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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.

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.

Kysy erikoistarjoustamme
rauhanturvaajille!

Tax Free -myyntipalvelut
Kimmo Liljedahl, p. +358 (0)10 569 3460
Mäkituvantie 3, Koivuhaka, 01510 Vantaa, Finland
taxfree@veho.
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kevättä rinnassa
Hyväksyimme viime marraskuussa Oulussa
Säiden puolesta ihmeellinen talvi ja kevät
saivat lisämaustetta itäisestä Euroopasta,
jossa kansallismielisten ryhmien kesken
vellova Ukrainan kriisi on saanut keskustelun maanpuolustuksen merkityksestä ajankohtaiseksi myös täällä Suomessa. Kukapa
olisi uskonut vuosi sitten, että Euroopassa
syttyisi tällainen aseellinen kriisi, joka sotkee
suurvaltojen välit ja heiluttaa koko Euroopan
taloutta.
Tämä hetki on hyvä muistutus meille kaikille
siitä, että Suomi tarvitsee jatkossakin suorituskykyisen oman armeijan, joka on valmis puolustamaan koko maata. Tämä asia hoituu mielestäni tällä hetkellä parhaiten nykyisen kaltaisella asevelvollisuusarmeijalla, johon puolustusvoimat saavat ikäluokkansa parhaimmiston
kerta toisensa jälkeen koulutettavaksi.
Koska sodanajan joukkojen määrä on kuitenkin pienentymässä, tarjoavat maakuntakomppaniat ja perustettavat paikallispataljoonat
hyväkuntoiselle ja motivoituneelle reserviläi-

jo joutui armas aika…
Kevät on perinteisesti tekemisen aikaa ja niin
se on reserviläistoiminnassakin. Paljon on taas
ollut erilaisia tapahtumia, osa ehkäpä ainutlaatuisiakin. Liperin Reserviläiset ry:n valinta
Reserviläisliiton vuoden malliyhdistykseksi ei
olisi voinut osua enemmän oikeaan. Liperiläiset
ovat muutamassa vuodessa nostaneet uinuvan ja pienen yhdistyksen valtakunnan kärkikaartiin. Nykyinen puheenjohtaja Marko
Halonen ja edeltäjänsä Timo Mononen ovat
löytäneet toimintamallin, jossa vanhaa ja uutta
on saatu yhdistettyä menestyksekkäällä tavalla.
Tammenlehvän Perinneliiton aloittama muistomerkkihanke, jossa valtakunnallisesti kartoitettiin viime sotien muistomerkit, on hieno
osoitus suomalaisten halusta ja kyvystä kunnioittaa perinteitä.
Pohjois-Karjalassa tehtiin asiat tietysti vähän
paremmin niin kuin meillä täällä tapana on.
Vapaaehtoiset perinnetyön vaalijat kartoittivat myös Vapaussodan ja jopa sitä aikaisempienkin tapahtumien muistomerkit.
Erityisesti lämmitti mieltäni sotaveteraanin
poikana, mutta myös seurakuntamestarin
ammattini vuoksi, eversti Mattilan idea järjes-

selle oivan mahdollisuuden mielekkääseen
toimintaan.
Kuluvana keväänä ovat alueemme reserviläisyhdistykset osallistuneet aktiivisesti muistomerkkien ja sankarihautojen kunnostus- ja siivoustöihin. Tässä asiassa kunnat, seurakunnat
ja reserviläisyhdistykset ovat löytäneet hienolla
tavalla toisensa. Mukaan toimintaan ovat nuorten miesten ja naisten lisäksi jälleen tulleet ne
iäkkäämmät yhdistysten jäsenet, jotka kokevat
toiminnalliset jotokset ja kilpailut jo liian vaativiksi. Näin yhdistykset ovat voineet tarjota
mielekästä toimintaa kaikille jäsenilleen.
Isänmaallisuus on asia, joka ei haalistu iän
myötä.
Reserviupseeriliiton uusi aktiivinen tiedotuslinja konkretisoitui 20. toukokuuta jäsenille
lähetettyyn ensimmäiseen uutiskirjeeseen.
Uutiskirje lähetettiin kaikille liiton jäsenille,
joiden sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä.
Jatkossa Uutiskirje lähetetään noin kerran
kuukaudessa, yhteensä 10 kertaa vuodessa.
Uutiskirjeen keskeistä sisältöä ovat vinkit
tää talkoot muistomerkkien kunnostamiseksi.
Talkoita pidettiin usealla paikkakunnalla ja
sankarihautausmaalla. Kiitettävästi myös media
ja ihmiset olivat sekä kiinnostuneita että myös
innostuneita uudenlaisesta toimintamuodosta.
Olen esittänyt julkisesti toiveen, että talkoot
muodostuisivat perinteeksi ja niitä pidettäisiin
joka kevät ennen kaatuneiden muisto-päivää.
Piiriin ollaan perustamassa nuorisotoimikuntaa.
Yhdistyksissä on osaavia ja toimintaan
sitoutuneita nuoria, jotka eivät ehkä ihan aina
saa ääntään kuuluviin. Toimikunnan perustava
kokous pidettiin toukokuussa ja olin koollekutsujana paikalla. Syksylle on jo suunnitteilla
oma tapahtuma ja naamakirjaan avautuu nuorille oma sivusto kesäkuun aikana. Tämän toivotaan olevan eräs merkittävä tiedotus- ja
rekrytointikanava. Piirin puheenjohtajana olen
luvannut nuorille kaiken tukeni ja ajatuksena on,
että myös rahallista tukea annetaan.
ISSLE: n kisat olivat ja menivät, ampujia oli
vähintään riittävästi kun ottaa huomioon Onttolan radan kapasiteetin. Toivoa sopii, että jatkossakin voidaan järjestää vastaavan tasoinen
kilpailu.
Amin pytty jo perinteeksi muodostuneena ja
tänä vuonna yhteistyössä MPK:n kanssa oli

tulevista tapahtumista. Lisäksi kirjeissä on
tietoa tärkeistä ajankohtaisista asioista sekä
liiton jäseneduista.
Myös Pohjois-Karjalan reserviläispiirien
yhteiset kotisivut ovat uudistuneet. Uudistetuilta
sivuilta löydät vaivatta tapah-tumien tiedot ja
kilpailujen tulokset. Myös piirin ja yhdistysten
toimijoiden yhteystiedot löytyvät sivuilta.
Haluan vielä onnitella Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä palkittuja. Erityisellä lämmöllä onnittelen pitkään molempien piirien
toiminnanjohtajien tehtäviä hoitanutta
Ari Eskelistä, jolle myönnettiin Reserviupseeriliiton esityksestä Suomen Leijonan
ritarimerkki.
Hyvää ja aurinkoista kesää Karjalan Poikien lukijoille!
Juha Rytkönen
Pohjois-Karjalan
Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

erittäin onnistunut tapahtuma. Kiitos Joensuun
Reserviläiset ry:lle ja entiselle piirin puheenjohtajalle Aimo Issakaiselle hyvin suunnitellusta
ja toteutetusta tapahtumasta. Syksyllä juhlitaan
sitten liittokokouksen yhteydessä vielä vähän
lisää Joensuun Reserviläiset ry:n pitkää taivalta.
Reserviläisliiton perustamisesta tulee keväällä
2015 kuluneeksi 60 vuotta. Varsinaiset juhlatapahtumat järjestetään 11.-12.4.2015 Silja Europa-aluksella. Juhlaristeily on suuri voimanponnistus liitolle ja meille mahtava mahdollisuus
osallistua. Reserviläisliiton sivuilla on juhlia
varten sivut, joihin kannattaa käydä tutustumassa
ja tekemässä varaus.
Lopuksi haluan onnitella kaikkia 4.6. ylennettyjä
ja palkittuja reserviläisiä! Olette huomionosoituksenne omalla työllä ja tekemisellä ansainneet.
…ja suvi suloinen. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan perinteisiä juhlia saa
järjestää ja Suvivirttä saa laulaa. Hyvä niin!
Sen myötä lämmintä ja
hauskaa kesää kaikille!
Hannu P. Martikainen
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirin
puheenjohtaja

toiminnanjohtajan terveiset
Tehtäväni Rajavartiolaitoksessa päättyi ja siirryin reserviin 1.6.2014. Takana on mielenkiintoinen ja monipuolinen, 1.11.1985 alkanut ura
erilaisissa Rajavartiolaitoksen tehtävissä ja on
aika siirtyä kohti uusia haasteita. Keskustelimme
ensimmäisen kerran reserviläispiirien toiminnanjohtajan tehtävästä silloisen toiminnanjohtaja Ari
Eskelisen kanssa jo kesällä 2013.
Tästä alkoi projekti, johon sisältyi harkinta-aika,
tehtävään tutustuminen sekä tehtävien vaihtoon
liittyvät toimenpiteet. Projekti päättyi 1.5.2014,
jolloin minut nimettiin piirien toiminnanjohtajan
tehtävään. Vaikka tehtävään tutustumiseen oli
aikaa hyvin, ja Arin erinomaisella opastuksella
työstä sai kattavan ja selkeän kuvan, on monia
asioita, jotka varmasti tuottavat aluksi vaikeuksia. Ne ovat kuitenkin vain haasteita,
jotka pitävät mielen virkeänä.
Ratkaisuani tehtävän vastaanotosta helpotti ne
monet tutut nimet reserviläistoiminnassa, joihin
olen työni taikka harrastusteni kautta saanut
aikojen saatossa tutustua. Heidän kanssaan

on aina ollut ilo toimia. Nyt kun olen saanut
tutustua useampiin toiminnassa mukana oleviin
henkilöihin, olen ilolla huomannut kaikkien
toimivan innolla ja ahkeruudella yhteisen
asiamme eteen.
Reserviläistoiminnassa ja sen jatkamisen
turvaamisessa on paljon haasteita, uusia nuoria
reserviläisiä tarvitaan mukaan toimintaan.
Varuskunnissa pidettävät reserviläistoiminnan
infotilaisuudet ovat tärkeitä tilaisuuksia aktivoida uusia reserviläisiä liittymään joukkoon.
Yhdistysten ja piirien tulee olla valmiita tarjoamaan mielenkiintoista ja aktiivista toimintaa
uusille jäsenille, jotta saadaan heräämään
kiinnostus liittyä toimintaan.
Jos onnistumme markkinoimaan reserviläistoiminnan luonnollisena jatkumona varusmiespalvelukselle, uskon nykypäivänkin nuorten
miesten ja naisten olevan kiinnostuneita liittymään mukaan. Ja resursseja on saatavissa
myös jo aikaisemmin varusmiespalveluksensa
suorittaneiden joukossa.

Tarvitsemme jäsenistöömme uusia toimijoita.
Tiedottaminen kaikesta mitä teemme ja missä
olemme mukana, on esitteenä toiminnastamme.
Näin saamme tietoa niille, jotka eivät vielä ole
mukana reserviläistoiminnassa, ja joilla kuitenkin
on olemassa halu tulla mukaan. Mutta tämän
päivän toiminnan takaavat ne monet kymmenet
nyt toiminnassa mukana olevat henkilöt.
Teidän ansioitanne ovat ne ylemmältä taholta tulleet huomion- ja kunnianosoitukset. Tuoreimpana
meillä on piirissämme Reserviläisliiton vuoden
Malliyhdistys, julkaisumme Karjalan Pojat on
saanut valtakunnallista kiitosta vuonna 2011, vain
pari mainitakseni. Nämä asiat eivät tule itsestään
vaan tarvitaan aktiivisia, asiansa osaavia ihmisiä,
jotka ovat valmiita tekemään pyyteettömästi työtä
maanpuolustuksen eteen.
Teidän joukkoon on ilo tulla!
Arto Mulari
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirien
toiminnanjohtaja
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Lepaan kartanossa Reserviläisliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Osmo Suominen solmi Timo Monosen kannattelemaan lippusalkoon Malliyhdistysnauhan.

Liperin Reserviläiset vuoden 2014 malliyhdistys
Liperin Reserviläiset ry on Vuoden malliyhdistys mallia 2014.
Nimitys julkaistiin Reserviläisliiton Hattulan vuosikokoustapahtuman yhteydessä huhtikuun
12. päivänä. Kilpailuun osallistui kuusi liiton jäsenyhdistystä.
Reserviläisliittoon kuuluu kaikkiaan 349 yhdistystä.
Valinnan perusteluissa todetaan, että Liperin Reserviläiset
ry:n voitto perustui muun muassa vahvaan ja monipuoliseen toimintaan. Erityisesti oli
huomattu Liperin aktiivisuus
tiedotustoiminnassa ja veteraanityössä. Tärkeäksi koettiin
myös se, että Pohjois-Karjalassa
toimiva yhdistys tarjoaa omalle
jäsenistölleen poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet
kenttäkelpoisuuden ylläpitoon.
Reserviläisliitto on nimennyt
malliyhdistyksen vuodesta 1980
alkaen. Liperin reserviläiset ovat
järjestyksessään 32. Vuoden
malliyhdistys.

Palkinnon luovutustilaisuudessa yhdistyksen varapuheenjohtaja Timo Mononen kantoi lippua.
- Liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savolan palkinnon luovutuspuheen jälkeen
Liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Osmo Suominen solmi
lippusalkoomme palkinnosta
kertovan Malliyhdistysnauhan,
Liperin reserviläisyhdistyksen
puheenjohtaja Marko Halonen
kertoo.
Kokouksen omassa puheenvuorossaan Halonen kiitteli
palkinnosta kaikkia yhdistyksen
toimintaa tukeneita tahoja yhdistyksen ja koko pohjoiskarjalaisen
maanpuolustustyön puolesta.
- Tulemme palkintoa ylpeänä
kantamaan ja myös siitä muille
kertomaan.

Yhdessä tien suunnassa
Halonen haluaa kiittää myös

kaikkia muita Pohjois-Karjalan
reserviläisyhdistyksiä ja erityiskiitoksen hän lähettää Hannu P.
Martikaiselle ja Ari Eskeliselle.
- Kaikki se tuki mikä teiltä on
saatu, on ollut suureksi avuksi
toiminnassamme. Tämä palkinto
ei ole yksin meidän, vaan se on
palkinto koko pohjoiskarjalaiselle reserviläistoiminnalle,
Halonen kiteyttää.
Heti huomionosoituksen saatuaan reserviläisyhdistys todisti,
ettei sitä ole annettu tyhjästä.
Infoteltta ja ekoammuntapiste
pystytettiin Liperin Vapputapahtumaan.
- Tapahtumaan osallistui kaikkiaan noin 2 500 henkilöä. Saimme 10 uutta jäsentäkin, ja nyt
meidän jäsenmäärämme on tasan
100, Marko Halonen iloitsee.
Teksti: Armas Härkönen
Kuvat, myös etusivu:
Juha Räsänen

Toukokuun 17. päivänä hautakiviä oikaistiin ja pestiin Liperin
ja Viinijärven sankarihautausmailla. Kuva: Timo Mononen.

Liperin reserviläisten puheenjohtaja Marko Halonen kiitti kaikkia yhteistyötahoja huomionosoituksesta ja totesi palkinnon tulevan koko pohjoiskarjalaiselle reserviläistoiminalle.

Liperin vapputapahtumassa malliyhdistyksen infopisteelle
suorastaan jonotettiin. Kuva: Timo Mononen.
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Kevätkokouksen antia
Pohjois-Karjalan reserviläispiirien yhteinen kevätkokous
pidettiin maaliskuun 24. päivänä
Itä-Suomen liikuntaopiston
tiloissa Joensuun Länsikadulla.
Kevätkokousasioiden lisäksi
tuttuun tapaan tilaisuudessa palkittiin ansioituneita yhdistyksiä
ja henkilöitä. Puolustusvoimien
palvelukeskuksen henkilöstöpalvelujen yksikönjohtaja,
majuri Antti Teräväinen esitteli
”samassa talossa” toimivan
yksikön toimintaa.
Vuoden liikkuvat reserviläiset
olivat upseeripuolelta joensuulainen Harri Norismaa (vas.)
ja reserviläisistä tohmajärveläinen Pauli Turunen.

Vuoden tiedottajana palkittiin
ensimmäistä kertaa paikallislehti. Outokummun Seudun
puolesta kiertävän tiedottajan
lautasen vastaanotti toimittaja
Jari Partanen. Jarin juttuja on
nyt myös tässä lehdessä.

Jussi Raerinne TohmajärviVärtsilän reserviläisistä oli
Vuoden 2013 Reserviläinen, ja
sai jyhkeän pokaalin vuodeksi
palkintokaappiinsa.

Majuri Antti Teräväinen esitteli Puolustusvoimien palvelukeskusta.

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin Vuoden 2013 yhdistys oli Joensuun Reserviupseeripiiri. Palkinnon pokkasi Juha Vuoden 2013 jäsenhankkijana palkittiin
Rytkösen kädestä puheenjohtaja Pertti Saarelainen. Hetkeä aiemmin oli Outokummun Reserviläiset ry:n puheenjohtaja Outokummun reserviläisten Keijo Kuikka.
Erkki Räsänen (oik.) vastaanottanut Vuoden Reserviläisyhdistys –kunniakirjan.

Päätoimittajan palsta

Maakunta menestyy
Liperin reserviläiset saivat Vuoden 2014 Malliyhja Kaatiolammella. Esimerkiksi maakuntakomppadistysnauhan lippuunsa huhtikuussa. Siksipä lippu
nian soturit ovat olleet pistämässä suurelle yleisölle
ja sen kantaja koristavat myös etusivuamme. Tämä näytettävissä olevaan kuntoon paikkoja, josta
huomionosoitus ja Reserviupseeriliiton Ari EskePuna-armeijan joukot tylysti häädettiin 70 vuotta
liselle myöntämä Suomen Leijonan ritarimerkki
sitten.
ovat yksittäisiä lenkkejä siinä jatkuvasti pitenevässä kultaisessa ketjussa, johon maakuntamme
Maanpuolustusasioista kiinnostuneiden kannattaa
maanpuolustustyön helmet kiinnitetään. Sydämelottaa kuluva kesä myös oppimisen ja kertauksen
liset onnittelut niin Liperiin kuin Arillekin meiltä
kannalta. Saimme jo toukokuussa nauttia JoenJA
KULTA
kaikilta vielä kerran! KITEEN KELLO
suussa
Venttiprikaatin
sotahistoriallisen seminaarin
huippuluennoitsijoiden annista. Möhkön kesäteTietojeni mukaan maakunnan reserviläiset ovat
atterissa Mottimestari Raappanan mietteisiin ja
touhunneet tämän pitkän ja lumettoman kevään
toimenpiteisiin pääsee tutustumaan aikavälillä
aikana yhtä vilkkaasti kuin alokaspäivinään. On
4.7.- 3.8. Lisäksi Möhkön Ruukkipäivän teemana
16 (torin vieressä)
Kitee puh.
412on128
ollut lukuisia talkoita Kiteentie
pitäjien muistomerkeillä
ja
heinäkuun
13.(013)
päivänä
sotahistoria. Ohjelmassa
sankarihautausmailla. Myös aseet ovat paukkuneet
on muun muassa Pohjois-Karjalan asehistoriallisen
esimerkiksi rynnäkkökiväärikisassa, Amin pytyssä
killan kalustoesittelyä ja opastettua tutustumista
ja muissakin eri tapahtumissa.
Kaatiolammen sotahistorialliseen alueeseen.
Talkoiltu on joka viikonloppu myös Ilomantsin
autenttisilla taistelutantereilla Öykköstenvaarassa
Myös erilaisten näyttelyjen koristaman Ilomant-

RUOTSALAINEN

sin sotahistoriallisen kesän kruunaavat Ilomantsin taistelujen 70-vuotisjuhlat ja 14. divisioonan
perinnepäivät 9.- 10. päivinä elokuuta. Ohjelma on
monipuolista, ja siitä kertoo myös elokuun alkupäivinä maakuntaan
jaettava Korven
Kaiku-lehti.
Tervetuloa, ja
ottakaa mukaan
myös perheenne
ja ystävänne!
Lämmintä –
ja meinasi ihan
unohtua – kalarikasta kesää!
Armas
Härkönen
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Pohjois-karjalassa ylennetyt 4.6.2014

Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat
reservin upseerit 4.6.2014:
Kapteeniksi
Saatsi Asko Olavi 		

Nurmes

Yliluutnantiksi
Hirvonen Pekka Tapani 		
Leinonen Ville Ensio 		

Kontiolahti
Joensuu

Luutnantiksi
Heiskanen Juhani Mikael 		
Jaara Tomi Daniel 		
Kerkelä Mikko Veli-Jaakko
Korhonen Pauli Antti Eemeli
Kortelainen Antti Iisakki 		
Naumanen Timo Tapani 		
Pesu Jarkko Juhani 		
Ruotsalainen Ossi Pekka Sakari
Wihersaari Lauri Jari Matias

Lieksa
Joensuu
Kontiolahti
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu

Vänrikiksi
Törmälä Anssi Ilari Sergei

Joensuu

Sotilasläänin komentaja on ylentänyt reservin
aliupseeristoon ja miehistöön 4.6.2014:
Ylivääpeliksi
Alm Tomi Hemmo Ilmari 		
Hämäläinen Pekka Tapani 		
Juntunen Kari Juhani
Vääpeliksi
Bomström Petri Olavi 		
Federley Petri Veikko 		
Honkanen Mika Antero 		
Laukkanen Timo Lauri Juhani
Tompuri Jari Pekka 		
Ylikersantiksi
Alm Pasi Kristian 		
Ehrukainen Olavi Armas 		
Hedman Toni Juhani 		
Hirvonen Jari Olavi 		
Hänninen Anssi Olavi 		
Juvonen Jarmo Petteri 		
Karjalainen Juha Pekka Tapio
Kokkonen Marko Petri Tapio
Kopponen Petri Juhani 		
Nevalainen Anssi Juhani 		
Noropirtti Mikko Matias 		
Rintala Tuomas Reino Olavi
Silvennoinen Petri Mikael 		
Sivonen Jaakko Iisakki 		
Sorjonen Jani Eero Heikki
Susi Markus Petteri 		
Turunen Juha Marko 		
Vanninen Petri Olavi 		

Joensuu
Joensuu

Kontiolahti
Kontiolahti
Lieksa
Joensuu
Kitee
Joensuu
Tohmajärvi
Kontiolahti
Kontiolahti
Joensuu
Joensuu
Kitee
Joensuu
Joensuu
Juuka
Kontiolahti
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Kontiolahti
Joensuu
Outokumpu
Joensuu

Kersantiksi
Haaranen Kari Antti Mikael
Hakulinen Ari Tapani 		
Ilvonen Matti Armas Antero
Kaskinen Tuomo Ilkka Mikael
Kononen Mikko Antero 		
Lehikoinen Esa Antero 		
Liimatainen Saku Olavi 		
Linden Petra Pinja Pauliina
Mantsinen Arto Sakari 		
Nevalainen Kyösti Tapio 		
Nuutinen Harri Juhani 		
Palviainen Kalle Matti Tapani
Raatikainen Joni Miikka Petteri
Rahikainen Antti Sakari 		
Ruusuvuori Samuli Johannes
Sankkola Antti Pekka Tapio
Sormunen Jussi Matias 		
Suhonen Olli-Pekka Tapani
Tuupainen Jukka Pekka Tapani

Alikersantiksi
Byckling Jari Juhani 		
Gerres Jouni Hannu 		
Haantio Mika Juhani 		
Halonen Pekka Joonas Mikael
Haukka Jouni Mikael 		
Helminen Arto-Matti Mikael
Hirvonen Joni Antero 		
Hirvonen Tapani Reijo 		
Jormanainen Jouni Elias
Jurvanen Jari Markus 		
Kokkonen Tero Jouni Kullervo
Kontturi Teemu Mikael 		
Korhonen Harri Tapio 		
Korpelainen Pasi Olavi 		
Kurki Kalle Heikki 		
Myllyoja Seppo Olavi 		
Kärki Marko Olavi 		
Laakkonen Timo Tapio 		
Laaksonen Kyösti Johannes
Laeslehto Jari Tapani 		
Lampinen Antti Ensio 		
Majoinen Ari Pekka Juhani
Mononen Toni Erik 		
Muranen-Granö Satu Maarit Inkeri
Murto Pekka Johannes 		
Mylläri Pasi Antero 		
Naumanen Mikko Ilmari 		
Partanen Timo Tapani 		
Pelo Janne Tapani 		
Saastamoinen Risto Juhani
Savolainen Tero Tuomas 		
Turunen Jukka Pekka 		
Vainikainen Jarmo Kalevi 		
Villman Mikko Tapani 		
Voutilainen Atro Olavi 		
Vähä Mika Petri Juhani 		

Ilomantsi
Joensuu
Joensuu
Kontiolahti
Joensuu
Polvijärvi
Nurmes
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Vimpeli
Tohmajärvi
Nurmes
Joensuu

Väistö Juha Petteri 		

Liperi

Korpraaliksi
Alastalo Urpo Miikael 		
Joensuu
Asikainen Aleksi 			Liperi
Hyttinen Kai Kristian 		
Lieksa
Kinnunen Jarno Juhani 		
Joensuu
Mielonen Mika Kalervo 		
Joensuu
Mononen Pekka Tapani 		
Liperi
Piiroinen Pauli Petteri 		
Kontiolahti
Ryhänen Manne Kalle Kristian
Joensuu
Vänskä Janne Kalervo 		
Kontiolahti
Ylirajajääkäriksi
Kankkunen Tomi Sakari 		
Turunen Manu Petteri 		

Joensuu
Joensuu

Liperi
Liperi
Joensuu
Joensuu
Juuka
Joensuu
Joensuu
Liperi
Joensuu
Lieksa
Liperi
Joensuu
Lieksa
Joensuu
Joensuu
Lieksa
Joensuu
Joensuu
Kontiolahti
Kitee
Kontiolahti
Joensuu
Kontiolahti
Juuka
Joensuu
Joensuu
Liperi
Nurmes
Joensuu
Kontiolahti
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu

Kunniamerkkejä Pohjois-Karjalan aluetoimiston henkilöstölle
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin: ovat
saaneet majuri Hannu Tapani Palkovuori ja majuri
Väätänen Markku Juhani.
Suomen Leijonan ritarimerkin: kapteeni Pesonen
Mikko Tapio ja kapteeni Pitkänen Rauno Juhani.
Valtion virka-ansiomerkin on saanut luutnantti evp
Hattunen Lauri Timo Tapani (Pohjois-Karjalan prikaatista 2013 reserviin siirtynyt).
Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt sotilasansiomitalit seuraaville: yliluutnantti Ryynänen
Jukka Antero ja luutnantti evp Hattunen Lauri Timo
Tapani (Pohjois-Karjalan prikaatista 2013 reserviin
siirtynyt).

4.6.2014 PALKITUT
RESERVIUPSEERILIITTO
Suomen Leijonan ritarimerkki
Kapteeni Ari Eskelinen		

Joensuu

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI
Kultainen ansiomitali
Kapteeni Matti Väkevä		

Joensuu

Hopeinen ansiomitali
Majuri Risto Patrikainen		

Joensuu

POHJOIS-KARJALAN RESERVIPIIRI
Kultainen ansiomitali
Sotilasmest. Seppo Puranen
Kersantti Ilmari Karttunen		

Eno
Eno

Hopeinen ansiomitali
Ylikersantti Jouko Lempinen

Uimaharju

Pronssinen ansiomitali
Ylikersantti Pentti Pölönen
Ylikersantti Sami Hänninen
Ylikersantti Juha Kosonen		
Vääpeli Risto Kuivalainen		
Alikersantti Seppo Räty		

Eno
Ylämylly
Liperi
Uimaharju
Uimaharju

Maanpuolustusmitali
Ylikersantti Aimo Kontturi

Kontiolahti

Pohjois-Karjalan reserviläispiirien toiminnanjohtajana seitsemän vuotta ahkeroinut Ari Eskelinen (vas.)
sai Reserviupseeriliiton myöntämän Suomen Leijonan ritarimerkin, ja sen luovutti Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja Juha Rytkönen. Kuvat: Liisa Itäniva
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Oltermanni-hiihto juostiin umpihangessa
Talvi 2014 jäänee historiaan yhtenä tähän asti vähälumisimmista
talvista. Jo maaliskuun alussa
oli maa sula Etelä-Karjalassa ja
Joutsenossa, jossa oli aikomus
hiihtää vuoden 2014 Oltermannihiihto 19.–20.3. Pari viikkoa
ennen viestiä tehtiin päätös, että
tänä vuonna Suomen vanhin sotilasurheilukilpailu järjestetään
poikkeuksellisesti juosten.
Pohjois-Karjalan reserviläispiirien Oltermanni-joukkue oli
valmistautunut hiihtokilpailuun,
mutta lajin vaihdos ei silti aiheuttanut muutoksia joukkueeseen.
Vaihtelevien tilanteiden jälkeen
pohjoiskarjalaiset päätyivät
B-sarjan kolmannelle sijalle
Suur-Savon ja Etelä-Karjalan
reserviläispiirien jälkeen.

Lunta tuli sittenkin
Etukäteen ajateltiin, että sula maa
tekisi kilpailusta vahvasti suunnistuskilpailun, jossa kilpailijat
etenisivät suorinta reittiä maaston läpi rastilta rastille. Kilpailua
edeltävänä yönä alkanut ja koko
valmistelupäivän jatkunut lumisade muutti kuitenkin kilpailun
luonteen ennen kokemattomaksi.
Yli 30 senttimetrin paksuinen
uusi lumikerros pakotti suunnittelemaan reitit valmiille urille
kuten metsäauto- ja maanteille.
Näistäkin suuri osa oli auraamattomia, joten kilpailijat etenivät
lähes polven korkuisessa hangessa, jonka alla oli liukas jääkerros.
Oikaisut urien välillä umpimetsässä olivat haasteellisia, koska
lumi peitti maaston muodot ja
epätasaisuudet. Usein kierto

tieuran kautta olikin suoraa reittiä
nopeampi. Onneksi järjestäjät
olivat luopuneet vaatimuksesta
käyttää SA-jalkineita. Tavallinen
suunnistusnastari oli turvallisin
jalkine, vaikka lumihangessa
edettiinkin.

Konkareita ja ensikertalaisia
Pronssimitalijoukkueeseen kuului tällä kertaa sekä ensikertalaisia, että vankkaa kokemusta
niin Oltermanneista kuin suunnistustehtävistäkin. Tuoreimpia reserviläisiä olivat vuonna
2013 varusmiespalveluksessa
Onttolassa ollut vänrikki Juha
Mantsinen ja vuoden 2014 alussa
aluetoimistosta reserviin siirtynyt kapteeni Jukka Päivinen. He
muodostivat myös taisteluparin,
joka Päivisen kokemuksen siivittämänä suoriutui osuudestaan
mallikkaasti.
Vankkaa kokemusta karttojen parista edusti alun perin
huoltajaksi nimetty kapteeni
Jussi Silvennoinen, jonka rooli
lajimuutoksen jälkeen vaihtui
reittisuunnittelijasta myös kilpailijaksi. Kapteeni Jaakko Leppänen edusti viisitoistakertaisella
Oltermanni-osallistumisellaan
kokemusta toimien sekä reittien
suunnittelussa että kilpailijana.
Aluetoimiston puolesta tukihenkilönä ja lopulta myös joukkueen
huoltajana toimi kapteeni Jukka
Ryynänen.

Tykittäjät
Joukkueen ”tykkipariksi” nimettiin ensikertalainen alikersantti

Vuoden 2011 Oltermanni-hiihto järjestettiin Ilomantsissa ja silloin ”wanhaan” aikaan edettiin
vielä suksilla. Kuvassa kirjoittaja Timo Makkonen (oik.) parinsa Rauno Saastamoisen kanssa
osuutensa suorittaneina Mekrijärvellä.
Pasi Penttinen ja toista kertaa
mukana ollut rajajääkäri Juha
Kanervo. Molemmilla heistä
on paljon juoksukokemusta
niin ylipitkiltä kuin normaaleiltakin matkoilta. Sen vuoksi
he saivatkin juosta viestissä
aloitusosuuden ja parin tunnin
levon jälkeen vielä toisen lähes
kymmenen kilometrin pätkän,
jonka jälkeen heidän oli vielä
siirryttävä majapaikkaan neljä
kilometriä kapeita metsäpolkuja
pitkin. Todellinen tykkipari!
Kokonaisuutena viesti oli
Suur-Savon ylivoimaisen joukkueen takana mielenkiintoinen.

Sijoitukset vaihtelivat lähes
joka osuudella, eivätkä mitalisijatkaan olleet selvillä ennen
ankkuriosuutta. Vaikka kokemus
erilaisesta Oltermanni-viestistä
olikin mieliin painuva, oli
yleinen mielipide ja toive kilpailijoilla, etteivät tämän talven
olosuhteet olisi normaaleja tulevaisuudessa. Toivottavasti ensi
vuonna Vekaranjärvellä päästään
jälleen hiihtämään.
Pohjois-Karjalan reserviläispiirien joukkue juoksupareittain:
Alik Pasi Penttinen, Joensuu,
rj Juha Kanervo, Valtimo

Kers Matti Roininen, Valtimo,
korp. Janne Taskinen, Liperi
Kapt Jaakko Leppänen, Joensuu, ylik Rauno Saastamoinen,
Lieksa
Kapt Timo Makkonen, Joensuu, kapt Jussi Silvennoinen,
Kontiolahti
Kapt Jukka Päivinen, Kontiolahti, vänr Juha Mantsinen,
Tohmajärvi
Vänr Kristian Sotti, Ilomantsi
Kapt Jukka Ryynänen, huoltaja, aluetoimisto
Teksti: Timo Makkonen
Kuva: Armas Härkönen

Juhlaristeily Silja Europalla
11.-12.4.2015
Reserviläisliitto täyttää 60 vuotta 2015. Varsinaiset juhlatapahtumat järjestetään 11.-12.4.2015 Silja
Europa -aluksella. Juhlaristeily kokoaa laivalle runsaat 2.500 jäsentä seuralaisineen eri puolilta Suomea.
Luvassa onkin suurin Suomessa koskaan järjestetty vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtuma.

KYMPILLÄ MUKAAN

Reserviläisliiton jäsenille risteily on poikkeuksellisen edullinen, koska liitto tukee osallistumista.
Mukaan pääsee halvimmillaan kymmenellä eurolla eikä ruojajuomat sisältävä
juhlaillallinenkaan maksa kuin 33 euroa.

Hintaan sisältyy:
• risteily valitussa hyttiluokassa Helsinki - Tallinna - Helsinki
• Reserviläisliiton juhlaohjelma laivalla

alk./hlö

10€

Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna klo 18:30 - 08:00
Tallinna - Helsinki klo 12:30 - 16:00
Tallinnassa mahdollisuus maissa käyntiin klo 08:00 – 12:00

matkapojat.fi

Varaukset p. 010 2323 116 (ma-pe 8-17) • Ryhmävaraukset (yli 10 hlöä) p. 010 2323 109 (ma-pe 8-17)

Nettivaraukset www.matkapojat.fi/res60 • Ei toimitusmaksua!

Risteilyllä esiintyy Jean S.
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In memoriam
Esko Harjunen 16.11.1948 - 10.3.2014
Maaliskuisena iltana meidät tavoitti odottamaton suruviesti: rauhanturvaajaveljemme Esko Harjunen oli
menehtynyt äkilliseen sairauskohtaukseen kotonaan
Kulhossa Joensuun lähellä.
Hän oli syntyisin Pielisjärveltä ja valmistui aikanaan
Siikasalmelta maatalousteknikoksi. Hänellä oli myöskin
myöhempiä opintoja liiketalouden alalta ja toimi suurimman osan työurastaan liike-elämän palveluksessa
sen moninaisissa tehtävissä.
Esko oli Pohjois-Karjalan Rauhanturvaajien hallituksen pitkäaikainen jäsen ja toimi yhdistyksemme
puheenjohtajana koko 2000-luvun kuolemaansa saakka.
YK:n rauhanturvaajana hän palveli neljään eri otteeseen: Kyproksella 1974-75, Siinailla 1975-76, Golanilla
1980-81 ja Libanonissa 1983-84. Reservinarvoltaan
Esko oli kersantti.
Lisäksi hän osallistui monien muiden maanpuolustushenkisten yhdistysten ja veteraanijärjestöjen toimintaan.
Esko oli mukana lukemattomissa talkoissa sekä järjes-

tysmiestehtävissä ja omalla vaatimattomalla tyylillään
kannusti meitä muita toimimaan yhteisen asian puolesta;
olipa sen pontimena tulojen hankkiminen yhdistykselle
tai veteraanien auttaminen.
Ansioistaan Esko oli palkittu monin kunniamerkein:
mm. Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitalilla.
Esko Harjunen tunnettiin liikunnallisena ihmisenä;
kesäisin sydäntä lähellä oli suunnistus ja erilaiset soututapahtumat, vuonna 2012 hänelle myönnettiin Sulkavalla
soutuneuvoksen arvonimi. Talvisin Esko harrasti hiihtoa.
Myös innokkaana penkkiurheilijana hän oli paikan päällä
tai TV:n ääressä suurten kisojen aikaan.
Eskon valoisaa ja aina auttamisvalmista muistoa jäivät
kaipaamaan veljet perheineen ja laaja joukko ystäviä.
Barettiveljet saattoivat Eskon haudan lepoon Lieksan
ortodoksiselle hautausmaalle 29.3.2014.
Usko Lappalainen
Barettiveli

Valto Henrik Ellonen 21.5.1933 – 7.3.2014
Maaliskuisena kevätpäivänä saimme vastaanottaa suruviestin, jossa ilmoitettiin maanviljelijä Valto Henrik
Ellosen siirtyneen ajan rajan tuolle puolen.
Valto Ellonen syntyi Kiteen Kiteenlahden Koholassa
Fanny ja Heikki Ellosen nuorimpana lapsena. Valto
varttui autellen vanhempiaan kotitöissä, suoritti kansakoulun ja myöhemmin 11 kuukautta kestävän Ilomantsin
pienviljelijäkoulun.
Valto Ellosta kiinnostivat kirjalliset työt ja yhteisten
asioiden hoitaminen. Etenkin maaseutu ja maaseudun
ihmisten asiat olivat Valton sydäntä lähellä.
Aikanaan Valto Ellonen toimi muun muassa MTK:n
ja MYELLIN palveluksessa. Hänelle kertyi vuosien
saatossa lukuisia luottamustoimia ja tunnustuksia.
Osuuspankin hallinnossa pitkään vaikuttaneelle Valtolle
myönnettiin talousneuvoksen arvo.
Valto viihtyi mielellään kirjallisissa tehtävissä ja monet
kääntyivätkin hänen puoleensa niin eläke-kuin muissakin asioissa. Mielellään Valto neuvoi ja autteli. Hänen
luonteeseensa kuului huolellisuus ja järjestelmällisyys.
Valto perehtyi asioihin ja otti niistä selvää. Valto viihtyi

ihmisten parissa. Monet ehtivät Valton tuntemaan hyväntuulisena ja rauhallisena vastuunkantajana.
Valto Ellonen tunnettiin ansiokkaana maanpuolustusja kotiseutuihmisenä. Hän toimi vuosikymmeniä mm.
Kiteen Sotaveteraanit ry:n sihteeri-rahastonhoitajana.
Valto toimi pitkään myös Kiteen Rajakilta ry:n tilintarkastaja/toiminnantarkastajana ja oli 1960-luvulla myös
yhdistyksen perustavassa kokouksessa. Ansioistaan
hänelle myönnettiin useiden muiden kunnianosoitusten
lisäksi SVR:n I luokan mitali kultaristein, Tasavallan
presidentin myöntämä Suomen Leijonan Ritarikunnan
ansioristi, Kiteen Rajakillan standaari, Maataloustuottajain Keskusliiton ansiomerkki, Osuuspankkijärjestön
hopeinen ansiomerkki, Maataloustuottajain Keskusliiton
kultainen ansiomerkki, Reserviläisliiton hopeinen ansiomerkki, P-K:n Sotaveteraanipiirin hopeinen ja kultainen
ansiomerkki. Valto toimi pitkään ja ansiokkaasti myös
Kitee-Seuran, kaupungin ja eri yhdistysten luottamustehtävissä saaden tehtävistään ansaittuja tunnustuksia.
Olavi Lautamäki

Onko NATO turvatakuu Suomelle?
Venäjän käveleminen Krimille ja sen liittäminen Venäjään herätti heti Suomessakin turvallisuuspoliittisen
keskustelun. Keskustelu onkin todella aiheellista ja
sitä tulee jatkaa edelleen. Myös Nato-jäsenyydestä ja
sen vaikutuksista pitää voida keskustella avoimesti ja
kiihkottomasti.
Nato on läntinen sotilasliitto. Liittyminen Natoon
merkitsisi Suomelle vahvaa ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittista muutosta sen tähän asti harjoittamaan
politiikkaan. Siksi liittymistä, sen etuja ja haittoja on
syytä tarkoin pohtia. Pohdinnan tulee kuitenkin perustua
tosiasioihin, eikä pelkästään tunteisiin.
Tällä hetkellä Suomen kansan laaja enemmistö haluaa mielipidemittausten mukaan Suomen pysyvän
liittoutumattomana. Reserviläisliiton jäsenien Natomyönteisyys on kasvussa. Tällä hetkellä meistä yli 40
prosenttia haluaisi Suomen liittyvän Natoon jäseneksi
heti tai lähivuosina. Suomalaisista upseereista Natoon
haluaisi yli 60 prosenttia.
Muistan hyvin, kuinka tasavallan presidentti Niinistö
korosti valtiopäivien avajaispuheessaan koko maan
puolustamisen tärkeyttä, liittoutumattomuutta ja yleisen
asevelvollisuuden turvaamista. Vielä toukokuussa 2014
presidenttimme ei pidä Suomen Natoon liittymistä
ajankohtaisena. Sitä ei pidä ajankohtaisena myöskään
puolustusvoimain komentaja kenraali Puheloinen. Tosin silloin kun talo jo palaa, on turha pyytää vakuutusta
vakuutusyhtiöstä (Natosta), koska sitä ei silloin ole
mahdollista saada.

vuodessa. Liittoutuminen edellyttäisi myös keskimäärin 25 miljoonan euron vuosittaisia materiaalimenoja
12 vuoden ajan. Kokonaiskustannukset kasvaisivat
siten 70 miljoonaan euroa/vuosi. Joidenkin tutkijoiden
mukaan kulut olisivat paljon suurempia. Itse kaipaisin
tietoa siitä, minkälaisia olisivat tämän hetkiset kustannusarviot? Onkohan se sotasalaisuus?
Jälkimmäisen selvityksen johtopäätös, ”jäsenyydellä
olisi ennaltaehkäisevä, Suomen turvallisuutta vahvistava vaikutus”, on kirjattu puolustus- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon 2/09. Selvitysten perustiedot
ja johtopäätökset ovat edelleen päteviä. Liittyminen
Natoon antaisi Suomelle peruskirjan 5 artiklan mukaiset turvatakuut. Nykyinen kumppanuussopimus
Naton kanssa ei näitä takuita Suomelle anna. Nato ei
myöskään ota vastuuta Suomen puolustamisesta ilman,
että Suomi itse panostaa riittävästi omaan puolustukseensa. Puolustusmenot olisi siten pidettävä korkealla
ja maanpuolustustahto jatkossakin lujana.

Isäntämaasopimus

Selvityksiä

Nato osallistuu tälläkin hetkellä moniin sotilaallisiin
operaatioihin eri puolilla maailmaa. Operaatioihin
osallistuminen on jäsenmaille vapaaehtoista, mutta
tuskin Suomi voisi ilmoittaa jäävänsä näistä pois.
Sellaista ei Nato pitkään katsoisi hyvällä. Nato ei ole
rakentanut pysyviä tukikohtia kaikkiin jäsenmaihin.
Rakentaisiko Nato tukikohdan geopoliittisista syistä
esim. Kontiorantaan joka on jo vuosikymmeniä sitten
todettu olevan strategisesti tärkeää aluetta?

Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutukset
on kerrottu ainakin Ulkoasiainministeriön 21.12.2007
julkaisemassa selvityksessä. Tämän lisäksi on tehty selvitys mahdollisen Natoon liittoutumisen vaikutuksista
Suomelle sekä sen puolustusjärjestelmän kehittämiselle
ja puolustushallinnolle. Selvitys julkaistiin 27.2.2004.
Molemmat ovat laadittu alan asiantuntijoiden toimesta.
Vuoden 2004 selvityksessä laskettiin mm. Suomelle
Nato-jäsenyyden kustannuksiksi n. 45 miljoonaa euroa

Viimeisimmän tiedon (18.4.2014) mukaan Suomi
ja Nato allekirjoittavat toukokuussa niin sanotun
isäntämaasopimuksen, jossa muun muassa sovitaan
poikkeusolojen käytännön järjestelyistä kuten armeijan
kauttakulusta ja miehistön majoituksesta. Vastaavanlainen isäntämaantuki on kirjattu Naton ja Suomen
kumppanuustavoitteisiin jo vuonna 2002, joten asia ei
tule enää eduskunnan päätettäväksi. Vähän samanlainen
kauttakulkusopimus tehtiin Hitlerin johtaman Saksan

ja Suomen kanssa vuonna 1940. Aika oli toki toinen,
mutta mitä siitä seurasi?
Suomella on n. 1300 km:n maaraja Venäjän kanssa.
Nato-jäsenyys loisi Suomen itärajalle yhden maailman
jyrkimmistä sotilaallisista vastakkainasetteluista. Lisäisikö tällainen vastakkaisasetelma turvallisuuttamme?
Sitä kannattaa miettiä tosiasioiden ja myös historiamme
pohjalta. Historia pitää aina tuntea, ettei tee samoja
virheitä uudelleen.

Harmaa alue
Joidenkin mielestä olemme turvassa Euroopan
Unionissa. Turvallisuuspoliittisesti EU on Suomelle
pelkkiä sanoja paperilla. Sillä ei ole omaa armeijaa,
eikä se ole sotilasliitto, mutta valtaosa sen jäsenmaista
kuuluu Natoon. EU ei ole luomassa lähiaikoina omaa
yhteistä armeijaa, koska Nato turvaa jo nyt suurimman osan sen jäsenmaiden turvallisuudesta. Miksi
siis pitäisi perustaa oma armeija EU:lle? Suomi on jo
pitkään ollut eräänlaisella ”harmaalla vyöhykkeellä”
erityisesti EU-jäsenyytensä vuoksi. Jäsenyys sitoo
Suomen taloudellisesti ja poliittisesti länteen. Se sitoo
maamme myös EU:ssa kehittyviin Venäjän -vastaisiin
pakotteisiin itänaapuriamme vastaan. Mielestäni se on
vakava ongelma Suomelle. Suomen tulisi olla aidosti
liittoutumaton maa, mikäli se sellainen väittää olevan.
Kuuluminen Natoon tai EU:iin ei sitä Suomelle ja
suomalaisille ole.
Rapautuneen puolustuskykymme parantaminen
on joka tapauksessa meille todellinen haaste, jossa
pohjoismainen yhteistyökään ei yksin riitä ratkaisuksi. Puolustusvoimain määrärahojen korottamien,
kertausharjoitusten lisääminen sekä maakuntakomppanioiden perustaminen lisäävät Suomen uskottavaa
maanpuolustusta. Tähän samaan kun saisi vielä Ottawan
sopimuksen purettua!
Kari Kulmala
Rääkkylän reserviläiset
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Öykköstenvaaran sotahistoriallisen info- ja yleisötilan ulkoseinäkivien muuraus
etenee aikataulussaan.

Ilomantsin taistelutannerta
kunnostetaan
Kaatiolammen ja Öykköstenvaaran
sotahistoriallisen alueen kunnostustyöt
Ilomantsissa pääsivät kunnolla vauhtiin
toukokuun alussa. Möhköläinen monitoimirakentaja Jorma Kärkkäinen aloitti
tuolloin luonnonkivien muurauksen
betonisen info- ja yleisötilan ulkoseiniin. Hanslankareina hänellä hääri muun
muassa Ilomantsin sotahistoriallisen työryhmän jäseniä, ja 4. päivänä toukokuuta
paikalle saapui osasto Pohjois-Karjalan
maakuntakomppaniasta.
- Talkoolaisia oli parikymmentä. Töitä
saatiin aikaiseksi enemmän kuin mitä oli
tavoitteeksi asetettu, hankkeen organisaattori Otso Nygrén kiittelee.
Kaikkia talkoolaisia ei tarvittu muurauspaikalla, joten maakuntakomppanian
soturit kunnostivat muun muassa korsujen
rakenteita ja polkuverkostoa. Myöhemmin talkoolaisia alueella on käynyt muun
muassa lions-clubeista, Ruukkimuseon
kansainväliseltä leiriltä ja 14. divisioonan
perinneyhdistyksestä.
- Sunnuntaina kesäkuun 8. päivänä oli
taas puolenkymmentä maakuntakomppanian miestä täyden päivän töissä. Saimme
oikein hyvän pätkän polkua valmiiksi.
Oli kova urakka väännellä kiviä pois
pylväitten tieltä, Nygrén kertoi.
Viime viikonloppuna töissä hääri Joensuun reserviupseereita ja Ilomantsin
reserviläisiä.
Yleisötilan seinien muurauksen lisäksi
on vielä edessä lattian tekeminen, tur-

peiden katolle nostaminen ja näyttelyn
kokoaminen.
- Talkoita jatketaan viikonloppuisin
joko pienemmällä tai suuremmalla porukalla. Mukaan voi tulla vaikka ei edustaisikaan mitään taustaorganisaatiota, Otso
Nygrén lupaa.

Arvokasta työtä
Maakuntakomppanian varapäällikkö,
kapteeni Jarkko Riikonen kertoo, että
toukokuussa talkoisiin osallistunut
osasto oli sikäli erikoinen, ettei kukaan
ollut käynyt alueella aikaisemmin. Myös
Otso Nygrénin kertomat tiedot taistelujen
kulusta oli otettu innolla vastaan.
- Tämähän oli jo kotiseutumatkana
ihan loistava. Ja toiseksi, meidän porukasta jokainen on hyvin motivoitunut
asiaan. Hommia tehtiin hyvällä mielellä
ja sykkeellä.
Riikonen toteaa, että Ilomantsi on ainoa
paikka Suomessa, jossa on sekä jatko- että
talvisodan aikaisia taistelupaikkoja.
- Me koetaan hyvin arvokkaana se työ,
jota Ilomantsissa on sotahistorian parissa
ja taltioimiseksi tehty. Kaatiolammen
alueen kunnostus on kaikkinensa valtavan suuri ponnistus. Mielestäni se on
valtakunnan ykköshanke maanpuolustussaralla tällä hetkellä. Toivotamme kaikkea
hyvää sille työlle, Riikonen kannustaa.

Ilomantsissa sotahistorian kesä
Ilomantsin kesässä on runsaasti sotahistoriallisia tapahtumia. Mottimestari on
Ilomantsin näyttämökerhon näytelmä
Ilomantsin taisteluista kesällä 1944. Kenraalimajuri Raappana saa tehtäväkseen
estää Neuvostoliiton hyökkäyksen Ilomantsissa heinä- elokuussa 1944. Tilanne
on kriittinen, ja Raappana laatii ovelan
taktiikan. On mottimestarin viimeisen
opetuksen aika. Esitykset ovat Möhkön
kesäteatterissa aikavälillä 4.7.- 3.8.
Möhkön Ruukkipäivän teemana heinäkuun 13. päivänä on sotahistoria. Ohjelmassa on muun muassa Pohjois-Karjalan
asehistoriallisen killan kalustoesittelyä ja
opastettua tutustumista Kaatiolammen sotahistorialliseen alueeseen. Rajakenraalin
päivää vietetään Parppeinvaaran rinteessä
seisovalla Rajakenraali Raappana majalla
heinäkuun 16. päivänä.
Ilomantsin taistelujen 70 -vuotisjuhlat
ja 14. divisioonan perinnepäivät järjestetään 9.- 10. päivinä elokuuta. Juhlien
järjestelyissä ovat mukana kaikki Ilomantsin taisteluihin osallistuneet joukkoosastot. Kaikille avoimeen kansanjuhlaan
odotetaan jopa 4 000 – 5000 kävijää.
Juhlapäivien aattona elokuun 8. päivänä
muistellaan Mannerheim-ristin ritari Onni
Määttästä Maukkulan Mustikkamäellä.
Lauantaina aamupäivän ohjelmassa on

muun muassa Hornet -hävittäjän ylilento
sekä Utin erikoisjoukkojen ja helikopteri
NH-90:n toimintanäytös. Kainuun Prikaati esittelee kalustoaan ja Ratsumieskilta
esittää hevossulkeiset.
Iltapäivällä järjestetään 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 musiikkimajuri Juha Ketola.
Illan juontaa Jaakko Salonoja.
Sunnuntaipäivä alkaa seppeleiden
laskulla sankarihaudoilla. Sen jälkeen
ovat jumalanpalvelukset pääseurakuntien
kirkoissa. Pääjuhla alkaa liikuntahallilla
kello 13. Juhlapuhujana on nykyinen
Puolustusvoimien komentaja, kenraali
Ari Puheloinen. Tapahtumaan on kutsuttu
myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö
ja presidentti Mauno Koivisto puolisoineen. Sotahistoria näkyy myös Nukke- ja
nalletalon, Piirolan Pihan, Parppeinvaaran Runokylän, Möhkön ruukin, Möhkön
Mantan ja Taistelijan Talon näyttelyissä sekä tapahtumissa.
Mottimestarin esitykset ovat Möhkön
kesäteatterissa aikavälillä 4.7.- 3.8. Kuva:
Ilomantsin näyttämökerho.

Teksti ja kuvat: Armas Härkönen

Yhdessä eteenpäin
Ilomantsin reserviläisyhdistykset ovat kevään kokouksessa yhdistäneet voimansa.
- Yhdistysten nimet ovat säilyneet,
ja molemmissa yhdistyksissä on oma
puheenjohtaja ja hallitus. Mutta kaikki
toiminnot ovat nyt yhdessä. Kokoukset,
pöytäkirjat ja rahavaratkin ovat yhteiset,
reserviupseeriyhdistyksen puheenjohtaja
Jorma Maksimainen luettelee.
Yhteensä yhdistyksissä oli viime vuoden lopussa 92 jäsentä. Maksimaisen
mielestä toimintojen yhdistäminen oli
viisas ratkaisu ja piristi upseeripuolen toimintaa. Ilomantsin reserviläisyhdistyksen

puheenjohtaja Viljo Lehikoinen toteaa,
ettei hänellä ole yhteen hiileen puhaltamisesta muuta kuin hyvää sanottavaa.
- Vireämpäähän se on toiminta silloin,
kun saa entistä useamman miehen liikkeelle. Yksi seuraavista projekteista on
ilmoitusten hankkiminen Karjalan Poikien syyskuun numeroon, hän suunnittelee.
- Yhteisellä asiallahan tässä ollaan. Meidän noin 30 jäsenestä puolet asuu jossakin
muualla kuin Ilomantsissa. Maan toiselta
laidalta on hankala osallistua käytännön
toimintaan, Jorma Maksimainen selittää.
Teksti ja kuva: Armas Härkönen.

Pohjois-Karjalan maak
tikkaat juoksuhaudast untakomppanian osasto rakensi toukokuuss
a maan pinnalle.
a järeät

Kesäkuun 8. päivänä polkujen
varsilta poistettiin kiviä reunapylväiden tieltä. Ilmasta tulevan vaaran takia
olivat hyttyssuojat tarpeen. Kuva: Otso Nygrén.

Ilomantsin reserviläisyhdistykset olivat suunnittelijoina ja tuomareina Ursak-2014 seikkailukisan maanpuolustusrastilla Petkeljärvellä 7.-8. päivinä
kesäkuuta. Kranaatinheittoa valvoivat Jorma Maksimainen (istumassa) ja Viljo
Lehikoinen. Apuna rastilla olivat Pihla (keskellä vas.) ja Salla-Mari Willman ja
Raili Lehikoinen.
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Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus Su

Tavoitteena on koulutustapahtuma, jossa Pv:n henkilökunta valvoo ja MPK kouluttaa. Umpihanki 2014 Jokaisella Koulutus- ja Tukiyksiköllä on oma hiha–harjoituksen KRH- ja TJ-kurssi sujui erinomaisella tavalla. Kuva: A.Ikonen.
merkkinsä. Tässä Pohjois-Karjalan kotu-yksikön
merkki. Kuva: Kimmo Salo.

LAKI JA VAPAAEHTOINEN
MAANPUOLUSTUSKOULUTUS
Kuten yleisesti tiedetään on Suomen kansa
tunnollista ja lainkuuliaista. Niin myös
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
saralla. Toiminnan tulee olla laillista –
erityisesti jos ja kun toimitaan aseiden ja
ampumatarvikkeiden kanssa. Sallinette,
että aloitan pienellä tietoiskulla:
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta (556/2007) annettiin
vuonna 2007.
Lain tarkoitus on määritetty 1§:ssä:
”Tässä laissa säädetään viranomaisten
valvonnassa ja ohjauksessa järjestettävästä
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, jolla
kehitetään kansalaisten ja viranomaisten
valmiuksia osallistua yhteiskunnan tukemiseen vakavissa häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa. Lisäksi lain tarkoituksena
on edistää maanpuolustuskykyä.”
Lain 3 luvussa määritetään Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja sen
tarkoitus:
” Maanpuolustuskoulutusyhdistys
(MPK) on julkisoikeudellinen yhdistys,
joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen

tarkoituksena on maanpuolustuksen
edistäminen koulutuksen, tiedotuksen ja
valistuksen keinoin. Yhdistyksellä voi
olla myös alueellisia ja paikallisen tason
yksiköitä.”
MPK:n tehtävät laki määrittelee seuraavasti:
” 1) järjestää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvaa sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa
koulutusta sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta;
2) kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen
ja järjestää siihen liittyvää sotilaallista
koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta;
3) ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta.”
Jäsenjärjestöistä laki taas määrää seuraavaa:
”Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kokous voi hyväksyä jäseneksi sellaisen
valtakunnallisen yhdistyksen, jonka toimialaan tai tehtäviin maanpuolustuksen
edistäminen kuuluu tai läheisesti liittyy.”
Lain mukaan on myös toimittu ja MPK:n
jäsenjärjestöt ovat:
Kadettikunta ry, Maanpuolustuskiltojen
liitto ry, Maanpuolustusnaisten Liitto ry,
Naisten Valmiusliitto ry, Nylands Brigads
Gille rf , Reserviläisliitto ry, Reservi-

läisurheiluliitto ry, Sininen Reservi ry,
Sotilaskotiliitto ry, Suomen Lentopelastusseura SLPS ry, Suomen Metsästäjäliitto ry,
Suomen Radioamatööriliitto ry, Suomen
Rauhanturvaajaliitto ry, ja Suomen Reserviupseeriliitto ry.
Kuten jäsenluettelosta huomaamme ei
MPK ole mitenkään outo asia – uskallan
jopa väittää useimpien lukijoitten kuuluvan MPK:en jonkin jäsenjärjestön kautta.
Maanpuolustuskitojen liitto ry:stä sopinee
todeta selvennyksenä sen verran, että mm.
sekä Karjalan Poikien Kilta että PohjoisKarjalan Prikaatin Perinnekilta kuuluvat
MPK:en juuri tämän jäsenjärjestön kautta.
Maanpuolustuskoulutus yhdistys on siis
mitä suurimmassa määrin yhteinen asiamme. MPK tarjoaa lakiin perustuvat puitteet
vapaaehtoiselle maanpuolustuskoulutukselle ja mahdollistaa mm Puolustusvoimien aseiden ja ampumatarvikkeiden käytön
sekä muun tuen vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa. Näitä puitteita voisi
jokainen jäsenjärjestö käyttää yhteiseksi
eduksi paljon suuremmassa määrin kuin
tänään tapahtuu.

MPK kouluttaa
Puolustusvoimat tilaa koulutusta, jossa
on kysymys reserviläisten kouluttamisesta, mutta laki mahdollistaa myös

varusmiespalvelusta suorittamattomien
henkilöiden osallistumisen esimerkiksi
terveydenhuollon, koulutuksen tai huollon tehtävissä. Alle 18 vuotiasta tai yli 60
vuotiasta ei kuitenkaan voida ottaa mukaan
koulutukseen.
Puolustusvoimien tilaaman koulutuksen
lisäksi MPK voi lain mukaisesti antaa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta
yli 18 vuotiaille henkilöille. Yläikärajaa ei
tässä ole säädetty.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys voi
jäsenjärjestöjensä ja muiden tahojen
(koulutusyhteistyösopimuskumppanit:
P-K:n Pelastusalan Liitto, Pelastuslaitos
sekä kunnat, koulut, järjestöt; esimerkiksi
MLL) kanssa sopia muun koulutuksen
järjestämisestä. Tällaista koulutusta on
varautumis- ja turvallisuuskoulutus.
Osallistujille ei ole laissa määritettyä
ala- eikä yläikärajaa. Nuorten koulutus pyritään kuitenkin ensisijaisesti suuntaamaan
lukio- ja ammattiopistoikäisille.
Varautumis- ja turvallisuuskoulutus
sisältyy tärkeänä osana strategiaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta. Todettakoon, että MPK:n koulutuspäällikön Juha
Niemen mukaan maatilojen varautumista
normaaliajan häiriötilanteisiin koskeva
koulutus on tässä korissa on nro 1.
Lisäksi on säädetty, että Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja sen jäsenjärjestöt

Ampumaohjelmisto on uusiutunut keväällä 2013. Uudistettuja perusam- Turvakursseilla harjoitellaan mm. hätäensiapua ja itsesuojelua. Tietoa saadaan mm. maanpuolusmuntoja johtamassa ja harjoittelemassa. Kuva: Kimmo Salo.
tuksesta, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, varautumisesta ja tietoturvasta. Kuva: Kimmo Salo.
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uomessa ja erityisesti Pohjois-Karjalassa
voivat sääntöjensä mukaisella tavalla
järjestää turvallisuusasioita koskevia
valistustilaisuuksia ja huolehtia liikuntakoulutuksesta sekä antaa muuta tarpeellista
varautumis- ja johtamiskoulutusta omalla
toimialallaan.
Edelleen laki edellyttää, että vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt ylläpitävät
maanpuolustustahtoa ja -taitoa sekä veteraaniperinteitä.

Vapaaehtoinen
maanpuolustuskoulutus
PohjoisKarjalassa
v. 2014 ja 2015
Puolustusvoimien
tilaama koulutus
Puolustusvoimien tilaus vuodelle 2014
sisältää noin tuhannen reserviläisen kouluttamisen. Eri kursseja on yli 50. Osa
kursseista on koottu yhteen laajemmiksi
harjoituksiksi.
Puolustusvoimien tilaamassa koulutuksessa voi kouluttajana toimia ainoastaan
Puolustusvoimien hyväksymä henkilö.
Hyväksyminen edellyttää todennettavissa olevaa osaamista. MPK kouluttaakin
kouluttajahenkilöstöään säännöllisesti
sekä valtakunnallisissa että piirikohtaisissa
koulutustilaisuuksissa.
Valtakunnallista koulutusta edustaa joka
vuosi järjestettävä RUK:n kouluttajakurssi, sekä sen jatkona järjestettävä aselajikouluttajakurssi. Valtakunnallista koulutusta
täydentää Maanpuolustuspiirikohtainen
kouluttajakoulutus. Keväällä 2014 on
Savo-Karjalan Maanpuolustuspiiri järjestänyt neljä kouluttajakoulutuskurssia, joiden aiheena on mm. uudistettu asekäsittely,
ase- ja ampumakoulutus sekä ammuntojen,
taisteluammuntojen ja taistelukoulutuksen
järjestäminen.

Vaihtoehtoja löytyy
Hyvin koulutettujen vapaaehtoistoimijoidensa voimin MPK on järjestänyt PohjoisKarjalassa muuta Puolustusvoimien
tilaamaa koulutusta mm. aiheista Komppanian taistelu, Talvitaistelu, Taktiikka,
Sissitaktiikka, Perustamisen perusteet ja
Perusammuntojen johtaminen.
Keväällä toteutuu vielä Reserviläisten
ampumapäivä. Tämän lisäksi MPK
huolehtii ISSLKOM:n ampumakilpailun
toteutuksesta yhdessä Pohjois-Karjalan

Viestiliikenneharjoituksissa radioamatöörit tekevät työtä yhdessä eri viranomaisten kanssa. Kuva: A. Tiilikainen.
Aluetoimiston kanssa.
Syksyllä elokuun viimeisenä viikonvaihteena on edessä vuoden suurin
harjoitus Sotinpuro 2014, joka on jälleen
melkoinen voimainponnistus vapaaehtoisorganisaatiolta. Sotinpurolla perustetaan,
varustetaan ja muonitetaan 29.-31.8. yli
kymmenen eri kurssin henkilöstö. 30.31.8. ammutaan eri maali-alueilla Sinko- ja
konekiväärikurssin ja Tarkka-ampujakurssin eri ammunnat. Samaan aikaan
Sissitaistelukurssi ampuu kissanpolku-,
ryhmän väijytys valoisalla ja pimeällä
sekä kranaatinheitinammunnat.
Syksyllä pidetään vielä pienempiä
kursseja, joiden aiheina on mm virka-apu,
kohteen suojaaminen, taktiikka ja linnoittamisen suunnittelu.
Vuosi 2015 noudattelee varsin pitkälti
vuoden 2014 suuntaviivoja. Ajankohdat
ja aihesisällöt vaihtuvat jossakin määrin,
mutta suuruusluokka pysyy samana.

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus
Aktiivisimmat toimijat sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa ovat
SRA-ampujat ja Radioamatöörit. Ehkä
suurin yksittäinen tapahtuma on kuitenkin

Karjalan Poikien Killan jotos.
Sotinpurolla toteutettaviin harjoituksiin
liittyvät joukkomuonituskurssit ovat jo
pitkään pyörineet saman pienen ydinjoukon varassa. Toivottavaa on, että jäsenjärjestöjemme maakunnallisen toimijat
havahtuvat huomaamaan näiden kurssien
tarjoaman erinomaisen tilaisuuden harjoitella mm kriisiajan kenttämuonitusta.
Ilahduttavasti olemme tänä vuonna
saaneet mukaan uuden kurssin; Joensuun
Reserviläiset ry isännöi Amin Pytty –ammuntaa Onttolassa 7.6.2014!

Ehdotuksia kaivataan
Sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta meillä voisi olla huomattavasti enemmänkin. Kursseja voi ja pitääkin ehdottaa
MPK:n Pohjois-Karjalan koulutuskalenteriin. Tarvitaan vain aihe, kohderyhmä
ja asiaan vihkiytynyt työryhmä kurssia
valmistelemaan ja johtamaan.
Hieno esimerkki asian ottamisesta omaksi on vuodelle 2015 koulutuskalente-riin
tuodut Outokummun reserviläisjärjestöjen
Mainarin Melonta –eräkurssi ja Pioneerikillan Raivausräjäytyskurssi. Molemmat
uudet kurssit nousevat Outokummun
suunnasta. Kiitokset ja onnittelut Outokummulle erinomaisesta aktiivisuudesta!
Todettakoon tässä, että kurssien ottaminen MPK:n koulutuskalenteriin sekä
tarjoaa mahdollisuuden vakuutusturvaan ja Puolustusvoimien tukeen, että
estää päällekkäisyydet tapahtumien
järjestämisajankohdissa. Vähäväkisessä
Pohjois-Karjalassa meillä ei ole syytä
järjestää keskenään kilpailevia tapahtumia
yhtäaikaisesti.

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus

Joukkomuonituskurssi vastaa harjoitusten muonituksesta. Armeija marssii
edelleen vatsallaan… Kuva: A. Ikonen.

Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen
aihepiirissä olemme tukeneet Joensuun
Normaalikoulun Lukion turvakurssin
toteutusta yhdessä Pohjois-Karjalan
Rajavartioston sekä Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitoksen kanssa. Outokummun
Lukion turvakurssi on vastaavin järjestelyin käynnissä.
Olemme myös järjestäneet yhdessä
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa
maatilojen varautumiskurssit, sekä mm
hygieniapassikurssin.

Syksyllä järjestämme mm Maanpuolustus tutuksi ja Suomi tarvitsee kaikki kädet
–kurssit sekä olemme mukana Kylien
omatoiminen varautuminen –koulutushankkeessa.
Tämän syksyn erikoisuus on Selviytyminen luonnossa –kurssi, jossa luonnonmuonan salaisuuksiin kurssilaisia
perehdyttävät alan todelliset osaajat. Tämä
kurssi sai alkunsa Marttojen aloitteesta, ja
on suunnattu ensisijaisesti naisille, mutta
kurssipaikkojen puitteissa myös miehiä
otetaan mukaan.
Vuosi 2015 seuraa varsin tarkoin kuluvan vuoden kurssitarjontaa. Aloitteita ja
esityksiä toki otetaan edelleen vastaan!
Lukioiden turvakurssien suhteen ensimmäisen alustava tilaus vuodelle 2015 on
saatu Ilomantsista.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
(MPK) Pohjois-Karjalassa
Pohjois-Karjalassa toimii MPK:n SavoKarjalan Maanpuolustuspiirin PohjoisKarjalan koulutus- ja tukiyksikkö. Arvojemme Isänmaallisuus, Vapaaehtoisuus,
Osaaminen puitteissa jokainen arvomaailmamme omakseen tunteva 18 vuotta
täyttänyt on tervetullut joukkoomme.
Meillä on paikka Sinulle!
Laki määrittelee toiminnan rajat, mutta
myös velvoittaa toimimaan. Lain mukaan
myös Savo-Karjalan Maanpuolustuspiirin
ja sen yksiköiden tehtävänä on ” ohjata,
tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen
maanpuolustuskoulutusta”.
Vertausta käyttäen totean, että emme
halua ”heilua kukkona tunkiolla”, mutta
tulemme jatkossakin lähestymään MPK:n
eri jäsenjärjestöjen maakunnallisia toimijoita etsien ja edesauttaen yhteistyötä
Suomen kansan eduksi. Tehtävämme on
ohjata, tukea ja sovittaa yhteen. Ohjaamme pyydettäessä, tuemme tarvittaessa ja
sovitamme yhteen mahdollisuuksiemme
mukaan.
Kaikkien jäsenjärjestöjen yhteistoiminta
Pohjois-Karjalassa on meille kaikille
yhteinen asia.
Yhdessä olemme enemmän!
MPK:n, Savo-Karjalan Maanpuolustuspiirin ja erityisesti Pohjois-Karjalan
koulutus- ja tukiyksikön puolesta
Kimmo Salo
piiripäällikkö
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Kirjoittaja on työskennellyt PohjoisKarjalan prikaatissa liikuntakasvatusupseerina yli 7 vuoden ajan. Nykyinen työpaikka on Pohjois-Karjalan
aluetoimistossa osastoupseerina.

Reserviläisten kenttäkelpoisuus
osana fyysistä toimintakykyä
Sotilailta ja reserviläisiltä edellytetään
hyvää fyysistä, henkistä, eettistä ja sosiaalista toimintakykyä. Taistelukentän
vaatimukset muodostavat peruslähtökohdan reserviläisten kenttäkelpoisuuden
määrittämiselle. Rauhanajan työkyvyn lisäksi reserviläisten tulee ylläpitää fyysistä
suorituskykyään tasolla, josta se voidaan
tarvittaessa kohottaa nopeasti vastaamaan
nykyaikaisen sodankäynnin vaatimuksia
hänen omassa sodan ajan tehtävässään.
Välittömissä taistelutehtävissä painottuu
fyysinen toimintakyky. Kaikissa johtamistehtävissä korostuu lisäksi kyky tehdä
järkeviä, toteuttamiskelpoisia ja eettisesti
kestäviä päätöksiä suuren fyysisen rasituksen ja psyykkisen paineen alaisena.
Reserviläisten fyysinen suorituskyky
2008 tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että noin puolet reserviläisistä on maksimaalisen hapenottokyvyn
osalta sijoituskelpoisia nykyiseen sodanajan tehtäväänsä. Lisäksi fyysisen suorituskyvyn osalta toisen puolen sijoitusta
tulisi tarkistaa vähemmän vaativampaan
tehtävään. Tutkimukseen osallistui 846
vapaaehtoista, 20-45 –vuotiasta reserviläistä. Mittaukset suoritettiin vuoden
2008 aikana järjestettyjen kertausharjoitusten yhteydessä.
Tutkimuksen tuloksissa todetaan, että
noin 40 prosenttia reserviläisistä liikkuu
terveytensä kannalta riittävästi. Reserviläisistä 13 prosenttia ei harrastanut
liikuntaa lainkaan. Sotilaille määritetyn
minimitavoitteen (42 ml/kg/min) kestävyyskunnon osalta saavutti 46 prosenttia
reserviläisistä. Puolustusvoimien kuntotestiviitearvoluokituksen perusteella 15

prosenttia reserviläisistä saavutti hyvän
tai erinomaisen kestävyystuloksen.
Vastaavasti 72 prosenttia reserviläisistä
sijoittui heikkoon tai välttävään kuntoluokkaan. Sotilaan kestävyyssuorituskyvyn kannalta tulos tarkoittaa, että 15
prosenttia reserviläisistä on sijoituskelpoisia fyysisesti vaativiin sotilaan ns.
etulinjan tehtäviin.
Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi
koki melkein kaksi kolmasosaa reserviläisistä. Painoindeksin mukaan tarkasteltuna noin 60 prosenttia reserviläisistä oli
normaalipainoisia. Merkittävästi lihavien
osuus oli 9 prosenttia reserviläisistä.

henkilö. Yli 45 -vuotiaiden reserviläisten
kuntotestejä saa johtaa vain puolustusvoimien testaajakurssin suorittanut henkilö.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
harjoitusten, kurssien tai muiden tapahtumien yhteydessä järjestettävistä
kuntotesteistä vastaa Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Tilaisuuksissa noudatetaan
puolustusvoimien ohjeita ja määräyksiä
kuntotestien suorittamisesta. Testaajina
toimivat pääsääntöisesti puolustusvoimien testaajakoulutuksen saaneet reserviläiset. Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestöjen omista kuntotestitilaisuuksista vastaa
jokainen järjestävä yhdistys.

Reserviläisten
fyysisen kunnon testaus

Kestävyystesti ja
lihaskuntotesti

Yli 5 vuorokautta kestävissä harjoituksissa tehdään olosuhteiden salliessa
juoksutesti alle 45 - vuotiaille ja UKK- kävelytesti yli 45 - vuotiaille reserviläisille.
Maakuntajoukkoihin kuuluvat reserviläiset pyritään testaamaan vähintään joka
toinen vuosi kestävyys- ja lihaskuntotesteillä. Reserviläisten kuntotestauksessa
käytetään samoja testejä kuin palkatulla
henkilöstöllä. Reserviläisten testitulosten
arvioimiseksi käytetään puolustusvoimien siviilihenkilöstön viitearvotaulukoita.
Puolustusvoimien kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa
järjestettäviä reserviläisten kuntotestejä
saa johtaa vain varusmiesten kuntotestien
johtamiseen koulutuksen saanut ja näytön
antanut sotilashenkilö tai puolustusvoimien testaajakoulutuksen suorittanut

Kestävyystesti on joko 12 min juoksutesti tai UKK-kävelytesti. Juoksutestissä
mitataan juostua matkaa ja testillä voidaan
arvioida epäsuorasti maksimaalista aerobista kapasiteettia. Kävelytesti on UKKinstituutissa kehitetty kahden kilometrin
testi, mikä on tarkoitettu erityisesti vähän
tai ei lainkaan liikuntaa harrastavan
henkilön kunnon arvioimiseen. Testissä
kävellään reipasta, tasaista vauhtia 2
kilometrin matka, jonka jälkeen mitataan
loppusyke ja käytetty aika. Tausta- ja
tulostiedot huomioiden voidaan arvioida
henkilön maksimaalinen hapenottokyky.
Lihaskuntotestiin kuuluvat osaltaan
kehon koostumuksen mittaukset. Nämä
mittaukset sisältävät pituuden, painon
ja vyötärönympäryksen mittaukset. Pituuden ja painon perusteella lasketaan

henkilön kehon painoindeksi (BMI).
Varsinainen testiosio sisältää vauhdittoman pituushypyn, istumaan nousu
60 sekuntia sekä etunojapunnerrus 60
sekuntia. Näistä kolmesta muodostuu
henkilön lihaskuntoindeksi.
Mikäli kertausharjoituksissa tai kuntotesteissä havaitaan joukkoon sijoitetun
reserviläisen toimintakyvyssä merkittäviä puutteita, on kyseinen sijoitus
tarkistettava.

Liikuntasuosituksia
Puolustusvoimien liikuntastrategian
mukaan sydän - ja verenkiertoelimistön
kunnon säilyttäminen ja kehittäminen
edellyttää harjoittelua isoilla lihasryhmillä vähintään 20 - 60 minuuttia, vähintään
3 - 5 kertaa viikossa. Liikunnan rasitustason tulisi olla 60 - 90 prosenttia maksimisykkeestä. Tuki- ja liikuntaelimistön
toimintakykyisyys edellyttää säännöllistä
voima- tai kuntosaliharjoittelua 1-3 kertaa
viikossa sekä lihashuoltoa.
UKK- instituutti on laatinut terveyttä
edistävän liikunnan suositukset UKKliikuntapiirakan avulla. Kestävyyskuntoa
tulisi kehittää liikkumalla reippaasti vähintään 2 tuntia 30 minuuttia reippaasti tai
1 tunti 15 minuuttia rasittavasti. Lisäksi
lihaskuntoa tulisi kohentaa ja liikehallintaa kehittää ainakin kaksi kertaa viikossa.
Liikuntapiirakka löytyy sähköisenä
UKK- instituutin internetsivuilta.
Teksti ja kuvat:
Kapteeni Mika Räisänen
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Reserviläisten aseet paukkuvat eri puolilla maakuntaa
Kesällä ampumatoiminta on
vilkasta. Pohjois-Karjalan
Aluetoimisto järjesti Itä-Suomen Sotilasläänin (ISSLE)
komentajan rynnäkkökivääriammuntakilpailun Onttolan
ampumaradoilla sunnuntaina
25. päivänä toukokuuta 2014.
Henkilökohtaisessa kilpailussa oli mukana 115 ampujaa.
Joukkueita oli 17. Tasainen
kilpailu suoritettiin lämpimissä
olosuhteissa - pienen sateen ja
parin räsähdyksen siivittäminä. Vaikka joukkuekilpailussa
Joensuun Reserviläiset olivat
ylivoimaisia, niin seuraavista
sijoista käytiin tasainen kisa.
Reserviläisten ammuntakilpailupäivä järjestettiin Onttolassa toukokuun 24. päivänä.
Joensuun Reserviläisten 60
–vuotisjuhliin liittyvässä Amin
Pytty kilpailussa Onttolassa
ammuttiin upeassa säässä joukkuekilpailu ja henkilökohtainen
kilpailu.
Reserviläispiirin palvelusammunta- ja reserviläisammunta
järjestettiin kesäkuun 11. päivänä Polvijärvellä. Puulaakit
jatkuvat muun muassa Liperin
ja Outokummun ulkoradoilla
Näistä ja muista - kuten
SRA –ammunnat – löytyy lisää
tietoja ja tuloksia pk.reservi.fi
sivustolta.
Teksti ja kuvat:
Ari Hevonkoski

Amin Pytty – tapahtuman joukkuekilpailun kolme parasta joukkuetta, JoeRes, OutRes ja Pk-Rt. Kaikista joukkueista puuttuu
yksi henkilö.

Mitenkäs myö ilman heitä pärjättäis?

Pohjois-Karjalan reserviläispiirien kiväärin palvelus- ja reserviläisammunta järjestettiin kesäkuun 11. päivänä Polvijärvellä Ruhvon ampumaradalla. Paikalla oli
32 kisailijaa kun ”Winner takes it all” eli Joensuun reserviläiset korjasivat potin
hyvätuloksisissa sekä tasaisissa kilpailuissa Outokummun reserviläisten tullessa
pisteen parin päässä. Sääkin suosi jälleen kerran ja kanttiinissa oli hyvät tarjoilut
munkkikahveesta ”grillivihanneksiin”. Teksti: Ari Hevonkoski Kuva: Terho Hirvonen

Kiteellä kerättiin

Kiteen reserviläiskerhot tempaisivat maaliskuun 15. päivänä
veteraanikeräyksen pystyyn ja
keräsivät paikkakunnalla peräti
kolmessa kaupassa varoja veteraanien ja heidän puolisoiden
virkistystoimintaan. Keräykset
alkavat olla osaltamme päätöksessä ja olemme tällä tavoin
täyttäneet veteraaniyhteistyösopimuksemme velvoitetta.
Teksti: Mika Matikainen
Kuvat: Markku Hyvönen

Tarkennuksia
Karjalan Pojat 1/2014
osoitetietoihin:

Keräämässä Juha Vaittinen.

Pentti Hämäläinen sai lahjoituksen Oona Piriseltä.

Kiteen Reserviupseerit
uusi puheenjohtaja:
Juha Kupiainen
Kalattomantie 11
82500 KITEE
050 343 7681
juha.kupiainen@pkky.fi
Tohmajärvi- Värtsilän Reserviupseerit ry:n puheenjohtajan Arto Salmisen sähköpostiosoite on artosalminen@
hotmail.com.
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Ratsuväki – hallitsijan
miekka ja armeijan osa

Ratsumies Aulis Veikkolainen Enosta Sotaveteraanien valtakunnallisessa juhlassa Joensuussa 1988.

Rummunlyöjän satula Lappeenrannan Ratsuväen museossa.

1617 -1962 Ratsumieskilta ry.
Jäsenkortin kuvapuoli.

Nauhallista Rakuunaristityyppiä jaettiin vielä 1960-luvun puolivälissä. Rakuunaristi on joukko-osastoristeistä
vanhin. Se perustettiin 1925.
Joukko-osaston tunnuksena
on Ruotsin kuninkaan Fredrik
I:n monogrammi.

Sanottiin, että ratsuväkeen päästään – sinne ei jouduta. Ratsuväen asu punahousuineen,
luurankotakkeineen ja miekkoineen poikkesi muiden sotilaiden asuista. Isäni kuvaukset
ratsumiehen päiväohjelmasta
ja alokaskauden vapaa-ajan
”koulutuksesta” upposivat kerta kuulemalta pojan muistiin.
Hoplaus, vikellys, esteratsastus
ja taistelu-miekkaharjoitukset
herättivät kuulijan kunnioitusta
kertojaa kohtaan. Ratsuväkeä
arvostettiin. Ratsuväki toimi
sotakentillä käskijänsä pelättynä
piiskana. Sen avulla hankittiin
ja pidettiin valtaa. Antiikin ajan
suurvaltojen luomisessa käytettiin myös ratsujoukkoja.
Yksi näistä maailman historiaan vaikuttaneista ratsain
liikkuneista sotajoukoista olivat
Keski-Aasiasta lähteneet hunnit,
jotka tunkeutuivat Eurooppaan
vuoden 375 paikkeilla ja saivat
liikkeelle suuret kansainvaellukset. Hunneista muodostui vaara
Bysantille ja Länsi-Roomalle.
”Jumalan vitsaksi” sanottu hunnien johtaja Attila hyökkäsi
Länsi-Roomaa vastaan 451.
Hunnien etenemisen pysäytti
kansainvälinen Aëtiuksen joukko
Katalaunisten kentällä. Hunnien
iskujen voima perustui suureen
miesvahvuuteen, nopeaan liikkumiseen ratsain ja ratsujoukkojen
käyttöön hyökkäys laukassa –
taistelutapaan.

Suomen ratsuväen perinteet
ulottuvat 30-vuotiseen sotaan
1618 -1648. Tunnetuin taistelu
käytiin Breitenfeldissä Leipzigin
pohjoispuolella 7.9.1631. Suomalaiset saivat sotahuudostaan
”hakkaa päälle” lisänimen hakkapeliitat.

Suomen
Rakuunarykmentti
Venäjä perusti 1889 Suomeen
Rakuunarykmentin. Joukkoosaston paikaksi valittiin Lappeenranta, jonne rakennettiin
tarpeelliset tilat. Tarkka-ampujapataljoonista siirretyistä
miehistä muodostettiin vuoden
1890 alussa harjoituseskadroona.
Rykmentti sai kuuden eskadroonan vahvuutensa 1892.
Joukko-osaston miesvahvuus
oli 37 upseeria sekä 811 aliupseeria ja rakuunaa. Marraskuussa
1901 rykmentin komentaja eversti Schauman erosi vierailulla olleen kenraalikuvernööri N. Bobrikovin loukkaavan käytöksen
vuoksi. Suuri osa upseeristosta
seurasi Schaumanin menettelyä.
Venäjä hajotti joulukuussa 1901
Suomen rakuunarykmentin,
jonka se korvasi perustamalla
55. suomenmaalaisen rakuunarykmentin. Rakuunarykmentin
lippu palautettiin Venäjälle.
Lippua säilytetään Eremitaasin
museossa.

Tataarit
tulevat

Suomen
Ratsuväki

Nimekkäitä valloittajia ovat
olleet myös Kaukasuksen yli
hyökänneet mongolit. Tsingis
-kaanin pojanpoika Batu -kaani
johti 1230-luvulla suuren sotajoukon Venäjälle ja alisti sen pala
palalta Novgorodia lukuun ottamatta. Kaanin joukot piirittivät
Kiovan 1240. Venäläinen aikakirja kertoo piirityksestä: ”Valtava
oli tataarien piirityskoneiden
kumina, raskaiden puuvankkureiden kolina ja kalina, puhvelien
mylvintä ja kamelien karjunta,
hevosten hirnunta ja miesten
sotahuudot.” Saraihin perustettu ”Kultainen Orda” hallitsi
suurinta osaa Venäjää noin 240
vuoden ajan. Tataarit saavuttivat
miehitysjoukoissa kielellisesti ja
kansallisesti johtavan aseman.
Vähitellen Moskovasta kasvoi
venäläisten voimakeskus. Suuriruhtinas Dimitri Ivanovitš voitti
tataarikaanin joukot 1380 ja sai
lisänimen Donskoi (Donin sankari). Voitto merkitsi Moskovan
valtakunnan syntyä. Tarmokkaat
ruhtinaat vahvistivat Moskovan
asemaa. Tunnetuin näistä on Iivana III, josta tuli suuriruhtinas
1462. Hänen 43 vuotta kestäneellä kaudellaan myös Novgorod
alistettiin Moskovan valtaan.
Piirros vuodelta 1526 esittelee
moskovalaisia jousi- ja nuolivarusteisia ratsumiehiä paksuissa
vanutäytteisissä nutuissaan,
jotka suojasivat heitä nuolilta ja
kylmältä.
Ritarilaitos, palvelu ratsain ja
rälssijärjestelmä ja muut etuisuudet vahvistivat ratsuväen asemaa.
Sääty-yhteiskunnassa yläluokka
käytti ratsuväkeä asemansa
vahvistamiseen. Aselajiylpeys
ja ratsuväen maine hyökkäävinä
osastoina vahvistivat käsitystä
ratsuväen valioluokan sotilaista.

Suomen sotaväki oli ennen
itsenäistymistä ollut lakkautettuna puolitoista vuosikymmentä.
Suomen senaatti perusti 19.9.
1917 Porvooseen Saksanniemen
Järjestyslipuston, johon kuului
kaikkiaan 200 miestä ratsuineen.
Joukko-osastosta käytettiin myös
nimeä Saksanniemen Poliisikoulu.
Vapaussodan aikana Järjestyslipusto siirrettiin Pohjanmaan
Lappajärvelle. Mannerheim
muodosti siitä Uudenmaan
Rakuunarykmentin (URR). Joensuuhun perustettiin Karjalan
Ratsujääkäri Rykmentti maaliskuussa 1918. Vuotta myöhemmin
se sai nimen Hämeen Ratsurykmentti (HRR).
Jääkäriratsumestari Sven
Weckström sai tehtäväkseen
Karjalan ratsujääkärirykmentin
kokoamisen Joensuuhun. Vapaaehtoisia suojeluskuntalaisia
ilmoittautui rykmenttiin maaliskuun alussa 1918. Mukaan
liittyi muista joukko-osastoista
komennettuja miehiä. Rykmentti
sai pääosan miehistään pohjoiskarjalaisista asevelvollisista. Kasarmina toimi Joensuun yhteiskoulu. Rykmentti jaettiin neljään
eskadroonaan päällikköinään
jääkäriluutnantit Ilmari Helander,
Leonard Skarp, Woldemar Oinonen ja Erkki Raappana. Hevoset
hankittiin Joensuusta ja sen ympäristöstä. Talleina olivat kirkon
läheisyydessä olevat makasiinit.
Ennen rintamalle lähtöä miehet
saivat paikallisten räätälien
valmistamat puvut ja suutarien
kengät sekä ”kaupungin rouvien
ompelemat liput, kokardit ja olkalaput”. Ratsujääkärirykmentin
miesvahvuus oli rintamalle lähdettäessä 425 miestä.

Ratsuväkiprikaati Lappeenrannassa 1921 - 1939
Eri puolille sijoitetut ratsuväkijoukot päätettiin 1920 keskittää
Lappeenrantaan ja muodostaa
ratsuväkiprikaati, johon kuuluisivat URR ja HRR. Tasavallan
presidentti K. J. Ståhlberg määräsi marraskuussa 1920 Karjalan
ratsujääkärirykmentin (SRR) vt.
komentajan eversti Georg Londénin Ratsuväkiprikaatin komentajaksi. Prikaatin esikunta aloitti
toimintansa Lappeenrannassa
5.1.1921. Karjalan ratsurykmentti lakkautettiin 1.1.1921.
Rykmentin pääosa muutti Viipurista Lappeenrantaan. URR siirtyi Lappeenrantaan tammikuussa
1921 ja Hämeen Ratsurykmentti
Hämeenlinnasta elokuussa 1921.
Vuoden 1919 määrävahvuussäännöksiä muutettiin siten,
että uusina elementteinä tulivat
mukaan Ratsuväkiprikaatin esikunta, Ratsuväen aliupseerikoulu
sekä kantaeskadroonajärjestelmä. Upseerien ja aliupseerien
määrää vahvistettiin sekä virkanimikkeitä lisättiin ja uudistettiin. Presidentti K. J. Ståhlberg
vahvisti 12.2.1921 prikaatin
rauhanaikaiset määrävahvuudet.
Prikaatin komentaja oli kenraalimajurin arvoinen. Ratsuväkirykmenttien komentajat toimivat
everstin vakanssilla. Ratsuväki
luettiin erikoisaselajiksi, jonka
varusmiespalvelusaika oli kolme
kuukautta pitempi kuin jalkaväessä: miehistöllä 15 kuukautta
sekä upseeriksi ja aliupseeriksi
koulutettavilla 18 kuukautta.
Asevelvollisuuslailla 1932 palvelusaikoja lyhennettiin: miehistö
350 vuorokautta sekä upseeriksi
ja aliupseeriksi koulutettavat 440
vuorokautta.

Ratsuväkirykmentin
kokoonpano
Everstin johtamaan esikuntaan
kuuluivat komentajan apuna
toimiva esiupseeri ja yhdeksän
henkilön komentotoimisto. Taloustoimistossa työskentelivät
upseerien vakansseilla talouspäällikkö, rahastonhoitaja ja
majoitusmestari. Virkamiehiä
olivat aseteknikko ja asemestari.
Saniteettitoimistossa työskenteli
seitsemän henkilöä, joista lääkäreitä oli kaksi ja eläinlääkäreitä
kaksi, lääkintä – ja eläinlääkintäupseerit sekä kengitysseppä. Lisäksi palveluksessa virkamiehinä
toimivat pappi ja sotatuomari.
Esikunnan henkilövahvuus oli
30, joista kymmenen oli upseereita. URR:n ja HRR:n soittokunnat
yhdistettiin 1.4.1921 prikaatin
esikuntaan.
Ratsuväkirykmenttiin kuului
kolme eskadroonatyyppiä. Perusjoukkona olivat ratsastavat
eskadroonat. Ratsastavan eskadroonan päällikkönä toimi ratsumestari. Siihen kuuluivat kolme
joukkueenjohtajaa, ratsuvääpeli,
rehumestari ja kolme varusmestaria sekä kolme aliupseeria ja 14
miestä. Rivivahvuuteen kuului
kolme kersanttia, yhdeksän alikersanttia ja 114 miestä.
Kummassakin rykmentissä oli konekiväärieskadroona.
Päällikkönä toimi ratsumestari
ja neljän joukkueen johtajina
luutnantit/kornetit. Erikoishenkilöstöön kuuluivat ratsuvääpeli,
rehumestari, lääkintäaliupseeri,
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kaksi kengitysseppää, eläinlääkintäkorpraali, kirjuri sekä huoltohenkilöstö. Rivivahvuuteen
kuului kaksi kersanttia, kuusi
alikersanttia ja 60 miestä.
Kantaeskadroonan päällikkönä
toimi majurin arvoinen upseeri.
Yksikössä palveli kolme eskadroonanupseeria (luutnantti/
kornetti), erikoishenkilöstöön
kuuluvat ratsuvääpeli, 23 ratsuttajaa, varusmestari, rehumestari
ja lääkintäaliupseeri sekä kaksi
kengitysseppää, eläinlääkintäkorpraali, kirjuri, huoltohenkilöstöä ja rivissä 40 miestä.

Ratsuväen
aliupseerikoulu
Vapaussodan päätyttyä kukin
ratsuväkirykmentti koulutti aliupseerinsa. Koulu määrättiin
Uudenmaan rakuunarykmenttiin.
Se aloitti toimintansa 1.6.1921.
Kouluun määrätyille tuli eskadroonan päälliköiden antaa
mukaan ”sopivat hevoset satuloineen, kaikkine varusteineen, tallipäitsineen ja riimunvarsineen”.
Koulutus jaettiin kahdeksi rinnakkaiseksi kurssiksi. Lyhyempi
neljä kuukautta kestävä B –kurssi
oli tarkoitettu asevelvollisille
ja noin 11 kuukautta kestävä
A –kurssi kantahenkilöstöön
aikoville. Aliupseerikoulun
johtajana toimi majurin arvoinen
upseeri. Henkilöstöön kuuluivat
luutnantin arvoinen talousupseeri
ja koulutusupseeri (luutnantti/
kornetti), seitsemän aliupseeria (ratsuvääpeli, rehumestari,
varusmestari ja neljä koulutusaliupseeria) sekä kirjuri ja huoltohenkilökuntaa. Prikaatin komentaja määräsi perustettavaksi
erityisen ratsuttajakoulun. Aluksi
Lappeenrannassa toiminut koulu
siirrettiin Ypäjälle 1933.

Urheilua ja
aselajiylpeyttä
Ratsuväen vuosina Suomi menestyi kansainvälisesti erityisesti
yleisurheilussa, voimistelussa
sekä painissa ja nyrkkeilyssä.
Monipuolinen urheilu tuki asevelvollisuuden suorittamista
ja ratsuväessä palvelu fyysistä
kuntoa.
Ratsuväen vaativa suorittaminen saatettiin kokea eräänlaisena miehuuskokeena. Komeat
asukokonaisuudet luurankotakkeineen ja hurmahousuineen
kuuluivat ratsuväelle. Sanottiin,
että loma oli onnistunut vasta
silloin, kun jalkaväen mies oli
tehnyt kunniaa rakuunalle tai
ratsumiehelle erehtyessään luulemaan tätä upseeriksi. Husaaria
ollaan –runo pelkistää husaarin
olemuksen: ”Husaaria ollaan
hevosilla tullaan, kannukset
saappaissa kilisee. Punaiset on
housut ja keltaiset nauhat. Miekat
ne kirkkaina välkkyilee. Poikia
ollaan hurjia, ei peljätä mosuria
kurjia. Neidot ja viini on rakkaita
ja hevoset meillä on uljaita.”
Ratsuväkiprikaatissa perustettiin pian toimintansa aloittamisen jälkeen Voimistelu – ja
urheiluklubi. Toiminta suunniteltiin. Rykmentit määräsivät sen
toteuttamiseksi urheiluasioista
vastaavat upseerinsa. Päiväkäskyissä mainittiin mm. yleisurheilu, palloilulajit (pesä -, jalka
– ja jääpallo), uinti, hiihto, johon
kuuluivat murtomaa -, viesti -,
tiedustelu – ja ampumahiihto
sekä hiihtoratsastus. Orienteeraushiihto alkoi prikaatin ensimmäisellä vuosikymmenellä.
Siitä muokattiin 1930-luvulla
hiihtosuunnistus ja edelleen partiohiihto. Nykyaikainen 5-ottelu
sai jalansijaa erityisesti upseerien keskuudessa 1920-luvulla.

Eskadroona sivuuttaa Hattuvaaran kreikkalaiskatolisen rukoushuoneen.
Miekkailu, ammunta, uinti,
maastojuoksu ja ratsastus olivat
sotilasurheiluun kuuluvia lajeja.
Ratsuväkiprikaatin kilpailut
olivat monipuolisia ja palkinnot
tavoiteltuja. Kuntoisuuslomat
ja monet kiertopalkinnot olivat
arvostettuja. Viisiottelun arvokkain palkinto oli koko armeijan upseerien kesken kilpailtu
everstiluutnantti Aejmelaeus
- Äimän kiertopalkinto. Rykmenttien välisen tiedustelu- ja
viestijuoksukilpailun Kiertävän
Kilven lahjoitti Lappeenrannan
Luistinseura. Eskadroonien välisen tiedusteluhiihtokilpailun
kiertopalkinnon hankki kenraali
Ignatius. Ammunnassa OY
Tornator palkitsi HRR:n parhaan
kivääriammunnan eskadroonan.
Ratsastuksessa alettiin kilpailla ”Kenraali Mannerheimin
palkinnoista” vuodesta 1919
alkaen. Ratsastuskilpailujen
sarjoja olivat aluksi A-sarja
ratsuväen upseerit, B-sarja tykistön upseerit, C-sarja muut
upseerit ja D-sarja alipäällystö.
Myöhemmin päädyttiin kahteen
sarjaan: vakinaisen väen upseerit
ja aliupseerit.

kahdella jääkäripataljoonalla ja
myöhemmin yhdellä JR 33:n
pataljoonalla) tuli hyökätä etelämpänä sijainneen Neuvostoliiton 289. Divisioonan kimppuun
ja saartaa se. Monien raskaiden
vaiheiden jälkeen Ilomantsin
taistelut laantuivat asemasodaksi.
Eversti Raappana palasi Rukajärvelle. Hänen taitavalla johdollaan
lyötiin kaksi vihollisen divisioonaa ja Neuvostoliiton hyökkäys
tätä kautta Suomeen tyrehtyi
täysin. Perinteinen ratsuväki
jalkautui tuliaseiden, tykistön,
panssarivoimien, lentokoneiden
ja muun teknisen ja strategisen
kehityksen edetessä.

luivat vuoden 2013 loppuun asti
esikuntaeskadroona, aliupseerikoulu ja pataljoonan toimisto.
Aliupseerikoulun toiminta päättyi
vuonna 2013. Viimeiset alokkaat
aloittivat palveluksensa tammikuussa 2014 Ratsumieskilta ja
puolustusvoimat ovat pitäneet
vuosittain Ratsujääkäripataljoonan perinnepäivän. Ratsumieskilta toivoo edelleen yhteistyötä
puolustusvoimien ratsuväkiperinteen säilyttämiseksi.

Mitä lakkauttamisen
jälkeen?

Lähteitä:
Erik Appel: Ilomantsin taistelu.
Elokuu 1944. Helsinki 2012.
Adof Ehrnrooth – Marja-Liisa
Lehtonen: Kenraalin Testamentti.
Juva 1999.
Hattuvaaran taistelu 30.7.1944.
Mukana olleiden muistikuvia.
HRR. RjP 3. Koonnut Lauri

Ratsumieskilta olettaa ratsuväen
perinteiden vaalimisen vaikeutuvan Hämeen Ratsujääkäripataljoonan lakkauttamisen jälkeen.
Ratsujääkäripataljoonaan kuu-

Teksti: Raimo Vänskä
Kuvat: Raimo Vänskä
ja SA-kuvat

Häyhä. Helsinki 1991.
Vilho Niitemaa: Suomen Ratsuväen historia I osa 1917-1939.
Sotatieteen Laitoksen julkaisuja
XIX. Mikkeli 1979.
Suomen Ratsuväen historia II
osa. Ratsuväki Suomen sodissa
1939-1944. Pertti Kilkki: Talvisota ja sotien välinen aika.
Heikki Pohjanpää: Jatkosota.
Sotatieteen Laitoksen julkaisuja
XXVIII. Vammala 1991.
Ensin hevonen – sitten mies. Ratsuväkiperinnettä. Toimittaneet
Ilkka Himanen, Seppo Haario,
Ahti Heliö ja Soile Rinne. EteläKarjalan museon julkaisut n:o 5.
Lappeenranta 1979.
Kenraali Adolf Ehrnroothin ja
Veli Vänskän haastattelu Lappeenrannan Ratsuväkimuseossa
1988.
Veli Vänskä: ”Muistoja asevelvollisuuteni ajoilta”. HRR:n
palveluajan 5.7.1937 – 11.9.1938
muistokirja.

Ratsuväen muistikuvia
Ilomantsin taisteluista
Ratsuväki joutui ensituleen
talvisodassa. Jatkosodan viimeisen suurtaistelunsa se kävi
Ilomantsissa. Hattuvaaran lähelle
ilmestyi yllättäen heinäkuun
lopulla 1944 Neuvostoliiton
Jalkaväkirykmentti 52.
Raappana muutti aikaisempaa
suunnitelmaansa määräämällä
HRR:n pääosan hyökkäämään
venäläisten kimppuun Hullarin
suunnassa. Määräys koski myös
Osasto Partisen kahta pataljoonaa
ja Rajajääkäripataljoona 3:ea.
Tavoitteena oli eristää Neuvostoliiton 176. divisioona. Hullarin
suuntaan edetessään HRR yllätti
venäläisen jalkaväkirykmentin
ja tuhosi sen yksiköitä. Taistelussa mukana olleita HRR:n
ja RjP 3:n miehiä haastateltiin
1990 - 91 aikana. Lauri Häyhä
kokosi haastattelut julkaisuksi
”Hattuvaaran taistelu 30.7.1944.
Mukana olleiden muistikuvia”.
Suunnitelman mukaan URR:n ja
21. Prikaatin (jota vahvennettiin

Karjalan Ratsujääkäri Rykmentin perustamisen muistolaatta Joensuussa.
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Maakunnan muistomerkeillä talkoiltiin
Maakunnassa on kevään mittaan
talkoiltu ahkerasti sankarihautausmailla ja muistomerkeillä. Ilomantsissa reserviläisten partio
siivosi ja kunnosti taistelualueiden muistomerkkejä toukokuun
15. päivänä. Kohteisiin kuului
muun muassa Hattuvaaran tien
varressa oleva Palovaara, jossa
tykkien katveessa sijaitsee seitsemän muistomerkkiä. Lisäksi
illan aikana raivaussaha pärisi ja
haravat kuopsuttivat JP6 muistomerkillä Utriossa, Oinassalmen
muistomerkillä ja Taistelijan
Taipaleella Sikrenvaarassa.
- Koko maassahan on meneillään Tammenlehvän perinneliiton muistomerkkikartoitus,
johon kuuluu yhtenä osiona
myös muistomerkkien kunnostaminen reserviläisten voimin,
Otso Nygrén kertoi.
Ilomantsissa on muistomerkkien kartoitus pääpiirteissään
tehty, mutta valtakunnallisesti
työ jatkuu.
- Suurella osalla Ilomantsin
muistomerkeistä on omat vas-

tuutahonsa. Muistomerkkien
kunnosta huolehtivat muun
muassa kunta, Ilomantsi-Seura
sekä Rajamieskilta. Nyt kunnan
vastuulla olevat muistomerkit
ovat siirtymässä reserviläisten
hoitoon.
Palovaaraan uusitaan vielä
ennen elokuun sotahistoriallisia
juhlia infotaulu.
- Sen uusiminen kuuluu yhtenä
osana Taistelijan Talon Enpihankkeeseen.
Sankarihautausmaiden kunnostustyöt tehdään Ilomantsissa
myöhemmässä vaiheessa.
- Seurakunta toimii siinä vetäjänä, mutta reserviläiset ovat
totta kai mukana siinä auttamassa, Nygrén toteaa.
Teksti ja kuva:
Armas Härkönen
Haravat viuhuivat vikkelästi ja
raivaussaha soi Ilomantsin reserviläisyhdistysten talkoissa
JP 6 muistomerkillä Utriossa.

MERILÄISEN KORJAAMO OY

Lakkautetun Pohjois-Karjalan
Prikaatin päämuistomerkin
Kollaan Vasaman kohtalosta
ollaan reserviläispiireissä oltu
syvästi huolestuneita. On esitetty, että hieno muistomerkki
jää kaavoituksen jalkoihin ja
pikkuhiljaa rapistuu hoitamattomana. Muistomerkki on
kuitenkin valtakunnallisesti suojeltu ja sen paikan vaihtaminen
varuskunnan lähdettyä ei ole

mahdollista. Kontiolahtelaiset
Reserviläiset ja Reserviupseerit
eivät jääneet tuleen makaamaan
tässäkään asiassa, vaan Kontiolahden kunnan kanssa on tehty
yhteistyösopimus muistomerkin
hoidosta.
Reserviläisjärjestöt järjestivät ensimmäiset talkoot Kollaan vasamalla huhtikuun 29.
päivänä. Talkoissa poistettiin
pienpuustoa noin 50 metrin mat-

kalta muistomerkin ympäriltä ja
haravoitiin Vasaman ympäristö
siistiksi. Vastaavat toimenpiteet
toteutetaan myös tulevaisuudessa vuosittain 1-2 kertaa tarpeen
mukaan. Tehdystä työstä Kontiolahden kunta maksaa 150
euroa vuodessa. Raha tilitetään
lyhentämättömänä Kontiolahden Sotaveteraanien tilille.
Teksti: Juha Rytkönen
Kuva. Ari Hevonkoski

88690 Maanselkä puh. (08) 668 705
AUTOjen ja koneitten korjaus

Kunnantie 2, 75700 VALTIMO • Puh. (013)450 137
• www.ravintolaseiska.fi

MANTSIN RAUTA-SPORT

LAATIKAINEN

Kollaan Vasamaa ei päästetä rapistumaan, siitä pitävät Kontiolahden reserviläisyhdistykset huolen.
hopeointi. Tämä työ suoritet- Työtehtävinä oli muun muassa
Kontiolahden
tiin seurakunnan omana työnä hiekkakäytävien haravointi ja
sankarihautausmaata toukokuun alkupuolella ja sa- pensaiden leikkaus, poistettiinmalla vaihdettiin myös muoviset pa muutama huonoon kuntoon
kunnostettiin
kukkapesät ja näin turvattiin päässyt pieni puukin pois.
Aluetoimiston päällikön haas- paremmin kesäkukkien kukois- Kaikkiaan talkoolaisia ahkeroi
noin puolentoista tunnin aikana
teeseen kunnostaa muistomerk- taminen.
Kontiolahden reserviläis- 16 henkilöä.
kejä ennen kaatuneiden muistoEnsi keväänä talkoillaan jälpäivää vastattiin Kontiolahdella. yhdistysten aktiivit saapuivat
Kontiolahden seurakunnassa oli toukokuun 15. päivän illalla san- leen Kontiolahden sankarihautajo pidempään ollut suunnitteilla karihautausmaalle. Seurakun- usmaalla.
Teksti: Hannu P. Martikainen
sankarihautausmaan ristien tamestari ohjeisti talkoolaisia
Kuva: Ari Hevonkoski
puhdistaminen ja uudelleen ja jakoi tarvittavia työvälineitä.

Reserviläisten
ostospaikka
- sukset
- aseet ja ampumatarvikkeet
- rakennustarvikkeet
- kodinkoneet
Nyt Skeet- ja trap-patruunat varastosta.
P.S. Tilaa sukset talveksi!

Vauhti :n
y
Speed O et
s
k
u
rullas

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

Lisää tarjouksia
sivustolla
www.
mantsinrautasport.fi

Ostat mitä ostat, mutta meiltä kannattaa kysyä tarjous!

Kontiolahden sankarihautausmaata on kunnostettu kevään mittaan kokonaisvaltaisesti. Reserviläiset haravoivat hiekkakäytäviä, poistivat puita ja leikkasivat pensaita.
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www.kiinteistomaailma.fi

Porokylänkatu 9, 75530 NURMES

Nurmeksen konttori puh. 013 264 4000
Avoinna: maanantai
klo 9.15-15.30
tiistai-perjantai klo 9.15-16.15

www.poppankki.fi/siilinjarvi

Lomatie 12,
Nurmes,
Puh.
0207
466 780
LOMATIE
12,75500
FI-75500
NURMES
• tel.
0401045960
www.hyvarila.com
www.hyvarila.com

SRA:n ampumakokeessa Salmijärven ampumaradalla ammuttiin pistoolilla.

SRA:n monipuolisuus vetää
osanottajia vuodesta toiseen
Yksi MPK:n suosituimmista
kursseista on ollut viime vuosina
SRA eli sovellettu reserviläisammunta. Alkuvuoden kurssille
osallistui liki kaksikymmentä
osanottajaa.
Kolmen päivän kurssi aloitettiin teorialla, teoriakokeella ja
käytännön harjoittelulla aseliike
SAR:n sisäradalla Joensuussa.
Varsinainen ampumakoe ammuttiin huhtikuun loppupuolella
Salmijärven ampumaradalla
Outokummussa.
Entisen kaivoskaupungin
vilkas reserviläisjärjestöjen
ampumatoiminta näkyi myös
osanottajissa, sillä puolet kurssilaisista tuli Outokummusta. Yksi
heistä oli 25-vuotias Kristian
Kaurola.
- Liityin Outokummun reserviläisiin muutama vuosi sitten.
Kaverit houkuttelivat liittymään.
Olen harrastanut aktiivisesti
metsästystä 14-vuotiaasta lähtien.
Kaurolalle hyvänä motiivina
liittymiseen olivat saman ikäiset kaverit ja muutenkin tutut
henkilöt. Häntä kiinnostaa nimenomaan ammunta.
- Minua kiinnostaa kaikenlainen ammunta, mutta ehkä eniten

pistooli, niin pienoispistooli kuin
ysimillinen. Tarkoitus on saada
kesäkuussa luvat molempiin
aseisiin, kun tulee kaksi vuotta
harrastusta täyteen.

Ei vain paikallaan oloa
Kristian Kaurola on ehtinyt
osallistua lukuisiin erilaisiin kilpailuihin, joita Outokummussa
reserviläisjärjestöt järjestävät
jäsenten välillä. Myös piiri- ja
puulaakitason kilpailut kiinnostavat.
SRA-harjoitukset käynnistyivät Outokummussa toissa
kesänä. Tänä kesänä jatketaan
samaan tapaan kerran viikossa
ohjatuilla harjoituksilla.
- Vaikka olen jo ampunut
SRA:ta aiemmin, niin tämä
kurssi on hyvä. Oppii lisää turvallisen ampumisen perusteita ja
saa SRA-ampujan kortin.
Kaurolan mielestä lajissa
on parasta monipuolisuus eri
aseineen, kivääristä pistooliin ja
haulikkoon, ja se, että lajissa ei
olla paikallaan ja ammuta vain
yhteen paikkaan.
- Meillä on Outokummussa hyvät harrastusmahdollisuudet ja

monipuolista toimintaa ympäri
vuoden, Kaurola totesi.

Haastava laji kaikille
Kurssin opettajina toimivat Pasi
Parviainen ja Jarno Koskinen,
jotka molemmat ovat itse lajin
harrastajia.
- Olemme Pasin kanssa vetäneet kursseja jo vuosikausia. Itse
aloitin kymmenen vuotta sitten
suoraan SM-kilpailuista.
- Minua kiinnosti monipuolinen ja haastava laji, jossa tulee
koko ajan uutta vastaan. Nopeus
ja tarkkuus ratkaisevat.
Kurssilla annetaan Koskisen mukaan ennen kaikkea
eväät ja perusteet turvalliseen
ammuntaan. Ampumataito ja
aseenkäsittely kuuluvat myös
kuvaan, mutta niitä parannetaan
ja hiotaan muualla kuin kolmen
päivän kurssilla.
- Vaikka SRA:n kuuluu kivääri,
pistooli ja haulikko, niin kurssi
ammutaan pistoolilla koska se
on vaikein hallittava. Kurssien
kautta olemme saaneet lajin ja
reserviläistoiminnan pariin lisää
nuoria, Koskinen selvitti.
Teksti ja kuva: Jari Partanen

Uusi toiminnanjohtaja
ja piiritoimisto
Arto Mulari
Kylmälammentie 24
80710 LEHMO
0500 912963
toimisto.pkres@gmail.com

Porokylänkatu 18, 75530 NURMES
(013) 480 019, 045 896 6501

Oy

Keskuskatu 36,
puh. (013) 450 046
www.valtimonapteekki.fi

kone.valkkari@oyk.fi
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MARKET evästori
MAANPUOLUSTUSKOULUTUS

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

Puolustusvoimien tilaamat kurssit:
Voi ilmoittautua, Puolustusvoimat päättää osallistujista.
Sotinpuro 2014 – harjoitus
28.8. - 31.8.
29.8. - 31.8.
29.8. - 31.8.
29.8. - 31.8.
28.8. - 31.8.
30.8. - 31.8.
		
30.8. – 31.8.

TEOLLISUUSTIE 5
75530 NURMES

5.9. - 6.9.		
5.9. - 6.9.		
12.9. - 13.9.
12.9. - 13.9.
19.9. - 20.9.

Olipa tarpeenne suuri tai pieni, niin ota yhteyttä
Sähköasennustoimintaa Pielisen Karjalassa jo yli 30 vuotta
ilmalämpöpumput
sähkömoottorit
taajuusmuuntajat ja automaatioasennukset

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

Kauppatori 3, 75500 Nurmes
Toimisto 040 104 5952

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

KULJETUS MUSTONEN
Taksipalvelua vuodesta 1972
Pyörätuoli-, paarivarustus
kahdella 1 + 8 taksilla
Laanilantie 6, 75530 Nurmes

puh. 0500 373 311, 0400 373 311

Pentsami Oy

- Mahdollisuus mukavalle matkalle -

Soita 0500 680 019, 0500 779 449

Kartta- ja maastoharjoitus 2
Pioneerikoulutus, linnoittaminen
Sissitaktiikka 2
Pioneerikoulutus, linnoittaminen
Virka-aputehtäviin liittyvä peruskoulutus

heinäkuu
29.8. - 31.8.
28.8. - 31.8.
30.8. - 31.8.
29.8. - 30.8.
27.9.		

SRA-harjoitukset
Ensiapukurssi, soveltava		
Joukkomuonitus			
Raesärkkien Jotos (reserviläismarssi)
Karjalan Poikien Killan jotos		
SRA-kivääri			

19. - 20.8.
3.- 4.9.		
23.-24.8.		
30.8.		
		

Maanpuolustus tutuksi		
Suomi tarvitsee kaikki kädet (Luovi)
Selviytyminen luonnossa (Naisten kurssi)
Maanpuolustus tutuksi KOTU-yksikön
henkilöstön perheelle		

j. hukkanen ky
kahvio - huolto - pesu
Lounas joka arkipäivä 10-14
Lehtovaarankatu 2, NURMES, puh. 482 033

Henkilöstö kutsutaan
Henkilöstö kutsutaan
Heinävaara
Sotinpuro

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

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

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

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

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

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

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

Muista
mainiot
kotisivumme
www.
pk.reservi.fi

Nurmes

Martti S. Pussinen

TEBOIL-NURMES:

Sotinpuro
Sotinpuro
Sotinpuro-Raesärkät
Hiienvaara (Henkilöstö kutsutaan)
Outokumpu

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus

RAKENNUSINSINÖÖRI

Merkillisen
hyvät osat!

Kurssit Ylämyllyllä

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

Monipuolinen sähköasennusliike Nurmeksessa.

Matkoja
toiveiden
mukaan

Kurssit Sotinpurolla

Muut Puolustusvoimien tilaamat kurssit

Valtimon Sähkötyö Oy

sähköasennukset		
sähkösuunnitelmat		
antenni- ja teleasennukset		

Kouluttajakoulutus 		
Sinko- ja konekivääriampujien kurssi
Tarkka-ammunta, jatkokurssi
Sissiampumakurssi
Vääpeli- ja perustamiskurssi
Kenttäkelpoisuussuoritukset
ja Raesärkkien jotos
Reserviläisten rekrytointipäivä 		

gsm 040 590 7632
martti.pussinen@oyk.fi
Naulatie 3
75700 VALTIMO

Teollisuustie 1 | 75500 Nurmes | p. 050 377 7147
info@putkiliikehalonen.fi | www.putkiliikehalonen.fi
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TOIMINTAKALENTERI
kesäKUU
18.6.
19.6.
25.6.

Piirin palveluspistooli mest. kilpailut
Outokumpu
Kotiuttamisjuhla			
P-KR ja KAIPR
Puulaakiammunnat			Outokumpu

RESERVILÄISURHEILULIITTO
7.6.
Neliottelu				Kuhmo
8.6.
Pistooliampumajuoksu		
Kuhmo
27.-29.6. SRA-ampumamestaruuskilpailut
Säkylä

heinäKUU
7.7.

Palvelukseen astuminen		

P-KR

RESERVILÄISURHEILULIITTO
19.7.

Reserviläisammunnat (palv.amm.)

Lahti

eloKUU
1.-2.8.
6.8.
9.8.
13.8.
22.8.
24.8.

Piirien ruutiasemestaruuskilpailut
Onttola
Puulaakiammunnat			Liperi
RESUL maastokilpailu		
Onttola
Piirien perinnepistoolimestaruuskilpailu Outokumpu
P-K:n Rajavartioston vala		
Kontiolahti
Karjalan Pojat aineistopäivä		
Päätoimittaja
Keräysvuoro: Ilomantsi, Tohmajärvi-Värtsilä
Tuupovaara, Kitee, Kiihtelysvaara, Kesälahti,
27.8.
Puulaakiammunnat			Outokumpu
Helsinki
27.-28.8. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät
30.-31.8 KPK:n Jotos			Lieksa
RESERVILÄISURHEILULIITTO
9.8.
16.-17.8.
16.-17.8.
14.-17.8.
30.-31.8.

RESUL maastokilpailu		
Onttola
RUL ampumamestaruuskilpailu
Kajaani
RES ampumamestaruuskilpailu
Lahti
Häyhä tarkka-ampujakilpailu		
Rovaniemi
Partiokilpailu			Turku

syysKUU
3.9.
6.9.
17.9.
24.9.
31.9.

RU- ja RES-piirihallituksien 4. kokous Polvijärvi
Piirien SRA-mestaruuskilpailu		
Liperi
Puulaakiammunnat			Outokumpu
Karjalan Pojat 3/2014 ilmestyy
RU- ja RES-piirimitaliesitykset		
Piiritoimisto

RESERVILÄISURHEILULIITTO
6.9.
Pystykorva-SM-kilpailu		
Keuruu
13.-14.9. Meritaitokilpailu			Upinniemi
19.-21.9. Syysjotos				Nilsiä

Outokummussa ammutussa kesäpuulaakissa taulutuomarina toimi Harri Pippola ja tuloksia
kirjasi Kari Kalinen.

Kesäpuulaakissa on paikkoja
vapaana ampujille
Outokummun ja Liperin reserviläisyhdistysten, upseerit
ja reserviläiset, yhteistyössä
järjestämä kesäpuulaaki on jo
alkanut kahdella osakilpailulla.
Liperissä oltiin useampi asteita
plussan puolella toukokuussa,
kun taas Outokummussa hätyyteltiin kesäkuun alkupuolella
kolmeakymmentä astetta.
Outokumpulaisten ja liperiläisten yhteistyöllä, kolmantena on mukana Polvijärvi, on
pitkät perinteet. Niin sanottuun
Lary-yhteistyöhön - Läntisten
alueiden reserviläisyhdistykset
- ovat kuuluneet muun muassa
ampumakilpailut ja itsenäisyyspäivän aaton illallinen.
Liekö tämä ollut sitten syynä
siihen, että kahdessa ensimmäisessä osakilpailussa oli
harmittavan vähän muita kuin
”larylaisia”.
Kilpailuja järjestämässä olleet
Kari Kalinen Outokummusta
ja Timo Hartikainen Liperistä
ihmettelivät Outokummun Salmijärven ampumaradalla, että
missä kaikki muut ovat.
- Tänään on kyllä lippujuhlapäivä, mutta eivät kai kaikki ole
juhlimassa, vaikka joku on kyllä
hyvästä syystä poissa, Kalinen ja
Hartikainen tuumasivat.
Ampujaveteraani Martti Lehtiö Joensuusta kertoi, että
ainakin heiltä joku jäi pois
omien kiireiden takia. Kalinen,
Hartikainen ja Lehtiö kaipasivat
väkeä erityisesti Joensuusta
ja ympäristökunnista, koska
niistä on osallistuttu ahkerasti
Kontiolahden talvipuulaakiin.

väliin, niin ampumaan saa aina
tulla siitä huolimatta – paikka

löytyy aina.
Teksti ja kuva: Jari Partanen

Karjalan Pojat
3/2014 ilmestyy 24.9.2014

Aineisto päätoimittajalle 24.8. mennessä.
Keräysvuoro: Ilomantsi, Tohmajärvi-Värtsilä, Tuupovaara,
Kitee, Kiihtelysvaara, Kesälahti

Karjalan Pojat
4/2014 ilmestyy 10.12.2014

Aineisto päätoimittajalle 16.11. mennessä.
Keräysvuoro: Eno, Kontiolahti, Joensuu

Armas Härkönen

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

Tohmajärven kesäteatteri
esittää kesällä 2014:

TEUVO JA PAPERITAIVAS
Marianne Tikkasen käsikirjoituksen uudelleen dramatisoinut Mervi Venäläinen.

• Esitykset Tohmajärven kesäteatterilla, Kirkkotie 14.
• Katettu katsomo, hyvä äänentoisto.
fi
•Varaukset/tiedustelut: p. 044 700 4444.
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Vielä neljä kisaa
Kesäpuulaakin etuna on raikkaan ilman ja ruudinhajuisen
tunnelman lisäksi erityisesti
mahdollisuus ampua ”kakskakkosen” lisäksi palveluspistoolilla eli ysimillisellä. Tätä herkkua
ei ole tarjolla talvella.
Mutta ei hätää, sillä kesäpuulaakia on vielä jäljellä neljän
osakilpailun verran. Outokummussa ammutaan 25.6., 27,8 ja
17.9. sekä Liperissä 6.8.
Jos joltakulta jää tuo suositeltava ennakkoilmoittautuminen

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

ENSI-ILTA

SUNNUNTAI 29.6. klo 19

ESITYSAJAT

TIISTAI
TORSTAI
SUNNUNTAI
TIISTAI
TIISTAI

TORSTAI
24.7. klo 19
SUNNUNTAI 27.7. klo 14
TIISTAI
29.7. klo 19
TORSTAI
31.7. klo 19
LAUANTAI
2.8. klo 15(* TIISTAI
5.8. klo 19
SUNNUNTAI 3.8. klo 13(* TORSTAI
7.8. klo 19
*)
Huom. aika!
SUNNUNTAI 10.8. klo 14

LIPUT: Aikuiset 12€, lapset 7-15v 5€, ryhmät yli 20 henkeä 10€,
lapset ryhmän mukana 4€, rintamatunnuksen omaavat ilmaiseksi.
Käsiohjelma sisältyy lipun hintaan.

Piiritoimisto ja toiminnanjohtaja
Arto Mulari
Kylmälammentie 24
0500 912 963
toimisto.pkres@gmail.com
Kotisivut:		
Sivunvalmistus:
Painotyö:		

1.7. klo 19
3.7. klo 19
6.7. klo 14
8.7. klo 19
22.7. klo 19

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 Arto Mulari

20

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

18.6.2014

Karjalan Pojat kiittää
kaikkia tukijoitaan!

Kalevankatu 8, 80100 Joensuu

Surussa kanssanne...
Surun ja menetyksen kohdatessa
haluamme tarjota lämminhenkistä,
asiantuntevaa käytännön apua
kaikissa hautajaisasioihin
liittyvissä järjestelyissä.

Joensuun Hautaustoimisto
Leo Vatanen

Yläsatamakatu 10, Joensuu
puh. (013) 223 633, (013) 802 343, päivystys 0400 271 956
Palvelemme ark. 9–17, la 7–12
leo.vatanen@elisanet.fi • www.leovatanen.fi

Suomen parasta pankkipalvelua!
POP Hammaslahti / POP Reijola / POP Joensuuu / POP Liperi
P. 013 684 6700
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www.poppankki.fi/pyhaselka

Aidosti lähellä ihmistä.
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  Kokonaisvaltaista	
  Vahinkopalvelua!	
  

Asiakaomistajuus kannattaa
Klikkaa ja liity: www.pko.fi

Karjalaisen
Kulttuurin
Edistämissäätiö

liik e ei pysähdy kosk a an
autovaraosien ja -tarvikkeiden sekä
vapaa-ajan tuotteiden kauppakonserni

k k k k

citymarket
8 -21

kauppakatu

8 -18

www.citymarket.fi

Keskitä!

Ilomantsin taistelujen

p. 050 432 6727

Yhdessä hyvä tulee.

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

LIPER
LASER
LASER

LIPER

PIONS

HI

2015

B I AT H L O N

JOUSTAVAA OSAAMISTA!

M
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PS

Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitos

C

Savo-Karjalan Maanpuolustuspiiri

WORLD

Ilomantsissa
9.-10.8.2014
Tervetuloa!
ILOMANTSIN KUNTA

Saat etuja.

IBU

70-vuotisjuhlat
ja 14. Divisoonan
perinnejuhlat

Kontiolahti Joensuu North Karelia

