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Jukka Ignatius

Veteraanisukupolvien pe-
rinnön halutaan jatkuvan 
senkin jälkeen, kun aika on 
jättänyt veteraanit. Yhtenä 
erinomaisena keinona perin-
nön jatkumiseen vietettiin 
Kansallista veteraanipäivää 
Liperin koulukeskuksessa 
huhtikuun 27. päivä. Pai-
kalla juhlassa oli noin 500 
oppilasta.

Rehtori Jouni Hyttinen muistutti 
oppilaille ja muulle juhlaväelle, 
miten raskaan uhrin sodassa ol-
leet antoivat isänmaan puolesta.

- Se näkyy meillä täällä Liperin 
ja Viinijärven sankarihaudoilla.

Hyttisen mukaan sota jätti jäl-
kensä myös evakkovaiheeseen. 
Noin 400 000 evakolle täytyi 
löytyä uusi koti.

- Liperiin muutti monta evak-
koa. He vaikuttivat voimakkaasti 
Liperin kehitykseen ja rikastut-
tivat sitä.

Suomalaiset pääsivät sodan 

jälkeen muutenkin rakentamaan 
nykyistä hyvinvointivaltiota.

- Olette maailman ikätove-
reihin verrattuna lottovoittajia, 
Hyttinen puhui oppilailleen.

Perinnön siirtoon
useita keinoja
Juhlapuheen Liperin koulukes-
kuksen veteraanijuhlassa pitä-
neen aluetoimiston päällikön, 
eversti Jouni Mattilan mukaan 
on useita keinoja siirtää veteraa-
nisukupolven perintöä nuorille. 
Hänen mielestään on tärkeää 
tietää mistä tietoa voi hankkia, 
jos sitä haluaa ja on mahdollista 
hakea.

- Maanpuolustuskorkeakoulu 
avasi 27.4. 2013 SA-kuva.fi 
sivuston. ”Kuvat kertovat vete-
raanien tarinaa” -kuvanäyttely 
sisältää yli 170 000 sotavuosien 
kuvaa. Kuvat ovat ainutlaatuisia. 
Te nuoret voitte auttaa vanhuk-
sia, jotka eivät välttämättä hal-
litse tietotekniikkaa, ja käymään 
heidän kanssaan noilla sivuilla 
tutustumassa tuohon upeaan 
kuva-aineistoon, Mattila kertoi 

Veteraanisukupolven perintöä
halutaan siirtää nuorille

nuorille.
Mattila sanoi, että Liperi on 

maan- ja jopa maailmanlaajui-
sesti tunnettu omasta laajasta 
sotahistoriastaan. 

- Kuten Väinö Linnan Tunte-
mattoman sotilaan rykmentistä, 
joka lähti sotaan Ylämyllyn Pa-
loaukealta. Junkkers -pommiko-
neen putoamisesta Rauvanlah-
teen sekä yhtenä vilkkaimmista 
sotajoukkojen ja evakkojen 
läpikulkupaikoista. Liperin 
historiaan liittyviä teoksia ja 
sivustoja löytyy erittäin paljon, 
Mattila selvittää.

Intti tutuksi
Puolustusvoimat järjestää tule-
van kolmen vuoden aikana Intti 
tutuksi -tapahtumat jokaisessa 
Pohjois-Karjalan yläkoulussa 
ja lukiossa.

- Noissa tilaisuuksissa ker-
romme miksi puolustusvoimat 
on olemassa ja mikä merkitys 
on yleisellä asevelvollisuudella. 
Erityisteemana on tuoda esille 
puolustusvoimien historiaa, 
jossa sotiemme veteraanit ”näyt-
telivät pääosaa”. Mukanamme 
noissa 2-4 tuntia kestävissä 
tapahtumissa on myös vete-
raaneja, reserviläisten ja muiden 
vapaaehtoisten lisäksi, eversti 
Mattila kertoo.

Mattilan mukaan kaikki maa-
voimien kahdeksan joukko-
osastoa toteuttaa ”Suomalainen 
asevelvollisuus - sukupolvesta 
toiseen” -tempauksen lähet-
tämällä asevelvollisia terveh-
dyskäynneille hoitokoteihin ja 
palvelutaloihin.

- Varusmiehet viettävät aikaa 
hoivakodeissa veteraanien ja 
muiden vanhusten kanssa, ul-
koiluttavat heitä sekä avustavat 
heitä päivän muissa askareissa. 
Päivä tuo virkistystä ja vaihtelua 
vanhusten arkeen ja samalla 

yhdistää eri sukupolvia. Toi-
vomme, että tempauksesta tulee 
perinne, Mattila toivoo.

Mattila myös toivoi, että nuo-
ret voisivat ottaa selvää omien 
lähisukulaisten osallistumisesta 
Isänmaan puolustamiseen 1939-
1945.

- Mielestäni on erittäin tärkeää 
tuntea oman sukunsa historiaa 
hieman nykypäivää kauempaa. 
Tiedustelut voi aloittaa hieman 
lähempää, vaikka siitä missä se 
isä on varusmiespalveluksensa 
suorittanut, hän opastaa.

Mattila vakuutti juhlayleisöl-
le, että puolustusvoimilla on 
uskottava kyky ennaltaehkäistä 
Suomea joutumasta kriiseihin 
ja sotaan. Tarvittaessa sillä on 
kykyä ja valmiutta puolustaa 
koko maata kuten veteraanimme 

tekivät aikanaan.
- Kansalaistemme luja maan-

puolustustahto on yhä puolus-
tuskykymme vankka perusta. Se 
on syntynyt kansanluonteesta, 
historian opetuksista ja ennen 
kaikkea veteraanien esimerkistä. 
Se velvoittaa meitä nuorempia 
tekemään vuorollamme par-
haamme tämän yhteiskunnan 
eteen. Siihen velvoittaa vete-
raanipäivän teema ”Tämä maa 
ei koskaan sortua saa - eläköön 
Suomi”.

Liperin koulukeskuksen juh-
lassa kuultiin myös paljon mu-
siikkia Tero Sallisen  johtaman 
ja Vuokko Pappisen säestämän 
kuoron johdolla. Kirkkoherra 
Heikki Holkeri lähetti seppele-
partiot sankarihaudoille.

Liperin yläkoululaiset ja reserviläiset muodostivat sankarihau-
doille lippulinnan.

Suomen lippu saapuu juhlaan uljaasti liehuen.

Eversti Jouni Mattila toivoo, että nuoret kiinnostuvat veteraanien 
kunniakkaasta perinnöstä.



ollut reserviläisurheilu. Kevään 
ajan olemme liiketoimikunnassa 
pyrkineet mahdollistamaan jokaisen 
reservinupseerin ja reserviläisen 
kenttäkelpoisuussuoritukset. Toivottavasti 
tämä olisi lähtölaukaus tulevina 
vuosinakin aktivoituvalle toiminnalle. 
Tässä on kelpo mahdollisuus kaikille 
piirin yhdistyksille aktivoida myös omaa 
toimintaansa.

Lopuksi haluan onnitella kaikkia 
4.6. ylennettyjä ja palkittuja. Olette 
huomionosoituksenne ansainneet!

Hyvää kesää kaikille toivottaen,

ammunnan ja liikunnan kautta jotka lisää-
vät mukavaa yhdessä oloa sekä irrottavat 
irti arjen työasioista. Toivon että kaikki 
kannustavat näitä tapahtumien järjestämi-
sessä mukana olevia ja ymmärtävät että ei 
aina kaikki mene ”putkeen” eikä kaikkien 
mieliksi. 

Lopuksi muistutan tiedotuksen tärkeyttä….
jakakaa sähköpostissa tulevat tiedotteet/ 
kilpailukutsut kaikille yhdistysten jäsenille 
eteenpäin…en halua kuulla enää ”en minä 
ole saanut tietoa asiasta”

Lämmintä ja leppoisaa Kesää

me. Messuille tarvitaan myös talkooväkeä, 
talkoolaiseksi voi ilmoittautua toimiston 
sähköpostiin (toimisto.pkres@gmail.com).

Seuratkaa nettisivuilta ja lehtemme sivuilta 
tapahtumakalenteria mitä kesän aikana pii-
rimme alueella tapahtuu. Tapahtumakalen-
teria päivitetään nettisivullemme sitä mukaa 
kuin uusia tapahtumia ilmenee tai entiset 
tarkentuvat.

Toivotan lehtemme lukijakun-
nalle hyvää kesää
Yhteistyöterveisin

33.6.2015

Vuosi on vierähtänyt jo kolmanneksen 
eteenpäin ja ollaan aivan kesän kynnyksel-
lä. Reserviläistoiminnassa kesä on aktiivi-
sen toiminnan aikaa, toivottavasti erilaiset 
sotilaskuntoa kohottavat tapahtumat kuu-
luvat aktiivisten ja itsestäänhuolehtivien 
reserviläisten kesänviettoon. Piirimme 
alueella järjestetään paljon erilaisia tapah-
tumia joihin toivon aktiivista osallistumista 
jotta järjestäjien vuodattamat hikipisarat 
saavat tarkoituksensa. Osallistua voi mui-
den muassa marssitapahtumiin, kuntotesta-
ustilaisuuksiin, ampumaharjoituksiin sekä 
-kilpailuihin ja suunnistustapahtumiin. 
Haasta itsesi, haasta reserviläiskaverisi ja 
osallistukaa ahkerasti.

reserviupseeripiirin puheenjohtajan kynästä

Ihmetellen seurasin maakuntamme 
valtalehti Karjalaisessa ollutta kirjoit-
telua, jossa otettiin voimakkaasti 
kantaa reserviläisten ylentämisiin. 
Aluetoimiston johtaja eversti Mattila 
omassa vastineessaan osoitti kuitenkin 
yksiselitteiset perusteet näille: riittävän 
pitkä aika edellisestä ylennyksestä, 
kertausharjoitusvuorokaudet riittävän 
vaativassa tehtävässä, harjoituksissa 
saadut arviot sekä nuhteettomuus ovat 
ne perusperiaatteet, joita aina tässä 
yhteydessä noudatetaan. Selkeää on, että 
sodanajan tehtävä on puolustusvoimien 
kannalta se määrittävä peruste, jonka 
mukaan järjestelmää päivitetään - myös 
tehtävien ja sotilasarvojen osalta. Minulla 
itselläni kuten kollegallani reserviläispiirin 
puheenjohtajana ei ole pienintäkään 
moitteen sanaa tai epäluuloa järjestelmän 
toimivuudesta kotimaakunnassamme.

Tänä keväänä mielessäni on vahvasti 

Pohjois-Karjalassa järjestetään kesäkuussa 
2015 maavoimien pääsotaharjoitus. 
Harjoitukseen osallistuu noin 10000 
miestä. Tapahtuma on odotettu monille 
pohjoiskarjalaisille reserviupseereille 
samoin kuin reserviläisellekin. 
Kesäisessä maakunnassamme pääsemme 
harjoittelemaan poikkeuksellisen 
monipuolisen kaluston kanssa. Tätä on 
odotettu ja toivottu.

Tähän kevääseen sattunut puolustus-
voimien sota-ajan sijoituksen tai 
sijoittamattomuuden kertonut kirje sai 
varmasti osalle reserviläisistä mielen 
vakavaksi. Kertausharjoituskutsua ei 
kuulunut ja sota-ajan sijoituskin oli 
purettu tai sitä ei välttämättä ollutkaan. 
Reserviläistoiminta sekä vapaaehtoinen 
maanpuolustustoiminta on oiva väylä 
jatkaa omaa kouluttautumista ja omaa 
henkilökohtaista varautumista poikkeus-
tilanteisiin. 

Kesän aikaan järjestetään piirimme alu-
eella useita suuria tapahtumia. Kesäkuun 
alussa Puolustusvoimien Wihuri 15 -harjoi-
tus ”työllistää” monet jäsenistöstämme. On 
hyvä että meidänkin suunnan sotataktii-
koita ja -tekniikoita testataan maakunnas-
samme. Osoitetaan kansainvälistä kiinnos-
tustakin varmasti herättävällä harjoituk-
sella  että maamme tätäkin osaa puolustaa 
aktiivinen ja hyvinkoulututettu armeija. 
Toisenlaisessa tapahtumassa Farmari 2015 
-maatalousnäyttelyssä esittelemme yhdessä 
MPK:n kanssa toimintaamme. Pidetään 
esittelyalueellamme reserviläisten lip-
pua korkealla ja esitellään toimintaamme  
monipuolisesti messuväelle. Kun käytte 
messuilla tulkaa tutustumaan osastollam-

visesti koulutuksiin ja motivaatiota lisäsi 
muutama vuosi takaperin tullut tieto suu-
remmasta harjoituksesta tulevaisuudessa.
Puolustusvoimauudistus muutti koulutet-
tujen, Maakunta Komppanioihin sitoutu-
neiden henkilöiden sodan ajan sijoitusta. 
Monelle asia on ollut pettymys.
( Näitä asioita olen saanut reserviläisiltä 
kuulla kevään aikana)
Mutta muistakaa kaikkien tehtävät on 
tärkeitä ja odotan itsekkin mielenkiinnolla 
miten uudistus etenee loppuun… odotan 
Reservin ja vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen kehittämissuunnitelmaa, 
sitä lopullista, jossa hyödynnetään nyt 
reserviksi / vara reserviksi jäävä kokenut 
osaaminen.

Ammunta harrastus ja kilpailut ovat pyö-
rähtäneet käyntiin täydellä voimalla ja 
teholla. Kiitos siitä kuuluu uurastajille 
jotka jaksavat järjestää ja vetää ammunto-
ja. Jäsenistöön saamme nuoria lisää juuri 

Reserviläiskirje on tällä hetkellä ollut 
jäsenistömme sekä muidenkin reserviläis-
ten tärkein ja odotettavin posti Toukokuun 
aikana. Kirje on herättänyt ja herättää 
paljon tunteita ja etenkin muistoja varus-
miespalvelus ajasta.  Tämä kertoo minulle 
että maanpuolustus henki on maassamme 
hyvä. Osa odottaa joukkokohtaista sijoi-
tusta ja pettymys on suuri jos kirjeessä 
lukee Reservissä. 
Kaikkien panos on tärkeää jos maatamme 
kohtaa ulkoinen uhka ja ” isoon pilliin” 
vihelletään. Maanpuolustus työtä on kaikki 
toiminnot joilla saamme yhteiskuntamme 
rattaat pyörimään myös kriisin aikana. 
Kaikkien panos on tärkeää, etulinjasta 
kotijoukkoihin.

Kevään aikana on keskustelua herättänyt 
myös Pääsota harjoitus Wihuri 2015, pet-
tymyksen ääniä on tullut Maakunta Komp-
panioihin sitoutuneilta, miksi ei kutsua 
tullut???  Sitoutuneet osallistuivat aktii-

hyvää alkanutta vuotta 2015 ja kiitos luottamuksestanne

toiminnanjohtajan terveisiä 2/ 2015

Arto Mulari
Pohjois-Karjalan  
reserviläispiirien 
toiminnanjohtaja

Terho Hirvonen
Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiirin

puheenjohtaja

Jyrki Huusko
Pohjois-Karjalan

Reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja



Karjalan Pojat -lehden vuoden toisen numeron 
ilmestymisen aikoihin alkaa rytistä Pieli-
sen rannoilla oikein kunnolla. Maavoimien 
pääsotaharjoitus Wihuri 15 käynnistyy puo-
lustusvoimien lippujuhlapäivänä ja päättyy 
11. päivä kesäkuuta.

Sota- ja kertausharjoituksissa on ollut viime 
vuosina hiljaista. Aivan viime vuodet näin 
sivusta seuraten liian hiljaista. Kyse ei ole 
siitä, etteikö kykyä ja halua olisi valtakunnassa 
ollut, mutta ei ole ollut rahaa. Tai ainakaan 
tähän Isänmaan kannalta ratkaisevan tärkeään 
tarkoitukseen.

Olen saanut osallistua aikanaan omalta osaltani 
kiitettävän useasti kertaus- ja sotaharjoituksiin. 
Jopa monta kertaa vuodessa. Olen ollut niihin 
aikoihin myös sotilasurani huipulla.

Johdin tiedotusosastoa Oulun sotilasläänin ja 
koko Pohjois-Suomen pääsotaharjoituksessa 
1990 -luvun puolivälissä silloisena reservin 
kapteenina. Sotilasasiat kiinnostivat tuolloin, 
kuten nytkin, laajalti eri tiedotusvälineitä.
Tiedotusosastomme valmistautui Suomussal-

mella vesistön ylimenoharjoituksen esittelyyn 
huolella. Mukana tietysti harjoituksen ylintä 
johtoa ja varsinaiset ylityksen suorittajat. 
Tulimme mediabussilla Suomussalmen kir-
konkylän sillan kupeeseen, jolloin kysäisin 
vartiomieheltä ja sotilaspoliisilta, mihin kul-
jettajamme saa pysähtyä ja mihin pysäköidä, 
koska alueella oli ehdoton ajoneuvojen liik-
kumakielto.

Vastaus tuli nopeasti kuin salama kirkkaalta 
taivaalta: Herra eversti! Ihan mihin tahansa. 
Naistoimittajiin tämä vastaus upposi kuin kuu-
ma veitsi voihin. Kaikista miestoimittajista en 
ole varma, mutta sen tilanteen jälkeen ainakin 
itsellä oli huomattavasti itsevarmempi olo.

On hienoa, että yhä useampi suomalainen mies 
ja nainen pääsee harjoittelemaan käytännössä 
isossa joukossa niitä taitoja ja tietoja, joita 
hänelle varusmiespalveluksessa opetettiin. 
Todella monelle Wihuri 15 -sotaharjoitus on 
myös ensimmäinen oikea harjoitus. Toivoa 
sopii, että jatkoa ainakin jossakin muodossa 
seuraa mahdollisimman pian, sillä kertaus on 
aina ollut opintojen äiti.

On jossakin mielessä hyvä, että omalta osal-
tani olen ikäni takia siirtynyt jo nostoväkeen. 
Jossakin mielessä tässä tapauksessa tarkoittaa 
sitä, että nykyisellä yhdellä ruusukkeella minua 
saatettaisiin puhutella vänrikiksi.

Peiliin katsottuani. Näyttää olevan turha toivo.   
Jukka Ignatius

päätoimittaja   

Päätoimittajan palsta

Ihan mihin tahansa
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Jukka Ignatius

Kiteeläinen rajavartiomestari 
evp Olavi Lautamäki on tu-
hansien kirjoitettujen juttujen 
mies. 1980-luvun alkupäivinä 
eläkepäivillä alkanut kirjoitus- ja 
kuvausharrastus jatkuu edelleen. 
Muun muassa Karjalan Pojat 
-lehtemme lukijat ovat saaneet 
nauttia Lautamäen kirjoittamista 
teksteistä ja ottamista valokuvis-
ta vuosikymmenten ajan.

Honkajoen kunnassa Satakun-
nassa syntyneen Olavi Lautamä-
en, 82, ensimmäinen lehtijuttu 
syntyi vuonna 1981. Aiheena oli 
Kiteen Leinovaarassa käyttöön 
vihitty tie. Vihkijänä oli silloi-
nen TVH:n pääjohtaja Jouko 
Loikkanen.

- Jännitti suunnattomasti. Niin 
se vain juttu syntyi Karjalan 
Maahan ja avustajaura lähti 
liikkeelle, hän muistelee.

Olavi Lautamäen mielestä 
kirjoittaminen on voimistelua 
aivoille.

- Se pitää mielen virkeänä. Tätä 
kautta olen saanut tavata myös 
valtavan paljon ihmisiä.

Kirjoittaminen
on verissä
Olavi Lautamäki kertoo, että kir-
joittaminen on hänellä verissä. 
Erityisen paljon hän on kirjoit-
tanut viime aikoina paikallislehti 
Koti-Karjalaan.

- Kanta-aliupseerikoulussa 
sain äidinkielenopettajalta ko-
keissa aina 9 tai 10. Se antoi 
intoa jatkoon.

Olavi Lautamäki on kokenut 
avustajana lehtimaailman täy-
dellisen murroksen kirjoitusko-
neajasta tietokoneaikaan. Se ei 
ole häntä hämmentänyt.

- Ei siinä muuta tarvita kuin 
olla tietokoneen kanssa sujut.

Olavi Lautamäen nuoruus-
vuosina työttömyys oli synnyin-
seudulla Satakunnassa ankara. 

Olavi Lautamäellä on ollut ja on terävä kynä.

Tuhansien juttujen mies

Se pakotti katselemaan töitä 
muualta.

- Niinpä hain rajavartioston 
palvelukseen. Anomukset lai-
toin vetämään Pohjois-Karjalan 
rajavartiostoon ja Lapin ra-
javartiostoon syksyllä 1953. 
Valitsin sitten Lapin rajavar-
tioston. Nuorgamin, Utsjoen ja 
Raja-Joosepin vartioasemilla 
vierähtivät vuodet 1953-1962, 
hän kertoo.

Haluttu siirto
Pohjois-Karjalaan
Naimisiin mentyään Olavi 
Lautamäki anoi siirtoa Pohjois-
Karjalaan vuonna 1962. Hän 
palveli ennen eläkkeelle siirty-
mistään muun muassa Muskon 
rajavartioaseman vartiopääl-
likkönä ja varusaliupseerina 

Tohmajärvellä. Eläkkeelle hän 
jäi Närsäkkälän rajavartioase-
man vartiopäällikkönä vappuna 
1979.

- Pidän vieläkin yhteyttä 
entiseen hyvään työnantajaani 
rajavartiolaitokseen joko työto-
verieni ja killan kautta.

Olavi Lautamäki on toiminut 
muun muassa Kiteen Rajakillan 
sihteerinä kymmeniä vuosia. 
Kiteen Ampujien sihteerinä hän 

toimi 35 vuotta. Kitee-Seuran 
museotoimikunnan puheenjoh-
tajan tehtäviä hän on hoitanut 
myös kymmeniä vuosia.

-  On ollut rikkaus saada olla 
mukana niin monissa eri tehtä-
vissä. Ne ovat antaneet minulle 
paljon.

Veteraanit ja
museotoimi
Olavi Lautamäki on hyvillään 
siitä, että veteraanit ovat saa-
neet viime vuosikymmeninä 
sen arvostuksen, jonka ovat 
ansainneet.

- Se, että olemme itsenäisiä, on 
veteraanien ansiota. Mielelläni 
minä heille kyytiä annan, jos 
joku sitä tarvitsee. Se on pieni 
kiitos.

Olavi Lautamäki sanoo ole-
vansa myös henkeen ja vereen 
museotoimintamies. Häntä 
kiinnostavat erityisesti vanhat 
esineet, joita museossa on 
yhteensä 3 500. Kitee-Seuran 
ylläpitämässä museossa on esillä 
myös nykyaikaa.

- Nightwishin näyttely on ollut 
varsinainen vetonaula. Vieraita 
on käynyt sitä varten Amerikasta 
ja Saksasta lähtien. Kun vielä 
saisi pienoisrautatien avoimeksi 
yleisölle. Savikon maakauppa 
on pian valmis aukaisuun, Lau-
tamäki selvittää.

Olavi Lautamäki on saanut 
mittavan määrän tunnustus-
ta ansioistaan. Vuoden 2009 
marraskuun lopulla tasavallan 
presidentti myönsi hänelle en-
simmäisenä pohjoiskarjalalai-
sena sotakamreerin arvon. Hän 
on saanut myös muun muassa 
rajavartiolaitoksen ansioristin 
ja rajavartioristin sekä Suomen 
Valkoisen Ruusun ritarikunnan 
mitalin, sotaveteraanimitalin 
ja Reserviläisliiton hopeisen 
ansiomitalin.
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Olavi Lautamäki

Pohjois-Karjalan poliisin reser-
viläiset ja paikalliset reserviläi-
set järjestivät maaliskuun 13. 
päivänä Talvisodan päättymisen 
75-vuotispäivänä vaikuttavan 
maanpuolustusjuhlan  Uuku-
niemellä. Mukana tapahtumassa 
oli myös keskikarjalaisia osal-
listujia.

Tasan klo 11.00 Suomen 
puolelle jääneen kauniin Uuku-
niemen kirkon alkoivat soida  
merkiksi siitä, että juuri tuohon 
kellon aikaan Talvisota  päät-
tyi  Suomen torjuntavoittoon. 

Uukuniemen sankarihaudoille 
olivat reserviläiset sotilasmesta-
ri evp Harri Kylliäisen johdolla 
asettuneet kunniavartioon ja 
Rakuunasoittokunta musiikki-
majuri Petrin Junnan johdolla 
soitti Hymnin. 

Rovasti Erkki Lemetyinen piti 
kenttähartauden sankarihaudoil-
la mainiten, että tuossa Uuku-
niemen sankarihaudassa lepää 
40 Kollaan rintamalla henkensä 
antanutta sankaria.

”Siellä lepäävät sankarit Kol-
laanjoen. Siellä vapaaksi maaksi 
he Suomemme loi”. Seppeleiden 
laskut sankarihaudoille suorit-

tivat Puolustusvoimien lisäksi 
Parikkalan kunta ja seurakunta, 
Uukuniemi-Seura ja Reservi-
läiset. 

Pohjois-Karjalan aluetoi-
miston eversti Jouni Mattilan 
laatiman  puheen esitti majuri 
Juha Nissinen aluetoimistosta. 
Liikuttava puhe esitti Talvisodan 
historiaa, josta selvittiin.

-Talvisota, 105 kunnian päi-
vää, päättyi tasan 75 vuotta 
sitten 13.3.1945 klo 11.00. Aseet 
vaikenivat päivän ja illan aikana 
eri rintamalohkoilla, kun tietoa 
rauhasta saavutti joukot. Kun 
Suomen lippu Viipurin linnan 

tornissa laskettiin alas klo 15.40, 
katsotaan tämän sodan olleen 
lopullisesti ohi sanottiin ev 
Mattilan puheessa.

Itsenäisyyden säilymisen 
syynä kansamme 
yhtenäisyys ja 
puolustustahto
Tärkein tekijä Talvisodan lop-
putulokselle, itsenäisyyden säi-
lymiselle oli kansankuntamme 
yhtenäisyys ja puolustustahto. 
joita hyökkääjä ei kyennyt mur-

Valtimon reserviläis-
järjestöt tiivistävät 
yhteistyötä
Paavo Harakka

Valtimon Reservinupseerit ja Reserviläiset päätti-
vät lauantaina 14.3. Puukarin Pysäkillä pitämässä 
neuvottelussa tiivistää yhteistyötä. 

Yhdistyksien aktiivisten jäsenten määrät ovat 
pienentyneet, joten päädyttiin jatkamaan toimin-
taa entistä enemmän yhdessä. Toimintasuunni-
telmassa on ns. prosenttiammunta alkukesänä, 
Wihuri sotaharjoituksen seuraaminen kesäkuussa 
ja elokuussa tutustumisretki Kainuun Prikaatiin.  
Muita tapahtumia ovat osallistuminen 14. Divisi-
oonan perinnejuhlaan  ja Valtimon pommituksista 
kertovan info –taulun pystyttäminen.

Perinteisesti hoidetaan edelleen kunniavartiot 
juhlapäivinä Sankarivainajien muistopatsaalla, 
veteraanikeräys ja joulutulet. Yhdistykset pi-
tävät kuitenkin edelleen omat kirjanpitonsa ja 
kokouksensa. Sekä Valtimon Reserviupseerien 
puheenjohtaja Markku Pirinen että Valtimon 
Reserviläisten puheenjohtaja Tapani Ovaskainen 
olivat olivat tyytyväisiä ratkaisuun. Vuonna 1960 
perustetut yhdistykset ovat tehneet yhteistoi-
mintaa koko toiminta-ajan, mutta nyt toiminta 
päätettiin suunnitella yhdessä.

tamaan. Ulkoministeri Väinö 
Tanner puhui radiossa 13.3. 
klo12.00. Hän ylisti erityisesti 
Suomen reserviläisarmeijaa 
ja kotirintaman kestävyyttä. 
Rauhanehtojen ankaruudesta 
huolimatta, raskaat tappiot kär-
sineenä (kuten näemme täälläkin 
sankarihautausmaalla) Suomi 
oli onnistunut tärkeimmässä 
tavoitteessaan.

-Kun tuntee historiaa, ymmär-
tää myös nykypäivää ja kykenee 
paremmin suunnittelemaan 
tulevaisuutta. Puolustuksen 
suunnittelun kannalta oleellista 
on, että maanpuolustus on koko 
kansakunnan yhteinen asia. 
Sotiemme veteraanit ja van-
hemmat ikäluokat ovat jättäneet 
meille nuoremmille arvokkaan 
perinnön ja suuren vastuun 
yhteiskunnan toimivuudesta 
kaikissa oloissa. ”Kollaa kesti”-
älkäämme antako tulen sammua 
tiivisti ev Jouni Mattila majuri 
Juha Nissisen tulkitsemana.

Uukuniemen kirkossa pidetyn 
muistotilaisuuden juhlapuheen 
piti Pohjois-Karjalan prikatin 
entinen komentaja prikaatiken-
raali Antti Lankinen kerraten 
raskaita Talvisodan aikoja.

Uukuniemen Kokonlahdessa 
asuva sotilasmestari res Harri 
Kylliäinen kertasi tervehdyspu-
heessaan Talvisodan päättymi-
sen muistotilaisuuksien historiaa 
mainiten, että tilaisuuksia on 
Uukuniemellä järjestetty  Polii-
sin reserviläisten ja paikallisten 
reserviläisten toimesta jo vuo-
desta 1990 lähtien. Kylliäinen 
kertoi Talvisodan kovista päi-
vistä mainiten, että Kollaa oli 
uukuniemeläisten taistelutanner, 
jossa maata puolustettiin. ”Kol-
laa kesti”

Parikkalan kunnan tervehdyk-
sen toi kunnanjohtaja eversti 
Vesa Huuskonen, tervehdyksen 
toi Käkisalmessa syntynyt Il-
mavoimien entinen komentaja 
kenraali Rauno Meriö. 

Rajavartiomestari Mika Al-
bertsson esitelmöi sotavainajien 
etsinnöistä. Esitelmän mukaan 
5300 sotilasta katosi sodan ai-
kana, heistä on Venäjän kanssa 
solmitun etsintäsopimuksen 
mukaan löytynyt noin 1000 
vainajaa  ja saatettu kotimaan 
multiin. Etsinnät jatkuvat.

Tilaisuudessa esitti musiikkia 
Rakuunasoittokunta johtajanaan 
musiikkimajuri Petri Junna lau-
lusolistina luutnantti res Erkki 
Luumi.

Sotilasmestari res Harri Kylliäinen vasemmalla on yksi Uukuniemen Talvisodan muistotilaisuuksien organisoija. Kiteen Raja-
killan puolesta hänelle luovuttavat Rajalautasen kapteeni evp Timo Päivinen oikealla ja evl evp Jari Sirola. Tapahtumaa todistaa 
reserviläisten kunniavartio

Talvisodan päättymisen
muistotilaisuus Uukuniemellä

Valtimon Reservinupseerit ja Reserviläiset toimivat tulevaisuudessa entistä enemmän yhdessä.
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Tuukka Natunen

Aikaisemmin Umpihanki-nimellä kulkenut nykyinen 
Savon Jousi-harjoitus toteutettiin Sotinpurolla 19-
22.3.2015.

Savo-Karjalan maanpuolustuspiirin järjestämään 
vapaaehtoiseen harjoitukseen osallistui noin 300 Puolus-
tusvoimien kutsumaa reserviläistä, joista kouluttajia oli 
noin 45 henkilöä. Harjoituksen johtajana toimi reservin 
kapteeni Heikki Kokko. ”Harjoituksessa saatiin yhdistet-
tyä monta mielenkiintoista kurssia ja mieleenpainuvana 
asiana harjoituksesta jäi reserviläisten innokkuus , tiivis-
tää Kokko. Hän antaa myös paljon kehuja kouluttajille, 
jotka ovat tulleet vapaaehtoisina kouluttamaan muita 
reserviläisiä. 

Harjoitukseen kuului useita kursseja mm. talvitaiste-
lukurssi, vääpeli-ja perustamiskurssi, ilmatorjuntako-
nekivääri sekä kolme erillistä taisteluammuntakurssia, 
jotka pitivät sisällään mm. tarkka-ampuja sekä PKM-
konekivääri-kurssi. 

Talvitaistelukurssi opettaa reserviläiselle 
tärkeitä selviytymistaitoja
Talvitaistelukurssilla opeteltiin mm. erätaitoja, räjähtei-
den käyttöä sekä pimeällä ammuntaa valonvahvistinta 

apuna käyttäen. Erätaitojen opettelu piti sisällään mm. 
erilaisten tilapäismajoitusten tekemistä, kuten lumikie-
pin tekoa sekä luonnossa liikkumista. Kurssin lopuksi 
kurssilaiset siirtyivät hiihtäen harjoitusalueelta takaisin 
Yöttäjälle, jossa sijaitsi harjoituksen keskus.

Yhtenä kouluttajana talvitaistelukurssilla toimi reser-
vin ylivääpeli Matti Nissinen, joka on kokenut kävijä 
Sotinpuron harjoituksissa. Viime vuonna hän toimi 
sissitaistelukurssin kouluttajana. ”Koulutustehtävien 
muuttuminen tuo mukavaa vaihtelua ja uutta kokemusta 
kouluttamiseen”, tuumaa Nissinen.

Huollon ja lääkinnän merkityksen
korostaminen
Vääpeli-ja perustamiskurssilla kouluttajana toiminut 
reservin kapteeni Markku Oinonen kertoi kurssilaisille, 
että huolto ampuu aina kovilla eli huollon toiminnalle 
ei ole merkitystä onko tilanne oikea vai onko kyseessä 
harjoitus. Kommentti sai kurssilaiset nyökyttelemään 
päätään ja arvostamaan enemmän huollon ja lääkinnän 
merkitystä. 

Reservin kersantti Outi Nenonen toimi harjoituksessa 
kenttälääkintäkouluttajana osana kenttälääkintaketjua. 
Nenosen tehtävänä oli mm. kouluttaa vääpeli-ja perus-
tamiskurssilaisille kenttälääkintäketjun muodostumista 

sekä valmistella harjoitukseen koulutussuunnitelma tais-
teluensiavun perusteista taistelevien joukkojen käyttöön.

Taisteluammuntakurssilla tehtiin reserviläisille tutuksi 
maavoimien uutta taistelutapaa

Taisteluammuntakurssilla opetettiin maavoimien uutta 
taistelutapaa liittyen ryhmän ja partion kokoonpanoon 
sekä niiden toimintaan taistelussa. Jääkäriryhmänjoh-
tajille annettiin tehtävä ja rajat joissa liikkua, jolloin he 
saivat vapauden johtaa omaa ryhmäänsä ja suunnitella 
sen toimintaa. Partiot ja ryhmät muodostettiin niin, että 
kokoonpanoon kuuluivat myös tarkka-sekä konekivää-
riampujat.

Ensikertalaisena harjoitukseen osallistui kuopiolai-
nen reservin alikersantti Matti Pirinen. Hänellä oli jo 
pitkä viikko takanaan, koska hän oli ollut Haminassa 
suorittamassa kouluttajakurssia Reserviupseerikou-
lussa. Pirinen saapui perjantai-iltana harjoitusalueelle 
tyytyväisenä Haminassa saamaansa koulutukseen ja 
valmiina hyppäämään kouluttajan saappaisiin. Pirinen 
on toiminut ennen Haminaan menoa apukouluttajan 
tehtävissä ja nyt Sotinpurolla hän toimi kouluttajana ta
isteluammuntakurssilla.”Ammunnat sujuivat jouhevasti 
ja tiiviissä aikataulussa sekä oli mielenkiintoista nähdä 
uudenmallisen ryhmä-ja partiokokoonpanot käytännön 
toiminnassa.” 

Liperin 
Reserviupseereilla 
toimintapäivä
Suomen Reserviupseeriliiton koordinoimaa toiminta-
päivää vietettiin valtakunnallisesti lauantaina 9.5.15 
Roukalahdella. 

Toimintapäivän ideana on, että paikalliset reser-
viupseeriyhdistykset voivat halutessaan tilata liitolta 
materiaalipaketin ja järjestää toimintapäivän omissa 
yhdistyksissään jäsenistölleen. Liperissä päivä toteu-
tettiin osana ammuntapäivää, joten ampujat pääsivät 
testaamaan ja kertaamaan osaamistaan sotilaallisia taitoja 
mittaavilla rasteilla. 

Päivän aikana ammuttiin palvelusammunnat 2 ja 7 pis-
toolilla. Muiden rastien aiheina olivat mm. käsikranaatin 
heitto, taktisten merkkien tunnistaminen, etäisyyden 
arviointi, suojavahvuuksien arviointi, ekoaseammunta, 
tuliylläkön suunnittelu lähimaastossa sekä sotilaskalus-
ton tunnistustehtävä kuvien perusteella. 

Tapahtumaan osallistui myös Timo Hartikainen, jonka 
mielestä päivä oli oikein onnistunut: – Olipa mukavaa 
ajanvietettä ennen omaa ampumavuoroa koska yleensä 
ammuntapäivät ovat pelkästään odottelua ilman mitään 
tekemistä ammuntojen välillä. 

Tapahtumaan osallistui reilut 20 henkeä ja tapahtuma 
oli kaikille osallistujille avoin. 

Savon Jousi 2015-harjoitus

Mirkka Lappalainen

Pohjolan leijona,
Kustaa II Adolf ja 
Suomi 1611-1632
Siltala 2014, 321 s.
Mirkka Lappalainen (s. 1975) on helsinkiläinen filosofian 
tohtori ja Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti 
Helsingin yliopistossa. Hänen 1500- ja 1600-lukujen 
historiaa käsittelevät kirjansa ovat saaneet useita tun-
nustuksia. Lappalaisen esseekokoelma Maailman pai-
navin raha valittiin vuonna 2006 vuoden tiedekirjaksi ja 
1500-luvun sisällissotaa käsittelevä Susimessu (2009) 
vuoden historiateokseksi. Suvimessu sai myös Lauri Jän-
tin palkinnon. Lappalaisen edellinen teos Jumalan vihan 
ruoska (2012) sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon.

Pohjolan leijona kertoo Kustaa Aadolfista ja Suomesta, 
siitä, miten nuori karismaattinen kuningas otti valtakun-
nan itäosan hallintaansa. Juuri Kustaa II Aadolfin aikana 
Suomi liitettiin ensin tiukemmin Ruotsiin.

Tällä kertaa kirjan keskipisteessä ei ole myyttinen 
30-vuotinen sota, vaan lähes unholaan painuneet sodat 
Venäjää ja Puolaa vastaan. Ne olivat 30-vuotista sotaa 
tärkeämpiä, varsinkin Suomen kannalta. Kun ulkopo-
liittinen painopiste oli idässä ja Baltiassa, Suomi oli 
geopoliittisesti tärkeä alue, johon valtakunnan mah-

tavien huomio oli keskittynyt ja jossa Kustaa Aadolf 
myös oleskeli.

Kustaa Aadolf pelkäsi yhä Ruotsin syrjäytetyn hallit-
sijan, Puolan katolisen kuninkaan Sigismundin palaavan 
ja valtaavan Suomen, ja Ruotsin ja Puolan armoton 
vihamielisyys johti sotiin ja väkivaltaisuuksiin. Kirjassa 
seurataan niin katolisten vainoa kuin ruotsalaisten ja 
puolalaisten tuhoon tuomittuja yrityksiä vallata tsaarin 
valtaistuin oman perheensä jäsenelle.

Pohjolan leijona antaa kuvan 1600-luvun alun elä-
mästä, jossa köyhyys, karkeus ja väkivalta kohtasivat 
ruhtinaallisen ylpeyden. Sotaisan ja pimeän ajan keskellä 
kajasti jo uuden ajan valo. 

Kustaa II Aadolf oli Ruotsin ja Suomen legendaarisin 
kuningas. ”Pohjolan leijona”, jonka johtamat sotajou-
kot hakkapeliittoineen levittivät kauhua 30-vuotisessa 
sodassa. 

Kustaa Aadolf ja hänen kanslerinsa Axel Oxenstierna 
tekivät köyhästä Ruotsista tehokkaan valtion, joka pystyi 
rahoittamaan loputtomat sotansa. Uudistukset luotiin so-
taa varten, mutta niistä tuli pohjoismaisen yhteiskunnan 
ja oikeusvaltion perusta.

Myös Suomessa Kustaa II Aadolfin aika oli kään-
nekohta: Suomi oli 1600-luvun alussa sekasortoinen 
maankolkka, joka 1590-luvun sisällissodassa oli lähes-
tulkoon repeytynyt irti Ruotsista. Kustaa Aadolfin aikana 
itsenäisten ja väkivaltaisten mahtimiesten maa taltutettiin 
ja valjastettiin osaksi suurvaltaa. Suomen tehtäväksi tuli 
tuottaa verovaroja ja sotilaita Ruotsin tarpeisiin.

Vuonna 1615 – 16 Kustaa II Aadolf julisti Suomessa 
Helsingin maapäivät ja Turun tutkintakäräjät. Vuosi 
1616 oli kylmä maailma eli ”pieni jääkausi”. 
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Jyrki Huusko ja Harri Norismaa

Viime syksynä Fuldassa, 
Saksan sotilasmarssin 
viimeisenä päivänä he-
räsi marssijoille kysy-
mys: ”Mikä on seuraava 
kansainvälinen sotilas-
marssimme?” Pienten 
pohdiskelujen jälkeen 
tulimme yksimieliseen 
lopputulemaan, että 
meille ”tasamaan tal-
lajille” voisi rapsakat 
nousut ja laskut tehdä 
hyvää. Niinpä päätimme 
suunnata Sveitsiin, Bern-
Belp-sotilasmarssille.

Osallistujien sitouduttua Sveit-
sin marssi -projektiin, otimme 
yhteyttä marssin järjestäjään. 
Sveitsissä suomalaisen jouk-
kueen osallistuminen herätti 
innostusta ja jo viikon päästä 
viestittelystä saimme virallisen 
kutsukirjeen, jossa marssijohtaja 
everstiluutnantti Mügel toivotti 
pohjoiskarjalaiset nimenomai-
sesti sotilasmarssiosastona, kan-
sallisissa uniformuissa muiden 
sotilas-, poliisi- ja palomiesosas-
tojen mukaan marssille.

Suomessa säädellään erittäin 
tarkasti sotilasasujen käyttöä. 
Pohjois-Karjalan aluetoimiston, 
MPK:n piiripäällikkö Kimmo 
Salon sekä jopa maavoimien 
lakimiehen ja pääesikunnan 
logistiikkaosaston myötävai-
kutuksella sai nelihenkinen 
osastomme virallisen luvan suo-
malaisen sotilasasun käyttöön 
Sveitsissä. Tämän päätöksen 
jälkeen pystyimme varaamaan 
tarvittavat lennot ja majoitukset.

Talvisilla harjoituskilomet-
reillä sai nousuosuuksien har-
joitusalueena toimia ns. ”köy-
hän miehen Alpit”. Penttilän 
”mönjäkukkula” sai marssijat 
kiipeämään välillä ylöspäin ja 
sitten taas alaspäin.  

Viimein toukokuun puoliväli 
koitti ja suuntasimme kohti 

TEHTÄVÄ ALPEILLA
Alppimaata. Zürich toivotti Jo-
ensuulaisosaston torstai-iltapäi-
vänä 14.5. aurinkoisesti tervetul-
leeksi. Tässä vaiheessa osastoon 
kuuluivat Jyrki Huusko, Harri 
Norismaa ja Pertti Saarelainen 
Joensuun Reserviupseereista. 
Perjantaina mukaan liittyisi 
joukkueen neljäs jäsen: Altti 
Lindgrén Suur-Savon Sinibare-
teista. Tällä kertaa osasto marssi 
Pohjois-Karjalan Reserviupsee-
ripiirin lipun alla.

Perjantaiaamuna Altin liityttyä 
mukaan marssiosastoon, siir-
ryimme junalla Bernin kautta 
Belpiin.

Osastomme majoitus oli so-
tilaallisen arkinen: bunkkeri 
- väestösuoja, joka palveli 
kaikkia sotilasosastoja. Sijainti 
bunkkerilla oli erinomainen, 
sillä marssin startti- ja ilmoittau-
tumispaikalle oli vain puolitoista 
kilometriä.

Perjantaina olivat juhlalliset 
avajaiset, jonka päätteeksi 
eksoottiset suomalaiset kutsut-
tiin mukaan kaupungintalolle 
kokkareisiin. Iltatapahtumassa 
meillä oli erinomainen tilaisuus 
maittavien sveitsiläisjuustojen 
ja -leikkeleiden nauttimisen 
ohessa verkottua sponsoreiden, 
paikallisten järjestäjien sekä 
muiden sotilasosastojen johta-
jien kanssa.

Ensimmäinen päivä: 
Alpeille mars!
Lauantaiaamuna kello herätti 
viideltä aamutoimiin sekä -palal-
le. Pikaisen tarkastuksen jälkeen 
todettiin illalla valmiiksi laitetut 
marssivarusteet moitteettomiksi 
ja siirryimme jalan marssin 
lähtöpaikalle. Startti tapahtui 
kellontarkasti 6:30 ja marssijat 
etenivät poikkeuksellisen ripeää 
vauhtia kohti Alppeja.

Vajaan kymmenen kilometrin 
taipaleen jälkeen alkoi pitkä ja 
jyrkkä ylämäkiosuus. Matkalla 
selkä edellä tuli vastaan kokenei-
takin marssijoita. Matkavauhti 
laski alle kuuteen kilometriin 
tunnissa, mutta sykemittari sen 
sijaan nousi osoittamaan yli 

gsp-paikantimia sekä erikseen 
näiden lataamiseen matkan 
aikana suunniteltuja laitteita. 
Pistorasioita on yleensä yhteis-
majoituksissa hyvin rajallisesti. 
Sähkö-Saarelaisen sponsoroi-
mat jatkojakorasiat ratkaisivat 
meiltä tämän pulman ja saimme 
lähteä liikkeelle seuraavaan 
päivään täysin akuin kaikissa 
laitteissamme.

Toinen päivä: Kohti 
Bernin historiallista 
keskustaa ja takaisin

Toinen päivän reitti johdatti 
meidät Aarejoen vartta seu-
raten kohti huikean kaunista 
Bernin kaupunkia. Olimme 
yksi ensimmäisistä saapuvista 
marssiosastoista, joten saimme 
edetä läpi historiallisen upean 
keskuskadun omassa rauhas-
samme. Keskustan jälkeen 
upean smaragdin vihreän joen 
ylittävällä sillalla osastomme 
vastaanotti iltakokkareista tu-
tuksi tullut tapahtuman johtaja 
everstiluutnantti Mügel. 

Eksoottisina vieraina pyydet-
tiin osastoamme yhteiskuviin 
japanilaisten, saksalaisten ja 
tietenkin sveitsiläisten seuruei-
den kanssa. Pitkästä taipaleesta 
huolimatta jaksoi joukkueemme 
hymyillä aurinkoisesti kaikissa 
kuvissa.

Historiallisen Bernin kaupun-
gin jälkeen alkoi olla mielessä 
jo kotimatkan junailut. Niinpä 
nostimme marssivauhtia ja 
etenimme miltei tauoitta maa-
liin. Maalissa vastaanotimme 
marssimitalit, kunniakirjat ja 
otimme muutaman yhteiskuvan. 
Pikaisesti bunkkerille, jossa 
nopea huolto, pakkaaminen ja 
siirtyminen reittiä Belp-Bern-
Zürich lentokentälle ja edelleen 
Helsingin kautta Joensuuhun. 
Sateinen kotikaupunki otti 
meidät vastaan aamuyöstä. Ly-
hyiden yöunien jälkeen alkoikin 
arki ja Sveitsin marssi oli enää 
vain upea muisto muiden kan-
sainvälisten marssikokemusten 
ketjussa.

150:n lyönnin lukemia.
Lauantain reitti suuntau-

tui alkumatkan suoraan kohti 
Alppeja, jotka kirkastuvassa 
päivässä huikaisivat upeudel-
laan. Eteläisin piste sijaitsi n. 
22 km:n kohdalla, missä sijaitsi 
arvaamamme kontrollipiste 
tarkastajineen. Kääntöpisteen 
jälkeen alkoi puuduttava osuus 
ilman huoltoa. Kolmen tunnin 
tauottoman marssin jälkeen oli 
huoltopaikka, missä istahdim-
me muutamaksi minuutiksi ja 
jatkoimme samalla vauhdilla 
kohti maalia. Viimeisellä marssi-
osuudella oli havaittavissa kans-
samarssijoilla paljon kovasta 
vauhdista johtuvia jalkavaivoja. 
Onneksemme osastomme park-
kiintuneet jalkamme kestivät 
kaikilla erinomaisesti.

Maaliin saavuimme iltapäi-
vällä 14:30 kahdeksan ja puo-
len tunnin marssin jälkeen. 
Askelmittarit näyttivät päivän 
päätteeksi yli 60000:n askelelta 
kävellyksi Haixeissa. Askel-
määrä kuvannee hyvin mäkien 
määrää, sillä jyrkässä mäessä 
tikkaaminen lyhentää askelta 
automaattisesti.

Ilta menikin ruokaillessa, pa-
lautellessa, venytellen sekä va-
rusteita huoltaen. Täytyy maini-
ta, että pitkäkestoisen kestävyys-
suorituksen jälkeen Tritanium 
Storen kompressiosäärystimet 
nopeuttivat palautumista huo-
mattavasti. Nykypäivän marssi-
jalla on käytössään hyvin paljon 
sähköisiä vempeleitä kuten 
rannetietokoneita, älypuhelimia, 
iPadeja, aktiivisuusrannekkeita, 

Pohjois-Karjalan pojat historiallisen Bernin keskustassa. Kuva 
Jyrki Huusko.

Palkittu marssiosasto vasemmalta Altti Lindgren, Pertti Saarelainen, Harri Norismaa ja Jyrki Huusko. Kuvaaja saksalainen gruppenführer.
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Tero Ruokolainen, Ultra Sisu 

Käveleekö kenkäs vaikka jalat jarruttaa,
kohti kylmää kylää jossa vapaus vallan saa.
Aavehuudot korviin kaikuu, pyytää seuraamaan,
uskallatko nousta kohti vuorta kulkemaan?

VUORIEN TAA - kohti lumihuippuja ja niiden yli!
On heinäkuinen keskiviikkoaamu, 

kello on 5.57 ja istun levottomana 
Helsinki-Vantaan lentokentän 1. 

terminaalissa hieman kovalla nahkasoh-
valla. Aurinko on noussut juuri taivaan-
rannasta ja katselen toiveikkaana ulos 
ikkunasta, perhoslauman pyöriessä vatsan 
pohjassa kihelmöivästi. Takamukseni ei 
meinaa pysyä penkissä, haluaisin vaan 
juosta – juosta loputtomasti. Lopulta 
kaiuttimista heleä naisääni kuuluttaa 
”Hyvät matkustajat, Lufthansan lento 
LH 855 Helsingistä Frankfurtiin on nyt 
valmiina. Pyydämme ystävällisesti teitä 
siirtymään lähtöportille 21.”

Ennen koneeseen siirtymistä tar-
kistan vielä mukanani olevat 
käsimatkatavarat. Repusta löytyy 

passin, rahapussin ja aurinkolasien lisäksi 
sykemittari, juomapullo ja polkujuok-
sutossut, joita en suostunut laittamaan 
ruumaan menneiden matkatavaroiden 
joukkoon mistään hinnasta. Ai miksi? 
No sen takia, koska olen matkalla Frank-
furtin ja Zürichin kautta Davosiin, jossa 
aion osallistua tulevana viikonloppuna 
Swissalpine Marathon – vuorijuoksuta-
pahtumaan.

Viime kerralla kerroin teille pe-
rustietoja kovassa nosteessa 
olevasta polkujuoksusta, polku-

juoksuharrastuksen aloittamisesta sekä 
lajin suosioon vaikuttavista tekijöistä. 
Seuraavaksi haluan kertoa teille polku-
juoksun läheisestä ”sukulaisesta”, vuo-
ri- ja vuoristojuoksusta. Uskallatko sinä 
nousta kohti vuorta kulkemaan?

Keski-Euroopassa ja erityisesti 
Alpeilla suurta suosiota nauttiva 
vuori- ja vuoristojuoksu (engl. fell 

running) on suomalaista polkujuoksua 
läheisesti muistuttava urheilulaji, jossa 
kilpailumaastoina toimii vuoristoissa ja 
osin jopa lumihuipuilla kulkevat vaellus-
reitit, polut ja tiet.

On jo ilta, kun saavun vihdoin Da-
vosin juna-asemalle. Sieltä suun-
taan ripeästi hotelliin, josta olen 

varannut huoneen seuraavaksi viideksi 
yöksi. Kävellessäni asemalta hotellille, 

haukon henkeäni tuon tuosta, sillä en 
malta olla ihailematta laakson molemmin 
puolin ylös nousevia, jykeviä ja ylväitä 
vuoria – Alpit, ihan mieletöntä!

Torstai- ja perjantaipäivä kuluvat 
hitaasti ja tulevaa koitosta jännityk-
sellä odottaen, ajatuksen karkailles-

sa lähes koko ajan vuorille sekä niiden 
taa. Onneksi lopulta koittaa lauantaiaamu 
ja kisapäivä, jota olen odottanut yli puoli 
vuotta. Siirryttyämme ensin Davosista 
Bergüniin junalla, vihdoin kello 10 pai-
kallista aikaa lähettäjän torvi törähtää 
villisti lähdön merkiksi ja suuntaamme 
kohti edessä siintäviä vuorenhuippuja, 
sankan ihmisjoukon kannustaessa meitä 
iloisesti ja äänekkäästi! Wau!

Vuoristo- ja polkujuoksu muistut-
tavat läheisesti toisiaan, joskin 
suurimmat erot tulevat esiin 

juoksualustan laatua ja reittien kaltevuutta 
vertaillessa. Suomessa metsäpolut ovat 
pääosin juurien ja kivien sävyttämiä 
pehmeitä ja nautinnollisia neulaspolkuja, 
kun vastaavasti ulkomailla ne ovat tyypil-
lisesti kovapohjaista kalliota ja kivikkoa. 
Kapeiden polkujen ja suosittujen vaellus-
reittien lisäksi vuoristojuoksuissa kilpai-
lureitin sekaan on usein sovitettu varsin 
paljon erilaisia hiekka- ja asfalttiteitä, 
huoltopisteiden helpomman järjestämisen 
varmistamiseksi. Toki tällä tavoin myös 
kannustajien on huomattavasti helpompi 
seurata kilpailua ja kannustaa omia suo-
sikkejaan. Kannustajia riittääkin lähes 
koko reitin varrelle, aina korkeimpia 
kohtia myöten.

Reittien kaltevuus ja siitä laskettava 
kokonaisnousu ja -lasku (ylä- ja 
alamäkeen tapahtuva liikehdintä) 

on toinen merkittävä ero vuoristo- ja 
kotimaista polkujuoksua toisiinsa ver-
taillessa. Jyrkkyydeltään erilaisilla 
ylä- ja alamäillä on suuri merkitys myös 
kilpailijoita toisista erotellessa ja reitin 
haastavuutta mitattaessa. Vuorijuoksuissa 
kilpailujen kokonaisnoususumma nous-
see yleensä useampaan tuhanteen (esim. 
UTMB +9600m). 
Aurinko paistaa lähes pilvettömältä 
taivaalta ja lämpömittari näyttää +25 c°. 
Hengitys on tasaisen terävää, hien valu-
essa vuolaasti ohimoilta poskipäille. Aika 
tuntuu juoksevan, samoin minä. Luon no-
pean vilkaisun sykemittariin ja se näyttää 
edetyksi matkaksi 21 kilometriä. Lähdös-
sä jalkojen alla napakalta tuntunut asfaltti 
on vaihtunut jo aika päiviä sitten ensin 
soratieksi, sitten kapeaksi kärrytieksi ja 
lopulta kivikkoiseksi vuoristopoluksi. 
Viimeisen 13 kilometriä olemme tulleet 
yhtäjaksoisesti ylämäkeen ja se alkaa 
tuntua pohkeissa ja takareisissä kivasti. 
Vaellusreittiopasteen ohi juostessa ja 
voimakkaasti hengittäessä bongaan tau-
lusta korkeuslukeman +2600m, joka saa 
Suomen metsiin tottuneen mieleni villiksi 
ja kuin pisteeksi sen kuuluisan i:n päälle 
totean itselleni ”2 Haltia päällekkäin!”.

Polku- ja vuorijuoksutapahtumia 
järjestetään maailmanlaajuisesti ja 
Suomessa niihin osallistuu aktiivi-

sesti n. 2 000–3 000 urheilijaa vuodessa. 
Viime vuosina tapahtumien lukumäärä 
on kasvanut kaikkialla maailmassa ja 
näköalat reitin varrelta tuovat juoksuko-
kemukseen sellaisen lisän, jonka arvoa ei 
voi rahassa mitata ja se täytyy itse kokea!

Polku- ja vuorijuoksukilpailujen 
pituudet vaihtelevat suuresti, lyhim-
pien ollessa viisi kilometriä. Monet 

korkean tason vuorijuoksutapahtumat 
ovat kuitenkin usein ultramaratonin pi-
tuisia ja näistä esimerkkinä mainittakoon 
mm. Trans Gran Canaria 127km (TGC), 
Hardrock Hundred Mile Endurance Run 
160 km, Ultra-Trail Mt. Fuji 161km 
(UTMF), Ultra-Trail du Mont-Blanc 
166km (UTMB) ja Tor des Géants 

Vuori- ja vuoristojuoksuissa kilpailumaastoina ovat vuoristot, vaellusreitit, 
polut ja tiet.

Davos sijaitsee Alppien juurella.
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VUORIEN TAA - kohti lumihuippuja ja niiden yli!
330km. Lajia harrastavien keskuudessa 
kulttimaineeseen on noussut erityisesti 
Ranskassa, Chamonixin alueelta start-
taava ja sinne päättyvä UTMB, jonne 
osallistuakseen juoksijan on hankittava 
ensin tietyistä karsintakisoista vaaditta-
va määrä karsintapisteitä (3 kilpailusta 
yhteensä 9 pistettä). Pisteet hankittuaan 
juoksija saa oikeuden osallistua lähtö-
paikkojen arvontaan, mutta se ei takaa 
vielä automaattisesti paikkaa itse kisaan, 
sillä paikkoja on rajoitetusti (n. 2000) 
ja halukkaita on moninkertainen määrä 
siihen verrattuna.

Viimein saavutan reitin korkeim-
man kohdan Sertigpassin, joka 
sijaitsee vaatimattomasti 2739 

metriä merenpinnan yläpuolella! Maa-
gisten maisemien avautuessa jokaiseen 
ilmansuuntaan, huomaan hengityksen 
tuntuvan selkeästi raskaammalta kuin 
merenpinnan tasolla, mutta en anna sen 
häiritä etenemistäni. ”Aivan mieletön-
tä”, totean vaatimattomasti itselleni, 
kivikkoisen polun kääntyessä samalla 
loivaan alamäkeen, minun rullatessa 
sitä höyhenkevyellä askeleella. Tämän 
jälkeen loppumatka onkin pääosin tasaista 
tai loivaa alamäkeä, muutamalla pienellä 
mäennyppylällä höystettynä. 
”Tiedän tietä huipulle oot salaa katsellut, 
viettelyksen vilpillistä suolaa janonnut. 
Tuijottanut tummaa kohtaa kartan ku-
luneen, unissasi kuullut laulun vuorten 
neitsyeen.”
Lajia harrastavien tai sitä seuraavien 
keskuudessa, maailman parhaita polku- 
ja vuorijuoksijoita miettiessä yksi nimi 
nousee lähes aina ylitse muiden. Hän on 
espanjalainen, vasta 28-vuotias Kílian 

Jornet Burgada, joka on mm. voittanut 
3 kertaa vaativan UTMB:n. Sen lisäksi 
Kilian Jornetilla on meneillään ”Summit 
of my Life” – projekti, jossa hän kiipeää 
mahdollisimman nopeasti maapallon 
kuuluisimmille ja korkeimmille vuo-
rihuipuille. Näiden joukossa ovat mm. 
Mont Blanc 4810m, Matterhorn 4478m, 
Mount Mckinley 6168m ja Aconcagua 
6960m. Seuraavana hänen haavelistalla 
on yrittää samaa myös Mount Everes-
tille. Ammatikseen urheilevan Kilianin 
tekemisiä voi seurata sosiaalisen median 
kautta varsin kattavasti (http://www.
kilianjornet.cat/en/).

Sykemittarini näyttää ajaksi 4 tuntia 
40 minuuttia ohittaessani kyltin, 
jossa lukee ”1km to the finish!”. 

Kapean kadun ja sen reunalla nököttävien 
rakennusten välistä korviini kantautuva 
musiikki voimistuu nopeaan tahtiin ja 
päätän ottaa loppukirin. Hetken päästä 
huomaan jo olevani Davosin urheiluken-
tän laidalla, jossa katsomot ovat täynnä 
kannustavia ja alppikelloja hervottomasti 
heiluttavia ihmisiä. Spurttaan villisti 
urheilukentän portista sisään ja kaarran 
maalisuoralle. Maalilinjaa ylittäessäni 
kuuluttaja toivottaa minut tervetulleeksi 
Davosiin ja kertoo kaikille minun tulevan 
Suomesta – huikeaa! Loppuajakseni kir-
jataan 4:46:40 ja sillä sijoitun lopputulok-
sissa sijalle 34 (maaliin tulleita kaikkiaan 
758). Sijoitusta tärkeämpää on kuitenkin 
se tunne, minkä vuorille kiipeäminen ja 
niiden ylittäminen minulle antaa. Vuori- 
ja polkujuoksun avulla voin kilvoitella 
ja tavoitella jotain sellaista, mitä ei voi 
rahassa mitata. Vuorien taa, sinne minä 
haluan aina vain ja uudestaan!

Vuorijuoksuissa kilpailujen kokonaisnoususumma nousee yleensä useampaan 
tuhanteen metriin.

Vuorien taa, sinne minä haluan aina vain ja uudestaan!
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Kimmo Salo

Maanpuolustuskoulutusyh-
distys (MPK) on julkis-
oikeudellinen yhdistys, 
joka tarjoaa vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta. 
Koulutuksen toteuttavat 
MPK:n jäsenjärjestöihin 
kuuluvat piirit ja yhdis-
tykset sekä MPK:n Kou-
lutus- ja tukiyksiköihin 
sitoutuneet henkilöt.

Osallistuminen vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen luetaan 
tietyin edellytyksin eduksi 
reserviläisen sijoitusta ja ylen-
tämistä harkittaessa. Osasta 
MPK:n kursseja saa rinnasteisia 
kertausharjoitusvuorokausia, 
mutta kaikki muukin sotilaallisia 
valmiuksia palveleva koulutus 
otetaan kyllä Puolustusvoimissa 
huomioon reserviläisen tehtävää 
ja sijoitusta mietittäessä. 

Viikonloppuisin nuotiolla 
makkaraa paistellen ei ylennyk-
seenkin vaikuttavia rinnasteisia 
kertausharjoitusvuorokausia 
kuitenkaan kerry – vaikka eräs 
ajattelija näin jo ehti Karjalaises-
sa taannoin julistaakin.

MPK:n koulutus jakautuu kol-
meen ”koriin”: Puolustusvoimi-
en tilaama koulutus, Sotilaallisia 
valmiuksia palveleva koulutus, 
ja Varautumis- ja turvallisuus-
koulutus. Koulutuksen pelisään-
nöt ja muut tarvittavat tiedot 
löytyvät MPK:n verkkosivuilta 
www.mpk.fi. 

Tilattu koulutus on osallistujil-
le maksutonta tilaajan maksaessa 
muonitus yms kulut. Muista 
kursseista joudutaan perimään 
koulutuksen kulujen kattamisek-
si kurssimaksu. Kurssien hinta 
näkyy MPK:n verkkosivuilla.

Koulutukseen osallistuakseen 
tulee ensin rekisteröityä MPK:n 
verkkosivujen kautta tietojär-
jestelmään, ja sitten ilmoittau-
tua valitsemilleen kursseille. 
Ilmoittautumisen yhteydessä 
on syytä ilmoittaa myös ruoka-
aineallergiat yms koulutukseen 
ja koulutuksen aikaiseen huol-
toon vaikuttavat tekijät.

Kurssille valitut saavat asiasta 
tiedon sähköpostilla. Sähkö-
posti-viestin yhteydessä tulee 
maksullisten kurssien osalta 
myös lasku. Esteen sattuessa 
kannattaa välittömästi ottaa 
yhteyttä koulutuksen järjestä-

Maanpuolustusyhdistys kouluttaa 

Tervetuloa mukaan 
kursseillemme!

Suunnittelutoimikunta. Kuva: Kimmo Salo.

Pöytästandaarit. Kuva: Kimmo Salo.

Kouluttajakurssi. Kuva: Juha Hartikka

vään yksikköön. Useimmiten 
kurssille osallistuminen voidaan 
vielä peruuttaa suhteellisen 
myöhäisessäkin vaiheessa ja 
lasku mitätöidä. Kurssipaikalle 
saapumatta jättäminen ei oikeuta 
laskun maksamatta jättämiseen 
ja ”rästiin” jääneet laskut estävät 
myöhemmin MPK:n kursseille 
osallistumisen.

Koulutus 
Pohjois-Karjalassa
Kuluva vuosi 2015 on toinen 
toimintavuosi Pohjois-Karjalan 
Prikaatin lakkauttamisen jäl-
keen. 

Parhaasta yrityksestä huoli-
matta toimintavuosi 2014 jäi his-
toriaan alavireisenä – Kontiolah-
den Varuskunnan menettäminen 
heijastui monin tavoin kaikkeen 
toimintaan. Myös toimintavuosi 
2015 alkoi varsin haasteellisena; 
kysymykset koulutusalueista, 
ampumaradoista ja monista 
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KOULUTUSKALENTERI 
KESÄ 2015
SRA-harjoitukset (3 kpl); 
15.07., 12.08. ja 16.9.2015

Antaa kurssilaisille varmuutta asekäsittelyyn ja SRA 
kilpailutoiminnan suorituksiin.

Kurssi koostuu kolmesta erillisestä harjoituksesta. Harjoi-
tukset pidetään keskiviikkoisin ja kestävät 17.00- 19.00.

Kenelle: Turvallisen ampujan kurssin käyneille, SRA-
kilpailutoiminnasta kiinnostuneille henkilöille.

Hinta 10,00 euroa / harjoitus.

Patvin Jotos; 
1.-2.8.2015

Sisältö: Maastomarssi 20-25 km, luonnossa majoittumi-
nen, retkimuonan valmistaminen.

Kenelle: erityisesti naisille ja vähemmän luonnossa liik-
kuneille suunnattu kiireetön vaellus.

Omat luontoretkeilyyn sopivat vaatteet, jalkineet ja 
kantolaite (reppu/rinkka). Makuupussi, telttapatja ja ret-
kikeitin suotavat. Erikoisruokavalion edellyttämä muona, 
välipalat jne

Järjestäjän puolesta retkikeittimet, teltta, tarvittaessa 
makuupussi  ja telttapatja, sekä retkimuona.

Hinta 30,00 euroa, johon sisältyy opastus, vakuutus ja 
retkimuonat, sekä varusteiden käyttö.

Paikka Patvinsuon Kansallispuisto. Tarkka ilmoittautu-
mispaikka ilmoitetaan kurssille valituille erikseen.

Kiltapyöräily; 
6.8.2015

Marssikunnon kehittäminen ja ylläpito. Pitkäaikaisen 
perinteen mukaisen Kiltapyöräilyn jatkaminen Pohjois-
Karjalassa.

PAK-marssin suorittaminen (80 - 90 km).

Kenelle: KPK:n jäsenjärjestöjen jäsenet. Puolustusvoimi-
en ja Rajavartioston henkilöstö. Maakuntakomppanioiden 
henkilöstö.

Oma polkupyöräilykypärä hyvä olla, mutta järjestäjältäkin 
saa kypärän lainaan jos omaa ei ole.

Hinta 20,00 euroa, johon sisältyy ohjaus, vakuutus, lounas 
ja SA-polkupyörän käyttö.

Luonnonmuonakurssi 2; 5.-6.9.2015

Kurssin tavoitteena on kehittää kurssilaisten taitoja 
luonnossa liikkumiseen ja selviytymiseen liittyen. Kurssin 
pääteema on ravinnon hankinta luonnosta.

Kenelle: Yli 18 vuotiaat luonnossa liikkumisesta ja luon-
nossa selviytymisestä kiinnostuneet perusterveet ihmiset.

Kurssilaisilla tulee olla itsellään maastossa liikkumiseen 
ja majoittumiseen soveltuvat varusteet (jalkineet, makuu-
pussi, telttapatja jne).

Kurssimaksu 40,00 euroa, joka sisältää opetuksen ja 
vakuutuksen. Kurssipaikka ilmoitetaan kurssille valituille 
myöhemmin.

muista elintärkeistä asioista 
etsivät yhä vastauksia, ja Puo-
lustusvoimien tilaamien kurs-
sien määräkin jäi vuoden 2015 
osalta merkittävästi aiempien 
vuosien totuttua pienemmäksi. 
Voidaankin perustellusti todeta, 
että ennusmerkit vuoden 2015 
koulutukselliselle onnistumi-
selle eivät olleet erityisen hyvät.

Rajamaakunnassamme ei 
kuitenkaan ole opittu turhia rui-
kuttamaan, ja vaikeammistakin 
lähtökohdista lähdettiin yhdessä 
rakentamaan uutta.

Helmikuun ensimmäinen 
viikonvaihde kokosi Savo-
Karjalan Maanpuolustuspii-
rin sotilaskouluttajat yhteen 
Ylämyllylle suunnittelemaan 
Savon Jousi -harjoituksen eri 
ammuntojen ja koulutusaiheiden 
toteuttamista. Oma haasteensa 
oli myös harjoituksen perus-
tamis- ja huoltoasioiden muo-
dostama kokonaisuus – olihan 
meitä maaliskuussa Sotinpurolla 
yhdessä jo noin 300!

Helmikuun toisena viikon-
vaihteena toteutettiin vuoden 
2015 ensimmäinen marssikurssi 
Kontiolahdella Kontiolahden 
Reserviupseerit ry:n toteutta-
mana Juha Rytkösen johdolla. 
Puolustusvoimat tarjosi mm 
lumipuvut, hiihtovälineet ja 
ahkiot tälle sotilaskuntoa ylläpi-
tävälle ja kehittävälle kurssille. 
Tästä kurssista onkin jo rapor-
toitu edellisessä Karjalan Pojat 
lehdessä.

Helmikuun kolmas viikon-
vaihde kokosikin sitten jo useita 
kursseja Ylämyllylle; Puolustus-
voimien henkilöstölle ja MPK:n 
sotilaskouluttajille suunnattu 
Ensiapukurssi toteutettiin yhtä 
aikaa sotilaallisia valmiuksia 
palvelevan Pioneerikurssi 1:n 
ja Viestiliikenneharjoitus 1:n 
kanssa.

Pioneerikurssia johti Erno 
Rautiainen, ja Viestiliikenne-
harjoitusta tuttuun tapaan Pertti 
Karttunen.

Maaliskuussa toteutettiin vuo-
den 2015 suurin harjoitus Savon 
Jousi Sotinpurolla koko Savo-
Karjalan Maanpuolustuspiirin 
yhteisenä ponnistuksena. Tästä 
harjoituksesta on erillinen Tuuk-
ka Natusen kirjoittama juttu Aki 
Ikosen kuvittamana.

Muuttuneet sääolosuhteet 
pakottivat peruuttamaan Hiih-
tomarssi 2:n, mutta huhtikuussa 
alkoi Marssikurssien sarja. 
Kansainvälisten pitkien mars-
sien konkareiden ohjauksessa 
marssittiin ensin Joensuussa ja 
sitten Kontiolahdella RESUL 
PAK-marssia vastaavat marssit. 
Marssikurssien viimeinen mars-
si toteutettiin 24.5. Joensuussa. 
Marssien totutuksesta vastasivat 
Joensuun Reserviupseerit ry ja 
Kontiolahden Reserviupseerit 
ry.

Kotimaakunnassa toteutet-
tujen Marssikurssien lisäksi 
pitkien marssien konkarimme 
ovat jatkaneet myös ulkomai-
sille pitkille marsseille osallis-
tumista – viimeisin marssi vei 
partiomme Sveitsin hienoihin 
maisemiin.

Perinnelinnoittaminen nousi 
uutena asiana kurssilistoillemme 
1990-luvulla varusmiestyönä 
kunnostettujen vanhojen linnoi-
tuslaitteiden lahotessa ja muo-
dostuessa sortumisriskin vuoksi 
vaaraksi kulkijoille. 22.-24.5. 
aloitettiin tämä Sotiemme Ve-
teraanien ja Isänmaan turvaksi 
linnoittaneiden työtä kunnioit-
tava Salpa Aseman linnoitteiden 
kunnostaminen. Ensimmäisen 
kurssin tavoitteena oli kunnostaa 
panssarintorjuntatykki-asema 
Joensuun Bunkkerimuseolla 
Marjalassa.

Luonnonmuona-kurssien jär-
jestämistä kokeiltiin jo viime 
vuonna, mutta kurssi jouduttiin 
peruuttamaan liian vähäisen 
osallistujamäärän vuoksi. Tänä 
vuonna tarjonnassa on kaksikin 
Luonnonmuonakurssia: kevään 

kurssi perehdyttää kevätkesällä 
luonnosta löydettävissä olevan 
ravinnon käyttöön, ja syksyn 
kurssi opettaa hyödyntämään 
syksyn luonnon antimia. Syksyn 
kurssille ehtii vielä mukaan, 
kurssi toteutetaan 5.-6.9.2015.

Uusi kurssi on myös erityisesti 
naisille ja vähän vaeltaneille 
suunnattu Patvin Jotos elokuun 
alussa Patvinsuon Kansallis-
puistossa. Kuljettava matka on 
noin 25 km, reitti helpohkoa 
polkua ja pitkospuita, ja kulku 
kiireetöntä. Omat varusteet on 
hyvä olla, mutta tarvittaessa 
voidaan mm makuupussi ja 
telttapatja lainatakin.

Jo tässä vaiheessa lienee syytä 
nostaa esiin myös lokakuussa 
2015 toteutettava RESUL:n jo-
toksia vastaava jotos Liperissä, 
ja tietoja varusmiespalvelukses-
ta haluaville naisille tarkoitettu 
Intti tutuksi naisille -kurssi 
Ylämyllyllä.

Jotoksista on todettava, että 
me jouduimme raskain sydä-
min peruuttamaan Mainarin 
Jotoksen tänä keväänä. Pohjois-
Savossa Sandels Jotos keräsi 
kuitenkin yli 30 partiota ja lähes 
140 jotostelijaa kolmeen eri 
sarjaan. Pohjois-Savossa jotos-
telu-perinne elää ja vahvistuu. 
Miksi Pohjois-Karjala jää tässä 
suhteessa naapurimaakuntamme 
varjoon? Olisiko tänä syksy-
nä näytön paikka? Heitänkin 
haasteen kaikille! Muodostakaa 
partio vaikka työpaikan tutusta 
porukasta, urheiluseuran kave-
reista tai metsästysseurastanne. 
Ja näyttäkää, että kyllä Pohjois-
Karjalassakin löytyy niin kuntoa 
kuin osaamistakin!

Koko vuoden kurssitarjonta 
löytyy MPK:n verkkosivuilta 
www.mpk.fi. Myös muiden 
maakuntien kursseille voi il-
moittautua.

Tervetuloa mukaan!

Pioneerikurssi pidettiin maaliskuussa. Kuva: Kimmo Salo.
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Marko Jalkanen

Perinteinen partiosuunnistuskil-
pailu järjestettiin Etelä-Savossa 
11.-12.3.2015. Pohjois-Karjalan 
reserviläisjoukkue nappasi ho-
peaa kilpailun reserviläisjouk-
kueille tarkoitetussa B-sarjassa. 

Kilpailun voiton vei Suur-
Savon reserviläisten joukkue 
reilun puolen tunnin aikaerolla 
hopeajoukkueeseen. Kilpailun 
A-sarjassa (henkilökunta ja 
varusmiehet) voiton vei Kai-
nuun prikaatin joukkue ennen 
hopealle sijoittunutta Utin jää-
kärirykmentin joukkuetta.

A-sarja
1. Kainuun prikaati 8.23.36
2. Utin jääkärirykmentti 

10.15.05
3. Maasotakoulu 10.18.32

B-sarja
1. Suur-Savon reserviläiset 

8.31.00
2. Pohjois-Karjalan reserviläi-

set 9.07.35
3. Puolustusvoimien Logis-

tiikkalaitoksen reserviläiset 
11.26.04

Hopeajoukkueen muodostivat 
seuraavat henkilöt: Petteri Nis-
sinen, Henri Lehtomaa, Sami 
Oinonen, Juha Kanervo, Timo 
Makkonen, Rauno Saastamoi-
nen, Matti Roininen, Johannes 
Leppänen, Ville Karppinen , Joel 
Ikonen sekä joukkueen johtajana 
toiminut Jukka Päivinen. Jouk-
kueen huollosta vastasivat Pertti 

Kettunen ja Simo Turunen.
Oltermannin viestiä välitettiin 

hiihtäen ensimmäisen kerran 
vuonna 1933, minkä jälkeen 
sitä on järjestetty yhtäjaksoisesti 
vuodesta 1951 lähtien. Kilpailun 
järjestäjiä ovat olleet aiem-
min 3.Divisioonan esikunta, 
Kaakkois-Suomen sotilasläänin 
esikunta, Itäisen maanpuo-
lustusalueen esikunta ja Itä-
Suomen sotilasläänin esikunta. 
Maavoimien joukko-osastot 
järjestävät kilpailun jatkossa eri 
puolilla Suomea. Tänä vuonna 
järjestelyistä vastasi Karjalan 
prikaatiin kuuluva Etelä-Savon 
aluetoimisto.

Oltermannin hiihdossa kilpai-
lujoukkueiden tehtävänä on al-
kuperäisiä perinteitä kunnioitta-
en välittää viesti joukko-osaston 
komentajalta Oltermannille. 
Kilpailujoukkueen johtaja lukee 
viestin Oltermannille maaliin 
tultuaan. Hiihtomatkaa kertyy 
kilpailussa noin 70 - 90 kilo-
metriä, ja se hiihdetään kahdessa 
sarjassa kaksiosaisena takaa-
ajona. Ensimmäisessä osassa 
joukkue käyttää 4-5 hiihtoparia 
ja saapuu välimaaliin. Toinen osa 
alkaa seuraavan päivän aamuna, 
jolloin joukkueen johtaja tuo 
viestin maaliin.

Kilpailun kulku, kilpailualue 
ja lähtöpaikka julkaistaan jouk-
kueiden johtajille ensimmäisen 
kilpailupäivän aamulla, minkä 
jälkeen joukkueet aloittavat kil-
pailureitin suunnittelun. Kilpai-
lun lähtö on illalla, joten kilpailu 
suoritetaan pääosin yöaikaan.

Jani Tahvanainen

Joensuun Reserviläisten pitkä 
perinne, entiseltä nimeltään 
helalauantain ammunta, nykyi-
sin Amin Pytyksi pikku hiljaa 
nimetty kivääriammuntakil-
pailu, käytiin lauantaina 16.5. 
Outokummussa. 

Monta eri tapahtumaa maa-
kunnassa käsittänyt viikonloppu 
karsi osallistujia normaalista 
noin 40:stä 20:n urhoolliseen so-
turiin. Pakkasyön jäljiltä kilpaili-
jat ja toimihenkilöt kokoontuivat 
Salmijärven ampumaradalle 
Outokumpuun. 

Epävakaisen sään merkeissä 
kilpailun suojelija, eversti Jouni 
Mattila avasi tapahtuman. Evers-
ti Mattila käsitteli puheessaan 
mm. Pohjois-Karjalassa kesä-
kuussa alkavaa puolustusvoimi-
en isoa Wihuri 15 – harjoitusta 
ja kehoitti kaikkia harjoitukseen 
määrättyjä osallistumaan. 

Mattila muistutti että oman 
prikaatinsa menettäneelle maa-
kunnan pojille harjoitukseen 
osallistuminen on kunnia-asia, 
näin voimme osoittaa että maan-
puolustushenki elää edelleen 

vahvana Pohjois-Karjalassa. 
Tämän viestin hän halusi kaut-
tamme välittää kaikille alueem-
me reserviläisille.

Nokipannukahvin ja makka-
ransyönnin ohessa kilpailijat 
ampuivat Amin Pytty –koitok-
sen, joka tänä vuonna järjestet-
tiin palvelusammunta 1:n sään-
töjen mukaisena. Valitettavasti 
150m rata oli vielä remontin 
alla, joten jouduimme toteutta-

maan kilpailun käyttäen 100m:n 
rataa. Kahdessa erässä ammuttu 
kilpailu tuotti varsin vaikuttavia 
osumia, siitä osoituksena Jorma 
Nuutisen (JoeRes) ampuma voit-
totulos, tasan 100p. Joensuun 
Reserviläiset haluavat kiittää 
Outokummun Reserviläisiä 
radan lainasta, toimitsijoita 
kilpailun läpiviennistä, Ari He-
vonkoskea tulospalvelusta, 
eversti Jouni Mattilaa tapahtu-

man suojelemisesta sekä kaikkia 
kilpailijoita osallistumisesta 
tapahtumaan.

Henkilökohtaiset tulokset: 1. 
Jorma Nuutinen JOERES (100p. 
5 NAP), 2. Jukka Varis JOERES 
(99p. 6 NAP), 3. Sebastian Ossi 
JOERES (99p. 6 NAP).

Joukkuetulokset: 1. JoeRes1 
(Nuutinen, Varis, Ossi)  298p., 
17 NAP;  2. JoeRes2 (Lappalai-

nen, Nousiainen, Tahvanainen) 
294p., 12 NAP; 3. OutRes 
(Lukkari, Partanen, Räsänen) 
286p., 7 NAP.

Tarkemmat tulokset on luet-
tavissa sivuilla www.pkreservi.
fi 

Joensuun Reserviläiset ry 
onnittelee kaikkia voittajia ja 
toivottaa kilpailijat sankoin jou-
koin tervetulleeksi ensi vuoden 
koitokseen.

Amin Pytystä ammuttiin Salmijärven ampumaradalla Outokummussa.

Reserviläisten SM-pilkki Keite-
leellä 28.3.2015.

Kesälahden Reserviläisten 
tulokset;

Miehet: 1. Jani Laurila, 4664 
g (283 ahventa), 3. Matti Kärnä 
3208 g, 8. Vesa Kosonen 2463 g

Miehet 55: 8. Ari Pennanen 
1789 g, 12. Arto Luukkainen 639 
g

Miehet 65: 5. Taisto Pöllänen 
2825 g, 16. Kyösti Pulkkinen 
1090 g

Naiset: 2. Vappu Pöllänen 
1507 g

Naiset 55: 3. Kirsti Pöllänen 
1114 g, 4. Lahja Pöllänen 570 g

Joukkue Miehet:
1. Kesälahden Reserviläiset 

10.335 g (Jani Laurila, Matti 
Kärnä, Vesa Kosonen)

7. Kesälahden Reserviläiset 
II 5.704 g (Taisto Pöllänen, Ari 
Pennanen, Kyösti Pulkkinen)

Joukkue Naiset:
1. Kesälahden Reserviläiset 

3.191 g (Vappu Pöllänen, Kirsti 
Pöllänen, Lahja Pöllänen)

Kesälahden reserviläisille kultaa SM-pilkiltä

Miesten joukkuekisan parhaat: kuvassa oikealta kultaa Kesälahden Reserviläiset 1; Jani Laurila, 
Vesa Kosonen, Matti Kärnä. Keskellä hopeaa Viitasaaren Reserviläiset ja vasemmalla pronssia 
Kangasniemen Reserviläiset.

Naisten joukkuekisan kultamitalijoukkue Kirsti Pöllänen, Lahja 
Pöllänen ja Vappu Pöllänen.

Pohjois-Karjalan 
reserviläisjoukkueelle 
hopeaa 
Oltermannin hiihdossa

Amin Pytty 
2015 
ammuttiin 
Outokummussa
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ASUSTE JA KUKKAKAUPPA HIRVONEN, 
Kirkkotie 2, 82600 Tohmajärvi
GT-TOHMAJÄRVI, Järnefeltintie 5, 82600 Tohmajärvi, 
puh. 0400 264 148

133.6.2015

Suomalaisissa käsissä

      www.pohjolanmatka.fi
Kitee p. 0201 303 431, Joensuu p. 0201 303 420 Tilausajot p. 0201 303 340

Perinteikäs, monipuolinen ja palveleva matkatalo lähelläsi!
Meiltä myös tilausajot ja Venäjän viisumit!
Hyvää matkaa!

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

PUROTIE 2, TOHMAJÄRVI
013-621 197

• Hydrauliletkut ja -liittimet
• Voiteluaineet/nestekaasut
• Hitsaustyöt ja asennukset
• Sorvaukset

SUONTAAN PAJA
Purtovaarantie 130 TOHMAJÄRVI

013-621 427, 0400 240 427, fax 013-621 426

• Myös alumiinin tig-hitsaukset
• Nivelakselit ja varaosat
• Ofa-ketjut + tarvikkeet
• SFK-laakerit

APR-RAKENNUSTYÖ OY
Outokumpu

RAKENNUSLIIKE
URHO SORVI Ky

TOHMAJÄRVI

Kampaamo-parturi
Helena Nyyssönen

Kirkkotie 1, 82600 Tohmajärvi
p. 050 370 2242

p. k: 0400 299 013, r: 0400 299 014, m: 0400 299 507 

E-mail: a.m.kinnunen@rautakauppakinnunen.fi, www.rautakauppakinnunen.fi

Mari Pykäläinen
mari.pykalainen@tmp.inet.fi

Kirkkotie 1
82600 Tohmajärvi
Avoinna: ma-pe 9-16
Puh. (013) 622 643
Fax. (013) 622 642

AGRI   MARKET

Tule
kaupantekoon!

Meillä laatutuotteet ja
järkevät hinnat.

Yrittäjäntie 2, KITEE, puh. 01076 84 000

Tilaa viisumi 
netissä:  

www.lampoidea.fi

Järnefeltintie 8, 
82600 Tohmajärvi
Puh. 050 309 6337, 

045 650 1161
s-posti: viisumi@lampoidea.fi

faksi: 013-411 001

Vuosi-, kerta- ja 
ryhmäviisumit 
myös postitse 
toimitettuna.

Passikuvat 
viisumitilaajalle 
ilmaiseksi. Myös 

sähköinen 
kuvanlähetys.

Venäjän 
Viisumit:

Valamon risteilyt 
2015, liput ja 

varaukset.

Kiteellä kerättiin lauantai-
na 14.3. Veteraanivastuu- 
lipaskeräystä jälleen reser-
viupseereiden ja reserviläisten 
voimin paikallisten markettien 
tiloissa. Keräyksen aikana 
paikalle osui sotaveteraani 
nuorimmasta päästä, vuonna 
1926 syntynyt Reino Jääske-
läinen. Keräysvarat jaetaan 
paikkakunnan sota- ja rinta-
maveteraanien ja puolisoiden 
hyväksi mm. virkistystoi-
mintaan ja omavastuu- kor-
vauksiin. Keräykset Kiteellä 
päätti varusmieskeräys 10. 
huhtikuuta. Sotilaat lähetti 
Kainuun Prikaati, paikalliset 
toimivat oppaina ja kyydin 
antajina kerääjille. Kerääjät 
olivat Keski-Karjalan omia 
varusmiehiä ja lomat alkoi-
vat välittömästi keräyksen 
jälkeen. Kuvassa Reino Jääs-
keläinen, Arvo Kinnari ja Juha 
Kupiainen. 

Kuva: Markku Hyvönen
Teksti: Mika Matikainen

televirmi oy
Keisarinkuja 2, 82500 Kitee

p. 0400 150 560

SÄHKÖASENNUS

MIROTEX
0400 372 350

www.mirotex.fi
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Maalaus- ja Remonttipalvelu 
Muje Oy

Iivanantie 4, 83750 Sotkuma

REMONTTITYÖT
• sisämaalaukset ja tapetoinnit • kaakeloinnit

• kalusteasennukset • parketin hionnat
• pienimuotoiset timpurin työt

Juha 040 556 8450, juha-petri.muje@telemail.fi
Pekka 0400 679 722, velipekka.muje@telemail.fi

Hyödynnä
kotitalousvähennys!

REMONTTITYÖT

Maalaus- ja Remonttipalvelu
Muje Oy

Iivanantie 4, 83750 Sotkuma

Pekka 0400 679 722, velipekka.muje@telemail.fi 
Juha 040 556 8450, juha-petri.muje@telemail.fi

Nyt myös kosteusmittaukset ja kuivaukset

- sisämaalaukset ja tapetoinnit - kaakeloinnit
- kalusteasennukset - parketin hionnat
- pienimuotoiset timpurin työt

Hyödynnä 
kotitalousvähennys!

Nyt myös kosteusmittaukset 
ja kuivaukset

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

TIILIKAINEN
Tohmajärvi
myymälä puh. 0400 268 300
kassat puh. 0400 268 305

Palvelemme:
ma-pe 7-21 
la 7-18
su 12-18

V.Hurskainen Ky
Kiteentie 31, 82500 Kitee

Kesälahden reserviupseerit 
ryn puheenjohtaja ltn. Osmo 
Anttonen luovutti 26.3.2015 
kevätkokouksessa Kesälahden 
reserviupseerien standaarin 
ltn. Timo Saukkoselle 50 vuo-
den saavuttamisesta. Paikkana 
oli ravintola Pivanka Kesä-
lahdella. 

Kuva ylil. Kari Oksanen

LVI-Bioneerit Oy
Puhoksentie 9, 82500 KITEE
puh. 040 508 5088

Timo Saukkoselle
standaari

Kontiolahden Reserviupsee-
rit ja Reserviläiset pitivät 
21.5.2015 talkoot Kontiolah-
den seurakunnan sankari-
hautausmaalla. Samana iltana 
pidettiin katselmus Kollaan 
Vasamalla, jonka ympäristön 
siisteydestä reserviläisjärjes-
töt ovat luvanneet huolehtia. 
Kuvassa puheenjohtajat Pek-
ka Ratilainen ja Liisa Itäniva.

Siivoustalkoot
Kontiolahdella
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Piiritoimisto ja toiminnanjohtaja
Arto Mulari

Kylmälammentie 24,
80710 Lehmo
0500 912 963

toimisto.pkres@gmail.com

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

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

 

Päätoimittaja   Jukka Ignatius
osoite:      82600 ToHMaJäRVI 
Puhelin ja s-posti:  040 833 8342, Jukkasakari.ignatius@gmail.com

Karjalan Pojat
POHJOIS-KARJALAN                    RESERVILÄISLEHTI

Okun Putkityö Oy
Karjalankatu 3 Outokumpu Puh. 013 - 550 141, 550 142

Tohmajärven kesäteatteri
esittää kesällä 2015

Risto Karlssonin käsikirjoittaman ja Arto Niemisen dramatisoiman komedian

VIIMEISET MOHIKAANIT

LIPUT: Aikuiset 12 c, lapset 7–15 v. 5 c, ryhmät yli 20 henkeä 10 c,
lapset ryhmän mukana 4 c, rintamatunnuksen omaavat ilmaiseksi.

Käsiohjelma sisältyy lipun hintaan.

Esitykset
Tohmajärven kesäteatterilla,
Kirkkotie 14.

www.tohmajarventeatteri.fi

Tervetuloa!Varaukset/
tiedustelut
p. 044 700 4444

• Katettu
katsomo
• Hyvä

äänentoisto
ESITYSAJAT
ENSI-ILTA
su 28.6. klo 16 (poikkeava aika)
ti 30.6. klo 19
to 2.7. klo 19
su 5.7. klo 19 (poikkeava aika)
ti 7.7. klo 19
to 9.7. klo 19
la 11.7. klo 14 (poikkeava päivä)
TAUKO
to 23.7. klo 19
su 26.7. klo 14
ti 28.7. klo 19
to 30.7. klo 19
su 2.8. klo 14
ti 4.8. klo 19
to 6.8. klo 19
su 9.8. klo 14 Em

ili
a 

So
rs

a

www.tohmajarvenapteekki.fi

           Maansiirto E.  Huttunen Oy  

           Sätöksentie 72, 83500 Outokumpu 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 

 
 

 

Puh. 0500 571 515 

Puh. 0500 571 515

Lietelannan	  pintalevitys	  sekä	  
säilörehun	  nii3o	  ja	  paalaus.
T:mi	  Jussi	  Raerinne	  ,	  Värtsilä

041	  483	  62	  61

Maija-Liisa Rönkkö
Kauppakatu 10

82600 tohMajäRvi
Puh. 050 309 4047

Lankap. 013-621 066

Antti Toivola

alkuvuosi on sujunut perintei-
sissä merkeissä toimintasuun-
nitelman mukaisesti. Vuosiko-
kous tehtiin  hallitukseen uusia 
henkilövalintoja. Toivotamme 
uuden varapuheenjohtajan Harri 
Norismaan sekä Juha Tiensuun 
tervetulleiksi hallitukseen. Pu-
heenjohtajana jatkaa antti Toi-
vola ja sihteerinä aloittaa Jari 

Prikaatin Perinnekillan kuulumisia
Jurvanen.

Perinnetyö on tärkeä osa 
kiltamme toimintaa. Tänä ke-
väänä olemme olleet mukana 
herättämässä henkiin Kontio-
rannan varuskunta-alueelle 
tulevaa perinnetalohanketta. 
Kunta on ottanut aktiivisen 
roolin alueen kehittämisessä. 
aluetta kehitetään matkailu- ja 
viihdekeskukseksi kuitenkaan 
unohtamatta sen arvokasta 

historiaa. olemme yhtenä toi-
mijoista suunnittelemassa alu-
een perinnetiedon keräämistä. 
Tavoitteena on muun muassa 
saada alueelle perinnetalo, joka 
sisältäisi museon ja vuokrattavia 
juhla- ja kokoustiloja. Suun-
nittelutyö on käynnistynyt ja 
etenee hyvässä myötätuulessa 
eteenpäin. Uskon, että syksyn 
aikana voimme tiedottaa asiasta 
jo enemmän. Voitte käydä tu-
tustumassa alueen nettisivuihin 
osoitteessa www.kontioranta.fi

Loppukesän ja syksyn toiminta 
on vilkasta. aloitamme 6.8. 
järjestettävällä kiltapyöräilyllä, 
joka on MPK:n kurssi, pyö-
räilyyn ilmoittaudutaan 31.7. 
mennessä. Kotimaan kiltaret-
kemme suuntautuu Tampereelle 
ja Hämeenlinnaan 5.-6.9. Retken 
aikana tutustumme valtakunnal-
lisiin kokonaisturvallisuusmes-
suihin sekä samalla vierailemme 
myös Panssarimuseossa Paro-
lassa sekä Museo-Militariassa 
Hämeenlinnassa. 

24. Maanpuolustusjuhla jär-
jestetään tänä vuonna Tohma-
järvellä 2.10. yhdessä koulun 
oppilaiden ja veteraanien kanssa. 
Sen ohjelma onkin suunnattu 
juuri nuorille. Pohjois-Karjalan 
Prikaatin Perinnepäivää vietäm-
me Kontiolahden yläkoululais-
ten kanssa 20.11. Kontioran-
nassa. Näillä tavoin pyrimme 
vuosittain siirtämään uudelle 
ikäluokalle alueen perinnetietoa. 
Näistä tapahtumista saatte lisää 
tietoa kiltamme nettisivuilta 
www.pkpkilta.fi. 

Nettisivuillemme on saatu 
myös päivitettyä kaikki Kon-
tiorannan joukko-osastolehdet 
aina vuodesta 1960 saakka. 
Lehtiarkistosta löytyvät kaikki 
Korpisoturi-, Karjalan Jääkäri- 
ja Vipinä-lehdet. Käykäähän 
lukemassa vaikka oman vuosi-
kurssin lehteä ja muistelemassa 
vanhoja tupakavereita. 

Mukavaa kesää kaikille!

Killan puheenjohtaja Antti 
Toivola Ilomantsin perinne-
juhlassa.

Kollaa kestää - emme anna tulen sammua!

Pohjois-Karjalan Prikaatin 
Perinnekilta ry.

www.pkpkilta.fi	 info@pkpkilta.fi



16 3.6.2015Osoitteessa: www.pkreservi.fi pääset
tutustumaan osaan alla olevista yrityksistä

Karjalan Pojat kiittää 
kaikkia tukijoitaan!

Pohjois-Karjalan
aluetoimisto

Keskitä!
Saat etuja.

Yhdessä hyvä tulee.

Savo-Karjalan Maanpuolustuspiiri

p. 010 3878 100

Asiakaomistajuus kannattaa
Klikkaa ja liity: www.pko.fi

JOUSTAVAA OSAAMISTA!
Tämänkin lehden sivunvalmistus.

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

0400 567 600
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Risto Alanko,
Liittopäivien tiedotusvastaava

Pohjois-Karjalan sotaveteraanipiiri 
on saanut kunniatehtävän isännöidä 
Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n 
27.  liittopäiviä kesäkuussa 2016 
Joensuussa.  Tapahtuma järjestetään  
yhteistyössä isäntäkaupunki Joen-
suun, puolustusvoimien ja lukuisten 
eri järjestöjen ja vapaaehtoisväen 
myötävaikutuksella.   

Päivien aikana on tavoite saada 
koko maakunnan väki liikkeelle.  
Erityisesti vetoamme piirimme 
alueella toimiviin veteraaniyh-
distyksiin ja reserviläisiin, että 
tahot mahdollistaisivat omilta 
paikkakunniltaan yhteiskuljetuksia 
tapahtumapaikoille, kertoo järjes-
telytoimikunnan puheenjohtaja, 
Pohjois-Karjalan sotaveteraanipii-
rin puheenjohtaja Jorma Mikkonen.

Päivien tapahtumat keskittyvät 
pitkälti Joensuun Areenan tiloihin.  
Eri tapahtumiin odotetaan noin 
5000 vierasta.  Maakuntamme 
ulkopuolelta tulevien vieraiden 
majoitukseen on jo tässä vaiheessa 
varattu Joensuun ydinkeskustasta 
350 huonetta ja 700 majoitus-
paikkaa.  Areenan toiminnallinen 
suunnittelu on parhaillaan käyn-
nissä.  Päivien ensiavusta huolehtii 
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 
Esko Hätisen johdolla ja järjestyk-
senvalvonnasta Pohjois-Karjalan 
Rauhanturvaajat ry. 

 Liittopäivien ohjelma käynnistyy 
jo tiistaina 7. kesäkuuta Joensuun 
taidemuseon tiloissa järjestettäväl-

Sotaveteraanit kokoontuvat 
ensi vuonna Joensuussa

Tilaisuuden järjestely on iso ponnistus piirillemme, toteavat järjestelytoimikunnan työtä vetävät puheen-
johtaja Jorma Mikkonen (vas.), toiminnanjohtaja Seija Karttunen ja pääsihteeri Erkki Lehtinen.

lä kutsuvieraiden ohjelmallisella 
vastaanotolla.  Ohjelman sisällössä 
korostuu maakuntamme historian 
lisäksi solistimusiikin pohjoiskar-
jalainen osaaminen.  

Varsinainen liittokokous pide-
tään Areenalla keskiviikkona ja 
siihen odotetaan noin 350 virallista 
kokousedustajaa.  Myös muulla 
yleisöllä on mahdollisuus seurata 
avarissa tiloissa kokouksen kulkua 
ja saada tietoa mm. veteraanien 
järjestötoiminnan tulevaisuudesta ja 
perinneaikaan siirtymisestä.

Keskiviikkoiltana koetaan Aree-
nassa liittopäivien yhtenä huipen-
tumana viihteellinen asemiesilta. 
Iltaa varten Areenalle rakennetaan 
tilat noin  2500 hengelle.  Illan 
juontajaksi on lupautunut viihdetai-
teilija Kai  ”Kuju” Hyttinen. Yhdeksi 
illan tähtiesiintyjäksi odotetaan 
maakuntamme omaa viihdetaiteilija 
Katri Helenaa.  Asemiesillan musii-
killisesta kokonaisuudesta vastaa 
Rakuunasoittokunta.  

Torstaina Areenassa pidettävään 
liittopäivien pääjuhlaan odotetaan 

osallistuvan noin tuhat henkeä, 
joukossa korkean tason valtakun-
nallisia vaikuttajia, kertoo päivien 
pääsihteeri Erkki Lehtinen.   

Hengellisten tilaisuuksien järjes-
telyistä vastaa pastori Juhani Sainio. 
Keskiviikkoiltana Joensuun evl. 
kirkon odotetaan täyttyvän luteri-
laiseen palvelukseen osallistujista.  
Torstain ekumeeninen jumalanpal-
velus järjestetään puolestaan Aree-
nassa, jossa suoritettua palvelusta 
avustaa sotilassoittokunta.  Liitto-
päivien musiikillisen annin koostaa 

rakuunasoittokunnan kapellimestari 
Petri Junna.

Juhlavieraiden muonitus on suuri 
kokonaisuus ja siitä vastaa Kon-
tiolahden Sotilaskotiyhdistys ja  
Rajasotilaskodin Onttolan osasto.  
Molempina juhlapäivinä noin 600 
- 700 juhlavieraan ruuat ja kahvit 
valmistetaan Liperissä Ylämyllyn 
suurkeittiössä.  Tarjoilu- ja muihin 
tukitehtäviin osallistuu Kainuun 
Prikaatin 50 varusmiestä mukanaan 
ajoneuvokalustoa.

Liittopäivien ja liittokokouksen 
järjestelyissä on toimikunta, johon 
kuuluu toistakymmentä jäsentä.

Kaksivuotiskausittain järjestettävä 
liittokokous ja liittojuhla järjestettiin 
viimeksi vuonna 2014 Oulussa, jossa 
Pohjois-Karjalan sotaveteraanipiiri 
otti virallisesti vastaan vuoden 2016 
liittojuhlien järjestämisvastuun. 
Ensi kesän liittojuhlien tapahtumi-
en valmistelu käynnistettiin viime 
syyskuussa ja tapahtumapaikat 
alkavat olla valmiina ja varsinainen 
ohjelmasuunnittelu jo pitkälti sovit-
tu.  Suomen Sotaveteraaniliiton pu-
heenjohtaja Finn Göran Wenneströn 
ja toiminnanjohtaja Markku Seppä 
saapuvat tutustumaan juhlajärjeste-
lyihin ensi syyskuussa jolloin kaikki 
juhlajärjestelyihin liittyvä tulee olla  
valmiina Erkki Lehtinen visioi.  

Joensuu on aikaisemmin isän-
nöinyt veteraanien liittojuhlia 
Joensuussa vuonna 1988.  Silloin 
vieraina eri tapahtumissa ja van-
hoille maakuntamme taisteluken-
tille suuntautuneilla retkillä oli noin 
11.000 henkeä.
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