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PYYMÄEN PYRÄYS KUTSUU
19.-20.5.2007

2007

Kutsumme sinut ja tuttavasi valtakunnalliselle Pyymäen Pyräys -polkupyöräjotokselle
Kontiorantaan. Kuudetta kertaa järjestettävä tapahtuma noudattelee toteutukseltaan
pääosin edeltäjiensä luonnetta. Aikaisemmat kokemukset ja osallistujien toiveet on otettu
huomioon tapahtuman järjestelyissä ja uskommekin näin voivamme järjestää kaikkien
aikojen jotoksen, joka sisältää reipasta ulkoilua pyöräilyn merkeissä, aiempaa enemmän
ammuntoja ja hyvin monipuolisia tehtävärasteja.
Myös maisemat ovat uudet – lähtö tapahtuu tänä vuonna Huhmarista Höytiäisen
länsipuolelta.
Osallistujien tulee ilmoittautua Kontiorannan varuskunnassa 19.5. klo 09.30 mennessä.
Opastus varuskuntaan on järjestetty kantatieltä Joensuu - Kajaani. Pitkämatkalaisilla on
mahdollisuus yöpyä kasarmimajoituksessa 18. - 19.5. välinen yö. Osallistuminen kolmihenkisin
partioin. Tarvittaessa järjestäjät muodostavat partioita yksittäisistä ilmoittautuneista.
Perjantai 18.5.
klo 18.00 -		
		

Majoittumismahdollisuus pitkämatkalaisille - Kontiorannan
varuskunta. Varaukset viimeistään 11.5. mennessä.

Lauantai 19.5.
klo 08.00 - 09.30
		
klo 10.00 - 10.45
klo 10.45 - 11.15
klo 11.30 - 12.30
klo 13.00 -		
klo 19.00 - 06.00
klo 19.00 - 19.30
klo 20.30		

Ilmoittautuminen ja joukon varustaminen - Kasarmi 3 /
Kontioranta
Kurssin aloitustilaisuus - Kasarmi 3 / auditorio
Lounas - Muonituskeskus
Siirtyminen linja-autoilla maastoon: Kontioranta - Huhmari
Partioiden lähtö - Tehtävärastit
Majoittuminen marssilepoalueelle - Päivällinen - Marssilepo
Infotilaisuus - Rajanvalvonta / P-KR:n edustaja
Iltahartaus

Sunnuntai 20.5.
klo 06.30 - 07.30
klo 08.00 -		
klo 12.00 - 14.00
klo 14.30 - 15.15
		
klo 15.15 - 		

Herätys ja aamupala
Partioiden lähtö - Tehtävärastit
Saunominen - Uimahalli - Varusteiden luovutus
Kurssin päätöstilaisuus - Palkintojen jako - Kahvit /
Kasarmi 3 - auditorio
Kotiutus

Veteraanijärjestöt ja Kaatuneitten Omaisten Liitto ovat perustaneet 29.11.2006
yhteisen yhdistyksen VETERAANIVASTUU ry. Sotainvalidien Veljesliitto
on päättänyt osallistua yhteiseen keräykseen. Pohjois-Karjalassa muutamat
paikallisosastot ovat mukana yhteisessä keräyksessä, useimmat paikallisosastot
keräävät itsenäisesti.
Puolustusvoimat tukevat Veteraanivastuun keräystä 1.3. - 31.5. ja Sotainvalidien
Veljesliiton keräystä 1.8. - 30.11. 2007. Keräykseen osallistuvat reserviläiset
voivat käyttää sotilaspukua (maastopuku m/91) keräystoiminnassa. Joukolla tulee
olla yhtenäinen varustus.
Keräyksen tavoite on 4 miljoonaa. Kerätyt varat käytetään sotiemme veteraanien,
miesten ja naisten, heidän puolisoidensa sekä sotaleskien elinolojen parantamiseen,
kuten kuntoutukseen, kuntoliikunnan ja virkistystilaisuuksien järjestämiseen,
asuinolojen parantamiseen, erilaisten apuvälineiden hankintaan ja muuhun kotona
selviytymistä tukevaan toimintaan.
Varainhankinnan muotoja ovat varusmiesten lista- ja lipaskeräys, muiden
tahojen lista- ja lipaskeräys, sormusten myynti, koulujen päivätyökeräys,
merkkipäivälahjoitukset, lahjoittajakirjeet, lahjoitus internetissä ja loppuvuoden
kampanja.
Valtakunnallinen keräyksen aloitus on Helsingissä torstaina 9. maaliskuuta.
Televisiossa keräystä esittelevä tietoisku pyörähtää käyntiin samoihin aikoihin.
Reserviläisten toimintapäivä 10.3. kannattaa suunnitella hyvin.
Pyydetään välttämään paikallista tiedottamista ennen Helsingissä tapahtuvaa
keräyksen aloitusta.
Keräystapa
- 30 000 keräyslipasta ja 100 000 keräyslistaa Ilmapuolustussormuksia
seuraavasti
- a 1000 euroa
numerot
1-100
- a 500 euroa
numerot
101-400
- a 250 euroa
numerot
401-2000
- a 100 euroa
numerot
2001-10000
Nämä ovat alkuperäisiä sormuksia, joista 1-2000 laitetaan tauluihin ja 2001-10
000 kartonkiin.
- a 60 euroa hopeasta valmistettu uusi sormus, kartongissa.
Pohjois-Karjalassa Sotiemme Veteraanit 2007 “työrukkasina” toimivat:
Kari Jylhä puheenjohtaja
050-3449456
Jorma Reijonen keräyspäällikkö
013-311193, 0400-121466
Itn Ari Turunen PkarPr
013-1813111
Itn Timo Poutiainen P-KR
050-5448697
Esko Inkinen P-K:n Sotaveteraanipiiri 013-226721

Kurssin järjestäjä jakaa osallistujille: SA -polkupyörät, maastopuku m/91, sadeasu, lakki
ja nahkakintaat. Lisäksi jokaiselle partiolle jaetaan marssilepoalueella kaarisaha, kirves ja
laavukangas sekä makuupussi ja -alusta. Omaa maastopukua voi käyttää.
Ota mukaasi seuraavat henkilökohtaiset varusteet: Pieni päiväreppu, polkupyöräkypärä ja
heijastinliivi (MPK ry jakaa tarvittaessa kypärän ja liivin niille, joilta se puuttuu), saappaat tai
varsikengät, säänmukainen alus- ja välivaatetus, kompassi, vedenpitävä A4 - A3 -karttasuojus,
tasku- tai otsalamppu, puukko, tulitikut, juomapullo, jakoavain ja polkupyöränpumppu.
Varaa myös hieman rahaa sotilaskotiautoa varten ja ota maksukuitti osallistumismaksustasi sekä
maanpuolustuskorttisi.

SOTIEMME VETERAANIT -KERÄYS 2006 tuotti Pohjois-Karjalassa 45.000
euroa, PKarPr:n osuus oli n. 60%, P-KR:n ja reserviläisten kummankin n. 20 %,
Yhteenvetoa ei vielä ole saatavissa (10.2.) yhden piirin tilityksen puuttuessa.
KIITOS PKarPr:n ja P-KR:n varusmiehille ja heitä keräykseen kouluttaneille ja
“maastossa” keräystä johtaneille.
KIITOS myös aktiivisille reserviläisille, jotka vuodesta toiseen ovat yhtä
lähtövalmiita kuin aikaisemmat sukupolvet.
Vuosi 2007 on itsenäisen Suomen 90. juhlavuosi. Haluatko Sinä olla mukana
juhlimassa isänmaatamme ja sen veteraaneja. Tunnetko Sinä, että
KUNNIAVELKAA ON VIELÄ MAKSAMATTA

Karjalan Pojat
Seuraava lehti 13.6.2007

Jotoksen ohjelmassa mm. polkupyöräilyä, suunnistusta, pistooli- ja rynnäkkökivääriammuntaa,
rajavalvontaa sekä SALPA-linjan historiaa. Osallistumismaksu 24 € / henkilö.
Ilmoittautuminen 5.5. mennessä www.mpkry.fi -> Pohjois-Karjala ->Pyymäen Pyräys,
polkupyöräjotos

Aineiston jättö päätoimittajalle
viimeistään 18.5.2007

Majoitus- ja erityisruokavaliotarpeista on ilmoitettava viimeistään 11.5.
Lisätietoja antavat kurssin johtaja Ahti Korhonen - 040 764 5730, ahtiko@luukku.com tai
piiripäällikkö 040 565 5578, pohjois-karjala@mpkry.fi

Raine Turunen, Opotantie 3, 81720 LIEKSA
Puhelin: 522826, 040 507 2002
Sähköposti: raine.turunen@kolumbus.fi

TERVETULOA!

KARJALAN POJAT

”Seitsemän miehen sota”
esitetään myös ensi kesänä
Ilomantsin näyttämökerhon
tuottama Möhkö-trilogian toinen
osa ”Seitsemän miehen sota” esitetään jälleen heinäkuussa 2007
Möhkön Ruukilla. Edellisten
kesien runsaiden katsojamäärien
rohkaisemina ovat paikalliset
toimijat yhdessä rakentaneet
esitysten ympärille monipuolisen palvelutarjonnan. Tarjolla on

KITEEN
TEBOIL

niin majoitus- ja ruokapalveluja,
sotateemaan liittyviä näyttelyitä
kuin opastettuja retkiäkin.
Yhteistyöverkostossa ovat mukana mm. Ilomantsin Näyttämökerho, Möhkön Rajakartano,
Savottakahvila Möhkön Manta
sekä Petkeljärven kansallispuiston retkeilykeskus. Aktiivitoimijoina ovat mukana myös
Möhkön kyläyhdistys sekä
monet paikkakunnan matkailupalveluja tarjoavat yritykset.

Täyden palvelun
huoltoasema palvelee

• KAHVIO JA MYYMÄLÄ ma-la 6-21, su 8-21
• KORJAAMO arkisin 8-18, myös lauantaisin klo 8-15

AUTOHUOLTOPOJAT OY

Puh. Kahvio 013-222 201, Huolto 013-222 242

Karjalan Pojat

ILMESTYMISAIKATAULU 2007

Raine Turunen

Osoite: 			
Puhelin:			
Sähköposti:		

Opotantie 3, 81720 LIEKSA
(013) 522826, 040 5072002
raine.turunen@kolumbus.fi

Painoon

2/2007      pe 18.05.
3/2007      pe 07.09.
4/2007      pe 23.11.

ma 11.06.
ma 01.10.
ma 10.12.

Suomen Sotaveteraaniliitto
on Suomen sotiin 1939-1945
osallistuneita miehiä ja naisia
yhdistävä valtakunnallinen
järjestö. Se toimii kotimaassa
ja ulkomailla Liitossa
on 22 jäsenpiiriä ja 398
yhdistystä. Niissä on yhteensä
noin 50 300 varsinaista
jäsentä ja lähes 21 000
kannattajajäsentä.

Pohjois-Karjalan reservipiirien ja Maanpuolustuskoulutus ry:n
Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiirin tiedotuslehti
Päätoimittaja

Lehti	   Aineisto

Ilmestyy

   ke 13.06.
   ke 03.10.
   ke 12.12.

PIIRITOIMISTO
Toiminnanjohtaja Kari Jylhä
Jynkäntie 15, 80170 joensuu
Puh. 050 344 9456
Sähköposti: kari.jylha@telemail.fi
toimisto@pkreservi.fi

Piiritoimisto:
Toiminnanjohtaja:
Puhelin		
Sähköposti:
		
Kotisivut:		

Kari Jylhä
050 344 9456
kari.jylha@telemail.fi
toimisto@pkreservi.fi
www.pkreservi.fi

Sivunvalmistus:
Painotyö:		

LiperLaser Oy, Liperi
Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Karjalan pojat -lehden toimituskunta
RU 		
Arto Juntunen, puheenjohtaja
RES		
Pauli Turunen
RES		
Matti Puoskari
RU		
Tarmo Nenonen
MPK ry		
Carl-Erik Spåre
Päätoim.		
Raine Turunen
Nettilehti
Hannu Härkönen
Tmja		
Kari Jylhä

