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Tohmajärven sankarimuistomerkille seppeleen laskivat reserviläisten edustajina Tohmajärven-Värtsilän Reserviläiset ry:n kunniapuheenjohtaja Pauli Turunen
(vas), puheenjohtaja Jussi Raerinne ja upseerien edustajana Kyösti Jaatinen.

Pylväsilmoituksella kokouksiin
Kun Tohmajärven-Värtsilän
Reservialiupseeriyhdistystä
perustettiin 60 vuotta sitten ajat
olivat monella tavalla erilaiset
kuin tänään. Tänä päivänä
Tohmajärven-Värtsilän Reserviläiset ry -nimellä toimivan
yhdistyksen kokoukset muun
muassa kutsuttiin koolle pylväsilmoituksella.
Tohmajärven-Värtsilän Reservialiupseeriyhdistys ei jäänyt vitkastelemaan toiminnan
käynnistämisessä, vaan yhdistys
aloitti toimintansa yleisen va-

paaehtoisen maanpuolustuksen
hyväksi helmikuussa 1955.
60-vuotisjuhlissa esitetyn yhdityksen historiikin mukaan
tehtävänä oli huolehtia suunnistuksen, hiihdon, urheiluammunnan, moottoriurheilun ja
retkeilyn kilpailutoiminnasta
sekä jäsentensä ruumiillisesta
ja henkisestä kunnosta.
Naisjaosto tuli TohmajärvenVärtsilän Rservinaliupseerit
ry:n toimintaan mukaan vuonna
1960. Juhlia pidettiiin tasavuosikymmeninä. MPK:n mukaan

tulo helpotti yhdistyksen koulutuspaineita.
1990-luvulla reserviläiset
ja reservinupseerit tiivistivät
Tohmajärvellä yhteistyötään
aloittamalla järjestää esimerkiksi kaatuneiden muistopäivän,
itsenäisyyspäivän ja jouluaaton
kunniavartiot yhdessä. Samoin
yhdessä on järjestetty veteraanikeräykset ja joulutulitapahtumat. Vuonna 1995 Tohmajärven
Tikkalassa järjestettiin reserviläisten SM-pilkkikilpailut.
Oman lipun Tohmajärven-

Värtsilän Reserviläiset ry sai
marraskuussa 1998. Lippu kustannettiin erilaisilla mittavilla
talkoilla.
Tohmajärven-Värtsilän Reservinaliupseereilla ja myöhemmin
reserviläisillä on ollut kautta historian vahvasti toimineita toimihenkiöitä. Pohjois-Karjalan piirin malliyhdityksen palkinnon se
on saanut vuosina 1999 ja 2003.
Vuoden reserviläisen palkinnon
on saanut kunniapuheenjohtaja
Pauli Turunen vuonna 2004 ja
nykyinen puheenjohtaja Jussi

Raerinne vuonna 2013.
Tohmajärven-Värtsilän Reserviläisten puheenjohtajan Jussi
Raerinteen mukaan yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä
68 jäsentä.
- Laskeva jäsenmäärä on
tosiasia, jota tällaisella muuttotappioalueella on vaikea kääntää
nousuun. Haluamme keskittyä
entistä enemmän vetaariperinnön vaalimiseen ja siirtämiseen
tuleville sukupolville, Raerinne
sanoo.
Jukka Ignatius

Koko maata kyetään puolustamaan
Pohjois-Karjalan aluetoimiston
päällikön, eversti Jouni Mattilan
mukaan koko maata ja siten
myös Pohjois-Karjalaa kyetään
puolustamaan, vaikka sodan
joukkojen määrä pienini tämän
vuoden alussa 350 000 sotilaasta
230 000 sotilaaseen. Tohmajärven-Värtsilän Reserviläisten
60-vuotisjuhlassa puhuneen
Mattilan mielestä Suomessa ja
Puolustusvoimissa seurataan
tiiviisti mitä lähialueellamme
ja toimintaympäristössämme tapahtuu, jotta muutoksiin voidaan
vastata uudistamalla joukkojen
sotavarustusta ja taistelu- ja
toimintatapoja.
Pysyvien joukkojen lisäksi
varaudutaan erilaisilla vaihtoehtoisilla suunnitelmilla Mattilan
mukaan yllättäviin tilannekehityksiin koko maan alueella.
- Kainuun prikaati kouluttaa
pääosan Pohjois-Karjalan puolustukseen tarkoitetuista sodan
ajan joukoista. Pääosin Hoikankankaalla ja Onttolassa varusmiespalveluksensa suorittavat
pohjoiskarjalaiset nuoret miehet
ja naiset ovat erinomaisia soti-

laita, ja ovat valmiita johdollani
tarvittaessa puolustamaan aluettamme, kuten veteraanit tekivät
aikanaan, Mattila vakuuttaa.

Kertausharjoituksia
vanhaan malliin
Eversti Mattila on sitä mieltä,
että sotajoukkojen määrä ja
maanpuolustustahto ovat kohdallaan.
- Suorituskyvyn säilymisen
edellytyksenä on reservin kertausharjoitusten jatkuminen tästä
vuodesta alkaen totuttuun vanhaan malliin. Se tarkoittaa noin
18 000 koulutettua reserviläistä
joka vuosi.
Merkittävää Mattilan mukaan
on, että kumppani Maanpuolustuskoulutusyhdistys kouluttaa
puolustusvoimien lisäksi yli
20 000 reserviläistä joka vuosi.
Maasotavoimien pääsotaharjoituksessa kesäkuussa 2015 YläKarjalassa kertausharjoituksiin
osallistuu noin 2 000 reserviläistä. Heistä noin 60 prosenrttia on
pohjoiskarjalaisia.
- Velvoitankin Pohjois-Karja-

lan reserviläiset osallistumaan
100 -prosenttisesti tämän ja tulevien vuosien kertausharjoituksiin mallina muille maakunnille,
Mattila sanoo.
Eversti Mattila haastaa kaikki
reserviläisjärjestöt Pohjois-Kar-

jalan yläkouluissa ja lukioissa
käynnistyvien, puolustusvoimien johtamien, Intti -tutuksi
tapahtumien ideointiin ja järjestämiseen.
- Yhteistyössä on voimaa,
Mattila kannustaa.

Aluetoimiston päällikkö, eversti Jouni Mattila vakuuttaa, että
Suomea pystytään puolustamaan kaikissa olosuhteissa.

Puolustusmäärärahoja nostettava
Tohmajärven-Värtsilän Reserviläisten juhlaan Reserviläisliiton
tervehdyksen tuoneen liiton varapuheenjohtajan Osmo Suomisen mukaan puolustusmäärärahoja on nostettava vähintäänkin
150 miljoonaa euroa vuodessa.
- Maan itsenäisyyttä ei voi
rakentaa vanhalle pohjalle,
ellei sotilaallisin keinoin maata
voi puolustaa. Reserviläisliiton
vaaliteemana on, että joukot on
varustettava asianmukaisesti ja
kertausharjoituksiin on jokaisen
päästävä vähintään kerran elämänsä aikana, Suominen toteaa.
Tohmajärven-Värtsilän Reserviläiset ry:n jäsenistä juhlassa
palkittiin piirin kultaisella ansiomitalilla Tarmo Simonen ja
pronssisella ansiomitalilla Harri
Sairanen.
Juhlassa kuultiin myös muun
muassa Rakuunasoittokunnan ja
Keski-Karjalan musiikkiopiston
oppilaiden esittämää musiikkia.
Jukka Ignatius
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arvoisat karjalan pojat -lehden lukijat
Vuoden vaihteessa Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin puheenjohtajisto vaihtui. Juha
Rytkönen siirtyi kuusivuotiskauden jälkeen
täysin palvelleena sivuun puheenjohtajistosta
ja me uudet täytämme parhaamme mukaan
meille jätetyt suuret saappaat. Uudessa puheenjohtajistossa ovat lisäkseni Mika Tukiainen ja Jussi Hirvonen Liperin Reserviupseereista.
Pienenä esittelynä itsestäni voisin kertoa, että
olen kahden lapsen isä (tytär 15v ja poika 11v)
ja työskentelen Joensuussa Nepenmäen koulun
rehtorina. Koulutukseltani olen kasvatustieteen
tohtori ja toimin Itä-Suomen yliopistossa koulunkehittämistutkimuksen dosenttina.
Sotilasarvoltani olen reservin yliluutnantti ja
kotiyhdistykseni on Joensuun Reserviupseerit.
Suomen reserviupseeriliitto on tiivistänyt
toiminnan tavoitteet vuodelle 2015 kolmeen
sanaan: LIIKU! AMMU! KOULUTTAUDU!
Liikkumisella tässä yhteydessä viitataan siihen, että jokaisen reserviläisen olisi syytä pitää
omasta fyysisestä kunnostaan huolta. Toisin
sanoen liikkua säännöllisesti ja riittävästi.
Ampumisella puolestaan korostetaan ampumataidon ylläpitämisen tärkeyttä ja kouluttautumisella aktiivisuutta mahdollisissa kertausharjoituksissa, MPK:n kursseilla tai toimintapäivissä.
Toivottavasti jokainen reserviläinen saisi
omassa yhdistyksessään mahdollisuuden tä-

män vuoden aikana näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Liikkuminen ja kuntoilu onnistuu tietysti toki itsenäisestikin vaikkapa kuntorasteilla käymällä. Toisaalta porukkaliikunta
tuo lisää sävyjä harrastamiseen. Eräänä
mielenkiintoisena vaihtoehtona on useissa
Karjalan Poikien numeroissa esitelty sotilasmarssiharrastus. Itselläni tuo marssiharjoittelu
on toiminut paitsi välineenä oman kunnon
ylläpitämiseen ja painonhallintaan myös vienyt huikeisiin sotilasurheilukokemuksiin
ulkomaille. Tänä vuonna MPK:n kurssitarjottimeen on lisätty marssikursseja niin suksien
kanssa kuin ilmankin. Tervetuloa mukaan!
Reserviupseeriliiton kunnianhimoisena tavoitteena on, että jokainen jäsen suorittaisi
vuosit-tain prosenttiammunnan. Tämä
edellyttää vä-hintään kymmenen laukauksen
ampumasuoritusta. Paitsi kilpailutilanteessa
myös harjoitus- ja koulutustilaisuuksissa
suoritettu ammunta täyttää hyväksytyn suorituksen vaatimukset kuten myös hyväksytty
hirvi- , kauris- tai karhuampumakoe.
Muutamissa yhdistyksissä on otettu tavaksi
suorittaa prosenttiammunta ekoaseella yhdistyksen syys- ja kevätkokouksen yhteydessä.
Mielestäni tämä on loistoidea.

harjoitus. Tämä maavoimien pääsotaharjoitus
kokoaa Pielisen itäpuolelle 7000-8000 henkilöä. Harjoitusta varten tulee paljon kertausharjoituskutsuja. Toivottavasti kaikki kutsuttavat
vastaavat kutsuun ja osallistuvat innolla harjoitukseen.
Kertausharjoitusten lisäksi on tarjolla paljon
MPK:n tarjoamaa sotilaallista koulutusta
reserviläisille, kouluttaja- ja johtamiskoulutusta,
varautumiskoulutusta sekä kansalaistaitokoulutusta. Koulutuskalenteri on tehty laajassa
yhteistyössä ja uskon sieltä löytyvän paljon
kiinnostavaa koulutusta. Myös yhdistysten
toimintapäivät ovat tapa kouluttautua ja
osallistua maanpuolustustoimintaan.
Haluan kiittää luottamuksesta puheenjohtajavalinnasta Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin puheenjohtajaksi. Yhteistyö veljespiirimme Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin
kanssa sujuu epäilemättä totuttuun jouhevaan
tapaan – tästä meillä Terhon kanssa onkin jo
kokemusta.

Kouluttautuminen on näistä aiemmin mainituista RUL:n toiminnan tavoitteista eräs ajankohtaisimmista. Reservin kertausharjoitusmääriä on tälle vuodelle merkittävästi nostettu
ja ensi kesälle osuu maakuntaamme suuri sota-

Jyrki Huusko
Pohjois-Karjalan
Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

hyvää alkanutta vuotta 2015 ja kiitos luottamuksestanne
Sain puheenjohtajuuden myötä suuret saappaat
täytettäviksi Hannu P Martikaisen perintönä.
Lupaan parhaani kykyni ja osaamisen mukaan
tehdä pyyteettömästi töitä Reserviläispiirin
hyväksi, mutta tarvitsen siinä kaikkien yhdistysten apua ja onneksi minulla on hyvät varapuheenjohtajat joiden avustuksella soudamme
venettä eteenpäin väistellen karikoita.
Vuosi on alkanut epävakaassa maailman tilanteessa. Ukrainan tilanne on heijastunut myös
tänne Pohjois-Karjalaan, kierrän työssäni
maakuntaa ja monessa paikallisessa huoltoaseman kahviossa tai kylän kuppilassa kuulee
huolestuneita kommentteja ihmisiltä Idässä
parhaillaan käynnissä olevasta konfliktista.
Mietteet itsellänikin välillä vaipuu tapahtumaan ja samalla muistuu mieleen Veteraanien

uhraukset parhaina nuoruusvuosinaan. Muistakaamme, Veteraanien rivit harvenevat, moni on
heistä lähtenyt viimeiselle matkalleen. Internetin kautta lähetän kiitokset ja terveiset myös
Viron Veteraaneilla. ikäväkseni viikoittain
saa lukea poismenneitten listaa, myös Viron
puolella.
Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlasku
tapahtuman järjestää saamieni ilmoitusten perusteella pää-osa yhdistyksistä, siitä jo Kiitokset etukäteen.
Ampumatoiminta on vilkastunut vaikka
radoista on pulaa. SRA-harrastus on lisännyt
nuorten jäsenten määrää ja liikunta- / kuntoharrastajien määrä lisääntynyt, tämä kertoo
että Pohjois-Karjalan maanpuolustushenki on
korkealla. Jäsenistöstämme moni käy MPK:n
järjestämillä kursseilla kouluttajina tai kurs-

silaisena. Tämä toiminta jatkukoon vilkkaana
myös tulevaisuudessa.
Toivon yhteen hiileen puhaltamista että jäsenistömme voisi käydä muiden yhdistysten alueilla
olevilla radoilla. Kevään aikana koostamme
yhteenvedon jossa näkyy ratojen käyttö-ajat
sekä mitä ehtoja / maksuja rataa hallinnoiva
taho pitää. Maksut yleensä menevät ratojen
ylläpitoon ja toimintaan.
Hyvää Kevään odotusta Kaikille!

Terho Hirvonen
Pohjois-Karjalan
Reserviläispiirin
puheenjohtaja

toiminnanjohtajan terveisiä vuoden 2015 aluksi
Vuoden tapahtumat alkavat suurimmalta kalenteroitu ja saamme huomata jälleen tulossa
olevan tapahtumarikkaan vuoden reserviläistoiminnassa. Tiedossa olevien tapahtumien pitopaikat ja ajankohdat löytyvät kalenterista niin
tästä lehdestä kuin piirien sivustoltakin www.
pkreservi.fi. Tapahtumakalenteria päivitetään
nettisivuille sitä mukaa kun uusia tapahtumia
ilmenee ja vanhoihin tulee tarkennuksia muun
muassa paikkakuntien suhteen. Noiden tapahtumien lisäksi alueellamme on lukuisia muita
tapahtumia mihin jäsenistömme osallistuu laajalti. Pyrkikäämme pitämään ympäröivä yhteiskunta tietoisena aktiivisesta toiminnastamme ja

sitä kautta tuomaan julki se että muuttuneista
maailman tilanteista huolimatta voimme olla
huoletta ja maanpuolustuksesta ollaan kiinnostuneita ja se on hoidossa alueellamme.
Molempien piirien uudet puheenjohtajat ovat
aloittaneet tehtävissään ja puheenjohtajien
aktiivinen ja jämäkkä ote reserviläispiirien
toimintaan jatkuu tulevinakin vuosina.
Pohjois-Karjalassa pidettävä suuri kertausharjoitus kuuluu monen piirimme reserviläisen
toimintakalenteriin heti kesän alussa, toivotan
menestystä kaikille kyseiseen harjoitukseen
osallistujille. Muita suuria tapahtumia alu-

eellamme on Farmi -messut ja Kuninkuusravit
heinäkuussa.
Karjalan Pojat -lehden uusi päätoimittaja on
myöskin aloittanut tehtävässään ja ottanut lehden toimitukselliset asiat vankasti ammattitaitoisiin käsiin, lehden tulevaisuus näyttää valoisalta
suurista haasteista huolimatta.
Toivotan lehtemme lukijakunnalle työntäyteistä ja palkitsevaa
vuoden 2015 jatkoa.
Arto Mulari
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirien
toiminnanjohtaja
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Hiihtomarssi Höytiäisellä
Kaukana siintää hiihtäjien seuraava määränpää.
Maanpuolustuskoulutusyhdis- Jokainen kurssilainen sai koketyksen Savo-Karjalan piirissä muksen pienoispistooliammunjärjestetään kevään aikana useita nasta ja sai suoritettua reserreserviläiskunnon kohottami- viläisten prosenttiammunnan.
seen tähtääviä marssitapahtu- Ammuntojen jälkeen siirryttiin
mia. Ensimmäinen marssita- Kirkonkylän koulun tiloihin,
pahtuma järjestettiin Kontiolah- jossa suoritettiin varustautumidella ystävänpäivänä 14.2.2015 nen hiihtomarssia varten sekä
hiihtäen. Järjestelyistä vastasi käytiin läpi kurssisuunnitelma
Kontiolahden Reserviupseerit. ja turvallisuusohjeet kurssin
Kolmenkymmenen kilometrin johtajan Juha Rytkösen toimesta.
mittaiselle hiihtomarssille oli Kurssilaisille jaettiin järjestäilmoittautunut 10 reserviläistä jän puolesta lumipuvut, pipot,
Pohjois-Karjalan ja Pohjois- hanskat, talvisaappaat sekä hiihSavon alueelta. Keliolosuhteet tovälineet. Hiihtomarssin aikailisäsivät marssin vaativuutta. sesta ruoka- ja juomahuollosta
Lumisade heikensi näkyvyyttä, jokainen kurssilainen vastasi
navakka tuuli lisäsi pakkasen itse. Mukaan marssille varattiin
purevuutta ja nuoskalumi pak- myös yksi ahkio, johon pakattiin
kautui suksien pohjaan.
ensiapuvälineet, makuupussi
Kurssi alkoi aamulla klo 9.00 evakuointia varten, lumilapio,
Kontiolahden Urheilukellarilla, kirves, sytykkeitä sekä varajossa suoritettiin pistooliam- sauvat ja – siteet. Varasauvalle
munnat Liisa Itänivan johdolla. löytyikin käyttöä matkan aikana.

Huoltotaukoja pidettiin puolen tunnin välein.

Hiihtomarssin reitti oli suunniteltu siten, että se sisälsi hiihtoa
sekä järven jäällä että maastossa.
Päivällä yltynyt lumisade heikensi näkyvyyttä ja vaikeutti
suunnistamista järvellä. Välillä
määränpäänä olevaa saarta ei
juuri erottanut kilometrien päästä. Höytiäisen saarissa sijaitsevat
tulipaikat ja kalamajat tarjosivat
kurssilaisille hyvät puitteet
taukojen pitämiseen. Marssilla
pidettiinkin kaksi pidempää
taukoa, joiden aikana tulisteltiin
ja paistettiin makkaraa.
Kurssin tavoitteena oli, että
kurssilaiset suorittavat reserviläisten 30 kilometrin PAKmarssin hiihtäen. Lisäksi tavoitteena oli antaa tietoa marssille varustautumisesta sekä
erilaisista huoltotoimenpiteistä
ennen marssia, marssin aikana
ja sen jälkeen. Kolmenkymme-

nen kilometrin hiihtomarssin
suorittamiseen meni kurssilaisilla aikaa liki yhdeksän tuntia.
Kurssin lopussa kerätyn palautteen mukaan kurssin tavoitteet
täyttyivätkin hyvin.

Huomioita kurssilta
Pitkäkestoisessa marssisuorituksessa ihmisen keho kuluttaa
paljon energiaa ja nestettä. Hiihdon aikana huomasimme, että
reppuun kannattaa varata riittävä määrä nestettä, sillä useita
tunteja kestävässä suorituksessa
nestettä kuluu yllättävän paljon.
Viisautta on näemmä varata reppuun myös vaihtopipo, -hanskat
ja paksumpi taukotakki, sillä
järven viima kylmettää hikisen
marssijan tauon aikana. On
muistettava, että hiihtopäivän ai-

kana sääolosuhteet voivat muuttua monta kertaa. Jouduimmekin
useasti voitelemaan suksia,
koska vastasatanut lumi tarttui
armeijan pitopohjasuksiin tehden hiihdosta lähes mahdotonta.
Onneksi joidenkin kurssilaisten
repuista löytyi suksivoiteita ja
huollon jälkeen hiihtäminen
sujui jälleen paremmin. Hiihtomarssin viimeiset kilometrit
taivallettiin pimeässä tuulisella
järven jäällä. Huomasimme, että
myös pimeään kannattaa varautua Suomen talvessa liikuttaessa.
Seuraava hiihtomarssi järjestetään lauantaina 28.3.2015
Kontiolahdella. Kurssi kokoontuu klo 8.00 Kontiolahden Kirkonkylän koululla. Lisätietoja
marssikursseista saat MPK:n
verkkosivuilta.
Teksti ja kuvat: Juha
Rytkönen ja Liisa Itäniva

Raskaan hiihdon jälkeen maistuu kurssilaisille nuotiolla paistettu makkara, leipäpalaset
ja kuuma kahvi.
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Suomen Reserviupseereiden voimakaksikko
vieraana Pohjois-Karjalassa
Mikko Halkilahden tultua valituksi RUL:n puheenjohtajaksi
päätti hän ensi töikseen kehittää
liiton ja kentän välistä vuorovaikutusta. Osana vuorovaikutusta
on myös liiton viestinnän kehittäminen. Yhtenä tärkeänä osana
oli vuoden 2014 aikana tehty
piirikierros, minkä tarkoituksena
oli liiton johdon kanssa kiertää
kaikki RUL:n piirit pohjoisesta
etelään ja lännestä itään.
Mikon ja RUL:n toiminnanjohtaja Janne Kososen vierailu maakuntaamme viime
elo-syyskuun vaihteessa oli
Reserviupseeriliiton puheenjohtajan piirikierrosten sarjaa.
Puheenjohtajan toivomus oli
tutustua alueemme maanpuolustustyöhön sekä tavata kerralla
kaikki keskeisimmät toimijat
maakunnastamme sekä se, että
mahdollisimman moni piirin
yhdistys olisi mukana tapaamisessa.
Ja mikäpä olisikaan parempi
tilaisuus tutustua alueemme
maanpuolustustyöhön kuin Karjalan Poikien Killan jotos, mikä
kokoaa vuosittain viikonlopuksi
kaikki keskeisimmät toimijat
maakunnastamme.
Vierailu alkoi Joensuusta,

missä eversti Jouni Mattila esitteli aamupäivän matkan aikana
Pohjois-Karjalan aluetoimistoa,
sen tehtäviä sekä toimintaa. Joensuusta vieraamme matkasivat
eversti Mattilan kyydissä kohti
Koiteretta, sillä jotos käytiin
Pohjois-Karjalan rajavartioston
vieraana Hiienvaaran ampumaalueella.
Karjalan Poikien killan jotos
oli kerännyt perinteisesti jotostelemaan sankan joukon pohjoiskarjalaista maanpuolustusväkeä
eri järjestöistä. Jotostelussa
mitattiin taitoja ja tietoja niin
maanpuolustustuksen tehtävissä kuin yleissivistyksessä,
fyysisessä kunnossa kuin nokkeluudessakin. Jotoksen aikana
Mikko kuului Pohjois-Karjalan
Reserviupseeripiirin nykyisen
puheenjohtajan Jyrki Huuskon
kanssa samaan partioon, joten
kahden päivän aikana oli erinomaisesti aikaa tutustua ja ystävystyä jotostehtävien lomassa.
Samaisessa partiossa jotosteli
myös Savo-Karjalan maanpuolustuspiirin piiripäällikkö Kimmo Salo, joka avasi MPK:n
toimintaa Pohjois-Karjalassa.
Janne puolestaan jotosteli piirin
entisen puheenjohtajan Juha

Rytkösen joukkueessa.
Ensimmäisen jotospäivän lopuksi, ennen jotosiltaa, esittäytyi
Pohjois-Karjalan Rajavartiosto
eversti Olli Lampisen johdolla.
Tässä yhteydessä tuli upeasti
esille pohjoiskarjalainen erikoisuus, jossa rajavartiosto on
aktiivisena ja tärkeänä yhteistyökumppanina alueellisessa
maanpuolustustyössä ja –tapahtumissa.
Karjalan Poikien Killan jotos
oli erinomainen näyteikkuna
alueelliseen yhteistoimintaan
ja osoitti vahvaa maanpuolustushenkeä maakunnassamme.
Miten vieraamme sitten jotoksella pärjäsivät? No Mikon
joukkue voitti ja Jannen joukkue
sijoittui toiseksi, joten taitavia
jotostelijoita löytyy Suomen
Reserviupseeriliiton keskuspaikoilta.

JOHDANTOA JANNEN JA
MIKON ARTIKKELEIHIN:
Pohjois-Karjalan maanpuolustustyö tuli tutuksi Mikolle ja
Jannelle viime syksynä. Tässä
lehdessä molemmat herrat
esittäytyvät lehtemme lukijoille. Janne Kosonen Liperin

RUL:n puheenjohtaja oli oiva täydennys partioon.
kasvattina ja Liperin Reserviup- hitettäessä.
seereiden jäsenenä on monille
Mikko Halkilahden artikkelispohjoiskarjalaisille tietysti tuttu. sa hän tuo näkemyksiä valtakunHänen artikkelissaan voimme nalliselta tasolta reserviupseeriseurata Jannen polkua Liperistä liiton tämän vuoden tavoitteisiin
valtakunnallisesti keskeiselle peilaten näitä kokemuksiinsa
paikalle tekemään arvokasta Pohjois-Karjalan vierailulta.
maanpuolustustyötä reservinTeksti: Harri Norismaa ja
upseerien sotilaallisia tietoja,
Jyrki Huusko
johtajakykyä ja valmuksia keKuva: Kalevi Lohiranto

Terveiset Pohjois-Karjalaan

Paloaukealta eteenpäin

Vuosi 2015 ja puheenjohtajakauteni toinen vuosi on päässyt hyvään vauhtiin.
Ensimmäisen puheenjohtajavuoteni yksi pääteemoista oli piirikierrokset, joita
vuoteen mahtui yhteensä kuusitoista kappaletta. Neljä piiriä on vielä kiertämättä,
mutta eiköhän nekin tämän kevään aikana tule kierretyksi. Viime vuoden piirikierroksista voin sanoa, että maahamme mahtuu kovin erilaisia reserviupseeripiirejä. Yksi erottava tekijä on tietysti koko. Meillä pienin piiri on vain noin
350 henkilön suuruinen ja isoimmassa piirissä ollaan luokassa 4000 jäsentä.
Kuitenkaan ei voida sanoa, että piirin jäsenmäärä on suoranaisessa suhteessa
piirin toiminnan määrään tai laatuun. Sen määrittelevät henkilöt, jotka hommaa
piirissä pyörittävät. Henkilöt taas koostuvat persoonista ja he luovat keskuudessaan hengen, joka toimintaa ympäröi. Voin todeta, että viime elokuussa, kun
saimme toiminnanjohtaja Janne Kososen kanssa osallistua Karjalan Poikien
Killan jotokseen, saimme aistia tuon mahtavan yhteishengen, joka teillä siellä
Pohjois-Karjalassa vallitsee. Kun astuin mukaan väkijoukkoon, josta hädin
tuskin muutaman henkilön tunsin, oli tunne kuin olisin tullut mukaan vanhaan
ystäväjoukkoon, jonka olen jo pitkään tuntenut. Kaiken kaikkiaan koko pitkä
viikonloppu oli kokemus, jota en tule unohtamaan. Oli mahtavaa olla mukana,
toivottavasti pääsen joskus tulevaisuudessa uudestaan osallistumaan hienoon
tapahtumaanne. Maanpuolustushenki ja yhteenkuuluvuus oli läsnä jokaisessa
hetkessä, ja se kaikki nivottuna yhteen hurtilla huumorilla ja vieraanvaraisuudella.
Kiitos tästä hienosta kokemuksesta vielä teille kaikille.
Suomen Reserviupseeriliitolla edessä on jälleen kerran toimelias vuosi. Vaikkei
tähän vuoteen kuulukaan mitään elämää suurempaa tapahtuman järjestämistä
tai juhlaa, niin töitä riittää yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi ihan meille
kaikille. Huolestuttavimpana ehkä liiton jäsenmäärä, joka on tippunut viimeisen
kahden vuoden aikana lähes tuhannella henkilöllä. Tähän ongelmaan on meidän
kaikkien tiukasti tartuttava. Vaikka teemmekin hyvää jäsenhankintatyötä mm.
Reserviupseerikoulussa Haminassa, tippuu meiltä vuodessa enemmän jäseniä
kuin mitä saamme niitä hankituksi. Jäsenhankinta onkin otettava yhdistyksissä
tosissaan ja aina reservin upseerin tavatessamme varmistamaan, onko hän RUL:n
jäsen. Jäsenhankinnassa hyvä keino on laittaa älykännykkään valmiiksi linkki
liiton nettisivujen jäsenhankintakaavakkeeseen, jolloin homma tulee hoidetuksi
saman tien.
Kertausharjoitukset palautuvat tänä vuonna normaalille tasolle. Uskon, että
harjoitusten vähyys on myös vaikuttanut jäsenmääräämme. Kun tulevaisuudessa harjoituksiin osallistutte, tapaatte varmasti myös Reserviupseeriliittoon
kuulumattomia reserviupseereita. Tällöin on hyvä ottaa RUL puheeksi ja tarjota
jäsenyyttä jossain paikallisyhdistyksessä.
Liiton sisäiseen tiedottamiseen panostettiin kovasti viime vuoden aikana.
Sama tahti jatkuu tänäkin vuonna ja yhtenä osana tätä on liiton nettisivujen
uusiminen. Kun sisäinen tiedottaminen alkaa olemaan tyydyttävällä tasolla, on
tänä vuonna panostettava suunnitelmalliseen ulkoiseen tiedottamiseen. Meidän
tulee näkyä myös valtakunnan mediassa ja tiedottaa toiminnastamme suurelle
yleisölle. Aika ainakin on otollinen, sillä tänä päivänä ei meidän enää tarvitse
perustella reserviläistoiminnan tärkeyttä. Mitä paremmin ja uskottavammin
pystymme näyttäytymään ulospäin, sen helpompaa
on myös jäsenhankinta. Tätä kannattaa toteuttaa
myös piireissä ja yhdistyksissä. Rohkeasti vaan mukaan erilaisiin yleisötapahtumiin kertomaan omasta
toiminnasta ja kohottamaan kaikkien kansalaisten
maanpuolustushenkeä.
Toivotan kaikille Karjalan Poikien piirilehden lukijoille aurinkoista ja tapahtumarikasta kevättä!

Liperissä lapsuuteni asuneena ja kouluni käyneenä Pohjois-Karjalan Patteristo oli
luonnollinen valinta varusmiespalveluksen suorittamiseen. Niinpä astuin palvelukseen
Paloaukealle lokakuussa 1983. Vuosi Ylämyllyllä, Haminassa ja taas Ylämyllyllä sekä
muutamaan otteeseen Rovajärvellä, sujui varsin vaivattomasti. Intin jälkeen tie vei yhden
Joensuussa opiskellun vuoden jälkeen Helsinkiin syksyllä 1985. Tarkoituksena oli opiskella
kivikylässä muutama vuosi ja palata sitten takaisin kotimaakuntaan, mutta niinpähän
tuo reissu on kohta 30 vuotta kestänyt, eikä paluumuutto ole vieläkään näköpiirissä.
Liperin Reserviupseereiden jäseneksi liityin heti kotiutumiseni jälkeen. Opiskeluvuosien aikana alkoi myös oma reserviläisurani, ensiksi joulun kunniavartioissa, pian
myös ensimmäisissä kertausharjoituksissa ja sitten syysjotoksilla. Riittävän monen
opiskeluvuoden jälkeen edessä oli siirtyminen työelämään, aluksi opettajaksi ja vuonna
1995 järjestösihteeriksi Suomen Reserviupseeriliittoon. Nykyiseen tehtävääni RUL:n
toiminnanjohtajaksi siirryin syksyllä 1999.
Kuluneiden 20 vuoden aikana vapaaehtoisen maanpuolustuksen rooli ja toimintamahdollisuudet ovat kasvaneet merkittävästi. Kunnioituksella katson menneiden vuosikymmenten
reserviläisaktiiveja, noita rohkeita miehiä, jotka pitivät vapaaehtoisen maanpuolustuksen
lippua korkealla silloinkin, kun se ei ollut yhtä helppoa ja hyväksyttyä kuin nykyisin.
Reserviläistoiminta on edelleen yksi tärkeimmistä siteistäni Pohjois-Karjalaan. Työmatkat kotimaakuntaan ovat aina erilaisia, kuin muut työmatkat. Yhteistyötä on toki
helpottanut työskentely tuttujen ihmisten kanssa. Reserviupseeripiirin puheenjohtajana
on toiminut kolme jo lapsuudestani tuttua kaveria (Toivolan Antti, Ahon Jari ja Tolvasen
Timo) ja reserviläispiirin puheenjohtajanakin on ollut vanha luokkakaverini Monosen
Timo. Silloiseen yliluutnantti Tenho Ilvoseen tutustuin jo varusmiehenä ja sitten kertausharjoituksissa, mutta erityisen mukavaa oli Tenin kanssa tehdä työtä yhdessä hänen
toimiessaan piirien toiminnanjohtajana. Hänen seurassaan aika ei käynyt pitkäksi.
Kuluneet vuosikymmenet ovat kohdelleet Pohjois-Karjalaa kovasti puolustusvoimien
puolelta. Paloaukean lisäksi sotaväki on poistunut myös Kontiorannasta. Kuitenkaan
tilanne ei ole niin surkea, kuin voisi olla. Ilolla olen seurannut, kuinka maakunnan väki
suhtautui Pohjois-Karjalan Prikaatin lakkauttamiseen. Päätöksen julkitulon jälkeen surkuttelu jäi lyhytaikaiseksi. Reservipiirit, killat, MPK ja aluetoimisto viestittivät asiasta
yhdessä ja selkeästi, että maakuntaa puolustetaan jatkossakin ja, että tähän työhön ovat
kaikki tervetulleita mukaan. Eri toimijoiden tiivis yhteistyö onkin yksi pohjoiskarjalaisen
maanpuolustuksen kulmakivistä. Aluetoimiston yhteistyö aktiivireserviläisten kanssa on
saumatonta ja tuloksellista. Pitkälti samat aktiivit toimivat niin MPK:n kurssien kouluttajina kuin yhdistysten vastuuhenkilöinä. Yhteistyö Rajavartioston kanssa on myös
poikkeuksellisen tiivistä.
Pohjois-Karjala on väestökehitykseltään kuin Suomi pienoiskoossa. Väki pakkaantuu
kasvukeskukseen, Joensuuhun ja lähikuntiin, ja maakunnan laita-alueet tyhjenevät.
Aktiivi-ikäisen väestön väheneminen monella paikkakunnalla on suuri ongelma myös
reserviläistoiminnassa. On kaikkien etu, että koko maakunta, ja koko Suomi, saadaan
pidettyä asuttuna ja aktiivisena. Jäsenmäärien pitäminen nykyisellä tasolla on todella
haastavaa niin liitossa yleensä, kuin Pohjois-Karjalassa erityisesti.
Yksi asia, jossa Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri eroaa monesta muusta piiristä,
on puheenjohtajien selkeä ja melko nopea kierto. Hyvänä puolena tässä on, että piirillä
on toistuvasti nuorehko ja aktiivinen puheenjohtaja. Tämä näkyy positiivisesti myös
liittohallituksen toiminnassa. Silmiinpistävää on ollut myös
piirin johtohenkilöiden liikunta-aktiivisuus, joka kelpaa
esimerkiksi muillekin piireille.
Tiivis pohjoiskarjalainen maanpuolustushenki kumpuaa
pitkälti historian opetuksista. Rajamaakunnassa ei ole ollut
tarvetta uhota mihinkään suuntaan. On vain pidettävä yhtä
ja itsensä valmiina.

Mikko Halkilahti
Puheenjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto

Janne Kosonen
toiminnanjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto
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sa. Sille tielle jäin.
Hannu P. Martikaisen mukaan maanpuolustusasiat ovat myös kodin perintöä.
Isä oli 85-prosenttinen sotainvalidi.
- Onneksi nyt ymmärrän 1970-lukua ja
välillä ilkeitäkin kommentteja paremmin.
Silloin ei aina haluttu tajuta että tätä maata
puolustettiin kovin uhrauksin.
Juuan Ahmovaarassa syntyneellä
Hannu P. Martikaisella oli kaksi päävaihtoehtoa ammatiksi. Maanviljelijä
tai sotilasura.
- Ympäristön paineesta minusta tuli
maanviljejä.
Maanviljelyksen ohella Hannu P. Martikainen oli myös koneurakoitsija.
- Tila oli liian pieni. Olisi pitänyt laajentaa. Meillä oli jo piirutukset valmiina
laajennusta varten, mutta sitten kahden
hyvin valvotun yön jälkeen päätin lähteä
vieraalle töihin. Tulikivessä tein mittaustilausuuneja kuusi vuotta.

Kuntaan ja
seurakuntaan

Hannu P. Martikainen on kiinnostunut muun muassa vanhoista sotilasesineistä.

MPK:n kurssilta se lähti
Hannu P. Martikainen on mies, josta
on helppo sanoa, että on mies monessa
mukana. Lauantaina 14. maaliskuuta 50
vuotta täyttävän Martikaisen kalenterissa
ei juuri tyhjää kohtaa näy, mutta se ei häntä
haittaa. Hän sanoo jaksavansa lähteä, kun
niin monet asiat kiinnostavat.

Pohjois-Karjalan reserviläisten puheenjohtajan tehtävistä liiton liittohallitukseen
siirtynyt Hannu P. Martikainen kertoo
kiinnostuneensa reserviläistoiminnasta
MPK:n kurssin myötä.
- Se oli vuosi 1993 ja ensimmäinen
MPK:n valmiuskurssi Pohjois-Karjalas-

Tulikiven jälkeen Hannu P. Martikaisen
työura jatkui kuntapuolella. Juuan kunnan
teknisellä puolella työuraa kertyi myös
kuusi vuotta.
- Sitten hain töihin seurakuntayhtymään
ja myöhemmin Kontiolahden seurakunnan seurakuntamestariksi. Olen viihtynyt
erinomaisesti.
Seurakuntamestarin töihin kuuluu esimiestehtävien lisäksi myös muun muassa
kiinteistöjen ja hautausmaiden kunnosta
vastaaminen. Vastuulle kuuluvat myös
erilaiset toimitukset ilonjuhlista surunjuhliin.
- Edelliset työpaikat ovat auttaneet
minua tässä työssä.

KarJP:n
mies
Hannu P. Martikainen palveli varusmiesajan Karjalan jääkäripataljoonassa
kuljetuskomppaniassa. Hän kotiutui
jääkärinä.
- Kun reserviäistoiminta MPK:n kurssin
jälkeen alkoi kiinnostaa, pyrin mukaan
reserviläisliittoon. Pääsin koejäseneksi
Juuan reservialiupseereihin ja vuonna

1997 varsinaiseksi jäseneksi. Sen jälkeen
olen ollut reserviläisten toiminnassa kaikissa muissa tehtävissä paitsi sihteerinä.
Reservin täydennyskurssi ja aliupseerikurssin suorittaminen avasi urapolun
ja mahdollisuuden yletä sotilasuralla.
Nykyinen sotilasarvo on ylikersantti.
Pohjois-Karjalan reserviläisten piirihallitukseen Hannu P .Martikainen valiittin
vuonna 2011 suoraan varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajana hän oli vuodet
2013-2014.
- Meillä oli Juuassa jäseniä enimmillään
lähes 200. Oli se mukavan toiminnan
aikaa.
Ylä-Karjalan Paikallisosaston päällikön
tehtävä 2004-2007 kasvatti ja koulutti niin
ihmisenä kuin reserviläisenäkin.
Paikallisosasto toiminnan kaltaista
kaipaan takasin, se olisi hyvä lisä ja
mahdollisuus rekrytointiin.
Hannu P. Martikainen harrastaa metsästystä, ammuntaa ja keräilyä. Myös
politiikka kuuluu harrastuksiin.
- Keräilen muun muassa vanhoja esineitä, puukkoja ja rannekelloja. Jokaiselta
reissulta pitää ostaa rannekello.
Hannu P. Martikainen on surullinen
oman palvelusvaruskuntansa lakkauttamisesta, mutta hänen mielestään näyttää
vahvasti siltä, että Kontioranta lähtee
elpymään.
- Esimerkiksi ampumarata olisi aivan
ehdoton juttu säilyttää ja kehittää.
Hannu P. Martikainen on sitä mieltä,
että vapaaehtoistoiminnan merkitys tulee
kasvamaan maanpuolustustyössä.
- Järjestöt saavat ihmiset yhteen ja
viranomaisten tueksi.
Hannu P. Martikaisen mukaan on
olemassa ainakin yksi asia, jota hän ei
ymmärrä.
- Se on valittaminen. Täytyy lähteä mukaan muuttamaan maailmaa haluamaansa
suuntaan. Valittamalla eivät asiat parane.
Hannu P. Martikaisen sydäntä lähellä
on veteraaniperinnön vaaliminen.
Toimiminen Kontiolahden Sotaveteraanien puheenjohtajana on kunnia tehtävä.
- Sitä työtä ei voi koskaan korostaa
liikaa. On meidän asia ratkaista, miten
saamme siirrettyä veteraanien perinnön
tuleville sukupolville.
Teksti ja kuva:
Jukka Ignatius

Ohjeita Karjalan Pojat
–lehteen kirjoittajille
Jäsenistön kirjoittamat jutut ja artikkelit ovat
Karjalan Pojat –lehden keskeisintä sisältöä.
Kynään ja kameraan kannattaa tarttua aina,
kun yhdistyksessä tapahtuu.
Ohjeet on julkaistu aiemminkin, mutta kertaus
on reserviläistenkin opintojen äiti ja päivitykset päivän sana, joten tässä hyviä neuvoja,
jotka eivät ole edes kalliita:
Jutut:
- Kirjoita yhdestä aiheesta vain yksi juttu. Täydentävät jutut ovat tervetulleita, kunhan niiden
sisältö ei ole päällekkäinen pääjutun kanssa.
- Muista mainita jutussa aina kirjoittajan nimi
sekä jutun käsittelemän tapahtuman aika ja paikka.
- Juttuun kannattaa liittää haastateltavien kommentteja, jos mahdollista. Mikäli jutussa on useampia haastateltavia, merkitse sitaatin yhteyteen
kuka sen on sanonut.
- Jätä kaikki tekstimuotoilut pois eli ei lihavointeja, kursivointeja tms.
- Älä kirjoita, älä edes otsikoi juttua ISOILLA
KIRJAIMILLA.

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

Kuvat:
- Ota toiminnallisia kuvia. Vältä perinteisiä
pönötyskuvia.
- Suosi vaakakuvia. Jos löydät mielestäsi hyvän
etusivun aiheen, ota myös pystykuvia.
- Juttua kohden 2-4 kuvaa on sopiva määrä.
- Lähetä kuvat sähköpostin liitteenä erillisinä
jpg-tiedostoina. Kuvia ei tule missään nimessä
liittää suoraan kirjoitetun jutun word-tiedostoon.
- Jokaisesta kuvasta tulee ilmetä kuvaajan nimi.
Laadi iskevä kuvateksti. Selitä myös tarvittaessa
kuka on missäkin kohtaa kuvaa.

Lähettäminen:
- Lähetä jutut ja kuvat sähköpostilla word- ja
jpg-tiedostona osoitteeseen
jukkasakari.ignatius@gmail.com viimeistään
lehden aineiston jättöpäivään mennessä.
- Aineistonjättöpäivät löytyvät sivuilta www.
pkreservi.fi kohdasta Karjalan Pojat sekä sivun

19 infolaatikosta.
- Mikäli suunnittelemasi juttu tapahtuu aineistonjättöpäivän jälkeen, mutta ennen painopäivää,
kannattaa olla etukäteen yhteydessä päätoimittajaan. Näin voidaan varata tarvittaessa tila
ajankohtaista juttua varten.
- Lehden toimitus pidättää oikeuden tekstien
muokkaamiseen.

Ilmoitukset:
- Kirjoita jokaisesta ilmoituksesta sopimus, ja
lähetä päätoimittajalle, vaikka olisit sopinut asiasta ilmoittajan kanssa suullisesti. Päätoimittaja
saa runsaasti sähköpostia eri tahoilta, joten pelkkä
sähköpostiviesti saattaa kadota tai merkkautua
roskapostiksi. Myös ilmoituksen laskutus tehdään
sopimuksen perusteella.
- Täytä kaavake huolellisesti.
- Ole ahkera ja kulje silmät ja korvat avoimina. Ilmoitustulot ovat tärkeä osa yhdistyksesi ja
lehden taloutta.
Teksti:
Harri Norismaa
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Tykkylumi luo tunnelmaa.

POLKUJUOKSU – tuhansien
elämyksien luontoliikuntaa
”Aistin mielenrauhan ja hiljaisuuden - ympärilläni tukevasti
seisovan metsän hiljaisuuden.
Epätasainen maapohja kivineen, juurineen ja oksineen
vaihtuu jalkojeni alla tasaisen
verkkaisesti. Ylämäen tullen
vauhti hidastuu, hengitys tihenee
ja syke kiihtyy. Mäen päälle
päästyä, eteeni avautuu uljas
ja vapauttava metsämaisema
useine vaarojen lakineen – tunnen olevani vapaa ja elossa.
Polun kaartaessa alamäkeen,
vauhti alkaa jälleen hiljalleen
kiihtyä, mutten pelkää sitä, vaan
annan jalkojeni rullata rennosti.
Edessäni näkyvän männyn oksalla havaitsen ukkometson, joka
seuraa tarkasti liikkeitäni. Mietin
mielessäni, olenko hänen reviirillä tai vienkö harrastuksellani
häneltä arvokkaan elintilan? Totean kuitenkin heti perään tuolle
”valvojalle”, että me molemmat
mahdumme tänne varmasti ja
niin metsä sulkee minut jälleen
sisäänsä – tarjoten parastaan!”
Mistä tässä harrastuksessa on
kyse ja mitä se meiltä vaatii?
Luonnossa on liikuttu aina, monipuolisesti ja erilaisia välineitä
apuna käyttäen. On menty jalan,
on menty suksella, on menty hevosella ja onpa menty koirienkin
kanssa. Mutta koska yhteiskunta
muuttuu ja kehittyy, on meidän
ihmisten kehityttävä sen mukana. Senpä vuoksi luonnossa omin
voimin eteneminen on viime
vuosina saanut aivan uuden

tyylilajin, nimittäin polkujuoksun (eng. trail running). Lajin
suosio kasvaa vuosi vuodelta
hyvin voimakkaasti ja samalla
kasvaa erilaisten polkujuoksutapahtumien määrä.

Vaarojen Maraton
Suomen vanhin
Vaarojen Maraton on Suomen
vanhin vuosittain järjestettävä
polkujuoksutapahtuma ja se
kisattiin Kolin Kansallispuiston
lumoavissa vaaramaisemissa
ensimmäisen kerran vuonna
2006. Tuolloin tapahtumassa oli
10 osallistujaa, mutta samalla
kun polkujuoksun suosio on
kasvanut, on kasvanut myös
”Vaarojen” suosio. Viime vuonna (2014) 750 osallistujaan
rajattu tapahtuma täyttyi alle
kahdessa tunnissa, mikä antaa
vahvan viestin lajin nousevasta
suosiosta. Vaarojen Maratonin
lisäksi viime vuonna Suomessa
järjestettiin ensimmäisen kerran
kuudesta polkujuoksutapahtumasta koostunut Trail Tour
Finland – kiertue.
”Mäen päältä auenneita maisemia ihailtuani ja samalla muhkuraisten kivien ja pehmeiden
havunneulasten rikastuttamaa
alamäkeä hetken rennosti rullattuani saavun avosuon laitaan. Suopursuilta ja juolukan
varvuilta tuoksuva suo hieman
ränsistyneinä pitkospuineen
piirtää mieleeni kuvan sisusta,

eroineen kehittää/kuormittaa
kehoa perinteistä asfalttijuoksua
kokonaisvaltaisemmin. Toinen
suosioon vahvasti liittyvä asia
on luonnon läheisyys ja sen
tarjoama rauha. Kun työelämä
ja yhteiskunta ovat nykyisin
luonteeltaan kovin hektistä,
tarjoaa luonto mahdollisuuden
rentoutua ja ladata ”akkuja”.
En ainakaan itse muista yhtään
luontoretkeä, jonka jälkeen
olisin ollut kireämpi kuin sinne
lähtiessä vai tuleeko teille mieleen sellaisia reissuja?
Kolmas merkittävä polkujuoksun suosiota selittävä tekijä on
yhteisöllisyys ja yhteishenki,
mikä on nähtävissä muuan muassa Vaarojen Maratonilla varsin
kivasti. Ihmiset ovat luonnossa
nauttimassa, ihailemassa ja
kokeilemassa oman suorituskyvyn rajoja. Juoksuradoilta
tutuista hampaat irvessä vääntämisestä ja voitosta ”keinolla
millä hyvänsä” kamppailevasta
raivosta ei ole tietoakaan, vaan
kovempikuntoisen juoksijan
viedessä voiton, se tunnustetaan rehellisesti. Tämän lisäksi
kannustajat kannustavat kaikkia
tasapuolisesti ja mikäli jollekin
sattuu maastossa haaveri, häntä
autetaan tarpeen mukaan. Tällainen ”kaveria ei jätetä” – henki on
mielestäni äärettömän arvokasta
ja ainutlaatuista.
”Rosoisten pitkospuiden,
muutaman nautinnollisen harjuselänteen ja jyrkemmän ylämäen ohitettuani polku kaartuu
pienen järven rantaan.
Pysähdyn rannalla olevalle
laavulle ja hiljalleen myös
hengitykseni tasaantuu. Laavun
edessä on nuotiopaikka, jossa
tuore hiillos hohkaa lämpöä.
Könyän laavun perälle, kaivan
sieltä muutaman koivuklapin ja
tyrkkään ne hiilloksen päälle. Ei
kulu montaa tovia, kun hiljaisuuden rikkoo liekkien levoton
leikki ja palavan puun rätinä.
Kaivan repustani eväsleivät,
vesipullon ja kelaan mielessäni
armeijasta tuttua sanontaa ”taukopaikalla!”.
Suomessa polkujuoksuta-

pahtumat on sijoitettu yleisesti
kansallispuistojen ja yleisten retkeilyreittien alueille. Näistä esimerkkeinä mainittakoon Kolin
kansallispuisto (Vaarojen Maraton), Nuuksion Kansallispuisto
(Nuuksio Classic), Kuusamon
Karhunkierros (NUTS Trail
Ultra), Ylläs-Pallas retkeilyreitti
(NUTS Midnight Sun Trail
Ultra) sekä tulevan kesän uutuutena UKK-reittiä pitkin kulkeva Vuokatti Trail Challenge.
Ulkomailta mainittakoon polkujuoksijoiden keskuudessa suurta
suosiota nauttiva, legendaarinen
168 km:n pituinen UTMB
(Ultra Trail du Mont Blanc).

Polkujuoksu rajoittuu
kesään?
Ei aivan, sillä juoksu lumisilla
poluilla talven hämärinä tunteina on sekä fyysisesti että
henkisesti erittäin palkitsevaa.
Kahlaaminen polvia myöten
lumihangessa on lajinomaista
voimaharjoittelua parhaimmasta
päästä ja tämän lisäksi lahkeiden
sisään tunkeutuva lumi lisää henkistä jaksamista ja sisukkuutta
valtaisasti. Useilla paikkakunnilla järjestetään talvisin myös
erilaisia polkujuoksukilpailuja
ja yhteistreenejä.
Lopuksi haluan kannustaa
kaikkia luonnossa jo liikkuvia,
mutta ainoastaan asfaltilla
juoksua harrastavia lukijoita
suuntaamaan ensi kerralla juoksutossunsa rohkeasti lähimetsän
poluille, ihan vaikka vaihtelun
vuoksi. Minä lupaan, että saatte
sieltä jotain, mitä ette tienneet
olemassa olevan.
Metsä osaa yllättää meidät
totaalisesti, riittää kun annat sille
mahdollisuuden!
Ps. osoitteesta http://www.
trailrunning.fi/ jokainen metsään
haluava voi käydä lukemassa
lisää polkujuoksusta sekä Suomessa järjestettävistä polkujuoksutapahtumista.

sitkeydestä, luottamuksesta ja
jaksamisesta. Nuo pitkospuut
ovat taistelleet suolla haastavissa
olosuhteissa olemassaolonsa
puolesta jo useamman vuoden,
mutta silti ne eivät valita tai luovuta. Päinvastoin, ne haluavat
kantaa ylväästi kulkijansa kohti
tuntematonta - kohti arvokkaita
elämänkokemuksia. Astuessani
pitkospuulle testaan askeleeni
pitävyyttä, sillä syysaamun
kosteus on kastellut pitkoksen
hieman rosoisen pinnan. Onneksi polkujuoksukenkäni karkea
pohja on pitävä ja askeleeni tarttuu tarkasti pitkospuun pintaan.
Iloisin mielin otan hörpyn juomapullostani ja jatkan matkaa
kohti idästä nousevaa aurinkoa.”

Mikä polkujuoksussa
kiehtoo?
Uskon polkujuoksun suosion
liittyvän vahvasti kolmeen
asiaan, joista ensimmäinen on
lajin monipuolisuus ja matala
aloittamiskynnys. Polkujuoksuharrastuksen voi aloittaa
kotipihan takana mystisyyttä
huokuvasta kuusimetsästä ihan
tavallisissa juoksukengissä ja
urheiluvaatteissa. Kovalla asfaltilla juoksemiseen verrattuna
metsäpolku on lisäksi huomattavasti pehmeämpi ja jalkaystävällisempi alusta, jolloin vältytään
myös rasitusvammoilta. Tämän
lisäksi epätasainen alusta monipuolisine maaston korkeus-

Lisävastusta löytyy vaikka hangesta.

Teksti: Tero Ruokolainen
Kuvat: Hanne Kinnunen
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Talkoomerkkejä: Talkoolapiot 1943, Talkooaurat 1944 ja Talkoomuurahaiset 1945 sekä oikeanpuoleisessa
kentässä Maatalousapumerkki 1943, Ruotsi-Suomi maaottelumarssimerkki 1941, Aseveliliitolle tehdystä
työstä annetut A-tähdet, kultainen Linnoittajamerkki 1939 sekä alimpana Rakentajamerkki 1946. RV.

Kun leikki muuttui työksi ja
vapaus vastuuksi

Pikkulott
Jaakko K
15.7.1941
Seipään ajossa. SA-kuva. Lapset ja nuoret olivat heinänkorjuun eri vaiheissa mukana. Elonkorjuutöissä tarjoutui
seipäiden ajoa, haravointia ja tähkien poimintaa. Nuorten
oli tartuttava myös sirppiin ja viikatteeseen sekä opittava
lyhteen sitominen. Puimakoneella puimisen yhteydessä tarvittiin runsaasti apuvoimia.

– lapset ja nuoret kotirintamalla
Talvisodan menetysten jälkeen monet
odottivat kesäkuussa 1941 alkaneen Saksan hyökkäyksen johtavan nopeaan sodan
päättymiseen myös Suomen osalta. Tässä
erehdyttiin. Käänne tapahtui Stalingradissa tammikuussa 1943. Sotamarsalkka
Paulus armeijoineen antautui. Heti tämän
jälkeen 3.2.1943 tiedustelupäällikkö
eversti Aladàr Paasonen kertoi sodan
muuttuneesta yleistilanteesta päämajassa:
”Saksa ja sen liittolaiset ovat menettäneet
60 divisioonaa, joita ei voi korvata.” Paasonen jatkoi: ”Saksan häviö on varma. Sen
mukana Suomi joutuu tappioon.” Mannerheim kehotti Paasosta valaisemaan
tilannetta myös eduskunnalle suljetussa
istunnossa realistisesti ”säästämättä ruutia”. Paasonen kertoi asian eduskunnalle,
joka ei ollutkaan Paasosen mukaan ”kypsä” kuulemaan todenmukaista informaatiota. Mannerheim vaati Suomen johtoa
ponnistelemaan rauhaan ja sotatoimien
lopettamiseen.
Neuvostoliitto, USA ja Englanti sopivat Teheranissa marras-joulukuun
vaihteessa 1943 yhteisistä tavoitteista.
Kokouksessa käsiteltiin myös Suomen
asiaa. Liittoutuneiden Normandian maihinnousu alkoi 6.6.1944. Maamme oli
todellisessa hätätilassa Neuvostoliiton

hyökättyä Karjalan Kannakselle 9.6.1944
ja vallattua Viipurin 20.6.1944. Aselepo
astui voimaan 4.9.1944. Mitä suursodassa
tapahtui, välittyi myös kotirintamalle,
koteihin, perheisiin ja sen jokaiseen jäseneen – myös lapseen, joka oli inhimillisen
ketjun haurain osa.

Kaikki ”kynnelle kykenevät
apuun
Sotiemme aikana haettiin kaikki ”kynnelle kykenevät” kansallisen olemassaolon turvaamiseen. Sotilaspojissa oli
enimmillään yli 72.000 jäsentä. Nämä
10 – 17-vuotiaat pojat osallistuivat aktiivisesti monipuoliseen työpalveluun
ja heille soveltuviin sotilasluonteisiin
tehtäviin. Mainittakoon, että Summan
taistelussa 11.2.1940 puolustuslinjan
läpimurtokohdan edessä kaatui saman
komppanian toista kymmentä sotilaspoikaa. Puolustusvoimain komentajana
toimineen kenraali Jaakko Valtasen
mukaan hänen maanpuolustustehtävänsä
alkoivat talvisodan alussa 15-vuotiaana
sotilaspoikana radiomiehenä.
Lottajärjestön pikkulotissa toimi yli
40.000 iältään 8 – 16-vuotiaita tyttöjä. He
auttoivat lääkintä-, muonitus-, varustus,
viesti-, sekä keräys- ja huoltojaoston
tehtävissä. Pikkulotista siirryttiin 17-vuotiaina lottiin. Taloustoimet, lastenhoito
ja pienkarjasta huolehtiminen olivat
pikkulottien tärkeitä tehtäviä. Varsinkin
äitien käydessä töissä kodin ulkopuolella
lasten ja nuorten vastuu korostui.

Perunann

Sotilaspoikien Lumpunkeräyksen iskuviikon kulkue Helsingissä 12.4.1942.
SA-kuva

Pikkulotat
SA-kuva.

Talkoomerkit kertovat kansan tahdosta
toimia yhteiseksi hyväksi

Sotilaspoikaristi.
Yksi luokka, jossa
voi olla kultainen Nauhallinen kesolki ”JOHTAJA” tai räystalkoomitali
hopeinen solki ”POI- 1941. RV.
KAJOHTAJA”. RV

Talkoomerkkien jako aloitettiin ennen
talvisotaa. Kannaksella 1939 linnoitustöihin osallistuneiden talkoomerkkejä olivat
kuparinen ja kullattu linnoittajamerkki.
Lisäksi Lotta Svärd myi paperista, kuparista ja hopeista linnoittajamerkkiä.
Jatkosodan aikana annettiin osa omasta
työpalkasta Aseveliliitolle. Tämä voitiin
korvata talkootyönä, josta annettiin erilaisia talkoosuoritusmerkkejä. Vuonna
1941 Suomi – Ruotsi-maaottelumarssiin
osallistuneet saivat rintamerkin, Vihannestalkoisiin osallistuneet Vihannestalkoomerkin ja Nuorten Talkoot ry:n

Sotilaspoikien romunkeräyksen mainososasto kierroksella Helsingissä 22.2.1942.
SA-kuva.

Pikkulottamerkki. RV.

Pojat ”pöllin” kuorinnassa.
Sotilaspoika-lehden näytenumero 1. 1941.
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ta ”Kipo” Kirsti Saloheimo ja pikku komendantti
Kettunen ”siellä jossakin”. VII AKE. Tohmajärvi
1. SA- kuva.

nostossa Valamossa 22.9.1942. SA-kuva.

t työskentelivät aamusta iltaan K.P.K:ssa 19.9.1941.

Puutarhatöissä. SA-kuva.
toimintaan osallistuneilla oli oikeus
saada bakeliitista valmistettu nauhallinen keräystalkoomitali. Mottitalkoot
muodostuivat kansallisiksi suurtalkoiksi.

Kotirintamaa järisyttivät pelot ja tuhot
Neuvostoliiton massiiviset ilmavoimat
iskivät aika ajoin Suomen kaupunkeihin, taajamiin ja strategisesti tärkeisiin
keskuksiin.
Lapset olivat hauraimmat sodan uhrit.
Erityisesti rajaseudulla pelättiin partisaanien tuhoja. Sodan välittömistä syistä
menehtyi 337 alle 15-vuotiasta lasta 1939
- 1945. Tuhoisin oli 55 pommikoneen
suorittama Elisenvaaran aseman kahden
evakkojunan ja yhden sotilasjunan pommitus 20.6.1944, jolloin kuoli arviolta 130
henkilöä, joiden joukossa oli 40 lasta.
Maaseudulta haettiin suojaa. Elintarvikepula ja lasten suojaaminen olivat
keskeisiä syitä lasten siirtopäätöksiin.
Yli 70.000 lasta siirrettiin sotaa pakoon
Ruotsiin ja Tanskaan. Siirtokuljetuksissa
sattui myös onnettomuuksia. Junien yhteentörmäyksessä Iittalan pohjoispuolella
4.3.1940 kuoli 15 lasta ja seitsemän aikuista. Vuosina 1941 – 42 siirrettiin aluksi
kotikonnuilleen Karjalaan palanneiden
lapsia, sitten kotinsa menettäneiden ja
invalidien lapsia sekä ilman kummiavustusta jääneitä kaatuneiden lapsia.
Siirtokynnystä madallettiin. Lopulta
siirron saivat ne lapset, joiden vanhemmat
näkivät paremmaksi vaihtoehdoksi lapsen
siirtymisen pois sodan jaloista ja vaikeuksista. Siirtolaislapsista noin puolet jäi
kasvattivanhempiensa luo Ruotsiin.

Työvelvollisuuslaki 1942 –
kaikki yli 15-vuotiaat työpalveluun
Työvoimapula ja puute lähes kaikesta
tarvittavasta johtivat kotirintaman ponnistelut pakon edessä äärimmilleen.
Vuoden 1942 työvelvollisuuslaki velvoitti yli 15-vuotiaat nuoret töihin maatiloilla, metsätöissä, uitoissa ja lukuisissa
muissa tehtävissä. Näiden sijoittamisesta
Nuorten Työkeskus teki yksityiskohtaiset
suunnitelmansa. Helsingissä, Turussa,
Tampereella, Jyväskylässä, Kotkassa

ja Viipurissa viranomaiset hoitivat lapsityövoiman sijoittamisen yhteistyössä
maatalousnaisten kanssa. Muualla lapsityövoiman sijoittamisesta vastasivat
lastensuojelulautakunnat.
Suurin osa lapsien työpaikoista hankittiin kuitenkin sukulaisten ja tuttavien
toimesta. Myös koulut tukivat toimintaa.
Viranomaiset alkoivat järjestellä myös
alle 15-vuotiaita maaseudulle töihin.
Maataloihin haluttiin erityisesti tyttöjä.
Innokkaimpia maaseudun töihin halukkaita olivat kuitenkin nuoret pojat.
Erityisiä yli 15-vuotiaitten työleirejä
järjestettiin muun muassa uittotöihin ja
juurikasviviljelmille.

Nuorten Talkoot 1944
Sodan pitkittyessä kansan vaikeudet
kasvoivat.
Muun muassa polttoaineista ja elintarvikkeista oli kasvava pula. Kotirintama
tehosti toimiaan edelleen. Perustettiin
Nuorten Talkoot ry., Suurtalkoot ry. ja
Suomen Talkoot ry. Nuorten Talkoot
järjesti lasten ja nuorten yksityiskohtaisen
palvelumallin ja kannustavan palkitsemistavan. Vihkomuotoiset talkookirjat
otettiin käyttöön 1942. Tasavallan johto
tuki näkyvästi kansallista talkootyötä.
Talkookirjan 1944 johdannossa painotettiin talkoiden merkitystä: ”Nuorten
mitättömältä näyttävä työ on antanut arvaamattoman paljon maamme taloudelle
sodan luomissa vaikeissa oloissa.
Yhden ja kahden lapsen työ ei tosin
suuria merkitse, mutta Suomen lasten
puolimiljoonainen joukko on tällä vähältä
näyttävällä työllään pitänyt useat teollisuuden haarat käynnissä.” Lähimmiksi
tehtäviksi määritettiin autopilkkeiden
hankinta ja teollisuuden raaka-aineiden
kevätkeräys. Koulut toimivat kevättalkoiden tukikohtina. Vanhempia kehotettiin
kannustamaan näitä 1929 – 1936 syntyneitä lapsia ja nuoria kesän ajan töissä
ja tehtävissä.

Talkoomerkit kannustivat
Vuoden 1941 talkoolaisia muistettiin
keräystalkoomitalilla ja 1942 talkoolei-

jonamerkillä.
Maatalouden talkoolyhdemerkkejä jaettiin 1943 ja 1944. Vuonna 1943 työmerkki
oli Talkoolapio, 1944 Talkooaura, 1945
Muurahainen ja 1946 Rakentaja. Rautaisen, hopeoidun ja kullatun talkoomerkin
sai määriteltyjen suoritusten perusteella.
Rautaisen auran 1944 suorittamiseen
tarvittiin hyödyllistä koti-, ansio-, keräys- tai muuta työtä 12 pisteen arvosta.
Rahalaitokseen piti tallettaa 10 markkaa
omalla työllä hankittua rahaa.
Hopeoidun auran 1944 saamiseksi tarvittiin edellisen tason 12 pisteen lisäksi
25 pisteen arvosta hyödyllistä työtä.
Säästövelvoite oli 30 markkaa.
Kullatun auran 1944 vaatimukset olivat
korkeat. Rautaisen ja hopeoidun talkooauran jälkeen tuli suorittaa 50 pisteen
arvosta hyödyllistä koti-, ansio-, keräys tai
muuta työtä. Rahalaitokseen tuli tallettaa
60 markkaa omalla työllä hankittua rahaa.
Talkoiden kevätryntäyksessä 1944 koulut toimivat opettajien johdolla tukikohtina. Tavoitteena oli saada teollisuuden
kipeästi tarvitsemia raaka-aineita, kuten
jätepaperia, luita, pihkaa, kumiromua,
lumppuja, hevosen jouhia ja tyhjiä pulloja. Kaikki tavaralajit niputettiin tai pussitettiin ohjeitten mukaan siirtoa varten.
Koululle tuodusta ja lajitellusta materiaalista tullut palkkioraha käytettiin opettajien ja kerääjäjoukon päätöksen mukaisesti esimerkiksi retkiin ja hankintoihin.
Talkoot jatkuivat kevätkauden jälkeen.
Talkoolaisia kehotettiin kysymään kauppaliikkeistä, mitä keräyslajeja liikkeet
ottavat vastaan, sopimaan toimituksista ja
hinnoista. Keräyskohteiden laaja kirjo ja
pisteytys ilmenevät oheisesta taulukosta.
Lähde: Nuorten työ- ja talkookirja 1944.

Omilla keräystuotteilla palkkiomarkkoja ja keräyspisteitä
Keräyspalkkioilla kannustettiin oman
pankkitilin kartuttamiseen.
Jokainen 10 markan myynti vastasi
yhtä talkoopistettä. Monet talkootuotteet
toimitettiin suoraan rintamalle.

Takasivulle…
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Päätoimittajan palsta

Tästä se taas alkaa
Kirjoitan nyt ensimmäistä kertaa teille Karjalan Pojat -lehden päätoimittajana. Olen otettu
nykyisestä pestistäni.
Viime vuoden viimeisessä Karjalan Pojat -lehdessä oli juttu valinnastani tähän tehtävään.
Jos ja kun kaikki lukijamme eivät ole kyseistä
lehteä lukeneet pieni kertaus on paikallaan
mikä mies on kyseessä.
Olen 61-vuotias mies. Viime syksystä lähtien
jälleen tohmajärveläinen. Muissa maakunnissa
ja paikkakunnilla vierähti lähes 30 vuotta.
Pidän itseäni lehtimiehenä. Karjalan Pojat
-lehti on järjestyksessään 10:s, jota päätoimitan. Ennen Tohmajärvelle muuttoa edellinen
lehti oli Jämsän Seutu. Lähtiessäni Suomen
parhaana paikallislehtenä palkittu, kuten edellinen lehteni Valkeakosken Sanomat ennen
Jämsään muuttoani.
Olen saanut työskennellä ihanneammattissani.
Lehtityö, kuten moni muu työ, on työskentelyä
paineen alla, mutta paine antaa myös voimaa
ja halua yrittää yhä paremmin.
Karjalan Pojat -lehti on erittäin hyvä reserviläispiirien lehti. Se on hyvin toimitettu ja taitettu juuri siinä hengessä kuin reserviläispiirien
lehden tulee ollakin.

Kuten lukijana huomaatte, tämä vuoden 2015
lehti noudattelee samaa linjaa ja tyyliä, kuten
viime vuodet. Olemme kuitenkin lehden toimituskunnassa päättäneet, että uudistamme
lehteämme seuraavasta lehdestä alkaen. Uudistus ei ole itsetarkoitus, vaan ajan henkeen
vastaamista.
Olen saanut monia onnitteluja nykyisestä
tehtävästäni. Kiitos niistä. Päätoimittaja ei
kuitenkaan tee mitään lehteä yksin. Lehden
ilmestyminen on monien satojen tekijöiden
summa. Ilman erinomaista avustajakuntaa,
ilmoitusmyyjiä, yhdistysten vetäjiä ja jäseniä
sekä kaikkia maanpuolustushenkisiä pohjoiskarjalaisia Karjalan Pojat -lehti ei olisi sellainen
kuin se on ja tulee olemaan.

lehteen, mutta on hyvä, kun on reserviä. Sen
tietävät hyvin myös ammattisotilaat.
Tätä kirjoittaessani kevät on jo yllättävän pitkällä. Toivottavasti ei kuitenkaan niin pitkällä,
että hiihtokelit olisivat jo takanapäin. Suomen
kauneuden löytää luonnossa monin tavoin,
mutta keväthankien kimallus ja luisto eivät
ole sieltä huonommasta päästä.
Yhteydenottojanne kaivaten ja jo etukäteen
kiittäen.
Jukka Ignatius
päätoimittaja

Elämme talouden tiukkaa aikaa. Niin tässä lehdessä kuin yleisestikin. Karjalan Pojat -lehden
päätoimittajana haluan erityisesti kiittää lehden
ilmoittajia siitä, että haluatte olla ratkaisevalla tavalla mukana mahdollistamassa lehden
ja sen nettiversion ilmestymisen. Olemme
toimituskunnassa pohtineet muun muassa
lehden tulevia määriä. Ne määräytyvät lehden
rahapussin mukaan.
Lehden avustajille kiitos aktiivisuudesta. Kaikkien teidän kaikkia juttuja ja kuvia ei todennäköisesti mahdu tähän vuoden ensimmäiseen
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Turvallisuusasiat tärkeä
eduskuntavaaliteema
Huhtikuun eduskuntavaaleissa ratkaistaan Suomen linja
monissa asioissa. Yksi tärkeä vaaliteema viime aikojen kansainvälisiin tapahtumiin liittyen on maamme turvallisuus
ja siihen läheisesti liittyvät maanpuolutustukselliset asiat.
Karjalan Pojat -lehti kysyi helmikuussa kaikilta nykyisten eduskuntavaalipuolueiden Savo-Karjalan vaalipiirin
toiminnanjohtajilta ja vaalivastaavilta puolueiden kannat
neljään ajankohtaiseen asiaan. Valitettavasti kaikilta
puolueilta vastauksia ei saatu, vaikka vastausaikaa oli
kaksi viikkoa.
Karjalan Pojat -lehti seuraa puolueiden ja valittavien
kansanedustajien toimintaa Pohjois-Karjalan kannalta
koko tulevan vaalikauden ajan etenkin maanpuolustuksen
ja turvallisuusasioiden näkökulmasta.

Keskusta
1) Keskusta kannattaa vähintään parlamentaarisen selvitystyöryhmän esittämää lisärahoitusta eli puolustusmäärärahojen
asteittaista korotusta vuodesta
2016 alkaen siten, että lisäys
olisi 150 miljoonaa euroa vuonna 2020.
2) Suomeen kohdistuva sotilaallinen uhka on epätodennäköistä. Maamme tulee kuitenkin varautua tilanteeseen,
jossa joutuisimme voimatoimien
kohteeksi esimerkiksi osana
laajempaa kansainvälistä kriisiä.
Perinteisten turvallisuusuhkien
rinnalle ovat nousseet muun
muassa tietoverkkoihin kohdistuvat hyökkäykset, ympäristökatastrofit, terrorismi, hajoavat
valtiot ja ilmastonmuutoksen
seuraukset. Joudumme siis
seuraamaan ympäristöämme yhä
enemmän laajan turvallisuuden
näkökulmasta ja varautumaan
myös uudenlaisiin uhkiin.
3) Keskusta ei pidä Suomen
Nato-jäsenyyden hakemista
ajankohtaisena seuraavalla
vaalikaudella. Näköpiirissä ei
ole tarvetta muuttaa Suomen
sotilas- ja puolustuspoliittista
linjaa, jonka yksi peruskivi on
sotilaallinen liittoutumattomuus. Suomen on sen sijaan
jatkettava käytännönläheistä
kumppanuusyhteistyötä Naton
kanssa.
Kansallinen oma liikkumavara turvallisuuspoliittisissa
ratkaisuissa on aina säilytettävä.
Meidän on arvioitava jatkuvasti
turvallisuusympäristöämme,
siinä tapahtuvia muutoksia ja
tehtävä kussakin ajassa niihin
perustuvia päätöksiä. On siis
ylläpidettävä mahdollisuutta
hakea Nato-jäsenyyttä joskus
tulevaisuudessa, mikäli valtiojohto ja kansalaiset päätyvät
uuteen turvallisuuspoliittisen
ratkaisuun. Tämä edellyttää
Keskustan mielestä kuitenkin
kansanäänestyksen järjestämistä
Nato-jäsenyyden hakemisesta.

1)
Puolueenne/piirijärjestönne kanta puolustusmäärärahoihin tulevalla
vaalikaudella. Tuleeko niitä korottaa, pitää ennallaan tai laskea?
2)
Onko Suomella tällä hetkellä jotain turvallisuusuhkaa? Jos on, niin mitä?
3)
Tuleeko Suomen hakea tulevalla vaalikaudella Nato-jäsenyyttä vai ei?
4)
Miten luonnehtisitte Savo-Karjalan tämän hetken maanpuolustustahtoa
ja -henkeä?

Kristillisdemokraatit

sosialidemokraatit

1) Kristillisdemokraatit olivat
mukana parlamentaarisessa työryhmässä, joka esittää puolustusmäärärahojen korottamista,
olemme sitoutuneet työryhmän
esitykseen.

1) SDP on sitoutunut kansanedustaja Kanervan johdolla
toimineen parlamentaarisen
selvitysryhmän esitykseen, että
seuraavalla hallituskaudella
puolustusmäärärahoja korotetaan puolustusvoimien esityksen
mukaisesti asteittain. Selvitysryhmän raportissa viitataan
valtioneuvoston turvallisuus- ja
puolustuspoliittisen selonteon
2012 laskelmaan, jossa korotuksen tulisi vuonna 2016 olla n. 50
miljoonaa ja nousta asteittain
vuoteen 2020 mennessä 150
miljoonaan euroon indeksikorotusten lisäksi.

2) Onko Suomella tällä hetkellä jotain turvallisuusuhkaa?
Jos on, niin mitä? Suomen merkittävät turvallisuuspoliittiset
haasteet muodostavat valtiota,
yhteiskuntaa ja väestöä koskevan kokonaisuuden, johon tulee
varautua poikkihallinnollisesti ja
eri toimijoiden yhteistyönä. Esimerkkejä turvallisuushaasteista
ovat tietoverkkouhat, terrorismi,
rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus sekä väestön terveyden ja
hyvinvoinnin häiriöt.
3) Puolueessamme on sekä
Nato-jäsenyyden kannattajia
että vastustajia, mutta yhteinen
näkemys molemmilla on, että
mahdollista myönteistä päätöstä
tulee edeltää kansan enemmistön
tuki. Tätä edellyttää myös Nato
jäsenyyttään hakevalta maalta.
4) Maanpuolustustahto ja
-henki ovat hyvät, myös vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön
osallistutaan alueella vilkkaasti.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö on tärkeä osa kansalaistoimintaa ja yhteiskunnan
kokonaisturvallisuuden säilyttämistä. Sillä ylläpidetään
paitsi maanpuolustus- myös
kriisitilannevalmiutta ja tuetaan
tarvittaessa viranomaisten työtä.
Toiminnalla on myös kansalaisia
yhdistävä ja maanpuolustustahtoa kohottava vaikutus.
Sari Essayah
4) Ajat ja tilanteet vaihtelevat
kausittain, mutta me näemme
Savo-Karjalan maanpuolustustahdon ja –hengen pysyvän
vahvana nyt ja edelleen.
Antti Varis

2) Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa. Kaikkiin maihin
voi kuitenkin kohdistua erilaisia
muita uhkia, kuten tiedonsiirtoon kohdistuvat kyberuhat.
Varautua tulee myös erilaisiin
siviilikohteisiin kohdistuvaan
ns hybridisodankäyntiin. Suomi
tai suomalaiset voivat myös olla
terrorismin kohteita.
3) Nato-jäsenyyden hakeminen ei ole ajankohtaista, mutta
Suomi jatkaa Naton kanssa
kumppanuusyhteistyötä. Uusi
kumppanuusaloite hyväksyttiin
Naton Walesin huippukokouksessa 2014.
4) Savo-Karjalan kuten muunkin Suomen maanpuolustustahto
on vahva. Koko maan kannalta
on tärkeää, että puolustusvoimia
on uudistettu ja asevelvollisuusarmeijasta pidetään kiinni.
Seppo Eskelinen

vasemmisto

vihreät

1) Tällä hetkellä on syytä
pitää puolustusmäärärahat ennallaan ja tarkistaa säästökohteet. Esimerkiksi vähentämällä
Nato-vetoisiin harjoituksiin
osallistumista ja luopumalla
EU:n taistelujoukoista saadaan
taloudellisia resursseja puolustuvoimien käyttöön.

1) Parlamentaarisen työryhmän päätösten mukainen rahoitustaso on sopiva. Erikseen
on sitten pohdittava, miten
rahoitetaan lähitulevaisuuden
suuret kalustohankinnat ilma- ja
merivoimille.

2) Tällä hetkellä Suomeen ei
kohdennu suoraa (sotilaallista)
turvallisuusuhkaa. Turvallisuusuhkia saattaa nousta, mikäli
Suomi hakee Nato-jäsenyyttä.
3) Ei tule hakea. Nato-jäsenyys
vaikeuttaisi merkittävästi Suomen geopoliittista asemaa. Suomi voi parhaiten edistää rauhaa
puolueettomana välittäjänä.
4) Savo-Karjalasta löytyy
maanpuolustustahtoa ja henkeä,
kuten muualtakin Suomesta.
Tätä tukee Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan
haastattelututkimus vuodelta
2013, jossa havaitaan ettei
puolustustahto ole merkittävästi pienentynyt edellisestä
tutkimuksesta vuodelta 2009.
Tosin varuskuntaverkon karsinta
on saattanut/saattaa heikentää
maanpuolustustahtoa ja alentaa
varusmiespalvelukseen astuvien määrää. Pohjois-Karjalan
Prikaatin lakkauttamisen myötä
matka esimerkiksi Joensuusta
lähimpään maavoimien varuskuntaan on lähes 250 km.
Joni Orava ja
Markku Ruotsalainen

2) Sotilaallista uhkaa meihin ei
kohdistu, vaikka toimintaympäristössämme tilanne on nyt hyvin
huolestuttava. Voi myös olla, että
kiristyvä kansainvälinen tilanne
jättää yhä vähemmän tilaa sotilaalliselle liittoutumattomuudelle. Uusia turvallisuusuhkia
riittää, oli kyse sitten kyberistä
tai ilmastonmuutoksen aiheuttamista katastrofeista. Maata ei
puolusteta enää pelkästään asein,
vaan monet muutkin tavat ovat
nyt elintärkeitä ja niihin on myös
panostettava. Turvallisuuspolitiikassa ulkopolitiikka on
kuitenkin se ensisijainen väline,
ja siksi myös siihen olisi leikkausten sijaan panostettava lisää.
3) Nato-jäsenyyttä ei tämänhetkisen tiedon ja tilanteen valossa tarvitse hakea
tulevalla vaalikaudella. Mikäli
jäsenyyttä kuitenkin päädytään
hakemaan, on siitä järjestettävä
kansanäänestys. Kumppanuutta
Naton kanssa pidetään yllä ja
kehitetään nykyiseen malliin.
Käytännön puolustusyhteistyötä
Ruotsin kanssa syvennetään.
4) Täällä Savo-Karjalassa
ymmärretään paitsi historian
opetukset, myös se, että maanpuolustushenki ei ole tarkoitettu
ristiriitojen lietsomiseen. Maanpuolustushenki on siis korkealla
ja rakentava.
Eija Vatanen

12

11.3.2015

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS

Pohjois-Karjalan
aluetoimiston katsaus –
vakauttamisvaihe
Puolustusvoimauudistuksen viimeinen vaihe on saatu päätökseen.
Merkittävimmät muutokset siinä
olivat sotilasläänien esikuntien
ja muutamien joukko-osastojen
lakkauttaminen sekä Logistiikkalaitoksen ja Puolustusvoimien
palvelukeskuksen perustaminen.
Henkilöstömäärämme supistui
sovitun mukaisesti 14 370:sta
12 346:aan. Puolustusvoimille
käsketyt säästövelvoitteet tullaan
näiden uudistusten kautta saavuttamaan. Olemme siis toimineet
esimerkillisesti valtiojohdon ja
poliitikkojen päätösten edellyttämällä tavalla.
Pohjois-Karjalan osalta muutos
on jo varmaan tullut selväksi,
ainakin laajalle ”maanpuolustusperheellemme”. PohjoisKarjalan aluetoimisto Joensuussa
jatkaa uudessa kokoonpanossaan
Suomen suurimpana aluetoimistona. Sillä on erityinen asema
puolustusvoimissa kokoonpanonsa ja tehtäviensä takia.
Puolustusvoimien palvelukeskus
perustettiin 1.1.2015. Sen pääpaikassa Joensuussa työskentelee
120 henkilöä (yhteensä 198). Palvelukeskuksella on myös erityisasema puolustusvoimissa. Sille
on keskitetty muun muassa henkilöstön rekrytointi, asuntoasiat
sekä matka- ja ostolaskujen käsittely, mutta myös lukuisa määrä
muita tehtäviä. Ylämyllyllä oleva
varasto-osasto jatkaa Kouvolassa
sijaitsevan 1.Logistiikkarykmentin esikunnan alaisena. Edellä
mainituista yksiköistä muodostettiin Joensuun varuskunta jo
1.1.2014. Allekirjoittanut toimii
varuskunnan päällikkönä, apunani komendantti majuri Hannu
Palkovuori.
Koko puolustusvoimissa, siis
myös Joensuun varuskunnassa,
on nyt vakauttamisvaiheen aika.
Tämän vuoden aikana viimeisetkin puolustusvoimauudistuksesta
aiheutuneet uudet toimintatavat
ja prosessit vakiinnutetaan meillä
osaksi maanpuolustustyön kokonaiskenttää. Vakauttamisen
lisäksi tulee kuitenkin katsoa jo
vahvasti tulevaisuuteen. Siinä
keskeistä on sotilaallisen suorituskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen alueellamme. Reservin
kertausharjoitusten merkittävä
lisääntyminen on osa sitä työtä.
Olemme laatineet viime syksyn
aikana suunnitelman kertausharjoituksista ja puolustusvoimien
vapaaehtoisten harjoituksista
vuosille 2015 - 2019. Myös muu
harjoitustoiminta tulee olemaan
alueellamme vilkasta. Kainuun
prikaati tulee järjestämään vuosittain useita ampumaleirejä Sotinpurossa sekä sotaharjoituksia
muutaman vuoden välein eri
puolilla maakuntaa. Maavoimien
pääsotaharjoitus WIHURI järjestetään Pohjois-Karjalassa jo
tulevana kesänä 2.-11.6. Harjoitukseen osallistuvat lähes kaikki
Maavoimien joukko-osastot
Kaartin jääkärirykmenttiä lukuun
ottamatta. Myös Rajavartiolaitos
osallistuu mittavalla määrällä
joukkojaan ko. harjoitukseen.
Käskytimme tuohon harjoitukseen tammikuun lopussa
noin 1100 reserviläistä. Lisäksi

muutama sata heistä osallistuu
valmistaviin kertausharjoituksiin jo kevään aikana. Muut
aluetoimistot ovat käskyttäneet
kyseiseen harjoitukseen saman
verran omia reserviläisiään.
Puolustusvoimien reserviläiskoulutus toteutetaan PohjoisKarjalassa tulevina vuosina
Kainuun prikaatin johdolla ja
tukeutuen tarvittaessa sen kouluttajaresursseihin sekä materiaaliin. Aluetoimisto toteuttaa
käytännössä reserviläiskoulutuksen ja erilaisten harjoitusten järjestämisestä alueen
puolustamiseen suunniteluille
joukoille. Pohjois-Karjalan rajavartiosto vastaa edelleen omien joukkojensa koulutuksesta.
Strategiselta kumppaniltamme
MPK:n Savo-Karjalan maanpuolustuspiiriltä aluetoimisto
tulee tilaamaan reserviläisilleen
vuosittain noin 20 kurssia tai
muuta koulutustapahtumaan.
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen suunnittelu ja ohjaus
on muuttunut Kainuun alueellisen suunnitteluryhmän otettua
vastuun alueestamme. Meidän
lisäksi viranomaisista, järjestökentästä ja MPK:n henkilöstöstä
kokoonpantu Pohjois-Karjalan
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistoimintaryhmä jatkaa toimintaansa vanhaan
malliin aluetoimiston päällikön
johdolla.

Mitä alkanut vuosi
tuo tullessaan
Aluetoimiston tehtävät ovat
asiakkaillemme entuudestaan
tuttuja (asevelvollisten asioiden
hoitaminen mukaan lukien reservin kertausharjoitukset, ylennys- ja VAP-asiat, sotilaallisen
maanpuolustuksen suunnittelu,
viranomaisyhteistyö ja maanpuolustustyö). Olemme saaneet
kuitenkin myös uusia tehtäviä ja
vastuita sotilasläänin esikunnan
lakkauttamisen myötä. Yksi
niistä on reservin aliupseereiden
ja miehistön ylentäminen 4.6.
ja 6.12. Allekirjoittanut ylentää
kyseisen ryhmän reserviläisiä
ensimmäisen kerran jo muutaman kuukauden päästä. Otamme edelleen vastaan piirien ja
yhdistysten hallitusten tekemiä
ylennysesityksiä kaksi kertaa
vuodessa 1.3. ja 1.9. kuluessa.
Paikallispataljoonan perustaminen sekä sen tehtävien ja
koulutuksen suunnittelu oli yksi
viime vuoden tärkeimmistä
tehtävistämme. Tuohon työhön
otettiin mukaan muutamia avainreserviläisiä, jotka myös sijoitettiin kyseiseen joukkoon. Tänä
vuonna luomme pataljoonalle kyvyn toimia sen vaativissa normaali- ja poikkeusolojen tehtävissä.
Pataljoonamme osallistuu myös
kesäkuun pääsotaharjoitukseen.
Maanpuolustushengen ylläpitäminen on maakuntamme koko
maanpuolustuskentän vastuulla.
Kainuun prikaati tulee olemaan
aktiivinen toimija Pohjois-Karjalassa. Sen varusmiehet suorittavat myös tänä vuonna PohjoisKarjalan veteraanikeräykset
yhdessä rajavartioston ja reser-

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 KOTUyksikkö

Käyntiosoite Torikatu 36 B, 80100
Joensuu
Postiosoite PL 28, 80101 Joensuu
Sähköposti pohjois-karjala [at] mpk.fi
KOTU-yksikön päällikkö Kimmo
Salo
Puhelin 040 565 5578
Sähköposti kimmo.salo [at] mpk.fi

Koulutuspäällikkö Timo Tolvanen
Puhelin 050 521 5363
Sähköposti timo.tolvanen [at] mpk.fi
Koulutuspäällikkö Ari Hevonkoski
Puhelin 050 342 0075
Sähköposti ari.hevonkoski [at] mpk.fi
Koulutuspäällikkö Ahti Korhonen
Puhelin 040 764 5730
Sähköposti ahti.korhonen [at] mpk.fi
Koulutuspäällikkö Jukka Päivinen
Puhelin 050 336 1602
Sähköposti jukka.paivinen [at] mpk.fi

viläisjärjestöjen kanssa. Kainuun
Tykistörykmentti on PohjoisKarjalan kummijoukkoyksikkö.
Rykmentti tulee osallistumaan
maakunnan maanpuolustustapahtumiin tulevien vuosien aikana erikseen sovittavalla tavalla.
Seuraavaa perinnepäiväänsä se
tulee viettämään Liperiin Paloaukeapäivänä 25.9.2015.
Puolustusvoimat tulee siis
toimimaan tulevaisuudessakin
alueellamme näkyvästi. Toimimme täällä tiiviisti varuskuntana.
Sen toimijat tulevat yhdessä
järjestämään maakunnassa erilaisia maanpuolustustapahtumia. Kainuun prikaati vastaa
puolustusvoimien osastosta
Farmari -messuilla Joensuussa
2.-4.7.2015. Käytännössä tehtävän hoitaa Pohjois-Karjalan
aluetoimisto. Puolustusvoimien
osasto perustetaan varuskunnan
toimijoista ja kumppaneistamme, joita ovat ainakin MPK
Savo-Karjalan piiri, alueemme
sotilaskodit, reserviläisjärjestöt
ja maakuntajoukot. Puolustusvoimien palvelukeskus vastaa
sitten vuorostaan enimmäistä
kertaa Pohjois-Karjalassa järjestettävästä Miljazz -tapahtumasta
Joensuun Ilosaaressa 20.8.2015.

Lopuksi
Puolustusvoimat on siirtynyt
Pohjois-Karjalassa ”yhden luukun” -periaatteelle. Viranomaisten, reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen sekä muiden
sidosryhmien yhteydenpito
puolustusvoimiin (esimerkiksi
Kainuun prikaatiin tai Rakuunasoittokuntaan) tai PohjoisKarjalan rajavartiostoon tapahtuu
jatkossa vain aluetoimiston kaut-

ta tai sopimillamme järjestelyillä.
Pohjan kumppaneillemme annettavalle tuelle antaa vuosittain
tammi-helmikuussa järjestettävä
maanpuolustustapahtumien allakointitilaisuus. Ensi vuoden
tapahtumien tukitarpeet on jo
koottu. Jos joku järjestö ei ole
kuitenkaan vielä tuonut tarpeitaan esille, mutta tarvitsee
ehdottomasti puolustusvoimien
tai rajavartioston tukea järjestämissään maanpuolustustapahtumissa vuonna 2016, tulee niistä
olla yhteydessä aluetoimistoon
tämän kevään aikana.
Olemme päivittäneet vuoden
alussa aluetoimiston palkitsemissäännöt. Tästä vuodesta alkaen
maakunnassamme jaetaan uutena Vuoden maanpuolustusteko
-palkinto. Se jaetaan joka vuosi
Pohjois-Karjalan aluetoimiston
vuosipäivän (24.2.) juhlallisuuksiin liittyen. Sen saa sellainen
yhteistoimintakumppani, joka
on toiminnallaan edistänyt eniten
maanpuolustustyötä maakunnassa puolustusvoimien (aluetoimiston) näkökulmasta tarkasteltuna.
Tänä vuonna palkinto jaettiin
kolmelle toimijalle. Karjalaisen
Kulttuurin Edistämissäätiö sai
palkinnon kiitoksena Joensuun
varuskunnan toimijoiden tukemisessa vaativassa muutosvaiheessa sekä ansioistaan perinnesoittokunnan perustamisessa.
Palkinnon saivat myös evl evp
Kari Kalinen ja kapellimestari
Mika Hirvonen, jotka vastasivat juuri tuon edellä mainitun
perinnesoittokunnan perustamisesta maakuntaan. Lämpimät
onnittelut heille erinomaisesta
maanpuolustustyöstä!
Haluan samalla kiittää kaikkia muitakin meitä tukeneita

kumppaneitamme, yhteisöjä ja
yksityisiä henkilöitä. Tuellanne
puolustusvoimauudistus kyettiin
toteuttamaan suunnitelman mukaisesti ja toimintamme saatiin
sopeutettua uuteen asetelmaan
parhaiten sopivaksi. Puolustusvoimien läsnäolo ja näkyvyys
Pohjois-Karjalassa säilyy sen
ansiosta edelleen vahvana ja
monipuolisena. Puolustusvoimat haluaa pitää hyvää huolta
Pohjois-Karjalan puolustuksesta.
Se edellyttää reserviläisiltämme
myös aktiivista otetta. Odotamme
nyt maakunnan reserviläisten
osallistuvan puolustusvoimien
käskemiin kertausharjoituksiin
100%:sti, mutta myös MPK:n järjestämiin koulutuksiin mahdollisimman hyvin. Toivomme myös
työnantajilta tukea reserviläisille,
jotta heillä olisi mahdollisuus
päästä lyhyisiin noin 5-8 vuorokautta kestäviin harjoituksiin
tärkeistä siviilitöistä huolimatta.
Tähän läheisesti liittyen järjestämme yhdessä Pohjois-Karjalan
Yrittäjien kanssa maakunnan
yritysjohdolle ”valmennus-”
ja tyhy-tapahtuman Onttolassa
17.9.2015.
Puolustusvoimien viestinnän näkökulmasta on erittäin
hyvä asia, että maakunnassa on
tällainen laadukas maanpuolustuslehti, joka tavoittaa laajasti
reserviläis- ja maanpuolustuskentän. Tulemme tukemaan
jatkossakin lehden julkaisemista
ja keskittämään oman viestintämme tähän lehteen. Seuraavassa
numerossa pääaiheenamme on
Ylä-Karjalassa järjestettävä
Maavoimien pääsotaharjoitus
WIHURI 2015. Viestinnällisesti
meille haastava tehtävä on tälle
vuodelle suunniteltu sodan ajan
sijoitusten ilmoittaminen reserviläisillemme. Tätä kirjoitettaessa
sen toimeenpanosta ei ole vielä
tehty päätöstä. Jos se tapahtuu
tänä vuonna, toivon reserviläisiltämme malttia jos jotakin kysyttävää sen suhteen tulee. Käynti
asiakaspalvelussamme on aina
paras ja nopein tapa kysyä juuri
sijoituksiin liittyvistä asioista,
koska puhelimessa emme niistä
edes voi keskustella.
Näillä ajatuksilla ja sanoilla
tervehdin vielä kaikkia Karjalan Pojat -lehden lukijoita ja
maanpuolustuksen ystäviä sekä
toivotan teille kaikille omasta
ja koko Joensuun varuskunnan
henkilöstön puolesta oikein hyvää vuotta 2015!
Pohjois-Karjalan
aluetoimiston päällikkö
Joensuun varuskunnan
päällikkö
Eversti Jouni Mattila
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Konsultointi Heikki A. Ovaskainen Oy
Kajaanintie 844 75700 Valtimo
p. 0500 371 165

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

TEBOIL-NURMES:

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

Sukupolvien välinen silta.

Oy

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

Matkoja
toiveiden
mukaan
Pentsami Oy

- Mahdollisuus mukavalle matkalle -

Soita 0500 680 019, 0500 779 449

Nurmes

Siltojen marssi
Maratonmittaisille sotilasmarsseille valmistautuminen vaatii
usein, säännöllisesti ja ympäri
vuoden tapahtuvaa harjoittelua.
Harjoittelun tulee olla monipuolista, mutta keskeisintä on
pitkäkestoinen lajiharjoittelu.
Toisin sanoen suuri määrä harjoituskerroista tulee olla marssimista, sillä vain siten jalat säilyttävät kyvyn kestää marssimista.
Aina on pidettävä mielessä, että
marssikunto tulee marssimalla.
Marssiharjoitusten monipuolistamiseksi tulee keksiä erilaisia
tapoja elävöittää tunteja kestäviä
harjoituskertoja motivaation
säilyttämiseksi. Meidätkin ovat
marssiharjoitukset perehdyttäneet Joensuun maantietoon,
joten tutuksi ovat tulleet kauniin
kaupunkimme erilaiset polut ja
kevyen liikenteen väylät. Välillä
on liikuttu rankoissa maastomaisemissa toisinaan taas jokien ja
pyhäselän rantamilla.
Joensuun kaupungille lyö
omaleimaisuutta kaupungin
halki virtaava Pielisjoki, mikä on
suurin Saimaaseen laskeva joki.
Aikaisemmin kaupunkimme
keskustan seutuvilla joen ylitti
neljä siltaa, mutta vuonna 2014
Pielisjoen yli rakennettiin kaksi
uutta siltaa. Nyt joen yli pääsee
kuutta siltaa pitkin, jotka ovat
pohjoisesta etelään lueteltuna
Pekkalan-, Joensuun rautatie-,
Sirkkalan-, Itä-, Suvanto- ja
Ylisoutajansilta. Nyt nämä sillat
houkuttelevat selvästi aikaisempaa enemmän lenkkeilijöitä

silloillemme.
Marraskuussa eräällä marssikerralla tuli ajatus järjestää
kaksiulotteinen Siltojen marssi.
Ensiksi suunnittelimme marssireitin polveilevan kaikkien siltojemme kautta. Toinen ulottuvuus
oli sukupolvien välinen silta.
Päätimme houkutella marssille
mukaan hyvin aktiivisen reserviupseeriuran eläneen jo kypsään
ikään ehtineen, mutta edelleenkin
todella kovakuntoisen Jorma Reijosen. Tarkoituksemme oli marssin aikana haastatella Jormaa ja
pyytää häntä kertomaan siitä,
miten reservitoiminta näyttäytyi
30-50 vuotta sitten. Ajankohdaksi valitsimme itsenäisyyspäivän
jälkeisen sunnuntain.7.12. Mukaan saimme houkuteltua marssimaan ja keskustelemaan Karjalan
Poikien Killan voimakaksikon
eli varapuheenjohtajat Pekka
Laakkosen ja Liisa Pietarisen.
Niinpä itsenäisyyspäivän juhlallisuuksista hurmaantuneet
sinivalkoiset sydämet saivat
raikkaan ilman tuulahduksen,
kun kokoonnuimme Jorman
luokse Nepenmäelle puolen
päivän aikaan. Uudessa lumessa
kahlaten pikku pakkasessa suoritimme Siltojen marssin vaihtaen
ajatuksia. Me kerroimme nykypäivän toiminnoista ja Jorma valotti meille oman aikansa todella
aktiivista toimintaa, missä vilisi
tuttuja nimiä kuten Hentusen
Harri, Pippurin Veli tai Partion
Jorma. Oleellinen ero nykypäivän kokouskeskeiseen toimin-

taan verrattuna tuntui olleen
hyvin runsas reserviläisliikunnan
määrä. Jorma kertoikin, että ennen ei hyssytelty, vaan mentiin
vauhdikkaasti räkä poskella
milloin hiihtäen, milloin juosten
välillä ampuen tai rasteja poimien
ja taas meno jatkui. Erilaisia kilpailuja pidettiin ympäri vuoden,
kaikkina vuodenaikoina niin
yhdistys- kuin piiritasollakin.
Jorman mukaan miehet olivat
ennen kovakuntoisia eivätkä
arastelleet lähteä mukaan fyysiseen reserviläistoimintaan.
Meidät oli kutsuttu marssin
päätteeksi Jorman luokse keskustelemaan lisää, katsomaan
valokuvia entisajan toiminnasta
sekä juomaan kahvit aidoista
Lotta Svärd kahvikupeista. Jorman edelleenkin mainio fyysinen
kunto tuli esille, kun marssin
lopun häämöttäessä hän ehdotti, että jos hän juoksisi edeltä
laittamaan kahvin kiehumaan.
Nauraen ja ihaillen sanoimme
yksissä tuumin, ettei niin kiire todellakaan ole. Marssin päätteeksi
tyytyväisinä kahvittelimme ja
katselimme valokuvia Jorman
ns. hikinurkkaa, missä oli valtava määrä palkintoja erilaisista
reserviläiskilpailuista. Siihen
nurkkaukseen kiteytyi valtava
määrä alueemme reserviläishistorian kunniakkaista päivistä,
mitä me älypuhelin-Pad-miehet
emme voi kuin ihaillen ihmetellä.
Teksti: Harri Norismaa ja
Jyrki Huusko
Kuva: Jyrki Huusko

Reserviläisliikuntaa marssien
www.nurmeksenlampo.fi
www.kiinteistomaailma.fi

Reserviläisen fyysinen toimintakyky tarkoittaa sitä, että kykenee
kuntonsa puolesta täyttämään
ne tehtävät, joihin on sodanajan joukoissa määrätty. Vuoden 2008 Reserviläistutkimus
osoitti, että vain 46 prosenttia
reserviläisistä kelpaa sodanajan
tehtäväänsä. Hyvä fyysinen
toimintakyky pitää jokaisen itse
tehdä harjoittelun kautta. Sitä ei
voi lainata kaverilta. Kuntonsa
tai painonsa suhteen ei tietenkään tarvitse kantaa huonoa
omaatuntoa, mutta hyvä kunto
ei varmaankaan ole haitaksi, kun
PV miettii reserviläisen sijoittamista pienennettyyn reservin
armeijaamme.

Reserviläisyhdistykset ympäri
maata ovatkin heränneet järjestämään jälleen liikuntatapahtumia, eikä pelkästään kunnon testaustilaisuuksia. Yhdessä koettu
ja hikoiltu liikunta vie asiaamme
eteenpäin, sillä suoritusten aikana varmasti maanpuolustustahto
kasvaa ja kehittyy.
Pohjois-Karjalan MPK:n kurssitarjonnassa on tänä vuonna
yllin kyllin reserviläisliikuntaa
tarjolla, sillä kevään aikana
järjestetään kaksi 30 km hiihtomarssia ja neljä 25 km PAK
jalkamarssia. Hiihtomarssit
suoritetaan PV:n suksilla ja niin
hiihto- kuin jalkamarsseilla tulee
olla reppu selässä.

Marssipäivät ovat:
-14.2.2015, hiihtomarssi, Kontiolahti
-11.4.2015, hiihtomarssi, Kontiolahti
-19.4.2015, jalkamarssi, Joensuu
-26.4.2015, jalkamarssi, Kontiolahti
-9.5.2015, jalkamarssi, Joensuu
-24.5.2015, jalkamarssi, Joensuu
Kannattaa alkaa nostaa kuntoa
ja tulla mukaan reippaaseen
reserviläisliikuntaan. Ilmoittautuminen marsseille tapahtuu
MPK:n järjestelmän kautta.
Teksti: Harri Norismaa ja
Jyrki Huusko
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Teemu Keskisarja

Tolvajärven jälkeen,
Suurtaistelun ihmisen historia
Siltala 2014, 303 s.

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

puh. 0500 373 311, 0400 373 311

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

Merkillisen
hyvät osat!

Valtimon Sähkötyö Oy
Monipuolinen sähköasennusliike Nurmeksessa.
Olipa tarpeenne suuri tai pieni, niin ota yhteyttä
Sähköasennustoimintaa Pielisen Karjalassa jo yli 30 vuotta
sähköasennukset		
sähkösuunnitelmat		
antenni- ja teleasennukset		

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

Teemu Keskisarja (s. 1971) on
Suomen luetuimpia historioitsijoita. Hänen aiheensa ulottuvat
muinaisista seksuaalirikoksista
nykypäivän talouteen. Sotahistoriasta Keskisarja on kirjoittanut
palkitut ja kriitikkojen kiittämät
teokset Raaka tie Raatteeseen ja
Viipuri 1918.
Puna-armeija jyräsi ylivoimaisena Kannakselta Petsamoon. Tappiomieliala painoi
niin rivimiehiä kuin ylipäällikkö
Mannerheimia. Moraalin terästämiseen oli vain yksi keino: äkkiä
ensimmäinen voitto jossain,
ei niin väliä missä. Kohtalokkaista kohtalokkain hetki koitti
Tolvajärven korpiseudulla 12.
joulukuuta 1939.
Suomalaiset iskivät avomaastossa päin linnoitettuja asemia ja
massiivista tulivoimaa. He ryntäsivät salmen yli, jäälakeuden
poikki saareen ja rantatörmälle,
jyrkkään harjunrinteeseen ja
laelle – loppuun saakka.
Tolvajärvestä huurtui talvisodan varhaisin legenda.
Mutta mitä voittajille tapahtui
Tolvajärven jälkeen? Historioitsija Teemu Keskisarja kuvaa aiemmin tuntemattomien
lähteiden pohjalta hämäläistä
jalkaväkirykmenttiä ja erityisesti
Mäntän tehtaanpiipputaajaman
konekiväärimiehiä.
Juonta kuljettavat pienten ja
suurten ihmisten musertavat
kokemukset. Tolvajärvi korot-

ti Paavo Talvelan
ja Aaro Pajarin
kuolemattomiksi
sotapäälliköiksi.
Miten kuolematon
voi palata maan
pinnalle, käydä
uutta sotaa ja elää?
Päälähde Keskisarjalla on ollut
Mäntän Serlachiuksen tehtaiden
arkisto 1960-luvun Mäntästä.
To l v a j ä r v e l l ä
saatiin ”kunnon
voitto”. Muita
suomalasia kunniapaikkoja olivat mm. Ägläjärvi ja Korpiselkä.
Suomen valtasi
fennomania eli
”Suomi-kiihko”, jota leimasivat
mm. uskonto, Snellman ja Kivi.
Aaro Pajarin ensimmäinen
voitto oli Aunuksen retki. Pajarin tila oli joskus terra ingognita
eli tuntematon tekijä. Tolvajärven matkailumaja osoittautui
merkittäväksi tukikohdaksi ja
jopa taistelun pysähdyttäjäksi.
Tolvajärvellä luotiin eräs osa
”talvisodan hengestä”. Pajarilla
oli loistavia alaisia, mm. Juho
Kössi, 41 v. luutnantti, siviilissä rajavääpeli, joka ymmärsi
maaston merkityksiä. Talvela
puolestaan valtasi Suojärven.
Rauha vaati pikahautoja, jonne

vainajat saatiin tilapäisiin leposijoihin. Seurasi marsseja Suomeen.
Tolvajärveä myös vähäteltiin.
Mm. Pajarin käsikirjoitus hylättiin, eikä sitä julkaistu. Pajari sai
kuitenkin Mannerheim-ristin ja
kenraalimajurin arvon. Pajari sai
siirron Vienaan, adjutanttinaan
Alfons Almi. Pajari komennettiin myös Lappiin saksalaisten
karkotukseen. Talvela vapautti
Aunuksen talvella 1941, adjutanttinaan Lagus. Aunusta seurasivat myös Petroskoin valtaus
ja Syvärin ylitys.
Unto Vaskuu

TOIMINTAKALENTERI
maalisKUU

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

13.3.
13.3.
18.3.
20.3.
25.3.
31.3.

Karjalan Pojat 1/2014 ilmestyy
Talvisodan päättymisen muistokonsertti		
KPK vuosikokous
RVL:n vuosipäivän tilaisuudet			
RU- ja RES -piirin kevätkokoukset			
Sotainvalidien Velj liiton PKpiirin vuosikokous

PKALTSTO Joensuu
PKR Onttola
Avoin
Avoin

ResUL
10.-12.3.
OLTERMANNI				Mikkeli
13.-15.3.
Häyhä TA-kilpailu			Säkylä
14.-15.3.
Ampumahiihto				Kuhmo
28.3.		Reserviläispilkki				Keitele

huhtiKUU
Rauhalantie
7
75530 NURMES,
puh. 013-474 6600
75530 NURMES, puh. 013-474 6600

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

22.4. Piirihallituksen kokous 3				Avoin
24.-25.4. VE MP koulutuksen suunnittelutilaisuus		
Ylämylly
27.4. Kansallinen veteraanipäivä/JNS kansalaisjuhlatoimikunta					Joensuu

toukoKUU
17.5.
18.5.

Kaatuneiden muistopäivä/JNS kansalaisjuhlatoimikunta					Joensuu
Aineistopäivä Karjalan Pojat 2

ResUL
2.-3.5.		Ampumasuunnistus			Hattula
16.-17.5.
Perinneasekilpailu			Päijät-Häme

kesäKUU
TEOLLISUUSTIE 5
75530 NURMES

2.6.
Puolustusvoimien lippujuhlapäivän palkitsemiset PKALTSTO
4.6.
Puolustusvoimien Lippujuhlapäivä			PKALTSTO
4.-11.6. Maavoimien yhtymäharjoitus			Pohjois-Karjala
18.6. Karjalan Pojat 2 ilmestyy
11.6. AuK:n päättäjäiset PKR				Onttola
16.6. Kotiuttamisjuhla PKR				Onttola
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Karjalan Pojat
2/2015 ilmestyy 17.6.2015
Aineisto päätoimittajalle 22.5. mennessä.
Keräysvuoro: Ilomantsi, Tohmajärvi-Värtsilä, Tuupovaara,
Kitee, Kiihtelysvaara, Kesälahti

Jukka Ignatius

tohmajärvi
Puh. 040 833 8342,
jukkasakari.ignatius@gmail.com

AMIN-PYTTY 16.5.2015
OUTOKUMMUSSA
Onttolan radalla reserviläisiltä ammunnat loppuivat, mutta
jo perinteeksi muodostunut Amin-pytty ammutaan tänäkin
vuonna. Kiitos jo etukäteen outokumpulaisille ja MPK:lle.
Haaste:
Joensuun Reserviläiset haastaa Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin yhdistykset, Rauhanturvaajat ja Joensuun Reserviupseerit
3-henkisin joukkuein.
Ammunta suoritetaan reserviläiskivääreillä avotähtäimin.
Haaste lähetetään haastetuille sähköpostilla tarkemmin ohjein
myöhemmin keväällä.
Ami Issakainen
Joensuun Reserviläiset ry:n pj

KONTIOLAHDEN RESERVILÄISET RY:N

KESÄMATKA TALLINNAAN
10.-12.7.2015
Yhdistyksemme järjestää kesämatkanTallinnaan 10.-12.7.2015.
Matka on tarkoitettu kaikille Pohjois-Karjalan reserviläisille, perheenjäsenineen. Matka tehdään matkatoimisto Niskasen kyydillä.

RESERVILÄISURHEILULIITON
PERINNEASE SM-KILPAILU
2015
Päijät-Hämeen reservipiiri kutsuu
Reserviläisurheiluliiton perinneasemestaruuskilpailuihin Lahteen
16-17.05.2015.
Kilpailupaikka on Panssariprikaatin
ampumarata Hälvälässä.
Kilpailun johtajana toimii Arto Tapiomaa.
Kilpailu alkaa lauantaina 16.5. klo
9.00, asetarkastus klo 8.30 alkaen
kilpailupaikalla.
Sunnuntaina 17.5. kilpailu alkaa klo
12.00 ja päättyy klo 18.00 mennessä.
Asetarkastukset suoritetaan ennen erän
alkua ampumapaikalla.
Sarjat: H, H 50, H 60 / N ja N 50 sekä
joukkuekilpailu joka lajissa. Joukkueeseen voi ilmoittaa 4 kilpailijaa, joista 3
parasta otetaan huomioon tuloksessa.
Piiri voi lähettää useampia joukkueita.
Huom. Kilpailija voi kilpailla vain yhdessä sarjassa/laji.
Osallistumismaksu 25 e / laji. Joukkuekilpailussa ei eri maksua. Maksu
30.04.2015 mennessä oltava suoritettu
piirin tilille. Päijät-Hämeen reservipiiri
Osuuspankki FI8856100720069690
Viite perinne-ase 2015
Ilmoittautumiset: Vain piirit ilmoittavat
kootusti osallistujansa kirjallisesti
15.4.2015 mennessä sähköpostilla
juha.nuoritalo@phnet.fi. Yksittäisten
jäsenYhdistysten ilmoittautumisia ei
noteerata. Ilmoittautumisessa tulee
olla kilpailijan nimi, sotilasarvo, sarja,
piiri, ilmoittajan yhteystiedot.
Jälki-ilmoittautumiset 50 e/laji
Muuta: Kilpailijalla oltava voimassa oleva kilpailulisenssi tai vakuutus. Lisäksi
kilpailijalla on oltava tosite siitä, että
on jonkin reserviläisjärjestön tai killan
jäsen. Aseen hallussapitoluvat mukaan.
Lisätietoja: Marko Patrakka markopatrakka@phnet.fi tai 050-5570761.

Porokylänkatu 14, 75530 Nurmes

Putkiliike Halonen Oy | Rakennuspeltityöt
LVI-myymälä: Teollisuustie 1, 75530 Nurmes | puh. 050 377 7147
Avoinna: ma–pe 7–17 (la–su suljettu)
info@putkiliikehalonen.fi | www.putkiliikehalonen.fi

KITEE 010 328 6400

NURMES 010 328 6401

Matkan hinta on 195,00 e/hlö (laskettu 30 lähtijän mukaan)
Matkan hinta sisältää:
• 2 yötä hotelli Vanha Wiru**** aamiaisineen
• bussikuljetukset Kontiolahti-Joensuu-Helsinki-Joensuu-Kontiolahti, oma bussi mukana Tallinnassa
• laivamatkat mennen tullen Eckerö Linellä, kansipaikoin
Laiva lähtee pe Helsingistä klo 08.30, Tallinnassa klo 11.00, paluu
sunnuntaina Tallinnasta klo 12.00 ja Helsingissä olemme klo 14.30
bussi ja kuljettaja ovat mukana, joten kuljetukset perillä sisältyvät matkan hintaan. Tarkempi ohjelma suunnitellaan ehdotusten
mukaan. Mahdollisia tutustumispaikkoja perillä mm. merimuseo,
Tv-torni, KGB-museo (pääsymaksut kohteisiin lisämaksusta)
kyseisenä viikonloppuna Tallinnassa on Vanhan kaupungin keskiaikapäivät, joten nähtävää varmasti riittää.
Matkan hinta edellyttää 30 maksavaa matkustajaa, jos matkaan lähtijöitä on enempi matkan hinta laskee, linja-autossa on paikkoja 49

Pekka
Ravi

Työstään mies
tunnetaan.
Pekka Ravi
kansanedustaja
eduskunnan varapuhemies
puh. 050 512 1970
pekka.ravi@eduskunta.fi
www.pekkaravi.fi
G Pekka Ravi eduskuntaan

SAVO-KARJALAN
VAALIPIIRI

Nurmes
Kirkkokatu
22 / Lieksa
Pielisentie
15
Nurmeksen
konttori
puh. 013
264 4000
013264 4000 konttori 044
754013
4225264 4000
Nurmeksen
puh.

Avoinna: maanantai

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset: ratilainen.pekka@gmail.com
tai h1.parviainen@gmail.com

Karjalan Pojat
POHJOIS-KARJALAN

RESERVILÄISLEHTI

Päätoimittaja 		

Jukka Ignatius

Osoite: 			
Puhelin ja s-posti:		

82600 tohmajärvi
040 833 8342, Jukkasakari.ignatius@gmail.com

klo 9.15-15.30

Nurmeksen
Avoinna: konttori
maanantai
klo9.15-16.15
9.15-15.30
tiistai-perjantai
klo
Avoinna: maanantai
klo 9.15-15.30
tiistai-perjantai
klo 9.15-16.15
www.poppankki.fi/siilinjarvi
tiistai-perjantai
klo 9.15-16.15
Maksaja: Pekka Ravin tukiryhmä

www.poppankki.fi/siilinjarvi

Piiritoimisto ja toiminnanjohtaja
Arto Mulari
Kylmälammentie 24,
80710 Lehmo
0500 912 963
toimisto.pkres@gmail.com
Kotisivut:		
Sivunvalmistus:
Painotyö:		

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

Karjalan pojat -lehden toimituskunta
RU 		
Jyrki Huusko, puheenjohtaja
		
Mika Tukiainen
RES		
Terho Hirvonen
		
Hannu P. Martikainen
PV/PKaltsto
Marko Jalkanen
MPK 		
Kimmo Salo
Päätoimittaja
Jukka Ignatius
Nettilehti	Ari Hevonkoski
Toiminnanjohtaja	Arto Mulari
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Syksyllä 1942 järjestettiin ensimmäiset mottitalkoot. Tuloksena
oli 1.400.000 m³ polttopuuta ja seuraavan vuonna 1.500.000
m³. Talkoomotit vähenivät 1944. Nuorin mottitalkoomerkin
suorittaja oli 10-vuotias ja vanhin 100-vuotias. Rautakirveeseen
tarvittiin 1 motti, hopeakirveeseen 4 mottia ja kultakirveen sai
16 motilla. Suurkirves tuli mukaan 1943 48 motilla ja mestarikirves 1944 100 motilla.
Metsätöihin liittyivät uitot, joissa aputehtäviä riitti myös alle
15–vuotiaille pojille. Talkookirjassa 1944 ohjattiin myös voimisteluun ja urheiluun sekä kartuttamaan talkooajan muistoja
talkoomerkein, kirjoituksin ja kuvin. Talkookirjan muistuttaa:
”Vielä vanhuksena ollessasikin kertovat nämä nuoruusaikasi
muistot sinulle siitä työstä, jonka kerran teit isänmaasi hyväksi
ja siksi on talkoomuistoja oikealla tavalla kunnioitettava.”
Sota pilkkoi ja ravisutti perheitä. Toisessa maailmansodassa
kuoli tai katosi 85.555 suomalaista. Sotaleskien, sotaorpojen, sotalasten, sotainvalidien ja siirtolaisten vaikeat vaiheet
seurasivat heitä sodan varjoina. Laajat aluemenetykset, Lapin
hävitys ja evakuoinnit, Porkkalan vuokraus, valtava maan
jälleen rakentamisurakka ja sotakorvaukset koskivat monin
tavoin kansaamme. Lapin sota päättyi vasta huhtikuussa 1945.
Pariisin rauhansopimus 1947 ja YYA-sopimus 1948 rauhoittivat tilannetta. Viimeinen sotakorvausjuna ylitti rajan elokuun
lopussa 1952. Sodasta kovasti kärsineen Lapin alueilla jatkuivat
miinan raivaus ja pommien vaarattomaksi tekeminen 1970-luvulle saakka. Aliravitsemus, puutostaudit, puutteelliset elämän
olosuhteet sekä kova työ yhdistivät ja ahdistivat monia lapsia
vielä sodan ajan jälkeenkin. Huomisesta toivottiin tätä päivää
parempaa. Sodan ajan lapset ja nuoret kuuluvat kotirintaman
nuorimpiin sankareihin – älkäämme unohtako heidän lapsuus- ja
nuoruusaikansa ”lainaamista” koko kansan hyväksi.
Teksti: Raimo Vänskä
Kuvat: SA-kuva, Sotilaspoika, näytenumero 1. 1941, Nuorten
”Kyllä me täällä toimeen tulemme, kunnes isä jälleen astuu kotiportista sisään.” Tohmajärvi 14.8.1941. SA-kuva. Kaik- työ- ja talkookirja 1944 sekä kirjoittajan kokoelma.
kien isät eivät palanneet. Sota jätti jälkeensä 50.000 sotaorpoa ja 30.000 leskeä.
Lähteitä:
Karjan tuotanto pyrittiin pitämään korkeana rehunsaantiin Kotirintaman lapset ja nuoret. Suomi 1939 - 1945, Vähäheikkilän
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liittyvistä vaikeuksista huolimatta. Maito, liha, kananmunat ja Kustannus Oy. Raisio 2006.
Mainittakoon, että kerätyt pullot palvelivat muun muassa villa olivat välttämättömiä jokapäiväisessä elämässä. Eläinten Nuorten työ- ja talkookirja 1944, julkaisija Nuorten Talkoot ry.
rintamalla bensiinillä täytettyinä Molotovin koktaileina. Yhteen ruokkiminen oli yksi tärkeistä lasten ja nuorten tehtävistä. Silloin kerran. Kultainen nuoruus. Elämää Suomessa vuosina
keräyspisteeseen tarvittiin kahdeksan tuntia hyödyllistä koti-, Lypsäminen sujui monilta nuorilta. Keväällä ennen karjan 1944 - 1956, toimittaneet Kari Lintilä ja Meri Utrio. Kustanansio- tai muuta työtä. Monet tytöt suorittivat työosuutensa ulos laskemista tuli tarkistaa ja korjata laidunten aitaukset. Jos nusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. Tampere 1997.
aitaukset olivat riittämättömät, turvauduttiin paimentamiseen. Mannerheimin ja Rytin vaikeat valinnat. Suomen johdon ratlotta- ja sotilaskotipalveluna.
Pienkarjaa lapset hoitivat vanhemman väen valvovan silmän kaisut jatkosodan käännekohdissa, Pekka Visuri. Docendo Oy
alla. Kotitalouden tehtäväkenttä oli laaja. Jokaisen tuli tehdä Jyväskylä. Saarijärven Offset Oy 2013.
Nuoria tekijöitä tarvittiin eri toimialoilla
sitä mitä osasi ja tarvittiin. Vastuullisimpiin tehtäviin kuului Suomi 1944. Sota, arki, maailma, toimittanut Pekka Tuomikoski.
Maataloustyöt saivat keskeisen sijan Nuorten talkoissa.
lasten hoito. Vanhemmat lapset saivat välillä toimia nuorem- Gummerus kustannus 2013.
Talkoo-lehti esitteli muun muassa seuraavia töitä: juurikasvien piensa valvojina, kaitsijoina ja viihdyttäjinä.
Sotien synnyttämistä talkoomerkeistä ja –toiminnasta, Tuomo
kylvön, taimien harventamisen ja kitkemisen. Lapsia kehotettiin
Talkookirja 1944 kannusti nuoria teollisuuden, metsä- ja Koskiaho. Numismaatikko 5/2014.
perustamaan omia kasvimaita ja kasvattamaan myös vihannek- liikealan töihin. Teollisuus tarvitsi puuta suuret määrät. Polt- Kansa haki yhteisöllisyydestä voimaa elämän turvaamiseksi
sia. Jatkosodan aikana kaikki apu oli tarpeen.
topuun tarve Suomessa oli valtava, mutta hakkuuväki vähissä. viime sotien aikana, Raimo Vänskä. Numismaatikko 3/2013.
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