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Selkoset vetävät
etelän miestä
- Pohjois-Karjalan selkoset
vetävät etelän miestä puoleensa niin henkisesti kuin
fyysisestikin. Sissitoiminnan
koen tärkeimpänä osa-alueena
maanpuolustustaitoja harjoitellessa.
Näin perustelee helsinkiläinen
Harri Virtanen toistuvaa osallistumistaan Maanpuolustuskoulutus
ry:n Itärajan paikallisosaston
sissikursseille.
Viimeksi olivat aiheena talvisissitaidot maaliskuussa Ilomantsissa, Pohjois-Karjalan
rajavartioston Hiienvaaran
harjoitusalueella ja sen lähimaastoissa.
- Rajan läheisyys konkretisoi
asian tärkeyttä. Pätevät kouluttajat ja kurssien hyvä henki
saavat tulemaan uudestaan ja
uudestaan.
Talvisissikurssin toteutuminen
suunnitellulla tavalla ei ollut
itsestään selvää, kertoo kurssinjohtajana toiminut Paavo
Puumalainen Lieksasta: - Suurimpana yllätyksenä kurssin
suunnittelussa ja aikana tulivat tämän talven nopeat ilmastonmuutokset, joita ei voinut ennakoida kurssipäivää
päätettäessä vuosi sitten eikä
kurssia valmistellessa.
- Lumien sulaminen ennen kurssia
näytti väistämättömältä, mutta
onneksi kurssiviikonloppuna oli
riittävästi lunta hiihdellä erittäin
kauniin auringonpaisteen kera,
kertasi Puumalainen tunnelmiaan
muutama päivä kurssiviikonlopun
jälkeen.
Talvitoimintakurssi oli ilomantsilais-lieksalaiselle Itärajan paikallisosastolle lajissaan ensimmäinen. Perusrakenne kurssilla
noudatti kuitenkin jo sulan maan
aikaan tutuksi tullutta kaavaa:
lauantaina ensin rastikoulutusta
ja sitten illansuussa maastoon,
sunnuntaina iltapäivällä takaisin.
Rastikoulutuksessa tuli tavan
mukaan sekä uutta että vanhaa
asiaa. Kurssilta toiselle on

syytä hioa esimerkiksi miinojen
käyttöä, sillä miinat ovat sissin
pääase.
- Kurssi vastasi tarkoitustaan,
arvioiVirtanen.-Talviasettaaomat
rajoituksensa ja mahdollisuutensa
sissitoiminnalle. Talvisissikurssi
kertasi perusasioita sissijoukon
tehokkaasta toimimisesta talvisissa erämaaoloissa.
Pohjatyössä
iso ruljanssi
Minkä takia sitten kurssinjohtaja
lähtee toistuvasti isoon ruljanssiin? Yhden viikonlopun MPKkurssin taustalla on sentään
lähes vuoden suunnittelu- ja
valmistelutyö.
- Koen tämän tärkeänä työnä
sekä hyvänä harrastuksena ja
vastapainona omalle työlle
- vapaaehtoiseksi määrättynä,
jota tapaa käytetään Itärajan
paikallisosastossa. Saa toimia
kokeneen kouluttajahenkilöstön
kanssa suunnittelemassa kurssia
ja motivoituneiden kurssilaisten
kanssa kurssin aikana.
Merkitystä on kurssinjohtajan
mielestä myös sillä, että kurssia
järjestäessä oppii organisoimaan
ja järjestelemään, kohtaamaan
ongelmat ja etsimään niihin
ratkaisut. Tämä antaa vaihtelua
normaaleihin päivittäisiin rutiineihin.
Kouluttajahenkilöstöön Itärajan
paikallisosastossa kuuluu sekä tavallisia reserviläisiä ja
reserviupseereita että Rajavartiolaitoksen evp-väkeä.
Harjoitusalueensa ja -tukikohtansa lainanneen PohjoisKarjalan rajavartioston, sissijoukkueen talvisen varustuksen
käyttöön antaneen ja tavaran
paljouden vuoksi jopa kuljetukset
järjes-täneen Pohjois-Karjalan
Prikaatin sekä lisämaaston
käyttöoikeudet tarjonneen Metsähallituksen Lieksan-Ilomantsin
metsätiimin panokset olivat myös
välttämättömiä ja ratkaisevia.
Pasi Karonen

Maanpuolustusjärjestöjen
yhdistymistä vaadittiin
Rovaniemellä
Valtakunnallisten maanpuolustusjärjestöjen yhdistyminen
nousi esille Reserviläisliiton
vuosikokouksessa. Rovaniemellä 21.4. kokoontunut
liittokokous velvoitti Reserviläisliiton hallituksen
ryhtymään toimenpiteisiin
Reserviläisliiton, Suomen
Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton yhteistyön kehittämiseksi. Näiden
keskusjärjestöjen yhdistymisen
myötä Suomeen syntyisi lähes
100.000 jäsenen maanpuolustusjärjestö.
Reserviläisliiton liittokokouksen käsittelyssä oli
Helsingissä toimivan
Kokonaismaanpuolustus ry:n
tekemä esitys valtakunnallisten
maanpuolustusjärjestöjen
yhdistämisestä. Yhdistyksen
puheenjohtaja Tapani Sarvanti vaati kokouksessa,
että liiton hallitus nimittäisi
selvitysmiehen asiaa
valmistelemaan ja, että

Reserviläisliitto ajaisi
fuusiota eteenpäin muiden
maanpuolustusjärjestöjen
mahdollisesta vastustuksesta
huolimatta. Liiton puheenjohtaja Matti Niemi puolestaan
esitti liitohallituksen kantana,
ettei Reserviläisliitto ryhtyisi
yhdistymisasiassa erityisiin
toimenpiteisiin.
Suoritetun koeäänestyksen
jälkeen Reserviläisliiton
liittohallitusta velvoitettiin
toimimaan myönteisessä
hengessä valtakunnallisten
maanpuolustusjärjestöjen
yhteistyön kehittämiseksi.
Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja
Maanpuolustuskiltojen liiton
yhdistyminen on viimeksi ollut
esillä 1990-luvun puolivälissä.
Sitä edellinen fuusiohanke oli
vireillä 1970-luvun alkuvuosina. Aiemmat hankkeet kariutuivat lähinnä reserviupseerien
vastustukseen.

Sissin pitää hallita pioneerialaakin. Lieksalainen Pentti Tapanen opetti rastillaan
lumipukuisille kurssilaisille räjähdysaineiden käyttöä. Kuva: Harri Virtanen.

Vuoden
malliyhdistys
Valinta kohdistui tällä kertaa
Loimaan Reserviläisiin.
Varsinaissuomalaisen yhdis-

tyksen ansioksi luettiin sen
toiminnan monipuolisuus
sekä erityisesti aktiivisuus veteraani- ja
tiedotustoiminnassa sekä
reserviläisurheilussa. Loimaa
on ensimmäinen kolmen
malliyhdistysnimityksen

yhdistys. Aiemmat tittelit ovat
vuosilta 1982 ja 1992.
Reserviläisliiton
kaksipäiväisen
vuosikokoustapahtuman
päätti Rovaniemen yliopiston
harjoittelukoulun tiloissa.

Reserviläisyhdistyksen kevätkokouksessa palkittiin Timo Ryynänen ja Lauri Vaakanainen.

Juuan Reserviläiset ry:

Yhdistyksen sotaveteraanijäsenet
kunniajäseniksi
Juuan Reservinaliupseerit
ry - Juuan Reserviläiset
ry perustamisesta tulee
tänä vuonna kuluneeksi 50
vuotta. Yhdistys järjestää
vuosijuhlan elokuussa,
johon kunniavieraiksi
kutsutaan sotien veteraanit
puolisoineen. Juhlapäivän
kunniaksi yhdistyksen
sotaveteraanijäsenet
kutsutaan ja nimetään
Juuan Reserviläiset ry:n
kunniajäseniksi.
Veteraanien kunniajäseneksi
nimittämisestä tehtiin
myönteisen päätös
reserviläisyhdistyksen
yleisessä kevätkokouksessa.
Kunniajäsennimityksestä
esityksen jäsenistön yleiselle

kokoukselle teki yhdistyksen
johtokunta.
Nimityksen saaneille
luovutetaan kunniakirja
liikunta–kulttuuritalolla
pidettävässä 50-vuotisjuhlassa.
Kunniajäsenistä tulee
elinikäisiä yhdistyksen
vapaajäseniä. Juuan
reserviläisyhdistyksessä
on kymmenkunta
sotaveteraanijäsentä.
Kunniajäsenen jäsenmaksun
reserviläisliittoon maksaa
paikallinen reserviläisyhdistys.
Vuotuisen jäsenmaksun
suuruus Juuan yhdistyksessä
on 20 euroa jäseneltä.
Kevätkokouksessa yhdistyksen
puheenjohtaja Pertti Halonen
palkitsi vuoden reserviläisenä
reservin ylikersantti Lauri

Vaakanaisen. Hän sai
kunniakirjan ja vuodeksi
haltuunsa kiertopalkintona
kulkevan Antin maljan.
Antin maljan lahjoittaja
on Pohjois-Karjalan
Reserviläispiirien entinen
toiminnanjohtaja, edesmennyt
everstiluutnantti Jorma
Kortelainen. Lahjoittajan
isä, Antti Kortelainen, oli
plutona-aliupseerina Juuan
reservikomppaniassa 18001900-lukujen taitteessa.
Vuoden sissinä palkittiin
reservin korpraali Timo
Ryynänen. Kunniakirjan
lisäksi Timolle luovutettiin
vuodeksi Riston sissimalja.
Kiertopalkinnon lahjoittaja on
Vaarojen Sanomat.
Matti Puoskari

