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 Turvana kaikissa oloissa
                       

Viimeisten vuosien aikana monet ins  tuu  ot ovat 
juhlineet 100-vuo  sjuhliaan. Itsenäisen Suomen 
lisäksi Puolustusvoimat eri aselajeineen.  Tänä 
vuonna juhlavuo  aan vie  ää Rajavar  olaitos ja sen 
mukana meille kaikille tu  u Kainuun Rajavar  os-
to.  Rajavar  olaitoksen tehtävät ovat laajentuneet 
huoma  avas   siitä, mitä ne oli sata vuo  a si  en.
Tänään rajavar  jat huoleh  vat rajavar  oinnin lisäksi 
meriturvallisuudesta, estävät rikollisuu  a ja suorit-
tavat esitutkintaa, tekevät ensivastetehtäviä, ovat 
au  amassa  kolaripaikalla, sammu  avat tulipaloja 
ja valvovat maastoliikenne  ä sekä myös huoleh  -
vat kriisivalmiudesta. Vaikka talouden sopeutus on 
kaventanut resursseja, näissä tehtävissä Rajavar  o-
laitos on onnistunut hyvin. Kainuun reserviläiset on-
ni  elevat juhlavuo  aan vie  ävää Rajavar  olaitosta 
ja erityises   Kainuun Rajavar  ostoa, sen henkilökun-
taa hyvin hoidetuista tehtävistä. 

Tiedotus

Myös reservipiirien  edotuslehdellä Vies  kapulalla 
lähestyy juhlavuosi. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 
60 vuo  a siitä, kun leh   aloi    ilmestymisen. Leh-
den ensimmäisessä numerossa silloinen Kainuun 
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mauno Vahla 
kirjoi  aa seuraavaa: ”Toivokaamme vain nyt kaikki 
lehdellemme pitkää ikää ja e  ä se yhdyssiteenä 
tulee täy  ämään puu  uvan aukon , niin reserviup-
seerien kuin – aliupseerienkin välillä. Samalla toivon, 
e  ä Kainuun reserviupseerit muistavat tätä omaa 
lehteämme kirjoituksin”. 

Leh   on ilmestynyt historiansa aikana 1-6 kertaa 
vuodessa. Leh   on kokenut kuluneiden vuosikym-
menien aikana monia vaiheita. Välillä on ollut vaikei-
ta aikoja, mu  a aina on löyde  y uusi alku ja leh   on 
jatkanut elämää.  Suomessa monet jäsenlehdet ovat 
enenevissä määrin siirtyneet verkkoon. Vuodesta 
2015 läh  en Vies  kapula on julkaistu ainoastaan  
sähköisenä versiona. Vaikka monet lukijat haluaisi-
vat pelkästään paperilehden, siirtyminen sähköiseen 
versioon ratkaisee taloushuolet. Paperisen lehden 
paino- ja jakelukustannukset ovat iso kustannuserä. 
Pelkästään mainosten hankkimiseen tarvitaan osaa-
via ja innokkaita tekijöitä.

Reserviläistoiminnan tunne  avuuteen on meillä  pa-
noste  ava. Vies  nnän tehostaminen on yksi lähiajan 
tavoi  eita täällä Kainuussa. Kainuun yhdistyksissä ja 
kerhoissa tehdään paljon arvokasta vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä. Tämän toiminnan tunnetuksi 
tekemisessä on parantamisen varaa.  Jos emme ole 
esillä, ei meitä ole olemassa suurelle yleisölle.  Ta-
voi  eena on perustaa kainuulaisen maanpuolustus-
väen oma  edotuskanava, jossa otetaan käy  öön 
kaikki sähköisen  edo  amisen muodot. Myös oma 
leh   säilyy edelleen tärkeänä   edotuskanavana. 
Tämä piirien yhteinen leh   tarvitsee  reservilästen 
yhteistä panosta. Lehden sisältö on monipuolisempi 
ja ennen kaikkea paikallisempi, mitä enemmän mu-
kana on tekijöitä. 

Lii  okokoustapahtuma ”Aurajoen varrella”

Kuluva vuosi on lii  otasoilla lii  okokousvuosi. Tä-
män vuoden lii  okokous järjestetään RES:n, RUL:n, 
MPKL:n ja MNL:n yhteisenä kokous- ja juhlatapah-
tumana 15.–17.11. Turussa. Tapahtuman pää  ävä, 
valtakunnallinen maanpuolustusjuhla järjestetään 
Turun VPK:n talolla.       

Suruvies  t ovat saavu  aneet kainuulaista maanpuo-
lustusväkeä, kun kuluneen talven aikana poistuivat 
keskuudestamme  Reserviläispiirin en  nen toimin-
nanjohtaja Kimmo Juntunen j a Reserviupseeripii-
rin en  nen toiminnanjohtaja Ilkka Juntunen  sekä 
Kajaanin Reserviupseerikerhon varapuheenjohtaja 
Markku Pulkkinen. Muistamme heidät miehinä, joil-
la oli monta rautaa yhtä aikaa tulessa. Otamme osaa 
omaisten suruun ja jäämme muistamaan kunnioi-
tuksella heitä.

Tänä vuonna kainuulaiset kokoontuvat Kainuun 
emäpitäjään Paltamoon maakunnalliseen maanpuo-
lustusjuhlaan. Juhlaa vietetään 20.9 alkaen klo 10,00 
jumalanpalveluksella Paltamon kirkossa. Tapahtu-
masta tarkemmin toisaalla tässä lehdessä. Toivotan 
kaikki lämpimäs   tervetulleiksi Paltamoon. 

Kiitos kaikille toiminnassa mukana olleille. Hyvää 
alkanu  a kesää kaikille ja osallistukaa tapahtumiin 
mahdollisuuksien mukaan.
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Piiritoimistolta tähyste  ynä

   Terho Pelli, Kainuun Reservipiirien toiminnanjohtaja

 Liiku, ammu, koulu  audu

Olemmeko tehneet kaiken voitavamme – kerhojen 
ja yhdistysten vetäjät?

Kuluneena vuonna, 2018, Puolustusvoimat täy    
100 vuo  a.  Olimme mukana osastollamme Puo-
lustusvoimien kiertueella.  Se olikin meillä yksi pai-
nopiste vuoden 2018 toiminnalle.  Painopisteenä 
oli myöskin ken  äkelpoisuustapahtumat ja jäsen-
huolto.  Näissä emme saavu  aneet ase  amiamme 
tavoi  eita.

Toimintalomakkeet täy   vät kaikki kerhot ja yhdis-
tykset niin, e  ä saimme liitoiltamme tuen.

Ken  äkelpoisuus reserviläisyyden keskiössä

Ken  äkelpoisuuden ylläpitäminen ja kehi  äminen 
ovat reserviläisen perusasioita.  Tarkoi  aa siis – liiku, 
ammu, koulu  audu.

Meillä on vallan erinomaiset mahdollisuudet ja vä-
lineet ken  äkelpoisuuden ylläpitämiseksi.  Kunto-
testejä järjestetään neljällä paikkakunnalla ja niihin 
toivotaan en  stä enemmän osallistujia.  Kuntotes   
ei ole kilpailu ja kannustakaa veljiä osallistumaan.  
Suunnistuksen voi hoitaa vaikkapa oman pitäjän 
iltarasteilla.  Ampumaosion suoritus onnistuu mm. 
Mikon Levyke-ammunnoissa tai reserviläisammun-
tatapahtumassa.  Marssiosion voi hoitaa mm. histo-
riallisella Raa  een  ellä, Raa  een Marssilla.  Liitot 
ovat lanseeraaneet toiminta- ja ampumataitopäiviä.  
Käytetäänpä niitä reippaammin hyväksemme.  

Muistetaan täy  ää ak  ivises   sähköistä kuntokor   a 
ja järjestetään sekä osallistutaan prosen   ammunta-
 laisuuksiin.

Jäsenhankinta ja –huolto

Tämä on meillä Kainuussa varsin haasteellista.  Tämä 
asia on meidän kaikkien yhteinen eli antakaamme 
vinkkejä poten  aalisista jäsenehdokkaista kerhojen 
ja yhdistysten vetäjille. 

Viime vuonna molempien piirien jäsenmäärä oli las-
keva. Olemme jo muutaman vuoden ajan valinneet 
vuoden Reserviupseerin ja Reserviläisen. Tänä vuon-
na piirimme Reserviupseeriksi nime   in kapt. Mar    
Minkkinen Kajaanista ja Reserviläiseksi ylik. Heikki 
Tuura Vuolijoelta.  Molemmat ovat pitkänlinjan mo-
niosaaja toimijoita.

Muistetaanpa ansioituneita.

Yhdistystoiminnan vetäminen ja ak  voiminen on 
varsin aikaa vievää sekä ak  ivisuu  a edelly  ävää 
toimintaa.

Meidän tulee säännöllises   muistaa näitä ak  ivisia 
toimijoita.  Liitoilla  on hyvä palkitsemisjärjestelmä.  
Olemme myös perustaneet oman palkitsemisväli-
neen, Kainuun vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
ansioris  n.  Lisäksi on huoma  ava, e  ä voisimme 
anoa myöskin val  ollisia huomionosoituksia – näitä 
me emme ole anoneet, vaikka varmas   ansioitunei-
ta on.

Kiitän kaikkia toimijoita ja vastuunkantajia ahkeroin-
nista yhteisen meille tärkeäksi katsomamme asian 
hyväksi.
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                    Kainuun Prikaa  n kuulumisia 

  

Asevelvollisuus on ollut jo 100 vuoden ajan puo-
lustuksemme perusta. Koska so  laslii  oihin kuu-
luma  omana maana varaudumme puolustamaan 
alue  amme ensisijaises   itsenäises  , on asevelvolli-
suuden ydin sama ja ala   ajankohtainen. 

Koulutamme asevelvollisista rii  ävät sodan ajan jou-
kot ja tarvi  aessa puolustamme niillä koko maata. 
Puolustusvoimain komentajan taannoinen toteamus 
”Ihminen on puolustuskyvyn tärkein tekijä” pitää 
paikkansa myös Kainuun prikaa  ssa. Tänä vuonna 
ylläpidämme valmiu  amme ja koulutamme yli 500 
palkatun henkilöstön voimin noin 4 000 varusmiestä 
ja 3 000 reserviläistä. 

Asevelvollisuudesta puhu  aessa huomio kiinni  yy 
herkäs   varusmiehiin, mu  a asevelvollisuusjärjes-
telmämme pihvi onkin reserviläisissä, joiden osuus 
sodan ajan henkilöstöstä on yli 95 prosen   a. Tästä 
syystä reserviläisten koulutus on keskeistä valmiu-
den ja so  laallisen suorituskyvyn kannalta. 

Reserviä koulutetaan Kainuun prikaa  ssa perintei-
seen tapaan kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa 
harjoituksissa sekä Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tykseltä  latuilla kursseilla. Suurin yksi  äinen ker-
tausharjoitus tänä vuonna on Syysmyrsky-harjoitus 
elokuussa. 

Asevelvollisiin lii  yvät keskeiset kehi  ämisteh-
tävämme ovat Koulutus 2020 ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen kehi  äminen. Koulutus 2020 
-uudistuksella varmistamme, e  ä ensi vuosikym-
menelläkin asevelvolliset saavat laadukasta ja heille 
parhaiten soveltuvaa koulutusta. 

Eduskunnan hyväksymän vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen lakipake  n tarkoituksena on kehi  ää va-
paaehtoista maanpuolustusta, vahvistaa sen asemaa 
paikallispuolustuksessa sekä selkey  ää edelleen 
työnjakoa Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen (MPK) välillä.
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Lakimuutoksessa vastuu vapaaehtoisen so  laallisen 
koulutuksen antamisesta siirtyy Puolustusvoimien 
tehtäväksi. Puolustusvoimien ohjauksessa vapaa-
ehtoinen koulutus tukee pääosin paikallisjoukkojen 
koulutusta. MPK:n vastuulla vuorostaan on järjestää 
so  laallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja toi-
mintaa sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koske-
vaa  edotusta ja valistusta. 

MPK kehi  ää myös naisten mahdollisuuksia osal-
listua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen sekä 
ohjaa, tukee ja sovi  aa yhteen jäsenjärjestöjensä 
maanpuolustuskoulutusta. Lisäksi MPK järjestää 
 laisuuksia, joissa nuorten on mahdollista tutustua 

maanpuolustukseen.
Lakimuutoksen jälkeen Puolustusvoimien ja MPK:n 
tehtävät ja vastuut ovat selkeät. Odotamme prikaa-
 lla mielenkiinnolla, miten uudistuksen yhteydessä 

suunniteltu lisäresursoin   henkilöstön lisäämiseksi 
toteutuu. Lähtökohta  etys   on, e  ei uudistuksen 
toteutus vaaranna varusmies- ja reserviläiskoulutuk-
sen volyymiä ja saavute  uja hienoja tuloksia.

Kiitän Kainuun Reservipiirejä ja sen jäsenjärjestöjä 
pitkäjänteisestä ja hienosta maanpuolustustyöstä. 
Toivotan kaikille järjestöjen jäsenille menestystä tär-
keässä työssänne vuoden 2019 teemanne mukaises-
 ; reservissä - kaiken varalta.

Toivon kaikille Vies  kapulan lukijoille turvallista lop-
puvuo  a!

Kainuun prikaa  n komentaja

prikaa  kenraali Tuomo Repo 
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Kainuun rajavar  osto on vastannut raja-
turvallisuuden ylläpitämisestä Kainuussa ja 
Koillismaalla var  oimalla Venäjän vastais-
ta rajaa jo 100 vuo  a. Ensimmäisen maa-
ilmansodan ja Suomen sisällissodan jälki-
mainingeissa toiminnan painopisteenä oli 
levo  oman itärajan var  oin   ja tuolloin 
yleisten lai  omien rajanylitysten estäminen. 
Kalustoa oli niukas   tekniikasta puhumat-
takaan ja varsinkin so  emme jälkeen mie-
histöaines oli epätasaista, johon vaiku   vat 
huono palkkaus ja heikot työolot. 

Nykyisin Kainuun rajavar  osto on todellinen syvä-
osaaja monialaisissa tehtävissä rajojen valvonnassa, 
rajatarkastuksissa rajanylityspaikoilla, rikostorjun-
nassa, pelastus- ja avustustoiminnassa ja so  laal-
lisen maanpuolustuksen sekä alueellisen koske-
ma  omuuden valvonnan tehtävissä. Nykyaikainen 
ajoneuvokalusto, valvontatekniikka ja mo  voitunut 
henkilöstö ovat mahdollistaneet rajaturvallisuu-
den ylläpitämisen jopa huoma  avas   pienemmällä 
henkilöstömäärällä kuin 100 vuo  a si  en.

Val  oneuvosto perus   Rajavar  olaitoksen valvo-
maan rajarauhan turvaamista 21.3.1919, jolloin 
vastuu itärajan var  oimisesta siirtyi sotaministeri-
öltä sisäasiainministeriölle. Ratkaisu oli paitsi tar-
koituksenmukainen myös hyvin moderni. Tuolloin 
ele   in kuitenkin haastavia aikoja ja perustellus   
katso   in, e  ä Rajavar  olaitoksen sisäisen järjes-
tyksen tulee olla so  laallinen ja sen on oltava osa 
Suomen puolustusjärjestelmää. Näin on edelleen 
tänäkin päivänä. 

Rajavalvonta Kainuussa Kuhmoniemen ja Suomus-
salmen pitäjien itärajalla oli alussa Lapin Ryhmän 
tehtävänä mu  a tehtävät siirtyivät Kainuun rajavar-
 ostolle sitä mukaa kun henkilöstöä saa  in kokoon, 

koulute  ua ja siirre  yä rajalle. Kainuun rajavar  os-
ton esikunta sijoite   in Kajaaniin Leh  kankaan Lei-
rimäelle, missä se toimii edelleen. Kainuun rajavar-
 oston 1. komentajaksi määrä   in jääkärikapteeni 

Tauno Ilmoniemi, jolla oli jo kokemusta rajavalvon-
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 Kainuun Rajavar  osto 100 vuo  a

taan lii  yvistä tehtävistä. Itärajan valvontaan ja 
var  oin  in peruste   in Kajaanin, Kuhmoniemen ja 
Suomussalmen komppaniat, joiden henkilöstö muo-
dostui Puolustusvoimien palveluksesta siirtyneistä 
jääkäriupseereista ja aliupseereista sekä varusmie-
histä. Alusta as   palvelukseen ote   in myös värvä  yä 
miehistöä ja suojeluskuntalaisia omine varusteineen.

1920 -luvulla rajavalvonta oli muun muassa suojeluskuntalais-
ten varassa. Aidan takana oleva  e on Venäjän puolella.

Kainuun rajavar  ostolle sota-aika 1939-1944 oli ras-
kasta aikaa ja keskey    hyvin alkaneen rajavalvonnan 
ja muun toiminnan kehi  ämisen. Talvi- ja jatkosodan 
aikana Kainuun rajavar  oston muodostama rajajouk-
ko oli rajapataljoona 8, myöhemmin rajajääkäripatal-
joona 8, joka osallistui taisteluihin Puolustusvoimi-
en rinnalla. Tappiot olivat ankaria, mu  a rajajoukot 
täy   vät tehtävänsä kunnialla. Vuonna 1941 vastuu 
rajasta siirre   in Puolustusvoimille ja rajavar  ostot 
liite   in osaksi Puolustusvoimia aina jatkosodan lop-
puun vuoteen 1944 saakka, jolloin rajavar  oin   siir-
tyi takaisin Kainuun rajavar  oston vastuulle. 

Sodan jälkeen toiminnan painopiste oli rajavalvon-
nassa ja so  laallisen kyvyn voimakkaassa kehi  ä-
misessä, mikä johtui tuolloin vallinneesta sodan ja 
sisäisen levo  omuuden uhkasta. Vasta vuoden 1947 
jälkeen toimintaa ale   in kehi  ää rauhan ajan raja-
valvontaa painopisteenä pitäen.
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So  en jälkeiset vuosikymmenet aina 1980 -luvulle 
saakka olivat Kainuun rajavar  ostossa varsin sees-
teistä aikaa kylmän sodan vuoksi, koska se jähmet-
  asetelmat rajoilla kau  a Euroopan. Kylmän sodan 

pääty  yä Euroopassa tapahtuneet suuret muutokset 
ja Neuvostoliiton hajoaminen muu   vat asetelmia ja 
Kainuun rajavar  ostoa kohtasi murrosaika. Passien 
tarkastaminen rajanylityspaikoilla siirtyi poliisilta ra-
javar  ostolle ja myös rikosten tutkinta alkoi uutena 
tehtävänä. Lisäksi aivan uuden haasteen toi kansain-
välistyminen, koska rajaturvallisuusasioiden valmis-
telu oli siirtymässä Euroopan unioniin, johon Suo-
mi oli pää  änyt lii  yä. Kainuun rajavar  oston arki 
muu  ui olennaises   ja peruu  ama  omas  .

Nykypäivänä Kainuun rajavar  ostoon kuuluu viisi ra-
javar  oasemaa ja esikunta. Kuhmon, Suomussalmen 
ja Kuusamon taajamissa sijaitsevat rajavar  oasemat 
vastaavat pääosin Kainuun rajavar  oston Venäjän 
vastaisen 406 kilometriä pitkän maastorajan val-
vonnasta. Rajavar  oasemista Var  us ja Kortesalmi 
vastaavat rajatarkastuksista Var  uksen ja Kuusamon 
kansainvälisillä rajanylityspaikoilla sekä Kajaanin ja 
Kuusamon lentoasemilla. 

Kainuun rajavar  oston komentaja, evers   Mika 
Rytkönen, johtaa var  oston toimintaa apunaan Ka-
jaanissa Leirimäellä sijaitseva esikunta, jossa työs-
kentelee noin 30 henkilöä. Kainuun rajavar  oston 
kokonaisvahvuus keväällä 2019 on noin 200 henki-
löä, 31 rajakoiraa ja yhteensä yli 100 erilaista autoa, 
moo  orikelkkaa ja mönkijää. 
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Kainuun rajavar  oston toimintakyky on huippu-
luokkaa kaikkina vuorokauden aikoina vuodenajasta 
riippuma  a. Yhteistyötä tehdään poliisin, pelastusvi-
ranomaisten, ensihoidon toimijoiden sekä Metsähal-
lituksen kanssa. Rajavar  osto osallistuu Var  uksen 
lähialueella myös ensivastetoimintaan, millä tarkoi-
tetaan kiireellistä ensihoitoa. Kainuun rajavar  osto 
on harvaan asutulla raja-alueella monipuolinen tur-
vallisuusviranomainen, jonka toiminnan arvoja ovat 
luote  avuus, amma   taito ja yhteistyökyky. 

Rajavar  olaitos juhlistaa koko vuoden 2019 satavuo-
 sta taivaltaan. Raja100 -juhlavuosi näkyy Kainuussa 

ja Koillismaalla rajavar  oston pieninä omina tapah-
tumina sekä osallistumisena yhteistyössä paikallisiin 
tapahtumiin rajapitäjissä. Kainuun rajavar  osto jär-
jestää kesäkuun alussa rajavar  ostossa palvelleiden 
evp -henkilöstölle ja Kainuun rajavar  oston killan 
jäsenille suunnatut tapahtumapäivät Kajaanissa, 
Kuhmossa, Suomussalmella ja Kuusamossa. Kajaa-
nissa ja Kuhmossa tapahtumat järjestetään 5.6. ja 
Suomussalmella ja Kuusamossa 6.6. Kainuun raja-
var  oston komentaja osallistuu kaikkiin tapaamisiin.

Kainuun rajavar  osto - turvana kaikissa oloissa

Majuri Mika Keränen
Rajavalvontaupseeri
Rajatoimisto/Kainuun rajavar  oston esikunta
Kirjoi  aja palvelee Kainuun rajavar  oston esikun-
nassa rajavalvontaupseerina rajojen valvonnan 
toimialajohtajan tehtävässä.

Nykyaikainen Kainuun rajavartioston käytössä oleva valvontatekniikka on huippu-

luokkaa. Koiran hajuaistin voittanutta tekniikkaa ei vielä kuitenkaan ole keksitty.
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                                  MPK murroksessa
Teks  : Jari Ruskeala
Kuvat: MPK

Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 
anne  u laki eli tu  avallisemmin vapaa-
ehtoislaki hyväksy   in jo työnsä pää  ä-
neessä eduskunnassa viime maaliskuus-
sa. Laki tulee voimaan vuoden 2020 
alusta lukien. Maaliskuussa hyväksy   in 
myös muutokset ampuma-aselakiin, 
joka käytännössä tarkoi  aa Euroopan 
unionin ampuma-asedirek  ivin täy-
täntöönpanoa Suomessa. Muutokset 
tulevat voimaan mahdollisimman pian 
tasavallan presiden  n vahviste  ua laki-
muutokset eli todennäköises   jo   kesä-
kuussa.

Vapaaehtoisella maanpuolustuksella on Suomessa 
satavuo  set kunniakkaat perinteet. Toimintaa mää-
ri  äviä lakeja tai asetuksia on kuitenkin anne  u hyvin 
harvakseltaan. Nykyinen vapaaehtoislaki (556/2007) 
on ollut voimassa yli kymmenen vuo  a ja on siten 
palvellut tarkoitustaan ilmeisen hyvin. Nyt tehtyjen 
muutosten tarkoituksena on kehi  ää vapaaehtoista 
maanpuolustusta ja vahvistaa sen asemaa paikallis-
puolustuksessa. MPK:n tehtäviin tulee uuden lain 
myötä merki  äviä muutoksia. Seuraavassa keskity-
tään so  laallisia valmiuksia palvelevaan koulutuk-
seen sekä tutustumistoimintaan.

Merki  ävin muutos nyky  laan verra  una on, e  ä 
Puolustusvoimat (PV) ja Rajavar  olaitos (RVL) eivät 
jatkossa voi  lata MPK:ltä so  laallista koulutusta. 
Toisin sanoen MPK ei jatkossa anna so  laallista kou-
lutusta. ”Tehtäväjako” tarkoi  aa käytännössä myös 
rajanvetoa julkisen vallan käytön osalta. Merki  ä 
vämmän julkisen vallan käy  ö pysytetään viranomai-
sen käsissä. Pääosa nykyisestä MPK:ltä  latusta so  -
laallisesta koulutuksesta korvautunee ensi vuodesta 
alkaen so  laallisia valmiuksia palvelevalla koulutuk-
sella tai puolustusvoimien järjestämillä vapaaehtoi-
silla harjoituksilla. Tehtäviä vapaaehtoisille reserviläi-
sille rii  ää varmas   jatkossakin.

So  laallisia valmiuksia palveleva koulutus on ny-
kyisessä laissa epätarkas   määritelty: ”So  laallisia 
valmiuksia palvelevalla koulutuksella tarkoitetaan 
muuta vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta 
kuin so  laallista koulutusta”. Esimerkkeinä lain esi-
töissä mainitaan suunnistus- ja kar  aharjoitukset. 
Esimerkiksi ammunnoista ei ole mitään mainintaa. 
Uudessa laissa so  laallisen koulutuksen ja so  laal-
lisia valmiuksia palvelevan koulutuksen määritelmiä 
on tarkenne  u. Uuden lain mukaan so  laallisia val-
miuksia palveleva koulutus on

- muiden kuin puolustusvoimien joukkojen 
koulu  amista

- yksilön so  laallista osaamista ja toimintaky-
kyä kehi  ävää koulutusta

- ilman puolustusvoimien ampumatarvikkeita 
ja räjähteitä tapahtuvaa koulutusta

- puolustusvoimien aseiden käsi  elyä raskaat 
aseet mukaan lukien

- ammuntoja MPK:n ja reserviläisten aseilla

- aselajikoulutusta ja

- myös varusmiespalvelusta käymä  ömille täy-
si-ikäisille naisille ja miehille tarkoite  ua toi-
mintaa.
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Uusi laki mahdollistaa aikaisempaa monipuolisem-
man koulu  autumisen ja osaamisen kehi  ämisen 
myös vaa  vampiin tehtäviin ja poikkeusolojen sijoi-
tuksiin. Mahdollisuudet koulu  aa puolustusvoimi-
en aseiden ja taisteluvälineiden käy  öä paranevat 
oleellises  . Ampumaohjelmiston mukaiset ammun-
nat MPK:n aseilla ja reserviläisten omilla aseilla tu-
levat niin ikään lisääntymään. Erityises   naisille koh-
denne  uja nousujohteisia ammuntakursseja tullaan 
tarjoamaan niin kivääri- kuin pistooliammuntojenkin 
osalta.

MPK:n uutena julkisena hallintotehtävänä tulee ole-
maan tutustumistoiminta. Tutustumistoiminnan tar-
koituksena on kehittää erityisesti nuorten ja naisten 
mahdollisuuksia tutustua maanpuolustukseen ja eri 
tyisesti varusmiespalveluksen sisältöön. Tutustumis-
toiminnan kohderyhmänä ovat 16 vuotta täyttäneet 
Suomen kansalaiset. Nykyisessä kurssitarjottimessa 
erilaiset turvakurssit ja intti tutuksi -tapahtumat sisäl-
tävät vastaavia elementtejä kuin tutustumiskoulutus. 
Tarkempi sisältö ja toteuttamistapa selviävät tulevan 
syksyn kuluessa. Tutustumistoiminnassa ei ole sal-
littua antaa sotilaallista osaamista tai toimintakykyä 
kehittävää koulutusta, koska kohderyhmänä on myös 
alaikäisiä.

Vuoden 2020 toiminnan suunnittelu yhdessä Kajaa-
nin koulutuspaikan sitoutuneiden kanssa on aloitettu. 

Tässä vaiheessa suunnitteluperusteet kuitenkin ovat 
vielä puutteelliset. Sotilaallisia valmiuksia palvele-
van koulutuksen osalta Puolustusvoimat tulee ohjaus-
vastuussa olevana viranomaisena antamaan aikanaan 
omat vaatimuksensa, jotka tietenkin on huomioitava. 
Tämän hetkisen näkemyksen mukaan merkittävimpiä 
muutoksia ovat seuraavat:

- Pääosa vuonna 2019 Puolustusvoimien tilaa-
masta sotilaallisesta koulutuksesta toteutetaan 
vuonna 2020 sotilaallisia valmiuksia palvele-
vana koulutuksena tai Puolustusvoimien va-
paaehtoisina harjoituksina

- Sotilaallisia valmiuksia palvelevana 
koulutuksena toteutettavien ammuntojen 
määrä kasvaa

- Tutustumistoiminta käynnistetään

- Aselajikoulutuksen antaminen käyn-
nistetään

- Kotiseutuharjoitus toteutetaan jossain 
Kainuun kunnassa

- Nuoret ja naiset huomioidaan kaikessa 
kurssitarjonnassa aikaisempaa parem-
min.

Koulutuspaikan toimintaan sitoutuneet 
miehet ja naiset ovat se voimavara, joka 
mahdollistaa toiminnan toteuttamisen ja 
kehittämisen. Lisää väkeä mukaan toi-
mintaan kaivataan. Erityisesti naispuo-
lisista toimijoista on pulaa. Tervetuloa 
mukaan MPK:n toimintaan ja kursseille!  

MPK:n koulutustarjonta löytyy koulutuskalenterista 
(mpk.fi ).
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Kunnioitetut so  emme veteraanit, 

Herra Kenraali, 

Arvoisa juhlayleisö, 

Hyvät naiset ja herrat, 

Haluan kii  ää kutsusta tulla pitämään juhlapuhe  a 
tänne arvokkaaseen Maanpuolustusjuhlaanne. On 
ilo havaita, e  ä täällä Kainuussa vuosi  ainen maan-
puolustusjuhla on yhä perinne. Monessa muussa 
maakunnassa perinne on ikävä kyllä katkennut ja sen 
uudelleen käynnistäminen vaa  i suuria ponnistuksia. 
Mu  a kuten sanoin, hienoa e  ä täällä perinne jat-
kuu.On ilo olla juhlistamassa vapaata isänmaatamme 
kanssanne täällä Kajaanissa tänään.

Olemme viimeisen vuoden aikana päässeet nau   -
maan useiden eri instanssien 100-vuo  sjuhlallisuuk-
sista; itsenäisen Isänmaamme Suomen, Vapausso-
dan, Puolustusvoimien, Puolustusministeriön sekä 
myös Reserviupseerikoulutuksen 100-vuo  sjuhlaa, 
tässä vain muutamia mainitakseni. 100-vuo  as his-
toriamme on ollut varsin värikäs. Olemme joutuneet 
länsimaiden itäisimpänä reunana taistelemaan ole-
massa olostamme idän uhkaa vastaan pitkin histo-
riamme ajankulkua.

Vaikka aseellisesta konfl ik  sta itäisen naapurimme-
kanssa onkin kulunut jo yli 70-vuo  a, on muutaman-
vuoden takaiset tapahtumat Ukrainassa ja Krimillä 
palau  anut mieliimme myös mahdollisen sodan 
uhkan. Provoka  iviset rajaloukkaukset Itämeren val-
 oiden ilma  loissa kertovat ison karhun heränneen 

talviunilta, vain näy  ääkseen olevansa taas tämän 
kolkan metsän kuningas.

Arvoisa juhlayleisö, 

Puolustusmäärärahojen leikkauksissa teh  in edelli-
sellä hallituskaudella emämoka. Emämokalla en siis 
tarkoita e  ä leikkauksissa epäonnistu   in vaan tuu-
di  audu   in syvän rauhan oletuksiin vaikka merkit 
karhun heräämisestä oli jo  edossa. Vain muutaman 
vuoden päästä Itä-Ukrainassa alkoi sota, joka jatkuu 
edelleen.

Krimin niemimaa ja osia Itä-Ukrainasta valloite   in-
härskis   Venäjän toimesta. Länsimaiden vastatoimet 
jäivät pako  eiden tasolle, siinä ei Ukrainan kumppa-
nuussopimus  Naton kanssa paljoa painanut. Tällä 
eduskuntakaudella  lanteeseen on havahdu  u ja-
Puolustusvoimien määrärahoja on korote  u asteit-
tain.

Aikaisemmin tehtyä budje   leikkausta ja henkilös-
tönmäärän vähennystä ei kuitenkaan noinvain paika-
ta, varsinkin kun turvallisuus  lanne lähialueillamme 
onradikaalis   muu  unut. Resursseja on kulunut 
etenkin Maavoimien valmiu  a noste  aessa uudelle 
tasolle. Tai oikeastaan muutos on ollut varsin totaali-
nen, sillä Maavoimien osalta on siirry  y selväs   kou-
lu  avasta Suomen Puolustusvoimille, joka tuntuu 
selviytyvän erilaisista muutoksista aina voi  ajana. 
Tosin taustalla voimavarana on ollut amma   taitoi-
nen ja joustava henkilökunta, jonka johdosta nämä 
suuretkin muutokset ovat päätyneet onnistunees   
maaliin.
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                   JUHLAPUHE KAINUUN MAANPUOLUSTUSJUHLA
                                             23.9.2018 KAJAANI
Teks  : Mikko Halkilah  , Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja                                                                                                    

Kuva: Mar    Huusko/Huzza
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Hyvät kuulijat, 

So  laallista uhkaa vastaan maatamme turvaa tänä 
vuonna satavuo  sta taivaltaan vie  ävät Puolustus-
voimat. Rauhan aikana Puolustusvoimille on hen-
kilöstöä noin 12 000, joista so  laita on noin 8000 
henkilöä. Sodanajan joukkomme kasvaa tuosta mää-
rästä merki  äväs   eli nykyään noin 280 000 taiste-
lijaan. Tuo määrä saadaan aikaiseksi reserviläisillä, 
joita yleinen asevelvollisuus meille tuo  aa. Onneksi 
Suomessa yleistä asevelvollisuu  a ei ehdi  y heit-
tää romukoppaan, kuten teh  in useassa Euroopan 
maassa. En  edä johtuiko tämä meidän suomalais-
ten hitaudesta, kauaskatseisuudesta vai yksinkertai-
ses   vaan menneisyytemme  edostamisesta. 

Oli syy mikä tahansa, niin nyt voimme kyllä hyväl-
lä omatunnolla todeta, e  ä onneksi olemme sen 
säily  äneet. On jopa surkuhupaisaa todeta, miten 
Ruotsi vastaavassa  lanteessa toimi ja miten vaikeaa 
toimiva puolustuskokonaisuus on rakentaa uudes-
taan. Eräs ruotsalainen keino, jonka kuulin ruot-
salaisilta reserviläisiltä viime talvena päästessäni 
seuraamaan tykistöleiriä Rovajärvellä, oli, e  ä reser-
viläisikää oli noste  u 60 vuodesta 66 vuoteen. Lähes 
kuusikymppiset kaverit tulenjohtovaunussa vaan to-
tesivat, e  ä viimeisissä harjoituksissa he tarvitsevat 
varman nosturin, jo  a pääsevät kipuamaanvaunuun 
sisälle. Ei kauhean usko  avaa puolustusta, vai mitä 
mieltä ole  e?

Hyvät ystävät, 

Suomessa siis 97 % sodanajan joukoista on reservi-
läisiä. Täällä meillä Suomessa reserviläisille onnkaut-
ta aikain uskalle  u antaa vastuuta ja sen vastuun 
he myös ovat kantaneet. Tämä on todiste  u viime 
so  en uhrauksilla ja urotöillä. Myös tänä päivänä 
vastuuta annetaan reserviläisille. Reserviläisjohta-
jia on sijoite  u jopa pataljoonan komentajiksi as  . 
Mu  a välillä tässä reserviläistoiminnassa tulee vas-
taan tapauksia, jolloin voi vain ihmetellä, e  ä miten 
meihinnreserviläisiin voi kriisin aikana luo  aa, koska 
luo  oa ei näin rauhan aikanakaan tunnu olevan. 
Miksei esimerkiksi joitain taisteluammunnan valvon-
tatehtäviä reserviläinen ei voisi johtaa tai e  ä miksi 
ammuntoja MPK:n so  laallisia valmiuksia paranta-
villa kursseilla ei voida enää tehdä puolustusvoimien 
aseilla? Onko kyseessä luo  amuspula vai tulkitaan-
ko Pääesikunnan lakiosastolla jo liian  ukas   kir-
joite  uja lakeja ja päällä 24/7, niin kovin nopeas   
omat voimavarat on syöty loppuun.

No mikä avuksi. Maassamme on 900 000 reserviläis-
tä, jotka ovat siis saaneet koulutuksen poikkeusoloja 
varten. Heistä kolmasosa on vara  u so  laallisiin teh-
täviin ja varmas   sodanajan joukot tarvitsevat myös 
oman reservinsä. Mu  a tästä joukosta noin puolet 
eli lähes 500 000 reserviläistä on ilman poikkeuso-
lojen tehtävää. Tulisiko heitä hyödyntää? Mielestä-
ninehdo  omas  . Valite  avas   maastamme ei löydy 
kuin asevelvollisuusrekisteri, jossa henkilön voi si-
joi  aa joko puolustusvoimien sodanajan tehtävään 
tai vapata eli varata työtehtävään, joka on kriisin 
aikana elintärkeä yhteiskunnalle. 

Muiden poikkeusolojen tehtävistä ei ole ka  avaa 
rekisteriä. Tästä syystä maahamme tulisi pikimmiten 
perustaa yleinen varaamisrekisteri, jossa kansalai-
sia voidaan varata eri turvallisuusviranomaisten, 
kun  en tai järjestöjen poikkeusolojen tehtäviin, jos  
Puolustusvoimat ei ole henkilöä varannut. Tämä 
ehkä myös herä  äisi kunnat mie   mään miten ja 
minkälaisella henkilöstöllä eri poikkeus  lanteista 
selvitään. Eikä vara  avissa olevat henkilöt rajoitu 
pelkästään reservissä oleviin, vaan myös kaikki ase-
palveluksen suori  ama  omat naiset, siviilipalvelus-
henkilöt ja yli kuusikymppiset reserviläiset olisivat 
käyte  ävissä eri siviilipuolen tehtäviin.

Hyvät kuulijat,

Suomi on puolustamisen arvoinen maa. Näin vas-
taavat lähes kaikki suomalaiset, kun sitä heiltä kysy-
tään. Maatamme voi puolustaa monella eri tapaa. 
Tarvitaan vaan keino, jolla sen voi järjestäytynees   
toteu  aa. Tämä tulee myös yhteiskuntamme pää  ä-
jien ymmärtää. Kokonaisturvallisuu  a voidaan vielä-
kin kehi  ää, kunhan vain teemme  ivistä yhteistyö-
tä eri val  onhallinnon alojen kesken.

Hyvä yleisö,

Suomi on puolustamisen arvoinen maa ja jokaista-
suomalaista tarvitaan sen puolustamiseen.
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      Kainuun Reservipiirien palkitsemistilaisuus 5.12 2018

Teksti: Ossi Laine
Kuva: Seppo Tuhkanen

Kainuun Reservipiireillä (Kainuun Reserviupseeripiiri 
ja Kainuun Reserviläispiiri) on ansioris  , Kainuun 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen ansioris  , joka 
voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään 15 
vuo  a toiminut ansiokkaas   yhdistys- tai piiritasolla 
kainuulaisen maanpuolustuksen hyväksi.

Kainuun vapaaehtoisen maanpuolustuksen ansioris   
voidaan myöntää myös muulle henkilölle, joka on 
vähintään 15 vuoden ajan tuloksellises   edistänyt 
kainuulaisen maanpuolustuksen asiaa taikka huo-
ma  avalla ja pitkäaikaisella panoksella tukenut kai-
nuulaista maanpuolustusta.

Kainuun vapaaehtoisen maanpuolustuksen ansioris-
 n myöntää Kainuun reservipiirien yhteistyötoimi-

kunta (PYT), joko jommankumman piirin hallituksen 
omasta tai hallituksille tullei  en esitysten perusteel-
la.

Palkitsemis  laisuus järjeste   in Scandic Hotel Kaja-
nuksessa, jonne oli kutsu  u myös Reserviläisliiton 
6.12 myöntämien huomionosoitusten saajat.

Kainuun vapaaehtoisen maanpuolustuksen ansio-
ris   numeroin   järjestyksessä:

23. Ma    Halonen Kuhmo  
24. Alpo Heikkinen Suomussalmi
25. Ossi Laine  Paltamo
26. Hannu Lokka Kajaani
27. Mar    Minkkinen  Kajaani
28. Tuomo Mustonen  Sotkamo
29. Heikki Pitäjämäki  Kuhmo
30. Seppo Tähkäpää  Ris  järvi
31. Erkki Väisänen  Puolanka

Reserviläisliiton kultainen ansiomitali

Heikkinen Veijo, Kuhmo
Kähkönen Erkki,  Kuhmo
Laine Ossi, Paltamo

Piirainen Tauno, Kuhmo
Suominen Mauri, Kuhmo
Mulari Lauri, Suomussalmi
Huusko Markku, Sotkamo

Hopeinen ansiomitali
Hälinen Tauno, Kajaani
Mustonen Jarkko, Paltamo
Piipponen Erkki, Sotkamo
Sistonen Toivo, Kajaani

Pronssinen ansiomitali
Haataja Jouni, Kajaani
Korhonen Kauko, Kajaani
Laa  kainen Arto,  Kajaani
Mar   nen Tapio, Paltamo
Viiru Tero,  Kajaani

                       Palkitut yhteiskuvassa.
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               Kainuun suojeluskuntapiirin so  laskoulutus 1930-luvulla

Teks   ja kuvat: Hannu Romppainen

Talvisodassa Suomen armeijan liikekannallepano 
perustui 1930-luvulla käy  öönote  uun aluejärjestel-
mään. Aluejärjestelmän kehi  äjänä tunne  u jääkäri-
majuri Leonard Grandell oli hakenut mallia Norjasta 
ja Sveitsistä. Rauhan ajan armeijasta tuli suojajoukko 
ja ken  äarmeijan perustamisesta vastasi aluejärjestö. 
Suomi jae   in yhdeksään so  laslääniin ja viiteen raja-
seudun so   lasvi ranomaisten alaiseen so  las piiriin.
 
Suojeluskuntajärjestö oli vakinaiste  u eduskunnan 
säätämällä lailla vuonna 1927, jolloin suojeluskunnat 
juliste   in virallises   tasavallan puolustusvoimien 
osaksi. Järjestön asema korostui en  sestään vuonna 
1934 käy  öön otetussa aluejärjestelmässä. Suoje-
luskuntajärjestön päätehtäväksi liikekannalle panossa 
tuli suojeluskuntakaaderin ase  aminen aluejärjes-
tön vaa  mus ten mukaan. Suojelus kun  in kuuluneet 
reserviläiset, joilla oli so  lasvarustus ja aseistus 
kotonaan, muo dos  vat so  laspii rien perusta mien 
yksiköiden rungon, jota täyden ne   in muilla reservi-
läisil lä. Aluejärjestelmään siirry  äessä suojeluskun-
ta-alueista muodoste    in erikoisaselajialu eita. Niihin 
sisältyi tavallisten jalkaväki- ja koneki väärialueiden 
lisäksi tykistö-, vies  -, pioneeri-, ilmatorjunta- ja ran-
nikkopuolustusalueita. Jos jokin kunta tuli muodos-
tamaan esimerkiksi pioneerikomppanian reserviläis-
alueen, niin kunnan suojeluskunnan tuli antaa pionee-
rikoulutusta.
 
Kainuun suojeluskuntapiirissä toteute   in uusi alue-
jako 1.2.1933. Kajaanin ja Kajaanin maa laiskunnan 
suojeluskunnat muodos   vat piirin I alueen. Muut suo-
jeluskunnat numeroi  in idästä länteen ja pohjoisesta 
etelään. Aluejärjestelmään siirtyminen merkitsi suoje-
luskun  en jäsenlue   eloi den puhdista mista harjoituk-
sissa käymä  ömistä jäsenistä. Erikoisaselajikoulutusta 
oli anne  u suojeluskuntajärjestössä jo 1920-luvulla, 
mu  a aluejärjestelmässä koulutus laajeni en  sestään.
 
Jalkaväki- ja konekiväärialueet
 
Aluejärjestelmässä pääosa suojeluskunta-alu eista 
muodos   jalkaväki- tai konekiväärialueen. Kainuussa 
jalkaväkialueita olivat Suomus salmi (II alue), Kuhmo-
niemi (III alue), Ris  järvi (V alue), Sotkamo (VI alue), 
Puolanka (VII alue), Pal tamo (VIII alue) ja Säräisniemi 
(IX alue). Näissä jalkaväki alueissa oli vuonna 1933 

kaikkiaan 70 kyläosastoa ja niissä reilut 1 500 toimivaa 
jäsentä. Käytännössä jalkaväkikoulutuksen saaneita oli 
piirissä kuitenkin tätä enemmän. Eri koisaselajeissa kin 
olevalle miehistölle anne   in jalkaväen alokaskoulu tus 
ennen omaan aselajiin siirtymis tä. Kajaanin suojelus-
kunnassa jär jeste   in sekä jalkaväkikou lutusta e  ä 
erikoisaselajikoulutusta. Piirin ainoaksi varsinaiseksi 
konekiväärialueeksi määrä   in vuonna 1933 Hyrynsal-
men suojeluskunta (IV alue). Kajaanin suojeluskunnas-
sa toimi myös oma konekiväärikomppania.
 
Jalkaväkialueiden aluepäälli köt komenne   in ylie-
sikunnan päällystökoululle komppanianpäällikkö-
kursseille. Aluejärjestelmään siirtymisen yhteydessä 
koulute   in koko maassa yhteensä 8 500 suojeluskun-
 in kuulunu  a reserviupseeria. Reserviupseerit ko-

koontuivat tavanomaisten suojeluskuntaharjoitusten 
lisäksi erillisiin upseeriharjoituksiin. Talvisodan noin 1 
500 perusyksikön päälliköstä kolmannes oli suojelus-
kun  in kuuluneita vapaaehtoisia reserviupseereita.
 
Pa  erista kranaa  nhei   miin
 
Suojeluskuntain yliesikunta oli sijoi  anut vuonna 
1925 Kajaanin suojeluskuntaan 32. sk-ken  ä pa  erin. 
Siihen kuului kaksi japanilaista vuorityk kiä mallia 75 
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VK/98. Suojeluskunnan ken  äpa   eri järjes   sään-
nöllisiä harjoituksia kahdes   viikossa. Alku vai hees sa 
koulu tus oli pääasiassa teknillistä ampumataidon 
ope  a mis ta ja muodollista koulutusta. Vuonna 1927 
siirry   in maastoon taistelunmukaisiin harjoi tuk siin. 
Vuosi   ain pide   in myös muutamia kovapanosam-
muntoja. Upseeriston  etoja ja taitoja kartute   in 
harjoituksissa ja erilaisilla kursseilla. Alipäällystön 
ja miehistön koulu  amiseksi piirissä järjeste   in 
vuoteen 1932 mennessä neljät tykistökurssit. Sk-
ken  ä pa  e riin kuuluneita miehiä komenne   in myös 
Perkjärven ampuma-alueella Karjalankannaksella 
pidetyille tykistöleireille. Kajaanin sk-ken  äpa  eriin 
kuului keskimäärin noin 60 - 70 miestä.  
 
Vuonna 1933 32. sk-ken  äpa  eri muu  ui 201. sk-
ken  ä pa  eriksi. Pa  eri lakkaute    in 31.3.1934, 
jolloin  lalle peruste   in Kajaanin suojelus kun taan 
kranaa  n hei  n komppania. Krh-koulutus oli aloitet-
tu Kajaanissa jo vuonna 1929, kun suoje luskun ta sai 
yliesi kun nalta kaksi kevy  ä saksalaista ”miinanhei  ä-
jää”. Kra naa  nhei   met liite   in 32. sk-ken  ä pa  eriin 
sen 2. jaokseksi. Vanhat saksalaiset kranaa  nhei   met 
kor va    in myöhemmin 81 mm hei   millä mallia 1933. 
Pa   erin muu  ami nen kranaa  n hei  n komp pa niak si 
joh   pääl lys tön, ali pääl lystön ja mie histön koulu  ami-
seen kokonaan uuteen aselajiin.  
 

Pioneerit

Kainuun suojelus kun ta piirin ensimmäiset pioneeri-
kurssit järjeste   in syksyllä 1928. Kurssille osallistu-
neesta 19 suojelus kuntalaisesta suurin osa oli Säräis-
niemen suojeluskunnasta. Koulutuksen aiheina olivat 
räjähdysaineet, ken  ä linnoitus työt, pi kasiltojen raken-
taminen ja sähkösytytys. Vuonna 1928 Säräisniemen 
suojeluskunnasta muodoste   in pionee risuo jeluskun-
ta. Pioneerikoulutus jäntevöityi vuoden 1931 aikana, 
jolloin Säräisniemen suojeluskunta sai käy  öönsä 
pioneerivälineistön. Säräisniemen suojeluskunnan 
syysleiripäivillä 1931 koulute   in 44 suojeluskunta-
laista sk-pioneereiksi. Kainuun suojeluskuntapiirin X 
alueesta eli Vuolijoen suojeluskun nasta muodoste   in 
aluejärjestelmään siirtymisen takia erillinen pioneeri-
alue vuonna 1933. Pioneerisuoje luskuntana aiemmin 
toiminut Säräisniemen suojeluskunta muute   in sa-
malla takaisin jalkaväkisuojeluskun naksi.
 
Vies  koulutus
 
Kajaanin suojeluskuntaan peruste   in vuonna 
1920 erillinen  edonanto-osasto, jonka varustei-
siin kuului muuta mia ken   äpuhelimia. Varsinai nen 
vies   koulutus käynnistyi 1922, jolloin Kajaaniin 
sijoite   in piirin radiovas taano  o asema. Tiedonan-
tovälinetarkas tajaksi ja radioaseman hoitajaksi nimi-
te   in asema pääl lik kö Julius Keravuori, joka oli osal-
listunut yli esikunnan järjestämille kursseille. Kajaanin 
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suojeluskunnassa 1930-luvulla anne  u vies  koulutus 
sisälsi vies  tak  llista opetusta käytännön harjoituk-
sineen ja oppitunteineen sekä teknillistä opetusta. 
Osa koulute  avista kuului Kajaanin suojeluskunnan 
sk-pa  eriin. Suojeluskuntapiiri sai vuonna 1930 uu-
den pataljoonatason C-aseman, jolla oli mahdollista 
harjoi  aa kaksipuolista radioliikenne   ä. Varsinaisen 
radioasemamiehistön lisäksi Kajaanin suojeluskun-
nassa toimi 1930-luvulla erillinen vies  jouk kue. 
Vies  joukkue osallistui omana koulu tusyksik könään 
leiripäiville. Harjoitusten aiheena oli esimerkik si pu-
helin- ja vilkkuyhteyksien rakentaminen pataljoo nan 
vies   keskuksesta puolus tuslinjaan.
 
Muuta erikoiskoulutusta
 
Lääkintäkoulutus kuului alusta läh  en suojeluskun  en 
antamaan eri koiskoulutuk seen. Kainuun suoje lus-
kuntapiirin ensimmäiset sanitääri kurssit pide   in ke-
väällä 1919. Vuonna 1927 Kainuun suojeluskuntapiiri 
sai yhteisen lääkintäohjaa jan yhdessä Kuopion suoje-
luskuntapiirin kanssa. Suojeluskuntapiirissä ryhdy   in 
1920-luvun lopulla järjestämään lääkintämiehistölle 
alipäällystö kursse ja. Kurssin läpäisseet ylenne   in 
lääkintä korpraaleiksi tai -alikersanteiksi. Vuonna 1930 
Kajaanin suojeluskuntaan kuulunut erillinen lääkintä-
osasto lakkaute   in. Lääkintämiehet johtajineen sijoi-
te   in sen jälkeen komppanioihin. Aluejärjes telmään 
siirtymisen takia piirin haltuun anne   in liikekannalle-
panoa varten pataljoonan vahvuisen joukko-osaston 
lääkintävarusteet. Kainuun suojeluskuntapiirissä 
anne   in 1930-luvulla lisäksi pienimuotoista kaasun-
suojelu-, väestönsuojelu- ja ilmavalvontakoulutusta. 
Erikoisaselajikoulutuksen suurin ongelma oli resurssi-
en puute.
 
Esimerkkinä Paltamon suojeluskunta
 
Paltamon suojeluskunnan keskuspaikaksi oli vapaus-
sodan aikana 1918 muodostunut Mieslahden kylä, 
koska siellä sijainnut Kainuun kansanopisto soveltui 
oivallises   esikunnan tarpeisiin. Mieslahdessa oli 
myös nuorisoseuran ensimmäisen maailmansodan 
aikana kansanopiston maille raivaama urheiluken  ä. 
Paltamon silloinen kirkonkylä Paltaniemi sijaitsi han-
kalan matkan takana Oulujärven toisella puolella, 
eikä siten tullut kysymykseen keskuspaikkaa valit-
taessa. Suojeluskunnan kanslia sijaitsi vuosina 1925 
- 1936 Mieslahden Hemmilän torpassa vastapäätä 
urheiluken  ää. Aluepäällikkö ja suojeluskunnan 
kanslia muu   vat Paltamon uuteen kirkonkylään Kie-
himään vasta vuonna 1936, jolloin sinne rakennet-
 in Paukkula -niminen esikuntatalo. En  nen 

Kajaanin suojeluskuntapiirin suojeluskunta-alueet ennen 
talvisotaa.

Kiehimän seurojentalo päätyi suojeluskunnan omis-
tukseen ja vihi   in Paltalinnaksi 1938. Uuralle teh  in 
kyläosastotalo Uurtaja 1929.
 
Paltamon suojeluskunnan alkuaikoina harjoitukset 
pide   in huonojen kulkuyhteyksien takia kyläkun-
ni  ain. Suojeluskuntaan kuului 1920-luvun alussa 
Härmänmäen, Kiehimän, Melalahden, Mieslahden, 
Paltaniemen ja Uuran kyläosastot. Uusia kyläosas-
toja peruste   in vuonna 1924 Kon  omäkeen ja 
1930-luvulla Vaarankylään, Kiveskylään, Pehkolan-
lahteen ja Varisniemeen. Jokaisella kyläosastolla oli 
oma kyläpäällikkönsä. Kyläpäällikkönä toimi yleensä 
varusmiespalveluksen suori  anut reservin aliupsee-
ri tai korpraali. Suojeluskunnan toimintaa hai  aisi 
upseeripula. Ennen talvisodan alkua Paltamon suo-
jeluskuntaan kuului aluepäällikön lisäksi vain neljä 
RUK:n käyny  ä miestä. Kyläosastoharjoitusten ohel-
la järjeste   in 1930-luvulla jokaisessa suojeluskun-
ta-alueessa kevätleiripäiviä huh  kuussa ja syysleiri-
päiviä loka - marraskuussa. Suojeluskuntapiirillä oli 
myös suurempia taistelu- ja sotaharjoituksia. Suu-
remmissa harjoituksissa koulu  ajina toimivat myös 
piirin so  lasohjaajat. Kainuun suojeluskuntapiirin 
historian suurin sotaharjoitus pide   in Paltamon 
Kiehimässä 9.9. - 10.9.1937. Siihen osallistui noin tu-
hat miestä lähes kaikista Kainuun suojeluskunnista.
 
Paltamon suojeluskunnan pitkäaikaisena alue- ja 
paikallispäällikkönä toimi Saksassa so  laskoulutuk-
sensa saanut jääkäri Johan Leonard Rusanen. Palta-
mo muodos   aluejärjestelmään siirtymisen jälkeen 
Kainuun suojeluskuntapiirin VIII alueen 1933. Tehtä-
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vien kasvaessa Paltamoon palka   in yliesikunnan va-
roilla sivutoiminen paikallispäällikkö 1935. Paikallis-
päällikkö vastasi muun muassa taisteluvälineistä, va-
rusteista sekä niiden jakelusta ja hoidosta. Paltamon 
suojeluskunnan jäsenmäärä yli    200 miehen rajan 
vuonna 1926 ja 300 miehen rajan 1936. Talvisotaan 
mennessä Paltamon suojeluskuntaan oli lii  ynyt 337 
miestä. Poikaosasto ja paikallinen Lo  a Svärd -yh-
distys (noin 180 jäsentä ennen talvisotaa) antoivat 
tärkeän tukensa suojeluskunnalle.
 
Aseista ja varusteista
 
Suojeluskuntalaisen perusaseena oli aluksi venäläi-
nen so  laskivääri m/91. Kainuun suojeluskuntapii-
riin saa  in yliesikunnalta ja yksityisvaroin myöhem-
min suomalaisia so  laskivääreitä m/24, m/28 ja 
m/28-30. Ennen talvisodan alkua Paltamon suojelus-
kunnalla oli opetuskäytössään mallikappaleet Lah   
- Saloranta-pikakivääristä ja Suomi-konepistoolista. 
Jokaiselle toimivalle jäsenelle anne   in henkilö-
kohtainen so  laskivääri. Varustukseen kuului myös 
suojeluskuntapuku, lakki, vyö ja patruunataskut. 
Ampumatoiminnan esteenä oli sopivien ampumara-
tojen puute. Tämä korjaantui vasta 1936, jolloin Kie-
himään rakenne   in suojeluskunnan ampumarata. 
Kyläosastoilla oli lisäksi omia ampumaratoja. So  -
laskoulutusta tuki vahva urheilu- ja valistustoiminta. 
Tärkeimpiä urheilulajeja olivat yleisurheilu,  eduste-
lujuoksu (suunnistus), 5-o  elu, pesäpallo, hiihto ja 
ampumahiihto.
 
Ylimääräisten kertausharjoitusten ale  ua lokakuus-
sa 1939 Paltamon suojeluskuntalaiset muodos  vat 
sen rungon, jolle peruste   in muilla reserviläisillä 
täydenne  ynä jalkaväkikomppania. Suojeluskuntaan 
kuuluneet reserviläiset veivät mukanaan taistelu-
välineensä ja muut varusteensa. Suojeluskunnan 
aluepäällikkö, silloinen jääkäriluutnan   , J. L. Rusa-
nen toimi Paltamon komppanian päällikkönä Suo-
mussalmen taistelujen alkaessa. Aluejärjestelmän 
etuna oli se, e  ä sodanajan joukkoihin sijoitetut 
reserviläiset tunsivat toisensa jo siviilielämän puo-
lelta tai suojeluskunnan harjoituksista. Hajautetun 
liikekannallepanojärjestelmän ansiosta joukot oli 
myös mahdollista saada kokoon nopeas  . Järjestel-
män huonona puolena olivat suuret pitäjäkohtaiset 
tappiot, jos saman pitäjän miehet joutuivat kovaan 
yksi  äiseen taisteluun. Suojeluskunnat olivat syn-
tyneet vapaaehtoisen maanpuolustuksen pohjalle, 
mu  a aluejärjestelmässä suojeluskuntajärjestö 
muu  ui kiinteämmin osaksi puolustuslaitosta.
 Ar  kkeli perustuu kirjoi  ajan teokseen Kainuun suojelus-
kuntapiiri 1919 - 1944. Suomussalmi 2002.
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Tarkka-ampujakilta ry järjestää Reserviläisurheilu-
liiton tarkka-ammunnan SM-kilpailun Kuhmon Vuo-
sangassa 16.-18.8.2019.

Kahden tai kolmen hengen tarkka-ampujapar  oi  ain 
suorite  avassa kilpailussa mitataan taistelukentän 
so  lastarkka-ammunnalta vaa  mia käytännön taito-
ja. Kilpailun toimintaympäristö kuvaa kriisinhallinta-
tehtäviä. Kilpailussa menestyminen tulee vaa  maan 
hyvää fyysistä kuntoa, ampumataitoa, kykyä tunnis-
taa maaleja, kirjata havaintoja ja kykyä soveltaa ylei-
siä so  lastaitoja.

Kilpailun tukijoina toimivat Kainuun prikaa  , Reser-
viläisurheilulii  o ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys.

Ilmoi  autuminen 16.6.2019 mennessä osoi  eessa 
www.mpk.fi 

Kurssin nimi: Tarkka-ammunnan SM-kisat (Simo Hä-
yhä), kilpailijat

Kurssinumero: 8100 19 12006

Kilpailijoiden ranking-  edot sähköpos  tse osoi  ee-
seen hayha@takilta.fi  ilmoi  autumisajan sisällä.

Osallistumismaksu 50€

Kilpailijoilla oltava ResUL:n hyväksymä vakuutus (Re-
serviläisen ampumaturva tai SAL:n kilpailulisenssi)

Tarkat kilpailu  edot sekä kisajohdon ja konkareiden 
vinkit: www.takilta.fi /keskustelu

Kilpailun johto, sponsoroin   ja  edotus: hayha@ta-
kilta.fi 

Kilpailun tekninen asiantun  ja: Heikki Juhola 

      Tarkka-ammunnan SM-kilpailu 2019
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           Suomalainen huoltovarmuus
                     Teks  : Mauri Parantala, Itä-Suomen ELVAR-toimikunnan sihteeri

Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten 
yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen yl-
läpitämiseen, jotka ovat väl  ämä  ömiä väestön 
elinmahdollisuuksien, yhteiskunnan toimivuuden ja 
turvallisuuden sekä maanpuolustuksen materiaalis-
ten edellytysten turvaamiseksi vakavissa häiriöissä 
ja poikkeusoloissa. 

Tämän päivän huoltovarmuus perustuu toimiviin 
markkinoihin ja kilpailukyiseen talouteen. Nämä 
saa  avat kuitenkin häiriintyä eri syistä eivätkä kyke-
ne tällöin ylläpitämään yhteiskunnan taloudellisia 
ja teknisiä perustoimintoja. Tämän vuoksi erilaisilla 
toimenpiteillä varaudutaan ylläpitämään yhteiskun-
nan elintärkeitä toimintoja myös häiriö  lanteissa.

Tavoi  eeseen päästään turvaamalla yhteiskunnan 
elintärkeät toiminnot sekä varmistamalla väl  ämät-
tömät tuotanto- ja palvelujärjestelmät. johtaminen

Huoltovarmuuden uhkatekijöitä

Länsimaisen yhteiskunnan toimivuus nojaa pitkäl   
toimivan teknologian varaan. Ken  es nopeimmin 
sen toimivuuteen ja sitä kau  a kansalaisten päivit-
täisiin elinmahdollisuuksiin vaiku  avat yhteiskunnan 
krii   sten järjestelmien – sähkönjakeluverkon ja 
 etoliikenneverkon – toimintakyvyn häiriintyminen. 

Luonnonilmiöistä johtuvat sähkönjakeluverkon lyhy-
taikaiset häiriöt ovat meille kaikille tu  uja. Pitkäai-
kaiset häiriöt vaiku  avat nopeas   koko yhteiskun-
taan.

Maailman talous on  globaalis   verko  unut, jossa 
häiriöt vaiku  avat nopeas   maailmanlaajuises  . 
Vakavan uhkan huoltovarmuudelle aiheu  aa  lan-
ne, jossa kyky hankkia tai tuo  aa huoltovarmuuden 
kannalta krii   siä tavaroita ja palveluita on vaikeutu-
nut. 

Lähialueemme turvallisuus  lanne vaiku  aa niin 
ikään huoltovarmuuteemme oleellises  . Kauppa-
merenkulun estyminen tai vaikeutuminen saa  aa 
estää merki  ävän osan – pahimmillaan 80% - ulko-
maan tuonnistamme. Vaikka siviiliviranomaisten ja 
elinkeinoelämän varautumissuunni  elu tähtääkin 
selviytymiseen normaaliajan häiriö  lanteista, turval-
lisuuspolii   set uhkatekijät ovat kuitenkin ote  ava 

huomioon.

Huoltovarmuuden tavoi  eet

Huoltovarmuuden tavoi  eista pää  ää val  oneuvos-
to noin viiden vuoden välein päivite  ävällä päätök-
sellä. Viimeinen päätös on vuodelta 2013. Sen mu-
kaan yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta tärkeään 
infrastruktuuriin kuuluvat

o energian tuotanto, siirto- ja jakeluverkot

o  eto- ja vies  ntäjärjestelmät, -verkot ja -pal-
velut

o fi nanssialan palvelut

o liikenne ja logis  ikka

o vesihuolto

o infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossa-
pito

o jätehuolto erityis  lanteissa

Elintarvikehuolto, terveydenhuolto ja peruspalvelut, 
teollisuus ja so  laallista maanpuolustusta tukeva 
tuotanto ja palvelut muodostavat krii   sen tuotan-
non.

Suomalainen malli

Viranomaisilla on lakiin perustuva velvollisuus va-
rautua jatkamaan toimintaansa yhteiskunnan häi-
riö  lanteissa ja poikkeusoloissa.  Elinkeinoelämällä 
muutamia krii   sen infrastruktuurin ylläpitäjiä lu-
kuun o  ama  a ei lakiin perustuvaa varautumisvel-
vollisuu  a ole. Kuitenkin 80% huoltovarmuudesta 
tulee elinkeinoelämän varautumisesta.

Suomalaisella aja  elutavalla turvata huoltovarmuus 
on pitkät, 1930-luvulle ulo  uvat perinteet. Tällöin 
toimi taloudellinen puolustusneuvosto, jonka toi-
minnan tavoi  eena oli turvata maanpuolustuksen 
taloudelliset resurssit ja varmistaa väestön toimeen-
tulon edellytykset.

Työtä jatkoi 1955 peruste  u Puolustustaloudellinen 
suunni  elukunta (PTS). Suunni  elukunta oli komi-
teatyyppinen elin, joka kokosi yhteen elinkeinoelä-
män ja hallinnon asiantuntemuksen normaaliaikana 
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tehtävän valmiussuunni  elun ja poikkeusolois-
sa tarvi  avan ohjauksen tueksi. PTS lakkaute   in 
vuonna 2008 mu  a sen perustana ollut sektori- ja 
pooliorganisaa  o sisällyte   in muodoste  uun huol-
tovarmuusorganisaa  oon. Se muodostuu Huoltovar-
muusneuvostosta, Huoltovarmuuskeskuksesta ja sen 
sektorista ja pooleista. Huoltovarmuusorganisaa  o 
on asiantun  javerkosto, jossa varautuminen muut-
tuviin uhkiin perustuu yksityisen ja julkisen sektorin 
kumppanuusperiaa  eeseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuulu-
van Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on sovi  aa 
yhteen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tavoi  eita 
ja hyötyjä varautumistoimenpiteissä. 

Huoltovarmuuskeskuksen organisaa  oon kuuluvat 
sektorit muodostuvat viranomaisten, alan järjestö-
jen yritysten ja muiden merki  ävimpien toimijoiden 
muodostamia laajoja alakohtaisia yhteistoimintaor-
ganisaa  oita. Ne arvioivat huoltovarmuuden  laa ja 
viranomaisten ja elinkeinoelämän välistä yhteistoi-
mintaa huoltovarmuu  a koskevissa asioissa.

Poolit hoitavat opera  ivista varautumista elinkeino-
elämän johdolla ja seuraavat ja kehi  ävät yhdessä 
yritysten kanssa omien alojen huoltovarmuu  a. 
Pooliorganisaa  ossa toimii noin 600 henkilöä. Kes-
keistä on krii   sten toimialojen ja organisaa  oiden 
jatkuvuuden hallinta, eli varautuminen toimintaansa 
vaiku  aviin häiriöihin. Tämä ei tarkoita pelkästään 
oman organisaa  on krii   sten pisteiden tarkastelua 
vaan myös tässä mielessä tapahtuvaa yhteistoimin-
taa eri yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien 
kanssa.

Alueellinen varautuminen

Alueellisella tasolla tapahtuvan varautumisen 
edistämiseksi Huoltovarmuuskeskus 
on perustanut alkuvuonna 2017 osaksi 
huoltovarmuusorganisaa  ota viisi elinkeinoelämän 
alueellista varautumisyhteistyötoimikuntaa eli 
ELVAR-toimikuntaa.

Nämä viisi ELVAR-toimikuntaa ovat osa alueellisen 
varautumisen jatkumoa, joka on alkanut 1970-luvun 
lopulla. Tällöin sisäasiainministeriö antoi lääninhal-
lituksille määräyksen perustaa avukseen erityiset 
vies  alan yhteistyöryhmät (VYTR:it) suunni  ele-
maan lääninhallitusten omia vies  järjestelyjä. Tuol-
loisesta pelkästään sähköisen vies  nnän varautumi-
seen keski  yvästä toiminnasta on vähin erin siirry  y 
laaja-alaiseen alueelliseen krii   sen infrastruktuurin 
turvaamiseen tähtäävään varautumiseen. 

Toimikun  en missiona on kehi  ää elinkeinoelämän 
varautumista alue- ja maakuntatasolla sekä var-
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mistaa osaltaan elinkeinoelämän, julkishallinnon ja 
kolmannen sektorin yhteistoiminta ja  edonvaihto 
alueellisella tasolla. Toimintaan osallistuminen on 
vapaaehtoista eikä siitä makseta rahallista korvaus-
ta. 

ELVAR-toimikunnat ovat poikkihallinnollisia sekä 
laaja-alaisia. Niihin on  hae  u osaamista mm. muista 
huoltovarmuusorganisaa  on alueellisista toimijoista 
sekä viranomaisista. Toimikun  en työtä ohjaa Huol-
tovarmuuskeskus ja yhteistyösopimukseen perus-
tuen toimikun  en päätoimiset sihteerit sijoi  uvat  
ELY-keskuksiin. 

Itä-Suomen ELVAR-toimikunnan vastuualue käsi  ää 
Etelä-Savon, Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan 
maakunnat. Toimikunta koostuu johtoryhmästä ja 
kolmesta maakunnallisesta jaostosta ja siihen kuu-
luu 27 yritystä sekä 15 julkishallinnon edustajaa. 
Johtoryhmän nimi  ää tehtäväänsä Huoltovarmuus-
keskuksen hallitus ja toimikunta itse kutsuu jäsenet 
alueellisiin jaostoihin.

Ko  talouksien varautuminen

Varautumista kanna  aa tehdä myös yksi  äisissä 
ko  talouksissa. Lähtökohdaksi voi o  aa esimerkiksi 
parin päivän mi  aisen sähkökatkoksen, jolloin ta-
louteesi ei tule sähköä, kaukolämpöverkko ei toimi, 
pankkiautomaa  t eivät toimi,  etoliikenneverkko 
lakkaa toimimasta, vain varavoimalla varustetut kau-
pat toimivat, pol  oaineen jakelu ei toimi jne. Millä 
tavalla taloutesi siitä selviää? Hyödyllistä  etoa oma-
kohtaisesta varautumisesta – ja huoltovarmuudesta 
yleensä – löytyy Huoltovarmuuskeskuksen sivuilta 
www.huoltovarmuuskeskus.fi .

                 Tietolaa  kko

        Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot

 kansainvälinen ja EU-toiminta

 puolustuskyky

 sisäinen turvallisuus

 talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus 

 väestön toimintakyky ja palvelut

 henkinen kriisinkestävyys
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                                 Seppo Tuhkanen 70 vuo  a
         -Vierivä kivi ei sammaloidu

Teks   ja kuvat: Ossi Laine

Pitkän uran vapaaehtoisessa 
maanpuolustustyössä tehnyt 
Seppo Tuhkanen  täy    12.10 
2018 70 vuo  a. Juhlapäivää vie-
te   in 13.10 syksyisessä säässä 
Sepon kotona Paltaniemellä. 
Häntä oli saapunut onni  ele-
maan runsas ystävien  joukko. 
Mukana oli myös laajal   reservi-
läis- ja veteraanityön tekijöitä eri 
puolilta Kainuuta. Reserviläislii-
ton  onni  elut toi liiton en  nen 
varapuheenjohtaja Osmo Suomi-
nen.

Työn ohella myös musiikki on 
merkinnyt hänelle paljon. Mer-
ki  ävä harrastus  myöhemmällä 
iällä on ollut kuorolaulu Kajaanin                    
Mieslaulajissa. Juhlapäivänä  on-
ni  elupuheiden lisäksi kuul  in 
myös kuorolaulua, kun Kajaanin 
Mieslaulajat esi   vät merkkipäi-
vän kunniaksi pienimuotoisen 
konser  n. 

Vastuuta hän on kantanut monis-
sa luo  amustehtävissä maanpuo-
lustus- ja veteraanijärjestöissä. 
Seppo Tuhkanen on ollut Kainuun 
Reserviläispiirin  puheenjohta-
jana vuosina 2000-2009, ollen 
myös Reserviläisliiton hallitukses-
sa saman ajan. Kainuun Reser-
viläispiirin kunniapuheenjohta-
jaksi hänet kutsu   in 2015.

Olemme oppineet tuntemaan 
hänet ahkerana ja velvollisuuden tuntoisena sekä  
kokonaisvaltaises   asioista huolta kantavana ihmise-
nä. Edelleen hän on tärkeä taustavaiku  aja. Hänen 
kokemustaan ja asiantuntemustaan hyödynnetään 
monissa yhteyksissä vapaaehtoisessa maanpuolus-
tustyössä.

Tehdystä arvokkaasta työstä kiitollisina toivotamme 
edelleeen tarmokkaalle reserviläistyön tekijälle ja 
veteraaniperinteen vaalijalle kaikkea hyvää tuleville 
vuosille!

            Osmo Suominen, Seppo Tuhkanen, Kari Kinnunen ja Kalevi Valtanen

            Kajaanin Mieslaulajien esitys syntymäpäiväsankarille oli viihdy  ävää 
            kuunneltavaa.
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                                              Hämmentävä tuokio

Teks   ja kuva: Väinö Mononen

– ”Kuhmoon hyökännyt 54. venäläinen divisioona 
saavu    pataljoonamme, III/JR 25, viivy  ämänä Jyr-
känkosken puolustusasemat 15.12.-19.12. Se teki 
tykistön tukemana hyökkäyksen asemia vastaan, 
mu  a tuli torjutuksi. Tämän jälkeen vihollinen teki 
hämmästy  ävän siirron, vetäytyi taakse päin seitse-
män kilometriä aina Ras  in as  . 

24.12. pataljoonamme tapasi vasta Ras  n  enhaa-
ran maastosta maahan kaivautuneen vahvan vihol-
lisen. Päivän kestänyt taistelu ei tuonut ratkaisua, 
pataljoona palasi Jyrkänkoskelle joulua vie  ämään. 
Seitsemän kilometrin syvyinen ei-kenenkään maa 
muodostui vilkkaaksi molemminpuoliseksi par  oin-
 maastoksi. 

Kun evers   Siilasvuon johtamat joukot siirtyivät tam-
mikuun lopulla Suomussalmelta Kuhmoon, alkoivat 
kiivaat taistelut venäläisen divisioonan lyömiseksi. 
JR 27 hyökkäsi Kälkäisistä metsien läpi Saunajärven 
itäpuolitse ja katkaisi venäläisten yhteydet itään. 
Samaan aikaan III/JR 25 sai käskyn harhau  amis- ja 
sitomistarkoituksessa hyökätä Ras  in. 

Kun mainitun pataljoonan 9. Komppania oli miinoit-
tanut  en Jyrkänkosken ja Hotakanvaaran välillä, se 
sai käskyn edetä kärkikomppaniana tällä osuudella. 
Komppanian päällikkö res. luutnantti Erkki Lahti 
oli ohjesäännöt tarkoin tunteva ja rohkea upseeri, 
mutta hänellä oli taipumus suuresti aliarvioida 
vastustajaansa, varsinkin venäläisiä. 

Liikkeelle lähde  äessä I Joukkueen johtaja res. vän-
rikki Eero Tammivuori esi    varmistuspar  oiden 
ase  amista sivustoihin tällä par  oiden luvatulla 
maalla liiku  aessa, mu  a luutnan    Lah  , joka so-
rau    r-kirjaimen, sanoi: 

– ”Ei tarvitse, ei rlyssä saarlla”. 

Tammivuori lähe    kuitenkin Lahden  etämä  ä var-
mistuksen  en vasemmalle puolelle, oikea puoli jäi 
valite  avas   varmistama  a. Jyrkänkosken ja Ras  n 
puolivälissä on korkea Hotakanvaara, johon erkanee 
 e Kuhmo–Nurmes –  estä vasempaan. Tienhaaran 

kohdalla maan  en yli ulo  uu poiki  ainen harjanne. 
Harjanteen eteläpuolella on pieni noin hehtaarin 
alainen, silloin avoin, suopatama. Suon eteläpuolella 
on taas poiki  ainen harjanne. Avoin suo muodostaa 
kahden harjanteen välisen laakson. 

9. Komppania saapui parijonossa hiihtäen tälle suol-
le. Muodos   joukkuei  ain neliön. 7. Komppania 
hiih   perässä päällikkönsä res. luutnan    Anselm 
Suurosen johtamana, samoin neliöön, 9. Komppa-
nian viereen. Näin kaksi komppaniaa oli suksineen 
sulloutunut hehtaarin kokoiselle avoimelle kentälle, 
jossa päälliköt alkoivat tutkia samaa kar  aa ryhmit-
tääkseen komppaniansa taisteluryhmitykseen. 

Silloin vihollinen avasi takaa konekivääritulen. Kyllä 
siihen rä  nään yhtyivät muutkin aseet. Samalla vas-
takkaiselle harjulle ajoi Ras  sta päin kuorma-autoja, 
joiden lavoilta alkoi lappautua vihollisia asemiin, 
samalla avaten sieltäkin kiivaan tulen. Tilanne ja sen 
luoma tunnelma oli hirvi  ävä. Vihollinen ampuu 
edestä ja takaa kaikilla aseillaan ja niiden välissä on 
kaksi komppaniaa pienellä aukealla suolla. 

9. Komppanian I Joukkueen johtaja vänrikki Eero 
Tammivuori oli jo aikaisemmissa taisteluissa osoit-
tautunut lujahermoiseksi ja rohkeaksi mieheksi. 
Niinpä nytkin, he   kun vihollisen ensimmäiset lauka-
ukset olivat kaataneet molemmat komppanianpääl-
liköt päällekkäin, hän huusi kovalla äänellä: 

– ”Pataljoona kuuluu komentooni. Täyskäännös ta-
kaisin. Konepistoolimiehet eteen!”. 

Samalla hän syöksyi vihollista vastaan. Ampui kone-
pistoolistaan pitkiä sarjoja vihollisen konekivääriin 
ja näin raivasi aukon venäläisten ketjuun. Eh  väthän 
siihen myös muut konepistoolimiehet apuun. Siihen 
harjanteelle ja sen takamaastoon jauhautui viholli-
sen 50-60 miehen vahvuinen par  o. 

Sekaisin menneet 7. ja 9. Komppania järjeste   in uu-
delleen harjanteen takaisessa maastossa ja ketjussa 
edeten saavute   in suo ja sen jälkeen Ras  n kylän 
reuna. Tammivuori sai määräyksen 9. Komppanian 
päälliköksi ja kohta tämän jälkeen ylennyksen luut-
nan  ksi. 

Tämä sama suo ja sen takarinne olivat Tammivuo-
relle jo 14.12. käydyssä taistelussa koe  elemuksen 
paikka. Silloin hänen taistelulähe   nsä Reino Kekko-
nen haavoi  ui vaikeas   lan  oon ja oli jäädä vihol-
listen käsiin, mu  a joukkueenjohtaja Tammivuori 
syöksyi takaisin aivan vihollisten eteen ja kantoi 
lähe   nsä saman harjanteen yli kuin nytkin ja pelas   
lähe   nsä hengen. 

Monet kysymykset risteilivät ajatuksissa. Kuinka 
komppanianpäälliköt veivät komppaniansa näin 
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epävarmassa maastossa tällaiseen paikkaan ilman 
varmistuksia? Mistä vihollinen  esi juuri nyt lähe  ää 
50-60 miehen vahvuisen, konekiväärillä varustetun 
par  on  en oikealla puolella olevan kallion taakse 
odo  amaan komppanioiden ohihiihtämistä ja mistä 
Ras  n vihollinen juuri nyt  esi lähe  ää kuorma-au-
toilla väkeä vastakkaiselle harjanteelle? Vies    kö 
joku pataljoonan lähtöaikeet? 

Ja edelleen: – Kuinka oli mahdollista, e  ä ensimmäi-
set vihollisen laukaukset kaatoivat tarkas   kar  aa 
tutkivat luutnan  t, mu  a muu tulitus meni ”yli kar-
juvain päiden”? Komppanianpäälliköitä lukuun o  a-
ma  a komppanioiden tappiot olivat vain muutamia 
haavoi  uneita. Ihmetel  in venäläisten raakuu  a, 
sillä molemmat luutnan  t oli riisu  u alas   ja Lahden 
ruumiiseen oli pistelty reikiä, joihin oli tökite  y kuu-
senoksia.” 

– (Lähde: Kansa taisteli: Talvisota – julkaisematon kirjoi-
tus no 0972 – Eino Mustamo, JR 25). 

Muistoris  t: - Luutnan   en Anselm Suuronen ja Erkki 
Lah   kaatumispaikalta löytyvät puiset muistoris  t Hota-
kassa. 

SUURONEN ANSELM – sääty naimisissa – kansalaisuus 
Suomi – äidinkieli suomi – lasten lukumäärä 2 – so-
 lasarvo luutnan    – joukko-osasto 7./JR 25 – synty-

mäaika 24.02.1904 – synnyinkunta Säkkijärvi – koti- ja 
asuinkunta Viipuri – kuolinaika 28.01.1940 – kuolinpaikka 
Hotakka – kuolinkunta Kuhmo – menehtymisluokka kaa-
tui, siuna  u ja hauda  u – hautauskunta Viipuri 

LAHTI ERKKI – sääty naimaton – kansalaisuus Suomi – äi-
dinkieli suomi – lasten lukumäärä 0 – amma    henkiva-
kuutusvirkailija – so  lasarvo luutnan    – joukko-osasto 
9./JR 25 – syntymäaika 13.05.1903 – synnyinkunta Jaala 
– ko  - ja asuinkunta Helsinki – kuolinaika 28.01.1940 
– kuolinpaikka Hotakka – kuolinkunta Kuhmo – meneh-
tymisluokka kaatui, siuna  u ja hauda  u – hautauskunta 
Jaala

– (Lähde: Tulta ja tulikiveä: Väinö Mononen, Books on 
Demand 2019). 

                  

                  PÄÄMAJAJOTOS
      27.-29.09.2019 Mikkelissä

Reserviläisurheilulii  o ry:n vuoden 2019 valtakun-
nallinen syysjotos, Päämajajotos 2019, järjestetään 
27.–29.09.2019 Mikkelissä ja sen tukikohtana toimii 
Karkialammen varuskunta-alue.
Jotoksen päävastuullisina järjestäjinä toimivat 
Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry ja Suur-Savon 
Reserviläispiiri ry. Jotos toteutetaan useiden reser-
viläisyhdistysten ja niiden yhteistyökumppaneiden 
avulla sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) ja puolustusvoimien tuella.
Puolustusvoimat myöntää jotokseen osallistuville 
asevelvollisille rinnasteisia kertausharjoitusvuo-
rokausia. Kilpailun järjestelyissä noudatetaan Re-
serviläisurheilulii  o ry:n jotossääntöjä. Kilpailuun 
osallistuminen ei edellytä maanpuolustusjärjestön 
jäsenyy  ä. Jotos alkaa so  lassarjan osalta perjan-
tai-iltana 27.09.2019 ja reserviläissarjan osalta lau-
antaiaamuna 28.09.2019. Jotos pää  yy sunnuntaina 
29.09.2019 klo 15.00 mennessä.
Aikataulu ja tarkempi jotosohje laitetaan esille jotos-
sivuille [www-osoite ilmoitetaan myöhemmin].
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                      Tammisunnuntain juhla 27.1 2019 juhlapuhe

Teks  : Esko Oikarinen, Rovaniemen hovioikeuden presiden    (emeritus) 

Kuva: Mar    Huusko/Huzza

Kunnioitetut so  emme veteraanit 
Hyvä kuulijat

Vuoden 1918 muistovuosi ”Sovinto” on juuri pää  y-
nyt. Vuoden aikana muistel  in nuoren kansa kunnan 
kipeitä tapahtumia sovinnon hengessä. Edellisenä 
vuonna juhlimme 100-vuo  aan Suomen itsenäi-
syy  ä. Täällä Kainuussa ja erityises   Hyrynsalmella 
itsenäisyysjuhlat huipentuivat jääkäriliik keen itäisen 
etapin Jääkäriseminaariin vuonna 2016 ja vuonna 
2017 toimite  uun juhlakirjaan ”Hallan jääkäreitä - 
Itäinen etappi 100 vuo  a”. 

Vuoden 1918 historialliset tosiseikat eivät poistu, 
mu  a sovintoa rakentamalla ja anteeksi anta malla 
voidaan katkaista katkeruuden jatkuminen. Men-
neistä tapahtumista, vaikeistakin, voi oppia, eikä sitä 
koskevaa keskustelua pidä tukahdu  aa. Muistami-
nen on tärkeää senkin vuoksi, e  ei kos kaan enää 
veli veljeä vastaan ase  a nostaisi. 
Jääkäriliikkeellä oli tärkeä rooli Suomen itsenäisyy-
den synnylle 1917 ja itsenäisyyden säilymiselle paitsi 
vuonna 1918 myös sen jälkeisinä vaikeina vuosikym-
meninä. Täällä Kainuussa jääkäriliikkeellä oli omat 
erityispiirteensä ja oma kohtalonyhteytensä myös 
vuoden 1918 tapahtumiin. 
Jääkärien alkuperää koskevan tutkimuksen kes-
keinen tulos on, e  ä Kainuu, verra  aessa alueella 
syntyneiden jääkärien määrää alueen koko miespuo-
lisen väestön määrään, osoi  autui hyväksi jää kärien 
kasva  ajaksi. Kainuussa syntyi 40 jääkäriä, mikä 
vertailuluvuksi muute  una on korkea ver ra  una 
moniin muihin maakun  in. 
Mitkä tekijät vaiku   vat Kainuun korkeaan jääkäri-
lukuun? Niin Kainuussa kuin laajemminkin Pohjan-
maalla, Lapissa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karja-
lassa jääkäreiksi hakeutuneiden koulutustaus talla 
kierto- ja kansakouluista, kansanopistoista, amma-
 llisista oppilaitoksista ja oppikouluista oli tärkeä 

merkitys, mikä näkyi myös siinä, e  ä kainuulaiset 
jääkärit menestyivät so  laskoulutuksessa Saksas-
sa. Pohjoisten maakun  en suurilla herätysliikkeillä, 
kör   läisyydellä ja lestadiolaisuudella, oli ilmeinen 
vaikutus jääkäriliikkeeseen. 

Kainuun kau  a kulki jääkäriliikkeen itäinen etap-
pi  e, jonka tärkein tukikohta sijaitsi Hyrynsalmen 

Hallassa. Kainuulaisen ak  vismin keulakuva oli hy-
rynsalmelainen maanviljelijä Johan Alfred Heikkinen 
eli Hallan Ukko. Läpi Kainuun ulo  ui ak  ivisten ja 
suosiollisten etappitalojen ja käyn  talojen ka  ava 
verkosto. Esimerkiksi täällä Sotkamossa oli voima-
kasta isänmaallista aa  een paloa muun muassa Jol-
potusseurassa, jota voidaan pitää Sotkamon suoje-
luskunnan alkuna. Itäisen etapin rei  llä Sotkamossa 
oli etappitalona Juholankylässä sijaitseva Keskitalo ja 
eri puolilla kuntaa kymmen kunta suosiollista käyn-
 taloa. Merkille pantavaa lisäksi oli, e  ä Kainuun 

kansa oli yhtenäises  , puoluerajoista ja polii   sesta 
vakaumuksesta riippuma  a, itsenäisyyspyrkimysten 
takana ja tuki jääkäriliike  ä.

Juuri itsenäistyneen val  on alkutaival ei ollut help-
po. Vuoden 1918 tammikuun lopussa alkoi sota, 
jossa sai surmansa yli 36 000 suomalaista. Maas-
sa olleiden venäläisten joukkojen aseistariisunta 
ja maasta karko  aminen eli vapaussota muu  ui 
luonteeltaan sisällissodaksi maassa puhjenneen 
aseellisen kapinan takia. Kainuun erikoisuus oli luon-
nollises   Venäjän rajan läheisyys. Kainuulaiset ym-
märsivät alusta alkaen, e  ä ko  maisen valtataiste-
lun lisäksi rajan pinnassa käy  in vapaussotaa itäistä 
uhkaa vastaan. Venäjän maaliskuun ja marraskuun 
1917 vallankumoukset sekä rajan takaa tulleet bol-
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sevis  set vaikutukset ajoivat Suomen  lanteeseen, 
joka yhdessä elintarvikepulan, työ  ömyyden ja jär-
jestysvallan puu  een kanssa joh   sisäpoli  ikan kär-
jistymiseen. Juuri nämä yhteiskunnalliset epäkohdat 
joh  vat aseellisen kapinan syntymiseen ja työväes-
tön oman uudistamisohjelman ajamiseen. 

Kainuu selvisi vuoden 1918 sodasta varsin vähällä, 
jos sitä verrataan eteläisempään Suomeen. Sodan 
aikana täällä ei käyty ihmishenkiä vaa  neita taiste-
luita. Sankarivainajia Kainuuseen tuli vasta Viipurissa 
huh  kuussa 1918 käydystä viimeisestä suuresta 
taistelusta. Kokonaisuutena ajatellen Kainuussa ei 
käyty varsinaista luokkasotaa, sillä täällä oli vähän 
teollisuusväestöä ja  lallisten ja  la  oman väestön 
varallisuuserot olivat paljon pienemmät kuin etelän 
rintamailla kartanoissa ja torpissa. Vastakkainase  e-
lun sijasta Kainuussa oli pyrkimystä suojeluskun  en 
ja työväen järjestys kaar  en väliseen yhteistyöhön 
vielä vähän ennen vuoden 1918 sodan sy  ymistä. 
Kainuun kansan vahva ja varsin yhtenäinen isän-
maallinen aja  elu vähensi osallistumisak  ivisuu  a 
sisällissotaan ja näin vähensi tappioita ja menetyksiä 
Kainuussa toisin kuin muualla Suomessa. Kainuun 
ko  rinta man suurin vihollinen oli nälkä, jota torjut-
 in pe  u leivällä. Miten kah  ajakautunut ja rikki 

revi  y Suomen kansakunta parsi   in sisällissodan 
jälkeen kasaan?

Yhtenäisen kansakunnan rakentamisen lähtölauka-
uksena voidaan pitää val  opäivämies Kyös   Kallion 
he   sisällissodan pää  ymisen jälkeen 5.5.1918 Ni-
valan kirkossa pitämää puhe  a: ”Meidän on luotava 
sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia, 
vaan ainoastaan isänmaataan rakasta via suoma-
laisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki 
tuntevat olevansa yhteiskunnan jäse niä ja viihtyvät 
täällä.” Vastapuolen kuunteleminen, hänen ihmisar-
vonsa ja hänen mielipiteensä kunnioi  aminen, halu 
olla nöyryy  ämä  ä toista ja anteeksianto olivat niitä 
hyveitä, joilla viisaat kansakunnan johtajat Kyös   
Kallion tavoin onnistuivat Suomessa purkamaan si-
sällissodan jä  ämät jänni  eet. Vaadi   in rohkeu  a 
ja näkemystä ajaa yhteiskunnan kokonaisetua eikä 
vain omien kanna  ajiensa asiaa. Uudistuksia tuol-
loin ajaneista polii  koista voisivat monet nykypolii  -
kotkin o  aa oppia.

Aloite   in voimakas ja yhteiskunnallisiin oloihin 
merki  äväs   vaiku  anut lainsäädäntötyö, jonka 
myötä demokraa   nen päätöksentekojärjestelmä 
laidasta laitaan puoluekannasta riippuma  a loi 
lähtölaukauksen yhteiskunnalliselle eheytymiselle 
ja kansalaisten yhteenkuuluvuudelle. Itsenäisen 
Suomen ensimmäinen hallitusmuoto vahviste   in 
17.7.1919. Uudet kunnanvaltuustot aloi   vat työnsä 

ensimmäisten demokraa   sten kuntavaalien jäl-
keen talvella 1919. Kunnalliselämä ope    tekemään 
yhteistyötä läpi polii   sen kentän ja ymmärtämään 
yhteiskunnallista todellisuu  a. Suo men ensimmäi-
seksi presiden  ksi vali   in 5.7.1919 laillisuusmies 
ja taitava lakimies Kaarlo Juho Ståhlberg, joka läh   
luotsaamaan nuorta ja kuohuvaa tasavaltaa vai-
keassa polii   sessa  lanteessa, koska sodan arvet 
olivat vielä umpeutuma  a. Hänen aikanaan lailla 
rakenne   in yhteiskuntaa. Nämä ja monet muut yh-
teiskunnalliset ins  tuu  ot ovat edelleen keskeisiltä 
osiltaan voimissaan. Vuo  a 1919 voisi perustellus   
pitää kansanvallan ja demokra  an 100-vuo  smerk-
kivuotena.

Punavankien armahtaminen, lainsäädännöllä teh-
dyt sosiaaliset uudistukset, esimerkiksi torpparilaki, 
heikompien aseman parantaminen, demokra  an 
vahvistaminen ja yleisen oppivelvollisuuslain säätä-
minen olivat aitoja koko yhteiskuntaa koskevia käde-
nojennuksia. Sisällissodan jälkeiset vuosikymmenet 
olivat iso tarina Suomen noususta. Vähitellen sodan 
haavat alkoivat parantua. Suomi säily    uhkista huo-
lima  a demokraa   sen järjestelmänsä.

Suomi kuului niihin harvoihin sisällissodan käyneisiin 
maihin, joissa hävinnyt osapuoli saavu    ne yhteis-
kunnalliset oikeudet, joita se oli kapinalla vaa  nut ja 
paljon enemmänkin kuin sillä oli ennen sisällissotaa. 
Yhteiskunnallisen kehityksen seurauksena kansalli-
sen sovinnon voidaan katsoa saavu tetun parikym-
mentä vuo  a myöhemmin Suomen kohtalonvuosina 
sodissamme 1939 - 1945. Sodat yhdis  vät koko 
kansakunnan, en  set punaiset ja valkoiset, taistele-
maan rinta rinnan yhteisen isänmaan itsenäisyyden 
puolesta. Kerran oli jo lähde  y so  maan vapauden 
lippu hulmuten - joskin osapuolet eri syistä. Nyt lip-
pu liehui yhteisissä käsissä, sinivalkoisena. 
Polii   sia värejä on nykyään enemmän, mu  a muu-
ten viisaan val  omiehen Kyös   Kallion sanat 
ovat ajankohtaiset myös nyt ja ennen muuta kohdat-
taessa tulevaisuuden haasteita ja ratkoessa 
ennakoitavissa olevia ongelmia. 

Mitä historiastamme voimme oppia?  Yhteiskunta-
rauhan saavu  aminen ja säily  äminen edelly  ävät 
vääryyksien korjaamista ja ehkäi semistä, oikeuden-
mukaisuuden toteutumista ja ihmisten yhdenver-
taista kohtelua, juuri niin kuin teh  in 100 vuo  a 
si  en. Tämän kaltaisen yhteiskunnallisen  lan raken-
tamisessa tarvitaan meitä kaikkia, meidän kaikkien 
viisau  a, kaukoviisau  a.  Viisau  a ei ole se, e  ä 
puheissa ja sosiaalisessa mediassa haetaan irtopis-
teitä löysillä ja ivallisilla puheilla. Monia äänekkäitä 
keskustelijoita vaivaa  etoinen halu  omuus olla ym-
märtämä  ä eri  lailla aja  elevia ja kyvy  ömyys etsiä 
kompromisseja. Ideologisesta puhtaudesta ja vasta-
puolen mustamaalaamisesta on tullut tärkeämpää 
kuin yhteisymmärryksen ja yhteenkuuluvuuden 
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raken tamisesta. Tehdäänkö puoluepoli  ikkaa ja nos-
tetaanko esille vihaa asioilla, jotka voitaisiin ratkaista 
ilman vastakkainase  elua järkeväs   ja viisaas   yh-
dessä. Emmekö enää historiasta muista, mihin tämä 
voi pahimmillaan johtaa.

Uuden vuoden puheessaan tasavallan presiden    
Sauli Niinistö puolus   edustuksellista demokra  aa 
erilaisia suoran vallan ja nopean vaiku  amisen yri-
tyksiä vastaan. Vaarana on, e  ä menetämme jotain 
edustukselliselle demokra  alle olennaista, nimi  äin 
kyvyn sovi  aa yhteen erilaisia näkemyksiä ja samalla 
kyvyn kuunnella ja yri  ää ymmärtää muiden mieli-
piteitä, vaikkei 
niitä hyväksyisikään. Presiden    jatkoi puheessaan 
viisaas   vuoden 1918 muistoissa: ”Kun viha o  aa 
vallan, tavallinen ihminen voi päätyä julmiin tekoi-
hin, joita hän ei aiemmin edes kuvitellut tekevänsä. 
Mu  a vihan pidosta on myös  e yhteiseen tulevai-
suuteen. Se aukeni meille sitä mukaa, kun luo  amus 
demokra  aan lisääntyi.” Presiden  n sanoin Euroop-
pa on maailman demokraa   sin, tasa-arvoisin ja va-
pain maanosa, vaikka se on juuri nyt huolestu  avas-
  ajautunut riitoihin omista arvoistaan.

Tässä  lanteessa ja kun päätään nostavat Suomes-
sakin sisäistä turvallisuu  a vaarantavat köyhyys ja 
syrjäytyminen, osa  omuuden kokeminen ja eri-
arvoistuminen, yhteiskunnan kaikilla tasoilla olisi 
havahdu  ava syvälliseen keskusteluun arvoista ja 
moraalista. Päätöksenteossa tulisi aina näkyä kaiken 
oikeudenmukaisen toiminnan keskipiste: IHMINEN. 
Merki  ävimmät linjakysymykset ovat demokraa   s-
ten päätöksentekoelinten käsissä. Niiden käymästä 
harkintaprosessista riippuu, to teutuvatko oikeuden-
mukaisuus ja muut itseisarvot, yhdenvertaisuus, 
tasa-arvo, turvallisuus, hyvin voin   ja sivistys, yhteis-
kunnassa vai eivät. Vain talouteen ja sen toimivuu-
teen lii  yvien välinearvo jen ylikorostuminen suh-
teessa itseisarvoihin johtaa helpos   jonkinlaiseen 
arvosokeuteen ja arvo jen kaventumiseen. Oikeu-
denmukaisuus ja tätä kau  a lait pyrkivät yhteisön ja 
yleisen edun toteu  amiseen. Tärkeää on säily  ää 
hyvinvoin  -ja oikeusval  on arvoperusta ja ihanteet.

Tämän päivän Suomi on sil   monien mi  areiden 
mukaan hyvä maa. Kansainvälisessä vertailussa 
olemme usein kärkisijoilla. On nähty paljon vaivaa, 
e  ä Suomi on saavu  anut nykyisen tasonsa. 
Sinnikkyy  ä, yhteisen hyvän tavoi  elua ja luo  a-
musta parempaan huomiseen on tarvi  u. Ne ovat 
olleet väl  ämä  ömiä silloin, kun sadan vuoden 
takaisen sisällissodan jälkeen on etsi  y sovintoa ja 
rakenne  u kansakunnan yhtenäisyy  ä. Tässäkin 
yhteydessä on paikallaan antaa täysi tunnustus ja 
kiitos menneiden sukupolvien työlle, jota inhimil-
lisin voimin ja välillä vaikeuksiakin kokien on tehty 
maamme hyväksi. 

Erityiskiitoksen ansaitsevat so  emme veteraanit, 
jotka taistelivat suurin uhrauksin ja esimerkillisen 
velvollisuudentuntoises   isänmaan vapauden puo-
lesta voidakseen rakentaa. Siniris  lippumme on aina 
säily  änyt samat merkkinsä, värinsä ja muotonsa, 
mikä tämän päivän maailmassa edes Euroopassa ei 
ole tavallista.

Tammisunnuntain juhlaa vietetään tänä päivänä 
Suomen sisällissodan alkamisen muistoksi.
Vapaussodan Kainuun perinneyhdistys ansaitsee kii-
toksen arvokkaan juhlan järjestämisestä.

    
    Vapaussoturi on vuodesta 1959 ilmestynyt sota-               
    historiallinen aikakausleh  , jolla on vaali  avanaan    
    tärkeät arvot: itsenäinen Suomi, so  emme muisto    
    sekä suojeluskunta- ja lo  aperinne.
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Heikki Mäntymaan sotahistorialuento

Teks  : Ossi Laine

Kuvat: Jukka Suutari

         Veteraanien perintö

Tällä hetkellä so  emme veteraaneja on 
jäljellä enää n.  9 000. Yksi heistä on sot-
kamolainen sotainvalidi Heikki Mäntymaa, 
joka astui palvelukseen jatkosotaan vain 
17-vuo  aana nuorukaisena.  Kun aseet 
vaikenivat Neuvostoliiton vastaisella 
rintamalla syyskuun alussa 1944, Heikki 
Mäntymaan edessä olivat vielä taistelut  
Lapin sodassa saksalaisia vastaan. Hänen 
tehtävänään oli muiden ikäistensä tavoin 
Neuvostoliiton vaa  muksesta karkoi  aa 
en  set aseveljet pois Suomesta. Kun van-
hemmat ikäluokat ko  ute   in 1945, myös 
Mäntymaa ko  ute   in 20-vuo  aana ja 
kolme kertaa haavoi  uneena. Vaiku  a-
vista ja raskaista sotakokemuksistaan hän 
kertoi Kajaanin Reserviupseerikerhon jär-
jestämässä  laisuudessa 18.2 2019.

      
      Kuvassa vasemmalta Eero Suutari, Timo Karppinen, Heikki Mäntymaa ja Risto Haverinen
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         Vuoka  n Urheiluopiston rakentaminen - satumainen tarina

Teksti: Tenho Tikkanen ja Seppo Räihä
Kuvat: Tenho Tikkanen

Puhu  aessa Vuoka  n Urheiluopiston perustami-
sesta on mentävä vuosikymmenten taakse vuoteen 
1943 Rukajärven rintamalle. Tämän tarinan päähen-
kilö on ylikersan    Onni Palaste (ent. Bovellan), joka 
kertoi uskoma  oman tarinansa Vuoka  n Urheiluo-
piston johtajana vuosina 1998 - 2009 toimineelle 
Pekka Vähäsöyrigille Urheiluopiston 60-vuo  sjuhlaa 
edeltävänä päivänä vuonna 2005. Kunniavieras Pa-
laste muisteli ensimmäisen kerran osallistuneensa 
keskusteluun ja kuulleensa talviurheilulajien urheilu-
keskuksen perustamisesta jatkosodassa Ontajärvel-
lä, he   kun hän oli palannut kauas vihollisen selus-
taan ulo  uneelta Jeljärven retkeltä. 
Jeljärven huoltotukikohdan tuhoamisretkelle (14. - 
17.3.1943) osallistui kaikkiaan 581 so  lasta. Se oli 
miesvahvuudeltaan toiseksi suurin Suomen armeijan 
jatkosodan aikana vihollisen selustaan tekemistä 
hyökkäyksistä. Retken tappiot muodostuivat suurik-
si, 32 kaatunu  a ja vangiksi jääny  ä aseveljeä, joita 
sur  in yhdessä paluun jälkeen Ontajärven länsiran-
nalla 17.3.1943. Paikalla olivat divisioonan komenta-
jan kenraali E.J. Raappanan ja tapahtumaa muistel-
leen Onni Palasteen lisäksi mm. divisioonan urheilu

-upseeri Akseli Kaskela. Vähäsöyringille Palaste ker-
toi, e  ä Ontajärvellä käy  in keskustelua Jeljärven 
retken tapahtumien lisäksi myös siitä, e  ä so  lai  en 
hiihtotaidot mahdollis  vat retkien onnistumisen ja 
sääs  vät suuremmilta tappioilta. Niinpä  laisuudes-
sa veteraanit tekivät herrasmiessopimuksen: ”So  -
lai  en kunniaksi perustetaan sodan jälkeen sää  ö, 
jonka tehtävänä oli edistää pohjoismaisia talviurhei-
lulajeja Suomen kansan keskuudessa.” Par  omatkal-
le osallistujien joukossa oli useita maamme parhaita 
hiihtäjiä. Heidän joukossaan oli kultamitalihiihtäjä 
Paavo Lonkila, joka nipin napin pelastui paluumat-
kalla hiihde  yään joukkoineen vihollisen väijytyk-
seen, missä Paavon rinnalta kaatui 20 aseveljeä. 
Keskuksen paikaksi ehdote   in Hyvinkään Sveitsiä. 
Ajatus jäi elämään, ja Kaskela palasi siihen myöhem-
min kutsuen Palasteen sodan jälkeen työhön Suo-
men Urheiluopiston ja Suomen Ladun palvelukseen. 
Suomen Ladun palveluksessa Palasteen tehtävänä 
oli aluksi Suomen suurimpien yritysten henkilökun-
nan liikuntakasvatuksen käynnistäminen. Suuryri-
tysten johto o    Palasteen idean vastaan niin hyvin, 
e  ä Palaste joutui yritysjohtoa myös ”toppuu  e-

          
               ”Rukahovi” oli v. 1942-1944 E.J. Raappanan divisioonan esikunta-alueen Tiiksan upseerikan   ini. Sa-kuva.
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lemaan”. Palaste kertoo Vuoka  n hiihtokeskuksen 
perustamisajatuksen kehi  yneen työn ohella jo vuo-
den 1945 aikana lopulliseen muotoonsa. Voimiste-
lunope  aja Toivo I. Sorjonen ja Vuoka  n nimismies 
Sorjola sekä hiihtoliiton Kaskela olivat ihastuneet 
paikkaan, ja heidän tukiessa hanke  a Palaste kertoi 
olleensa rakentamassa ja alulle panemassa Vuoka  n 
Urheiluopistoa he   sen alkuvaiheessa. 

Vuoka  n Urheiluopisto aloi    toimintansa vuonna 
1946. Sen ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi vali   in 
juuri voimistelunohjaajaksi valmistunut Onni Palas-
te (Bovellan). Nimi  äminen tapahtui ilman julkista 
hakumene  elyä. Tästä Palaste oli harmissaan vielä 
19.4.1990 Rukajärven suunnan historiikkitoimikun-
nalle antamassaan haasta  elussa, vaikka nimitys oli-
kin ollut oikeute  u, koska hänen kouluarvosanansa 
olivat koulun parhaat. Johtajan tehtävässä Palaste 
toimi vuoteen 1954 saakka. 
Urheiluopiston 60-vuo  sjuhlaa edeltävänä päivänä 
Palaste kertoi Pekka Vähäsöyringille uu  spommin. 
Palasteen mukaan Urheiluopiston rakennukset olivat 
peräisin Rukajärveltä. Ensin ne oli tuotu Kuhmoon, 
mihin ne oli varastoitu. Välirauhansopimuksen mu-
kaan rintamalta tuodut rakennukset pi   palau  aa 
Venäjälle. 

Tässä rintamalla rakennetussa arvorakennuksessa on toiminut sen perustamisesta alkaen tähän päivään as   Urhei-
luopiston hallinto. Urheiluopiston avajaiset oli 23.2.1947. Rakennusta laajenne   in hiukan v. 1955, mistä syystä sitä ei 
ole helppo tunnistaa ”Rukahoviksi”. Rukajärveltä tuodut rakennukset suojel  in Vuoka  n Urheiluopistosää  ön esityk-
sestä Vähäsöyringin toimitusjohtaja kaudella. Onni Palaste vihi   in aviolii  oon 16.2.1947 tässä rakennuksessa, jolloin 
sitä kutsu   in Vuoka  n Majaksi. 

Niinpä palautusta koskeva päätös pi   viedä silloisen 
sisäministerin hyväksy  äväksi. Valmisteleva ”asiasta 
 etoinen” virkamies oli juuri näihin Rukajärveltä 

tuotujen rakennusten luovutusasiakirjoihin tehnyt 
merkinnän ”Rakennusta ei palauteta” ja suurim-
paan osaan paperipinosta ”Palautetaan”. Nämä 
”Rakennusta ei palauteta” -asiakirjat valmistelija 
oli sujau  anut suuren ”Palautetaan” -paperipin-
kan väliin yksitellen. Sisäasiainministeri Yrjö Leino 
(17.4.1945-22.5.1948) lai  oi omakä  ses   leimat jo-
kaiseen asiakirjaan, eikä ero  anut asiakirjojen väliin 
salaa sujaute  uja ”Rakennusta ei palauteta” - pää-
töksiä. Vasta tämän jälkeen opetusministeriö saa  oi 
luovu  aa rintamalta tuodut rakennukset Vuoka  n 
urheiluopistolle. Ensin valmistui suurikokoinen hal-
lintorakennus, joka toimi alkuun myös ruokalana. 
Rakennuksessa oli ollut Rukajärvellä kenraali E.J. 
Raappanan Tiiksan esikunta-alueen upseerikan   ini. 
Rakentaminen teh  in ”opetusministeriön hyväk-
symällä tavalla”. Uudisrakennuksen rakentaminen 
säännöstelyn aikana olisi muuten ollut täysin mah-
dotonta, kun kaikesta oli pulaa. Uudisrakentamiseen 
tarvi   in lupa, ja rakennustarvikkeet olivat kor  lla, 
samoin ruoka. Jo käytössä ollei  en rakennusten 
pysty  ämiseen kansanhuolto sen sijaan myönsi lu-
van helpommin. 
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Onni Palaste (27.12.1917 - 1.7.2009) kertoi vasta
yli 60 vuoden kulu  ua sodan pää  ymisen jälkeen
sen, miten rintamalla valmistetut rakennukset
saa  in palvelemaan maan huippuhiihdon kehtoa
Vuoka  n Urheiluopiston toimintaa. Tiedon hän
kertoi v. 2005 Urheiluopiston 60-vuo  sjuhlassa
seuraajalleen Pekka Vähäsöyringille.
Tätä ennen Palaste oli kertonut vastaavia  etoja
ilmeises   vain Urheiluopiston ope  aja Aarno
Peltolalle, jonka kanssa hän asui Urheiluopistolla
kirjoi  aessaan ensimmäistä ”Rukajärven sissit”
kirjaansa, mikä ilmestyi v. 1967.
Lähteenä tätä kirjoitusta tehtäessä on käyte  y Onni
Palasteen Rukajärven suunnan
historiikkitoimikunnalle 19.4.1990 antamaa
haasta  elua.

Tässä sodan aikana ”Rukahoviksi” ris  tyssä Rukajär-
ven arvorakennuksessa on tänäkin päivänä opiston 
toimitusjohtaja Veikko Halosen virkahuone ja siinä 
toimii sää  ön koko hallinto. 

Perustamisvuonna 1946 Rukahovi sai seurakseen 
neljä Rukajärvellä rakenne  ua rintamamiestaloa 
majoitus  loiksi sekä kahvilarakennuksen ja johtajan 
asunnon. Savusaunakin rakenne   in uudelleen kir-
kasve  sen Särkisen rannalle. Rukajärveltä tuoduista 
rakennuksista on nykyisin jäljellä Rukahovi ja sen 
lisäksi kolme rintamamiestaloa. 
Vuoka  n Urheiluopiston johtajan paikalta Palaste 
siirtyi Sotaveteraaniliiton leipiin. Ensin hän perus   
Kainuun Sotaveteraanipiirin, jonka puheenjohtajana 
hän toimi vuodesta 1967 alkaen. Tässä tehtävässä 
hän oli Kainuussa perustamassa vii  ä paikallista so-
taveteraaniyhdistystä. Vuonna 1970 hänet vali   in 
Sotaveteraaniliiton ken  äsihteeriksi, mitä tehtävää 
hän hoi   kuusi vuo  a aina amma   kirjailijaksi siirty-
miseensä saakka. 

Palaste kirjoi    kaikkiaan 20 teosta, joista ensimmäi-
nen, ”Rukajärven sissit”, ilmestyi jo vuonna 1967 
ja viimeinen, ”Kaukopar  o”, vuonna 2003. Mainit-
takoon vielä, e  ä Onni Palaste haasta  eli ääninau-
hoille 56 veteraania. Ääni  eet löytyvät Kansallisar-
kistosta ja RSHYry:n arkistosta myös digitaalisessa 
muodossa. Palasteen kirjoitusura alkoi rintamalla 
vuonna 1942, jolloin hän osallistui kirjoituskilpailuun 
kirjoituksellaan ”Myyty mies”. 
Sotakorvauksia käsi  elevässä kirjallisuudessa palau-
te  avat rakennukset eivät nouse mitenkään esille. 
Professorit Juhani Suomi ja Pekka Visuri arvioivat, 
e  ä yksi  äisten rakennusten palau  amisella rajan 
taakse sodan jälkeen ei ollut kovin suurta merki-
tystä, osin niiden vähäisen määrän vuoksi ja koska 
myös puutavarasta makse   in sotakorvauksia. Tie-
tys   Mannerheim oli tässäkin suhteessa erityisase-
massa, ja muun muassa Marskin Majan tyyppisiin-
rakennuksiin Neuvostoliiton edustajat suhtautuivat 
suurpiirteises   verra  una heidän muuten yleises   
 ukkaan linjaansa. 

Kirjoi  ajat ovat Rukajärven suunnan historiayhdis-
tyksen jäseniä. 
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                                             RAAPPANAN TIEDUSTELIJAT
      Jatkosodan Rukajärven suunnan 14.Divisioonan  edustelutoiminta

 Teks  : Tauno Oksanen – Ari Komulainen

Raappanan  edustelijat -kirja on perusteellisen tut-
kimuksen keinoin toteute  u dokumen   teos 14.Di-
visioonan  edustelutoiminnasta jatkosodan vuosilta. 
Se kertoo Rukajärven suunnan so  las  edustelusta ja 
selvi  ää 14.Divisioonan  edustelun kokonaiskuvan, 
antaen samalla vastauksia esimerkiksi seuraaviin so-
tahistoriallises   merki  äviin ja heikos   tunne  uihin 
kysymyksiin: 

Miten  edustelu ja kaukopar  oin   kehi  yivät LKP:s-
ta alkaen hyökkäysvaiheen loppuun 1941? Mitä 
todella tapahtui talvella 1942 ns. Sorokka-operaa-
 on yhteydessä? Mitä  ede   in vihollisesta ja sen 

joukoista ja tavoi  eista asemasotavaiheessa 1941–
1944? Miten divisioona selviytyi elokuun alkupuo-
liskolla 1944 vihollisen 27.Divisioonan suori  amasta 
saarrostushyökkäyksestä, jonka tarkoituksena oli 
14.Divisioonan päävoimien tuhoaminen? Miten ken-
raalimajuri Raappana uskalsi suunnata kaksi omaa 
pataljoonaansa uhkaavasta  lanteesta huolima  a 
heinäkuun lopulla 1944 Ilomantsin mo   taistelui-
hin? Miten divisioona selviytyi neuvostojoukkojen 
viimeisestä suuresta operaa  osta pohjoisella sau-
malla juuri ennen aselepoa ja sitä seuranneesta ns. 
Kontokin selkkauksesta? Miksi 14.Divisioona syksyllä 
1944 pysyi ainoana yhtymänä hyökkäysvaiheen 
lopussa saavu  amallaan tasalla aselevon voimaan-
tuloon saakka – sata kilometriä muiden joukkojen 
itäpuolella?

Teoksen päämääränä on selvi  ää alkuperäisten asia-
kirjojen ja dokumen   en avulla erämaadivisioonan 
 edustelun kehi  yminen ja suoritus sodan vuosina 

sekä  edustelun merkitys sotatoimiin. Teoksen pää-
paino on kaukopar  o  edustelussa, joka esitellään 
par  okäskyjen, par  okertomuksien ja tätä teosta 
varten puhtaaksi piirre  yjen peitepiirrosten ja kart-
tojen avulla. Sotavankien kuulustelupöytäkirjat, 
kaukopar  ojohtajien ja -miesten haasta  elut, muis-
telmat sekä sodan ajan kuvamateriaali täydentävät 
esi  elyä. Kirja ei ole fi k  ivinen sankarikertomus, ku-
ten yleensä on ollut kirjallisuudessa tapana, kun on 
kerro  u kaukopar  oista ja kaukopar  omiehistä. 

Par  oiden ja myös muiden  edustelulajien saamat 
havainnot ja  edot koo   in divisioonan esikunnan 
 edustelutoimistossa vihollis  lannekatsauksiin. Tie-

dustelun kokonaiskuva muodostetaan teoksessa näi-
den yhteenvetoina ja samoin esitetään tärkeimmät 
taistelutapahtumat Rukajärven suunnalla ja  edus-
telun vaikutus niihin. 

Teoksessa on myös paljon  edusteluaineistoa, jota 
ei ole aikaisemmin julkaistu. Esimerkkinä voidaan 
mainita vihollisen 27.Divisioonan komentajan, evers-
  Korshunovin suunnitelma ja käskyt 14.Divisioonan 

pääosien tuhoamiseksi elokuun alussa 1944.

14.Divisioonan  edustelu onnistui tehtävässään. 
Divisioonaa ei ylläte  y jatkosodan missään vaihees-
sa, vaikka  lanteet sodan lopussa heinäkuusta 1944 
aselevon voimaantuloon saakka olivat hyvinkin 
”veitsen terällä.” Tiedustelun onnistuminen antoi 
14.Divisioonan komentajalle, kenraalimajuri Erkki 
Raappanalle varmuuden pitää divisioonansa hyökkä-
ysvaiheen lopussa saavu  amallaan tasalla aselevon 
voimaantuloon saakka, vaikka kaikki muut joukot 
etelämpänä vetäytyivät ja Rukajärven suunnalla divi-
sioonan pääjoukot jäivät noin sata kilometriä muita 
idemmäksi. Luote  avat  edustelu  edot mahdollis-
 vat myös sen, e  ä hän uskalsi  ukasta  lanteesta 

huolima  a heinäkuun lopulla 1944 keski  ää joukois-
taan kaksi pataljoonaa hänen johdollaan käytyihin 
voitokkaisiin Ilomantsin mo   taisteluihin.

14 Divisioonan Kaukopar  o-osaston johtaja 1941-1943 luut-
nan    Eino Pen   lä, Sa-kuva
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Kapt. evp. Tauno Oksanen (vas.) ja rajavar  omestari evp., res. 
yliluutnan    Ari Komulainen. Kuva on ote  u Lieksassa Timitran 
Rajaperinnetalolla kenraalimajuri Raappanan valvonnassa. 
Kuva: Reijo Kortelainen.

Raappana luo     edustelun hankkimaan kokonais-
kuvaan, jonka mukaan vihollisen 27.Divisioona ei 
ollut saanut ennakko  edustelu  edoista poiketen 
kesä-heinäkuussa 1944 rii  äviä vahvennuksia oman 
14.Divisioonansa lyömiseen. Vihollinen tosin yllä    
ak  ivisuudellaan kaksi kertaa heinä-elokuussa, mut-
ta  edustelu pysyi  lanteen tasalla ja sen johdosta 
pysty   in tekemään ajoissa rii  ävät vastatoimet, 
vaikka joudu   inkin rajus   riskeeraamaan.

Raappanan suoraan Päämajan alaisena toimineella 
divisioonalla oli poikkeuksellisen vahva ja monipuo-
linen  edusteluvoima koko jatkosodan ajan. Divi-
sioonalla oli sodan alusta läh  en käytössään oma 
Kaukopar  o-osasto kauko  edustelua varten. Sen 
toimintaa kehite   in pätevien johtajien toimesta 
lähes Päämajan kaukopar  o-osastojen par  oiden 
toiminnan kaltaiseksi. Tänä vaihe käydään kirjassa 
tarkas   läpi. 

Toinen merki  ävä vahvennus par  o  edusteluun oli 
yhteistoiminta Päämajan Osasto Mar   nan (3./Er.P 
4) kanssa, joka toimi koko sodan ajan vahvas   myös 
Rukajärven suunnalla. Osasto Mar   nan ja talvella 
1944 Rukajärven suunnalle keskitetyn Osasto Veh-
niäisien (1./Er.P 4) par  oita esitellään par  omat-
koista laadi  ujen alkuperäisten par  okertomusten 
kertomana. 

Kaukopar  oiden päätehtävänä oli sotavankien siep-
paaminen. Tämä oli myös muiden par  oiden tehtä-
vänä, joita tekivät etenkin pataljoonien Jääkärijouk-

kueet ja näistä 1942 ja 1943 JR 52:een ja JR 10:een 
perustetut Jääkärikomppaniat. Jääkärikomppaniat 
suori   vat sotavankien sieppaamisen ohella myös 
iskuosastomaista  edustelua.

Rukajärven suunnalla saa  in sodan kuluessa kuulus-
teluasiakirjojen mukaan noin 1400 vihollista sota-
vangeiksi. Osa oli myös ns. loikkareita. Systemaa   -
nen vankien sieppaaminen  etyiltä alueilta varmis   
sen, e  ä yllätyksiä vihollisjoukkojen suhteen ei ta-
pahtunut ja divisioona  esi koko sodan ajan eri  äin 
tarkas   vihollisen joukot, niiden laadun, määrän, 
sijoi  umisen ja jopa johtajat, aina joukkueiden joh-
tajien nimiä myöten. Sotavangeilta saa  in hyvin mo-
nenlaista, hyvinkin erikoista ja tarkkaa  etoa. 

Kolmas erinomainen  edusteluvahvennus oli Len-
tolaivue 14 (14.2.1944 läh  en  edustelulentolaivue 
14). Valtavalla erämaa-alueella sen uu  erat lentäjät 
pystyivät tarkistamaan nopeas    edustelun kan-
nalta tärkeät alueet ja kohteet. Varsinkin kesällä ja 
syksyllä 1944 laivueen merkitys  edustelukuvan 
ajanmukaisena ylläpitäjänä oli eri  äin tärkeä.

Teoksessa esitetään myös kuuntelu  edustelu, eli vi-
hollisen puhelin- ja radioliikenteen kuuntelu ja suun-
 minen yhteistoiminnassa Päämajan radiopataljoo-

nan liikkuvan radio  edusteluyksikön (MO) kanssa. 
Divisioonan Vies  pataljoona 30 suori    myös itse-
näises   radiokuuntelua. Rukajärven suunnalla kehi-
te   in ensimmäisenä ns. maakuuntelutekniikka (vi-
hollisen puhelinliikenteen kuuntelu) he   hyökkäys-
vaiheen lopulla. Tiedustelun kannalta tärkeitä olivat 
myös tykistön yhteistoiminta lentolaivueen kanssa ja 
tykistön suori  amat valo- ja äänimi  aukset.

Teoksen lopussa esitellään keskikesän 1944 Kau-
kopar  o-osaston kohtalokas par  o, joka joutui eri-
tyisen vaikeaan  lanteeseen ja kärsi huoma  avat 
tappiot. Par  oon lii  yy erikoinen selviytymistarina, 
jossa liikuntakyvy  ömänä vihollisen selustaan jätet-
ty ja kätke  y sissialikersan    pelastuu kuin ihmeen 
kaupalla varmasta kuolemasta. Se kertoo omalta 
osaltaan suomalaisen so  laan ja kaukopar  omie-
hen erinomaisesta kyvystä liikkua eri  äin vaikeassa 
 lanteessa erämaassa huomaama  omas   luontoa 

hyväksi käy  äen, missä vilisee vihollisen joukkoja, 
sulkuosastoja ja par  oita. 

608 sivua, koko 270 mm korkeus, 210 mm leveys, 
selänpaksuus 46 mm, hinta 40 euroa + pos  kulut 10 
euroa. 

Tilaukset sähköpos  : kaukopar  o.osasto14.d@
gmail.com

Tilaukseen: Nimi, osoite, kirjojen määrä, puhelinnu-
mero, sähköpos  osoite.
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               Maanpuolustusjuhla Paltamossa 20.9 2019

Teks  : Ossi Laine
Kuva: Paltamon Srk

Kainuun maakunnallista maanpuolus-
tusjuhlaa vietetään perjantaina 20.9 
Paltamossa. Tapahtuma on poikke-
uksellises   arkipäivänä, kun aiemmin 
se on pide  y syyskuun kolmantena 
sunnuntaina. Maanpuolustusjuhla on 
avoin ja maksuton kaikille.  Järjestäjät 
toivo  avat kaikki tervetulleeksi pai-
kalle ja siihen odotetaan 200 – 300 
vierasta. 

Maanpuolustusjuhla alkaa klo 10,00 
jumalanpalveluksella Paltamon kir-
kossa, jonka jälkeen on  seppeleenlas-
ku sankarihaudalla. Sankarihaudoilta 
siirrytään ruokailuun Korpi  en kou-
lulle. Pääjuhla on Korpi  en  koulu-
keskuksessa klo 13,00 – 14.15. Juhlan 
ohjelmassa on juhlapuheen ja tervehdysten lisäksi 
Lapin So  lassoi  okunnan sekä paikallisten esiinty-
jien musiikkiesityksiä.  Alueella on myös Kainuun Pri-
kaa  n kalustonäy  ely. Pää  eeksi on juhlakahvit.

Tapahtuman järjestelyissä ovat yhteistyössä mukana 
Paltamon kunta, seurakunta, reserviläisjärjestöt sekä 
Kainuun Prikaa  . Maanpuolustusjuhlaa vietetään 
vuosi  ain eri puolilla Kainuuta. Viime vuonna juhla 
järjeste   in Kajaanissa ja ensi vuonna tulee vuoroon 
Ris  järvi.

Kainuun Maanpuolustusjuhlan  laisuudet
perjantaina 20.9.2019 Paltamossa:

klo 10,00 Jumalanpalvelus, Paltamon kirkko
klo 11,00 Seppeleenlasku sankarivainajien         
      muistomerkki
klo 11,30  Ruokailu, Korpi  en koulu
                  Puolustusvoimien kalustoesi  ely
klo 13,00 Pääjuhla, Korpi  en koulu

Tumma-/ arkipuku, isot kunniamerkit
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Sodat 1939-45 jä   vät jälkeensä 
noin 55 000 sotaorpoa. 
Paltamolainen Toini Tervonen  
on yksi heistä, talvisota vei 
häneltä isän. Jäljelle jäi vain 
kaunis muisto. Muisto isästä ei  
ole unohtunut vieläkään, se on 
ollut kallein aarre elämässä.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuo  a talvisodan 
alkamisesta. Sota jä    lähtemä  ömät jäljet useisiin 
perheisiin. Monessa paltamolaisessa kodissa  isän, 
puolison tai veljen paikka sodan jälkeen oli tyhjä. 
Heidän osanaan oli kaatua taistelussa isänmaan va-
pauden puolesta. 

Suomessa kutsu   in lokakuussa 1939 
reserviläiset ylimääräisiin kertaushar-
joituksiin. Monien muiden paltamolais-
ten miesten tavoin myös Vilho Tervonen 
läh   ja ilmoi  autui Kajaanin Yhteisly-
seolla, jossa peruste   in ns. Kajaanilais-
pataljoona (IV/Kt-Pr). Vilho sijoite   in 
pataljoonan 1. komppaniaan, jonka  
lähes koko miehistö oli paltamolaisia, 
päällikkönään kapteeni J.L. Rusanen. Pe-
rustamisen ja varusteiden jaon jälkeen 
jalkaväkikomppaniat  siirtyivät Paltamon 
Mieslahteen Kainuun Opistolle. Täällä 
alkoivat varsinaiset harjoitukset, jotka 
kes  vät aina siihen saakka, kunnes talvi-
sota sy  yi. 

Tällöin ryhdy   in  valmistelemaan Suo-
mussalmen rintamalle siirtymistä, jossa 
 lanne alkoi näy  ää uhkaavalta. 

Ennen rintamalle lähtöä oli paikalle saapunut so  -
laiden omaisia jä  ämään hyvästejä. Monille se olikin 
viimeinen näkeminen. Vilho Tervosen vaimo ja kaksi 
tytärtä  oli myös tullut saa  amaan läheistään koh   
tuntematonta. 5- vuo  as Toini -tytär menee isänsä 
luo ja sanoo: “Isä, älä lähde”. Aivan kuin aavistaen, 
e  ä näkisi isän viimeistä kertaa. 

  Mannerheimin suruadressi lähete   in kaikkien kaatunei  en omaisille.

Asevelitalo on muistu  amassa meitä vaikeista ajoista ja uhrivalmiudesta. 
Talo on nime  y Linnakankaaksi Vilho Tervosen kaatumispaikan mukaan. 
Toini Tervonen on pitänyt talosta hyvää huolta, vaalien näin isän muistoa.
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Isän oli kuitenkin lähde  ävä. 
Mieslahden harjoitusviikkoina oli 
tullut miehille tutuksi uusi laulu, 
Sillanpään marssilaulu, jota oli 
laule  u monet kerrat marsseilla. 
Kun komppania alkoi siirtymään 
maan  en varressa odo  aviin 
autoihin, alkoi miehet laulamaan 
hyvin voimallises   “Ko  kontujen 
 enoita terveh  en tämä lau-

lumme kaikukoon...”  

Ken  äpos  n välityksellä vies  t 
kulkivat rintaman ja kodin vä-
lillä. Pake  t rintamalle ja kirjeet 
molempiin suun  in. Viimeinen 
kirje rintamalta tulee helmikuun 
alussa 1940.

Sotaa oli kestänyt hieman yli kaksi 
kuukau  a kun suruvies   saapui. 
Korpraali Vilho Tervonen kaatui 28 -vuo  aana 4.2. 
1940 Suomussalmella Linnakankaan pohjoispäässä 
250 -miehisen vihollisosaston saarrostustaistelussa. 
Elämä oli pää  ynyt juuri kun se oli vasta kunnolla 
päässyt alkamaan.  Nuori sotaleski jäi  kantamaan 
yksin vastuuta perheestään, oli huoli tulevaisuudes-
ta ja  toimeentulosta. Elämän oli kuitenkin jatku  a-
va, vaikeista ajoista huolima  a turhasta ei valite  u.

Aseveljet eivä unohtaneet Tervosta kaatuneenakaan. 
Jatkosodassa hyökkäysvaiheen jälkeen  ryhtyivät 
Rukajärvellä 9./JR 31:n so  laat, joista suurin osa 
oli paltamolaisia, rakentamaan Tervosen perheelle 
asevelitaloa. Hirret veiste   in rintamalla tyyppipii-
rustusten mukaan hirsikehikoksi, joka si  en pure   in 
ja kuljete   in uudelleen kasa  avaksi nykyiselle pai-
kalleen Paltamon kirkonkylälle. Talo luovute   in Pal-
tamon Aseveljet ry:lle, jonka tavoi  eena oli sodassa 
kärsimään joutuneiden aseveljien ja heidän perhe-
iden au  aminen. Talo luovute   in edelleen Tervosen 
perheen käy  öön 27.6 1943.  Luovutuskirjan viimei-
sessä kappaleessa mainitaan seuraavaa:

”Kun edellä maini  u asevelitalo on siirre  y Ruka-
järveltä Paltamon pitäjän Kiehimän kylään Paltamon 
kunnan sitä varten osoi  amalle ton   maalle ja 
yksikkö  4241  on sen  Paltamon Aseveljet  ry:lle  lu-
ovu  anut, on sanotun yhdistyksen mieluinen velvol-
lisuus tänään luovu  aa sano  u talo sankarivainaja 
Kaarlo Vilho Tervosen perheen käyte  äväksi ja las-
ten Toini ja Ter  u Tervosen omaksi. Tämä luovutus 
laillistetaan erillisellä kauppakirjalla. Säilyköön tässä 
talossa aina suuren  ja pyhän ajan muisto velvoi  a-
vana”.

                               
                          Isän ikävä

Sodat heijastuvat aina koko väestöön. Rintamaso  -
lai  en lisäksi sodassa joutuivat kärsimään omaiset. 
Kun lapsi mene  ää isänsä, se ei ole millään tavalla 
korva  avissa. He olisivat kaivanneet lapsuudessaan 
ja nuoruudessaan tukea ja turvaa omalta isältä, mut-
ta eivät sitä koskaan saaneet. Isän kaipaus on koko 
elämän mi  ainen, se ei häviä koskaan, vaikka ikää 
tulee lisää. Miten elämä olisi mennyt, jos isä olisi 
palannut, tämä pohdinta seuraa aina mukana.

Suomessa elää tällä hetkellä arviolta vajaat 20 000 
sotaorpoa. Heidän keski-ikä on jo lähes 80 vuo  a. 
Sotaorvot alkoivat järjestäytymään yhdistyksiksi 
2000-luvun alkupuolella. Sotaorpoyhdistysten tar-
koituksena on vaalia sodissa kaatunei  en muistoa 
ja toimia sotaorpojen keskinäisenä yhdyssiteenä. 
Val  ovallan tunnustuksen jälkeen vuonna 2014 
merki  ävä asia oli rinnassa kanne  avan sotaorpo-
tunnuksen saaminen. 
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 Vas. Lumenpudostustalkoot, kuvassa      
       Auvo Huovinen.

Yhdistyksen kevätkokous Paltamon 
seurakuntakeskuksessa.

                                                    Paltamon Reserviläiset
 Kuvat: Ossi Laine, Petri Väisänen                                                   

                                                   

Ylh. Ampumataitopäivä 26.5 Laa-
jankankaan amumaradalla. Seppo 
Väisänen ampumassa.

Vas. Ammuntasimulaa  oriin tutustu-
minen Vaarantalolla Vaarankylässä.
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         MPK koulu  aa
Ampumataito Mikon-levyke

8.6.2019

Kainuun prikaa  , Hoikanpor  n ampumarata, 
Lehtovaaran  e

Ampumataito Falling plates

9.6.2019

Kainuun prikaa  , Hoikanpor  n ampumarata

Pistooliammuntakurssi naisille

15.6.2019

Kainuun prikaa  , Hoikanpor  n ampumarata

Linnoituskurssi/KR

2.8.2019 - 4.8.2019

Kuhmon Rajavar  oasema

In    tutuksi kehitysvammaisille

2.8.2019 - 3.8.2019

Kainuun prikaa  , nouto pääpor  lta

Kohteensuojauskurssi, HAVU 2019-harjoitus

9.8.2019 - 11.8.2019

Kainuun prikaa  , opastaulut pääpor  lta

Tiedustelutoimintakurssi, HAVU 2019-harjoitus

9.8.2019 - 11.8.2019

Kainuun prikaa  , opastaulut pääpor  lta

Tiedustelutulenjohtokurssi, HAVU 2019-harjoitus

9.8.2019 - 11.8.2019

Kainuun prikaa  , opastaulut pääpor  lta

Kainuun reserviläisten ampumakilpailu

10.8.2019

Kainuun prikaa  , Hoikanpor  n ampumarata

Tarkka-ammunnan SM-kisat (Simo Häyhä), kilpailijat

16.8.2019 - 18.8.2019

Kainuun prikaa   Kajaani / Vuosangan ampuma-alue

Tarkka-ammunnan SM-kisat (Simo Häyhä), toimitsijat

16.8.2019 - 18.8.2019

Kainuun prikaa   Kajaani / Vuosangan ampuma-alue

KORPI 2019-harjoitus, johdon kurssi

16.8.2019 - 18.8.2019

Kainuun prikaa  , opatustaulut pääpor  lta.

In    tutuksi naisille

16.8.2019 - 17.8.2019

Kainuun prikaa  , opastus pääpor  lta

KORPI 2019-harjoitus, jääkärijoukkueen taistelukurssi

16.8.2019 - 18.8.2019

Kainuun prikaa  , opaskyl  t pääpor  lta

KORPI 2019-harjoitus, PV-ajolupakurssi

16.8.2019 - 18.8.2019

Kainuun prikaa  , opastus por  lta

KORPI 2019-harjoitus, ken  ähuoltokurssi

16.8.2019 - 18.8.2019

Kainuun prikaa  . Opastus pääpor  lta

KORPI 2019-harjoitus, PAIKP:n vies  kurssi

16.8.2019 - 18.8.2019

Kainuun prikaa  . Opastus pääpor  lta

KORPI 2018-harjoitus, taisteluensiapukurssi

16.8.2019 - 18.8.2019

Kainuun prikaa  , opastus pääpor  lta

KORPI 2019 -harjoitus, Maakuntakomppaniakurssi

16.8.2019 - 18.8.2019

Kainuun prikaa  , opastustaulut pääpor  lta

KORPI 2019 -harjoitus, par  on taistelukurssi

16.8.2019 - 18.8.2019

Kainuun prikaa  , opastustaulut pääpor  lta

KORPI 2019-harjoitus Tarkka-ampujakurssi 2

16.8.2019 - 18.8.2019

Kainuun prikaa  , opastustaulut pääpor  lta

KORPI 2019-harjoitus pioneerijoukkuekurssi

16.8.2019 - 18.8.2019

Kainuun prikaa   opaskyl  t pääpor  lta

KORPI 2019-harjoitus, panssarintorjuntakurssi

16.8.2019 - 18.8.2019

Kainuun prikaa  , pääpor  lta opastustaulut.

Sillanrakennuskurssi/KR

23.8.2019 - 25.8.2019

Kuhmon Rajavar  oasema
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   Reservipiirien kevätkokoukset

Teks  : Ossi Laine

  

Kainuun Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin ke-
vätkokoukset  pide   in samanaikaises  , jolloin ko-
kouksessa voidaan pitää myös piirien yhteinen osio 
kahvituksineen.

Tällä kertaa kevätkokoukset pide   in 26.3 Palta-
mossa Mieslahden kansanopistolla. Kokouksissa 
vahviste   in vuoden 2018 toiminta- ja  likertomuk-
set. Lisäksi palki   in useita henkilöitä ja yhdistyksiä 
ansiokkaasta toiminnasta pää  yneeltä toimintavuo-
delta.

Kainuun piirin parhaat kokonaistoiminnassa olivat 
Puolangan Reserviupseerit ja Kajaanin Reserviläiset. 
Prosen   ammunnassa  parhaat olivat Suomussal-
men Reserviupseerit ja Sotkamon Reserviläiset.  

Kainuun reserviläis-cupin voi    Arto Haverinen Ka-
jaanin Reserviupseereista.  Kuntokor  n käy  äjien 
kesken suoritetussa arvonnassa onni suosi Ris  jär-
ven Reserviupseerien Jouko Sievästä  ja Paltamon 
Reserviläisten Ari Häkälää.

Vuoden reserviupseeriksi vali   in kapt. Mar    Mink-
kinen Kajaanin Reserviupseereista ja vuoden reser-
viläiseksi Heikki Tuura Vuolijoen Reserviläisistä.  

Reservipiirit ovat pyrkineet vahvistamaan yhdistyk-
sien ja kerhojen toimintaedellytyksiä niin taloudel-
lises   kuin myös ak  voiden toimintaa eri toimen-
piteillä.  Tavoi  eita ei ole kaikilta osin onnistu  u 
saavu  amaan.  Jäseniä on kannuste  u ak  iviseen 
liikunnan harrastamiseen. 
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Veteraanivastuu Ry: n Kainuun piiri jakoi 
5.3.2019 Ris  järven Pir  llä Veteraanivastuu Ry:n 
ansioris  t Veteraanikeräyksissä ansioituneille 
vapaaehtoistyöntekijöille. Tilaisuudessa palki  avina 
oli Vaalan, Paltamon, Ris  järven, Hyrynsalmen ja 
Suomussalmen keräysak  iveja.

Valtakunnallinen keräystuo  o vuonna 2018 oli yli 2 
M€ ja Kainuun tästä keräyspiirin osuus oli n. 29 600 
€. Kainuun piirin summassa on varusmieskeräysten 
tuo  o sekä yrityslahjoituksia erityises   
Suomussalmelta. 

Vuonna 2018 jokainen keräykseen anne  u euro 
jae   in kun  in käyte  äväksi veteraanikeräyksen 
kohderyhmien elämänlaatua koho  aviin palveluihin 
ja hyödykkeisiin. Vuoden 2019 keräykset hoidetaan 
voimassaolevan keräysluvan mukaises   ja 
valtakunnallinen keräyslupa haetaan myös vuosille 
2020-2021 Veteraanivastuu Ry: n toimesta.

Vuosi 2019 on Veteraanikeräysten osalta 
 lastollises   mielenkiintoinen. Keräysten tuo  oa on 

jakamassa n. 10 000 henkilöä ja tänä vuonna naisten 
määrä nousee suuremmaksi, kuin miesten määrä.

Pekka Vaarala
Veteraanivastuu ry 
Kainuun piiripäällikkö 

      Veteraanivastuu Ry Kainuun    
     piiri jakoi huomionosoituksia
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KILPAILU  PAIKKA                     AJANKOHTA               YHTEYSHENKILÖ               PUHELIN            SÄHKÖPOSTI

Reserviläisten frisbeegolf  Akaa 29.6. Jere Virtala 040 722 2264 jere.johan.virtala@gmail.com

Reserviläisammunnat  Hollola   6.7. Marko Patrakka 050 557 0761 marko.patrakka@gmail.com

Suunnistusmestaruuskilpailut Rautavaara, Nilsiä 14.7. Erkki Saarijärvi 040 148 0118 erkki.saarijarvi@resul.fi 

Reserviläisgolf Hämeenlinna 20.7. Reijo Partanen 040 049 9355 golfreka@gmail.com

SRA SM -kilpailut Syndalen 20.–21.7. Max Käär 050 444 6595 max@maxkaar.com

Häyhä TA-kilpailut Vuosanka, Kuhmo 16.–18.8. Joona Sipi 044 555 8557 joona.sipi@gmail.com

Reservin ampumamestaruuskilpailut Hollola  23.–25.8.  Marko Patrakka 050 557 0761 marko.patrakka@gmail.com

Kivääri 300 M Hollola 24.8. Sakari Ahola 044 525 2851 tuula.ahola@sci.fi 

Syysjotos "Päämajajotos" Mikkeli  27.–29.9.  Pekka Kärkkäinen  040 017 3425 pekka.karkkainen@maanmi  auslaitos.fi 

Maastokilpailu Kangasniemi 19.10. Pirkka Juntunen 040 578 7246 pirkkaj@gmail.com

    
Ruu  ase 8.6     Kajaani, Hoikanpor     ilm. Mar    Savolainen       p. 08 6120871 
 
Suunnistus 12.6  Sotkamo

Pistooliampumajuoksu 4.7 Ris  järvi 

Maastokilpailu 1.8  Suomussalmi  

     RESUL  KILPAILUKALENTERI 2019

                   KAINUUN RESERVIPIIRIEN KILPAILUKALENTERI 2019



         Viestikapula 2019

                               Kainuun Reservipiirien yhteys  edot

 

Kainuun Reserviupseeripiiri ry
Piirin pj. Risto Haverinen
Kauppakatu 15, 87100 Kajaani
p.0440 285231
risto.haverinen (at) suomi24.fi 

Toiminnanjohtaja Terho Pelli
Koski  e 4 A 2 89400 Hyrynsalmi
P. 044 3522923
terho.pelli (at) vies  .net

Taloudenhoitaja: Mar    Minkkinen
Peiponpolku 18 L 87400 Kajaani
040 9618180

mar   .minkkinen (at) gmail.com

 Hyrynsalmen Reserviupseerikerho ry
pj. Juhani Kemppainen

Kaarto  e 4 A, 89400 Hyrynsalmi
p. 0400512187
juhani.kemppainen (at) tutka.net

Siht. Hannu Karjalainen
Poromiehen  e 13 89400
Hyrynsalmi
p. 741164

hannu.karjalainen (at) pp.inet.fi 

Kajaanin Reserviupseerikerho ry
Pj. Risto Haverinen
Kauppakatu 15, 87100 Kajaani                                                                                                
p.0440 285231
risto.haverinen (at) suomi24.fi 

 Kuhmon Reserviupseerikerho ry
Pj. Jussi Pulkkinen
 88900 Kuhmo
p.  044 2581380
jussipulkkinen52 (at) gmail.com

Siht.  Tero Suihko
88900 Kuhmo
tero.suihko (at) kuhmo.eu

Kainuun Reserviläispiiri ry
Piirin pj. Ossi Laine
Jänönpolku 4 88300 Paltamo
0400 932403
oj.laine@gmail.com

Piirin 1. varapj. Teemu Niva
Soidinkuja 3 C 21 87500 Kajaani
p.0404157679
teemu.niva@pp1.inet.fi 

Piirin 2. varapj.  Mika Kilpeläinen
044 7502111
Akkoniemen  e 36 B 10 88600 Sotkamo
mika.kilpelainen@sotkamo.fi 

Toiminnanjohtaja Terho Pelli
Koski  e 4 A 2 89400 Hyrynsalmi
044 3522923
terho.pelli@vies  .net

Taloudenhoitaja Seppo Tuhkanen
Ahosenrannan  e 48c 87850 Paltaniemi
p. 0400 681514                                                                            
seppo.tuhkanen@ne   .fi 

Hyrynsalmen Reserviläiset ry
Pj. Juha Keränen
Hyryn  e 16  89400 Hyrynsalmi
050 3420735
keranen.j@suomi24.fi 

siht. Jukka Pajala
Hyryn  e 29 89400 Hyrynsalmi
0500 675599
jukka.pajala@  lip.inet.fi 

Kajaanin Reserviläiset ry 
Pj.Teemu Niva
Soidinkuja 3 C 21 87500 Kajaani
p.0404157679
teemu.niva@pp1.inet.fi 

Kari Kinnunen
p 050 5762333
kinnunen.kari@hotmail.com
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Paltamon Reserviupseerikerho ry
Pj. Timo Toivonen
Likolahden  e  11
88300 Paltamo

p.044 5748560                    t. 040 7377886

ts.toivonen (at) gmail.com
Siht. Esko Härkönen
Uvan  e 45
88300 Paltamo
p. 044 2573037
esko.harkonen (at) paltamo.net
 
Puolangan Reserviupseerikerho ry
Pj. Harri Peltola
Suolijärven  e 83D 89330 Suolijärvi
p 0400 214930
harri.peltola (at) puolanka.net

Siht. Juhani Palola
Variksenmarja  e 2
89200 Puolanka
p. 0400 383229
juhani.palola (at) pp.inet.fi 

Ris  järven Reserviupseerit ry
Pj. Hannu Liljeblad
hanski0440 (at) gmail.com

Siht. Eero Pyykkönen
Kynnään  e 1, 88400
Ris  järvi
p. 0400 174800
eero.pyykkonen (at) vies  .net

Sotkamon Reserviupseerikerho ry
Pj. Jari Koivusalo
Saari  e 8
88600 Sotkamo
p. 040 596 3250
jari.koivusalo (at) holidayclub.fi 
 
Suomussalmen Reserviupseerit ry
Pj. Mauno Heikkinen

Halsi  e 6  89600 Suomussalmi
p. 0400 388024
mauno.heikkinen (at) rau  a.fi 

Siht. Reino Korvuo

reino.korvuo (at) gmail.com

Kuhmon Reserviläiset ry
Pj. Heikki Pitäjämäki
0400176514
Kappelikuja 8  88900 Kuhmo
heikki.pitajamaki@hotmail.com

Paltamon Reserviläiset ry
Pj. Ossi Laine
Jänönpolku 4, 88300 Paltamo
0400 932403
oj.laine@gmail.com

Siht. Auvo Huovinen
Kelokuja 1 B as 6 88300 Paltamo
p 044 2544199
auvo.huovinen@tutka.net

Puolangan Reserviläiset ry
Pj. Heikki Ohtamaa
Kanerva  e 21 F 21 87500 Kajaani
p.050 5920697
heikki.ohtamaa@elisanet.fi 

Siht. Heikki Väisänen
Hilla  e 14  89200 Puolanka
040 5739029
heikki.vaisanen@pp5.inet.fi 

Ris  järven Reserviläiset ry
Pj. Hannu Keränen
p. 044 5605578
Karhulankylän  e 2a 88400 Ris  järvi
hmk55@hotmail.com

Ruh  nansalmen Reserviläiset ry
Pj. Hannu Kinnunen
p. 01027 23766
Kylän  e 8 89920 Ruh  nansalmi
hannu.kinnunen@osao.fi 

Sotkamon Reserviläiset ry
Pj. Mika Kilpeläinen
044 7502111
Akkoniemen  e 36 B 10 88600 Sotkamo
mika.kilpelainen@sotkamo.fi 

Varapj. Kalevi Valtanen
044 5086989
kale.valtanen@gmail.com

Suomussalmen Reserviläiset ry
Pj. Risto Ma    Pyykkönen
sakaranma   @gmail.com
0400163930
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Siht. Sami Juntunen
sissisami@gmail.com

Vuolijoen Reserviläiset ry
Pj. Heikki Tuura
040 5523527
Jauhajan  e 1 88200 Otanmäki

heikki.tuura@luukku.com

          Reserviläisliiton toimintaa     
                   2019

6.6.2019 Kunniajäsenten ja puheenjohtajiston   
  kesäkokous  Helsinki

24.6.2019 Cisorin kansainvälinen so  lasmonio  elu  
  Säkylä

23.8.2019 Valiokunnan kokous 4 Turku

30.8.2019 NVL, PikkuNASTA Mielikki 2019 Nurmes

1.9.2019 Perheliikuntapäivä  Suomi

11.9.2019 Toiminnanjohtajien neuvo  elupäivät,   
  Jyväskylä 

21.9.2019 Huipputapahtuma  Sodankylä

27.9.2019 RESUL Päämajajotos 2019 Mikkeli

11.10.2019 Reserviläispiirien toiminnanjohtajien ja   
  puheenjohtajien seminaari Vantaa

12.10.2019 Hallituksen kokous 3 Vantaa

15.11.2019 Valiokunnan kokous 5 Turku

16.11.2019 Maanpuolustusjärjestöjen yhteinen syys  
  kokoustapahtuma Turku

21.11.2020 Lii  okokous 2020 Seinäjoki
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 Kainuun Reservipiirien ampuma-    
 mestaruuskilpailut

Kainuun reservipiirien ruu  asekilpailut
pidetään lauantaina 8.6. klo 10.00 alkaen
Hoikanpor  ssa Kajaanissa.
Lajit: pistooli 30+30, pistooli pika-ammunta, pie-
noiskivääri 60ls ja Rk 6+6+6.

Ilm. Mar    Savolainen puh 08 6120871



         Viestikapula 2019

          
          TULE MUKAAN RESERVILÄISTOIMINTAAN

Suomen Reserviupseerilii  o (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehi  ävä yhteistoimintajärjestö, joka 
vaiku  aa maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja tukee valtakunnan turvallisuu  a. RUL:n tehtävänä 
on ylläpitää reserviupseerien so  laallisia  etoja, johtajakykyä ja valmiuksia sekä toimia reserviupseeriker-
hojen ja niiden jäsenten välisenä yhdyssiteenä. RUL on puoluepolii   ses   sitoutumaton. 
Liiton keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. koulutus, urheilu- ja liikuntatoiminta, sekä järjestö-, aa  eelli-
nen- ja perinnetoiminta. Urheilu- ja liikuntatoiminnassa korostuvat so  lastaitoja kehi  ävät maastojotokset 
ja -harjoitukset sekä ammunta ja suunnistus. RUL:n jäsenyys tuo selkeitä etuja, mm. Reserviläinen -lehden, 
piirilehden, vakuutus-, laina- ja pol  oneste-etuja.
LIITY JÄSENEKSI osoi  eessa h  ps://maanpuolustusrekisteri.fi /rul/JasenyysIlmo.aspx

Maanpuolustusjärjestöistä suurin on vuonna 1955 peruste  u Reserviläislii  o ry, jonka organisaa  oon kuu-
luu 18 maakunnallista piiriä ja yli 326 paikallista jäsenyhdistystä. Henkilöjäseniä liiton paikallisyhdistyksissä 
on noin 37.000.
Reserviläisliiton tehtävänä on ylläpitää ja kehi  ää kansalaisten maanpuolustustahtoa sekä reserviläisten 
ns. ken  äkelpoisuu  a. Yleisimpiä toimintamuotoja ovat ammunta, maastotoiminta, liikunta ja urheilu, 
erilainen koulutus sekä maanpuolustustahdon ylläpitämiseen tähtäävä työ. Myös veteraanityö ja -tuki on 
laajaa. Jäsenyyden myötä voi osallistua vapaas   oman yhdistyksen, piirin ja liiton järjestämään toimintaan. 
Jäsenmaksuun kuuluu myös Reserviläinen-lehden vuosikerta (8 nroa), oman piirin piirilehden vuosikerta 
sekä erilaisia jäsenetuja ja alennuksia.
LIITY JÄSENEKSI osoi  eessa h  ps://maanpuolustusrekisteri.fi /res/Jasenyys.aspx
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