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Työ jatkuu

Pohjoiskarjalaiset reserviupseerit! Kiitän teitä
luottamuksesta aloittaessani Pohjois-Karjalan
reserviupseerien puheenjohtajana vuoden 2007
alusta. Miehet vaihtuvat – työ yhteisen aatteen
hyväksi jatkuu.
Viime vuosi oli Reserviupseeriliiton juhlavuosi
liittomme täyttäessä 75 vuotta. Vuosi oli
juhlava monine tapahtumineen ja se huipentui
elokuussa Haminan näyttävään pääjuhlaan.
Rauhanturvaajat juhlivat 50-vuotista Suezilta
alkanutta ja edelleen arvostettua taivaltaan. Kun
maailman tapahtumia seuraa, näyttää siltä, että
rauhanturvaajia tarvitaan jatkossakin maailman
eri kolkilla riehuvissa levottomuuspesäkkeissä.
Tällä hetkellä suomalaisten rauhanturvaajien
pääjoukko on Balkanilla, Afganistanissa ja
Libanonissa. Tervehdin näin vuoden aluksi
reserviupseerien puolesta kaikkia maailmalla
olevia barettiveljiä.
Kuluva vuosi on Suomen itsenäisyyden
juhlavuosi. Toivottavasti valtiojohtomme juhlii
itsenäisyyttämme myös kansan parissa eikä
juhlavuodesta muodostu liian elitististä.
Naapurimaamme päämies Vladimir Putin
kommentoi helmikuun alussa Suomen
mahdollista Nato-jäsenyyttä vuosittaisessa
lehdistötilaisuudessa Moskovassa.
Kommentoinnissa ei sinänsä ollut mitään uutta
eikä ihmeellistä. Kysymyksen esitti suomalainen
Helsingin Sanomien toimittaja ja Putin vastasi
siihen spontaanisti ja odotetulla tavalla. Putinin
sanoin Suomen mahdollinen jäsenyys Natossa ei
olisi hyväksi Venäjän ja Suomen suhteille. Putin
korosti, että valinta kuuluu kuitenkin Suomen
kansalle. Putinin mukaan sotilasliitoista ei ole

torjumaan 2000-luvun uhkia kuten terrorismia,
huumeita ja ihmiskauppaa. ”Nämä ongelmat me
voimme ratkaista vain yhdessä, ilman liittoumia.
Ja tietääkseni Suomen johto on samaa mieltä”.
Suomen johto kommentoi pää- ja ulkoministerin
voimin Putinia todeten, ettei naapurin lausunnossa
ollut mitään uutta.
Putinin lausunto siitä, etteivät sotilasliitot ratkaise
maailman ongelmia, on varsin ymmärrettävä.
Venäjä on jäänyt yksin ja entiset liittolaiset
Varsovan liitosta ovat siirtyneet Venäjän pelossa
Nato-jäseniksi. Putin lausuntoon vaikutti
todennäköisesti myös Yhdysvaltain aikeet sijoittaa
osia ohjuspuolustusjärjestelmästään Eurooppaan,
muun muassa Puolaan ja Tsekkiin.
Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön puheenjohtaja,
dosentti Markku Salomaa otti myös kantaa Putinin
lausuntoon Helsingin Sanomissa. Salomaan
mukaan Venäjä ei vastusta Suomen Natojäsenyyttä, vaan kaipaa Suomelta selkeää Natopäätöstä. Nykytilanteessa Venäjän on varauduttava
kaikkiin vaihtoehtoihin. Salomaan mukaan
Suomella on kaksi todellista vaihtoehtoa. Joko
aito puolueettomuus Sveitsin ja Itävallan tapaan.
Tämä vaihtoehto vaatii voimakasta taloudellista
panostusta itsenäiseen puolustukseen ja irtiottoa
EU:n ulko- ja puolustuspoliittisesta yhteistyöstä.
Toinen vaihtoehto on liittyä Natoon ja sopeuttaa
puolustusvoimat siihen. Salomaata siteeraten:
”Venäjä nostaa parhaillaan varustautumisensa
tasoa. Venäjä muuttuu, Nato muuttuu. Ainoa, mikä
ei muutu on suomalaisten käsitys maailmasta.”
Suurimmat eduskuntapuolueemme eivät
edelleenkään halunneet Natosta vaaliteemaa.
Jossain vaiheessa siihen on otettava kantaa.

Maakuntajoukkojen perustaminen PohjoisKarjalassa on hyvässä vauhdissa. Päällystö ja
alipäällystö on valittu – miehistön valinta on
käynnissä. Eduskunnan puolustusvaliokunta
on antanut mietintönsä laiksi vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta ja siinä on nähtävissä
lukuisia parannuksia verrattuna syksyllä
annettuun hallituksen esitykseen. Haluankin
kiittää kaikkia teitä, jotka olette olleet
yhdistysten ja piirin kautta vaikuttamassa
kansanedustajien kautta lain valmisteluun.
Piirin puheenjohtajana edustan Pohjois-Karjalaa
RUL:n liittohallituksessa. Tuokaa ajatuksianne
piirin tietoon, että voin viedä niitä eteenpäin.
Vierailen myös yhdistysten kokouksissa, kun
vain saan tiedon riittävän ajoissa.
RUL:n painopistealueet tänä vuonna ovat
reservin päällystön koulutusjärjestelmän
kehittäminen, kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen
sekä järjestökoulutus. Näihin asioihin tullaan
palaamaan tulevissa lehdissä.
Lopuksi haluan kiittää edeltäjääni Jari Ahoa.
Viitoittamallasi tiellä on hyvä jatkaa. Kiitokset
myös piirien edelliselle toiminnanjohtajalle
Tenho Ilvoselle. Tiedän, että piiriemme asiat ovat
olleet niin ammattitaidolla ja asiantuntemuksella
valmistellut, että uuden toiminnanjohtajan Kari
Jylhän on hyvä aloittaa työnsä reserviläisten ja
reserviupseerien edusmiehenä. Tervetuloa Kari
reippaaseen joukkoon! Onnea ja menestystä
myös veljesjärjestön uudelle puheenjohtajalle
Aimo Issakaiselle. Kanssasi on helppo ja
mutkaton toimia. Yhdessä eteenpäin!
Arto Juntunen
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Karjalan Pojat lehden julkaisu muuttuu viime
vuonna perustetun PKMT:n (Pohjois-Karjalan
Maanpuolustuksen Tuki ry) hoitamaksi. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yhdistysten ja
yksityisten ilmoitushankintaan tulisi muutoksia.
Ilmoitushankinta on edelleen tärkeää lehden
toimittamiseksi ja saahan yhdistykset rahaa
omaan toimintaansa hankkimalla ilmoituksia.

josta seurauksena on vanhemmalla iällä
sydänsairauksien ja diabeteksen lisääntyminen.
Tiedä kuntosi ja osallistu reserviläisille
järjestettäviin kenttäkelpoisuustesteihin.

Tervehdys reserviläiset!
Uusi toimintavuosi on jo hyvässä vauhdissa
ja toimijat ovat vaihtuneet, niin piireissä
kuin monissa yhdistyksissäkin, myös uusi
toiminnanjohtaja Kari Jylhä on aloittanut
työnsä.
Kiitän syyskokouksessa saamastani
luottamuksesta, saadessani tilaisuuden
johtaa piiriämme Jarmo Tolvasen jälkeen.
Tuhannet kiitokset Jarmolle erittäin hyvästä
ja ansiokkaasta työstä piirimme johtamisessa.
Kunnossa olevan piirimme johtamista on
hyvä jatkaa. Vielä kerran kiitokset entiselle
toiminnanjohtajallemme Tenho Ilvoselle
pitkästä piirimme eteen tehdystä työstä.
Piirissämme tulemme tekemään yhteistyötä
varapuheenjohtajien Jorma Huttusen ja
Hannu Härkösen, yhdistysten, piirihallitusten,
Reserviläisliiton ja Reserviupseeripiirin
kanssa, unohtamatta Puolustusvoimia,
Rajavartiolaitosta, veteraanijärjestöjä, MPK:ta
ja kaikkia muita lukuisia yhteistyötahoja.
Tämän vuoden aikana tämän aviisin eli

Kehotan yhdistyksiä aktivoitumaan jäsenhankinnassa, sillä keski-ikä jäsenistössämme
nousee jatkuvasti. Nuoria uusia toimijoita
tarvitaan, että toimintamme kehittyisi ja
jatkuisi maanpuolustushenkeä esillä pitävänä ja
eteenpäin vievänä. Tällä tavalla saamme uusia
toimintamuotoja toimintaamme. Paljon on
puheena myös perheliikunta. Nyt on hyvä
aika saada erilaiset tapahtumat ja tempaukset
sellaiseen määrään, että voimme sanoa
maakuntamme reserviläishenkisten asukkaiden
liikkuvan vauvasta vaariin.

Liittomme ja piirimme yhtenä toiminnan
painopistealueena on edelleen: Veteraaneja ei
jätetä! Vielä ei ole liian myöhäistä huomioida
kanssamme eläviä veteraani naisia ja miehiä.
Veteraanityöhön on olemassa Reserviläisliitosta
saatava hyvä Veteraanityön opas. Veteraanikeräys
2007 alkaa 1.3. ja tempauspäivä on 10.3..
Tehkäämme yhdistyksinä ja yksilöinä kovasti
töitä keräyksen onnistumiseksi, maksaaksemme
kunniavelkaa niille naisille ja miehille, jotka
omalla peräänantamattomalla työllään ja
taisteluillaan sotiemme aikana pitivät maamme
itsenäisenä ja demokraattisena valtiona.
Toivotan kaikille reserviläistyötä tekeville hyvää
kevään jatkoa !

Itse kunkin tulee ottaa itseään ”niskasta
kiinni” ja lisätä liikkumistaan. Tutkijoiden
mukaan suomalaistenkin paino on nousemassa,

Aimo Issakainen
Reserviläispiirin puheenjohtaja

valtakunnallisella tasolla kaikki veteraanijärjestöt
ovat päätyneet yhden yhteisen keräyksen
järjestämiseen. Hoitakaamme asia mallikkaasti
tänäkin vuonna yhdessä muiden järjestöjen
kanssa.
Muutamia vaikutelmia alkaneelta työsaralta.
Uuden virkani puolesta pääsin osallistumaan
pohjoiskarjalaisten veteraaniyhdistysten
vuoden 2007 veteraanikeräyskokoukseen.
Hieman ennakkokaavailuista poiketen sain
kunnian toimia jatkossa keräystoimikunnan
puheenjohtajana. Miellyttävää oli
huomata asioiden sujuva ja hyvähenkinen
hoituminen kokouksessamme. Myöhemmin
valtakunnallisessa kokouksessa silmiinpistäväksi
nousi kiistely siitä kuka keräystyön tekee ja
jaetaanko rahat oikein. Keskittykäämme me
täällä keräyksen pyyteettömään hoitamiseen.
Tammikuun viimeisenä viikonloppuna kävin
seuraamassa piirien ilma-aseammuntoja.
Nahkapukuiset hienoine aseineen ampuneet
kivääriampujat toivat ensimmäisenä ajatuksen
”ammattimaisesta” ampumaurheilusta.
Hyvä niin ja kaikki kunnia ampumaurheilua
vakavasti harrastaville yhdistystemme jäsenille.
Yhdistyksiemme toiminnan tavoitteenahan
on kuitenkin se, että mahdollisimman moni
jäsenemme ylläpitäisi ampumataitoaan ja
jokainen voisi harrastaa ”kilpaurheilua” ja
lähteä kokeilemaan esim. ammuntaa ilman
korkeita tulostavoitteita ja siinä tarvittavia
huippuvälineitä. Tapahtuman synnyttämillä
ajatuksilla haastankin jokaisen jäsenen
itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi

osallistumaan talvella johonkin maakuntamme
alueella järjestettävään laturetkeen, kesällä
vielä lähes jokaisessa kunnassa järjestettävään
suunnistustapahtumaan, prosenttiammuntaan
ja syksyllä johonkin patikkaan. Yhdistysten
on helppo itse järjestää prosenttiammunnat
ja syksyinen kävelyretki, mutta hiihdossa ja
suunnistuksessa kannattaa hyödyntää olemassa
olevia tapahtumia ja tukea samalla niiden
järjestäjiä, jotka ovat kiitollisia jokaisesta
tapahtumiinsa osallistuvasta henkilöstä.
Ylläpidämme näin omia valmiuksiamme selvitä
jokapäiväisestä elämästä ja mahdollisista
vaikeammista ajoista ja tuemme oman alueemme
elinvoimaisuutta.
Tutustuin myös 40. kerran järjestettyyn
”UMPIHANKI” -tapahtumaan. Tapahtuma
lienee yhdistystemme maastossa toteutettavien
koulutustapahtumien uranuurtaja ja lippulaiva. Nurmeksen reserviupseereja on kiitettävä
mainion tapahtuman ”hengissä pitämisestä” ja
lupauksesta jatkaa ainakin vielä yhdistyksen 70vuotisjuhlavuoteen, vuoteen 2011. Toivottavasti
tapahtuma jatkuu senkin jälkeen. Ratkaisevaa
lienee se, että yhteistoiminta puolustusvoimien ja
maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa jatkuu ja että
yhteistoimintaa muiden reserviläisyhdistysten ja
–järjestöjen kanssa laajennetaan. Yhteistoiminta
kaikilla tasoilla on ratkaisevassa asemassa, kun
mietimme sitä, miten kykenemme säilyttämään
yhdistyksemme ja koko yhteisömme elinvoimaisena.

Toimintavuoden alkaessa
Ensiksi kiitän seitsemän vuotta toiminnanjohtajana toiminutta Tenho Ilvosta saamastani
opastuksesta. Aloitimme tehtävien vaihtoon
liittyneen yhteistyön noin vuosi sitten. Tenho
jaksoi neuvoa ja opastaa minua. Hän jaksoi
myös hoitaa kaikki tehtävät vuoden loppuun asti
ilman merkkiäkään siitä, että olisi lopettamassa
tehtävässä. Olen eri yhteyksissä saanut tietää
Tenhon hoitaneen tehtävää hyvin täydestä
sydämestään. Toivotan Tenholla makoisia,
vihdoinkin alkavia ”eläkevuosia”. Tenho
taitaa kyllä kuulua niihin, joilla pitää aina olla
jotain puuhaa, joten parempi kai toivottaa
jatkuvaa menestystä vaikkapa taloyhtiön
monitoimimiehen tehtävässä.
Alkanut toimintavuosi on samalla
itsenäisyytemme yhdeksäskymmenes,
juhlavuosi. Miten huomioimme vuoden
toiminnassamme? Aktiivinen toiminta on
yksi parhaista tavoista tuottaa lisäarvoa
juhlavuoteen ja vahvistaa niitä perusasioita,
joilla itsenäisyys on kuluneina vuosina
säilytetty. Vuoden juhlistamiseksi välitän
kaikille jäsenyhdistyksille lakkautumassa
olevan sotilasläänimme komentajan eversti
Seppo Pesosen meille heittämän haasteen.
Hän toivoo meidän osaltaan olevan mukana
huolehtimassa siitä, että jokaisessa kunnassa
järjestetään vuoden aikana yhteisvoimin reserviläiset, veteraanit, eri nuorisojärjestöt ja
muut asiasta kiinnostuneet tahot - itsenäisyyden
yhdeksänkymmentävuotisjuhla. Toinen selkeä
yhdeksänkymmenvuotistapahtuma voisi olla
vaikka vuotuinen veteraanikeräys. Tänä vuonna
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Kari Jylhä, toiminnanjohtaja

