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Kysy erikoistarjoustamme 
rauhanturvaajille!

Uusi Mercedes-Benz omaksi ilman autoveroa?
Onnistuu ja kaiken lisäksi helposti.
Ole yhteydessä Tax Free -kaupan ammattilaiseen, kun haluat vero-
vapaan 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. 

Parhaalle ei ole vaihtoehtoa. 

Uusi C-sarja.

C 180 alk. 26 814,52 € + toimituskulut 600 € = 27 414,52 €
Verovapaa vientihinta on kotimaan hinnaston autoveroton hinta ilman alv:tä. 
Lisätietoja osoitteesta www.mercedes-benz.fi /taxfree. Kuvan auto lisävarustein.



uuteen nousuun. Hyvä keino yhdistyksissä on 
tarkastaa jäsenmaksutilanne muutaman viikon 
kuluttua jäsenmaksun saapumisesta. Oivana 
apuna jäsenmaksutilanteen tarkkailuun on uusi 
jäsenrekisteri, joka pienten alkukangertelujen 
jälkeen on osoittautunut oivaksi työkaluksi 
yhdistyksien toimihenkilöille. 

Vuoden 2014 alusta on piirimme ensimmäisenä 
varapuheenjohtajana aloittanut rehtori Jyrki 
Huusko Joensuusta. Toisena varapuheenjohtaja 
jatkaa Mika Tukiainen Liperin reserviupseeri-
kerhosta. Piirien yhteinen kevätkokoustapahtu-
ma pidetään maanantaina 24. maaliskuuta 2014 
kello 18.00 alkaen. Tilaisuus pidetään Itä-
Suomen Liikuntaopiston tiloissa.  Tilaisuuden 
alussa henkilöstöpalvelujen yksikönjohtaja ma-
juri Antti Teräväinen esittelee Puolustusvoimien 
palvelukeskuksen toimintaa. Kevätkokoukset 
pidetään esitelmän jälkeen piireittäin.

Toivotan kaikille Karjalan 
Poikien lukijoille maanpuolus-
tushenkistä alkavaa vuotta. 

Nuorten mukaan saamiseksi tapahtumiin on jär-
jestäjien/Suunnittelijoiden mietittävä tapahtu-
man näkyvyyttä (lue ”mediaseksikkyyttä”). 
Netissä näkee eri tapahtumista kootun video-
pätkä Youtubesta, jota nuoret selaa enemmän 
kuin minä aamun lehteä. Kaverit voivat 
seurata reaali-ajassa /  pienellä viiveellä kuinka 
esimerkiksi jotoksella/rastilla menee. Sitä kautta 
kipinä saattaa syttyä - ” mitä jos 
minäkin ensi kerralla”.

Tapahtumien ja kurssien viemisellä ympäri 
Pohjois-Karjalaa saamme näkyvyyttä sekä 
kuuluvuutta paikallisten tietoisuuteen niin, että 
maanpuolustushenki ja -tahto elää edelleen 
Pohjois-Karjalan vaaramaisemissa. 
Leppoisaa kevään odottelua 
toivottelee Terho!

Yksi miellyttävä osa-alue toimenkuvassa on ol-
lut toimiminen erilaisten vapaaehtoisen maan-
puolustuksen sektorilla toimivien tahojen ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaikki tekevät 
omalta osaltaan äärimmäisen hyvää työtä. 

1.5.2014 piirien toiminnanjohtajana aloittaa Arto 
Mulari Kontiolahdelta. Arto esittelee itsensä tar-
kemmin Karjalan Pojat lehden kesäkuun nume-
rossa. Toivotan Arton tervetulleeksi jatkamaan 
nurmekselaisen majuri (evp.) Mauri Virmakos-
ken viitoittamalla tiellä. Virmakoski toimi en-
simmäisenä piirien yhteisenä toiminnanjohtajana 
1.4.1960 – 31.8.1970.

Lopuksi kiitän kaikkia, joiden kanssa olen saanut 
toiminnanjohtajan pestini aikana työskennellä 
nämä vuodet. 

Yhteisistä vuosista kiittäen
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Niin ne vuodet vain vierivät. Aloitin toiminnan-
johtajana marraskuussa 2007 ja vaihto uuden 
toiminnanjohtajan kanssa tapahtuu 1.5.2014. 
Vuoden 2007 viimeisessä Karjalan Pojat leh-
dessä tehtävän vastaanottoon liittyen uuden-
karhea toiminnanjohtaja kirjoitti: ”Ratkaisua 
helpotti kuitenkin edellisessä työtehtävässä saatu 
myönteinen kuva reservin toiminnasta ja itse 
reserviläisistä”. 

Tuntuu hyvältä näin vuosien jälkeenkin, että 
edellinen lause vastaa allekirjoittaneen tuntoja 
vielä edelleen. Itselle ainakin jää erittäin myön-
teinen kuva liittojen, piirien, yhdistyksien ja 
yksittäisten reserviläisten toiminnasta. Paljon 
on myös tapahtunut. Puolustusvoimien raken-
nemuutokset ja lakkauttamiset entisenä soti-
laana ovat koskettaneet välillä todella paljon.
 
Erilaisia tapahtumia on myös ollut run-
saasti. Liittotason mestaruuskilpailuja 
melkein vuosittain, haasteliaimpina SRA-
mestaruuskilpailut 2008 Sotinpurolla ja 
Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut 

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan  
reserviläispiirien 
toiminnanjohtaja

talvisen suven keskeltä
ollaan kehittämässä verkkolehti muotoiseksi 
julkaisuksi. Lisäksi kaikille sähköpostiosoit-
teen omistaville jäsenille tullaan kuukausittain 
lähettämään jäsentiedote. Tästä tiedotteesta on 
jäsenen helppo poimia mm. ajankohtaisten ta-
pahtumien tiedot ja ilmoittautumisohjeet. Myös 
tiedottaminen oman piirin sisällä on ollut viime 
aikoina vilkkaan keskustelun kohteena. 

Karjalan Pojat -lehden talous on pitkälti riippu-
vainen lehteen kerättävien mainosten määrästä. 
Viime vuosi oli lehdellemme rutkasti tappiol-
linen ja toimituskunta on jo aloittanut toimen-
piteet tilanteen korjaamiseksi tulevaisuudessa. 
Keskusteluissa on noussut esille lehden paina-
tuksen uudelleen kilpailuttaminen, sivumäärän 
vähentäminen, ilmoitushankinnan tehostaminen 
sekä lehtimaksun korottaminen. Tosiasia on, että 
eurot ratkaisevat sen millaista Karjalan Pojat 
-lehteä tulevaisuudessa luetaan.

Vuonna 2012 saimme kasvatettua piirimme 
jäsenmäärää. Valitettavasti viime vuosi oli 
jäsenmäärän osalta rutkasti miinusmerkkinen. 
Vuoden 2013 lopussa oli Pohjois-Karjalan 
Reserviupseeripiirin jäsenmäärä 786 jäsentä, 
mikä oli 32 jäsentä vähemmän, kuin edellisenä 
vuonna.  Näin ei voi jatkua. 
Tänä vuonna laitetaan rivit suoriksi ja lähdetään 

Hyväksyimme viime marraskuussa Oulussa 
pidetyssä liittokokouksessa Rserviupseeriliitol-
le uuden kolmivuotissuunnitelman. Tätä uutta 
suunnitelmaa jalkautetaan kenttäkierroksen 
muodossa liiton uuden puheenjohtajan Mikko 
Halkilahden toimesta reserviupseeripiireissä 
kuluvan vuoden aikana. Meille tänne Pohjois-
Karjalaan uusi puheenjohtaja saapuu Karjalan 
Poikien Killan jotokselle 29. -30.8.2014. 

Että mahdollisimman moni yhdistys voisi olla 
suoraan kontaktissa uuteen puheenjohtajaan, 
olemme sopineet jotosjohtaja Pekka Laakkosen 
kanssa, että piirimme reserviupseeriyhdistysten 
kaikille puheenjohtajille tulee kutsu jotosta-
pahtumaan. Järjestyksessään 42. KPK -jotos 
järjestetään tänä vuonna Hiienvaarassa Pohjois-
Karjalan Rajavartioston siipien suojassa. 

Tässä nopeatempoisessa maailmassa on tiedon-
kulun merkitys noussut keskeiseksi menestys-
tekijäksi myös yhdistystoiminnassa. Asia on 
tiedostettu myös Reserviupseeriliitossa, joka on 
lähtenyt raikkaasti uudistamaan omaa tiedotus-
toimintaansa. Tiedotustoiminnan kehittäminen 
sai liitossamme lisäpotkua media-alan ammat-
tilaisen Sampo Puoskarin tultua valituksi liiton 
puheenjohtajistoon. 
Tulevaisuudessa Kenttäpostin ulkomuotoa 

2012 Onttolassa. Muita isoja projekteja ovat 
olleet esimerkiksi Reserviläispiirin lipun uusi-
minen ja naulaustilaisuus helmikuun alussa 
2013. Paljon muutakin on tietysti tapahtunut, 
nämä kuitenkin tulevat päällimmäisinä mie-
leen.

Toiminnanjohtajan työnantajana ovat molem-
mat piirit. Puheenjohtajistot ja piirihallitukset 
määrittävät raamit tekemisille. Omalta osalta 
on ollut miellyttävä työskennellä asiaan vihkiy-
tyneiden puheenjohtajien, puheenjohtajistojen, 
piirihallituksien, toimikuntien ja yksittäisten 
jäsenten kanssa nämä vuodet. 

Karjalan Pojat lehti on ollut oma lukunsa. On 
ollut onni työskennellä lehden päätoimittajien 
Raine Turusen ja Armas Härkösen kanssa. 
Yhteistyö on pelannut erinomaisesti molem-
pien kanssa. Rainen kanssa teimme yhteistyötä 
kaksi vuotta ja Armas tuli kuvioihin 1.1.2010. 
Kiitän näin lehden palstalla molempia 
henkilökohtaisesti miellyttävästä yhteistyöstä. 

Jotoksesta, Pyymäen Pyräyksestä… mukavaa 
ja leppoisaa oli ollut jotostella pienessä 
kilpailuhengessä.

Varuskunnan loppumisen jälkeen on MPK:n 
piiripäälliköllä sekä kouluttajilla palavereissa 
herännyt ajatus vanhojen tapahtumien herättä-
misestä henkiin. Siihen tarvitaan yhdistysten 
suurta apua. Itse henkilökohtaisesti en ole ollut 
mukana 2 000-luvun alkupuolella järjestetyissä 
tapahtumissa akselilla Outokumpu, Juuka ja 
Kontiolahti.

MPK:n kurssien 2015 suunnittelussa mu-
kana olleena haluaisimme tapahtumien/
kurssien leviävän takaisin maakuntiin, eikä 
vain keskittymään Ylämyllyn, Onttolan 
sekä Sotinpuron alueelle, Outokummusta 
tuli jo viestiä, että ”Mainarin melonta – 
Henki on herännyt”. Ajatuksesta iso peukku 
Outokummun suuntaan.

”Vaikka viime lauantaiksi povattu kolea sadesää 
ei toteutunutkaan pahimmalla tavalla, aiheutti 
se poisjääntejä Outokummun 
Kolmikannassa seitsemännen kerran järjes-
tetyn Mainarin melonnan osanottajalistalla. 
Matkaan uskaltautuneet kuusitoista partioita 
eivät olosuhteista piitanneet vaan viettivät 
jälleen ikimuistoisen päivän. Jotoksen johtaja 
Tomi Kervinen peräsi yhdentoista tehtävärastin 
reitille lähtijöiltä malttia matkantekoon, sillä 
tavallista korkeammalla oleva vesi ja kaislikot 
saattoivat sisältää odottamattomia yllätyksiä 
myös kokeneille kävijöille.” 
Näin kirjoitettiin sanomalehdessä 14.8.2008

Aloin tutkia eräänä iltana Internetin ihmeel-
listä maailmaa ja eteen tupsahteli oikeilla 
hakusanoilla piirimme alueella järjestettyjen 
tapahtumien uutisjuttuja 2000-luvun alkupuo-
lelta.
Olen vain kuunnellut pitkäaikaisten jäsenten 
jutustelua Mainarin melonnasta, Juuan 

mainarin melonta kisattiin täydellä tunteella

Terho Hirvonen
Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiirin

1. varapuheenjohtaja

kiitos

Juha Rytkönen
Pohjois-Karjalan

Reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja



RESERVIUPSEERIPIIRIN PUHEENJOHTAJAT 2014

PIIRI-
HALLITUKSEN 

JÄSENET
2014

ILOMANTSIN 
RESERVIUPSEERIT RY

Jorma Maksimainen

JOENSUUN 
RESERVIUPSEERIT RY

Antti Eteläpää
Yrjö Makkonen

JUUAN 
RESERVIUPSEERIT RY

Ossi Hirvonen

KESÄLAHDEN 
RESERVIUPSEERIT RY

Osmo Anttonen

KITEEN 
RESERVIUPSEERIT RY

Seppo Kinnunen

KONTIOLAHDEN 
RESERVIUPSEERIT RY

Liisa Itäniva

LIEKSAN 
RESERVIUPSEERIT RY

Juhani Lehikoinen

LIPERIN 
RESERVIUPSEERIT RY

Jussi Hirvonen

NURMEKSEN 
RESERVIUPSEERIT RY

Hannu Gröhn

OUTOKUMMUN
RESERVIUPSEERIT RY

Markku Räsänen

POLVIJÄRVEN 
RESERVIUPSEERIT RY

Esa Sormunen

PYHÄSELÄN 
RESERVIUPSEERIT RY

Jouko Kankkunen

RÄÄKKYLÄN 
RESERVIUPSEERIT RY

Ilpo Pitkänen

TOHMAJÄRVI-
VÄRTSILÄN 

RESERVIUPSEERIT RY
Arto Salminen

VALTIMON 
RESERVIUPSEERIT RY

Markku Pirinen
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PIIRIN PUHEENJOHTAJA
Juha Rytkönen

Vierevänniementie 15 a, 
81100 KONTIOLAHTI

050 428 5102
juha.rytkonen@kontiolahti.fi

1. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA
Jyrki Huusko
Iiksenkaari 1, 

80260 JOENSUU
050 349 2248

jyrki.huusko@jns.fi

2. PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA 
Mika Tukiainen

Tikkamäentie 6 A 14, 
80200 JOENSUU

040 719 6190
mika.tukiainen@gmail.com

ILOMANTSIN RESERVIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja 

Jorma Maksimainen 

Sissipolku 1 F as 3, 82900 ILOMANTSI  

050 462 8720  

jorma.maksimainen@pp.inet.fi  

 

JOENSUUN RESERVIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja 

Pertti Saarelainen  

Louhelankatu 5 B 10, 80110 JOENSUU 

040 508 4660  

pertti.saarelainen@joensuunreserviupseerit.fi  

 

JUUAN RESERVIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja 

Ossi Hirvonen 

Laiduntie 4, 83900 JUUKA 

050 590 8500 

ossi.hirvonen@nic.fi  

 

KESÄLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja 

Osmo Anttonen 

Taimitarhantie 6, 59800 KESÄLAHTI 

040 527 7392 

osmi.an@hotmail.com 

 

KITEEN RESERVIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja 

Seppo Kinnunen 

Vanhatie 36, 82430 PUHOS 

0400 377 874  

seppo.kinnunen@proagria.fi  

 

KONTIOLAHDEN RESERVIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja 

Liisa Itäniva 

Vierevänniementie 15 a, 81100 KONTIOLAHTI  

040 566 8325 

liisa.itaniva@kontiolahti.fi  

 

LIEKSAN RESERVIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja 

Pentti Tapanen 

Pärekoski 8, 81720 LIEKSA 

050 574 9118  

 

LIPERIN RESERVIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja 

Jussi Hirvonen 

Joosenmutka 9, 83130 SALOKYLÄ 

0400 167 130 

jussi.hirvonen@suomi24.fi  

 

NURMEKSEN RESERVIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja 

Hannu Gröhn 

Puiroontie 58, 75500 NURMES 

050 3211 300 

grohnhannu@gmail.com 

 

OUTOKUMMUN RESERVIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja 

Markku Räsänen 

Kuopiontie 225 C, 83500 OUTOKUMPU 

0500 913 574 

markku.rasanen@opaasi.fi  

 

POLVIJÄRVEN RESERVIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja 

Esa Sormunen 

Ruvaslahdentie 8 E, 83700 POLVIJÄRVI 

0400 683 549 

esa.sormunen@polvijarvi.fi  

 

 

RÄÄKKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja 

Ilpo Pitkänen 

Hernevaarantie 112, 82310 ORAVISALO 

0400 177 089 

ia.pitkanen@gmail.com  

 

TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄN RESERVIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja 

Arto Salminen 

Leevinpolku 7, 82600 TOHMAJÄRVI 

050 380 6132 

artosalminen@gmail.com  

 

VALTIMON RESERVIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja  

Markku Pirinen 

Kalliojärventie 190, 75710 KARHUNPÄÄ 

040 483 9307 

markku.pirinen@lut.fi
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RESERVILÄISPIIRIN PUHEENJOHTAJAT 2014

PIIRIN PUHEENJOHTAJA
Hannu P Martikainen
Pappilantie 5, 
81100 KONTIOLAHTI
046 600 5463
hannu.p.martikainen
@gmail.com

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

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

REsERVIläIsET Ry
Seppo Puranen

IlOmANTsIN 
REsERVIläIsET Ry

Viljo Lehikoinen

JOENsUUN 
REsERVIläIsET Ry

Aimo Issakainen
Ilkka Savolahti

 
JUUAN 

REsERVIläIsET Ry
Mika Martelin

KEsälAHdEN 
REsERVIläIsET Ry

Ari Pennanen

KITEEN 
REsERVIläIsET Ry

Mika Matikainen

KONTIOlAHdEN 
REsERVIläIsET Ry

Pekka Ratilainen

lIEKsAN 
REsERVIläIsET Ry

Marko Hakala

lIPERIN 
REsERVIläIsET Ry

Marko Halonen

NURmEKsEN REsERVIN-
AlIUPsEERIT Ry

Jukka Juntunen

OUTOKUmmUN 
REsERVIläIsET Ry

Erkki Räsänen

POlVIJäRVEN REsERVIN-
AlIUPsEERIT Ry
Markus Surakka

PyHäsEläN 
REsERVIläIsET Ry

Pertti Leinonen

RääKKyläN 
REsERVIläIsET Ry

Mika Karttunen

TOHmAJäRVI-VäRTsIläN 
REsERVIläIsET Ry

Jussi Raerinne

VAlTImON 
REsERVIläIsET Ry

Jorma Korhonen

VIEKIN 
REsERVIläIsET Ry

Raimo Toivanen

ENON REsERVIläIsET Ry 
Puheenjohtaja 
seppo Puranen 
Koukkujoentie 11, 81280 UImAHARJU 
040 835 5790 
seppo.puranen@luukku.com  
 
IlOmANTsIN REsERVIläIsET Ry 
Puheenjohtaja 
Viljo lehikoinen 
Rajatie 2 A, 82900 IlOmANTsI 
050 573 7916 
reijo.hiltunen@tilitalo.fi  
 
JOENsUUN REsERVIläIsET Ry 
Puheenjohtaja 
Aimo Issakainen 
Nallenpolku 2, 80230 JOENsUU 
amiis@suomi24.fi  
 
JUUAN REsERVIläIsET Ry 
Puheenjohtaja 
mika martelin 
sairaalantie 3 A 6, 80850 PAIHOlA 
044 062 7898 
mika.martelin@gmail.com  
 
KEsälAHdEN REsERVIläIsET Ry 
Puheenjohtaja 
Ari Pennanen 
Kangastie 8, 59800 KEsälAHTI 
0400 151 225 
ari.pennanen@gmail.com  
 
KITEEN REsERVIläIsET Ry 
Puheenjohtaja 
mika matikainen 
Huotinvaarantie 2, 82500 KITEE 
050 344 0142 ja 040 776 5583 
mika.matikainen@suomi24.fi  
 
KONTIOlAHdEN REsERVIläIsET Ry 
Puheenjohtaja 
Pekka Ratilainen 
Keskuskatu 50 b, 81100 KONTIOlAHTI 
0500 882 948  
ratilainen.pekka@gmail.com  
 
lIEKsAN REsERVIläIsET Ry 
Puheenjohtaja 
marko Hakala 
ylämäkikatu 6, 81750 PANKAKOsKI 
0400 219 793 
marko.hakala@nettilinja.fi  
 
lIPERIN REsERVIläIsET Ry 
Puheenjohtaja 
marko Halonen 
Kokinniemi 17 C, 80400 ylämylly 
0500 181 450 
marko.p.halonen@gmail.com  
 

NURmEKsEN REsERVINAlIUPsEERIT Ry 
Puheenjohtaja 
Terho mustonen 
Pl 16, 75500 NURmEs 
0500 779 449 
jukka.juntunen@kotipysakki.fi  
 
OUTOKUmmUN REsERVIläIsET Ry 
Puheenjohtaja 
Erkki Räsänen 
Niittyrinne 2, 83500 OUTOKUmPU 
050 581 1338 
erkki.rasanen@telemail.fi  
 
POlVIJäRVEN REsERVINAlIUPsEERIT Ry 
Puheenjohtaja 
Jorma Huttunen 
Kinahmonniementie 35, 83825 KINAHmO 
0400 170 046 
jorma.huttunen@polvijarvi.fi  
 
PyHäsEläN REsERVIläIsET Ry 
Puheenjohtaja 
Pertti leinonen 
Uutelantie 10, 80330 REIJOlA 
040 528 6184 
pertti.leinonen@jns.fi              
 
RääKKyläN REsERVIläIsET Ry 
Puheenjohtaja  
mika Karttunen 
Paksuniementie 202, 82300 RääKKylä 
0400 945 892 
karttunenmika@hotmail.com  
 
TOHmAJäRVI-VäRTsIläN REsERVIläIsET Ry 
Puheenjohtaja 
Jussi Raerinne 
Värtsiläntie 40, 82675 NIIRAlA 
041 483 6261 ja 013 629 480 
jussi.raerinne@suomi24.fi  
 
VAlTImON REsERVIläIsET Ry 
Puheenjohtaja 
Tapani Ovaskainen 
murtomäentie 210, 75770 PUUKARI 
050 498 662 
tapani.ovaskainen@gmail.com  
 
VIEKIN REsERVIläIsET Ry 
Puheenjohtaja 
Ahti Kiiskinen 
Viekintie 4, 81860 VIEKIJäRVI 
0400 376 185 
ahti.kiiskinen@pp1.inet.fi
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Tämä on esikutsu kilpailuun. Virallinen 
kutsu ja ilmoittautumiskaavake (oh-
je) lähetetään yhdistyksille sähkö-
postin välityksellä huhtikuun alkuun 
mennessä. Tämän kutsun tarkoituk-
sena on, että yhdistykset alkavat 
koota joukkueita ja ampujia em. 
kisaan. Säännöt ovat alempana. 
Ilmoittautuminen tehdään virallisen 
kutsun mukana seuraavalla ilmoit-
tautumislomakkeelle (ohjeen mu-
kaisesti) kootusti yhdistyksistä. 
Tiedusteluihin vastaa toiminnanjohtaja 
Ari Eskelinen. Yhteystiedot ovat 
puhelin 0400 539 875 ja sähköposti 
ari.eskelinen@luukku.com

Kilpailusäännöt

1. Yleistä 
Itä-Suomen Sotilasläänin reserviläisten 
rynnäkkökivääriammuntakilpailu on 
tarkoitettu reserviläisille. Kilpailu 
sisältää sekä reserviläisjärjestöjen 
välisen joukkuekilpailun että reser-
viläisten henkilökohtaisen kilpailun.
Joukkueen muodostaa viisi ampu-
jaa, joiden on oltava samasta reser-

viläisjärjestöstä (yhdistyksestä). 
Joukkueen kaikki ampujat kilpailevat 
myös henkilökohtaisessa sarjassa.
Kilpailussa kirjataan ylös myös hen-
kilökohtaiset tulokset.

HUOM! 
Puolustusvoimien 1.5.2010 voimaan 
astuneen normin mukaisesti kilpailut 
toteutetaan seuraavalla tavalla:
Kilpailuihin voivat osallistua kaikki 
reserviläisjärjestöihin kuuluvat, varus-
miespalvelun suorittaneet, joilla on 
voimassa oleva todennettava vakuu-
tusturva.
! Reserviupseeri- ja Reserviläisliitto 
ovat ottaneet Pohjolasta urheilu-
vakuutuksen, joka koskee Puolustus-
voimien järjestämiä ampumakilpailuja. 
Erillistä vakuutusta piirien jäsenistön 
osalta ei siis välttämättä tarvita. 
Kilpailijoille ei ole asetettu yläikärajaa
      
2. Ammunnan kulku ja säännöt
Kilpailussa ammutaan ensin 3+3+4 
kohdistuslaukausta, jonka jälkeen 
ammutaan kaksi erillistä 10 laukauksen 
kilpasarjaa.

Kohdistuslaukausten jälkeen on vuo-
rossa ensimmäinen kilpasarja, jossa 
ammutaan 10 laukausta kääntyviin 
tauluihin. Patruunat lipastetaan yhteen 
lippaaseen.
Taulut ovat näkyvissä 5 sekuntia 
ja piilossa 10 sekuntia. Laukausten 
välissä aseen perä on laskettava 
ampuma-alustalle.
Ensimmäisen kilpasarjan jälkeen 
tulokset otetaan ylös ja tauluissa olevat 
osumat liidutaan ja paikataan.
Toisessa kilpasarjassa ammutaan 
niin ikään 10 laukausta kääntyviin 
tauluihin. Patruunat lipastetaan yhteen 
lippaaseen
Toinen kilpasarja ammutaan ns. 
pikasarjana jolloin taulut ovat näkyvissä 
30 sekuntia, jona aikana on ammuttava 
kaikki 10 laukausta. 
Toisen kilpasarjan jälkeen tulokset 
otetaan ylös ja tauluissa olevat osumat 
liidutaan ja paikataan

JA NYT JOUKOLLA 
KILPAILUUN MUKAAN !

Pohjois-Karjalan prikaatin 
lakkautuksen jälkeen suuri 
osa maakuntamme nuoris-
ta suuntaa suorittamaan 
asepalvelustaan Kainuun 
prikaatiin. Joensuusta Ka-
jaaniin matkaa kertyy noin 
230 kilometriä, Nurmekses-
ta ”vain” 112 kilometriä. 

Kainuun prikaati on varusmies-
määrältään Suomen suurimpia 
joukko-osastoja. Hoikankankaan 
varuskunta sijaitsee noin kolme 
kilometriä Kajaanin keskus-
tasta etelään – siinä Kajaanista 
Joensuuhun vievän valtatie 6:n 
eteläpuolella.

Kainuun prikaatissa suorittaa 
varusmiespalveluksensa vuo-
sittain noin 4 000 varusmiestä. 
Heistä naisia on noin 50. Va-
ruskunnassa työskentelee eri 
organisaatioissa yhteensä yli 600 
henkilöä, joista Kainuun prikaa-
tin listoilla noin 500. Prikaati on 
Kajaanin kolmanneksi suurin 
työnantaja.

- Kainuun prikaatin ykkösteh-
tävä on asevelvollisten koulut-
taminen. Erikoisosaamista ovat 
sotilaalliset operaatiot laajoilla 
metsäalueilla, yksikön esittelys-
sä kerrotaan.

Kainuun prikaatissa kou-
lutetaan jääkäreitä, sissejä, 
tykkimiehiä, pioneereja, vies-

timiehiä, ajoneuvonkuljettajia 
ja huoltomiehiä. Aselajeista 
puuttuu vain ilmatorjunta, jon-
ka joukot koulutetaan Lapin 
ilmatorjuntarykmentissä Rova-
niemellä. Joukkoyksiköt ovat 
Kainuun jääkäripataljoona, 
Kuopion pataljoona, Kainuun 
tykistörykmentti, Pohjan pionee-
ripataljoona ja Pohjois-Suomen 
viestipataljoona. 

- Väli-Suomen asevelvolliset 
palvelevat pääosin Kainuun pri-
kaatissa. Rekrytointialue on laa-
ja: Varkauden tasalta pohjoiseen 
aina Oulu-Kuusamo-akselille 
saakka. Pohjois-Karjalasta astuu 
vuositasolla palvelukseen noin 
500 alokasta.

Kainuun prikaati kouluttaa 
varusmiehistä ja reserviläisistä 
Pohjois-Suomen erityisolot 
hallitsevia joukkoja. Kainuun 
prikaatin tehtävänä on myös 
huolehtia puolustusvalmiuden 
ylläpitämisestä ja kehittämisestä 
Kainuussa. 

Kertausharjoituksissa 
1 500 reserviläistä  

Kainuun aluetoimisto vastaa 
Kainuun alueen kutsunnoista 
ja reserviläisten kertausharjoi-
tuksista sekä operatiivisesta 
suunnittelusta ja valmiuden 
ylläpidosta vielä tämän vuoden 
loppuun saakka, jonka jälkeen 

aluetoimisto lakkautetaan ja 
tilalle tulee Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun aluetoimisto.

- Kainuun prikaatissa harjoit-
telee noin 1 500 reserviläistä 
vuosittain. Harjoitusvuorokausia 
kertyy noin 2 500. Reserviläis-
määrien toivotaan nousevan 
lähivuosina muutaman laihan 
vuoden jälkeen.

Harjoitukset koostuvat Kai-
nuun prikaatin kertausharjoi-
tuksista, Puolustusvoimien va-
paaehtoisista harjoituksista, 
Maanpuolustuskoulutukselta 
tilatusta koulutuksesta ja Kai-
nuun maakuntakomppanian 
harjoituksista. 

Kainuun prikaati on ottanut 
Pohjois-Karjalan väen hyvin 
suojiinsa. Prikaatin komentaja, 
eversti Jukka Sonninen kirjoitti 
tammikuussa 2013 ilmesty-
neessä joukko-osaston tiedo-
tuslehdessä ”Hurtti-Ukossa” 
seuraavaa:

- Otetaan heidät vastaan käsi 
ojossa ja tervetulleina. Sinä päi-
vänä, kun he saapuvat, he ovat 
meitä. Uusia sellaisia. Neuvo-
taan, opastetaan ja otetaan osaksi. 

Kainuun prikaati tulee myös 
esittelemään kalustoaan Ilomant-
sin taistelujen juhlille elokuussa. 
Jääkäripataljoonan noin 500 
alokkaan valatilaisuus on Ilo-
mantsissa elokuun 8. päivänä.  

Teksti: Armas Härkönen
Kuva: Satu Hujanen

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖ-
KIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 25.5.2014 
ONTTOLASSA
Viime vuosina suuren suosion saanut reserviläisten rynnäkkökiväärikilpailu ammutaan sunnuntaina 
25.5.2014 Onttolassa.

Suuntana Kainuun prikaati
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Seppeleenlaskua todistamassa ja tilaisuudessa 
puhumassa oli myös Puolustusvoimien komen-
taja, kenraali Ari Puheloinen (vas.). 

Jäähyväiset Pohjois-
Karjalan prikaatille

1. maakuntakomppania seurasi prikaatin lipun lähtöä. 

Kollaan Vasamalle kertyi vuoden viimeisenä päivänä 2013 runsaasti saattojoukkoa.

Seppelpartio, johon kuuluivat muun muassa 
toimistosihteeri Johanna Juvonen, ja majuri 
Hannu Palkovuori toivat seppeleen Kollaan 
Vasamalle.

Itä-Suomen sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Veli-Pekka 
Parkatti ja Pohjois-Karjalan aluetoimiston päällikkö, eversti 
Jouni Mattila vastaanottivat lipun.

Eversti Jari Kytölä luovutti lipun Sotamuseon johtaja Harri 
Huuskolle. Tapahtumaa todistivat muun muassa rouva Mari 
Kytölä ja eversti Jouni Mattila. 

Kuvat: Marko Jalkanen
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Värtsilä on sijainnut historiansa ajan idän 
ja lännen valtataistelujen rintamalinjalla. 
Alueen siirryttyä Ruotsin valtaan 1617 
ortodoksinen väestö siirtyi vähitellen 
Venäjälle.  Ortodoksien muutto päättyi 
sotakauden 1656 - 1658 aikana. Värtsilään 
muodostui luterilainen asutus.  Ruotsin 
ja Venäjän välisten sotien välittöminä 
kärsijöinä ovat olleet Karjalan asukkaat. 
Rajat ovat pilkkoneet Karjalan kansaa 
rajojen eri puolille.

Talvisodan alettua Värtsilän asukkaat 
siirtyivät evakkoon 1939. Osa palasi 
hyökkäysvaiheen jälkeen 1941 tuhot-
tuun Värtsilään. Raivattiin, rakennettiin, 
hoidettiin maataloutta ja työskenneltiin 
rautatehtaalla sotatoimien ohella.  Neu-
vostoliiton lukuisat raskaat pommitukset 
kohdistuivat talvi- ja jatkosodan aikana 
sotateollisuuden kannalta elintärkeään 
Värtsilään. Sota raunioitti Värtsilän. 

Värtsilän kunnassa oli 6 500 asukasta 
talvisodan alkaessa 1939. Moskovan 
välirauhassa 1940 suurin osa Värtsilän 
maa-alueesta ja tehdasalue jäivät Neuvos-
toliitolle. Jatkosodan aselevon 4.9.1944 
jälkeen aloitettiin nopeat evakuointitoi-
met. Tilalle muuttivat uudet asukkaat 
Neuvostoliitosta.  Kun Värtsilä liitettiin 
Tohmajärveen 2005, sen asukasluku oli 
vain 1/10 vuoden 1939 väkiluvusta.

Pietari Suuren rajan vedossa 1721 
Värtsilä jäi Ruotsin puolelle. Stalin käytti 
lähtökohtanaan Pietari Suuren 1721 rajaa 
Moskovan välirauhan 1940 rajan vedossa. 
Stalin noukki rajan pinnasta strategisesti 
tärkeitä tehtaita ja voimalaitoksia, kuten 
Värtsilän ja Enson.

Neuvotteluja, vaatimuksia ja uhkailuja

Neuvostoliitto ilmoitti 5.3.1940, että se 
voi vastaan ottaa rauhanneuvottelijat, 
mutta ettei se suostu aselepoon. Suomen 
hallitus päätti 6.3.1940 lähettää valtuus-
kuntansa Moskovaan. Neuvostoliitto 
oli kiristänyt rauhanehtojaan. Suomi 
halusi siirtää neuvotteluja länsivaltojen 
avun saamiseksi 12.3.1940 saakka. 
Mannerheim piti länsivaltojen lupausta 

sotilaallisesta avusta neuvotteluasemaa 
ahvistavana tekijänä. Sotilaallinen ti-
lanne Suomen osalta kuitenkin nopeasti 
heikkeni. Vetoomusta avun saamiseksi 
ei toimitettu.

Suomalaisten neuvotteluasemat olivat 
heikentyneet helmi-maaliskuussa nopeas-
ti rintamavahvuuden heiketessä ja länsi-
valtojen avusta koskevan asian jäämisestä 
lopullisesti sivuun 2.3.1940. Neuvostolii-
ton ehdot ja asenne kovenivat. Ryti yritti 
8.3. saada lievennystä Neuvostoliiton 
asettamiin ehtoihin mainitsemalla, että 
vaatimuksiin liittyy miehittämättömiäkin 
alueita. Molotov vastasi: ”Haluatteko, että 
joukkomme ottavat ne sitten haltuunsa.”  
Neuvostoliitto vaati tuolloin suunnilleen 
Pietarin Suuren rajaa, vaikka rintamalinjat 
olivat siitä kaukana. 

Neuvostoliitto oli esittänyt jo 23.2. rau-
hanneuvottelujen vähimmäisvaatimuk-
seksi muun muassa Karjalan kannaksen 
Viipuri mukaan lukien ja Laatokan koil-
lispuolen Sortavala mukana luovutusta.  
Molotov toi tuolloin käsitteen ”Pietari 
Suuren raja”, mikä merkitsi vielä huo-
mattavasti laajempaa aluetta.  Samalla 
Neuvostoliitto uhkaili Suomea lähesty-
misestä länsivaltojen puoleen, koska siitä 
seuraisi rauhanehtojen koveneminen, 
kuten myös rauhanehtojen hyväksymättä 
jättämisestä. Suomen neuvottelijat joutui-
vat umpikujaan.

Vaikuttiko tietovuoto?

Suomen Tietotoimisto toimi kiinteässä 
yhteistyössä valtiovallan kanssa. Tal-
visodan lopussa rauhanneuvottelujen 
loppuhetkillä tapahtui ennen näkemätön 
STT:n virhe, jonka seurauksena Suomi 
saattoi menettää Enson ja Värtsilän. STT 
antoi 11.3.1940 Tukholmaan uutisen, 
jonka mukaan eduskunnan ulkoasi-
ainvaliokunta oli ”kuuleman mukaan” 
hyväksynyt Neuvostoliiton rauhanehtoja 
koskevan hallituksen ehdotuksen. Ruot-
sin uutistoimisto julkaisi tiedon, joka 
suomalaisissa asiakirjoissa on muodossa: 
”Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on 

Lähtö Värtsilästä. Nuori värtsiläläinen rouva siirtää tavaroitaan asemalle 
4.9.1944. SA-kuva.

Näkymä sodan raunioista nousseesta Värtsilästä. Uudet työväen asunnot ovat 
kohonneet kylän laitaan. Värtsilä 4.9.1944. SA-kuva.

Hyökkäysvaiheen jälkeen alettiin rakentaa.  Ensimmäinen juna saapui Värtsilän 
asemalle 16.7.1941. SA-kuva.

Värtsilän evakuointitavaraa Kaurilassa 25.3.1940. SA-kuva.

Värtsilän vaikeat 
vaiheet talvisodassa
Jäikö Värtsilä Neuvostoliitolle STT:n onnettoman 
tietovuodon 11.3.1940 vuoksi?
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kuuleman mukaan hyväksynyt Venäjän 
rauhanehdotuksia koskevan hallituksen 
esityksen.” Uutisointi Ruotsiin oli kul-
kenut niin nopeasti, että uutista ei ehditty 
peruuttaa ajoissa. Uutinen peruutettiin 
perättömänä, mutta se ehti levitä tavoit-
tamattomiin.  Sensuurin päällikön Kustaa 
Vilkunan ja ulkoministeri Väinö Tannerin 
uutisen eston yritykset valuivat hukkaan.

Suomen neuvottelijat esittivät Mosko-
vassa 11.3.1940 rajamuutoksia Neuvos-
toliiton määrittämiin rajoihin Värtsilän, 
Enson ja Jääsken osalta.  Ulkoministeri 
Molotov lupasi välittää rajan muutosesi-
tykset hallitukselleen. Molotov ilmoitti 
kuitenkin 12.3., ettei rajoja muuteta vii-
taten Ruotsin kautta saamiinsa tietoihin 
Suomen suostumisesta Neuvostoliiton 
ehtoihin. Uutisvuotoon luvan anta-
neen STT:n pääjohtaja Bergin seuraaja 
Kullervo Killinen kertoo, että ennen 
uutisvuotoa Suomella olisi ollut varsin 
hyviä toiveita esittämiensä rajamuutosten 
hyväksymisestä. 

Killinen kertoo edelleen: ”Kun neuvot-
telijamme ottivat asian uudelleen esille, 
Molotov sanoi kuivasti: - Hyvät herrat, 
mitä te puhutte? Ettekö ole lukeneet Tuk-
holman lehdistä, että Suomen eduskunta 
on jo hyväksynyt rauhanehtomme? Kun 
sitten Ryti raskain mielin rauhansopimuk-
sen allekirjoitettuaan palasi Moskovasta, 
hän jo lentokentällä sanoi: ”Se, joka tämän 
järjesti, pannaan vankilaan.” 

Suomen tietotoimiston johtaja E. A. 
Berg tuomittiin vankeuteen yhdeksi 
vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi. Kaksi 
tietotoimiston toimittajaa tuomittiin 
lyhyempiin vankeusrangaistuksiin. Pre-
sidentti Kyösti Kallio armahduksellaan 
lievensi Bergin vankeustuomion kahdeksi 
kuukaudeksi vankeutta ja toimittajien 
vankeustuomiot sakkorangaistuksiksi. 
Tuomitut eivät tahallisesti halunneet 
vahingoittaa toiminnallaan Suomea ja 
Suomen rauhanneuvotteluja Moskovassa. 

Rauha voimaan 13.3.1940 kello 11

Moskovan rauhan sopimus päivättiin 
12.3.1940. Sopimus tuli rintamalla 
voimaan 13.3.1940 klo 11.00. Suomen 
armeijan joukot olivat suhteellisen kau-
kana uudesta rajasta. Rannikkoryhmän 
joukot sijaitsivat 15 – 20 km rajasta, 
Toisen Armeijakunnan joukot 20 - 30 
km, Ensimmäinen Armeijakunta 30 – 50 
km sekä Laatokan pohjois- ja luoteis-
puolen Neljäs Armeijakunta 60 – 100 
km rajasta.  Kannaksen Armeija antoi 
ensimmäisen vetäytymiskäskyn jo 13.3. 

klo 14.  Värtsilän – Matkaselän alueelta 
oli vetäydyttävä 26.3.1940 mennessä ja 
Laatokan Karjalasta viikkoa aiemmin. 

Värtsilän lentokenttä toimi Lento-
rykmentti 4:n alaisen Lentue Ahtiaisen 
tukikohtana kesällä 1942. Lentue kuvasi 
topografikunnalle ja suoritti kaukolento-
tehtäviä. 

Värtsilän maa-alasta suurin osa (216 
neliökilometriä) jäi luovutetulle alueelle.  
Värtsilässä oli 2005 ennen Tohmajärveen 
liittämistä  663 asukasta ja maapinta-alaa 
136 neliökilometriä. Kuntakeskuksena 
toimi Uusikylä. Venäjän puolen Värtsilä 
kuuluu Karjalan tasavallan Sortavalan 
piiriin. Se on 3100 asukkaan ja 93 neliöki-
lometrin kaupunkimainen taajama (2011). 

Niirala  - Idän ja Lännen portti

Niiralan rajanylityspaikka avattiin rauta-
tieliikenteelle 1945 ja maantieliikenteelle 
1964. Matkustajaliikenne aloitettiin 1988. 
Niiralan kansainvälinen rajanylityspaik-
ka avattiin 1.12.1995. Ylityspaikka on 
toiminnassa ympäri vuoden 24 tuntia 
vuorokaudessa. Vuonna 1994 valmis-
tunut päärakennus on mitoitettu 150 
000 vuosittaisen rajanylittäjän mukaan. 
Rajanylitysmäärien nopeasti kasvaessa 
rajanylityspaikalle on tehty useita paran-
nuksia muun muassa rakentamalla lisä-
kaistoja ja kaistatarkastusrakennuksia. 
Vuonna 2012 raja-aseman kautta kulki 
850 000 ajoneuvoa ja noin 1,5 miljoonaa 
matkustajaa.

Karjalan Sanomat tiedotti 13.2.2014, 
että Venäjän ja Suomen rajan Karjalan 
osuuden seitsemästä rajanylityspaikasta 
ei mikään ole päässyt varusteluviraston 

2020 kohdeohjelmaan. Lehti kertoo 
edelleen, että suunnitelmissa oli ennen 
karsimista Värtsilän ja Lytän sisällyttä-
minen kohdeohjelmaan. Lyttä  ja Värtsilä 
oli todettu Luoteis – Venäjän ”huonoim-
miksi” rajanylityspaikoiksi. Ne eivät ole 
pystyneet lehden mukaan suoriutumaan 
kasvaneista henkilö- ja tavaraliikenteen 
määristä. 

Rajan kirot

Värtsilä on sijainnut historiansa ajan 
idän ja lännen hyökkäystoimien polttopis-
teessä.  Värtsilä on poltettu ulkopuolisten 
toimesta moneen kertaan. Väki vaihtui 
kokonaan 1600-luvulla. Evakkotielle 
lähdettiin 1939. Palattiin. Uusi evakkotie 
1944 johti pysyvään poismuuttoon. Vain 
palanen reuna – Karjalaa jäi Suomen 
puolelle. Nils Ludvig Arppen elämäntyö 
Karjalan teollisuuden perustajana tuotti 
ainutlaatuisen raudan valmistusprosessin 
Värtsilään vesivoiman ja kuljetusväylien 
ääreen.  Stalin tarrautui Värtsilään. Tus-
kinpa STT:n tietovuoto 11.3.1940 vaikutti 
Moskovan välirauhan sopimukseen.

Vaikka valtakunnan maantieteellistä 
rajaa siirrettiin vahvemman ehdoilla, rajat 
eivät ole kahlinneet Nils Ludvig Arppen 
työn perustalta kasvanutta Wärtsilää ke-
hittymästä toimialansa kansainväliseksi 
markkinajohtajaksi.  Suuryhtiö Wärtsilä 
on pitänyt pienen karjalaiskylän nimen 
yritysketjun täyttäessä tänä vuonna 180 
vuotta.  Tohmajärveen liitetyn Värtsilän 
alueilla tehdään tänään arvokasta kotiseu-
tutyötä ja vaalitaan kunniakkaita vanhan 
Värtsilän perinteitä. 

Teksti ja sivun 9 kuvat: Raimo Vänskä 

Nils Ludvig Arppen patsas Värtsilän 
entisen kunnantalon – nykyisen Ky-
lätalon pihapiirissä 2014.  Rintakuva 
evakuoitiin Värtsilän rautatehtaalta ja 
uusi jalusta valmistettiin.

Niiralan Raja-asema rauhan rajalla 2014.

Kontiorannan varuskunnan lippu sitten 
laskeutui lopullisesti viime vuoden päätteek-
si. Pähkäilimme toiminnanjohtajan kanssa, 
että toimintaa olisi ollut päivämäärästä 
28.8.1940 lähtien. Lehdessämme on kuvia 
lipun laskusta ja viimeisestä tilaisuudesta. 
On myös ensimmäinen esittely Kainuun 
prikaatista. 

Maaliskuun 13. päivä vie aina sotaan osal-
listumattomankin ajatukset talvisille rinta-
mille. Edellispäivänä ei lukuisissa poteroissa 
vielä tiedetty, että Moskovan rauhansopimus 
astuu voimaan. Historia tietää kertoa, että 
tykit jylisivät niin sanotusti viimeiseen asti. 
Varuskunnan perustamisajankohtana oli jo 
talvisodan melskeistä keritty vetää henkeä. 
Mutta osa valtakunnan pinta-alasta oli jou-
duttu luovuttamaan, eikä aseita ollut vielä 
kokonaan säilötty rasvaan. 

Jatkosodan viimeisistä taisteluista Puna-
armeijaa vastaan tulee kesällä kuluneeksi 70 
vuotta. Niin kuin hyvin tästä lehdestä huo-
maatte, Ilomantsissa järjestetään 9.-10 päivi-

nä elokuuta mittavat juhlat. Kaikki Ilomant-
sin taisteluissa mukana olleet joukko-osastot 
ovat lupautuneet resurssiensa puitteissa, 
tavalla tai toisella mukaan.  Myös 14. Divi-
sioonan perinneyhdistys on jälleen mukana 
nuorisolle järjestettävine ohjelmineen. 

Kainuun prikaatista tulee jo perjantaina 8. 
elokuuta joukko-osasto valapäivänsä viet-
toon. Mukana on varmasti myös maakun-
nastamme lähtöisin olevia alokkaita. Ilo-
mantsin liikuntahallin kentällä on lauantaina 
kalustoesittelyjä, rakuunasulkeiset, Hornetin 
ylilento ja helikopterikin luvassa. Lauantai-
na suoritetaan myös vierailu aidoille tais-
telupaikoille, joita Ilomantsissa on ainoana 
paikkakuntana Suomessa sekä talvi- että 
jatkosodan ajalta. Lauantaina ovat tasokkaat 
aseveli-iltamat ja sunnuntaina pääjuhla. 
Tervetuloa Ilomantsiin!

Jo keväällä alkavat Öykkösenvaaran rinteen 
päällä sotahistoriallisen yleisötilan seini-
en muuraukset. Vaikka matka onkin ehkä 
pitkä ja tie kivinen, niin yrittäkää silti kerätä 

talkooväkeä ja saapua paikalle. Tiedä vaikka 
kysymyksessä olisi vuoden maanpuolustus-
teko! Lajissaan eräänlaisen maanpuolustus-
työn on tehnyt toiminnanjohtaja Ari Eske-
linen vaativassa ja suuria määriä työtunteja 
haukkaavassa tehtävässään. Suuret kiitokset 
Arille erinomaisesta yhteistyöstä! Toivotta-
vasti aikaa jää ystävyydelle jatkossakin. 

Historiallisen vähälumisen talven jälkeen 
oikein mukavaa kevättä kaikille!

 

Armas 
Härkönen

Päätoimittajan palsta

Talkoisiin ja sotajuhlille Ilomantsiin



Aluetoimiston sisäänkäynti Torikatu 36 B, Joensuu. Kuvat: Marko Jalkanen

Aluetoimiston tulevissa tiloissa järjestettiin vuoden 2013 Joensuun kutsunnat.
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Hyvät Karjalan Pojat -lehden lukijat!

Puolustusvoimauudistuksen ensimmäinen 
vaihe on Pohjois-Karjalan aluetoimiston 
osalta ohi. Vanhamuotoinen, Kontioran-
nassa toiminut aluetoimisto on lakkautettu 
ja uusi on perustettu Joensuuhun. Olemme 
tämän vuoden ajan osa Kouvolassa olevaa 
Itä-Suomen Sotilasläänin esikuntaa. Toi-
sessa vaiheessa, ensi vuoden alusta alka-
en, siirrymme osaksi Kainuun prikaatia. 
Jälkimmäinen muutos on meidän osalta 
lähinnä kosmeettinen, koska suurimmat 
muutokset meidän osalta on jo tehty. 
Olemme nyt Suomen suurin aluetoimisto. 
Asemamme on muutoinkin hieman erilai-
nen muihin aluetoimistoihin verrattuna, 
koska olemme päätehtävissämme suoraan 
Maavoimien komentajan ja hänen esikun-
tansa alaisia 1.6.2014 alkaen.

Onnistunut muutto

Muuttomme Kontiorannasta Joensuuhun 
valtion virastotaloon (osoitteeseen Tori-
katu 36 B) joulukuussa onnistui hyvin. 
Tarjosimme virastotalon muille toimijoille 
tupaantuliaiskahvit 16.12.2013. Vuoden 
vaihtuessa aloitimme sitten toimintamme 
uudessa kokoonpanossa, entistä laajem-
milla ja vastuullisimmilla tehtävillä. Hen-
kilöstöstä noin 85 prosenttia saatiin töihin 
heti tammikuun alussa. Virkaurakursseilla 
ja kansainvälisissä tehtävissä olevat sotilaat 
saamme esikuntaamme tulevan syksyn 
aikana. Henkilöstön määrän ja osaami-
sen osalta voidaan olla kuitenkin jo nyt 
tyytyväisiä. Olemme erittäin tyytyväisiä 
myös uusiin toimitiloihimme Torikadulla. 
Asiakaspalvelumme on tullut jo monille 
tutuksi. Todettakoon tässä yhteydessä, 
että palvelemme kaikkia asiakkaitamme 
myös Facebookissa valtakunnallisessa 
aluetoimistojen SOME-palvelussa yhdessä 
Helsingin aluetoimiston kanssa. Pienillä 
rakenteellisilla muutostöillä paranamme 
keväästä alkaen vielä aluetoimiston ja 
MPK:n koulutusolosuhteita Ylämyllyllä 
ja Sotinpurolla.

Joensuun varuskunta 
Perustetun uuden aluetoimiston tehtävät 
ovat entuudestaan tuttuja (asevelvollis-
ten asioiden hoitaminen mukaan lukien 
reservin kertausharjoitukset, ylennys- ja 

VAP-asiat, sotilaallisen maanpuolustuk-
sen suunnittelu, viranomaisyhteistyö ja 
maanpuolustustyö), joten niiden suhteen 
ei meidän tarvinnut opetella mitään uutta. 
Järjestimme kuitenkin uudelle henkilös-
töllemme kolme perehdyttämistilaisuutta, 
mini-maanpuolustuskurssin. Kaksikym-
mentäneljä yhteistoimintakumppaniamme 
kävi tuolloin esittelemässä tehtäviään ja 
rooliaan varautumisen ja/tai maanpuo-
lustustyön saralla Pohjois-Karjalassa. 
Kyseinen ”valmennus” jatkuu muutamien 
kumppaneiden toimesta vielä huhtikuussa.

Alkanut vuosi on käynnistynyt aluetoi-
mistossa erittäin vauhdikkaasti, töitä siis 
riittää vanhaan malliin. Tulevien vuosien 
suunnittelu on sekin jo pitkällä. Kaiken 
ohessa myös uusi Joensuun varuskunta 
on aloittanut toimintansa. Varuskuntaan 
kuuluu loppuasetelmassa, siis ensi vuoden 
alussa, noin 160 puolustusvoimien palkat-
tuun henkilökuntaan kuuluvaa. Allekir-
joittanut toimii varuskunnan päällikkönä 
apunaan aluetoimistossa työskentelevä 
komendantti majuri Hannu Palkovuori. 
Varuskunnan muodostavat aluetoimisto, 
Puolustusvoimien palvelukeskus sekä 
Logistiikkarykmentin maakunnassa toi-
mivat osat.

Mitä tuleman pitää

Olen kertonut maakunnan maanpuolus-
tusväelle useissa puheissani ja pitämissäni 
esitelmissä puolustusvoimien aktiivisesta 
ja monipuolisesta toiminnasta Pohjois-
Karjalassa tulevina vuosina. Keskeinen 
ja yksi näkyvimmistä toimintamuodoista 
on reservin koulutus. Kertausharjoitusten 
ja puolustusvoimien vapaaehtoisten har-
joitusten suunnittelu vuosille 2015 - 2019 
on jo käynnissä. Nuo tärkeät suunnitelmat 
viidelle seuraavalle vuodelle valmistuvat 
lähiviikkoina. Jos puolustusvoimat saa 
VM:ltä riittävän rahoituksen reserviläis-
koulutuksen järjestämiseksi, täysi ”tohina” 
käynnistyy myös meillä jo ensi keväänä. 
Maavoimien pääsotaharjoitus järjestetään 
Pohjois-Karjalassa kesäkuussa 2015. 
Siihen harjoitukseen osallistuvat lähes 
kaikki Maavoimien joukko-osastot Jääkä-
riprikaatin, Kainuun ja Karjalan prikaatin 
johdolla. Myös Rajavartiolaitos osallistuu 
harjoitukseen. Toivottavasti saamme käs-
kyttää siihen harjoitukseen jo useamman 
sata reserviläistä.

Puolustusvoimauudistuksen ensimmäinen 
vaihe on toteutettu

1. Maakuntakomppania valmiina palvelukseen kapteeni Jarkko Riikosen (eturivissä kolmas vas.) johdolla. Äärimmäisenä vasemmalla majuri Janne Vattulainen. 
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Täysillä kertaukseen

Puolustusvoimien reserviläiskoulutus 
toteutetaan Pohjois-Karjalassa tulevina 
vuosina Kainuun prikaatin johdolla ja 
tukeutuen sen materiaaliin sekä tarvittaessa 
myös kouluttajaresursseihin. Aluetoimisto 
vastaa käytännössä koulutuksen ja erilais-
ten harjoitusten järjestämisestä maakunnan 
puolustamiseen suunniteluille joukoille. 
Rajavartiosto vastaa edelleen omien 
joukkojensa koulutuksesta. Strategiselta 
kumppaniltamme MPK:n Savo-Karjalan 
maanpuolustuspiiriltä tilattava koulutus 
tulee olemaan tärkeässä asemassa tule-
vinakin vuosina. Puolustusvoimat (alue-
toimisto) tulee jatkossakin tilaamaan siltä 
reserviläisilleen sotilaallisia valmiuksia 
parantavia kursseja noin 20 - 25 kpl/vuosi. 
Odotamme nyt maakunnan reserviläisten 
osallistuvan puolustusvoimien käskemiin 
kertausharjoituksiin 100 -prosenttisesti. 
Toivomme myös työnantajilta tukea re-
serviläisille, jotta heillä olisi mahdollisuus 
päästä 5-8 vuorokautta kestäviin harjoi-
tuksiin tärkeistä siviilitöistä huolimatta.

Paikallispataljoona

Toinen tämän vuoden tärkeistä tehtä-
viämme on uuden Paikallispataljoonan 
perustaminen sekä sen tehtävien ja koulu-
tuksen suunnittelu. Tuohon työhön otetaan 
mukaan muutamia avainreserviläisiä, jotka 
myös sijoitetaan kyseiseen joukkoon. Kos-
ka Pohjois-Karjalassa ei ole enää muiden 
viranomaisten käyttöön varusmiehistä 
muodostettavaa virka-apuosastoa, tulem-
me ylläpitämään ja kehittämään maakun-
tajoukkojen kykyä virka-aputehtäviin niin 
normaali- kuin poikkeusoloissakin. Tarvit-
taessa varusmiesten virka-apuosasto tulee 
normaalioloissa alueellemme Kajaanista. 
Aluetoimistolle jäi ennakkokaavailuista 
poiketen velvoite varautua räjähteiden 
tunnistamiseen ja raivaamiseen maakun-
nassamme. Myös Kontiorannan aluerai-
vaaminen jatkuu aluetoimiston raivaajien 
johdolla heti kevään koittaessa.

Maanpuolustushengen ylläpitäminen 
on maakuntamme koko maanpuolus-
tuskentän vastuulla. Kainuun prikaati 
tulee olemaan aktiivinen toimija myös 
Pohjois-Karjalassa. Se tulee täydentämään 
aluetoimiston ja maanpuolustusjärjestöjen 
”tarjontaa” järjestämällä Pohjois-Karja-
lassa muun muassa maanpuolustusjuhlia, 
paraateja ja varusmiesten valatilaisuuksia. 
Kainuun Jääkäripataljoonan ensimmäinen 
vala järjestetään Ilomantsissa 8.8.2014. 
Kainuun prikaatin varusmiehet suorittavat 
myös Pohjois-Karjalan veteraanikeräykset 
tästä vuodesta alkaen yhdessä meidän re-
serviläisjärjestöjen ja maakuntajoukkojen 
kanssa. 

Reserviläis- ja muiden maanpuolus-
tusjärjestöjen rooli maanpuolustustilai-
suuksien järjestäjänä ja maanpuolustus-
hengen ylläpitäjänä sekä veteraanityön 
tukemisessa tulee aluetoimiston rinnalla 
olemaan tärkeä. Maanpuolustustilai-
suuksien sotilasmusiikissa tukeudumme 
ensisijaisesti Lappeenrannassa toimivaan 
Rakuunasoittokuntaan, mutta myös omaan 
reserviläissoittokuntaamme. 

Yhdeltä luukulta

Puolustusvoimien läsnäolo Pohjois-
Karjalassa säilyy vahvana. Aluetoimisto 
on hoitanut suurimman osan puolus-
tusvoimien tekemästä sidosryhmä- ja 
maanpuolustustyöstä maakunnassamme 
jo edelliset kuusi vuotta, tästä eteenpäin 
kaiken. Puolustusvoimien näkyvyys har-
joituksineen ja erilaisine tapahtumineen 
säilyy runsaana ja monipuolisena. Puo-
lustusvoimat haluaa pitää hyvää huolta 
Pohjois-Karjalan puolustuksesta nyt ja 
tulevaisuudessa.

Puolustusvoimat siirtyi nyt Pohjois-
Karjalassa ”yhden luukun” -periaatteelle. 
Viranomaisten, reserviläis- ja maanpuolus-
tusjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien 
yhteydenpito puolustusvoimiin tapahtuu 
jatkossa vain aluetoimiston kautta. Tar-
vittava kumppaneidemme yhteydenpito 
esimerkiksi Sotilasläänin esikuntaan Kou-
volaan tai ensi vuodesta alkaen Kainuun 
prikaatiin tapahtuu aluetoimiston kautta 
tai sopimillamme järjestelyillä. 

Aluetoimistossa on osaava ja kokenut 
henkilöstö ja sillä on erittäin hyvät toimi-
tilat ja koulutusolosuhteet, joten kaikki 
edellytykset tehtävien laadukkaaksi hoi-
tamiseksi ovat olemassa. Siksi tästä on 
hyvä jatkaa yhteisten arvojen ja perintei-
den velvoittamana yhdessä määriteltyjen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Karjalan Pojat tiedottaa

Karjalan Pojat -lehti on valtakunnallista 
eliittiä omassa sarjassaan. Myös puolus-
tusvoimien viestinnän näkökulmasta on 
erittäin hyvä asia, että maakunnassa on 
tällainen maanpuolustuslehti, joka tavoit-
taa näin laajasti reserviläis- ja maanpuolus-
tuskentän. Tulemme tukemaan jatkossakin 
lehden julkaisemista ja keskittämään oman 
viestintämme tähän lehteen. Olemme teh-
neet jo suunnitelman, millaisia artikkeleita 
tämän vuoden eri numeroihin kirjoitamme. 
Noissa artikkeleissa tulemme kertomaan 
reserviläisille ja muille maanpuolustuksen 
ystäville tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. 
Sellaisia ovat muun muassa kertaushar-
joitusasiat, Maavoimien pääsotaharjoitus 
2015 sekä paikallispuolustuskonsepti. 
Myös Puolustusvoimien palvelukeskuk-
sen ja Kainuun prikaatin esittelyt pyritään 
saamaan jo tämän vuoden numeroihin. 

Näillä ajatuksilla ja sanoilla tervehdin 
vielä kaikkia Karjalan Pojat -lehden lu-
kijoita ja maanpuolustuksen ystäviä sekä 
toivotan teille kaikille omasta ja Pohjois-
Karjalan aluetoimiston henkilöstön 
puolesta oikein hyvää loppuvuotta 2014! 

Pohjois-Karjalan 
aluetoimiston

päällikkö 
Eversti 

Jouni Mattila

Enossa vietetyssä Aluetoimiston vuosipäivän juhlassa esiintyivät Joensuun Mieslaulajien Seniorit. 

Kutsuvieraille järjestettiin kahvitilaisuus Enon koulukeskuksen ruokalassa. 

Aluetoimiston päällikkö Jouni Mattila antamassa huomionosoitusta Kontiolahden 
sotilaskodin entiselle johtajalle Katri Kontkaselle. Vuoroa odottaa rajakapteeni 
evp. Tapio Ikonen. 

Torikatu 36, 2. krs, Joensuu
PL 28, 80101 Joensuu
Puhelin 0299 800 (vaihde)
Fax 0299 434 499

pohjois-karjalanaluetoimisto@mil.fi

Asiakaspalvelu
ma-pe 8.00-15.00

Pohjois-Karjalan Aluetoimisto
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Ilomantsin Kaatiolammen sota-
historiallisen alueen yleisötilan 
ulkoseinäkivet pistetään porukalla 
paikoilleen.

Ilomantsin Öykkösenvaaraan, ihan 
itärajan pintaan pystytettiin syksyllä 
ennen lumien tuloa betoninen bunkkeri. 
Mainiosti maisemaan istuvan, pyörei-
tä muotoja edustavan Kaatiolammen 
sotahistoriallisen alueen yleisötilaan 
tulee mahtumaan noin linja-autollinen 
porukkaa. Rakennuksen on suunnitellut 
jo edesmennyt arkkitehti Vilho Suonmaa 
lähes 15 vuotta sitten. 

- Hän teki suunnittelun talkootyönä. 
Joensuulainen rakennusinsinööri Ali Mä-
kinen on puolestaan tehnyt rakennepiirus-

tukset veloituksetta, työmaan valvojana 
talkoileva Rauno Ratilainen kertoo.  

Leader-hankkeen rahoitusta ja teknistä 
toteutusta hallinnoi Ilomantsin kunta. 
Urakoitsijana toimi espoolainen Grellar 
Trading Oy.

- Ilomantsi-Seura on ollut hanketta 
eteenpäin potkivana ja aatteellisena pri-
mus motorina, Ratilainen toteaa. 

Yleisötila ei suinkaan ole vielä valmis. 
Ilomantsin sotahistoriallisen työryhmän 
Otso Nygrén on kysellyt ulkoseinien 
luonnonkivimuuraukseen apujoukkoja 
eri puolilta maakuntaa.  

Hän kertoo, että tarvittava määrä kiviä 
saadaan Kainulaisen maa-ainesten otto-
alueelta Tervaruukilta, ja paikallinen am-
mattimies Jorma Kärkkäinen on lupaillut 

Sotahistoriallinen 
kohde odottaa 
talkoolaisia

tulevansa tekemään muuraustyöt, kunhan 
vain aikataulut saadaan synkronisoitua.

- Muuraustalkoisiin on tähän men-
nessä lupautunut Maakuntakomppania 
komppanianpäällikkönsä Antti Eteläpään 
ilmoittamana. Lisäksi lions-clubeista 
on tulossa väkeä. Toivottavasti myös 
mahdollisimman moni maakunnan re-
serviläisyhdistyksistä innostuu mukaan, 
Nygrén toteaa. 

Näyttelyä kasataan

Nygrénin mukaan aikataulusta on alusta-
vasti hahmoteltu sellaista, että Maakun-
takomppania talkoilisi toukokuun kaksi 
ensimmäistä viikonloppua, ja leijonat 
toukokuun loppupuolen. 

- Kävisikö reserviläisille kesäkuun 
viikonloput ennen juhannusta, Nygrén 
kyselee. 

Elokuun 9.-10 päivinä järjestettävät 
Ilomantsin taistelujen 70 – vuotisjuhlat 
painavat jo päälle, joten kesäkuussa pitäisi 
myös näyttelyä jo kasata vauhdilla.

- Onneksi asiaan on jo lupautunut ve-
näläistutkija Juri Kilin, rajaeversti evp. 
Martti Kukkonen, eversti evp. Pekka Ri-
patti, sotataidon ja sotahistorian dosentti 
Pasi Tuunainen ja Ilomantsin sotahistori-

allinen työryhmä, Nygrén iloitsee. 
Hän kertoo, että asehistoriallisen kil-

lan kanssa on jo sovittu asioista joita he 
näyttelyyn laativat. 

- Heillä on jo työn alla esimerkiksi 
raskaaseen kranaatinheittimeen liittyvän 
esityksen laatiminen. 

Museovirasto on määritellyt Kaatiolam-
men alueen ensimmäisen tärkeysluokan 
sotahistorialliseksi kohteeksi. Kaatiolam-
men torjunta-asema on viimeinen asema, 
jolle hyökkäävän puna-armeijan 289. 
Divisioona lopulta pysäytettiin heinäkuun 
lopulla 1944. Sitä seurasi suomalaisten 
vastahyökkäys

ja neuvostodivisioonan motittaminen 
sekä lähes täydellinen tuhoaminen.

- Asemia on entisöity useaan otteeseen, 
viimeksi kesällä 2012 Onttolan rajajää-
kärikomppanian varusmiesten toimesta. 

Talkoisiin osallistuvia pyydetään 
ottamaan yhteyttä ajankohdasta ym. 
sopimista varten. Kaikkien yleisötilan 
rakennustöihin osallistuvien yhdistysten 
nimet kirjoitetaan seinään kiinnitettävään 
laattaan. Ilmoittautumisosoite on: 

Otso Nygrén
puh. 050 368 8963

email: otso.nygren@oyk.fi

Näyttelytilasta löytyy esimerkiksi Öykkösenvaarassa kaatuneen luut-
nantti Keijo Räsäsen tarina. 

Martti Salomaa taisteli Öykkösenvaaran alarinteessä olevasta tuliasemasta käsin 
kesällä 1944. Hän vieraili paikalla myös vuonna 2009.

Sotahistoriallisen alueen yleisötilan ulkoseinät odottavat talkoolaisia Öykkö-
senvaarassa. Teksti ja värikuvat: Armas Härkönen.  Mustavalkokuva: Juhani 
Räsäsen arkisto.



SOTAHISTORIALLINEN 
SEMINAARI 16.5.2014
Tykistö ja ilmavoimat Ilomantsin taisteluissa kesällä 1944
Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen Aurora II -rakennuksen salissa AU100 (os. 
Yliopistokatu 2, Joensuu)

Ilomantsissa käytiin heinä–elokuussa 1944 jatkosodan viimeinen suuri taistelu, joka päättyi Ryhmä 
Raappanan joukkojen voittoon. Kenraalimajuri E. J. Raappanan komentaman tilapäisyhtymän 
riveissä sotatoimeen osallistui myös 21. Prikaati. Joensuussa järjestetään perjantaina 16.5.2014 
kello 13.00–16.00 kaikille avoin ja maksuton sotahistoriallinen seminaari, joka liittyy 21. Prikaatin 
Perinneyhdistyksen 25-vuotisjuhlavuoteen ja jatkosodan päättymisen 70-vuotismuistoon. Seminaarin 
esitelmät tarkastelevat kesän 1944 Ilomantsin taisteluita epäsuoran tulen ja ilmavoimien toiminnan 
näkökulmista. Esitelmöitsijöinä ovat tykistöspesialisti eversti Jyri Paulaharju, ilmasotahistorioitsija 
DI Carl-Fredrik Geust ja puna-armeijan toiminnan asiantuntija professori Juri Kilin. Järjestelyistä 
vastaa 21. Prikaatin Perinneyhdistys yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden 
laitoksen, Ilomantsin sotahistoriallisen työryhmän ja Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön kanssa. 

21.Prikaatin Perinneyhdistys ry on sodanaikaisen 21.Prikaatin veteraanien vuonna 1989 perustama 
yhdistys. Sen päämääränä on Ilomantsin taistelujen perinteen ylläpito ja tunnetuksi tekeminen. 
 
Ohjelma:
klo 13.00–13.10  Tilaisuuden avaus   
21. Prikaatin Perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja 
Everstiluutnantti Raimo Riikonen
klo 13.10–13.55  Ryhmä Raappanan kenttätykistö  
Eversti Jyri Paulaharju
klo 13.55–14.40  Puna-armeijan kenttätykistön toiminta Ilomantsissa 
Professori Juri Kilin
klo 14.40–15.10  Kahvitauko (omakustanteinen)
klo 15.10–15.55  Ilmatoiminta Ilomantsin taisteluissa 
Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust
klo 15.55–16.00  Seminaarin päätössanat 
Eversti Pekka Ripatti

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Seminaaripaikan läheisyydessä on runsaasti paikoitus-
tilaa, joka on maksullista. 

Järjestelyistä vastaavat
21. Prikaatin Perinneyhdistys ry

Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitos
Ilomantsin sotahistoriallinen työryhmä
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö
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Ilomantsin Huhuksesta syn-
tyisin oleva Aimo Armas 
Turunen (1912 – 2000) oli 
suomalainen kielitieteilijä ja 
itämerensuomalaisten kielten 
professori.

Turunen toimi muun muassa 
Tyttönormaalilyseon suomen 
kielen yliopettajana 1952–1959, 
Helsingin yliopiston dosenttina 
1950–1959, suomalaisen filolo-
gian apulaisprofessorina 1959–
1971 ja itämerensuomalaisten 
kielten professorina 1971–1976. 
Ennen näitä tehtäviään hän oli 
Isänmaan asialla viisi vuotta, 
kuusi kuukautta ja 27 päivää. 
Mielenkiintoinen yksityiskohta 
miehen sotaretkeltä löytyy 
muun muassa Paavo Noposen 
kirjoittamasta Pekka Tiilikaisen 
elämänkerrasta. 

Kirjassa kerrotaan, että sun-
nuntaina 8.2.1942 kello 12.40 
radioitiin ensimmäinen puolitun-
tinen Itä-Karjalan alkuperäiselle 
väestönosalle.  

Tämän ohjelmatoiminnan 
suunnittelijaksi, kehittäjäksi 
ja johtajaksi oli komennettu 
luutnantti Aimo Turunen. So-
siaalisena tavoitteena oli pai-
kallisväestön mukauttaminen 
suomalaiseen hallintoon. 

Päämääränä oli sellaisen rau-
hantilan vakiinnuttaminen, joka 
ehkäisisi partisaani- ja sabo-
taasitoimintaa. Puna-armeijan 
desanttien ja hävityspartioiden 
tukeminen pyrittiin eliminoi-
maan. 

Työn ohessa Aimo Turunen 
keräsi paikallisväestön keskuu-
desta aineistoa tohtorin väitös-
kirjaansa (Lyydiläismusteiden 
äännehistoria) varten. 

”Kun Pekka Tiilikainen huo-
maa, mitä on tekeillä, Turunen 
selittää:

- Nämä ovat tohtorin väitös-
kirjaa varten. 

- Niin, eihän se mikään maisteri 
ole, joka ei tohtoriksi väittele, 
aprikoi Pekka hyväksyvästi. 

 Ensimmäinen vihje uudelle 
radiomiehelle kuuluu:

- Kun teet radioselostusta, 
katso aihetta ensin ikään kuin 
korkeammalta. Niin kuin nou-
sisit puuhun tai näkötorniin!”

Uunisauna kiinnosti

Työn alkuaikoina Tiilikainen 
ja Turunen vierailivat ääniau-
tolla tutustumassa paikalliseen 
tuvanpirttiin, jonka suuri uuni 
erityisesti kiinnosti Turusta. Ensi 
silmäyksellä hän oli varma, että 
kyseessä on rakennelma, jonka 
sisässä myös asukkaat kävivät 
hikoilemassa. Se oli siis eräänlai-
nen leivinuunin ja höyrykaapin 
ikivanha yhdistelmä, pienoissau-
nan sovellutus. 

”Mikrofoni kädessä, selostusta 
hartaasti äänittäen, Turunen avaa 
uuninluukun.

- … ja näemme, että … ei tämä 
sittenkään ole sellainen uuni kuin 
arvelin…

Pekka Tiilikainen huomauttaa 
kotimatkalla: 

- Et sinä vielä osaa ajatella 
radioselostajan tavoin. Kun 
kerran tiesit juurta jaksaen, 
millainen se yhdistelmäuuni 
on, niin sen kun olisit selostanut 
etkä jäänyt nikottelemaan. Eihän 
sitä radiokuuntelija olisi millään 
huomannut.” 

Teksti: Armas Härkönen

Lähde: 
Paavo Noponen: 
Pekka Tiilikainen, Suomi
Sinivalkoisen äänen legenda 
1911-1944
Gummerus Oy 1986

Tammenlehvän Perinneliiton 
tarkoituksena on kartoittaa muis-
tomerkit, jotka kertovat Suomen 
vuosina 1939-1945 käymistä 
sodista ja niiden veteraaneista. 
Pohjois-Karjalassa on päätetty 
selvittää alueen kaikkien sota-
muistomerkkien sijainti ja kunto. 
Työtä ovat olleet suunnittele-
massa Pohjois-Karjalan alue-
toimiston, maakuntamuseon, 
maakuntaliiton ja Itä-Suomen 
yliopiston edustajat. Pohjois-
Karjalan kartoitustyöryhmän 
puheenjohtaja on eversti Jouni 
Mattila

- Ilomantsin osalta työ on pää-
osin jo tehty, kun talvi- ja jatko-

sodan muistomerkit – kaikkiaan 
29 kappaletta - on kartoitettu. 
Kooltaan 35 –sivuinen kooste 
löytyy Ilomantsin sotahistorian 
työryhmän nettisivuilta, Otso 
Nygrén sanoo. 

Hän kertoo, että seuraava muis-
tomerkkitoimikunnan kokous 
huhtikuussa ja silloin suunnitel-
laan muun muassa muistomerk-
kien kunnostustalkoita. 

- Alustavasti on ollut puhetta, 
että talkoot toteutettaisiin touko-
kuun 17. päivänä reserviläisten 
toimesta. Esimerkiksi Ilomantsin 
reserviupseerikerholaiset ovat 
lupautuneet mukaan, Nygrén 
kertoo.

Oinassalmen muistomerkki paljastettiin 30.8.1958. Muistomer-
killä tuikki 27.2.2014 kaksi kynttilää. Kuva: Armas Härkönen.

Muistomerkit kartalle ja kuntoon

Aimo Turunen Aunuksen radiossa

Luutnantti Aimo Turunen haastattelee karjalaisia naisia Aunuksen radioon Äänislinnassa hei-
näkuussa 1942. SA-Kuva. 
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- Kysymyksessä on Ilomant-
sille ja koko seutukunnalle suuri 
asia. Odotamme tähän kansan-
juhlaan kaikkiaan 4000 – 5000 
kävijää, järjestelytoimikunnan 
puheenjohtaja Hannu Hoskonen 
arvioi.  

Hoskosen mukaan Ilomantsin 
taisteluilla oli todella suuri mer-
kitys koko sodan loppumisen 
kannalta. 

- Juhlan perimmäinen idea on 
veteraaniperinteen siirtäminen 
nuoremmille sukupolville, mutta 
tapahtuma on myös kunnianosoi-
tus ja kiitos sotiemme veteraa-
neille ja heidän sukupolvelleen 
siitä työstä, jonka he tekivät 
Suomen hyväksi, hän selittää. 

Tapahtuman järjestelyissä 
ovat mukana muun muassa 
Puolustusvoimat, Rajavartiosto, 
Pohjois-Karjalan Aluetoimisto, 
Karjalan Poikien Kilta, Ratsu-
mieskilta, 14. Divisioonan ja 21. 
Prikaatin perinneyhdistykset, ve-
teraanijärjestöt, Rajasotilasko-
tiyhdistys, Sotaorvot, Ilomantsin 
kunta ja Ilomantsi - Seura.

- Suunnittelu on sujunut erittäin 
hyvässä yhteisymmärryksessä. 
Tapahtuman ohjelmarunko on 
jo nyt viimeistä silausta vaille 
valmis, Hoskonen kiittelee. 

- Ja mikä parasta, ensimmäis-
tä kertaa ovat myös juhlien 
järjestelyissä mukana kaikki 
Ilomantsin taisteluissa mukana 
olleet joukko-osastot, 14. Di-
visioonan Perinneyhdistyksen 
varapuheenjohtaja, rajaeversti 
evp. Martti Kukkonen iloitsee. 

Perinneosaston sääntöjen mu-
kaisesti perinnettä siirretään nuo-
remmille sukupolville, joten jo 
elokuun 8. päivänä on ohjelmaa 
koululaisille. 

- Esimerkiksi kevättalvella 
järjestettävän oppilaiden kirjoi-
tuskilpailun palkinnot jaetaan, 
Kukkonen kertoo.

Hornet ja helikopteri

Lauantain aamupäivän ohjel-
massa on luvassa muun muassa 
Hornet -hävittäjän ylilento.   

- Myös Utin erikoisjoukot ovat 
liikkeellä ja suunnitelmissa  on 
helikopteri NH-90:n  toiminta-

näytös vaarallisen kohteen eli-
minoinnin merkeissä, Kukkonen 
paljastaa.

Kainuun Prikaati oli viisi vuot-
ta sitten järjestetyissä juhlissa 
mukana, ja koska se on tällä het-
kellä lähin Puolustusvoimien so-
tilaita kouluttava joukko-osasto, 
he ovat nyt suuremmalla poru-
kalla esittelemässä toimintaansa. 
Esimerkiksi perjantaina saapuu 
noin 500 alokasta vannomaan 
sotilasvalansa Ilomantsiin. Ilo-
mantsin liikuntahallin kentällä 
nähdään lauantaina myös Rat-
sumieskillan ratsastusnäytös. 

- Tavoitteena on esitellä hevos-
sulkeiset 10 ratsukon osastolla. 
Näytöksessä luurankotakkiset 
rakuunat näyttävät muun muassa 
miekalla lyöntiä, Ratsumieskil-
lan puheenjohtaja Jukka Elomaa 
lupaa. 

Lauantaina iltapäivällä jär-
jestetään linja-autokyydillä 
opastettuja retkiä Möhkön ja 
Hattuvaaran sotahistoriallisille 
paikoille. Illalla pyörähtävät 
käyntiin Aseveli-iltamat, joissa 
kapellimestari Petri Junnan 
johtaman Rakuunasoittokunnan 
solisteina ovat Elina Vitri ja mu-
siikkimajuri Juha Ketola. Illan 
juontajaksi järjestäjät pyytävät 
Jaakko Salonojaa. 

Sunnuntaipäivän aloittaa sep-
peleenlasku sankarihaudalle. 
Sen jälkeen on joko ekumeeni-
nen jumalanpalvelus tai juma-
lanpalvelukset pääseurakuntien 
kirkoissa. Pääjuhla alkaa liikun-
tahallilla kello 13. Juhlapuhujana 
on nykyinen Puolustusvoimien 
komentaja, kenraali Ari Puheloi-
nen. Ohjelmassa on myös kan-
teleensoittoa sekä koululaisten 
esityksiä. Musiikista huolehtii 
Rakuunasoittokunta. 

- Kaikille avoimessa tapah-
tumassa on esimerkiksi aivan 
ainutlaatuinen tilaisuus kuulla 
täydellä kokoonpanolla soitta-
van sotilassoittokunnan musiik-
kia. Uskallan luvata, että tulossa 
on hienot juhlat. Meillähän on 
kokemusta sellaisten järjestämi-
sestä, Hoskonen toteaa. 

Teksti: Armas Härkönen

Ilomantsin taisteluista kulunut 70 vuotta
Elokuussa järjestettäville valtakunnallisille perinnejuhlille odotetaan tuhansia kävijöitä.   

Kainuun Prikaati oli viisi vuotta sitten järjestetyissä juhlissa mukana, ja joukko-osasto tulee nytkin esittelemään kalustoaan. Kuva: Armas Härkönen.

Jatkosodan viimeisiä taisteluja Puna-armeijaa vastaan käytiin Ilomantsin alu-
eella heinä-elokuussa 1944. Sotatoimet sujuivat sikäli voitokkaasti, että tiestölle 
pyrkivät joukot motitettiin ja häädettiin alueelta. Ilomantsin voitosta on kulunut 
70 vuotta ja perinnejuhlat järjestetään 9.- 10. päivinä elokuuta. Ilomantsilla on 
myös 14. Divisioonan perinnepäivien vetovastuuvuoro, joten tapahtumasta on 
tulossa valtakunnallisestikin merkittävä. 

Lauantaina liikuntahallin kentällä on Utin erikoisjoukkojen toimesta kuljetushelikopteri NH-90 
toimintanäytös. Helikopterissa on kahden hengen miehistö ja se voi kuljettaa maksimissaan 20 
henkilöä. KUVA: PUOLUSTUSVOIMAT. 

Rakuunat esittelivät vuonna 2012 Taistelijan talolla hevossulkeisten vauhdikasta menoa. Ilo-
mantsin juhlille he ratsastavat suuremmalla porukalla. Kuva: Armas Härkönen.
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Reserviläisten joulutulet järjestettiin 19. päivänä joulukuuta 2013 
Joensuussa, Marjalan bunkkerimuseolla. Tapahtuman järjestäjinä 
ovat vuoroin toimineet Joensuun reserviläiset ry, Joensuun reservi-
nupseerit ry, Joensuun rauhanturvaajat ry, Joensuun sotaveteraanit 
ry ja Joensuun sotilaspojat ry. Tällä kertaa vetovastuu oli Joensuun 
reservinupseerien hartioilla.

Lempeässä pikkupakkasessa, kevyen lumikerroksen peittäessä 
maata, oli tähän vuosikymmenien saatossa todelliseksi perinteeksi 
muodostuneeseen tapahtumaan saapunut yli 60 henkeä. Tapahtuma 
alkoi Joensuun ortodoksisen seurakunnan papin Tuomas Järvisen 
ja kanttori Aleksi Suikkasen toimittamalla jouluevankeliumilla.  
Kuuntelijoiden virittäydyttyä evankeliumin myötä hartaaseen 
joulutunnelmaan, iloinen valkea lämmitti osallistujille nokipannu-
kahvit ja makkarat. Perheen pienimmät nauttivat lämmintä mehua 
ja ihmettelivät bunkkerimuseon eteen sijoitettuja tykkejä. 

Iloinen puheensorina täytti kanttiinin edustan kun osallistujat pää-
sivät tapaamaan tuttujaan. Tarinointia riitti niin maanpuolustuksesta, 
armeijamuistoista kuin monesta muustakin asiasta. Pimeässä illassa 
itsekukin jatkoi kahvittelun ja makkaranpaiston jälkeen matkaansa 
kohti kotia, varmasti aimo annos joulumieltä sydämessään. 

Jani Tahvanainen

Mihail Kalashnikov on kuollut. 
Hän kehitti työryhmänsä kans-
sa AK-47:n eli Kalashnikovin 
toisen maailmansodan jälkeen 
1940-luvun lopulla. Asetta on 
valmistettu yli 100 miljoonaa 
kappaletta ja se on edelleen 
laajalti käytössä eri puolilla maa-
ilmaa. Aseiden kehitystyössä 
hänellä oli apuna muun muassa 
saksalaisia sotavankeja. 

Kalashnikovin kuuluisaksi te-
kemä ase ei mene helposti jumiin 
hankalissakaan olosuhteissa 
ja muun muassa se on tehnyt 
siitä erittäin käyttökelpoisen 
kriisitilanteissa. Myös monen 
suomalaisen sotilaan perusase 
7.62 RK 62 perustuu AK-47:aan. 
Suomalainen rynnäkkökivääri 
RK 62 otettiin Puolustusvoimien 
käyttöön vuonna 1962 ja on ollut 
siten monen minun sukupolven 
ainut oikea morsian armeija-
aikana.

Kalashnikov on Venäjällä 
kansallissankarin asemassa, 
eikä syyttä. Hän sai viimeisen 
leposijan Moskovan lähelle kan-
sallissankareiden hautausmaal-
ta. Hänet haudattiin valtiollisin 
kunnianosoituksin, luonnolli-
sesti AK-47 kunnialaukauksin 

saattelemana.
- Kehitin aseen isänmaan ra-

jojen puolustamista varten. Ei 
ole minun vikani, että sitä on 
käytetty paikoissa, joissa sitä ei 
olisi pitänyt käyttää. Se on polii-
tikkojen vika, Kalashnikov sanoi 
90-vuotisjuhlallisuuksissaan 
muutama vuosi sitten.

Suomalaista suunnittelua

Aimo Lahti oli suomalainen 
asesuunnittelija. Hänen suun-
nittelemistaan aseista tunnetuin 
on Suomi-konepistooli. Muita 
hänen suunnittelemiaan tai os-
asuunnittelemiaan aseita ovat 
muun muassa Lahti-Saloranta 
M/26 pikakivääri, Lahti L-35 
sotilaspistooli, Lahti L-39-pans-
sarintorjuntakivääri ja Sampo 
L-41 konekivääri. Lahti kehitti 
myös ilmapuolustukseen 7,62 
ITKK 31 VKT ilmatorjuntako-
nekiväärin ja 20 ITK 40 VKT 
ilmatorjuntakanuunan.

Kuten edellä totean, niin Aimo 
Lahti oli loistava asesuunnitte-
lija. Häntä ei kuitenkaan Suo-
messa ole ylennetty korkeaan 
upseeriarvoon, eikä ripustettu 
täyteen kunniamerkkejä, kuten 

naapurimaan Kalashnikov. Va-
litettavasti Lahti ei ole saanut 
sellaista kunniaa Suomessa, 
mikä hänelle kuuluisi. Hänen 
teot tulevat silti säilymään yli 
ihmiselämän ja jäämään pysy-
västi suomalaiseen ja myös koko 
maailman historiaan. Historian 
kirjoittajat sekä me alan harras-
tajat osaamme arvostaa hänen 
työtään. Kunnioitamme sellaisia 
henkilöitä jotka sen ansaitsevat. 
Kalashnikov ja Lahti ovat omien 
maidensa legendoja, joten; Hat-
tu! Päästä!

Kari Kulmala, Rääkkylän 
reserviläiset

Lähteet:
http://yle.fi/uutiset/kalashnikov-
rynnakkokivaarin_kehittaja_on_
kuollut/7000450
http://yle.fi/uutiset/ak-47-ryn-
nakkokivaari_-_maailman_eni-
ten_valmistettu_tuliase/7000509
http://www.iltalehti.fi/ulko-
maat/2013122717875807_
ul.shtml
http://fi.wikipedia.org/wiki/
Aimo_Lahti
http://www.veteraanienperinto.
fi/suomi/Kertomukset/sotilas/
sotilas/1930/aimo_lahti.htm

Joensuun Reserviläisten, alkuperäiseltä nimeltään Joensuun Re-
servialiupseerit, perustuskokous pidettiin Joensuussa 28.5.1954. 
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Vääpeli Arvi A. Lal-
lukka. Muita perustajajäseniä olivat Herman Purolainen, Taavetti 
Junnilainen ja Väinö Halonen. Aikaisemmin kaupungissa toimi jo 
1935 perustettu Joensuun Aliupseerikerho, mutta sitä ei koskaan 
rekisteröity ja toiminta lakkasikin sotavuosien jälkeen. 

Joensuun reserviläiset ry onkin maakunnan vanhin aliupseeri-
yhdistys, ja tätä nykyä avoin kaikille reserviläisille sotilasarvoon 
katsomatta. Yhdistyksen toiminta oli vilkkainta 1960-luvulla, jolloin 
jäseniäkin oli lähes 300. Tänä päivänä jäseniä on hieman yli 200 ja 
toimintaa pyritään järjestämään vapaaehtoisvoimin mahdollisimman 
ahkerasti. Joensuun reserviläisille tunnuksenomaisinta toimintaa 
on ammunta eri muodoissaan, joissa jäsenemme ovatkin kilpailleet 
menestyksekkäästi.

Vuonna 2014  Joensuun Reserviläiset ry juhlistaa 60-vuotista 
taivaltaan. Päätapahtumana on 7.6 järjestettävä 60-vuotisjuhla, 
jonka yhteydessä ammumme myös perinteisen ”Amin pytty”-
rynnäkkökiväärikilpailun. Olemme järjestäneet kenttäruokailun, 
sekä kahvia, mehua ja makkaraa kaikille osallistujille. Paikalle 
ovat myös lupautuneet muun muassa Aseliike SAR ja EKO-AIMS. 
Luvassa on siis ase-esittelyjä sekä ekoaseammuntaa. Juhlapäivän 
ohjelma tarkentuu vielä lähempänä ajankohtaa. Kilpailu- ja juhla-
kutsut toimitetaan piirin yhdistyksille kevään aikana. 

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi juhlimaan tasavuo-
siamme!  

Jani Tahvanainen

Kalashnikov ja Lahti – 
sankareita kumpikin

Konepistooli on vartiomiehen tuki ja turva. Aunuksen kannas 19.8.1943. SA-kuva.

Joensuun reserviläiset 
juhlivat kuudetta 
vuosikymmentään

Joensuulaiset osallistuivat 
ahkerasti joulutulille

Kevätkokouskutsu
Piirien yhteinen kevätkokoustapahtuma pidetään maanantaina 24. 
maaliskuuta 2014 kello 18.00 alkaen. Tilaisuus pidetään Itä-Suomen 
Liikuntaopiston tiloissa. 
Osoite on Länsikatu 15 80110 Joensuu. Kokoukset pidetään luentosaleissa 2 ja 3. 
Tilaisuuden alussa suoritetaan palkitsemiset, jonka jälkeen henkilöstöpalvelujen 
yksikönjohtaja majuri Antti Teräväinen esittelee Puolustusvoimien palvelukeskuksen 
toimintaa.
Kevätkokoukset pidetään esitelmän jälkeen piireittäin. Kevätkokouksissa käsitellään 
piirien sääntöjen määräämät kokousasiat. 

Kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen.

Tervetuloa!      Piirihallitukset

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
   POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY
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Metsätalo, 83700 POLVIJÄRVI
Puh. 013-631 646

Polvijärventie 19, Outokumpu 

Haavikontie 2 A 4, POLVIJÄRVI
Puh. (013) 631 081, fax (013) 631 775

www.polvijarvenapteekki.net

Palvelva
Outokummun
APTEEKKI

Palveleva

PARTURILIIKE

J. VENEJÄRVI
Kummunkatu 18, 83500 Outokumpu

puh. (013) 561 236

POHJOIS-KARJALAN RESERVIPIIRIEN 
AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT JA 
PUULAAKIAMMUNNAT 2014
17.5.2014 PERINNEKIVÄÄRI 
Onttolassa 17.5.2014 klo 10.00. Kilpailut ammutaan 150 metrin radalla.
Kilpailun johtaja Mika Karttunen Rääkkylän Reserviläiset ry

11.6.2014 PALVELUSAMMUNTA 1 ja RA 7
Polvijärven Ruhvon rata 150 m 11.6.2014 KLO 18.00 ALKAEN
Kilpailun johtaja Markus Surakka Polvijärven Reservinaliupseerit ry.

18.6.2014 PALVELUSPISTOOLI 
Ammutaan Outokummun Salmijärven radalla 18.6.2014. Kilpailun johtaja Kari Kalinen 
Outokummun Reserviläiset ry.

1-2.8.2014 PISTOOLIPIKA, PIENOISPISTOOLI JA ISOPISTOOLI. 
PIENOISKIVÄÄRI 60 LS MAKUU JA 3X20 
Onttolan ampumaradat. Kilpailun johtaja Pekka Ratilainen Kontiolahden Reserviläiset ry.

13.8.2014 PERINNEPISTOOLI
Ammutaan Outokummun Salmijärven radalla 13.8.2014. Kilpailun johtaja Kari Kalinen 
Outokummun Reserviläiset ry. 

6.9.2014 SOVELLETTU RESERVILÄISAMMUNTA(SRA)
SRA piirinmestaruus kilpailu pidetään 6.9.2014 klo: 09.00 alkaen. 
Roukalahden rata Liperissä, tämä tieto varmennetaan myöhemmin.
Kilpailun johtaja Pasi Parviainen Joensuun Reserviläiset ry 

PUULAAKIAMMUNNAT KESÄKAUDELLA 2014
Ammutaan keskiviikkoisin klo 16.00–20.00. Outokummussa mahdollisuus ampua 
klo 21.00 saakka. Maksu suoritetaan kilpailupaikalla, ei laskutusta. Ammunnat 
suoritetaan Liperissä Roukalahden radalla ja Outokummussa Salmijärven radalla.
14.5.2014 Liperi, 4.6. Outokumpu, 25.6. Outokumpu, 6.8. Liperi, 27.8. Outokumpu ja 
17.9. Outokumpu. 

KILPAILUKUTSUT OHJEINEEN LÖYTYVÄT PIIRIEN www.pkreservi.fi SIVUSTOLTA 
KOHDASTA KILPAILUTOIMINTA.

Syys- ja kevätkaudella 2013-
2014 puulaakikilpailut jatkuvat 
Kontiolahden Ampumakellarin 
sisäradalla 7.5. asti. ”Epävi-
rallisia live -tuloksia” voi nyt 
seurata niin piirin sivuilta kuin 
naamakirjastakin kunkin erän 
jälkeen, joten niitä on ollut 
mahdollista seurata vaikka mat-
kalla kellarille omaan erään kuin 

oman erän jälkeen kotimatkalla. 
Virallisemmat tulokset näkyvät 
sivuilla tarkistuksen jälkeen.

Kesäkaudella 2014 ammun-
nat jatkuvat erilliskilpailuina 
ulkoradoilla Liperissä (ke 14.5. 
alkaen) ja Outokummussa. 

Puulaakeista ja muista am-
munnoista tarkempi juttu seu-
raavassa lehdessä.

Tarkemmat ammunnoista ja ai-
katauluista pkreservi.fi sivuilta.

Muistakaa myös sotilasläänin 
komentajan kilpailu touko-
kuussa Onttolassa, johon hyvän 
harjoitusmahdollisuuden antaa 
päivää ennen suoritettava am-
muntapäivä.

Teksti ja kuva: 
Ari Hevonkoski

7.6.2014 JOENSUUN RESERVILÄISET 
RY:N 60-VUOTISJUHLATAPAHTUMA
– Järjestetään perhetapahtumana 7.6.2014 10.00–14.00 Onttolan ampumarata-
alueella suoritettavien ”Amin pytty”- ammuntojen yhteydessä kaikille reserviläis-
toiminnasta kiinnostuneille.
 – Ase-esittelyjä: SAR, EKO-AIMS, BR-ase
 – Mukana MPK telttoineen
 – Soppatykki ruokineen, ilmaiseksi
 – Makkarat, nokipannukahvit, mehu, ilmaiseksi
 – 300m:n radalla melulta suojattuna eko-aseammunta, esittelyt, kilpailuammunta 
    ei häiritse lapsia, kaikilla mahdollisuus ampua eko-aseella, myös nuorilla ja 
    lapsilla 
 – Tutustua Joensuun Reserviläiset ry:n toimintaan

”Amin-pytty”-ammunta:
Haaste: Kaikki Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin yhdistykset haastetaan 3-henkisin 
joukkuein.
Ammunta suoritetaan 7.6.2014 Onttolan 150m:n radalla reserviläiskivääreillä.  
Haaste lähetetään yhdistyksille sähköpostilla tarkemmin ohjein. 
Tervetuloa! Joensuun Reserviläiset ry

Puulaakiammunnat – 
maakunnan suosituin tapahtuma

Kauppakatu 4
83500 Outokumpu
Puh. 050 526 6162
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Avoinna ma-pe      6.30-17.00
 la        10.00-16.00
 su       SULJETTU 
         (avoinna tilauksesta)

www.metsatilat.fi 

  Turvallinen metsän  
  ammattilainen välittää. 

 
 Kuurnankatu 3 b, 80100 Joensuu
 Puh. 0400 245317

www.metsatilat.fi

 
  outokummun@op.fi 
  www.op.fi 

hotelli

Käsityöalan erikoisliike

Kauppak. 6, Outokumpu p. 013 564 211 
Avoinna ma–pe klo 9–17, la klo 9–13  

www.palttina.com

Palttina

Kylän komein koirankoppi!
Kyllä se niin on, että kunnon puutavaralla ja ammattilaisten vinkeillä 

rakennuspuuhatkin sujuvat ilman hikeä ja hampaiden kiristelyä. 
Puukeitaan kanssa itsensä ylittäminen on suorastaan naurettavan helppoa.

MEILTÄ LÖYDÄT LAADUKKAAN
PUUTAVARAN LISÄKSI:
- Rakennuslevyt ja -muovit

- Villat ja muut eristeet

- Ulko- ja väliovet sekä ikkunat

- Useita eri lattiapinnoitevaihto-
ehtoja, mm. Karelia-parketit

- Pelti- ja huopakatteet

- Ulko- ja sisäverhouspanelit 
(n. 20 erilaista vaihtoehtoa)

- Kaikki saunaan aina alumiini-
papereista mitä erilaisimpiin

laudepuuvaihtoehtoihin

- Ruuvit, naulat, liimat, lakat jne.

Avoinna: ma-pe 8-16.30 la 9-13  •  Kuopiontie 
97 B, 83500 Outokumpu  •  p. 010 820 1340  
(puhelun hinta 8,21 snt/ puh + kiinteästä verkosta 5,90 
snt/min tai matkaviestinverkosta 16,90 snt/min)

LATAAMALLA PUUVIP-PALVELUN 
MATKAPUHELIMEESI, SAAT 15%:N 
ALENNUKSEN KAIKISTA NORMAALI- 
HINTAISISTA TUOTTEISTAMME. 
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Kylän komein koirankoppi!
Kyllä se niin on, että kunnon puutavaralla ja ammattilaisten vinkeillä 

rakennuspuuhatkin sujuvat ilman hikeä ja hampaiden kiristelyä. 
Puukeitaan kanssa itsensä ylittäminen on suorastaan naurettavan helppoa.

MEILTÄ LÖYDÄT LAADUKKAAN
PUUTAVARAN LISÄKSI:
- Rakennuslevyt ja -muovit

- Villat ja muut eristeet

- Ulko- ja väliovet sekä ikkunat

- Useita eri lattiapinnoitevaihto-
ehtoja, mm. Karelia-parketit

- Pelti- ja huopakatteet

- Ulko- ja sisäverhouspanelit 
(n. 20 erilaista vaihtoehtoa)

- Kaikki saunaan aina alumiini-
papereista mitä erilaisimpiin

laudepuuvaihtoehtoihin

- Ruuvit, naulat, liimat, lakat jne.

Avoinna: ma-pe 8-16.30 la 9-13  •  Kuopiontie 
97 B, 83500 Outokumpu  •  p. 010 820 1340  
(puhelun hinta 8,21 snt/ puh + kiinteästä verkosta 5,90 
snt/min tai matkaviestinverkosta 16,90 snt/min)

LATAAMALLA PUUVIP-PALVELUN 
MATKAPUHELIMEESI, SAAT 15%:N 
ALENNUKSEN KAIKISTA NORMAALI- 
HINTAISISTA TUOTTEISTAMME. 

Kysy lisää henkilökunnaltamme!

Kylän komein koirankoppi!
Kyllä se niin on, että kunnon puutavaralla ja ammattilaisten vinkeillä 

rakennuspuuhatkin sujuvat ilman hikeä ja hampaiden kiristelyä. 
Puukeitaan kanssa itsensä ylittäminen on suorastaan naurettavan helppoa.

MEILTÄ LÖYDÄT LAADUKKAAN
PUUTAVARAN LISÄKSI:
- Rakennuslevyt ja -muovit

- Villat ja muut eristeet

- Ulko- ja väliovet sekä ikkunat

- Useita eri lattiapinnoitevaihto-
ehtoja, mm. Karelia-parketit

- Pelti- ja huopakatteet

- Ulko- ja sisäverhouspanelit 
(n. 20 erilaista vaihtoehtoa)

- Kaikki saunaan aina alumiini-
papereista mitä erilaisimpiin

laudepuuvaihtoehtoihin

- Ruuvit, naulat, liimat, lakat jne.

Avoinna: ma-pe 8-16.30 la 9-13  •  Kuopiontie 
97 B, 83500 Outokumpu  •  p. 010 820 1340  
(puhelun hinta 8,21 snt/ puh + kiinteästä verkosta 5,90 
snt/min tai matkaviestinverkosta 16,90 snt/min)

LATAAMALLA PUUVIP-PALVELUN 
MATKAPUHELIMEESI, SAAT 15%:N 
ALENNUKSEN KAIKISTA NORMAALI- 
HINTAISISTA TUOTTEISTAMME. 

Kysy lisää henkilökunnaltamme!

Kylän komein koirankoppi!
Kyllä se niin on, että kunnon puutavaralla ja ammattilaisten vinkeillä 

rakennuspuuhatkin sujuvat ilman hikeä ja hampaiden kiristelyä. 
Puukeitaan kanssa itsensä ylittäminen on suorastaan naurettavan helppoa.

MEILTÄ LÖYDÄT LAADUKKAAN
PUUTAVARAN LISÄKSI:
- Rakennuslevyt ja -muovit

- Villat ja muut eristeet

- Ulko- ja väliovet sekä ikkunat

- Useita eri lattiapinnoitevaihto-
ehtoja, mm. Karelia-parketit

- Pelti- ja huopakatteet

- Ulko- ja sisäverhouspanelit 
(n. 20 erilaista vaihtoehtoa)

- Kaikki saunaan aina alumiini-
papereista mitä erilaisimpiin

laudepuuvaihtoehtoihin

- Ruuvit, naulat, liimat, lakat jne.

Avoinna: ma-pe 8-16.30 la 9-13  •  Kuopiontie 
97 B, 83500 Outokumpu  •  p. 010 820 1340  
(puhelun hinta 8,21 snt/ puh + kiinteästä verkosta 5,90 
snt/min tai matkaviestinverkosta 16,90 snt/min)

LATAAMALLA PUUVIP-PALVELUN 
MATKAPUHELIMEESI, SAAT 15%:N 
ALENNUKSEN KAIKISTA NORMAALI- 
HINTAISISTA TUOTTEISTAMME. 

Kysy lisää henkilökunnaltamme!

Rajavartiolaitos täyttää maaliskuun 21. päivänä 
95 vuotta. Juhlan kunniaksi Pohjois-Karjalan raja-
vartioston 304 kilometrin pituisella rajaosuudella 
kuljetetaan juhlaviestiä moottorikelkoilla, hiihtäen 
ja kelin niin vaatiessa jalkaisinkin. Juhlaviesti 
lähti liikkeelle helmikuun 4. päivänä Lieksan ja 
Kuhmon ja rajamailla sijaitsevalta Otrosjärveltä 
ja taival päättyy maaliskuun 19. päivänä Kiteen 
Närsäkkälään. Karjalan kunnailla – partioiden 
kuljettama ja täydentämä juhlaviesti julkaistaan Ra-
javartiolaitoksen vuosipäivän juhlassa Joensuussa. 
Partiot koostuvat Pohjois-Karjalan rajavartioston 
nykyisestä ja evp. henkilöstöstä sekä kutsutuista 
alueellisen tai paikallisen tason yhteistoimintaosa-
puolten edustajista. 

- Partioiden teemana on rajaturvallisuutta Karja-
lan kunnailla 95 vuoden ajan. Partioiden yhteydessä 
tarkastetaan koko rajaosuus ja varmistetaan hyvä 
rajaturvallisuustilanne, Pohjois-Karjalan rajavar-
tioston komentaja, eversti Olli Lampinen kiteyttää.

Partioilla osoitetaan kunnioitusta aiempien 
rajamiessukupolvien arvokkaalle työlle, sekä ar-
vostusta rajaturvallisuuden nykyiselle ylläpidolle 
ja sen edellyttämälle monipuoliselle yhteistyölle 
eri tahojen kanssa.   

Turvallinen raja

Ilomantsin rajavartioaseman valvomalla rajaosuu-
della juhlaviesti kulkee kaikkiaan kuuden päivän 
aikana. Helmikuun 27. päivänä rajaa Leminahosta 
Haapovaaraan tarkastivat muun muassa Itä-Suo-
men poliisilaitoksen, Metsähallituksen, Tornator 
Oy:n ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän 
edustajat. Ennen maastoon lähtöä Ilomantsin 
rajavartioaseman päällikkö, kapteeni Kimmo 
Vitri piti kattavan katsauksen rajavartioston ajan-
kohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä. 
Esimerkiksi liikenne Niiralan kansainvälisellä 
rajanylityspaikalla on koko ajan kasvussa, joten 
rakenteita ja tarkastusprosessia on kehitettävä, ja 
henkilöstöäkin lisättävä. 

- Viime vuonna Niiralassa tehtiin yli 1,6 miljoo-
naa rajanylitystä, vuonna 2017 arvioidaan määrän 
olevan lähes kaksinkertainen, Vitri laskeskeli.  

Vaikka rajatarkastusten kasvava määrä vaatiikin 
voimavaroja, niin rajaturvallisuustilanne pidetään 
hallinnassa koko rajavartioston vastaisella raja-
osuudella tehokkaalla rajojen valvonnalla. 

- Partiointi ja valvonta suunnataan ajantasaisen 
tilannekuvan, keskitetyn johtamisen, hyvän liikku-
vuuden, teknisen valvonnan ja ilma-alusten tuella 
rajaturvallisuuden edellyttämille alueille. 

Rajavalvontatehtävien lisäksi rajavartiosto kou-
luttaa asevelvollisia sijoitettavaksi rajajoukkoihin. 

- Asevelvollisten koulutuksessa keskitytään tie-
dustelukoulutukseen, kapteeni Vitri kertoo. 

Keväisessä kelissä suoritettu partiointi sai osal-
listujilta täydet pisteet.    

- Tämä on hyvin mielenkiintoinen ja merkityk-
sellinen retki. Verkostoitumisen ja yhteistyökuvi-
oiden kautta saadaan aikaiseksi moniammatillista 
yhteistyötä. Täällä tutustuu uusiin ihmisiin ja saa 
ehkä itsekin uusia ideoita, Pohjois-Karjalan kou-
lutuskuntayhtymän Ammattiopisto Lieksan rehtori 
Jari Jolkkonen pohti.   

Hän kertoi koulutuskuntayhtymällä olleen en-
nenkin poliisin ja rajavartioston kanssa erilaisia 
yhteistyökuvioita. 

- Mutta tämä oli sellainen uusi avaus. Alustukset 
olivat selkeitä ja ihan uuttakin asiaa on opittu, 
Jolkkonen kiitteli. 

Turvallisuuspalvelujen yhteistyö pelaa 

Viranomaisten välinen Harva-toiminta, eli harvaan 
asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen yhteistyö 
toimii maakunnassa mainiosti. Rajavartiostolla on 
resurssiensa puitteissa luonteva rooli osallistua esi-
merkiksi pelastustehtäviin ja toimia poliisin apuna 
silloin, kun rajapartio on tapahtumapaikan lähellä.

- Viime vuonna rajavartiostolla oli Pohjois-Kar-
jalassa 118 poliisin pyytämää virka-aputehtävää ja 
lähes 200 ensivastetehtävää, kapteeni Vitri kertoo. 

- Poliisin ja rajavartioston yhteistoiminnassa 
olemme edelläkävijöitä koko valtakuntaakin aja-
tellen, komisario Sami Joutjärvi toteaa. 

Teksti: Armas Härkönen    
Kuvat: Rajavartiolaitos

Karjalan kunnailla – partiot kuljettavat 
juhlaviestiä

Yksi Ilomantsin rajavartioaseman isännöimistä Karjalan kunnailla – partioista eteni hyvässä 
kelissä ja hulppeissa maisemissa Leminahon ja Haapovaaran välisellä rajaosuudella. 

Partiomatka päättymässä. Rajalla rauhallista.
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OUTOKUMPUHALLI

Puh. 0500 613 015. Tapahtumat löydät osoitteesta: 
www.opaasi.fi/outokumpuhalli. 

E-mail: outokumpuhalli@opaasi.fi

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS
MAALISKUU

1.3.-2.3.  SRA-kurssi ja ampumakoe
13.3-16.3		 UMPIHANKI-HARJOITUS	 	 	 Sotinpuro
	 	 Kurssien	johtajakoulutus
	 	 Joukkomuonitus
	 	 Kranaatinheitin-	ja	tulenjohtajakoulutus
	 	 Komppanian	puolustus	(Umpihanki)
	 	 Talvitaistelu
22.3.	 	 KOTU	koulutus	2015	suunnittelu

HUHTIKUU

5.-6.4.	 	 KOTU-koulutus	3	 	 	 	 Rissala
11.-12.4.	 	 Kartta-	ja	maastoharjoitus	
25.-27.4.	 	 Sissitaktiikka
27.4.	 	 SRA-kurssi	kivääri

TOUKOKUU

9.-10.5.	 	 Sinko-	ja	kk-ampujat	valmistava
	 	 Kuntosuoritukset	MAAKK
24.5.	 	 Reserviläisten	ampumapäivä
24.-25.5.	 	 Lapset-vanhemmat-kurssi

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

Autojen ja maatalouskoneiden huolto ja korjaus
Rengasmyynti

KORJAAMO ERKKI ROMPPANEN
Kinahmonniementie 37, Kinahmo

puh. 0400 176 097

OKUN PUTKiTyö Oy
Karjalankatu 3 Outokumpu Puh. 013 - 550 141, 550 142

• Kunnalla hyviä, edullisia omakotitontteja!

• Lisäksi tonttipörssissä yksityisten 
  tarjoamia tontteja.

• Tontit nähtävissä kunnan internet-sivuilla:
   www.polvijarvi.fi Tontit

Soita Polvijärven kuntaan 
puh. 04010 46000

POLVIJÄRVEN KUNTA
Pohjois-Karjalan ensimmäinen 
yrittäjyyskunta

PIELISHERKKU (JUUKA) 
KIRKKOTIE 4

CITYKUMPU (OUTOKUMPU) 
KUMMUNKATU 9

AINA EDULLISTA
AINA LAATUA

PALVELEMME:  ark.  klo   7.00-21.00
   la klo   7.00-18.00
   su klo 12.00-18.00

• Tietokoneet
• Kodinkoneet

• Ilmalämpöpumput
HUOLTAA 

POLVIJÄRVELLÄ

www.pekankone.com

PEKAN KONE 
JA TV Ky
83700 Polvijärvi

p. 569 665

POLViJärVEN
SähKö
- Asennukset

- Sähkötarvikemyynti
- Suunnitelmat

Kallioniementie 4,
83700 Polvijärvi

p. 050 3731 708

Pohjois-Karjalan KOTU-yksikkö 

Käyntiosoite	Torikatu	36	B,	80100	Joensuu	
Postiosoite	PL	28,	80101	Joensuu	
Sähköposti	pohjois-karjala	[at]	mpk.fi	

KOTU-yksikön päällikkö Kimmo Salo 
Puhelin	040	565	5578	
Sähköposti	kimmo.salo	[at]	mpk.fi	

Koulutuspäällikkö Timo Tolvanen 
Puhelin	050	521	5363	
Sähköposti	timo.tolvanen	[at]	mpk.fi	

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

Koulutuspäällikkö Ahti Korhonen 
Puhelin	040	764	5730	
Sähköposti	ahti.korhonen	[at]	mpk.fi	

Koulutuspäällikkö Jukka Päivinen 
Puhelin	050	336	1602	
Sähköposti	jukka.paivinen	[at]	mpk.fi



PitoPalvelua niin KosKiPirtillä 
Kuin muuallaKin

Avoinna tilauksesta puh 044-0800021

arkut, kuljetukset,
kukkasidonnat, lehti-ilmoitukset, hautakivityöt

Hautaustoimiston palvelut

ateriapalvelut kotiin toimitettuna

Ruvaslahdentie 30, 83700 Polvijärvi

www.koskipirtti.com

Huone- Ja mÖkkimaJoitusta

kotileivonnaisia

1912.3.2014

TOIMINTAKALENTERI

Piiritoimisto ja toiminnanjohtaja

Ari Eskelinen
Kiikarikatu 7 A 80160 Joensuu

0400 539 875
ari.eskelinen@luukku.com

Karjalan pojat -lehden toimituskunta
RU   Juha Rytkönen, puheenjohtaja 
  Tarmo Nenonen
RES  Hannu P. Martikainen
  Timo Mononen
MPK   Kimmo Salo
Päätoimittaja Armas Härkönen
Nettilehti Ari Hevonkoski
Toiminnanjohtaja Ari Eskelinen

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

 

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

Karjalan Pojat
POHJOIS-KARJALAN                    RESERVILÄISLEHTI

Maistuva lounas-
+ salaattipöytä 
ma-pe klo 10.00-14.00 
alk. 6,90 €. 
Perj. KaRaoKE
Lauant. DJ/live esiintyjät
Katso huvilouhos.fi -nettisivuilta

Polvijärventie 12-14
83700 Polvijärvi

Puh. 013-554525 tai 
050 5427785

maalisKUU

15.3. Veteraanikeräyksen tempauspäivä  Koko maa
20.-21.3 OLTERMANNI    Kymenlaakso
21.3. Rajavartiolaitoksen 95 –v.juhlakonsertti   Joensuu
25.3. RU- ja RES-piirin kevätkokoukset  Joensuu

Reserviläisurheiluliitto
22.3. Ampumahiihto    P-Pohjanmaa

hUhtiKUU 

23.4. RES- ja RU-piirihallituksien 3. kokous  Kontiolahti
23.4. Reserviläisliiton piiri-info   Kontiolahti
27.4. Kansallinen veteraanipäivä   P-Karjala
  
Reserviläisurheiluliitto
5.4. Reserviläispilkki    Kainuu
26.4. Ampumasuunnistus    Pirkanmaa

toUKoKUU

14.5. Puulaakiammunnat    Liperi
17.5. Piirin perinnekiväärimest. kilpailut  Onttola
18.5. Karjalan Pojat 2/2014 aineistopäivä  Päätoimittaja
 Ilmoitushankinta: Valtimo, Nurmes, 
 Juuka, Lieksa, Vieki.
18.5. Kaatuneiden muistopäivä  
25.5. ISSLE komentajan rk-kilpailu   Onttola

Reserviläisurheiluliitto
24.-25.5. Perinneaseet    Santahamina

KesäKUU

4.6. Puolustusvoimien lippujuhlapäivä 
4.6. Puulaakiammunnat    Outokumpu
7.6. Amin Pytty    Onttola
11.6. Piirin reserviläiskiväärimest. kilpailut   Polvijärvi
13.6. Aliupseerikurssin päätös   P-KR 
18.6. Karjalan Pojat ilmestyy  
18.6. Piirin palveluspistoolimest. kilpailut  Outokumpu
19.6. Kotiuttamisjuhlat 2/2013 ja 1/2014  P-KR& KAIPR
25.6. Puulaakiammunnat    Outokumpu

Reserviläisurheiluliitto
6.6. Pistooliampumajuoksu   Kuhmo
27.-29.6 SRA-ampumamestaruuskilpailut  Säkylä

www.viherrakenneoy.fi

MAAN- 
RAKENNUS- 

TYÖT

JÄTEVESI- 
JÄRJESTELMÄT

Mistä 
tänään 
puhutaan?

-parasta paikallista.
www.outokummunseutu.fi

METSÄTAIMIA SUORAAN TUOTTAJALTA
Myös kookkaita taimia reheville kohteille ja täydennyksiin.

Kannattaa kysyä tarjous!

Tuomiahon taimisto/Markku Räsänen
Kuopiontie 225 C, 83500 Outokumpu
GSM 0500 913 574
markku.rasanen@opaasi.fi

wood moon
Jyrki Repo

- Huonekaluentisöinti
- Artesaani, puusepäntuotteet

mARTonVAARA
Puh. 0400-254 938
www.woodmoon.fi

Kansallista veteraanipäivää vietetään 27. huhtikuuta. Viime keväänä Ilomantsin juhlassa Reino 
Kurvisen johtaman seppelpartion airuina toimivat Pohjois-Karjalan rajavartioston Onttolan 
rajajääkärikomppanian upseerikokelaat Santeri Komu (vas.) ja Johannes Piipponen. Ilomantsin 
reserviläisyhdistyksen puheenjohtaja Viljo Lehikoinen tarjosi kyydin. Kuva: Armas Härkönen. 

Karjalan Pojat
2/2014 ilmestyy 18.6.

Aineisto päätoimittajalle 18.5. mennessä.
Keräysvuoro: Valtimo, Nurmes, Juuka, Lieksa, Vieki

 

3/2014 ilmestyy 24.9.2014
Aineisto päätoimittajalle 24.8. mennessä.

Keräysvuoro: Ilomantsi, Tohmajärvi-Värtsilä, Tuupovaara, Kitee, 
Kiihtelysvaara, Kesälahti

Armas Härkönen
Yliopistontie 1, 82900 ILOMANTSI

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

Karjalan Pojat

Muista mainiot 
kotisivumme

www.
pk.reservi.fi

OUTOKUMPU POLVIJÄRVI
PUH. 555 535 PUH. 569 660

OUTOKUMMUN VARAOSA
Kiisukatu 2

POLVIJÄRVEN VARAOSA
Vasarakankaantie 4



20 12.3.2014Osoitteessa: www.pkreservi.fi pääset
tutustumaan osaan alla olevista yrityksistä

Karjalaisen 
Kulttuurin 
Edistämissäätiö

k k k k

8-21 kauppakatu

citymarket
www.citymarket.fi

8 -18

Kalevankatu 8, 80100 Joensuu

Karjalan Pojat kiittää 
kaikkia tukijoitaan!

  

 

 

   

Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitos

p. 050 432 6727

Keskitä!
Saat etuja.

Yhdessä hyvä tulee.

Savo-Karjalan Maanpuolustuspiiri

p. 010 3878 100

Asiakaomistajuus kannattaa
Klikkaa ja liity: www.pko.fi

JOUSTAVAA OSAAMISTA!
Tämänkin lehden sivunvalmistus.

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

LIPER

LASER

LIPER

LASER

li ike ei  pysähdy kosk a an

autovaraosien ja -tarvikkeiden sekä  
vapaa-ajan tuotteiden kauppakonserni
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kokonaisvaltaista	  Vahinkopalvelua!	  

Yläsatamakatu 10, Joensuu
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Surussa kanssanne...
Surun ja menetyksen kohdatessa

haluamme tarjota lämminhenkistä,
asiantuntevaa käytännön apua

kaikissa hautajaisasioihin
liittyvissä järjestelyissä.

Joensuun Hautaustoimisto
Leo Vatanen

Ilomantsin taistelujen 
70-vuotIsjuhlat
ja 14. DIvIsoonan 

perInnejuhlat 
Ilomantsissa
9.-10.8.2014
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   2015   2015
Kontiolahti Joensuu North Karelia

Kontiolahden 
ampumahiihdon 
maailmancupin 

osakilpailut 
10.-16.3.2014. 

Kilpailulajeina ovat sekaviesti, pikakilpailut 
sekä takaa-ajot. 

Lisää tietoja löytyy kisojen virallisilta nettisivuilta.  

Kisaohjelma: 
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
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