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Reserviupseeriliitto valitsee uuden puheenjohtajan
Loppuvuosi 2007 tuo monia merkittäviä
muutoksia liittomme ja koko vapaaehtoisen
maanpuolustuskentän elämään. Edellisestä
liittokokouksesta Rovaniemellä on
kulunut kolme vuotta ja on aika kokoontua
Turkuun lokakuun lopulla. Liittokokous
on Reserviupseeriliiton korkein päättävä
elin ja tämän vuoden liittokokouksella on
tärkeä tehtävä valita Reserviupseeriliitolle
uusi puheenjohtaja. Toinen merkittävä
liittokokousviikonlopun linjanveto on liiton
strategian hyväksyntä vuosiksi 2008 - 2010.
Sitä on työstetty yhdistys- ja piiritasolla
ja onpa suunnitelman valmisteluun voinut
vaikuttaa RUL:n nettisivuillakin. Turussa
valitaan myös tuleva liittovaltuusto, jossa
Pohjois-Karjalaa on perinteisesti edustanut
piirimme varapuheenjohtaja.
Reserviupseeriliittoa vuoden 2002 alusta
johtanut reservin majuri Tapio Peltomäki on
ilmoittanut, ettei ole käytettävissä kolmannelle
kolmivuotiskaudelle. Liiton puheenjohtajuus
kiinnostaa, sillä puheenjohtajuuskisaan on
ilmoittautunut viisi miestä. Ehdokkaat on
esitelty uusimmassa Reserviläisessä. Itse
arvostan sitä, että uusi, valittava puheenjohtaja
on toiminut liittomme eri tasoilla alkaen
yhdistyksestä ja päätyen piirin kautta
liittotason toimintaan. Näin uusi puheenjohtaja
tietää, mistä kenttä on kiinnostunut,
mitkä ovat kentän haasteet ja vahvuudet.
Puheenjohtajan valitsevat jäsenyhdistysten
edustajat. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on
yksi ääni jokaista jäsentään kohti. Yhdistyksen
äänivaltaa liittokokouksessa käyttää siihen
valtuutettu edustaja. Reserviupseeripiirillä
on oikeus lähettää liittokokoukseen enintään
kolme edustajaa, joilla on kokouksessa
puheoikeus. Asiaa käsitellään seuraavassa

piirihallituksessa Polvijärvellä 20.9.
Vapaaehtoinen maanpuolustus on
uuden tilanteen edessä 1.1.2008. Laki
tekee Maanpuolustuskoulutus ry:stä
julkisoikeudellisen yhdistyksen tulevan
vuoden alusta. MPK:n asema on kirjattu lakiin
ja se tulee saamaan toimintaansa rahoitusta
valtion budjetista. Tämä näkyy myös MPK:n
hallinnossa. Yhteistyö tulee tiivistymään sekä
jäsenjärjestöjen, viranomaisten että perinteisten
kumppaneiden kanssa. Tämän vuoden loppuun
mennessä nykymuotoinen MPK muuttuu
kokolailla uudeksi. Valtiovallan aseman
vahvistuminen näkyy myös päätöksenteossa.
Nykymallissa kaikilla 11:llä MPK ry:n
jäsenjärjestöllä on edustajansa yhdistyksen
hallituksessa. Jatkossa uudessa 9-jäsenisessä
hallituksessa olisi kerrallaan vain neljän
järjestön edustajat. Uudesta hallituksesta on
olemassa vasta kaavailuja. Yhdessä niistä
esitetään hallituksen tasajakoa järjestöjen
koosta ja vaikuttavuudesta riippumatta.
Mikäli esitys menisi läpi, sekä RUL että RES
joutuisivat luovuttamaan hallituspaikkansa jopa
neljäksi vuodeksi. RUL:n puheenjohtaja Tapio
Peltomäkeä esitetyt uudistukset eivät tyydytä.
”Huomattava osa Maanpuolustuskoulutus ry:
n kouluttajista on reservinupseereita. Miten
se palvelisi MPK:ta, että RUL olisi välillä
vuosikausia tietämätön siitä, mitä hallituksessa
tapahtuu.” RES ja RUL ovat jäsenmäärältään
ja valtakunnalliselta merkitykseltään sitä
kokoluokkaa, että näitä kahta järjestöä ei voi
rinnastaa hallituspaikkojen jaossa kaikkiin 11:
een MPK:n jäsenjärjestöön. RES:n ja RUL:n
edustajien on istuttava niissä
pöydissä, joissa päätökset tehdään. Ilman
neljän vuoden taukoja.

Aliupseeristo palaa puolustusvoimiin
vuoden 2008 alussa – yliluutnantit siirtyvät
historiaan. Vuoden alusta perustetaan
uudelleen aliupseeristo, joka lakkautettiin
1970-luvulla. Aliupseerin virkanimike korvaa
sotilasammattihenkilöstön virat. Muutos
koskettaa noin 1800:aa puolustusvoimissa
ja rajavartiolaitoksessa työskentelevää.
Otettu askel vie Suomea kohti länsimaista
järjestelmää. Aliupseeristosta tulee suurin
henkilöstöryhmä Suomen armeijassa.
Tulevaisuudessa tarvitsemme aliupseereita
käytännön osaajiksi Suomen asevoimissa
– asejärjestelmät teknistyvät ja upseeriston
koulutus akateemistuu. Kuinka käy reservin
yliluutnanttien – sen aika näyttää sekä
kaaderissa että reservissä.
Reserviupseeriliiton nettisivut ovat
uudistuneet. Osoite on vanha tuttu www.rul.
fi. Uudet sivut ovat entistä selkeämmät ja
niille on mahdutettu enemmän informaatiota.
Uuden sivuston alle on mahdollista laittaa
myös yhdistysten sivuja. Piirimme sivut
ovat niin näyttävät ja hyvät ja osoite www.
pkreservi.fi niin tuttu ettei sitä ole tarvis
lähteä muuttamaan. Vieraile liiton ja piirin
sivuilla – sieltä löydät uusimmat tapahtumat
ja yhteystiedot, toimintakalenterin ja Karjalan
Poikien vanhat numerot.
Suomi viettää juhlavuottaan –
itsenäisyytemme on 90-vuotias. Sytyttäkää
kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa juhlatulet
6.12. itsenäiselle Suomelle!
Arto Juntunen
Pohjois-Karjalan reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

Tervehdys reserviläiset!
Kesä on vietetty ja toiminnat yhdistyksissä
ja piireissä aktivoituvat ”Kesälomalla” olleet
toiminnat käynnistyvät, kokousruletitkin
pyörivät.
Elokuun lopussa ja syyskuun alussa on
ollut jo kaksi hienoa tilaisuutta, joissa olen
saanut olla mukana, Juuan Reserviläisten
50-vuotisjuhla ja Lieksassa 14. Divisioonan
veteraani- ja perinnepäivät.
Lieksassa oli paikalla useita kenraaleja ja
runsaasti Rukajärven suunnalla taistelleita
veteraaneja Ei voinut kuin tuntea suurta
kunnioitusta ja kiitollisuutta katsoessani,
korkeasta iästään huolimatta, ryhdikkäitä
veteraaneja.
Maassamme käydään kovastikin

keskustelua tulevista puolustusjärjestelyistä.
Nykyinen asevelvollisuuteen perustuva
järjestelmä, palkka-armeija vai NATO?
Joillakin tahoilla tuntuu olevan kiire ajaa
Suomea Natoon, kuin käärmettä pyssyyn.
Hyvä niinkin, että asiasta keskustellaan,
mutta kannattaisi laittaa jäitä hattuun ja
odottaa selvitykset ja selonteko. Kysyn:
Miksi muuttaa hyväksi ja toimivaksi todettu
nykyinen järjestelmä, jossa nuoret miehet
ja vapaaehtoisesti palveluksensa suorittavat
naiset, saavat koulutuksen tarvittaessa
maamme puolustamiseksi ja valmiudet
rauhanturvatyöhön?
Reserviläisliiton toimintastrategia vuoteen
2015 on tullut lausuntokierrokselle
yhdistyksiin ja piireihin. Kehotan

yhdistyksiä tutustumaan, ottamaan kantaa
ja tarvittaessa tekemään korjausehdotuksia.
Strategiasta päätetään liiton syyskokouksessa
Jyväskylässä 17.–18.11.2007.
Kokouspaikka on nyt niin lähellä meitä, että
eiköhän lähdetä suurella joukolla päättämään
asioista ja edustamaan yhdistyksiämme ja
piiriämme!
Hyvää ja toimintarikasta syksyä!

Aimo Issakainen
Pohjois-Karjalan reserviläispiirin
puheenjohtaja

Linjauksia?
Kesä monine kilpailuineen on kääntymässä
syksyksi, alkaa vuoden 2008 toiminnan
suunnittelu. Matti Kauppisen johdolla on
järjestetty monet ampumakilpailut, niistä
merkittävimpinä Reserviupseeriliiton
Suomen mestaruuskilpailut elokuun puolessa
välissä Onttolassa. Ajauduimme kilpailujen
järjestäjiksi joulukuussa 2006 RUL:n
toiminnanjohtajan Janne Kososen käännyttyä
luottomiestensä puoleen toisen piirin
luovuttua tehtävästä. Oli mukava Joensuun
Reserviupseerien syyskokouksessa todeta
sieltä löytyvän intoa ja vastuuntuntoa ottaa
tarjottu tehtävä hoidettavaksi. Tehtävä nähtiin
mahdollisuutena avata uusia toimintamuotoja
ja innostaa jäsenistöä toimintaan. Kilpailujen
järjestelyissä onnistuttiin. Onnistumiseen
eivät Joensuun reserviupseerien kolmesataa
jäsentä kuitenkaan riittäneet, vaan mukana oli
reserviupseereja ja reserviläisiä Joensuusta,
Kontiolahdelta ja Liperistä. Mittavan
panoksen kilpailujen onnistumiseksi
antoivat myös muutamat Joensuun
Ampujien jäsenet. Voidaksemme osallistua
tapahtumiin on joidenkin otettava myös
vastuu niiden järjestämisestä. Se on osa
yhdistystoimintaa. Reserviläisurheiluliiton
toimintasuunnitelmassa piiriemme
odotetaan järjestävän sovellettujen
reserviläisammuntojen (SRA) SM-kilpailut
vuonna 2009 ja talvikilpailun 2010.
Olen vuoden katsellut piirien toimintoja.

Pian lienee valittava jatkossa käytettävä
toimintalinja. Edessäni on kolme
päävaihtoehtoa: a) Ryhdyn voimakkaasti itse
linjaamaan piirien toimintoja. b) Kävelen
puheenjohtajan perässä ja hoen ”kyllä herraa”.
Muutama joensuulainenkin eversti tietää,
että tämä ei ole minulle helppoa, mutta
onnistuu tarvittaessa. c) Huolehdin siitä, että
toiminnat linjataan piirihallitusten kokouksissa
ja näitä linjauksia noudatetaan. Sotilaana
toimin laillisen yhteyskuntajärjestyksen
säilyttämiseksi. Siksi viimeinen vaihtoehto
tuntuu tällä hetkellä sopivimmalta. Asiaa
hämmentää myös Reserviläisliitto, joka
palkkani puolikkaan maksajana odottaa minun
ensisijaisesti ajavan eteenpäin liiton linjauksia.
Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli
Nyberg on herättänyt voimakasta keskustelua
kannanotoillaan jäsenistön asemasta ja
heille tarjottavista palveluista. Olli olisi
hyväksymässä tosiasian siitä, että pääosa
jäsenistöstä osoittaa jäsenyydellään
vain myönteisen suhtautumisensa
maanpuolustukseen odottamattakaan mitään
toimintaa - puhumattakaan siitä, että olisi sitä
itse järjestämässä. Jokaisella voi olla asiasta
oma mielipiteensä. Tärkeää olisi kuitenkin
tunnistaa ja todeta rehellisesti vallitseva
tilanne sekä ottaa se toiminnan suunnittelussa
huomioon. Pyrimmekö palvelemaan koko
jäsenistöä ja millä tavoin? Olin yllättynyt, kun
kuulin reserviupseeripiirin ykköskysymyksen

olevan maakuntajoukkojen perustaminen.
Asia koskettanee kohtuullisen pientä osaa
jäsenistöstä. Samansuuntaisia ajatuksia
esitettiin liiton ampumakilpailujen yhteydessä.
Esitetyn kannan mukaan reserviläisten
kilpailuissa tulisi jatkossa ampua vain
sotilasaseilla ns. sotilasammuntoja.
Suunnataanko toimintamme jatkossa koko
jäsenistölle, pieneneviin, mutta edelleenkin
kansainvälisesti miesvahvuudeltaan suuriin
sodan ajan joukkoihimme kuuluville
reserviläisille vai sille jäsenistömme
osalle, joka kuuluu sodan ajan
joukkojemme maakuntakomppanioihin?
Maakuntakomppanioistahan puolustusvoimat
jo nytkin pitävät erittäin hyvää huolta. Uusia
toimintamuotoja kehitettäessä olisi hyvä
jo alussa miettiä ja julkistaa rehellisesti se,
mille jäsenistön osalle toiminta kohdistetaan.
Vaikka ajattelisin miten positiivisesti,
en kykene näkemään mediajäsentämme
– viisikymppistä tuhdissa kunnossa olevaa
reserviläistä/reserviupseeria – suorittamassa
kenttäkelpoisuuskokeen lihaskunto- tai
juoksutestiä. Kaikki toimintatavat ovat hyviä,
kunhan teemme asioista selvät linjaukset
niissä kokouksissa, joiden tehtäviin linjausten
teko kuuluu.
Kari Jylhä
toiminnanjohtaja

