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Isänmaallisuus kuuluu kaikille
                       

Talvisodasta 80 vuo  a

Ylimääräisiin kertausharjoituksiin lokakuussa kut-
sutut 295 000 miestä joutuivat talvisodan sy  yes-
sä 30.11 1939 mahdo  oman paikan eteen. Näille 
miehille usko   in tehtävä, jonka onnistuminen ei 
ollut läheskään varmaa. Suurvallan armeija hyökkäsi 
ilman sodanjulistusta pienen kansamme kimppuun. 
Miten pieni, vajaan 4 miljoonan asukkaan Suomi 
pystyisi panemaan han   in yli 170 miljoonan asuk-
kaan hyvin aseistetulle jä   läiselle. 

Kun suomalaiset pi  vät sodan ensimmäisen   e-
dotus  laisuuden, italialaisen La Reblica – lehden 
kirjeenvaihtaja sähkö    ko  maahansa ”Suomalaiset 
pi  vät ensimmäisen ja viimeisen  edotus  laisuu-
den”. Ulkomailla usko   in suomalaisten luhistuvan 
viikossa tai kahdessa. Ensimmäisinä päivinä ja viik-
koina puna-armeija vyöryi koko itärajan pituudelta 
vastustama  omas  . Näy    siltä, e  ä suomalaiset 
kykenisivät enintään hidastamaan vihollisen etene-
mistä. 

Sodan alun vastoinkäymisten jälkeen ensimmäiset 
voiton uu  set kuuluivat Tolvajärveltä. Siellä suurvoi-
ton o   vat miehet, joilta sitä ehkä kaikkein vähiten 
odote   in. Evers  luutnan    Aaro Pajarin komen-
taman joukkojen y  men muodos   Tampereen  e-
noilta koo  u JR 16, jonka miehistö koostui en  sistä 
punakaar  laisista ja heidän pojistaan, tehtai  en 
työläisistä, pohjoishämäläisistä suojeluskuntalai-
sista, maanviljelijöistä ja metsätyömiehistä sekä 
kaupungin virkamiehistä. Heille kaikille oli yksi asia 
selvää: Nyt taistel  in Suomen puolesta. Taistelu oli 
poikkeuksellinen. Kun yleensä suomalaiset koukkasi-
vat ja saarros  vat, tällä kertaa hyökä   in avoimessa 
maastossa suoraan päin venäläisten linnoite  uja 
asemia vastaan. Hurjan hyökkäyshengen ansiosta 
mahdoton tuli mahdolliseksi ja hyökkäys onnistui. 

Tolvajärven voitolla oli suuri merkitys. Tämän voiton 
jälkeen alkoi talvisodan ihme siintää, kaikki kansan-
kerrokset olivat yhtenä mukana maan puolustami-
sessa.  

Puolustustaistelulla oli si  enkin menestymisen mah-
dollisuuksia. Talvisodan ihmeen pohja luo  in 30-lu-
vun loppupuolen hyvinvoinnin kehityksellä. Huo-
no-osaisetkin kokivat tämän maan puolustamisen 
arvoiseksi. Raskaiden taisteluiden jälkeen  kuitenkin 
tärkein saavute   in, Suomen itsenäisyys. Kiitoksen 
ansaitsevat myös lotat, ilman heitä ei armeijan huol-
to olisi onnistunut.

Tolvajärven voi  oisan taistelun miehet 80 vuo  a 
si  en osoi   vat, e  ä isänmaallisuus ei ole minkään 
aatesuunnan omaisuuta. Isänmaallisuus kuuluu kai-
kille.

Maanpuolustuksen uudet tuulet

Kuluneena vuonna tapahtui vapaaehtoisen maan-
puolustuksen osalta merki  äviä muutoksia. Re-
serviläistoiminnan kannalta kaksi keskeistä lakia 
hyväksy   in jo edellisen eduskunnan aikana. Ampu-
ma-aselaki on jo voimassa ja laki vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta astuu voimaan vuoden alusta. 
Merki  ävin muutos tapahtuu, kun puolustusvoi-
mien Mpk:lta  laama so  laallinen koulutus siirtyy 
puolustusvoimille. Mpk:n tehtäväksi jää so  laallisia 
valmiuksia palveleva koulutus sekä varautumis- ja 
turvallisuuskoulutus. Tärkeintä on monipuolisen ja 
ak  ivisen toiminnan jatkuminen ampumaharjoi  e-
lun ohella tulevaisuudessa.

Kainuun yhdistyksissä ja kerhoissa on tehty tänäkin 
vuonna  paljon arvokasta vapaaehtoista maanpuo-
lustustyötä. Toimintamme osoi  aa, e  ä  omalta 
osaltamme kannamme vastuun reserviläistyöstä 
täällä Kainuussa. Meidän tehtävä on tehdä työtä 
sen eteen, e  ä maanpuolustustahto säilyy korkea-
na. Korkea maanpuolustustahto on yhtenä vahvana 
tekijänä ennalta ehkäisemässä so  laallisen kriisin 
mahdollisuu  a.

Onni  elut itsenäisyyspäivänä ylennetyille ja palki-
tuille. Jokainen teistä on sen ansainnut. Kiitos kaikil-
le reserviläisille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta 
vuodesta. Nyt jouluna on kaikkien aika omistautua 
perheelle ja läheisille.

 Hyvää Joulua ja onnellista uu  a vuo  a 2020! 
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      Ossi Laine
      Puheenjohtaja
      Kainuun Reserviläispiiri
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             Reserviläisliiton tervehdys

 Ilpo Pohjola
 Reserviläisliitto, puheenjohtaja

  

Hyvät kainuulaiset maanpuolustajat

Kainuun reserviläisillä on erinomainen toimintaym-
päristö, jossa voidaan tukeutua Kainuun Prikaa  in 
yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
kanssa. Tällaiset edellytykset antavat hyvät mahdolli-
suudet toimia ja edistää vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen tavoi  eita. Emme voi tässä yhteydessä ohit-
taa Kainuun Rajavar  oston tehtävää alueella, joka 
vahvistaa yleistä turvallisuu  a ja pitää maanpuolus-
tushenkeä yllä. Tämä on eri  äin tärkeää, koska yh-
teen hiileen puhaltaminen on kasvukeskusten ulko-
puolisten alueiden elinehto.

Lisäksi maanpuolustushenkeä ja -tahtoa on Kainuun 
alueella pide  y korkealla monin eri keinoin. Yksi kes-
keinen toimija on henkisen maanpuolustuksen yh-
tenä tukipylväänä Maanpuolustussoi  okunta. MP-
K:n Pohjois-Suomen soi  okunta on Pohjois-Suomen 
maanpuolustuspiirin alueella toimiva vapaaehtoinen 
maanpuolustussoi  okunta, jonka soi  otoiminta-alu-
eena on myös Kainuun maakunta.
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Edellä maini  u toimintaympäristö tukee Kainuun 
piirin yleisimpiä toimintamuotoja kuten ammunta, 
maastotoiminta, urheilu- ja liikunta sekä maanpuo-
lustustahdon ylläpitämiseen tähtäävä työ, unohta-
ma  a  keskeistä toimintamuotoa, veteraanien perin-
nön vaalimista ja veteraanien au  amista .

Kainuun Reserviläispiiri täy  ää ensi vuonna 60 vuot-
ta. Se antaa hienon mahdollisuuden esitellä reservi-
läistoiminnan eri muotoja kaikille kainuulaisille. Tämä 
mahdollisuus kanna  aa hyödyntää mahdollisimman 
hyvin ja lisätä maanpuolustus  etoisuu  a ja piiriin 
yhdistysten jäsenmäärää.

On ilo huomata, e  ä Kajaanin, Paltamon ja Ris  järven 
yhdistykset ovat avoimia kaikille täysi-ikäisille kansa-
laisille. Tämä valinta on ympäri Suomen varmistanut 
sen, e  ä yhdistykset ovat elinvoimaisia ja Reserviläis-
liiton jäsenmäärä kasvaa edelleen tänä vuonna.

Reserviläisliiton puolesta toivotan kaikille kainuulai-
sille maanpuolustajille Hyvää Joulua ja menestystä 
alkavalle vuodelle.
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            Piiritoimistolta tähyste  ynä

  Terho Pelli, Kainuun Reservipiirien toiminnanjohtaja

Hyvät veljet

Niin tämäkin vuosi alkaa lähestyä loppuaaan.  
Vuosi on ollut tapahtumarikas.  Olemme 
saaneet kokea  monenlaista posi  ivista asiaa 
maanpuolustussektorilla.  Monenlaista muutosta 
on tapahtunut lainsäädännössä ja lii  omme ovat 
joutuneet ja saaneet kantaa niin lainvalmistelusta 
vapaaehtoiseen maanpuolutukseen kuin ampuma-
aselakiinkiin.  Näihin lausuntoihin olemme saaneet 
lausua sano  avamme.  Kannanotoilla on ollut selvä 
posi  ivinen vaikutus.

Liitot järjes  vät hienot lii  o- ja syyskokous-
tapahtumat marraskuussa Turussa.  Meilläkin 
oli siellä edustus niin Reserviupseeriliiton kuin 
Reserviläisliiton kokouksissa.  Molemmat piirit 
osallistuivat myöskin Reserviläisurheiluliiton 
syyskokoukseen – eli Risto ja Ossi edus  vat 
meitä.  Henkilövalintojen lisäksi siellä vahviste   in 
toimintalinjoja tuleville vuosille.  Reserviupseeriliiton 
väistyvälle puheenjohtajalle Mikko Halkilahdelle 
luovute   in Kainuun Reserviupseeripiirin standaari.

Reserviläisten ylentämis- ja palkitsemis  laisuudessa 
saimme hienossa  laisuudessa jakaa kolmannen 
kerran Kainuun vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
ansioristejä.  Ensi vuonna Reserviläispiirimme 
täy  ää 60 vuo  a ja toimikunta valmistelee juhlaa.  
Reserviupseerikoulu täy  ää 100 vuo  a 6.6. ja 
Reserviupseeripiiri suunni  elee sinne matkaa.

Vielä kuitenkin ehdimme jotain tehdä tällekin 
vuodelle.  Ken ei ole vielä ole eh  nyt suori  aa 
prosen   ammuntaa niin sen voi suori  aa myös 
sisäradoilla ja esim. ekoaseet käyvät hyvin. 
Sähköiselle kuntokor  lle eh  ii vielä kirjata 
suorituksia joita ei ole eh  nyt tai muistanut 
aikaisemmin täy  ää – kannustakaa tässä 
kavereitanne ak  ivisuuteen.  

Si  en vuoden-vaihteessa on näiden 
toimintalomakkeiden täy  äminen.  Tehkää se 
huolella ja kirjatkaa kaikki toimintanne, koska 
sillä on tärkeä merkitys huomioidessa yhdistysten 
menestystä niin lii  o-   kuin piiritasollakin.

Haluan kii  ää kaikkia toimijoitamme työstänne 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi – 
jatketaan  ensuunnassa.

Erinomaisen hyvää joulunaikaa reservitoimijoille 
perheineen ja si  en toimeliasta ja parempaa Uu  a   
Vuo  a 2020.
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Joulun evankeliumissa Jumalan                
lupaukset  täy  yvät

Esa Oikarinen, kirkkoherra Paltamon seurakunta

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 80 -vuo  a talvisodan 
alkamisesta. Joulua viete   in tuolloin hyvin erilaisis-
sa oloissa. Pelko ja epävarmuus olivat todellisuu  a 
maassamme. Tulevaisuuden ylle lankesi synkkä var-
jo.

Tänään elämme hyvin toisenlaisissa oloissa. Rauhan 
aika on ollut pitkä ja syvä. Kansaamme sanotaan 
maailman onnellisimmaksi kansaksi – eikä syy  ä – 
monet asiat maassamme ovat hyvällä tolalla.

Kuitenkin myös tänä päivänä elämässämme voi 
olla suuriakin haasteita. Koe  elemukset ovat osa 
elämäämme ja arkeamme. Juhlapäiviin voi latautua 
suuria odotuksia ja toiveita. 

Joulun sanoman y  messä on arki. Joulun lapsi 
syntyy keskelle arkeamme, tavallista elämäämme. 
Kedon paimenet, nuo työtä tekeväiset olivat ensim-
mäiset, jotka saivat kuulla jouluyön ihmeellisistä ta-
pahtumista. Ja Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä 
oli kokenut ja mitä lapsesta sano   in ja ”tutkiskeli 
sitä.”

Toivo  avas   Joulun aika olisi meille oman elämme 
tutkiskelemisen aikaa. Hiljentymisen ja nöyrän, 
mu  a valoisan mielen aikaa. Jeesus-lapsen seimeltä 
alkoi ihmeellinen matka; paimenet palasivat omaan 
työhönsä ja arkeensa kii  äen ja ylistäen Jumalaa 
siitä hyvyydestä, jota he olivat kokeneet.

Tiedän, e  emme me aikuiset voi aina lapsen lailla 
tavoi  aa sellaista yksinkertaista uskoa, jolla lapsina 
saatoimme kokea ja nähdä asioita. Kasvamme ja 
muutumme, ja niin on varmas   tarkoituskin. Yhtä 
kaikki Jumalan lupaukset lunastuksesta ja yli ymmär-
ryksemme käyvästä rauhasta ovat voimassa tänäkin 
päivänä, meillekin. Hänen armonsa ja rakkautensa 
voivat yhä valaista ja ravita elämäämme ja arkeam-
me. Jumalan lupaukset ovat yhä voimassa. 

Siunausta ja armollisen Jumalan hyvyy  ä ja rauhaa 
Sinulle ja läheisillesi toivo  aen!
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 Evers   Jarmo Keskinen

Kainuun maakunnallista maanpuolustusjuhlaa vie-
te   in tällä kertaa poikkeuksellises   arkipäivänä, 
kun kainuulainen juhlaväki kokoontui Paltamoon 
perjantaina 20.9 2019. Päivä oli samalla myös so-
 emme veteraanien Kainuun alueellinen kirkko-

päivä. Maanpuolustusjuhlaa on viete  y syksyisin 
vuodesta 1960 läh  en vuorovuosina Kainuun eri 
pitäjissä.  Järjestäjinä ovat olleet reserviläisjärjestöt 
yhdessä kun  en ja seurakun  en kanssa. Edellisen 
kerran juhla oli Paltamossa 2011.

Juhlapaivä alkoi perinteises   jumalanpalveluksel-
la Paltamon kirkossa. Kirkossa saarnasi Kainuun 
Prikaa  n so  laspastori, ken  ärovas   Penna Par-
viainen. Liturgina toimi kappalainen Marja  a 
Leinonen. Kirkossa lauloi myös Heikki Rahko. Ju-
malanpalveluksen jälkeen suorite   in kunniakäyn   
kirkon lähe  yvillä olevilla sankarihaudoilla, jossa 
laske   in seppeleet molemmille muistomerkeille. 
Muistomerkeillä oli Kainuun Prikaa  n varusmiehet 
kunniavar  ossa. 

Sankarihaudoilta siirry   in ruokailuun Korpi  en 
koululle, jonka piha-alueelle Kainuun Prikaa   oli 
koonnut kalustonäy  elyyn. 
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          Kainuun maanpuolustusjuhla Paltamossa
 

Teks   ja kuvat: Ossi Laine

Päivä huipentui  koululla pide  yyn pääjuhlaan. Juh-
laan osallistuivat tällä kertaa myös koulun oppilaat, 
jotka ennen juhlan alkua kiersivät ryhmi  äin näyt-
telyä ja täy   vät koululaisille anne  ua tehtäväloma-
ke  a. 9-luokkalaisille oppilaille järjeste   in Kainuun 
Prikaa  n toimesta myös In    tutuksi -luento.Myös 
muu juhlayleisö kävi tutustumassa nykyaikaiseen 
armeijan kalustoon. 

Pääjuhlan avaussanat lausui Paltamon kunnanjoh-
taja Pasi Ahoniemi. Juhlapuheessa evers   Jarmo 
Keskinen koros    suomalaisen asevelvollisuuden ja 
sen muodostaman maanpuolustustahdon merkitys-
tä. Evers   Keskisen mukaan maanpuolustus kuuluu 
kaikille siitä huolima  a, onko varusmiespalvelus 
suorite  u tai suori  ama  a. Kaikille on oma rooli. 
Tehtävää rii  ää kaikille.

 Juhlan ohjelmassa oli tervehdysten lisäksi musiikkia 
ja siitä vastasivat Lapin so  lassoi  okunta  ja palta-
molainen Panleino, joka esi  ää Eino Leinon runoihin 
sävelle  yä musiikkia. Päätössanat lausui Paltamon 
seurakunnan kappalainen Marja  a Leinonen.
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Maanpuolustusjuhlassa olivat kunniavieraa-
na eturivissä istuneet so  emme veteraanit. 
Vuosi vuodelta veteraanien rivit harvenevat.  
Kaikki jäljellä olevat eivät enää jaksa lähteä 
juhlimaan. Tällä kertaa oli paikalla kuusi ve-
teraania. Vanhin heistä oli jo 97 -vuo  as. Pu-
heissa koroste   in erityises   veteraanien yh-
teishenkeä ”veljeä ei jätetä”, joka kantoi heitä 
sodassa ja vielä sen jälkeenkin. Esille nostet-
 in myös heidän tekemänsä  työ s ota-aikana 

ja sodan jälkeisessä jälleenrakennuksessa. 

Seuraavaan maanpuolustusjuhlaan kokoon-
nutaan  Ris  järvelle 20.9 2020, jolloin tulee 
kuluneeksi  60 vuo  a ensimmäisen nykymuo-
toisen tapahtuman  järjestämisestä.

               

Maanpuolustusjuhlaan oli koo  u sota-ajan valokuvia, jotka 
lii  yivät Paltamoon. Kuvassa Kiehimäjoen yhdiste  y rauta  e- ja 
maan  esilta, jonka saksalaiset räjäy   vät 19.9 1944. SA-kuva
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   Itsenäisyyspäivän ylentämis- ja  palkitsemistilaisuus        
                       5.12 Kajaanissa
Teksti: Ossi Laine
Kuvat: Seppo Tuhkanen

Itsenäisyyspäivän reserviläisten palkitsemis-
 laisuus palasi muutaman vuoden tauon 

jälkeen takaisin Kainuuseen. Kajaanissa Kau-
kametsän Kouta-salissa pide   in Kainuun 
Prikaa  n henkilökunnan ja reserviläisten 
yhteinen ylentämi- ja palkitsemis  laisuus 
itsenäisyyspäivän aa  ona. Juhlallisessa  lai-
suudessa huomioi  in  ansioituneita kainuu-
laisia reserviläisiä. Ylennysten lisäksi jaossa 
oli Kainuun vapaaehtoisen maanpuolustu-
sen ansioris  t sekä Reserviläisliiton myön-
tämät ansiomitalit. Tilaisuuteen oli kutsu  u 
kaikki ylenne  ävät ja palki  avat, joista osa 
ei päässyt paikalle.

Kainuun vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
ansioris   voidaan myöntää henkilölle, joka 
on vähintään 15 vuo  a toiminut ansiok-
kaas   yhdistys- tai piiritasolla kainuulaisen 
maanpuolustuksen hyväksi. Ansioris   voi-
daan myöntää myös muulle henkilölle, joka 
on vähintään 15 vuoden ajan tuloksellises   
edistänyt kainuulaisen maanpuolustuksen 
asiaa taikka huoma  avalla ja pitkäaikaisella 
panoksella tukenut kainuulaista maanpuo-
lustusta.

Tilaisuus alkoi so  laallises   joukon ilmoit-
tamisella Kainuun Prikaa  n komentajalle, 
prikaa  kenraali Tuomo Revolle. Komentajan 
tervehdyssanojen jälkeen eteen kutsu   in 
ylenne  ävät saamaan ylennyskirjan. Tämän 
jälkeen vuorossa oli ansioris  en ja mitalien 
jakaminen.

Palki  u  ujen puolesta kiitospuheen pi   
Reserviläisliiton kunniajäsen Osmo Suomi-
nen. Puheessaan hän toi esille Kainuun va-
paaehtoisen maanpuolustuksen ansioris  n 
erikoisuuden ja ainutlaatuisuuden. Ansioris   
ei ole mikä tahansa ris  , vaan se pohjautuu 
talvisodan aikaiseen Kainuun ris  in. Kainuun 
ris   myönne   in talvisodan Suomussalmen 
ja Kuhmon taisteluihin osallistuneille.

   Kainuun vapaaehtoisen maanpuolustuksen ansioris  llä   
   palkitut kuvassa.
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Palkitut 6.12 2019

Reserviläisliiton ansioris  

Valtanen Kalevi, Sotkamon Res.

Kainuun vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
ansio-ris  t numeroin   järjestyksessä sekä 
esi  äjä:
5.      Osmo Suominen Kainuun Res.piiri
32.    Heikki Mäntymaa Piirien yhteistyötmk.
33.    Jouni Haataja Vuolijoen Res.
34.    Jaakko Heikkinen  Paltamon Res.
35.    Jani Heikkinen Puolangan Res.
36.    Per    Huovinen Hyrynsalmen Res.
37.    Heikki Hyvönen  Sotkamon Ru.
38.    Voi  o Karjalainen Kajaanin Res.
39.    Lauri Mulari Suomussalmen Res.
40.    Markku Niiranen Kajaanin Ru.
41.    Veikko Rusanen Sotkamon Res.
42.    Mauri Suominen Kuhmon Res.

Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali

Laine Olavi, Paltamon Res.
Tampio Markku, Kuhmon Res.
Vähäsalo Rauno, Kuhmon Res.
Väisänen Petri Paltamon Res.

Reserviläisliiton pronssinen ansiomitali

Honkanen Jukka, Paltamon Res.
Kampman Eila, Kuhmon Res.
Kemppainen Saara, Kuhmon Res.
Keränen Valde, Kuhmon Res.
Ke  unen Tuomas Kuhmon Res.
Kähkönen Pauli, Kuhmon Res.
Mononen Reino, Kuhmon Res.
Pellikka Hannu, Kuhmon Res.

Kainuun vapaaehtoisen maanpuolustuksen an-
sioris  .

Osmo Suominen kiitospuheessaan.
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Kalevi Valtaselle Reserviläisliiton ansioris   
Teks  : Ossi Laine

Vaalan Reservinaliupseereissa vuonna 1978 
alkanut pitkä ura vapaaehtoisessa maanpuo-
lustustyössä sai ansaitun tunnustuksen. Puo-
lustusministeri An    Kaikkonen on myöntänyt 
itsenäisyyspäivänä 6.12 2019 Kalevi Valtaselle 
Reserviläisliiton ansioris  n. Reservin ylivääpeli 
Valtanen on tullut tunnetuksi ak  ivisesta ja 
monipuolisesta toiminnastaan maanpuolus-
tuksen hyväksi.  Sotkamoon muuton myötä 
hän lii  yi 1987 silloiseen Sotkamon Reservia-
liupseereihin toimien yhdistyksessä hallituksen 
jäsenenä, varapuheenjohtajana ja puheenjoh-
tajana. 

Hän on halunnut olla mukana myös vaalimas-
sa veteraanien arvokasta perintöä. Valtanen 
kutsu   in veteraanitoimintaan mukaan Sotain-
validien veljesliiton Sotkamon  osaston kau  a 
vuonna 2002. Veteraanityöhön kuuluu näiden 
kunniakansalaisten au  aminen erilaisissa arjen 
toimissa. 

Reserviläistoiminnassa Kalevi Valtanen on ol-
lut mukana monella tasolla. Kainuun Reservi-
läispiirin hallituksessa hän oli mukana monet 
vuodet toimien myös piirin puheenjohtajana 
2 vuo  a. Piirin puheenjohtajana ollessaan hän 
kuului Reserviläisliiton hallitukseen, jonka kaut-
ta avautui  laajempi näkemys reserviläistoimin-
taan ja ymmärrys Reserviläisliiton tekemään 
työhön. Edelleen hän kuuluu Reserviläisliiton 
veteraanityöryhmään. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen  toi-
minnassa hän ollut mukana alusta alkaen 
harjoituksissa ja koulu  ajana kursseilla.                          
– Maanpuolustus- ja veteraanityö on ollut hy-
vin mielenkiintoista ja eri  äin antoisaa, mu  a 
myös haasteellista, toteaa Valtanen.

                        Reserviläisliiton ansioris  

Reserviläisliiton vanhimmalla huomionosoituksella, 
vuonna 1976 perustetulla Ansioris  llä palki   in tänä it-
senäisyyspäivänä mm. Maavoimien komentaja, kenraa-
liluutnan    Petri Hulkko, Rajavar  olaitoksen päällikkö, 
kenraaliluutnan    Pasi Kostamovaara, Rajavar  olaitok-
sen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Markku Hassinen 
ja Sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi. 
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                                     Aurajoen varrella
Teks  : Ossi Laine
Kuvat: Seppo Tuhkanen

Viisi maanpuolustusjärjestöä, Reserviläislii  o, Suo-
men Reserviupseerilii  o, Maanpuolustusnaisten 
lii  o, Maanpuolustuskiltojen lii  o ja Reserviläisur-
heilulii  o kokoontui 15-17.11 Turussa lii  okokous-
viikonloppuun. Kolmen vuoden välein järjeste  ävä 
yhteinen suurtapahtuma kokosi noin 500 osallistujaa 
eri puolilta Suomea. Tapahtumien järjestelyistä vas-
tasivat Varsinais-Suomen reservipiirit.

Lii  okokouksissa keskeisenä tapahtumana Reser-
viupseeriliiton osalta oli uuden puheenjohtajan va-
linta. Vuodesta 2014 läh  en lii  oa johtanut Mikko 
Halkilahden jälkeen Rul:in lii  okokous valitsi uudeksi 
puheenjohtajaksi viiden ehdokkaan joukosta yli-
luutn. res. Aaro Mäkelän seuraavalle kolmivuo  s-
kaudelle.

Reserviläisliiton lii  okokouksessa täydenne   in liit-
tohallitusta erovuoroisten osalta. Lii  ohallitukseen 
tuli valituksi kuusi naisjäsentä. Vuoden malliyhdistys 
löytyy tällä kertaa Pohjanmaalta, kun Ylihärmän 
Reserviläiset sai kunniamaininnan. Yhdistys on paik-
kakunnan asukaslukuun nähden suuri yhdistys, kun 
kuusi prosen   a Ylihärmän 2700 asukkaasta on jäse-
niä reserviläisyhdistyksessä. Vuoden reserviläiseksi 
vali   in Helsingin Reserviläisistä  yliluutn. res. Jussi 
Niinistö. Lauantai huipentui järjestöjen yhteiseen 
illaliseen, johon osallistui 370 henkeä.

Sunnuntaina pide   in Turun tuomiokirkossa Juma-
lanpalvelus, jonka jälkeen järjestöjen lippulinna ko-
koontui  tuomiokirkon edustalle, josta se marssi Au-
rajoen var  a Itsenäisyyden kivelle, jossa suorite   in 
seppeleenlasku. Marssi jatkui edelleen kokoushotelli 
Marina Palaceen. Sunnuntai huipentui  Turun VPK:n 
talolla pide  yyn  valtakunnalliseen maanpuolustus-
juhlaan.  Juhla käynnistyi Reserviläisliiton puheenj-
johtajan Ilpo Pohjolan avaussanoilla. Juhlapuheen 
pi   kansanedustaja Ilkka Kanerva. Maanpuolustus-
juhlan päätössanat lausui Reserviupseeriliiton väis-
tyvä puheenjohtaja Mikko Halkilah  .
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 So  lastarkka-ammunnan SM-kilpailut Vuosangassa

Teks   ja kuvat: Joona Sipi, Tarkka-ampujakilta

So  lastarkka-ammunnan 
SM-kilpailu Häyhä 2019 pi-
de  in 16.-18.8.2019 Kuhmon 
Vuosangan ampuma-alueella. 
Tänä vuonna kilpailuun osallis-
tui 16 par  ota. Mukana oli 10 
amma   so  lasta.

Häyhä-kisa on vuosi  ain järjeste  ävä Reserviläis-
urheiluliiton (ResUL) virallinen tarkka-ammunnan 
suomenmestaruuskilpailu. Kisa käydään par  otai-
tokilpailun muotoises  , jolloin viikonlopun aikana 
kilpailupar  ot kiertävät rasteja. Rasteilla mitataan 
jalkaväkitaitoa, fyysistä suorituskykyä sekä  etys   
ammuntaa.

Kisaan on aina enemmän halukkaita kuin pääsijöitä. 
Tänä vuonna meillä kisasi 16 par  ota, joista yksi oli 
2-henkinen ja loput 3 hengen. Kilpailun painopistee-
nä oli kriisinhallintatehtävät, joten rasteilla mita   in 
mm. kykyä tähystää ajoneuvosta ja väli  ää  eduste-
lu  etoa.

Ammunta on useimmiten tuntema  omille etäi-
syyksille tapahtuvaa maastoammuntaa. Ampu-
maetäisyydet tässä kisassa olivat n. 25-1000m. 
Useimmiten maalilai  eina on jastereita, koska 
maalit ovat silloin etäohja  avissa ja osumat kauas-
kin helpos   tulki  avissa. Ammunta tapahtuu 
yleensä maastossa ja sovelletuista asennoista.                                                    
Lisähaaste  a ammuntaan tehdään esimerkiksi fyy-
sisellä rasituksella, aikapaineella ja samanaikaisilla 
tehtävillä.

ResUL:n säännöt keski  yvät lähinnä kilpailuturvalli-
suuteen ja tasapuolisen kilpailun takaamiseen. Kul-
loisenkin vuoden kilpailun suunni  elijat ovat siten 
suuressa vastuussa kilpailun käytännön toteutuk-
sesta ja ras  en tehtävistä. Vakioituja rasteja kisoissa 
ei ole. Säännöt mahdollistavat varsin monipuolisen 
aseistuksen. Kaluston kehitystä ei ole halu  u jarrut-
taa säännöillä, vaan kilpailun luonne reservin kykyä 
kehi  ävänä tapahtumana toteutuu tässäkin mie-
lessä. Useimmiten varoalueiden vuoksi kaliiperi on 
raja  ava 338 Lapua Magnumiin.

 Kolmihenkisen par  on aseistus voi olla esimerkiksi 
seuraava: 2x 308 win itselataava kivääri, 1x 338 La-
pua Magnum pul   lukkokivääri, 2x 9mm pistooli/
karbiini. Kaluston on sovellu  ava moneen  lantee-
seen, sillä kilpailijat eivät ennalta  edä ras  en sisäl-
töä. Kilpailusta annetaan kuitenkin ennakko  etoa 
esim. minimi- ja maksimiampumamatkoista sekä 
vaadi  avista taidoista.

            13
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Ras  kuvauksia:

- Tehtävänä tähystää ajoneuvosta aluet-
ta, raportoitava  etyistä havainnoista 
väli  ömäs    lannekeskukseen sekä 
koo  ava havainnoista  edusteluraport-
 .

- Par  on tehtävänä rakentaa aikapai-
neessa hiekkasäkkieste, jonka takaa tu-
hota sirotemiinoite. Lyhyt ampumaetäi-
syys haastaa pitkiin ampumamatkoihin 
to  uneet tarkka-ampujat.

- Par  on tehtävänä rakentaa tuliasema 
ajoneuvoon, tunnistaa maalit ja tuhota 
oikeat maalit.

- Ammuntaa keskipitkille matkoille (300-
700). Ohilaukauksesta mahdollisuus 5 
sekunnin aikana paikkolaukaukseen.

- Par  o miehi  ää tukikohdan var  opai-
kan, jossa on vieraat ja väärin kohdiste-
tut aseet. Ampumamatkat lyhyitä (100-
200m). Par  on kye  ävä tunnistamaan 
väärin kohddstetut aseet ja toimi  ava 
 lanteen mukaan maalien tuhoamiseksi 

(ken  äkohdistus/tulen tähystäminen).

- Par  o on joutunut väijytykseen. 
Kutsu  ava radiolla nouto maastopei-
te  ä käy  äen sekä samanaikaises   
tuho  ava vihollisia keskipitkiltä/pitkiltä 
matkoilta.

- Par  on tehtävänä evakuoida raken-
netulta alueelta vihollisen tulitukseen 
jäänyt henkilö, sekä salassa pide  ävää 
materiaalia.

- Aikapaineinen ammuntatehtävä, jossa 
par  on löyde  ävä viidestä eri tuliase-
masta kustakin kaksi maalia ja tuho  ava 
ne.

- Perinteinen ensiaputehtävä. Perusta-
son jalkaväkiosaamista.
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                       TARKKA-AMPUJAKILTA

Reserviläislii  oon kuuluva noin 550:n suomalaisen 
tarkka-ampujan yhteisö. Kasvatamme maanpuo-
lustustahtoa, levitämme tarkka-ammunta  etou  a, 
edistämme tarkka-ammuntaharrastusta ja yksilön 
so  laallisia valmiuksia. Lisäksi vaalimme tarkka-am-
muntaperinteitä ja kehitämme Suomen varautu-
mista mm. yhteistyössä muiden maanpuolustusjär-
jestöjen kanssa. Kiltamme tukee Suomen virallista 
turvallisuuspoli  ikkaa. Jäsenemme asuvat eri puo-
lilla valtakuntaa, noin puolet pääkaupunkiseudulla. 
Meitä on monenlaisia, olemme riippuma  omia su-
kupuolesta, iästä ja so  lasarvosta – yhdistävä tekijä 
on kiinnostus tarkka-ammuntaan.

      OSALLISTUMISOIKEUS 

Tarkka-ampujakilpailuihin voivat osallistua kaikki 
18 vuo  a täy  äneet Suomen kansalaiset. Edellä-
maini  ujen ryhmien lisäksi kilpailunjärjestäjä voi 
harkintansa mukaan myös muita suomalaisia tai ul-
komaalaisia so  laita, reserviläisiä tai siviilejä. Kilpai-
lun järjestäjällä on oikeus rajoi  aa osallistujamäärää 
sekä valita osallistujat kilpailuun.

Tarkka-ammunnan Suomen Mestaruuden voi voi  aa 
vain kilpailun paras suomalainen kilpailijapar  o, jois-
ta kaikkien pitää olla Suomen kansalaisia. He s aavat 
SM-mitalit.
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Reserviläisurheiluliiton juhlavuosi

Reserviläisurheilulii  o vie  ää 50-vuo  sjuhlavuot-
taan toimintavuonna 2020. Juhlavuo  a on tarkoitus 
tuoda esille koko vuoden ajan, niin vies  nnässä 
kuin jäsenyhdistyksissäkin jo olemassa olevien ta-
pahtumien yhteydessä eri lajiesi  elyillä. Tämä Road 
show toteutetaan yhdessä jäsenjärjestöjen piirien 
vapaaehtoisten tuella ja avulla. Juhlavuoden pää  ää 
joulukuun 12. päivä pide  ävä pääjuhla Helsingin 
Ostrobotnialla ja ennen pääjuhlaa pide  ävä kaikille 
avoin seminaari. Juhlassa julkaistaan myös liiton 
50-vuo  shistoriikki.

Juhlavuoden vies  ntä

Juhlavuonna vies  nnässä käytetään niin ko  sivuilla, 
sosiaalisessa mediassa, kuin painomateriaalissa-
kin Susanna Muurman-Ovaskan suunni  elemaa 
juhlavuoden logoa. Hän suunni  eli myös aikanaan 
40-vuo  sjuhlalogon. Juhlavuoden Road show tapah-
tumista  edotetaan liiton vies  ntäkanavissa ak  ivi-
ses   ja pyritään myös saamaan jäsenliitot mukaan 
tapahtumien  edo  amiseen. Juhlavuoden vies  n-
nästä vastaa Reserviläisurheiluliiton vies  ntätyöryh-
mä yhdessä liiton vies  ntähenkilön kanssa.

Road show

Road show on maakun  in jalkautuva kiertue, missä 
esitellään liiton eri toimintamuotoja ammunnasta 
läh  en aina maastoliikunnan monipuoliseen tarjon-
taan. Kiertue toteutetaan jäsenlii  ojen piireihin ja 
vapaaehtoisiin tukeutuen ja esi  elyt pyritään järjes-
tämään jo olemassa olevien tapahtumien yhteyteen. 
Kiertueen lajikirjon esi  elyn sisällöstä vastaavat 
SRA-, ken  äkelpoisuus- ja kilpaurheilutoimikunnat. 
Lajivalikoima esi  elyyn on valmiina vuoden 2019 
loppuun mennessä niin, e  ä kiertue voidaan aloit-
taa he   tammikuun alusta alkaen. Näin ollen vali-
koimasta löytyy lajeja kokeiltavaksi niin talvella kuin 
kesällä. Road show:n sisältöä tarjotaan jäsenliitoille 
ja tapahtumien varaukset menevät suoraan lii  oon 
toiminnanjohtajan ylläpitämään varauskalenteriin. 
Tavoi  eena on saada lajiesi  elykäymään vähintään 
kerran jokaisessa piirissä.

50-vuo  shistoriikki

Reserviläisurheiluliitolle teh  in kymmenen vuo  a 
si  en 40-vuo  shistoriikki, mikä on nyt tarkoitus täy-
dentää 10 vuodella saman kirjoi  ajan Pekka Majurin 
toimesta. Tässä yhteydessä on myös mahdollista 
korjata tai täydentää aiempaa osiota. Historiikki jul-
kaistaan pääjuhlan yhteydessä.

Pääjuhla ja seminaari

Pääjuhlaa vietetään juhlallisin tavoin Helsingin Ost-
robotnialla 12.12.2020 iltapäivälläalkavassa juhlassa. 
Ennen pääjuhlaa toteutetaan seminaari samassa 
paikassa, joka on kaikille asiasta kiinnostuneille 
avoin ja maksuton tapahtuma.

 Ken  äkelpoisuus

Ken  äkelpoisuustoimikunta ideoi ja toteu  aa yh-
teistyössä liiton muiden toimikun  en kanssa 50 
vuo  sjuhlatoimikunnan ohjeiden mukaises   valta-
kunnallisen road show -kiertueen. Ken  äkelpoisuus-
toimikunta tekee yhteistyötä Lisää liike  ä -ohjelman 
kanssa fyysisen toimintakyvyn ja testauksen alueilla 
niin kuin siitä kyseisen ohjelman kanssa sovitaan. 
Toimikunta on ak  ivinen mahdollisessa Perusyhdis-
tyksen pelikirjan jalkautuksessa, mikäli OKM:n rahoi-
tuspäätös on myönteinen. 

Toimikunta selvi  ää yhteistyössä MPK:n ja Puolus-
tusvoimien kanssa mahdollisuu  a palkita reserviläi-
siä pv:n kuntomerkeillä tulevaisuudessa. Toimikunta 
selvi  ää ja kokeilee uusia tuo  eita liiton palvelu-
tarjontaan, esim. edellisvuonna aloite  u yhteistyö 
Akk Motorspor  n kanssa ja samoin Moo  oriliiton 
kanssa aloite  ava yhteistyö liiton juhlavuonna. 
Ken  äkelpoisuustoimikunnan vastuulla ovat Reser-
viläisurheiluliiton talvi- ja syysjotos sekä niiden ke-
hi  äminen. Toimikunta järjestää jotossuunni  elun 
teemapäivän Tyrsky-jotoksen yhteydessä. Toimikun-
ta selvi  ää mahdollisuu  a kansainvälisten so  lastai-
tokilpailujen järjestämiseksi Suomessa yhteistyössä 
MPK:n ja Puolustusvoimien kanssa.

                    Reserviläisurheilulii  o 50 vuo  a
”RESUL 50v, historia tukee tulevaisuu  a”
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Sähköinen kuntokor   

Sähköisen kuntokor  n käy  ö pää  yy vuoden 2019 
lopussa vähäisen käy  äjämäärän takia. Vuoden 
2019  edot ovat hae  avissa järjestelmästä toistai-
seksi, mu  a uusien  etojen lisääminen ei ole enää 
vuoden 2020 puolella mahdollista. Sähköisen kunto-
kor  n  lalle tulee kolme sovellusta:Tikki, MarsMars 
ja Kymppi. Kuntotestaussuoritusten kirjaaminen 
toteutetaan Tikki-  etojärjestelmän kau  a. Jäsen-
järjestöjen kau  a kannustetaan liikkujia o  amaan 
käy  öön Puolustusvoimien kustantama MarsMars.
fi -järjestelmä. Marsmars.fi  ei toistaiseksi sisällä vas-
taavia yhdistysten välisiä kuntokilpailuita tms. mah-
dollistavia ominaisuuksia kuin sähköinen kuntokor   . 
Ampumapäiväkirja otetaan käy  öön uudistuneena 
Tikki-järjestelmän sisartuo  een ”Kymppi”-  etojär-
jestelmän avulla. Jäsenlii  oja ja käy  äjiä opastetaan 
uuteen järjestelmään vuoden 2020 aikana.

Sidosryhmätoiminta

Reserviläisurheilulii  o ylläpitää ja kehi  ää toiminta-
vuoden 2020 aikana yhteistyötään eri sidosryhmiin-
sä. Lii  o toimii avoimes   ja ak  ivises   useiden orga-
nisaa  oiden kanssa monenlaisilla foorumeilla. 

Tärkeimmän sidosryhmän liiton toiminnan kannalta 
muodostavat liiton jäsenjärjestöt: Reserviläislii  o, 
Suomen Reserviupseerilii  o sekä Maanpuolus-
tuskiltojen lii  o. Reserviläisurheiluliiton toiminta 
perustuu jäsenlii  ojen kanssa laadi  ujen yhteistoi-
mintapöytäkirjojen sisältöihin.  Maanpuolustuskou-
lutusyhdistys on vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
keskeinen toimija. RESUL toimii sopimusperusteises-
  MPK:n kanssa mm. reserviläisten ken  äkelpoisuu-

denlaaja-alaiseksi kehi  ämiseksi. Reserviläisurheilu-
lii  o on sopinut MPK:n ja Puolustusvoimien kanssa 
yhteises   järjeste  ävistä tapahtumista, joihin osal-
listumalla niin toimihenkilöt kuin osallistujatkin voi-
vat saada rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. 
Nämä kilpailut ja tapahtumat vuonna 2020 ovat:

NIMI PIIRI PAIKKAKUNTA AJANKOHTA

Talvijotos ”Pirkka” Pirkanmaa Pirkkala 14.-15.03.

SRA:n SM-kilpailu Satakunta Niinisalo 07.-09.08.

Simo Häyhä TA-kilpailu TA-kilta Niinisalo 28.-30.08.

Syysjotos ”Tyrsky” Kymenlaakso Kotka 25.-27.09.
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                  Rintamalla rakenne  ujen asevelitalojen      
      keräystyön tuloksia
Teksti: Tenho Tikkanen ja Ossi Laine
Kuvat: Tenho Tikkanen

Rukajärven suunnan historiayhdistys kokosi  etoja 
rintamalla rakennetuista ja ko  rintamalle pystyte-
tyistä asevelitaloista. Tietoja on kerä  y Rukajärven 
rintaman osalta jo vuosia, nyt halu   in eri  edotus-
välineissä julkaistujen ar  kkelei  en avulla saada ko-
koon mahdollisimman ka  avat  edot.

Lokakuun alkuun mennessä saa  in  edot 41 rinta-
malla rakennetusta asevelitalosta. Asevelitalot ovat 
pääosin erinomaisessa kunnossa. Rukajärven rin-
tamalla taloista oli rakenne  u 31, Uhtua/Kies  nki 
suunnalla 7 ja Kannaksella oli rakenne  u 3.

Nyt koo  ujen  etojen mukaan asevelitaloista ensim-
mäinen oli tehty Uhtua/Kies  ngin suunnalla kenraali 
Siilasvuon alaisissa joukoissa vuoden 1942 kevä  al-
vella.

Jatkosodan aikana asevelitaloista 14 oli rakenne  u 
Talvisodassa kaatuneen so  laan omaisille ja 21 taloa 
Jatkosodassa kaatuneen omaisille, 2 taloista oli vai-
keas   haavoi  uneen so  laan omaisille ja kolme ta-
loista oli so  las rakentanut puhdetyönä talon omaan 
käy  öön. Yksi taloista oli saatu arpajaisvoi  ona.

Taloista 15 on edelleen vakituisessa asuinkäytössä, 
samoin 15 oli kesäasuntona, taloista 6 oli pure  u ja 
kaksi taloista on ollut pitkään asuma  omana.

Asevelitaloista neljä on ko  seutumuseona, Kauha-
valla, Ilmajoella, Kempeleessä ja Vihannissa.

Muut rintamalla rakennetut talot

Tässä yhteydessä kerä   in  etoa myös muista rinta-
malla rakennetuista ja ko  rintamalle pystytetyistä 
taloista. Näitä rakennuksia oli kaikkiaan 16. Tunne-
tuin näistä on Lopella sijaitseva Marskin Maja, mihin 
kuuluu sauna ja kalamaja. Ilomantsissa sijaitseva Ru-
kapir   , Espooseen siirre  y Sairilan sauna, Helsingin 
Kulosaareen siirre  y kenraali Nenosen talo, Kuhmos-
sa olevat Rajalaitoksen käytössä olevat Rokon par  o-
maja sekä Jussi Kekkosen maja ja sauna. Samoin Tu-
run veteraanijärjestöjen käytössä oleva Honkapir   . 

Asevelitaloista suurin osa on osin kunnoste  u ja vuora  u. Paltamossa sijaitseva Toini Tervosen omistama 
talo on alkuperäisessä asussa ja edelleen jatkuvassa käytössä. Kuvassa Toini Tervonen ja Rukajärven suun-
nan historiayhdistyksen hallituksen jäsen Ossi Laine.
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Kenraali Tuompon huvila rakennuksineen Pornaisissa 
on eräs rintamalla rakennetuista taloista, kuten myös 
kenraali Siilasvuon komentokämppä Oulussa.

Eräs mielenkiintoisimmista tarinoista löytyy Vuoka  n 
urheiluopiston perustamisesta. Rukajärven rintamal-
ta teh  in vuoden 1943 keväällä 581 miehen voimin 
par  oretki vihollisen selustaan. Retkellä kaatui 32 
so  lasta. Par  oretkelle osallistui maamme hiihdon 
parhaimmistoa mm. kultamitalihiihtäjä Paavo Lon-
kila, jonka joukkueen tappiot olivat suurimmat perä-
  17 so  lasta. Joukkue hiih   vihollisen väijytykseen 

laskeudu  uaan Ontajärven itärannalla jäälle. Lonkila 
itse pelastui täpäräs  . Par  oretkeltä selviytyneet 
tekivät herrasmiessopimuksen siitä, e  ä he perus-
tavat kaatunei  en aseveljiensä kunniaksi sodan jäl-
keen Suomen kansan keskuuteen talviurheilulajien 
kuntoutuslaitoksen. Sodan jälkeen tämän hankkeen 
valmistelu anne   in retkellä mukana olleen kirjailija 
Onni Palasteen tehtäväksi. Näin syntyi päätös Vuoka-
 n Urheiluopiston perustamisesta. Vuoka  n urhei-

luopiston rakennukset tuo  in sodan lopulla Rukajär-
ven rintamalta. 

Tämän selvitystyön tuloksena paljastui, e  ä urhei-
luopiston hallintorakennus oli Rukajärven rintamalla 
komentaja E.J. Raappanan esikunnan upseerikan   ini 
Rukahovi. Edelleen näistä v. 1945 pystytetyistä raken-
nuksista on käytössä Rukahovin eli hallintorakennuk-
sen lisäksi kolme asevelitaloa, jotka alkuvaiheessa 
toimivat urheiluopiston majoitus  loina.

      

Saunarakennukset

Rukajärven rintama lahjoi    ylipäällikölle ”Marskin 
Majan” lisäksi saunan ja kalamajan. Nämä rakennuk-
set siirre   in sodan jälkeen Lopelle. Marski o    vas-
taan syntymäpäivälahjansa Rukajärvelle 9.-12.9.1942 
tekemänsä tarkastusmatkan yhteydessä. Hän tykäs-
tyi lahjana saamaansa saunaan niin, e  ä hänelle ra-
kenne   in sauna myös Mikkelin päämajan asunnon 
Sairilan kartanon rantaan, samoilla arkkiteh   Eino 
Pitkäsen piirustuksilla. Tämän saunan hän lahjoit-
  sodan jälkeen henkilääkärilleen Kalajalle, joka oli 

mene  änyt Porkkalan niemellä sijainneen kesäasun-
tonsa aseleposopimuksessa Neuvostoliitolle. Saman-
lainen sauna rakenne   in myöhemmin myös Marskin 
Kirkniemen kartanoon, mikä sauna paloi v. 1968.

Myös kenraali Raappanan Lieksan Rukajärven rinta-
malta Suomujärvelle siirretyn Rukapir  n sauna paloi      
v. 1948. Tilalle rakenne   in Rukajärven hirsistä uusi 
sauna, mikä on nykyisin Pielisen rannalla Kelvällä.

Lisäksi  edetään, e  ä he   sodan jälkeen ainakin 
Lieksan Rajavar  oasemalle pystyte   in rintamalta 
tuotu komentajansa nimeä kantava ”Seitamon” sau-
na. Se on v. 1987 uusi  u.
Lisä  etoa koko tutkimuksesta on saatavissa Rukajär-
ven suunnan historiayhdistyksen ne   sivulta haku-
sanalla: ”Rintamalla rakennetut asevelitalot” - Tenho 
Tikkanen 20.10.2019. Jokaisesta talosta on tehty 
muis  o.
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                               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. 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 

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

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

heikki.tuura@luukku.com
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          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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