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      Ossi Laine
      Puheenjohtaja
      Kainuun Reserviläispiiri

Turvallisuusympäristön muu  uessa

Olemme eläneet Euroopassa jo kolme 
kuukau  a aikaa, jota emme olisi ha-
lunneet koskaan nähdä. Yhdessä yös-
sä katosi pohja ja luo  amus naapuri-
maahan. Venäjän raaka ja tuomi  ava 
hyökkäys Ukrainaan muu    kokonaan 
Suomen ja Euroopan turvallisuusym-
päristön. Sodan seurauksena maam-
me val  ojohto oli suurten kysymys-
ten äärellä. Mikä olisi isänmaan etu?

Näissä suurissa kysymyksissä on py-
ri  ävä mahdollisimmaan laajaan yk-
simielisyyteen kansakunnassa. Pitkä 
ulkopoli  ikan linja on muu  unut 
puolue  omuudesta jäsenhakemuk-
seksi Natoon. Tässä päätöksessä on 
kyse siitä, e  ä suomalaiset saisivat 
jatkossakin elää rauhan aikaa, niin 
kuin lähes 80 vuo  a olemme eläneet.

Nato on puolustuslii  o, vaikka sitä 
usein katsotaan sodan ja so  misen 
näkäkulmasta. Sen tehtävänä on en-
nen kaikkea ennalta ehkäistä jäsen-
maahan kohdistuva hyökkäys so  laal-
lisen pelo  een avulla. 

Demokra  aan kuuluu myös oikeus 
olla toista mieltä. Vaikka val  ojoh-
dolle on annetu kansan taholta laa-
ja tuki, kaikki eivät kannata Suomen 
Nato-jäsenyy  ä. Myös reserviläisjär-
jestöt koostuvat erilaisista ihmisistä 
ja mielipiteistä. Meillä on oltava  laa 
myös erilaisille näkemyksille, heillekin 
jotka eivät kannata Natoa. 

Korkea maanpuolustustahto tekee 
ihmeitä, kuten olemme omissa so-
dissamme nähneet. Tämän tahdon 
ansiosta kolmipäiväiseksi suunniteltu 
erityinen so  lasoperaa  o Ukrainassa 
on venynyt tätä kirjoite  aessa jo 82 
päivään. Suunnitelmat eivät toteutu-
neet, eikä sodalle näy loppua.

Maamme puolustuksen perusta tu-
lee edelleenkin olemaan korkean 
maanpuolustustahdon ohella yleinen 
asevelvollisuus ja hyvin koulute  u ja 
rii  ävä reservi. Usko  ava oma puo-
lustuskyky on säilyte  ävä tulevaisuu-
dessakin. 

Uuteen nousuun

Kainuun Reserviläispiirin jäsenmäärä 
on ollut pitkään laskeva. Syyt tähän 
ovat  etenkin moninaiset. Vanhene-
van ja vähenevän väestön maakun-
nassa on haasteita tässä suhteessa. 
Lisäksi joidenkin yhdistysten toimin-
nassa on ollut aiemmin taantumisen 
merkkejä. 

Viime vuonna suunta kuitenkin kään-
tyi ja jäsenmäärä läh   nousuun. Suh-
teellises   eniten kasva   vat jäsen-
pohjaa Vuolijoki, Paltamo ja Ris  järvi. 
Ennen näkemä  ömän jäsenkasvun 
käynnis   tänä vuonna kuitenkin Ve-
näjän aloi  ama sota Ukrainassa. Tä-
män seurauksena tullut jäsenkasvu 
ei kuitenkaan näy tasaises    maakun-
nassa, vaan jäsenkasvu on näkynyt 
eniten suurilla paikkakunnilla sekä 
yhdistyksissä, joissa toiminta on ol-
lut ak  ivista. Vireäs   toimivaan yh-
distykseen on helpompi saada uusia 
jäseniä.

Järjestöissä on tärkeää uusien ja ak-
 ivisten jäsenten hankkiminen. On 
 etenkin pide  ävä myös olemassa 

olevista jäsenistä hyvää huolta. Hyvä 
toiminta ja tyytyväiset jäsenet levi  ä-
vät ympärilleen myönteistä  etoa. Ei 
voi myöskään väheksyä  edo  amisen 
merkitystä toiminnassa. Jos ei olla 
esillä, niin ei myöskään olla suurelle 
yleisölle olemassa. 

Uusia jäseniä

Vapaaehtoinen maanpuolustus on 
harrastus jolla on tarkoitus. Toiminta  
hyödy  ää itseä sekä yhteiskuntaa. 
Merki  ävää on kokonaisturvallisuu-
den kannalta ken  äkelpoisuuden ja 
so  laallisten taitojen ylläpito, mu  a 
myös varautuminen häiriö- ja poik-
keusoloihin tukee viranomaisten 
toimia. Osallistumismahdollisuuksia 
on runsaas   sukupuolesta ja so  las-
arvosta riippuma  a. On hienoa, e  ä 
niin monet ovat alkuvuoden aikana 
nähneet tärkeäksi liityä ja osallistua 
reserviläistoimintaan. 

Me olemme kerhoissa ja yhdistyksissä 
jäseniä varten. Toiminnan mahdollis-
tavat ak  ivises   mukana olevat jäse-
net ja erityises   uudet jäsenet tuovat 
mukanaan elävyy  ä ja uusia ajatuksia 
sekä erilaisia verkostoja. Toivon mu-
kaan mahdollisimman monet uudet 
jäsenet löytävät itselleen sopivan  ja 
mielekkään tavan toimia reserviläis-
yhdistyksissä. Tekemistä kyllä rii  ää.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
yhtenä piirteenä on yhteisöllisyys. 
Se on sosiaalista kanssakäymistä 
samanhenkisten ihmisten kanssa. 
Harrastuksen myötä tavataan uusia 
ihmisiä ja mones   luodaan pitkäai-
kaisia ystävyyssuhteita. Monille se on 
elämäntapa, toisille silloin tällöin mu-
kana olemista. Pelkkä jäsenyys ja halu 
kuulua joukkoon rii  ää monille. Joka 
tapauksessa kaikki jäsenet ovat yhtä 
arvokkaita ja otetaan ilolla vastaan 
sekä toivotetaan tervetulleiksi.

Vapaaehtoinen maanpuolustus  on 
tällä hetkellä suuressa suosiossa ja 
kysyntää sitä kohtaan on paljon. Mei-
dän on vasta  ava tähän kysyntään 
kentällä niin, e  ä niitä jotka pe  yvät, 
olisi mahdollisimman vähän.

Hyvää ja toiminnantäyteistä pian 
alkavaa kesää Vies  kapulan lukijoille 
2022!



         Viestikapula 2022

              Historiallinen päätös

 Jussi Pulkkinen
 Kainuun Reserviupseeripiiri, puheenjohtaja

  

”Reserviupseerilii  o (RUL) kanna  aa Suomen 
jäsenyy  ä ja so  laallista yhteistyötä puolus-
tuslii  o Natossa. RUL teki tämän historial-
lisen päätöksen valtuustonsa kokouksessa 
23.4.2022. ”

Reserviupseerilii  o (RUL) kanna  aa Suomen jäsenyy  ä 
ja so  laallista yhteistyötä puolustuslii  o Natossa. RUL 
teki tämän historiallisen päätöksen valtuustonsa kokouk-
sessa 23.4.2022. Nato-jäsenyydellä on ollut reserviup-
seerien keskuudessa merki  ävä kannatus jo aiemmin, 
mu  a Venäjän hyökkäys helmikuussa Ukrainaan ja siitä 
seuranneet taistelut ja tapahtumat ovat nostaneet kan-
natuksen uudelle tasolle. Vuonna 2020 Natoon lii  ymistä 
kanna    44,3% jäsenistä ja vuonna 2021 52,8%. Tämän 
vuoden helmikuussa jäsenyy  ä kanna    64,4%. Siihen 
kyselyyn vastanneista suurin osa vastasi ennen Venäjän 
hyökkäyksen alkua. Niinpä RUL pää    tehdä uuden jä-
senkyselyn maaliskuussa. Nato-jäsenyyden kannatus oli 
silloin 83,1%. 

O  amalla nyt selkeäs   kantaa, RUL on halunnut kertoa 
reserviupseerien kannan julkisuuteen ja samalla tukea 
polii   sta päätöksentekoa. RUL katsoo e  ä Nato-jäsenyys 
vahvistaa Suomen kokonaisturvallisuu  a ja puolustusky-
kyä erityises   Naton peruskirjan 5. ar  klan sisältämien 
turvatakuiden sekä  edustelukyvykkyyden, ilmapuo-
lustuksen, teknologiasaatavuuden ja huoltovarmuuden 
näkökulmasta.

Samalla Reserviupseerilii  o o    kantaa yleisen asevelvol-
lisuuden ja maanpuolustuksen taloudellisten resurssien 
pysyvän koro  amisen puolesta. Nämä kaikki ovat tärkeitä 
tekijöitä Suomen turvallisuuden takaamiseksi. 
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Tulevaisuudessakin, Nato-ratkaisuista riippuma  a, pää-
vastuun Suomen puolustamisesta ja turvallisuudesta kan-
taa Suomi ja suomalaiset itse. Maan hallitus ja eduskunta 
ovat nyt muu  uneessa  lanteessa tehneet ratkaisuja 
so  laallisen toimintakyvyn parantamiseksi. Määrärahoja 
on kasvate  u, jo  a Puolustusvoimat voivat lisätä reser-
vin kertausharjoituksia, puolustusvoimien henkilöstöä ja 
materiaalihankintoja tänä ja tulevina vuosina.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoi  anut, e  ei se kun-
nioita naapurimaidensa itsenäisyy  ä eikä kansainvälistä 
oikeu  a. Venäjän toiminta ja vaiku  amistoimenpiteet 
on aiheu  anut huolta jo aiemminkin. Korkealta taholta 
tulevat syytökset lapsien kaappaamisesta lastensuojelu  -
lanteissa tai pakolaisten lähe  äminen rajan yli muutama 
vuosi si  en eivät ole olleet luo  amusta lisäävää toimin-
taa naapurimaiden välillä.

Suomi on ylläpitänyt koko itsenäisyytensä ajan maanpuo-
lustuskykyään. Tärkeää se on ollut aina, tällä hetkellä se 
on taas noussut kaikille näkyvään asemaan. Ilman yhteis-
tä turvallisuu  a ei ole yksilön turvallisuu  a.
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                  Piiritoimistolta tähyste  ynä  

”Toimintamme painopisteinä ovat olleet kent-
täkelpoisuuden kehi  äminen ja maanpuolus-
tustahdon ylläpitäminen.  ”

Teimme vuoden 2021 syyskokouksissa suunnitelmat tälle 
vuodelle 2022.  Vuosi alkoikin aivan normaalis   järjestäy-
miskokouksilla ja tehdyt suunnitelmat valmiina täytän-
töönpantaviksi.  Pandemia-  lanne on edelleen rajoi  anut 
toimintaamme.  Suunnitellut talven kilpailut ovat kuiten-
kin saatu pide  yä.  

Se, e  ä jo kaksi vuo  a kestänyt pandemia ei vielä riit-
tänyt vaan alkoi Euroopassa sota  la Venäjän lai  omas   
hyökä  yä Ukrainaan.  Tämä  lanne on aiheu  anut muu-
toksia ajatuksissamme ja toiminnassamme maanpuolus-
tusjärjestöjen jäsenistössä.  Suhtautumisessa Nato -jäse-
nyyteen on tapahtunut käänteentekevä muutos ja myös 
myötätunto Ukrainan kansaa kohtaan on valtaisaa.

Toimintamme painopisteinä ovat olleet ken  äkelpoisuu-
den kehi  äminen ja maanpuolustustahdon ylläpitämi-
nen.  Siis, Liiku-Ammu-Koulu  audu ja järjestä maanpuo-
lustusjuhlia sekä – tapahtumia.

Nyt on helppo todeta, e  ä toimintamme on ollut oikeaa 
ja oikeansuuntaista.

Edessä on vilkas ja toimelias kevätkausi.  Toukokuussa on 
ampumataitopäiviä ja ”Tulta-toukokuussa” -tapahtumia.  
Jokainen upseerikerho ja reserviläisyhdistys järjestää ta-
pahtumia jäsenilleen yksin tai yhdessä veljesyhdistyksen 
kanssa.  Parhaat kerhot ja yhdistykset palkitaan.

Toukokuun 26.-29.5.2022 järjestetään Four Day March-ta-
pahtuma.  Siihen kannustetaan kaikkia jäseniämme osal-
listumaan.  Tässäkin kerhot ja yhdistykset järjestävät 
tapahtumansa, mu  a toki marssin voi suori  aa taistelu-
parei  ain tai jopa yksi  äin.  Marssiosion voi suori  aa yh-
tenä tai mielellään jokaisena neljänä päivänä.  Suoritukset 
kirjataan si  en ne  ssä Reserviläisurheiluliiton ilmoi  a-
malla tavalla.  Tässä piirit kilpailevat kiertopalkinnosta ja 
senhän me olemme sopineet voi  avamme piirien syysko-
kouksissa.  Olisiko Raa  een Marssi 28.5. sopiva yhteinen 
tempauspäivä.

Syksyllä si  en  etenkin osallistumme maao  elumarssiin 
ja silloinhan kuntomme jo onkin rautaa, koska keväällä 
olemme hyvin harjoitelleet. 

Reserviupseeripiiri täy  ää tänä vuonna 70 vuo  a ja juhla-
vuo  a juhlitaan Kainuun Maanpuolustusjuhlan yhteydes-
sä.  Syyskuussa ilmestyvässä Vies  kapulassa on teemana 
Kainuun Reserviupseeripiiri 70 vuo  a.  Lehteen toivotaan 
jokaisen reserviupseerikerhon toiminnasta ju  uja.

Me reserviläistoimijat yhdessä Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen kanssa hoidamme tehtävämme ken  äkelpoi-
suuden kehi  ämisessä ja maanpuolustustahdon ylläpi-
dossa.

Kyllä me näistäkin koe  elemuksista selvitään.

Toivotan kaikille jäsenillemme oikein hyvää, turvallista ja 
antoisaa kesäkau  a.  

Terho Pelli
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  Meitä kaikkia tarvitaan

 Janne Kosonen, toiminnanjohtaja Suomen Reserviupseerilii  o

Eurooppalainen turvallisuusympäristö muu  ui dramaa   -
ses  , kun Venäjä aloi    häikäilemä  ömän hyökkäyksensä 
Ukrainaan helmikuussa 2022.  Sopimuksiin, vuoropuhe-
luun ja keskinäiseen luo  amukseen perustuvalta euroop-
palaiselta turvallisuusjärjestelmältä katosi pohja. 

Samalla kuitenkin vahvistui se meidän suomalaisten hyvin 
tuntema asia, e  ä itsenäisen val  on keskeinen tehtävä on 
huoleh  a oman maan puolustamisesta. Sitä vastuuta ei 
voi ulkoistaa kenellekään muulle ja sen tehtävän hoitami-
seen tarvitaan meitä kaikkia.

Suomessa maanpuolustustahto on jo ennen Ukrainankin 
tapahtumia ollut poikkeuksellisen korkea. Keskeisiä syitä 
tähän ovat viime so  emme kokemukset, kunnioitus so-
 emme veteraanisukupolvea kohtaan, yleinen asevelvol-

lisuus sekä laaja vapaaehtoinen maanpuolustustyö. 

Reserviupseereilla on ollut keskeisen tärkeä rooli sekä 
Suomen puolustamisessa e  ä maanpuolustus  etoisuu-
den ja -tahdon ylläpitämisessä. Reserviupseerikoulutus 
alkoi juuri itsenäistyneessä Suomessa jo joulukuussa 1917 
Vimpelin kurssilla ja vakiintui vuonna 1920, kun koulutus 
siirtyi Haminaan. Reserviupseerikoulutuksen aloi  amisel-
le yli sata vuo  a si  en oli yksi hyvin selkeä syy. Isänmaa 
tarvitsi johtajia. Tämä tarve ei ole poistunut, sillä yleiseen 
asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perustuvassa puo-
lustusratkaisussamme reserviupseereilla on edelleen rat-
kaiseva merkitys. 

Reserviin luotetaan

Viime vuonna julkaistussa val  onneuvoston puolustus-
selonteossa ja sitä seuranneissa raporteissa ja suunnitel-
missa korostuu reservin rooli puolustusratkaisussamme 
yleises   ja kehi  yvässä paikallispuolustuksessa erityises  . 

Paikallisjoukoissa hyödynnetään jatkossa aiempaa parem-
min reserviläisten sitoutuneisuu  a, paikallistuntemusta 
sekä siviilissä hanki  ua osaamista ja verkostoja. Samalla 
paikallisjoukkojen kehi  äminen mahdollistaa reserviläi-
sille mielekkään urapolun eri tasoisissa poikkeusolojen 
tehtävissä sekä ak  ivisen osallistumisen maanpuolustuk-
seen. 

Ukrainan tapahtumien seurauksena on pääte  y lisätä 
merki  äväs   kertausharjoituksia ja Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen harjoituksia. Lisäksi reserviläisjärjestöt 
ovat lisäämässä voimakkaas   mm. yhdistyksille ja piireille 
suunna  uja ampumatoiminnan tukirahoja.

Reserviin siis luotetaan ja meidän ak  ivireserviläisten on 
omalla toiminnallamme osoite  ava olevamme tuon luot-
tamuksen arvoisia.

Pidä huolta 

Koulutus ja itsensä jatkuva kehi  äminen kuuluvat olen-
naises   reserviupseeriuuteen. Reservin osaamista ja 
toimintakykyä pidetään yllä Puolustusvoimien kertaus-
harjoituksilla ja vapaaehtoiset harjoituksilla, Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen kursseilla ja harjoituksilla sekä 
reserviläisyhdistysten ja reserviläisten omaehtoisella toi-
minnalla. 

Viimeksi maini  u on ratkaisevassa roolissa erityises   am-
pumataidon ja fyysisen kunnon ylläpitämisessä, mu  a sil-
lä on suuri merkitys myös maapuolustustahtoon. 

Riippuma  a, iästä, aselajista ja sodan ajan sijoituksesta 
tai sen puu  umisesta, meidän reserviupseereiden odo-
tetaan pitävän huolta omasta toimintakyvystämme. Tätä 
tukee hyvin yhdistysten, piirin ja liiton tarjoamat moni-
puoliset liikuntatapahtumat ja -haasteet.

Koko Suomen asu  una pitäminen on tärkeää myös maan-
puolustuksen kannalta. Tässä työssä tänä vuonna 70 
vuo  a täy  ävä Kainuun Reserviupseeripiiri ja sen kaikki 
jäsenyhdistykset ovat tärkeässä roolissa. Kiitos kaikille 
kainuulaisille maanpuolustajille pitkäaikaisesta työstänne 
itsenäisen Suomen puolesta. 
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Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja                           
     esi  äytyy 

”Yksi parhaiten mieleen jääneitä oli vuonna 
2009 Suomussalmella järjeste  y talvijotos, 
jolla mm. sain illan pimeydessä tuhota pans-
sariajoneuvon par  omme itse valmistamalla 
molotovin coctaililla.”

Hyvät Vies  kapulan lukijat! Olen juuri 50-vuo  a täy  änyt 
reservin kapteeni ja aloi  anut vuodenvaihteessa Reservi-
läisurheiluliiton (RESUL) toiminnanjohtajana tehtävää an-
siokkaas   hoitaneen Risto Tarkiaisen jäädessä eläkkeelle.

Olen toiminut pitkään vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn parissa ja erityisen lähellä sydäntäni on ollut re-
serviläisurheiluun lii  yvä toiminta. Toimiessani Imatran 
reserviupseerikerhon puheenjohtajana 2005 - 2015 ja 
Etelä-Karjalan reserviupseeripiirin pj:na 2014 - 2019 olin 
vetovastuussa mm. RESUL:n valtakunnallisen talvijotok-
sen, pistooliampumajuoksun ja ampumahiihtokilpailujen 
järjestämisestä. 

Myös kilpailijana olen kiertänyt paljon ampumakilpailuja 
ja varsinkin jotoksia. Yksi parhaiten mieleen jääneitä oli 
vuonna 2009 Suomussalmella järjeste  y talvijotos, jolla 
mm. sain illan pimeydessä tuhota panssariajoneuvon par-
 omme itse valmistamalla molotovin coctaililla.

Varsin mallikkaas   toimivat järjestelyt myös nyt maalis-
kuussa Kuhmossa järjestetyssä RESUL:n pistooliampuma-
hiihtokisassa. Osallistujamäärät vaan näissä perinteikkäis-
sä yhdistelmälajeissa saisivat olla suurempia. Ensi vuonna 
tarkoituksena on kokeilla ampumahiihdon ja pistooliam-
pumahiihdon keski  ämistä samalle viikonlopulle ja ehkä 
keväällä pistooliampumajuoksun ja ampumasuunnistuk-
sen yhteistä viikonloppua. Tällä ehkä saisimme uusia ko-
keilijoita yli lajirajojen ja olisi pari viikonloppua vähem-
män kalenteroitavana pitkämatkalaisille.

RESUL:n pääkon  ori on Döbelninkadulla Helsingissä, 
mu  a toiminta-alueena on koko Suomi. Tässä asiassa on 
varmas   etua siitä, e  ä maamme eri kolkat ovat tulleet 
minulle jo aiemmin tutuiksi. Olen syntyisin Lapista, suori-
 n opinnot Pirkanmaalla ja aiemman työurani olen tehnyt 

Kaakkois-Suomessa. Asuinpaikka ja etätyöpiste itselläni 
säilyy Imatran seudulla, jossa ovat yri  äjänä ja sivutoi-

misena ope  ajana työskentelevä vaimoni sekä viide  ä 
luokkaa käyvä toinen lapseni - esikoinen on jo siivillään 
opiskelupaikkakunnalla. 

Toimin edelliset kolme vuo  a Suomen Reserviupseerilii-
ton varapuheenjohtajana, vastuualueenani mm. reservi-
läisurheiluasiat ja jäsenhuolto. Aiemmissa työtehtävissä-
ni olen ollut mm. yhteyspäällikkönä, toimitusjohtajana, 
yritysasiantun  ja ja päätoimisena yri  äjänäkin. Uskoisin, 
e  ä monipuolinen työkokemus ja vapaaehtoistoiminnas-
sa hanki  u reserviläisurheilun käytännön substanssiosaa-
minen antavan hyvää pohjaa tuleviin haasteisiin.

RESUL:n tulevassa toiminnassa näen tärkeänä saada en-
 stä paremmin toimintaan mukaan jäsenyhdistystensä 

(Reserviläisliiton, Reserviupseeriliiton ja Maanpuolus-
tuskiltojen) nuorempaa jäsenistöä. Tämä edelly  ää laji-
tarjonnan kehi  ämistä ja ennen kaikkea kohderyhmän 
tehokkaammin tavoi  avaa vies  ntää. Ampumatoiminta 
on tärkeällä sijalla ja se eri muodoissaan on kärkituote, 
joka kiinnostaa valtaosaa jäsenistä - ja on luonnollises   
yksi so  laan ja reserviläisen keskeisistä taidoista, jota tu-
lee ylläpitää. SRA-ammunnan kasvava suosio (jo yli 10000 
harrastajaa) on hyvä esimerkki siitä, mitä RESUL voi jäse-
nistölle tarjota.

RESUL:lla on työnsarkaa myös edunvalvontatyössä, jo  a 
ampumaratakapasitee   a olisi ka  avas   koko Suomes-
sa eikä harrastusta liikaa haita  aisi lyijykieltoasetuksen 
ja hankalan lupabyrokra  an tapaisilla rasi  eilla. Reser-
viläisurheilun y  meen kuuluvien lajien (joita eivät muut 
järjestä), kuten jotokset ja sovelle  u reserviläisammunta, 
lisäksi on tärkeää saada mahdollisimman laajas   joukot 
liikkumaan tavalla tai toisella. Omasta fyysisestä kunnos-
taan ylläpitäminen on tärkeää meille jokaiselle, sillä on 
myös kansanterveydellistä merkitystä.

Tapaamisiin reserviläisliikunnan ja maanpuolustustapah-
tumien merkeissä. Esimerkiksi toukokuun lopulla järjestet-
tävään RESUL FOUR DAY MARCH -etämarssitapahtumaan 
uskon maanpuolustushenkisestä Kainuusta osallistuvan 
paljon väkeä. Pidetään kunnostamme ja toimintakyvys-
tämme huolta, hyvää kesää kaikille!

Ystävällisin terveisin

Veli-Ma    Kesälah  

Toiminnanjohtaja
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”Suomen hallitus on pää  änyt mi  avista 
investoinneista so  laalliseen maanpuolus-
tukseen, rajaturvallisuuteen ja kyberturval-
lisuuteen.”

Tarkkaa harkintaa tarvitaan

Kaikki Suomen puolustusvoimien eteen osansa tehneet 
 etävät jo peruskoulutuskaudelta, e  ei pidä hötkyillä – 

varsinkaan kiperässä paikassa. Sanotaan myös, e  ä on 
parempi katsoa kuin katua.

Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristö on muut-
tunut Venäjän Ukrainaan aloi  aman hyökkäyssodan 
myötä. Suomen hallitus on pää  änyt mi  avista inves-
toinneista so  laalliseen maanpuolustukseen, rajatur-
vallisuuteen ja kyberturvallisuuteen. Puolustusvoimien 
määrärahojen korotuksella lisätään Puolustusvoimien 
henkilöstömäärää astei  ain, lisätään kertausharjoitus-
ten määrää, nostetaan materiaalin kunnossapidon tasoa 
ja varmennetaan Puolustusvoimien toiminta ja valmius.

 

Hallitus teki poikkeuksellisen päätöksen poikkeukselli-
sessa  lanteessa. Sen mukaan puolustukseen, turvalli-
suuteen, kyberturvallisuuteen ja Ukrainasta saapuvien 
ihmisten au  amiseen ja fossiilisesta energiasta irtautu-
miseen lii  yvät menot toteutetaan kehyksen ulkopuo-
lelta. 

 

Nyt pääte  yjen toimien piirissä olevia menoja on noin 
kaksi miljardia euroa, ja niistä merki  ävimmät koske  a-
vat puolustusta ja Ukrainasta saapuvien ihmisten au  a-
mista. On selvää, e  ei kukaan tai ei mikään hallituspohja 
olisi jä  änyt  lanteen edelly  ämiä toimia tekemä  ä ja 
rahoi  ama  a. Eduskunnassa voi sanoa olevan  lanteen 
vaa  vista toimista lähes häkelly  ävä yksimielisyys.

           8

                    Eduskunnasta
 

      

    Teks  : Raimo Piirainen, kansanedustaja  

Kirjoi  n kolumnissani Kainuun Sanomissa vajaa kolme 
viikkoa Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen, e  ei Suo-
men Natoon lii  ymisen aika ole nyt. Se sai ainakin jank-
kaajat liikkeelle. Kauas karkasi kirjoitukseni varsinainen 
tarkoitusperä ja harkintaa korostava aja  elutapani.

 

On selvää, e  ä nyt ollaan kriisissä, jonka jäljet ovat kauas-
kantoisemmat kuin koronapandemian. Reagoin  a ja har-
kintaa asiaan tarvitaan. Suomen omat Puolustusvoimat, 
jotka nojaavat vahvas   asevelvollisuuteen on osoi  autu-
nut jo nyt oikeaksi ja kantavaksi päätökseksi. On selvää, 
e  ei Naton jäsenyys radikaalis   muu  aisi tätä puolustus-
poli  ikkamme linjaa. Suomella olisi itsenäisenä val  ona 
ensisijainen vastuu omasta puolustuksesta edelleen. Meil-
lä on osaavat, usko  avat ja nykyaikaiset reserviläisjoukot, 
mitkä pystyvät vastaamaan ensi  lanteeseen. Myöhem-
mässä vaiheessa Nato voisi tulla tukemaan, mu  a se voi-
taisiin hoitaa muullakin yhteistyöllä. So  lasasiantun  jat 
ovat todenneet, e  ei Suomeen kohdistu so  laallista uh-
kaa. Suomen ja Venäjän raja on ollut yli 75 vuo  a rauhan-
raja. Ennen Natoon lii  ymisen päätöksentekoa pitää saa-
da selvitys muista mahdollisista skenaarioista, joita eräät 
asiantun  jat ovat esi  äneet. Natoon lii  ymishakemuksen 
jä  äminen saa  aa muu  aa rauhanrajan asevarustelun 
kriisinrajaksi.

 

Siitä olen huolissani, e  ä mahdollinen Nato-jäsenyys sot-
kee meidät mukaan sellaiseen asioiden kulkuun täällä 
Pohjolassa, josta so  laallises   lii  outuma  omana voisim-
me pysyä etäällä. Ja kehityskulkuun, johon meillä itselläm-
me ei loppupelissä olisi juurikaan sananvaltaa tai vaikut-
tamismahdollisuuksia. Näiden selvi  äminen ja huolellisen 
punninnan aika on nyt. Ei suin päin Natoon meno.
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Reserviläistoiminta kiinnostaa suomalaisia

 Juha Parkkonen, Reserviläisliiton 3. varapuheenjohtaja

Ukrainan sodan laajeneminen helmikuussa on horju  anut 
Suomen ja koko Euroopan turvallisuuden perusrakenteita. 
Suomalaisten kasvanut huoli turvallisuudesta on näkynyt 
monilla tavoilla. NATO-jäsenyyden kannatus on ennätyk-
sellisen korkealla ja esimerkiksi erilaisten varautumiseen 
lii  yvien tuo  eiden myyn   on kasvanut voimakkaas  . 

Uu  set sodan julmuuksista ovat herä  äneet suomalai-
sissa halun au  aa Ukrainaa, mu  a myös voimakkaan tar-
peen hankkia poikkeusoloissa tarvi  avia  etoa ja taitoja. 
Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) kurssit ovat täynnä ja 
uusia kursseja pyritään avaamaan nopealla aikataulul-
la. MPK tarvitsee lisää koulu  ajia sekä muita resursseja. 
Parhaillaan ollaan tekemässä lakimuutosta, joka mahdol-
listaisi puolustusvoimien aseiden ja ampumatarvikkeiden 
käy  ämisen MPK:n ampumakoulutuksessa. 

Suomalaisten huoli maamme turvallisuudesta on näkynyt 
myös kiinnostuksen kasvuna reserviläisjärjestöjen toimin-
taa kohtaan. Reserviläisliitolla on vahva asema ja laaja 
näkyvyys mediassa, minkä seurauksena liiton yhdistyksiin 
on kuluvan vuoden aikana lii  ynyt tuhansia uusia jäseniä 
ja vahva jäsenkasvu jatkuu edelleen. Kevään aikana Suo-
meen on peruste  u myös kaksi uu  a reserviläisyhdistys-
tä. Sarkas  ses   voisi sanoa, e  ä Vladimir Pu  n on ollut 
Reserviläisliiton paras jäsenhankkija. 

Jäsenkasvu ei kuitenkaan kohdistu tasaises   kaikkiin yhdis-
tyksiin. Näy  ää siltä, e  ä etenkin suuret, ak  iviset yhdis-
tykset ovat tässä  lanteessa kasva  aneet jäsenmääräänsä 
muita enemmän. Samoin suuren paikkakun  en yhdistyk-
set näy  ävät hyötyvän laajasta jäsenpoten  aalista. Kasva-
vissa yhdistyksissä ampumatoiminta on mones   tärkeässä 
roolissa ja ne ovat panostaneet myös ajantasaiseen ulkoi-
seen vies  ntään. Olisikin tärkeää, että mahdollisimman 
moni yhdistyksistä ottaisi aktiiviseen käyttöön liiton 
verkkosivupalvelun ja tapahtumakalenterin. 

Yhdistyksen säännöillä on myös merkitystä. Suuri osa uusista 
jäsenhakemuksista tulee miehistöön kuuluvilta reserviläisiltä 
sekä naisilta, jotka eivät ole suori  aneet asepalvelusta. Nämä 
henkilöt hakeutuvat ensi sijassa niihin Reserviläisliiton yhdistyk-
siin, joissa on käytössä ns. avoimet säännöt.  

Ampumaharjoi  elu houku  elee uusia jäseniä reserviläistoi-
mintaan.
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yhdistysten asehankintoihin. Tällä pyritään luomaan edel-
lytyksiä mahdollisimman monelle reserviläiselle omaeh-
toisen ampumaharjoi  elun aloi  aminen omassa reservi-
läisyhdistyksessään.   

Juha Parkkonen on Reserviläisliiton 3. varapuheenjohtaja 
ja liiton koulutustyöryhmän puheenjohtaja. Hän on osallis-
tunut yli 30 vuoden ajan reserviläistoimintaan, mm. usei-
den vuosien ajan Reserviläisliiton lii  ohallituksessa sekä 
aiemmin myös Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) halli-
tuksessa varapuheenjohtajana. Lisäksi hänen aikaisempi 
työkokemuksensa Pääesikunnassa reservin koulutuksen 
kehi  ämistehtävissä on antanut vankan pohjan reserviin 
ja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen lii  yvissä asioissa. 
Parkkonen on suori  anut Aliupseerista upseeriksi reser-
vissä -täydennyskurssin ja on so  lasarvoltaan kapteeni 
reservissä. Siviiliamma  ltaan hän on linja-autoyrityksen 
toimitusjohtaja. Perheeseen kuuluvat vaimo Mervi sekä 
yhteensä viisi lasta. 

Uusien jäsenten sitouttamiseen kannattaa 
panostaa

Monet uudet, ne  n kau  a lii  yvät jäsenet eivät tunne 
reserviläistoimintaa etukäteen, eikä heillä ole valmiiksi 
tu  ua kontak  henkilöä yhdistyksessä. Tämän vuoksi on 
tärkeää, e  ä yhdistyksistä ollaan yhteydessä jäseneksi ha-
kevaan henkilöön ja varmistutaan hänen mo  iveistaan ja 
odotuksistaan reserviläistoimintaa kohtaan mahdollisuuk-
sien mukaan jo ennen jäseneksi hyväksymistä. 

Uusia jäseniä ei saa jä  ää yksin. Heidät pitää ohjata ja 
sitou  aa nopeas   mukaan yhdistyksen toimintaan mie-
lellään henkilökohtaises  . Piirien olisi hyvä seurata, 
e  ä myös vähemmän ak  ivisiin yhdistyksiin saapuneet 
jäsenhakemukset käsitellään kohtuullisessa ajassa sekä 
tarjota tarvi  aessa hakijalle esim. mahdollisuu  a lähteä 
mukaan myös naapuripaikkakunnalla vilkkaas   toimivan 
yhdistyksen toimintaan.  

Reserviläislii  o tukee yhdistyksiä uusien jäsenten sitout-
tamisessa. Koska monet uusista jäsenistä haluavat kehit-
tää ampumataitoaan, hyväksyi liiton hallitus ylimääräisen, 
vuoden loppuun saakka jatkuvan projek  tuen 

                                                                            Somerolle peruste   in huh  kuussa 2022 uusi reserviläisyhdistys.



         Viestikapula 2022

        11

         Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja  Kainuun      
                                aluetoimistosta
Teks  :evers  luutnan    Vesa Värjyvirta

Kuva: asevelvollisuussihteeri Jenni Pelkonen

                 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto on pystynyt järjestämään suunnitellut kertausharjoitukset läpi vuoden koronaturvallises  .

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alue-
toimiston vuosi läh   liikkeelle ”sotai-
sissa” merkeissä, kun Ukrainan sota 
ja jo ennen sotaa tapahtuneet jouk-
kojen siirrot Ukrainan läheisyydessä 
ovat olleet koko alkuvuoden ja ke-
vään aikana mielenkiinnon kohteena, 
varsinkin näin sotilasorganisaation 
näkökulmasta. 

Yleinen turvallisuus  lanne on omalta 
osaltaan pitänyt niin Kainuun prikaa-
 lle kuin aluetoimistollekin annetut 

tehtävät kirkkaana mielessä ja osoit-
tanut kuinka tärkeää on jatkuva val-
miuden ylläpito.

Muutoin vuosi on lähtenyt liikkeelle 
varsin perinteisillä toimilla, on valmis-
teltu ja osin pide  y jo puolustusvoi-
mien vapaaehtoisia harjoituksia sekä 
kertausharjoituksia oululaisin voimin 
Oulussa ja kajaanilaisin voimin Kajaa-

nin alueella. 

Tässä vaiheessa kevä  ä on myös pi-
de  y naisten vapaaehtoisen asepal-
veluksen valinta  laisuudet Vuoka  s-
sa, Nivalassa ja Oulussa yhteensä noin 
190 naiselle. Lukumäärä on kaikkien 
aikojen suurin Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun alueella. Valtakunnallinen 
luku oli noin 1600, mikä jää vain hiu-
kan vuoden 2021 määrästä, jolloin 
hakijoita oli noin 1670.

Koronan kanssa on edelleen taistel-
tu ja selvi  y

Korona  lanne Puolustusvoimissa 
kuin myös Kainuun prikaa  n Hoikan-
kankaalla muu  ui hyvin synkeään 
suuntaan alkuvuodesta. Kun uusi 

saapumiserä aloi    palveluksen, ai-
heu    se kovan sairastumiskierteen 
ja  etys   laajan al  stuneisuuden va-
rusmiesten keskuudessa. Ilman sai-
rastumista ei myöskään selvi  y hen-
kilökunnankaan osalta. Toimenpiteet 
eristyksen- ja karanteeninomaisten 
 lojen käytöstä ja hyvin vähäinen 

kosketus ulkopuolisiin toimijoihin vai-
ku    kuitenkin siihen, e  ä suhteelli-
sen nopeas   tau   lanne parantui ja 
jo helmikuun alussa lisäsairastavuus 
oli laskenut vain muutamiin uusiin 
tapauksiin päivää kohden. Lähes kah-
den vuoden aikana on opi  u paljon 
toimenpiteistä ja hyvästä yhteistyöstä 
eri toimijoiden kanssa, joka itsessään 
on au  anut halllitsemaan ainakin jol-
lain tavalla viruksen leviämistä. 

Virusmuunnos omikronin voimak-
kaasta ja nopeasta leviämisestä huo-
lima  a koronavirus  lanne ei heiken-
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tänyt Kainuun prikaa  n suorituskykyä 
tai kykyä keskeisten toimintojen toi-
meenpanoon. Suorituskyky on var-
menne  u hajau  amalla suunni  e-
lu- ja johtamiskykyä sekä keskeisiä 
toimintoja. Edelleen jaksetaan jatkaa 
koronavirus  lanteen seurantaa ja yl-
läpitää varotoimenpiteitä taudin le-
viämisen ehkäisemiseksi sekä tarvit-
taessa ryhdytään  lanne  a vaa  viin 
lisätoimenpiteisiin.

Nyt huh  kuun loppupuolella  lanne 
alkaa olla Kainuun prikaa  ssa laske-
valla käyrällä, mu  a vaikka al  stu-
neita ja sairaita on vähemmän niin 
sil   niitä on ja koronarajoituksia nou-
datetaan. Puolustusvoimien sisäisiä 
rajoitustoimenpiteitä on kuitenkin 
pikkuhiljaa vähenne  y, joka osaltaan 
joustavoi  aa toimintaa ja koulutuk-
sen järjestelyjä.

Täällä aluetoimistossa olemme kui-
tenkin selvinneet tähän as   lähes 
terveenä oman henkilöstön osalta ja 
harjoitukset, jotka on reserviläisten 
kanssa viety läpi, ovat onneksi olleet 
”koronanega  ivisia”.

Henkilöstömuutoksia

Toimistomme henkilöstössä on tapah-
tunut paljon muutoksia vuoden 2021 
syksyn ja alkavan kevään 2022 aikana. 
Pitkäaikainen työntekijämme maju-
ri Mika Niemi siirtyi viime syksynä 
Maavoimien Esikuntaan Mikkeliin ja 
saimme suoraan yleisesikuntaupsee-
rikurssilta valmistuneen hänen seu-
raajaksi, Hoikankankaallakin pitkään 
töitä tehneen majuri Timo Prä  älän. 
Nyt helmikuussa majuri Paul Javanai-
nen läh   kansainvälisiin tehtäviin ja 
majuri Tarmo Kyllönen läh   puoles-
taan huh  kuun alussa. Pitkäaikainen 
asevelvollisuusasioiden amma   lai-
nen majuri Seppo Sarlin puolestaan 
jäi virkavapaalle maaliskuun alusta 
ja siirtyi toisen työantajan tehtäviin. 
Majuri An    Jokinen puolestaan o    
Sarlinin tehtävät hoitaakseen ja sa-
malla hoitaa omien alaistensa kanssa 
myös alueupseerin tehtäväkentän. 
Kirsi Moilanen eli yksi asiakaspalve-

lumme työntekijöistä sai perheenli-
säystä ja on lähes koko tämän vuoden 
äi  yslomalla ja häntä sijaistaa ase-
velvollisuussihteeri Taru Aikio, joka 
on ollut meillä töissä jo viime kesästä 
alkaen. Eli itse asiassa aika paljonkin 
on ollut henkilöstöön lii  yvää vipinää 
pienessä toimistossamme.

Kainuun prikaa  n apulaiskomentaja-
na ja aluetoimiston päällikön esimie-
henä toiminut evers   Mika Seppä 
läh   vuoden alusta ulkomaille val-
mistautumaan syksyllä alkaviin kan-
sainvälisiin tehtäviin. Hänen  lalleen 
siirtyi 1.4. alkaen evers   Ari Lehmus-
leh  , johon Oulun suunnalla maan-
puolustusjärjestöt ja viranomaistahot 
pääsevät tutustumaan toukokuun 
alussa.

Harjoituksia ja tapahtumia

Aluetoimisto testasi perustamisen 
osaamista viime vuoden lopussa Ou-
lun läheisyydessä ja sen perusteella 
reserviläisemme osoi   vat korkeaa 
osaamista ja maanpuolustushenkeä 
sekä harjoituksessa mukana olleet 
yhteistyökumppanimme eri  äin kor-
keaa maanpuolustustahtoa. Kiitoksia 
kaikille harjoituksessa mukana olleil-
le ja erityinen kiitos  etenkin omalle 
väellemme hienos   valmistellusta 
ja toteutetusta harjoituksesta. Jat-
kamme ru  stusta nyt toukokuussa ja 
viemme maaliin vastaavanlaisen har-
joituksen, mu  a nyt vähän eri alueil-
la. 

Maanpuolustustapahtumia oli edel-
leen viime vuoden loppupuolella vä-
häises  , mu  a nyt vuoden 2022 osal-
ta ollaan päästy uuteen vauh  in ja 
 laisuuksien peruutuksia on onneksi 

ollut vain muutamia. Aluetoimiston 
päällikkö on saanut käydä pitämässä 
esitelmiä niin paikallispuolustukseen 
kuin Ukrainaankin lii  yen, joten täs-
sä on saatu tehdä niitä hommia, jotka 
meille kuuluvatkin.

Ukrainan sota helmikuun 24. päi-
vä alkaen aiheu    asiakaspalveluun 
valtavan kyselytulvan ja kahden vii-

kon aikana asiakaspalvelun naiset 
olivat hiki hatussa kiinni puhelimissa 
ja vastaamassa sähköposteihin niin 
reserviläisille kuin myös muillekkin 
kansalaisille, jotka olivat huolestu-
neita tämän hetkisestä maailman-
 lanteesta. Yleisimmät kysymykset 

kohdistuivat sodan ajan sijoitukseen 
tai harjoituksiin pääsyyn. Täydennys-
palvelushakemukset sekä siviilipal-
velushakemukset lisääntyivät noin 
kuusinkertaises  , mu  a eivät sinän-
sä alueellises   määrältään vielä ole 
sellaisia, e  ä niillä olisi merkitystä 
reservin määrään. Tosin pitää myös 
todeta, e  ä myös toisin päin tapahtui 
kyselyjä eli jos oli vapaute  u rauhan 
ajan palveluksesta, niin nyt halu   in 
selvi  ää kuinka saisi mahdollisuuden 
päästä takaisin reserviin.

 

Toivotaan, e  ä tapahtumien ja  lai-
suuksien perumiset jäävät kokonaan 
pois tämän vuoden lopun osalta ja 
pääsemme taas kasvotusten osallistu-
maan eri  laisuuksiin. Suunnitelmissa 
on muutamia hienoja tapahtumia ku-
ten reservin ylentämis  laisuudet 3.6. 
Kajaanissa ja Oulussa sekä Puolustus-
voimien Kesäkiertue 2022 Oulussa 
15.6. ja Kajaanissa 18.6.

Eli aluetoimistolla on ollut varsin kii-
reinen ja mielenkiintoinen kevät. Hy-
vin on kuitenkin jakse  u ja saadaan 
monella tapaa olla tyytyväisiä myös 
siihen, e  ä puolustusvoimien toimin-
ta on ollut koko ajan yhteiskunnan 
hyväksymää ja siihen uskotaan. 

Toivotamme Vies  kapulan lukijoille 
hyvää kevä  ä ja mukavia ulkoilu-
hetkiä  lume  omassa luonnossa, 
haastavasta turvallisuus  lanteesta 
huolima  a tai juuri sen myötä maan-
puolustustahdon lisääntymistä. 



         Viestikapula 2022

          13

Kanssakäymistä ja in  imisuhteita Hyrynsalmi–Kuusamo-ken  äradalla               
                                      vuosina 1942–1944

Teks  : Jouni Kauhanen

Saksalaiset rakensivat Kies  ngin rin-
tamalla taistelleiden joukkojensa 
huoltoa varten kapearaiteisen (750 
mm) Hyrynsalmi–Kuusamo-ken  ära-
dan vuosina 1942–1944. Rakennus-
työt alkoivat heinäkuun alussa 1942. 
Hyrynsalmelta Kuusamon Sänkikan-
kaalle ja Van  ajaan ulo  unut rata 
oli 178 kilometriä pitkä. Rata vihi   in 
tammikuussa 1943. Radan jatkami-
sesta Van  ajasta koh   Kies  nkiä teh-
 in sopimus vuonna 1943, mu  a se 

jäi suunnitelmaksi. 

Hyrynsalmi–Kuusamo-kenttäradan 
myötä Ylä-Kainuun ja Koillismaan 
syrjäiset kylät tulivat osaksi suurval-
ta-Saksan sotatoimien huoltojärjes-
telmää, ja radan myötä sodan raa’at-
kin muodot tulivat kaukana sodan 
rintamalinjoista keskelle siviilien elä-
mää. Siviilit myös paheksuivat, tosin 
harvat julkises  , saksalaisten kovia 
o  eita. 

Ken  ärataa on nimite  y hyvin perus-
telluista syistä ”Kuolemanradaksi”. 
Radan historiaan lii  yy paljon epäin-
himillisyy  ä ennen muuta rangaistus-
vankien ja sotavankien kohtelussa. 
Tässä ar  kkelissa nostan esille arki-
päiväistä so  laiden/työvelvollisten 
ja siviilien kanssakäymistä sekä myös 
seksuaalisia teemoja. 

Ken  ärata toi saksalaisia rauta  eam-
ma   laisia, var  omiehiä, saksalaisia 
rangaistusvankeja, upseereja, ali-
päällystöä, teknistä henkilöstöä, työ-
velvollisia ja venäläisiä sotavankeja 
Ylä-Kainuuseen ja Taivalkoskelle sekä 
Kuusamoon. Saksalaisia etukomen-
nuskun  a (vaaitus- ja mi  ausryhmät) 
asui siviilitaloissa pitkin ratalinjaa 
kesällä ja syksyllä 1942. Saksalaisen 
so  lashenkilöstön lisäksi  ivistä kans-
sakäymistä syntyi myös saksalaisten 
OT-miesten (Organisa  on Todt, Ein-
satz Finnland) ja suomalaisten välille.

Ken  ärata kulki pitkiä matkoja lähes 
asuma  omilla seuduilla, joten hen-
kilöstölle oli tarkoituksenmukaisinta 
pysty  ää parakkeja ja tel  oja. Jos 
lähistöllä oli asutusta, henkilökunta 
hakeutui kernaas   sinne. 

Vankileirejä oli useilla paikoilla. Syk-
syllä 1942 kuusamolaisen Pen   län-
vaaran Alatalon pihaan ilmestyi sak-
salainen auto. 

Autosta tulleet miehet esi   vät talon 
isännälle kirjeen, e  ä he tulisivat asu-
maan taloon. Insinöörikapteeni Hans 
Jacobi komennuskun  neen muu    
Taivalkosken Elehvästä Pen   länvaa-
raan. Ryhmään kuului kymmenkunta 
miestä. Kölnistä kotoisin ollut Hans 
Jacobi oli innokas opiskelemaan suo-
men kieltä.

”Niissä oli upseereita ja 
amma   henkilöitä. Niissähän täytyi 
olla sen alan amma   miehiä, koska 
tulivat rauta  etä taako  amaan. – –. 
Yksi mies istui pir  n pöydän äärellä, 
kun se piirsi ja piirsi. – – Yksi upseeri jäi 
joskus päiväksi taloon ja si  en tämä 
piirtäjä”, on pen   länvaaralainen 
haastateltava muistellut syksyä 1942.

Radan varressa salskeasta, lämmin-
henkisestä ja hyvin käy  äytyneestä 
kölniläisestä ratainsinööristä Hans 
Jacobista on posi  ivisia muistoja. 
Rauta  einsinööri kaipasi perhe  ään. 
Hansin aviovaimo odo    keskellä so-
taa syntyneen pojan kanssa isää kau-
kaa Suomesta ko  in. 

Pienillä paikkakunnilla pysyvämpi 
ken  äratahenkilöstö tuli kyläläisille 
tutuksi ja vuorovaikutus arkipäiväis-
tyi. Apua anne   in puolin ja toisin. 
Suomalaiset avus  vat muun muas-
sa sotavankikarkureiden kiinnio  a-
misessa saksalaisia, työskentelivät 
saksalaisille ja tarjosivat vieraanva-
raisuu  aan. Pesiökylässä vietetyissä 
vauhdikkaissa illoissa viihtyi muun 
muassa kirjailija Ilmari Kianto. 

Saksalaista ken  äradan henkilökun-
taa, luo  ovankeja ja työvelvollisiakin 
osallistui tutuiksi tulleilla maa  loilla 
heinäntekoon ja perunannostoon. 

Ken  äradan varressa arvoste   in insinööri Hans Jacobia. Jakobin tervehdys Pen   län-
vaaran ty  ärelle 25.8.1942. 



         Viestikapula 2022

          14

Suomalaiset saivat saksalaisilta elin-
tarvikkeita ja lääkintähuoltoa sekä 
pääsivät ken  äjunan tai saksalaisau-
tojen kyy  in. Lisäksi he saivat so  laal-
lista turvaa.

Saksalaisten palveluksessa oli eri teh-
tävissä myös jonkin verran suomalai-
sia muun muassa leirialueiden kei   -
öissä, korjaamoilla ja pesuloissa sekä 
asemien ja parakkien rakennustöissä. 
Myös yksi  äiset ken  äratahenkilöt 
käy   vät siviilien huolintapalveluita 
(pyykinpesu, saunominen yms.). 

Sodan keskellä epävarmuudessa elä-
minen sävy    ihmisten ratkaisuja. 
Tämä hetki oli tärkeä, koska varmuut-
ta huomisesta ei ollut. Tiivis kanssa-
käyminen saa  oi johtaa myös seurus-
telusuhteisiin. Niissä oli kyse ihmisten 
pyrkimyksestä elää kokonaisvaltaista 
elämää, jos mahdollista, myös sodan 
poikkeusolosuhteissa. 

Sodan pitki  yminen mursi sovin-
naisia käy  äytymistapoja – muun 
muassa seksuaalinen käy  äytyminen 
muu  ui ja naisten alkoholinkäy  ö 
lisääntyi. Oma painoarvonsa oli sak-
salaisten aineellisilla houkutuksilla: 
elintarvikkeilla, säilykkeillä, suklaalla, 
sukkahousuilla, savukkeilla ja alkoho-
lilla. Hyvä käytös siviilikontakteissa 

vetosi myös naisiin. 

Ken  äradan varressa syntyi saksalais-
ten ja suomalaisten naisten välille joi-
takin pitempiaikaisia seurustelusuh-
teita. Näistä on  etoja ken  äradan 
haasta  eluaineistoissa sekä vii  auk-
sina eräissä muissa haasta  eluaineis-
toissa sekä kirjallisuudessa: ”Saksa-
laisia asui pir  ssä. Monet naiset pi  -
vät heistä.”;  ”Naiset saivat saksalai-
sille lapsia.”; ”…naisia kohtaan sakut 
olivat kuin linkkuveitsiä. Joka kerran, 
kun he päivän mi  aan tapasivat näi-
tä, terveh  vät kädestä pitäen ja suu-
telivat kädelle.”  

Saksalaisten seuraan hakeutui naisia 
eri yhteiskuntaryhmistä ja hyvin eri-
laisilla mo  iveilla. Suurempiin sak-
salaisiin tukikoh  in Hyrynsalmelle, 
Taivalkoskelle ja Kuusamoon hakeutui 
naisia radanvarsipaikkakun  a kauem-
paakin (liikeapulaisia, ko  apulaisia, 
kon  oriapulaisia,  lallisen ty  äriä ja 
työläisnaisia). Huoltokeskukset ve  -
vät myös irtolaisnaisia puoleensa. 

Ken  äradan varren suomalais-sak-
salaisissa in  imeissä suhteissa oli 
avioitumistoiveita tai -aikeita. Jotkut 
suhteet jatkuivat tavalla tai toisella 
saksalaisten poistu  uakin.  

Suurin osa pitkäaikaisemmista seu-
rustelusuhteista oli paikallistasolla 
yleises    edossa. Sodan jälkeen Poh-
jois-Suomessa arvioi  in olevan 500–
1000 lasta, joiden isä oli saksalainen 
so  las. 

Uusin tutkimus on päätynyt muu-
tamaan sataan saksalaisen so  laan 
jä  ämään lapseen. Samaan arvioon 
päätyivät suomalaiset viranomaiset 
vuonna 1945. Suurempiakin lukuja 
on esite  y. Ken  äradan varren seura-
kun  en syntyneiden avio  omien las-
ten määrässä on vuosina 1942–1945 
selvä piikki. 

Syntyneiden lue  elot, kun  en las-
tenvalvojien arkistot tai sosiaaliminis-
teriön arkistot jä  ävät asiaan monta 
aukkoa. Alueella liikkui paljon mui-
takin saksalaisia, ja kanssakäymistä 
oli myös väliaikaises   radan varressa 
viipyneiden kesken. 

”Täten saan kunnioi  aen ilmoi  aa, 
e  ä Suomussalmen kunnassa on tällä 
kertaa tode  u varmas   yksi avioton 
lapsi Saksan sotavoimiin kuuluvalle 
so  laalle, josta on poliisikuulustelut 
jo pide  y. - - -”, kirjoi    lastenvalvo-
ja Ma    Tolonen sosiaaliministeriöön 
9.11.1943.  

 Eemeli Mykkänen (s. 1933) ja saksalainen veturinkulje  aja  Suomussalmen Näljängän Uu  ulan pihalla kevä  alvella 1943.       

Kuva kertoo luo  amuksesta. Valokuva E. Mykkäsen kokoelmat.
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Lastenvalvojien sen enempää kuin 
seurakunnallisten lähteiden ja haas-
ta  elulähteiden ris  intaulukoin   ei 
anna absoluu   sta totuu  a ken  ä-
ratasaksalaisten jälkeensä jä  ämistä 
lapsista. 

Yksi apuväline poikalasten osalta on 
saksalaistyyppiset nimet (mm. Alfred 
ja Frans). Monenlaisiin lähteisiin ja 
niiden ris  intaulukoin  in perustuen 
käsitykseni on, e  ä Koillismaalla ja 
Kainuussa syntyi 12–13 lasta, joiden 
isä oli ken  äratasaksalainen tai OT-
mies. 

Paikallistason monipuolisen aineiston 
perusteella saksalaisso  laiden ja suo-
malaisten naisten suhteista näy  äisi 
syntyneen enemmän lapsia kuin mak-
rotason lähteistä voisi päätellä. Aihe 
oli osi  ain vielä hyvin arka viisitoista 
vuo  a si  en kun keräsin ken  ärata-
kirjani aineistoa. 

Seurustelusuhteet aiheu   vat joitakin 
väkivaltaisia nujakoita saksalais- ja 
suomalaismiesten välillä. Esimerkiksi 
Suomussalmen Leinon leirin saksa-
laisupseeri joutui pakenemaan alas   
pitkin metsiä asemapaikkaansa vihas-
tuneen aviomiehen takaa ajamana 
tultuaan yllätetyksi hellästä hetkestä 
rouvan luota. Vasta seuraavana päi-
vänä saksalaiset nou  vat useamman 
miehen voimalla upseerilta riiuuta-
loon jääneet vaa  eet ja pistoolin. 
Vielä vakavammasta yhteenotosta 
on  etoja muun muassa Kuusamon 
Lämsänkylältä.  Suomalaisso  laiden 

ja työvelvollisten siviileihin kohdista-
maa väkivaltaisuu  a on tutki  u vä-
hänlaises  .

Ken  äradan varrelta on poliisikuulus-
telupöytäkirjoista  eto raiskausyri-
tyksestä Yli-Näljängästä. Emäntä ei 
kuulusteluissa vaa  nut korvauksia, 
mu  a toivoi, e  ä asianomaiselle so  -
laalle anne  aisiin ”muistutus moisen 
käy  äytymisen johdosta”

Ken  äradalla työskenteli noin 600 
puolalaista. Pakkotyöläisissä oli kan-
sallisuudeltaan muitakin kuin puo-
lalaisia. Ken  äradan ukrainalaisten 
ja puolalaisten kansalliset jänni  eet 
tulevat selväs   esille ken  äradan 
muisteluhistoriassa. Pakkotyöläisiä 
oli useista muistakin Keski-Euroopan 
maista ja joitakin myös Etelä-Euroo-
pasta, muun muassa en  sestä Jugos-
laviasta. OT-organisaa  oon kuuluneet 
työvelvolliset, pakkotyöläiset pystyi-
vät työajan ulkopuolella liikkumaan 
suhteellisen vapaas  . 

Puolalaiset pakkotyöläiset vieraili-
vat ken  äratatyömaan majapaikois-
ta ratalinjan lähistön taloissa, mu  a 
haasta  elu  etojen mukaan heitä 
liikkui kaukanakin ken  äradasta. He 
hankkivat muonaa ja pyrkivät luo-
maan kontakteja paikallisiin asukkai-
siin. Toistuvien käyn  en myötä nuor-
ten miesten ja naisten kesken syntyi 
myös ihastuksia. 

Paikalliset saa  oivat myös suojella 
työvelvollista. Kuusamon Pen   län-

vaarassa kyläläiset suojelivat erästä 
useita kertoja työmaaltaan karannut-
ta OT-miestä. Miehellä oli suhde pai-
kallisen neidon kanssa.

Suomalaissiviilien ja saksalaisten 
suhteissa esiintyi ennen muuta Poh-
jois-Suomessa ongelmia jo syksyllä 
1941. Ken  äradan varrella syntyi eni-
ten omaisuuteen lii  yviä kiistoja pai-
kallisten ja saksalaisten välille radan 
rakentamisen alkuvaiheessa. 

Suomalaisten ja saksalaisten välillä 
näh  in ken  äradan varressa asema-
paikoilla tappelunujakoita, ja sa  ui 
joitakin yksi  äisiä henkeenkin koh-
distuneita väkivaltaisuuksia. 

Tällainen väkivalta  lanne syntyi muun 
muassa syksyllä 1943 Suomussalmen 
Ala-Näljängässä Tervajoen leirillä sak-
salaisen so  laan ja suomussalmelai-
sen nuorukaisen välillä. 

Ken  äradalla oli useat ”kasvot”. Sen 
historiaan lii  yi monentasoista viral-
lista ja epävirallista kanssakäymistä 
radan rakentajien ja suomalaisten vi-
ranomaisten sekä ko  rintaman kans-
sa. 

Lähteet: 

Jouni Kauhanen 2012, So  las, siviili ja so-
tavanki. Ylä-Kainuun ja Koillismaan traa-
ginen ken  ärata. Tornio 2012. 

Kirjoi  ajan aihepiiristä pitämät esitelmät 
(Paltamo, Hyrynsalmi, Taivalkoski, Oulu ja 

Tampere). 

     Ken  äradan puolalaisen rakentajan  T. Kuezeuskin tervehdys taivalkoskelaiselle neidolle  heinäkuussa 1944.  
     Kirjoi  ajan ken  ärata-aineisto, M. Poikolan kokoelmat.
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Tulta toukokuussa -haastetapahtuma

Tulta toukokuussa! on koko toukokuun 2022 voimassa 
oleva kilpailu, jonka aikana paikallisia reserviläis- ja 
reserviupseeriyhdistyksiä kannustetaan järjestämään 
jäsenistölleen ampumatilaisuuksia.
Kilpailu järjestetään yhteistyössä Reserviläisliiton ja 
Suomen Reserviupseeriliiton kesken.
Jokaista reserviläistä kannustetaan suorittamaan 
mahdollisimman monta, mutta vähintään yksi kymme-
nen laukauksen sarja toukokuun aikana. Jokaisesta 
päivästä, jolloin on ampunut vähintään kymmenen 
laukausta, saa suoritusmerkinnän oman yhdistyksensä 
kokonaissuoritusmäärään. Eko- ja ilma-aseilla suo-
ritetut ammunnat lasketaan myös Tulta toukokuussa! 
suorituksiin.
Kirjaa ampumasuorituksesi lomakkeelle, jonne pääset 
klikkaamalla tätä linkkiä.

Aktiivisimmat palkitaan
Aktiivisimmat ampumasuorituksia keränneet piirit ja 
yhdistykset palkitaan liittojen toimesta rahapalkin-noin:
Piiripalkinnot (3 parasta): 500 € / 250 € / 250 €
Yhdistyspalkinnot (8 parasta): 400 € / 300 € / 300 € / 200 
€ / 200 € / 200 € / 200 € / 200 €
Yksittäiset ampujat osallistuvat Varustelekan 
lahjakorttien ja liittojen tuotepalkintojen arvointoihin. 
Jokai-nen päiväkohtainen suoritusmerkintä on yksi arpa.

       RESUL Four Day March 2022 -etämarssi-  
tapahtuma

Osallistu toukokuussa RESUL Four Day March 2022 
-etämarssitapahtumaan

Kolmannen kerran järjeste  ävä Reserviläisurheiluliiton 
koko perheen marssitapahtuma järjestetään helatorstain 
yhteydessä 26. –29.5.2022. Tapahtuman ideana on se, 
e  ä neljän päivän aikana voi suori  aa vähintään 10 
kilometrin marssin, joka voi jakaantua usealle päivälle tai 
mikäli kuntoa rii  ää, niin voi haastaa itsensä kunnolla ja 
tehdä pitkän marssin.

RESUL Four Day Marchin uudet, kaksikieliset verkkosivut 
on päivite  y osoi  eessa resulfourdaymarch.fi . Sivuston 
kau  a pääsee rekisteröitymään tapahtumaan mukaan. 
Mikäli oli viime vuonna mukana, niin rekisteröityminen 
on yhä voimassa eli osallistujan ei tarvitse uudelleen 
rekisteröityä. Tapahtumaan rekisteröityminen ja 
osallistuminen on ilmaista.

Eniten kilometrejä suhteessa jäsenmääräänsä kerry  ä-
neille piireille ja yhdistyksille on luvassa myös palkintoja. 
Myös jokaisella osallistujalla on mahdollisuus voi  aa 
yhteistyökumppaniemme lahjoi  amia arvontapalkintoja 
ekoaseesta kylpylälahjakor   in.

Yksi mahdollisuus tehdä suoritus on Raa  een marssi la 
28.5.
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                  “Maanpuolustustyö on parasta rauhanmarssia”

    Kainuun Reserviläispiiri ry juhli kuusikymppisiä
Teks  : Pete Mö  önen
Kuvat: Mar    Huusko / Huzza

Kainuun Reserviläispiiri ry vie    
60-vuo  sjuhliaan itsenäisyyspäivän 
aa  ona Kainuun Opistolla. Juhlat 
järjeste   in koronan vuoksi jälki-
käteen. Oikea juhlapäivä olisi ollut 
22.5.2020. Juhlallisuudet aloite   in 
jumalanpalveluksella, jonka päät-
teeksi lähete   in sankarihaudoille 
seppelpar  o.

Juhlan avaussanat lausui Kainuun 
Reserviläispiirin puheenjohtaja Ossi 
Laine. Hän kertasi järjestön perusta-
miseen johtaneita olosuhteita sekä 
sen merkitystä nykymaailmassa.
– Jos menemme ajassa taakse päin 
hieman yli 60 vuo  a niihin hetkiin, 
jolloin järjestäytyny  ä vapaaehtoista 
maanpuolustustoimintaa käynnistel-
 in Kainuussa, niin yhteiskunnassa 

ele   in vielä pelokasta ja epävakaata 
aikaa. Suurvallan varjossa elänyt kan-
sakunta oli vaiennut monista asioista 
koko sodanjälkeisen ajan. Yksi näistä 
vaietuista asioista oli vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö. Se oli ikään kuin 
juliste  u pannaan. 

Toinen vaie  u asia oli so  emme vet-
eraanit. 50-luvun lopulla he uskoivat 
oikeuksiinsa ja aloi   vat yhteiskun-
nallisen esiinmarssin. Tämän ak-
 voitumisen tuloksena alkoi syntyä 

ensimmäisten veteraaniyhdistysten 
lisäksi myös aliupseeriyhdistyksiä. 
Kaikki Kainuun aliupseeriyhdistykset 
sekä myös piiri ovat so  emme vet-
eraanien perustamia. Toki mukana 
oli myös nuorempiakin, kuten esi-
merkiksi täällä Paltamossa. Muuta-
man vuoden sisällä kaikkiin Kainuun 
kun  in paikallinen aliupseeriyhdistys, 
Suomussalmelle ja Vuolijoelle jopa 
kaksi. Näiden yhdistysten perustaja-
jäsenet tuskin katsoivat kuuden vu-
osikymmenen päähän. He luo   vat 
omaan aja  eluunsa, ja yleisestä mie-
lipiteestä huolima  a toiminta käyn-
nistyi. Oli esitelmä  laisuuksia, juhlia, 

Juhlapäivä alkoi Jumanpalveluksella, jonka toimi    Paltamon kirkkoherra Esa Oikarinen.
 Jumalanpalveluksen pää  eeksi lähete   in seppelpar  o sankarihaudoille.

kunniavar  oita ja osallistu   in innolla 
ampumiskilpailuihin. Juhlassa ei ole 
tänä vuonna mukana yhtään veter-
aania, mu  a jäseninä heitä yhdistyk-
sessämme vielä on muutama. He  -
etävät, miltä tuntuu olla etulinjassa. 
Me olemme järjestönä olemassa sen 
takia, e  ei kukaan joutuisi enää koke-
maan sitä, mitä so  emme veteraanit 
ovat joutuneet aikanaan kokemaan. 
Maanpuolustuksemme kulmakivi on 
maanpuolustustahto. Maanpuolustu-
stahdon vaaliminen on ollut järjestön 
ydintehtävä sen perustamisesta al-
kaen, Laine sanoi.

Maanpuolustustahto nousujohteista

Juhlapuheen pi   Varsinais-Suomen 
Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja 
Osmo Suominen. Hän totesi puhees-
saan asevelvollisuuden ja osaavan 
reservin olevan suomalaisille toimivin 
tapa järjestää puolustus.
– Suomen maanpuolustus nojaa ylei-
seen asevelvollisuuteen, alueelliseen 
puolustukseen ja siihen, e  ä koko 

maata puolustetaan. Yleinen asevel-
vollisuus takaa sen, e  ä maanpuolus-
tus on koko kansan asia. Vaikka näin 
on, ei se yksinään riitä. Ei riitä, e  ä 
meillä on pahan päivän varalle hyvin 
koulute  u ja varuste  u asevelvolli-
suusarmeija. Pitää olla myös tahto 
puolustaa tätä maata. Onneksi tämä 
tahto on ollut - jos maavertailuja te-
htäisiin - meillä erityisen korkea kaut-
ta vuosikymmenten. 

Poikkeuksen tähän tekevät oik-
eastaan vain radikaalit ja kaikkea 
pilkkaavat 60- ja 70-luvut. Viimein-
en tutkimustulos asiasta julkais  in 
pää  yyneen viikon torstaina. Hen-
kilökohtainen maanpuolustustahto 
oli noussut kaikissa ikäryhmissä. 
Kaikista vastaajista 84 % ilmaisi, e  ä 
olisi itse valmis osallistumaan maan-
puolustuksen eri tehtäviin kykyjensä 
ja taitojensa mukaan, jos Suomeen 
hyökä  äisiin. Mikä ilahdu  avinta, 
eniten nousua oli nuorissa ikäluokis-
sa, siis alle 25-vuo  aissa.
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Puolustusvoimia  laisuudessa edus   
Kainuun prikaa  n komentaja ken-
raali Manu Tuominen. Hän koros   
paikallispuolustuksen merkitystä ja 
avasi suunnitelmia, joilla paikallis-
puolustuksen kuvioita pyritään jat-
kossa sovi  amaan paremmin nyky  -
lanne  a vastaavaksi.

– Suomi on so  laslii  oon kuuluma-
ton maa, jolla on vahva oma puolus-
tus. Viime kädessä jokainen suoma-
lainen vastaa itse maansa puolusta-
misesta. Siksi haluamme pitää huolta 
puolustuskyvystämme, kuten hävi  ä-
jähankinnatkin osoi  avat. Tarkoituk-
sena on pitää puolustuksen ennal-
taehkäisevä kynnys niin korkeana, 
e  ei meihin kohdisteta so  laallista 
voimankäy  öä. Ak  ivinen reserviläis-
toiminta kau  a maan vahvistaa tätä 
kynnystä. Euroopassa meneillään ole-
va hybridivaiku  aminen testaa val-
 oiden ja EU:n päätöksentekokykyä. 

Laaja-alainen vaiku  aminen, kuten 
Valko-Venäjän äske  äin orkestroima 
pakolaisvirta Puolan rajalla muodo-
staa eri viranomaisten sauma  oman 
yhteistyön tarve  a. 

Val  oneuvoston tuore puolustussel-
onteko linjaa, e  ä paikallispuolustuk-
sesta kehitetään koko maan ka  ava 
kokonaisuus. Omalta osaltaan tämä 
ehkäisee ja torjuu tätä laaja-alais-
ta vaiku  amista. Paikallisjoukko-
jen määrää, valmiu  a ja vaikutus-
ta lisätään vuodesta 2025 alkaen. 
Joukot muodostavat valtakunnal-
lisen verkoston, joka kykenee mo-
nipuoliseen ja vaa  vaan viranomai-
syhteistyöhön. Kainuun prikaa   on 
tässä o  anut hieman etumatkaa ja 
järjestänyt kuluvan vuoden aikana 
kaksi viikon mi  aista paikallispuolus-
tusharjoitusta Oulussa ja Kajaanissa, 
Tuominen kertoi.

Kainuun rajavar  oston komentaja 
evers   Mika Rytkönen puolestaan 
valaisi rajavar  oston vastuuta maan-
puolustuksessa. 

– Rajavar  olaitos on valmiusorgan-
isaa  o. Se on koko 102-vuo  sen 
historiansa ajan ollut osa Suomen 
puolustusta. Kainuun rajavar  ostol-
la on henkilöstöä vain reilut 200. Jos 
valmiu  a joudutaan koho  amaan, 
tarvitsemme he   reserviläisiä toi-
mintamme tueksi. 

Reserviläisiä voidaan kutsua palveluk-
seen myös muista kuin so  laallisen 
valmiuden koho  amiseen lii  yvistä 
syistä. 

Juhlapuheen pi   Reserviläisliiton kunniajäsen 
Osmo Suominen.

Kainuun Prikaa  n tervehdyksen juhlaan toi prikaa  nkenraali Manu 
Tuominen.

Evers   Mika Rytkönen tuo Kainuun Rajavar  oston tervehdyksen.
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Tällainen syy voi olla esimerkiksi laa-
ja laiton maahantulo tai vaikka koro-
nan aiheu  ama rajavar  olaitoksen 
opera  ivisen suorituskyvyn lasku. 
Kainuun rajavar  ostossa ei ole enää 
varusmieskoulutusta, mu  a pidäm-
me vuosi  ain kertausharjoituksia, 
osallistumme puolustuvoimien har-
joituksiin sekä harjoitamme omaa 
henkilöstöämme so  laallisen maan-
puolustuksen tehtäviin.
Rytkönenkin paino    reservistä huo-
leh  misen ja vapaaehtoisten maan-
puolustustyön olevan avainasemassa 
kansallisen turvallisuuden varmista-
misessa.

– Te, arvon reserviläiset, ole  e Suo-
men puolustuksen selkäranka. Reser-
viläisjärjestöjen työ tukee valmiuden 
ylläpitoa. Tämä työ on Suomen puo-
lustuskyvyn kannalta korvaamatonta. 
Mitä paremmat sodanajan joukot 
meillä on ja mitä valmiimpia olemme 
maatamme puolustamaan, sen epä-
todennäköisempää on, e  ä joudum-
me sitä ase kädessä tekemään. Voi-
daan sanoa, e  ä maanpuolustustyö 
on parasta rauhanmarssia.

Kainuun Reserviläispiiri koostuu 10 
toimivasta jäsenyhdistyksestä, joihin 
kuuluu noin 810 suomalaista miestä 
ja naista. Yleisimpiä toimintamuoto-
ja ovat ammunta, maastotoiminta, 
urheilu ja liikunta sekä maanpuolus-
tustahdon ylläpitämiseen tähtäävä 
työ. Lisäksi keskeinen toimintamuoto 
on veteraanien perinnön vaaliminen 
ja veteraanien au  aminen eri muo-
doin. Suurin osa Kainuun Reserviläis-
piirin paikallisyhdistyksistä hyväksyy 
jäsenikseen kaikki varusmiespal-
veluksensa suori  aneet Suomen 
kansalaiset. Kajaanin, Paltamon ja 
Ris  järven yhdistykset ovat avoimia 
kaikille täysi-ikäisille kansalaisille ja 
Ruh  nansalmen yhdistys on aliup-
seeriyhdistys.

Ju  u on julkaistu Väylä-lehdessä 
15.12.2021

                       Voimallises   lauloi juhlaväki pää  eeksi Nälkämaan laulun.

               Kainuun Reserviläispiiri

Kainuun Reserviläispiiri peruste   in 
22.5.1960, jolloin  reservin aliup-
seereita kokoontui Ravintola Maa-
kuntaan Kajaanissa perustamaan 
Reservialiupseeripiiriä Kainuuseen. 
Kokouksessa olivat paikalla viralliset 
edustajat Ruh  nansalmen Reservia-
liupseereista, Otanmäen Reservia-
liupseereista sekä Kajaanin Seudun 
Reservialiupseereista. Virallisten 
edustajien lisäksi kokouksessa oli 
muita edustajia Kajaanista, Suomus-
salmelta, Kuhmosta ja Vuolijoelta.

Piirin perustamisen aikaan toimi Kai-
nuussa viisi rekisteröityä yhdistystä: 
Kajaanin peruste  u 29.4.-55, Suo-
mussalmen 3.12.-56, Kuhmon 24.2.-
57, Otanmäen 30.7.-59 ja Ruh  nan-
salmen Raeservialiupseerit 6.1.-60. 
Perustamisen jälkeen Paltamon yh-
distys 8.11.-60 ja Sotkamon 11.11.-
60, Ris  järven Reservialiupseerit 
20.11.-60 Vielä seuraavana vuonna 
peruste   in Hyrynsalmen Reservia-
liupseerit 26.5.-61, Puolangan 7.6.-
61 ja Otanmäen Reservialiupseerit 
10.11.-61.
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       Vapaaehtoisen maanpuolustuksen                         
               merkitys kasvaa

Teks  : Jari Ruskeala, MPK valmiuspäällikkö Kajaani

Vapaaehtoisesta maanpuolustuk-
sesta anne  uun lakiin vuoden 2020 
alusta tehdyt muutokset ovat huo-
nontuneessa turvallisuusympäristös-
sä joutuneet krii   seen tarkasteluun. 
Suomen hallitus on 27.4.2022 jättänyt 
luonnoksen lakimuutoksista lausut-
tavaksi. Keskeisiä ehdotuksia ovat 
Puolustusvoimien (PV) ja Rajavar  o-
laitoksen (RVL) ampuma-aseiden ja 
patruunoiden käytön mahdollistami-
nen Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen (MPK) so  laallisia valmiuksia 
palvelevassa koulutuksessa (SOTVA) 
sekä ampumakoulutuksen sisällölli-
nen laajentaminen. Lainsäädännön 
kehi  ämishanke toteutetaan kiireel-
lisenä. Laajempi uudistustyö jatkuu 
myöhemmin.

Kajaanin koulutuspaikka on kyennyt 
kehi  ämään toimintaansa. Korona-
vuosi 2021 toteutui koulutusvuoro-
kausikertymän osalta vuoden 2019 
tasolla. Lisäksi saa  in toteute  ua uu-
sia SOTVA-kursseja, joista merki  ävä 
osa oli PV:n hyväksymien MPK:n kou-
lutusohjelmien mukaisia.

Kajaanin koulutuspaikkaa vahvennet-
 in vuoden 2021 lopulla, kun koulu-

tuspäällikkönä aloi    Jyrki Tiainen. 
Nyt palka  ua henkilöstöä on siis 
allekirjoi  anut valmiuspäällikkö ja 
koulutuspäällikkö Jyrki Tiainen. Yh-
teystoimintaosapuoliamme ovat Kai-
nuun prikaa  n vapaaehtoisen maan-
puolustuksen upseeri ja aliupseeri 
(VMP-upseeri ja VMP-aliupseeri). 

Koulutustoiminnan mahdollistavat 
koulutuspaikan noin 50 sitoutunu  a 
koulu  ajaa ja toimijaa.

Vuoden 2022 suunnitelmassa kurs-
seja on yhteensä 80, joista SOT-
VA-kursseja on 58. SOTVA-kursseista 
ampumakursseja on noin kolmannes. 
Kehityssuunta on se, e  ä PV:n tar-
peista lähtevän SOTVA-koulutuksen 
osuus tulee edelleen kasvamaan ja 
kurssit toteutetaan pääosin koulutus-
ohjelmien mukaises  . Kursseja suo-
sitellaan paikallisjoukkoihin sijoite-
tuille, mu  a myös muihin joukkoihin 
sijoitetuille. Pääosa kursseista mah-
dollistaa oman osaamisensa kehi  ä-
misen sijoituksesta riippuma  a. 

                                                       Tarkka-ammunnan perusteita harjoitellaan.
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Ehkä tulevaisuudessa voidaan luva-
ta sijoitus esimerkiksi taistelukou-
lutusyksikössä, kun  e  y koulutus-
polku on takana.

Uusista avauksista esimerkkejä:

- So  laspoliisiperuskurssit 1, 
2 ja 3

- Tarkka-ammunnan perus-
kurssit 1, 2 ja 3

- MATI2 ja Arjen välineet

- Esikuntatyöskentelyn pe-
ruskurssi

- KT:n tuliasemakurssi, tykis-
tön mi  auskurssi, tulen-
johtokurssi

- Taistelijan perustaidot

       -      Ken  äpappikurssi

       -      Päällikkökurssi

       -      Esikuntatyöskentelyn jatko-   
 kurssi.

Lakimuutosten toteutuessa syys-
kauden kurssitarjontaan tehdään 
tarvi  avat tarkennukset. Tämä tar-
koi  aisi käytännössä jo suunnitel-
tujen ammuntakurssien sisältöjen 
ja osallistujamäärien tarkistamista.

Kajaanin koulutuspaikan näkymät 
ovat tulevaisuuden osalta toiveik-
kaat. Mielekkäitä tehtäviä on ha-
lukkaille tarjolla niin MPK:n kou-
lutustoiminnan parissa kuin PV:n 
harjoituksissakin. Osaavaa ja mo-
 voitunu  a henkilöstöä toki aina 

kaivataan lisää toimintaan mukaan. 
Vapaaehtoisten panokseen toimin-
ta kuitenkin perustuu!

                                                       122H63 tuliasemakoulutus

                                          So  laspoliisiperuskurssin asekäsi  elyä
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               Venäläisten olosuhteista rintamalla

Teks  : Väinö Mononen

Kuvat: Sa-kuvat

Surkeu  a Suomussalmella 

Ongelmat alkavat kasaantua: - ”Jou-
lukuun -39 lopulla vallinneet ankarat 
pakkaset, keskimäärin noin -30 astet-
ta, olivat neuvosto- joukoille myrk-
kyä. Joukoilla ei ollut tel  a- eikä ma-
joitusvälineitä käytössään, vaan he 
joutuivat turvautumaan hengissä sel-
vitäkseen kaivamiinsa maakuoppiin ja 
pikaises   kyhä  yihin havumajoihin. 
44. Divisioonan omasta henkilöstöstä 
oli noin kymmenesosa poistunut ri-
veistä pelkästään jo kuljetusten aika-
na. Pääsyinä olivat olleet paleltumiset 
ja vilustumiset. 

Myös huoma  ava määrä kalustoa oli 
vahingoi  unut pakkasessa. Autojen 
moo  orit alkoivat jäätyä pakkasnes-
teiden ja voitelu- aineiden jäykis-
tyessä. Samanaikaises   alkoi mennä 
epäkuntoon tärkeä tykkikalusto, joka 
tarvitsi talvisin eri jarrunesteitä ja ras-
voja. Vies  ntävälineiden akut ja pat-
terit mene   vät myös tehonsa. 

Pakkaseen to  uma  omat ja suojaa-
ma  omat, ohutkarvaiset hevoset 
kärsivät ja myös sairastuivat. Niin 
miesten lääkintähuolto kuin eläin-
lääkintäkin vaikeutui koko ajan po  -
lasmäärien kasvaessa. Kaikki nämä 
vaikeudet yhdessä alkoivat vaiku  aa 
koko joukon mielialaan masentavas  .

Eikä tässä ollut suinkaan vielä kaikki 
kiroukset lueteltuina. 

Kaiken lisäksi suomalaiset sissit syök-
syivät suksipelissä ja iskivät armo  o-
mas   metsien kätköistä divisioonan 
kolonnaan. Moo  oroidulla divisioo-
nalla ei ollut suksia, puhuma  akaan 
miesten olema  omasta hiihtotaidos-
ta. 

Kolonna alkoi uhkaavas   ruuhkautua 
kapealla Raa  een  ellä. Pyöräajoneu-
voja, nelipyörävankkureita ja pyörillä 
kulkevia tykkejä oli mahdotonta saa-
da eteenpäin maan  en ulkopuolella.     

Autoissa oli alla vain tavalliset ren-
kaat, lumiketjuja ei ollut ollenkaan, 
ja jäisellä  ellä aje  aessa se  esi 
 etenkin pahoja vaikeuksia. Muut 

ajoneuvot olivat pääosin hevosvetoi-
sia neli- tai kuusipyörävankkureita, 
hevosrekiä ei tammikuun -40 alkuun 
mennessä ollut vielä käytössä.” 

Paha vihollinen - ankara 
pakkanen 

Kylmä kangistaa kaiken: - ”Suomen 
valtaaminen pi   olla nopea toimen-
pide. Niinpä suuret määrät neuvos-
tojoukoista työnne   in rintamalle 
pelkissä kesävaa  eissa. Usealta so  -
laalta puu  uivat jopa käsineet. 

Puna-armeijan oma so  lasjohto oli 
laiminlyönyt karkeas   rivi- so  laiden 

henkilökohtaiset varusteet 
ja välineet. Sodanjohto ei 
ollut mukamas ”ymmärtä-
nyt” millaisissa olosuhteis-
sa taisteluja voidaan joutua 
käymään. 

Tämä laski väli  ömäs   
joukkojen taistelukyvyn 
osuvan sanonnan mukai-
ses   pakkasen puolelle ja 
joh   myöhemmin valtaviin 
epä- inhimillisiin seurauk-
siin läpi koko sotarintaman. 
Ankara, hajuton ja mauton 
pakkanen poimi armo  a 
miehiä mukaansa.” 

           Suomussalmen     Hulkonniemen ruuhkaa tammikuussa 1940.
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Kalmankoura kouraisee: - ”Ale  uam-
me junan purkamisen ymmärsimme 
he   kauhuksemme, e  ä pakkanen oli 
kova. 

Lisäksi pyry    ja tuuli voimakkaas   - 
panssarilevyä ei voinut koskea paljain 
käsin. Päällämme oli syysilmoille sopi-
vat vaa  eet 

- toppatakki, kengät, säärisiteet ja ke-
sähousut. 

Se oli aivan sama kuin jos pesästä olisi 
heite  y ulos vielä höyhene  ömät lin-
nunpoikaset, mikäli tällainen vertaus 
kelpaa. Toisin sanoen talvi yllä    mei-
dät kesävaa  eissa. 

Yöllä minut määrä   in var  oon polt-
toainevarastolle, joka sijaitsi noin 500 
metrin päässä majapaikasta. Päälläni 
oli vanha toppatakki, man  eli, huo-
pasaappaat, panssarimiehen lakki ja 
minun tuli olla var  ossa kaksi tun  a. 

Noin puoli tun  a pystyin jotenkin kes-
tämään, mu  a si  en pakkanen alkoi 
kouristella sisäelimiä ja aloin kamp-
pailla näkymätöntä vihollista vastaan. 

Pyysin ensin apua Herra Jumalalta, 
mu  a aloin si  en jäätyä joka puolel-
ta ja etenkin selästä. Hieroin selkääni 
männynrunkoa vastaan, tein kivää-
rio  eita - pis  mellä iske, perällä lyö 
- mu  a kohta jalatkin alkoivat olla 
tunno  omat. 

Lumi pol    kasvoja, kädet lakkasivat 
to  elemasta ja silloin pää  n ampua 
neljä laukausta ilmaan häly  ääkseni 
apua ja jos sitä ei tulisi, niin viidennel-
lä patruunalla olisin ampunut itseni. 

Painaessani liipaisinta iskuri ei kuiten-
kaan toiminut, koska se oli jäätynyt 
kiinni. Kohta kuitenkin havaitsin kaksi 
tummaa hahmoa  - var  onvaihto oli 
jo tulossa.” - (Gorjatshkin P. S., 18.Er-
TiedP, 39.PsPr). 

- ”Vaatetuksemme oli kehnoa - lumi-
puku, man  eli, merimies- paita, fl a-
nellipaita ja saappaat. Päästyämme 
johonkin saareen kiirehdimme he   
latoihin tai taloihin. Johtajat ja päälli-
köt varoi  elivat meitä, e  ei niihin saa 
mennä, ennen kuin pioneerit ovat to-
denneet ne ansoi  ama  omiksi. 

Suomalaisilla oli tapana miinoi  aa 
taloja ja oli joitakin tapauksia, e  ä 
niissä kuoli miehiä. Kuitenkin eräinä 
päivinä pakkanen oli niin kova, e  ä 

palelimme niin perkelees   ja silloin 
men  in sisälle mitään muuta aja  e-
lema  a. Hitot siitä, jos sa  uu kuole-
maan!”. 

- (Miroshnitshenko I. D., meriso  las, 
II/ErMerijvPr, Itämeren Laivasto).

- ”Ennen yön tuloa pakkaset kiristyi-
vät niin, e  ä hevoset eivät olisi kestä-
neet. Niille oli pakko tehdä havumajo-
ja.” - (Olhovik A. K., sotamies, 52.JvD). 

- ”Vaatetuksemme ei sopinut lain-
kaan pohjoisiin oloihin. Piippalakit 
olivat hyviä ja kauniita paraa   lai-
suuksiin, mu  a ken  äoloissa jäätävä 
tuuli tunkeutui niiden ohuen kankaan 
läpi. Myöhemmin saa  in karvalakkeja 
ja se toi helpotusta oloomme. Kuiten-
kin kun si  en puimme päälle toppa-
takit ja -housut ja päälle vielä mant-
telin, niin muistu  mme pikemminkin 
kauppatorin mummoja kuin so  laita. 
Sellaisina vihollinen olisi voinut pyy-
dystää meidät vaikka paljain käsin.” 
- (Bobkov A. A., punaso  las, 95.JvD). 

- ”Junan purkauksen jälkeen marssim-
me yöaikaan kaksi vuorokau  a Le-
ningradin kau  a rintaman suuntaan. 
Ensimmäisen vuorokauden aikana 
saimme lepotauon eräässä kylässä. 
Voi helve   , kuinka oli kylmää! 

Päästyäni sisälle lämmi  elemään 
siellä oli jo paljon so  laita ja uunissa 
paloi tuli. Käteni ja jalkani olivat kyl-
mästä aivan tunno  omat. Kiskaistua-
ni saappaat jalasta näin jalkaterien 
olevan aivan valkoiset. Nos  n jalat lä-
helle tulta, mu  a ne eivät tunteneet 
lämpöä.” - (Patruhin N. F., tykkimies, 
134.HpTR, 95.JvD). 

- ”Toimi  mme erilaisia kuormia rinta-
malle, joskus oli jalkaväen miehiäkin 
avolavoilla, vaikka pakkanen oli 45 
aste  a. 

So  lailla oli man  elit päällä. Tavalli-
ses   aje   in tällä tavalla noin 25-30 
kilometriä ja si  en pysähdy   in. Jos 
istui hy  ssä ra  ssa, niin sielläkin kä-
det ja jalat menivät tunno  omiksi - 
entä si  en avo- lavalla? Pysähdysten 
aikana komensin lavalla olleet alas 
hölkkäämään ja lämmi  elemään. 

He laskeutuivat lavalta alas, eräät 
jopa putoilivat maahan jalat ja kädet 
kangistuneina.” - (Botshkov V. Z., au-
tomies, 537.AutoP). 

- ”Talvi oli eri  äin ankara ja pääosa 
gruusialaisista, armenialaisista ja ta-
dzhekinilaisista so  laistamme palel-
tui Pohjolan soilla.” 

- (Pshetshkov S. S., punaso  las, 100.
JvD). 

- ”Suurimpana vaikeutena Suomen 
sodassa olivat pakkaset. Aika paljon 
meikäläisiä menehtyi juuri pakka-
seen, ehkä jopa enemmän kuin vihol-
listuleen. Kun yri    nostaa ylös jalkoi-
hin haavoi  unu  a, näki usein, e  ä 
hän oli jo jäykistynyt. 

Haavoi  unu  a pikakiväärimiestä lä-
hestyminen edestä päin pelo   , pi   
kiertää selkäpuolelle. Se oli hirvi  ä-
vää! Jos sellaisia pakkasia ei olisi ollut, 
niin uhrien määrä olisi ollut pienem-
pi. Nimenomaan pakkanen oli suurin 
kauhun aihe Suomen sodassa.” 

- (Konishtshev M. T., aliupseeri, 8.JvD). 

- ”Pakkasta oli noin 43-45 aste  a ja 
niin me ryömimme kuin muurahaiset 
tuuheaan kuusikkoon suojautuak-
semme edes jotenkin kylmältä. Ai-
noa pelastus oli se, e  ä öisin voi  in 
pol  aa isoja nuo  oita ja lämmitellä.” 
- (Sinegub N. A., aliupseeri, 518.JR, 
91.JvD). 

- ”Pakkaselta säästy   in nuo  oiden 
ympärillä istumalla. Nuo  oista lensi 
kipinöitä. Jos kipinä osui piippalakkiin 
tai toppahousujen päälle, niin he   
alkoi kyteä. Vaa  eet olivat kaikilla 
paikka paikoin kärventyneitä - piippa-
lakkien kärjet läpipalaneita, man  elit 
riekaleina ja toppahousuissa oli pala-
neita reikiä.” 

- (Patruhin N. F., tykkimies, 134.HpTR, 
95.JvD). 

- ”Matkalla näimme ihmeen kaupalla 
säilyneen ladon. 

Pysäy  mme autot ja menimme kat-
somaan. Ava  uamme oven näimme 
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siellä heinää ja olkia. Meillä oli hevo-
sia mukana ja ne pi   ruokkia, joten 
miehet o   vat talikot ja alkoivat hei-
tellä heinää ulos. 

Äkkiä he havaitsivat suomalaisen la-
kin - ja olihan siellä suomalainenkin 
istuallaan. So  las katseli meitä vai-
teliaana. O  mme häneltä kiväärin ja 
huomasimme, e  ä hänen jalkansa 
olivat paleltuneet.” - (Sotnikov N. K., 
it-mies, 27.ErItPsto). 

Vodkaa ja voiteluaineita 

Voimajuomalla voi  oon!: - ”Kaikkein 
parasta pakkasentorjunta-aine  a 
olivat kuitenkin niin sanotut Stalinin 
muona-annokset, joihin sisältyi kalo-
reiltaan runsaiden elintarvikkeiden - 
läskin ja makkaran - lisäksi myös 100 
grammaa vodkaa. 

Mielialaan vodka tai sprii vaiku    
myönteises   ankeissa oloissa. Mo-
nessa tapauksessa vodkasta oli kui-
tenkin enemmän hai  aa kuin hyötyä. 
Myös ilmavoimissa hae   in usein en-
nen lentoonlähtöä uskonvahvistusta 
vodkapullon suusta. Samalla pieni 
ryyppy lämmi    ja lisäsi sopivas   roh-
keu  a ja uhoa - voimajuomalla voit-
toon!”. 

- ”Meille jae   in sinisiä table  eja, jot-
ka sammu   vat janon niin, e  ei tar-
vinnut syödä lunta. Vodkaa ei saanut 
juoda tolku  omas  . Pullo oli korki-
te  u puukorkilla, mu  a kun ei ollut 
korkinavaajia, oli ennen taistelua lyö-
tävä pullonkaula rikki, juotava vodka 
mahaan ja lyötävä pullo säpäleiksi, 
jo  a suomalaiset eivät olisi voineet 
lukea niiden määrästä osastomme 
suuruu  a.” - (Pjotr Morozov, kersant-
 , 44.JvD). 

- ”Sodan aikana o  mme usein kun-
non ryypyt läh  essämme lennolle. Ei 
nuori, raavas mies sadasta grammas-
ta vielä humalaan tullut, saipahan 
vain sopivas   lisää rohkeu  a.” - (Tun-
tematon neuvostoilmavoimien lentä-
jäveteraani). 

- 

”Vodkaa oli paljon, sitä sai erikokoisis-
sa pulloissa. Paljon miehiä kuoli, kun 
he olivat o  aneet sitä liikaa.” - (Fjo-
dorovyh M. P., punaso  las, 561.JR, 
91.JvD). 

- ”Vodkaa anne   in 100 grammaa 
miestä koh  . Vääpeli sai aine  a tuk-
kuna koko komppanialle, mu  a kun 
komppaniasta oli puolet jo poissa 
kaatuneina ja haavoi  uneina, niin 
sitä saa  in enemmän ja monet urhot 
o   vat niin kunnon kännin, e  ä jää-
tyivät pakkasessa kuoliaiksi.” - (Vitjuk 
I. M., punaso  las). 

- ”Oli onnekasta, e  ä sai palvella ty-
kistössä. Meillä oli keltaista, mehi-
läisvahaa muistu  avaa voitelurasvaa, 
jolla me voitelimme käsiä, jalkoja ja 
kasvoja.” - (Tsherepov A. I., tykkimies, 
396.HpTR, 88.JvD). 

- ”Todellisena pelastuksena oli han-
henrasva, jolla voidel  in käsiä, jalkoja 
ja kasvoja estäen näin paleltumisia. 
Pirtuakin oli aina mukana ken  äpul-
loissa, mu  a sitä ei saanut nau   a il-
man käskyä. 

Eräät eivät kuitenkaan aina väli  ä-
neet näistä määräyksistä ja saivat 
sapiskaa, jos vääpeli tarkastaessaan 
pulloja huomasi neste  ä puu  uvan. 

Tavallises   päällikkö huusi: - ”O  akaa 
pari kolme kulausta!”. Silloin  etys   
ote   in ja niel  in lunta päälle kyy  -
pojaksi.” 

- (Miroshnitshenko I. D., meriso  las, 
II/ErJvPr, Itämeren Laivasto). 

 - (Lähteet: Paraa  marssi Suomeen 
- Talvisota venäläisten silmin: Viktor 
Stepakov ja Dmitri Orehov; Tuntema-
ton sota: Oy Valitut Palat; Itsenäisyy-
den puolustajat - Sodan taisteluja 1 - 
Talvisota: Genimap Oy - Weilin+Göös; 
Raa  een  e: Veikko Karhunen; Kuole-
man kujanjuoksu: Väinö Mononen). 

Raunioita Suomussalmen lossilla.

Suomussalmi 1939.12.01



         Viestikapula 2022

25

                                                                          

                                                                                     Koh   perinneaikaa
                                          
Teks  : Reijo Inget, Perinnevastaava, Kainuun Sotaveteraanipiiri

Suomen veteraanijärjestökentässä 
tapahtuu näinä vuosina suuri ra-
kenteellinen muutos. So  emme ve-
teraanien, heidän puolisoi  ensa ja 
leskiensä määrä vähenee nopeas   ja 
veteraanijärjestöjen toiminta alkaa 
paino  ua yhä enemmän veteraani-
perinteiden vaalimiseen. Järjestöjen 
toimintaa aletaan organisoida uudel-
leen, kuitenkin niin, e  ä veteraanisu-
kupolvesta huolehditaan ”viimeiseen 
iltahuutoon” saakka. 

Valmistautuminen veteraaniperin-
neaikaan on aloite  u koko maassa 
yhteistyössä kolmen veteraanijär-
jestön, Suomen Sotaveteraanilii  o 
ry:n, Rintamaveteraanilii  o ry:n ja 
Sotainvalidien Veljeslii  o ry:n kes-
ken. Tarkoituksena on muu  aa nykyi-
sen Suomen Sotaveteraanilii  o ry:n 
järjestörakenne  a niin, e  ä liiton 
alueellisista toimijoista, sotaveteraa-
nipiireistä, muodostetaan alueellisia 
perinneyhdistyksiä. Muutoksen on 
tarkoitus tapahtua pääsääntöises   
sääntömuutoksella sen sijaan, e  ä 
peruste  aisiin uusia yhdistyksiä. Tä-
hän muutostyöhön ovat sitoutuneet 
kaikki edellä maini  ujen lii  ojen 
Kainuussa toimivat piirijärjestöt, Kai-
nuun sotaveteraanipiiri ry, Rintama-
veteraanien Kainuun piiri ry ja Sotain-
validien Veljeslii  o ry:n Kainuun piiri. 
Tavoi  eena on, e  ä Kainuun alueelli-
nen perinneyhdistys aloi  aisi toimin-
tansa vuonna 2023.

 Alkuvaiheessa kaikki perustetut alu-
eelliset perinneyhdistykset jatkavat 
Suomen Sotaveteraaniliiton jäseninä 
ja siirtyvät myöhemmin Tammenleh-
vän Perinneliiton alaisuuteen.

Kainuun perinnetyöhön on kutsu  u 
alueen kun  en, seurakun  en, val  on 
viranomaisten, Kainuun alueella toi-
mivien Tammenlehvän Perinneliiton 
jäsenjärjestöjen ja muiden Kainuun 
alueella toimivien veteraaniperintei-
den vaalimista arvostavien yhteisöjen 
edustajia. 

Kainuun alueelta perinneyhdistyksen 
jäseniksi on ilmoi  autunut kaikki Kai-
nuun kunnat ja evankelisluterilaiset 
seurakunnat, Kainuun prikaa  , Kai-
nuun rajavar  osto, sekä 14 rekisteröi-
tyä yhdistystä, yhteensä 34 yhteisöä. 
Ryhmä on kokoontunut Teams-yhtey-
dellä yhteiseen informaa  o  laisuu-
teen viime vuonna. 

Alueellisen perinneyhdistyksen tar-
koituksensa on hoitaa ja vaalia so  en 
1939-1945 ja sotasukupolven perin-
teitä ja arvoja Tammenlehvän Perin-
neliiton periaa  eiden mukaises  , 
toimia alueellisen perinnetyön koor-
dinoijana ja toteu  ajana sekä ylläpi-
tää yhteenkuuluvuu  a ja isänmaal-
lista henkeä sekä edistää ja valvoa 
Suomen so  en 1939-1945 veteraa-
nien, heidän puolisoi  ensa ja leskien-
sä yhteiskunnallisia etuja sekä toimia 
toimeentuloturvan ja asumisolojen 
parantamiseksi ja ko  palvelujen ja 
kuntoutuksen edistämiseksi.

Yhdistyksen perustamisen valmistelu 
jatkuu ja tarkoitus on, e  ä perustet-
tavan perinneyhdistyksen perusta-
misasiakirjat olisivat hyväksy  ävänä 
paten   - ja rekisterihallituksessa niin, 
e  ä yhdistys voisi aloi  aa toimintan-
sa suunnitelman mukaises   vuonna 
2023.

Kainuun kun  in on peruste  u/
perustetaan kuluvan vuoden aikana 
alueellisen perinneyhdistyksen 
alaisuuteen tulevat paikalliset 
perinnetoimikunnat. Paikalliseen 
perinnetoimikuntaan kutsutaan 
kullakin paikkakunnalla monipuolises     
veteraaniperinteen keräämisestä ja 
säily  ämisestä vastuuta kantavia 
tahoja. Vastuuhenkilöinä toimivat 
paikallisten veteraaniyhdistysten 
toimihenkilöt. 

Perinnetoimikunnan tehtäviin 
kuuluvat muun muassa vaalia 
veteraaniperinne  ä paikallisten 
yhteisöjen ja yhdistysten kanssa, 
tukea veteraanien, puolisoiden ja 
leskien tukityötä, vastata paikallisen 
so  en 1939-1945 so  las- ja 
ko  rintamaperinteen ylläpitämisestä, 
säily  ämisestä ja siirtämisestä 
seuraaville sukupolville, säily  ää 
veteraanien henkinen ja hengellinen 
perintö , esimerkiksi osallistumalla 
tai järjestämällä kirkollisia juhlia, 
edistää maanpuolustushenkeä 
omassa kunnassaan yhteistyössä 
eri järjestöjen kanssa, toteu  aa 
ja koordinoida vuosi  aista 
perinnetoimintaa kunnassa 
(vuosipäivät, seppeleiden laskut, 
ja muut veteraaniperinteen 
kunniatehtävät yhteistyössä 
maanpuolustustyötä tekevien 
tahojen kanssa) sekä huoleh  a 
kunnan alueella sijaitsevien so  en 
muistomerkeistä yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa ja organisoida 
tarvi  aessa näiden muistomerkkien 
vaa  ma kunnostus- ja huoltotyö.

Veteraanisukupolven perinteiden 
vaaliminen on tärkeä osa kansallista 
iden  tee   ämme. Meidän 
nuorempien sukupolvien velvollisuus 
on kunnioi  aa, vaalia ja säily  ää 
veteraanisukupolvelta saamaamme 
perintöä ja näin siirtää sitä tuleville 
sukupolville.

Tässä on haaste  a meille kaikille!
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    Pistooliampumahiihdon mestaruuksista kisa   in        
                                      Kuhmossa
Teks  : Auvo Kärnä

Kuvat: Pekka Tiainen /Resul

Reserviläisurheiluliiton pistooliam-
pumahiihdon ja -vies  n mestaruu-
det ratko   in Kuhmossa sunnuntaina 
27.3.2022. Lauantain lumimyrsky oli 
vaihtunut kisa-aamuun mennessä 
kipakkaan pakkaseen, jota auringon-
paiste päivän mi  aan mukavas   läm-
mi   . Aamun talviset olosuhteet vaih-
tuivat nopeas   keväisiksi auringon 
kimmeltäessä puhtaalla lumella.

Kalevalaisille kukkuloille kavunnut 
hiihtorei    oli monipuolinen sisältäen 
varsinkin yhdeksän kilometrin mat-
kalla todella vaa  via nousuja kuivan 
lumen narskuessa suksen alla. Tuulen 
vire ja vasta-aurinko toivat lisähaas-
te  a ampumasuorituksiin.

Yhdeksän kilometrin matkalla kovinta 
vauh  a pi   Etelä-Karjalaa edustanut 
yliluutnan    Teppo Pellinen H40-sar-
jassa tuloksella 39.01 (3 sakkomi-
nuu   a). Kuuden kilometrin matkal-
la kovimman tuloksen hiih   vääpeli 
Jari Karppinen. H60-sarjassa Kainuun 
miehen tulos oli 26.51 pitäen sisäl-
lään myös 3 sakkoa.

Karppinen yhdessä ylikersan    Heikki 
Punjun kanssa hiih   kovimman tulok-
sen (36.30) myös vies  ssä. H120-sar-
jassa kilpailleen sprin   vies  parin 
jälkeen toiseksi sijoi  ui 23 sekunnin 
erolla niin ikään Kainuuta edustanei-
den majuri Auvo Kärnän ja ylikersant-
  Ossi Kähkösen joukkue. 

Kaikki muut, myös nuorempia ikä-
luokkia edustaneet joukkueet, jäivät 
kärkikaksikosta useita minuu  eja. 
Sprin   vies  ssä kahden hengen jouk-
kueen kummallakin jäsenellä oli  hiih-
tomatkaa 3 x 1 km, 2 ammuntaa ja 
sakkokierrokset.

                  Kuhmo tarjosi vaa  van hiihtomaaston ja hyvät pui  eet



         Viestikapula 2022

    28

Kilpailun järjestelyt toimivat Kuhmon 
reserviupseerien ja reserviläisten yh-
teistyöllä mallikkaas  , minkä myös 
teknisenä asiantun  jana toiminut 
Pekka Tiainen vahvis  . Huollon osalta 
yhteistyötä teh  in Kuhmon Mar  o-
jen kanssa.

Reserviläisurheiluliiton toiminnan-
johtaja Veli-Ma    Kesälah   toi kilpai-
luun liiton tervehdyksen ja jakoi pal-
kinnot osallistuen itsekin kilpailijana 
H50-sarjaan ja parisprin   in. 

Tulokset:

sarja H 9km, hiihtoaika. sakot, lop-
puaika

1. vänr Sampo Ma   la, Kainuu 
40.36 4+4 48.36

sarja H40  9km

1. ylil Teppo Pellinen, Etelä-Kar-
jala 36.01 1+2 
39.01

sarja H50  9km

1. kapt Veli-Ma    Kesälah  , 
Etelä-Karjala 50.33 4+1 
55.33

sarja H55  6km

1. vänr Per    Sirviö, Kainuu 
24.12 5+1 30.12

2. ylil Arto Haverinen, Kainuu 
26.34 3+1 30.34

3. ylil Tomi Lai  nen, Pohjois-Sa-
vo 26.04 3+3 
32.04 

4. ltn Vesa Hyy  äinen, Kainuu 
31.29 3+5 39.29            

                                     Jari Karppinen keskellä oli paras 6 km matkalla ja parisprin  ssä

sarja H60  6km

1. vääp Jari Karppinen, Kainuu 
23.51 1+2 26.51

2. ylil Tapio Kiiskinen, Poh-
jois-Karjala 22.00 5+3 
30.00

3. maj Auvo Kärnä, Kainuu  
24.16 3+3 30.16

4. ylik Juhani Simonen, Poh-
jois-Karjala 28.07 2+5 
35.07

5. sarja H65   6km

1. ltn Rainer Horsma, Kainuu 
25.35 2+0 27.35

2. ylik Ossi Kähkönen, Kainuu 
24.54 1+3 28.54

sarja H 70  4 km

1. ylik Heikki Punju, Kainuu 
13.59 4+1 18.51

2. vääp Heimo Kärnä, Kainuu 
13.31 (* 3+5 
21.31

*) henk.koht rata

Parisprin     2 x 3 x 1km

Sarja H   
loppuaika

1. Kainuu: vänr Sampo Ma   la 
ja Vesa Hyy  äinen  
43.45

                                                              
Sarja H80

1. Etelä Karjala: ylil Teppo Pel-
linen ja kapt Veli-Ma    Kesä-
lah   41.25

Sarja H100

1. Kainuu: ylil Arto Haverinen ja 
vänr Per    Sirviö  
39.00

Sarja H120

1. Kainuu 1: vääp Jari Karppi-
nen ja ylik Heikki Punju  
36.30

2. Kainuu 2: maj Auvo Kärnä ja 
ylik Ossi Kähkönen  
36.53

3. Pohjois-Karjala: ylil Tapio 
Kiiskinen ja ylik Juhani Simo-
nen 39.49
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Evers    Raappanan seurueen karhun kaato

Syystalvella 1940 olivat serkukset Toi-
vo Ollilainen Lauvuksen kylältä ja Yrjö 
Piironen Mujejärven kylältä saaneet 
karhun kierrokseen Lauvuksen ja Jon-
kerin kylien väliselle salomaalle, Ou-
lun ja silloisen Kuopion  lääninrajan 
kulmaukseen Kuopion läänin  puolel-
le .  Miehet olivat vah  neet kierrosta 
koko talven, e  ä karhu varmas   on ja 
pysyy kierroksessa.

Välirauhan aikana oli 10. Prikaa  n 
esikunta Nurmeksessa komentaja-
naan jääkärievers   Erkki Raappana. 
Raappana oli jo tuohon aikaan tun-
ne  u karhunkaataja.  Hän oli saanut 
tehtäväksi saksalaiselta liikemieheltä 
 edustella, löytyisikö jostakin kar-

hunkierrosta, jonka hän voisi ostaa ja 
kaataa sieltä karhun.

Raappanan  etoon oli jostakin kaut-
ta tullut Ollilaisen ja Piirosen karhun-
kierros ja hän oli sopinut miesten 
kanssa, e  ä he myyvät kierroksen 
saksalaiselle liikemiehelle.

Maaliskuussa 1941 evers   Raappana 
oli saapunut seurueineen Lauvuksel-
le, Lapiovaaran taloon, joka sijaitsi 
sopivas   Lauvuksen ja Jonkerin väli-
sen salon reunassa. Seurueen tultua 
taloon Raappana oli katsastellut  pirt-
 ä ja todennut, e  ä onpas tässä iso 

pir   , jossa voisi pitää kaadon jälkeen 
peijaiset ja kysynyt talon miehiltä  
Ma   , Vieno ja Armas  Haveriselta,  
e  ä sopisiko peijaisten pito talon-
väelle. Talon miehet olivat vastanneet 
pyyntöön, e  ä kyllähän se sopii. Tä-
män kuultuaan Raappana oli o  anut 
asepuvun taskustaan muis  leh  ön, 
johon oli tehnyt muis  inpanoja, jon-
ka jälkeen hän oli kutsunut lähe   nsä 
luokseen, antanut leh  ön lähe  lleen 
ja lähe  änyt tämän väli  ömäs   ta-
kaisin Nurmekseen.

Karhunkaato seurue oli lähtenyt mat-
kaamaan karhunpesälle päin kaato-
päivän aamuna Lapiovaarasta. Seu-
rueeseen oli kuulunut kolme evers  ä, 
neljä kapteenia, kierroksen ostaja 
saksalainen liikemies, Lauvuskylän ja 
Mujejärven kylän miehiä ml. karhun-
kiertäjät sekä runsas joukko Lau

vuskylän koululaisia, ty  öjä ja poikia, 
jotka olivat karanneet koulusta osal-
listuakseen tällaiseen merki  ävään 
tapahtumaan.  Näin seurueen koko 
oli muotoutunut vähintään 50 hen-
kilön vahvuiseksi. Seurueella oli ollut 
käytössään myös kaksi hevosta reki-
neen, Lapiovaaran talon ja Nurkan 
talon hevoset. Matkaa karhun pesälle 
oli tullut Lapiovaarasta noin kahdek-
san kilometriä.

Seurue oli liikkunut suksilla hiihtäen, 
mu  a saksalainen liikemies, joka ei 
ollut osannut hiihtää juuri ollenkaan, 
oli röhö  änyt hevosen reessä niin pit-
källe kuin hevosilla oli voinut mennä.

Kun seurue oli saapunut noin kolmen 
kilometrin päähän pesästä, Raappa-
na oli käskenyt tehdä nuo  ot, jossa 
oli keite  y kahvit. Nuo  opaikalla oli 
paikallisille ollut ennen näkemätön 
tapa, jolla Raappana oli sula  anut 
kahvinkei  o veden. Hän oli lai  anut 
lumikön  n  kun nokkaan ja sen nuo-
 on päälle, josta vesi oli valunut kah-

vinkei  o pakkiin. Myös Raappanalla 
ja muillakin upseereilla oli ollut pah-
kasta tehdyt  erämiehen  juomakupit, 
jotka olivat kiinni  äneet  paikallisten 
huomion.

Hevoset oli jäte  y nuo  opaikalle, jos-

ta myös saksalainen oli lähtenyt hiih-
täen pesälle päin. Saksalaisen hiihto-
taito oli ollut niin huono, e  ä hän oli 
ollut vähän väliä kaatumassa turval-
leen tai selälleen.

Kierroksen sisälle oli koko seurue 
hiihtänyt yhtä matkaa. Pesän lähei-
syydessä ampujat olivat alkaneet 
katsella, e  ä mistä se karhu lähtee 
ja hyvin herkäs   karhu olikin hypän-
nyt maapesästään ilman minkään-
laista pesään sorkkimista. Karhu oli 
karannut pesältä jonkin matkaa jon-
ka jälkeen saksalaiselle, kierroksen 
ostajalle, oli tullut mahdollisuus am-
pua karhu.  Saksalaisella oli mennyt 
kuitenkin pupu pöksyyn ja hänellä oli 
alkanut housut ja kädet tärisemään 
niin, e  ä ase ei ollut meinannut py-
syä käsissä eikä hän  ollut saanut ol-
lenkaan ammu  ua , jolloin Raappana 
oli joutunut nopeas   ampua hutaise-
maan karhua. Raappanan nopeasta 
laukauksesta karhu oli haavoi  unut 
ja siirtynyt taas jonkin matkaa kau-
emmaksi.  Seuraavaksi seurueen jäse-
net olivat levi  äytyneet ajoketjuun ja 
ajaneet karhua koh   saksalaista, jolle 
olikin tullut vielä uusi oikein hyvä am-
puma mahdollisuus, mu  a taaskaan 
saksalaisesta ei ollut ampujaksi ja 
karhu oli mennyt ohi ampujan. Tämän 
jälkeen olivat Raappana ja Lapiovaa-
ran miehistä Vieno Haverinen hiihtä-
neet karhun kiinni ja lope  aneet sen. 

Ampumapaikalla karhu oli noste  u 
ahkioon, jota miehet olivat lähte-
neet vetämään.  Kun seurue oli pa-
luumatkalla tullut läänien rajalle, oli 
Raappana pysäy  änyt matkanteon 
ja käskenyt miesten tehdä nuo  ot.  
Nuo  olla Raappana oli käskenyt mie-
het rinkiin nuo  on ympärille, o  anut 
esille kaatoryyppy pullot ja sanonut 
seurueeseen kuuluneelle Varas  n-
vaaran isäntä Erkki Ahtoselle, e  ä 
te ole  e seurueen vanhin mies ja te 
toimi  e ylimpänä juomanlaskijana. 
Erkki Ahtonen oli hieman punastel-
lut, mu  a totellut kun iso sotaherra 
niin käskee.  Kaatoryyppyjen ja kah-
vi  elujen jälkeen seurue oli jatkanut 
matkaa hevosten luo, jossa karhu oli 

Evers   Raappana , Sa-kuva
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noste  u ahkiosta hevosen rekeen ja 
toisessa reessä oli matkannut myös 
paluumatkalla kuten tulomatkallakin 
saksalainen liikemies.

Maaliskuisen illan jo alkaessa hämär-
tyä, oli karhunkaatoseurue alkanut lä-
hestyä Lapiovaaran taloaukeata. Seu-
rueelle ja varsinkin sen paikallisille 
osano  ajille oli Lapiovaaran pihassa 
koi  anut sykähdy  ävä kokemus, kun 
Nurmeksesta oli Raappanan lähe  n 
viemäksi antaman käskyn mukaises   
tullut sotaväen  torvisoi  okunta, joka 
pihamaalla oli odo  anut seurue  a ja  
aloi  anut soiton kun seurue  saapui  
pihaan.

Seurueen siirtyessä Lapiovaaran pirt-
 in pir  ssä oli odo  anut kahvipöydät 

ja ruokapöydät valmiina ja yhdellä 
pöydällä oli ollut viisi litraa peijais-
juomia. Nämä juomat eivät saaneet 
vähentyä koko illan ja yön aikana. Tar-
joilupuolen järjestelyihin oli Raappa-
nan käskystä saapunut Nurmeksesta 
kolme naistarjoilijaa.

Karhu oli tuotu myös pir   in keskelle 
la   aa, jonka ympärillä oli tanssi  u ja 
tehty erilaisia rituaaleja. Saksalainen 
liikemies oli hieronut kätensä kar-
hun vereen, jo  a saa esitellä verisiä 
käsiään omissa joukoissaan.  Mäen 
talon isäntä An    Seppänen oli nos-

tanut karhun päätä, läpsinyt karhua 
korville ja kysellyt, e  ä vieläkö tapat 
meidän lehmiä.  Kirkonkylästä pei-
jaisiin saapuneet rouvat olivat laula-
neet ringissä karhun ympärillä lau-
lua; Karhun poika sairastaa… Puheita 
olivat illan mi  aan seurueeseen 
kuuluneet herrat pitäneet useita ja 
tanssi  ukin oli torvisoi  okunnan 
sävelien tahdissa. Herrasmiehenä ja 
kansan miehenä evers   Raappana 
oli tanssi  anut ainakin karhun kier-
täneen Toivo Ollilaisen vaimoa Impi 
Ollilaista ja peijaistalon emäntää 
Ker  u Haverista.

Lapiovaaran hevonen oli saanut olla 
jatkuvas   valjaissa, koska väkeä oli 
tuon peijaisyön aikana saanut olla 
jatkuvas   kuskaamassa. Peijaisissa oli 
tuon illan aikana vieraillut myös kap-
teeni Jussi Kekkonen ja lääkäri Ilmari 
Nurminen Kuhmosta.

Peijaiset olivat jatkuneet talossa koko 
yön ja soi  okuntakin oli poistunut 
talosta vasta aamun koi  aessa. Yksi 
kapteeni nimeltään Tuisku ei ollut 
meinannut saada peijaisjuhlintaa 
loppumaan ollenkaan, vaan oli jat-
kanut juhlimista Lapiovaaran perä-
kamarissa vielä kolme päivää sen 
jälkeen kun toiset olivat jo lähteneet.

Karhun nylkemisen oli suori  anut 
Mäen talon isäntä An    Seppänen.

Saksalainen kierroksen ostaja oli 
maksanut kiertäjille kerroksesta 
hyvän hinnan ja vieläpä kaikille 
jah  seurueessa mukana olleille 
jopa koululaisillekin palkkana viisi 
markkaa. Myös Lapiovaaran talo oli 
saanut peijaispaikkana olosta hyvän 
korvauksen ja lampuissa palaneen 
lamppuöljynkin olivat korvanneet 
tuomalla Ras  n 

Sivakassa olleelta linnoitustyömaalta 
tynnyrin lamppuöljyä. 

Tapahtumana karhun kaato ja sitä 
seuranneet suuret peijaiset soi  o-
kun  neen olivat olleet siihen aikaan 
merki  ävä tapahtuma Lauvuksen 
kylän asukkaille, josta on rii  änyt 
ju  ua runsaas   vielä jälkipolvillekin.

Tämä ju  u on kirjoite  u seurueessa 
mukana olleen Lapiovaaran talon 
Armas Haverisen haasta  elun poh-
jalta. Haasta  elun on tehnyt 1980 
luvulla Lauvuksen kylätoimikunta 
ja haasta  elun on o  anut nauhalle 
Arto Ollilainen.

Mar    Haverinen

Julkaistu Pitkospuu -lehdessä 2017

Seurueen   rei    Lapiovaaran talosta  karhunpesän sijain  maisemalle, piirre  ynä nykyaikaiselle kartalle, sinisellä 
viivalla.
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Reserviläisliiton koulutus  laisuus Kainuun piirille
Teks  : Ossi Laine
Kuvat: Reserviläislii  o

Impilinna

Reserviläisliiton koulutus  laisuus pidet-
 in 2.4 2022 Kainuun Amma   opiston 

Seppälän toimipisteellä Kajaanissa.  Lähes 
satavuo  aassa Impilinnaksi nimetyssä en-
 sessä Seppälän maamieskoulun päära-

kennuksessa  on historian havinaa.  Paikalla 
sijaitsi talvisodan aikana Pohjois-Suomen 
Ryhmän esikunta kenraali Tuompon joh-
dolla. Armeijakuntaa vastaava Ryhmä joh-
  taisteluita Lieksan ja Jäämeren välisellä 

alueella ja merki  ävimmät taistelut käy-
 in Suomussalmella, Kuhmossa, Sallassa ja 

Petsamossa.

Liiton toimistolta oli piiriä koulu  amaan 
saapuneet toiminnanjohtaja Minna Neno-
nen,  edo  aja An    Pyn  äri sekä jäsensih-
teeri Anna Mutanen. Päivän koulutuksessa 
käy  in läpi maanpuolustusrekisteri ja yh-
distysten verkkosivut sekä kerro   in liiton 
viimeisimmät kuulumiset ja liiton tuki jä-
senyhdistyksille. Päivän pää  eeksi käy  in 
hyvää keskustelua Kainuun piirin  lantees-
ta. 

Tehokasta monikanavaista vies  ntää

Koulutus  laisuus oli suunniteltu au  a-
maan ja kehi  ämään piirin  jäsenyhdistys-
ten toimintaa. Yhdistysten vastuuhenkilöt 
vastasivat kutsuun ja osallistuivat  laisuu-
teen kiite  äväs  . Osallistujien joukossa 
oli Kuhmon yhdistyksestä kansanedustaja, 
puolustusvaliokunnan jäsen  Tuomas Ket-
tunen. Tilaisuudessa oli mukana Kainuun 
piirin kymmenestä yhdistyksestä kahdek-
san, yhteensä parikymmentä henkilöä. 
Osallistujat kokivat  laisuuden tarpeelli-
seksi ja tärkeäksi. Keskustelussa nousi esille 
mm.  edotuksen parantaminen.

Muu  unen toiminnanseurannan on o  a-
nut käy  öön yli puolet Kainuun yhdistyksis-
tä. Tässä suhteessa on vielä parantamisen 
varaa ja toivon mukaan koulutus  laisuus 
antoi eväitä tapahtumakalenterin laajem-
paan käy  öön o  oon. Liiton suoritusperus-
teisen tuki maksetaan piireille toiminnan-
seurannan käy  öön o  amisen perusteella 
ja  siksi on tärkeää, e  ä mahdollisimman 
moni yhdistys o  aisi ak   ivises   käy  öön 
toiminnanseurannan ja tapahtumakalente-
rin.
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KainuuCUP: PaltaSRA     La 28.5  @ 9:00 am - 5:00 pm

Laajankankaan ampumarata, (Paltamon RHY) Var  uksen  e 59, Paltamo, Kainuu

Perinteinen kisa Paltamon radalla. Ammutaan kolme pistooli- ja kaksi haulikkoras  a. Kiväärirasteja ei tänä vuon-
na voida ampua koska rata on vielä remon  ssa. Tarkentuu myöhemmin. Ilmoi  autuminen sra@kainuusra.fi  tai 
0505650471 / Jyrki

10€

KainuuCUP: SRA Otanmäki 2022   La 4.6 @ 9:00 am - 5:00 pm

Otanmäen ampumarata Ryynäsen  e 83, Otanmäki, Kainuu

Vuolijoen Reserviläiset ry järjestää yhteistyössä Kainuu SRA:n kanssa SRA-ammuntakilpailun Otanmäen ampumara-
dalla. Tapahtuma alkaa klo 9.00. Ampumakilpailussa rasteja on 5kpl -Kivääriras  t 2kpl -Pistooliras  t 2kpl -Haulikkoras-
  Osallistumismaksu kilpailuun 10€ Järjeste  ävä ammuntakilpailu SRA-Otanmäki… 10EUR

KainuuCUP: PuolankaSRA2   La 18.6 @ 8:00 am - 5:00 pm

Soidinkankaan ampumarata, Puolanka Pudasjärven  e 89, Puolanka, Kainuu

Puolangan Reserviläiset järjestää SRA -kilpailut la 18.6. Soidinkankaan ampumaradalla Puolangalla. Rasteista  etoa 
myöhemmin. Ilmoi  autuminen sähköpos  lla: puolanka@kainuusra.fi 

10€

KainuuCUP: PuolankaSRA3  La 16.7 @ 8:00 am - 5:00 pm

Soidinkankaan ampumarata, Puolanka Pudasjärven  e 89, Puolanka, Kainuu

Puolangan Reserviläiset järjestää SRA -kilpailut la 16.7. Soidinkankaan ampumaradalla Puolangalla. Rasteista  etoa 
myöhemmin. Ilmoi  autuminen sähköpos  lla: puolanka@kainuusra.fi 

10€

SRA-SM, Rovajärvi   La 4-7.8  @ 8:00 am - 7.8 @ 5:00 pm

SM- kilpailut, Rovajärvellä. Kainuun joukkue valitaan KainuuCUP:n tulosten pohjalta.
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