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Päätoimittajan palsta
Arvoisat reserviläiset! Käsissänne on nyt enArvoisat reserviläiset! Käsissänne on nyt ensimmäinen
Karjalan Pojat -lehti, jota olen ollut suunnittelemassa ja kasaamassa. Osaa sivuista näpertelin työkammiossani - taiton kanssa ei yhteensopivalla taittoohjelmalla - ja sain sitten paluupostissa vaivihkaa
muutettuja ja paremmassa asussa olevia sivuja.
Osan aineistosta lähetin suoraan ammattilaisten
käsittelyyn LiperLaseriin. Heidän työnjälkensä
näyttää hyvältä!
Vaikka aloitin lehden suunnittelun jo hyvän matkaa
viime vuoden puolella, valehtelisin sanoessani, että
helposti syntyi. Paremminkin lehteä raavittiin kasaan päivää jatkamalla. Loppukirissä pukkasi hien
pintaan, ja edelleenkin sitä tuntuu tirisevän. Olkaa
ymmärtäväisiä, jos ja kun niitä mokia löytyy.   
  
Aineistoa lehteen tuli niin mainosten kuin juttujenkin osalta mukavasti, joten kiitos, kunnia ja ku-

marrus niitä tähän lehteen tuottaneille. Ilmoitukset
ja jutut olivat perillä silloin kun oli luvattukin, ja
mitä muuta voi odottaakaan jämäkältä porukalta.  
Mutta juttupussi on nyt nurin käännetty ja nurkkia
myöten tyhjäksi todettu.
Siispä ilmoitushankkijat ja juttunikkarit, lisää
tavaraa huutaa maailman lapset.
Karjalan Pojat on teidän oma lehtenne. Jos materiaalia ei näytä riittävän 20 sivun tarpeisiin, on
tyhjien sivujen täyttö päätoimittajan voimin vain
ajan ja loppupelissä rahankin haaskausta.
Lehden ulkoasu ei ole uuden miehen myötä
juurikaan muuttunut, sisältöä uudistaa alkava
yritysesittelyjen sarja. Yhteiskuntamme koostuu
pitkälle juuri reserviläisten pyörittämistä yrityksistä. Siksipä on hyvä saada tietoa jaetuksi myös
reserviläisveljien keskuuteen. Sisältöön kaipaisin
myös mielipidekirjoituksia. Antakaa palaa!

Olavi Lautamäki nimitettiin
maakunnan ensimmäiseksi
sotakamreeriksi

Nyt ehkä näyttää siltä, että Ilomantsin asioita on
ensimmäisessä lehdessä käsitelty kohtuuttoman
paljon. Mutta esimerkiksi Pogostan Hiihto ja kirjohien pilkityslampi ovat tätä päivää, ja kaikkien
ulottuvilla ja käytettävissä. Molemmissa liikutaan
talvisodan autenttisilla taistelupaikoilla. Harrastaa
voi vaikkapa välirauhan päivää muistellen.
Aurinkoisia
keväthankia
kaikille!

Armas
Härkönen

Käsiasekielto murentaisi
reservin ampumataidon
Reserviläisjärjestöt eivät pidä mahdollisena Kauhajoen tutkinta
lautakunnan esittämää puoliautomaattisten käsiaseiden kieltoa.
Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja Reserviläisurheiluliitto muistuttavat suuresta sodan ajan reservistämme ja sen
tarpeesta ylläpitää omaa ampumataitoaan. Toisin kuin ammattisotilaiden, reserviläisten ampumaharjoittelu tapahtuu pääasiassa
omilla aseilla.
Puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin kuuluu 350 000 miestä
ja naista, joista vain pieni osa kutsutaan vuosittain kertausharjoituksiin. Käytännössä reserviläiset joutuvat itse ylläpitämään
osaamistaan osallistumalla erilaiseen vapaaehtoiskoulutukseen
sekä harrastamalla itse liikuntaa ja ammuntaa. Ammuntaharjoittelu tapahtuu useimmiten erilaisilla käsiaseilla.
Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja Reserviläisurheiluliitto järjestävät vuosittain yli 10 000 erilaista ammuntatilaisuutta ja -kilpailua, joihin osallistuu yli 50 000 reserviläistä.
Toiminta on kurinalaista ja johdettua. Reserviläiset käyttävät käsiaseita perinteisen tarkkuusammunnan lisäksi myös sovelletussa
reserviläisammunnassa. Laji vastaa luonteeltaan ja koulutuksen
päämääriltään pitkälti puolustusvoimien taisteluammuntoja.
Ampuma-aseiden lupaprosessissa tulisi keskittyä lupaa hakevaan
henkilöön, ei aseen tyyppiin tai ominaisuuksiin. Puoliautomaattisten käsiaseiden kielto lopettaisi pääosan järjestäytyneiden
reserviläisten ampumaharjoittelusta. Tämä johtaisi jo lähivuosina sodan ajan reservimme ampumataidon heikentymiseen ja sitä
kautta puolustusvalmiutemme laskuun.

Johtamiskoulutus huomioon
korkeakouluopinnoissa
Reijo Kohonen ja Markku Hyvönen (oik.) onnittelivat uutta sotakamreeria Kiteen Reserviupseerien ja Kiteen reserviläisten puolesta.
Marraskuun lopulla Tasavallan Presidentti Tarja
Halonen myönsi sotakamreerin arvonimen rajavartiomestari evp. Olavi Lautamäelle. Arvonimeä
olivat hänelle hakeneet Kiteen Rajakilta ja KiteeSeura. Olavi Lautamäki on tietävästi PohjoisKarjalan ensimmäinen ”viranhaltija”.
Ollin ansiolista on melkoinen: toiminta Kiteen
Rajakillassa, Kitee-Seurassa muun muassa Museotoimikunnan puheenjohtajana, Kiteen Aliupseereissa ( Reserviläiset), Kiteen Ampujissa, Kiteen
Sotainvalidien sekä Kiteen Sotaveteraanien ja
Rintamaveteraanien hyväksi tehty työ vuosikymmenten ajan.
Lisäksi Olavi Lautamäki sujuvakynäisenä, vapaana
lehtimiehenä on tehnyt runsaasti artikkeleita eri
lehtiin edellä mainittujen järjestöjen tapahtumista, toiminnasta ja retkistä. Ollin juttuja on
ollut ilo lukea.
Sotakamreerin kunniakirjan luovuttivat hänelle

16. päivänä joulukuuta Kiteen Kansanopiston
salissa pidetyssä puurojuhlassa Kitee-Seuran puheenjohtaja Heikki Pirinen ja sihteeri Tuomo
Flinkman.
Heikki Pirinen piti Ollille puheen, jonka jälkeen
eri yhdistysten lähetystöt onnittelivat sotakamreeria. Tervehdyksensä toivat Kiteen Sotainvalidit,
Kiteen Sotaveteraanit, Kiteen Rintamaveteraanit,
Kiteen Rajamieskilta, Kiteen Reserviupseerit ja
Kiteen Reserviläiset yhdessä.
Kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen onnitteli
Kiteen kaupungin puolesta ja onnittelijoiden
jonossa oli myös Koti-Karjala-lehti.
Mukava yllätys yleisölle oli Tiernapojat, joina
toimivat Kiteen Mieskuoron neljä laulajaa.
Tämän jälkeen nautittiin maittavat riisipuurot ja
kakkukahvit.
Teksti ja kuva:
Reijo Kohonen

SOTAKAMREERI: yksi Suomen vanhimmista arvonimistä. Vuonna 1897 sotakamreeri kuului
Nikolai II:n vahvistamassa Suomen Suuriruhtinaanmaan arvojärjestyksessä yhdeksänteen luokkaan.
Hakemus osoitetaan Tasavallan presidentille.

Suomen Reserviupseeriliitto kannattaa opetusministeri Henna
Virkkusen uudelleen esille nostamaa ajatusta, että varusmiesten
johtajakoulutus voitaisiin lukea hyväksi korkeakouluissa. Ajatus
varusmiesaikana suoritettavien johtamisopintojen hyväksyttävyydestä osana yliopisto-opintoja ei ole uusi. Asiasta käytiin
keskustelua Puolustusvoimien ja korkeakoulujen välillä jo joitakin
vuosia sitten. Reservin upseeriksi ja aliupseeriksi koulutettaville
varusmiehille annetaan palvelusaikana nykyaikainen johtajakoulutus. Ammattikorkeakoulut hyväksyvät nykyisin näitä opintoja jo
melko yleisesti. Yliopistoissa taas varusmiesten johtamisopintoja
on pidetty liian käytännönläheisinä, jotta niitä voitaisiin hyväksyä
yliopisto-opinnoiksi. Opetuksen teorialähtöisyyttä ja tasoa on ehkä
syystäkin epäilty.
Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja, professori Mika
Hannula ehdottaa, että Puolustusvoimat kehittäisi varusmiesten
johtamisopintoja siten, että yliopistot voisivat luottaa niiden teorialähtöisyyteen ja opintojen laatuun. Käytännössä asia voitaisiin
ratkaista siten, että halukkaat varusmiesjohtajat voisivat tenttiä
johtamisopintonsa Maanpuolustuskorkeakoulussa.
– Maanpuolustuskorkeakoulu hyväksytään yliopistona muiden
yliopistojen joukossa, eikä siellä suoritettuja opintoja ole ollut
tapana kyseenalaistaa, kiteyttää professori Hannula, joka toimii
Tampereen teknillisen yliopiston teknistaloudellisen tiedekunnan dekaanina.
Puolustusvoimien johtamiskoulutusta on kehitetty voimakkaasti
viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Koulutus perustuu
ns. syväjohtamisen malliin, jota on menestyksekkäästi sovellettu
myös yrityksissä. Mallia on tutkittu muun muassa Tampereen
teknillisessä yliopistossa.

