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VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUSTYÖ YHTEISTYÖHAASTEIDEN EDESSÄ
Toimintavuosi 2010 on alkanut aktiivisesti piirissämme. Kun viime kesänä järjestetyt SRA:n
SM-kilpailut saatiin vuodenvaihteessa pakettiin,
niin seuraavien valtakunnantason kilpailuiden
suunnittelu oli jo täyttä päätä käynnissä.
Helmikuun alussa reservin väkeä eri puolilta
Suomea kokoontui ResUL:n talvikilpailuihin
Kontiolahden ampumahiihtostadionille kamppailemaan talvisissa olosuhteissa hiihtäen, ampuen ja
suunnistaen.

reserviläistoiminnan toimintamahdollisuuksien
säilyttämiseksi.

Meillä Pohjois-Karjalassa on aina ollut hyvin
vahva ja positiivinen maanpuolustushenki. Se
ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan sen
säilyttämiseksi alueellamme vaaditaan aktiivisia
ja konkreettisia toimia. Yleinen asevelvollisuus,
vapaaehtoinen maanpuolustuskenttä ja reserviläisyys tulevat muuttumaan tulevien vuosien
aikana. Puolustusvoimat pienentää sijoitetun
reservin määrää ja kertausharjoituskierto loppuu yhä nuorempana. Meidän ikärakenne reservijärjestöissä on nykyisin sellainen, että suurella
osalla jäsenistämme ei ole mahdollisuutta
aselajikohtaiseen koulutukseen edes MPK:n
kautta. Tämä muutosprosessi pakottaa maanpuolustusjärjestöt miettimään toimintaansa uudelleen
sekä pohtimaan uusia yhteistyökuvioita.

Reserviläisjärjestöjen yhteistyön tiivistäminen koko
Pohjois-Karjalan alueella on lähivuosien suuri
haaste. RUL kattojärjestönä ajaa asiaa meidän kaikkien edestä, mutta aktiiviset paikallisyhdistykset ja killat ovat suurin voimavara ja
näin avainasemassa. Uusien jäsenien rekrytointi
yhdistyksiin ja jo olemassa olevien jäsenhuoltoa ei
pidä unohtaa, sillä tätä kautta meillä on mahdollisuus saada yhdistyksiimme toiminnallinen piristysruiske.

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö, veteraanien
henkisen perinnön säilyttäminen ja reserviläisyys
perustuvat vakaisiin arvoihin siitä, että haluamme
säilyttää meille itsellemme ja tuleville sukupolville
tämän turvallisen Suomen, jossa olemme saaneet
kasvaa ja elää. Päästäksemme tähän jaloon periaatteeseen on meillä maanpuolustuskentässä
oltava selvä yhteinen suuntaviiva ja näkemys

Reservijärjestöjen tulee vastaisuudessa profiloitua
vielä nykyistäkin selvemmin maanpuolustustyötä
tekeviksi järjestöiksi erottuen erilaisista urheiluja harrastusseuroista. Vaikkakin esimerkiksi liikunta on tärkeä osa toimintaamme, niin me urheiluseuroista poiketen edustamme aatteellista järjestöä ja sen tulee myös näkyä toiminnassamme.

Reserviupseeriliiton vuoden 2010 alussa aloittama
jäsenhankintakilpailu on yksi uusi mahdollisuus
saada reserviupseereiden riveihin uusia ja aktiivisia
toimijoita maanpuolustustoimintaan. Suora kontakti tehoaa aina, mutta tiedon jakaminen sähköpostin
sekä internetin kautta ovat tämän päivän tiedottamistapoja. Käytännöllinen tapa lähestyä myös
mahdollisia uusia jäseniä, mutta myös tiedottaa
riittävän usein jo olemassa olevaa jäsenistöämme.
Jäsenmäärämme lisäämisen kautta painoarvomme
toimijana varmasti lisääntyy.
Jäsenhuollollisesti jäsenhankintakilpailu on palkitseva, sillä aktiiviset jäsenhankkijat palkitaan.

Kolme uutta jäsentä hankkinut jäsenhankkija
palkitaan RUL:n 80. juhlavuoden puukolla. Itse
puukko on numerointia ja helaa lukuun ottamatta
täsmälleen sama kuin meitä reserviupseereja yhdistävä kurssipuukko, mutta puukon tuppi on juhlavan
sininen. Puukot numeroidaan ja jaetaan sitä mukaa,
kun liiton toimisto saa tiedon kolmen uuden jäsenen hankkimisesta ja heidän jäsenmaksunsa suorituksesta. Ja jos aktiivisuutta riittää niin kymmenestä uudesta jäsenestä jäsenhankkija palkitaan
puolustusvoimien M/05 varsikengillä. Tällaisilla
palkintokengillä olisikin kunniakasta pakkimarssi
marssia.
Jäsenhankintakilpailun rinnalla liiton tasolla vuoden suurin yksittäinen tapahtuman on Seinäjoella
20.11.2010 vietettävä liittokokous. Laittakaa päivämäärä muistiin ja lähtekäämme syksyllä joukolla
kokouksen.
Kuluvana vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta
kunniakkaan talvisodan päättymisestä. Maamme
itsenäisyys oli tuolloin veitsen terällä, mutta
suomalaiset miehet ja naiset saivat erittäin
vaikeissa olosuhteissa peräänantamattomuudellaan
turvattua ja lunastettua meille itsenäisen Suomen.
Vaalikaamme veteraanien perintöä. Aktiivista
reserviupseerivuotta 2010!

Harri Norismaa
Pohjois-Karjalan
reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

KEVÄÄSEEN…
Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin 55.toimintavuosi
on käynnistynyt. Alkuvuodesta olemme päässeet
nauttimaan perinteisestä talvisäästä. Lunta on
vanhaan malliin ja lämpötila on jo parin kuukauden
ajan pysytellyt pakkaslukemissa. Välillä on koettu
jopa Talvisodan lämpötiloja, kun lukemat ovat
tippuneet tuonne – 30 asteen alapuolelle.
Talvisodan tapahtumien päivittäinen seuraaminen
netissä on ollut helppoa. Tämän Karjalan Pojat lehden ilmestymispäivänä, maaliskuussa 70
vuotta sitten, elettiin sodan ratkaisuhetkiä.
Rauhanneuvottelut oli aloitettu ja taistelut Viipurin
ympäristössä
olivat rajuimmillaan. 105 päivää kestänyt sota
päättyi katkeraan rauhaan maaliskuun 13. päivä.
Sota vaati noin 27 000 kaatunutta, lähes 1 500
kadonnutta ja yli 43 000 haavoittunutta suomalaista.
Liiton tämän vuoden toiminnassa korostetaan
maanpuolustustahtoa ja sen ylläpitämistä. Jokaisella
maakuntamme reserviläisyhdistyksellä on tässä
työssä tärkeä rooli. Kunniavartiot, seppeleenlaskut,
paraatit ja marssit ovat näkyvä osa tätä toimintaa.
Tärkeää on myös tiedottaminen paitsi omasta
toiminnasta, niin myös maanpuolustusasioista ja

Puolustusvoimista, veteraanityötä unohtamatta.

kuuluvien ja naisten osuutta jäsenistössä.

Nettisivut ovat tätä päivää. Toivonkin, että kuluvana
vuonna mahdollisimman moni yhdistys laatii
oman sivuston ja täten tehostaa tiedottamistaan.
Linkittämällä sivuston piirin, liiton ja MPK:n
sivuihin helpottuu toiminta merkittävästi. Muun
muassa
Polvijärven Reservinaliupseerien sivusto on
puheenjohtajan tervehdystä vaille valmis!

Saavutamme helposti tuon valtakunnallisen kasvutavoitteen lisäämällä yhdistystemme jäsenmäärää
2-5 jäsentä / yhdistys. Nykyiset jäsenet muistakaa
hoitaa jäsenmaksuvelvoite helmikuun aikana.

Toinen asia, jonka lupasin vuoden alussa hoitaa, on
sähköinen kuntokortti, josta tälläkin palstalla olen
maininnut. Sen käyttö osoittautui helpoksi ja nyt
olen kuukauden verran kirjannut hiihdot, luistelut,
sählyt ja muun liikkumisen korttiin. Suosittelen
muillekin.

Toimintakalenterissa on jälleen tapahtumia varsin
paljon. Onnistuneet RESUL:n Talvikilpailut
Kontiolahdella ovat takanapäin ja kiitokset
jälkikäteen lausun Makkosen Timolle esikuntineen
ja Eskelisen Arille. Umpihanki-jotos kutsuu
seuraavana hiihtäjät Sotinpuron maisemiin. Olkaa
aktiivisia ja osallistukaa tapahtumiin!
Nöyrä kiitos jälleen lehtemme ilmoittajille, juttujen
kirjoittajille ja päätoimittaja Armas Härköselle.

”Saavutamme helposti valtakunnallisen
kasvutavoitteen lisäämällä yhdistystemme
jäsenmäärää 2-5 jäsentä / yhdistys.”
Piirimme jäsenmäärä on 1307 henkilöä. Liitto
kannustaa piirejä aktiiviseen jäsenhankintaan.
Kasvutavoitteena on 2 % ja suoritusperusteisella
piirituella pyritään lisäämään erityisesti miehistöön

Jorma Huttunen
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirin
puheenjohtaja

projekti 2079
Vuoden 2008 ensimmäiseen Karjalan Poikien
numeroon kirkasotsainen uusi toiminnanjohtaja
oli kirjoittanut hienon otsikon(omasta mielestään)
– PROJEKTI 2066. Nyt kun kaksi vuotta
toiminnanjohtajan tehtävässä on kulunut, voitaneen
hieman tutkailla, kuinka asiat ovat edennet.
Kokemuksia ja näkemyksiä tältä vapaaehtoisen
maanpuolustuksen saralta on kertynyt melkoisesti.
Totuuden nimessä moneen ydinkysymykseen
etsitään vielä vastauksia, mutta perusrutiinit
alkavat olla jo hallussa.
Projekti 2066:n perusajatushan oli tuo piirien
yhteisen jäsenmäärän kohottaminen. 31.12.2007
tilannehan oli reserviläispiiri 1205 jäsentä ja
reserviupseeripiiri 861 jäsentä, josta tulee tuo 2066.
Tämä osa projektista on edennyt suunnitellusti
ja tulos oli 31.12.2009 seuraava, reserviläispiiri
1253 ja reserviupseeripiiri 826 eli projekti on nyt
PROJEKTI 2079.
Hitaasti mutta varmasti niinhän se oli
ajateltukin. Projektiin on tuonut takapakkia tuo
reserviupseeriyhdistysten jäsenmäärän pieneminen
kahdessa vuodessa 35 hengellä. Vuoden 2009
vähennys oli 20 jäsentä. Syitäkin on pohdittu ja
yhtenä on esimerkiksi että noista 20:stä 13 on ollut
nuorisojäseniä. Johtopäätös on, että työ ja opiskelu

vetävät joukkoa maailmalle.
Ilahduttavaa on puolestaan tuo reserviläispuolen
jäsenmäärän kasvu. Molemmat liitot ovat
aloittaneet jäsenhankintakilpailun vuodelle 2010,
johon kannattaa käydä tutustumassa liittojen
kotisivuilla. Lisäksi Reserviläisliitto on aloittanut
jäsenvastaava-hankkeen ja Pohjois-Karjalassa
jäsenvastaavana toimii Aimo Issakainen Joensuusta.
Toinen projektin ydinajatus oli palvelujen
tuottaminen jäsenistölle ja toimiiko tiedotus.
Tästä kohdasta pitää sanoa, että yksi tärkeimmistä
tiedotusvälineestä jäsenistön ja piirien välillä
oli ja on edelleen tämä Karjalan Pojat-lehti. Sitä
kautta tieto saadaan kanavoitua kaikille jäsenille ja
joukolle yhteistyökumppaneita.
”Jatkossa piirien ja yhdistysten nettisivustojen sekä
sähköpostiverkkojen arvo kasvaa ja perinteisen
postin määrä vähenee jo kustannussyistä.”
Tärkeää on myös, että jäsenistöä opastetaan
hakemaan tietoa esim. liittojen, piirien, yhdistysten
ja yhteistyökumppaneiden esim. MPK:n ja
Aluetoimiston sivuilta. Jatkossa on varmaa se,
että tiedotus hoidetaan sähköisesti eli piirien ja
yhdistysten nettisivustojen ja sähköpostiverkkojen

arvo kasvaa ja perinteisen postin määrä vähenee jo
kustannussyistä.
Muusta tarjonnasta oli mainittu yhdistystoiminta,
liikunta ja ammunta. Näittenkin osalta on
sanottava, että toimintaa on, ongelma vain on että
osallistujia ei ole niin paljon kuin kaivattaisiin.
Tämä ei kuitenkaan ole pelkästään tämän
reserviläistoiminnan ongelma. Vapaasta ajasta
kamppailevat muutkin tahot.
Vuoden 2010 ensimmäinen neljännes alkaa olla jo
käsitelty. Takana ovat piirien ilma-asekilpailut ja
6.2 pidetyt Reserviläisurheiluliiton talvikilpailut.
Molemmat onnistuivat erinomaisesti ja kiitänkin
kaikkia mukana olleita niin kilpailijoita kuin
toimitsijoita. Molemmista on kertomukset tämän
lehden sisäsivuilla.
Lisäksi kiitän myös Karjalan Pojat-lehden tukijoita
siitä, että tukenne mahdollistaa lehden toimittamisen
myös vuonna 2010.
Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirien
toiminnanjohtaja

