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Kokousviikonloppu Padasjoella
Puolustusministeriö luovutti
1996 korvauksetta maanpuolustusjärjestöille koulutus- ja
harjoitusalueen Padasjoelta.
Padasjoki sijaitsee Päijät-Hämeessä noin 50 kilometriä
Lahdesta pohjoiseen Lahti
- Jämsä tien varrella. Tätä koulutuskeskusta ylläpitävät RUL,
Res ja Maanpuolustuskoulutus.
Evon alueella sijaitsevalla harjoitusalueella on myös Suomen
pelastusalan keskusjärjestön
ja Suomen puolustusvoimien
harjoitusalue. Alueella on sekä
sotilaallisia että siviilikriisinhallintaan, palo- ja pelastustoimeen liittyviä harjoitusalueita.
Meille reserviläisille tarkoitettu koulutuskeskus sijaitsee
Iso-Taruksen itäpuolella ja
Vähä-Taruksen koillispuolella
sekä Kaakonlammin eteläpuolella. Alueella voidaan järjestää
ampumatoimintaa, suunnistusta, maastotoimintaa ja
erilaista koulutusta kuten esim.
MPK:n kursseja. Talvella
hiihtolatu kulkee majoitusparakkien nurkalta. Alue onkin
vilkkaassa käytössä, toimintaa siellä on ympäri vuoden
keskimäärin 35 viikonloppuna
vuodessa. Asianmukaiset majoitus-, kokous- sekä saunatilat
ovat Tielaitoksen lahjoittamissa parakeissa, joiden niminä
ovat niiden paikkakuntien
nimet, mistä kukin parakki on
lahjoitettu. Maastotoimintaa
varten on varastoparakissa
sissitelttoja, ahkioita, louevaatteita, metsäsuksia, lämpöastioita jne. Alueen voi varata
käyttöön RUL:n toimistosta.
Tällöin myös ampumaradat
ovat käytössä.
Alueella on useampi ampu-
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JOULUKUU 2010
Liittohallituksen jäseniä johtamispäivän tehtävärastilla ampumassa.
marata. Telhonjärven lounaistustumaan harjoitusalueeseen,
puolella, Vähä-Hervon itäpuomistä oli kuullut paljon hyvää.
lella ja Iso-Hervon koillispuoViikonlopun järjestelyt sujuilella sijaitsee puolustusvoimien vat erinomaisesti. Työstimme
150 metrin ampumarata, jossa
kolmivuotissuunnitelmaa, pivoidaan ampua rynnäkkökivää- dimme kokouksen, verkotuimrillä. Samalla alueella on myös me sekä tietenkin saunoimme
muita kuin sotilasammuntoihin ja kehitimme vapaaehtoista
liittyviä ratoja, kuten Padasmaanpuolustuskenttää.
joen Riistanhoitoyhdistyksen
Pilotoimme myös testaamalla
hirviampumarata metsästystut- RUL 80 vuotta juhlavuoteen
kintoa varten sekä Padasjoen
liittyvää johtamispäivää, mikä
reserviyhdistyksen pistoolirata
on tarkoitus järjestää joko paija sovelletun reserviläisamkallisesti tai alueellisesti joka
munnan rata.
piirin alueella ensi vuonna.
Halkilahden Mikko Salon seudulta oli laatinut erinomaisen
Seuraavaa kolmea vuotta
johtamispäivän. Tapahtuman
linjaamassa
ensi vuonna järjestävät yhdistykset varmasti saavat juhlataRUL:n liittohallituksen
pahtuman myötä erinomaisen
tämän vuoden kolmas kokous
toimintapäivän alueensa
järjestettiin toimintaviikonreserviupseereille.
lopun yhteydessä Padasjoen
Teksti: Harri Norismaa
koulutuskeskuksessa. Oli
Kuva: Janne Kosonen
hyvin miellyttävää päästä tu-

P-Karjalan rajavartioston vala Kiteellä
Rajajääkärikomppanian
II/2010 saapumiserän valatilaisuus oli upea tapahtuma, joka
alkoi kirkossa ekumeenisella
jumalanpalveluksella. Rovasti
Vesa Takala piti ortodoksisen
valahetkipalveluksen, Kiteen
kirkkoherra Mirva Lehtinen
alttariliturgian ja sotilaspastori
Petri Rask saarnan.
Sotilasvalan esilukijana toimi
Kiteen kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Jukka Kankkunen, joka ehti juuri sopivasti
vaihtaa metsästysasun pukuun.
Hän ampui muutama tunti
aiemmin ensimmäisen karhunsa. Ennen kirkkoa vitsailimme,
josko Jukka mainitsisi valan
ohessa ampuneensa aamulla
Rajavartioston tunnuseläimen
karhun. Ei maininnut.
Valanteon jälkeen eversti
Kaakinen ylensi alokkaat rajajääkäreiksi.
Rajajääkärit olivat todella
edukseen, valakaavan toisto,
uskontunnustukset ja virret
kaikuivat selkeästi ja voimallisesti. En ole ennen Kiteen
kirkossa kuullut laulettavan
niin hyvin, sopisi koululaisten
ottaa oppia.
Seppeleen laskun Sanka-

RU/RES -työvaliokuntien kokous
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9.12.

RU-liiton huomionosoitusesitykset
piiriin				
RES-liiton ritarikuntien huom.os.
esitykset				
Marskin malja – tilaisuus		
Itsenäisyyspäivä
Karjalan Pojat 4/2010 ilmestyy

Piiritoimisto
Piiritoimisto
Joensuu

Karjalan Pojat
4/2010 ilmestyy 9.12.
Aineisto päätoimittajalle
viimeistään perjantaina 19.11.2010

Armas Härkönen

Yliopistontie 1, 82900 ILOMANTSI
Puh. 050 3600 256
armas.a.harkonen@gmail.com

1/2011 ilmestyy 9.3.
Aineisto päätoimittajalle 5.2. mennessä

rihaudalle suorittivat eversti
Tero Kaakinen, sotaveteraani,
rajavääpeli evp. Toivo Rosti
ja kiteeläinen rajajääkäri Antti
Anttila. Musiikista huolehti
niin kirkossa kuin seppeleenlaskussa Karjalan Sotilassoittokunta musiikkimajuri Petri
Junnan johdolla.
Valalounas nautittiin Hutsissa urheilutalossa, jossa liki
500 vierasta lusikoi maukkaan
hernesopan Karjalan Sotilassoittokunnan viihdemusiikin
kera. Komentajan puheen
jälkeen Kiteen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka
Kankkunen ja kirkkoherra
Mirva Lehtinen esittivät tervehdyksensä. Kahvien jälkeen
hieno ja mukavatunnelmainen
juhla oli ohi.
Jääkärit siirtyivät ulos
omaisten seuraan, sitten vielä
lomatarkastukseen kentälle ja
valaloma oli valmis alkamaan.
Teksti ja kuva:
Reijo Kohonen

Karjalan Pojat

Seppeleen laskivat rajajääkäri Antti Anttila, eversti Tero Kaakinen ja sotaveteraani, rajavääpeli
evp. Toivo Rosti.
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