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Päätoimittajan palsta
Reserviläisten matkassa
Kuluneen vuoden aikana minulla on ollut
kunnia seurata melkoiselta aitiopaikalta
maakunnan reserviläisten toimintaa.
Kehuin reilu kuukausi sitten
paikallislehtemme haastattelussa reserviläisten
olevan vilhakkaa ja monessa mukana olevaa
porukkaa, ja olen edelleen samaa mieltä.
Toiminnanjohtaja ja monet aktiivisista
toimijoista painavat tien suunnassa ja
poikittainkin sellaisella vauhdilla, ettei heitä
välillä näy suurilla aukeillakaan. Ihan täytyy
kättä vetää lippaan.
Kiitän vuodenvaihteessa puheenjohtajan
tehtävistään luopuvia Harri Norismaata ja
Jorma Huttusta erinomaisesta yhteistyöstä
niin henkisellä kuin materiaalisellakin tasolla.
Toivon tietysti, että innokkuutenne lehden
parissa jatkuu. Samalla toivotan tervetulleeksi
uudet puheenjohtajat, Timo Tolvasen ja Timo
Monosen yhteistyötiimiin.

On ollut ilo huomata, että reserviläisistä
löytyy kynäniekkoja. Vielä viikkoa ennen
viimeistä aineiston luovutuspäivää laskeksin,
että 16 sivua riittää. Sen jälkeen alkoikin
sitten sähköpostilaatikossa sähistä. Lopulta
aineistoa jäi seuraavaankin lehteen. Kiitoksia,
jatkakaa samaan malliin!
Puolustusvaliokunta vieraili Pohjois-Karjalan
prikaatissa viime viikolla. Maakuntaliiton
isännöimälle vierailulle ei reserviläisiä
mahtunut, mutta sanomalehti Karjalaisesta
saatiin lukea valiokunnan jäsenten pitäneen
näkemästään. Puheenjohtaja Korkeaoja jopa
muistuttaa, että ”puolustusvoimien toimintaa
voidaan supistaa muutenkin kuin varuskuntia
lakkauttamalla.”
Kun kerran joulu ja sen evankeliumi on näin
lähellä, niin tallettakaa nuo edellä olevat
sanat ja tutkikaa niitä sydämissänne! Kevään

eduskuntavaalien jälkeen on sitten mukavaa
vertailla, onko ”sama kaiku askelten”, vai
jatkuuko varuskuntien pudotuspeli työpaikan
uudelleen varmistuttua.
Lehdessämme muistetaan nyt sotilaskoteja
ja jouluinen tervehdys tulee myös korkean
paikan leirillä olevalta sotilaspastoriltamme.
Omasta puolestani haluan
toivottaa kaikille
Karjalan Poikien
lukijoille rauhallista
ja siunattua joulua
sekä entistäkin
parempaa uutta vuotta!

Armas
Härkönen

Täsmennyksiä
reserviläistoimintaan
Pääesikunnan henkilöstöosasto on antanut käskyn, jolla täsmennetään ampuma-aseiden käyttöä ja perinnepukeutumista
vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa. Varsinaisen
vapaaehtoisen koulutuksen lisäksi käskyssä täsmennetään
myös muuta puolustusvoimien ampumaradoilla tapahtuvaa
toimintaa.

Timo Mononen (vas.) luotsaa seuraavat kaksi vuotta Reserviläispiiriä ja Timo Tolvanen Reserviupseeripiiriä. Miehet esittäytyvät seuraavassa lehdessä.

Valta vaihtui piireissä
Piirien syyskokoukset on jälleen kerran
pidetty. Syyskokousten esityslistoillahan ovat
perinteisesti seuraavan vuoden suunnitelmat ja
henkilövalinnat eri tehtäviin. Reserviupseerija Reserviläispiirin osalta tämänvuotinen
syyskokous oli jälleen kerran kokous, jossa
nimettiin uudet piirien puheenjohtajat ja muut
hallituksen jäsenet. Piirien puheenjohtajan
pesti on määritetty kahden vuoden pituiseksi.
Niinpä reserviupseerien puolella Harri Norismaa
luovutti puheenjohtajuuden Timo Tolvaselle

ja reserviläisten puheenjohtajuus siirtyi Jorma
Huttuselta Timo Monoselle.
Myös varapuheenjohtajistossa tapahtui
muutoksia. Reserviupseereissa 1. varapuheenjohtajan pallille nousi Juha Rytkönen ja 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Laakkonen.
Reserviläispiirissä puolestaan Hannu P. Martikainen valittiin 1. varapuheenjohtajaksi ja Terho
Hirvonen 2. varapuheenjohtajaksi.
Teksti ja kuva: Ari Eskelinen

Sotilaskotimuistoja
Sotilaskoti, tuo keidas reserviläisen silmissä siintää ikään katsomatta aina, kun pukeudumme
armeijan harmaisiin. Nämä meidän armeijan käyneiden positiiviset muistot ovat tärkeitä maanpuolustushengen tukipylväitä. Jokaisella niitä on ja lehden sivuille on koottu muutaman aktiivireserviläisen kultaisia sotilaskotimuistoja.

Kahvia korven kätköissä
Olin kertaamassa Soulin olympiakisojen aikaan siellä jossakin. Tiedusteluyksikkömme oli ollut
korpien kätköissä jo useita päiviä, kun sissiradistimme tuli ihmetellen luokseni. Normaalisti
viestit tulivat peitettyinä, mutta nyt hän esitteli selkokielellä tulleen viesti; Sotilaskotiauto siinä ja
siinä tienristeyksessä klo 20.00. Aika oli käsillä ja hetken siinä tuumailimme, kunnes uteliaisuus
vei voiton. Vain vartiomies jäi leiriämme turvaamaan, kun osastomme rynnisti parin kilometrin
matkan kohti maagista paikkaa. Väijytystä varoen lähestyimme hiippaillen ojan pohjia pitkin
kohti annettua pistettä. Risteyksessä auton valot loistivat kutsuvasti. Ilo oli suunnaton, kun vihreä
Sotilaskotiauto odotti väsyneitä tiedustelijoita herkullisine tarjoomuksineen. Eivät munkkikahvit
ole paremmalta maistuneet, kuin silloin kuulaassa loppukesän illassa.
Harri Norismaa

Pääperiaate kaiken koulutuksen tukemisessa ja toteuttamisessa on
toiminnan lainmukaisuus. Puolustusvoimien ampumaratojen ja
ampuma-alueiden käyttö ei ole peruste poikkeamiseen ampumaaseista annetun sääntelyn velvoittavuudesta (ampuma-aselaki).
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen järjestämisessä tai yhdistysten puolustusvoimien alueilla toteuttamissa ammunnoissa ei tule sallia yksityishenkilöiden tai yhdistysten omaisuutta olevien sarjatuliaseiden käyttämistä.
Koulutuksen suunnittelun yhteydessä tulee ottaa huomioon, että
taisteluammuntojen järjestäminen on vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 17§:n perusteella
yksinomaan puolustusvoimille kuuluva julkinen hallintotehtävä.
Vuosittaista koulutuksen tukisuunnitelmaa laadittaessa on yhdessä MPK:n kanssa varmistuttava siitä, että sotilaallisia valmiuksia
palvelevassa koulutuksessa ei toteuteta taisteluammuntoja yksityishenkilöiden tai yhdistysten omistamilla aseilla.
Reserviläisurheiluliiton voimassa olevien sääntöjen mukaisia
SRA (sovellettu reserviläisammunta) ammuntoja ei pidetä taisteluammuntoina tai taistelukoulutuksena.
Sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa tai reserviläisjärjestöjen ammunnoissa ei myöskään tule sallia maksimikaliiberia .338 ylittäviä aseita eikä ns. ERVA (erittäin vaarallisten) patruunoiden tai ammusten käyttöä.
Perinneammuntojen luonteeseen kuuluvan pukeutumisen tulee
olla yleisesti hyväksyttävää. Tähän liittyen ulkomaisten asevoimien sotilaspukujen käyttäminen puolustusvoimien alueilla on
kielletty. Lisäksi näitä ammuntoja voidaan järjestää ko. alueilla
ainoastaan kertatulisasein.
Käskytekstin lyhensi: Harri Norismaa

