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Toimintaa poikkeuksellisten olojen keskellä
                       

Vies  kapula 60 v.

Kainuun Reservipiirien julkaiseman  edotuslehden Vies-
 kapulan syntysanat lausu   in kesäkuussa 1960 piirien 

yhteistyötoimikunnan kokouksessa.  Reserviupseerit ja 
-aliupseerit olivat kaivanneet omaa  edotuslehteä jo 
jonkin aikaa. Hanke oli kuitenkin siiirtynyt pienen painos-
määrän kustannusten vuoksi. Kolmesta nimiehdotuksesta 
vali   in nimeksi Vies  kapula. Näin leh   on tullut tänä päi-
vänä järjestölehdelle kunnioite  avaan 60 vuoden ikään. 

Leh   on ilmestynyt  historiansa aikana 1-6 kertaa vuodes-
sa. Leh   ilmestyy nyt pelkästään sähköisenä. Aiemmin 
paine  u leh   ilmestyi mm. maakunnallisen maanpuolus-
tusjuhlan aikoihin ja jae   in maakuntalehden välissä kaik-
kialle Kainuuuseen. Alusta alkaen leh   on ollut yksi osoi-
tus reservipiirien välisestä yhteistyöstä Kainuussa. 

Kainuun Reserviläispiiri 60 v.

Kainuun Reserviläispiirin perustamisesta tuli kuluvana 
vuonna täyteen 60 vuo  a. Piirin toiminta alkoi 22.5.1960, 
jolloin joukko reservin aliupseereita kokoontui Ravinto-
la Maakuntaan Kajaanissa perustamaan Reservialiup-
seeripiiriä Kainuuseen. Perustavassa kokouksessa olivat 
paikalla viralliset edustajat kolmesta yhdistyksestä, Ruh-
 nansalmen, Otanmäen sekä Kajaanin Seudun Reservia-

liupseeriyhdistyksistä. Paikalla oli myös muita edustajia 
Kajaanista, Suomussalmelta, Kuhmosta ja Vuolijoelta.

Piirin perustamisen aikaan toimi Kainuussa jo viisi rekiste-
röityä yhdistystä: Kajaanin oli peruste  u 29.4.-55, Suomus-
salmen 3.12.-56, Kuhmon 24.2.-57, Otanmäen 30.7.-59 ja 
Ruh  nansalmen Reservialiupseerit 6.1.-60. Myöhemmin 
peruste   in vielä Paltamon 8.11.-60 ja Sotkamon 11.11.-
60 sekä Ris  järven Reservialiupseerit 20.11.-60 eli tänä 
vuonna myös näillä neljällä viime mainitulla yhdistyksellä 
on takanaan 60-vuo  nen taival.  Marraskuuksi suunnitel-
tu piirin 60-vuo  sjuhla siirtyi vallitsevan  lanteen vuoksi 
pide  äväksi myöhemmin ensi vuoden puolella. Piirin ja 
juhlivien yhdistysten historiaan palataan seuraavassa nu-
merossa.

Tänään suurin osa Kainuun reserviläisyhdistyksistä on 
avoimia yhdistyksiä. Tämä tarkoi  aa sitä, e  ä kaikki täy-
si-ikäiset Suomen kansalaiset voivat lii  yä jäseneksi. 
Lii  ymällä pääsee mukaan monipuoliseen   toimintaan, 
kuten kokouksiin, erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. 
Erityises   ammunnan harrastajille, tai ampumaharrastus-
ta aloi  eleville yhdistyksemme tarjoavat hyvät pui  eet 
kehi  ää ja ylläpitää ampumataitoja. Reserviläistoiminnan 
kau  a pääse myös tapaamaan muita maanpuolustushen-
kisiä ihmisiä.

Toiminta 

Kohta pää  yvänä toimintavuonna emme pystyneet to-
teu  amaan tälle vuodelle laadi  ua toimintasuunnitel-
maa, kuin joiltakin osin.  Vieläkään emme ole pystyneet 
palaamaan normaaliin toimintaan, koska koronaepidemia 
ei ota laantuakseen. Meidä kaikkien tulee kuitenkin muis-
taa suositukset kokoontumisrajoituksista, turvaväleistä, 
käsihygieniasta ja maskien käytöstä. Voimme olla näin esi-
merkkinä muille. 

Näissä poikkeusoloissa kiinnostus maanpuolustukseen ja 
turvallisuuteen on kuitenkin lisääntynyt valtakunnallises-
 . Maanpuolustusjärjestöissä ovat jäsenmäärät lisäänty-

neet.

Kainuun yhdistyksissä ja kerhoissa on siirre  ävä katseet 
tulevaan  vuoteen. Toivon mukaan yhteiskunnan  la nor-
malisoituu mahdollisimman pian. Meillä on kaikki edel-
lytykset  ak  iviseen ja hyvään toimintaan.  Onhan meillä 
toimintaympäristössä mm. Kainuun Prikaa   ja Kainuun 
Rajavar  osto.

Onni  elut itsenäisyyspäivänä ylennetyille ja palkituille. 
Huomionosoitus on paitsi kiitos menneestä toiminnasta, 
mu  a antaa myös suuntaa tuleville vuosille. Kiitos kaikille 
reserviläisille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuo-
desta. Nyt on aika hiljentyä vuoden tärkeimpään juhlaan. 
Jouluna on kaikkien aika omistautua läheisille.

 Hyvää Joulua ja Onnellista uu  a vuo  a 2021! 
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      Ossi Laine
      Puheenjohtaja
      Kainuun Reserviläispiiri
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 Kainuun Reserviupseeripiirin palsta

 Jussi Pulkkinen
 Kainuun Reserviupseeripiiri, varapuheenjohtaja

  

”Resilienssiä eli toimintakykyä yllä  ävässä 
 lanteessa on nyt mita  u ja mitataan edel-

leen joka päivä.” 

Vuosi 2020 on kääntymässä lopuilleen ja tämän vuoden 
me tulemme muistamaan koronasta. Tämä pandemia on 
vaiku  anut meidän jokaisen elämään tavalla tai toisella. 
Toisille se on aiheu  anut lähinnä harmia, toisille se on tar-
koi  anut raskaita menetyksiä ja elämän muutoksia. 

Val  on mi  akaavassa korona on muodostanut uhan jota 
on torju  u ja rajoite  u välineillä joita ei kymmeniin vuo-
siin ole ollut käytössä. Eduskunta o    valmiuslain käy  öön 
keväällä, kun normaaliajan lainsäädäntö ei mahdollista-
nut enää rii  äviä toimenpiteitä pandemian leviämisen es-
tämiseksi. Enää valmiuslaki ei ole voimassa, mu  a  lanne 
vaa  i meiltä edelleen päivi  äin toimintaa jolla koronan 
leviäminen estetään. Tämä on tärkeää jo  a yhteiskunnan 
toiminta häiriintyisi mahdollisimman vähän ja terveyden-
huoltomme ei kuormi  uisi liikaa. 

Resilienssiä eli toimintakykyä yllä  ävässä  lanteessa on 
nyt mita  u ja mitataan edelleen joka päivä.  Suomalainen 
yhteiskunta on osoi  autunut kestäväksi myös tässä  lan-
teessa. Ihmiset, yritykset ja yhdistykset ovat sopeu  aneet 
toimintaansa  lanteen mukaan, ja koronan hallitsematon 
leviäminen on onnistu  u estämään. Resilienssistä puhut-
 in ja kirjoite   in paljon myös kolme vuo  a si  en Kainuun 

pitkäaikaisten sähkökatkojen yhteydessä. Myös silloin, 
niillä alueilla jossa pitkiä sähkökatkoja oli,  lanteeseen 
kye   in sopeutumaan niin e  ei suuria vahinkoja syntynyt. 
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Tällä kertaa haastava tilanne koskettaa meitä kaikkia. 
Toimitaan edelleen vastuullisesti, siten tuemme myös 
valtakunnan turvallisuutta tilanteen vaatimalla tavalla.

Kiitos kaikille toiminnassa mukana olleille ja onni  e-
lut kaikille tänä vuonna ylennetyille ja palkituille. Nämä 
huomionosoitukset ovat merkkejä pitkäjänteisestä työstä 
maamme ja maanpuolustuksemme hyväksi.

Hyvää ja rauhallista joulunaikaa.
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            Piiritoimistolta tähyste  ynä

  Terho Pelli, Kainuun Reservipiirien toiminnanjohtaja

”Vuosi on ollut kaikinpuolin haasteellinen 
mu  ei se suinkaan tarkoita sitä, e  ä mei-
dän olisi passivoidu  ava.”

Teimme vuoden 2019 syyskokouksissa suunnitelmat tälle 
vuodelle 2020.  Vuosi alkoikin aivan normaalis   järjestäy-
miskokouksilla ja tehdyt suunnitelmat valmiina täytän-
töönpantaviksi.

Si  en alkoikin tapahtua.  Maaliskuun alussa maahamme 
levinnyt Covid -19 virus, korona, aiheu    sellaisen pande-
mian, e  ä kaikki toiminnat oli keskeyte  ävä.

Kevätkokoukset oli valmisteltu ja ilmoite  ukin pide  ävik-
si, mu  a nekin joudu   in muutamaa päivää aikaisemmin 
peruu  amaan.  Olin itseasiassa matkustamassa junassa, 
kun laadin peruutusilmoitukset.  Samaan rytäkkään si  en 
peruu  elimme kevätkauden kilpailut.

Kesällä sentään saimme pide  yä pistooliampumajuoksut 
ja talvellahan olikin jo pide  y ilma-asekilpailut.

Syksyn tapahtumia suunnitel  in kuitenkin niin kuin ne 
pide  äisiin normaalis  .  Puolustusvoimista kuitenkin jo 
hyvissä ajoin lähesty   in  edustellen mitä olemme ajatel-
leet syyskuussa järjeste  äväksi ajatellun Maanpuolustus-
juhlan kanssa.  Teimme nopeas   asiassa päätöksen e  ei 
tänä vuonna Kainuun Maanpuolustusjuhlaa järjestetetä.  
Samoin olemme valmistelleet Reserviläispiirin 60 Reser-
viläispiirin 60 vuo  sjuhlatapahtumaa.  Tämäkin joudu   in 
siirtämään tulevalle vuodelle 2021.  Viimeisempänä pe-
ruutuksena jouduin tekemään peruutukset reserviläisten 
ylentämis ja palkitsemis  laisuuteen, jotka oli tarkoitus pi-
tää 4.12.   periaate turvallisuus ja terveys edellä.

Molemmat liitot ovat uudistaneet ko  sivut ja niiden toi-
votaan olevan käytössä kaikissa kerhoissa tulevana vuon-
na.  Reserviläislii  o antaa toimintapalkkiota piireille, jotka 
hoitavat asian.

Vuosi on ollut kaikinpuolin haasteellinen mu  ei se suin-
kaan tarkoita sitä, e  ä meidän olisi passivoidu  ava.

Me voimme kukin hoitaa ken  äkelpoisuu  amme ilman 
joukkokokoontumisia.  Ampumataitoa voi ylläpitää am-
pumaradalla pienelläkin joukolla.  Samoin fyysistä kuntoa 
niin hiihtoladulla kuin pururadallakin unohtama  a ollen-
kaan normaalia hyötyluiikuntaa halkoran  eilla, marja-
metsillä jne.

Meidän on usko  ava, e  ä tämäkin viheläinen virus voite-
taan ja katse koh   valoisampaa tulevaa vuo  a.

Liiku, ammu ja koulu  audu!!!!!
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    Hengellinen palsta

Penna Parviainen, ken  ärovas   Kainuun Prikaa  

Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri 
taivaallinen sotajoukko, joka ylis   Jumalaa 
sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa ja 
maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakas-
taa (Luuk. 2:13-14).

Hyvä isänmaan ystävä. Taas on joulun aika. Eikö mielem-
me herkistykin rauhan sanoman äärelle?

Miten vuotesi on mennyt? Siihen on lii  ynyt monia vai-
heita jälleen. Vuoteen mahtuu ilon aiheita, tasaista arkea 
ja surunkin kohtaamista. Päivämme ja vaiheemme ovat 
Korkeimman kädessä. Kiitos niistä.

Tänä vuonna koko maailma on ollut hiljaisena pandemian 
edessä. Ihminen mitä voit, kun luonto näy  ää voimaansa 
luodulle? Hiljaiseksi on vetänyt, kasvot peiteltyinä olem-
me joutuneet kulkemaan ja toistemme kohtaaminen on 
jäänyt monella tapaa vajaaksi. Perinteiset juhlapäivätkin 
ovat  lapäises   lakanneet tai typistyneet pienen ruudun 
kau  a seura  aviksi ja ele  äviksi.

Pieni oli aikanaan miesjoukko kedollakin: arkisia puurtajia, 
vähään tyytyviä. Suuri oli sen sijaan yllätys ja kohtaami-
nen. Ei virtuaalinen eikä mielikuvissa vain eletyksi tarkoi-
te  u vaan todellinen, oli tämä kohtaaminen. Jumala itse 
kohtasi enkelisotajoukon välityksellä nuo miehet, veljet.

Paimenille käske  y tehtävä, oli kuin so  laalle käske  y 
tehtävä. Ensinnäkin se oli käsky, ei mikään kehotus. Ol-
koon maanpäällä rauha ihmisten välillä. Jumalan silmä-
terikseen luomiensa ihmisten välillä kaikkialla, olkoon siis 
rauha! Toiseksi ei ollut sa  umaa, e  ä vies  n toi enkelien 
sotajoukko. Ihmistä ei varmas  kaan ole luotu so  maan 
toistaan vastaan, mu  a synnistä nousevaa pahaa vastaan 
tuli taistella kaikin keinoin. Sota on paha asia eikä sillä ole 
liene kuin välinearvo. Sodankäynnin tarkoitus on palaut-
taa hyvä eli rauha. Mu  a elää kuului ennen kaikkea vies   
edellä: olkoon rauha! Tässä on kaikilla ihmisillä, pää  äjillä 
ja kansoilla suuri vastuu. 

Henkilökohtaisella tasolla tarvitsemme myös rauhaa. Sy-
vin ulo  uvuus siitä on sanoma syn  en anteeksiantami-
sesta Jeesuksen nimessä ja veressä. Se palau  aa rauhan 
Jumalan edessä ja synny  ää hedelmänä myös rauhaa ih-
misten väleissä. Kun on itse saanut paljon anteeksi, jaksaa 
antaa anteeksi myös lähimmäiselle. Tätä on Jeesus-lapsen 
synny  ämä rauha ja mieli. Kristus on syntynyt, elänyt, 
ope  anut, kuollut ja ylösnoussut, e  ä meillä rauha olisi. 
Pidetään se, jos se meistä riippuu (Room. 12:18). 

Siuna  ua joulurauhaa ja hyvää uu  a vuo  a. 
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”Maanpuolustusjärjestöt tekevät arvokas-
ta työtä pitäen vahvas   maanpuolustus-
henkeä korkealla.”

Vuosi 2020 jää maamme historiaan haastavana ja erilai-
sena vuotena. Pirullinen koronavirus muu    elämän  -
lanteemme nopeas   kevä  alvella. Suomeen juliste   in 
maaliskuussa valmiuslait ja sitä myötä aloi  mme poik-
keusolot ja poikkeuslakien säätämisen. Olemme selviy-
tyneet koronasta esimerkillisen hyvin. Kiitos siitä kuuluu 
hallituksen nopeille päätöksille keväällä, paikallistason 
ak  iviselle koronantorjunnalle ja sääntöjä, sekä suosi-
tuksia nouda  aville kansalaisille. 

Poikkeuslainsäädännön tekeminen on työllistänyt edus-
kuntaa paljon. Koronasta huolima  a hallitukselta tulee 
normaaliin tapaan lakiesityksiä eduskunnan käsi  elyyn. 

Puolustusvaliokunnan jäsenenä olen tyytyväinen Suo-
men maanpuolustuksen linjauksiin. Voin sanoa, e  ä 
Suomessa on maanpuolustushenkisin hallitus vuosiin. 
Puolustukseen on satsa  u ennennäkemä  ömän paljon 
rahaa ja resursseja. 

Puolustusvoimien määrärahoja on kasvate  u 4,87 mil-
jardiin euroon. HX-hanke etenee suunnitelmien mukai-
ses  . Hävi  äjiin on vara  u yhteensä 10 miljardia euroa. 
Ilmavoimien lisäksi myös merivoimiin panostetaan. Lai-
vue 2020 -hanke on etenemässä suunnitellun mukai-
ses  . On Suomen edun mukaista, kun pystymme va-
rautumaan so  laallisiin uhkiin niin maalla, merelle kuin 
ilmassakin. Maamme puolustus rakentuu vahvaan ja us-
ko  avaan kansalliseen puolustuskykyyn, josta emme saa 
 nkiä yhtään.

Hallitusohjelman kirjaukset puolustavat tätä tavoite  a. 
Ensi vuonna noin 20 000 reserviläistä pääsee harjoi  a-
maan taitojaan.  Sodan ajan joukkojen vahvuu  a ylläpi-
detään 280 000 so  laassa. Suomen sopimusso  laiden 
määrää kasvatetaan myös merki  äväs  . Hallitus on an-
tanut 5 miljoonaa euroa, joilla saadaan yhteensä 451 
henkilötyövuo  a lisää. Uudet tehtävät jakaantuvat lähes 
kaikkiin Puolustusvoimien organisaa  oihin ja alueelli-
ses   ympäri Suomen – jokainen uusi tehtävä vaiku  aa 
posi  ivises   Puolustusvoimien henkilöstön jaksamiseen. 
Tehtävänhoitajien henkilöstöryhmät jakaantuvat nekin 
kaikkiin henkilöstöryhmiin (siviilit, erikoisupseerit, aliup-
seerit, upseerit).
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             Eduskunnan terveiset
 

So  laallinen kriisinhallinta on Suomen turvallisuuspoli  i-
kan keskeinen keino ja osa Suomen puolustusta. Suurim-
pina operaa  oina ovat Libanon ja Resolute Support – ope-
raa  o Afganistanissa. Saamme olla ylpeitä suomalaisista 
so  laista, jotka tekevät hyvää työtä ulkomailla. 

Puolustuspoli  ikassa on pyri  ävä mahdollisen laajaan 
kansalliseen konsensukseen. Suomen puolustusta vah-
vistaa se, e  ä jokainen suomalainen kantaa osaltaan vas-
tuuta maamme puolustamisesta ja kokee isänmaan puo-
lustamisen arvoiseksi. Yhteiskunnallises   eheä Suomi on 
puolustuksenkin kannalta vahvempi Suomi. 

Kokonaisturvallisuus ja Suomen so  laallinen puolustami-
nen kytkeytyvät kiinteäs   toisiinsa. Kansallinen varautu-
minen muodostaa perustan myös materiaalisen valmiu-
den turvaamiselle ja hankinnoille kriisi  lanteessa. Korkea 
maanpuolustustahto, yhteiskunnan sitoutuminen puolus-
tuksen toimintaedellytysten turvaamiseen ja kokonaistur-
vallisuuden malli ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa.

Maanpuolustusjärjestöt tekevät arvokasta työtä pitäen 
vahvas   maanpuolustushenkeä korkealla. Järjestöjä kiit-
täen ja toivo  aen rauhaisaa ja turvallista joulua ja uu  a-
vuo  a 2021 

Tuomas Ke  unen

kansanedustaja 

puolustusvaliokunnan jäsen 

reservin aliupseeri 
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          Kainuun Reservipiirit kokoontuivat Ris  järvellä                      
             
Teks  : Ossi Laine  
Kuvat: Seppo Tuhkanen   

Kainuun Reservipiirien kevät- ja syyskokoukset  pide   in 
Ris  järven kylätalo Pyrylän  loissa 22.10 2020.  Koro-
na-epidemian vuoksi määrätyt rajoitustoimet es  vät ke-
vätkokousten pitämisen määräajassa, joten nyt ne pidet-
 in yhtä aikaa syyskokousten kanssa. Paikalla oli yhteensä 

parikymmentä henkilöä. Piirien vuosikokoukset alkoivat 
yhteisellä osiolla. Suorite   in palkitsemiset. Reserviup-
seeriliiton kultaiset ansiomitalit luovute   in kapt. Harri 
Peltolalle ja ylil. Seppo Rajalalle Puolangan Reserviupsee-
rikerhosta. 

Vuoden reserviupseerina palki   in kapt. Juhani Palola sa-
moin Puolangalta. Vuoden reserviläisenä palki   in Mauri 
Suominen Kuhmon Reserviläisistä. Sähköisen kuntokor  n 
käy  äjien kesken suoritetussa arvonnassa kirjapalkinnon 
sai ylil. Jouko Sievänen Ris  järven Reserviupseereista ja 
Ari Heikkinen Kajaanin Reserviläisistä. 

Talvikilpailun kiertopalkinto meni Kuhmon Reserviläisille 
ja kesälajien Puolangan Reserviupseereille sekä ampuma-
lajien Suomussalmen Reserviläisille. Rukajärven pytyn sai 
Ris  järven Reserviupseerit. Reserviläispiirin kokonaistoi-
minnan voi    Paltamon Reserviläiset. 

Reservipiirien en  nen toiminnanjohtaja Seppo Tähkäpää 
täy    3.12. 80 vuo  a ja häntä muiste   in kirjalla, Sodassa 
kuolleet Mannerheim-ris  n ritarit.

Yhteisen osion jälkeen piirit siirtyivät  pitämään omat 
kokouksensa. Ru-piirin kokouksessa puhe  a joh   Seppo 
Tähkäpää ja Reserviläispiirin kokouksessa Ossi Laine. Ko-
kouksissa hyväksy   in mm. vuoden 2019 toimintakerto-
mukset ja  lit sekä toimintasuunnitelmat vuodelle 2021. 
Eduste  uina oli Ru-piirin kokouksessa viisi kerhoa: Suo-
mussalmi, Ris  järvi, Kuhmo, Paltamo ja Puolanka. Reser-
viläispiirin puolella myös viisi yhdistystä: Kajaani, Kuhmo, 
Sotkamo, Ris  järvi ja Vuolijoki.

Vuosi 2020 jää historiaan vuotena, jolloin rajoitukset es  -
vät normaalin reserviläistoiminnan.  Vain osa tapahtumis-
ta kye   in järjestäämään. 

Oikealla Kainuun vuoden reserviläiseksi vali  u Mauri Suo-
minen

     Vasemmalta Terho Pelli, Jussi Pulkkinen, Ossi Laine sekä 
piirien en  nen toiminnanjohtaja Seppo Tähkäpää
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    Reserviläiset auttamaan Sotiemme Veteraanit -keräystä

Puolustusvoimat päätti tänä vuonna, etteivät varus-
miehet osallistu Sotiemme Veteraanit I Sotiemme 
Naiset -keräykseen koronapandemian vuoksi. Tällä 
hetkellä sotiemme veteraaneja on elossa noin 6 500 
ja lisäksi veteraanien leskiä ja puolisoja eli sotiem-
me naisia 14 000–15 000. Veteraanien keski-ikä on 
95 vuotta.

Vuosittainen keräystuotto on ollut hieman yli kaksi 
miljoonaa euroa, josta Puolustusvoimien keräämä 
osuus on ollut 700 000–800 000 euroa. Tämän vuo-
den keräyspotin osalta puhutaan siis satojen tuhan-
sien eurojen tuottojen menetyksestä.

Reservipiirit ja -yhdistykset mukaan lipaskeräyk-
seen

Keräystuottojen pienentyessä kannustamme piirejä 
ja yhdistyksiä järjestämään omalla paikkakunnal-
laan lipaskeräyksen. Tuotto lipaskeräyksestä jää 
täysimääräisesti keräyspaikkakunnan alueelle, joten 
keräyksellä pystytään tukemaan oman alueen kun-
niakansalaisiamme.

Esimerkiksi Keski-Suomen reservipiiri on isolla jou-
kolla lähteneet mukaan lipaskeräykseen ja piirin 
puheenjohtaja Perttu Hietanen kannustaakin muita 
reservipiirejä lähtemään myös mukaan.

- Sodassa kaveria ei jätetty, älkäämme jättäkö nyt 
viimeisiä veteraanejamme. Osallistutaan siis isolla 
porulla keräykseen, veteraanit tarvitsevat edelleen 
apuamme. 

Keräystuottojen kohdentaminen

Nykypäivän veteraanit hakevat avustusta esimer-
kiksi lääkekuluihin sekä silmälasien hankintaan. 
Veteraanijärjestöjen paikallisosastot käyttävät varoja 
kokoontumisten, kuten joululounaiden, järjestämi-
seen. Keräystuottojen pienentyessä apua joudutaan 
kohdentamaan pienituloisimmille ja heikoimmin ko-
tonaan pärjääville veteraaneille, puolisoille, leskille 
sekä sotaleskille.

Reserviläisliiton entinen puheenjohtaja ja kunniajä-
sen Matti Niemi, joka toimii tällä hetkellä Veteraani-
vastuu ry:n puheenjohtajana, kehottaa reservipiirejä 
nyt toimimaan ja osallistumaan aktiivisesti keräyk-
seen.

- Lipaskeräys on pieni työpanos reserviläisille, mut-
ta suuri apu viimeisille veteraaneillemme. Kaikki 
apu tulee nyt todella tarpeeseen, kun varusmiehet 
ja -naiset eivät pysty osallistumaan keräykseen. 
Esitänkin kaikille reservipiireille kutsun osallistua 
lipaskeräykseen.

Kuinka voi osallistua keräykseen?
 
Lipaskeräykseen mukaan lähtemiseksi tulee olla 
yhteydessä oman Sotiemme Veteraanit keräyspiirin 
piiripäällikköön. Piiripäälliköiden yhteystiedot löyty-
vät osoitteesta www.veteraanit.fi  -> Keitä olemme 
-otsikon alta.

Lipaskeräyksen lisäksi Reserviläisliiton ja Suomen 
Reserviupseeriliiton jäsenet saavat loppuvuodesta 
postitse kirjeen, jossa pyydetään lahjoituksia So-
tiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset -keräykseen.

Lahjoittaa voi myös suoraan oman keräyspiirinsä 
tilille: www.veteraanit.fi  ”Keitä olemme” -otsikon 
alta löytyvät piirien keräystilinumerot. Soittamalla 
valtakunnalliseen lahjoitusnumeroon, laittamalla 
tekstiviestin tai tekemällä maksunsiirron Mobile 
Paylla. 
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Kainuun vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
ansioris  t myöntöpäivämäärä 6.12.2020

Maj. Auvo Kärnä, Kuhmon Ru
Maj. Eero Pyykkönen, Ris  järven Ru
Maj. Timo Toivonen, Paltamon Ru
Kapt. Juhani Palola, Puolangan Ru
Vääp. Yrjö Sorvari, Sotkamon Res
Vääp. Esa Rau  ainen, Kajaanin Res
Ylik. Seppo Härkönen, Paltamon Res
Ylik. Kauko Korhonen, Vuolijoen Res
Ylik. Heikki Ohtamaa, Puolangan Res
Alik. Hannu Keränen, Ris  järven Res

Reserviläisliiton myöntämät ansiomitalit 
myöntöpäivämäärä 6.12.2020

Kultainen ansiomitali

Ylik. Mauri Reinikka, Sotkamon Res
Korpr. Ma    Pääkkönen, Kuhmon Res

Hopeinen ansiomitali

Rva Mirja Pitäjämäki, Kuhmon Res
Ylik. Taina Heiskanen, Sotkamon Res
Vääp. Arto Keränen, Suomussalmen Res
Jääk. Lauri Piirainen, Kuhmon Res
Pion. Aku Pyykkönen, Suomussalmen Res

Pronssinen ansiomitali

Vääp. Unto Kyllönen, Kuhmon Res
Vääp. Aimo Tervamäki, Kuhmon Res
Ylik. Teemu Niva, Kajaanin Res
Kers. Auvo Huovinen, Paltamon Res
Alik. Ma    Romppainen, Suomussalmen Res
Alik. Keijo Mulari, Suomussalmen Res
Alik. Kari Raappana, Suomussalmen Res
Sotam. Heimo Heikkinen, Kuhmon Res
Pion. Ma    Moilanen, Paltamon Res
Jääk. Teuvo Mulari, Suomussalmen Res
Rajaj. Risto-Ma    Pyykkönen, 
Suomussalmen Res

Kainuun vapaaehtoisen maanpuolustuksen an-
sioris  .

           Itsenäisyyspäivän huomionosoitukset
                                      6.12 2020

Reserviläisliiton ansiomitalit
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Osmo Suomisen 60 vuo  s-syntymäpäivävierailulla
Teks   ja kuva: Heikki Tuura

Aloi  mme vierailun Heikkilän kasarmialueella. Syntymä-
päiväkutsujen vastaano  o oli järjeste  y vuonna 1954 
varusmiesvoimin valmistuneessa, viehä  ävässä so  las-
kodissa. Onni  elimme päivänsankaria kohteliaas   kumar-
tamalla, kä  ely ei olisi ollut sopivaa koronaepidemian ai-
kaan. Seppo Tuhkanen pi   Osmolle vaiku  avan puheen, 
jossa koros   erityises   Osmon hyvin henkilökohtaista 
suhde  a Kainuun Reserviläispiiriin ja kii    Osmoa Reser-
viläisliiton hallituksessa ollessaan, hänen pitkäjänteisetä 
työstään pienten piirien säily  ämisen puolesta. 

Osmon lämpimästä suhteesta Kainuuseen kertoo paljon 
hänen sanontansa kiitoksessaan kainuulaisten muistami-
sesta: ”Mies voi lähteä Kainuusta mu  a Kainuu ei lähde 
miehestä”. Onni  elijoita juhlavastaanotolla kävi 115 hen-
kilöä. Koronaepidemian vuoksi suuri osa onni  eluista oli 
tullut kirjeitse tai sähköpos  vies  nä, kaikki eivät ymmär-
re  äväs   voineet tulla paikan päälle onni  elemaan päi-
vänsankaria.

Osmo Suomiminen on nähty useas   juhlapuhujana Kai-
nuussa järjestetyissä reserviläistapahtumissa. Osmo Suo-
minen on Reserviläisliiton kunniajäsen. Osmo toimii Varsi-
nais-Suomen Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajana.

Kahvipöydässä tapasimme Reserviläisliiton puheenjohta-
jan Ilpo Pohjolan ja 3.varapuheenjohtaja Kari Salmisen. 
Kävimme kahvipöydässä kiinnostavia keskusteluja siitä, 
miten jo varusmiehille tulisi kertoa reserviläistoiminnasta 
varusmieskoulutuksen yhteydessä. Näin reserviin siirtyes-
sään henkilöillä olisi helpompi aloi  aa reserviläistoimin-
ta. Kantahenkilökunta on  etenkin tässä asiassa avainase-
massa. Tästä ideasta onkin jo ote  u koppeja eri tahoilla.

Seuraalle päivälle meillä olikin si  en sovi  u Suomisen Os-
mon lupaama tutustumiskierros Turun vanhan kasarmin 
alueeseen. Kasarmialue rakenne   in 1800-luvun lopulla 
en  selle vedenvaivaamalle kirkkotallienalueelle. 

Osmo Suominen ja Seppo Tuhkanen tutkimassa kasarmialueen 
pienoismallia.

Aluelle kuului neljä puukasarmia, ruokala, päävar  o, sai-
raala, kantahenkilökunnanasuntoja sekä erilaisia huolto- 
ja työ  loja. Yhteensä aluella oli 30 rakennusta. Vuonna 
1926 alueelle valmistui so  lasko  , joka on edelleen jäljel-
lä. Käytössä ovat myöskin 1950-luvun alussa rakennetut 
kantahenkilökunnan asunnot. Seisemän vanhaa puura-
kennusta ja yksi  ilirakennus on saneera  u ja ovat upessa 
kunnossa. 

Loput Venäjän vallan aikaiset rakennukset ja ampumarata 
ja alueelle tullutpistoraide on pure  u. Jos käy  e Turussa 
niin kanna  a tutustua alueeseen. Alueella on lisäksi lot-
tamuistomerkki ja Porilaispatsas eli Porilaisrumpalit. Ka-
sarmialueesta on tehty kaksi pienoismallia, toinen niistä 
sijaitsee Turun yliopiston aulassa, jota menimme seuraa-
vaksi katsomaan.

Osmo Suomisen luo  amustoimia: 

Reserviläisliiton hallituksen jäsen 2004 - 2015 ,Reservi-
läiliiton varapuheenjohtaja 2005 - 2014 ,Varsinais-Suo-
men Reserviläispiirien puheenjohtaja 2003 - 2012, Porin 
Prikaa  n killan hallituksen jäsen 1994 - 2011. Lisäksi on 
lukuisa määrä muita luo  amustehtäviä maanpuolustus-
järjestöissä
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 Sotahistoriallisen sillan kunnostus Kuhmon     
 Jyrkänkoskella.
  Teks   ja kuvat: Seppo Suhonen, Pohjan Pioneerikilta

MPK:n Oulun koulutuspaikan järjestä-
mällä siltakurssilla 21.-23.8.2020 kun-
noste   in sotahistoriallinen puusilta 
Kuhmon Jyrkänkoskella. Tällä siltakurs-
silla toteute   in pioneeritaitoja koko-
naisvaltaises  , silta rakenne   in  ja sen 
jälkeen räjäyte   in!  Siltakurssin toteu    
Pohjan Pioneerikilta yhteistyössä Kuh-
mon Reserviläisyhdistyksen kanssa. 

Tämä oli 29. siltakurssi MPK:n ja Pohjan Pio-
neerikilta ry:n yhteistyössä toteu  amana. 
Talvisodan alkuaikoina 7.12.1939 Jyrkän-
koskelle pysähtyi Neuvostoliiton joukkojen 
hyökkäys. Eteläpuolella olivat neuvostojou-
kot ja pohjoispuolella suomalaiset. Suoma-
laiset räjäy   vät Jyrkänkosken yli menevän 
puurakenteisen maan  esillan eteläisen pään 
16.12.1939, e  ei vihollinen pysty hyödyntä-
mään siltaa etenemisessään. Sillan puolikas 
jäi jäljelle ja oli paikallaan pitkään. Kuhmon 
reserviläiset uusivat sillan puolikkaan 1972 
Kainuun prikaa  n pioneerivarusmiesten 
avustamana. Tällä nyt toteutetulla siltakurs-
silla uusi   in lahonneet osat, tukiparrut ja 
kansi toistamiseen. Kuhmon Reserviläisyh-
distys on järjestänyt tälle alueelle sotahisto-
riallisen ulkomuseon ja tämä puolikas silta on 
osa museon näy  elyä.

Siltakurssille osallistui 8 reserviläistä MPK:n 
järjestelmän kau  a ja 10 Kuhmon reservi-
viläisyhdistyksen jäsentä. Kuhmon Reser-
viläisyhdistyksen naisjaoston kaksi rouvaa 
muoni   vat siltakurssilaiset. Muonituksesta 
vastasi naisosaston puheenjohtaja Maire 
Pitäjämäki. Majoitus oli järjeste  y Kuhmon 
Reserviläisyhdistyksen hirsitaloon, Korpilin-
naan, missä oli saunomismahdollisuus. Olo-
suhteet siltakurssille olivat hyvät majoituk-
sen ja muonitushuollon osalta. Kurssin reser-
viläisjohtajana toimi Jari Oikarainen Pohjan 
Pioneerikillasta. Hän oli myös laa  nut sillan 
korjaussuunnitelman. 

 Siltakurssilla vieraili kuhmolainen kansanedustaja Tuomas Ke  unen, edessä       
 moo  orisaha kädessä. Kurssin johtaja Jari Oikarainen vasemmalla edessä.
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Koulu  ajin toimivat Ari Korkala, Tero 
Svan ja Seppo Suhonen. MPK:n  edo-
tusryhmä, Allu Alatalo ja Jukka Man-
nermaa, videoivat siltakurssin tapah-
tumat vaihe vaiheelta. Kuvauksissa 
oli apuna Jari Oikaraisen omistama 
pienois-kopteri, videodrone.   Silta-
kurssista kuva  u video on MPK:n ja 
Pohjan Pioneerikilta ry:n käyte  ävissä 
siltakurssien esi  elyssä ja markkinoin-
nissa. Allu Alatalo julkaisi videon myös 
MPK:n Pohjois-Suomen Facebook si-
vuilla. 

Kurssi alkoi perjantaina 21.8.2020   klo 
16. Varus  mme kurssilaiset, kävimme 
läpi kurssin turvallisuussuunnitelman 
ja sillan korjaussuunnitelman. Ruokai-
lun jälkeen aloi  mme työt ja purimme 
maatuen lahonneet hirsirakenteet. 
Kuhmon reserviläiset olivat purkaneet 
jo aikaisemmin lahonneen kannen. 
Ensimmäiseksi salve   in maatuen uu-
si  avat tukiparrut. Sota-aikaisen sillan 
etelän puoleisessa päädyssä tukipar-
rujen päät olivat räjäytyksen jäljiltä. 

Jo  a tämä korja  u puolikas silta olisi 
saman näköinen, suori  mme tukipar-
rujen päiden räjäy  ämisen pienillä 
panoksilla. Ylipanostajan lupakirjan 
omaava Tero Svan toteu    räjäytys-
työn turvallises  . Hän teki asianmu-
kaiset räjäytystyön ilmoitukset viran-
omaisille. Räjäytystyön aikana huo-
lehdimme liikenteen pysäy  ämisen 
Kuhmo Nurmes  ellä. Liikenteen py-
säytyksen kesto oli noin 5 minuu   a ja 
sen toteu   vat tehtävään koulutetut 
reserviläiset. 

Sillan kansi saa  in valmiiksi lauantai-il-
tana, samoin kaiderakenteet. Kuhmon 
Reserviläisyhdistys oli varannut tarvit-
tavan puutavaran sillan uusimiseen. 
Reserviläiset sahau   vat viime kesänä tuulen kaatamia 
puita, puutavara oli varastoitu ja peitelty pressuin. Puu-
tavara olikin kuivunut hyvin. Uusi  u puutavara, tukipar-
rut ja kansilaudoitus käsitel  in tervaseoksella. Tervaseos 
koostuu seuraavas  : 1/3 osa hautatervaa, 1/3 osa vernis-
saa ja 1/3 osa mänty- tärpä   ä. Kuhmon reserviläiset oli-
vat tervanneet kansilankutuksen jo valmiiksi ennen kurs-
sia. Kyseinen tervaseos imeytyy puuhun hyvin ja kuivuu 
muutamassa tunnissa. 

Sunnuntaina huolsimme ja inventoimme kaluston ja kurs-
silaiset luovu   vat varusteet. 

 

Sunnuntaiaamuna luovu  mme valmiin sillan puolikkaan 
Kuhmon Reserviläisyhdistykselle, suori  mme perinteisen 
nauhan leikkauksen ja kiinni  mme kaiverretun laatan sil-
lan kaidetolppaan. Sen jälkeen alkoi kurssille osallistunei-
den ko  matka Kuusamoon. Saarijärvelle ja Ouluun. Maa-
nantaina luovu  mme osan kalustosta ja varusteet Hiukka-
vaarassa. Tiistaina Seppo Suhonen vei Kajaaniin Kainuun 
prikaa  lta saadun kaluston. Puolustusvoimat tuki silta-
kurssia varustein, kalustein ja ajoneuvoin. Meillä oli kaksi 
autoa kurssin käytössä, yksi henkilöpake   auto kurssilais-
ten kulje  amiseen ja yksi pake   auto kaluston kulje  ami-
seen. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto antoi 
autot käy  öömme. 

Kannen laudoitustyö käynnissä, kuvassa näkyvät tukiparrujen päät räjäytyksen jäljeltä

 Nauhan leikkaus, vasemmalta Ari Korkala, Hannu Pellikka (Kuhmon Reserviläis-   
 yhdistyksen jäsen), Tero Svan ja Jesse Moisanen
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Niitä sai ajaa vain reserviläiset, joilla on voimassa oleva 
puolustusvoimien B-ajokor   . 

Kalustosta maini  akoon aggregaa   , porakoneet, kulma-
hiomakoneet, moo  orisahat ja tarvi  avat käsityökalut, 
kuten vasarat, kirveet, lapiot, rautakanget, lekat, moskat 
ym. Kiitokset puolustusvoimille siltakurssin tukemisesta!

Siltakurssin aikana saimme kuulla Kuhmon reserviläisiltä 
monta tarinaa talvisodan tapahtumista Jyrkänkoskella ja 
Kuhmossa. Ulkomuseon alueella oli monta opastetaulua, 
joissa kerro   in talvisodan vaiheista Kuhmon alueella. 
Saimme aimo annoksen talvisodan tapahtumista Kuh-
mossa. Kuhmon Reserviläiset ry:n puheenjohtaja Heikki 
Pitäjämäki oli oikea  etopankki koskien talvisodan tapah-
tumia.  

Kuhmon reserviläisillä on em. sotahistoriallisessa ulko-
museossa myös jonkin verran kalustoa, tykkejä, panssa-
rivaunu ym. Yhtenä erikoisuutena oli kolmijalka vinssi, 
jolla noste   in panssariesteen kiviä niitä asenne  aessa.  
Heinäkuussa alueella on opastuskierroksia reserviläisten 
voimin. Suosi  elen pysähtymään kohteessa kesäaikaan! 
Kohde sijaitsee 12 km Kuhmosta Nurmekseen päin. Sil-
takurssin aikana kävi paikalla useita matkailijaryhmiä ja 
yksi  äisiä matkailijoita. Heille kerroimme, mitä olimme 
tekemässä. 

Kurssin aikana meitä suosi hyvät säät, perjantai, lauantai 
ja sunnuntaiaamuna sadekuurot eivät meitä vaivanneet. 
Sunnuntaina iltapäivällä, kun olimme ko  matkalla, esiin-
tyi rankkoja ukkoskuuroja.

Kiitokset Kuhmon Reserviläisyhdistykselle hyvästä yhteis-
työstä ja erityises   naisjaostolle muonituksesta! 

Taas kului viikonloppu hyvässä seurassa rai   issa ulkoil-
massa hyötyliikunnan merkeissä. Kiitokset kurssilaisille 
ahkerasta työstänne! Taas teh  in työtä, jolla on tarkoitus!

Siltakurssit jatkuvat taas ensi vuonna, jos korona  lanne 
sallii. Seuratkaa kursseja MPK:n sivuilta!

”Heinäkuussa alueella on opastuskierroksia reser-
viläisten voimin. Suosi  elen pysähtymään kohtees-
sa kesäaikaan! Kohde sijaitsee 12 km Kuhmosta 
Nurmekseen päin. Siltakurssin aikana kävi paikalla 
useita matkailijaryhmiä ja yksi  äisiä matkailijoita. 
Heille kerroimme, mitä olimme tekemässä. ”

Alla valmis silta kuva  una Kuhmo-Nurmes  eltä

15
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      Palta-SRA 2020
Teks  : Ossi Laine
Kuvat: Petri Väisänen

Ammunta on tärkeä osa reserviläistoimintaa. Vuosi vuo-
delta suosiota kasva  ava SRA-ammunta on toiminnallista 
ja turvallista aseenkäsi  ely- ja ampumataitoa sekä asei-
den käy  öä kehi  ävää ja mi  aavaa urheiluammuntaa.  
Tätä lajia harrastavat reserviläisyhdistysten jäsenet voivat 
ylläpitää monipuolises   omaa aseenkäsi  ely- ja ampuma-
taitoaan. Jokaiseen ampumasuoritukseen laaditaan am-
pumatehtävä, jossa ampuja joutuu toimimaan annetun 
 lannekuvauksen edelly  ämällä tavalla. 

Ampumatehtävissä suoritetaan rasteja, joihin kuuluu 
usein nopeatempoista liikkumista, lippaanvaihtoja, sekä 
ampujan on myös selvi  ävä liikkumista ja ampumista ra-
joi  avista rakenteista. 

Päästäkseen ampumaan SRA-ammuntaa on henkilön käy-
tävä SRA-kurssi, joka pitää sisällään lajin sääntöjen opet-
telua ja turvallisen aseenkäsi  elyn harjoi  elua sekä am-
munnan harjoi  elua. 

Paltamon Reserviläisten ensimmäinen    
 sovelletun reserviläisammunan (SRA)  
kilpailu PaltaSRA 2020 järjeste   in 
15.8  2020 Kon  omäen Laajankan-
kaan ampumaradalla.

Kurssin lopulla on suorite  ava hyväksytys   sääntöihin 
lii  yvä teoriakoe ja käytännön ampumakoe, jossa ammu-
taan viisi ras  a. Ras  en aikana kurssilaisen on kye  ävä 
käsi  elemään ase  a turvallisesta ja hänen on saatava vii-
deltä ras  lta  e  y määrä pisteitä, jo  a saa kokeen hyväk-
sytys   suorite  ua.

Molempien kokeiden hyväksytyn suori  amisen jälkeen 
kurssilainen saa SRA-kor  n. Kor  n lisäksi henkilön on 
hanki  ava itselleen ampumaturvavakuutus ja hänen on 
kuulu  ava johonkin maanpuolustusjärjestöön. Kun nämä 
kolme edellä maini  ua vaa  musta täy  yvät voi henkilö 
ampua ja kilpailla sovelletussa reserviläisammunnassa.

            16
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Myös aloi  elijalle sopiva SRA -kilpailu oli 
alunperin tarkoitus  toteu  aa Laajankan-
kaan ampumaradalla jo toukokuussa, mut-
ta koronarajoitusten vuoksi kilpailu siirtyi 
elokuulle. Kilpailussa ammu  in viisi ras  a. 
Ras  t ammu  in kiväärillä, pistoolilla ja hau-
likolla. Haulikkoras  lla suurin haulikoko 
enintään 3.3mm. Laukaisumäärät: Kiväärillä 
63, pistoolilla 48, haulikolla 10, ampuma-
matkojen ollessa 5-100 metriin.

Kuvaus ammutuista rasteista:

Ras   1: ”Puikkokosken tasa pidetään!” (ki-
vääri). Tilanne: ”A2 keltainen on ryhmi  y-
nyt joen ylitykseen kolmella syöksyveneellä, 
joiden kaksitah  set ulkolaitaperämoo  orit 
on tuho  ava ennen kuin voit edetä vaikut-
tamaan etumaastoon pakenevia erikois-
joukkoja. Vihollisen ryhmä käy  ää ihmiskil-
piä ja on aseistautunut, joten suojan käy  ö 
on väl  ämätöntä. Pidät huolen siitä, e  ä 
joukkio jää varmas   vastarannalle pötkö  e-
lemään ihmiskilpiä lukuun o  ama  a.”

Suoritus: Ammu   in 3 kaatuvaa popperia 
85 m tasalta betonialustalta, jossa mahtui 
joko seisomaan tai polviasentoon mu  a ei 
makuulle. Tämän jälkeen juosten parasta 
mahdollista vauh   etumaastoon jossa 13 
SRA-taulua ammu   in n. 20 metrin tasalta 
siten e  ä rakennetut seinät ja EA-taulut 
niitä suojasivat. Liike  ä pi   käytännössä 
olla koko radan leveydeltä onnistuneeseen 
suoritukseen.

Ras   2: ”Voita leipänne päälle” (kivääri). Ti-
lanne: ”Tiedustelet pitkospuilta suon laitaa, 
kun huomaat sissiryhmän valmistautumassa 
pei  eisen maaston seassa. Tuhoat ryhmät, 
samalla varoen, e  et putoa itse he  eiseen 
suohon.”

Suoritus: Ammu   in samat 13 SRA-taulua 
10–20 m tasalta. Liikkumisalue oli rajoite  u 
ja siellä oli esteitä.
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Ras   3: “CQ CQ Deja-vu kaupungin katolla” (pistooli). 
Tilanne: ”Olet korjaamassa vies  asemaa esikuntaraken-
nuksen katolla. Vastapäisen rakennuksen katolta kurkis-
taa erikoisjoukkojen ryhmä. Et pudota kallista radiota 
katolta vaan pidät sen mukanasi, kunnes voit jä  ää sen 
omalle paikalleen. Suoritat ka  osiivouksen loppuun, kun-
nes kaupungin yllä on rauha.”

Suoritus: Radio heikossa kädessä ammu   in vain vah-
vaa kä  ä käy  äen kolme metallimaalia, jonka jälkeen 
asete   in radio määrätylle alustalle ja vapaas   liikkuen 
ammu   in 10 SRA-taulua, joista osa hyvin suoja  uina 
EA-tauluilla.

Ras   4: ”Onko mitään laitaa?” (konepistooli ja pistooli). 
Tilanne: ”Kävelet pioneerien raivaamaa polkua pitkin. 
Lamautat ensimmäisen tuho  avan ryhmän ensin käsikra-
naa  lla. Poistat vihollisen pakenevat miehet matkallasi. ”

 Suoritus: Ammu   in yksi vapaavalintainen kohde kone-
pistoolilla n.  30 m tasalta, heite   in käsikranaa    koh-
teeseen ja ede   in 20 m tasalle josta vapaas   liikkuen 
ammu   in samat kolme metallimaalia ja kymmenen SRA 
taulua. 

Ras   5: ”Tekniikkaa maassa ja ilmassa” (haulikko). Ti-
lanne: ”Tiedustelet vihollisen varastoalueella. Havaitset 
poistuvan  edusteludronen ja tuhoat sen ilmaan. Ede-
tessäsi joudut avaamaan luki  ujen por   en sähkölukkoja 
päästäksesi eteenpäin. Oven avaus herä  ää ääniak  voi-
dut valvontakamerat hehkumaan oransseina. Joudut lait-
tamaan niitä pois päältä hauliryppäitä kaukosää  menä 
käy  äen. Ensimmäisen ja viimeisen laukauksen välissä 
lataat vähintään yhden patruunan”

Suoritus: Lähtömerkistä laukais-
 in kiekko lentämään, jota pi   

ampua ainakin kerran. Tämän 
jälkeen ede   in rajatulla alueella, 
josta ammu   in kolme metalli-
maalien ja rikkoutuvien kiekko-
jen ryhmää. Ryhmästä pi   aina 
ampua ensin metallimaali ennen 
kuin sai ampua rikkoutuvia kiek-
koja. 

                                                                              

Kilpailu sai hyvää palaute  a ja tämä ensimmäinen kil-
pailu ei jää viimeiseksi. Ensi toukokuussa on tarkoitus 
järjestää seuraava Palta-SRA -kilpailu. Tavoi  eena on 
järjestää kilpailu suuremmalle  osallistujamäärälle.

Kilpailun tulokset:

Kiitokset talkooporukalle; An    Valtanen, Ari Häkälä, 
Jari Juntunen, Petri Väisänen, An    Leinonen, Jyrki 
Pesonen ja An    Rönty, tuomareille Joonas Remes 
ja Aleksi Lämsä, EA-vastaava ja muoni  aja Jari Jun-
tunen, taululai  eiden lainaaja Marko Pohjanpaju ja 
tarpeiston sekä konepistoolin lainaajalle An    Leino-
selle myös kiitokset. Kajaanin Vianor lahjoi    meille 
autonrenkaita taululai  eiden suojaksi ja Stark Kajaa-
ni antoi reserviläisalennuksen puutavaran hankin-
nassa. 

Alla olevassa kuvassa vasemmalta Jyrki Pesonen, Kalle Loisa, 
Petri Schroderus ja Aleksi Lämsä.
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                         Ampumaturva muu  uu                 
Uusi jäsenryhmä 1.1.2021 alkaen

       Reserviläislii  oon

Finanssivalvonta on keväällä antanut uuden määräyk-
sen ryhmäetuvakuutuksista, minkä johdosta Reservi-
läisten ampumaturvan kaltainen vakuutusratkaisu ei 
ole enää mahdollinen. Jäsenille voidaan antaa vuo-
si  aisessa jäsenmaksulaskussa mahdollisuus maksaa 
muista jäsenistä poikkeavaa jäsenmaksua, jonka mak-
saneista jäsenistä syntyy oma jäsenryhmänsä, jonka liit-
to voi vakuu  aa valitsemansa vakuutusyh  ön kau  a.

Lii  okokouksessa pääte   in, e  ä jäsenillä on mahdollisuus 
kirjautua ammuntaa harrastavien jäsenten jäsenryhmään 
maksamalla vapaaehtoinen lisäjäsenmaksu, joka 35 euroa. 

Pirkanmaalla on jo joitain vuosia järjeste  y lukiolaisille 
Turpo -  etäjä kilpailu.  Nyt tämä tapahtuma on ote  u val-
takunnalliseksi kilpailuksi, jonka järjestävät reserviläisjär-
jestöt yhdessä kade   kunnan ja historianope  ajien kans-
sa.

Tarkoitus oli jo tänä vuonna, e  ä kuhunkin maakuntaan 
perustetaan Turpopäällikön johtama toimikunta, joka or-
ganisoi tapahtuman omassa maakunnassaan.  Mekin kes-
kustelimme asiasta mu  ei tälle vuodelle päätöksiä tehty 
vaan pääte   in toimikunnan nimeäminen siirtää seuraa-
valle vuodelle.

Sa  umoisin alkutalvesta kuntosalilla tapasin Suomussal-
men lukion historianope  ajan Heikki Nilkun.  O  n hänen 
kanssaan asian keskusteluun ja totesimme yksissätuumin, 
e  ä tämä olisi hyvä ja mielenkiintoinen kilpailu mm. Suo-
mussalmen lukiossa.  Tämä jäi si  en aja  elu- ja suunni  e-
luasteelle eikä siihen si  en sen enempää pala  u.

Olin syyskuisena perjantaipäivänä koiraani harjoi  amassa 
metsässä, kun tuli puhelu ”isolta kirkolta” Reserviläisliiton 
toiminnanjohtajalta Olli Nybergiltä.  Hän kertoi, e  ä Suo-
mussalmen lukio on lähtenyt mukaan Turpo –  etäjä kil-
pailuun mu  ei meille ole nime  y Turpopäällikköä.

Lisäksi vuonna 2020 ampumaturvan maksaneet jäsenet 
siirretään tähän ryhmään 1.1.2021 alkaen ja he ovat va-
kuute  uja vastaavin ehdoin kuin ampumaturvavakuutuk-
sessa siihen as  , kunnes kauden 2021 jäsenmaksu erään-
tyy. Eräpäivän jälkeen vakuute  ujen ryhmän muodostavat 
lisäjäsenmaksun maksaneet jäsenet. Lisäjäsenmaksun voi 
pyytää makse  avaksi myös kesken jäsenmaksukauden ja 
perusjäsenmaksunsa maksanut jäsen voi näin maksamal-
la lii  yä myös tähän jäsenryhmään. Uusi jäsen voi lii  yä 
ja maksaa tähän jäsenryhmään kuuluvan lisäjäsenmak-
sun samalla, kun hän maksaa varsinaisen jäsenmaksun.

Lupasin selvi  ää asiaa ja niinpä seuraavana maanantaina 
saatoin Nybergille ilmoi  aa, e  ä hoitelen täällä homman 
yhdessä kyseisen historianope  ajan kanssa.  Sain vas-
taukseksi huojentuneen kiitoksen. Näin si  en saimme 
Suomussalmen lukioon kysymykset ja ope  ajalle avaimet, 
jo  a seitsemän kilpailuun ilmoi  autunu  a oppilasta pää-
sivät mukaan.

Näin si  en mene  elimme, e  ä ope  aja arvosteli tykö-
nään ja minä itsekseni oppilaiden vastaukset.  Itselleni 
yllätykseksi päädyimme samanlaiseen järjestykseen ar-
vostelussa ja pistemäärätkin olivat melkein samat.  Oppi-
laiden saamat pisteet olivat välillä 17-35 maksimin ollessa 
54.Totesin vaan, e  ä ope  aja oli oikein suori  anut arvos-
telut.  Itsestäni totesin, e  ä taidanpa siirtyä ope  ajan teh-
täviin, kun näistä hommista pääsen ”eläkkeelle.”

Tästäkin siten selvi   in!  

Tulevalle vuodelle meidän pitää nimetä Turpopäällikkö ja 
hänelle avuksi toimikunta.

Näin koh   tulevaa!  

                         Turpo-kilpa kainuulaisi  ain
Teks  : Terho Pelli, toiminnanjohtaja
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 Pistooliammunnan perusteet naisille (PIST 1-2)

Kajaani

9.1.2021

 Maanpuolustus ja lainsäädäntö

Kajaani

16.1.2021

 Kurssinjohtajien koulutus

Kajaani

23.1.2021

 Ikääntymisen ennakoin  

Kajaani

30.1.2021

 SRA-kurssi, teoriaosuus

Kajaani

30.1.2021

 Kyber-peruskurssi

Kajaani

6.2.2021

 Laskeutumiskoulutuksen perusteet

Kajaani

6.2.2021 - 7.2.2021

 PV-ajolupakurssi

Kajaani

12.2.2021 - 14.2.2021

 In    tutuksi naisille

Kajaani

19.2.2021 - 21.2.2021

 Reserviläisjohtaja 1 (1/2)

Kajaani

20.2.2021 - 21.2.2021

Mitä kurssilaisen tulisi huomioida ennen MPK:n harjoitusta, sen 
aikana ja sen jälkeen?

Ohjeistus päivi  yy tarpeen mukaan. Muistathan lukea ohjeen aina 
ennkoulutukseen osallistumista. MPK järjestää koulutustoimintaa korona-
rajoitukset huomioiden. Piirien omilta ko  sivuilta ja koulutuskalentereista 

löytyy lisä  etoa kunkin piirin koulutuksista www.mpk.fi /koulutuspaikat

Koulutuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) suosituksia turvaväleistä ja hygieniasta. THL:n viimeisimmät 
ohjeet löytyvät aina THL:n verkkosivuilta. MPK:n piirit seuraavat 
paikallises   ajantasaisia ohjeita ja nouda  avat Aluehallintoviraston 
sekä kun  en paikallisia ohjeistuksia koulutustoiminnassa. MPK:n kaikki 
koulutus  laisuudet järjestetään niin, e  ä kurssilaiset eivät ole tekemisissä 
varusmiesten tai Puolustusvoimien henkilökunnan kanssa, eivätkä he 
käytä samoja sisä  loja. Myös muualla kuin Puolustusvoimien alueilla 
noudatetaan samoja periaa  eita. Isoissa harjoituksissa eri kurssien 
välistä kanssakäymistä rajoitetaan ja toiminta suunnitellaan niin, e  ei 

esim. ruokailu tai vastaano  o  lanteissa synny ruuhkia.
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     Viisiosainen suurteos - TALVISOTA KUHMOSSA Kuolema kolku  aa      
    korvessa 
Kuhmon talvisodan pää  ymisestä on kulunut nyt  80 vuo  a. Sen kunniaksi julkaisen tänä vuonna viisiosaisen suur-
teoksen  TALVISOTA KUHMOSSA - Kuolema kolku  aa korvessa. 

Tapahtumien ja aineiston laajuuden vuoksi olen jakanut Kuhmon talvisodan monivaiheiset tapahtumat lue  avuuden 
helpo  amiseksi viiteen eri teokseen otsikolla  Talvisota Kuhmossa - Kuolema kolku  aa korvessa. 

Talvisota Kuhmossa I - V koostuu viiden eri teoksen sarjasta, joka perustuu alkuperäiseen esikoisteokseeni Kuoleman 
kujanjuoksu. 

Kirjat ovat erillisiä teoksia, jotka ovat saatavissa perinteises   kovakan  sina tai vaihtoehtoises   sähköisinä E-kirjoina. 

 Kustantajana toimii helsinkiläinen Books on Demand. Teokset ovat myynnissä kirjakaupoissa kau  a maan sekä kaikis-
sa suosituimmissa verkkokirjakaupoissa. 

 TALVISOTA KUHMOSSA I  

 Talvisota Kuhmossa I teos sisältää yksityiskohtaista kuvausta evers   Hjalmar Siilasvuon komentaman jalkaväkidivisioo-
nan taisteluista Kuhmossa. 

Teoksen sisältö nouda  elee niin suomalaisdivisioonan kuin vihollisjoukkojen ja erillisten taisteluosastojen sekä yksit-
täisten miesten näkökulmasta sotarintaman tärkeimpiä tapahtumia. 

Joukot, jotka oli pahimman hädän hetkellä koo  u eri puolilta Suomea, so  vat ko  paikkakunnastaan riippuma  a an-
karissa ääriolosuhteissa menestyksellises   ja näy   vät vajavaisista varustuksistaan ja pikakoulutuksestaan huolima  a 
osaamisensa osoi  aen niin miesten kuin naistenkin keskuudessa ainutlaatuista uhrimieltä. 

Yhteiskunnalliseen asemaan katsoma  a, ko  , uskonto ja isänmaa yhdis  vät niin miehet kuin naisetkin samalle yhtei-
selle asialle taisteluun itsenäisyyden ja vapauden puolesta. 

Tästä sisäisestä tunnosta rakentui kaikkia yhdistävä unohtumaton ja ainutlaatuinen talvisodan henki. 

TALVISOTA KUHMOSSA II 

Suomalaisjoukot käyvät ankaraa kamppailua Puna-armeijan uu  a jalkaväkidivisioonaa vastaan Löytövaaran taisteluis-
sa ja pilkkovat samalla Saunajärven suurmo   a pienempiin osiin. 

Ratkaisua haetaan yhä kiivaammin ja taistelut ääriolosuhteissa jatkuvat aina maaliskuulle saakka. Neuvostojoukkojen 
ylivoima kasvaa kasvamistaan ja suomalaiset joutuvat en  stä ahtaammalle. 

Lopulta kahdenväliset neuvo  elut johtavat aselepoon ja rauhaan. 

Edessä on sodan jälkiselvi  elyä ja suomalaisi  ain todella vaikeita päätöksiä, kuten muun muassa maa-aluei  en pak-
koluovutuksia. 

Tuhojen jälkeen alkaa taistelualueiden laajami  ainen siivoustyö ja myöhemmin vielä vaa  va jälleenrakennusvaihe ja 
asu  aminen. Kuhmon itäosissa asuneiden paluu arkeen oli ankea. 

Vain pystyyn jääneet savupiiput muistu   vat ajasta ennen sotaa. 
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TALVISOTA KUHMOSSA III   

Sisältö esi  elee massiivisia neuvostojoukkoja ja heidän taustojaan sekä sivuaa Puna-armeijan käymää ankaraa kamp-
pailua Kuhmon taisteluissa ja heidän sietämä  ömiä olojaan rintamalla. 

Ajautuessaan mo  eihin he joutuivat vieraalla maalla ainaisen nälän ja kylmän lisäksi kestämään myös täysin epäinhi-
millisiä olosuhteita jatkuvassa suomalaispuristuksessa. 

Kansien välistä löytyy lisäksi myös runsaas   erilaisia  lastoja neuvostolii  olaisten osalta, kuten muun muassa suurar-
meijan so  laiden kalustoa sekä heidän erilaisia aseitaan ja varusteitaan. Mukana on myös yksi  äisten venäläisso  lai-
den paljon puhuvia kommen  eja sekä ilmavoimien lentäjien karuja kohtaloita. 

 TALVISOTA KUHMOSSA IV    

Teoksen alussa käydään  iviste  ynä läpi tähän as   vähemmän esille tullu  a Lieksan suuntaa, jossa käy  in ankaraa 
kamppailua Kuhmoon hyökänneen kenraalimajuri Gusevskin divisioonan eteläisen sivusuunnan hyökkäysjoukkoja 
vastaan. 

Lieksan suunnan torjuntavoi  o oli ratkaisevan tärkeä onnistuminen suomalaisille, jotka saivat lopulta aje  ua viholli-
sen itärajan taakse. Tämän jälkeen voi  in rintamasta irro  aa miehiä muihin tehtäviin. Suomalaiset pääsivät pikaises   
keski  ämään Lieksasta vapautuvia täydennysjoukkoja miesvajeesta kärsineelle Kuhmon rintamalle. 

Sisällössä käsitellään suomalaisen so  laskoulutuksen alkuvaihe  a ja sen kehityskaarta ennen talvisotaa sekä yhteen-
vetona sodan jälkeisiä mie  eitä itse talvisodan tapahtumista. 

Mukana on muun muassa sotapäiväkirjao  eita, ilmatorjuntaa ja väestönsuojelua sekä ilmapuolustusta. Lisäksi on 
sivu  u myös Suomen armeijan taisteluyksiköitä ja niiden kalustoa, aseita, ammuksia ja tarvikkeita sekä niiden käy  ö-
tapoja. 

Koosteesta löytyy omakohtaisia suomalaisso  laiden itsensä kirjoi  amia ja ennen julkaisema  omia taistelukertomuk-
sia eri puolilta Kuhmon rintamaa. Lisäksi on esitelty Kuhmon talvisodan tutustumiskohteita. 

TALVISOTA KUHMOSSA V    

Erillisissä koosteissa esitellään mie  eitä saaduista talvisodan kokemuksista sekä kirkollisesta, henkisestä ja hengelli-
sestä vaiku  amisesta kuten myös korvaama  omasta vapaaehtoistoiminnasta, jonka yhteydessä sivutaan lisäksi suo-
jeluskun  en, lo   en ja Punaisen Ris  n toimintaa sodan aikana. 

Talvisotaan osallistuneet ulkomaalaiset on huomioitu omassa osuudessaan, kuten myös evakkoon joutuneet siviilit. 

Miestappiot kasvoivat sodan edetessä aivan sietämä  ömiksi. Löytämäni Kuhmon taistelujen suomalaiset sankarivai-
najat ovat teoksen loppuosassa yksiköi  äin aakkosjärjestyksessä eriteltyinä. 

 MKT, tietokirjailija Väinö Mononen 

puh  050 3495493

vaino.mononen@hotmail.com

www.sotatutkija.jimdo.com
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             Rukajärven veteraani  Veikko Heikkinen täy    2.2.2020
                                                     100 vuo  a
Teksti: Matti Kemppainen
Kuvat: Veikko Heikkisen albumi

Rukajärven suunnan veteraani Veikko Ilmari Heikkinen 
syntyi Hyrynsalmen Saarivaarassa 2.2.1920 Eeli ja Alma 
Heikkisen, o.s. An  osen perheeseen. Veikon lisäksi sisa-
rusparveen kuului kolme veljeä ja kaksi siskoa. Tuon ajan 
maalaiselämään kuului omavaraisuus ja osaaminen sel-
viytyä. Jo pienestä pitäen oli opi  ava oman käden taidot 
ja tahto mennä elämässä eteenpäin. Jo varhaisessa nuo-
ruudessa pi   mennä  enesteihin pöllimetsään ja savotoil-
le. Siinä sivussa tuli isältään saatu taito veneen veistämi-
seen ja rekien tekoon.  Veikko kertoi tehneensä kaikkiaan 
veneitä yli 50 kpl.

Marraskuun 30. päivänä 1939 sy  yi Talvisota. Neuvosto-
joukkojen ede  yä Suomussalmen kirkonkylään Saarivaa-
ralta voi  in havaita palon loimut ja tykistön jylinä. Veikko 
kutsu   in kolmen veljensä ja isänsä kanssa Suomussalmen 
Lieppaaseen huoltotehtäviin. Heidän pi   siellä valmistaa 
ja korjata rekiä suomalaisille puolustajille. Kaikkiaan rekiä 
korja   in tai niitä valmistui enemmän kuin 100 kpl. 

                                      

Muu perhe evakuoi  in sodan alussa Kes  lään. Sotatoi-
mien pääty  yä oli si  en hevosmatka Kes  lään, missä 
muu perhe oli. Matkaa sinne oli noin 300 kilometriä.Kes  -
lässä ollessaan Veikko sai kutsuntamääräyksen Pulkkilaan. 
Kutsunnoista oli si  en siirtyminen Kiuruvedelle Ruutanan 
jv-koulutuskeskukseen. Majoituksen Veikko muistaa ol-
leen Ketolan talossa. Isä ja muut veljet määrä   in linnoi-
tustöihin Laatokan pohjoispuolelle Räisälään.

Juhannuksen aikaan 1941 tuli si  en siirto junalla Kon  o-
mäelle ja edelleen junalla Lieksaan. Ruunaan kylässä oli 
vala  laisuus. Joukkoyksikkö oli JR 43, 1 Kk, joka perustui 
Talvisodan joukkoihin. Partalanmäen koululla oli si  en 
siirtyminen vasta peruste  uun 14 div. JR 10:n  Kk-komp-
paniaan. Johtajana vänr. Varis. Lieksan Nurmijärvellä Veik-
ko pääsi ensi kertaa näkemään Maxim-konekiväärin ja 
tutustumaan siihen. Varsinaiset sotatoimet alkoivat val-
takunnanrajan ylityksellä Kivivaarassa. Eteneminen jatkui 
Tuulijärvellä, missä neuvostojoukot olivat vahvas   linnoit-
tautuneet. Neljä tun  a kestäneen tulitaistelun jälkeen vi-
hollinen oli lyöty. 

  
 

                                                       Veikko Heikkinen Rukajärvellä 1942 
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Eteneminen koh   Rukajärveä JR 10:n mukana oli alkanut.
Rukajärvi päätyi suomalaisten valloitukseen 11.9.1941.Al-
koi asemasota -vaihe. 14.1.1942 tuli si  en määräys lähteä 
Maj Guban retkelle tuhoamaan vihollisen suuri huoltokes-
kus. Tuo retki tai kaukopar  omatka oli merki  ävä myös 
Veikon kohdalla. Hän sai tuolla matkalla paleltumisvam-
moja. Ne ei kuitenkaan estäneet toipumisen jälkeen hä-
nen sotapalvelustaan, joka loppui syyskuussa 1944. 

Toimiminen koko sodan ajan kk-ampujana aiheu    hänelle 
kuulovamman, minkä seurauksena hän sai 15 prosen  n 
invaliditee  n. Aseveljien kertoman mukaan Veikon her-
mot ja kestävyys pi  vät myös äärimmäisen  ukoissa pai-
koissa. Hän ei ”kuvia” kumarrellut, mu  a suomalaisena 
so  laana hän oli periksiantamaton ja tarvi  aessa kova.

Kesällä 1944 tuli siirtyminen Erp 24. joukkoihin ja matka 
Ilomantsin suunnalle, missä sodan loppuvaiheessa Lupa-
salmessa tuli varmistustehtävät vihollisen hyökkäyksen 
estämiseksi edetä syvemmälle Suomen puolelle. Hyök-
käys oli kuitenkin este  y raskaissa puolustustaisteluissa, 
ja paluu Rukajärvelle oli edessä. Rauha oli saatu aikaan 
Neuvostoliiton kanssa.

Kellovaarassa Veikko pääsi todistamaan neuvostoso  lai-
den tulon kohden Suomea.  Heidän johtajansa oli vaa-
 nut päästä suomalaisten komentajan kenraali Raappa-

man puheille. Hänen vaa  muksensa oli ollut vapau  aa 
Kiimasjärven  e vapaaksi neuvostojoukkojen etenemi-
seksi Suomussalmelle. Veikko tuli suomalaisten joukko-
jen mukana Nurmekseen,

Nurmeksesta paluu ko  maisemiin jatkui kävellen Kuh-
moon ja edelleen joukkokuljetuksina Ouluun. Siellä ta-
pahtui ko  u  aminen Heinäpään koululla. Tilanne siellä 
oli jokseenkin vapau  ava ja ”rento”. Jostain oli saatu al-
koholia tai sen korvike  a. Siitä oli joillakin si  en omat 
henkilökohtaiset seurauksensa ja muistonsa tai muista-
ma  omuutensa. Ko  u  amisrahaa makse   in 1000 mk 
ja loppuraha myöhemmin siviilissä.

Matka Oulusta Hyrynsalmelle tapahtui alkuun junalla. 
Paltamossa oli rakenne  u  lapäinen silta saksalaisten 
sillan räjäy  ämisen jälkeen. Hyrynsalmelle päästyään 
matka ko  in Raatevaaralle tapahtui kävellen. Matkaa  
oli yli 30 km:ä. Kotona isänsä oli Veikon veljien kanssa 
painamassa reenjalasta, joten uuden elämän jatkuminen 
alkoi siitä. Metsätyöt ja savotat kutsuivat rakentamaan 
omaa elämää ja sitä kau  a myös Suomea.

Vuonna 1949 Veikko solmi avioliiton Elsa Mirjam Keräsen 
kanssa. Alkuun pääs  in yhden lehmän ja savo  a  enes  -
en kau  a. Ko  talo Mannila siirtyi heidän omistukseen ja 
samalla huoleh  minen Veikon vanhemmista. Siitä alkoi 
ko   lan kehi  äminen ja elämän edellytysten turvaami-
nen. Veikolle ja Mirjamille syntyi viisi lasta. 

Veikolle ja Mirjamille veteraanien yhteiset tapaamiset ja 
yhdessä olo muodostuivat myöhemmin tärkeäksi. Aivan 
näihin päiviin saakka Veikko on ollut mukana yhteisissä 
tapaamisissa ja  laisuuksissa. Veikon kuntoa, vastuuta ja 
selviytymistä korostaa se, e  ä vielä muutama vuosi si  en 
hän hankki itse pol  opuut metsästä, huoleh   talvella  en 
aukaisusta ja kaikesta muusta. 

Hän huoleh  i edelleen vaimostaan Mirjamista. Autolla 
ajosta hän luopui pari vuo  a si  en. 
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                                        OMAT SOTAKOKEMUKSET

       OLLI JAAKOLAN SOTAHISTORIAN ESITELMÄ 2.12.1996 KAINUUN PRIKAATIN   
          KUOPION PATALJOONAN  KOKELAILLE. 

Patajoonan komentaja evers  luutnan    
Jorma Aherto: Meillä on nyt mahdollisuus 
kuulla perinnejoukko-osastomme 14. Divi-
sioonan sotakokemuksia sotaveteraani ja 
korpitaistelija Jaakolan kertomana. Hän on 
kokenut ja jotostellut perskohtaises   jokai-
sen suon ja kankaan mitä suomalaiset ete-
nivät Jatkosodassa kesällä 1941.

Sotaveteraani, reservin luutnan    Olli Jaakola:

Arvoisat patrioo  t! Niin, mitä sana patrioo    tarkoi  aa? 
Se periytyy kreikankielestä ja tarkoi  aa ”Isänmaan ystä-
vä”. Eikö ole sa  uvas   sano  u! Minä, vuonna 1922 syn-
tynyt olin mukana jo Talvisodassa ja Jatkosodassa junan-
kivi  äjänä, vapaehtoisena. Myös isäni oli vapaehtoisena 
Vapaussodassa. 

Tulikaste. Sain tulikasteen 29.1.1940, kun lähdin kotoani 
aikani kuluksi etsimään näkemääni Sotkamon Pieni Kii-
masjärvelle pudonnu  a vihollisen lentokone  a. Lentoko-
neen miehistöön kuuluneet kolme miestä olivat jatkaneet 
matkaa jalan, joiden jälkiä seurasin. (Tässä Ollin jutut kir-
jasessa on tämä takaa-ajo kuva  u tarkemmin). Jälji  ämä-
ni vihollinen ampui Naganilla, pistoolilla jälji  äjiä koh  . 
Luodit ujelsivat ilkeäs   korvissa, mu  a yksikään ei osunut 
kohteeseensa.

Talvisodan alla oli Suomen kansalle  edote  u YLIMÄÄ-
RÄISTEN HARJOITUSTEN alkamisesta ja reserviläiset jät-
 vät ko  touhunsa ja kokoontuivat kussakin pitäjässä 

asianomaisiin paikkoihin. Sotkamossa tällainen paikka oli 
mm. Salmelan kansakoulu. Muistan hyvin, kun Kajaanis-
sa oli oppikoulu keskeyte  y ja menin Salmelaan. En  e-
tenkään kuulunut silloin reserviläisiin, vaan kuulu  uani 
so  laspoikiin, kiinnostukseni sai minut saapastelemaan 
paikalle. Miehiä virtasi eri puolilta pitäjää pihaan. Silloin 
oli 13. päivä ja perjantai. (Onneton päivä taikauskoisille). 

Salmelassa tapasin äi  ni, joka oli jo saapunut muonitus-
töihin ja kei  eli saunan muuripadassa kaurapuuroa, josta 
ei suinkaan valmiste  u joulupuuroa. Nähdessään ”poi-
kariepunsa” palanneeksi koulu  eltään hän ääni väristen 
mainitsi vain ykskantaan, e  ä aikoihin on ele  y. Näin me-
nin he   remmiin mukaan. 

Olin suojeluskuntalaisena rauta  e- ja ilmavalvontavar  os-
sa Sotkamon Saviahon pysäkillä, josta vuoden 1940 alus-
sa sain komennuksen lähe  ksi Sotkamon suojeluskunta-
talolle. Helmikuun alussa tuli Kuhmosta puhelinsanoma, 
jossa pyyde   in lähe  ämään Sotkamon suojeluskunnasta 
vapaehtoisia Kuhmon rintamalle. Innostuin lähtemään sii-
hen porukkaan ja siellä si  en sodi   in Talvisodan loppuun 
saakka 13.3.1940.

Talvisodan jälkeen menin syksyllä 1940 takaisin kouluun. 
Keväällä 1941 pääsin luokaltani todennäköises   armosta, 
kun oli sota-aika. Näin sain keskikoulun päästötodistuk-
sen. Menin 4.6.1941 vapaaehtoisena asepalvelukseen 10. 
Prikaa  in Nurmekseen. Edellinen saapumiserä oli astu-
nut palvelukseen huh  kuussa ja vannoneet so  lasvalan. 
He   saimme komennuksen Kuhmon Paloniemeen, jossa 
oli parakkikylä ja koulutuskeskus. Siellä me asevelvolliset 
asuimme parakeissa. Vanhemmat olivat reserviläisiä, jot-
ka oli käske  y palvelukseen.

Jatkosodassa palvelin 10:nennen Prikaa  n, Jääkäriryk-
men    31:ssä, panssarintorjunnan lähitorjuntajoukkuees-
sa. Emme osallistuneet panssarintorjuntatykillä ampumi-
seen, vaan käsiaseilla lähitorjuntaan. Toimin joukkueen 
johtajan ja välillä myös komppanianpäällikön lähe   nä. 
”Renikoiden jako” oli 20.4.1943. Korpraalin natsat sain 
juuri ennen UK:hon lähtöä.

Kuhmossa aluksi jouduin luutnan    Kakon komppaniaan. 
Marssimme Kuhmon Kilpelänkankaan kau  a Kankivaa-
raan ja sieltä koh   rajaa. Menin 4.7.1941 valtakunnan 
rajan yli. Siellä joukkomme muut asevelvolliset saivat tuli-
kasteensa. Lähtemä  ömäs   on jäänyt mieleeni, kun eräs-
tä pitkospuupolkua tuli vastaamme kaksi suomalaista kan-
taen norsupyssyä. Nämä olivat saaneet luoteja vastaansa. 
Huomasin, e  eivät nämä olleet saaneet aikaisemmin 
tulikaste  a. Norsupyssyn, panssarintorjuntakiväärin he 
hei   vät suohon. Näy    siltä, e  ei miehiä pysäytä mikään. 
Nämä miehet tulivat etulinjasta juosten pakokauhun val-
lassa. 

Kerran rupesin o  amaan palasta, syömään omia eväitä. 
Kun istuin mä  äälle, niin vyölläni olleen pis  meni kärki 
tökkäsi maahan. Leikkasin puukolla pis  men kanna   men 
poikki ja hei  n pis  men suutuksissani menemään. Se osui 
pystyyn puun kylkeen ja jäi siihen väpä  ämään ja väpät-
tää siellä varmaan vielä tänäkin päivänä.
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Jatkosodassa eräässä vaiheessa esimiehenäni ollut korp-
raali kaatui. Kun näin sen, niin panin kädet kyynärpäitä 
myöten ris  in ja kii  n Luojaani, e  ä tämäkin mies sai 
osansa. Sillä se korpraali oli kuse  anut minua kovas  .

Omelian seutuvilla oli mo   in joutuneelta viholliselta 
jäänyt paljon materiaalia, jopa noin 50 autoa. Löysimme 
kan    kertaa kan    henkilöauton. Pojat pis  vät auton 
käyn  in ja si  en se oli meidän auto. Ajelimme sillä pitkin 
teitä. Noutaessamme autoon huoltokeskuksesta pol  oai-
ne  a siellä kysyivät, e  ä mihinkä te tarvitse  e bensaa? 
Autoon! Eihän teillä ole autoa! Onhan meillä, etkö näe! 
No, ne o    sotasaalisautomme meiltä pois ja niin saimme 
taas liikkua jalan.

Eräässä vaiheessa joukkomme lii  yi kuhmolaisen korne    
Viljo Meriläisen johtama jalkaväkijoukkue. Hän oli myö-
hemmin reservin majuri ja kauppaneuvos. Tunsin Villen 
ennestään, olimmehan molemmat kotoisin Sotkamosta. 
Erään yhteisen hyökkäyksen jälkeen, kun tavoite oli saavu-
te  u, molemmat joukkueet jäivät ilta hämärissä  en pen-
kalle asemiin. Rivistön leveys oli yhteensä noin 60 miestä 
ja molemmissa reunoissa oli konekivääri asemissa. Ville 
sanoi, e  ä hän tulee vaikka Ollin viereen. Niin ruve   in il-
lan pimetessä urvahtamaan. Nukahdin siihen. Yhtä-äkkiä 
kuului huuto: ryssän perkeleitä! Kaksi miestä oli tullut mi-
nun ja Villen vierestä ja seisoivat  ellä muutaman metrin 
päässä. 

Toinen oli isompi ja hänellä oli man  eli ja koppalakki. Siis 
upseeri. Toinen oli pieni mies, todennäköises   sotamies, 
koska hänellä oli piippalakki. Ville sanoi: Ei ammuta, ote-
taan vanki. Ville houku  eli ja houku  eli monella kielellä, 
saksalla ja todennäköises   venäjäksi. Mu  a eväkään mie-
hillä ei värähtänyt. Isomman miehen man  elin taskussa 
alkoi käsi liikehdellä sillä tavalla, e  ä kohta sieltä lentää 
käsikranaa   . Silloin Ville antoi komennon: Tulta! 

60 miestä ampui kahta ukkoa muutaman metrin päästä. 
Pikku-ukko putosi he  . Isompi kirposi jaloilleen ja juoksi 
 etä harjanteelle, josta sitä ampui vielä meidän viisi mies-

tä. Hetken päästä kuului  heiköstä valitusta. Ville sanoi, 
e  ä lähdetään hakemaan se pois. Minä olin he   innokas 
lähtemään mukaan. Mu  a joku totesi, e  ä se saa  aa olla 
ansa.

Jälkeenpäin pää  elimme, e  ä  ellä oli vihollisen politruk-
ki viemässä var  omiestä var  opaikalle. Pimeässä he eivät 
tunnistaneet  en reunassa meitä, vaan seisoivat  ellä ja 
ihme  elivät ketä tuossa vieressä makailee. Politrukki oli 
saanut koulutuksessaan  ukan ohjeen, e  ei vangiksi saa 
antautua ja toteu    ohje  a viimeiseen as  .

Ontrosenvaarassa oli kaksiovinen autotalli, jonka oviin oli 
maalilla kirjoite  u: ”E  epäs saaneet meitä mo   in!”

Sota-aikana tavallinen sotamies ei  ennyt minne men-
nään, miksi mennään ja mikä on tavoite.

Vanhasta Päiväraha- ja rintamalisäkor  stani vuodelta 
1943 käy ilmi, e  ä olin sotamiehenä sotasairaalassa 24.7. 
– 19.8.1943. Syy oli itse tekemäni keltatau  , (josta oma 
kertomus tässä teoksessa).

So  lasvalan annoin vasta 1941 Repolan eteläpuolella 
Pölkkykylässä, jossa oli iso metsätyökämppä. Kesällä 1944 
sain komennuksen UK:hon, upseerikurssille, joka oli Niini-
salossa 4.7.-15.11.1944. Siviiliin pääsin upseerikokelaana 
18.11.1944. Upseerikurssin ajalta olin saava päivärahoja 
2008 markkaa 75 penniä. O  n ennakkoa 1000 markkaa ja 
lähdin ko  ute  una siviilimaailmaan koh   uusia seikkailu-
ja. Loput päivärahat tulivat  lilleni Sotkamon Pos  säästö-
pankkiin 30. joulukuuta vuonna 1944.

Ajanvie  eenä sodassa oli etupäässä kor  npeluu. Siellä 
kävi myös viihdytyskiertueita. Puhdetöiden teko oli kä-
tevillä miehillä hyvin yleistä. Kun te alanne oppineimmat 
kouluta  e nuorukaisia Suomen puolustusvoimissa, kerto-
kaa heille veteraanien uhrautuvasta Suomen itsenäisyy-
den säily  ämiseksi. Se sukupolvi niin naiset kuin miehet-
kin vastasivat suurin uhrauksin siitä, e  ä siniris  lippu lie-
huu vapaan maan merkkinä. Muistakaa myös, e  ä lipun 
on liehu  ava korkealla, eikä tankoa saa lyhentää.

”Kun te alanne oppineimmat  
kouluta  e nuorukaisia   Suomen 
puolustusvoimissa,   kertokaa 
heille veteraanien uhrautumisesta 
Suomen itsenäisyyden säily  ä-
miseksi. Se sukupolvi niin naiset 
kuin miehetkin vastasivat suurin 
uhrauksin siitä, e  ä siniris  lippu 
liehuu vapaan  maan merkkinä.”
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           ON THE ROAD -KIERTUE 2021

Vuonna 2020 vietettiin RESUL:n 50. juhlavuotta ja juhlavuoden kunniaksi RESUL järjestää On The Road 
-kiertueen, jossa vieraillaan eri maakunnissa ja esitellään, millaista toimintaa liitto ja sen jäsenjärjestöjen 
piirit järjestävät. Kiertue käynnistyi elokuussa 2020 ja jatkuu vuonna 2021, mikäli koronatilanne sen sallii.

Road Show toteutetaan yhdessä jäsenjärjestöjen piirien vapaaehtoisten tuella ja avulla. Kiertueen aktivi-
teetteina ovat SRA-ammunta, Ukk-kävelytesti ja/tai puristusvoimamittaus.

Kiertueen materiaalit on pakattu henkilöauton peräkärriin, joka sisältää:

– Lisää liikettä -esittelyteltan tarvikkeineen
– ison näytön esittelyvideoiden esittämiseen, esittelyvideot ja kannettavan tietokoneen
– SRA-ammuntaan tarvittavan kaluston
– puristusvoimamittarit 2 kpl
– jakomateriaalia; SRA-esitteet, Lisää liikettä -esitteet
– lisäksi muuta tukikalustoa ja -materiaalia Road show:n toteuttamiseen

Ohjeistus kiertueesta ja yksityiskohtaiset tiedot kuomuperäkärristä on lähetetty kunkin tapahtuman yhteys-
henkilölle.

RESUL 50 V.       
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(päivittyy alkuvuoden aikana)

24.-25.4. Koko kansan maanpuolustustapahtuma, Lempäälä

7.-9.5. Erämessut, Kuopio
14.-16.5. Erämessut, Pori
28.-29.5. Jokisataman avajaiset, Turku

11.-13.6. Kuntomarssitapahtuma, Rovaniemi
18.-20.6. Erämessut, Kontiolahti

Herää Hennala, Lahti (ajankohta varmistuu myöhemmin)
Uotinpäivä, Sysmä (ajankohta varmistuu myöhemmin)

21.8. Vahvin Reserviläinen, Ylihärmä
22.8. Frisbeegolf, Isokyrö
29.8. Marskin Marssi, Mikkeli/ Karkialampi

17.9. Maanpuolustusjuhla, Kajaani
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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
Kiekko  e 1-3  as 13 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. Risto Pyykkönen
p. 044 5371668
Kiviön  e 2B 88400 Ris  järvi
ristopyykkönen64@gmail.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

   31
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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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