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Kerhon perustava kokous pidettiin 2.3.1953 Ilomantsin Säästöpankin talossa, jonne 
kokoontuivat reservinupseerit: V. A Elsinen, Heimo Rautava, Simo Vainio, Unto Heiskari, 
Otto Karttunen, Antti Koljonen, Viljo Lavikainen, Sulo Leppänen, Heikki Pohjolainen, Aatos 
Tuovinen, Jorma Kontturi, Reijo Otela, Unto Sarasti ja Onni Tolvanen.  
Perustavan kokouksen ensimmäisiä tehtäviä oli valita uudelle kerholle johtokunta ja 
vahvistaa kerhon säännöt. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Otto Karttunen ja 
muiksi hallituksen jäseniksi Heimo Rautava, Simo Vainio, Sulo Leppänen, Heikki 
Pohjolainen, Jorma Kontturi ja Reijo Otela.  
 
Toiminta lähti hyvin vireästi liikkeelle ja ensimmäinen kerhoilta pidettiin jo kolmen 
päivänpäästä perustamisesta. Pidettiin ampumaharjoituksia, suunnistus- ja muita 
harjoituskilpailuja. Toiminta oli alkuaikoina hyvin laaja-alaista, kerholla oli mm. hengellinen 
toimikunta, huvitoimikunta ja urheilutoimikunta. Vuonna 1955 päätettiin liittyä 
seurajäseneksi Ilomantsi-Seuraan. Naistoimikunta perustettiin vuonna 1956. Kerho 
osallistui kansanhiihtoihin, Pogostan Viestiin, lentopalloili ja piti voimistelu- ja 
painonnostoharjoituksia silloisella Keskikoululla. Maininta viimeksi mainitusta toiminnasta 
löytyy vuodelta 1956. Samoin tehtiin retkiä eri puolille Ilomantsia, mm. Naarvaan, 
Haapovaaran kämpälle ja Paavonvaaraan.  
 
Rahanhankintakeinot olivat tutut, järjestettiin arpajaisia ja tehtiin talkoita. Kertyneillä 
varoilla hankittiin mm 1957, kaitafilmikone ja osa käytettiin avustustoimintaan. Vuodelta 
1958 on pöytäkirjassa pykälä, jossa nuorisotoimintaan varatuista rahoista päätettiin antaa 
Ilomantsin yhteislyseolle 7000-8000 mk palkinnoiksi ainekirjoituskilpailuissa. Aineen tuli 
käsitellä maanpuolustusta ja isänmaata. Samana vuonna päätettiin avustaa myös 
Ilomantsin VPK:n torvisoittokuntaa talousarvioon merkityllä rahasummalla. 
Kerhon 50-luvun merkittävin toimintakohde oli varmaankin 1958 aikaansaatu Oinassalmen 
muistomerkki yhdessä aliupseerien ja sotainvalidien kanssa. Tammikuun kokouksessa 
1959 huvitoimikunnalle esitettiin kiitosmaininta Oinassalmen muistomerkin hyväksi 
tehdystä työstä. Merkki valmistui lopullisesti 1962.  
 
1960-luvulla toiminta jatkui vilkkaana. Yhteistoiminta aliupseerien kanssa lähti käyntiin, 
1961 valittiin yhteistyötoimikunta. Järjestettiin yhteisiä kilpailuja ja talkoita. Mm keväällä 
1962 olivat vieritystalkoot Mekrijärven Haukilahdessa, jossa oleva Enso-Gutzeitin suma 
käsitti vähän yli 13 000 tukkia. Se vieritettiin yhdessä aliupseerien kanssa veteen 120 
000mk ( silloinen raha) hinnasta ja vierityssumma jaettiin yhdistysten kesken vieritykseen 
osallistuneiden pääluvun mukaan, kuten pöytäkirjoista on ilmennyt. 
Kerhon kymmenvuotisjuhlat  pidettiin 10.03.63 ja vireästi toiminut naistoimikunta lahjoitti 
kerholle lipun, jonka oli suunnitellut lehtori Pertti Kokki. Vuosikymmenen keskivaiheilta ei 
ole kovin paljon mainittavaa, sillä pöytäkirjat vuosilta 64-67 ovat kadonneet. Kuitenkin 
vuodelta 67 löytyy maininta = pykälä, jossa päätettiin pitää arpajaiset aseen hankkimiseksi 
kerholle. Arpajaisten järjestämisestä vastasi naisjaosto. Aseita kerholla ilmeisesti oli 
vuosien varrella kertynyt useampia, koska vuoden 1969 pöytäkirjasta löytyy pykälä, jossa 
aseupseerin tehtäväksi annettiin vanhojen aseiden myynti. 
Samalta vuodelta on todettavissa toiminnan jatkumisesta aktiivisena, sillä syyskokouksen 
pöytäkirjasta löytyy maininta päätöksestä liittää toimintakertomukseen erillinen urheiluliite 
ja osallistumisesta kunniavartioon sankarihaudalla.  
 



1970-luvun alkupuoli näyttää taas olleen toimeliasta aikaa. Oli päätetty osallistua Metsä-71 
kampanjaan, samoin osallistuttiin Oinassalmelle suunnitellun taulun valmistamiseen ja 
pystytykseen. Piirin talvimestaruuskilpailut järjestettiin 1974 tuottoakin tuli 103,40 markkaa. 
Vuoden 74 toimintakertomus kuvaa kerhon silloista  toimintaa hiljaisen etenemisen 
kaudeksi. Kuitenkin ilmenee, että YT-iltoja Rajassa oli järjestetty kaksi ja esitelmöitsijöinä 
olivat olleet eversti Pentti Syrjä ja eversti Lennart Ekberg. Reserviläisten hiihtopäivänä 
17.2 oli osallistuttu virkistyshiihtoon paikkakunnalla, 9.9 oli tehty retki Seulavaaraan Mirja 
ja Sulo Leppäsen ” lomahotelliin ” ja 6.10 yleisenä valtakunnallisena 
maanpuolustuspäivänä oli ollut saunailta Metsähallituksen saunassa Petkeljärvellä. 
Urheilutoimesta oli kerrottu erillisellä liitteellä. Muusta toiminnasta on todettu: piirin tavara-
arpoja myyty 50 kpl ja Suomi-arpoja 200 kpl. Yhteinen pikkujoulu oli Opettaja-yhdistyksen 
kanssa vietetty ravintola Ruukissa. Täysi sali. Itsenäisyyspäivän juhlat olivat Parppein 
koululla, yleisöä yli 200. Muistotilaisuudessa sankarihaudoilla olivat järjestöjen liput 
mukana pitkästä aikaa ja tietysti kerho osallistui jouluaaton kunniavartioon. Näin toiminta 
jatkui tuttuja uomiaan kunnes vuosikymmenen vaihteessa lama iski kerhon toimintaan. 
Vuoden 1979 toimintakertomuksessa todetaan, ettei YT-iltoja toimintavuoden aikana ollut, 
urheilutoimintaa ei ollut, koulutustoimintaan ei osallistuttu, talkoita ei ole ollut ja vuoden 
1980 kevätkokous jäänyt pitämättä. Vapaaehtoisessa toiminnassa on nousuja ja laskuja. 
 
Vuoden 1981 kerhon kevätkokous oli siitä erikoinen, että siinä vahvistettiin  kahden 
vuoden 79 ja 80 toimintakertomukset ja tilikertomukset. Samoin valittiin kerhon 
ensimmäinen kunniapuheenjohtaja Helge Posti. Kerhon uusi puheenjohtaja Matti 
Hassinen laittoi uutta puhtia kerhon toimintaan. Kerhon pistooliammuntoja järjestettiin 
Rajan ampumaradalla. 1983 päätettiin kerätä Ilomantsin talvi- ja jatkosotia käsittelevää 
kirjallisuutta, jotka sijoitettiin Möhkön Ruukkimuseoon. Kevään 1983 kevätkokous pidettiin 
Kelo-Pirtillä  kerhon 30v toiminnan juhlakokouksena. YT-iltoja pidettiin ja osallistuttiin 
muistopäivien viettoon sankarihaudoilla. Mainittavaa on että kerhon jäseniä osallistui taas 
liiton järjestämään koulutukseen, oltiin koulutusseminaarissa, talousasioita käsittelevillä 
kursseilla ja reserviläisten peruskurssilla. Myös naistoimikunta järjesti vuonna 83 
muotinäytöksen. 1980 luvulla urheilutoiminnassa painopiste oli ammunnoissa, niin ilma- 
kuin ruutiaseilla. Vuosittain käytiin kovaa kilpailua kerhon ampujan tittelistä. Kerhon jäsen 
Hannu Paavola niitti mainetta RUL:n kisoissa 1988 voittamalla mestaruuden pistoolin pika-
ammunnassa ja isopistoolin joukkuekisassa sekä ilmapistoolilla piirin mestaruuden 91.   
1985 alkoi Rajakenraalin majan opastus kesäisin ja siitä on nykisin muodostunut tärkein 
varojen hankintalähde kerholle. Merkittävää toimintaa 80 luvun lopulla oli talvisodan 
alkamis- ja päättymispäivien juhlien järjestelyt. Talvisodan alkamisen muistotilaisuudessa 
30.11.89 keskuskoululla oli yleisöä noin 400 ja 13.3.1990 talvisodan päättymisen 50v 
muistotilaisuus samoin keräsi runsaan yleisön keskuskoulun saliin. 
 
1990 luku lähti käyntiin normaaleja ratoja myöten, yhteistoiminta muiden 
maanpuolustusjärjestöjen kanssa oli vilkasta. Järjestettiin yhteisiä ampumahiihtokilpailuja 
ja ammunta- ja suunnistuskilpailuja. Piirin 1992 toimintakertomuksessa on Ilomantsin 
reservinupseerikerho kolmas toimintapisteissä Pyhäselän ja Joensuun kerhojen jälkeen.  
Sotahistorian perinnekeräystä suoritettiin kerhon toimesta käymällä haastattelemassa 
nauhalle veteraaneja ja sodan vaikutuksia kokeneita ihmisiä. Päävastuun tästä työstä 
keräsi silloinen hallituksen jäsen Reino Raappana. 1993 kerhon 40v päivät ja kevätkokous 
pidettiin Osuuspankin tiloissa, ansioituneille jäsenille jaettiin mitaleita. RUL:n kultaisen 
ansiomitalin sai Väinö Punnonen. Em. kokouksessa nimitettiin kerhon kunniajäseneksi 
kerhon perustajajäsen Jorma Kontturi, joka edelleenkin korkeasta iästä huolimatta on 
toiminnassa mukana.  



90 luvulla aloitettiin Möhkön suunnalla Öykkösenvaarassa sodan loppuvaiheen 
”mottitaistelujen” Suomenpuolelle jääneiden paikkojen kunnostus. Kerhon jäsenet osallistui 
talkoiden muodossa em. toimintaan ja järjestettiinpä Ilomantsin reserviläisten kanssa 
jäsenille tutustumisretki kohteeseen. Urheilutoimintaa on pidetty resurssien mukaan 
talvisin on ammuttu Parppein sisäradalla ilmakiväärillä ja kesäaikaan Rajan radalla 
ruutiaseilla. Kerho hankki kerhoaseeksi Norigo rynnäkkökiväärin, sekä uuden ilmapistoolin 
ja vuosikymmenen lopulla myytiin osa vanhoista aseista pois.  
Paikkakunnalta muutto alkoi näkyä myös kerhon jäsen määrissä ja toimijoita 
eritilaisuuksiin ei tahtonut riittää. Eri luottamustehtävistä muodostui kestovirkoja mikä on 
tietenkin luonnollista.  
 
2000 luvulla kerho on pyrkinyt pitämään jäsenmääränsä sellaisena että kerho pystyy 
toimimaan. Varainhankinta on tullut edelleen Rajakenraalin majan esittelystä. Uutena 
tehtävänä kerholla on veteraanityö, lähinnä heidän auttaminen eri juhlatilaisuuksissa ja 
myöskin arkissa askareissa. Urheilupuolella on jatkettu ilma-aseammuntoja talvisin ja 
kesäisin on tarkennettu sihtiä ruutiaseilla.  
 
Kuten historia koosteen alussa on mainittu kerhon ensimmäinen puheenjohtaja oli Otto 
Karttunen. Häntä seurasi Simo Vainio, joka johti kerhoa vuoteen 1957. 1958  - 1959 Aatos 
Tuovinen. 1960 Helge Posti vuoteen 1964. 1964 – 1967 ei pöytäkirjoja.1967 Lauri 
Rahikainen ja 1968 – 1970 Erkki Pyy. 1971 – 1972 Tauno Penttinen. 1973 – 1974 Kyösti 
Puupponen. 1975 - 1976 Matti Hassinen. 1977 Sulo Leppänen. 1978 – 1980 Hannu 
Laamanen. 1981 – 1983 Matti Hassinen. 1984 – 1987 Väinö Punnonen. 1988 – 1991 
Juhani Mäkinen. 1992 – 1993 Väinö Punnonen. 1994 – 1995 Mika Luukkanen . 1996 Jyrki 
Korhonen. 1997 – Eteenpäin Jorma Maksimainen.  
 
Pitkäaikaisia hallituksen jäseniä ovat olleet Heimo Rautava, Jorma Kontturi, Unto Heiskari, 
Erkki Pyy, Arvi Nenonen, Eero Määttänen, Kalevi Hämäläinen, Väinö Pussinen, Juhani 
Mäkinen, Seppo Pennanen, Väinö Punnonen, Reino Raappana, Kalevi Karaiste, Mauno 
Eskelinen, Timo Partanen ja Jorma Maksimainen. Lisäksi on lukuisa määrä muita 
hallituksessa toimineita henkilöitä. 
 
Tässä lyhykäisyydessään kerhomme historiaa ja toiminnan kulkua. Materiaali koottu 
pöytäkirjoista ja Väinö Punnosen koosteesta kerhon 40v päiville. 

        
 
 

23.06.2003 
Jorma Maksimainen 

 
     
 
  
 
     


