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              Uudelle vuosikymmenelle

Toimintaa 60 vuo  a isänmaan hyväksi

Pian pää  yvä vuosi on ollut tapahtumien valossa vielä-
kin epävakaa ja ennustamaton. Kainuun Reserviläispiiri 
pääsee vihdoin juhlimaan nyt jo yli 60-vuo  sta taivaltaan 
Itsenäisyyspäivän aa  ona. Se on kunnioite  ava ikä mil-
le tahansa järjestölle. Historia on ollut monivaiheinen ja 
muutoksien täy  ämä niin yhteiskunnassa kuin järjestötoi-
minnassa. Kun toimintaa käynnistel  in, ele   in vielä kyl-
män sodan aikaa ja vapaaehtoiselle maanpuolustukselle 
oli asete  u  etyt rajoi  eet. Vasta 1990-luvulla tapahtu-
nut Neuvostoliiton hajoaminen pois   nämä rajoi  eet yh-
distystoiminnasta. 

Näihin yhteiskunnallisiin  lanteisiin oli sopeudu  ava. 
Toiminnan pääpaino oli pitkään aa  eellisessa maanpuo-
lustustyössä. Ensimmäisten vuosikymmenien aikana oli 
erilaisia maanpuolustusaiheisia esitelmä  laisuuksia, pe-
lastuspalvelutoiminta käynniste   in jokaisessa Kainuun 
kunnassa, pide   in elokuva- ja saunailtoja, suunnistus-
harjoituksia ja harraste   in liikuntaa, oli kilpailuja ja jär-
jeste   in itsenäisyyspäivän juhlia. Kunniavar  ot san-
karihaudoilla olivat ohjelmassa mukana alusta saakka. 
Varainhankintaa teh  in arpajaisten ja iltamien muodossa

Maamme puolustuksen perusta on aina ollut maanpuo-
lustustahto. Tämän tahdon varaan rakennetaan asevelvol-
lisuusarmeija, johon lisä  ynä taito ja oikeat välineet tuo-
vat usko  avaa puolustuskykyä. Usko  ava puolustuskyky 
ehkäisee ennalta so  laallisen voiman käy  öä kansakun-
taa vastaa. Maanpuolustahdon vaalimisessa on ollut ja 
tulee olemaan tehtävää reserviläisjärjestöillä.

Meillä tämän hetken reserviläisillä on syytä muistaa 
kunnioituksella heitä, jotka panivat järjestäytyneen re-
serviläistoiminnan alulle täällä Kainuun  yhdistyksissä ja 
piirissä. He antoivat omaa aikaansa jopa vuosikymmeniä 
toimien monenlaisissa tehtävissä jä  äen hyvän perinnön 
meille nykyisille toimijoille.

Toivokaamme pitkää ikää Kainuun Reserviläispiirille ja sen 
yhdistyksille sekä piirien yhteiselle  edotuslehdelle Vies-
 kapulalle.

Veteraanityö

Veteraanityö on muu  umassa vähitellen kokonaan perin-
netyöksi. Veteraanien määrä vähenee ja jäljellä olevien 
keski-ikä on korkea. Sotaveteraaniyhdistykset tullaan lo-
pe  amaan ja niiden toiminta siirtyy paikallisille perinne-
toimikunnille. Näille toimikunnille jää perinteiden vaali-
misen lisäksi jäljellä olevien veteraanien, puolisoiden ja 
leskien tukeminen. Reserviläiset ovat luonnollisia perin-
netyön jatkajia näissä toimikunnissa. Näin voimme kun-
nioi  a veteraanien muistoa.

Näinä aikoina ilmestyi 61 vuo  a si  en myös ensimmäinen 
piirien yhteinen  edotusleh  , jonka nimeksi oli äänestyk-
sen jälkeen tullut ”Vies  kapula”.  Yhä edelleen, vuosikym-
menien jälkeen  edotuslehdessä on samoja aiheita esillä, 
kuin alkuaikoina. 

Myös maakunnallinen maanpuolustusjuhla aloite   in ny-
kyisessä muodossa Sotkamossa samana vuonna 16.10. 
Juhlaan oli saapunut pari sataa vierasta ympäri Kainuuta. 
Kansakoulujentarkastaja Toivo Mäkinen puhui juhlapu-
heessaan sanoja jotka edelleen tuntuvat ajankohtaisilta. 

” Olemme herkät moi   maan nuorisoamme aa  ee  omak-
si, mu  a olemmeko puolestamme  tehneet parhaamme, 
e  ä jokainen nuori tun  si itsensä tarpeelliseksi ja hyödyl-
liseksi suomalaisiksi. Vasta tältä tarpeellisuuden ja hyödil-
lisyyden tunteen pohjalta kypsyy isänmaanrakkauden tun-
ne, joka pitäisi jälleen saada yleissuomalaiseksi tunteeksi”.

Kiitos Kainuun yhdistyksiin  ja kerhoihin arvokkaasta työs-
tä vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa kuluneen vuo-
den aikana, vaikka normaaliin toimintaan ei vielä päästy.  
Onni  elut myös itsenäisyyspäivänä ylenne  äville ja pal-
ki  aville! 

 Hyvää Joulun odotusta ja Onnellista uu  a vuo  a 
2022! 
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      Ossi Laine
      Puheenjohtaja
      Kainuun Reserviläispiiri
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       Kainuun Reserviupseeripiirin palsta

 Jussi Pulkkinen
 Kainuun Reserviupseeripiiri, puheenjohtaja

  

”Vaikka lii  o, piirit ja yhdistykset mahdollista-
vatkin ken  äkelpoisuustavoi  eiden toteu  a-
mista järjestämällä tapahtumia, on fyysisen 
kunnon ja so  lastaitojen ylläpitäminen mei-
dän jokaisen omalla vastuulla. Oman kunnon 
ylläpitäminen on pitkäjänteistä työtä, jota pi-
täisi jaksaa tehdä myös arjen kiireiden keskel-
lä.”

TAVOITTEELLISTA TOIMINTAA  

                                                     

Eteenpäin pyrkivään toimintaan kuuluu tavoi  eiden aset-
taminen. Näin on myös maanpuolustusjärjestöjen kohdal-
la. Reserviupseerilii  o, -piiri ja paikalliset jäsenyhdistykset 
ovat vuoden lopun lähestyessä laa  neet taas omia toi-
mintasuunnitelmiaan ja kirjanneet sinne tavoi  eitaan tu-
levalle vuodelle. Kainuun Reserviupseeripiiri on ase  anut 
tavoi  eekseen jäsenistön ken  äkelpoisuuden ylläpidon. 
Tavoite  a koh   piiri etenee järjestämällä yhdessä Kainuun 
Reserviläispiirin kanssa Kainuun alueella monipuolista so-
 lastaitoja kehi  ävää kilpailutoimintaa ja kannustamalla 

jäsenyhdistyksiä osallistumaan niihin. 

Ammunta on so  laan perustaito. Osaamistaan ammun-
nassa voi kehi  ää ja mitata ilma-asekilpailussa ja ruu  -
asekilpailuissa, jotka ovat perinteisiä rata-ammuntoja, 
sekä SRA –ammunnassa, joka on Kainuussa uusi reservi-
läisurheilulaji. SRA eli sovelle  u reserviläisammunta on 
kilpailulaji, joka on tarkoite  u so  laiden  lanteenmukai-
sen ampumataidon kehi  ämiseen. Siinä kilpailija etenee 
ennalta valmisteltua rataa pitkin ja suori  aa ohjeen mu-
kaan ampumatehtäviä radan varrella oleviin maaleihin. 
Kilpailusuorituksessa arvioidaan sekä osumien määrä e  ä 
suoritukseen käyte  y aika.
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On eri  äin myönteistä ja ilahdu  avaa, e  ä ak  iviset toi-
mijat ovat aloi  aneet harrastuksen joka sopii hyvin kent-
täkelpoisuuden ylläpitoon ja kehi  ämiseen sekä tuoneet 
sen myös kainuulaiseksi reserviläistoiminnaksi. 

Fyysisen kunnon ylläpitoon piirien kilpailukalenterista löy-
tyy suunnistusta, ampumahiihtoa ja – juoksua, sekä maas-
tokilpailu. Korona-ajan vaikutusta on se, e  ä moni massa-
tapahtuma on muu  anut muotoaan enemmän yksin tai 
pienessä ryhmässä toteute  avaksi. Näin on tapahtunut 
esimerkiksi monen marssitapahtuman kohdalla. Tällainen 
on ensi vuonna toukokuun lopulla järjeste  ävä Reservi-
läisurheiluliiton RESUL Four Day March (Neljän päivän 
marssi). Siihen voi osallistua 1-4 päivänä, lyhimmillään 
kävelemällä tai juoksemalla päivän aikana 10 kilometrin 
matkan. Tapahtumaan voi osallistua yksin, perheen kans-
sa tai vaikka keräämällä ryhmän omasta yhdistyksestä. 
Olet mukana yhteisessä tapahtumassa kun tallennat suo-
rituksesi ja lataat sen RESUL -sivuilla järjestelmään.

Vaikka lii  o, piirit ja yhdistykset mahdollistavatkin ken  ä-
kelpoisuustavoi  eiden toteu  amista järjestämällä tapah-
tumia, on fyysisen kunnon ja so  lastaitojen ylläpitäminen 
meidän jokaisen omalla vastuulla. Oman kunnon ylläpi-
täminen on pitkäjänteistä työtä, jota pitäisi jaksaa tehdä 
myös arjen kiireiden keskellä. Mu  a se on myös ratkaisu 
joka palkitsee monella tavalla, niin henkilökohtaises   pa-
remman jaksamisen ja voinnin muodossa, kuin myös yh-
teises  , kun paremmalla ken  äkelpoisuudella tuemme 
osaltamme yhteistä turvallisuu  a.

Kainuun Reserviläispiiri on toiminut ak  ivises   60 vuo  a 
maanpuolustuksen hyväksi. Onni  elut Kainuun Reser-
viupseeripiirin ja omasta puolestani. 
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                  Piiritoimistolta tähyste  ynä  

”Kuntotes  en sijaan pää  mme o  aa molem-
pien piirien toimintasuunnitelmiin osallistu-
misen Four Day March – tapahtumaan 26.-
29.5.2022”.

Piirien syyskokoukset saimme pide  yä normaalissa jär-
jestyksessä ja teimme toiminta- ja taloussuunnitelmat 
vuodelle 2022.  Koko vuoden toimintaa on varjostanut ko-
rona-pandemia. Kevätkokoukset pide   in hypridikokouk-
sina; osa osallistui paikanpäällä ja osa etäyhteydellä.

Hyvinhän se homma pelasi tälläkin tavalla.  Varmuudella 
tästä ajasta seuraa monipuolisempaa kokouskäytäntöä ja 
mahdollistaa tarvi  aessa varsinkin yksi  äisissä asioissa 
etäkokouksien järjestämisen.

Kesällä o  mme si  en reippaas   exi  ä koronasta ja saimme 
järjeste  yä pistooliampumajuoksut ja maastokilpailut.  
Molemmissa olikin harvinaisen runsaas   osallistujia ja 
selväs   oli ais   avissa, e  ä tällaista oli jo odote  ukin.

Reserviläispiiri täy    vuonna 2020 60 vuo  a, mu  a juhla 
pääte   in siirtää pide  äväksi tänä vuonna.Niinpä juhlaa 
vietetään 5.12.2021 Kainuun Opistolla.

Onni  elut Kainuun Reserviläispiirille kaikista 60:stä 
toiminnanvuodesta.

Ensivuonna järjestetään maanpuolustusjärjestöjen 
lii  okokoukset Jyväskylässä, missä valitaan mm. lii  ojen 
puheenjohtajat sekä Reserviupseerilii  oon lii  ovaltuusto.  

Lii  ovaltuustoonkin Kainuusta tulee uusi edustaja, joten 
kanna  aa asiaa pohdiskella ja pohjustaa.  Toivotaan, e  ä 
saamme piireistämme ja yhdistyksistä hyvän edustuksen 
lii  okokouksiin.

Kuntotes  en sijaan pää  mme o  aa molempien piirien 
toimintasuunnitelmiin osallistumisen Four Day March – 
tapahtumaan 26.-29.5.2022. 

Marssissa on neljä sarjaa käveltyjen kilometrien mukaan; 
kävelijä,marssija, mestarimarssija ja kaukopar  olainen.  
Otetaanpas Reserviläisurheiluliiton kiertopalkinto 
Kainuuseen.  Marssin voi suori  aa 1-4 päivänä.

Ken  äkelpoisuu  a voimme hoitaa myös omaehtoises   
ilman joukkokokoontumisia.  Hiihtoladut ja pururadat 
sekä kuntosalit ovat hyviä.  Ollenkaan ei pidä väheksyä 
hyötyliikuntaa.

Liiku, ammu, koulu  audu!

Terho Pelli

Toiminnanjohtaja
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          Kainuun Prikaa  n komentajan   
tervehdys 

”Maanpuolustusjärjestöt tekevät arvokasta 
työtä koulu  aen reservimme asevelvollisia 
sekä luomalla ja ylläpitämällä maanpuolus-
tushenkeä”. 

Kainuun Prikaa  n komentaja                                              
Prikaa  kenraali Manu Tuominen
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        Kainuun Rajavar  oston komentajan                       

tervehdys

”Onni  elen yli 60 vuo  a kestäny  ä toimin-
taansa juhlivaa Kainuun Reserviläispiiriä ja 
kiitän samalla kaikkia reserviläisiä siitä ar-
vokkaasta työstä, jota tee  e yhteisen isän-
maamme eteen”!

ä

Kainuun Rajavar  oston komentaja
Evers   Mika Rytkönen
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”Asevelvollisuus ja korkea maanpuolustus-
tahto ovat puolustuksemme kivijalkoja ja 
isänmaamme turva. ”

           8

                    Eduskunnasta
 

      

    Teks  : Tuomas Ke  unen, kansanedustaja /puolustusvaliokunnnan jäsen
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 Reserviläisliiton toiminnanjohtaja 
  esi  äytyy

”Olemme eri  äin kiinnostuneita tutustumaan 
teihin reserviläisiin, yhdistyksiin ja siihen, mitä 
te eri puolilla Suomea tee  e. Samalla on hyvä 
vaihtaa kuulumisia ja kerätä niin hyvät kuin 
kehite  ävätkin käytänteet muis  in ja mah-
dollisia toimenpiteitä varten.”

Kiitän mahdollisuudesta esi  äytyä teille Kainuun reservi-
piirien  edotuslehdessä Vies  kapulassa. Aloi  n Reservi-
läisliiton uutena toiminannanjohtajana 1.8.2021, ja n. 4 
kuukau  a olen eh  nyt tähän mennessä tehtävässä toimi-
maan. Siirryin tähän tehtävään MPK:n Lounais-Suomen 
valmiuspäällikön tehtävistä. Olen aikaisemmin toiminut 
myös muun muassa MPK:n koulutussihteerinä, Alastaro 
Golf Oy:n toiminnanjohtajana sekä yri  äjänä  litoimis-
tossa. Olen iältäni 43-vuo  as ja asun Salossa puolisoni, 
tämän pojan ja metsästyskoiramme kanssa. Työn vas-
tapainona harrastan kuntoilua, metsästystä, golfi a sekä 
maatalou  a vanhempien ko   lalla Oripäässä. 

Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suori  n v. 1999 Po-
rin Prikaa  ssa Säkylässä ja palasin sinne myös sopimusso  -
laaksi v.2001 syksyllä. So  lasarvoltani olen so  lasmestari.
Olen toiminut yli 20 vuo  a reserviläistoiminnan eri luot-
tamustehtävissä, viimeisimpänä Varsinais-Suomen Reser-
viläispiirin puheenjohtajana sekä Reserviläisurheiluliiton 
varapuheenjohtajana. Uskon, e  ä monipuolinen kokemus 
reserviläistoiminnasta ja maanpuolustuksen parissa teh-
dystä työstä edesau  avat nykyisessä tehtävässä. Mikään ai-
emmista ei kuitenkaan yksinään auta minua suoriutumaan 
tehtävästä, vaan teidän kentältä tuleva tuki tarvitaan myös.

Yksi keskeisimpiä tehtäviäni on liiton toimiston johtaminen 
Helsingissä ja siinä ovat erityisenä apuna liiton henkilökun-
ta. Meillä on toimistossa eri  äin amma   taitoinen ja mo  -
voitunut henkilöstö tekemään työtä teidän jäsenten eteen.                                                                              

Tämän lisäksi on myös mukava tulla töihin lii  oon, 
jossa on amma   taitoinen puheenjohtajisto ja hal-
litus, jotka johtavat lii  oa myötätuulessa eteen-
päin. Tästä onkin hyvä lähteä yhdessä kehi  ämään 
toimintaa ja o  amaan vastaan uusia haasteita. 

Piirit ja yhdistykset lähemmäs lii  o

Lii  o tekee liiton asioita, piirit piirien asioita ja yhdistykset 
omia asioitaan. Ei ole kuitenkaan tarkoitus, e  ä lii  o on 
omana torninaan erillään muusta vaan päinvastoin. Yhtenä 
konkree   sena toimena on vies  nnän kehi  äminen ja sitä 
kau  a yhdistysten toiminnan paremmin esiin tuominen. 

Tämän lisäksi jalkautuminen kentällä oleviin tapahtumiin 
on keskeisessä roolissa. Olemme eri  äin kiinnostuneita 
tutustumaan teihin reserviläisiin, yhdistyksiin ja siihen, 
mitä te eri puolilla Suomea tee  e. Samalla on hyvä vaih-
taa kuulumisia ja kerätä niin hyvät kuin kehite  ävätkin 
käytänteet muis  in ja mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Toivon, e  ä ole  e rohkeas   minuun yhteydessä ja kerrot-
te, jos sellaisia tapahtumia ja  laisuuksia on, minne toivot-
te joko liiton johdon tai henkilökunnan saapuvan paikalle. 

Näillä terveisillä toivotan kaikille lukijoille rauhallista 
joulun odotusta sekä eri  äin hyvää uu  a vuo  a 2022!

Toivo  avas   tavataan pian eri tapahtumissa

Minna Nenonen

Reserviläislii  o

Toiminnanjohtaja
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Tämän jälkeen keskustel  in  piirin tulevasta toiminnasta. 
Toiminnanjohtaja  Leh   antoi hallitukselle  yleisiä ohjeita.  
Vasta peruste  ua piiriä onni  elivat  reservialiupseeriliiton 
toiminnanjohtaja Gunnar Lehden lisäksi Kainuun 
Reserviupseeripiirin puolesta Mauno Vahla, Kajaanin 
Reserviupseerikerhon puolesta kapt. Asikainen, Kainuun 
Rajavar  oston upseerikerhon puolesta kapt. Laine ja 
Kainuun Alipäällystökerhon puolesta vääp. Pölönen.  

Kainuun Reserviupseerikerhon toiminnanjohtaja Eero 
Eskeinen lahjoi    henkilökohtaises   yhdistysten väliseen 
kilpailuun kiertopalkinnon. 

 Väli  ömäs       perustavan kokouksen 
jälkeen pidetyssä piirihallituksen 
kokouksessa vali   in piirin vara-
puheenjohtajaksi  Tauno Koponen, 
sihteeriksi Holger Huotari ja rahas-
tonhoitajaksi Veikko Sukuvaara.   
Työvaliokuntaan nime   in 
Kajaanin ja Otanmäen edustajat. 

Näin oli saatu piirille hallitus 
ja toimihenkilöt asioita eteen 
päin viemään.  Piirin tehtävänä 
oli toimia alueen  yhdistysten  
aa  ellisena ja toiminnallisena 
yhdyssiteenä.  Muita tehtäviä 
oli maanpuolustustahdon 
ylläpitäminen ja  maanpuolustus 
edelletysten parantaminen  piirin 
alueella. 

                     Kainuun Reserviläispiiri 60 vuo  a                       
            
Teks  : Ossi Laine  
Kuvat: Kainuun Reserviläispiirin historiikki   

Joukko reservin aliupseereita eri puolilta Kainuuta ko-
koontui ravintola Maakunnan kabine   in 22.5 1960 pe-
rustamaan reservialiupseeripiiriä Kainuuseen. Kokouksen 
oli kutsunut koolle Kajaanin seudun reservialiupseerit ry, 
jonka puheenjohtaja Toivo Immonen avasi kokouksen ja 
toivo    osano  ajat tervetulleiksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi vali   in Jaakko Pikkarainen, 
sihteeriksi Veikko Lehto, molemmat Kajaanista. Reservin 
aliupseeriliiton toiminnanjohtaja Gunnar Leh   pi    alus-
tuksen, jossa hän toi esille reserviläistoiminnan eri puolia 
sekä piiriorganisaa  on tarpeellisuu  a toiminnan tehosta-
miseksi ja yhdyssiteeksi eri yhdistysten välillä.

Alustuksen jälkeen kokous pää    vahvistaa piirin perusta-
misen ja hyväksyi nimen sekä säännöt. Nimeksi hyväksyt-
 in ”Kainuun Reservinaliupseerien piiri”. Piirin ensimmäi-

seksi puheenjohtajaksi vali   in yksimielises   Toivo Immo-
nen Kajaanista. 

Piirihallitukseen vali   in kaksitoista jäsentä, joista nel-
jä Kajaanin yhdistyksestä. Otanmäen, Ruh  nansalmen, 
Kuhmon ja Suomussalmen yhdistyksistä kaksi jäsentä 
jokaisesta. Tuolloin oli Kainuuseen peruste  u nämä viisi 
yhdistystä. 

Perustavan kokouksen osano  ajia. Seisomassa Suomen reservialiupseeriliiton toi-
minnanjohtaja Gunnar Leh   selostamassa aliupseeripiirien toimintamuotoja. Va-
semmalla kokouksen puheenjohtaja Jaakko Pikkarainen sekä sihteeri Veikko Lehto.

    Kainuun Reservinaliupseeripiirin ensimmäinen puheen      
johtaja Toivo Immonen Kajaanin seudun aliupseereista  
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Piirin perustajajäsenet 22.5 1960:
Toivo Immonen      Kajaanin seudun reservinaliupseerit

Jorma Villman         Kajaanin seudun reservinaliupseerit

Tauno Koponen       Kajaanin seudun reservinaliupseerit

Pen    Kähkönen      Kajaanin seudun reservinaliupseerit

Jaakko Pikkarainen  Kajaanin seudun reservinaliupseerit

Holger Huotari         Kajaanin seudun reservinaliupseerit

Veikko Sukuvaara    Kajaanin seudun reservinaliupseerit

Veikko Lehto            Kajaanin seudun reservinaliupseerit

Kaarlo Juntunen      Ruh  nansalmen reservinaliupseerit

Veikko Luukkonen   Ruh  nansalmen reservinaliupseerit

Tapio Putkonen       Ruh  nansalmen reservinaliupseerit

Jaakko Ollila             Otanmäen reservinaliupseerit

Mar    Kukkola         Otanmäen reservinaliupseerit

Raimo Karsi              Otanmäen reservinaliupseerit

An    Keränen          Suomussalmen reservinaliupseerit 

Veikko Vuosmaa     Suomussalmen reservinaliupseerit 

Oiva Puranen          Kuhmon reservinaliupseerit     

Kauko Huusko         Kuhmon reservinaliupseerit

Yhteensä 18 perustajajäsentä.

Piirin puheenjohtajat v. 1960-2021

Toivo Immonen     Kajaani           1960

Ailo Haarma          Kajaani            1961-63

Lauri Siilin              Kajaani           1964-69

Aimo Korhonen    Sotkamo         1970-75

Jorma Villman      Kajaani            1976-86

Lasse Haikola        Suomussalmi 1987-89

Tauno Arff man     Sotkamo         1990-99

Seppo Tuhkanen  Kajaani            2000-08

Yrjö Sorvari           Sotkamo          2009-11

Heikki Tuura          Vuolijoki          2012-14

Kalevi Valtanen     Sotkamo         2015-16

Kari Kinnunen       Kajaani            2017-18

Ossi Laine              Paltamo           2019- 

Poimintoja vuosikymmenien varrelta

Reservialiupseerien järjestäytyminen alkoi Kainuussa viisi-
kymmenluvun jälkipuoliskolla. Ensimmäinen yhdistys pe-
ruste   in Kajaaniin 1955. Seuraavien vuosien aikana tuli 
jokaiseen kuntaan yhdistys.

Ensimmäisistä toimintavuosista läh  en piirin toiminta oli 
monipuolista; Kokouksia, kilpailuja, luentoja ja esitelmiä, 
juhlia ja illanvie  oja, kunnianosoituksia, elokuvia ja pik-
kujouluja, retkeilyä ja pelastuspalvelutoimintaa, sotahar-
joitusten seurantaa, hengellistä toimintaa, erilaisia tal-
koita ja yhteistoimintaa useiden eri yhdistysten kanssa. 
Maakunnallinen perinteinen maanpuolustusjuhla pidet-
 in ensimmäisen kerran 16.10.1960 Sotkamossa.

Samana vuonna, yhdessä Kainuun Reserviupseeripiirin 
kanssa peruste   in oma  edotusleh   ”Vies  kapula”. Sa-
moin piirien yhteistyötoimikunnan (PYT) toiminta alkoi 
virallisena. 

Piirin jäsenkehitys on ollut vaihteleva. Jäsenmäärä oli 
1960 vuoden lopussa 520 ja oli toistaiseksi korkeimmil-
laan  2007, jolloin jäseniä  oli 1055. Jäsenmäärä on ol-
lut  hieman laskeva siitä läh  en. Tähän kehitykseen on 
monenlaisia syitä, väestö vähenee ja vanhenee.  Kainuun 
väestössä on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana n. 
14.000 henkilön vähennys eli Sotkamon ja Paltamon kun-
 en väestön verran. Myös joidenkin yhdistysten toimin-

nassa on ollut nähtävissä taantumisen merkkejä. 

Piirillle hanki   in oma lippu 1979. Lipun suunni  eli heral-
dinen taiteilija Olof Eriksson Helsingistä. Lippu naula   in 
juhlassa Kajaanissa 1.9.1979. Lipun vihki ken  äpiispa Vil-
jo Remes maakunnallisen maanpuolustusjuhlan  laisuu-
dessa Paltamossa 7.10.1979. 

RAuL:n syyskokous pide   in Kajaanissa 1993, Kajaanin 
Reservialiupseeri yhdistys vali   in tuolloin vuoden  mal-
liyhdistykseksi. Myös Kuhmon Reservialiupseeri yhdistys 
sai tämän kunniamaininnan vuonna 1995 . Vielä vuositu-
hannen pää  eeksi 1999 vali   in Heikki Pitäjänmäki Kuh-
mosta Reserviläisliiton vuoden reserviläiseksi. Kainuun 
piiri vali   in vuonna 2000 mallipiiriksi. Kuhmon Reser-
viläset ry vali   in toistamiseen malliyhdistykseksi 2005. 
Liiton sääntömääräinen vuosikokous järjeste   in 17.-
18.4.2010 Kajaanissa. Samassa yhteydessä järjeste   in 
myös piirin 50 v. juhla.

Sääntömuutoksen myötä 1996 Kainuun Reservialiupsee-
ripiiri muu  ui Kainuun Reserviläispiiriksi.  Kainuun Re-
serviläispiirin jäsenyhdistyksistä on avoimia yhdistyksiä 
tällä hetkellä Kajaanin, Vuolijoen, Paltamon ja Ris  järven 
yhdistykset. Asepalvelus jäsenyyteen vaaditaan Hyryn-
salmella, Kuhmossa, Puolangalla, Sotkamossa ja Suomus-
salmella. Ruh  nansalmi on aliupseeriyhdistys. 

Vapaaehtoinen Maanpuolustuskoulutus MPK:n perus-
taminen ja mukaatulo osaksi reserviläistoimintaa on 
koe  u Kainuun Reserviläispiirin alueella myönteisenä 
asiana. Ken  ätyö ja so  laallinen koulutus Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys MPK:n kau  a tarjoaa myös väylän 
so  lastaitojen ylläpitämiseen ja kehi  ämiseen. MPK:n 
kurssit ovat keränneet osano  ajia vuodesta toiseen run-
sain määrin. 

Perinteisen reserviläistoiminta  vuosikokouksineen, esi-
telmineen, lippulinnoineen ja maanpuolustusjuhlineen 
ovat tärkeä osa maanpuolustushengen ylläpitoa. Vaikka 
osa Kainuun  reserviläisyhdistyksistä kärsii jäsenmäärän 
supistumisesta, niin tulevaisuuteen voi suhtautua luo  a-
vaises  . 
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                           Kainuun Opisto neljän sodan pyörteissä

Paltamon Mieslahdessa toi-
mivalla Kainuun ainoalla kan-
sanopistolla on tärkeä paikka 
so  emme historiassa. Kainuun 
kansanopiston perustamisaja-
tuksen takana olivat Kajaanin 
Maanviljelysseura, Pohjalainen 
Ylioppilasosakunta ja Kansan-
valistusseura. Kansanopisto 
toimi ensimmäiset kaksi vuo  a 
1909-1911 Kon  omäen Karhun 
talossa. Toiminta siirtyi vuon-
na 1911 nykyiselle paikalleen 
Mieslahden Pekkalan  lalle. 

Syksyllä 1921 kainuulaisten perus-
tama humanis  nen opisto muu  ui 
pohjalaisten omistamaksi herän-
näisopistoksi. Muutoksen syynä oli 
oppilas- ja rahapula, koska kainuulai-
set eivät tunteneet humanis  sta opis-
toa omakseen. 

Taustayhteisönä toimii yhä Lapual-
la keskuspaikkaansa pitävä Herä  ä-
jä-Yhdistys. Eteläpohjalaiset johtajat 
ja heidän sieltä rekrytoimansa opet-
tajat antoivat Kainuun kansanopis-
tolle omintakeisen leiman. Kainuun 
kansanopiston nimi muu  ui vuonna 
1943 Kainuun kris  lliseksi kansano-
pistoksi, jolloin kris  llisyys näkyi myös 
herännäisopiston nimessä. 

Vuonna 1970 viralliseksi nimeksi tuli 
Kainuun Opisto. Kainuun Opiston 
opintolinjoille ja pitkille kesäkursseil-
le on osallistunut 112 toimintavuo-
den aikana lähes 9 000 opiskelijaa. 
Seuraavassa kerrotaan opiston toi-
minnasta vapaussodan, talvisodan, 
jatkosodan ja Lapin sodan aikana.

Jääkäriliikkeen salaisena tukikoh-
tana

Mieslahdesta tuli Venäjän vallan sor-
tovuosina ak  vismin ja jääkäriliikkeen 
vahva linnake. Siihen vaiku   vat kylän 
erinomainen sijain   valtaväylien ris-
teyksessä, Mieslahden urheiluseu-
ra Nahjus salaisine harjoituksineen, 
isänmaallis-kris  llistä kasvatusta 
antanut Kainuun kansanopisto ja 
asialle vihkiytyneet jääkäriliikkeen 
vahvat vaiku  ajat. Kajaanin kappa-
laisen Johannes Väyrysen poika Eljas 
Väyrynen vei aktivismin sanomaa 
Kainuun kansanopistolle, joka tuohon 
aikaan oli vielä grundtvigilainen eli 
humanis  nen opisto. Eljas Väyrynen 
menehtyi Varkauden valloituksessa 
1918 saamiinsa vammoihin.

Kainuun kansanopiston ensimmäisi-
nä johtajina toimivat maisterit Väinö 
Malmivaara 1909-1913 ja Aarno 
Pesonen 1913-1920. Heidän oppi-
laistaan lähti sotilaskoulutukseen 
Saksaan seitsemän nuorta miestä: 

Hannes Romppainen, Hemmi Musto-
nen, Johan Leonard Rusanen ja Kus-
  Kemppainen Mieslahdesta, Eino 

Snellman Paltamon Kiehimästä, Yrjö 
Leinonen Vuolijoelta sekä Heikki Oi-
karinen Ris  järveltä. Romppainen ja 
Leinonen kaatuivat vapaussodassa, 
Kemppainen menehtyi sairauteen 
Saksassa. Rusasesta tuli Paltamon 
suojeluskunnan ja Oikarisesta Ris  -
järven suojeluskunnan pitkäaikainen 
päällikkö. Jääkärikapteeni Heikki Oi-
karinen toimi viime so  en jälkeen 
Kainuun kansanopiston johtokunnas-
sa 30 vuoden ajan.

Vapaussodassa kasarmina ja 
huoltokeskuksena

Suomi julistautui itsenäiseksi val  ok-
si 6.12.1917, mu  a maassa puhkesi 
tammikuun lopussa 1918 aseellinen 
kapina. Suomen hallituksen eli se-
naa  n joukot aloi   vat venäläisten 
sotajoukkojen aseistariisunnan ja 
kapinahankkeen kukistamisen. Näin 
sy  yi vapaussota, joka muu  ui si-

Kainuun Opisto Kähkölänmäeltä kuva  una. Kainuun ainoa kansanopisto on toiminut Mieslahdessa vuodesta 1911 
alken. Kuva HR
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sällissodaksi. Kainuun kansanopiston 
opetustyö keskeyte   in sodan takia. 
Agronomiope  aja Voi  o Franssilan 
johdolla 15 opiston oppilasta läh   
vapaaehtoises   taistelemaan Suo-
men vapauden puolesta. Tytöt jäivät 
opistolle tekemään Mieslahden suo-
jeluskunnan hankkimista kankaista 
lumipukuja ja muita vaa  eita so  lail-
le. Opisto oli kevätlukukauden ajan 
suojeluskunnan kokous- ja harjoitus-
paikkana sekä rintamalle lähteneiden 
majoituskasarmina ja so  lasruokala-
na. 

Paltamon suojeluskunnan esikunta 
sijaitsi opistolla maaliskuulle 1918 
saakka. Suojeluskunnan päällikkö-
nä toimi aluksi kansanopiston joh-
taja Aarno Pesonen. Esikunta siir-
tyi Kiehimään, koska Pesonen lii  yi 
rahastonhoitajaksi Vienan Karjalan 
retkikuntaan. Evers  luutnan    C. W. 
Malmin johtaman Vienan Karjalan 
retkikunnan Kuopiosta lähteneitä 
joukkoja majoite   in ja muonite   in 
myös opistolla ennen lähtöä Suomus-
salmelle. Kansanopiston en  sistä ja 
silloisista oppilaista kuusi mene    
henkensä Suomen vapaustaistelussa.

 

Suojeluskuntatoimintaa Mieslah-
dessa

Mieslahden nuorisoseura oli raivan-
nut opiston maille jo vuonna 1914 
urheilukentän, jonka ylläpito siirtyi 
1920-luvulla Paltamon suojeluskun-
nalle. Mieslahden urheilukentällä 
järjeste   in yleisurheilukilpailuja, 
joihin osallistui myös Kajaanin suoje-
luskunnan jäsen Urho Kekkonen. He-
rännäisopiston nousu käynnistyi O  o 
Korpijaakon (vuoteen 1928 Stenij) 
johtajakaudella 1922-1924 ja 1925-
1930. Korpijaakko toimi oman työnsä 
ohella Kainuun suojeluskuntapiirin 
pappina ja valistusohjaajana. Hän kir-
joi    vuonna 1928 Kajaanin Sissi-Ryk-
men  n historian nimellä K. Sissi-R., 
Piirteitä Kainuun osuudesta Suomen 
Vapaussotaan. Jatkosodan aikana 
O  o Korpijaakko julkaisi so  laspapin 
tehtävistä kertovia teoksia.

Kansanopiston poikia valmenne   in 
sodan varalle pitkin 1930-lukua. Kai-

nuun suojeluskuntapiirin päällikkönä 
1920-luvulla toiminut ja heränneisiin 
kuulunut jääkärikapteeni Erkki Vii-
tasalo oli maatalousaineiden opet-
tajana opistolla 1933-1934. Opiston 
yleisaineiden ope  aja, reservin vän-
rikki Heikki Siltala joh   kansanopis-
ton oppilaista muodoste  ua suoje-
luskuntaosastoa 1937-1939. Siihen 
kuului enimmillään 17 miestä. Opis-
ton suojeluskuntaosastolle anne   in 
so  las- ja suunnistuskoulutusta sekä 
järjeste   in oppitunteja keskimäärin 
kerran viikossa koulupäivän jälkeen. 
Toisinaan harjoituksia pide   in myös 
viikonloppuisin. Välirauhan aikana 
maanpuolustusoppia ope    opistolla 
pastori Eino Ojajärvi.

Talvisotaan lähde   in opistolta

Suojeluskunnan antamat opit tulivat 
tarpeeseen, kun Neuvostolii  o hyök-
käsi Suomeen marraskuun lopussa 
1939. Kansanopiston työ oli keskey-
te  ävä talveksi 1939-1940. Raskaat 
sotavuodet opistoa joh   Armas An-
 la, joka oli aiemmin toiminut muun 

muassa rannikkotykistön so  laspap-
pina Sortavalassa. Paltamossa hän 
toimi myös suojeluskunnan ken  ä-
pappina ja useissa luo  amustoimis-
sa. 

Kajaanissa peruste   in ylimääräisten 

kertausharjoitusten (YH) alkaessa 
Ken  ätäydennysprikaa  n IV pataljoo-
na ( IV/KT-Pr), jonka miehistö koostui 
Kajaanin, Kajaanin maalaiskunnan, 
Paltamon ja Säräisniemen reservi-
läisistä. Paltamolaisten komppanian 
päällikkönä toimi opiston en  nen 
oppilas, jääkäriluutnan    (vuodes-
ta 1943 majuri) J. L. Rusanen. Pa-
taljoona sai 20.10.1939 käskyn siir-
tyä Paltamoon. Kiväärikomppaniat 
majoite   in Kainuun kansanopis-
tolle ja Mieslahden kansakoulul-
le. So  laskoulutuksen ohessa re-
serviläisille järjestettiin hartaus- ja 
virkistystilaisuuksia sekä näytettiin 
elokuvia. Ensimmäinen ilmahälytys 
anne   in opistolla 2.12.1939, mu  a 
vihollisen lentokoneista ei saatu vielä 
näköhavaintoja. 

Joulukuun alussa IV/KT-Pr siirtyi Suo-
mussalmelle, jossa osallistui Raa  een 
 en taisteluihin. Kainuun Opistolle 

majoite   in YH:n aikana myös Osas-
to Ekholm ja tammikuun alkupäivinä 
1940 tykistöpa  eri. So  lasosastojen 
jäljiltä opiston  lat jäivät huonoon 
kuntoon, sillä reserviläiset kulu   vat 
opiston pol  opuut ja veivät rintamal-
le mennessään irtainta omaisuu  a, 
kuten työkaluja, lyhtyjä ja lamppuja. 
Suomen armeijalla oli pulaa lähes kai-
kesta.

Sankarivainajien muistotaulut opiston en  sen päärakennuksen Pekkalan seinällä 1950-luvulla. Pekkala pure   in 
1981, ja taulut siirre   in uuteen päärakennukseen. Viime so  en muistotaulut on suunnitellut Johannes Haapasalo. 
Niiden paljastus  laisuu  a viete   in 24.3.1957. Mannerheimin kuvan yläpuolella on vapaussodan sankarivainajien 
muistokilpi ”Isänmaalle nuori elämä”, joka paljaste   in 5.7.1919. Kuva: Kainuun Opiston arkisto.
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Siviilisotavankien karanteenileiri-
nä 

Kesällä 1940 Kainuun kansanopistolla 
toimi sotavankeudesta Neuvostolii-
tosta palaute  ujen suomussalmelais-
ten siviilisotavankien karanteenileiri. 
Viranomaiset pelkäsivät venäläisten 
käänny  äneen suomussalmelaisia va-
koojiksi, joten Valpo seuloi leiriläisistä 
mahdolliset puna-armeijan avustajat. 
Karanteenileirin toinen tarkoitus oli 
nimensä mukaises   mahdollisen tar-
tuntavaaran estäminen, sillä suoma-
laisten vankien epäil  in al  stuneen 
Kin  smän vankileirillä vaarallisille 
kulkutaudeille. Varsinainen karan-
teeni kes   kaksi viikkoa. Välirauhan 
aikana 1940-1941 kansanopiston toi-
minta pääsi taas jatkumaan. Monelta 
oppilaalta sota oli vienyt isän, veljen, 
puolison tai muita lähiomaisia. Kolme 
oppilasta oli kokenut sotavankeuden 
Neuvostoliitossa. 

Jatkosodassa itäkarjalaisten kou-
lutuskeskuksena

Jatkosotaan lähde   in kovin tavoit-
tein kesäkuussa 1941. Talvisodassa 
menete  y Karjala oli valloite  ava ta-
kaisin Saksan tuella. Paltamolaiset re-
serviläiset koo   in juhannuksen alla 
1941 Kainuun kansanopistolle, josta 
marssi   in Kiehimän rauta  easemal-
le. Komppania vie  in junalla härkä-
vaunuissa Kon  omäen kau  a Sotka-
moon, josta edelleen autokuljetuksin 
hyökkäysasemiin Kuhmoon. Paltamo-
laiset sijoite   in pääosin JR31:n III 
Pataljoonaan. Talvi- ja jatkosodassa 
kuoli rintamalla, ilmapommituksissa, 
sotasairaalassa ja sotavankeudessa 
tai katosi yhteensä 28 kansanopiston 
oppilasta. Heidän nimensä on kai-
verre  u opiston juhlasalissa oleviin 
muistotauluihin.

Itä-Karjalan so  lashallintoesikun-
ta vuokrasi opiston  lat kuudeksi 
kuukaudeksi joulukuussa 1941 itä-

karjalaisten kansakoulunope  ajien 
kasvatusleirin käy  öön. Opistolla an-
ne   in täydennyskoulutusta Itä-Kar-
jalassa ennen alueen vapau  amista 
toimineille ja paikoilleen jääneille 
itäkarjalaisille, vepsäläisille, inkeriläi-
sille ja suomalaissyntyisille ope  ajil-
le. Kainuun kansanopisto oli vali  u 
koulutusleirin sijoituspaikaksi, koska 
Mieslah   sijaitsi lähellä Kajaanin se-
minaaria ja oli rii  ävän syrjässä, jot-
ta ope  ajakokelaiden luote  avuu  a 
voi  in tehokkaas   valvoa. Suurin osa 
kansanopiston ope  ajista toimi opis-
kelijaleirin ope  ajina. Kansanopiston 
työvuodet 1942-1943 ja 1943-1944 
olivat samoin poikkeukselliset, kos-
ka oppilaina oli pelkästään ty  öjä. 
Opiston johtaja Armas An  la oli itse 
so  laspappina rintamalla. Opiskelua 
vaikeu   vat elintarvike- ja pol  oaine-
pula sekä opetustarvikkeiden saata-
vuusongelmat.

Talvi- ja jatkosodan muistokivi paljaste   in Kainuun Opistolla 30.11.1989, jolloin oli kulunut 50 vuo  a talvisodan alkamisesta. Tilaisuudes-
sa puhui paltamolainen sotaveteraani Einari Kärnä. Laatassa lukee: ”Tästä läh  vät korpisoturit Suomussalmelle talvisotaan 3.12.1939 ja 
jatkosotaan 16.6.1941 puolustamaan ko  seutua ja isänmaata”. Kuva: Väylä-lehden kokoelma, Paltamo-seuran kuva-arkisto.
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Lapin sodan alkaessa ryhmitys 
Mieslahteen

Suomen ja Neuvostoliiton 4.9.1944 
solmiman aselevon jälkeen Palta-
moon saapui motorisoituja saksalai-
sia joukkoja. 

Aseleposopimuksessa Suomi sitou-
tui karko  amaan Pohjois-Suomessa 
olleet saksalaiset sotajoukot. Tämä 
joh   suomalaisten ja saksalaisten vä-
liseen Lapin sotaan. Syksyllä 1944 Kai-
nuun kansanopistoa tarvi   in jälleen 
so  lasmajoitukseen, joten lukuvuo-
den aloitus siirtyi tammikuulle 1945. 

Päämaja keski    saksalaisia vastaan 
muun muassa 6. Divisioonan, joka 
ryhmi  yi Kajaanin ympäristöön ta-
voi  eenaan edetä Hyrynsalmen ja 
Suomussalmen suuntaan. Suoma-
laisten kärkijoukkoon kuulunut JR33 
sai aamulla 19.9.1944 käskyn vallata 
Mieslah   joko neuvo  elemalla tai 
väkivalloin. Väkivaltaista yhteeno  oa 
ei tullut, koska saksalaiset vetäytyivät 
vapaaehtoises   Mieslahdesta Kiehi-
mään (Paltamon kirkonkylään). 

JR33 o    haltuunsa Mieslahden ja 
Härmänmäen sekä eteni Ris  järven 
suuntaan. Suomalaisten tavoite Kiehi-
mänjoen sillan pelastamisesta ei on-
nistunut. Saksalaiset räjäy   vät Kiehi-
mänjoen sillan 19.9.1944 klo 15.40. 
Suomalaiset joukot läh  vät Mieslah-
desta ja yli   vät Kiehimänjoen seu-
raavana päivänä, kun saksalaiset oli-
vat vetäytyneet Puolangan suuntaan.

Vaaran vuodet 

Sodan jälkeiset vaaran vuodet 1944-
1948 heijastuivat kansanopiston toi-
mintaan. Pelko miehityksestä ja val-
lankaappauksesta eli vahvana. Tähän 
vaiku    maahan tullut venäläisten 

johtama valvontakomissio sekä Suo-
jeluskuntajärjestön ja Lo  a-Svärd 
-järjestön lakkau  aminen välirauhan-
sopimuksella 1944. 

Vapaaehtoiseen maanpuolustustoi-
mintaan osallistuneet kansanopiston 
johtajat ja ope  ajat joutuivat punai-
sen Valpon tarkkailuun.

Vuonna 1948 Kainuun kansanopiston 
johtajaksi nimite   in Jukka Malmi-
vaara, joka oli opiston ensimmäisen 
johtajan Väinö Malmivaaran poika. 
Jukka Malmivaara oli paitsi pappi, 
myös arvoste  u upseeri. Hän kävi 
kade   koulun ja palveli Puolustus-
voimissa eri upseerivakansseilla aina 
vuoteen 1947 saakka. Malmivaara oli 
Suomen nuorin pataljoonankomenta-
ja o  aessaan 24-vuo  aana kapteeni-
na 1941 vastaan JR8:n I Pataljoonan 
komentajan tehtävän. Majuri Malmi-
vaara osallistui myös asekätkentään 
sissisodan varalta. Malmivaaran kausi 
Kainuun kansanopiston johdossa jat-
kui aina vuoteen 1957 saakka. 

So  emme perintöä vaalimassa

Kainuun Opiston juhlasalista löytyy 
sotavuosina 1918, 1939-1940 ja 1941-
1945 kaatuneiden oppilaiden muisto-
taulut. Vuosina 1976-1981 Pekkalan 
en  sen päärakennuksen (pure   in 
1981) seinällä oli myös vapaussodan 
ja heimoso  en sankarivainajien neli-
osainen muistotaulu, joka on nykyi-
sin esillä Ris  järven suojeluskunta- ja 
lo  anäy  elyssä. Marraskuussa 1989 
pihapiiriin pystyte   in Paltamosta so-
taan lähteneiden muistokivi. Paikalla 
 laisuudessa oli runsaslukuinen jouk-

ko paltamolaisia sotaveteraaneja ja 

muuta yleisöä. Tammisunnuntaijuh-
lassa 2014 opiston juhlasalin seinälle 
kiinnite   in talvisodassa kaatuneiden 
mieslahtelaisten sankarivainajien 
muistotaulu, jossa on 17 kaatuneen 
mieslahtelaisen kuvat ja nimet. Tau-
lu paljaste   in ensimmäisen kerran 
keväällä 1940 Mieslahden nuoriso-
seuran talolla, mu  a monen mutkan 
kau  a se pelaste   in myöhemmin 
Kainuun Opistolle. 

Opiston johtajat, henkilökunta ja 
oppilaat ovat yli sadan vuoden ajan 
vieneet eteenpäin kris  llis-isän-
maallisia arvoja. Se on tapahtunut 
ennen kaikkea tekojen kau  a. Opis-
ton johtokuntaan 1900-luvun alussa 
kuulunut rovas   Johannes Väyrynen 
onkin todennut, e  ä kris  llisyyden 
tulee toteutua enemmän käytännös-
sä kuin ulkonaisissa tunnusmerkeis-
sä ja puheissa. Kainuun Opistolla on 
vuosikymmenten aikana järjeste  y 
lukuisten veteraani- ja maanpuo-
lustusjärjestöjen kursseja ja juhla-
 laisuuksia. So  emme perinnön 

vaaliminen on luonnollinen osa kan-
sanopiston toimintaa. 

Hannu Romppainen

Kirjoi  aja on paltamolainen fi losofi -
an maisteri, joka on tutkinut Kainuun 
suojeluskun  a ja Paltamon historiaa. 
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Muisteluksia Reserviupseerikoulun ”ykköskurssin” ajalta vuonna 1920

Reserviupseerikoulu vie    
12.6. 2021 edelliseltä vuo-
delta siirtyny  ä  100-vuo  -
sjuhlaansa. Ensimmäisellä 
kurssilla vuonna 1920 oli op-
pilaana mm. majuri  Väinö 
Wehanen Kajaanista, joka 
oheisessa kirjoitelmassaan 
muistelee ”ykköskurssin” ai-
koja. Kirjoitus on julkaistu Kai-
nuun Sanomissa 4.5. 1960.

 
Tämän vuoden 1. pnä huh  kuuta tuli 
kuluneeksi 40 vuo  a siitä, kun en-
simmäiset reserviupseerikurssilaiset 
ilmoi  autuivat tuolloin alkaneelle 
kurssille. Meitä oli 140 oppilasta eri 
aselajeista, muistaakseni laivastoa 
ja ilmavoimia lukuun o  ama  a. Jo-
kainen meistä kantoi oman asela-
jinsa pukua, joten kurssin oppilai-
den pukukirjavuus oli melkoinen. 

Ainoa yhteinen tunnus meillä oli 5 
cm. mi  ainen ja 1. cm levyinen kel-
tainen kan   nauha takin vasemmas-
sa hihassa. Tästä tunnuksesta saat-
toivat varuskunnan muut so  laat  
-yhtä hyvin kuin kaupunkilaisetkin 
ja ennen kaikkea kaupungin tytöt, 
ero  aa meidät reserviupseerikurs-
silaiset muista so  laista. Tosin, jos 
oikein muistan, taisi joku pilkkakir-
ves tuon tunnuksen takia nimitellä 
maastossa meitä kukonpojiksikin.

Olimme kaikki vapaaehtoisia ja yrit-
tämisen halua oll. Nopeas   muok-
kautui meistä eri tahoilta Suomea 
ja eri joukko- osastoista tulleista 
oppilaista yhtenäinennen ja hyvä-
henkinen reserviupseerikurssikomp-
pania. Kurssin johtajana toimi sil-
loinen jääk.kapteeni Sundberg, 
komppanian päällikköna jääk. kaptee-
ni E. Wichman, joukkuei  en johtajina 
jaak. luutnan  t Hannula ja Kosola 

sekä vänrikki Dickoff . Lisäksi toimi 
meillä ope  ajina eri aineissa jouk-
ko-osastoista komennetut upseerit.

Ennen ”äksiisi” kuin ares  

Kuri oli ankara, e  en sanoisi ”preus-
silaiseen” tyyliin. Kurssin alkupuolella 
kuului vielä  ”rangaistusäksiisikin” lail-
lisiin  menoihin. Kurssin aikana tämä 
rangaistusmuoto kielle   in, mu  a 
kuultuamme, e  ä mahdolliset ares-
 rangaistukset merkitään näkymään 

todistuksissa, valitsimme vapaaehtoi-
ses   ares  n  lalle tuon äksiisin, mil-
loin vain rikkomus voi  in sillä kuitata. 

Niinpä taisi käydäkin, e  ä koko kurs-
siajan saimme joka lauantai kui-
tata viikon syn  mme tunnin äksii-
sillä. Vaikka tuli meistä useimman 
kokemukseksi sil   kerran kurssin ai-
kana käydä ares  ssakin 1-3 vrk. ajan. 
Komppanianpäällikön periaa  eena 
nimi  äin oli, e  ä jokaisen upseeriksi 
tulevan olisi koe  ava myös ares  s-
sa käyn  , voidakseen aikanaan itse 
oikein arvioida ares  rangaistuksen.

Harjoituksista muistan, e  ä sul-
jetun järjestyksen (kuten har-
joi  elua silloin sano   in) harjoit-
telua oli paljon ja harjoitukset 
 ukkoja. Niin ikään saksalaistyylisen 

paraa  marssin harjoi  eluun uhrat-
 in alkaa varsinkin ennen paraa  a.

Taistelukoulutus

Taistelukoulutus maastossa tapahtui 
yleensä joukkueen ja komppanian 
pui  eissa, eikä harjoituksen kovuu  a 
puu  unut niissäkään. Maini  akoon 
vain, e  ä toisinaan saate   in tais-
telukoulutuksessa maastossa käyt-
tää oikeita kovia käsikranaa  eja. 

Kiväärin paukkupatruunoista oli osa 
venäläisiltä saatua sotasaalista. Nii-
den luodit olivat jotain mustaa pu-
riste  ua massaa ja oli luo   niin kova, 

e  ei se ampuessa hajonnut, vaan 
saa  oi 5-10 m:n etäisyydeltä jopa 
lohkaista  iliseinän rappausta pois. 
Näitä jae   in tavallises   suomalais-
ten paukkupatruunien mukana niin, 
e  ä joka kolmas paukku oli niitä 
mustaluo  sia. Sano   in, e  ä me si-
ten paremmin käytämme hyväksem-
me maastoa. Niin kuin teimmekin.

Edellä aikaansa

Muuten maini  akoon, e  ä kun oh-
jesääntömme siihen aikaan tunsivat 
avoimen järjestyksen muodoista vain 
ketjun, niin luutn. Hannula jo silloin 
meille käytännössä ope    ryhmän 
avoimen järjestyksen muotoina avo-
parijonoa, avojonoa ja parvea. Sama 
herra olikin varsin lahjakas koulu  aja 
ja luennoitsija, jos oli kurssin ope  a-
jista paras rangaistusäksiisin pitäjäkin!

Sama luutn. Hannula ei myöskään 
suvainnut itse suojautua, vaan seisol 
kuopan äärella, pudo  aessaan kuop-
paan venäläisen varsikäsikranaa  n 
m/15. Sanoi vain, e  eivät nämä kä-
sikranaa  t hänen ollessaan Saksan 
itärintamalla räjähtäneet. Niin oli, ei 
kuoppaankaan pudote  u räjähtänyt...

Marssi Haminasta Kotkaan taistelu-
harjoituksineen oli kurssille kova voi-
man koetus, jota koetusta lisäsi peril-
lä olo Kotkassa. Se oli niin kova, e  ä 
kurssi tuo  in erään yh  ön hinaajan 
vetämänä lotjassa takaisin Haminaan.

      
        Väinö Wehanen 1900-1963
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Teoree   nen opetus

Teoree   nen opetus oli ylen laaja 
ja monipuolinen tuollaiselle kolme 
kuukau  a kestävälle kurssille, mut-
ta kait sieltä aina jotain itua jäi pää-
hänkin, koska minä vieläkin muistan, 
e  ä divisioonan majoi  umisessa on 
ote  ava huomioon mm. onko paik-
kakunnalla saatavissa olkia. Yleistä 
tak  ikkaa luennoi  in meille nimit-
täin perä   divisioonan pui  eissa.

Kurssin loppupuolella oli kovat ten  t, 
sekä kirjalliset e  ä suulliset. Niinpä 
eräs oppilaista ten  stä tultuaan vas-
tasi, e  ä ”kysymykset olivat helpot, 
mu  a vastaukset vaikeat”. Hän lie-
neekin ollut ainoa meistä, joka todis-
tusten jako  laisuudessa sai todistuk-
sen, missä todiste   in hänen o  aneen 
osaa kurssin opetukseen ajan 1. 4-30. 
6. 20”. Lohdu  mme häntä, e  ä sillä 
todistuksella pääsee kyllä pataljoo-
nan komentajaksi Aunuksen retki-
kuntaan, missä on upseeripuute  a.

Meille muille jae  lin todistukset, 
joissa niissäkään el ollut numeroa 
eri aineissa, vaan olivat arvosanat 
merkityt sanoilla ”hyvä”, eri  äin 
tyydy  ävä, tyydy  ävä, väl  ävä ja 
huono. Arvosanaa kiite  ävä ei kurs-
seilla lainkaan  tunne  u, sillä meille 
sano   in, e  el so  las  edoissa ja tai-
doissa koskaan voi olla kiite  ävää...

Komeat juhlat tansseineen pää   -
vät kurssille, jota nyt nimitetään yk-
köskurssiks! (RUK 1) sillä kurssimme 
jälkeen on pide  y jo monet reser-
viupseeri kurssit, eikö lle paraikaa me-
nossa 101. kurssi. Jaa-a, hyvinkin ”ikä-
hyvityksen” miehiä tässä jo ollaan.

Reserviupseerikoulu
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                                 Vuolijoen Reserviläisten toimintaa
Teks   ja kuva: Heikki Tuura, Vuolijoen Reserviläiset, puheenjohtaja

”Toiminnan järjestäminen 
jäsenistölle on yhdistyksien 
toiminnan peruskivi.”
 

Pääte   in keväällä e  ä yhdistyksen 
toimintaa tulisi jotenkin virkistää ja 
yhdistyksen jäsenille pi    etenkin jär-
jestää tekemistä.

Aluksi kunnoste   in ampumarataa, 
jonka ympäristöluvassa meitä velvoi-
te   in  tekemään kimmokesuoja pis-
tooliampumaradalle taustalla olevia 
voimavirtajohtoja suojaamaan. Kim-
mokesuoja rakenne   in ja tauluille 
teh  in uusi teline. Siitä syntyi sitä  
kaiva  ua toimintaa.

Seuraavaksi aloite   in viiko  aiset 
pistooliampumaharjoitukset, joihin 
aluksi osallistui vain muutamia jäse-
niä. No si  en kun sana alkoi kiiriä ja 
viidakkorumpu pärisi, porukkaa alkoi  
tulla mukavas   lisää.

Meillä on yhdistyksellä muutama 
tarkkuuspistooli ja ”ysimillinenkin” 
löytyy, niillä aloite   in. Lisäksi joil-
lakin yhdistyksen jäsenillä on omia 
aseita joita he ovat ystävällises   anta-
neet käy  ää harjoituksissa. Ei toimin-
ta  etenkään pelkkää ampumista ole. 
Ammuntojen aluksi olemme käyneet 
läpi turvallista aseenkäsi  elyä, esim. 
”sormivarmistus” on varmaankin jo 
kaikille tu  u käsite.  

Kaikkeen tulee varautua toiminnassa, 
jossa on mukana aseita ja ihmisiä. En-
siapu tulee muistaa aina tämmöisessä 
toiminnassa. Meidän onneksemme 
jäsenistössämme ak  ivisena toimija-
na on ensihoidon  amma   lainen, hän 
on pitänyt porukalle ammuntojen  
aluksi lyhyitä harjoituksia esim.raa-
joihin tulleiden verenvuotojen tyreh-
dy  ämiseksi ns. kiristysside  ä käyt-
täen. Myös hypotermian estämistä 
on harjoiteltu. Nämä toimet antavat 
lisäaikaa po  laalle hätätapauksessa 
kun amma   apua odotetaan paikalle.

Muistakaa: Ensiapupakkaus kuuluu 
ampumaratatoiminnassa vakiova-
rusteisiin!

Uutena toimintamuotona olemme 
aloi  aneet SRA-ammunnat. Aluksi 
kutsuimme SRA-ammuntaa harras-
tavia kavereita esi  elemään meille 
lajia. Järjeste   in esi  elykisa, jonka 
jälkeen meille esitel  in aseita ja va-
rusteita joita lajissa käytetään. Tämä  
esi  ely  laisuus keräsi paljon har-
rastuksesta kiinnostuneita paikalle. 

Tuosta innostuneena pää  mme 
järjestää SRA-kurssin Marraskuun 
lopussa. Ilmoi  autuneita saa-
 in reilunlaises  , siis kiinnostusta 

harrastukseen on. Näillä toimilla 
olemme saaneet tänä vuonna pal-
jon uusia jäseniä yhdistykseemme.

Toiminnan järjestäminen jäsenistölle 
on yhdistyksien toiminnan peruskivi.

 

                             Vuolijoen Reserviläisten pistooliammunnat käynnissä Otanmäen ampumaradalla
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                      Kuhmolaiset ja Kuhmossa vaiku  aneet Marskin ritarit 
Teks  :Ma    Halonen
Kuvat: SA-kuvat

Kuhmon oma ritari

Mannerheim- ris  n ritariarvo on 
myönne  y yhdelle Kuhmolaissyntyi-
selle taistelijalle. Mannerheim- ris  n 
ritari numero 112, Yliluutnan    Veik-
ko Kullervo Leskinen, syntyi Kuhmos-
sa 31.5.1920 Pekka ja Signe Leskisen 
perheeseen. Isä, Pekka Leskinen, 
toimi Kuhmon seurakunnan kappa-
laisena. Kullervo Leskisen ritariansiot 
perustuivat jatkosodan aikaiseen kau-
kopar  otoimintaan par  oiden johta-
jana vihollisen selustassa. So  en pää-
ty  yä Leskinen jä    so  lasamma  n ja 
toimi kon  oris  na Kajaani Oy:n Kuh-
mon kon  orissa ja Nilsiän  emestari-
piirissä. Veikko Kullervo Leskinen kuo-
li 21.3.1958. Hänen viimeinen leposi-
jansa on Siilijärven hautausmaalla.

Muut Kuhmossa vaiku  aneet 
ritarit

Muita Kuhmossa sodan jälkeen asu-
neita ja toimineita ritareita ovat Yli-
luutnan    Toivo Korte, ritari numero 
94, Majuri Eino Pen   lä ritari numero 
79 ja Kapteeni Toivo Korhonen ritari 
numero 187. Myös heidän ritariansi-
onsa kertyivät lukema  omista par-
 omatkoista vihollisen selustaan tai-

tavina par  oi  en johtajina. Viimeksi 
mainitut ritarit jatkoivat so  lasuraan-
sa sodan jälkeen Rajavar  olaitoksen 
palveluksessa, jossa työpaikkana jos-
sakin uran vaiheessa oli Kuhmo.

Toivo Korte

Toivo Korte aloi    so  lasuransa tal-
visodan aikana nostomiehenä, koska 
hänet oli aikaisemmin vapaute  u 
so  laspalveluksesta sokeutuneen 
silmän takia. Esimerkillisen palveluk-
sen ja taistelu-kentällä osoite  ujen 
ansioiden perusteella hän eteni ryh-
mänjohtajasta upseerin uralle saak-
ka. Talvisotaan Korte osallistui Er.P 2 
ja JR 5 riveissä Karjalan kannaksella 

ja jatkosotaan JR 12:sta Laa-
tokan Karjalassa sekä Karjalan 
kannaksella, missä hän toimi 
jääkärijoukkueen johtajana. 
Erityiset ansiot, jotka olivat 
mukana myös ritariksi myön-
tämisperusteluissa, tulivat hä-
nen ansioistaan kaukopar  oi-
den johtajana. Toivo Korte haa-
voi  ui kaksi kertaa. Kor  een 
so  lasura jatkui so  en jälkeen 
Rajavar  olaitoksessa vuodes-
ta 1945 alkaen vuoteen 1960 
saakka. Kuhmon rajakomppa-
niassa hän toimi Len  irassa 
rajajoukkueen johtajan teh-
tävässä vuosina 1950 -1956.

Eino Pen   lä

Talvisodan sy  yessä Eino Pen   lä 
toimi Kuhmossa Viiksimon rajavar-
 oaseman päällikkönä vastaano  a-

massa ja viivy  ämässä sillä suunnalla 
esiintyneitä vihollisen par  oita. Tal-
visodassa Pen   lä taisteli Er.Os 14 ja 
Er.P.38 riveissä Kuhmossa ja Virolah-
della. Jatkosodan ajalta hänet erityi-
ses   tunnetaan ansiokkaana kauko-
par  omiehenä Rajapataljoona 6 ja 
14.Divisioonan kaukopar  o-osastos-
sa joukkueen johtajan ja komppanian 
päällikkönä. Sodan pääty  yä Eino 
Pen   lä toimi Kuhmon rajakomppa-
nian päällikkönä vuosina 1944 -1947.

Toivo Korhonen

Toivo Korhonen tuli kirjoi  ajalle tu-
tuksi 50-luvulla hänen asuessaan ja 
toimiessaan Jämäksessä rajakomp-
panian nuorempana upseerina. Hä-
nestä taustoistaan ja ansioistaan seu-
raavassa hieman tarkemmin. Toivo 
Johannes Korhonen syntyi 14.5.1916 
Kuopion maalaiskunnassa maanvilje-
lijä perheeseen. Kolmesta avioliitosta 
hänelle syntyi neljä lasta.

Talvisodassa Korhonen taisteli Liek-

Veikko Leskinen 31.5.1920-21.3.1958 

san suunnalla Erp 13 riveissä Hatun 
ja Inarinkylän alueella, jossa hän 
haavoi  ui ensimmäisen kerran. Jat-
kosodassa miestä vie  in Rukajärven 
suunnalle joukkueen-johtajaksi raja-
miesten komppaniaan, josta hänet 
edelleen siirre   in 14.divisioonaan 
peruste  uun kaukopar  o-osastoon 
par  onjohtajaksi vuosiksi 1941 – 1943 
ja osaston johtajaksi 1943 – 1944.

Rukajärven viimeiset kuukau-
det Korhonen toimi komppanian 
päällikkönä JR 52:ssa. Jatkoso-
dassa hän haavoi  ui kaksi kertaa.

Rukajärven suunnalla 14. Divisioona 
taisteli noin 200 km levyisellä rinta-
malla. Pää  en kiinteän rintamalinjan 
lisäksi laajaa erämaa alue  a valvo   in 
ja varmiste   in runsaalla ken  ävar-
 o-verkostolla ja par  otoiminnalla. 

Divisioonan selviytymisen kannal-
ta oli tärkeä  etää, missä vihollisen 
joukot sijaitsivat, sekä milloinka ja 
miten ne aikoivat toimia. Kaukopar-
 o osastoilla oli runsaas   tehtäviä, 
 edustel  in, siepa   in vankeja, tu-
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ho   in kohteita, tulitaisteluiltakaan 
ei välty  y. Toivo Korhonen teki vi-
hollisen selustaan 64 par  omatkaa, 
joissa kulje  ua matkaa kertyi 3400 
kilometriä. Par  omatkoilla tuho   in 
109 vihollista, siepa   in viisi vankia ja 
tuho   in lukematon määrä kalustoa.

Korhosen so  lasjohtajan   ominai-
suuksista esimerkkinä monella par-
 omatkalla mukana olleen Urpo 

Korhosen kertomus; Toivo Korhosta 
pide   in yleises   ilmiömäisenä aseit-
ten tun  jana, käsi  elijänä ja ampuja-
na. Tietenkin muilla henkilökohtaisilla 
ominaisuuksilla, kuten älykkyydellä, 
nopealla havaintokyvyllä, kestävyy-
dellä, yl  öpäisellä rohkeudella,  lan-
nesilmällä ja rajamiehen taidoilla oli 
oma osuutensa. Korhosen maine  a 
koros   se, e  ä hän toi par  onsa eh-
jänä takaisin.

Ansioistaan kaukopar  otoiminnassa   
hänelle myönne   in Mannerheim-ris-
 n ritarin arvo 10.2.1945.

Lehdon retki

Tunnetuin Korhosen johtama kauko-
par  o suuntautui Lehdon kauppa-
laan noin sadan kilometrin päähän 
vihollisen selustaan. So  en pääty  yä 
valvontakomissio etsi suomalaisista 
taistelijoista sotasyyllisiä. Myös Leh-
don retken par  onjohtajaa syyte   in 
par  omatkan tapahtumista. Tämä 
kirvestappo nimellä käynnistynyt oi-
keudenkäyn   käynnistyi vuonna 1946 
erään sissin lange  ua ilmiantoon 
50 000 markan suuruisen palkkion 
saatuaan. Syytäjällä oli vaikeuksia to-
distajien löytämisessä, mu  a Korho-
selle puolustustodistajia löytyi toista 
sataa. Rukajärven sissit olivat lähte-
neet liikkeelle vielä kerran. Toivo Kor-
honen tode   in syy  ömäksi.

Sodan jälkeen

Sodan jälkeen Toivo Korhonen jatkoi 
rajavar  olaitoksessa vuoteen 1962, 
jonka jälkeen siirtyi Pohjois-Savon pri-
kaa  in, josta jäi eläkkeelle 1965. Työ-
elämä jatkui Kokoomuksen Kainuun 
piirin toiminnan-johtajana vuosina 
1965 – 1969.

Sodan kauhut tulivat Toivon perhees-
sä isän kau  a tutuiksi. Painajaiset vai-

vasivat ja purkautuivat öisin tuskan-
huudoiksi. Sodissa saadut sirpaleet 
vaivasivat koko loppuelämän. Toivo 
oli kertonut perheelleen, e  ä ei ha-
luaisi kuolemansa hetkellä olla yksin. 
Toisin kuitenkin kävi. Toivo matkus   
22.9.1969 työtehtävien vuoksi Helsin-
kiin. Rauta  easeman edustalla ohi-
kulkijat näkivät keski-ikäisen miehen 
makaavan kadulla, kulkivat ohi nok-
kaansa nyrpistäen, noita lojuu milloin 
missäkin. Si  en tulivat poliisit ja tote-
sivat miehen kuolleeksi.  Sissiritari oli 
menehtynyt äkilliseen sydänkohtauk-
seen. Toivo Korhosen viimeinen lepo-
sija on Vehmersalmen hautausmaalla.

                                                Mannerheim-ris  

”Erinomaisen urheuden, taistellen saavute  ujen eri  ä in tä rkeiden 
tulosten tai erikoisen ansiokkaas   johde  ujen sotatoimien palkitsemi-
seksi voidaan Suomen puolustusvoimain so  las hä nen so  lasarvostaan 
riippuma  a nimi  ä ä  Vapaudenris  n 1. tai 2. luokan Mannerheim-ris  n 
ritariksi.”

Mannerheim-ris  n ritariksi nimite   in jatkosodan aikana ja väli  ömäs   
so  en jälkeen 191 so  lasta.

Toisen kerran Mannerheim-ris  n ritariksi nimite   in 3. divisioonan 
komentaja, kenraalimajuri Aaro Pajari, Jalkaväkirykmen    50:n komen-
taja, evers   Mar    Aho, Hävi  äjälentolaivue 24:n lentueen päällikkö, 
kapteeni Hans Wind ja Hävi  äjälentolaivue 34:n ohjaaja, lentomestari 
Ilmari Juu  lainen.

   Vasemmalta Mannerheim-ris  n ritarit Toivo Korhonen ja Eino Pen   lä.         
   Oikealla Tauno Lukkari

    Toivo Korte 18.4.1911-10.8.1965
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                        Kuusi vuosikymmentä reserviläistoimintaa
                                                                                    Paltamon Reserviläiset 60 vuo  a
Teks  : Ossi Laine
Kuvat: Paltamon Reserviläisten arkisto

Paltamon Reserviläisillä tuli täyteen 
viime vuoden marraskuussa kuusi 
toiminnan vuosikymmentä. So  em-
me veteraanien perustama Paltamon 
Reservialiupseeriyhdistys aloi    toi-
mintansa kylmän sodan aikana, jol-
loin veteraanisukupolven kunnioitus 
ja arvostus olivat alamaissa ja myös 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
kannalta ilmapiiri ei ollut suotuisa.  

Reservin aliupseerien järjestäytymi-
nen alkoi Kainuussa viisikymmenluvun 
puolessa välissä. Ensimmäinen yhdis-
tys peruste   in Kajaaniin 1955. Vuo-
teen 1961 mennessä kaikkiin Kainuun 
kun  in oli peruste  u yhdistykset.

Perustaminen

Tiistai-iltana 8.11.1960, kokoontui 22 
paltamolaista reservin aliupseeria eri 
puolilta pitäjää en  seen suojeluskun-
tataloon Paltalinnaan. Tilaisuudessa 
oli mukana samana vuonna peruste-
tusta Kainuun Reservialiupseeripii-
ristä puheenjohtaja Toivo Immonen, 
Holger Huotari ja Veikko Sukuvaara. 
Reserviupseeripiiristä läsnä oli Eero 
Eskelinen ja Paltamon Reserviupsee-
reista An    Leinonen. Tilaisuudessa 
Kainuun Reservialiupseeripiirin sil-
loinen puheenjohtaja Toivo Immo-
nen esi    alustuksen reservialiup-
seeriyhdistyksen perustamisesta 
Paltamoon. Hän koros   puheessaan 
yhdistyksen tarpeellisuu  a paikka-
kunnalle. Alustuksen jälkeen käy-
dyn vilkkaan keskustelun perusteel-
la pääte   in yksimielises   perustaa 
paikkakunnalle Paltamon Reservia-
liupseeriyhdistys ry ja samalla lii  yä 
Reservialiupseerilii  oon. Kokouk-
sessa yhdistykseen lii  yi 16 jäsentä. 
Perustajajäsenistä Jaakko Heikkinen 
on edelleen yhdistyksessä jäsenenä.

Yhdistyksen tarkoituksena oli sään-
töjen mukaan toimia jäsentensä 
yhdyssiteenä, huoleh  a jäsentensä 
henkisestä ja ruumiillisesta kunnos-
ta, luoda toiminnallaan oikea käsi-
tys aliupseerikunnan merkityksestä, 
tukea taloudellises   puu  eenalaisia 
jäseniään ja heidän omaisiaan sekä 

kaatuneiden aliupseereiden omaisia. 
Perustavassa kokouksessa vali   in 
yhdistykselle myös johtokunta, johon 
tuli vaalissa valituksi 8 jäsentä. En-
simmäiseksi puheenjohtajaksi valit-
 in yksimielises   Esko Riehunkangas 

Kon  omäestä. Lisäksi johtokuntaan 
vali   in Mikko Tuomela, Urpo Leino-
nen, Tauno Polvinen, Jarmo Jääske-
läinen, Mar    Leinonen kirkonkyläl-
tä, Seppo Kalaoja Variskylästä, Esa 
Keränen Kon  omäestä ja Aleksanteri 
Törhönen Mieslahdesta. Johtokunta 
järjestäytyi samana jo samana ilta-
na, jolloin varapuheenjohtajaksi va-
li   in Tauno Polvinen ja sihteeri-ra-
hastonhoitajaksi Jarmo Jääskeläinen.

Toiminnan käynnistäminen

Varsinaista toimintaa ale   in käynnis-
tellä seuraavan vuoden 1961 alussa. 
Vasta perustetun yhdistyksen toi-
minta läh   vilkkaas   käyn  in. Ensim-
mäisen varsinaisen toimintavuoden 
toimintasuunnitelmassa oli jäsenten 
väliset hiihtokilpailut, pilkkikilpailut, 
johon haastetaan mukaan Paltamon 
Reserviupseerikerho, kunnianosoitus 
sankarivainajien muistopäivänä, ke-
sän ja syksyn aikana retkeilyä ja suun-
nistusta, itsenäisyyspäivän juhla sekä 
jouluaaton kunniavar  o. Ampuma-
toimintaan oli hae  ava erikseen lupa 
sisäasiainministeriöltä. Jäsenhankinta 
laite   in alulle ja sitä varteen vali   in 
eri kylille jäsenhankkijat. Kirkonky-
lälle Tauno Polvinen, Urpo Leinonen 

ja Jarmo Jääskeläinen, Melalahteen 
Jorma Leinonen, Vaarankylälle Eeli 
Heikkinen, Uuralle Veikko Elfving, 
Variskylälle Seppo Kalaoja, Saarisel-
le Jaakko Okkonen ja Kon  omäelle 
Esko ja Yrjö Riehunkangas. Vali   in 
eri toimikun  a, kuten huvi- ja juhla-
toimikunta sekä urheilutoimikunta. 

Toiminta 60- ja 70-luvulla

Yhdistyksen toiminta oli 60- ja 70-lu-
vulla tavanomaista, kunnianosoi-
tukset sankarihaudalla, maastokil-
pailut, juhlat, esitelmät ja ammunta 
sekä kokoukset kuuluivat ohjelmaan. 
Jäsenmäärä kohosi tasaisesti aina 
vuoteen 1975 asti, ollen silloin 51 
jäsentä. Yhdistyksen perustamisesta 
läh  en oli jäsenistön keskuudessa ol-
lut ajatus oman lipun hankkimisesta. 
Asia oli puhu  anut johtokuntaa ja 
myös yksi  äisiä jäseniä. Hanke oli tör-
männyt aina kuitenkin rahoitukseen. 

Viimein eri vaiheiden jälkeen lippu-
hanke kuitenkin saa  in lopulta to-
teute  ua, kun lipun naulaus  laisuus 
pide   in Paltamon seurakuntatalolla 
24.11.1982. Lippu vihi   in käy  öön 
6.12 1982 Paltamon kirkossa. Vih-
kimisen suori    läänirovas   Mikko 
Lammi. Lipun päävärit ovat keltai-
nen ja vihreä, Kainuun maakuntavä-
rit. Värien aaltoileva raja symbolisoi 
kirkonkylän rannasta avautuvaa Ou-
lujärven ulappaa horison  eineen.

Paltamon Reservinaliupseerit ry:n perustavan kokouksen osano  ajat 
8.11.1960 Paltalinnassa. 
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Muutosten aikaa

Yhdeksänkymmentäluvun alun suu-
rimpiin mullistuksiin kuulunut Neu-
vostoliiton hajoaminen joh   YYA-so-
pimuksen uuteen tulkintaan ja antoi 
aivan uusia mahdollisuuksia reservi-
läistoiminnalle. Yhdistyksen jäsenten 
kannalta ehkä merki  ävintä oli, e  ä 
nyt myös yksityiset henkilöt sekä yh-
distykset pystyivät hankkimaan so  -
lasaseiden puoliautomaateiksi muu-
te  uja versioita ja tämä vilkastu    
si  emmin ampumatoimintaa merkit-
täväs  . Ampumatoiminta sekä vapaa-
ehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 
käynnistyminen 1993 alkoi näkymään 
lisääntyneenä toimintana erityises-
  vuosituhannen vaihteen jälkeen.  

Yhdistyksen sääntöihin hyväksy   in 
merki  ävä muutos vuonna 1997. 
Yhdistyksen jäseniksi voi  in uusien 
sääntöjen mukaan hyväksyä kaikki 
varusmiespalveluksen suori  aneet 
henkilöt so  lasarvoon katsoma  a. 
Samalla yhdistyksen nimi muu  ui 
Paltamon Reserviläiset ry:ksi Vuon-
na 2004 säännöistä poiste   in va-
rusmiespalveluksen suori  amisen 
vaa  mus ja sen jälkeen jäseneksi 
on voitu hyväksyä kaikki täysi-ikäi-
set Suomen kansalaiset, jotka joh-
tokunta hyväksyy jäseneksi. Näin 
alkujaan aliupseeriyhdistyksestä on 
vuosikymmenien varrella kehi  y-
nyt avoin koko kansan maanpuolus-
tusjärjestö. Kaikki ovat tervetullei-
ta mukaan yhdistyksen jäseneksi.

Uuteen nousuun 

Hieman ennen vuosituhannen vaih-
de  a yhdistyksen toiminnassa näkyi 
pieniä hiipumisen merkkejä. Hil-
jalleen 70-luvun huippuvuosista 
vähentynyt jäsenmäärä oli tällöin 
alimmillaan 19 jäsentä. 2000-luvun 
alkupuolella tapahtui yhdistykses-
sä sukupolven vaihdosta. Mukaan 
tuli uusia nuorempia jäseniä. Uu-
deksi puheenjohtajaksi vali   in Juk-
ka Tolonen vuonna 2001. Ak  ivisen 
puheenjohtajan johdolla toiminta 
ja jäsenmäärä läh  vät kasvuun. Jä-
senmäärä on 2000-luvulla kolmin-
kertaistunut, ollen nyt yli 60 jäsentä.

Toiminta on muutoin säilynyt halki 
vuosikymmenien saman sisältöise-
nä. Suurelle yleisölle näkyvin toimin-
tamuoto on maanpuolustustahdon 

säily  äminen. Joulutulet –tapahtu-
ma ote   in täällä ensimmäisenä koko 
Suomessa uudeksi tapahtumaksi 
talvisodan pää  ymisen 50-vuo  s-
muiston merkeissä vuonna 1989 ja 
se on laajentunut vähitellen koko 
maahan ja on nykyisin Reserviläislii-
ton suurin hengellinen tapahtuma. 
Jouluaaton kunniavar  ossa ja itsenäi-
syyspäivän juhlallisuuksissa yhdistys 
on vuosi  ain perinteises   mukana. 
Yhdistys tarjoaa mahdollisuuden har-
rastaa fyysisen kunnon ylläpitämis-
tä, ammuntaa ja osallistua maan-
puolustustyöhön paikkakunnalla. 

Yhteistoimintaa järjestöjen välillä

2000-luvun alkupuolella yhdistys 
pää    lähteä mukaan veteraanityö-
hön avustamaan heitä monissa asiois-
sa missä he apua tarvitsivat. Käytän-
nön veteraanityö on ollut talkootyötä 
ja au  amista jokapäiväisissä arjen as-
kareissa. Muuta veteraanitoimintaa 
ovat mm. sotaveteraaniyhdistyksen 
hallinnollinen toiminta, veteraanihau-
tajaisiin, erilaisiin juhliin osallistumi-
nen ja veteraanikeräysten tukeminen. 

Veteraanityö alkaa en  stä suurem-
massa määrin olla nykyisin perinne-
työtä. Yhdistyksellä on alusta läh  en 
ollut paikallistasolla yhteistyötä mui-
den paikallisten maanpuolustus- ja 
veteraanijärjestöjen kanssa. Luon-
nollinen yhteistyökumppani on ollut 

paikallinen reserviupseerikerho. Yh-
teistyötä on ollut erityises   Sotainva-
lidien Veljesliiton Paltamon osaston 
kanssa, sekä Paltamon Sotaveteraa-
nien kanssa. Myös Paltamon Urheili-
jat mainitaan toimintakertomuksissa. 

Ak  ivista toimintaa

Aiempina vuosina erityises   suun-
nistus sekä maasto- ja par  okilpailut 
sekä ammunta ovat saaneet jäseniä 
mukaan. Piiritasolla on saavute  u 
vuosikymmenien varrella useita mes-
taruuksia ja eduste  u piiriä jopa val-
takunnallisissa kilpailuissa. Paltamon 
Reserviläiset on voi  anut Kainuun Re-
serviläispiirin yhdistysten välisen toi-
mintakilpailun vuosina 2017 ja 2019. 

Yhdistyksen menestyksekäs toi-
minta pohjautuu aina ak  iviseen 
ja asialle omistautuneeseen jäsen-
kuntaan.   Historiansa aikana reser-
viläisillä on ollut vuosikymmenien 
varrella mukana toiminnassa erityi-
sen ak  ivisia jäseniä. Kuuden vuo-
sikymmenen aikana on ollut tähän 
mennessä 9 eri puheenjohtajaa, osa 
useaan eri o  eeseen ja 6 sihteeriä, 
eli kaudet ovat olleet varsin pitkiä. 

Yhdistyksen ak  iveista vuosikym-
menien aikana voi tuoda esiin joi-
takin, kuten toiminnan alkuaikoina 
Esko Riehunkangas, joka heilu    pu-
heenjohtajan nuijaa 19 vuoden ajan 
sekä Tauno Polvinen, Usko Perälä, 
Urho Aarnio ja Jaakko Heikkinen. 
Myöhempinä aikoina toiminnassa 
mukana ovat olleet erityises   Veik-
ko Sievänen, Kalevi Karppinen, Kim-
mo Kemppainen, Seppo Härkö-
nen, Mar    Siira sekä Ari Häkälä.  

Kun yhdistys nyt vie  ää korona  -
lanteen sen salliessa 60-vuosijuh-
laa, yhdessä saman ikäisen Kainuun 
Reserviläispiirin kanssa, voidaan 
todeta toiminnan olevan edelleen 
ak  ivista ja kehi  yneen oikeaan 
suuntaan. Panostamalla ak  ivi-
seen toimintaan ja säily  ämällä yh-
distyksen näkyvyyden, luodaan 
posi  ivista kuvaa reserviläistoi-
minnasta. Näin mahdollistetaan yh-
distyksen toiminnan jatkuminen elin-
voimaisena myös tulevaisuudessa.
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Aliupseereista reserviläisiksi
Ris  järven Reserviläiset ry 60 v. 

Teks  : Ossi Laine
Kuvat: Untamo Pahkala, Ris  järven Reserviläiset

Marraskuussa  61 vuo  a täy  ävä 
yhdistys on kokenut toimintansa 
aikana monenlaisia vaiheita, al-
kaen toiminnan käynnistymisestä 
ja ensimmäisten vuosikymmeni-
en maanpuolustuskielteisyydestä 
aina keski  ymiseen hyviksi ha-
vai  uihin omiin toimintoihin. Niin 
kuin kaikki muutkin Kainuuseen 
perustetut aliupseeriyhdistykset, 
myös Ris  järven yhdistys on so-
 emme veteraanien perustama.

Perustaminen

Ris  järven kirkonkylälle kokoontui 
20.11 1960  kaksitoista reservin aliup-
seeria perustamaan omaa yhdistystä 
Ris  järvelle. Kokouksen avasi aiem-
min samana vuonna perustetun Kai-
nuun reservialiupseeripiirin puheen-
johtaja Toivo Immonen Kajaanista. 
Hän toi alustuksessa esille yhdistyk-
sen tarpeellisuuden paikkakunnalle, 
kertoi sen säännöistä, toimintamuo-
doista ja tarkoitusperistä puolueet-
tomana maanpuolustus- ja rauhan-
tahtoa kasva  avana yhdistyksenä.

Alustuksen jälkeen käydyn keskus-
telun perusteella pääte   in yksi-
mielises     perustaa paikkakunnalle 
reservialiupseeriyhdistys, jonka ni-
meksi hyväksy   in Ris  järven Reser-
vialiupseerit ry toiminta-alueenaan 
Ris  järven pitäjä. Sääntöjen mukaan 
yhdistys toimisi paikkakunnan re-
servin aliupseerien yhdyssiteenä ja 
huoleh  si erilaisten kilpailujen ja 
liikuntamuotojen avulla jäsentensä 
henkisestä ja ruumiillisesta kunnosta 
sekä luo toiminnallaan oikean käsi-
tyksen aliupseerikunnan merkityk-
sestä ja jäsentensä velvollisuuksista.

Ensimmäisen johtokunnan puheen-
johtajaksi vali   in piirityönjohtaja 
Iikka Matero sekä muiksi jäseniksi 

Ilmari Pikkarainen, Oskari Mulari, 
Eemeli Heikkinen, Veikko Tolonen, Il-
mari Turunen, Aarne Tolonen, Toivo 
Mikkonen ja Yrjö Mikkonen. Edus-
tajiksi aliupseeripiirin kokouksiin 
vali   in Iikka Matero ja Yrjö Mikko-
nen. Varsinaisiksi  lintarkastajik-
si vali   in Reino Hiltunen ja Veikko 
Leinonen sekä  vara  lintarkastajiksi 
Eetu Mikkonen ja Arvo Reunanen.

Vapaan sanan aikana käytetyissä 
puheenvuoroissa puhuivat Ris  jär-
ven Reserviupseerikerhosta Eero 
Oikarinen ja Kainuun Reserviupsee-
ripiirin toiminnanjohtaja Eero Es-
kelinen. Kokouksen puheenjohtaja 
Iikka Matero lausui kokouksen pää-
tössanat. Vasta vali  u johtokunta 
järjestäytyi vielä perustavan kokouk-
sen jälkeen ja siinä yhdistyksen va-
rapuheenjohtajaksi vali   in Aarne 
Tolonen, sihteeriksi Yrjö Mikkonen ja 
rahastonhoitajaksi Toivo Mikkonen. 

Toiminta

Ensimmäisten vuosikymmenien ai-
kana merki  äviä toimintamuotoja 
oli maanpuolustushengen ylläpitä-
miseen lii  yvät erilaiset  laisuudet, 
reservipiirien kilpailut ja retket eri 

kohteisiin. Viranomaisia avustava 
pelastuspar  otoiminta käynnistet-
 in 1964, jolloin jokaiseen kuntaan 

Kainuussa peruste   in pelastuspal 
velutoimikunta.  Pide   in suunnis-
tusharjoituksia ja kilpailuja yhdessä 
Ris  järven Pyryn kanssa. Yhteistoi-
mintaa on harjoite  u alusta alkaen 
myös paikallisen Reserviupseeri-
kerhon kanssa. Myös ak  ivinen va-
rain- ja jäsenhankinta näh  in tär-
keäksi jo toiminnan alkuvaiheessa. 

Sotainvalidien ja veteraanien tukemi-
seksi on osallistu  u erilaisin keräyk-
sin.  Yhdistys on ollut järjestämässä 
paikkakunnalla erilaisia maanpuolus-
tusjuhlia sekä muita koulutus  lai-
suuksia. Maakunnallinen maanpuo-
lustusjuhla pide   in ensimmäisen 
kerran Ris  järvellä 29.11 1964. Ylei-
söä oli salin täydeltä ja juhlapuheen 
pi   evers  luutnan    H. V. Andersson.

Seuraava merkkitapahtuma yhdistyk-
sen historiassa oli oman lipun vihki-
minen 7.10.1979 maakunnallisessa 
maanpuolustusjuhlassa Paltamossa. 
Vihkimisen suori    ken  äpiispa Viljo 
Remes. Yhtä aikaa vihi   in myös Kai-
nuun Reservialiupseeripiirin ja Pal-
tamon Reserviupseerikerhon liput. 

Reservialiupseeriliiton 40 v. seppeleenlasku sankarihaudoilla. Seppelpar  ossa Yrjö 
Mikkonen ja Aarne Tolonen sekä lippuvar  ossa Väinö Kärnä, Mauno Heikkinen ja 
Untamo Pahkala.
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Ajat muu  uvat

Kansainvälisen  lanteen muu  u-
essa 1990-luvun alussa käynnistyi 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
järjestämät so  laalliset- ja varau-
tumiskoulutukset. Vapaaehtoisissa   
maanpuolustusjärjestöissä  tämä  an-
toi uusia mahdollisuuksia toimintaan.   

Yhdistyksen säännöt uusi   in 2006, 
jolloin nimi muute   in Ris  järven 
Reserviläiset ry:ksi. Tehdyllä sään-
tömuutoksella jäsenpohjaa laajen-
ne   in, jolloin yhdistys muu  ui avoi-
meksi maanpuolustusjärjestöksi. 
Jäseneksi voi lii  yä so  lasarvoon tai 
sukupuoleen katsoma  a 18 vuot-
ta täy  änyt Suomen kansalainen.  

On luonnollista, e  ä jäsenmäärä on 
vaihdellut  vuosien ja vuosikymmeni-
en aikana. Korkeimmillaan jäsenmää-
rä oli 1987, ollen silloin 53. Toiminta 
on ollut välillä vaikeaa, mu  a aina 
on löyde  y uusi alku hiljaiselon jäl-
keen.  Yhdistyksellä on ollut edustaja 
piirihallituksessa, heistä pisimpään  
Aarne Tolonen 15 vuo  a vuosina 
1963-1977. Untamo Pahkala oli reser-
vialiupseeripiirin varapuheenjohtaja 
vuosina 1988-1990. Ak  ivitoimijoista 
arvokkaimman huomionosoituksen 
sai Yrjö Mikkonen 6.12. 1986, kun 
hänelle myönsi puolustusministeri 
Reservialiupseeriliiton ansioris  n.

Historiansa aikana on ollut 10 
eri puheenjohtajaa, Iikka Ma-
tero, Aarne Tolonen, Yrjö Mik-
konen, Pen    Heikkinen, Unta-
mo Pahkala, Veikko Härkönen, 
Mauno Heikkinen, Toivo Karppinen, 
Hannu Keränen ja Risto Pyykkönen.

Reserviläistoiminnan tämän hetken 
tärkeimpiä toimintamuotoja ovat 
ampumaharjoi  elu, -tapahtumat 
ja -kilpailut ampumaradalla, vete-
raanityö, liikuntatapahtumat kesäl-
lä ja talvella. Lippu- ja kunniavar  ot 
sankarihautausmaalla ovat kuu-
luneet yhdistyksen toimintaan 
koko sen toimintakauden aikana,  

On myös osallistu  u joko kilpailijoi-
na tai järjestäjinä erilaisiin harjoi-
tuksiin ja reservipiirien kilpailuihin. 
Ammuntaurheilulla on aina ollut voi-
makas osuus yhdistyksen toiminnassa.

Aliupseeriyhdistyksen lipun vihkiminen 1979. Vasemmalla puheenjohtaja Yrjö Mikko-
nen ja sihteeri Pen    Jokelainen.

Untamo Pahkala ja Eino Kymäläinen  kanheitossa.

Ris  järven keskuskoulun juhlasali oli ääriään myöten täynnä maan-
puolustusjuhlassa 25.9 1988.



         Viestikapula 2021

25

                                                                          Perinteitä kunnioi  aen
                                           Sotkamon Reserviläiset ry 60 v.
Teks  : Ossi Laine
Kuvat: Tommi Tolvanen, Kainuun Reserviläispiirin arkisto

Sotkamon Reserviläisten toiminta 
on tänä päivänä monipuolista, pide-
tään kiinni vanhoista hyväksi havai-
tuista toimintamuodoista. Veteraa-
nityö  on ollut aina hyvin keskeinen 
osa yhdistyksen toimintaa. Myös 
ampuma- ja kilpailutoiminta on ak-
 ivista. Perinteistä aa  eellista toi-

mintaa edustavat kunniavar  ot ja 
seppeleiden laskut sankarihaudoil-
le. Jokaiselle sankarihaudalle syty-
tetään kyn   lä itsenäisyyspäivänä.

Sotkamon kirkonkylälle, Säästöpan-
kin kokoushuoneeseen kokoontui 
leh  -ilmoituksen kutsumana perjan-
taina 11.11 1960  runsaas   asiasta 
kiinnostuneita reservin aliupseerei-
ta.   Paikalle saapuneista 34 osan-
o  ajasta suurin osa oli so  emme 
veteraaneja. Kokouksen avasi Kai-
nuun Reservialiupseeripiirin puheen-
johtaja Toivo Immonen Kajaanista. 
Hän selos   alustuksessaan kerhon 
toimintaperiaa  eita sekä  toi esil-
le kerhon  tarpeellisuuden paikka-
kunnalle aliupseerien yhdyssiteeksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
 in Aimo Korhonen ja sihteeriksi 

piirin sihteeri Holger Huotari. Alus-
tuksen jälkeen käydyn keskustelun 
perusteella pääte   in yksimielises-
    perustaa paikkakunnalle reser-

vialiupseeriyhdistys, jonka nimeksi 
hyväksy   in Sotkamon Reservialiup-
seerikerho ry. ja samalla se lii  yi jä-
seneksi valtakunnalliseen lii  oon.

Ensimmäisen johtokunnan puheen-
johtajaksi vali   in Olof Wennerström, 
varapuheenjohtajaksi Yrjö Heinänen, 
sihteeriksi Pen    Piirainen, rahaston-
hoitajaksi Väinö Hirvonen, jäsenke-
rääjäksi Heino Jun   la sekä muiksi joh-
tokunnan jäseniksi Uuno Härkönen, 
Antero Huhtala, Leevi Pikkarainen ja 
Mikko Korhonen.  Varsinaisiksi  lintar-
kastajiksi vali   in Markus Härkönen ja 
Arvi Juntunen sekä vara  lintarkasta-
jiksi Reino Mö  önen ja Veli Sivonen.      

Samalla laadi   in myös 
toimintasuunnitelma 
seuraavalle vuodelle, 
joka sisälsi mm. ampu-
maurheilua, suunnistus-
ta, hiihtoa. Kaikki toimin-
ta tapahtui läheisessä 
yhteistyössä paikallisen 
reserviupseerikerhon 
ja Kainuun Reservia-
liupseripiirin    kanssa. 

Aliupseeriyhdistysten ja 
piirin perustamisessa oli 
innoi  ajana mukana jo 
vuosia aiemmin perus-
te  u Kainuun Reserviup-
seeripiiri paikallisine ker-
hoineen. Niinpä nytkin 
ensimmäisenä onni  eli 
vasta peruste  ua kerhoa 
Heikki Soriola Sotkamon 
Reserviupseerikerhos-
ta. Eero Eskelinen esi    
Kainuun Reserviupsee-
ripiirin onni  elut ja Re-
servialiupseeripiirin on-
ni  elut Toivo Immonen. 

Toiminta läh   vilkkaas   he   käyn  in. Loppuvuoden aikana järjeste   in mm. 
pikkujoulut Hiukan Harjulla, josta alla leh  -ilmoitus.
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Sääntöjen  mukaan yhdistyksen 
tarkoituksena oli olla jäsentensä 
aa  eellisena ja toiminnallisena yh-
dyssiteenä sekä tukea valtakunnan 
turvallisuu  a edistävää toimintaa.

Ensimmäisten vuosikymmenien ai-
kana merki  äviä toimintamuoto-
ja oli samat toimintamuodot, kuin 
muuallakin Kainuussa, eli maanpuo-
lustushengen ylläpitämiseen lii  yvät 
erilaiset  laisuudet, reservipiirien 
kilpailut ja retket eri kohteisiin. Vi-
ranomaisia avustava pelastuspar-
 otoiminta käynniste   in 1964, jol-

loin jokaiseen kuntaan Kainuussa 
peruste   in pelastuspalvelutoimi-
kunta.  Pide   in suunnistusharjoi-
tuksia  ja kilpailuja yhdessä paikal-
lisen Reserviupseerikerhon kanssa. 

Myös ak  ivinen varain- ja jäsenhan-
kinta näh  in tärkeäksi jo toiminnan 
alkuvaiheessa.   Yhdessä reserviup-
seerei  en kanssa hanki   in rahaa 
omien kerhojen käy  öön mm. jul-
kaisemalla verokalenteria. Kalen-
terin sitomistyö teh  in talkoilla.

Kansainvälisen  lanteen muu  uessa 
1990-luvun alussa maamme hallitus 
antoi ilmoituksen, e  ä Pariisin rau-
hansopimuksen Suomea rajoi  avat 
säännökset olivat mene  äneet mer-
kityksensä. Tämä antoi uusia mah-
dollisuuksia reserviläistoimintaan. 
Tällöin käynnistyi Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen järjestämät so-
 laalliset- ja turvallisuuskoulutukset.

Kerhon alusta läh  en ampu-
maurheilu oli yksi tärkeimpiä ker-
hon toimintamuotoja. Ampu-
maharjoituksia ja –kilpailuja on 
järjeste  y vuosi  ain useita ja nii-
hin myös on osallistu  u ak  ivises  . 

Yhdistyksen jäsenkunta on jonkin 
verran vaihdellut ollen nyt 110 jä-
sentä. Suurimmillaan yhdistyksen 
jäsenmäärä on ollut 160 jäsentä.
Heistä ak  ivisia on kuitenkin yleensä 
ollut vain osa. Yhdistyksen perusta-
neet veteraanit olivat peruste  aes-
sa parhaassa iässä ja innostuneita.  
Tästä sukupolvesta oli ak  ivisim-
mat pitkään mukana toiminnassa. 

Yhdistyksen säännöt uusi   in 1997, 
jolloin nimi muute   in Sotkamon 
Reserviläiset ry:ksi. Tehdyllä sään-
tömuutoksella jäsenpohjaa laa-
jenne   in, jolloin yhdistykseen 
on voinut sen jälkeen lii  yä kaikki 
asepalveluksen suori  aneet, jot-
ka johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Historiansa aikana yhdistyksessä 
on ollut useita eri puheenjohtajia, 
ensimmäisenä oli kerhon perusta-
jajäsen Olof Wennerström, seuraa-
vina Aimo Korhonen, Eino Parkkari, 
Pekka Kananen, Tauno Arff man, Leo 
Kokkonen, Veikko Rusanen, Reino 
Kilpeläinen, Reino Mää  ä, Kalevi 
Valtanen, Jari-Pekka Hakkarainen, 
Kalevi Valtanen uudelleen ja Mika 
Kilpeläinen. On mahdollista, e  ä lis-
tasta puu  uu joku tai joitakin nimiä.

Maakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa Sotkamossa 1.10 1978 vihi   in käyt-
töön Sotkamon Reservialiupseerit ry:n lippu. Juhlassa oli paikalla 500-600 hen-
keä. 

Piirin puheenjohtajina Sotka-
mon yhdistyksestä ovat toi-
mineet Aimo Korhonen vuo-
sina 1970-75, Tauno Arff man 
1990-99, Yrjö Sorvari    2009-
11 ja Kalevi Valtanen 2015-16. 

Merkkitapahtuma yhdistyksen 
historiassa oli oman lipun vih-
kiminen 1.10.1978 maakunnal-
lisessa maanpuolustusjuhlassa 
Sotkamossa. Juhlapuheen pi   
tuolloin kenraaliluutnan    Erk-
ki Setälä. 

Sotkamon Reserviläiset juh-
livat yhdessä Paltamon ja 
Ris  järven yhdistysten sekä 
myös saman ikäisen Kai-
nuun Reserviläispiirin kans-

sa vuosijuhlaa Kainuun Opistolla 
5.12.2021. Lopuksi voidaan todeta 
toiminnan olevan edelleen ak  ivis-
ta ja kehi  yneen oikeaan suuntaan.

Ak  ivijäsenenä Sotkamossa
Kalevi Valtanen lii  yi Vaalan Reser-
vialiupseereihin jo 1978. Muu  o 
Sotkamoon toi yhdistyksen vaihdon 
paikalliseen aliupseeriyhdistykseen 
1987. Hän on toiminut siitä läh  en 
johtokunnassa, ampuma-aliupseeri-
na,  puheenjohtajana, piirin puheen-
johtajana, lii  ohallituksen jäsenenä, 
Perinteisen reserviläistoiminnan li-
säksi tärkeässä roolissa on ollut vete-
raani- ja perinnetyö. Kalevi on muka-
na Sotainvalidien Veljesliiton Kainuun 
piirin hallituksessa sekä Reserviläislii-
ton Perinnetyön neuvo  elukunnassa.
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JALKAVÄKIRYKMENTTI 31:N KOLMANNEN PATALJOONAN SOTATIE 
HYÖKKÄYSVAIHEESSA

Teks  : Ari Komulainen

Kuvat: Tapio Kolehmainen, SA-kuva

Ken  äarmeijan liikekannal-
lepanossa 17.-18.6.1941 
14.Divisioonan joukot pe-
ruste   in Maanselän so-
 lasläänin alueelta ja sen 

komentajana toimi evers   
Erkki Raappana. So  laslää-
ni koostui Iisalmen ja Kai-
nuun suojeluskantapiiries-
tä. Jalkaväkirykmen    31:n 
perustamisalueena toimi 
Kainuun suojeluskuntapiiri. 
Tämän rykmen  n ja sen 
alaisten pataljoonien sota-
 e on jäänyt hieman lapsi-

puolen asemaan käsitelles-
sä 14.D:n joukko-osastoja 
sotahistoriassa. Osaltaan 
syynä tähän lienee se, e  ä 
joukkojen uudelleenjär-
jestelyssä vuodesta 1942 
alkaen rykmen    ja sen 
pataljoonat ja aselajijou-
kot lakkaute   in tai nimet-
 in uudelleen. Näin kävi 

myös sen III pataljoonalle 
(jatkossa käytän tässä kir-
joituksessa nimitystä patal-
joona), jonka vaiheita nyt 
seurataan, keski  yen hyök-
käysvaiheen taisteluihin. 

PERUSTAMINEN

Pataljoona muodostet-
 in LKP:ssä seuraavas  :

 
 Esikunta perustet-

 in Sotkamon suo-
je luskuntata lossa

 7. ja 8.Komppania 
Kiehimän Paltalin-
nassa Paltamossa

 9.Komppania Mer-
kun talossa Kuhmos-
sa

 Konekiväärikomp-
pania Pihlajamäen 
talossa ja Riihimäen 
pappilassa Kuhmossa

Pataljoonan johtavia up-
seereita olivat:

 Pataljoonan komen-
taja, majuri Frans 

William Leppälax
 Adjutan   , luutnan    

P. Linna
 Lääkäri, lääkintäluut-

nan    A.T. Kolehmai-
nen

 So  laspastori E. Oja-
järvi

 7.Komppania pääl-
likkö, kapteeni L. 
Rusanen

 8.Komppania pääl-
likkö, luutnan    U. 
Kemppainen

 9.Komppania pääl-
likkö, luutnan    O. 
Peltola

 Konekiväärikomp-
pania, päällikkö H. 
Savolainen

 Kranaa  nhei  n jouk-
kueen johtaja, vän-
rikki O. Mää  ä

 Jääkärijoukkueen 
johtaja, luutnan    
Jaa  nen

22.6. Pataljoonalle alistet-
 in kauko  edustelupar  o 

numero 3, johtajana vän-
rikki Eino Pen   lä, vahvuu-
delta 1+1+29 = 31 miestä. 
Kauko  edustelupar  on, tai 
kaukopar  on n:o 3 miehis-
tö koostui pääosin Kainuun 
Rajavar  oston koulu  amis-
ta nuorista varusmiehistä.
23.6. kaksi joukkue  a pa-
taljoonan 9.Komppaniasta 
aliste   in Erillinen Osasto 
Miinoalle. Osaston nimi 
muu  ui 30.6. Osasto Kek-
koseksi. Samana päivänä 
kello 19.00 anne   in pa-
taljoonan komentajan pu-
hu  elussa käsky, jossa pa-
taljoona siirtyi pääosillaan 
Kiekinkosken-Hukkajärven 
maastoon. Kiekinkoskelta 
on rajalle matkaa linnun-
 etä noin 11 kilometriä ja 

Hukkajärven itäpäästä va-
jaa viisi kilometriä. Patal-
joona oli keskite  y vahven-
nuksineen tälle suunnalle 
30.6. mennessä. 26. Patal-

joonan vahvuus oli 
26.6 33 upseeria, 
170 aliupseeria ja 
815 miehistöön 
kuuluvaa, yhteen-
sä 1018 so  lasta. 
27.6. Pataljoonalle 
aliste   in PST-tyk-
kijoukkue, vah-
vuudelta 1+2+27 
miestä ja 9 hevos-
ta.
Päämaja antoi 
14.D:lle hyökkä-
yskäskyn 25.6. ja 
samana päivänä 
evers   Raappana 
antoi oman käs-
kynsä hyökkäyk-
sestä. 14.D oli 
ryhmi  ynyt toi-
minta-alueelleen 
valtakunnan rajalle Kuh-
mo-Pielisjärvi -tasalle puo-
lustukseen, mu  a ryhmitys 
mahdollis   myös hyökkäyk-
sen. Osasto L:n, eli majuri 
Leppälaxin komentaman 
vahvennetun pataljoonan 
tehtävänä oli hyökätä suun-
nassa: Hukkajärvi-Raja-El-
mutjärvi-Virran kapeikon 
länsipää. Katkaista  e ja 
valmistaudu  ava eri käskyl-
lä jatkamaan Virran kapei-
kon läpi tai hyökkäämään 
etelään Repolan suuntaan.

PENTTILÄ TIEDUSTELEE 
RAJAN YLI

Mannerheim-ris  n ritari, 
majuri Eino Pen   lä ker-
too seuraavaa Rukajärven 
suunnan historiikkitoi-
mikunnan haasta  elussa 
7.3.1991, haasta  elija on 
Pen    Per  uli:

”Kun me siellä si  en olimme 
Hukkajärvellä, rajan pinnas-
sa, maa   in ja aika tuli pit-
käksi. Uu  sia kuunnel  in ja 
tuuma   in, e  ä mennäänpäs 

vähän katsomaan tuonne ra-
jallekin, e  ä minkälaista se 
on siellä. Mulla oli neljä-viisi 
miestä mukana, kun sinne läh-
dimme ja aio   in vaan tosiaan 
käydä siinä urassa mistä venä-
läiset olivat talvisodan aikana 
hyökänneet Suomeen. Ja niin 
me siitä si  en ryömi   in sen 
raja-aukon yli ja etenimme 
ehkä noin kilometrin verran. 
Siellä si  en näkyi ilmeises   
talvisodan aikaisia venäläisiä 
korsuja ja tuuma   in, e  ä nuo 
korsut käydään tarkastamas-
sa ja si  en palataan. Siinä 
oli pikkuinen suo ja olimme 
sen yli  äneet ja nousemassa 
sinne harjanteelle missä niitä 
korsuja oli, niin yksi poika sa-
noi, e  ä ryssiä juoksee tuolla 
harjanteella. Ammutaanko? 
Ei siinä mitään muuta voinut 
sanoa kuin, e  ä ammutaan. 
Siinä si  en syntyi meille tais-
telun poikanen ja siinä puolin 
ja toisin si  en ammuskel  in, 
kunnes si  en tuuma   in, e  ä 
tästä on lähde  ävä pois, kun 
kerran luva  omassa touhussa 
ollaan. Niin si  en tul  in hy-
vässä järjestyksessä pois. Ei 
siinä kenellekään mitään sat-
tunut.

  14. D:n ensimmäinen vanki, Abrahim Sinakoff 
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Samana päivänä kun Pent-
 lä teki luva  oman  e-

dustelu- / taisteluretken 
rajan taakse, antoi 14.DE 
käskyn pataljoonan esi-
kunnan kau  a Kauko  e-
dustelupar  o n:o 3:lle 
yli  ää raja, edetä Elmut-
järvelle, tuhota siellä ole-
va ken  ävar  o ja  edus-
tella Omelian suuntaan.

30.6. kello 0.00 Saapui 
14.D:n käsky, jonka pe-
rusteella komentaja antoi 
käskyn pataljoonan jää-
kärijoukkueelle ja KKK:n 
lääkintäryhmälle, johta-
jana luutnan    Jaa  nen, 
siirtyä rajalle, josta yhteis-
toiminnassa 14.D:n kau-
ko  edustelupar  o n:o 3 
kanssa o  aa haltuun ja pi-
tää Elmutjärven maaston. 
1.7. kello 5.00 Ilmoi    Osas-
to Jaa  sen lähe   , e  ä kel-
lo 0.20 oli kauko  edustelu-
par  o n:o 3, vänrikki Pent-
 län johdolla valloi  anut 

vihollisen puolella noin 10 
kilometriä rajasta olevan El-
mutjärven kaakkoispäässä 
sijaitsevan ken  ävar  on. 
Taistelussa kaatui kaksi vi-
hollista ja saa  in yksi vanki.

Vanki oli 14.D:n sodan en-
simmäinen sotavanki, ni-
meltään Abrahim Sinakoff , 
kansallisuus tataari, Pu-
na-Armeijan alokas ja ki-
väärimies, syntynyt 1915, 
ei ole luku- eikä kirjoitus-
taitoinen. Kauko  edustelu-
par  o n:o 3 vahvenne   in 
1.7. vielä yhdellä joukku-
eella: kello 18.00 läh   vän-
rikki  A. Leinosen joukkue 
8. komppaniasta marssille 
Elmutjärvelle. 4.7. kello 
01.00 läh   Osasto L ete-
nemään hyökkäyskäskyn 
mukaises   rajaa kohden. 
Rajan osaston kärki yli    
kello 10.45, tavoi  eena El-
mutjärven tasa. 

Matka Kiekinkoskelta Huk-
kajärvi kiertäen oli rajal-
le 14 kilometriä  etöntä 
korpimaastoa, josta El-
mutjärvelle vielä 10 kilo-

metriä lähes samanlais-
ta maastoa, missä kulki 
jonkinmoinen polku-ura. 
4.7. kello 20.30 Saapui Os. 
Pen   lä neljän vuorokauden 
 edustelumatkalta Rouk-

kulan suunnasta. Vihollis-
ta ei Roukkulassa tava  u.
Osasto Pen   län ja Jaa  sen 
väli  ämät  edustelu  edot, 
joiden mukaan Pläkkäjän 
kannas on vihollisen mie-
hi  ämä, puro Torosjärven 
ja Vesunkijärven välillä noin 
12 – 80 metriä leveä, pai-
koitellen koskia. Puron itä-
rannan suon takainen har-
janne on vihollisen miehit-
tämä ja varustama, samoin 
ns. Kusajärvien kannakset. 
Roukkulanjärven kyläs-
sä ei havai  u vihollista.

PLÄKKÄJÄN KANNAS

Osasto L:n taisteluosat läh-
 vät etenemään 5.7. kello 

09.00 Elmutjärveltä Pläkkä-
jän suuntaan ja saavu   vat 
Torosjoen ja sen itäpuo-
lella olevan Pläkkäjänkan-
naksen kello 14.50. Kan-
nas oli vihollisen vahvas   
miehi  ämä ja varustama. 
Tässä kaatui pataljoonasta 
ensimmäinen mies, aliker-
san    Pääkkönen koneki-
väärikomppaniasta sai silta-
var  omiehen automaa   ki-
väärillä ampuman räjähtä-
vän luodin osuman vatsaan.

Osasto L hyökkäsi 8., 12., 
21.7. kannakselle, mu  a 

ei onnistunut murtamaan 
sen puolustusta. Vaikka 
12.7 hyökkäyksestä alkaen 
käytössä oli tykistön ja kra-
naa  nhei  n komppanian 
tulituki. Omeliaan sijoite  u 
vihollisen tykistö ja kranaa-
 nhei   met tukivat JR 337 

ensimmäisen pataljoonan 
ja rajamiesten vahvistamaa 
puolustusta tehokkaas  . 
Puolustajilla oli käytössään 
runsaas   konetuliaseita.
21.7. suorite  u hyökkäys 
oli yhdiste  y divisioonan 
muiden joukkojen hyök-
käykseen, joka synny    
Omelian mo  n. Hyökkäys-
hetken koodina oli Kent-
täoikeus istuu 21.7. kello 
8.00.Osasto L:n hyökkäyk-
sen h-hetki oli viisi ja puo-
litun  a myöhemmin, kello 
13.30.

Divisioona alis   Osasto L:l-
le lisää voimaa. 10.7. sille 
aliste   in JR 31:n kranaa-
 nhei  n komppania pääl-

likkönä luutnan    Veikko 
Haapalainen ja 21.7. JR 
10:n 13.Komppania, pääl-
likkönä luutnan    Larmo.
22.7. kello 05.05 Larmon 
komppania hyökkäsi suon 
yli sen itälaidan harjanteel-
le, jossa vihollisen ken  ä-
linnoite  u puolustusase-
ma sijaitsi. Hyökkäys mur-
si puolustuksen, Larmon 
miehet valtasivat asemat 
ja tuhosivat korsut. Tässä 
hyökkäyksessä toimi te-
hokkaas   joukkueenjohtaja 

kersan    Niilo Korhonen. 
Raappana esi    Korho-
selle Mannerheim-ris  ä 
ja esityksessä on kohta: 

Pläkkäjässä 22.7.1941 Korho-
nen hyökkäsi kohteelle joukku-
eensa ensimmäisenä miehenä, 
mursi vihollisen lujat hirsibunk-
kerit, tuhoten ne kasapanok-
sia ja konepistoolia käy  äen.

Niilo Korhoselle myön-
ne   in Mannerheim-ris   
numerolla 105, 8.3.1943.
Komppania Larmon tap-
piot Pläkkäjän – Omelian 
taistelussa olivat 6 kaatu-
nu  a, 17 haavoi  unu  a.
Pataljoonan tappiot Pläk-
käjän kannaksen tais-
teluissa olivat yhteensä 
10 kaatunu  a, 1 kadon-
nut ja 48 haavoi  unu  a.
Etenemään päässyt patal-
joona saapui 23.7. kello 09. 
00 Omelian kylään, Ome-
lianjoen pohjoisrannalle. 
Kylä oli sytyte  y palamaan 
arviolta kaksi tun  a aiem-
min. 

Vihollinen oli asemissa 
noin puolitoistakilometriä 
Omeliasta itään olevan pu-
rolinjan itäpuolella. Komp-
pania Larmo varmis   puro-
linjan länsirannan. Hyökkä-
ys yhteyden saamiseksi I/JR 
52, eli pataljoona Kumlinin 
joukkoihin, aloite   in 24.7. 
kello 3.15. Viholliselta oli jo 
luonto pois ja yhteys saa  in 
kello 15.10 Roukkulanjär-
ven etelärannalla. Omelian 
mo   taistelut olivat patal-
joonan osalta pää  yneet.
Yhteenvetona voidaan 
todeta: Pataljoonan ak-
 ivinen toimita Pläkkäjän 

ja Kusajärvien kannak-
silla hämäsi vastustajaa 
Omelian suunnalla, se 
ole    suomalaisten pää-
hyökkäyksen tulevan tältä 
suunnalta ja se jä    eteläi-
sen sivustansa kokonaan 
varmistama  a. Näin saar-
rostustaistelu voi  in suo-
ri  aa yllä  äen voitokkaa-
seen lopputulokseen as  .
14.D:n tappiot Omelian 

Jsp toiminnassa Pläkkäjässä
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mo   taistelussa olivat 81 
kaatunu  a, 4 kadonnut-
ta ja 209 haavoi  unu  a.
Vetäytyvän vihollisen ta-
kaa-ajoon Ontrosenvaa-
ran suuntaan käske   in 
JR 10. JR 31 pääsi lepoon, 
mo   alueen puhdistuk-
seen, sotasaaliin kokoa-
miseen ja lähipar  oin  in.

ONTROSENVAARAN SAAR-
ROSTUSTAISTELU

Pataljoona marssi 29.-31.7. 
Rukajärven  etä pisteen 
147.7 leiripaikalle, joka oli 
lähellä Tiiksjokea ja venä-
läisten rakentamaa Tiiks-
järven lentoken  ää. 1.8. 
kello 18.05 ilmoite   in, e  ä 
kentälle tulee omia konei-
ta kokeilemaan kentän so-
pivuu  a lentotoimintaan.
3.8. JR 31:n majoitusalue 
siirre   in Lihjärven maas-
toon, kolme kilometriä län-
teen Tsirkka-Kemijoesta, 
III pataljoona järven län-
sipuolelle. Pää  eltä kaak-
koon Lihjärven länsipuo-
lelle ja siitä Tsirkka-Kemi-
joelle raiva   in huolto  e.
 
Aloite   in käske  y  edus-
telu. Jääkärijoukkue totesi 
vihollisen varmistaneen 
Tsirkka-Kemijoen itärannan 
Sarkalammesta noin 4 kilo-
metriä etelään, myöhem-
min nimetyn Laistonsuon 
tasalle ja siitä vahvoilla par-
 oilla Muujoen lii  ymän 

eteläpuolelle as  . Jokivar-
rella havai   in useampia 
40 – 80 miehen par  oita.
Vastustaja  esi jo kar  aa 
katsomalla, e  ä suomalais-
ten hyökkäys tulee etene-
mään tätä kau  a ja oli si-
ten panostanut Tsirkka-Ke-
mijoen varmistukseen.
5.8. käske   in 8.Komppania 
liikkeelle mukanaan kah-
den vuorokauden muona, 
yli  ämään Tsirkka-Kemi-
joki ja hyökkäämään joen 
itärantaa pohjoiseen. Joen 
ylitys onnistu kello 01.00 
Muujoen lii  ymän etelä-
puolelta kosken kohdalta 
ja komppania pääsi etene-

mään noin kilometrin poh-
joiseen vihollisen sitkeäs   
viivy  äessä. Tätä rei   ä oli 
käy  änyt kaukopar  o Pent-
 lä 29.7.–5.8.  edustelles-

saan vihollisen puolustus-
järjestelyjä Tsirkka-Kemi-
joen itäpuolella ja Ontro-
senvaara-Rukajärvi  eltä.

8.K:n edetessä jokivar  a, 
alkoivat vihollisen vasta-
toimet, se hyökkäsi vah-
voin voimin ylityspaikkaa 
suojaavaa puolijoukkue  a 
vastaan ja komppanian pi   
vetäytyä joen länsirannalle. 
Komppanian tappiot olivat 
4 kaatunu  a ja 2 haavoit-
tunu  a. Vihollinen mene    
kaatuneina noin 25 miestä.
5.8. kello 9.00 Aliste   in 
JR 31 II:sta pataljoonasta 
4.Komppania Pen  käinen 
pataljoonalle. Komppania 
Pen  käinen aloi    joen 
ylityksen 6.8.1941 kello 
05.00, nyt Muujoen liit-
tymän pohjoispuolelta, 
Baraki-kosken kohdalta.
6.8. Kello 8.00 aloi   vat Pa-
taljoona ja JR 31:n komen-
tajalle aliste  u I/JR 10, pois 
lukien 8.K ja komppania 
Pen  käistä tukevat kone-

kivääri- ja kranaa  nhei  n-
joukkueet, siirtymisen lam-
men 145.9 pohjoisrannalta, 
tarkoituksena yli  ää Tsirk-
ka-Kemijoki Kotsamapuron 
kohdalta I/JR 10 kärjessä.
 
Ylitys ei kuitenkaan onnistu-
nut. Vihollinen oli vankas   
varmistanut joen itärannan 
ja pystyi tuli  amaan kau-
kaakin pioneerien veneellä 
joen yli vetämää polkusil-
taa. Joen yli saa  in vain 
kymmenkunta Majewskin 
pataljoonan jääkärijouk-
kueen miestä. Pioneeripa-
taljoona 24:n komentaja, 
kapt. O. Luhas kaatui kello 
18.40 rintaan osuneesta 
luodista, lisäksi menetet-
 in kaksi pioneeria kaatu-

neina. Haavoi  uneita tuli 
ylitysyrityksessä useampia.
Kello 10.15 käske   in 8.K 
tukemaan komppania Pen-
 käistä, pois lukien kaksi 

joukkue  a, jotka oli jätet-
ty varmistamaan edellisen 
päivän taistelupaikkaa joen 
länsirannalla. Koska I/JR 
10:n ja pataljoonan joen 
ylitys ei onnistunut Kotsa-
mapuron tasalta, käski ryk-
men  n komentaja patal-

joonan kokonaisuudessaan 
tukemaan luutnan    Pen  -
käisen komppaniaa. 

Pataljoona läh   mars-
sille kello 15.15 ja Tsirk-
ka-Kemijoen ylityspaikka 
Baraki-koskella saavutet-
 in kello 17.15 ja komp-

pania Pen  käinen kello 
18.00. Eteneminen joen 
suuntaises   pohjoiseen 
jatkui komppania Pen  -
käinen edelleen kärjessä.
Kello 20.10 anne   in I/
JR 10:lle käsky alistaa yksi 
komppania pataljoona 
Leppälaxille, joka pitäisi 
olla joen itäpuolella Kem. 
sanan tasalla. 2./JR 10 alis-
te   in ja se aloi    he   siir-
tymisen joen itäpuolelle. 

Muu osa Majewskin pa-
taljoonasta ase  ui lepoon 
jokirannan länsipuolen 
maastoon. 6.8. kello 21.00 
sai komppania Pen  käinen 
vastaansa kiivaan koneki-
vääri- ja kivääritulen 100 
metrin päässä olevasta 
metsäniemekkeestä. Ete-
neminen pysähtyi. Tulitus 
jatkui noin tunnin ajan. 
Suosta nousi sankka sumu 
ja myös 7. ja 9.K:n hyökkäys 
tyrehtyi sumuun, pimey-
teen ja vihollisen kiihtyvään 
tulitukseen. Kello 22.30 
hyökkäysosasto vetäytyi 
300 metriä taaksepäin. Ve-
täytyminen onnistui sakean 
sumun suojassa ilman suu-
rempia tappioita. Vain yksi 
mies sai lyhyeltä matkalta 
ammutun räjähtävän luo-
din osuman kypäräänsä ja 
hänen luul  in kaatuneen, 
mu  a aamulla mies ilmes-
tyi täysin terveenä komp-
paniaansa. Oli mene  änyt 
tajuntansa osumasta. Ve-
täytynyt osasto leiriytyi, sai 
kello 24.00 kei  o- ja kuiva-
muonan.
Itse Laistonsuon taistelua 
ei tässä yhteydessä tar-
kemmin käsitellä, koska se 
vaa  i oman esityksensä ja 
veisi runsaas   palsta  laa.
Laistonsuon jälkeen hyök-
käys jatkui 9.8.1941 kello 

III/JR 31 marssilla koh   Ontrosenvaaraa.
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03.00 pataljoonan komen-
tajan antamalla käskyllä. 
Paikalla olivat 4:n., 6:n. ja 
9.Komppanian päälliköt, JR 
31:n Krh komppania pääl-
likkö sekä tykistöstä tulen-
johtaja luutnan    Kuusela.
Käsky: tehtävänä hyökkäyk-
sen jatkaminen, tavoi  eena 
Novinkajärven-Tsirkka-Ke-
mijoen välisen kannaksen 
kapein kohta, noin kaksi ja 
puolikilometriä Kotsama-
purosta pohjois-luotee-
seen. H-hetki kello 05.00. 
Tykistön tulivalmistelu al-
kaa H -33 minuu   a, KRH:t 
lii  yvät tulivalmisteluun. 
Taisteluportaan komen-
tajan toimii pataljoonalle 
aliste  u II/JR 31:n komen-
taja, kapteeni Mö  önen.

Hyökkäys eteni käskyn mu-
kaises  . Kello 15.35 saa-
vute   in vesistöjen etelä-
puolella kulkeva vihollisen 
huolto  e. Tällöin vihollinen 
teki kovan vastaiskun ty-
kistön tukemana. Vastais-
ku kes   kello 18.00 as  . 
Pohjoisessa alkoi JR 10:n 
hyökkäys kello 22.00, jota 
edelsi tykistön 20 minuut-
 a kestänyt voimakas tu-

livalmistelu, jonka jälkeen 
10 minuu   a kiivasta kone-
kivääri-, pikakivääri- ja ki-
vääritulta. Samanaikaises   
hyökkäsi oikealla puolitois-
ta joukkue  a 5.Komppa-
niasta vänrikki Meriläisen 
johdolla. Vihollinen oli 
paennut, joten pataljoo-
nan hyökkäysosaston ta-
voite saavute   in nopeas-
 . Tavoi  een miehitys oli 

suorite  u loppuun 10.8. 
kello 03.00 mennessä. 
Pataljoona määrä   in ryk-
men  n reserviksi 11.8. Kot-
smapuron ja metsälinjan 
väliseen maastoon. Käsket-
tyyn maastoon pataljoona 
pääsi kello 14.00. 7.Komp-
pania teki hyökkäyksen kel-
lo 20.00 JR 52:n huolto  el-
le hyökänneen vihollisen 
selustaan, vahvistuksena 
neljä konekivääriä. Vihol-
linen aje   in pakosalle.

JR 52 oli juu  unut ko-
viin taisteluihin yri  äes-
sään edetä Ontrosen-
vaara-Rukajärvi  elle. 

Tätä etenemistä vauhdi  a-
maan käske   in pataljoona 
hyökkäämään kukkulalle 
piste 192.7 ja o  amaan sen 
itäpuolinen maasto hal-
tuun. Hyökkäys alkoi 13.9. 
kello 05.30, metsälinjan 
maasto saavute   in ilman 
vastusta kello 06.30 ja kello 
08.45 lampimaasto pisteen 
192.7 itäpuolella. Alueen 
puhdistuksessa saa  in yh-
deksän vankia. Vihollisen 
vastarintaa ei juuri ollut. 
Päivän tappiot olivat 2 haa-
voi  unu  a.

Pataljoona leiriytyi pistees-
tä 192.7 kilometri kaakkoon 
olevan lammen rantaan.
15.8. kello 02.00 patal-
joona läh   leiristä käskyn 
mukaan liikkeelle kohden 
käske  yä majoituspaikkaa 
Novinkajärven rannalla, 
pisteen 137.9 maastoon. 
Pataljoona haravoi marssil-
la leirialueen ja Ontrosen-
vaara – Rukajärvi välisen 
alueen yhdessä I Pataljoo-
nan, joka eteni oikealla ja 
II Pataljoonan, vasemmalla, 
kanssa. Matkalla 7.K o    
kolme vankia. Kello 6.30 
saavu   in majoituspaikalle. 
Maj. W. Leppälaxilla alkoi 
5 vuorokauden loma. Mai-
ni  akoon, e  ä pataljoonan 
majoitusalue oli samalla 
alueella, johon myöhem-
min pystyte   in Raappanan 
komentopaikka Rukapir   .

Pataljoonan tärkein tehtävä 
Ontrosenvaaran saarros-
tustaistelussa oli varmistaa 
ja puhdistaa vihollisesta I/
JR 10 ja JR 52:n vasen si-
vusta Tsirkka-Kemijokea 
vasten. Tässä myös onnis-
tu   in kohtuulisen hyvin, 
onnetonta Laiston suon 
taistelua lukuun o  ama  a, 
mu  a siitä ei pataljoonaa 
voida syyllistää. Vihollista 
oli Tsirkka-Kemijoen var-

rella arvion mukaan noin 
2400 miestä, eli vajaa ryk-
men   . Näistä 400 -500 ra-
javar  omiehiä, jotka pi  vät 
koulu  ama  omat täyden-
nysmiehet kurissa ja mu-
kana taistelussa. Vihollisen 
kokemista tappioista ei ole 
taistelukertomuksissa ar-
vioita, koska se oli pääosin 
haudannut kaatuneensa 
ja korjannut haavoi  uneet 
maastosta. JR 31 sai taiste-
lun aikana 60 vankia. Patal-
joonan tappiot Tsirkka-Ke-
min – Ontrosenvaaran 
suunnalla: Kaatuneita 15 ja 
26 haavoi  unu  a.

14.D:n tappiot hyökkäyk-
sessä olivat kovat: Kaatu-
neita 175, kadonneita 8 ja 
haavoi  uneita 452 miestä.
15.8. kello 20.00 palasi 
kaksi joukkue  a 9.Komp-
panian vahvuuteen. Jouk-
kueet olivat olleet aliste  u-
na 23.6.1941 alkaen aluksi 
Erillinen Osasto Miinoalle, 
si  en Osasto Kekkoselle ja 
lopuksi Osasto Seitamolle 
Miinoa -Luvajärvi-Kiimas-
järvi-Ontrosenvaara suun-
nalla.

Leirialueella vieraili ensim-
mäinen viihdytyskiertue. 
Esiintyjät Mar  a Kontula, 
sotasokea vänrikki Keto 
Turre-koiransa kanssa ja 
Uuno Laakso. Lisäksi ohjel-
massa oli haitarinsoi  oa ja 
torvisoi  okunnan esitys. 
Pojat lähe   vät radion vä-
lityksellä terveisiä ko  in. 
15.8. – 3.9. Pataljoona 
pääosin levossa majoitus-
alueellaan. 4.9. siirry   in 
uuteen majoituspaikkaan 
Akanjärven lounaispuolel-
le, järven ja Rukajärvelle 
johtavan maan  en väli-
maastoon.

RUKAVAARAN JA RUKA-
JÄRVEN TAISTELUT

Pataljoona siirtyi 6.9. mars-
sien vain käske  y väl  ä-
mätön varustus mukanaan 
Vehkalammen maastoon. 

Matkalla ruokailu pistees-
sä 52. Pataljoona alistet-
 in JR 52:lle ja se ilmoit-

tautui rykmen  n komen-
tajalle evers   Rauniolle 
kello 15.00, pisteessä 1.
Evers   Raunio antoi 
pataljoonalle käskyn:
Pataljoonat Kumlin I/JR 
52 ja Ahi III/JR 52 hyök-
käävät  en Rukajärven 
eteläpää-Rukavaara suun-
nassa pohjoiseen. Patal-
joona Kumlin oikealla  en 
varrella ja Pataljoona Ahi 
vasemmalla, ovat saavut-
taneet Vehkalammesta 
koilliseen 900 metriä ole-
van lammen. Vahvenne-
tulla komppania Jaa  sella, 
pisteessä 177.5 on rinta-
ma etelään, se varmistaa 
pataljoonien selustaa.

III/JR 31 etenee tästä  elle, 
joka johtaa pisteestä 132.0 
luoteeseen Matkalammen 
itäpuolelle. Hyökkää poh-
joiseen kaistalla, jonka oi-
kea raja on Rukajärvi ja va-
sen raja Matkapuro -met-
sälinja, joka Matkalammen 
kohdalta johtaa pohjoi-
seen. Tavoi  eena maan  e 
Ontrosenvaara -Rukajärvi. 
Pataljoonalle alistetaan Ke-
vyt krh-joukkue JR 31:n kra-
naa  nhei  n komppaniasta.
6.9.1941 kello 16.35 alkoi 
eteneminen käskyn mu-
kaises  . Kello 19.25 saa  in 
yhteys pohjoiseen hyök-
käävään I/JR 52:een, patal-
joona Kumliniin. 

Krh-joukkue ja kk-komppa-
nia olivat jääneet vaikeas-
sa maastossa huoma  a-
vas   jälkeen. Kello 20.10 
läh   pataljoona etenemi-
nen pisteestä 132.0 luo-
teeseen johtavalle  elle.
22.10 pataljoonan ede  yä 
300 metriä saa  in kosketus 
viholliseen. Viholliselta tuli 
kivääritulta. Maasto kum-
puilevaa, vanhaa paloaluet-
ta, jota vihollisen oli hyvä 
puolustaa. Pimeyden ja su-
mun vuoksi ei hyökkäystä 
voitu jatkaa. Kaivaudu   in 
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asemiin. Jääkärijoukkue 
käske   in varmistamaan 
Rukajärven rantaa, e  ei 
järven yli voida tuoda apu-
voimia. 7.9. kello 04.00 JR 
52 komentajan käsky hyök-
käyksen jatkamisesta. Lu-
va  u tykistön tulenjohtue 
ei ollut saapunut ja 7.K:n 
hyökkäyksessä ilman ty-
kistön tulitukea kaatui 4 ja 
haavoi  ui 12 miestä. Hyök-
käys ei edennyt. 

Päivän valje  ua tode   in 
vastassa olevan vankkoja 
tulikorsuja. Kello 4.50 saa-
pui tulenjohtue, johtajana 
vänrikki Hanelius. Kevyt 
krh-joukkue oli valmiina 
8.K:n kaistalla ja sai täysosu-
man vihollisen korsuun. 
Pakoon pyrkiviä tuli   vat 
konekiväärit. Saa  in kaksi 
vankia. Kello 9.20 tykistö 
antoi luva  ujen tuli-iskujen 
sijaan harvaan ammu  uja 
yksi  äisammuksia, 20 mi-
nuu  n aikana 16 ammus-
ta. Hyökkäys eteni hitaas-
 , johtuen puu  eellisesta 

tulivalmistelusta. 8.9. kello 
03.00 ampui vihollisen ty-
kistö eri  äin kiivaas   pa-
taljoonan komentopaikkaa 
ja huolto  etä. Kello 03.30 
alkoi oman tykistön tuli-
valmistelu. Oli edelleen 
vaimeaa. Kello 04.00 Alkoi 
eteneminen. Vihollinen oli 
tyhjentänyt asemat jä  äen 
vain muutamia viivy  äjiä 
paikoilleen. Noin kilometri 
ennen maan  etä tava   in 
korsukylä, joka oli hetki sit-
ten tyhjenne  y. Kuppeihin 
oli jäänyt lämmin tee juo-
ma  a.

Kello 10.45 saavu   vat 7. 
ja 8.K maan  en, samalla 
saa  in yhteys pohjoisesta 
hyökänneeseen JR 10  jouk-
koihin. Vihollinen oli vetäy-
tynyt Rukajärven suuntaan.
Kello 10.50 järjestet-
 in tarvi  ava varmis-

tus ja miehistä lepoon.
Tappiot 6-8.9. hyökkäyk-
sessä: kaatuneita 6 ja 
haavoi  uneita 27 miestä.
Vankeja saa  in 14, moni 
vangeista oli humalassa, 

vodkapullo kädessään. Vi-
hollisen tappiot kaatuneina 
40 – 50 miestä.Marssi   in 
kello 18.40 mennessä uu-
teen majoituspaikkaan pis-
teen 177.5 länsipuolelle. 

Marssia jatke   in 10.9. kel-
lo 12.00 Rukajärven ete-
läpäähän, jossa asemat 
vaihde   in I/JR 31:n kanssa 
kello 14-16. Vihollinen oli 
ase  unut puolustukseen 
Rukajärven eteläpään ve-
sistölinjan varuste  uihin 
asemiin. Etulinjassa JR 
31:tä vastassa oli vihollisen 
Vuoristorykmen    3. Onta-
järven  en suunnassa va-
ruste  uja asemia oli laajal-
la alueella  en suunnassa 
etelään. 
Rukajärven taistelu jatkui 
11.9. pataljoonan osalta 
hyökkäyksellä Rukajärvi 
-Ontajärvi  en lounaispuo-
lella, tavoi  eena metsä-
kannas pisteen 170.2 maas-
to. Taistelu alkoi tykistön ja 
kranaa  nhei   mistön voi-
makkaalla keskityksellä kel-
lo 03.10. Muutama tuli-isku 
osui 7.Komppanian asemiin 
aiheu  anen tappioita, yksi 
mies kaatui. 
Kello 04.00 alkoi hyökkä-

ys. Vastassa oli kymmen-
kunta vihollisen tulikor-
sua, josta saa  in vastaan 
kiivasta jalkaväkiaseiden 
tulitusta. Eteenpäin pääs-
 in vain vähän, noin 100 

metriä. 8.Komppanias-
ta kaatui he   3 miestä. 
Koko päivä käy  in kiivasta 
taistelua jalkaväkiaseiden 
tykistökeskityksien voi-
malla. Eteenpäin ei päästy. 
Kello 9.15 tulleen  eduste-
lu  edon mukaan JR 31:tä 
vastassa on rajavar  opatal-
joonia, Vuoristorykmen    3 
on Rukajärven itäpuolella.

Kello 17.02 Pataljoona 
pääsi 6.K:n voimin vyöryt-
tämään suon reunaa poh-
joiseen, jolloin vihollinen 
saa  in melkein mo   in. 
Rukajärven suunnasta ete-
ni III/JR 10 joukkoja, mu  a 
yhtey  ä näihin ei yön pi-
meydessä saatu. Vain aava 
suo jäi mo   renkaasta pois. 
Läpi yön käy  in tulitaiste-
lua. Vangit olivat kertoneet, 
e  ä yöllä yritetään irtautu-
mista. 
12.9. Kello 05.00 alkoi 
eteneminen, vastusta ei 
ollut. Vastustaja on livis-
tänyt idässä olevan avoi-

men suon kau  a lavoi-
te  ua huolto  etä pitkin 
Rukajärvi-Ontajärven  elle 
ja siitä etelään. Hyökkä-
ys lope   in kello 10.00. 

Vihollisen tappioiksi Ru-
kavaaran ja Rukajärven 
taistelussa laske   in noin 
900 kaatunu  a, vankeja 
saa  in 160. Siperialaises-
ta pataljoonasta, joka teki 
raivokkaita vastahyökkäyk-
siä Matkalammen maas-
tossa JR 52:n pataljoonia 
vastaan ja mahdollis   JR 
337 irro  autumisen tais-
telusta, palasi vanki  e-
don mukaan Rukajärvel-
le vain noin 300 miestä. 
Pataljoonan tappiot taiste-
lussa 10.-12.9. kaatuneita 4 
ja haavoi  uneita 9 miestä.
14.D:n tappiot taistelus-
sa olivat: Kaatuneita 148, 
kadonneita 16 ja haavoit-
tuneita 412 miestä. Kello 
13.00 – 17.10 marssi patal-
joona uudelle majoitusalu-
eelle Vansjärven kaakkois-
puolelle.

13.9.1941 kello 9.00-11.00 
pataljoona osallistui Ruka-
järven valtausparaa  in. Pa-
raa  joukot ilmoi    evers   
Raappanalle JR 31:n ko-
mentaja, evers  luutnan    
F. Ilomäki. Paraa  n mie-
leenpainuvin tapahtuma oli 
Paltamolaisen korpraalin 
Samppa Kemppaisen (jouk-
ko-osasto II/JR 31) kiipeä-
minen reisimällä pitkään 
lipputankoon selvi  ämään 
sotkeutuneet lippunarut. 
Menestystä ja voi  oja tuo-
nut, mu  a uhreja vaa  nut 
hyökkäysvaihe oli pää  ynyt 
JR 31:n III Pataljoonan osal-
ta. Alkoi asemasotavaihe.
 
Lähteet:
Oksanen – Komulainen Raap-
panan  edustelijat, Digitaali-
arkisto: JR 31 ja III/JR 31 ja sen 
komppanioiden sotapäiväkir-
jat, Kansallisarkisto: I/JR 10 
taistelukertomus Ontrosen-
vaaran taistelusta, JR 10, JR 
31 ja 52 taistelukertomukset 
Omelian, Ontrosenvaaran ja 
Rukajärven taisteluista.

Rukajärven valtauspara  ssa paltomolainen Samppa Kemppainen 
kiipeää lipputankoon selvi  ämään lippunarun
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      SRA, Sovelle  ua reserviläisammuntaa Kainuussa
          Teks   ja kuvat: Jyrki Pesonen

Sovelle  u reserviläisammunta on 
“Vapaaehtoisten maanpuolustus-
järjestöjen jäsenille tarkoite  ua 
toiminnallista ja turvallista aseen-
käsi  ely- ja ampumataitoa sekä 
aseiden käy  öä kehi  ävää ja mit-
taavaa urheiluammuntaa.” Laji 
korostaa erityises   turvallisuu  a: 
osallistuminen vaa  i hyväksytyn 
kokeen suori  amisen, reserviläis-
yhdistyksen jäsenyyden ja asian-
mukaisen vakuutusturvan.

Lajissa kilpaillaan yleises   kahdella 
eri asetyypillä, itselataavalla kiväärillä 
ja pistoolilla. Säännöt tuntevat myös 
haulikon ja ta-kiväärin joita voi nähdä 
kilpailuissa käyte  ävän hiukan har-
vemmin. Kalustolle on ominaista e  ä 
se myötäilee maanpuolustuksellisen 
toiminnan elemen  ejä, olkoonkin 
e  ä SRA on aidos   urheiluammun-
nan laji.

Säännöt kuvaavat kivääriä seuraavas-
 : “ Voitava kiinni  ää vähintään 20 

patruunan lipas. Käy  ää keskisyty-
tyspatruunaa. On kivääri, pistoolikar-
biini tai muu ase, jossa on kiinteä tai 
ras  suorituksen ajaksi kiinnite  ävä 
olkatuki. Luokat: vakio & avoin. “ Suo-
situimpia käytettyjä kiväärityyppejä 
ovat ns. “Arskat” eli AR-15 -pohjaiset 
.223REM-kaliiberia ampuvat kivää-
rit, ja ko  maisen puolustusvoimien 
hengessä ak-pohjaiset 7.62x39 -ka-
liiberiset reserviläiskiväärit. Aselain 

mukaan tällöin on kyseessä TT3 (itse-
lataava kertatuli) ja nykylain mukaan 
mones   vielä “Erityisen vaarallinen 
ampuma-ase” koska ras  suoritus 
mones   vaa  i normaalikokoisten, yli 
20 patruunaa syövien latauslai  ei-
den eli lippaiden käy  öä. Kiväärille 
on myös tehovaa  mus, voimakertoi-
men on oltava yli 2450 (luodin paino 
grammoina kertaa luodin lähtönope-
us metreinä sekunnissa).

Kilpailuissa kiväärin painoarvon tulee 
olla suurin, käytännössä tämä tarkoit-
taa joko useampaa ras  a tai useam-
pia laukauksia kiväärillä.

Pistooliksi käy “Kaliiberiltaan vähin-
tään 9 mm olkatueton pistooli tai 
revolveri. Sarjavalmisteinen, perus-
varustuksessa oleva ase.” Tällä koros-
tetaan aseen ken  äkelpoisuu  a ja 
säännöksellä on kytkentä lajin alku-
aikoihin jolloin kytkentä maanpuolus-
tukselliseen toimintaan oli merki  ä-
väs   läheisempi. Pistoolin painoarvo 
tulee he   toisena kiväärin jälkeen.

Haulikko taas on sääntöjen mukaan 
“Mikä tahansa haulikko” ja TA-kivää-
riä on kuva  u e  ä se on “Kivääri. Yh-
den miehen kanne  avissa oleva ase”.

Kilpailuissa maalitauluina käytetään 
yleisimmin ns. SRA-tauluja joissa on 
raja  una A, B, C ja D alueet. Näistä 
saa pisteitä vastaavas   5, 4, 4, ja 2 
piste  ä. Lopullinen pisteytys määrit-
tyy jakamall saadut pisteet suorituk-

seen käytetyllä ajalla. Tämä mi  aa 
hyvin ampujan kykyä toimia aidossa 
 lanteessa tehokkaas  . Kokemuksen 

perusteella on tärkeää osua ja vasta 
si  en juosta kovaa. Sanonta kuuluu 
e  ä huteja kun ei juoksemalla ku-
kaan saa kiinni. Turvallisuu  a mita-
taan kilpailuissa konkree   ses   siten 
e  ä turvallisuu  a vaarantava virhe 
aiheu  aa väli  ömän hylkäyksen kil-
pailusta.

Tyypillinen kilpailu sisältää 1-5 ras  a 
2-3 asetyypillä. Isommissa alueellisis-
sa kilpailuissa ja varsinkin kansallisis-
sa kilpailuissa rasteja voi olla toista-
kymmentä.
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Kainuu on maan  eteellises   poik-
keuksellisen suuri ja harvaan asu  u 
alue jossa metsästyksellä on aina ol-
lut vankka harrastajakunta. Reser-
viläistoiminnalle voisi näin otaksua 
hedelmällistä maaperää ja vilkasta 
ammuntatoimintaa, mu  a huhujen 
mukaan aselainsäädäntö olisi syy  ä 
karkoi  anut uusien harrastajien ute-
liaisuu  a lähteä lajiin mukaan.

Toiminnallista ammuntaa sen eri 
muodoissaan on Kainuussa kuiten-
kin harraste  u ihan maailmanmesta-
ruustasolla ak  ivisin sukupolvi välillä 
vaihtuen. SRA on viime vuosina pyrki-
nyt nostamaan päätään ja lajin tapah-
tumia on saatu aikaiseksi useammalla 
paikkakunnalla.

PaltaSRAjärjestetään tulevana kesänä 
jo kolmatta kertaa, Puolangalla on 
ammuttu joka kesä omat kisat ja 
tulevalle vuodelle kaavaillaan kisoja 
myös ainakin Kuhmoon, Otanmäkeen 
ja Kajaaniin. Vuoden aloittaa 
minikilpailu PaltaBrutality joka am-
mu  u eri  äin lumisissa olosuhteissa 
ja hikisissä merkeissä tammi-helmi-
kuussa.

Kaiken tämän kehi  ämisen tueksi on 
hiljalle kehite  y Kainuulle SRA-stra-
tegiaa jonka tarkoituksena on juur-
ru  aa lajille uusia harrastajia ja mah-
dollistaa vanhojen konkarien kykyjen 
hyödyntäminen siten e  ä Kainuu 
pidetään toiminnallisen ammunnan 
kartalla myös kansallisella tasolla. 
Suunniteltu KainuuCUP joka sisältää 
useamman kilpailun Kainuun alueel-
la on tarkoitus toimia karsintoina 
SM-kilpailuihin vali  avan Kainuun 
joukkueen määri  äjänä. Kainuulla 
kun on kiin  ö johon mahtuu viisi am-
pujaa. Näistä nimellises   kolme on 
Kainuun Reserviläispiirillä ja kaksi Kai-
nuun Reserviupseeripiirillä. Säännöt 
mahdollistavat liikkumavaran siten 
e  ä mikäli jompikumpi piiri ei saa tar-
peeksi ampujia, voi toinen piiri aset-
taa vastaavas   useamman jo  a täysi 
joukkue saadaan matkaan.

Strategian kärjeksi on asete  u “Hyvän 
ampuma-asekul  uurin vaaliminen 
ja reserviläistoiminnan ak  voin  ”.  
Tavoi  eena on e  ä aikavälillä 2022-
2025 saavutetaan  la jolloin Kainuus-
sa järjestetään kuusi kilpailua vuodes-
sa (KainuuCUP), jokaisessa kilpailussa 
on keskimäärin yli kymmenen osallis-
tujaa ja jokaiseen SM-kisaan saadaan 
täysi joukkue.

Strategiaa tukee MPK järjestämäl-
lä omana koulutuksenaan yhden 
teoriakurssin vuodessa ja sen jat-
kona käytännön harjoituksia en-
nen varsinaista turvallisen ampu-
jan koe  a. Arvokasta tässä on se 
e  ä näin ne aloi  elijat joilla omaa 
kalustoa ei vielä ole pääsevät MP-
K:n aseilla harjoi  elemaan turval-
lisessa ja ohjatussa ympäristössä 
kustannustehokkaas  .

 MPK:n kurssien lisäksi maakun-
nan SRA-koulu  ajat pitävät aina 
tarvittaessa suunnattuja kursseja 
esim. reserviläisyhdistysten 
tarpeeseen. Näin on toimittu tänä 
talvena jo yhden Kainuulaisen 
yhdistyksen tarpeesta.

Koulu  ajat tekevät tätä “rakkau-
desta lajiin” joten kustannuksia ei 
synny ja kynnys lajiin pääsemisessä 
pidetään yhdistysten jäsenille mata-
lana          

Mikäli tunnet kiinnostusta asiaan ja 
olitpa konkari tai täysin harjaantuma-
ton, ota yhteys allekirjoi  aneeseen 
(sra.kainuu@jyge.net). Erityises   mi-
käli sinulla on SRA-tuomari tai -kou-
lu  ajapätevyys niin ilmoita itsesi. 
Tavoite on ak  voida ja kerätä Kainuu-
laisia harrastajia yhteen ja etenkin 
kartoi  aa maakunnan ampumarato-
jen soveltuvuus SRA-toimintaan. Esi-
merkkinä vaikkapa näytöskilpailujen 
järjestäminen yhdistyksen pyynnöstä 
jäsenhankinnan ak  voimiseksi.

Tätä kirjoite  aessa Kainuun piirin 
SRA-vuosisuunni  elu  laisuus on 
suunniteltu pide  äväksi torstaina 
2.12.2021 klo 18 alkaen osoi  eessa 
Lankkukuja 3, Kajaani (Kus  nkulma/
Raute Oyj). Lisä  etoja saat KainunuS-
RA Signal-listalta jonne pääsee mu-
kaan o  amalla yhteyden allekirjoi  a-
neeseen. 

Tervetuloa mukaan!

“Onko ampuja valmis… HUOMIO!”

Kirjoi  aja on SRA-tuomari, MPK:n Kajaa-
nin koulutus- ja tukiyksikön sitoutunut 
ammunnan koulu  aja, poliisin hyväksymä 
ampuma-asekoulu  aja sekä SRA 2021 
SM-kisojen 209:ksi paras.
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   Arvokas valokuvakokoelma Rukajärven suunnalta Rukajärven               
suunnan historiayhdistykselle sotahistorialliseen käy  ööön

Teks  : Ari Komulainen 

Kuva: Tapio Kolehmainen

Teppo Salo lahjoi    keväällä 2021 
vaimonsa isoisän, lääkintämaju-
ri Arvi Tapio Kolehmaisen (käy    
etunimenä toista nimeään Tapio) 
Rukajärven suunnalta kuvaamat 
valokuvat sotahistorialliseen käyt-
töön ja on luovute  u 24.10.2021 
Rukajärven suunnan historiayhdis-
tykselle.

Arvi Tapio Kolehmainen oli lääkäri-
toimensa lisäksi erinomainen valoku-
vaaja! Näin on saatu lisää kuvamate-
riaalia korpisodan taipaleesta yleisten 
kuva-arkistojen tarjonnan lisäksi.

Kuvia on yhteensä 360 ja eri  äin 
arvokkaan kokoelmasta tekee sen, 
e  ä 264 niistä on kirjoite  u teks  ä 
kuvan taakse. Näin siis  edetään, 
mistä kun on ja ketä siinä esiin-
tyy, jos ne ovat teks  in kirjoite  u. 

Kuvien digitoinnin suori    Ari Ko-
mulainen ja häneltä meni tähän 
kaikkine työvaiheineen parin vii-
kon työpanos. Kuvamateriaali on 
nyt RSHY:n käy  össä ja sitä esi-
tellään yhdistyksen ne   sivuilla ja 
myös Rukajärven suunnan sota-
historiallisella Facebook-sivustolla.

LÄÄKINTÄMAJURI ARVI TAPIO KO-
LEHMAISEN VAIHERIKAS SOTATIE

Pielavedeltä kotoisin ollut lääke  e-
teen opiskelija Arvi Tapio Kolehmai-
nen, s. 24.1.1910 – k. 3.10.1988 suorit-
  varusmiespalveluksen Uudenmaan 

Rykmen  ssä (UR) 1.6.1930-31.8.1931 
ja ko  utui vänrikkinä. RUK:n hän 
suori    jalkaväen yleisellä linjalla.

Valmistu  uaan lääke  eteen kan-
didaa  ksi Arvi komenne   in re-
servin kertausharjoituksiin 2.-
31.8.1935 (30 pv) U   in, missä sai 
koulutuksen pataljoonan lääkäriksi. 

Talvisodassa Arvi Koleh-
mainen toimi aluksi lää-
kärinä 27.Sotasairaalassa 

ajalla 14.10.-15.12.1939, 
seuraavana 24.Lääkin-
tä Osaston päällikkö-
nä (9.Divisioona) ajalla 
1 6 . 1 2 .1 9 3 9 -9 . 5 . 1 9 4 0 
ja ennen lomautusta 
toistaiseksi PST-koulu-
tuskeskuksen lääkärinä 
ajalla 10.5.-3.8.1940.

Osano  o taisteluihin: 
Kuhmon rintamalla.

Jatkosodassa Tapio Ko-
lehmainen toimi Ruka-
järven suunnalla pää-
osin pataljoonien lää-
kärinä. Vuosina 1942, 
1943 ja 1944 on hänelle 
myönne  y työlomaa.

18.6.1941-1.6.1942 III/JR 
31 pataljoonan lääkäri

2.6.1942-17.9.1942 työloma

18.9.1941-2.6.1943 III/JR 31 pataljoo-
nan lääkäri

3.6.1943-8.9.1943 työloma

9.9.1943-28.1.1944 III/JR 52 pataljoo-
nan lääkäri

29.1.1944-1.3.1944 E/JR 10 lääkäri

2.3.1944-31.5.1944 työloma

1.6.1944-12.8.1944 Er.P 7 pataljoo-
nan lääkäri

13.8.1944-5.10.1944 Sotasairaala po-
 las

6.10.1944-13.11.1944 Er.P 7 pataljoo-
nan lääkäri

14.11.1944 Ko  ute  u

Osano  o taisteluihin 1941-1943: 
Pläkkäjä, Omelia, Tsirkka-Kemi-
joen sivustavarmistus. 1944: Ruka-
järven ja Klyyssinvaaran suunnat.

Ylennykset:

23.9.1931 Vänrikki

6.12.1939 Lääkintäluutnan   

22.12.1941 Lääkintäkapteeni

6.12.1968 Lääkintämajuri

Huoma  avat kunniamerkit:

22.6.1940 VR 4

23.10.1941 VR 3

Sodan jälkeen Tapio Kolehmainen 
toimi vuodet 1947 – 1973 Liperin 
kunnan- ja terveyskeskuslääkärinä. 
Eläköidy  yään muu    Espooseen.
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              Piirilehtityötä Kainuussa 60 vuotta
Teks   : Ossi Laine

Kuvat: Kainuun Reserviläispiirin arkisto

Kainuun Reservipiirien julkai-
seman  edotuslehden Vies-
 kapulan syntysanat lausut-
 in kesäkuussa 1960 piirien 

yhteistyötoimikunnan ko-
kouksessa. Reserviupseerit ja 
-aliupseerit olivat kaivanneet 
omaa  edotuslehteä jo jon-
kin aikaa. Hanke oli kuitenkin 
siiirtynyt pienen painosmää-
rän kustannusten vuoksi. 

Kainuun Reservialiupseeripii-
rin perustamisen jälkeen pii-
rileh  hanke läh   etenemään 
ja vasta peruste  u piirien 
yhteistyötoimikunta ryhtyi 
asiaa valmistelemaan. Pie-
nien synnytysvaikeuksien jäl-
keen pääs  in viimein lehden 
julkaisuun loppuvuodesta 
1960.

Kolmesta nimiehdotuksesta-
vali   in nimeksi Vies  kapula. 
Näin leh   on tullut järjestö-
lehdelle kunnioite  avaan 60 
vuoden ikään.

Leh   on ilmestynyt historian-
sa aikana 1-6 kertaa vuodes-
sa. Leh   ilmestyy nyt pelkäs-
tään sähköisenä, kuitenkin 
tästä juhlalehdestä otetaan 
pieni painos. Aiemmin pai-
ne  u leh   ilmestyi mm. 
maakunnallisen maanpuo-
lustusjuhlan aikoihin ja jaet-
 in maakuntalehden välissä 

kaikkialle Kainuuuseen. 

On luonnollista, e  ä lehden 
historiassa on ollut myös 
vaikeampia aikoja. Ilmoitus-
tulojen ehtyminen, paina-
tus- ja jakelukustannusten 
nouseminen sekä rasi  eena 
koe  u yhdistysten ilmoitus-
hankinta nopeu    siirtymistä 
sähköiseen julkaisuun. Leh   
ei ilmestynyt 2010-luvun al-
kupuolella kahtena vuonna 
ollenkaan. Vies  kapulan ensimmäisen numeron kansileh  
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Vies  kapula on ilmestynyt seu-
raavas  :

Vuosina 1960-68   4 numeroa/ vuosi

Vuosina 1969-70   6 numeroa /vuosi

Vuosina 1971-72   4 numeroa /vuosi

Vuosina 1973-74   ei ilmestynyt

Vuonna 1975         2 numeroa /vuosi

Vuonna 1976         1 numero /vuosi

  

Vuonna 1977   1 numero/ vuosi

Vuonna 1978   1 numero /vuosi

Vuonna 1979-2012   1 numero /vuosi

Vuonna 2013-14   ei ilmestynyt

Vuonna 2015-2018   1 numero /vuosi

Vuonna 2019  2 numeroa /vuosi

Vies  kapulan vastaa-
vat toimi  ajat 1960-

Mauno Vahla 1960-64

Uolevi Suominen 1965-68

Lauri Siilin 1969

Risto Nederström 1970-71

Aimo Korhonen 1972 ja 1975

Heikki Tiainen 1977-78

Erkki Heinonen 1979

Leo Saarenheimo 1980-82

Erkki Riikonen  1983-89

Seppo Tähkäpää 1990

Ei  edossa vuosina 1991-
2012

Mar    Minkkinen 2015-16

Ossi Laine 2017-

Vuonna 2020-  1 numero / vuosi

Lehden koko oli vuosina 1960-68 A5 
kokoa. Sanomaleh  muotoisena on 
leh   ilmestynyt vuosina 1969.2012.

Leh   on ilmestynyt pelkästään säh-
köisenä versiona alkaen vuodesta 
2015.
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                               Kainuun Reservipiirien yhteys  edot

 

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

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. Hannu Suutari
hannu.suutari (at)sunit.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
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