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Parin vuoden ajan uutis- ja miltei 
kaiken muunkin median täytti 
Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta 
jokseenkin koko tunnetun maail-
man laajuinen Covid-19-pandemia 
kaikkine enemmän tai vähemmän 
haitallisine vaikutuksineen. Se 
näyttää jo nyt kuitenkin olevan 
onneksemme ainakin toistaiseksi 
mennyttä kauraa, mutta valitetta-
vasti otsikoihin on kevään kuluessa 
erittäin vahvalla otteella noussut 
kokonaan uusi ja uudenlainen uhka. 

Tämä mainittu huoli on äkkipäätä ajatellen 
maantieteellisessä mielessä erittäin pienen 
alueen ongelma, mutta sen monenkirjavat 
negatiiviset seurannaisvaikutukset ovat jo 
nyt ja tulevat näillä näkymin olemaankin vie-
lä kauan aikaa koronan tavoin hyvin vahin-
golliset kaikkialla sekä idässä että lännessä, 
etelässä ja pohjoisessa.

Ukrainan sodassa ovat vastakkain enti-
sen Neuvostoliiton manttelinperijänä suur-
valta Venäjä ja sekä luonnonvaroiltaan että 
elintarviketuotannoltaan erittäin merkit-
tävä ”mustan kullan ja mustan mullan maa” 
Ukraina. Asiat eivät toki siitä huolimatta ole 
mustavalkoisia, mutta naapurimaamme 
armeijan provokatiivinen hyökkäys eli röyh-
keä tunkeutuminen rajan yli itsenäisen val-
tion maaperälle noudattelee miltei täydelli-
sesti etenkin Talvi- mutta myös Jatkosodan 
kaavaa. Maailmassa on kautta aikain sodittu 
tavalla tai toisella, mutta tätä mainittua, täy-
sin käsittämätöntä lähinnä siviilikohteiden 
tuhoamiseen ja siviili-ihmisten suoranaiseen 
teurastamiseen tähtäävää valloitustaistelua, 
käydään nyt meidän näkökulmastamme mil-

tei lähialueella eli vain noin tuhannen kilo-
metrin päässä.

Viattoman verenvuodatuksen seuraami-
nen ja toisaalta ajatus oman sotasukupol-
vemme kokemusten sinänsä täysin mahdol-
lisesta uusiutumisesta onkin nostanut suo-
malaisen maanpuolustuksen ja reserviläistoi-
minnan tietyllä tavalla aivan uuteen valoon. 
Kaiken ikäisillä kansalaisilla on herännyt aito 
kiinnostus ja tahto ottaa selvää, kuinka voisi 
parhaiten antaa omaa aikaa ja osaamistaan 
Isänmaan hyvinvoinnin eteen. Puolustus-
voimien ja Rajavartiolaitoksen kertausharjoi-
tuksia on selkeästi lisätty ja Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen (MPK) määrärahat ovat 
miltei tuplautuneet, avautuvat kurssit ”myy-
dään” hetkessä täyteen ja sekä Reserviup-
seeri- että Reserviläisliitto ovat saaneet erit-
täin runsaasti uusia jäseniä – viimeksi mai-
nitun jäsenmäärä on jo reilusti ylittänyt 40 
000 rajan. 

Kansallisena Veteraanipäivänä Tohmajär-
ven lukiolaisille pitämässäni puheessa roh-
kaisin itsekin nuoria paitsi hakeutumaan 
avoimin mielin varusmies- ja vapaaehtoi-
seen palvelukseen niin myös tarvittaessa 
etsimään paikkaansa muultakin mp-ken-
tältä kuin vain sotilaallisesta maanpuolus-
tuksesta. Keskenään erilaisia mutta kuiten-
kin aivan yhtä arvokkaita tehtäviä löytyy taa-
tusti kaikille halukkaille ja kuten hyvin tie-
dämmekin niin Reserviläisliiton muutaman 
vuoden takaista slogania siteeraten ”maata 
voi puolustaa kuka tahansa muu, mutta ei 
sivustakatsoja”!

Onko meillä sitten vain omaa paras-
tamme ajatellen oikeasti syytä huoleen? 
Välttämättä tietenkään ei, mutta pahimpaan 
varautuminen sekä tosiasioiden tunnustami-
nen on ihmisluonteen tietäen ja tuntien aina 
viisasta. NATO-jäsenyydestäkin käydään kes-
kustelua, tämän kirjoituksen julkaisuhetkellä 
voi mene ja tiedä olla jopa tehty päätöksiä-

kin siitä, kuinka lopulta menetellään. Hen-
kilökohtaisella tasolla uskon kyllä ymmärtä-
väni tämän jäsenyyden hyödyt, mutta siitä 
huolimatta olen ollut ja olen edelleenkin 
näissä mainittuun organisaatioon liittyvissä 
keskusteluissa ja kommentoinneissa var-
sin varovainen, jopa kriittinen. Yhteenkään 
NATO-maahan ei ole tähän mennessä nii-
den jäsenyyden aikana hyökätty, mutta voi-
han se ensimmäinen kertakin joskus valitet-
tavasti olla todellisuutta. Miksi siis naapurin 
kiivauden aavistaen aivan tietoisesti ”ker-
jätä verta nenästään”, jos jotakin ulkopuo-
lista apua ja turvatakuita kerran on tarvitta-
essa muutoinkin saatavilla? Muualta päin on 
helppo pitää ääntä mutta kuitenkin Ukrai-
nan tilanteen ja tietenkin myös Suomen his-
torian tuntien tiedämme hyvin, että konk-
reettisimmat sodan kirot kohtaavat ensisijai-
sesti edustamaani raja-alueiden kansaa. 

Niin tai näin, olen erittäin tyytyväinen, jos 
ja kun minun ei tarvitse suoranaisesti olla 
tekemässä tätä mainittua päätöstä vaan siitä 
vastaa omalta osaltaan valtuuttamani hen-
kilö Helsingissä. En muutenkaan ole asiasta 
riittävän paljon perillä eikä tässä maassa tie-
tysti kukaan pysty analysoimaan NATO:a 
vänrikki Koskelan sanoin ”kun minä, mei-
naan, olen ennen ollut”. Oma arvomaailmani 
perustuu kristilliseen vakaumukseen, uskon 
että nöyrtyminen ja rukous Kaikkivaltiaan 
Jumalan puoleen oli aikoinaan merkittävin 
tekijä Talvisodan hengen muodostumiseen. 
Tätä rukousta tarvitsee nytkin Suomi ja jokai-
nen meistä, tätä rukousta tarvitsee Ukraina, 
tätä rukousta tarvitsee koko Eurooppa ja 
koko maailma, tätä rukousta tarvitsee aivan 
erityisesti myös Venäjä. Vain ihmisten 
todellinen sisäinen mielenmuutos 
voi loppupelissä ratkaista nämä vaka-
vat konfliktit, parhaatkaan asevoimat 
eivät sinänsä siihen yksin kykene. Väki-
valta synnyttää lisää väkivaltaa.

Uusi vuodenaika on alkamassa, toivotan 
teille kaikille lukijoille ja toimintamme tuki-
joille hyvää kesää sekä onnittelen omasta ja 
Reserviläispiirin puolesta kaikkia tänään 4.6. 
ylennettyjä/palkittuja henkilöitä. Käydään 
kursseilla ja koulutuksissa, pidetään koko-
naisvaltaista hyvää reserviläiskuntoa yllä ja 
kaikista uhkakuvista huolimatta lippu kor-
kealla. Pyritään kaikin tavoin rohkaisemaan 
toinen toistamme yhteisellä matkallamme 
Isänmaan asialla ja rauhoittelemaan mah-
dollisia lähimmäistemme paniikkimielialoja. 
Hallitsemattomaan pelkoon ei ole mitään 
syytä. ”Älä pelkää! Mennähän rauhas. Ei s’oo 
ihmises. S’oon suuremmas käres.” 

Kiitos yhteistyöstä, Siunausta elämäänne!

JUSSI RAERINNE 
Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin 
puheenjohtaja 

TERVEHDYS TÄÄLTÄ 
RAJAN PINNASTA!

Elämme monella tapaa historiallista aikaa. Maamme on teh-
nyt historiallisen päätöksen liittyä Puolustusliitto Natoon. 
Naapurimme Venäjän aloitettua hyökkäyksen Ukrainaan tuli 
sota lähelle koko Eurooppaa ja meitä kaikkia. Kulunut kevät 
on osoittanut jälleen meille, kuinka maailma voi muuttua äkis-
ti. Kun mietin omaa historiaani varusmiespalveluksesta tähän 
päivään, ovat viimeisen kahden vuoden tapahtumat tuoneet 
hyvin lähelle tuon tapahtumarikkaan varusmieskoulutusajan. 
Tuolloin sain koulutuksen toimia maamme puolustajana krii-
sitilanteessa ja nyt vuosien päästä arkeamme yllättäen uh-
kaavat kriisit. 

Viimeisen reilun kahden vuoden aikaiset tapahtumat 
ovat osoittaneet, että huomisesta emme voi tietää mutta 
siihen voimme varautua. Kevään tapahtumat viimeistään 
ovat osoittaneet, kuinka ensiarvoisen tärkeää toimintamme 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla on. Maamme puo-

lustus perustuu koulutettuun reserviin ja me olemme yhtenä 
toimijana ylläpitämässä reservimme toimintakykyä ja koko 
kansan maanpuolustustahtoa. Toimintamme on kasvattanut 
nyt kovasti suosiotaan ja on nähtävissä kuinka merkitykselli-
seksi sotilaalliset taidot, ja tahto maamme puolustamiseksi 
on noussut kansalaisten keskuudessa. 

Nyt haluankin kannustaa kaikkia aktiivisesti mukaan toi-
mintaan, toimintamme vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
saralla on toimijoidensa ja osallistujiensa näköistä. Yhdessä 
tekemällä ja erilaisten taustojen ansiosta saamme nauttia 
niin itsemme kuin toistemme ja koko kansan hyväksi teh-
tävästä laadukkaasta maanpuolustustyöstä. Tämänkin ansi-
osta voimme tänään tehdä luottavaisin mielin huomisen his-
toriaa. Oikein hyvää Puolustusvoiman lippujuhlan päivää ja 
onnea 4.6. ylennetyille ja palkituille.

HYVÄ KARJALAN POJAT -LEHDEN LUKIJA
AKI HANKILANOJA 
Pohjois-Karjalan 
Reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja 
 
Pohjois-Karjalan 
Maanpuolustuksen Tuki  
PKMT ry puheenjohtaja
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Hyvät Karjalan Pojat -lehden lukijat, 

Alkuvuosi on ollut poikkeuksellinen. Kuka-
pa meistä olisi uskonut edellisen lehtem-
me ilmestymisen aikaan joulukuussa, et-
tä Ukrainassa riehuisi sota keväällä 2022 
- vain muutaman tunnin matkan päässä 
pääkaupungistamme Helsingistä. Venäjä 
hyökkäsi itsenäisen naapurinsa kimppuun 
24.2. rikkoen kaikkia laillisia kansainvälisiä 
sääntöjä ja sopimuksia. Tätä kirjottaessa-
ni ei tulitauosta, puhumattakaan rauhan-
neuvotteluista ole tietoakaan. Toivottavas-
ti tätä lukiessanne tilanne on korjaantunut 
jo parempaan suuntaan. Venäjän sotatoi-
met ovat parantaneet entisestään työm-
me maaperää. Kansalaiset haluavat liittyä 
nyt reserviläisyhdistyksiin ja muihin maan-
puolustusjärjestöihin sekä haluavat pääs-
tä poikkeusolojen valmiuksia parantavaan 
koulutukseen, niin meilläkin Pohjois-Karja-
lassa. Ottakaamme uudet ihmiset avosylin 
vastaan toimintaamme. Kansalaistemme 
ymmärrys myös sotiemme veteraanien 
uhrauksista on viimeisten kuukausien aika-
na parantunut. Uskon, että kiinnostus myös 
sotahistoriaa ja perinnetyötä, jota teemme 
yhdistyksissä aktiivisesti, tulee edelleen 
nousemaan. 

Kuten edellisessä lehdessä kerroin, jään 
pois toiminnanjohtajan tehtävästä 1.9.2022 
lukien. Uudeksi toiminnanjohtajaksi on va-
littu meille kaikille tuttu mies Kimmo Salo. 
Toivotan Kimmolle onnea ja menestystä 
uudessa tehtävässä. Kimmo tuo laaja-alai-
sella kokemuksellaan piirien toimintaan 
uutta osaamista sekä näkemyksillään var-
masti myös uusia kehittämisajatuksia.
Omaa kuuden vuoden työjaksoani Poh-
jois-Karjalan Reservipiirien ja Pohjois-Karja-
lan Maanpuolustuksen Tuki ry:n palveluk-
sessa en ryhdy arvioimaan, se on muiden 
tehtävä. Tästä eteenpäin keskityn veteraa-
ni- ja perinnetyöhön niin valtakunnallisella 
kuin maakunnallisella tasolla, ja yritän saa-
da vähän lisää aikaa myös perheelleni se-
kä itselleni. Olen ollut erittäin tyytyväinen 
kokemaani. Parasta työssäni on ollut reser-
viläisten ja yhteistoimintakumppaneiden 
henkilökohtaiset kohtaamiset. Entisenä 
SM-tason urheilijana olen ollut erittäin yl-
peä jäsenistömme erittäin hyvästä menes-
tyksestä ammunnan ja muun reserviläisur-
heilun parissa. Ainakin kisamenestyksestä 
meidän tunnetaan ja muistetaan.

On kiitosten aika. Ensimmäisenä haluan 
kiittää kaikkia aikanani toimineita piirien 
puheenjohtajia, lehtemme pää-toimitta-
jaa ja toimituskuntaa, piirimme yhdistyk-
siä, niiden puheenjohtajia ja jäsenistöä hy-
västä yhteistoiminnasta sekä arvokkaasta 
työstänne reserviläisten maanpuolustus-
tahdon ja osaamisen ylläpitämiseksi sekä 

kehittämiseksi. Erityiset kiitokset haluan 
osoittaa kaikille piiriemme toimikuntien 
puheenjohtajille ja heidän johtamilleen 
toimikunnille, jotka ovat järjestäneet jäse-
nistölle koulutusta, kilpailuja ja monipuoli-
sia tapahtumia. Ilman teidän ja yhdistysten 
välistä tiivistä yhteistyötä ei piirien toimin-
nalle asettamia tavoitteita olisi saavutettu. 

Toiminnassamme loppuvuosi tulee ole-
maan hyvin monipuolinen. Kilpailujen ja 
erilaisten tapahtumien lisäksi on erittäin 
tärkeää, että sadat reserviläiset pääsevät 
testaamaan taitojaan Maavoimien suu-
ressa kertausharjoituksessa. Tänä vuon-
na meillä on myös useita hyviä mahdolli-
suuksia parantaa työmme tunnettavuutta, 
esimerkiksi esittelemällä toimintaamme 
Erämessuilla Kontiolahdella 17.-19.6. ja jul-
kaisemalla joulukuussa aiheiltaan erittäin 
monipuolinen paperinen Karjalan Pojat –
piirilehti. Viestinnän kehittäminen eri so-
me-alustoissa tulee olemaan toimituskun-
nassa jatkuvan kehittämisen kohde. Uusi 
vuosi alkaa hohdokkaasti, kun Heinäveden 
yhdistykset liittyvät piireihimme 1.1.2023. 
Ensi vuosi tulee olemaan muutenkin mie-
lenkiintoinen, sillä edessä on mm. Reser-
viläisurheiluliiton Talvijotos Ilomantsissa 
maaliskuussa ja SRA:n SM-kisat Sotinpurol-
la elo-syyskuussa.
Hyvät Isänmaan ystävät, lopuksi haluan on-
nitella kaikkia 4.6. ylennettyjä ja palkittuja! 
Ylennys tai palkitseminen kannustakoon 
teitä toimimaan edelleen aktiivisesti reser-
viläistoiminnan hyväksi. Kiitän omasta puo-
lestani kaikkia lehtemme mainostajia sekä 
muita työmme tukijoita. Samalla toivotan 
kaikille lehtemme lukijoille oikein aurin-
koista kesää!

JOUNI MATTILA 
toiminnan johtaja

TOIMINNANJOHTAJAN 
TERVEHDYS 4.6.2022

Tervehdys kaikille Karjalan Pojat 
-lehden lukijoille. Pyynnöstä kirjoi-
tan itsestäni muutaman sanasen 
jo tässä vaiheessa vuotta.

Aloitan Pohjois-Karjalan Reserviupseeri- ja 
Reserviläispiirin toiminnanjohtajana syys-
kuun alussa. Eversti Jouni Mattila väistyy 
omasta toivomuksestaan ja minun on – luot-
tamuksesta kiittäen – aika viestikapula vas-
taan ottaa.

Omakin taustani on Puolustusvoi-
mien palveluksessa. Palvelin vuoden 1978 
keväästä vuoden 2009 lopulle ensin varus-
miehenä ja sittemmin eri tehtävissä. Pää-
asiallisin palveluspaikkani oli Kontioranta – 
ensin itsenäisen Karjalan Jääkäripataljoonan 
riveissä ja sittemmin Pohjois-Karjalan Prikaa-
tin joukoissa. Virkauraan mahtuu myös noin 
vuosikymmen Pohjois-Karjalan Sotilasläänin 
Esikunnassa, kolme vuotta Reserviupseeri-
koulussa ja reilu vuosi YK- tehtävissä Intian ja 
Pakistanin rajamailla (UNMOGIP).

Jäin sotilaseläkkeelle 50 vuotta täytet-
tyäni. Sotilaiden eläkeikähän on alhaisena 
pidetty, jotta rauhan aikana uusille nouse-
ville kyvyille tehdään tilaa ja vanhoja konka-
reita saadaan toimintakuntoisina reserviin. 
Hetken tauon jälkeen aloitin Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen (MPK) tehtävissä – 
ensin vapaaehtoistoimijana, sitten koulutus-
päällikkönä ja lopulta Savo-Karjalan Maan-
puolustuspiirin piiripäällikkönä. Piiripäällik-
könä vuosia kertyi seitsemän. Sitten oli aika 
viestikapula seuraavalle antaa ja itse sivuun 
siirtyä. Vapaaehtoistoimijana olen toki jatka-
nut tämän jälkeen. 

Vuoden 2019 päättyessä – 60 vuotta täyt-
täneenä – luovutin piiripäällikön tehtävät ja 
samalla poistuin reservistä. Asevelvollisuus-
aika tuli täyteen. Vaikka velvollisuus päättyy, 
valan velvoite säilyy, ja niinpä katsoin asiak-
seni edelleen maanpuolustuksen hyväksi 
töitä tehdä. Niin kauan kuin minussa voimia 
on, kuten sanottu on. Näin ollen saatuani 
tiedon Reserviläispiirien toiminnanjohtajan 
tehtävän vapautumisesta jätin hakemuksen 
ja tulin valituksi. Kiitos siitä!

Tässä ja nyt me elämme outoa aikaa. 
Hyvin vaikea on ennustaa, millä mallilla 
maailma makaa syyskuun alussa. Kukapa 

olisi vielä muutama kuukausi sitten osan-
nut arvata sitäkään, että helmikuussa Venäjä 
Ukrainaan hyökkää ja aivan perinteinen sota 
Euroopassa taas raivoaa.

Hirveitä on kuultu Ukrainasta. Totuus on 
usein yksi sodan ensimmäisistä uhreista, 
mutta pääpiirtein lienevät saadut tiedot jul-
muuksista ja sotarikoksista totta. Helposti 
menee tunteisiin tällainen. Kiihtymykseen, 
vihaan tai pelkoon ei meillä kuitenkaan ole 
sen enempää varaa kuin tarvettakaan. 

Pidetään huoli itsestämme ja läheisis-
tämme. Ja tehdään Isänmaamme hyväksi 
se, mikä tehtävissä on. Kehitetään ja ylläpi-
detään fyysistä kuntoamme ja taitojamme. 
Ollaan valmiina pahimpaan ja uskotaan 
parempaan. Kyllä tämä tästä!

Ja sen fyysisen kunnon kehittämisen 
ohessa muistetaan kehittää myös päätä. 
Hyvin tärkeää on jaksaa juosta. Vielä tär-
keämpää on osata oivaltaa mihin suuntaan 
on juostava – ja osata ymmärtää sekin, mil-
loin nyt ainakaan ei pidä juoksemaan ruveta 
…

KIMMO SALO 
everstiluutnantti evp

SYYSKUUN 2022 
ALUSSA ALOITTAVAN 

TOIMINNANJOHTAJAN 
TERVEHDYS
Kimmo Salo, 

everstiluutnantti 
evp pyytää saada 

esittäytyä:

PIDETÄÄN PÄÄ  
KYLMÄNÄ JA SYDÄN 

LÄMPIMÄNÄ!

LEPPOISAA KEVÄTTÄ JA 
RENTOUTTAVAA KESÄÄ 

TEILLE KAIKILLE!



4 K A R J A L A N  P O J A T  P O H J O I S - K A R J A L A N  R E S E R V I L Ä I S L E H T I

ARVOISAT  
POHJOIS-KARJALAN 

PUOLUSTAJAT
Ukrainan sota on vaikuttanut 
vahvasti vapaaehtoisen maan- 
puolustuskoulutuksen kysyntään. 
Jo sodan ensimmäisen viikon 
jälkeen hakeutumiset MPK:n 
kursseille kasvoivat lähes kymmen-
kertaisiksi. Oltiin ja ollaan edelleen-
kin positiivisen ongelman edessä. 
Kurssit täyttyvät lähes poikkeuk-
setta ja halukkaita jää runsaasti 
ilman toivomaansa koulutusta.

Mielenkiinto maanpuolustukseen ei ole 
kohentunut ainoastaan reserviläisten kes- 
kuudessa, vaan yleisesti koko yhteiskunnas-
sa. Kokonaisturvallisuus kiinnostaa ja kansa-
laiset ovat ymmärtäneet entistä paremmin, 
mikä merkitys yhteiskunnan varautumises-
sa on sillä, että yksilötasolla mahdollisimman 
moni voi auttaa itseään ja läheisiään turvau-
tumatta heti viranomaisten apuun.

KAIKKI EI OLE RAHASTA KIINNI – 
MYÖS TEKIJÖITÄ TARVITAAN

MPK on saanut huomattavan lisärahoituk-
sen toiminnalleen ja sen myötä vuoden 
2022 valtakunnalliset koulutusvuorokausi-
tavoitteet on kaksinkertaistettu. Ymmärrän 
hyvin mihin pyritään, mutta olemassa ole-
valla henkilöstöllä tavoitteen saavuttaminen 
on kovan työn takana. Savo-Karjalan maan- 
puolustuspiirin palkattua henkilöstöä ei voi 
määrättömästi lisätä, eikä aktiivisimpia si-
toumuksen tehneitä toimijoita voi loputto-
miin kuormittaa kurssinjohtaja- ja koulut-
tajatehtävissä. Joskus on pakko antaa aikaa 
palautumiselle.

Selkeä tarve on uusille kouluttajille. Hei-
dän rekrytoimiseksensa tehdään lujasti töitä, 
jotta kykenisimme jakamaan kärkikoulut-
tajien nykyistä, jopa kohtuutonta taakkaa. 
Myös lisääntyvä, kovan kysynnän kohteena 
oleva arjen turvallisuuskoulutus, tarvitsee 
lisää tekijöitä. 

Tukitehtävät eri kursseilla luovat mah-
dollisuuden täysipainoiselle koulutukselle. 
Erilaisia tehtäviä on tarjolla myös niille, jotka 
näkevät kyvykkyytensä nousevan paremmin 
esiin mm. kurssien varustamisen, kuljettami-
sen sekä muonittamisen tärkeillä toimialoilla. 
Tukitoimijoille ja kouluttajille kurssit ovat 

UUDEN EDESSÄ – 
RATKAISUJA ETSIEN

MISTÄ MEIDÄT LÖYTÄÄ:

 ͘ Piirin kurssitarjonta ja yhteystiedot: mpk.fi/savo-karjala/ 
 ͘ Verkkokoulutus: mpk.fi/koulutukset/verkkokoulutus/ 
 ͘ Facebook: www.facebook.com/mpksavokarjala 
 ͘ Instagram: www.instagram.com/mpksavokarjala 

”SEURATKAA LISÄÄNTYVÄÄ  
KURSSITARJONTAA  

KOULUTUSKALENTERISTAMME  
SEKÄ SOMEALUSTOILTAMME 

JA TULKAA ROHKEASTI MUKAAN  
KEHITTÄMÄÄN ITSEÄNNE SEKÄ  

MAANPUOLUSTUSPIIRIMME  
TOIMINTAA.”

maksuttomia. Asiasta kiinnostuneet voivat 
olla yhteydessä minuun. Kaikella työllä on 
aina tarkoitus ja merkitys.

MITÄ ON JO TEHTY 
JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA

Erilaisia piirin kursseja sekä valtakunnallisia 
verkkokursseja on jo lisätty kurssitarjontaan 
ja suunnitteilla on kouluttajakoulutuksen li-
säkurssi, jolla voisimme ”vastata huutoon” 
sekä sotilaallisen maanpuolustuksen, että 
kokonaisturvallisuuden kasvaneeseen ky-
syntään. Yleistä kokonaisturvallisuustietoutta 
tullaan kouluttamaan ensi alkuun arki-iltoihin 
ajoittuvilla kaikille avoimilla pilottikursseilla, 
joihin sisällytetään teoriaa tietoiskuina sekä 
toiminnallisia osuuksia rastikoulutuksena. 
Konsepti on uusi ja katsotaan miten se kan-
salaisia kiinnostaa.

Seuratkaa lisääntyvää kurssitarjontaa kou-
lutuskalenteristamme sekä some-alustoil-
tamme ja tulkaa rohkeasti mukaan kehit-
tämään itseänne sekä maanpuolustuspii-
rimme toimintaa.

Turvallista ja valoisaa kesää toivotellen,

ANTTI TERÄVÄINEN 
Piiripäällikkö/  
MPK Savo-Karjalan maanpuolustuspiiri
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Olen 53-vuotias maavoimien 
upseeri. Vaikka olen käynyt synty-
mässä Nurmijärvellä, olen käynyt 
kouluni ja käytännössä elänyt koko 
elämäni Mikkelissä. Siellä on edel-
leen tukikohta, jota miehitämme 
nykyisin kahdestaan yhdessä 
vaimoni kanssa, kun aikuinen poi-
kamme on jo muuttanut omilleen.

Työurani olen palvellut pääasiassa Kaakkois-
Suomessa, alkuun kotipaikkakunnallani Sa-
von prikaatissa, Itäisen Maanpuolustusalu-
een esikunnassa ja Maavoimien esikunnassa. 
Myöhemmässä vaiheessa palvelin Kouvolas-
sa Itä-Suomen huoltorykmentissä ja edel-
leen siitä puolustusvoimauudistuksen myö-
tä muodostetussa 1. Logistiikkarykmentissä. 
Edellinen palveluspaikkani ennen Pohjois-
Karjalaan saapumistani oli Pääesikunnan lo-
gistiikkaosasto, jossa vastasin logistiikan kan-
sainvälisen yhteistoiminnan suunnitte-lusta.

Jo nuorena upseerina hakeuduin kansain-
välisiin tehtäviin ja olen päässyt palvelemaan 
rauhanturvaoperaatiossa Etelä-Libanonissa 
(UNIFIL 1997-1998), sotilastarkkailijaoperaa-
tiossa Israelin puo-leisella Golanilla (UNTSO 
2012-2013), sekä kriisinhallintaoperaatios-sa 
Irakissa (OIR 2016-2017). Näiden sotilaallisten 
tehtävien lisäksi olen toiminut Suomen yhte-
ysupseerina NATO Support and Pro-cure-
ment Agencyssä (NSPA 2017-2019), siviili-
organisaatiossa, joka vastaa suurelta osin 
NATO-maiden logistiikasta. Kaikki nämä kan-
sainväliset kokemukset ovat voimistaneet 
luottamustani omiin puolustusvoimiimme. 

On toki paljon pieniä yksityiskohtia, joista 
voimme ottaa oppia muualta, mutta Puo-
lustusvoimiemme keskeiset perusasiat ovat 
erinomaisessa kunnossa.

Merkittävänä havaintonani ulkomailla 
palvellessani on ollut reserviläistemme 
äärimmäisen korkea taso. Tämä näkyy luon-
tevana ja tasapuolisena kanssakäymi- senä 
eri ihmisten kanssa eri ympäristöissä, kan-
sainvälisesti arvostettuna monipuolisena 
ammattitaitona (sekä sotilas- että muis-sakin 
tehtävissä), ja ennen kaikkea rauhallisena, 
luottamusta herättävänä toimintana tilan-
teessa kuin tilanteessa. Reserviläisissämme 
meillä on käsittämätön voimavara.

Taustastani johtuen en ole aiemmin ollut 
käytännössä missään tekemisissä aluetoimis-
tojen kanssa. Tämän vuoksi minun on ollut 
helppo aloittaa tehtävässäni avoimin ja ute-
liain mielin. Tehtävääni perehtymistä on hel-
pottanut toimistoni erinomaisen ammatti-
taitoinen henkilöstö, joka tekee tärkeää työ-
tään suurella sydämellä.

Itäsuomalaisena minun on helppo sisäis-
tää Pohjois-Karjalan merkitys etulinjan alu-
eena. Täällä itäraja on konkreettisesti kiven-
heiton päässä. Tänä lyhyenä ajanjaksona 
olen jo havainnut, että alueen ihmisille tämä 
on elämän realiteetti, jonka kanssa on voi-
tava elää. Eteläsavolaisena olen kokenut tei-
dät pohjoiskarjalaiset hyvin samanlaisina 
oman ”heimoni” kanssa; olette ehkä aavis-
tuksen vilkkaampia, mahdolliset erot ovat 
joka tapauksessa hyvin marginaalisia. Yhteis-
työ Pohjois-Karjalassa on koko ajan toimi-
nut kitkattomasti, useimmiten vielä hymy 
huulilla.

Pohjois-Karjalan aluetoimiston tehtävänä 
on vastata koko Savo-Karjalan, siis Pohjois-

Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien, alu-
een puolustuksesta. Oman roolini näen tässä 
seuraavasti: pyrin luomaan oman toimistoni 
henkilöstölle parhaat mahdolliset edelly-
tykset tehdä tätä tärkeää työtä pitämällä 
huolta siitä, että työntekijöitä on riittävästi 
ja työaikaa käytetään olennaisiin asioihin. 
Pyrin luomaan toimistomme suhteet kaik-
kiin yhteistyökumppaneihimme avoimiksi 
ja samalla luottamuksellisiksi tapaamalla itse 
heitä mahdollisimman usein ja osallistumalla 
yhteisiin tilaisuuksiin heidän kanssaan.

Ennen kaikkea pyrin pitämään huolta 
tärkeimmän voimavaramme, reserviläisten, 
maanpuolustustahdosta ja -kyvystä tuke-
malla heitä henkilöstöni kanssa kaikin mah-
dollisin tavoin ja pitämällä heidät tietoisina, 
miten Puolustusvoimissa asiat kehittyvät ja 
mikä on reserviläisten rooli tulevaisuudessa. 
Suunta, jossa reserviläisten vastuuta lisätään 
jatkossa merkittävästi, on mielestäni ehdot-
toman oikea. En kuitenkaan halua nähdä 
tilannetta, jossa palkatulle henkilökunnalle 
kuuluvia töitä teetetään reserviläisillä hei-
dän vapaa-aikanaan. Roolien pitää pysyä sel-
vinä erityisesti normaalioloissa, joissa reser-
viläisillä on paljon muitakin velvoitteita kuin 
maanpuolustus.

Tätä kirjoittaessa Ukrainan sota on jatku-
nut yli kaksi kuukautta. Olemme varmaan 
kaikki seuranneet sitä tiiviisti hämmästel-
len, miten tällainen on mahdollista keskellä 
Eurooppaa 2020-luvulla. Sodan tapahtu-
mien analysointi on vahvistanut aikaisempaa 
näkemystäni, että olemme koko ajan varau-
tuneet sotilaalliseen uhkaan oikeansuuntai-
sesti. Rauhallisena aikana rahallinen panos-
tus on ollut ymmärrettävästi välillä niukkaa, 
mutta nykyisessä tilanteessa maamme johto 

on tehnyt päätöksen panostaa merkittävästi 
sekä materiaalihankintoihin että harjoitustoi-
mintaan. Materiaalihankinnat vievät oman 
aikansa ja saattaa mennä vuosia, ennen kuin 
tämä materiaali on käytössä joukoillamme. 
Sen sijaan harjoitusten osalta panostusta 
pystytään käyttämään jo tänä vuonna ja se 
näkyy erityisesti voimakkaasti lisääntyvinä 
kertausharjoituksina.

Pohjois-Karjalassa tämä panostus näkyy 
marras-joulukuun vaihteessa järjestettävän 
maavoimien pääsotaharjoituksen KON-TIO 
22:n ja siihen liittyvien muiden har-joitus-
ten lisääntyneinä reserviläismäärinä. Toi-
mistomme väki valmistelee näitä harjoituk-
sia, suunnittelee henkilön tark-kuudella nii-
hin osallistujat ja lähettää ker-tausharjoitus-
kutsut mahdollisimman pian. Toivottavasti 
myös tämän artikkelin lukijoista mahdolli-
simman moni pääsee verestämään taitojaan 
oman joukkonsa osana ja tapaamme myö-
hemmin harjoitellessamme yhdessä Savo-
Karjalan puolustusta.

Toivotan kaikille lukijoille Rauhallista ja Aurin-
koista Kesää 2022.

JUKKA HONKANEN 
everstiluutnantti, Pohjois-Karjalan 
aluetoimiston päällikkö

ARVOISAT  
POHJOIS-KARJALAN 

PUOLUSTAJAT

Pohjois-Karjalan  
aluetoimiston  
uusi päällikkö  

(1.1.2022 alkaen)  
esittäytyy
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Edellisen lehden kirjoituksessa 
totesin ”rajalla rauhallista”.  Tämä 
oli aikaa ennen 24.2.2022 alka-
nutta Ukrainan sotaa. Edelleen 
kuitenkin voidaan hyvin käyttää 
näitä kahta sanaa ilmaisemaan 
vallitsevaa rajatilannetta. 

Vaikka maailmalla Ukrainan sotaan liittyen 
on epävakautta, on itärajalla edelleen varsin 
vakaa tilanne eikä poikkeamia rajaturvalli-
suustilanteessa ole maastorajalla eikä myös-
kään Niiralan kansainvälisellä rajanylitys-
paikallakaan havaittu. Kirjoitan jäljempänä 
tarkemmin Pohjois-Karjalan rajavartioston 
kuulumisia näin kesäkauden alkupuolella tai 
niin kuin rajalla sanotaan ”sulan maan” kau-
den alussa. 

Kuluneen alkuvuoden aikana Pohjois-kar-
jalan vastuulla olevalla 304 kilometrin raja-
osuudella ei ole toistaiseksi tapahtunut yh-
tään laittoman maahantulon tarkoituk-sessa 
tehtyä luvatonta rajanylitystä.  Venäjän raja-
vartiopalvelu on omalla toiminnallaan otta-
nut tehokkaasti kiinni muutamia laittomasti 

Venäjältä Suomeen (ja EU-alueelle) maasto-
rajan kautta pyrkiviä. Lisäksi aina tehdään en-
naltaehkäisevää toimintaa. Maastorajalla on 
kuitenkin tapahtunut alkuvuoden 2022 aika-
na kaksi henkilöiden luvatonta rajanylitystä, 
jotka ovat luonteel-taan vahingossa tai huo-
limattomuuttaan tapahtuneita Ensimmäi-
sessä tapauksessa venäläinen metsätyökone 
hakkuutyömaan yhteydessä ylitti valtakun-
nan rajan alle metrin verran Venäjältä Suo-
meen ja toisessa tapauksessa kolme venä-
läistä innokasta pilkkimiestä ylitti vähäisessä 
määrin valta-kunnan rajan Karjalan Pyhäjär-
vellä Venäjältä Suomeen. Suomen rajapartio 
otti henkilöt kiinni. Molemmat tapaukset on 
käsitelty loppuun Pohjois-Karjalan alueen ja 
Suojärven alueen rajavaltuutettujen välillä. 

Rajavaltuutettujen välinen yhteistyö on 
jatkunut normaaliin tapaan. Operatiivinen ra-
jaturvallisuusyhteistyö on erittäin tärkeää ja 
välttämätöntä. Siksi pyrimmekin säilyttämään 
sen toimivana edelleenkin. Koronatilanteen 
takia vuosisuunnitelman mukaiset kuukau-
si-tapaamiset ovat olleet toistaiseksi lähinnä 
puhelintapaamisia. Maastorajalla siis varsin 
rauhallista, mutta kesäaika osaltaan luonnol-
li-sesti lisää riskiä luvattomiin rajanylityksiin 

lumipeitteen poistuttua ja tulvavesien vä-
hetessä valtakunnan rajalla. Valmiutta rajati-
lanteen mahdollisiin häiriötilanteisiin pide-
tään yllä.

Koronatilanne vaikuttaa edelleen konk-reet-
tisesti myös Niiralan kansainvälisellä rajanyli-
tyspaikalla. Valtioneuvoston ulko-rajapäätök-
sen mukaisesti henkilö-liikenteen rajoitukset 
ovat vielä voimassa ainakin 5.6.2022 saak-
ka (kirjoitushetkellä) ja mahdollisesti  
voivat vielä jatkuakin. Suomella on omat 
koronaan liittyvät liikennerajoitukset ja Ve-
näjällä on vastaavasti omat liikenne- rajoi-
tuksensa. Siten henkilöliikenteen norma-li-
soituminen edellyttää molempien maiden 
koronaan liittyvien liikennerajoitusten pois-
tumista. Ukrainan sotaan liittyvien EU-pakot-
teiden takia raskaan liikenteen määrä on las-
kenut merkittävästi Niiralassa. Niiralan kautta 
on tullut jonkun verran Suomeen ukrainalai-
sia tilapäistä suojelua hakevia. Yleistilanne 
Niiralan kansainvälisellä rajanylityspaikalla 
on ollut kuitenkin vakaa.

Joulukuun julkaisun kirjoituksessani tote-
sin rajavartioston henkilökuntaa olevan vie-
lä komennettuna Tornion suuntaan. Nyt ke-

vään aikana komennukset ovat päättyneet 
ja rajavartioston henkilöstö on kokonaisuu-
dessaan vartioston käy-tössä. Muutamia hen-
kilöitä on toki nor-maaliin tapaan erilaisissa 
kansainvälissä rajaturvallisuusoperaatioissa. 

Pohjois-Karjalan rajavartioston kevään  
ovat täyttäneet normaalin valvontatoimin-
nan lisäksi koulutus- ja harjoittelutoiminta 
sekä rajaturvallisuuden ja valmiuden kehit-
tämiseen liittyvät toimet. 24/7-valmiusviran-
omaisina jatkuva toiminnan kehittäminen 
kuuluu osana normaalia toimintaa. Valmi-
ustoimijoina erilaisiin mahdollisiin rajatur-
vallisuuden häiriötilanteisiin varautuminen 
kuuluu osana rajaturvallisuuden kokonais-
toimenpiteitä. Erilaisten uhkien arvioinnissa 
hyödynnetään eri tasoisia riskianalyysejä ja 
riskinhallintatoimia. Mediassa on ollut näky-
västi esillä mahdolliset Suomeen kohdistuvat 
hybridivaikuttamisen muodot. Esillä on ollut 
yhtenä vaihtoehtona laajamittaisen maahan-
tulon käyttöä vai-kuttamisen keinona.  Vas-
tatoimena tähän ovat olleet esillä tilanteen 
hallinnan suo-rituskykyjen kehittäminen ja 
erilaisten rajamenettelyjen toteuttamisen 
mahdol-lisuudet. Yhtenä keskeisenä osa-alu-
eena lainsäädännön kehittäminen on hyvin 

RAJALLA 
RAUHALLISTA!

Rajalla rauhallista, myös 
vesialueillakin. Kuva 
Koitajoelta kesällä 2021.



7K A R J A L A N  P O J A T  P O H J O I S - K A R J A L A N  R E S E R V I L Ä I S L E H T I

tär- keää, jotta turvallisuustilanteen muutok-
siin voidaan vaikuttaa mahdollisimman laaja-
alaisesti ja oikea-aikaisesti. 

Sotilaallisen maanpuolustuksen osalta 
edelleen jatketaan Puolustusvoimien kanssa 
sujuvaa yhteistyötä, jota nyt osin on syven-
netty kansainväliseen tilanteeseen liittyen. 
Mitään sotilaallisen toiminnan uhkaa ei to-
sin nyt meihin juuri kohdistu. Kaikille meille 
tutun valalaulun kolme sanaa kuvastavat oi-
keastaan symbolisesti hyvin turvallisuusko-
konaisuutta: ”poikas valveil’ on!” Ja tietenkin 
sukupuolineutraalisti todeten. Kaikki olem-
me ”valveil’’.

Yhteiskunnan koronatilanne on hel-
pottamassa ja tämä vähitellen näkyy myös 
Pohjois-Karjalan rajavartioston varusmiesyk-
sikön eli Rajajääkärikomppanian toiminnas-
sa. Rajoituksia voidaan vähitellen keventää. 
Mikäli asiat etenevät terveystilan-teen osal-
ta hyvin, voitaneen 4.7.2022 palveluksensa 
aloittavan saapumiserän 2/2022 koulutus 
toteuttaa melko normaaliin tapaan. Kysei-
sen saapumiserän valatilaisuus on suunni-
teltu pidettävän Kiteellä 12.8.2022. Tämä 
valatilaisuus olisi kahden vuoden tauon jäl-

keen ensimmäinen valatilaisuus Onttolan ul-
kopuolella maakunnassa ja siksi merkittävä. 
Pohjois-Karjalassa vallitsee erityisen korkea 
maanpuolustushenki, joka näyttää vain enti-
sestäänkin nousevan tämän kevään kansain-
välisten tapahtumien seurauksena. Osaltam-
me haluamme rajavartiostossa kantaa niin 
sanotusti kortemme kekoon ja pitää valati-
laisuuksiamme eri puolilla maakuntaa. Näil-
le on erilaisten keskustelujen perusteella ky-
syntää. Kaikukuun siten reipas valalaulanta ja 
soittokuntamusiikki maakuntamme kanka-
hilla yhdistäen meitä kaikkia maanpuolus-
tuksen hengessä! Samalla tilaisuuksiin osal-
listuvilla on tilaisuus tutustua rajavartioston 
toimintaan.

Pääsemme vähitellen palaamaan lähes 
normaaliin myös tärkeiden varusmiesten ko-
tiuttamistilaisuuksien ja aliupseerikurssien 
päätösjuhlien osalta. Useat eri raja- ja maan-
puolustushenkiset yhdistykset ja muut toi-
mijat tukevat toimintaamme varusmiehille 
kohdennetuin palkinnoin ja tunnustuksin. 
Näiden yhdistysten ja toimijoiden edusta-
jat ovat ennen korona-aikaa luovuttaneet 
tunnustukset juhlallisuuksissa varusmiehil-
le. Korona-aika valitettavasti katkaisi tämän 

hienon perinteen. On ilo, että pääsemme 
kohta näkemään toisiamme eri tilaisuuksis-
sa noin kahden vuoden ”koronan erakko-
ajan” jälkeen. 

Pohjois-Karjalan rajavartiosto järjestää 
osaltaan myös kertausharjoituksia ja vapaa-
ehtoisia harjoituksia. Julkisuudessa on ollut 
esillä kertausharjoitusten määrän lisäänty-
minen Suomessa. Myös Rajavartiolaitokses-
sa ja osana Rajavartiolaitosta Pohjois-Karja-
lan rajavartiostossa kertaus-harjoituksia ja 
vapaaehtoisia harjoituksia tullaan lisäämään. 
Loppuvuoden 2022 sotilaallisen maanpuo-
lustuksen merkit-tävänä tapahtumana on 
maavoimien pää- sotaharjoitus ”Kontio22” 
Pohjois-Karja-lan alueella, johon myös Poh-
jois-Karjalan rajavartioston henkilökuntaa, 
varusmiehiä ja reserviläisiä tulee osallistu-
maan.

Monelle lukijoista Onttolan kasarmialue on 
tuttu. Kesällä 2022 Onttolassa alkaa muuta- 
man vuoden kestävä rakennushanke-ko-
konaisuus, jossa elinkaarensa päässä ole-
via rakennuksia uusitaan. Mainittakoon, et-
tä ensimmäisenä kohteena alkaa nykyi-sen 
Päävartion läheisyyteen sijoittuvan uuden 

Monipuolisissa partiotehtävissä ajoneuvojen on oltava maastokelpoisia (neliveto) ja 
toimintaan hyvin soveltuvia tilaratkaisujenkin osalta. Kuvassa raskas partioajoneuvo

Henkilökunnan säännöllinen koulutus ja harjoittelu kuuluvat luontaisena osana 
valmiusviranomaisen toimintaan. Kuvassa partio suorittaa asiakkaalle turvallisuustarkastusta 
laajamittaisen maahantulon hallinnan harjoituksen yhteydessä keväällä 2022 erillisenä 
suorituksena. Keltaliivinen kouluttaja valvoo suoritusta.

rajasotilaskoti-liikuntarakennuksen rakenta-
mistyö kesä-kuussa 2022. Raken-nuksen on 
suunniteltu olevan rakenteiltaan valmis lop-
puvuonna 2022 ja täysin valmis alkukevääs-
tä 2023.

Kiitokset Karjalan poikien killalle, sen 
toimihenkilöille ja jäsenjärjestöille erin-omai-
sesta työstä maanpuolustushengen edistä-
misestä maakunnassamme sekä myös raja-
vartioston saamasta tuesta.

Hyvää ja luottavaista kesää jokaiselle!

MARKO TURUNEN 
eversti, Rajavartioston komentaja

Eversti Marko Turunen. 
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Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 
on 54 järjestön verkosto 
eli yhteenliittymä, jonka 
hälytysryhmät tukevat 
viranomaisia onnettomuuksissa 
ja muissa kriisitilanteissa. 

Tavoitteena on hyödyntää kunkin järjestön 
erityisosaamista, vapaaehtoisresursseja 
ja kalustoa hädässä olevien ihmisten 

auttamiseksi erilaisissa onnettomuus- 
ja häiriötilanteissa. Hälytystehtäville 
koulutettuja vapaaehtoisia hälytetään 
Vapepan tekstiviestipohjaisella Ohto-
hälytysjärjestelmällä, jonka vapaaehtoinen 
valmiuspäivystäjä lähettää viranomaisen 
antaman tehtävän pohjalta.

Järjestöjen ylläpitämät ryhmät har-
joittelevat omatoimisesti sekä ajoittain 
yhdessä muiden alueen ryhmien ja 
viranomaisten kanssa. Vapepa vastaa 
verkoston yhteisestä koulutuksesta (etsintä 

ja ensihuolto sekä johtajakoulutus) ja 
kukin jäsenjärjestö oman eri-koisalansa 
kouluttautumisesta. Yhteisistä koulutuksista 
ilmoitetaan Vapepan tapahtumakalenterissa 
https://vapepa.fi/tapahtumakalenteri. 

Pohjois-Karjalan alueella toimintaa 
organisoivat Vapepan Joensuun, Keski-
Karjalan ja Pielisen Karjalan paikal-
listoimikunnat. Yhteystiedot löytyvät 
osoitteesta https://vapepa.fi/toimikunnat.

Järjestöjen vapaaehtoistoiminnan ja 
merkitys viranomaisten ja kuntien tukena 

kasvaa entisestään resurssien tiukentuessa 
ja väestön ikääntyessä. Yhteistyötä tekemällä 
saamme enemmän aikaan – yhdessä 
olemme enemmän!

MIKA KORPPINEN

OSAAMISTA 
VIRANOMAISTEN TUEKSI

ETSINNÄN PERUSKURSSI

 ͘ RESERVIYHDISTYKSILLE LA 13.8. KLO 9–17 
KONTIOLAHDELLA

 ͘ LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET 
HTTPS://VAPEPA.FI/TAPAHTUMA/
ETSINTA22JAKOKOSKI. 

VAPAAEHTOINENPELASTUSPALVELU 
KOKOAA JÄRJESTÖJEN
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VUODEN 2021 
TOIMIJAT

Liperissä 24.3.2022 pidetyssä piirien 
kevätkokouksessa palkittiin seuraavat toimijat:

• Vuoden reserviupseeriyhdistys; Kitee RU
• Vuoden reserviläisyhdistys; Kitee RES 
• Vuoden reserviupseeri; Risto Patrikainen Joensuun Reserviupseerit ry
• Vuoden reserviläinen; Jesse Kallio Liperin Reserviläiset ry
• Vuoden liikkuva reserviupseeri; Tomi Haring, Joensuun Reserviupseerit ry
• Vuoden liikkuva reserviläinen; Jukka-Pekka Nevalainen, Joensuun Reserviläiset ry
• Vuoden tiedottajat; Katariina Tuominen, Joensuun Reserviläiset ry ja Milja Muikku, Liperin Reserviläiset ry
• Vuoden jäsenhankkija; Jesse Kallio, Liperin Reserviläiset ry
• Kenttäkelpoisin yhdistys; Liperin RES
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Risto 
Patrikainen
Perustelut: Vuoden 2022 aikana Risto Patrikainen kantoi suuren 
vastuun piirimme 70-vuotisjuhlavuoden onnistumisesta. Patrikainen 
osallistu iltajuhlan järjes-tämiseksi toteutettuun varainhankintaan 
ylivoimaisella panostuksella, mahdollistaen näin onnistunet juhlat. 
Lisäksi hän oli mukana juhlavuoden kunniaksi tehdyllä yhdistyksemme 
esittelyvideolla ja toimillaan edisti reserviupseerien yhteishenkeä.

Tomi 
Haring 
Perustelut: Tomi Haring on erittäin aktiivinen liikunnan harrastaja. 
Hänen kiireiseen arkeensa mahtui liikuntaa monessa muodossa, 
hiihdosta (lähes 2 000 km) lenkkeilyyn (yli 450 km) ja uinnista (yli 80 
km) pyöräilyyn (lähes 1 300 km). Vuoden aikana Haringin kalenteri 
täyttyi monipuolisesta liikunnasta siten, että kokonaismäärä vastaa 
n. 1/3 keskimääräistä vuosityöaikaa. 

Jesse Kallio
Vuoden 2021 reserviläisenä sekä jä-
senhankkijana palkitun Jesse Kallion 
reserviläisura lähti käyntiin maakunta-
joukoista.
- Melkeinpä heti armeijan jälkeen ha-
keuduin toiseen, silloin perustettuun 
maakuntakomppaniaan ja samoja ai-
koja liityin Joensuun Reserviläisiin. Kun 
ammunta astui aktiivisemmin kuvioi-
hin, omat touhut keskittyivät Liperiin.
Tällä hetkellä Kallio toimii Liperin Reser-
viläisten puheenjohtajana ja Pohjois-
Karjalan asehistoriallisen killan hallituk-
sessa. Lisäksi Kallio on ollut kuusi vuotta 
MaaKK:issa ja kierrellyt kursseja, siirtyen 
kouluttavalle puolelle.
- Nykyisin olen MPK:n ja PV:n hyväk-
symä kouluttaja ja yrittänyt keskittää 
taktisen asekäsittelyn ja ampumisen 
suuntaan omaa osaamista myös kou-
luttajana. Tämän suuntautumisen myö-
tä toimin myös yhtenä kolmesta piirin 
SRA-kouluttajasta.

Vaikka reserviläisjärjestöihin on vallitse-
van maailmantilanteen myötä kohdis-
tunut varsinainen yleisöryntäys, ihan 
näin huimaa ei jäsenkehitys ole aiem-
min ollut. Tärkeänä tekijänä uusien jä-
senien kohdalla on mielekkään toi-
minnan järjestäminen, sillä tätä kautta 
toimintaan saadaan myös jatkossa lisää 
uusia jäseniä. Lisäksi toimimalla itse ak-
tiivisesti, voi saada reserviläistoimintaa 
näkyvämmäksi myös lähipiirissään. Esi-
merkin voima on ollut jäsenhankinnan 
salaisuus myös Liperissä.
- Väittäisin, että tämä ”sukupolven” vaih-
dos yhdistyksessä oli se juttu. Houkut-
telin paljon tuttuja töistä sekä ympäril-
tä mukaan toimintaan. Monella oli ehkä 
käsitys reserviläisistä hieman ukkoon-
tuneena yhdistystoimintana, joka alkoi 
kiinnostaa, kun kerroin olevani nykyisin 
pj:nä Liperissä.

VUODEN LIIK
KUVA

 RESERVILÄIN
EN

KUKA

 ͘ Ikä: 31
 ͘ Ammatti: Hitsaaja/Asentaja
 ͘ Sotilasarvo: Vääpeli
 ͘ Harrastukset: Ammunta melko 

monimuotoisesti. Pääasiassa 
ResUL-lajit, joista päällimmäisenä 
SRA. HEMA:n peruskurssikin tuli 
talven aikana käytyä ja varmaan 
jatkan sitä talvisin. Muutoin menee 
aika reserviläistoiminnan parissa.

VUODEN 

RESERVILÄIN
EN

VUODEN LIIK
KUVA

 RESERVIUPSEERI

VUODEN 

RESERVIUPSEERI

KUKA

 ͘ Ikä: 73 v.
 ͘ Ammatti: Opetusneuvos, Dosentti
 ͘ Sotilasarvo: Majuri 
 ͘ Harrastukset: Maanpuolustukseen liittyvä 

toiminta; veneily, mökkeily, kalastus ja 
hyötyliikunta, ruuanlaitto

KUKA

 ͘ Ikä: 50
 ͘ Ammatti: CEO
 ͘ Sotilasarvo: Kapteeni
 ͘ Harrastukset: 

Vapaaehtoinenmaanpuolustus, liikunta, 
ruuasta, juomasta ja hyvästä seurasta 
nauttiminen
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Jukka-Pekka 
Nevalainen

Piirin vuoden 2021 liikkuvana reserviläisenä 
palkittu Jukka-Pekka Nevalainen tuli mukaan 
reserviläistoimintaan vuonna 2017 liittyessään Joen-
suun Reserviläisiin.

– Alkuun olin mukana pelkästään ampujan roo-
lissa. Sitten kun porukkaan tutustui paremmin, niin 
tuli lähdettyä mukaan vähän joka hommaan.

Erityisesti kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseen 
liittyvässä toiminnassa kunnostautunut Nevalai-
nen on monipuolisesti mukana kaikenlaisessa 
reserviläistoiminnassa.

– Olen ollut seppeleenlaskussa, ampumakilpailu-
jen järjestämisessä, kuukausimarssien vetämisessä, 
talkoissa ja tasaisin väliajoin nautiskelen hallituksen 
kokouksissa munkkikahvia.. Porukassa on mukava 
touhuta ja kun porukassa lentää hurttihuumori ja 
muutenkin samanhenkistä sakkia, niin tekeminen 
on vaivatonta ja automaattista..

Jukka-Pekka Nevalainen osallistuu aktiivisesti 
erilaisiin marssitapahtumiin. Marssiharrastus sai 
alkunsa vuonna 2020 Varustelekan etämarssista.

– Jos tätä ei olisi järjestetty etänä, niin en tiedä 
olisiko marsseille osallistumiseni yhtä aktiivista, joten 
hatun nosto Lekan sakille! Sillä reissulla tein var-
maan kaikki mahdolliset virheen mitä vain voi tehdä, 
mutta niin vain linkutettiin maaliin määräajassa. 
Ehkä juuri se sai kipinän syttymään, että kokeilenpa 
ensi kerralla vetää kovempaa ja pidemmälle ja ehkä 
jopa ilman rakkoja.

Viimeisimpänä marssisuorituksena Nevalaisella 
on allaan vastikään marssittu Etelä-Karjalan sotilas-
marssi. Alun perin Nevalaisen tarkoituksena oli etsiä 
omia rajojaan 100 kilometrin marssilla 24 tunnin 
aikarajoitusta vastaan.

– Etelä-Karjalan sotilasmarssilla tämä olisi ollut 
mahdollista tehdä, mutta Joensuun Reserviläis-
ten poppoo sai ylipuhuttua minun 45 kilometrin 
maastomarssitiimiinsä.

Sotilasmarssille lähdettiin matkaan hyvillä mielin.
– Kenelläkään ei ollut hajuakaan mitä siellä teh-

dään, mutta 45 km reipas maastokäppäily rastitoi-
minnan kera kevätauringossa kuulosti aika hyvältä 
idealta. Porukkaa oli mukavasti paikalla ja hyvällä fiilis 
huokui kanssa kilpailijoista. Matkaan lähdettiin kello 
17:00 kartan ja aamulla kerratun kompassin käytön 
opetuksen kanssa.

– Kompassia onneksi ei 
tarvittu vaan alueella kulki teitä 
ja polkuja, joten suunnistus 
onnistui tarkkailemalla risteyksiä.

Pian kilpailun luonne 
kuitenkin alkoi valjeta 
marssiosastolle.

– Rastien välit taisivat olla 
linnuntietä sen 45 kilometriä, 
mutta taivalsimme 71 kilometriä, 
joista osa polvia myöten 
umpimetsässä, Nevalainen ker- 
too.

– Viimeisen rastin jouduimme 
jättämään välistä, koska yhdellä 
jäsenellämme kipeytyi polvi sen 
verran pahasti, että menimme 
terveys edellä maaliin. Rastin 
suorittaminen olisi tuonut reitille 
noin 10 kilometriä lisäpituutta.

Kilpailu oli opettavainen 
kokemus myös paljon 
marssikilometrejä kerryttäneelle 
Nevalaiselle.

– Valvottu yö ja loppuun 
kulutetut energiat saa päänupin 
ajatukset kulkemaan vähän 
pitempää reittiä kuin normaalisti. 
Sitten taas, kun kroppa 
toimii normaalinopeudella, 
niin tulee tehtyä hätiköityjä 
ratkaisuja, jotka taas kuluttavat energiaa ja lisäävät 
turhautumista.

Suurimpana opetuksena kilpailusta jäi se, että 
”olet paljon vahvempi, kuin luulet olevasi”

– Taistelukollegani olivat ennen tätä reissua 
kävelleen maksimissaan 28–40 kilometriä teitä pit-
kin, joten tämä reissu uudisti molempien ennätyk-
sen helposti!

Heinäkuussa Nevalaisella on edessään Nijmege-
nin nelipäiväinen marssitapahtuma. Tapahtumaan 
valmistaudutaan yhdessä muiden marssijoiden 
kanssa.

– Meillä on oman joukkueen Whatsapp-ryhmä, 
jossa on harjoittelukalenteri, johon kaikki merkkaa 

omat harjoituksensa sekä jaetaan ja keskustellaan 
tulevasta tapahtumasta ja kaikesta lajiin liittyvästä.

Nijmegenin koettelemusta odotellessa 
Nevalaisella on seuraavana edessään RESULin Four 
Day March, joka toimii valmistavana harjoitteluna 
heinäkuun marssia varten.

– Tämä Etelä-Karjalan sotilasmarssi ja tuleva 
RESULin Four Day March ovat ainoat pidemmät tree-
nit tähän valmistautumiseen. Muuten käyn pelkäs-
tään koiran kanssa lenkkeilemässä.

KUKA

 ͘ Ikä: 38
 ͘ Ammatti: Sähköasentaja
 ͘ Sotilasarvo: Korpraali
 ͘ Harrastukset: Kaiken 

näköisten rakkineiden 
haaliminen ja korjaaminen, 
ampuminen ja 
reserviläistoiminta.

VUODEN LIIK
KUVA

 RESERVILÄIN
EN

Kustantaja ja toimituskunta:
Pohjois-Karjalan Maanpuolustuksentuki ry ja 
Pohjois-Karjalan Reserviläis- ja Reserviupseeripiirit

Taitto: PunaMusta Oy, Sisältö- ja suunnittelupalvelut
Jakelu: Verkkojulkaisuna.

Kuvat: Tommi Korhonen, Juha Karhinen, Kirsi Smura, Auli 
Terävä, Timo Tikansalo, Liisa Okkonen, Milja Muikku, Aki 
Hankilanoja

karjalanpojat.fi karjalanpojat karjalanpojat
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Juho Lipponen  
105 vuotta, 
14.10.2021

Juho Vilho Lipponen syntyi Valtimon Si-
vakan kylässä 14.10.1916. Juho syntyi Juha-
na ja Marjetta Lipposen yhdeksänlapsi-
sen perheen vanhimmaksi pojaksi. Hän kävi 
koulua vain neljä vuotta, koska halusi mie-
luummin mennä savottoihin. Sivakassa Lip-
posilla oli maatila. 

Juho kävi nuoresta pitäen metsätöissä. 
Hevonen oli tärkeä työkaveri ja koira oli 
metsällä mukana. Armeijan Juho aloitti 
3.1.1938. Alokasajan koulutus kesti kolme 
kuukautta, jonka jälkeen hän kävi Haminan 
aliupseerikoulun. 

Juho kertoo armeijasta siviiliin päässei-
den sanoneen toisilleen keväällä 1939, että 
näissä kamppeissa ei enää ikinä. Toisin kävi, 
Juho kutsuttiin ylimääräisiin kertausharjoi-
tuksiin 9.10.1939 monien muiden valtimo-

laisten nuorten kanssa. Sotatoimet alkoivat. 
Juho osallistui taisteluihin 1939–40: Piitsoja, 
Saarijärvi, Uomaa, Pannulampi sekä 1941–
44: Tuulivaara, Repola, Virta, Omelia, Tiiks-
järvi, Uunojärvi, Pajarinjärvi, Ontrosenvaara, 
Pismajoki, Rukajärvi, Ontajärvi, Ontajoki, 
Klyyssinvaara. 

Juhon kaikki kolme veljeä olivat sodassa, 
heistä Otto kaatui v.1941. Vaimo, Olga, 
löytyi välirauhan aikana ja häät vietettiin 
24.12.1940. Lapsia syntyi kuusi: Juhani, 
Alpo, Ulla, Markku, Pertti ja Jorma. 

Maatilan töitä Juho jatkoi Sivakan Lip-
polassa yhdessä Matti-veljensä perheen 
kanssa.  Juho osti Salmenkylästä vuonna 
1950 Palokki-nimisen tilan ja jatkoi maan-
viljelyä. Maanviljelystä ja puusavotoista tuli 
leipä pöytään. 

Vapaa-aikana Juholla oli lauluharrastus 
mieskuorossa. Maatilan pitoa Juholla jatkui 
aina vuoteen 1983, jolloin sukupolvenvaih-
doksen myötä Juhon poika Jorma jatkoi lyp-
sykarjan pitoa. 

Juho muutti Olgan kanssa vuonna 1987 
Nurmekseen Veljeskodille, jossa oli verstas 
puutöitä varten. Juho teki mm. lapsenlap-
sille kehtoja ja keinuhevosia. Juho kalasti, 
marjasti ja metsästi mielellään Olgan lap-
suuden maisemissa Mujejärven Pulkkilassa. 
Leskeksi hän jäi vuonna 1997. Juho asuu 
nykyisin Nurmeskodissa, jossa Juhoa muis-
tettiin syntymäpäivänä myös Nurmeksen 
Sotaveteraanien puolesta. Juhlan tuntua toi 
Valtimon Musiikkiyhdistyksen Duo Sävelsis-
kojen lauluesitykset, kakkukahvit, kukat ja 
kortit. 

Koronan vuoksi on ollut syytä rajoittaa 
vierailuja, mutta lämpimiä onnitteluja saatiin 
toimitettua 105 vuoden ikään päässeelle eri 
aikoina. (Lähde: Kuokkanen Leevi, Valtimo-
laiset sodassa 2011) 

ANU HUUSKO  
Juhon pojantytär, sotien 1939–1945  
Nurmeksen perinnetoimikunnan 
jäsen

MAAKUNNAN  
VANHIN VETERAANI?

BUNKKERIMUSEO JOHDATTAA SALPALINJAN HISTORIAAN
Joensuun Marjalassa sijaitsevassa Bunkkeri-
museossa museovieraat pääsevät kokemaan 
palan Salpalinjaa. Salpalinja on Suomen 
kaikkien aikojen suurin rakennushanke: tal-
visodan jälkeen Suomessa rakennettiin yh-
teensä 1 200 kilometriä pitkä linnoitusketju 
Suomenlahdelta Jäämerelle, koska itärajan 
aiemmat linnoitteet olivat jääneet vuoden 
1940 rauhanteossa Neuvostoliiton puolelle.  

Rakentajia oli enimmillään samanaikai-
sesti 35 000. Rakentajien huollosta vastasi 
puolestaan 1500 lottaa. Salpalinjalla ei kos-
kaan taisteltu, mutta turha se ei ollut: ole-
massaolollaan Salpalinja antoi Suomelle 
selkärankaa raskaisiin puolustustaistelui-
hin kesällä 1944. Myös Neuvostoliitossa tie-
dettiin linjan olemassaolo ja tämä tieto – 
yhdessä suomalaisten vahvan puolustus-
tahdon ja torjuntavoittojen kanssa – jou-
dutti tietä kohti rauhaa. 

Marjalan Bunkkerimuseon alueella 
on taistelu- ja yhdyshautoja, kaksi teräs-
betonikorsua, panssariesteitä, piikki-
lankaesteitä, tähystys- ja konekiväärikupuja 
sekä aseistusta. Bunkkerit on kunnostettu 
näyttelykäyttöön ja niissä kerrotaan Salpa- 
linjan rakentamisesta ja rakentajista. 
Bunkkerimuseon alue on osa Höytiäisen 

kanavan länsirannan laajempaa 
linnoitekokonaisuutta. Bunkereihin pääsee 
tutustumaan kesällä aukioloaikoina, 
tapahtumien yhteydessä sekä opastetuilla 
tilauskierroksilla. Viime kesänä museo-
alueella vieraili 15 aukiolopäivän aikana 
lähes 2 300 kävijää.

Museoalue on Joensuun kaupungin 
omistuksessa ja sen toiminnasta vastaa 
Pohjois-Karjalan museo yhteistyössä 

Pohjois-Karjalan Sotilaspoikien perinne-
killan kanssa. Ensi kesänä museo on 
avoinna neljä viikkoa 29.6.2022 alkaen 
aina keskiviikosta perjantaihin klo 
10–16. Oppaina toimivat vapaaehtoiset 
paikallisista maanpuolustusjärjestöistä. 
Lisäksi Sotilaskotisisaret tuovat museolle 
kanttiininsa, josta saa muun muassa 
kuuluisia sotkun munkkeja. Kanttiini on 
avoinna museon aukiolopäivinä klo 12–14. 

Museoalueella tapahtuu myös 
varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. 
Näyttelyt rakennetaan toukokuun 
alkupuolella, ja talven kokoelmakeskuksessa 
levänneet esineet palaavat museoon. 
Ryhmiä otetaan vastaan toukokuun 
puolivälistä lokakuun alkuun saakka. 
Ryhmäopastuksista vastaavat museon 
opasrinkiin kuuluvat oppaat. Aukioloaikojen 
ulkopuolella museoalue on avoinna myös 
omatoimisille museokierroksille esimerkiksi 
mobiilioppaan avulla, mutta bunkkereihin ei 
ole tuolloin mahdollista päästä. Toukokuussa 
alueella järjestetään jo perinteeksi 
muodostunut MPK:n perinnelinnoittamisen 
kurssi. Kurssilla hyödynnetään Salpa-
linjan alkuperäispiirustuksia ja tehdään 
valtavan tärkeää taistelu- ja yhdyshautojen 

ennallistamistyötä: ilman ennallistamis-
toimenpiteitä puurakenteet hajoaisivat ja osa 
Suomen historiaa katoaisi. MPK:n, museon 
ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Riverian yhteistyössä alueella tapahtuu 
myös syksyllä: maarakennusalan opiskelijat 
suorittavat museon alueella opintojaan, 
kunnostavat taisteluhautoja ja samalla 
hyödyntävät museoaluetta ryhmäytymiseen 
ja oppimisympäristönä. 

Tulevan kesän ohjelman suunnittelua 
tehdään parhaillaan museon ja Sotilaspoi-
kien yhteistyössä ja vinkkejä tapahtumiin 
otetaan mielellään vastaan. Ajankohtaisista 
tapahtumista ja aukiolosta saat parhaiten 
tiedon seuraamalla Bunkkerimuseon Face-
book-sivua. Bunkkerimuseo on osa kaik-
kien joensuulaisten, pohjoiskarjalaisten ja 
suomalaisten yhteistä perintöä – meidän 
arvokas tehtävämme on vaalia ja siirtää tuo 
perintö seuraaville sukupolville. 

TERHI RAUTIAINEN amanuenssi 
Pohjois-Karjalan museo



13K A R J A L A N  P O J A T  P O H J O I S - K A R J A L A N  R E S E R V I L Ä I S L E H T I

MAAKUNNAN  
VANHIN VETERAANI?

Vapaus kalliimpi 
mitään muuta

Kun ensimmäiset talvisodassa kaatuneet 
miehet haudattiin Etelä-Karjalan pohjois-
päässä Uukuniemellä joulukuussa 1939, 
otsikoi paikallislehti Parikkalan Sanomat 
tapahtumaa sanoilla: Vapaus on kalliimpi 
mitään muuta.

– Vapaus on arvokkaimpia elämän lah-
joja. Ulkonainen vapaus, sisäinen vapaus ja 
ne arvot, jotka tätä kaikkea pitävät yllä, puhui 
sotilaspastori Erkki Lemetyinen talvisodan 
päättymisen muistotilaisuudessa 13.3.2022 
Uukuniemen sankarihaudoilla.

Sankarit muistetaan, vaikka heidän 206 
hautakiveä olivat nyt paksun lumikerroksen 
peitossa.

Talvisota päättyi 82 vuotta sitten. Poliisin 
reserviläiset ja paikalliset reserviläiset ovat 
järjestäneet muistotilaisuuden vuodesta 
1990 lähtien.

Tapahtumaa on ollut organisoimassa 
alusta alkaen sotilasmestari Harri Kylliäi-
nen, jonka johdolla perustettiin myös Tal-
visodan veteraanien uukuniemeläinen 
perinneosasto.

– Alussa jäseniä oli 6, nyt 94, kertoi 
Kylliäinen kirkonmäellä autostaan. Liikunta-
rajoitteiden vuoksi hän ei enää osallistu 
lippujoukkueeseen, mutta toimittaa aina 
siihen osallistuville tarvikkeita.

Viime aikojen tapahtumista Ukrainassa 
Kylliäinen totesi, että kehitys oli arvattavissa 
Vladimir Putinin tultua valtaan.

–  Putin tähtää suur-Venäjään.

Talvisodan päättymisen muistotilaisuutta vietettiin Uukuniemellä. 
Sankarihaudoilta vain pari kilometriä Venäjän rajalle.

SUOJELUSKUNTAVARUSTEISSA 
RINTAMALLE

Joensuusta Uukuniemelle tulleella sota-kam-
reeri Rauno Suhosella olisi ollut 13. maalis-
kuuta viisi tilaisuutta.

– Uukuniemen valitsin ilman muuta ja 
toinen käyntikohde on Pohjois-Karjalan 
puolella, suojeluskuntaupseerin puvussa 
ollut Suhonen kertoi.

Hän on pitkä mies, 193-senttinen, joten 
sarkahousut eivät olleet autenttiset, vaan ne 
on pitänyt teettää.

– Tällaisessa varustuksessa isäni Viljo ja 
moni muu lähti talvisotaan. Valtiolta säästyi 
rahaa, kun kamppeet olivat omasta takaa.

Suhonen ei ole sanojensa mukaan 
koskaan tuudittautunut ajatukseen jatku-
vasta rauhan tilasta. Nyt Venäjän toimet 
huolestuttavat. 

Huoli oli luettavissa myös tilaisuuden 
väkimäärästä, joka oli aiempia vuosia paljon 
suurempi.

KURIMUKSESTA TOISEEN

Sotilaspastori Lemetyinen kertasi, miten yksi 
huoli on vaihtunut toiseen.

– Ihmisten harras toive on ollut päästä 
normaaliin elämänmenoon maailmanlaa-
juisen pandemian kurimuksesta. Valtiovallan 
taholtakin on tullut rohkaisuja ihmisille, että 
kyllä tästä selvitään ja pidetään toisistamme 
huolta.

Lemetyinen sanoi, että rauhan ja 
isänmaamme vapauden ylle on tullut 
huolestuttavaa epävarmuutta. 

– Talvisota yhdisti eri tavalla ajattelevat 
kansalaiset. Tänään tilanne näyttää saman-
suuntaiselta. Ymmärrys isänmaasta on 
saanut uutta ulottuvuutta. Suurin osa 
suomalaisista on valmis puolustamaan isän-
maatamme loppuun asti, Lemetyinen puhui.

Tilaisuus jatkui kirkossa, jossa puhunut 
prikaatinkenraali Antti Lehtisalo totesi 
muun muassa, että kun tätä nykyä koulute-
taan vuosittain 50 000 vapaaehtoista maan-
puolustukseen, on määrä tarkoitus tuplata.

AULI TERÄVÄ
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SANKARIVAINAJAT SAIVAT  
PRO PATRIA -TAULUN 
NURMEKSEN LIPINLAHDESSA

Nurmeksen Lipinlahdessa 
järjestettiin syyskuun 5.päivänä 
2021 harvinaislaatuinen ja 
arvokas tilaisuus. Lipinlahden 
Nuorisoseuran talolla, Tuohus-
pirtillä kylän 21 sankarivainajaa 
saivat oman muistotaulunsa. 

Paljastetun taulun sankarivainajista Eero 
Ikonen, Otto Ikonen ja Niilo Artturi Tu-
runen kaatuivat vuoden 1918 taisteluissa. 
Toivo Armas Kalilainen, Veikko Korte-
lainen, Veikko Jalmari Kortelainen, Veik-
ko Allan Meriläinen, Valtter Timonen, 
Veikko Timonen ja Eino Tolvanen antoi-
vat henkensä Suomen puolesta talvisodassa. 
Reino Ahonen, Eino Heikkinen, Yrjö Al-
lan Kettunen, Otto Armas Kuittinen, Ju-
ho Edward Nykyri, Reino Okkonen, Tep-
po Okkonen, Tuomo Okkonen, Vilho 
Sarkkinen, Martti Timonen ja Veikko Ti-
monen puolestaan puolustivat Suomea jat-
kosodassa, mutta eivät palanneet tuolta teh-
tävältä koskaan takaisin. 
Tämän sankarivainajia ja sotien perintöä kun-
nioittavan perinneteon toteutuksesta vastasi 
Lipinlahden kyläyhdistys. Oman sysäyksensä 
asiaan antoi myös viime sotien perinnetyös-
sä mukana olevan Lasse Nirhamon tekemä 
selvitys Nurmeksen alueen pro patria -tauluis-

ta. Hankintaa tukivat rahallisesti Maanpuolus-
tuksen kannatussäätiö ja Nurmeksen kaupunki. 

Tilaisuus alkoi Suomen lipun saapumisella 
juhlasaliin, jonka jälkeen avaussanat lausui 
kyläyhdistyksen pj. Lahja Mustonen. Tätä 
seurasi kirkkoherra Markus Kontiaisen 

pitämä ekumeeninen alkuhartaus ja taulun 
paljastus, jonka suoritti kyläyhdistyksen 
sihteeri Jukka Eskelinen. Koskettavan 
viestin sotavuosilta toi Raina Jaaranen 
lukemalla kirjeen, jossa kerrottiin Jaarasen 
enon, alikersantti Veikko Timosen 
kaatumisesta jatkosodassa. Kirjeen oli 
lähettänyt sotilaspastori Tyrkkö Veikko 
Timosen sisarelle Hilja Timoselle Vienan 
karjalasta elokuussa 1941. 

Kirjeessä kerrottiin Timosen rynnänneen 
rohkeasti vihollista vastaan ja saaneen 
luodin rintaansa. Tyrkön kirjeen mukaan 
29-vuotiaana kaatunut Timonen tunnettiin 
aseveljiensä keskuudessa rohkeana 
ja reippaana miehenä, joka viimeisen 

asti näytti muille hyvää esimerkkiä. 
Juhlapuheen piti Lipinlahdesta kotoisin 
oleva asiakkuuspäällikkö, res. majuri Jari 
Mustonen, joka käsitteli monipuolisesti 
Lipinlahden ja Nurmeksen sotavuosia. 
Puheessaan hän muistutti, että kiveen 

hakatut, kullalla kirjaillut 
nimet kertovat suomalaisten 
tinkimättömästä halusta säi-
lyttää itsenäisyys uhrimielellä, 
jopa oman hengen menetyksen 
uhalla. 

Tilaisuudessa kuultiin myös 
muun muassa Nurmeksen 
mieskuoron esityksiä sekä 

Riitta Tiensuun lausuntaa. Tervehdyksiä 
toivat Nurmeksen kaupunginvaltuuston 
pj. Matti Kämäräinen, Nurmeksen 
sotaveteraaniyhdistyksen pj. Jussi 
Säämänen sekä Kirkkokadun koulun 
apulaisrehtori Sakari Koistinen, joka lausui 
ortodoksisen seurakunnan tervehdyksen. 
Tilaisuus päättyi Karjalaisten lauluun ja 
Suomen lipun poistumiseen.

KYLÄN VIIMEINEN VETERAANI 
KUNNIOITTI ASEVELJIENSÄ 
MUISTOA

Sodassa kaatuneiden oma kylän aseveljien 
muistoa oli kunnioittamassa myös Lipin-

lahden viimeinen sotaveteraani Ahti 
Okkonen. Vuonna 1924 syntynyt Okkonen 
oli mukana jo talvisodan tapahtumissa, 
vieden 15-vuotiaana sotilaspoikana 
palvelukseenastumismääräyksiä talosta 
taloon paikallisille miehille. Tehtävästään 
Okkonen kertoi haastattelussa vuonna 
2019: Piti vaan lappu antaa ja sanoa, että 
lähettävä. Se oli vaikeata monelle, niin kuin 
meikäläisellekin. 

Jatkosodan loppupuolella Okkonen 
suoritti asepalveluksensa Hyrylässä 
kouluttaen myös nuorempia varusmiehiä 
ja syksyllä 1944 hänet määrättiin Ouluun. 
Sota saksalaisia vastaan oli alkamassa 
pohjoisessa. Okkonen osallistui Lapin 
sodan avainoperaationa tunnettuun 
Tornion maihinnousuun syksyllä 1944, 
josta totesi: Saksalaiset koittivat pommittaa 
vielä sitä laivaa, mutta eivät saaneet 
sattumaan. Kahden puolen tippui pommit. 
Sotaretkensä aikana hän näki tuhotun Lapin 
ja koki huollon vaikeudet pohjoisen pitkillä 
taipaleilla.

Saunomaan ei päässyt, eikä havuja ollut, 
makuualustaksi oli katkottava vaivaiskoivuja. 
Okkonen jatkoi saksalaisten takaa-ajoa 
käsivarren Lappiin Lätäsenojoelle, jossa 
sijaitsi saksalaisten vahvasti linnoittama 
Sturmbock-asema. Kotiin pääsyn hän 
muistaa helpotuksen huokauksena. 
Video Ahti Okkosen sotakokemuksista 
on katsottavissa Nurmeksen kaupungin 
YouTube-kanavalla. 

MIKKO RAUTIAINEN  
Sotien 1939–1945 Nurmeksen 
perinnetoimikunnan pj. 

”PITI VAAN LAPPU 
ANTAA JA SANOA, ETTÄ 

LÄHETTÄVÄ. SE OLI 
VAIKEATA MONELLE, NIIN 

KUIN MEIKÄLÄISELLEKIN. ”
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Kansallista veteraanipäivää juhlis-
tettiin 27.4. Joensuun Vapauden-
puistossa aurinkoisessa säässä.  

Tilaisuuden lipunnostosta vastasivat par-
tiolaiset Markus Laitinen Joensuun Erän-
kävijöistä ja Karjalan tytöistä sekä Aleksan-
teri Virmasalo Noljakan Niemenkiertäjistä. 
Lipunnostotilaisuuden musiikista vastasi 
MPK:n Savo-Karjalan soittokunta. 

Tilaisuuden puheen ja kenttähartau-
den piti Kainuun prikaatin kenttärovasti 

Penna Parviainen, joka puheessaan kiit-
teli, miten nyky-Suomessa sotiemme vete-
raaneja osataan arvostaa. Menneinä vuo-
sikymmeninä ei aina näin ole ollut. Val-
litseva maailmanpoliittinen tilanne ja  
sota Ukrainassa ovat nostaneet entistä 
enemmän esille veteraanien työn ja uhraus-
ten tärkeyden. 

Joensuun seurakuntakeskuksen 
juhla- salissa järjestettiin päiväjuhla, 
jonka kahvitarjoilusta vastasi Onttolan 
Rajasotilaskotiyhdistys ja musiikista MPK:n 

MUISTOT EI  
HIMMETÄ SAA 

Kansallinen veteraanipäivä 
Joensuussa 27.4.2022

Savo-Karjalan soittokunta. Päiväjuhlan 
avauspuheen esitti Sotien 1939–1945 
Joensuun perinnetoimikunnan Janne Vara. 
Juhlapuheesta vastasi prikaatinkenraali 
Manu Tuominen Kainuun prikaatista. 
Tuominen painotti puheessaan, miten 
veteraanien, ja kaikkien sotatoimien eteen 
ponnistelleiden, työn seurauksena Suomi 
säilyi vapaana länsimaisena demokratiana 
– maana, jossa on hyvä elää. Meidän 
tehtävänämme on vaalia veteraanien 

tekemää työtä ja säilyttää Suomi yhtä hyvänä 
yhteiskuntana tuleville sukupolville. 

Päiväjuhlan lopuksi kuultiin yleisön ja soit-
tokunnan yhteisvoimin toteutettu Karjalais-
ten laulu.

TOMMI KORHONEN
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Veteraanijärjestöjen viirit 
vitriinien päällä kutsuvat vieraat 
tutustumaan ilomantsilaiseen 
veteraaniperinteeseen Pitotuvalle. 

Perinnehuone haluttiin rakentaa sellaiseen 
paikkaan, johon on helppo tulla ja se on 
päivisin avoinna. Vuosi sitten tehty ratkaisu 
oli onnistunut, vieraskirjan nimiluettelo 
täyttyy tasaiseen tahtiin.

Kolme veteraanijärjestöä on jo pitkän 
aikaa tehnyt Ilomantsissa hyvää yhteistyötä 
ja se tiivistyi tultaessa 2000-luvulle. Vuonna 
2016 ilmestyi Jorma Ikosen ja Matti Kal-
lion toimittama kirja Teidän nyt vuoronne 
on.

Kovien kansien väliin on saatu Ilomantsin 
Sotainvalidit ry:n 1941-, Ilomantsin Rinta-
maveteraanit ry:n 1965–2020 ja Ilomantsin 
Sotaveteraanit ry:n 1966–2020 historiikit. 
Ilomantsin sotainvalidit toimivat edelleen, 
mutta toimivat hyvässä yhteistyössä vuonna 
2021 alusta toimintansa aloittaneen Vuosien 
1939–1945 Ilomantsin perinnetoimikunnan 
kanssa.

Veteraanien perinnehuoneessa esitellään 
pääasiassa sotien jälkeistä veteraanityötä 
kuvien, esineiden ja kirjallisuuden avulla. 
Erikoisuutena on myös sodissa kaatuneista 
sankarivainajista Ensio Kettusen 
kokoamaa materiaalia ja samasta aiheesta 
hänen toimittamansa kirja. Esille on laitettu 
myös kolmen veteraanin sotainvalidien ja 
veteraanien valtakunnallisista kilpailuista 
saavutettuja palkintoja ja mitaleita. 

Historiakirjasta ja perinnehuoneesta 
nousee esille näiden kolmen vete-
raanijärjestön valtava työ veteraaniveljien 
auttamiseksi sotien jälkeisenä aikana. Yksi 
merkittävä jokasyksyinen tapahtuma on 
ollut invalidikeräys. Alkuaikoina kerättiin 
viljaa ja perunoita, siitä muistoina ovat 
aittojen oviin kiinnitetyt keräyksestä 
kertovat laatat. Näitä laattoja on saatu myös 
perinnehuoneeseen.

Sotien 1939–1945 Ilomantsin toimi- 
kunnan työjaostoon kuuluvat puheenjohtaja 
Markku Lappalainen, varapuheenjohtaja 
Tapio Ikonen ja sihteeri Veli Hiltunen 
sekä Ilomantsin Sotainvalidit ry:n puheen-
johtaja Matti Karvinen. Työjaosto 
vastasi perinnehuoneen kokoamisesta ja 
vastaa muutenkin kaikista tilaisuuksista 
ja tapahtumista yhdessä seurakuntien, 
kunnan, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
eri järjestöjen kanssa veteraanisukupolven 
asioista viimeiseen iltahuutoon asti. 

Sotasukupolvien muistoa ja vete-
raanijärjestöjen tekemää arvokasta aut-
tamis- ja huolehtimistyötä halutaan pitää 
näin arvossa ja tuoda sitä esille. 

MARKKU LAPPALAINEN 
Maakuntaneuvos

Koronavuosilta tutut 
etämarssitapahtumat ovat 
edelleen suosittuja. Liperissä 
etämarssin lisäksi kokeiltiin 
ohjattua suoritusta.

Liperin Reserviyhdistysten kevätmarssin 
ohjattu 25 kilometrin kenttäkelpoisuusmarssi 
keräsi viisi reipasta kulkijaa matkaansa 

aikaisin huhtikuisena lauantaiaamuna. 
Kyseessä on yhdistysten oma idea ja tahtotila 
järjestää kuntoa kasvattavaa tekemistä jäse-
nistölle. Samoihin aikoihin olisi marssittu joka 
tapauksessa, ilman tapahtumaakin. 

– Porukalla ollaan useampana vuonna se 
Varustelekan etämarssi kävelty. Tämä sattui 
nyt samaan saumaan sen kanssa, joten saa 
suoritettua kaksi marssia kerralla. Ja onhan 
se aina mukavampi porukalla kävellä, kertoo 

VETERAANIEN PERINNEHUONE 
YHTEISTYÖLLÄ ILOMANTSIIN

MARSSIKUNTOA KASVATTAMASSA 
Liperin Reserviläisten puheenjohtaja ja mars-
sin vetäjä Jesse Kallio.

Kaksiviikkoinen kevätmarssi toteutettiin 
koronavuosien etämarssitapahtumille 
tutulla kaavalla: osallistujat saivat valita 
kenttäkelpoisuussarjan ja avoimen 
sarjan väliltä ja suorittaa marssin omalla 
ajalla kahden viikon aikarajan puitteissa. 
Ohjattu 25 km taival haluttiin järjestää 
matalalla kynnyksellä, että kaikki halukkaat 
uskaltautuisivat mukaan. 

– Kyseessähän on tosiaan 25 kilomet-
riä pitkä marssi, joka suoritetaan kenttäkel-
poisuusmarssin periaatteita noudattaen. 
Eli marssijalla tulee olla varsikengät jalassa, 
vähintään 10 kg lisäpainoa koko suorituk-
sen ajan ja marssi tulee suorittaa alle kuu-
teen tuntiin. 

Sisulla eteenpäin ja kohti uusia haasteita
Marssin osallistujille Raino Pietariselle ja 

Pekka Heiskaselle 25 kilometriä ei sinänsä 
ole mikään uusi haaste:

– Olemme Pekan kanssa harrastaneet 
marssimista jo pidempään. Pisin tähän asti 
marssittu matka taitaa olla 82 kilometriä, 
vaan on niitä muitakin pitkiä matkoja tehty. 
Kesällä olisi tarkoitus lähteä Nijmegeniin, on 
lentoliputkin jo ostettu, toteaa Pietarinen.

Matka ei miehiä jännitä, vaan marssi toimii 
lämmittelynä haastavuudestaan tunnetulle 
Nijmegenin marssille. Valmistautuminen 
onkin jo kovaa vauhtia käynnissä. Heiskanen 

suoritti 25 kilometrin marssin edellisen 
kerran pari päivää sitten, kun taas Pietarinen 
on hiihtänyt metsäsuksilla koko talven.

– Vaan ei tuo hiihtäminen kävelyä vastaa. 
Pitää jatkaa marssiharjoituksia, Pietarinen 
naurahtaa.

Tämänpäiväiseen suoritukseen on 
valmistauduttu rasvaamalla jalat ja 
varmistamalla, ettei mikään varuste hierrä. 
Syötävää ja juotavaa on mukana ja mieli on 
avoin tuleville haasteille:

– Mennään vaikka otsanahkaa rypis-
tämällä loppuun asti, joukko toteaa juuri 
ennen marssin alkamista.

Marssin päätyttyä Kallio kertoi kaiken 
menneen hyvin. Runsasluminen talvi 
näkyi marssin järjestelyissä, sillä reittiä 
jouduttiin muuttamaan lennosta kesken 
suorituksen huonon kelin vuoksi. Matka 
sujui joutuisasti ja joukko pääsi perille 
viidessä ja puolessa tunnissa. Kaiken 
kaikkiaan Liperin kevätmarssiin osallistui 
viitisentoista reserviyhdistysten jäsentä. 
Jatkoa tapahtumalle on luvassa tulevinakin 
vuosina. 

MILJA MUIKKU
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VETERAANIEN PERINNEHUONE 
YHTEISTYÖLLÄ ILOMANTSIIN

MAANPUOLUSTUS KUULUU 
KAIKILLE – MYÖS NAISILLE 

Reserviläiskentästä löytyy 
paljon monipuolisia tehtäviä 
aiheesta kiinnostuneille naisille. 
Määrällisesti naisia on yhä 
vähän, vaikka toiminta onkin 
saanut lisää näkyvyyttä.

Vaikka maanpuolustus on perinteisesti 
nähty miehisenä lajina, on naisille 
nykypäivänä paljon mahdollisuuksia 
ja tehtäviä vapaaehtoisen maan-
puolustuksen monipuolisella kentällä. 
Asepalvelukseen naiset ovat päässeet 
vapaaehtoisesti vuodesta 1995 alkaen 
ja reserviläistoimintaankin jo pitkän 
aikaa. Mielekästä tekemistä löytyykin 
niin asepalveluksen suorittaneille kuin 
suorittamattomille naisille.

Pohjois-Karjalassa naisten etuja ajaa 
reserviupseeri- ja reserviläispiirin yhteinen 
naistoimikunta. Vuonna 2017 perustetun 
toimikunnan perustehtäviin kuuluu mm. 
maanpuolustustietouden levittäminen, 
tapahtumien ja kampanjoiden järjes-
täminen sekä naisille suunnatun toiminnan 
kehittäminen koko piirin alueella. 

Koronavuosien hiljaisuuden jälkeen 
toimikunta on jälleen aktivoitunut 
ja saanut uutta virtaa. Toimikunta 
on tänä vuonna ehtinyt jo osallistua 
mm. naisten valintatilaisuuteen, jossa 
kerrottiin palvelukseen hakeutumisen 
lisäksi palveluksen jälkeisestä elämästä ja 
reservin mahdollisuuksista. Perinteisesti 
toimikunnan jäseniä on osallistunut myös 
MPK:n järjestämiin Intti tutuksi naisille- 
ja Sotilaan perustaidot naisille -kursseille 
kouluttajina, ja niin on myös tänä vuonna.

KURSSEILTA APUA 
PÄÄTÖKSENTEKOON – 
”KUMPIKIN RATKAISU ON HYVÄ”

MPK järjestää naisille suunnattua koulutusta 
osana julkista hallintotehtävää. Tarkoituksena 
on kehittää naisten mahdol-lisuuksia osallistua 
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja 
järjestää siihen liittyvää sotilaallisia valmiuksia 
palvelevaa koulutusta. Käytännössä nämä 
asiat toteutuvat kahtena eri kurssina.

Yli 16-vuotiaille suunnattu Intti 
tutuksi naisille -kurssi tutustuttaa osal-
listujat kevyesti maanpuolustuksen 
perusteisiin, maastotoimintaan, kokonais-
turvallisuuteen ja ensiaputaitoihin. Ala-
ikäisille suunnattuna kurssina se ei sisällä 
sotilaallista koulutusta, vaan on matalan 
kynnyksen tutustumiskurssi, josta on hyvä 
aloittaa perehtyminen maanpuolustukseen.

Varsinaista apua päätöksentekoon 
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen 
suhteen tarjoaa rankempi, yli 18-vuotiaille 
suunnattu Sotilaan perustaidot naisille 
-kurssi. Kurssin aikana käydään läpi 
alokaskauden aikaisia sotilaan perus-
taitoja, kuten sulkeisjärjestysharjoitusta, 
partion etenemismuotoja ja turvallista 
aseenkäsittelyä. Tavoitteena on tukea 
kurssilaisen päätöstä siitä, hakeutuuko tämä 
naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen 
vaiko ei. Kumpikin ratkaisu on hyvä – päätös 
hakematta jättämisestäkin on hyvä valinta.

UUSIA YSTÄVIÄ JA MIELEKÄSTÄ 
TEKEMISTÄ

Liperin Reserviläisten jäsen Anni Kallio on 
tuttu näky reserviläistoiminnassa. Erityisesti 
SRA eli sovellettu reserviläisammunta 
on Kalliolle sydäntä lähellä. Kipinä 
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen syttyi 
ampumaharrastuksen kautta noin kuusi 
vuotta sitten:

– Kiinnostuin reserviläistoiminnasta 
mieheni Jesse Kallion kautta. Kävimme 
ampumassa pistooleilla yhdessä ja 
innostuin ammunnasta harrastuksena. 
Päädyin kokeilemaan SRA:ta ja jäin 
koukkuun. Toiminnallinen ammunta on 
itselle ollut aina se ykkösjuttu, Kallio kertoo. 

Pian harrastuksen aloittamisen jälkeen 
Kallio liittyi Liperin Reserviläisiin, jossa hän 
vaikuttaa nykyään hallituksen jäsenenä 
ja sihteerinä. Vuosien aikana tutuksi ovat 
tulleet erilaiset tapahtumat marsseista 
messuihin ja SRA:n SM-kilpailuihin. Hyvässä 
porukassa on mukava toimia:

– Olen päässyt tosi hyvin mukaan 
porukkaan. Näiden vuosien aikana on 
ehtinyt tutustua aika hyvin, uusia ystäviäkin 
olen saanut. Naisia on edelleen aika vähän 
näissä porukoissa, mutta tosi hyvin minut 
on otettu vastaan. Ei valittamista, Kallio 
naurahtaa.

Kallio kannustaakin kaikkia vapaa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostu-
neita lähtemään mukaan toimintaan:

– Rohkeasti vaan mukaan. Monelle on 
kynnyskysymys liittyä, kun on niin vähän 
naisia mukana toiminnassa, mutta kyllä 
meillä Liperissä kaikki otetaan vastaan. 
Meillä on hyvä porukka, tervetuloa mukaan, 
Kallio summaa.

Lisää tietoa naistoimikunnasta löytyy 
osoitteesta karjalanpojat.fi/toimikunnat/
naistoimikunta. MPK:n naisten kursseihin 
voi puolestaan tutustua osoitteessa mpk.fi/
koulutuskalenteri.

MILJA MUIKKU
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Kohdalleni lankesi mielenkiin-
toinen tehtävä, kun Sotien 
perinneyhdistys pyysi minut 
edustajaksi Karjalan pojat 
-lehden toimituskuntaan. Uutena 
tekijänä lienee paikallaan kertoa 
muutama sana itsestäni. 

Olen joensuulainen,  Nurmeksessa vuo-
desta 2007 työskennellyt historian opet-
taja. Minulla ei ole järjestötaustaa, mutta 
maanpuolustustyöhön olen osallistunut 
melko pitkään. Varusmiespalveluksen 
suoritin Pohjois-Karjalan prikaatin 
saapumiserässä II/00 krh-komppaniassa 
ja Auk:n kuninkaallisella tuliasemalinjalla, 
saaden heittimen johtajan- ja rajakrh 
-koulutuksen. Kymmenen vuoden 
maanpuolustuksellisen hiljaiselon jäl-
keen hakeuduin maakuntajoukkoihin 
vuonna 2011. On ollut hienoa kuulua 
tärkeään porukkaan ja antaa oma 
panoksensa puolustusvalmiuden yllä- 
pitoon. Mieleenpainuvina hetkinä 
ovat jääneet mieleen osallistuminen 
maakuntajoukkojen riveissä viimeiseen 
prikaatin alueella järjestettyyn harjoi-
tukseen sekä päätöstilaisuuteen vuoden 
2013 viimeisenä päivänä. Samalla 
ympyrä sulkeutui, koska isänisä oli 
vuonna 1940 varuskunnan ensimmäisten 
varusmiesten joukossa. Runsaat kolme 
vuotta sitten minut pyydettiin mukaan 
Nurmekseen perustettavaan sotien 
perinnetoimikuntaan yhtenä kaupungin 
edustajana. Perinnetyö on tarjonnut 
minulle erityisesti unohtumattomia 
tapaamisia ja keskusteluita sotasukupolven 
edustajien kanssa.

Vuonna 1980 syntyneenä kuulun 
ikäluokkaan, josta suurimman osan 
isovanhemmat kokivat sotavuodet. 
Äidinisäni, heitinmies hänkin, osallistui 
talvi- ja jatkosotiin Erp 11:n ja JR9:n 
riveissä. Äidinäiti teki sotavuodet 
maatilan emännän raskaita töitä ja 
koki myös evakkoajan talvisodan 
aikana. Isänisä osallistui jatkosotaan, 
isänäiti oli puolestaan lotta, joka kuului 
luovutettujen alueiden evakoihin. 
Meille 1960–1990-luvuilla syntyneille 
veteraani tarkoittaa useimmiten samaa, 
kuin isoisä. Nyt tämä ketju on katkennut. 
Tämän päivän kouluikäisten nuorten 
isovanhemmat alkavat olla suurelta osin 
sotien jälkeen syntyneitä ja sotavuodet 
kokeneet ovat nuorten isoisovanhempia, 
joita vain harvalla on elossa. Kovin moni 
nuori ei ole omakohtaisesti kuullut 
sotatarinoita veteraanin kertomana. 

Koululaitoksella on siten tärkeä rooli 
veteraanien ja sotasukupolven perinnön 
ylläpitämisessä ja siirtämisessä. Avain-
asemassa on erityisesti perusopetus, 
joka tavoittaa koko ikäluokan. Suomen 
kohtalonvuodet onkin yksi keskeinen 
kokonaisuus voimassa olevaa valta-
kunnallista historian perusopetuksen 
opetussuunnitelmaa.

Nurmeksessa kirjasimme paikalliseen 
opetussuunnitelmaan kohdan, jonka 
mukaan oppilaat tutustuvat kaupungissa 
oleviin viime sotiin liittyviin kohteisiin. 
Aidot tapahtumapaikat luovat konkretiaa; 
täällä oppikirjan tapahtumat tapahtuivat. 
Käytännössä tämä tarkoittaa vierailuita 
Sankarihautausmaalle, sotahistoriallisia 
kävelyitä ja tutkimustehtäviä oman 
kunnan sankarivainajista Kansallisarkiston 
palvelussa sekä tutustumista paikka-
kunnan sotasukupolveen esimerkiksi 
videoitujen haastattelujen avulla. Tärkeää 
on myös yhteistyö museon kanssa. 
Erityisen paljon paikallisiin tapahtumiin 
tutustutaan 8.luokkalaisille suunnatulla 
sotahistorian valinnaiskurssilla. Tämä 
on mahdollistanut myös esimerkiksi 
vierailuita Lieksan Kivivaaran-
Änäkäisen alueen talvi- ja jatkosotiin 
liittyviin kohteisiin sekä kohtaamisia 
sotasukupolven edustajien kanssa. 
Muutamia vuosia sitten käynnistimme 
perinteen, jonka mukaan koulun kaikki 
luokat käyvät laskemassa kynttilät 
Sankarihautausmaalle itsenäisyyspäivää 
edeltävänä arkipäivänä. Reserviläisten 
lumipukuinen kunniavartio luo 
tilaisuuteen arvokkaan tunnelman. 

Olen havainnut, että oppilaat ovat erit-
täin kiinnostuneita viime sodista – uskal-
taisin jopa väittää, että se on kenties eni-
ten innostusta herättävä aihe. Monet 
perinnetyötä tekevät ovat kuitenkin poh-
tineet, että nuorten saaminen perinne-
työhön on haasteellista. Minusta tärkeintä 
on kuitenkin se, että nuoret pysyvät tie-
toisina ja kiinnostuneina viime sotiin liit-
tyvistä asioista. Vaikka nuori ei 15–20-vuo-
tiaana aloittaisikaan perinnetyötä, hän 
voi innostua siitä 30–40-vuotiaana. Olen 
vakuuttunut siitä, että tämän päivän nuo-
ret ottavat aikanaan sotien perinnetyön 
samalla tavalla omakseen, kuin tämän 
hetken toimijat.

MIKKO RAUTIAINEN,  
viestintävastaava,  
Sotien 1939–1945 Pohjois-Karjalan 
perinneyhdistys

Kiteellä järjestettiin huhtikuun 
lopulla arvokas ”Veteraanitoimin-
nasta perinneaikaan” -siirtymis-
tilaisuus. Kiteen Sotaveteraanit 
ry ja Kiteen Rintamaveteraanit ry 
lakkautettiin vuoden 2021 lopulla. 
Kiteen Perinnetoimikunta ottaa 
vastattavakseen jäljellä olevien 
veteraanien ja lottien asioista huo-
lehtimisen. Kiteellä on elossa vielä 
kolme veteraania ja viisi lottaa.

Ohjelma Kiteen kivikirkossa alkoi messulla ja 
sen jälkeen kirkosta lähetettiin seppelepartio 
lippujen kera sankarihaudoille. Seppeleen-
laskun jälkeen siirryttiin Sivistyskeskus Ilmari-
seen päiväkahville, jonka jälkeen oli pääjuhla 
Kitee-salissa. 

Pääjuhlassa avaussanat lausunut Kiteen 
Rintamaveteraanien viimeinen pj. Kalervo 
Rinne totesi, että ”kolmas kerta toden 
sanoo” piti tässäkin asiassa kutinsa. Tätä juh-
laa on valmisteltu toista vuotta ja jouduttu 
siirtämään kaksi kertaa maailman laajuisen 

koronaepidemian takia. Nyt 
tämä arvokas juhla pystytään 
kuitenkin pitämään ja se on 
hieno asia.” 

Juhlapuheen pitänyt eversti 
evp. Jouni Mattila sanoi, että: 
”Perinneaikaan siirtymisen 
aikataulu on aika kireä. Perin-
neaikaan siirtymisessä koko-
naisvastuun ottaa Tammen-
lehvän Perinneliitto vuoden 
2024 alusta. Onneksi Pohjois-
Karjalassa valmistelutyö on 
aloitettu ajoissa ja tehty hyvin 
sekä sotilaallisen suunnitel-
mallisesti kaikilla tasoilla kuten 
veteraanipiireissä, yhdistyk-
sissä ja -kerhoissa.” 

Runsaslukuinen yleisö 
sai nauttia monipuolisesta 
musiikkista, jota esittivät Keski-
Karjalan puhallinorkesteri, joh-
tajanaan Raimo Maaranen ja 
Kiteen Mieskuoro johtajanaan 
Hannu-Heikki Hakulinen.

Tervehdyksiä isänmaalli-
seen tilaisuuteen toivat muun muassa Rinta-
maveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki 
Karhu, Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hir-
vonen ja kirkkoherra Markku Komulainen. 
Nuorison terveiset juhlaan toi Kiteen lukion 
opiskelijakunnan pj. Aappi Alhainen. 

Tilaisuudessa jaettiin huomionosoituksia 
pitkään Veteraanitoiminnan parissa aktiivi-
sesti työskennelleille ja tukijoille.

Tilaisuus päätettiin yhteisesti laulettuun 
Veteraanin iltahuuto -lauluun, jota ennen 
loppusanat esitti Kiteen Sotaveteraanit ry:n 
viimeinen pj. Heikki Pirinen. 

Kiteen Rajakillan jäsenet yhdessä reser-
viläisyhdistysten kanssa olivat vahvasti 
mukana tilaisuuden järjestelyissä. 

TIMO PÄIVINEN

KOULULAITOS 
SOTASUKUPOLVEN 
PERINNÖN YLLÄPITÄJÄNÄ 
JA SIIRTÄJÄNÄ

VETERAANITOIMINNASTA 
PERINNEAIKAAN
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8.-10.4.2022 pidettiin toinen 
Onttolan rajajääkärikomppanian 
ja Pohjois-Karjalan reservi-
läisten yhteinen harjoitus. 

Rajajääkärikomppanian varusmiesten teh-
tävänä oli suorittaa kohteentiedustelua 
reserviläisten suojaamalla alueella - 
näin ollen reserviläiset siis toimivat 
vastaosastona tiedustelijoille ja molemmat 
osapuolet saivat laadukasta harjoitusta 
keväisessä Hiienvaarassa Pohjois-Karjalan 
rajavartiolaitoksen harjoitusalueella. 

Harjoituksessa oli mukana kahdeksan tie-
dusteluryhmää ja kolmisenkymmentä reser-
viläistä. Osa oli ensikertalaisia, osa jo koke-
neita kertaajia. Harjoituksen tarkoituksena 
oli luoda verkostoja reserviläisyhdistysten 
ja Rajavartiolaitoksen välille, saada aikaan 
rajajääkärikomppanian varusmiehille laa-
dukasta maaliosastotoimintaa sekä kehittää 
niin varusmiesten kuin reserviläistenkin tai-
toja. Maaliosastotoiminnan lisäksi reserviläi-
sille koulutettiin varsinaisen tehtävän ohessa 
muun muassa aseenkäsittelyä, optiikan käyt-
töä sekä rajakoiran kanssa toimimista.

Harjoitus oli molempien osapuolten 
näkökulmasta onnistunut, ja harjoitukselle 
asetetut tavoitteet täyttyivät hyvin. Reser-
viläiset suojasivat kohdettaan tehokkaasti 
ja intoa puhkuen, ja saivat monia tieduste-
lupartioita paljastettua. Kuitenkin myös tie-
dusteluryhmät onnistuivat harjoituksen 
lopuksi tuhoamaan reserviläisten suojaamia 
kohteita, joten harjoitus onnistui heidänkin 
näkökulmastaan. 

Onttolan rajajääkärikomppanian varus-
miehet saavat niin henkisesti kuin fyysises-
tikin vaativan tiedustelukoulutuksen, josta 
kyseinen perusharjoitus oli vasta alkua ja 
perustaitojen opettelua käytännössä. Oli 

VASTAOSASTONA 
RAJAVARTIOLAITOKSEN 

HARJOITUKSESSA

mielenkiintoista olla harjoituksessa mukana 
ensimmäistä kertaa toisella puolella – kotiu-
duin itse vasta hieman yli vuosi sitten Ont-
tolasta, ja olin nyt ensimmäistä kertaa ker-
taamassa muutaman muun samaa saapu-
miserää olevan reserviläisen kanssa. Harjoi-
tukseen osallistuminen syvensi myös omaa 
tiedusteluosaamistamme – asioita oppi vii-
konlopun aikana katsomaan nyt paremmin 
myös vihollisen näkökulmasta, joten harjoi-

tuksesta sai paljon vinkkejä siihen, miten jat-
kossa kannattaisi itse suorittaa kohteentie-
dustelua, ja miten vihollinen mahdollisesti 
toimisi. 

Omana varusmiesaikana Onttolassa 
tämänkaltaiset maaliosastot olisivat olleet 
ehdottomasti tervetulleita, sillä reserviläis-
joukot selvästi ovat hyvin motivoituneita 
ja aktiivisia toteuttamaan annettuja tehtä-
viä, joten näin ollen varusmiehetkin saa-

vat laadukasta vastatoimintaa, joka on erit-
täin tärkeää heidän kehittymisensä kannalta. 
Samankaltaisia harjoituksia onkin onneksi 
tarkoitus järjestää jatkossa lisää, seuraava jo 
ensi syksynä!

JUTTA MOILANEN
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Palkitsemiset

Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri
Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri on palkinnut 4.6.2022 ansiomitaleilla seuraavat 
pohjoiskarjalaiset reserviläiset (jäsenyhdistys):

Reserviläispiirin hopeinen ansiomitali:
Hannula Tomi Liperi
Koskinen Jarno Liperi
Lähteenmäki Antti Liperi
Paajanen Janne Liperi

Reserviläispiirin pronssinen ansiomitali:
Valpe Seppo  Nurmes

Joensuussa 20.5.2022
Puheenjohtaja  Jussi Raerinne
Toiminnanjohtaja Jouni Mattila

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri
22.2.2022 Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry palkittiin Pohjois-Karjalan aluetoimiston vuosipäivän kahvitilaisuudessa. Pohjois-Karjalan aluetoimiston myönsi piirille  
MAANPUOLUSTUSTEKO 2021 huomionosoituksen ansiokkaasta maanpuolustustyöstä.

Suomen Reserviupseeriliitto ry 
palkitsemiset 4.6.2022

Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali:
Tukiainen Mika Liperi
Hirvonen Jussi-Pekka Liperi

Pohjois-Karjalan Reserviupsee-
ripiiri ry palkitsemiset 4.6.2022

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri on palkinnut 
ansiomitalilla seuraavat pohjoiskarjalaiset:

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin  
kultainen ansiomitali:
Turunen Marko eversti,  Onttola
Hyttinen Pekka Joensuu

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin  
hopeinen ansiomitali:

Hiltunen Heikki Outokumpu
Huotari Alpo  Liperi
Kokko Heikki  Liperi
Liimatta Jari  Joensuu
Pietarinen Liisa Joensuu

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin  
pronssinen ansiomitali:
Laakkonen Ossi Joensuu

Joensuussa 20.5.2022
Piirin puheenjohtaja Aki Hankilanoja
Toiminnanjohtaja  Jouni Mattila
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YlennyksetYlennykset

Kuva: Tommi Korhonen

Tasavallan presidentti on ylentänyt
 seuraavat reservin upseerit 
04.06.2022   
   
Sotilasarvoon: MAJURI   
Mustonen Jari Pekka  Polvijärvi
   
Sotilasarvoon: INSINÖÖRIMAJURI  
Gorski Heimo Juhani  Joensuu
   
Sotilasarvoon: KAPTEENI   
Heikkinen Ossi Eino Olavi  Nurmes
Hirvonen Pekka Tapani  Kontiolahti
Kivinen Jussi Tuomas   
Pietarinen Aki Vilho Juhani  Joensuu
Widgren Ville-Pekka Antero Joensuu
   
Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI   
Haapalainen Antti Juhaninpoika Kontiolahti
Kailasalo Pasi Ilmari  Joensuu
Kosonen Eelis Tapio  Joensuu
Mäkelä Jussi Pekka Tapio  Joensuu
Ruotsalainen Ossi Pekka Sakari Joensuu
Saarelainen Erno Matias  Joensuu
Saastamoinen Harri Olavi  Joensuu
Vuojärvi Petja Viktor  Joensuu
   
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI   
Hanninen Antti Risto Kalevi Joensuu
Ikonen Tuomas Antero   
Kinnunen Teemu Olavi  Heinävesi
Lavikainen Jasmo Kalevi Allan Joensuu
Ollikainen Tomi Valtteri  Joensuu
Penttilä Tuomas Olavi  Kontiolahti
Pitko Jarno Joonas  Joensuu
Silvennoinen Santeri Johannes  Joensuu
Tuunanen Mikko Tuomas Heikki Kontiolahti
   
Sotilasarvoon: VÄNRIKKI   
Hyttinen Tim Aatu Aapeli  Joensuu

Pohjois-Karjalan aluetoimiston 
päällikkö on ylentänyt seuraavat 
reservin aliupseeristoon ja miehistöön  
kuuluvat 04.06.2022   
 
Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI   
Halonen Marko Paavo Juhani Joensuu
Rantanen Riku Petri  Polvijärvi
    
Sotilasarvoon: VÄÄPELI   
Aalto Akseli Iisakki  Kontiolahti
Ahosola Antti Eemeli  Polvijärvi
Hannula Tomi Petteri  Kontiolahti
Issakainen Esa Petri  Heinävesi
Kallio Jesse Juhani  Liperi
Ryhänen Lasse Juhani  Kontiolahti
Tanninen Antti Juhani  Joensuu
    
Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI   
Hirvonen Anssi Olavi  Joensuu
Kauppi Lasse Johannes  Joensuu
Kinnunen Risto Pekka  Liperi
Nykänen Jukka Tapani  Joensuu
Pulkkinen Antti Allan  Joensuu
Ristola Tarja Helena  Kontiolahti
Soininen Tuomas Heikki Juhani Joensuu
Tuononen Mikko Sakari  Outokumpu
Utriainen Jyrki Olavi  Liperi
Väkevä Antti Matias  Joensuu
    
Sotilasarvoon: KERSANTTI   
Gröhn Kimmo Heikki Kristia Kitee
Hekkala Jaakko Joonatan  Joensuu
Holm Kim Antero Kristian  Joensuu
Holopainen Tuomo Taneli  Joensuu
Kiiskinen Tuomas Ilmari  Lieksa
Kinnunen Petja Veikka Elias Kitee
Nousiainen Veera Anniina  Joensuu
Piiroinen Niko Markus Tapani Joensuu
Pirinen Veikka Pietari  Joensuu
Rouvinen Juho Eemeli  Kitee
Styrman Jiri Eino Jalmari  Joensuu
Toivola Kimi Antero  Joensuu

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI   
Brelo Tuomo Johannes  Juuka
Hiltunen Teemu Tapani  Joensuu
Huttunen Jerepekka Iivari  Outokumpu
Hyvönen Olli-Pekka Juhani Nurmes
Ikonen Anssi Juhani  Joensuu
Ikonen Eetu Oskari  Liperi
Itäniemi Jari Pekka Juhani  Joensuu
Kinnunen Ville Elias  Joensuu
Kontinen Eelis Ville Aukusti  Joensuu
Korhonen Aaro Jalmari  Joensuu
Mäkinen Antti Lauri Tapani Nurmes
Niemeläinen Matti Sakari  Joensuu
Välilä Henri Johannes  Kontiolahti
    
Sotilasarvoon: KORPRAALI   
Ahokas Arno Olavi  Joensuu
Hyvärinen Jere Alpi Kristian Joensuu
Hyvärinen Juuso Olavi  Joensuu
Ikonen Tomi Kristian  Joensuu
Jolkkonen Jesse Ville Petteri Joensuu
Korhonen Paavo Sakari  Nurmes
Kovanen Miikka Samuli  Joensuu
Kukkonen Ville Pekka Henrik Vieremä
Kärkkäinen Panu Markus  Lieksa
Laitinen Markus Tapio  Kontiolahti
Lappalainen Antti Jussi  Joensuu
Malvela Pekka Juhani  Joensuu
Pesonen Mikael Sakarias  Joensuu
Savolainen Waltter-Kristian Adiel Joensuu
Seppänen Pekka Mikael  Joensuu
Timonen Sami Aleksi  Joensuu
Tolvanen Teemu Eemeli  Joensuu
Tuovinen Tom Marko Juhana Kontiolahti
    
Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI   
Kokkonen Heikki Juhani  Juuka
Pehkonen Kimmo Olavi  Lieksa
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KARJALAN  
POJAT 

KIITTÄÄ  
KAIKKIA 

TUKIJOITAAN!
,äävättele nämmenE  

nämmehäv  
 äävättiteim

tydöyh taahrap taas anaakkaisa-ajatsimO  
aj -ikknap neesimouh naamottelouh  

 atsiskunob-PO ätsivytrek äkes atsiulevlapsutuukav
 

 ääsil utsutuT  suukkaisa-ajatsimo/fi.po

 netrav isäämäle – suukkaisa-ajatsimO
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