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Uutta! C 220 CDI 4MATIC.

Neliveto ja automaatti
vakiona.

Kysy erikoistarjoustamme
rauhanturvaajille!
C 220 CDI BE 4Matic A Premium Business 30 483,87 € + toimituskulut 600 € = 31 083,87 €
Verovapaa vientihinta on kotimaan hinnaston autoveroton hinta ilman alv:tä. Lisätietoja osoitteesta www.mercedes-benz.ﬁ/taxfree. Kuvan auto lisävarustein.

Uusi Mercedes-Benz omaksi ilman autoveroa?
Onnistuu ja kaiken lisäksi helposti.
Ole yhteydessä Tax Free -kaupan ammattilaiseen, kun haluat verovapaan Mercedeksen yhdellä puhelinsoitolla ja ilman välikäsiä.
Kimmo Liljedahl palvelee sinua mielellään.

Tax Free -myyntipalvelut
Kimmo Liljedahl, p. +358 (0)10 569 3460
Mäkituvantie 3, Koivuhaka, 01510 Vantaa, Finland
taxfree@veho.
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ohi on
Monia, isoja asioita ja muutoksia on tapahtunut ja
on meneillään maanpuolustuksen kentällä.
Tämän lehden ilmestymispäivänä Reserviupseeriliitto on saanut uuden puheenjohtajan seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi. Liittokokous on tehnyt tärkeän valinnan Oulussa. Tästä ja muista kokousasioista on informaatiota lehden muilla sivuilla.
Ohi on - otsaketta on käytetty kansalaisaloitteessa,
jonka tavoitteena on yleisen asevelvollisuuden
lakkauttaminen perusteena sen kalleus ja epätasaarvo. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että maanpuolustus eri muodoissaan on nyt ja ainakin lähitulevaisuudessa kaikkien kansalaisten yhteinen asia,
eikä se ole esimerkiksi ulkoistettavissa. Tasa-arvoa
mahdollistaa ja tukee vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä sen eri osa-alueilla niin, että
kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus osallistua sen
toimintaan.
Ohi on aika, jolloin valtaosa maakuntamme varusmiehistä voi suorittaa palvelustaan Pohjois-Karjalassa. Varusmiespalveluksen vieminen naapurimaakuntiin on iso muutos, jossa on omat vaaransa.
Kiinteät siteet palvelutovereihin, kytkös kotikontuihin ja eräänlainen juurettomuus ovat mahdollisia ja
saattavat olla jopa pontimena palveluksen keskeyttämiseen. Pitkät matkat voivat vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä sosiaaliseen elämään.
Toisaalta on muistettava, että lakkaavassa prikaatissamme on palvellut iso joukko savolaisia ja
muualta maasta tulleita. Ja onhan meissäkin - itseni
mukaan lukien monia, jotka ovat suorittaneet varusmiespalveluksensa aikanaan eri puolella Suomea. Positiivisina asioina palveluspaikan fyysisessä etäisyydessä voidaan nähdä monen nuoren

kohdalta ensimmäistä irtiottoa kodista sekä ystäväpiirin laajenemista.
Varusmiespalveluksen aikana saattaa muodostua
jopa elinikäisiä ystävä- ja kaverisiteitä. Omalla
kohdallani näin on käynyt. Ympäri Suomea asustava ydinjoukko kokoontuu taas kerran yhteen ensi
kesänä - päivänä, jona on kulunut neljä vuosikymmentä siitä, kun odotettu Ohi on -marssi soi
kotiuttamispäivän aamuna yksikkömme käytävällä
Etelä-Karjalassa.
Ohi on omalta osaltani tarkoittaa nyt myös sitä, että
aika reservissä päättyy vuoden vaihtuessa - samalla
hetkellä, kuin meille tärkeän, jopa rakkaan prikaatimme lippu laskeutuu varuskunnan salosta viimeistä kertaa. Kuusi ensimmäistä vuosikymmentä
elettyä elämää täyttyi joitakin kuukausia sitten ja se
tarkoittaa vääjäämättä sitä, että ajanjaksoni reservissä päättyy joulukuun lopussa ja siirryn työvelvollisten joukkoon.
Pieni haikeus sisimmässä olen päätynyt ratkaisuun,
että väistyn piirin puheenjohtajistosta, koska koen
moraalisesti mahdottomaksi toimia näin merkittävässä johtotehtävässä reserviin kuulumattomana. Aion kuitenkin tinkimättä jatkossakin hoitaa
osaltani liiton toimintasuunnitelmaan kirjatut kolme
jokaiselle jäsenelle kirjattua, jo vakiintunutta ja
mielestäni hyvää tavoitetta. Nämä ovat prosenttiammunta, vähintään yksi kertausharjoitus, MPK:n
kurssi tai yhdistysten toimintapäivään osallistuminen.
Kuntoilutapahtumat olen jo usean vuoden ajan merkinnyt sähköisen kuntokortin sivuille. Näihin tavoitteisiin haastan kaikki ikätoverini ja meitä aiem-

mat ikäluokat kukin kuntonsa ja elämäntilanteensa
huomioiden. Toivon myös, että mielenkiintoisia, jo
ikääntyneillekin soveltuvia tapahtumia on tarjolla
ja niitä kehitetään yhdistysten ikänestoreille.
Prikaatimme toiminnan päättyminen pakottaa koko
maanpuolustuskentän miettimään omia toimintojaan uudessa valossa. Itsestään selvät, totutut
toimintatavat on puntaroitava uudelleen monissa
eri yhteyksissä. Yhteistyö prikaatiin on ollut poikkeuksellisen kokonaisvaltaista sekä joustavaa ja se
on herättänyt ihmetystä muualla Suomessa.
Peli ei kuitenkaan ole menetetty. Jatkossa yhteistoiminta ja sen käytänteet säilyvät kuitenkin valtakunnan mittapuulla mitaten normaalilla tasolla. Tämä
vaatii avointa ja aktiivista voimien yhdistämistä,
yhteistyökuvioiden uudelleen harkintaa ja niihin
hakeutumista.
Edellisen aikakauden päättyminen merkitsee aina
uuden alkua uusine mahdollisuuksineen, joten positiivisella mielellä kohti tulevia haasteita, niitähän
meille kaikille varmasti riittää!
Toivotan paljon onnea kaikille toimijoille piireissä
ja yhdistyksissä ja
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta koko
maanpuolustusväelle!

Pekka Laakkonen
Pohjois-Karjalan
Reserviupseeripiirin
1. varapuheenjohtaja

rauhallista…
Reserviläisen vuosi ja samalla ensimmäinen vuosi
piirin puheenjohtajana alkaa kääntyä loppupuolelle.
Paljon tapahtumia ja erilaisia tehtäviä on matkan
varrelle mahtunut. Tämä on ollut työntäyteinen
vuosi, puheenjohtajuus kun ei merkitse palkkatyöstä luopumista vaan kokoukset ja palaverit on
koetettava sovittaa vuorokauden muihin aikoihin.
Päivääkään en kuitenkaan antaisi pois, sen verran
mahtavaa on ollut taas kerran huomata miten hyvä
ja yhteen hiileen puhaltava porukkaa täältä löytyy.
Kiitos teille kaikille tuestanne ja avustanne!
Aluetoimiston päällikön eversti Jouni Mattilan
johdolla on maakunnassa aloitettu Tammenlehvän
perinneliiton käynnistämä vuosien 1939 - 1945
muistomerkkien kartoittaminen. Hanke etenee
joutuisasti ammattitaitoisten aluetyöryhmien työn
tuloksena. Konkreettisena tehtävänä ja työnä
reserviläispiirille ja sitä kautta maakunnan reserviläisyhdistyksille on sovittu 17.5.2014 suoritettava
sankarihautausmaiden muistomerkkien puhdistus
ja kunnostustalkoot. Työ suoritetaan seurakuntien
ohjauksessa ja yhteistyössä. Toiminnanjohtaja
tiedottaa asiasta keväämmällä. Kuitenkin, jo nyt
haluan muistuttaa teitä tästä kunniatehtävästä ja
pyydän teitä varaamaan keväiselle lauantaille muu-

taman tunnin aikaa.
MPK on tulossa ”armeijaikään” ja juhlii 20 vuotista taivaltaan. Monenlaisten vaiheiden ja erilaisten
organisaatioiden kautta on löytynyt nykyinen toimintamalli. Kaikki erilaiset strategiat ja tavat tehdä
ovat olleet aikansa kuvia ja siihen aikaan ja hetkeen
sopivia. Ehkä eniten olen jäänyt kaipaamaan paikallisosastoja. Keskittäminen on varmaan päivän sana
tässäkin asiassa. Oletettavasti tehokkuus kasvaa,
mutta kaikilla ei ole halua ja mahdollisuutta lähteä
kursseille omalta paikkakunnaltaan.
Piiripäällikkö Kimmo Salon johtama koulutus- ja
tukiyksikkö KOTU tekee joka tapauksessa tärkeää
ja merkityksellistä työtä maakunnan maanpuolustustahdon ja -kyvyn hyväksi. MPK:n rooli tulee
maakunnassa vain kasvamaan Pohjois-Karjalan
Prikaatin lakkauttamisen myötä.
Merkkinä uuden toimintatavan omaksumisesta oli
muun muassa maakuntakomppanioiden harjoitus
15.-17.11 Jaamankankaalla. Tuohon harjoitukseen
tuki ja varusteet tulivat Kainuun Prikaatista ja kouluttajat pääosin Savo-Karjalan maanpuolustuspiirin
koulutus-ja tukiyksiköistä.
Sotilaan onnea juhlivalle MPK:lle!

Karjalan Poikien Kilta ry:n puheenjohtaja Harri
Norismaa jättää tehtävänsä vuodenvaihteessa, suuret
kiitokset Sinulle, Harri! Olet hoitanut tehtävääsi
vaivoja ja aikaa säästämättä. Tulos näkyy kentällä
ja kauempaakin kuuluu kiitteleviä ja ihmetteleviä
kommentteja pohjoiskarjalaisesta tavasta tehdä YHDESSÄ maanpuolustustyötä.
Vuosi lähenee loppuaan mutta vielä on monenlaista
tapahtumaa jäljellä. Monet ovat saaneet ylennyksiä
ja kunnianosoituksia. Onnittelut kaikille huomioiduiksi tulleille!
Rauhallista joulun ja Vapahtajan syntymäpäivän
odotusta meille kaikille!

Hannu P. Martikainen
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirin
puheenjohtaja

JÄSENREKISTERIT, SÄHKÖPOSTIOSOITTEET, NETTISIVUT,
JOULUTULET JA PRIKAATI
Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto ovat uudistamassa jäsenrekistereitään. Hankkeen tiimoilta
järjestettiin syksyllä tarjouskilpailu, jossa haettiin
edullisempaa ja helppokäyttöisempää järjestelmää.
Uudeksi järjestelmäksi on valittu Kehätieto Oy:n
Kehätieto Kilta-järjestelmä. Liittojen lisäksi mukaan tulee Maanpuolustuskiltojen Liiton jäsenrekisteri. Rekisterin hallinnoinnista vastaa Maanpuolustusyhdistys.
Järjestelmän käyttöönotto on tarkoitettu alkavaksi alkuvuodesta 2014. Uudessa maanpuolustusrekisterissä jäsenmaksu- ja muita laskuja
aletaan lähettää myös sähköpostilla. Tavoitteena
on, että mahdollisimman suuri osa jäsenmaksu-,
ampumaturva- ja senioriturvalaskuista lähetettäisiin jatkossa sähköpostin liitteenä PDF-tiedosoina. Ongelmana on vain se, että esimerkiksi
Reserviläisliiton osalta 17 629 jäsenellä on toimiva
sähköpostiosoite ja 18 104 jäsenellä ei. PohjoisKarjalan Reserviläispiirin osalta luvut ovat 654 on ja
616 ei. Upseeripiirin osalta tilanne on lähestulkoon
sama eli noin 50 prosenttia.
Reserviläisliitto onkin käynnistänyt kampanjan

sähköpostiosoitteiden keräämiseksi.
Reserviläispiireille maksetaan yksi euro jokaisesta jäsenrekisteriin 31.12.2013 mennessä
itse tallennetusta, uudesta ja toimivasta sähköpostiosoitteesta. Upseeriliitolla ei ole käynnissä
samanlaista korvausperusteista kampanjaa,
mutta toivottavasti myös mahdollisimman moni
upseeripiirin jäsen käy korjaamassa tai lisäämässä
tietonsa. Molempien liittojen osalta tietojen
muutokset ja korjaukset voi tehdä näppärimmin
liittojen sivustojen etusivuilla.
Piirien osalta uudet nettisivut ovat valmistumassa.
Tarkoitus on ajoittaa sivujen aukaisu tämän lehden
ilmestymisajankohtaan. Kannattaakin käydä
vilkaisemassa entisessä osoitteessa www.pkreservi.
fi uusia sivuja. Palautetta kaivataan. Kesän ja
syksyn ajan on toimittu väliaikaisten sivujen kautta.
Uusien sivujen pääkäyttäjäksi on valittu
Ari Hevonkoski Kontiolahdelta.
Reserviupseerien ja reserviläisten perinteiset
joulutulet ovat syttyneet ja syttyvät näin joulun
alla eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Ensimmäiset
joulutulet syttyivät 30.11. Ilomantsissa. Lehden

sivuilla on kuvaa ja tarinaa tilaisuudesta. Joulutulet
on hieno tapahtuma, jonne kannattaa suunnata koko
perheen kanssa. Suosittelen. Tapahtumien pitopaikat
ja ajankohdat löytyvät piirien sivustolta www.
pkreservi.fi.
Prikaatin toiminta on pikkuhiljaa hiipumassa pois.
Apea oli tunnelma 20.11 Kollaan Vasamalla kun
seppelepartio muisti Kollaan taistelijoita prikaatin
vuosipäivään liittyen. Lopullisesti lippu laskeutuu
31.12.2013 Kontiorannassa. Yksi aikakausi on ohi.
Vuosi 2014 alkaa ja seuraavaa vuotta kohti lähdetään.
Uusi vuosi uudet metkut. Saas nähdä mitä tuleman
pitää!
Rauhallista Joulua ja Uutta Vuotta toivotellen

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirien
toiminnanjohtaja
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Ilomantsin evankelisluterilaisen seurakunnan vt. kappalainen Merja Saarijoutsi julisti Ilomantsin reserviläistulilla joulurauhan.

Reserviläisten joulutulet syttyvät
Maakunnan joulutulikierros alkoi Ilomantsista.
Jätkänkynttilät roihuavat tuulessa Ilomantsin Parppein liikuntakeskuksessa puiston laavulle
johtavan polun varressa. Lunta
heittelee hiljalleen betonirenkaiden sisälle tulia sytyttelevien
reserviläisten niskaan. Tapahtuman järjestelyissä häärinyt
monitoimimies Pertti Keronen
toivottelee väkeä tervetulleeksi
ja huomauttaa:
- Tänään on historiallinen päivä, tasan 74 vuotta sitten alkoi
Talvisota.
Ilomantsi on erämaapitäjä ja
lukuisat alueella toimivat metsästysseurat järjestävät joulua
edeltävillä viikoilla erätulitapahtumiaan. Nyt Ilomantsin
Reserviläiset ry ja Ilomantsin
Reserviupseerit ry halusivat
järjestää oman tapahtuman.
Samalla se oli avaus Liikuntahallilla käynnistyneille Ilomantsin
Yrittäjien joulumarkkinoille.
- Nämä ovat siis ensimmäiset
reserviläisten joulutulet Ilomantsissa, toivon mukaan eivät
viimeiset, Ilomantsin reserviläisyhdistyksen puheenjohtaja
Viljo Lehikoinen toteaa.
Hän kertoi, että Ilomantsin
reservinupseerikerho on perustettu 1953. Jäseniä on tällä
hetkellä 30.
- Ilomantsin Reservin aliupseerit perustettiin vuonna 1956,
ja yhdistyksen nimi muutettiin
1990 luvun taitteessa reserviläisiksi. Yhdistyksessämme on 60
jäsentä. Heistä kaksi on kunniajäsentä, sotaveteraanit Veikko
Määttänen ja Ensio Hämäläinen.

Joulurauhaa
Tilaisuudessa puhunut Ilomantsin evankelisluterilaisen
seurakunnan vt. kappalainen
Merja Saarijoutsi totesi, että
seuraavana päivänä vietetään
ensimmäistä adventtisunnuntaita, ja siitä alkaa adventtiaika.
- Se on suureen juhlaan,

Kristuksen syntymäjuhlaan
valmistautumisen aikaa. Me
touhuamme kaikenlaista tehdessämme joulua koteihimme.
Mutta meitä kutsutaan myös
jo adventtiaikana kääntymään
sisäänpäin, rauhoittumaan,
lepäämään ja hiljentymään,
pysähtymään kaiken touhun,
kiireen ja kuluttamisen keskellä.
Saarijoutsi pohti, että pitäisikö
meidän ottaa mallia ympäröivästä luonnosta, joka lepää ja kerää
voimia pimeän aikana.
- Täten julistetaan siis yleinen
joulunodotus- ja joulurauha
kehottamalla tähän juhlaan valmistautumaan ja sitä asiaankuuluvalla hartaudella viettämään,
sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään. Julistetaan myös yleinen joulurauha
ja kunnioitus kaikille metsän
asukkaille, kehottamalla kaikkia
tätä rauhaa kunnioittaman.
Sodan alkaessa
Yhteisesti lauletun ”Maa on niin
kaunis”-virren jälkeen reserviläisyhdistyksen laulava hirsirakentaja Eelis Purmonen lauloi.
Hanuritaiteilija Eero Lassila
säesti Viipurin Soitintehtaalla
ennen sotia valmistetulla harmonikalla. Paikallinen S-Market oli
lahjoittanut glögitarjoilutarpeet
ja kuuman juoman nauttimisen
aikana ilomantsilainen sotakamreeri Viljo Vestman kertoi
yksityiskohdan Talvisodan ensimmäisestä aamusta.
- Siellä oli Megrin pohjoispuolella sijaitsevassa Iljanvaarassa
korkeassa puussa tähystyslava,
johon kiteeläinen alikersantti
Kaarlo Lahenne kiipesi tähystämään. Hän huomasi, että vihollinen lähestyy. Myös tykistö
oli alkanut Megrin vartion ja sen
ympäristön pommituksen.
Lahenne oli lähtenyt laskeutumaan puusta alas. Haastattelussa
hän oli kertonut liukuneensa

melkoisella vauhdilla takapuolelleen kuusen juurelle. Hän
oli sanonut kaverilleen, että
nyt on kiire, varmista ja seuraa
tilannetta taaempana. Itse hän
oli lähtenyt juoksemaan polkua
pitkin Pahkalammelle. Vartiolle
viestintuoja saapui aivan läkähdyksissään.
- Pahkalammen vartiopäällikkönä oli Heikki Tolonen. Hän oli
määrännyt soittamaan komentajalle. Komentajan paikka oli
Kuolismaassa. Sinne oli soitettu,
mutta komentopaikalla ei uskottu ollenkaan, että vihollinen oli
tulossa. Sieltä oli sanottu, että
olette nähneet harhoja. Sitten
kun oli alkanut tarpeeksi tulla
tykkitulta Megriin, niin olivat
uskoneet.
Vestman kertoi, että samanaikaisesti oli vartiolla ollut vielä
emäntä, vaihtoon tuleva emäntä
sekä Er.P.11:n sotilaspastori ja
valistusupseeri Ervola.
- Pappi oli ottanut naiset huostaansa ja luvannut toimittaa ne
Kuolismaahan.
Teksti ja kuvat:
Armas Härkönen

JOULUTULET 2013
Pohjois-Karjalan reservipiirien järjestämät joulutulet syttyvät
oheisen luettelon mukaisesti. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy
ja kaikki ovat tervetulleita!
Torstai 12.12.2013
Kiteen reserviupseerien, Kiteen reserviläisten ja Kiteen seurakunnan perinteiset joulutulet syttyvät 12.12 klo 18.30 Hutsin kesäteatterin
maastossa hyppyrimäen takana. Opastus on Savikontieltä jätkänkynttilöin
ja roihuin. Glögitarjoilu, makkaranpaistoa, joululauluja Timo Hacklinin
haitarisäestyksellä ja seurakunnan edustajan puhe, rovasti Sakari Takala.
Liperin reserviupseerien ja reserviläisten perinteiset Joulutulet sytytetään 12.12 klo 18.00 Liperin Kirkkorannassa (seuraa roihuopasteita
parkkialueelta). Tulien äärellä hiljennytään joulun sanomaan, Tiina
Åkerfeldtin kertomana, nautitaan nuotiomakkaraa, joulupiparia ja mehua.
Tervetuloa kaikki reserviläiset ja lähiseudun asukkaat perheineen yhteiseen nuotiohetkeen ja hiljentymään joulun odotukseen.
Nurmeksen reserviupseerien ja reservinaliupseerien joulutulet syttyvät Nurmes Talon nuotiopaikalla 12.12. kello 18.00. Tarjolla lämmintä
mehua ja pipareita. Hartaushetken pitää kirkkoherra Reijo Tuokkola.
Jouluevankeliumi ja jouluvirsi.
Outokummun reserviupseerien ja reserviläisten yhteiset joulutulet
syttyvät Erä- ja Luontokeskuksessa Lasten kalapaikalla 12.12. kello 18.00.
Tervehdyssanat lausuu Outokummun Reserviläiset ry:n puheenjohtaja
Erkki Räsänen. Hartaushetken pitää pastori Hanne Janhonen. Tapahtumassa tarjolla grillimakkaraa, kuumaa mehua ja pipareita
Valtimon reserviupseerien, reserviläisten ja seurakunnan yhteiset
joulutulet syttyvät Puukarin Pysäkillä 12.12. kello 18.00. Jouluhartaus
ulkona. Jouluhartauden jälkeen sisätiloissa nautitaan jouluglögiä ja
lauletaan joululauluja.
Sunnuntai 15.12.2013
Enon reserviläisten joulutulet syttyvät yhdessä Enon Latu ry:n kanssa
Uimaharjun urheilukeskuksessa 15.12 klo 18.00. Seurakunnan tervehdys
ja joululauluja. Glögiä ja makkaraa.
Tiistai 17.12.2013
Kontiolahden reserviupseerien ja reserviläisten joulutulet syttyvät
17.12 klo 18.00 Veteraanipuistikossa kirkon vierellä. Tilaisuus alkaa
hartaushetkellä. Hartaushetken pitää Jaakko Muhonen. Tapahtumassa
tarjolla myös makkaranpaistoa ja nokipannukahvia.

Eero Lassilalla oli Viipurin
Soitintehtaalla ennen sotia
valmistettu harmonikka ja
Eelis Purmosella komea ääni.

Torstai 19.12.2013
Joensuussa joulutulet järjestetään yhteistyössä Joensuun Sotaveteraanien, Pohjois-Karjalan Sotilaspoikien Perinnekillan, Joensuun
Reserviupseereiden, Rauhanturvaajien ja Joensuun Reserviläisten
kanssa Bunkkerimuseolla 19.12.2013 alkaen kello 18.00. Paikalla
pappi Tuomas Järvelin ja kanttori Aleksi Suikkanen. Kahvia, pullaa ja
makkaranpaistoa.
Tohmajärvi-Värtsilän reserviupseerien, reserviläisten ja Tohmajärven seurakunnan yhteiset joulutulet syttyvät Simosen poikien laavulla
Oravaarassa Kemiessä 19.12. kello 19.00. Laavulle johtava tieura lähtee
Kirkkotieltä. Hartaushetken pitää srk-pastori Antti Happonen. Nuotiokahvia, piparia, pullaa, glögiä ja makkaraa.
Reserviläistulista ilmoitetaan myös sanomalehti Karjalaisessa, PohjoisKarjalan radiossa sekä reserviläisten kotisivuilla www.pkreservi.fi.
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PIIRIEN YHTEISESSÄ MARSKIN MALJA -TILAISUUDESSA
5.12.2013 PALKITUT
RESERVILÄISLIITTO
RESERVILÄISLIITON ANSIORISTI
Pauli Turunen Tohmajärvi-Värtsilän Reserviläiset ry
KULTAINEN ANSIOMITALI
Viljo Lehikoinen Ilomantsin Reserviläiset ry
Viljo Vestman Ilomantsin Reserviläiset ry
HOPEINEN ANSIOMITALI
Juntunen Jukka Nurmeksen Reservinaliupseerit ry
Räsänen Osmo Nurmeksen Reservinaliupseerit ry
Kärkkäinen Pentti Nurmeksen Reservinaliupseerit ry
Pulkkinen Tuomo Nurmeksen Reservinaliupseerit ry
PRONSSINEN ANSIOMITALI
Parviainen Hannu Kontiolahden Reserviläiset ry
Nuutinen Tarmo Enon Reserviläiset ry
Härkönen Armas Ilomantsin Reserviläiset ry
LIITON ANSIOLEVYKE
Harri Norismaa Karjalan Poikien Kilta puheenjohtaja

Perinteinen Marskin Malja – palkitsemistilaisuus järjestettiin tällä kertaa joulukuun
5. päivänä Lehmo-Cuisinessa. Reserviläisliiton ansioristin sai tohmajärveläinen
VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUSTYÖN HOPEINEN ANSIOMITALI Pauli Turunen (keskellä), ja Reserviläisliiton kultaisen ansiomitalin vastaanottivat
Hannu P. Martikainen Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri puheenjohtaja
ilomantsilaiset Viljo Lehikoinen ja Viljo Vestman (oik.). Palkitsemassa olivat muun
muassa piirien puheenjohtajat Juha Rytkönen (vas.) ja Hannu P. Martikainen.

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY
HOPEINEN ANSIOMITALI
Päivinen Jukka PKARPR,
Anssi Törmälä PKARPR
Rauno Suhonen

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

PRONSSINEN ANSIOMITALI
Juntunen Janne Nurmeksen Reservinaliupseerit ry

HOPEINEN ANSIOMITALI
Liisa Itäniva Kontiolahden Reserviupseerit ry

STANDAARI
eversti Jari Kytölä PKARPR

STANDAARI
eversti Jari Kytölä PKARPR

KULTAINEN ANSIOMITALI
Ari Eskelinen toiminnanjohtaja

Tasavallan Presidentti on ylentänyt
reservin upseerit 6.12.2013:
Sotilasarvoon: KAPTEENI
Karhu Aki Tapio 		
Kemppainen Jarmo Juhani

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Tohmajärvi Appelgren Tommi Heikki Juhani
Nurmes
Hagfors Oscar Daniel 		
Koivisto Reijo Antero 		
Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Kotro Joonas Pekka Ilari
Hankilanoja Aki Antero 		
Joensuu
Kylmäoja Iivari Martti Kalevi
Veteli Timo Olavi 		
Joensuu
Mononen Mika Olavi 		
Nykänen Jari Kalevi 		
Rautiainen Erno Tapani 		
Räsänen Jouni Matias 		
Voutilainen Niko Joonas Petteri

Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Nurmes
Kontiolahti
Joensuu
Liperi

… ja Pohjois-Karjalan
Prikaatissa palvelevat:
Kapteeniksi:
yliluutnantti Jeri Kerkkonen
yliluutnantti Mika Räisänen

Yliluutnantiksi:
luutnantti Mikko Raunio

POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN KOMENTAJA ON
YLENTÄNYT 6.12.2013 LUKIEN RESERVISSÄ
Ylikersantiksi:
ylikersantti Joonas Hytti
ylikersantti Timo Nykänen

Itä-Suomen Sotilasläänin komentaja on ylentänyt reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 6.12.2013:
Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Soikkeli Pasi Oiva 		
Tahvanainen Lauri Juhani

Joensuu
Polvijärvi

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Reinikainen Jukka Pekka
Tanskanen Mikko Antero

Joensuu
Joensuu

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Ahosola Antti Eemeli 		
Polvijärvi
Haverinen Antti Ilmari 		
Kontiolahti
Ilvonen Mika Jouni Juhani
Tohmajärvi
Koskinen Jarno Kristian 		
Joensuu
Louhelainen Mika Petri 		
Joensuu
Pänttönen Kosti Mikael 		
Joensuu
Ryhänen Lasse Juhani 		
Kontiolahti
Tarnanen Petri Sakari 		
Kontiolahti
Vesakoivu Reijo Tapani 		
Joensuu

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Hirvonen Jani Tapani 		
Joensuu
Hämäläinen Joni Petteri 		
Kontiolahti
Härkönen Osmo Antero 		
Lieksa
Karasola Mikko Tapio 		
Kitee
Karjalainen Petri Juhani 		
Joensuu
Kinnunen Marko Kalevi 		
Joensuu
Kummunmäki Mika Timo Paavali Polvijärvi
Kontiolahti
Parviainen Hannu Juhani
Ristola Tarja Helena 		
Joensuu
Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Joensuu
Hyvärinen Matti Tapio 		
Karppanen Niko Pekka Antero Joensuu
Kemppainen Mika Samuli
Joensuu
Laasonen Jouni Tapio 		
Kitee
Laukkanen Jari Marko Kalevi
Outokumpu
Lihavainen Janne Iisakki
Joensuu
Liimatainen Antti Tuomas
Kitee

Madekivi Toni Juhani 		
Maksimainen Tapio Jukka
Mönttinen Jouni Heikki Petteri
Nenonen Sami Janne Juhani
Nilsén Jarkko Mikael 		
Nissinen Janne Vasili 		
Rantanen Vili Erkka 		
Riissanen Mauri Herman
Rossi Sebastián Onni August
Turunen Mikko Ensio 		
Valoaho Pekka Matias 		
Vattulainen Juha Rafael 		
Viitaniemi Markus Mikael

Joensuu
Ilomantsi
Kontiolahti
Liperi
Joensuu
Kontiolahti
Joensuu
Rääkkylä
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Kontiolahti
Joensuu

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Hiltunen Ville Juhani 		
Hirvonen Joonas Antero 		
Hirvonen Panu Petteri 		
Hyvärinen Juha Matti 		

Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu

Karjalan Pojat onnittelee
kaikkia ansioituneita!
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In memoriam
Eino Konttiahon muistolle
”Hymni soi holvissa hiljaa, tummana
kaipuuta soi. Aika on korjannut viljaa,
sarka jo kynnetty on”. Saimme 29. päivänä
elokuuta 2013 vastaanottaa suruviestin,
joka kertoi kiteeläisen rajavartiomestari
evp. Eino Konttiahon siirtyneen ajan rajan
tuolle puolen. Hän eli pitkän elämänsä
isänmaalleen kaikkensa antaneena veteraanina, jonka poislähtö koskettaa meitä
kaikkia.
Eino Konttiaho syntyi Multialla
17.9.1919. Hän aloitti varusmiespalveluksensa Ilmajoen Koulutuskeskuksessa
19.1.1940 ja vannoi sotilasvalan 9.2.1940.
Paria päivää myöhemmin hän muiden
sotilaiden mukana nousi junaan, ja lähti
täyttämään valakaavassa Isänmaalle antamaansa lupausta talvisodan rintamalle
kuuluisan Lemetin motin alueelle KvOs
13:n viestijoukkueeseen kuuluvana.
Helmikuun 22. päivänä 1941 osasto lakkautettiin ja Konttiaholle tarjottiin mahdollisuutta suorittaa Rajakoulu Lieksassa.
Siitä Einon pitkä rajavartijan ura alkoi.
Eino Konttiaho tuli rajakoulun päätyttyä
15.5.1941 Tohmajärvelle Laatikaisen
taloon ja siirtyi viikon kuluttua Värtsi-

lään Sääperin vartiolle. Äkkiä alkoikin
liikekannallepano.
Ylimääräisten harjoitusten alettua
perustettiin 10.6.1941 Peijonniemen
Nenosenlammella RjK 14. Aluksi komppanian komentopaikka oli Laatikaisen
talossa. 9.7.1941 vihollinen ylitti valtakunnan rajan Värtsilässä ja tästä alkoi
myös Konttiahon pitkä jatkosodan tie,
joka kulki Sortavalan kautta Vieljärvelle,
Kaskanan korpeen ja Syvärin taa. Ostan,
Levinan ja Goran kylän taistelut vaativat
pataljoonalta suuria uhrauksia.
Pitkä ja ansiokas rajamiesura
Välirauhan tulon jälkeen pataljoona
marssi Tuupovaaran Talikkajärvelle, josta
Tohmajärven aseman kautta Lapin sotaan.
Konttiaho oli aikanaan Talikkajärvelle
pystytetyn Rajapataljoona 4 muistomerkin perustamistoimikunnassa.
Jatkosodan päätyttyä Eino Konttiaho
aloitti pitkän ja ansiokkaan rajamiesuransa
aluksi Värtsilän Sääperinjärven takana
Onkilammen vartioaseman päällikkönä,

siirtyi sieltä Kaurilan vartioasemalle ja
edelleen Vepsän vartiolle.
Vuonna 1953 Eino siirtyi Muskon
vartiolle Tohmajärven Kaurilaan. Lappeenrannassa vierähti vuosi Kanta-aliupseerikoulussa, jonka jälkeen vuonna 1959
Eino siirrettiin Värtsilän Ratavartiolle.
Seuraava päällikkyys oli Närsäkkälän
vartiolla Kiteellä, jonka jälkeen hän toimi
joukkueenjohtajana Lieksan Kivipuron
vartiolla. Eläkkeelle Eino Konttiaho jäi
rajavartiomestarina Kiteen Valkeavaaran
vartioasemalta rajajoukkueen johtajan
tehtävistä vuonna 1970.
Vuoden 1965 syksyllä Eino oli mukana
Kiteen Rajakillan ensimmäisessä perustavassa kokouksessa ja toimi myös vuonna
1991 ilmestyneen Rajajääkäripataljoona
4:n sotatiestä kertovan kirjan ”Tuolla puolen Syvärin” historiatoimikunnassa. Myös
veteraanityö oli Einon sydäntä lähellä.
Lukuisat ansiomerkit, lehtileikkeet ja
valokuvat kodissa kertovat isänmaalleen
kaikkensa antaneen kunniakansalaisen
ansiokkaasta elämästä.
Teksti ja kuva: Olavi Lautamäki

Eino Konttiaho 1919 – 2013.

Illan päätteeksi yleisölle tarjottiin makkarat ja mehut ruumiin ravinnoksi.

Kiteen metsäkirkko vetää väkeä
Kiteen metsäkirkko yhteistyössä seurakunnan kanssa jatkoi suosiotaan ja keräsi
kirkonpenkit täyteen väkeä jylhään Hutsin maastoon tummenevaan syysiltaan.
Reserviläistemme talkooväki on rakentanut ja purkanut kirkon aina alttareita ja
penkkejä myöten uudestaan ja uudestaan
jo 12 kertaa tähän samaan paikkaan tätä
ainutlaatuista tapahtumaa varten. Tapahtumaa myös sää suosi, sade taukosi juuri

sopivasti iltapäivällä.
Väen ja esiintyjien asetuttua paikoilleen, avasin tapahtuman ja toivotin tulijat
tervetulleiksi ja lupasin, että tarjoamme
makkarat paistettavaksi ja mehut juotaviksi kirkon jälkeen. Puheenvuoro siirtyi
tästä eteenpäin lukuisissa metsäkirkoissa
saarnaa pitäneelle rovasti Sakari Takalalle.
Rovasti Takala aloitti puheen lausumalla,
että olemme yhdessä koolla ja edessämme

oleva puinen risti muistuttaa meitä siitä
missä merkeissä olemme koolla.
- Luther on kehottanut aloittamaan ja
lopettamaan päivän tekemällä ristinmerkin. Ensimmäisellä siunaamme itsemme
ja toinen toisemme ristinmerkki merkitsee sitä, että siunaamme ajatuksemme ja
tunteemme, sanoi Takala.
Illassa harmonilla säesti kanttori Leena
Gröhn-Dimov. Tuomo Pennanen lauloi

Metsäkirkkoa ympäröivät
lyhdyt loivat turvallisen tunnelman hämärtyvään iltaan.
säestäen itseään kitaralla ”Oi katsohan
lintua oksalla puun”. Illan päätösvirressä
lauloimme ”Illasta aamuun on kanssamme
on Luoja. Häneltä saamme huomispäivänkin”. Tapahtuma oli kerrassaan onnistunut. Ensi vuonna aloitamme tuntia
aikaisemmin, sillä hämäryys hiipii turhan
aikaisin korkeaan kuusikkoon.
Teksti ja kuvat: Mika Matikainen
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Kontiolahden varuskunnan viimeinen harjoitus
Rakkaalla lapsella on monta
nimeä! Alun perin kyseessä oli
Kohteen suojaus –kurssi. Kohteen suojaus - kurssiin liitettiin
Perusammuntojen johtaja –
kurssin lähijakso, ja kokonaisuudesta aloimme käyttää nimeä
MARRASKUU 2013.
Harjoituksella on aina tarkoitus. Nyt kysymyksessä oli kahden Puolustusvoimien
tilaaman kurssin muodostama kokonaisuus, jossa tavoitteena oli muun muassa:
Perehdyttää Maakuntakomppanioiden
henkilöstö
1. sotilaalliseen maanpuolustukseen
Pohjois-Karjalassa 2014 alkaen.
2.Maakuntakomppanioiden rooliin raja sa-tehtävissä ml virka-apu ja siihen
rinnastettavat velvoitteet
3. Maavoimien taistelu 2015 –taistelutekniikkaan
4. uudistettuun asekäsittelyyn
Suorittaa		
1. palvelusammunnat rynnäkkökiväärillä Onttolassa
2. ammunnanjohtaja näytöt ammunnan
johtamisessa Onttolassa.
Harjoituksen suunnitteli Puolustusvoimien antamien reunaehtojen puitteissa
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
Savo-Karjalan Maanpuolustuspiiri.
Koulutuksesta sekä harjoituksen perustamisesta ja purkamisesta vastasivat Pohjois-Karjalan koulutus- ja tukiyksikön
vapaaehtoiset. Pohjois-Savon koulutusja tukiyksikön iskuryhmä vahvuudella
neljä tuli Ohtaansalmen takaa tukemaan
koulutusta.
Puolustusvoimien lähettämään kutsuun
vastasi myöntävästi 113 reserviläistä,
mutta viime hetken esteiden vuoksi harjoituksen aloitusvahvuus oli 105. Lähtökohtaisesti henkilöstö tuli harjoitukseen
kotisäilytykseen aiemmin annetussa SAvarustuksessa. Muutamia reserviläisiä
varustettiin harjoituksen alussa heiltä
vielä puuttuneella materiaalilla.

Materiaali Kainuusta
Materiaalin harjoitukseen toimitti Kainuun Prikaati. Kainuun Prikaatin kahden
miehen osasto toi materiaalin Kajaanista,

luovutti materiaalin harjoituksen alussa
ja vastaanotti materiaalin harjoituksen lopussa – ja ehti tekemään paljon muutakin
siinä välissä. Pohjois-Karjalan Prikaatin
lakkauttaminen on Maakunnan yhteinen
murhe, mutta Kainuun Prikaati tuli ja
näytti ettei harjoitusten järjestäminen
Pohjois-Karjalan Maakunnassa ainakaan
heidän takiaan vaikeudu. Materiaalituen
suhteen ainoa huoli on se, että tästä on
jatkossa enää vaikea parantaa…
Perjantai illan Maakuntakomppanioiden väki kuunteli tietoiskuja Kiltaluokassa MPK:n koulutusorganisaation
ahertaessa tulevan koulutuksen parissa.
Toki Sotilaskodissakin ehdittiin käymään.
Ammuntaa ja pimeätiedustelua
Lauantai toi tullessaan lyhyen perehdytyksen uudistettuun asekäsittelytekniikkaan Kontiorannassa ja palvelusammunnat Onttolassa. Ammunnat
johti Perusammuntojen johtaja –kurssi.
Jokainen kurssilainen antoi ammunnanjohtamisnäytön hyväksytysti päivän
kuluessa.
Päivä jo pimeni päivällisen aikoihin,
ja päivällisen jälkeen Maakuntakomppaniat siirtyivät maastoon. Lauantaiillan ohjelmassa oli tukikohtapalvelun
lisäksi kehityskeskusteluja ja perehdytys pimeänäkölaitteisiin. Ihmissilmän
näkymättömissä olevat sirotemiinat ja
maalihenkilöt löydettiin pimeänäkölaittein vaivattomasti. Pimeäkouluttajina
ahkeroivat kersantti Katja Oinonen ja
luutnantti Pertti Saarelainen.
Sunnuntaina puhalsi Eino-myrsky ja
Höytiäinen kuohui vaahtopäinä. Aamupala saatiin Varuskuntaruokalasta klo
09.00. Yli puolenyön työskennelleille
kouluttajille aikataulu oli aivan omiaan, mutta harjoitusjoukko ei malttanut
nukkua ja liian aikainen ylösnousu johti
osaltaan odotteluun.
Uusi taistelutekniikka
Aamupalan jälkeen oli aika perehtyä
Maavoimien Taistelu 2015 –mukaiseen
uuteen taistelutekniikkaan keskittyen tällä
kertaa ryhmän ja partion kokoonpanoon
sekä uudistettuihin partion ja ryhmän
etenemismuotoihin. Median edustajiakin
kävi tutustumassa harjoitukseen aamu-

päivän aikana.
Puolen päivän aikoihin oli aika aloittaa
kaluston huolto ja palautukset. Kalustoa
ei toki paljon ollut, mutta aseiden huolto
on aina tehtävä huolellisesti ja hosumatta.
Aikaa oli harkiten varattu riittävästi, mutta materiaalin huolto-tarkastus-palautus
–järjestelmän toimiessa kuin hyvin öljytty
kone osoittautui varattu aika liiankin pitkäksi. Odottelun minimoimiseksi harjoituksen johto teki asianmukaiset päätökset
ja aikataulua korjattiin; seppeleenlasku
siirrettiin aikaisemmaksi.
Noin kello 13.30 lähtivät Maakuntakomppaniat sekä materiaalin kuormaukseen sitoutumaton kouluttaja-osasto
ryhdikkäästi kolmijonossa Kollaan
Vasamalle, jossa kapteeni Ari Koposen
johdolla laskettiin seppele Kollaan Taistelijoiden muistoa kunnioittaen.
Paraatin jälkeen oli vuorossa maukas
ateria Simunassa, ja aterian jälkeen osas-

tojen tiet erkanivat. Kouluttajien joukko
piti loppupalaverinsa ja kotiutettiin.
Maakuntakomppanioiden osasto kuunteli
Kiltaluokassa Aluetoimiston päällikön
eversti Jouni Mattilan puheenvuoron
ennen kotiuttamistaan.
Harjoitus meni hyvin ja jokainen mukana ollut on kiitokset ansainnut. Erityinen
kiitos järjestely- ja kouluttajatehtävissä
ahkeroineelle vapaaehtoisjoukolle. Ilman
työpanostanne ei harjoitusta olisi kyetty
toteuttamaan. Kiitokset myös PohjoisKarjalan Prikaatille ja Kainuun Prikaatille
loistavasta tuesta ja yhteistyöstä.
Harjoitus oli viimeinen Kontiolahden Varuskunnassa, mutta ei varmasti
Pohjois-Karjalan Maakunnassa!
Teksti: MPK Savo-Karjalan
Maanpuolustuspiiri,
piiripäällikkö Kimmo Salo
Panoraamakuvat: Jarmo Juvonen
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Pohjois-Karjalan Rajamieskilta miehen ikään
Pohjois-Karjalan Rajamieskilta ry juhli
50-vuotista taivaltaan Onttolassa kesäkuun 14. päivänä 2013. Juhlaan liittyen
ilmestyi myös juhlalehti ”Rajan perinne
elää”.
Historia kertoo, että Pohjois-Karjalan
Rajamieskillan syntysanat lausuttiin rajavartiolaitoksen vuosipäivänä 21.3.1963
Onttolassa. Pääkillan yhteenliittymäkiltoja ovat Kiteen Rajakilta ry, Ilomantsin
Rajakilta ry, Onttolan Rajakilta ry ja
Lieksan Rajakilta ry.
Arvokkaan juhlan aluksi katsauksen kiltatoimintaan loi pitkään Pohjois-Karjalan
Rajamieskillan puheenjohtajana toiminut
Jorma Reijonen. Joensuun puhallinorkesterin esityksen jälkeen piti juhlapuheen
Pohjois-Karjalan rajavartioston entinen

”Rajan perinne elää”-juhlalehti kertoo
killan historiasta ja nykypäivästä.

komentaja, eversti evp. Toivo Juntunen
kerraten puheessaan killan perustamisen
aikoihin 50 vuotta sitten tapahtuneita
asioita, sota-ajan jättämiä arpia.

Ansiokasta työtä
Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen kiitti
Pohjois-Karjalan Rajamieskiltaa erittäin

ansiokkaasta työstä. Juhliva kilta on
Kaukasen mukaan ollut eräs aktiivisimmista killoista. Rajavartioristin erityisistä
ansioista Rajavartiolaitoksen perinne-ja
kiltatyön hyväksi saivat Jorma Reijonen,
Eino Konttiaho, Tauno Oksanen, Kalervo
Rinne, Esko Kuitunen, Arvo Kinnari, Ari
Salo ja Paavo Martikainen. Raja-ja Merivartioston Perinneyhdistyksen viirit saivat
Jukka Röppänen (nykyinen puheenjohta-

ja), Esko Korhonen, Sulo Tiainen, Seppo
Kärnä, Martti Hankkio ja Anssi Rauma.
”Rajamies kertoo” esityksessä nähtiin
Veli ja Vesa Vainikainen Ilomantsista.
Ennen pääjuhlaa laskettiin seppeleet
Rajaperinteen muistomerkeille Onttolan
kasarmin edustalla.
Teksti ja kuvat: Olavi Lautamäki

Kiltajuhlaan osallistuneet killan nykyinen puheenjohtaja Jukka Röppänen oikealla, Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen, kenraaliluutnantti evp. Yrjö Kärkkäinen, kenraalimajuri evp. Stig-Erik Malmén,
eversti Olli Lampinen, eversti evp. Toivo Juntunen, eversti evp. Teuvo Paanila ja K-SR:n komentaja eversti Tero Kaakinen.

Joensuun reserviläiset juhlivat ensi vuonna
Joensuun reserviläiset ry piti sääntömääräisen syyskokouksensa 17.10.2013.
Johtokuntaa ja jäseniä saapui paikalle
viitisentoista kappaletta.
Aloitimme kokouksen kahvittelemalla, jonka jälkeen Kapteeni Vaittinen
Pohjois-Karjalan Prikaatista piti luennon
maavoimien uudesta taistelutavasta.
Puolustusvoimien siirtyminen uuteen
taistelutapaan kirvoittikin kokousväeltä
paljon kysymyksiä luennoitsijalle. Luento
koettiinkin erittäin hyväksi ja informatiiviseksi, kiitokset siitä herra kapteenille!

Luennon jälkeen aloitimme varsinaisen kokouksen, jossa käsittelimme sekä
yhdistyksemme taloutta, toimintaa ja
ensi vuoden johtokunnan rakennetta.
Yksimielisellä päätösellä vuoden 2014
alusta yhdistyksemme puheenjohtajaksi
astuu Aimo Issakainen. Ilkka Savolahti
jatkaa yhdistyksessä 1. varapuheenjohtajana, sekä Joensuun kaupungin juhlatoimikunnassa yhdistyksen edustajana.
Kiitokset väistyvälle puheenjohtajalle ja
onnittelut uudelle!
Johtokunta piti oman kokouksensa

4.11.2013. Käsittelimme sekä johtokunnan järjestäytymistä vuodelle 2014,
kuin myös 7.6.2014 järjestettävää ”Amin
pytty”-kilpailua.
Vuosi 2014 on Joensuun reserviläisille
60-juhlavuosi, joten olemme päättäneet
laajentaa ensi vuoden ”Amin pytty”kilpailun koko perheen tapahtumaksi,
ruokailuine ja kaikkine juhlallisuuksineen. Työryhmä perustettiin ideoimaan
ja järjestämään tapahtumaa. Tarkoitus on
saada tekemistä ja ihmettelemistä koko
perheelle vauvasta vaariin.

Vuoden 2014 johtokunnan rakenne ja
tehtävät:
Aimo Issakainen, puheenjohtaja, Ilkka
Savolahti, 1. varapuheenjohtaja, Antti
Väänänen, 2. varapuheenjohtaja, Mikael
Hartikainen, sihteeri / varainhoitaja, aseja ammuntavastaava, Jani Tahvanainen,
tiedottaja, Jouko Huurreoksa, ase- ja
ammuntavastaava, Mika Issakainen,
jäsen, Martti Lehtiö, jäsen, Jaakko Gustafsson, jäsen.
Teksti: Jani Tahvanainen

Päätoimittajan palsta

Joulutulien aikaan
Ilomantsissa syttyivät reilu viikko sitten reserviläisten joulutulet ensimmäisen kerran. Tapahtuma
oli mieliin painuva. Tulen liekillä ja Herran sanalla
kun on tunnetusti rauhoittava vaikutus. Lisäksi
muisteltiin tapahtumia 74 vuoden takaa. Tuolloin
Puna-armeija vyöryi rajan yli. Alkoi Talvisota.
Rajapitäjien ihmiset saivat silloin todellakin kokea
rajan kirot.

kiirettä. Ensimmäisillä Pohjois-Karjalan erätulilla
1970-luvulla oli kolme henkilöä. Porukka paisui
vuosien varrella lähes 500 henkilöksi. Lisäksi
lukuisia vastaavanlaisia tapahtumia syntyi eri
puolille maakuntaa. Uskoisin Ilomantsin reserviläistulien syttyvän taas vuoden kuluttua.

Marko Tuovinen näppäilee laulukeikoillaan ja
luontoreissuillaan kuvia. Hän pistää niitä myös
kavereidensa iloksi näytteille. Nyt saamme nauttia
yhdestä otoksesta myös Karjalan Poikien etusivulla. Niin kuin useimmat tunnistavatkin, kuva ei ole
Etelä-Pohjanmaalta. Kiitoksia hienolle taiteilijalle!

Lehdessämme on juttuja Rajakiltojen juhlista.
Sivulla 15 rajaeversti evp. Martti Kukkonen
toteaa, että rajajääkärijoukkoja pidettiin kenttäarmeijamme iskukykyisimpiin kuuluvina joukkoina,
joita sotatoimiyhtymät mielellään pitivät komennossaan. Tästä syystä rajajääkärijoukot kärsivät
raskaita tappioita. Rajajoukot ovat jälleen eturintamassa. Vuoden vaihduttua maakunnassamme
on vain yksi varusmieskoulutusta antava joukkoosasto, Pohjois-Karjalan rajavartioston rajajääkärikomppania.

Huomisesta päivästä eteenpäin reserviläisten
kaikille avoimet joulutulet roihuavat eri puolilla maakuntaa. Osallistukaa näihin tapahtumiin,
ette varmasti menetä mitään. Pohjois-Karjala sai
ainoana maakuntana Reserviläisliiton suorituspainotteisen 600 euron piirituen joulutulistaan.
Tätä kirjoitettaessa itsenäisyyspäivä on vielä
edessäpäin. Itsenäisyyspäivän sattuminen perjantaille lisäsi lehdentekijöiden paineita entisestään.
Näin joulumielellä ja adventtiaikaan oikein nätisti
ilmaistuna, aineistoa olisi saanut tulla hieman
enemmän ja aikaisemminkin. Napakoita, lyhyitäkin juttuja tarvitaan aina.

Joulutulille palatakseni - suurta kansanryntäystä
Ilomantsin tapahtumaan ei ollut, mutta eipä pidetä

Lieksalaislähtöinen, nykyisin Ilomantsissa vaikuttava, itäisen Suomen ykköslaulajiin kuuluva

Sydämelliset onnittelut ylennetyille ja eri tavoin
palkituille!
Kiitokset
kuluneesta
vuodesta
kaikille
reserviläisille
ja yhteistyökumppaneille!
Siunattua ja
rauhallista
joulua ja hyvää uutta
vuotta 2014!
Armas
Härkönen
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ampumahiihtokisat ESITTELYSSÄ!

Kontiolahden ampumahiihtostadion kutsuu
maailman valioita
Kontiolahdella järjestetään ampumahiihdon maailmancupin osakilpailut 10.-16.3.2014.
Kilpailulajeina ovat sekaviesti, pikakilpailut sekä takaa-ajot.
Maailmancup toimii esikisoina vuoden 2015
MM-kilpailuille ja kisoissa testataan tänä
vuonna rakennettavien uusien tilojen toimivuus.
Maailmancup järjestetään Sotshin olympiakisojen jälkeen, joten laduilla nähdään tuoreita
olympiavoittajia.
Lisää tietoja löytyy kisojen virallisilta nettisivuilta.

Kisaohjelma:

toimivaan maailmancupiin toimitsijoiden rekrytointi on nyt alkanut.
- Toivomme ja tarvitsemme mukaamme
urheiluväkeä ympäri Suomen. MM-kisat ovat
Pohjois-Karjalalle ja koko Suomelle erittäin
näkyvä tapahtuma. Vähintäänkin kymmenet
miljoonat ihmiset seuraavat jokaista tapahtumaamme, tapahtumajohtaja Esa Haapala sanoo.
Toimitsija on tapahtuman ytimessä

Vapaaehtoispäällikkö Sami Leinonen korostaa,
että osana järjestäjäorganisaatiota voi ampumahiihtokilpailut kokea tapahtuman ytimestä
käsin. Samalla voi vaikuttaa siihen, että tuhannet
kisavieraat kokevat unohtumattomia elämyksiä
ampumahiihdon parissa ja Kontiolahdella.
- Talkoolaiset saavat unohtumattoman kokemuksen lisäksi muun muassa laadukkaan
kisa-asun, ruokaa ja kahvia talkoopäivinään.
Jos tarvitsee kisojen ajaksi toimitsijamajoitusta,
Ampumahiihdon maailmancup 2014 ja siitä kannattaa ilmoittaa jo ilmoittautuessaan,
MM-kilpailut 2015 syntyvät kaikkiaan tuhan- Leinonen ohjeistaa.
Kontiolahden Urheilijat ry ja lahtelainen
nen talkoolaisen työn tuloksena. Molemmat
tapahtumat tarjoavat eri osa-alueilla lukuisia Sympa HR -järjestelmää pilvipalveluna toimielenkiintoisia tehtäviä, joista kaikille löytyy mittava Sympa Oy ovat solmineet yhteistyövarmasti sopiva. MM-kisojen esikilpailuna sopimuksen Sympa HR -järjestelmän käytöstä
Ke 12.3. viralliset harjoitukset
To 13.3. klo 19.00 Sekaviesti
Pe 14.3. viralliset harjoitukset
La 15.3. klo 13.15 Pikakilpailu, miehet
La 15.3. klo 15.45 Pikakilpailu, naiset
Su 16.3. klo 11.45 Takaa-ajo, miehet
Su 16.3. klo 13.15 Takaa-ajo, naiset

ampumahiihdon maailmancup- ja MM-kisojen
työkaluna kisaorganisaation rekrytoinnissa,
akkreditointien hallinnoinnissa ja osaajahaussa.
Vapaaehtoispäällikön mukaan virallisesti kisoihin on jo ilmoittautunut yli 200 toimitsijaa.
- Listassa on jo mukavasti ensiapuhenkilöstöä,
lääkäreitä sekä viestinnän ja median edustajia.
Mutta stadionalueen eri tehtäviin, esimerkiksi
liikennejärjestelyihin ja järjestysmiehiksi tarvitaan lisää henkilöstöä. Samoin kisaravintolaan
tarvitaan myyjiä, tarjoilijoita ja tiskaajia, Sami
Leinonen luettelee.
Kontiolahden Urheilijat
- perustettu vuonna 1956 (Niemen Veto)
- lajit suunnistus, ampumahiihto ja hiihto, urheiluammunta sekä nuoriso- ja aikuisliikunta
- kansainvälinen ampumahiihtostadion
Höytiäisen läheisyydessä
- tunnetuin urheilija ampumahiihtäjä
Kaisa Mäkäräinen
- erikoisuus Jäähdytetty latu
Teksti: Armas Härkönen
Lähde: Kontiolahden Urheilijoiden ja
ampumahiihtostadionin nettisivut.
Kuva: (c) Kontiolahden Urheilijat ry
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Maanpuolustusjärjestöt
soutivat tervaa Oulussa
Valtakunnalliset maanpuolustusjärjestöt
Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto, Reserviläisurheiluliitto, Maanpuolustuskiltojen liito ja Maanpuolustusnaisten liitto kokoontuivat 22. -24.11.2013
Ouluun yhteiseen Tervasouduksi nimetyn
kokousviikonloppuun. Reserviupseeriliitto piti Oulussa kolmen vuoden välein
toistuvan liittokokouksen. Muut maanpuolustusjärjestöt taas pitivät kyseisenä
viikonloppuna omat syyskokouksensa.
Viikonlopun aluksi maanpuolustusjärjestöt julkaisivat yhteisen julkilausuman,
jossa todetaan muun muassa seuraavaa:
”Maamme itsenäisyys ja alueellinen
koskemattomuus on viime kädessä puolustusvoimien ja sen sodan ajan joukkojen
varassa. Päätöksentekijöiden tehtävänä on
varmistaa puolustusvoimille riittävät resurssit. Nämä on mitoitettava asetettujen
tehtävien pohjalta niin, että niillä kyetään
ylläpitämään itsenäistä ja uskottavaa
sekä koko valtakunnan alueen kattavaa
puolustuskykyä. Puolustusvoimille ase-

tetut tehtävät edellyttävät vuosittaisten
puolustusmäärärahojen korottamista
jo lähivuosina. Tästä on tehtävä päätös
mahdollisimman nopeasti.
Puolustusvoimien ehdottomasti tarvitsema puolustusmäärärahojen taso on
esitetty mm. tänä vuonna hyväksytyssä
turvallisuus- ja puolustusselonteossa.
Puolustusvoimien kehittämisen on oltava
riittävän pitkäjänteistä. Tämän johdosta
myös sen rahoitus on jatkossa sovittava
sitovasti ja riittävän pitkällä aikavälillä.
Mahdollisissa ongelmatilanteissa rahoitus on ensisijaisesti suunnattava kotimaan
puolustukseen liittyviin järjestelyihin.
Puolustusvoimien sodan ajan joukoista
yli 95 prosenttia koostuu reserviläisistä.
Puolustusjärjestelmämme toimivuus ja
uskottavuus edellyttää riittävän laajan
sekä säännöllisen kertausharjoituskoulutuksen järjestämistä siten, että jokainen
SA -sijoituksen omaava reserviläinen
kutsutaan kertaamaan vähintään viiden
vuoden välein.”

Yhteistyö toimii
Järjestöjen yhteiseen ohjelmaan viikonlopun aikana kuuluivat perjantaina pidetty
Oulun kaupungin vastaanotto, lauantainen iltajuhla, yhteinen jumalanpalvelus,
lippukulkue sekä suuri maanpuolustusjuhla sunnuntaina. Viikonlopun aikana
oli aistittavissa eri järjestöjen kesken
aitoa halua toimia ja tehdä työtä yhdessä
vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseksi. Ehkäpä parhaiten viikonlopun
tuntoja tulkitsi Reserviupseeriliiton väistyvä puheenjohtaja Mika Hannula, joka
maanpuolustusjuhlan avauspuheessaan
totesi Aadolf Ehrnroothin sanoin: ”Suomi
on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen
maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen
oma kansa.”
Puheenjohtajavaali veti Pohjois-Karjalan edustajat mietteliääksi.

Tekstit: Juha Rytkönen
Kuvat: Liisa Itäniva ja Juha Rytkönen

Sunnuntain lippulinna oli vaikuttava näky.

Uusi puheenjohtaja vaimoineen osasto Pohjois-Karjalan kanssa iltajuhlassa.

Mikasta Mikkoon
Suomen Reserviupseeriliiton kolmen
vuoden välein pidettävä liittokokous
pidettiin Oulussa 23.11.2013 Tervasoututapahtuman yhteydessä.
Kokouksen merkitystä ja arvoa nostaa
se, että kokous pidetään vain joka kolmas
vuosi. Kokouksessa reserviupseeriyhdistykset käyttävät äänivaltaa jäsenmäärän
mukaisesti. Tässä kokouksessa oli
edustettuna 170 jäsenyhdistystä, jotka
edustivat yhteensä 21 310 ääntä liiton
noin 28 000 jäsenen äänestä.
Kokouksessa kuulimme puheenjohtaja
Mika Hannulan katsauksen liiton toiminnasta vuosilta 2011 – 2013.
Toiminnan painopistealueiden, jäsenhankinta ja huolto, ampumatoiminnan
kehittäminen ja turvaaminen, maanpuolustuskoulutus ja toiminta- ja vänrikkipäivät, lisäksi liittoa on kuluneena kolmena
vuotena ”työllistäneet” kertausharjoitusten määrän alasajo ja puolustusvoimauudistuksen läpivieminen.
Liittomme on myös ollut erityisen aktiivinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen
ja reservin koulutuksen kehittämisessä.
Hannulan katsauksesta jäi positiivinen
kaiku. Liittomme on vakavarainen, hyvin
verkostoitunut, eteenpäin katsova ja mikä
tärkeintä, arvomme ovat kunnossa.
Liittokokouksessa pureuduimme myös
tulevaan kolmivuotiskauteen 2014 -2016.
Hyväksyimme kolmivuotissuunnitelman,
jossa määriteltiin mm. liiton arvot, toiminta-ajatus, tahtotila ja keskeiset tehtävät.
Talouden osalta liitto pyrkii kehittämään

yhdistysten ja piirien tukimuotoja.
Tämä on mielestäni hyvä uutinen
yhdistyksillemme, jotka vähällä rahalla,
mutta suurella aatteen palolla, pyrkivät
järjestämään laadukasta toimintaa. Kolmevuotissuunnitelman jälkeen kokous
hyväksyi liitolle uudet säännöt, jotka oli
viilattu vanhojen pohjalle vastaamaan
paremmin nykyistä toimintaamme.

Mikko Halkilahti puheenjohtajaksi
Puheenjohtajan valinta sähköistää aina
kokousta, niin myös tälläkin kertaa.
Liiton puheenjohtajaksi tulevalle kolmevuotiskaudeksi 2014 – 2016 oli tällä
kertaa kaksi hyvää ehdokasta, Pinja
Helman ja Mikko Halkilahti. Lopulta
selvän enemmistön turvin valituksi tuli
Mikko Halkilahti.
Mikko Halkilahti (42) on Salossa asuva
maanviljelijä ja yrittäjä. Koulutukseltaan
hän on agronomi. Sotilasarvoltaan Halkilahti on kapteeni reservissä.
Hän on toiminut aikaisemmin mm. Salon Seudun Reserviupseerien ja VarsinaisSuomen Reserviupseeripiirin puheenjohtajana. Suomen Reserviupseeriliiton 1.
varapuheenjohtajana Mikko Halkilahti
on toiminut vuodesta 2011 lähtien.
Uusi puheenjohtaja lupasi kiitospuheessaan paneutua täysillä uuteen tehtäväänsä
ja kuunnella kentän ääntä herkällä korvalla. Liiton johto onkin aloittamassa ”kenttäkierrosta” maakuntiin ensi vuonna.
Puheenjohtajan lisäksi valittiin liitolle
uusi valtuusto seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Uudessa valtuustossa on 43 jäsentä
ja jokaisella henkilökohtainen varamies.
Pohjois-Karjalaa edustaa valtuustossa
seuraavat kolme vuotta Mika Tukiainen. Hänen varamiehenään toimii Harri
Norismaa.
Uuden valtuuston ensimmäinen kokous
pidetään jo 14.12.2013. Kokouksessa valitaan mm. liittovaltuuston puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja sekä liittohallituksen varapuheenjohtajat ja liittohallitus
vuodelle 2014.

Lippulinnalaisia hymyilyttää marssin
jälkeen.
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Reserviläisliiton
jäsenkehitys
jälleen kasvussa
Liittokokous joka pidettiin Oulussa 22.–24.11.2013, oli merkittävä,
jopa historiallinen tapahtuma.
Olihan kokousta tullut pitämään
peräti viisi liittoa eli RES, RUL,
MPKL, MNL ja RESUL.
Yhteisistä kokoustapahtumista on kirjoitettu toisaalla tässä lehdessä.
Keskityn tässä kirjoituksessani enemmän Reserviläisliiton kuulumisiin ja
kokouksessa tehtyihin päätöksiin.
Reserviläisliiton jäsenkehitys oli nouseva aina vuoteen 2012, jolloin tapahtui
pieni notkahdus. Tänä vuonna jäsenkehitys on taas plussan puolella. Miksi sitten
on tärkeää kasvattaa tai ainakin pitää
jäsenmäärä ennallaan? Tietysti, saadaan
uusia innokkaita toimijoita yhdistyksiin,
mutta niin tässä, kuin monessa muussakin
raha ei ole pienimmässä roolissa.

Toimintaa tuetaan
Reserviläisliitto tukee monin eri tavoin
suoraan toimintaa. Tukea saa esimerkiksi
jäsenmäärän kasvattamisesta, tapahtumien järjestämisestä, joulutulista jne.
Näitä rahoja piiri voi ja on täällä PohjoisKarjalassa myös jakanut yhdistyksiin
esimerkiksi aseiden hankintaan.
Puolustusvoimien riittämätön rahoitus
puhutti kokousväkeä, samoin yleisen
asevelvollisuuden ja koko maan puolustamisen turvaaminen.
On ensiarvoisen tärkeää turvata koko
ikäluokan kouluttaminen ja kouluttaa
reservi kertausharjoituksissa. Reservin
toimintakykyyn ja varsinkin omaehtoisen
kouluttautumisen tärkeä, ellei tärkein
tekijä ovat ampumaradat. Ratojen poistuminen harjoituskäytöstä on todellinen
uhka reserviläistoiminnalle.
Mikko Savola jatkaa liiton puheenjohtajana, mutta uuden käytännön mukaan
varapuheenjohtajat, valiokunta ja jäsenet
eri työryhmiin valitaan vasta 25.1.2014
liittohallituksen kokouksessa Vantaalla.
Liittohallituksen kokoonpanoa päivitettiin. Erovuoroisten valinnan muodossa ja liiton naispaikoista, joita on
kolme, jouduttiin jopa äänestämään,
koska halukkaita oli enemmän. Liiton
toimintasuunnitelma 2014 on pitkälti
entisen kaltainen, teemana on ”Reservi
maanpuolustuksemme perusta”.

Tärkeitä edustuksia
Juhlavuosi 2015 on jo ovella ja tuolloin
liitto täyttää 60 vuotta. Juhlaristeilyllä
juhlistetaan liiton pitkää ja ansiokasta
toimintaa. Risteilylle lähdetään Silja
Europa -aluksella 11.–12.4.2015, jonka
jäsenmarkkinointi alkaa ensi keväänä.
Laivalle odotetaan, jopa 3 500 Reserviläisliiton jäsentä. Hintakaan ei ole este
osallistumiselle koska halvimmillaan
hytin saa 10 eurolla.
Vuonna 2013 työryhmä työskentelyssä
on ollut useampia edustuksia pitkän hiljaisemman jakson jälkeen. Joensuulainen
Ilpo Pohjola on toiminut liiton kansainvälisen toimikunnan puheenjohtajana.
Allekirjoittaneella, on ollut opettavainen
kokemus työskennellä liiton Veteraaniyhteistyöryhmässä ja taloussuunnittelutyöryhmässä. Liittokokouksessa minut
kutsuttiin RES-2020 strategia työryhmään missä suunnitellaan, ideoidaan
ja kirjoitetaan liiton tulevaa toimintaa
ja linjaa. Näen tämän valintani hienona
kunnian ja luottamuksen osoituksena
pohjoiskarjalaiselle maanpuolustustyölle.

Mahdollisuus vaikuttaa
Strategia tulee lausuntokierroksille piireihin ensimmäisen kerran syyskuussa 2014
ja seuraavan kerran tammikuussa 2015.
Lopullisesti strategia hyväksytään 2015
syyskokouksessa. Piirihallituksella, on
nyt mahdollisuus vaikuttaa ja kommentoida luonnoksia, siis peräti kahteen kertaan
ennen lopullista versiota. Tämä toimintamalli on uusi ja sillä toivotaan saatavan
enemmän kentän ääntä kuuluviin.
Seuraavan kerran liittokokous on
Hattulassa 12.4.2014. Perinteisesti piiri
järjestää ilmaisen kyydin ja lähtö tapahtuu
perjantaina puolenpäivän aikoihin.
Tervetuloa mukaan liittokokoustapahtumiin tapaamaan uusia ihmisiä ja miksei
ottamaan oppiakin, koska ensi syksynä
15.–16.11.2014 kokoontuu Reserviläisliitto sitten tänne susirajalle Joensuuhun.
Silloin on meillä reserviläisillä jälleen
kerran mahdollisuus näyttää karjalaista
vieraanvaraisuuttamme.
Hannu P. Martikainen
Puheenjohtaja
Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri

Piirin puheenjohtaja otti vastaan Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirille ansiokkaasta toiminnasta myönnetyn 2000 euron stipendin.

Viiden liiton kokoustapahtumassa kokoontui myös Reserviläisliitto. Kuva: Reserviläisliitto.
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Puolustusministeri Carl Haglund:

Vuodesta 2015 lähtien kertausharjoituksissa koulutetaan
18 000 reserviläistä vuosittain

Arvoisat Karjalan Pojat - lehden lukijat!
Ottamatta kantaa sen suuremmin puoluepolitiikkaan,
totean, että puolustusministerimme Carl Haglund piti
loistavan puheen Oulun liittokokouksessa pidetyssä
maanpuolustusjuhlassa. Asiat mitä hän nosti esille ja piti
tärkeinä, olivat kuin suoraan liittomme tavoitepaperista.
Olen kerännyt puheesta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja reserviläistoimintaan tulevaisuudessa liittyvät
kohdat.
Kun puolustusministerin edeltäjä viimeksi kävi täällä,
häntä vastassa oli mielenosoitus. Nyt suosittelisin aidosti
lämpimämpää vastaanottoa.
Juha Rytkönen

Otteita puolustusministerin puheesta:
”Vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitys maanpuolustustaitojen ja hengen
ylläpitämisessä on meneillään olevan
Puolustusvoimauudistuksen ja alhaisten
kertausharjoitusvolyymien aikana keskeinen. Uskon vapaaehtoistoiminnan
tulevaisuudessakin olevan merkittävä
maanpuolustuksemme peruspilareita
pystyssä pitävä tekijä.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö tukee
suorituskykyisen reservin ylläpitämistä
ja valmiutta tukea muita viranomaisia.
Vapaaehtoisella maanpuolustuskoulutuksella on myös erittäin tärkeä rooli
maanpuolustustahdon ylläpitämisessä ja
kehittämisessä.
Maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöistä muodostuu nähdäkseni tulevaisuudessa
entistä tärkeämpi osa myös puolustusvoimien toimintaa mm. maanpuolustustahdon, osaamisen tunnistamisen,
koulutuksen, toiminnan tuen, rekrytoinnin
ja viestinnän tuottajina.
Tähän väliin on toki todettava, että kun
Puolustusvoimauudistus on saatu vietyä
läpi, kertausharjoitusten määrä vuonna
2015 nousee 18 000 koulutettuun reserviläiseen vuosittain, mikä vastaa noin 8
prosenttia kenttäarmeijamme kokonaisvahvuudesta ja on suhteellisesti samalla
tasolla kuin uudistusta edeltävänä aikana.

oiksi kertausharjoituksiin.
MPK on siis puolustusvoimien strateginen kumppani joukkojen koulutuksessa,
mikä on valtionjohdon näkökulmasta
erittäin kustannustehokas ratkaisu.

Paikallispataljoonat
Maakuntajoukot ja jatkossa perustettavat
paikallispataljoonat tuovat kokonaisuuteen oman lisänsä. Ne vahvistavat
maakuntien yleistä kriisivalmiutta sekä
paikallispuolustustamme.
Avaan tätä hieman;
- Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta on tarkoitus suunnata erityisesti
alueellisiin joukkoihin ja niiden uusiin
paikallispataljooniin.
- Osa maavoimien alueellisista joukoista uudelleen organisoidaan paikallisiin
suojaus- ja tukitehtäviin tarkoitetuiksi
paikallispataljooniksi.

- Paikallispataljoonien valmiuksien
ylläpidossa on tarkoitus hyödyntää
maanpuolustusjärjestöjen ja reservin
osaamista.
- Tämä on osa kehitystyötä, jonka
tarkoituksena on avata uusia mahdollisuuksia ja entistä jäntevämmin hyödyntää
vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta
sekä reservin toimintaa puolustusvoimien
sodan ajan joukkojen koulutuksessa.

Kehittämissuunnitelma
Poikkeusolojen joukkojen korkea koulutustaso sekä asevelvollisten osaaminen
ja toimintakyky perustuvat kansalaisten
korkeaan maanpuolustustahtoon ja Suomen yleiseen koulutusjärjestelmään.
Pohja asevelvollisten sotilasosaamiselle
ja toimintakyvylle luodaan laadukkaalla
varusmieskoulutuksella.
Reservin jatkokoulutuksen ja vapaa-

Neuvottelukunta toimii

Kertausharjoitukset tärkeitä

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteensovittamista, ohjaamista ja kehittämistä
varten puolustusministeriön apuna ja sen
yhteydessä toimii valtioneuvoston asettama vapaaehtoisen maanpuolustuksen
neuvottelukunta.
Neuvottelukunnan kuluneen vuoden kokousten asiakokonaisuudet ovat liittyneet;
- vapaaehtoisen maanpuolustuksen
kehittämiseen
- puolustusvoimauudistukseen liittyviin
säädösmuutoksiin,
- resurssiasioihin,
- naisten asemaan vapaaehtoisessa
maanpuolustuksessa sekä
- lakiin ja asetuksiin vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta.
- myös huoli ampumaradoista ja harjoitusalueista on useasti noussut kokousten
esityslistoille.
Tästä nähdään, että neuvottelukunta on
profiloitumassa entistä aktiivisemmaksi
kannanottajaksi vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen kannalta tärkeissä
asioissa.
Pidän tätä tärkeänä kehityssuuntana.
Keskusteluyhteys puolustusministeriöön
ja sitä kautta koko puolustushallintoon
on hyvä.

MPK on tärkeä kumppani
Toinen mainittava asiakokonaisuus on
Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen suhde. Puolustusvoimien MPK:lta tilaaman sotilaskoulutuksen
volyymi on vakiintunut vuosittaiseen noin
16 000 koulutusvuorokauteen ja noin 250
tapahtumaan.
Pyrkimyksenä on ollut ja on, että
Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen
koulutus liitettäisiin kiinteäksi osaksi
joukkotuotantoa ja valmentaviksi jaks-

ehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
kehittäminen toimeenpannaan puolustusvoimien ja reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen yhteistyössä laaditun
kehittämissuunnitelman mukaisesti.
Tämän uuden, vuoden 2015 alusta käynnistettävän, suunnitelman lähtökohtana
on sodan ajan puolustusvoimien reservin
osaaminen ja toimintakyvyn rakentuminen kolmelle kehitettävälle osa-alueelle
- riittävät ja laadukkaat kertausharjoitukset;
- joukkojen suorituskykyä tukeva vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus sekä
- reserviläisten omaehtoinen osaamisen kehittäminen sekä siviiliosaamisen
hyödyntäminen.
Osallistumalla vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen ja velvoittaviin
kertausharjoituksiin reserviläiset voivat
omaehtoisesti ja nousujohteisesti kehittää
poikkeusolojen tehtävissään tarvittavaa
osaamistaan ja toimintakykyä. Tämä
on uutta.
Tavoitetilassa reserviläisillä on poikkeusolojen sijoitusta vastaava osaaminen
ja toimintakyky sekä korkea maanpuolustustahto ja halu vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön. Myös maanpuolustusjärjestöillä on tavoitetilassa
selkeät roolit ja tehtävät sekä tarvittavat
toimintaedellytykset.

Puolustusministeri Carl Haglund piti maanpuolustusjuhlan juhlapuheen.

Joukkojen kertausharjoituksia ei koskaan
voi täysin korvata Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen harjoituksilla eikä
reserviläisten omaehtoisella toiminnalla.
Vain kertausharjoitukset mahdollistavat
suurten joukkojen harjoittelun, aselajien
yhteistoiminnan ja taisteluammunnat.
Hallituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa Selonteossa linjataan, että
puolustuksen kehittäminen lähtee siitä,
että koko maata puolustetaan, yleinen
asevelvollisuus ja alueellinen puolustusperiaate ja sotilasliittoon kuulumattomuus
säilyvät. Nämä ovat puolustuksemme
peruspilareita, fundamentteja.
Puolustuksemme on kunnossa, mutta
näköpiirissä oleva rahoituksen epätasapaino edellyttää perusteellista keskustelua. Parlamentaarisen työryhmän
selvitystyön mandaatin mukaan myös
puolustuksen ”fundamenttien” sisältöihin
joudutaan kiinnittämään huomiota, mikäli
resurssitarve jää vajaaksi.
Edes fundamentteihin liittyvä keskeisin
periaate, sotilaallinen liittoutuminen, ei
saisi olla pyhä lehmä, josta ei keskustella.
Se ei myöskään liene ratkaisun avain,
joka poistaisi automaattisesti kansallisen
puolustuksemme haasteet. Kansallisen
puolustuksen tulee olla aina kunnossa,
olimme sotilaallisesti liittoutuneita tai
emme.
Yleinen asevelvollisuus on suomalaisille tärkeä asia. Meidän tulee alati pohtia
kuinka yleistä asevelvollisuutta tulisi
kehittää? Kolmas fundamenttitason kokonaisuus on se, mitä on ”koko maan puolustus” 2020-luvulla? Näihin kysymyksiin
vastatessa nousee myös vapaaehtoisen
maanpuolustuksen rooli väistämättä esiin.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö on
asevelvollisuusjärjestelmäämme ja koko
puolustusratkaisuamme tukeva tärkeä
osatekijä nyt ja tulevaisuudessa.”
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Joensuun Perinneseminaariin kokoontui runsaasti eri yhteisöjen toimijoita.

Perinneseminaari Joensuussa

Yhteisellä päämäärällä kohti perinneaikakautta
Väki vähenee niin sotiemme veteraaneissa kuin
aktiivitoimijoissa. Toimenpiteisiin on kuitenkin
laajalti ryhdytty.
Järjestöjä on paljon ja yhteismitallisena tavoitteena kaikilla
järjestöillä on se, että jokaisesta
avun tarvitsijasta pyritään huolehtimaan niin kauan kuin avun
tarve jäsenistössä on olemassa.
Päämäärä on yhteinen. Tässä
työssä korostuvat tuki- ja huoltotoiminta, jotta sodissamme
mukana olleet ja isänmaatamme
tavalla tai toisella puolustaneet
saavat kuntoutusta, virikkeitä
ja mahdollisuuksia hyvään
loppuelämään. Seminaarissa
luodattiin myös tulevaa perinneaikakauteen siirtymistä.
Tammenlehvän Perinneliitto,
Pohjois-Karjalan veteraanipiirit
ja Pohjois-Karjalan aluetoimisto
järjestivät perinneseminaarin Joensuussa, Carelicumin auditoriossa tiistaina 26.11.2013. Seminaarin tavoitteena oli informoida
yhteistyökumppaneita veteraanijärjestöjen perinnekauteen
liittyvästä valmistelusta ja ottaa
mukaan toimijoita sotiemme
veteraanien hyväksi tehtävään
työhön siirtymävaiheessa sekä
tulevassa perinnekaudessa.
Tilaisuuden alussa seminaariväki kuuli kattavan ja valaisevan
esityksen joukkojen perustamisesta talvi- ja jatkosotaan
Pohjois-Karjalassa sotahistorian
dosentti Pasi Tuunaisen pitämänä. Ylimääräisinä harjoituksina
toteutetut joukkojen perustamiset onnistuivat aikalaisten kertoman mukaan hyvin ja jatkosodassa maakunta oli keskeisessä
asemassa, sillä Niittylahdesta
käsin johdettiin sen ajan suurinta
sotajoukkoa, 100 000 miehen
Karjalan armeijaa.

Tulevaisuusvisio
Itse seminaarin avasi Tammenlehvän Perinneliiton toiminnanjohtaja Pekka Holopainen, joka
esitteli liiton tulevaisuusvisiota.
Holopaisen mukaan avainasemassa ovat veteraaniperinteen
ja perinnetyön tunnettuuden ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen sekä toimiva organisaatio,
jossa alueelliset ja paikalliset
toimijat ovat edelleenkin elintärkeässä asemassa käytännön
toimijoina. Organisaatiolla on
oltava kautta linjan kyky, halu
ja edellytykset toimia paikalliset
olosuhteet huomioiden, joten
organisaation on oltava myös
joustava.
Perinneaikakauden suuntaviivoja maalaili myös Suomen Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku Seppä. Hänen mukaansa veteraanien tukeminen
on ykköstehtävä myös jatkossa.
Sepän mukaan uudentyyppisissä
organisaatioissa tulee edelleenkin tekemistä kaikille, kunhan
se vain oikein koordinoidaan.
Paikallistason toiminnasta kertoi
Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Seija
Karttunen. Hänen sanomansa oli, että aktiivitoimijoiden
määrä vähentyy ja toimijoita
tarvitaan lisää. Maakunnassa
eri järjestöjen ja sidosryhmien
yhteistoiminta on kuitenkin aina
ollut hyvin tiivistä ja luontevaa,
mikä luo toimintaedellytyksiä
jatkossakin.

Yhdessä yhteiseen päämäärään
Sotainvalidien Veljesliiton pääsihteeri Markku Honkasalo
puhui asiasta Sotainvalidien
näkökulmasta ja hänenkin sanomansa, kuten muillakin puhujil-

la, oli jäsenistön tukeminen. Sotainvalideista 80 prosenttia asuu
edelleen omissa kodeissaan,
mikä on sinänsä hämmästyttävää
ikärakenne huomioiden. Tästä
näkökulmasta kotona asumisen edellytysten turvaaminen
on keskeistä niin kauan kuin
jäsenistöä riittää. Sanomaan
yhtyi myös Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Karjalan piirin
toiminnanjohtaja Tuulikki Leinonen. Hänen mukaan yhteisen
päämäärän eteen yhdessä eri
järjestöjen kanssa tehtävä työ on
hedelmällistä erityisesti alueellisella tasolla käytännön työssä.
Rintamaveteraaniliiton edustajana puhunut liittohallituksen
jäsen Tero Tuomisto muistutti
perinnetiedon välittämisen ja
perinteiden vaalimisen merkitystä. Hän totesi myös, että
sääntöuudistus, jossa yksittäinen
henkilö voi liittyä piirin jäseneksi, on hyvä asia. Näin toimimalla
saadaan mahdollisimman moni
apua tarvitseva tukitoimien
piiriin. Pohjois-Karjalan piirin
puheenhohtaja Paavo Harakka
kiinnitti huomiota siihen, että
perinneaikakaudella yksi kattoorganisaatio olisi hyvä, sillä kuitenkin kaikki järjestöt toimivat
yhteisen päämäärän eteen.

Muistomerkkien kartoitusta
Tammenlehvän perinneyhteyshenkilö eversti Jouni Mattila
valotti seminaariväelle maakunnassa työn alla olevaa muistomerkkien kartoitustyöhanketta.
Vuoden loppuun mennessä
valmistuva hanke on kartoittanut
maakunnassa sijaitsevat vuosien
1939-45 muistoksi rakennetut
muistomerkit. Näistä muodostetaan tieto- ja kuvarekisteri
Tammenlehvän Perinneliiton
käyttöön. Vapaaehtoistyönä

Pohjois-Karjalan reserviläispiirin puheenjohtaja Hannu P.
Martikainen totesi, että veteraaneista huolehtiminen on tärkeää
myös reserviläisille.
tehty hanke saa Mattilan mukaan
jatkoa ensi vuonna, silloin on aikomus kartoittaa kaikki muutkin
muistomerkit maakunnassa.
Kommenttipuheenvuoroissa
Pohjois-Karjalan reserviläispiirin puheenjohtaja Hannu P. Martikainen ilmaisi huolensa siitä,
miten perinnetieto ja veteraanien
arvomaailma säilytetään ja välitetään tuleville sukupolville, kun
esikuvana toimineet sotiemme
veteraanit poistuvat keskuudestamme. Martikaisen mukaan
veteraaneista huolehtiminen on
tärkeää myös reserviläisille ja
lupasi että maakunnan aktiivireserviläiset ovat käytettävissä
veteraanityöhön.

Talkootyötä
Toisena kommentoijana toiminut Pirkko Nousiainen Suomen
Lottaperinneliitosta kiinnitti

huomion siihen, että heidän
organisaationsa toimii vailla
piiritasoa ja valtaosa toiminnasta
tehdään talkootyönä. Liitto
pyrkii niin ikään huolehtimaan
kuntoutustoiminnasta ja sen
koordinoinnista. Työtä tehdään
sen eteen, että jäsenistölle tarjotaan virikkeitä ja kuntoutusta,
etenkin henkisellä tasolla. Samoja aikoja kokeneiden ihmisten
yhteisissä tarinatuokioista saa
Nousiaisen mukaan yllättävän
paljon voimaa jaksaa.
Seminaarin päätti paneelikeskustelu, joka solmi yhteen
alusten annin ja seminaarin
tarkoituksen. Vilkas keskustelu
oli yksi merkki siitä, että toimijoita kuitenkin on ja työ sodassa
mukana olleiden eteen jatkuu
niin valtakunnan tasolla kuin
alueellisesti ja paikallisesti.
Teksti ja kuvat: Marko Jalkanen
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Elämää Karjalan kannaksella ennen ja nyt
Karjalan kannas oli entisaikaan voimakasta viljelyaluetta,
vaikka paikoin oli monenlaisia
verstaita, pienteollisuutta ja
varsinaisia tehdaspaikkakuntiakin. Yleisilme oli kuitenkin
maatalousvaltainen. Oli suuria
peltoaukeita, usein enemmän
tai vähemmän kumpuilevassa
maastossa. Kylät olivat tiiviitä
talorykelmiä. Kun Karjalaan nykyisin tehdään kotiseutumatkoja, vaikutelma on valitettavasti
se, että alue on taantunut pahasti.
Peltojen tilalla on usein tiheitä
”leppä- ja pajuviljelmiä” tai
normaalimetsääkin. Vilja-aitasta
ei voi enää puhua.
Paikoin löytyy vanhoja suomalaistaloja, mutta ne ovat
usein sen näköisiä, kuin silloin,
kun väki lähti sieltä pois. Niissä
asutaan. Rikkinäisiä paikkoja
on korjailtu, mutta särkynyt lasi
korvataan joskus muovilla tai
muilla korvikemateriaaleilla,
samoin katolle syntyneet reiät.
Kivijalat ja seinät ovat usein
ihmeen hyvässä kunnossa. Äitini koti oli Ludvig Turkin talo
Valkjärven Pentsilän kylässä,
jossa osa pelloista on yhä käytössä. Tiilikattoinen talo ja luja
kivinavetta on jäljellä, navetan
katto uusittu, mutta jo resuinen.
Asuintalossa oli uusi elintasosiipi 2005 ja karjarakennuksen peruskorjaus alkanut. Kymmenen
vuotta aikaisemmin oven edessä
oli tilapäismateriaaleista tehty
veranta. Tämä Pentsilän kylä

ei kuulunut niihin Hrustsevin
mainitsemiin ”näköalattomien
ihmisten kyliin”, jotka purettiin
monin paikoin täysin ja rakennusmateriaali vietiin muualle
ja asukkaat sen myötä. Ehkä
pelastuksena oli, että venäläisten
kasarmirakennuksia oli kylän
vierellä ja sen myötä myös kerrostaloasutusta.

Puutarhat kunnossa
Yksinkertaiset peltoviljelymenetelmät voivat olla väestölle
vaikeita, mutta puutarhaviljely
on tehokasta. Tämänkin talon
koko piha-alue on tiiviisti
viljeltyä puutarhaa erilaisine
vihanneksineen ja hedelmineen.
Lisäksi on sikoja ja kanoja.
Pihan reunalle on tehty tiivis
ulkorakennusrivi.
Vanhat kylätiet löytyvät vielä
usein ja ovat yhä sorateitä. Kelirikkokaudella tai pitkäaikaisten
sateiden jälkeen autoliikenne
voi olla pahoissa vaikeuksissa.
Ainakin kerran suomalainen
maastoauto on kaatunut tiellä
olevan montun vuoksi. Sen
sijaan suurempien keskusten
välillä on joskus hyväkuntoisiakin asfalttiteitä. Kunto
riippuu kuitenkin siitä, milloin
päällyste on tehty. Korjaukset
viivästyvät jatkuvasti, yleensä
rakennustarvikkeiden tai rahan
puutteen vuoksi.
Äkkiä katsoen kylissä asutaan

Ludvig Turkin talo, vanhaa ja uutta rinnakkain.
yhä kuin ennen vanhaan, mutta
taloissa on tietysti nykyajan
käyttövälineitä. Kaikki on kuitenkin suhteellista ja täytyy
muistaa, mihin olosuhteita
verrataan. Asukkaat täälläkin
ovat suhteellisen tyytyväisiä
niukkuuden keskellä, vaikka
yltäkylläisyyteen tottuneet suomalaiset surkuttelevat asutuksen
kurjuutta. Eikä ole osattu vaatiakaan sellaista, mitä ei ole tiedetty
muillakaan olevan. Ehkä se,
että asukkaita on pakkosiirretty
Kannakselle muualta Venäjän
alueelta aikanaan, vaikuttaa
myös siihen, että välillä jopa
hyvin lämpimästi otetaan vastaan vierailijoita entisiin suomalaistaloihin. Vanhalla siirretyllä
väestöllä on vielä muistissa oma
pakkomuutto, kuten äitini kotitalon asukkailla. Talon muiden
asukkaiden suuresti kunnioittama mummo kertoi, että heidät
siirrettiin tänne 1959 Moskovan
eteläpuolelta.

Kylätie ja muutama talo ovat entisiä, kuten Mikko Turkin talo.

Kotiseutumatkoja

Päivittäiset
pankkipalvelut

yli 40%

edullisemmin!

Vaikka kuinka ajattelee, että
Karjala on Venäjän rajaseutua,
voi silti ihmetellä olosuhteita.
Vaikka Venäjän valtio on luonnonvaroiltaan rikas, suurteollisuutta paljon ja suuria viljelyalueita, se on suuntautunut liiaksi
sotateollisuuteen ja varoja on
tuhlattu suunnattomasti ympäri
maailmaa ”ystävällismielisten”
maiden tukemiseen ja aseistamiseen ja omaankin ylimitoitettuun
varustautumiseen. Ovathan sen
nykyajan sodat perustuneet
jatkuvasti suurista tappioista välittämättä massiiviseen voiman
käyttöön.
Karjalaiset ja heidän jälkipolvensa ovat tehneet ahkerasti
kotiseutumatkoja sen jälkeen
kun NL hajosi ja matkojen
järjestäminen helpottui. Kannaksella on kunnostettu rikottuja
kirkkomaita, muistomerkkejä,
hautausmaita, kirkkoja ja muita rakennuksia. Yhä on etsitty
myös vainajia haudattavaksi
sankarihautoihin.

Valkjärvellä
Lue lisää osoitteessa op.fi/edut

Valkjärven (nykyisen Mitsurinskojen) kirkko paloi 1960-luvun
vaihteessa. Kivijalka jäi jäljelle
ja kirkkomaa oli huonossa kunnossa. Valkjärveläiset pitivät
ehtoollisjumalanpalveluksen

Kirkkomaa on myös ortodoksien käytössä.
kesäkuussa 1994. Samassa
yhteydessä vihittiin käyttöön
kirkonkello, joka kutsuu kansaa
luonnonkirkkoon.
Myös venäläiset käyttävät kirkonkelloa haudatessaan vainajia
Valkjärven kirkkomaahan. Sankarihaudan kohdalle venäläinen
Victor Dektjarevu muurasi ensin
luonnonkivisen muistomerkin
valkoisine risteineen ja siihen
Suomen vaakunan. Myöhemmin
Valkjärven Pitäjäseura kiinnitti
siihen muistolaatan, josta käy
selville, että kyseessä on sodissa
kaatuneiden sankarihauta.
Suomalaisittain oudosta yleisestä korruptiosta ei näy päästävän millään eroon. Myös
yksityisten kansalaisten on
täytynyt maksaa ylimääräistä,
jotta saa sellaisia palveluja ja

hyödykkeitä, jotka muualla
Euroopassa ovat vapaasti saatavissa. Rajaliikenteessäkin se
näkyi pitkään pimeinä maksuina,
jotta pääsi jatkamaan matkaa
sujuvasti. Kotiseudulla käyneet
ovat montaa mieltä käynneistään. Osa on käynyt siellä
mielellään, mutta yksi kerta
riittää. Osa on jatkanut käyntejä.
Myös Karjalan palauttamisesta
puhutaan, osa vakavissaankin.
Vaikea menetettyjä maita on
saada palautetuksi, vaikka sodan
syttymisessä ja lopputuloksessa
kärsittiin suuri vääryys. Politiikka on välillä ihmeellistä, joten
eihän sitä koskaan varmasti voi
sanoa, mitä vielä tapahtuu.
Teksti ja kuvat:
Jouko Koivu

15

11.12.2013

Ilomantsin rajavartioalueen päällikkö, kapteeni Tapio Ikonen avasi juhlan.

Ilomantsin rajakillassa vielä
alkuperäisjäseniä mukana
Ilomantsin rajakilta juhli
50-vuotista taivaltaan lokakuun 19. päivänä. Ilomantsin rajavartioasemalla
muisteltiin tuokiokuvia
menneiltä vuosikymmeniltä yhdessä ja erikseen yli
50 henkilön voimin.
- Sivullinen voisi luulla, että
rajakilta olisi rajamiesten oma
suljettu pienpiiri, johon ulkopuolisilla ei olisi asiaa. Näinhän asia
ei onneksi ole missään vaiheessa
ollut, totesi puheessaan rajakillan puheenjohtaja Seppo Kärnä.
Hän kertoi, että kiltojen jäsenistössä on ollut kautta sen
historian aktiivisia yhteisiin asioihin kiinnostuneita osallistujia,
jotka jo aikanaan ovat nähneet
tarpeelliseksi myös tämän yhteisen vapaaehtoistoiminnan.
- Vielä 1960-luvulla, jolloin
killat on perustettu, on naapuriapu ja kaikenlaiset talkootyöt
olleet erityisen arvossaan. Monissa perheissä ovat sotien jäljet
olleet monella tavalla vielä nähtävissä. Killan tekemä talkootyö
on erityisesti silloin ollut muun
saadun avun rinnalla arvokasta.
Ilomantsin paikallisosaston
perustava kokous pidettiin rajakomppanian pääsijoituspaikalla
18. päivänä huhtikuuta 1963.
Paikalla oli 25 asiasta kiinnostunutta.
- Paikallisosastoon tuli jo heti
aloitusvuonna 67 jäsentä. Seuraavana vuonna jäseniä oli jo yli
sata. Nykyisistä ilomantsilaisista
ensimmäisenä toimintavuotena
jäseneksi liittyneitä ja edelleen
jäseninä olevia ovat Lauri Huttunen ja Matti Nygård, Kärnä
kertoi.
Rajakylissä jäsenhankinta
velvoitettiin vartiopäälliköiden
tehtäväksi. Vuoden 1968 vuosikokouksessa kaukopartiomiehet
hyväksyttiin yksimielisesti

killan jäseniksi Ilomantsin paikallisosastoon.

Monipuolista toimintaa
Puheenjohtajan mukaan heti
ensimmäisten toimintavuosien
vuosikokouksissa päätettiin
osallistumisesta seppeleenlaskuihin ja jouluaaton vartiotehtävään sankarihaudalla.
- Perinteet jatkuvat edelleen.
Jouluaattona kilta sytyttää kynttilät niiden entisten rajamiesten
haudoille, joilla ei ole omaisia
paikkakunnalla. Ilomantsin
sankarihautatoimikunnassa kilta
on edelleen edustettuna.
Toiminta on ollut aktiivista
ja monipuolista. Esimerkiksi
Ilomantsin paikallisosaston
pystyttämä Taivallammen taistelun muistomerkki paljastettiin
elokuussa 1971. Tulokseltaan

äärimmäisen tärkeä Taivallammen taistelu käytiin Talvisodassa
14.-16. päivinä joulukuuta 1939.
Kesäkuun 1. päivänä 1985 oli
Parppeinvaaran rinteessä rajakenraali Raappanan majan avajaisjuhla, jonka järjestämiseen
kilta osallistui.
- Majalla tapahtuvaan opastukseen ja opastuksen koordinointiin kilta on osallistunut
vuosittain aina näihin päiviin
saakka. Vaikka majan esittelyssä
on nykytekniikka kovasti apuna,
niin vielä on kesäisin usein
tilanteita, jolloin asiantuntevaa
apua majalla tarvitaan, Kärnä
huomauttaa.
Rajakilta on osallistunut Ilomantsin torjuntavoittotapahtumiin ja niiden toteutukseen
vuosina 1994, 1999, 2004 ja
2009 Ilomantsissa, Möhkössä
ja Hattuvaarassa.

- 1990-luvulla ja sen jälkeenkin on sotiin liittyviä opastauluja
Ilomantsissa laadittu ja pystytetty tärkeimmille taistelupaikoille. Vuosittain on järjestetty
jäsenistölle virkistystoimintaa ja
osallistumismahdollisuutta kiltaretkille, Seppo Kärnä luetteli.

Rajaperinnetyön historiaa
Juhlapuheessaan rajaeversti evp.
Martti Kukkonen käsitteli rajaperinnetyön historiaa ja nykyaikaa. Sodanajan rajajääkärijoukkojen perinnetyön alkujuuret
ovat sotia edeltäneen rauhanajan
rajojemme vartioinnissa.
- Jo talvisodassa rajajoukot
taistelivat eri suunnilla hyvin
lukumääräisesti ja kalustollisesti
ylivoimaista vihollista vastaan,
Kukkonen totesi.
Rajajääkäripataljoonien taus-

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n Rajavartioristillä palkittiin kapteeni evp.
Teuvo Strandman (vas.) ja everstiluutnantti evp. Uljas Turunen. Ristit luovuttivat eversti evp.
Martti Kukkonen ja Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja, eversti Olli Lampinen (oik.).

talla olivat jatkosodan alkaessa
kesäkuussa 1941 talvisodan
jälkeen Moskovan rauhan rajalle
liikekannallepanossa perustetut
24 erillistä rajajääkärikomppaniaa, joiden runkona olivat
rajavartiostojen ammattisotilaat
ja rajakoulun oppilaat.
- Hyökkäysvaiheessa 1941
komppaniat taistelivat kuluttavissa tehtävissä alueidensa sotatoimiyhtymien kärkijoukkoina.
Asemasotavaiheen alkuvaiheessa rajajääkärikomppaniat
koottiin kahdeksaksi rajajääkäripataljoonaksi.
- Rajajääkärijoukkoja pidettiin
kenttäarmeijamme iskukykyisimpiin kuuluvina joukkoina,
joita sotatoimiyhtymät mielellään pitivät komennossaan.
Tästä syystä rajajääkärijoukot
kärsivät raskaita tappioita, Kukkonen kertoo.
Elokuussa 2010 sodanajan
rajamiesten perinnetoimikunta
lakkautettiin. Perinteitä jatkamaan perustettiin valtakunnallinen Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry.
- Rajan Perinneyhdistyksen
toiminnan tarkoituksena on
maanpuolustus- ja rajamieshengen ylläpitäminen, veteraanien
sekä raja- ja merivartiojoukkojen historian ja perinteen
kerääminen ja säilyttäminen
sekä vaaliminen.
Rajan Perinneyhdistyksen
jäseniä voivat olla rajan piirissä
toimivat rekisteröidyt killat ja
yhdistykset, jotka rajan perinneyhdistyksen hallitus jäseniksi
hyväksyy.
- Tällä hetkellä rajan perinneyhdistyksessä on jäseninä 14
kiltaa, ja niiden kautta henkilöjäseniä kaikkiaan 2 020, yhdistyksen puheenjohtaja Martti
Kukkonen kertoi.
Teksti: Armas Härkönen
Kuvat: Juha Ilvonen
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Miehistä parhain

Harri Norismaa ja Seppo Hyttinen luovuttamassa maanpuolustusjärjestöjen läksiäislahjaa oltermannille.

Oltermannin läksiäiset
Karjalan Poikien Killan
perinteisiin on kuulunut
kutsua killan oltermanniksi
maakuntamme joukkoosastojen komentajat sekä
aluetoimiston päällikkö.

Eversti Jari Kytölä luovutti Prikaatin komentajan oltermanninsauvan killan perinnemateriaalin joukkoon.

Oltermannit saavat oltermanninsauvansa juhlallisessa nimitystilaisuudessa astuttuaan
komentajan tehtävään. Sauva
luovutetaan takaisin KPK:n
haltuun oltermannin läksiäistilaisuudessa komentajan tehtäväkauden lopussa odottamaan
luovutusta seuraavalle joukkoosaston komentajalle.
Kun lähes kolmenkymmenen
maakuntamme maanpuolustusjärjetön edustajaa kokoontui
Kontiolahden kotiseutukeskukseen eversti Jari Kytölän
läksiäistilaisuuteen tiistaina
12.11.2013, tilanne oli poikkeava kiltamme historiassa. Prikaatimme taru loppuu tähän vuoteen

ja näin ollen Ilkka Hollosta alkanut ja Jari Kytölään päättynyt
katkeamaton oltermannin ketju
oli tullut päätökseen. Prikaatin
komentajan oltermannin sauvan
onkin siirtymässä killan perinnemateriaalin joukkoon.
Kontiolahden kotiseutukeskuksen historian havinaa henkivä hirsimiljöö oli erinomainen
ympäristö järjestää lämminhenkinen, hieman haikeahko läksiäistilaisuus oltermannillemme. Maanpuolustusjärjestöjen
edustajat oli pyydetty paikalle
varttituntia ennen tilaisuuden
alkua, että maanpuolustusväki
oli valmiina ottamaan saapuva
oltermanni vastaan tilaisuuden
alkaessa. Käskettyyn aikaan
eversti Jari Kytölä saapuikin
hymyilevänä ja hyväntuulisena
kotiseutukeskuksen hirsipirttiin,
missä Jari pääsi suorittamaan
kättelykierroksen paikalle ryhmittyneet järjestöjemme edustajien keskuudessa.

Olkontie 6, 82500 Kitee
Ajanvaraus puh. 0400 269 500 klo 8-16

TAVALLISTA PAREMPAA LVI-OSAAMISTA
IHMISEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI.

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

AGRI

Meillä laatutuotteet ja
järkevät hinnat.

MARKET

Yrittäjäntie 2, KITEE, puh. 01076 84 000
Ryhmämatkalle, vapaa-ajanmatkalle, työmatkalle…
Tutustu matkatuotantoomme www.pohjolanmatka.fi
Tervetuloa palveltavaksemme!

Kitee p. 0201 303 431, Joensuu p. 0201 303 420 Tilausajot p. 0201 303 340

pogostan
tietoverkkopalvelut
Kalevalantie 14, Ilomantsi
Puh. Veijo 0400 101 481, Timo 040 415 3381

K-supermarket
kupiainen

• Suuri valikoima • Laatutuotteita • Aina edullisesti
puh. 0400 133 807

Aluksi killan puheenjohtaja Harri
Norismaa piti tervetulopuheen
Oltermanni Jari Kytölälle sekä
läksiäisiin kokoontuneelle maanpuolustusväelle. Sanoissaan
Norismaa kiitti oltermannia jo
vuosikymmeniä jatkuneesta
maanpuolustusväen sekä prikaatin välisestä saumattomasta
yhteistyöstä, sekä toi esiin lakkautustilanteen harmillisuuden
maanpuolustusjärjestöille, mutta
ennen kaikkea Prikaatin henkilöstölle. Hän toi esille prikaatin
henkilöstön erittäin ammattimaista sekä esimerkiksi kelpaavaa toimintaa joukko-osaston
alasajossa. Tilanne oli rauhan
ajan komentajalle hankala, mutta alasajo tapahtui hallitusti ja
lähes koko henkilöstölle löytyi
uusi työsarka Puolustusvoimien
palveluksessa. Niinpä Norismaa
kohotti maljan esimerkilliselle
prikaatin komentajalle, miehistä parhaimmalle, eversti Jari
Kytölälle.
Läksiäisten juhlaupseeri sihteeri Seppo Hyttinen ohjasi
juhlaväen pöytiin juhlaillalliselle.
Illallisen oli loihtinut pitopalvelu
Hilun Paikka ja kun Karjalassa
ollaan, niin menu koostui karjalanpaistista lisukkeineen sekä
piirakoiden ja saaristolaisleipineen. Kun jälkiruokana oli vielä
mustikka-valkosuklaakakkua,
niin nälkäiseksi ei jäänyt läksiäisväki.

Lämpöisiä halauksia ja
villasukkia
Maittavan illallisen jälkeen
juhlaupseeri Hyttinen ohjasi oltermannin valmiusasemiin muistamisia varten. Ensimmäiseksi
Killan puheenjohtaja Norismaa
luovutti Killan sekä maanpuolustusjärjestöjen läksiäislahjan
ja heti seuraavaksi oltermanni
luovutti kolme ja puoli vuotta
hallussaan olleen oltermannisauvan takaisin Karjalan Poikien
Killalle. Seuraavaksi eversti
Kytölä sai vastaanottaa maanpuolustusjärjestöjen vuorollaan
esittämiä lämpöisiä sanoja sekä
erilaisia muistamisia. Järjestöjen
muistamiset konkretisoivat hyvin
maakuntamme perinteitä ja tapoja käsittäen villasukista ja kirjoista yhdistysten standardeihin.
Eversti Kytölän tunnepitoinen
puhe käsitti lämpöiset kiitokset
maakuntamme maanpuolustusväelle. Hän toi esiin prikaatin
henkilöstön vahvan työmoraalin, sillä piiruakaan lipsumatta
henkilöstö oli suorittanut lakkauttamiseen liittyvät työnsä
parhaimman mukaan. Työn taso
on ollut niin hyvä, että hyvin moni
prikaatin työntekijä on huomioitu
erinomaisesti suoritetusta työstä
kansallisin tunnustuksin.

Elämä ja toiminta jatkuvat
Vuodet Pohjois-Karjalassa ovat
antaneet Jarille kuvan ystävällisistä ja isänmaallisilta maakuntamme ihmisistä. Läksiäistilaisuudessa kulminoitui sama
henki ja on varmaa, että Jarille
jäi lämpöiset muistot vuosistaan
kauniissa Karjalassamme. Seuraavat vuodet tulevat olemaan
haasteellisia maakuntamme
maanpuolustushengen säilymisen kannalta. On varmaa, että
tulemme tekemään päättäväisesti
työtä maakuntamme maanpuolustustahdon eteen ja emme anna
tulen sammua.
Karjalan Poikien Kilta
Puh.johtaja Harri Norismaa
Varapuh.johtaja
Pekka Laakkonen
Kuva: Juha Rytkönen
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Kirjat

Kirjat  askartelutarvikkeet
Paperi- ja toimistotarvikkeet

Kaikki
olisi
toisin
Palvelemme
JOS… ja la 10.00-13.00
a - pe 10.00-17.00

Kauppakatu 27 B 3, 80100 Joensuu
puh. 029 041 2690
www.saastopankkioptia.fi/joensuu
Puhelun hinta: lankapuh. 0,0835 € + 0,0691 €/min, matkapuh. 0,0835 € + 0,1669 €/min


Kaarnakari Ville: Operaatio

Para Bellum,
ummunkatu
10,50883500
Outokumpu
Tammi 2013,
s.
Vuonna 1999 Ville Kaarnakari suunnitteli Sotainvalidien
Veljesliitolle varainkeruukampanjan, jossa kuvailtiin mahdollisuus, miten Suomelle olisi
voinut käydä jos rintamat olisivat murtuneet ja Suomi olisi
joutunut miehitetyksi.
Kirjassaan Operaatio Para Bellum kirjailija Kaarnakari palaa
samaan teemaan ja loppukesään
ja syksyyn 1944. Neuvostoliiton
suurhyökkäys Kannaksella on
pysäytetty ja rauhantunnustelut
alkaneet. Alkaa seuraava taistelu
Suomen itsenäisyydestä. Suomessa pelätään Neuvostoliiton
miehitystä ja Saksan reaktiota
välirauhasta. Amerikkalaistenkin mielenkiinto kaukaista
pohjolaa kohden herää. Alkaa
valmistautuminen sodanjälkeiseen aikaan, joka tunnetaan
kylmänä sotana. Suomi joutuu
suurvaltojen politiikan pelinappulaksi jälleen kerran.
Suomessa alkaa varautuminen
mahdolliseen neuvostomiehitykseen. Stalinin tavoitehan oli
miehittää Suomi, ennemmin tai
myöhemmin. Aseita hajasijoitetaan ja tiedustelumateriaalia
aletaan siirtää turvaan. Alkaa
sota saksalaisia vastaan. Nämä
asiat tunnetaan asekätkentänä,
operaatio Stella Polariksena
sekä Lapin sotana. Mutta ketkä
olisivat käyttäneet näitä aseita ja
mikä oli Saksan reaktio Suomen
irtautumiseen sodasta. Näihin
kysymyksiin Operaation Para
Bellum antaa yhden vastauksen.

Historiankirjoitus ei kerro
meille koko totuutta, mitä Suomessa oikeasti tapahtui syksyllä
1944. Ne henkilöt, jotka asiasta
jotain tiesivät, ovat jo poistuneet
ajasta iäisyyteen. Neuvostoliiton
arkistot ovat vielä suljetut, joten
neuvostoliiton suunnitelmat
Suomen osalta ovat hämärän
peitossa. Tämä lähtökohta antaa
kirjailija Kaarnakarille loistavan
viitekehyksen kertoa, mitä Suomessa olisi voinut tapahtua. Ja
mahdollisesti tapahtui.
Kaarnakari kuljettaa lukijaansa loistavasti useissa erillisiltä
tuntuvissa tapahtumasarjoissa,
joilla ei näytä olevan mitään
tekemistä keskenään. Pikkuhiljaa tapahtumat alkavat linkittyä
toisiinsa, mikä saa lukijan kokemaan uusia oivalluksia. Olisiko
tämä tosiaan ollut mahdollista?
Faktaa ja fiktiota kirjailija
sekoittaa sumeilematta ja niin
taitavasti, että kokeneeltakin
sotahistorioitsijalta menee joskus sormi suuhun. Missä menee
faktan ja fiktion raja? Kylmä sota
alkaa kurkkia romaanin taustalla ja tätä asetelmaa kirjailija
Kaarnakari käyttää loistavasti
hyväkseen. Sodanjälkeinen sekava asetelma antaa kirjailijalle
loistavan viitekehyksen käyttää
mielikuvistaan ja sen kirjailija
Kaarnakari osaa.

historiasta tuttuja henkilöitä kuten everstit Hallamaa ja Nihtilä
etc. Lisänä on joukko fiktiivisiä
henkilöitä, joiden esikuva on
helppo tunnistaa, varsinkin jos
yhtään tuntee sotahistoriaa.
Ketkä ovat kyseessä, jääköön
jokaisen lukijan tehtäväksi. Tällaiset fiktiiviset henkilöt sopivat
Kaarnakarin romaaniin hyvin
ja antavat kirjailijalle sopivasti
taiteellista vapautta.
Myös kirjan tapahtumapaikat
ovat realistia. Lukijaa kuljetetaan ympäri Suomea ja käväistäänpä jopa Saksan maalla.
Huomaa, että kirjailija on tehnyt
taustatyönsä hyvin. Erinomainen oivallus kirjailijalta on
viedä kirjan loppuhuipennus
Salpa-asemaan. Tätä Suomen
suurinta rakennustyömaata on
suomalaisessa kirjallisuudessa
hyödynnetty liian vähän.
Itse löysin Operaatio Para
Bellumista kaksi pientä vikaa,
ensiksikin sitä ei voinut laskea
kädestä ennen kuin se oli luettu.
Ja toiseksi, romaani ei antanut
vastausta kysymykseen kuka
murhasi kapteeni Belovin.
Mutta näistä vioista huolimatta Operaatio Para Bellum on
miellyttävä ja mielenkiintoinen
lukukokemus, jota ei kannata
jättää väliin.
Suosittelen lämpimästi!

Tuttuun tapaan kirjailija Kaarnakari käyttää kirjassaan sota-

Tapani Timoskainen

Nurmeksen konttori puh. 013 264 4000
Avoinna: maanantai
klo 9.15-15.30
tiistai-perjantai klo 9.15-16.15
Ville Kaarnakari. Kuva: Pertti
Nisonen.

www.poppankki.fi/siilinjarvi

(013) 748 660, gsm 040 7365 660
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MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN KURSSIT
MANTSIN RAUTA-SPORT

LAATIKAINEN

Aseita ja suksia asevelihintaan!
Käytettyjä vaihtoaseita varastossa. Kysy tarjousta aseista, kiikareista,
erikoisista patruunakaliibereista ym. tarvikkeista!
HUOM!
Meiltä
rakennustarvikkeet!
kone_ja_autotarvike_logo.FH11
Mon
Sepmyös
13 15:23:50
2010
Page 1
Vauhti :n SUKSI TARJOUS:
Lisää tarjouksia
y
O
d
Fischerin pitopohjauutuus
sivustolla www.
Spee
set vaihto-oikeudella alk. 169 euroa. mantsinrautasport.fi
rullasuk

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

tammiKUU
10.-11.1.
15.-16.1.
25.-25.1.

Ensiapukurssi I, Ylämylly 1200 14 13012
Maatilojen turvallisuus ja varautuminen, Pielisen-Karjala 1200 14 13013
Perustamisen perusteet, Ylämylly 1200 14 11001

helmiKUU
05.-06.2.
08.-09.2.
08.-08.2.
22.-23.2.

Maatilojen turvallisuus ja varautuminen, Joensuun seutu, 1200 14 13017
Kouluttajakoulutus (KOTU:n kouluttajat/PK+PS), Ylämylly 1200 14 11002
Hygieniapassi-kurssi, Ylämylly 1200 14 13002
KOTU:n kouluttajien koulutus, Ylämylly 1200 14 11003

maalisKUU






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

s. martiskainen oy
• Vauriokorjaukset
• Maalaukset
• Huoltopalvelut
• Hinauspalvelu

0400 177 813

www.martiskainenoy.com
martiskainen@ martiskainenoy.fi
Pajatie 4, 82900 ILOMANTSI

METSÄ- JA MAANSIIRTO KASTINEN OY
TOIMITAMME
- sorat (eri lajikkeet)
- murskeet ja sepelit (eri lajikkeet)
ym. MAANRAKENNUSPALVELUT
050 575 8687 Pentti Pulkkinen
0400 175 788 Pertti Kastinen

13.-16.3.
14.-16.3.
14.-16.3.
14.-16.3.

Kurssien kouluttajakoulutus, Ylämylly 1200 14 11004
Joukkomuonitus, Sotinpuro 1200 14 12002
Talvitaistelu (Sissi- ja Tiedustelu-), Sotinpuro 1200 14 11008
Komppanian puolustus (Umpihanki-jotos), Sotinpuro 1200 14 11007

Tarkemmat tiedot kursseista MPK:n sivuilla: www.mpk.fi/koulutuskalenteri ->
valitse Savo-Karjalan alta Pohjois-Karjala. Ilmoittautuminen kursseille vaatii rekisteröitymisen. Ohjeet tästä löytyvät sivuilta.

Yhteystiedot Pohjois-Karjalan KOTU-yksikkö
Postiosoite PL 5, 80791 Kontioranta
Sähköposti pohjois-karjala@mpk.fi
KOTU-yksikön päällikkö Kimmo Salo
Puhelin 040 565 5578
Sähköposti kimmo.salo@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Ahti Korhonen
Puhelin 040 764 5730
Sähköposti ahti.korhonen@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Timo Tolvanen
Puhelin 0299 432 880
Sähköposti timo.tolvanen@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Ari Hevonkoski
Puhelin 050 342 0075
Sähköposti ari.hevonkoski@mpk.fi

RIVI-ILMOITUKSET

Kiteen Meijeri Oy
Metsäkiito Oy
Ilomantsi

Kaivospuu Oy

Katso
uusitut
nettisivut
osoitteessa
pkreservi.fi

kiteen maataloustilit oy, Olkontie 6, 82500 KITEE,
puh. 045 3112 773

V.Hurskainen Ky

Kiteentie 31, 82500 Kitee

19

11.12.2013

TOIMINTAKALENTERI
JouluKUU

12.12.
19.12.
24.12.
31.12.
31.12.

Joulutulet 			
Pohjois-Karjala
1/13 (347 vrk) kotiuttaminen		
PKARPR/P-KR
Kunniavartiot			 Pohjois-Karjala
Prosenttiammunta päättyy		
Yhdistykset
Lipun lasku/PKARPR lakkautetaan
Kontioranta

tammiKUU

1.1.
6.1.
8.1.
15.1.
15.1.
15.1.
25.1.
28.1.
31.1.

Prosenttiammunta alkaa 		
Yhdistykset
Palvelukseen astuminen 1/14 saapumiserä P-KR
RES- ja RU-piirihallituksien 1.kokous
Liperi
Reserviups.liiton ansiomitaliesitykset piiriin Piiritoimisto
Toimintalomakkeet liitoille		
Liitot
RU- ja RES-piirimitaliesitykset piiriin
Piiritoimisto
Piirin ilma-asemestaruuskilpailut
Kontiolahti
YT-toimikunnan 1. kokous		
Joensuu
Vuoden Reserviläinen -esitykset RES-liittoon Helsinki

helmiKUU
14.2.
15.2.
15.2.
16.2.

Salakan Puutarha ja Hautauspalvelu
Ruskosillantie 8,
82900 Ilomantsi
sp@salakanpuutarha.fi

p. 013-881 055
www.salakanpuutarha.fi

Kontiorannan
varuskunta on
kohta muisto
vain...

19.2.

P-K:n Rajavartioston vala		
Joensuun ev.lut.kirkko
RES –malliyhdistysesitykset RES-liittoon Helsinki
Reserviläisliiton ansiomitaliesitykset piiriin Piiritoimisto
Karjalan Pojat 1/2014 aineistopäivä
Päätoimittaja
Ilmoitushankinta: Polvijärvi, Outokumpu, Rääkkylä,
Liperi, Pyhäselkä
RES- ja RU-piirihallituksien 2. kokous Eno

maalisKUU

Kuva: Ari Hevonkoski

12.3.
15.3.
20.-21.3.
21.3.
25.3.

Karjalan Pojat 1/2014 ilmestyy
Veteraanikeräyksen tempauspäivä
Koko maa
OLTERMANNI			 Kymenlaakso
RUL 95-v juhlapäivä			
Liitot/piirit
RU- ja RES-piirien kevätkokoukset
Joensuu

Karjalan Pojat
1/2014 ilmestyy 12.3.

Aineisto päätoimittajalle viimeistään 16.2.2014.
Keräysvuoro: Polvijärvi, Outokumpu, Rääkkylä, Liperi, Pyhäselkä

2/2014 ilmestyy 18.6.2014
Aineisto päätoimittajalle 18.5. mennessä.
Keräysvuoro: Valtimo, Nurmes, Juuka, Lieksa, Vieki

Armas Härkönen

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

MAARAKENNUSTA
JA AUTOKAUPPAA

www.iivarimononen.fi
Pamilonkatu 31, JOENSUU
www.hartikainen.com

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

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

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

Karjalan pojat -lehden toimituskunta
RU 		
Juha Rytkönen, puheenjohtaja
		
Tarmo Nenonen
RES		
Hannu P. Martikainen
		
Timo Mononen
MPK 		
Kimmo Salo
Päätoimittaja
Armas Härkönen
Nettilehti
Ari Hevonkoski
Toiminnanjohtaja Ari Eskelinen
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Karjalan Pojat kiittää
kaikkia tukijoitaan!
Savo-Karjalan Maanpuolustuspiiri
Kalevankatu 8, 80100 Joensuu

Surussa
kanssanne...
Surussa
kanssanne...
SurunSurun
ja menetyksen
kohdatessa
ja menetyksen
kohdatessa
haluamme
tarjotatarjota
lämminhenkistä,
haluamme
lämminhenkistä,
asiantuntevaa
käytännön
apua apua
asiantuntevaa
käytännön
kaikissa
hautajaisasioihin
kaikissa
hautajaisasioihin
liittyvissä
järjestelyissä.
liittyvissä
järjestelyissä.
surussa
kanssasi
surussa
kanssasi

Kun
suru
yllättää...
Kun
suru
yllättää...

Joensuun
Hautaustoimisto
Joensuun
Hautaustoimisto

Leo
Vatanen
Leo
Vatanen

Yläsatamakatu
10, Joensuu
Yläsatamakatu
10, Joensuu
päivystys
puh. (013)
633,
343,
956
puh.223
(013)
223(013)
633,802
(013)
8020400
343,271
0400
271 956
leo.vatanen@elisanet.ﬁ
• www.leovatanen.ﬁ
leo.vatanen@elisanet.ﬁ
• www.leovatanen.ﬁ

Kosteuskartoitukset Rakenteiden kuivaukset
Lämpökuvaukset

Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitos

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

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

p. 010 3878 100

JUKOLAN OSUUSKAUPPA

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

liik e ei pysähdy kosk a an

rten jo
Sinua va
!
oden ajan
sadan vu

autovaraosien ja -tarvikkeiden sekä
vapaa-ajan tuotteiden kauppakonserni

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

k k k k

8 -18

kauppakatu

Asiakaomistajuus kannattaa
Klikkaa ja liity: www.pko.fi

Karjalaisen
Kulttuurin
Edistämissäätiö

citymarket
8 -21

Bonusta jopa 5%
S-kortilla maksaessasi
myös maksutapaetua.

www.citymarket.fi

www.kontiolahti.fi

JOUSTAVAA OSAAMISTA!
Tämänkin lehden sivunvalmistus.
Puh. (013) 010 6666 086, 0500 577 173

LIPER
LASER
LASER

LIPER

WORLD

PIONS

HI

2015

B I AT H L O N

IBU

M
HA

PS

C

0400 567 600

Kontiolahti Joensuu North Karelia

p. 050 432 6727

LEHTOSEN LIIKENNE OY

TEOLLISUUSKATU 6, 80100 JOENSUU 10, PUH. 010 2922 450

Keskitä!

Saat etuja.
Yhdessä hyvä tulee.

