykmentti
34:n I pataljoona, joka majoittui Tykistönmäen alueelle. Lähiympäristöön saapuivat
kesän aikana myös muut varuskunnan
alueelle sijoitettavat joukot, jotka koostuivat pääosin jalkaväkirykmenteistä 34
ja 36. Joukoista muodostettiin 9. Prikaati,
josta jatkosodan alkaessa perustettiin
Jalkaväkirykmentti 9. Jatkosodan aikana
varuskunnassa toimi järjestelykeskus,
jonka kautta kulki rintamalle yli 50 000
miestä.

si on Karjalan jääkärien marssi. Marssi
periytyy vuonna 1788 perustetulta Karjalan jääkärijoukolta.
Marssista ei ole säilynyt alkuperäisiä
nuotteja eikä säveltäjästä ole tietoa.
Marssille sanat kirjoitti Elli Hällström
tammikuun lopulla vuonna 1918. Marssia
soitettiin mm. Viipurin valtauksen paraatissa. Vuonna 1919 Karjalan jääkärien
marssi vahvistettiin armeijan aamu- ja
iltasoittomarssiksi.

NYKYPÄIVÄÄ

Se, että varuskunta on 50 vuotta vanhempi kuin nykyinen joukko-osastomme,
kuvaa osaltaan hyvin sitä monisäikeistä
ja vaihtelevaa taivalta, joka PohjoisKarjalan prikaatilla ja sen rauhan ajan
edeltäjäjoukoilla on takanaan.
Huhtikuusta 1941 kesään 1941 9.
Prikaati, loppuvuodesta 1944 kevääseen
1948 Kontiorannan - Nurmeksen - Ylämyllyn alueella Jalkaväkirykmentti 3,
toukokuusta 1948 marraskuuhun 1952
Jääkäripataljoona/JR 3, joulukuusta 1952
vuoden 1956 loppuun Jääkäripataljoona 5
ja vuoden 1957 alusta kesäkuuhun 1990
Karjalan Jääkäripataljoona.

Pohjois-Karjalan prikaatin tehtävänä
on ollut kouluttaa varusmiehistä ja reserviläisistä hyvähenkisiä, hyväkuntoisia
ja osaavia sodan ajan jalkaväkijoukkoja
itäsuomalaisiin olosuhteisiin.
Prikaatin tavoitteena on ollut kehittyä
johtavaksi jalkaväkikoulutuksen ja siihen
liittyvän tutkimuksen ja erikoisosaamisen
keskukseksi. Siinä on myös onnistuttu,
mistä osoituksena prikaatin vastuulle
käsketty monitahoinen ja runsas tutkimus- ja kokeilutoiminta. Muun muassa
maavoimien uudistetun taistelutavan
pilotointi on luonut prikaatin henkilöstölle puolustusvoimallista käytännön
erityisosaamista.
Vuositasolla prikaati on kouluttanut
noin 1 400 varusmiestä sodan ajan
jalkaväkijoukkoihin. Reservin joukkoja on myös koulutettu runsaasti sekä
kertausharjoituksissa että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa yhteistoiminnassa järjestetyissä vapaaehtoisissa
harjoituksissa.

Perinteitä

Lakkautus

Vaihteleva taival

Pohjois-Karjalan prikaati vaalii joukko-osastoperinteitä, pohjoiskarjalaisia
sotilasperinteitä ja jääkäriperinteitä.
Joukko-osastoperinteet kantautuvat
Narvan taisteluun 20.11.1700, josta on
peräisin myös prikaatin vuosipäivä. Narvassa kuningas Kaarle XII löi venäläiset
itäsuomalaisen jalkaväen avulla.
Pohjoiskarjalaiset sotilasperinteet
perustuvat vapaaehtoisiin talonpoikaisjoukkoihin sekä 1700-luvulla perustettuun
Karjalan jääkärijoukkoon. Jääkäriperinteet pohjautuvat vuonna 1918 perustettuihin Karjalan rykmentteihin ja näiden
yhteiseen perinnejoukkoon, joka on Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona
27. Varuskuntansa historiaan liittyen
prikaati vaalii myös talvisodan Kollaan
ja jatkosodan Jalkaväkirykmentti 9:n
taistelijoiden perintöä. Pohjois-Karjalan
Prikaatin punaiseen ja mustaan nelijakoisessa lipussa on kapea reunoihin asti
ulottuva jalasristi, jonka päällikkeenä ovat
Karjalan vaakunan tunnukset.

Karjalan jääkärien marssi
Pohjois-Karjalan Prikaatin kunniamars-

Pohjois-Karjalan prikaati lakkautetaan
osana puolustusvoimauudistusta kuluvan
vuoden lopussa. Maakuntaan jää lakkautuksen jälkeen kaksi puolustusvoimien
organisaatiota.
Pohjois-Karjalan aluetoimisto jatkaa
toimintaansa Joensuussa ja pitää yhteyttä
maakunnan asevelvollisiin, viranomaisiin, eri maanpuolustusjärjestöihin ja
muihin yhteistyötahoihin. Joensuuhun
1.1.2015 perustettava Puolustusvoimien
palvelukeskus tuo maakuntaan yli sata
puolustusvoimien työpaikkaa. Palvelukeskus tuottaa koko puolustusvoimille
mm. henkilöstö- ja taloushallintoon
liittyviä palveluja. Pohjois-Karjala ei siis
jää rauhan aikanakaan vaille puolustusvoimien toimintoja ja poikkeusoloissa
maakuntaa puolustetaan kuten ennenkin,
nyt vain uudessa muotissa. Uudet paikallisjoukot toimivat tässä erityisen suuressa
roolissa. Pohjoiskarjalaiset asevelvolliset
koulutetaan edelleen joukkoihin, joilla
maakuntaa on tarkoitus puolustaa.
Varusmieskoulutuksen osalta tammikuussa 2013 palveluksensa aloittanut
saapumiserä jää prikaatin viimeiseksi.
Kaikille kouluttamillemme varusmiehille
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annetaan yhtä laadukas, mielekäs ja turvallinen koulutus kuin aina ennenkin, huolimatta siitä, että lakkautustoimenpiteitä
tehdään pitkin vuotta peruskoulutuksen
lomassa. Johtajakoulutuksen osalta peruskoulutuskauden jälkeen johtajakoulutukseen valitut komennetaan pääsääntöisesti
Karjalan prikaatiin ja Kainuun prikaatiin,
jossa he palvelevat kotiutumiseensa
saakka. Prikaatin viimeiset varusmiehet
kotiutetaan 19. joulukuuta.

Karjalan jääkärit jalkaväen
tulevaisuuden luojina
Huolimatta vuosikymmenten ajan
Kontiorannassa jatkuneen jalkaväkikoulutuksen päättymisestä, tulee Karjalan
Jääkäreiden käden jälki näkymään myös
vuosikymmeniä eteenpäin.
Pienenä jalkaväen koulutuskeskuksena
olemme usein saaneet osallistua puolustusvoimien materiaalikokeiluihin ja taktiikan
kehittämiseen. Parin viimeisen vuoden
aikana on uudistuva maavoimien taistelutapa ja siihen liittyvä kokeilutoiminta
sekä työllistänyt että samalla vahvistanut
paikkaamme jalkaväen kärkiosaajana.
Karjalan Jääkäripataljoona tukee jalkaväen tulevaisuutta toteuttamalla myös
viimeiseksi jäävällä 113 saapumiserällään
maavoimien uudistetun taistelutavan
mukaista alueellisten joukkojen kokeilutoimintaa. Kokeilutoiminta huipentuu
toukokuussa 2013 Lapissa järjestettävään taisteluosaston harjoitukseen, jonne
Karjalan Jääkäripataljoona keskitetään
pääosillaan.

Trombi 13
Viimeisessä isossa koitoksessaan, Lapissa toimeenpantavassa TROMBI13
taisteluosaston taisteluharjoituksessa
Karjalan Jääkärit keskittyvät uudistettavan
jääkärikomppanian taistelun harjoitteluun
osana alueellista taisteluosastoa.
Käytössämme olevat johtamisjärjestelmät lähiradioineen, taistelijoiden optiikka
sekä hyvä maastoliikkuvuus tulevat osoit-

tamaan kehittyvän jalkaväen potentiaalin
uudistetussa taistelutavassa.

Viimeinen saapumiserä
Pitkä ketju Karjalan Jääkäreiden
kouluttamisessa Pohjois-Karjalassa on
päättymässä puolustusvoimauudistuksen
päätösten mukaisesti.
Viimeinen joukkotuotettu saapumiserä
kotiutuu pääosillaan kesäkuussa vuonna
2013 ja tämän jälkeen maakunnan nuoret suorittavat asepalveluksensa muissa
maavoimien tai rajavartiolaitoksen
joukko-osastoissa. Keskeinen asemamme
maavoimien toteuttamassa kokeilutoiminnassa varmistaa sen, että tulevatkin ikäluokat saavat kokea Karjalan Jääkäreiden
perinnön uudistuvan taistelutavan myötä.
Karjalan Jääkäripataljoonan lippu
poistuu joukkojen edestä, mutta sen
perintö tulee liehumaan jäljellejäävien
jalkaväkipataljoonien lipuissa. Karjalan
Jääkäripataljoonan osaava henkilökunta
ohjautuu puolustusvoimauudistuksessa
monipuolisesti maavoimien ja jalkaväen
eri tehtäviin. Pataljoonan viimeisessä
perinnepäivässä 25.2.2013 henkilökunnalle jaettavat Karjalan Jääkäripataljoonan pienoisliput tulevat muistuttamaan
työyhteisöämme ikimuistoisista hetkistä
Karjalan Jääkäreiden kouluttamisessa sekä
samalla siitä työstä, jonka olemme tehneet
jalkaväen tulevaisuuden luomiseksi.

Lakkauttamistoimet
Varuskunta luovutetaan Senaattikiinteistöille kuluvan vuoden viimeisenä
päivänä, jolloin prikaatin toiminta käytännössä lakkaa.
Sitä ennen tapahtuu paljon asioita
mm. henkilöstön ja materiaalin siirrot,
varuskunta-alueen tyhjentäminen, kasarmien sulkeminen ja harjoitusalueiden ja
ampumaratojen ennallistaminen.
Pohjois-Karjalan prikaatin lippu poistuu
viimeisen kerran jäljellä olevan joukon
edestä ja kielekkeinen valtiolippu lasketaan alas.

Aluetoimisto jää jatkamaan
Pohjois-Karjalan aluetoimisto perustettiin 1.1.2008 jatkamaan edeltäjänsä
lakkautetun Pohjois-Karjalan sotilasläänin esikunnan työtä. Aluetoimisto vaalii
nykyään myös muiden edeltäjiensä eli
suojeluskunta- ja sotilaspiirien perintöä.
Pohjois-Karjalan aluetoimisto siirtyy
prikaatin lakkauttamiseen liittyen uusiin
tiloihin Joensuuhun 3.8.2013. Samoissa
tiloissa tulee työskentelemään myös
MPK:n Savo-Karjalan maanpuolustuspiirin henkilöstö. Toimistotilojen lisäksi
käytetään Ylämyllyn tiloja.
Aluetoimiston tehtävät säilyvät nykyisellään vuoden 2014 loppuun saakka.
Aluetoimisto suunnittelee sotilaallisen
maanpuolustuksen, hoitaa asevelvollisuusasioita, pitää yhteyttä muihin viranomaisiin
sekä maakunnan reserviläis-, veteraani- ja
muihin maanpuolustusjärjestöihin. Aluetoimisto on osa Itä-Suomen sotilasläänin
esikuntaa vielä vuoden 2014 ajan, jonka
jälkeen siitä tulee osa Kainuun prikaatia.

Uusi varuskunta
Aluetoimisto tulee saamaan muutoksen
yhteydessä jonkin verran myös uusia
tehtäviä lakkautettavalta sotilasläänin esikunnalta ja jonkin verran Pohjois-Karjalan
prikaatilta. Yksityiskohdat selviävät tulevan syksyn aikana.
Merkittävää on kuitenkin se, että muutoksessa syntyy Joensuuhun uusi varuskunta
1.1.2015. Se sisältää kaikki alueella toimivat puolustusvoimien yksiköt, mukaan
lukien uusi palvelukeskus. Varuskunnan
päällikkönä toimii aluetoimiston päällikkö.

Kertausharjoituksia
Aluetoimisto tukeutuu toiminnassaan
jo 1.7.2013 alkaen Kainuun prikaatiin.
Se tuottaa sille muun muassa erilaisten
harjoitusten huollolliset palvelut sekä
tarvittavan kouluttajatuen, ainakin suurempiin harjoituksiin ja ampumaleireille. Ker-

tausharjoituksia tullaan järjestämään sekä
Ylämyllyllä että Sotinpurolla. Suuremmat
taisteluharjoitukset järjestetään eri puolilla
maakuntaa, kuten on aikaisemminkin tehty.
Tämänhetkisen tiedon mukaan maavoimien isompi taisteluharjoitus järjestetään
Pohjois-Karjalassa jo alkukesällä 2015.
Aluetoimisto aloittaa uudessa henkilöstökokoonpanossa 1.1.2014. Sen vahvuus
on silloin 26 henkilöä. Heistä 20 tulee prikaatista ja loput muista joukko-osastoista.
Aluetoimiston nykyinen henkilöstö omaa
vankkaa kokemusta aluehallintotehtävistä
ja uudet henkilöt ajetaan sisään toimintaan
tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen
kautta. Tämän jälkeen aluetoimistolla on
täysi valmius toteuttaa sille suunnitellut
tehtävät Pohjois-Karjalan maakunnassa.

Lopuksi
Hyvä perustan tulevaisuuden maanpuolustustyölle ja maanpuolustushengelle
antaa vuosien mittainen, laadukas perustyö
maanpuolustuksen kaikilla osa-alueilla
sekä kiinteä ja erittäin tiivis yhteistoiminta
varuskunnan kaikkien yhteistoimintakumppaneiden kanssa. Kaikilla on luja
usko siihen, että varuskunnan lakkauttamisesta huolimatta maanpuolustustyö ja
-henki elää maakunnassamme vahvana
tulevinakin vuosina ja vuosikymmeninä.
Teksti:
Eversti Jari Kytölä, Pohjois-Karjalan
prikaatin komentaja
Eversti Jouni Mattila, Pohjois-Karjalan aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti Rainer Kuosmanen,
Karjalan jääkäripataljoonan komentaja
Everstiluutnantti Martti Koivula,
Pohjois-Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö
Tiedotussihteeri Marko Jalkanen,
Pohjois-Karjalan prikaatin tiedottaja
Kuvat: Puolustusvoimat
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Reijo Kohosen muistolle
Kysyypä keneltä hyvänsä Rekon tuntevalta ihmiseltä mielipidettä hänestä,
kuulee sanat rohkea, sanansa pitävä,
huumorintajuinen. Kaikki muistamme
ja tulemme muistamaan hänet viimeisiin
hetkiin saakka kerhomme kantaviin voimiin kuuluvana aktiivisena talkoolaisena
ja aina sanavalmiina veikkona. Rekon
seurassa turha jäykistely unohtui.
Tämä viipurilaisten vanhempien lapsi
syntyi evakkomatkan aikana Porissa v.
1942. Lapsuutensa ja nuoruutensa hän
vietti Kiuruvedellä, jonka kirjastossa
koulupoika Reijo teki ennätyksen kirjojen
lainaamisessa. Erityisesti historialliset
kirjat, dekkarien lisäksi, kiinnostivat
kovasti.
Kiuruvedellä hän kävi myös koulunsa,
minkä jälkeen opiskeli Jyväskylässä ja
valmistui sieltä liikuntakasvatuksen kandidaatiksi. Asevelvollisuuspalveluksen
Reko kävi Lappeenrannassa Uudenmaan
Rakuunapataljoonan 2. Eskadroonassa
1962-1963.
Työura, pääasiassa poikien voimistelun,
urheilun ja terveysopin lehtorin tehtävissä,
kuljetti miestä ja osin perhettäkin Kiuruveden, Sodankylän, Juuan ja Joensuun
kautta Kiteelle v. 1981, jossa Reijo toimi
yläasteen ja lukion liikunnan lehtorina
eläkkeelle jäämiseensä saakka v. 2002.
Rekolle kertyi luottamustoimia työpaikkojen myötä mm. kouluneuvostoissa.
Lisäksi hän toimi koululiikuntaliiton
Pohjois-Karjalan piirin vuosikokousedustajana, piiritoimikunnan jäsenenä ja
puheenjohtajana sekä pelastuspalvelun
aluetoimikunnan jäsenenä.
Opettajana Reijo Kohonen osoitti
erinomaista taitoa ohjata ja innostaa
oppilaitaan liikunnan saloihin. Olipa
sitten kyse telinevoimistelusta, pallopeleistä, hiihtolajeista tai vesiliikunnan eri
muodoista, hän itse ensimmäisenä näytti
jokaisen liikkeen, eikä vielä viimeisinä
työvuosinaankaan laiminlyönyt tätä.
Järjestyksen pitäjänä Rekolla ei ollut
koskaan vaikeuksia, sillä siinä, samoin
kuin kaikessa muussakin, hänen älykäs
huumorinsa oli suurena apuna. Lehtori
Kohosella oli synnynnäinen taito kohdella jokaista oppilasta tasavertaisesti
ja reilusti.
Opettajaurheilussakin Reko oli aktiivinen. Hän osallistui toisten pohjoiskarjalaisten opettajien kanssa lukuisiin
kilpailumatkoihin hankkien runsaasti
mitaleita, KLL (OAJ) SM-mitalit, hiihto,
uinti, yleisurheilu; 4 kultaa, 11 hopeaa, 15
pronssia. Lisäksi hän huolehti matkoilla
yhteishengen ylläpidosta ja kannusti aina
toisia kilpailijoita. Hän oli myös valmis
selvittämään mahdolliset erimielisyydet
ja puolustamaan omaa joukkuettaan epäselvissä tilanteissa.
Jo lapsena Reko oppi tekemään työtä.
Tämä ahkeruus sekä jokaiseen tehtävään
innolla paneutuminen oli hänelle itsestään
selvää myös aikuisena.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö oli
lähellä Reijon sydäntä, toukokuussa 1963
kotiutunut nuori vänrikki jatkoi reservissä
sotilasuraa, osallistui aktiivisesti kertausharjoituksiin ja monella rintamalla
vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön,
yleni kapteeniksi 1993.
Luottamustoimet reserviupseeritoiminnassa alkoivat Jyväskylän Akateemisissa
Reserviupseereissa 1963, jatkuen Sodankylän reserviupseereissa 1966, Juuan
reserviupseereissa 1967 ja Kiteen reserviupseereissa vuodesta 1982. Kaikissa
reserviupseerikerhoissa Rekon vastuualueena olivat erityisesti urheilu- ampuma- ja
kerhoupseerin tehtävät. Hän toimi myös
varapuheenjohtajana, puheenjohtajana
ja piirihallituksen jäsenenä useita kausia
sekä vaellus- ja virkistystoiminnan vetäjänä ja viimeisen reilun kymmenvuotiskauden erityisesti tiedotusvastaavana.
Reijo toimi lukuisilla reserviläisten
kursseilla kouluttajana, kurssinjohtajana
ja osallistujana, mm. viestikurssi, pelastus- ja sammutuskurssi, maastokurssi,
vapaaehtoisen pelastuspalvelun kursseilla
sekä liikunnan vetäjien ja kansalaisen
turvakursseilla.

Tässä yhteydessä kannattaa myös mainita Reijon lahjoitus Kiteen reserviupseerikerholle. Lahjoitus oli neljä käsiasetta,
huoltotarvikkeet, iso määrä patruunoita
ja mittava valokuva-arkisto. Otamme
lahjoituksen kiitollisuudella vastaan ja
tulemme käyttämään aseita Reijon toiveen mukaisesti sekä reserviupseereiden
että reserviläisten ampumakoulutuksissa.
Reijon valokuvausharrastus tuottaa vielä
iloa monella rintamalla. Täsmällisenä
järjestyksen miehenä Reijo on sijoittanut
kaiken omiin kansioihinsa, niiden avulla
voimme tarkastella kerhomme tapahtumia
vuosikymmenten ajalta.
Reijo Kohonen hoiti aktiivisesti vuosien
ajan kerhomme jouluaaton ja -aamun
kunniavartioinnin järjestelyt sankarihaudoilla sekä osallistui myös itse kunniavartiointitehtäviin. Hän oli erinomainen
kerhotoiminnan tiedottaja, josta hänet on
tunnustuksena palkittu Pohjois-Karjalan
Reservipiirien Karjalan Pojat -lehden
vuoden tiedottajana kahteen otteeseen.
Toiminnastaan reserviupseereissa ja
liikuntakulttuurin alalla Reko sai vuosien
saatossa lukuisan määrän huomionosoituksia, kunnia- ja ansiomerkkejä, alkaen
Rakuunarististä 1963 päätyen Reserviupseeriliiton Kultaiseen ansiomitaliin
soljen kera.
Muita harrastuksia Rekolla oli mm.
palloilu, retkeily, hän oli SVUL:n PK:n
piirin yleisurheilun lähettäjä, I lk palk.
tuomari, hiihto ja pyöräily. Erityisesti
Reko oli kiinnostunut sukeltamisesta,
myös museot ja historialliset paikat olivat
matkoilla tärkeitä kiinnostuksen kohteita.
Reijo Kohonen oli jämäkkä, mutta
pehmeä, oikea toiminnan mies. Tämä tuli
näkyviin myös suhtautumisessa kolmeen
lapsenlapseen, joiden tapaaminen tuotti
hänelle suurta iloa.
Sataprosenttisena karjalaisena Reijo
Kohosen oli erittäin helppo tutustua ihmisiin. Hänen iloisuutensa ja avoimuutensa
vapautti ilmapiirin olipa seura millainen
tahansa. Ketään hän ei pokkuroinut, vaan
piti kaikkia samanarvoisina ja uskalsi aina
aidosti ilmaista mielipiteensä.
Yli viiden vuoden ajan, minkä Reijon
vaikea sairaus kesti, säilytti hän elämänilonsa ja kiinnostuksensa muita kohtaan.
”Reserviupseerina osaan kyllä viivytystaistelun”, totesi hän joskus haluten siten
lohduttaa läheisiään ja samalla antaa
heille toivoa.
Reijo näytti elämällään meille kaikille
ainutlaatuisen esimerkin ihmisestä, jonka
muisto ei koskaan tule sammumaan.
Hän oli esimerkillinen sekä työssään
että suhtautumisessa toisiin lähimmäisiin. Me, Reijon ystävät, olemme ylpeitä
ja kiitollisia siitä, että olemme saaneet
kuulua hänen ystäväpiiriinsä.
Jouluyönä 2012 liikunnan lehtori,
reserviupseerikerhomme pitkäaikainen
hallituksen jäsen, kapteeni Reijo Kohonen
siirtyi ajasta iäisyyteen, 70 vuoden iässä.
Isänmaan ystävän, Kapteeni Reijo
Kohosen muistoa kunnioittaen,
Kiteen reserviupseerit ja
Kiteen reserviläiset
Seppo Kinnunen, puheenjohtaja,
Kiteen reserviupseerit ry
Raili Närvänen
Reijo Kohonen saateltiin iäisyysmatkalle 4.1.2013 Sillanpään marssilaulun
sanoin, tilaisuudessa olivat mukana
Kiteen reserviupseerien ja reserviläisten
liput ja Suomen lippu
”Kotikontujen tienoita tervehtien, tämä
laulumme kaikukoon, yli peltojen, vetten
ja tunturien aina Hangosta Petsamoon.
Sama kaiku on askelten, kyllä vaistomme tuntee sen, kuinka kumpujen kätköistä,
mullasta maan, isät katsovat poikiaan.”
”Kun Reijo on nyt poissa joukostamme,
niin Taivaan Isä antakoon hänelle iankaikkisen ilon luonaan Taivaan kodissa
sekä Reijo puolisolle ja lapsille voimia
kestämään isän mittaamattoman suuri
menetys.”
Kalle Pölönen

Rekon kunnia- ja ansiomerkkejä
Rakuunaristi 10.5.1963
SVUL:n PK:n piirin hopeinen ansiolevyke 12.10.1980
MP-mitali kultaisella soljella
RUL Hopeinen ansiomitali
Res Erikoisansiomitali
Suomen Liikuntakulttuurin ja Urheilun ansiomitali kultaisin ristein
Koululiikuntaliiton kultainen ansiomitali 1988
OAJ:n PK:n piirin hopeinen liikunnan hyväksi –mitali 1990
Suomen Kuntaliiton Kultainen ansiomitali
RUL:n I lk kuntomerkki 1963 - 2002
RUL Kultainen ansiomitali
Reserviläisliiton erikoisansiomitali
RUL Kultainen ansiomitali soljen kera
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Joulutuli ja taustalla Kontiolahden kirkko.

Kontiolahden joulutulille
koko perheen voimin
Valtakunnalliset Joulutulet
-tapahtumat ”kiertävät” ympäri
valtakuntaa. Pääsääntöisesti
joulutuli -tapahtumia järjestetään joulukuun 19. päivänä,
mutta eri paikkakunnilla joulutulia joudutaan järjestämään
muista tapahtumista johtuen
ennen ja jälkeen varsinaisen
tapahtumapäivän.
Kontiolahdella Joulutulet
järjestetään perinteisesti kirkon
tuntumassa Veteraanipuistossa
Sankarivainajien sekä Mannerheim ristin ritarareiden muis-

tomerkin vieressä. Järjestelyistä vastaavat Kontiolahden
Reserviläiset ja Kontiolahden
Reservinupseerit yhteistyössä
Kontiolahden seurakunnan
edustajien kanssa.
Tänäkin vuonna mukana
oli ikähaitarilla parivuotiaista
vaareihin/mummoihin asti
mukana tapahtumassa ja oli ilo
kuulla pienempien iloitsevan
tapahtumasta - etenkin kun
tarjolla oli pipareita - täysin
rinnoin hyytävästä pakkassäästä huolimatta.

Tilaisuuden avasi Kontiolahden Reserviupseerien puheenjohtaja (alakoulun rehtori) Juha
Rytkönen sekä Kontiolahden
Reserviläisten puheenjohtaja Pekka Ratilainen, jonka
jälkeen Ilpo Saarelainen
(Kontiolahden lukion rehtori)
jatkoi hengellisellä osuudella
tuoden erityisesti osanottomme
Newtownin murhenäytelmälle
Yhdysvalloissa, jossa uhreina
olivat erityisesti 6-7 vuotiaat
viattomat lapset.
Ari Hevonkoski

Itsenäisyysjuhlassa ja kunniavartiossa

Jouluaamun vartioon valmiina Pasi ja Kauko Raekorpi. Kauko aloitti
vuonna 1959 ensimmäisellä jouluvartiotuurillaan ja se on jatkunut
vuosittain tänne saakka. Ainoastaan yksi Jouluvartio on jäänyt väliin.
Pasillakin vartio on jo muodostunut perinteeksi.

Kiteen reserviläiskerhot suorittivat itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa jo perinteeksi
tulleen kolehdin keruun.
Jumalanpalveluksen liturgina
toimi kirkkoherra Mirva Lehtinen ja saarnan toimitti kappalainen Ilmo Kurkola. Epistolan
luki reserviupseereiden Kalle
Pölönen.
Kolehdin keruuseen osallistuivat Seppo Kinnunen, Mika
Matikainen, Iivari Silvennoinen, Arvo Kinnari, Martti
Eronen, Markku Hyvönen ja
uutena miehenä Mikko Karasola. Jaoimme alueet seitsemään
osaan ja homma sujuikin varsin
nopeasti.
Kirkonmenojen jälkeen seurasimme seppelepartioiden toimintaa sankarihaudoilla Tohmajärven rajavartioaseman
suorittaessa kunniavartiotehtäväänsä. Kirkkoherra Lehtinen
puhui ja Kiteen mieskuoro lauloi tilaisuudessa. Päivä jatkui
seurakuntakeskuksella järjestetyssä Itsenäisyyspäivän
juhlassa.
Jouluvartiot suoritimme
pikkupakkasessa aattoiltana ja
jouluaamuna. Aattoillan vartiot
alkoivat kello 15.30 ja jatkuivat
puolen tunnin vartioina 17 asti.
Vapaussodan- sekä talvi- ja
jatkosodan haudoilla oli illan
aikana miehitystä kuusi upseeria ja kuusi reserviläistä.
Aamun ainoa vartio alkoi kello
7.15 kestäen kello 8 saakka.
Myös puheenjohtajat Seppo
Kinnunen ja Mika Matikainen
osallistuivat vartiointiin.
Mika Matikainen

Kiteen joulutulilla ovat vuodesta toiseen ohjanneet kansaa joululaulujen
pariin rovasti Sakari Takala (oik.) ja Timo Hacklin.

Joulutulet kokosivat
kansaa Kiteen Hutsiin
Kiteen seurakunta ja kiteeläiset reserviläisyhdistykset
järjestivät perinteiseksi tapahtumaksi muodostuneen joulutulitapahtuman Hutsin kesäteatterin maastoon jo 20. kerran.
Tapahtuman tarkoituksena on
koota kansaa hiljentymään
luonnon keskelle joulun odotukseen. Reserviläisten talkootyössä vuosia ahertanut Kauko
Raekorpi laski, että joulutulille
kerääntyi väkeä tälläkin kertaa
120 henkeä. Ilahduttavaa on
nähdä, että nuoremman polven
osallistuminen lisääntyy
vuodesta toiseen. Tämä jos mikään tuo mukanaan perinteen
säilymisen.
Hutsissa kohtaavat sininen ja
valkoinen kahdessa elementissä, valkoisessa lumessa, sinisyyttä heijastavassa taivaassa
nuotion ja rakotulien loimussa,
kuten rovasti Sakari Takala
lausui taannoin joulutulilla
pitämässään puheessa.
Rovasti Takala on osallistunut Hutsin Joulutulille lähes
niiden historian ajan.
- Minun ajatuksissani ovat
täällä aina olleet joulun lisäksi
valo ja sinivalkoiset isänmaan
värit, hän tiivisti.
Harmonikkataiteilija Timo
Hacklin on osallistunut joulutulille lähes joka kerta. Yhtään
kertaa hän ei säästä huolimatta
ole jättänyt harmonikkaa kotiin, vaan on säestänyt yhteisesti laulettuja joululauluja sateesta ja pakkasesta huolimatta.
Säitäkin on parinkymmenen
vuoden aikana ollut monenlaisia. On ollut lumetonta ja
vesisadettakin saatu.
- Muistan, että erään kerran
pakkasta oli kolmisenkymmentä astetta. Kyllä hieman
mietitytti, miten harmonikka
tällaisessa pakkasessa pelaa,
soittoniekka muistelee.
Uskollinen ahertaja on myös
Martti Eronen, joka on koko
joulutulien historian ajan kattanut glögipöydän, josta kansa
voi ottaa lämpimän kupin tai
pari juomaa vaeltaakseen sitten

alemmas ihailemaan luontoa,
rakotulia, kynttilöitä ja muita
tulia.
Yhtä uskollinen talkoolainen
on Väinö Hänninen, jonka
rakentama rakotuli on syttynyt
aina onnistuneesti ja kansa
on nauttinut tulen loimusta.
Väinön mestaroimat rakotulet
ovat myös kansaan luoneet
eräkulttuuria.
- Harmi, kun unohdin ottaa
makuupussin mukaan. Olisin
jäänyt Väinön tulien loisteeseen yöksi, mietiskeli eräs
joulutulivieras.

Joulua ilman Vapahtajan
luomaa valoa ei ole
Kirkkoherra Mirva Lehtinen
aloitti puheensa Jesajan kirjan
9. luvun sanoilla: ”Kansa joka
pimeydessä vaeltaa, näkee
suuren valon”
- Jos otamme kaikki valot
pois, vaelluksemme pimeässä
olisi hapuilemista ja pitäisi etsiä tukea toisistamme. Tähtien
tuike on kaikki toiveikkuutta,
vaikka pelottaisikin.
- Miten olisimme tännekään
löytäneet ilman valoa. Miten
kuljemme, ellei meillä ole
toista valoa Vapahtajan valoa,
jota joulun alla odottaa. Mihin
joudumme jos tuo valo otetaan
meiltä pois. Viime aikoina
moni on varmaan huomannut,
että muutamien mielipiteiden
paino on noussut ja joulujuhlista ja muualtakin tulisi
mielipiteiden mukaan karsia
Kristuksen valo pois.
- Tuntuisi oudolta laulaa joululauluja jos niissä ei Jeesuslapsesta laulettaisi. Joulua
ilman Vapahtajan mukanaan
tuomaa valoa ei ole, lausui
kirkkoherra Mirva Lehtinen.
Joulutulitapahtumaan on
perinteisesti liittynyt makkaranpaisto nuotiotulilla. Tällä
kertaa tarjottiin makkaraa
20-vuotiskerran kunniaksi.
Olavi Lautamäki
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Reserviläispiirin ja Joensuun Res

Molempia lippuja oli naulaamassa 25 henkilöä, ja he ryhmittyivät tilaisuuden päätteeksi yhteisen potrettiin.
Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin lipun naulaajat.

Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin ja Joensuun Reserviläiset ry:n uudet liput naulattiin
ja siunattiin käyttöön helmikuun 2. päivänä
Pielisensuun kirkossa Joensuussa. Siunauksen
toimitti Pohjois-Karjalan Prikaatin sotilaspastori Anssi Törmälä.
- Siunatkoon kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä
henki Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin ja Joensuun Reserviläisten toiminnan, jonka tunnuksena nämä liput ovat,
hän rukoili.
Uudet liput naulattiin salkoihinsa 25 henkilön toimesta.
Ensimmäisen naulan Reserviläispiirin lippuun napautti
Pohjois-Karjalan sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Olavi
Lösönen. Sitten olivat vuorossa muun muassa Puolustusvoimien, rajavartioston, maakuntaliiton, kaupungin,
rovastikunnan ja entisten puheenjohtajien naulat. Joensuun Reserviläiset ry:n lippu naulattiin samalla kaavalla.
Sotiemme veteraanien naulan löi Joensuun Sotaveteraanit
ry:n puheenjohtaja Paavo Saviaro.

Reserviläisten tunnus ja vaakuna
Lippujen pohjaväri on Karjalan punainen. Molempien
lippujen keskellä on reserviläisten tunnus, piirin lipun
oikeassa yläkulmassa on Karjalan vaakuna, yhdistyksen
lipussa Joensuun kaupungin vaakuna. Lipputoimikunnan
puuhamies, Joensuun Ilmasillan puheenjohtaja Rauno Suhonen kertoo, että vaakunat on painettu erillisille kankaille.
– Nämä tunnukset on applikoitu lippukankaan läpi tarkasti
samalle kohdalle, jolloin vaakunat ovat heraldisesti oikein

Lukuisissa lippuhankkeissa mukana ollut Joensuun
esitelmöi lipuista ja niiden käytöstä.

päin molemmilla puolilla lippua, hän selittää.
Lipputankojen kärkiin on asennettu nyt käytöstä poistettujen järjestölippujen kärkikappaleet. Tällä menettelyllä
halutaan kunnioittaa alkuperäisiä lippuja, sekä niiden
hankintaan ja naulaamiseen osallistuneita henkilöitä.
- Samalla uusia lippuja kantavat reserviläiset saavat tuntea
olevansa pala sitä ketjua, joka on muodostunut vuosikymmenten aikana niistä henkilöistä, joille tämä kunniatehtävä
on vuorollaan suotu, Suhonen sanoo.

Arvokkain henkinen omaisuus
Suhosen mukaan käyttöön siunattu lippu on yhdistyksen arvokkain henkinen omaisuus. Tärkeä osa lippua on
lippukirja, johon merkitään naulauspäivä ja siunaaja.
Kirjan täyttäminen aloitetaan lipun naulaustilaisuudessa,
ja lippukirjan ensimmäiset allekirjoittajat ovat naulaajat
naulausjärjestyksessä.
- Vuosien saatossa kirjaan merkitään kaikki ne tilaisuudet
joihin lippu osallistuu. Ja luonnollisesti myös lipun kantajat,
Suhonen opastaa.
Lippujen naulauksessa käytettävissä vasaroissa on
päiväykset sekä messinkiset laatat, joihin on kaiverrettu
yhdistyksen nimi.
- Naulaustoimenpide on ainoa työ, joka näillä vasaroilla
tehdään. Tilaisuuden jälkeen ne talletetaan yhdistyksen
arvokkaimpien esineiden joukkoon, Suhonen kertoo.

Jokainen lipun naulaaja kirjoitti ”kuittauksen” lippukirjaan. Vuoros
päällikkö, eversti Jouni Mattila.

Marskin ritarit
Tilaisuuden avaussanoissaan puheenjohtaja Hannu P.
Martikainen totesi Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin

Itä-Suomen sotilasläänin naulan löi komentaja, prikaatikenraali Vel

Ensimmäisen naulan Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin lippuun napautti Pohjois- Sotilaspastori Anssi Törmälä siunasi liput.
Karjalan sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Olavi Lösönen.

Joensuun Reserviläisyhdistyksen lippuun napautti ensimmäisen n
Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Paavo Saviaro.
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serviläisten uudet liput käyttöön

Ilmasillan puheenjohtaja Rauno Suhonen

Joensuun Reserviläiset ry:n lipun naulaajat

olevan toiseksi vanhin ja väkilukuun
suhteutettuna suurimpia Reserviläisliiton
18 piiristä. Jäseniä paikallisyhdistyksissä
on yhteensä noin 1 300.
- Näistä yhdistyksistä tänään uuden
lipun saava Joensuun Reserviläiset on
vanhin ja suurin noin 200 jäsenellään.
Martikainen kertoi, että piirin ensimmäisen lipun naulaaminen suoritettiin
Joensuussa Karjalan talolla 16.8.1959.
Lippu siunattiin kaksi viikkoa myöhemmin Ilomantsissa
- Ensimmäisenä naulaajana oli Mannerheim-ristin ritari, kenraalimajuri Erkki
Raappana.
Lippu siunattiin kaksi viikkoa myöhemmin Ilomantsissa pidetyn Oinassalmen
taistelujen muistomerkin paljastamisjuhssa aluetoimiston lallisuuksien yhteydessä.
- Piirin lippua kantoi Mannerheim-ristin
ritari, reservin vääpeli Onni Määttänen.
Samassa tilaisuudessa siunattiin myös
Ilomantsin yhdistyksen lippu.

Vahvuus monipuolisuudessa
Lippupuheessaan Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Osmo Suominen totesi
Pohjois-Karjalan Reserviläisten toimin-

nan historia olevan tärkeä osa Suomen
vapaaehtoisen maanpuolustuksen historiaa. Hänen mielestään piirin toiminta
ja toimintamuodot ovat eri aikoina olleet
tiiviissä yhteydessä vapaaehtoisen maanpuolustustyön kulloiseenkin asemaan ja
mahdollisuuksiin.
- Täällä rajalla on aina osattu lukea ympäristöä ja toimia ajallaan kulloistenkin
vaatimusten edellyttämällä tavalla.
Taustalla on kuitenkin luonnollisesti
ollut aina toimintaan kuuluvia perustehtäviä, kuten sotilastaitojen ylläpito ja
kehittäminen.
- Voitaneen sanoa, että toimintanne yksi
vahvuus on ollut ja on sen monipuolisuudessa, Suominen kiitteli.
Lippujen naulauksen ja siunauksen
jälkeen järjestetyssä kahvitilaisuudessa
Itä-Suomen sotilasläänin komentaja, prikaatikenraali Veli-Pekka Parkatti totesi,
että tulevaisuudessa erilaisen vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkitys Suomen
puolustuksen kannalta kasvaa erityisesti
täällä Pohjois-Karjalassa.
- Päällimmäisenä tässä tilaisuudessa on
tullut tunne siitä vahvasta maanpuolustustahdosta, joka tällä mukana olevalla
joukolla on, hän puhui.
Teksti ja kuvat: Armas Härkönen

Puheenjohtaja Ilkka Savolahti löi 25. naulan Joensuun Reserviläisyhdistyksen lippuun.

Lippujen naulaus- ja siunaustilaisuuden toimitsijat
Lippu-upseeri: Ari Eskelinen
Kuuluttaja: Liisa Itäniva
Lippukirjanpitäjä: Hannu Parviainen
Lipunkantajat: Terho Hirvonen ja Taina Jako
Airuet: Katja Oinonen ja Sebastian Ossi.

li-Pekka Parkatti.

naulan Joensuun Vielä tässä tilaisuudessa saimme nauttia Karjalan Sotilassoittokunnan musiikista. Ka- Lippu-upseeri Ari Eskelinen luovutti lipun reserviläispiirin puheenjohtaja Hannu P.
Martikaiselle.
pellimestarina toimi kapteeni Esa Lehtinen.
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Sodan ajan elintarvike- ja puuhuoltoon
tarvittiin koko kansan talkoita ja kovaa työtä
Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen
30.11.1939 suomalaiset nousivat kaikin
voimin talvisodan puolustustaisteluun.
Jatkosodassa asekuntoisten miesten ja
tuhansien naisten palvellessa rintamalla
kotijoukot ahersivat maaseudulla ja
kaupungeissa. Sodan jälkiä korjattiin ja
sotakorvauksia maksettiin vuosikausia.
Kansaa ohjattiin talkoisiin ja velvoitettiin
yhteiseen työhön.
Vapaaehtoisen talkootyön rinnalle määrättiin työvelvollisuus, josta Helsingin
Sanomat ilmoitti 19.2.1942: ”Työvelvollisuus koskemaan kaikkia 15 vuotta
täyttäneitä koululaisia. – Koulut suljetaan
jo toukokuun alussa. Koululaiset velvoitetaan maatalous- ja metsätöihin.”
Helsingin Sanomat tiedotti 16.4.1942:
”Ei ehtoja koululaisille tänä keväänä.
Oppilaat siirrettävä ylemmälle luokalle
tai jätettävä luokalle. Tuotantotaistelun
aikana oppikoulu alkaa vasta lokakuun 1.
päivänä.” Koululaisten keskuudessa talkootoiminta oli aloitettu jo kesällä 1941,
jolloin noin joka kymmenes koululainen
osallistui talkoisiin.

Mottitalkoot
Rauhanajan puuhuolto oli ollut miestyövoiman varassa. Puuhuollon hätäkellot alkoivat soida vuonna 1942, kun
sota pitkittyi ja sodan loppua ei ollut
näkyvissä. Alkuvuodesta oli tehty puutalkoita muun muassa sotainvalidien
ja kaatuneiden perheille. Tämä ei enää
riittänyt. Suurtalkoot ry. päätti laajentaa
talkoot ”Motti mieheen” metsätalkoiksi.
Motti-operaatiosta päätettiin syyskuun
12. päivänä 1942. Tavoitteena oli, että
jokainen työikäinen tekee yhden halkomotin. Tekijän tuli luovuttaa saamansa
palkkio Asevelikassaan.
Vähimmäistavoitteena oli hakata vähintään yksi motti jokaista työikäistä
kohti. Tavoite oli 1 miljoona kuutiometriä.
Talkoo-organisaatiot järjestettiin sekä
kotirintamalle että rintamalle. Kotirintamalla hakattiin syyskaudella 1942
1047844 mottia ja rintamalla 194346
mottia. Talkoisiin osallistui kaikkiaan
noin 718000 henkeä, joista kolmasosa
oli naisia.

Mottitalkoista puun
hakkuu- ja ajokilpailuihin

Postikorttejakin käytettiin työn markkinointiin nuorille. KKOy. K 16/10.

oli Mestarikirves, jonka saamiseksi piti
hakata 100 mottia halkoja. Mestarikirveen
malli oli Suurkirves, jonka kirveenterän
taustalla oli kuusen profiili. Mestarikirveen hakkasi kesään mennessä yli 160
henkeä. Heistä 10 oli naisia. Vanhin

Vapaudenristin 2. luokan ansiomitali (vihreänauhainen).

Rautaiset ja hopeoidut Mottikirveet 1942
ja 1943.

Mottimerkit kiinnostivat
Mottimerkit kiinnostivat talkooväkeä.
Rautakirveen sai yhden motin tekijä ja
neljä mottia hakannut Hopeakirveen.
Kultakirves irtosi 16 motilla. Kultakirveen hakkasi vuonna 1942 3857 henkilöä.
Viranomaiset halusivat hyödyntää
mottitalkoiden menestyksen jatkossakin.
Vapaaehtoiset mottitalkoot 1943 -1944
eivät kuuluneet palkallisiin velvoitehakkuisiin. Mottitalkoot 1943-opas selvitti
perusteellisesti motin tekijän oikeudet
ja velvollisuudet sekä antoi käytännön
ohjeita.
Vuonna 1943 vahvistettiin hakkuuintoa
myöntämällä 48 mottia hakanneelle Suurkirves. Suoritukseen sai lukea edellisen
kirvesmerkin hakkuutuloksen. Niinpä
aiemmin kultamerkin suorittaneen tuli
hakata halkoja 32 mottia saadakseen
pyöreällä havuköynnöksellä kehystetyn
Suurkirveen. Vuonna 1943 talkoilla saatiin kokoon 1370000 halkomottia.

Mestarikirves
Vuonna 1944 korotettiin merkin arvoa.
Korkeimman kirvesluokan ansiomerkki

Tehopakkaus.

mestarikirveen saaja oli yli 60-vuotias ja
nuorin 15-vuotias. Mottitalkoiden vanhin
osallistuja oli yli 100-vuotias ja nuorimmalla talkoolaisella oli ikää 10 vuotta.
Vuosina 1942 – 1944 talkoomotteja kertyi
kaikkiaan yli 3,4 miljoonaa.

Talkoiden piirissä heräsi innostus erilaisiin kilpailuihin. Erityisen aktiivista
kilpailutoiminta oli suojeluskuntapiireissä. Myös sotilaspoikien kirves heilui ja
saha suihki. Henkilökohtaiset ja ryhmien
väliset kilpailut kuuluivat mottitalkoisiin.
Valtakunnallisia hakkuukilpailuja alettiin
järjestää vuodesta 1942 lähtien 1950-luvulle saakka. Myös puun ajo otettiin
kilpailuohjelmaan mukaan. Ilomantsilaisesta Eino Sivosesta tuli valtakunnan
ensimmäinen ajomestari 1943. Seuraavana vuonna Suomen ajomestaruuden
saavutti Ilomantsin Kali Härkönen.
Pohjoiskarjalaiset menestyivät hyvin
myös hakkuukilpailuissa.
Asemasotavaiheessa 1943 - 44 saavutettiin hakkuutavoitteesta 82 - 87 %
puuryhmästä riippuen. Tulos oli hieman
edellistä kautta parempi. Hakatun puun
määrä vastasi yhden metrin pituisiksi pölleiksi laskettuna lähes 30 metriä korkeaa
pinoa, joka olisi yltänyt Helsingistä Petsamoon. Tämä valtava saavutus herätti
päämajan ja valtiovallan muistamaan
kunnianosoituksin metsätyön sankareita.
Ylipäällikkö myönsi 2700 kappaletta
2. luokan vapaudenristin ansiomitalia
kunnostautuneille metsätyöntekijöille.
Vapaudenristin ansiomitaleita jaettiin
eri puolilla Suomea pidetyissä juhlatilaisuuksissa. Kunniamerkkejä myönnettiin pienessä määrin myös metsätyön
johdolle.
Mainittakoon, että Rukajärven suunnalla sotilaat veistivät vuonna 1942 puhdetyönä 12.000 kirveenvartta. Pyhäselän
Onni Hämäläinen kertoi Sotaveteraanit
Extra - lehdessä 2012 joukko-osastonsa
JR 45:n ”olleen kovilla” niin kauan, että
se siirrettiin kesällä 1943 tietyksi ajaksi
reserviin. Tämä merkitsi muun muassa
tie- ja raivaustöitä sekä halkosavottoja.
Halkosavotoista saattoi saada ylimääräisiä lomapäiviä.

Kesällä 1944 ratkaistiin
Suomen kohtalo
Lumipeite säilyi keväällä 1944 PohjoisSuomessa ja Kainuussa pitkälle toukokuuhun. Kevättulvat olivat myöhässä.
Rintamilta lomautettiin suuret määrät
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Metsätyövälineitä.

työmiehiä metsätöihin ja uittoihin. Sodan
johto ei ilmeisesti uskonut Neuvostoliiton
suurhyökkäykseen uittojen aikoihin 1944.
Ei edes Liittoutuneiden 6.6.1944 alkanut
maihinnousu Normandiassa näyttänyt herättäneen sodan johtoa asemasotavaiheen
ajatuksista. Tosin Mannerheim varoitti
toukokuussa joukkoja suurhyökkäyksestä.
Mitään suurempaa puolustusvalmiuden
kohottamista ei kuitenkaan tapahtunut.
Totuus valkeni 9.6. klo 6 alkaen kun
Neuvostojoukot iskivät pommikonein ja
tykistöllä Valkeasaareen. Neuvostoliiton
joukot etenivät nopeasti Kannaksen läpi
Viipuriin. Sampo Ahdon mukaan Suomen
lippu laskettiin Viipurin linnan tornista
20.6. klo 16.45, Linnansilta räjäytettiin klo
16.50 ja punavaate nousi linnan salkoon
klo 17.30. Punalippu nostettiin salkoon
vasta 22.6. klo 15.30. Mainittakoon, että
Viipurin linnan Suomen lippua käytettiin
sodan päätyttyä kotiuttamisparaatissa Kontiolahdella. Tämän jälkeen lippu siirrettiin
Sotamuseoon.
Vanhempia ikäluokkia kutsuttiin palvelukseen. Pääosa metsätyö- ja uittokomennuksilla olleista miehistä komennettiin
rintamalle. Kotijoukot pyrkivät jatkamaan
minkä pystyivät kesken jääneitä metsä- ja
uittotöitä. Samaan aikaan maaseudulla
naisia, lapsia ja vanhuksia kuormittivat
maataloustyöt. Sotavankeja oli käytetty
maatöiden lisäksi myös metsätöihin.

Suurhyökkäykset torjuttiin
Neuvostoliiton suuhyökkäys sekoitti
myös tukinuittoväylien käyttöä Saimaan,
Pielisen ja Päijänteen uittoreiteillä. PohjoisKarjalan Uittoyhdistyksen piiriin kuului
jatkosodan aikana vallattua Karjalaa.
Teuvo Vänskä kertoo tilanteesta Lieksan
Lehdessä: ” Koska P-KU toiminta-alue
sijaitsi melko lähellä sotatoimialuetta,
hipaisivat sodan kirot myös työntekoa.
Kesällä 1944Tolvajoella sota tuli niin
lähelle uittoja, että neuvostoarmeija pääsi
tykistöllään häiritsemään niitä.”
Suomi torjui Neuvostoliiton suurhyök-

Polttoaineista ja öljyistä oli pulaa.

Välineitä puun siirtoon maalla ja vesillä.

käykset Talissa ja Ihantalassa. Kenraali
Raappanan johdolla noin kaksi prikaatia
saarrosti ja löi kaksi neuvostoliittolaista
divisioonaa sodan viimeisessä taistelussa
Ilomantsissa heinä-elokuun vaihteessa
1944. Sotasaaliiksi jäi runsaasti muun muassa raskasta kalustoa. Vanha ”mottimestari” oli jälleen antanut opetuksen. Martti
Turtola kirjoittaa Mannerheim-kirjassaan
2001: ”Mannerheimia hiveli ajatus, että
hänen joukkonsa voittivat sodan viimeisen taistelun. Sotakenttä Ilomantsissa jäi
suomalaisille!”
Kesällä 1944 evakuoitiin 425.000 siirtokarjalaista kodeistaan Sisä-Suomeen.
Aselepo astui voimaan 4.9. Välirauhansopimus allekirjoitettiin 19.9.1944. Saksalaisten karkottaminen Lapista 15.9.1944
-25.4.1945 ja heidän raunioittamiensa
alueiden uudelleen rakentaminen oli oma
raskas vaiheensa jatkosodan jälkeen.

Alueluovutukset 1944 ja
uuden viennin rakentaminen
Moskovan rauhassa 1940 sovitut alue- ja
materiaaliluovutukset eivät riittäneet Neuvostoliitolle jatkosodan jälkeen. Metsäalasta menetettiin yhteensä 3,18 miljoonaa
hehtaaria, josta Karjalan osuus oli 1,867
miljoonaa hehtaaria. Puuston määrä väheni
alueluovutuksissa 190 miljoonaa pinokuutiometriä. Tämä vastasi koko maan viiden
vuoden hakkuumäärää. Samalla Suomi
menetti Karjalan alueen monipuolisen ja
tehokkaan puunjalostusteollisuuden. Mainittakoon, että Karjalan selluloosatehtaiden
tuotanto oli ollut peräti 20 % koko Suomen
sotaa edeltäneestä tuotannosta.
Sota-ajan tiukkoja säännöstelytoimia oli
muutettava rauhan ajan haasteita vastaaviksi. Metsäteollisuus joutui suuntaa hakien
muutosten kouriin. Polttoainepula iski
teollisuuteen. Saksan kivihiilen ja koksin
tuonti oli katkennut, kuten muukin tuonti
ja vienti. Sähkön tuotanto kärsi vesivoimapulan vuoksi. Niukkoja polttoainevaroja
otettiin sotakorvausteollisuudelle. Kasvava
liikenne vaati oman polttoainelisänsä.

Sotakorvaukset

Tehopakkaus

Välirauhassa 19.9.1944 solmittiin
300 miljoonan USA:n dollarin sotakorvauksista. Varsinainen totuus paljastui
vasta 17.12.1944. Tuolloin sotakorvaus
määrättiin maksettavaksi vuoden 1938
tavaran hintojen mukaan, mikä merkitsi
sotakorvauksen arvon yli kaksinkertaistumista. Puunjalostusteollisuuden osuudeksi
tuli noin 1/3. Tämä yllätti, koska täällä
oletettiin korvausten olevan pääasiassa
metsäteollisuuden tuotteita. Suomen piti
rakentaa metalliin tukeutuvan erikoisteollisuuden tuotantolaitokset korvaustensa
suorittamiseksi. Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta SOTEVA perustettiin
13.10.1940. SOTEVA sai lähes diktatoriset
valtuudet sotakorvausten suorittamiseksi.
Suomi haki kauppayhteyksiä länsivaltoihin. Yhteyksiä alettiin solmia Englantiin
tammikuusta 1945 lähtien. Sellun vienti
Englantiin aloitettiin kesällä 1945. Kauppa
Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan alkoi vuoden
1945 jälkipuoliskolla. Kauppataseessa
Suomi pääsi vientivoittoiseksi vihdoin
syyskuun lopussa 1947. Sotakorvausviennin osuus muuhun vientiin nähden
väheni ratkaisevasti vuoden 1947 loppuun
mennessä. Valtamerten portit avautuivat
ulkomaankaupalle.

Työn tulosten parantamiseksi oli keksitty
uusi kannustin: Metsätöiden Tehopakkaus.
Sanottiin, että Tehopakkaus teki ihmeitä
hakkuutuloksiin ja mielialoihinkin. Tehopakkaus edellytti kahden viikon aikana neljän pinokuutiometrin päivittäistä halkojen
hakkuutulosta tai vastaavaa määrää muun
puutavaran hakkuuta. Myös puutavaran
ajomiehiä palkittiin tehopakkauksilla. Tehopakkauksia valmistettiin lähes 1760.000
kappaletta. Ajohevosiakaan ei unohdettu.
Niinpä ”kauratehopakkauksilla” haluttiin
parantaa ajosavottojen tuloksia.

Yhtenäiset palkkanormit ja
yksikkötaksat
Sodan aikana vallitsi ankara säännöstelytalous. Rauhan palattua vallitsi työvoiman
ylikysyntä. Sodan päätyttyä myös metsäteollisuus oli saatava nopeasti toimintaan.
Kiväärin vaihto kirveeseen nostatti esiin
piilevät palkkojen korotuspaineet. Sodan
johdosta syntyneet kulutuspaineet, elinkustannusten täyskompensaatio, toistuvat
työ- ja palkkariidat hämmensivät tilannetta.
Puuta hakattiin vuoden 1945 helmikuun puoliväliin mennessä ainoastaan
1/3 tavoitteesta ja puuta ajettiin vain 1/10
tavoitteesta. Pääministeri J.K. Paasikivi
piti kivenkovan puheen radiossa 11.2.1945
Suomea uhkaavasta puuhuollon katastrofista. Maksetut palkat olivat alkaneet liukua
yli sovittujen rajojen. Metsätyöpalkkoja
jouduttiinkin korottamaan helmikuussa
1945 20 – 30 %.

Lähes kaikesta tarpeellisesta
oli puutetta
Elintarvikehuolto oli puutteellista. Korttiannokset olivat riittämättömiä. Kansanhuoltoministeriö oli antanut marraskuussa
1940 ensimmäiset ohjeensa säännösteltyjen elintarvikkeiden lisäannoksista.
Metsätyömaiden Muonitustoimisto laski
ravinnontarpeen, jonka mukaan raskaan
työn tekijä tarvitsi 4500 kaloria/päivä,
mutta E-kortin päivän annos oli vain 2150
kaloria ja ylimääräisillä rasva-annoksilla
päästiin 3850 kaloriin. Vajetta jäi vielä
650 kaloria, mikä johti työtehon laskuun.
Pitkällä säännöstelykaudella korttilajikohtaiset annokset kuitenkin vaihtelivat:
esimerkiksi kevyessä työssä vaihteluväli
oli 1000 -1500 kaloria ja raskaassa työssä
1950 -2800 kaloria. Mainittakoon, että
Suomen leipäviljaomavaraisuus oli vuonna
1939 91 %, mutta vuonna 1942 ainoastaan
60 %. Suomi turvautui jatkosodan aikana
Saksaan muun muassa viljan ja polttoaineiden tuonnissa. Muita vaihtoehtoja ei ollut.
Sota kosketti kaikkia suomalaisia. Sen
vaikutus jatkui monin tavoin kansan
elämässä vuosikausia sodan jälkeen.
Sotatoimien yhteydessä kuolleiden ja
kadonneiden omaiset kohtasivat kukin
omalla tavallaan menetysten aiheuttaman
surun ja vaikeudet. Sotalesket ja – orvot
ja haavoittuneet perheineen tarvitsivat yhteiskunnalta ja lähipiiriltään monipuolista
tukea. Talkootoiminta oli yksi tukimuoto,
jota muokattiin tarpeista ja olemassa olevista mahdollisuuksista lähtien.
Teksti ja kuvat: Raimo Vänskä

Neuvostoliiton sotavoimien eteneminen kohti länttä 1944. Venäjän juhlapostimerkki 2004.
Ilomantsin kohdalla hyökkäysnuolen kärki pysähtyi kahden neuvostodivisioonan tappioon.
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tukijaT ESITTELYSSÄ!

A-Kuivaus Oy - kokonaisvaltaista palvelua
A-Kuivaus Oy on kosteusmittausten ja -kartoitusten sekä rakenteiden
kuivausten ja vesivahinkosaneerauksen erikoisosaaja. Lahdessa, Kuopiossa,
Joensuussa ja Helsingissä
toimivan yrityksen ammattilaiset eivät suostu tekemään hätäistä työtä, vaikka
aikataulut olisivat tiukat.
A-Kuivaus Oy tekee suuren
osan töistään vakuutusyhtiöiden
ja talo-yhtiöiden kautta, kun
rakennuksessa sattuu vesivahinko. Kosteuskartoittaja on
puolueeton taho, joka selvittää
kosteusvaurion aiheuttajan sekä
laajuuden ja raportoi tuloksista
vakuutusyhtiölle sekä isännöitsi-

jälle. Tällä perusteella arvioidaan
tarvittavat korjaustoimet.
Moni yksityishenkilö ottaa
A-kuivaus Oy:n yhteyttä myös
suoraan epäillessään kosteusvauriota ja huomatessaan hajuhaittaa
kodissaan.
– Usein asukkaat ovat alkaneet
pohtia kosteusvaurion mahdollisuutta esimerkiksi hajuhaitan
vuoksi. Tällöin mittaamme rakenteista kosteuden ja tutkimme
riskipaikat perusteellisesti sen
selvittämiseksi, onko rakennuksessa piilevä kosteusvaurio.
Annamme asiakkaalle lopuksi
kirjallisen raportin ja toimenpide-ehdotuksen, kertoo Joensuun
ja Kuopion aluepäällikkö Terho
Hirvonen.
– Jokaisella kartoittajalla on
sekä pätevöityneen kosteus-

mittaajan tutkinto että VTT:n
henkilösertifikaatti, hän jatkaa.

Vettä oppii kunnioittamaan
A-Kuivaus Oy käynnisti saneeraustoiminnan syyskuun
alussa 2010. Aloite saneerauspalveluista tuli asiakkailta,
jotka haluavat kokonaisvaltaisen
palvelun A-Kuivaus Oy:ltä.
A-Kuivaus Oy:n henkilöstön
kokemuksen takana on pitkä
ja kova työ, jolla on hankittu
paitsi muodollinen pätevyys,
myös riittävä ruohonjuuritason
ymmärrys siitä, miten teoria
siirretään käytäntöön.
– Veden elämisestä ja liikkumisesta oppii joka päivä jotain
uutta, ja sitä on oppinut kunnioittamaan. Se on petollinen
elementti, joka etsii reittinsä
ovelasti, Hirvonen kertoo.
Pesuhuoneen laattasaumasta
on saattanut päästä roiskevesi
rakenteisiin. Piilevä putkivuoto
voi olla aivan eri huoneessa kuin
missä vaurio ilmenee. Usein joutuu istahtamaan alas kaivamaan
rakennuksen piirustukset esiin.
- Työssä tarvitaan luovaa talonpoikaisjärkeä, jota kaikkea
ei opi kirjoista lukemalla, vaan
kokemuksen kautta, Hirvonen
miettii.

Yhteenkuuluvaisuutta

Terho Hirvosen mielestä oli suuri kunnia saada kantaa reserviläispiirin
lippua lippujen siunaustilaisuudessa.

Reserviläispiirin 1. varapuheenjohtajana toimiva Hirvonen
on ollut reserviläis- ja maapuolustustoiminnassa aktiivisesti
mukana jo useita vuosia. Kertausharjoitusvuorokausia kertyy
vuosittain noin 15 – 25. Mikä
tässä touhussa oikein kiehtoo?
- Se yhteenkuuluvaisuuden
henki ja mahtavat kaverit. Ja
suurin ansio lankeaa sille porukalle, joka vuodesta toiseen
on aktiivisesti toiminnassa mukana. Toiminnassa mukana olo
tuo myös vaihtelua normaalin
työarkeen.
Hirvonen toimii MPK:n kursseilla pääsääntöisesti kouluttajana sekä taisteluvälinealiupseerina.

Vesivahingon sattuessa tarvitaan mittaus- ja kuivausalan ammattilaisten
apua. Kuva päätoimittajan arkisto.

- Olen sitoutunut MPK:n kursseille vuoden 2018 loppuun, ja
jos kunto ja into riittää jatkan
varmasti eteenkin päin.
Hirvosen mielestä piirin lipun
kantajana toimiminen lipunvihkimistilaisuudessa on ollut
tähänastisista tehtävistä kaikkein
sykähdyttävin.
- Piirin ensimmäistä lippua
kantoi Mannerheim-ristin ritari Onni Määttänen. Ritarin
sain muutaman kerran tavatakin,
ennen hänen siirtymistään tuonpuoleiseen.

Mukavia muistoja
Polvijärvellä vuonna 1965 syntynyt Hirvonen asuu Joensuun
Reijolassa. Perheeseen kuuluu
Tarja-vaimo, sekä Tiia (21),
Jesse (19) sekä Susanna (13).
Isovanhempien silmiä kirkastaa
jo Jessen vuoden ikäinen tytär
Eerika.
- Varusmiespalveluksen aloitin
Kajaanissa pst-komppaniassa,
valan jälkeen siirryin Kontiorantaan pioneerikomppaniaan, josta
aliupseerikouluun PST-linjalle.
Sotilasarvo on alikersantti.
Jesse suorittaa parhaillaan
varusmiespalvelusta Kontiorannassa. Isä kertoo, että se on
nostanut runsaasti asioita ja

mietteitä esille omasta varusmiespalvelusajasta.
- Päällimmäisenä on mielessä
tietysti palvelustoverit ja se tuvan
tiivis ja huolehtiva yhteishenki.
Se Suomen sotilaiden yhteenkuuluvaisuuden tunne, josta poikanikin lomilla olleessa juttelee.
Osaltaan haikeutta on Hirvosen ajatuksiin tuonut Karjalan
Prikaatin lakkauttaminen ja sen
myötä vanhan palveluspataljoonan lakkauttaminen.
- Sydämessä tunnen suurta
ylpeyttä ja kunnioitusta siitä, että
olen saanut olla mukana perinteikkään Karjalan Jääkäripataljoonan historian ”havinoissa”. Ja
sen perinteen viimeinen ”suvun
edustaja” poikani on.
Hirvonen toivoo lisää porukkaa maanpuolustusyhdistyksen
kouluttajiksi sekä kurssilaisiksi.
- Vaikka edes kerran vuodessa
olisi intoa osallistua jollekin
MPK:n järjestämälle kurssille.
Ilokseni olen havainnut maakunnan yhdistyksissä aktiivista
toimintaa ampumaratojen puolesta. Emme ole jääneet surkuttelemaan asiaa, vaan on otettu
”lapio” omaan käteen ja alettu
toimia niin, että pystyisimme
harrastamaan ampumatoimintaa
myös tulevaisuudessa.
Teksti: Terho Hirvonen ja
Armas Härkönen.

Päätoimittajan palsta

Reijon muistoa kunnioittaen
Vuoden 2009 syyskuussa Ilomantsissa vietettiin kaksipäiväistä ja monimuotoista tilaisuutta
muistellen kesän 1944 sotaisia tapahtumia.
Möhköön suuntautuvalla linja-autoretkellä
eteeni istui kameralaukkuineen vilhakan oloinen maastopukuinen kaveri, joka paitsi kuulosti olevan sotahistoria-asioista selvillä, myös
kuunteli oppailta lisätietoja.
Kysyessäni mikä hän on miehiään, hän kertoi
olevansa Reijo Kohonen Kiteeltä.
Valitettavasti emme nähneet sen tapahtuman
jälkeen. Sen sijaan posti kulki. Vuoden 2010
alusta lähtien hän toimitti sähköpostiini neljä
kertaa vuodessa noin pari Karjalan Pojat –lehden sivua tavaraa – juttuja ja kuvia Kiteeltä.
Ja aina justiinsa aikataulussa!
Jos joku asia on tätä lehteä kasatessa ollut
varmaa, niin Rekon allekirjoituksella tuleva
aineistolähetys. Eipä ole suotta miestä Vuoden tiedottajaksi valittu, niin kuin ansiokkaan

muistokirjoituksen vieressä oleva kuva kertoo.
Tiesin miehen sairastelevan eikä ihan yllätyksenä tullut elokuun 30. päivänä 2012 oheinen
posti, jota ei voi vieläkään liikuttumatta lukea:
”HV Armas! Liitteenä 3 liuskaa juttua ja viisi
kuvaa. Kerro, tuliko perille. Nämä jutut olivat
minulle tosi vaikeita saada tehdyksi, sillä
valtava väsymys iski viime viikon tiistaina
saadun Taxoteren eli sytostaattihoidon jälkeen.
Kesän aikana tauti paheni niin, että jalat ovat
tosi heikot ja lihakset surkastuneet. Tämä on
nyt viivytystaistelua ja toivotaan, että nämä
muutamat myrkkyhoidot purevat, mutta tosiasia on se että tiimalasi alkaa loppua. Tuskin
jaksan seuraavaan numeroon väsätä aineistoa... Toivottavasti joku kerhostamme jatkaa.
Hyvää syksyä Sinulle ja taistellaan, vaikka
sota on hävitty! Reko.”
Rekoa muistellaan toisaalla tässä lehdessä ja

muistelkaamme vielä jokainen häntä tykönämme. Kevyet mullat hänelle ja työkalukseen
kultainen kynä!
Päätoimittelija ja yritysesittely saivat väistyä
tutuilta paikoiltaan markkinavoimien puristuksessa ja
muistorikkaan
lippujuhlan
myötä.
Aurinkoista
kevään
jatkoa
kaikille!

Armas
Härkönen
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Suomussalmen ja Raatteen taisteluja talvisodassa
Ennen talvisotaa ylimääräisten harjoitusten aikana
Suomussalmelle perustettiin
Suomussalmen harjoituskeskus, sen silloisena päällikkönä
toimi Kainuun rajavartioston
komentaja, Kainuun sotilaspiirin päällikkö everstiluutnantti Leo Kyander. Miehistö
vahvuudeltaan 1679 miestä
koottiin Suomussalmelta, Puolangalta, Hyrynsalmelta, Ristijärveltä, Kajaanista ja Vuolijoelta. Harjoituskeskuksessa
toimi myös joukko lottia, jotka
hoitivat harjoituskeskuksen
muonitusta. Harjoitusten kohteena olivat komppaniakohtainen taistelukoulutus, erilaiset
marssiharjoitukset täysissä
kenttävarusteissa, ampumaharjoitukset erilaisilla aseilla,
sekä kenttälinnoitustyöt.
Talvisodan Suomussalmen
ratkaisutaistelut käytiin 30.11.
1939-10.1.1940 välisenä
aikana, myös tämän jälkeen
käytiin alueella muutamia
pienempiä taisteluita, joista
merkittävin lienee puna-armeijan vuosipäivän hyökkäys
21.-23.2.1940 Raatteeseen.
Talvisodan aikaiseen sotatoimialueeseen kuului koko
itäinen osa Suomussalmesta,
eritoten seuraavat alueet kirkonkylä, Raate, Juntusranta,
Kiannanniemi, Palovaara ja
Piispajärvi.

Tavoitteena Suomen katkaisu
Sodan syttyessä Suomussalmen harjoituskeskuksessa
muodostettu Erillinen Pataljoona 15 joutui ensimmäisenä
vastaan ottamaan Neuvostoliiton n.17 500 miestä käsittävän
163. Divisioonan hyökkäyksen. Kunnan pohjoispäässä
Juntusrannassa hyökkäsivät
kaksi rykmenttiä ja Raatteessa
yksi rykmentti. Neuvostodivisioonan ensimmäinen tavoite
oli Suomussalmen kirkonkylä,
josta oli tarkoitus jatkaa kohti
Oulua ja katkaista Suomi sen
kapeimmalta kohdalta.
Suomalaisten suureksi yllätykseksi neuvostojoukot hyök-

vaihe taisteluissa Raatteen tien
suunnassa oli nyt ohi.
Suomussalmen taistelijat
saivat kaivattua vahvistusta
10.12., kun eversti Hjalmar
Siilasvuo joukkoineen saapui
Suomussalmelle. Nyt suomalaisia oli yhteensä 5 pataljoonaa, 3 erillistä komppaniaa
ja 2 tiedusteluosastoa, mutta
vieläkään ei saatu kaivattuja
tykistö- ja panssarintorjuntaaseita.

Kirkonkylä takaisin

Raatteen tiehen ja Talvisodan monumenttiin on mahdollisuus tutustua
heinäkuussa Kontiolahden Reserviläiset Ry:n järjestämällä matkalla.

käsivät Suomussalmella rajan
yli myös Juntusrannassa. Siellä
asuneet siviilit havaitsivat
ensimmäisenä rajanylityksen
ja lähtivät viemään viestiä
Juntusrannan kylässä olleille
suomalaisille joukoille, saman
päivän iltaan mennessä Juntusrannan kylä joutui neuvostojoukkojen käsiin ja vähäiset
suomalaiset joukot joutuivat
perääntymään länteen. Joulukuun ensimmäisinä päivinä
käytiin kiivaita viivytystaisteluja alueella, joulukuun 3
päivänä suomalaisjoukot saivat
ensimmäiset vahvistukset alueelle, mutta eivät kuitenkaan
pystyneet pitämään asemiaan
ja 4.12. neuvostojoukot saavuttivat Suomussalmi-Kuusamo
maantien.
Seuraavana päivänä neuvostojoukot suuntasivat hyökkäyksen sekä pohjoiseen, että

etelään kohti Suomussalmen
kirkonkylää, vasta silloin
suomalaiset olivat selvillä 163.
divisioonan ryhmityksestä. Samana päivänä neuvostojoukot
olivat edenneet n. 15 kilometrin matkan ja Suomussalmen
kirkonkylä oli vaarassa. 6.-7.12
olivat taistelut kiivaimmillaan
kirkonkylän lähistöllä, jonne
suomalaisjoukot olivat saaneet
lisää vahvistuksia. Voimakkaan
tykistötulen ja suuren miesylivoiman turvin neuvostojoukot
onnistuivat murtamaan linjat
ja suomalaiset joutuivat taas
vetäytymään. Illansuussa 7.12.
suomalaiset siirtyivät puolustukseen Kiantajärven vesistön
etelä- ja länsirannalle. Vetäytyessään suomalaiset olivat
sytyttäneet Suomussalmen
kirkonkylän palamaan, nyt
neuvostojoukkojen tie kirkonkylään oli vapaa. Ensimmäinen

Eversti Siilasvuo oli saanut
esikunnasta yksinkertaisen
toimintaohjeen, nyt oli hyökättävä ja lyötävä Suomussalmen
kirkolle asti edennyt neuvostodivisioona. Hyökkäys kirkonkylään alkoi 11.12., taistelut
kirkonkylän takaisin valtaamiseksi kestivät aina 28.12
saakka, jolloin neuvostojoukot
irtautuivat ja vetäytyivät pitkin
Kiantajärven jäätä Juntusrantaan. Silloin Suomussalmen
kirkonkylä jäi takaisin suomalaisille. Kirkonkylän taistelujen
aikana Hjalmar Siilasvuon
joukot suojasivat selustansa
Raatteen suuntaan 300 miehisen osaston turvin.
Kun taistelut kirkonkylästä
olivat kääntyneet suomalaisten eduksi, eversti Siilasvuo
keskitti kaikki saatavilla olevat
joukot Raatteen tielle, joka oli
pitkältä matkalta neuvostojoukkojen hallussa. Nyt Siilasvuon suunnitelma oli jälleen
yksinkertainen ja selväpiirteinen: neuvostojoukkojen yhteydet rajan taakse oli katkaistava,
joukot oli paloiteltava osiin ja
syntyneet motit tuhottava.
Raatteen tien taistelujen
hyökkäys alkoi vuoden 1940
alussa, parin päivän taistelujen
jälkeen raatteen tie saatiin katkaistua ja samaan aikaan Kuhmon tien suuntaan levittäytyneet neuvostojoukot tuhottiin.
Loput asemissaan pysyneet
neuvostojoukot joutuivat nyt
saarroksiin ja Raatteen ratkaisutaistelut alkoivat 5.1.1940.

Rajan tuntumassa olevat suomalaisjoukot hyökkäsivät tielle
Raatteen vartion maastossa
noin komppanian voimin ja
tien länsipuolella noin pataljoonan voimin, alue saatiin
vallatuksi useiden yritysten
jälkeen.
Neuvostojoukkojen 44.
divisioonan kolme rykmenttiä
olivat nyt joutuneet ahtaalle,
koska tie heidän itäpuolelta
oli katkaistu ja käytännössä
katsoen he olivat suppealla
alueella motissa. Raatteen tien
mottien ankarat tuhoamistaistelut käytiin 5.-7.1.1940.

Rauhaa kohti
Taistelut Suomussalmella
päättyivät 10.1.1940, neuvostojoukkojen läpimurto länteen
oli epäonnistunut. Tämän
jälkeen alueella oli ainoastaan
partiointia ja kahakoita, joista
alussa mainittu neuvostojoukkojen kolmella pataljoonalla
suorittama hyökkäys punaarmeijan vuosipäivän johdosta
21.-23.2.1940 oli suurin.
Pääosa eversti Siilasvuon
joukoista siirrettiin nyt Kuhmon rintamalle ja Laatokan
Karjalaan, missä ne joutuivat
erittäin ankariin taisteluihin.
Tappiot olivat molemmin
puolin varsin huomattavat,
neuvostodivisioonat menettivät
kaatuneina lähteistä riippuen
5 000 - 23 000 miestä ja suomalaisia kaatui näissä Raatteen
taisteluissa n. 900 miestä. Rauha astui voimaan 13.3.1940 klo
11.00. Rajan kulku Suomussalmella ja Raatteessa säilyi
ennallaan.
Suomussalmen ja Raatteen
tien taistelut osoittivat, että
teknillinen ylivoima ei talvella
ollut avainasia, vaan ratkaisun
toi suomalainen jalkaväen taistelija, joka oli tottunut hyisiin
oloihin ja metsätaisteluihin.
Neuvostosotilas taisteli loppuun asti, sillä hänellä ei ollut
muutakaan vaihtoehtoa.
Teksti: Hannu Parviainen
Kuva: Armas Härkönen

Timo Tolvanen luovutti Kiitos -plakaatin Ahti Korhoselle (vas.). Oikealla Kimmo Salo.

Kontiolahden kirkko ja ”Kauneimmat joululaulut” -tilaisuus
12.12.2012. Musiikkia tarjosi Karjalan Sotilassoittokunta.

Vetäjien vahdinvaihto

Talvisodan päättymisen muistopäivä

Kontiorannan Sotilaskoti oli
todistamassa juhlallista vallan
vaihtumista MPK Savo-Karjalan peräsimessä. Pitkäaikainen
piiripäällikkö Ahti Korhonen
luovutti vetovastuun Kimmo
Salolle 15.12.2012. Virallisestihan vaihto tapahtui tämän
vuoden alussa.

Paikalla oli MPK:n hallintopäällikkö Pertti Ruotsalainen
ja tuore eversti Jouni Mattila
edustamassa aluetoimistoamme. Tilaisuuteen osallistui
Pelastuslaitos edustajineen
sekä tietty monilukuinen joukko meitä MPK:n toimijoita ja
yhteistyökumppaneita vuosien

varrelta.
Emmehän me kuitenkaan
Ahdista noin vain ”päässeet”.
Ahti jatkaa koulutuspäällikkönä, kuten Timo Tolvanen
ja allekirjoittanut. MPK:n
yhteystiedot löytyvät tästäkin
lehdestä jäljempänä.
Ari Hevonkoski

Kontiolahden kirkossa järjestetään 13.3.2013 Itä-Suomen
Sotilasläänin kirkkopäivä viimeistä kertaa Prikaatin aikana.
Talvisodan päättymisestähän
on kulunut 73 vuotta.
Kaikille avoin tilaisuus alkaa
kello 18. Meille kaikille tärkeään päivään kaikki ovat terve-

tulleita.
Tilaisuuden järjestää Itä-Suomen Sotilaslääni yhteistoiminnassa Pohjois-Karjalan aluetoimiston sekä Karjalan Sotilassoittokunnan ja Kontiolahden
seurakunnan kanssa.
Ari Hevonkoski
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Viljo ja Eira Vestman ottivat vastaan kunnan isien, Markku Lappalaisen (oik.), Hannu Hoskosen ja Pekka Korhosen onnittelut sekä Tasavallan Presidentin avoimen kirjeen.

Pitkän linjan puurtaja palkittiin
Ylirajavartija evp. ja reservin vääpeli Viljo Vestman sai sotakamreerin arvonimen.
Ilomantsilainen ylirajavartija evp. ja reservin vääpeli
Viljo Vestman sai helmikuun 8.
päivänä haltuunsa Tasavallan
Presidentti Sauli Niinistön
marraskuun 30. päivänä allekirjoittaman avoimen kirjeen,
jonka mukaan hänelle on
myönnetty sotakamreerin arvonimi.
- Sotakamreeri on yksi Suomen vanhimmista arvonimistä.
Vuonna 1897 sotakamreeri
kuului Nikolai II:n vahvistamassa Suomen Suuriruhtinaanmaan arvojärjestyksessä
yhdeksänteen luokkaan, kertoi
kunnanjohtaja Markku Lappalainen Lomahotelli/Kuntoutuskeskus Pääskynpesässä
järjestetyssä tilaisuudessa.
Harvinaislaatuista arvoni-

meä oli hakenut Ilomantsin
kunnanhallitus. Titteliin ei liity
oikeuksia eikä velvollisuuksia.
Perusteluissa kerrotaan, että
Viljo Vestman on muun muassa Ilomantsin Sotahistoriatyöryhmän perustajajäsen sekä
Pohjois-Karjalan rajamieskillan ja 21. prikaatin perinneyhdistyksen hallituksen jäsen.
Vestman on mukana reserviläisyhdistyksessä ja hän on toiminut Ilomantsissa ja Venäjän
puolella olevien taistelupaikkojen oppaana vuosikymmenien
ajan. Hänelle on myönnetty
lukuisia kunnia- ja ansiomerkkejä. Kunnanjohtajan mukaan
Vestman on koonnut sotatietoutta runsaasti ja pitää jatkuvasti
mielenkiintoisia esitelmiä talvi- ja jatkosodan tapahtumista.

- Kansanomainen kerronta
avautuu niillekin, jotka eivät
välttämättä sotimisesta paljonkaan tiedä. Hän on kävelevä
sotatietokirja. Eipä ole juuri
kysymystä, johon hän ei osaisi
vastata, kehui Lappalainen.
Vestman on järjestyksessään
50. arvonimen haltija. Esimerkiksi kaukopartiokirjoistaan
kuulu kirjailija Reino Lehväslaiho kuuluu tähän ”joukkueeseen”. Maakunnassa sotakamreerin arvonimen ovat saaneet
kiteeläinen Olavi Lautamäki ja
kontiolahtelainen Jorma Mikkonen.

Totuutta etsimässä
Vestman on syntynyt vuonna
1938 Liperin Papelonsaaressa.

Kiinnostus sotahistoriaan sai
alkunsa jo lapsuusvuosina, kun
puna-armeijan pommikoneet
kaartoivat kylän kohdalta Joensuun kaupunkia kohti.
- Kesällä 1944 Polvijärvelle pudotettiin desantteja, ja
vuokratalon isäntä pyysi meitä
poikasia seuraamaan, liikkuuko tiellä outoja kulkijoita,
Vestman muistelee.
Eräänä päivänä tiellä käveli
reppuselkäinen mies, joka
oudosti kieltä murtaen kyseli
tietä johonkin taloon.
- Neuvottuamme tien säntäsimme kertomaan asiasta isännälle, joka kokoamansa porukan voimin vangitsi kulkijan.
Vestman suoritti varusmiespalveluksensa Santahaminassa.
Vuonna 1959 hän hakeutui
Pohjois-Karjalan rajavartiostoon, ja palveli muun muassa
Nehvon, Kivivaaran, Möhkön
ja Leminahon vartioasemilla.
Kolme vuotta vierähti Onttolassa koiranohjauksen merkeissä.
Koiranohjaaja joutui usein
poliisin avuksi etsintätehtä-

viin, ja näistä partioista syttyi
kipinä, jonka voimin Vestman
oli perustamassa Ilomantsiin
vapaaehtoisen pelastuspalvelun
yksikköä.
- Parhaimmillaan Ilomantsin
ja Tuupovaaran alueella organisaatioon kuului 105 henkilöä,
joista muodostui kahdeksan etsintäryhmää, sekä muonitus- ja
moottorikelkkaryhmä. Tämän
porukan kokoa ja innokkuutta
ihmeteltiin muuallakin.
Vestman on esitellyt ilomantsilaista sotahistoriaa maan eri
puolilta kotoisin oleville ihmisille presidenttiä ja pääministereitä myöten. Sotaveteraanit
pitävät häntä aseveljenään.
Vaikka hän parhaillaankin häärii tulevan kesän Venttiprikaatin tapahtuman järjestelyissä ja
suuressa sotahistoriahankkeessa, hän arvelee arvonimensä
olevan palkkiota tarinoiden
kertomisesta.
- Yksi syy kiinnostuksesta
sotahistoriaan löytyy totuuden
etsimisestä, sotakamreeri Viljo
Vestman kiteyttää.
Armas Härkönen

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY
________________________________

Kevätkokouskutsu

vätkokouskutsu
Piirien yhteinen kevätkokoustapahtuma pidetään

Kontiorannassa tiistaina 26. maaliskuuta 2013 kello
18.00 alkaen. Tilaisuuspidetään
pidetään Kontiorannassa
kasarmi 5:n tiloissa.
en yhteinen kevätkokoustapahtuma
tiistaina 26. maaliskuuta

3 kello 18.00 alkaen. Tilaisuus pidetään kasarmi 5:n tiloissa. Tilaisuuden alussa
Tilaisuuden alussa suoritetaan palkitsemiset, jonka jälkeen
ritetaan palkitsemiset,
jonka Prikaatin
jälkeen esikuntapäällikkö
Pohjois-Karjalan
Prikaatin esikuntapäällikkö
Pohjois-Karjalan
everstiluutnantti
Martti Koivula
Koivula pitää
kevätkokousesitelmän.
rstiluutnantti Martti
pitää
kevätkokousesitelmän.
Kevätkokoukset pidetään esitelmän jälkeen piireittäin.

ätkokoukset pidetään
esitelmän
jälkeenpiirien
piireittäin.
Kevätkokouksissa
käsitellään piirien
Kevätkokouksissa
käsitellään
sääntöjen
määräämät
kokousasiat.
ntöjen määräämät
kokousasiat.
Kahvitarjoilu sotilaskodissa kello 17.00 alkaen.

vitarjoilu sotilaskodissa kello 17.00 alkaen.

vetuloa!

Tervetuloa! 						Piirihallitukset

Piirihallitukset

Viljo Vestman pitää jatkuvasti mielenkiintoisia esitelmiä talvi- ja
jatkosodan tapahtumista. Kuva Ilomantsin torjuntavoiton juhlista
vuodelta 2009.
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Liikuntatapahtumia

Reserviläismarssi
4-5.5.2013
R e s e r v i l ä i s- m
arssi - 4-5.5.2013

Räesärkät kutsuu
Pohjois-Karjalan Reserviläispiirit järjestävät yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja Pohjois-Karjalan
Aluetoimiston kanssa Räesärkän Jotos
2013 reserviläismarssitapahtuman. Nyt
toimeksi ja tule mukaan!
Mistä on kyse?

Taustalla on reserviläisen peruskunnon vaaliminen ja kohottaminen. Marssi (n. 20 km) hienossa
ympäristössä ja erityisesti hyvässä seurassa - ei liene hassumpi tapa huolehtia kunnostaan.

Mitä vaatimuksia?

Tulet paikalle, nautit maisemista ja seurasta.

Miten pääsen mukaan?

1. Mene sivulle http://www.mpk.ﬁ/koulutuskalenteri
2. Syötä Hae koulutus kenttään 1200 13 12008 ja paina Hae
Räesärkät
kutsuu
3. Klikkaa oikealla kohtaa
Ilmoittaudu
Pohjois-Karjalan
Reserviläispiirit
jär-klo 2300 mennessä
4. Täytä tiedot. Ilmoittaudu 14.4.2014
jestävät yhdessä Maanpuolustuskoulu5. Jos ongelmia(MPK)
niin yhteys
Ari Eskelinen (ari.eskelinen@luukku.com, puh 0400 539 875)
tusyhdistyksen
ja Pohjois-Karjalan

Pohjois-Karjalan TULI- ja LIIKE -toimikunta
Liikuntatapahtumia
järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa kesällä 2013 seuraavia
piirien ampumamestaruuskilpailuja sekä liikuntatapahtumia.

Pohjois-Karjalan TULI- ja LIIKE -toimikunta

Aluetoimiston kanssa Räesärkän Jotos
2013 reserviläismarssitapahtuman. Nyt
seuraavia toimeksi ja tule mukaan!

järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa kesällä 2013
piirien
ampumamestaruuskilpailuja
sekä liikuntatapahtumia.
07.05. Ampumakävely
Ampumahiihtokeskus, Kontiolahti,
klo 1700 alkaen.

18.05.
18.05.
29.05.
05.06.

Kirjautumalla saat seuraavat edut
Mistä on kyse?
Tapahtuman johtaja Pekka Ratilainen, Kontiolahden
1. Ilmoittaudu
Kontiorannan
varuskunnassa
4.5. klo 1700
mennessä (opastus
Taustalla
on reserviläisen
peruskunnon
vaaliminen
ja kohottaminen.
Marssiportilta/kulunval(n. 20 km) hienossa
ympäristössä
ja
erityisesti
hyvässä
seurassa
ei
liene
hassumpi
tapa
huolehtia
kunnostaan.
Reserviläiset ry.
vonnasta). Kuljetus Sotinpurolle lähtee klo 1730
Ampumahiihtokeskus, Kontiolahti, klo 1700 alkaen.
Ampumakävely
Mitä
vaatimuksia?
Kontioranta, 300 metrin rata, klo 1200 alkaen. Kilpailun
2. Kenttäiltapala
Sotinpurolla 4.5. klo 1930
18.05. Perinnekivääri Tapahtuman
Tulet paikalle, nautit maisemista ja seurasta.
johtaja Pekka Ratilainen, Kontiolahden
johtaja Mika Karttunen, Rääkkylän Reserviläiset ry.
3.
Telttamajoituksen
(mahdollista majoittua myös omassa majoitteessa)
Reserviläiset ry.
Miten pääsen mukaan?
4.Kilpailun
5.5. aamupala
ja lounas (marssin /koulutuskalenteri
aikana) ja perillä kevyt välipala
Mene
sivulle http://www.mpk.ﬁ
Kontioranta,
300
rata,Kilpailun
klo 1200
18.05. SRA
Perinnekivääri
Roukalahden rata,
Liperimetrin
klo 0900 alkaen.
joh- alkaen.1.
2.5. Syötä
Hae
koulutus
kenttään
1200
Kuljetus Kontiorantaan lähtee n 153013 12008 ja paina Hae
johtaja
Karttunen,
Rääkkylän
3. ry.
Klikkaa oikealla kohtaa Ilmoittaudu
taja PasiMika
Parviainen,
Joensuun Reserviläiset
ry. Reserviläiset
allergiailmoitukset
ilmoittautumisen
yhteydessä myös Ari Eskeliselle.
4.HUOM!
TäytäRuoka-aine
tiedot. Ilmoittaudu
14.4.2014
klo 2300 mennessä
5. Jos ongelmia niin yhteys Ari Eskelinen (ari.eskelinen@luukku.com, puh 0400 539 875)
SRA 29.05. PalvelusammuntaRoukalahden
klo 0900
alkaen. Kilpailun
joh-tulet 5.5. paikalle omalla autolla, niin ilmoittautumispaikka on Sotinpuron YötHUOM!! Mikäli
Kontioranta, 150 mrata,
rata 4. Liperi
Kilpailun johtaja
Pekka Nuptaja
Pasi
Parviainen,
Joensuun
Reserviläiset
ry.
Onko
totta
etteijamaksa
mitään?
täjän leirialueella
siellä sinun
täytyy olla klo 0730. Ilmoita tästä ilmoittautumisen yhteydesponen, Pyhäselän Reserviläiset ry.
1 ja RA 7
Kirjautumalla saat seuraavat edut
sä,
mutta
viimeistään
22.4.
Mennessä
Ari Eskeliselle.
1. Ilmoittaudu
4.5. klo 1700 mennessä (opastus portilta/kulunval150 mklorata
4. Kilpailun
johtaja Pekka
Nup- Kontiorannan varuskunnassa
Palvelusammunta
Kontioranta, pistoolirata,
1700 alkaen.
Kilpailun joh05.06. Palveluspistooli Kontioranta,
vonnasta). Kuljetus Sotinpurolle lähtee klo 1730
ponen,
Pyhäselän
Reserviläiset
ry.
1 ja RA 7
2. Kenttäiltapala Sotinpurolla 4.5. klo 1930
taja Pekka Ratilainen, Kontiolahden Reserviläiset ry.
3.Ja Telttamajoituksen
(mahdollista
majoittua
majoitteessa)
eikä johtässä vielä kaikki!
Tästä kaikesta
saatmyös
vieläomassa
korvaavan
kertausharjoitusvuorokauden.
Kontioranta,
pistoolirata,
klo
1700
alkaen.
Kilpailun
4. 5.5. aamupala
ja lounas (marssin aikana) ja perillä kevyt välipala
Palveluspistooli
12.06. Perinnepistooli Kontioranta pistoolirata, klo 1700 alkaen. Kilpailun johÄlä
jätä
siis
tätä
mahdollisuutta
käyttämättä.
5. Kuljetus
taja Pekka Ratilainen, Kontiolahden Reserviläiset
ry. Kontiorantaan lähtee n 1530
HUOM! Ruoka-aine allergiailmoitukset ilmoittautumisen yhteydessä myös Ari Eskeliselle.
taja Pekka Ratilainen, Kontiolahden Reserviläiset ry.
TULI- JA LIIKE -toimikunta liikuttaa

07.05.

Onko totta ettei maksa mitään?

HUOM!! Mikäli tulet 5.5. paikalle omalla autolla, niin ilmoittautumispaikka on Sotinpuron YötKontioranta pistoolirata, klo 1700 alkaen. Kilpailun
johtäjän leirialueella ja siellä sinun täytyy olla klo 0730. Ilmoita tästä ilmoittautumisen yhteydesOutokumpu pistoolirata. Kilpailun johtaja Kari Kalinen,
Ohjeita!
sä,
mutta
taja Pekka Ratilainen, Kontiolahden Reserviläiset ry. viimeistään 22.4. Mennessä Ari Eskeliselle.

12.06. Perinnepistooli

02- Pistoolilajit
03.08.

02Pistoolilajit
03.08.

Outokummun Reserviläiset ry. Lajeina pienoispistooli,

03.08. Pienoiskivääri

03.08. Pienoiskivääri

07.09. Suunnistus

07.09. Suunnistus

• Omat varusteet

Ja eikä tässä vielä kaikki! Tästä kaikesta saat vielä korvaavan kertausharjoitusvuorokauden.
Outokumpu
pistoolirata.
isopistooli ja pistooli
pika-ammunta.Kilpailun johtaja Kari Kalinen,
• jätä
Jalkineet
on syytä
valita tarkoin.
Sisäänajetut sopivat pitkähköön marssiin. Kosteuttakin on
Älä
siis tätä
mahdollisuutta
käyttämättä.
Outokummun Reserviläiset ry. Lajeina pienoispistooli,
maastossa.
Ohjeita!
Onttola pienoiskiväärirata.
johtaja Ari Eskeisopistooli
ja pistooliKilpailun
pika-ammunta.
•• Omat
varusteet
Juomapullo.
Pullon täyttäminen on mahdollista reitin varrella olevilla huoltopisteillä.
linen. Pienoiskivääri 60 laukausta makuu ja 3x20 lau• Jalkineet on syytä valita tarkoin. Sisäänajetut sopivat pitkähköön marssiin. Kosteuttakin on
Onttola pienoiskiväärirata. Kilpailun johtaja Ari Eskemaastossa.
kausta.
• Juomapullo.
Pullon täyttäminen on mahdollista reitin varrella olevilla huoltopisteillä.
linen. Pienoiskivääri 60 laukausta makuu ja 3x20
lauTervetuloa!
Hautajärvi, Kontiolahti (Kauheen alue). Tapahtuman
kausta.
Tervetuloa!Pohjois-Karjalan Aluetoimisto ja
Pohjois-Karjalan
Reservipiirien
TULI
ja
LIIKE-toimikunta,
johtaja Juhani Kontiolahti
Simonen, Kontiolahden
Reserviläiset
ry. Tapahtuman
Pohjois-Karjalan Reservipiirien TULI ja LIIKE-toimikunta, Pohjois-Karjalan Aluetoimisto ja
Hautajärvi,
(Kauheen
alue).
MPK:n
Maanpuolustuspiiri.
MPK:n Savo-Karjalan
Savo-Karjalan
Maanpuolustuspiiri.
Tarkemmat
tiedot vaellussuunnistuksesta
seuraavassa Reserviläiset
johtaja
Juhani
Simonen, Kontiolahden
ry.
lehdessä. tiedot vaellussuunnistuksesta seuraavassa
Tarkemmat

lehdessä.

Kutsut tapahtumiin ja kilpailuihin

Löytyvät Pohjois-Karjalan
piirien sivustolta www.pkreservi
01.04.2013 alkaen.
Kutsut tapahtumiin
ja kilpailuihin

Löytyvät Pohjois-Karjalan piirien sivustolta www.pkreservi 01.04.2013 alkaen.

Muista myös

Itä-Suomen Sotilasläänin rynnäkkökivääriammuntapäivä
Muista myös 26.05.2013.
Itä-Suomen
Sotilasläänin
rynnäkkökivääriammuntapäivä
26.05.2013.
Tarkempia tietoja
lähempänä kilpailupäivää
mm Pohjois-Karjalan reserviläispiirien sivuilta
Tarkempia tietoja lähempänä kilpailupäivää
mm Pohjois-Karjalan reserviläispiirien sivuilta
ww.pkreservi.ﬁ
ww.pkreservi.ﬁ
Mahdollisuus harjoitteluun 25.5.2013 Kontiorannassa pidettävällä MPK:n kurssilla. Tarkemmin:

Mahdollisuus harjoitteluun 25.5.2013 Kontiorannassa pidettävällä MPK:n kurssilla. Tarkemmin:

www.mpk.ﬁ

www.mpk.ﬁ

Tiedustelut
Tiedustelut

Ari Eskelinen:
ari.eskelinen(at)luukku.com tai puh 0400
875. 0400 539 875.
Ari Eskelinen:
ari.eskelinen(at)luukku.com
tai539puh
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MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN KURSSIT
MAALISKUU
16-17.3.

Talvitaistelu			Kontioranta

HUHTIKUU

Lähde Raatteen
tielle!
Kontiolahden Reserviläiset Ry järjestää
20.7.2013 kaikille Pohjois-Karjalan
reserviläisille perheenjäsenineen suunnatun
tutustumismatkan Suomussalmelle
talvisodan taistelujen Raatteen tielle,
matkalla tutustumme taistelupaikkoihin,
muistomerkkeihin sekä Raatteen museoihin.
Matkalle on lupautunut mukaan asioihin
perehtynyt opas.
Matkalle on tarkoitus lähteä aamuvarhaisella
Joensuusta ja paluu saman päivän iltana.
Matkareitti kulkee Joensuusta, Kontiolahden,
Enon, Lieksan ja Nurmeksen kautta
Suomussalmelle. Matkan hinta kyydin osalta n.
20 € + pääsyliput + omakustanteinen ruokailu.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kontiolahden
Reserviläiset Ry
Pekka Ratilainen puh. 0500 882948 tai  Hannu
Parviainen puh. 050 4363205

5.-6.4.		
13.-14.4.
19.-20.4.
20.-21.4.
26.-28.4.
27.-28.4.

KOTU-kouluttajien koulutus ot 3
Kartta- ja maastoharjoitus 1
Sinko- ja kk-ampujat
SRA-kurssi pistooli
Sissitaktiikka 1
SRA-kurssi kivääri

TOUKOKUU
3.-5.5.		
3.-5.5.		
3.-5.5.		
3.-5.5.		
3.-5.5.		
3.-5.5.		
3.-5.5.		
4.-5.5.		
4.-5.5.		
4.-5.5.		
24.-25.5.
25.5.		
25.-26.5.

Yhteystiedot:

Sinko- ja kk-ampujat 2
Pohjois-Karjalan KOTU-yksikkö
Tarkka-ammunta (jatkokurssi)
Käyntiosoite Kollaantie 1 as 4
Sissiampumaleiri
Perinnekiväärikurssi
Postiosoite PL 5, 80791 Kontioranta
Vääpelikurssi
Sähköposti pohjois-karjala [at] mpk.fi
Ensiapukurssi, soveltava
KOTU-yksikön päällikkö Ahti Korhonen
Joukkomuonitus
Maastotaidot
Puhelin 040 565 5578
Raesärkkien jotos
Sähköposti ahti.korhonen [at] mpk.fi
Kenttäkelpoisuuspäivät
Koulutuspäällikkö Timo Tolvanen
Ammunnanjohtajakurssi
Puhelin 050 521 5363
Reserviläisten ampumapäivä
Lapset-vanhemmat-kurssi
Sähköposti timo.tolvanen [at] mpk.fi

KESÄKUU
7.-8.6.		

Vänrikki/kersanttipäivät

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

KILPAILUKUTSU JA OHJEET RESERVIPIIRIEN YHDISTYKSILLE 26.5.2013
KONTIORANNASSA PIDETTÄVÄÄN POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISTEN
RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTA-KILPAILUUN
JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA – PAIKKA
Pohjois-Karjalan Aluetoimisto järjestää Itä-Suomen
Sotilasläänin kilpailutoimintaan liittyvän reserviläisten
rynnäkkökivääriammuntakilpailun Kontiorannan ampumaradoilla lauantaina 26.5.2013. Kilpailun johtaa
majuri Arto Muhonen. Kilpailutoimisto sijaitsee kasarmi
5:n auditoriossa ja luokka Lemetti.
KILPAILUSÄÄNNÖT
Itä-Suomen Sotilasläänin asiakirja MG20904/30.11.2010
Sotilaiden Suomenmestaruuskilpailujen säännöt, soveltaen
SAL kilpailusäännöt, soveltaen
Kilpailijoiden on huomioitava!
Kilpailu ammutaan järjestäjän varaamilla aseilla (7,62
RK 62 ja kaksi lipasta)
Reserviläisaseiden käyttö ei ole sallittua.
Kilpailijoiden on oltava nimenhuutoa varten ampumapaikalla 10 minuuttia ennen erän alkua aseet ja varusteet
kuitattuna.
Yleistä
Itä-Suomen Sotilasläänin reserviläisten rynnäkkökivääriammuntakilpailu on tarkoitettu reserviläisille. Kilpailu
sisältää sekä reserviläisjärjestöjen välisen joukkuekilpailun että reserviläisten henkilökohtaisen kilpailun.
Joukkueen muodostaa viisi ampujaa, joiden on oltava
samasta reserviläisjärjestöstä (yhdistyksestä). Tuloslistan viisi parasta muodostavat ykkösjoukkueen ja
seuraavat viisi kakkosjoukkueen jne.
Kilpailussa kirjataan ylös myös henkilökohtaiset tulokset.
Kilpailuihin voivat osallistua kaikki reserviläisjärjestöihin kuuluvat, varusmiespalvelun suorittaneet, joilla on
voimassa oleva todennettava vakuutusturva(Suomen
Ampumaurheiluliiton kilpailulisenssi tai Reserviläisen
ampumaturva).

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

Lisäksi ilmoitettava osallistuuko lounaalle.
Ilmoita myös joukkueenjohtajan /vastaavan nimi
ja yhteystiedot.
Jälki-ilmoittautumisia ei oteta huomioon.

Kilpailijoille ei ole asetettu yläikärajaa

HUOLTO

OHJELMA
Alustava ohjelma 26.5.2013
Kilpailutoimisto auki 07.00-15.00
Avajaiset rata 4 08.30
Rk-ammunnat 10+10 ls rata 4 ja rata 6
(yhteensä 75 paikkaa)
Erät alkavat 09.00, 11.00 ja tarvittaessa 12.15.
Ajat tarkentuvat ilmoittautumisten jälkeen.
Eräluettelot nähtävillä piirien nettisivuilla www.pkreservi.
fi viimeistään 17.5.2013 kuluessa
Palkintojen jako ja päättäjäiset n. klo 14.00
kasarmi 5:n auditoriossa.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumiset tulee lähettää yhdistyksittäin puheenjohtajille lähetetyllä ilmoittautumislomakkeella. Löytyy
myös piirien sivuilta www.pkreservi.fi. Lomake lähetetään Pohjois-Karjalan Reservipiirien toiminnanjohtaja
Ari Eskeliselle
12.4.2013 klo 16.15 mennessä osoitteella:
ari.eskelinen@luukku.com
sekä tiedoksi
arto.jeskanen@mil.fi
jukka.paivinen@mil.fi
mika.raisanen@mil.fi
Ilmoittautumisessa on mainittava sotilasarvo,
täydellinen nimi, syntymäaika ja reserviläisyhdistys.

Ruokailuun on mahdollisuus ennakkoilmoittautumisen
mukaisesti(vain lounas) klo 11.00 ja 13.00 varuskuntaravintola Simunassa. Ruoka on Leijona Catering-hinnaston
mukainen (keittolounas = 6,50 e ja lounas 6,90 e) ja
maksetaan paikan päällä henkilökohtaisesti.
Sotilaskoti on kilpailijoiden käytössä klo 11.00 alkaen.
Kilpailujoukkueet vastaavat itse kuljetuksistaan
Järjestäjä varaa aseet, kaksi lipasta, kuulosuojaimet,
patruunat sekä ampuma-alustat.
Omien ratakaukoputkien käyttö on sallittua.
MUUT OHJEET
Kilpailujoukkueiden johtajat/vastuuhenkilöt ilmoittautuvat kilpailutoimistossa kas 5:ssa 26.5, saavuttuaan
varuskuntaan. Kilpailujoukkueiden johtajat ilmoittavat
joukkueidensa vahvuudet, tarkastavat ilmoitettujen kilpailijoiden henkilötiedot ja eräluettelot sekä ilmoittavat
mahdolliset muutokset.
Kilpailijoilla on aina varuskunta-alueella liikkuessaan
oltava kuvallinen henkilökortti. Henkilöllisyys on kysyttäessä todistettava vartiohenkilöstölle.
TIEDUSTELUT JA TIEDOTTAMINEN
Kilpailujen ohjeet, eräluettelot ja tulokset julkaistaan
ww.pkreservi.fi- ja puolustusvoimat.fi-internet-sivustolla.
Kilpailujen virallinen ilmoitustaulu on kilpailutoimistossa.
Kilpailuja koskeviin tiedusteluihin vastaavat:
Toiminnanjohtaja Ari Eskelinen
puhelinnumerosta 0400-539 875
Kilpailun johtaja majuri Arto Muhonen
puhelinnumerosta 0299 434 160
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11-21

Pitopalvelustamme maittavat tarjottavat
kodin juhliin tai tule viettämään juhla
viihtyisiin tiloihimme Pielisjoen rannalle.
Hyvinvointikeskus Tuuletar
Tuuliharjuntie 4-6, 81280 Uimaharju
(013) 771 108 / 043 218 0960,
ma-pe klo 7.00-14.00

Enon TT-koulutus
Turvallisuuskoulutusta:
- tulityö		
- kattotulityö		

- työturvallisuus
- trukkiturvallisuus

seppo.puranen@luukku.com
puh. +358408355790

Kaikki tapahtumassa olleet 90 vuotta täyttäneet veteraanit yhteiskuvassa. Edessä vas.Aarne Hirvonen (99),
Veli Malinen (91), Martta Ylhäinen
(92),Veikko Pakarinen (90), keskirivi vas. Eero Kankkunen (94), Viljo
Salmelainen (95), Toini Pakarinen
(90), Antti Saarinen (92) ja takarivi
vas. Kauko Koistinen (90), Arvo
Kostamo (91), Eino Konttiaho (93)
ja Onni Savolainen (93).

TOIMINTAKALENTERI
maalisKUU
14.3.
23.3.
26.3.

Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä		
RES-liiton yhdistysjohdon koulutus		
RU- ja RES -piirin kevätkokoukset		

Helsinki
Joensuu
Kontioranta

toukoKUU

Veteraanit
hirvipaistilla
Kiteen Evankelisen Kansanopiston ruokalassa nautittiin maittavasta hirvipaistista, jo toisena peräkkäisenä vuotena ja tapahtumasta
näyttää tulevan perinne.
Hankkeen puuhamies Kiteen
Rintamaveteraanit ry:n puheenjohtaja Kalervo Rinne kertoi
tervehdyksessään, että tapahtuma
onnistui tällä kertaa Kiteen Eräveikkojen lahjoittaman hirvenlihan turvin. Tervehdyksessään
Kalervo kiitti metsästysseuran
lisäksi opistoa ja kaikkia tahoja,
jotka ovat olleet tukemassa veteraaneja tavalla tai toisella.
Kiteen Evankelisen Kansanopiston tervehdyksen toi Pasi
Pirinen. Kiteen Sotaveteraanien
ja Kiteen Sotainvalidien puheenjohtaja Arvo Kinnari esitti kiitoksensa lahjoittajille ja opistolle.
- Kiitämme, että Suomessa veteraaneista pidetään hyvää huolta.
Saamme olla kiitollisia, että
Suomessa on kautta aikain myös
poliittisella taholla arvostettu
veteraaneja, sanoi tapahtumassa
mukana ollut Martta Ylhäinen,
jonka Eino -puoliso ehti olla
rintamalla viisi vuotta talvisodan
alkamisesta lähtien.
Samaan aikaan kun nautittiin
hirvipaistista, alkoi opistolla
veteraanikurssi.
Teksti ja kuva:
Olavi Lautamäki

4.- 5.5.
7.5.
7.5.
17.5.

Raesärkkien jotos				Sotinpuro
RES- ja RU- piirihallituksien 3. kokous		
Outokumpu
Ampumakävely				Kontiolahti
Karjalan Pojat 2/2013 aineistopäivä. Ilmoitushankinta länsialue: Polvijärvi, Outokumpu,
Rääkkylä, Liperi, Pyhäselkä			Päätoim.
Piirin perinnekiväärikilpailu			Kontioranta
Piirin SRA-kilpailu				Roukalahti
Kaatuneiden muistopäivä
ISSLE komentajan rk-kilpailu			
Kontioranta

18.5.
18.5.
19.5.
26.5.

KesäKUU
4.6.
5.6.
7.-8.6.
12.6.
13.6.

Puolustusvoimien lippujuhlapäivä
Piirien palveluspistoolikilpailu 		
Kontioranta
Reserviläisten toimintapäivä			Kontioranta
Piirien perinnekiväärikilpailu 			
Kontioranta
Karjalan Pojat 2/2013 ilmestyy

Karjalan Pojat
2/2013 ilmestyy 13.6.
Aineisto päätoimittajalle viimeistään 17.5.2013.

Armas Härkönen

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

3/2013 ilmestyy 25.9.

Aineisto päätoimittajalle 31.8. mennessä.
Toimitamme Eno-Kontiolahti alueelle
HYVÄLAATUISTA SEULOTTUA

RUOKAMULTAA

• Soran ja murskeitten toimitukset
• Maansiirtokonetyöt
• Haja-asutusalueitten jätevesijärjestelmien suunnittelu ja toteutus

Maansiirto
PUTTO Ky
0400-274 530

MANTSIN RAUTA-SPORT

LAATIKAINEN

Kalevalantie 6, 82900 Ilomantsi, puh. 0500 200382, www.mantsinrautasport.fi

Reserviläisten
ostospaikka

Autohuolto Turunen
Harjunraitti 3, Uimaharju, puh. 050 493 6690
Avoinna: ma-to 8-16, pe 8-14

• Autojen vuosihuollot
• Rengastyöt
• katsastuskorjaukset

• öljynvaihdot
• vikakoodien luku
• ohjauskulmien säädöt

Karjalan Pojat
POHJOIS-KARJALAN

RESERVILÄISLEHTI

Päätoimittaja 		

Armas Härkönen

Osoite: 			
Puhelin ja s-posti:		

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

- sukset
- aseet ja ampumatarvikkeet
- rakennustarvikkeet
- kodinkoneet
Ostat mitä ostat, mutta meiltä
kannattaa kysyä tarjous!
Piiritoimisto ja toiminnanjohtaja
Ari Eskelinen
Kiikarikatu 7 A 80160 Joensuu
0400 539 875
ari.eskelinen@luukku.com
Kotisivut:		
Sivunvalmistus:
Painotyö:		

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

Kevään huipputarjous
reserviläisille:
Poimukatteen kattopellit

ovh

- 42 %

Tarjous voimassa 31.3.2013 saakka.

Karjalan pojat -lehden toimituskunta
RU 		
Juha Rytkönen, puheenjohtaja
		
Tarmo Nenonen
RES		
Hannu P. Martikainen
		
Timo Mononen
MPK 		
Kimmo Salo
Päätoimittaja
Armas Härkönen
Nettilehti
Hannu Härkönen
Toiminnanjohtaja Ari Eskelinen
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Osoitteessa: www.pkreservi.fi pääset
tutustumaan osaan alla olevista yrityksistä
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Karjalan Pojat kiittää
kaikkia tukijoitaan!
Savo-Karjalan Maanpuolustuspiiri

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

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

Kalevankatu 8, 80100 Joensuu

Kosteuskartoitukset Rakenteiden kuivaukset
Lämpökuvaukset
Lylykoskentie 17 80130 JOENSUU
puh. (013) 871 023 fax. (013) 871 024

p. 010 3878 100

Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitos

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

JUKOLAN OSUUSKAUPPA

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

rten jo
Sinua va
!
oden ajan
sadan vu

Bonusta jopa 5%
S-kortilla maksaessasi
myös maksutapaetua.

*010-numeroihin
010-numeroihin
soittaminen
maksaa
8,35 + 12,09
soittaminen
maksaa
8,28 snt/puh.
+ 11,99snt/min
snt/min

liik e ei pysähdy kosk a an

Karjalaisen
Kulttuurin
Edistämissäätiö

autovaraosien ja -tarvikkeiden sekä
vapaa-ajan tuotteiden kauppakonserni

Asiakaomistajuus kannattaa
Klikkaa ja liity: www.pko.fi

k k k k

citymarket
8 -21

kauppakatu

8 -18

www.citymarket.fi

www.kontiolahti.fi

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
LASER

0400 567 600

LIPER

Keskitä!

Saat etuja.
Yhdessä hyvä tulee.

p. 050 432 6727

