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RITARIPERHONEN
Upea kesä on takanapäin ja sen tulemme muistamaan pitkien, lämpöisten helteiden lisäksi siitä,
että ritarien ritari Onni Määttänen siirtyi partioimaan uudelle tiedustelualueelle. Meidän ritarimme
sai arvoisansa hautajaiset kotikylänsä Ilomantsin
kauniissa kirkossa. Onni ja hänen asetoverinsa ovat
esimerkillään jättäneet meille arvokkaan perinnön,
maanpuolustustahdon, mikä sykkii hyvin voimakkaana täällä Pohjois-Karjalassa. Tämän päivän
maanpuolustushenki, mikä nojautuu yleiseen
asevelvollisuuteen ja koko maan kattavaan puolustukseen, on hyvin vahva.

vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan kuin
milloinkaan aikaisemmin. Aktiivireserviläisille on
tarjolla monipuolisia tehtäviä MPK:n kouluttajina,
maakuntajoukoissa, reserviyhdistyksissä, rauhanturvaajana, monipuolisessa kiltakentässä tai vaikkapa
puolustusministerimme väläyttämissä kodinturvajoukoissa tulevaisuudessa. Näitä toimintoja ei tule
nähdä korviketoimintana ns. oikealle reserviläistoiminnalle eli perinteisille kertausharjoituksille,
vaan ne kaikki ovat osa varautumista yhteiskunnan
kriisiolosuhteisiin ja näin osa tärkeää kokonaismaanpuolustusta.

Nykypäivän elämä on kuitenkin jatkuvaa muutosta.
Myös reservin elämässä on omat epävarmuustekijät
tulevaisuuden suhteen. Ennen asevelvollisuusaika,
varusmiespalvelus ja sitä seuranneet kertausharjoitukset, oli suurin maanpuolustushengen kehittäjä
ja ylläpitäjä. Kaikki kokivat olevansa tärkeitä, vahvoja lenkkejä maanpuolustusketjussa ja näin ollen
oikeita sotilaita reservissä sekä maanpuolustushengen vastuunkantajia. Nykyisin tämä henkinen
polku ei kaikkien osalta ole aivan eheä. Sijoitetun
reservin määrä on pudonnut viime vuosina. Iso osa
reserviläisistä kokee joutuneensa sivuun tästä yhteisöllisyydestä, koska mitään suunnitelmaa heidän
jatkostaan reserviläisenä ei ole näkyvissä. Tämä
syrjäytymisen tunne voi aiheuttaa passivoitumista
ja maanpuolustushengen rapautumista.

Yhteistyön kautta

Yli 35-vuotiaille reserviläisille on tarjolla sodanajan tehtäviä aina vain vähemmän. Kuitenkin meillä on paremmat mahdollisuudet ikään katsomatta

Yhdistyksien koot vaihtelevat suuresti piirimme alueella. Toimintaa järjestettäessä kannattaa
yhdistysten tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten
kanssa. Näin voimme taata tapahtumien laadukkuus
ja houkuttelevuus eri-ikäiselle jäsenistölle. Nuoret
upseerit tulee saada mukaan toimintaan. Jos heitä
ei toiminnassa näy, ei syy ole välttämättä heissä.
Toimivalla yhdistyksellä on aktiivinen yhdistysjohto, joka käyttää aikaansa jäsenhuoltoon ja varmistaa, että yhdistyksen toiminta on monipuolista ja
houkuttelevaa.
Reserviupseeriliiton mallisääntöjen mukaan
hallituspaikat ovat määräaikaisia, enintään kuusi
toimintavuotta peräkkäin. Yhdistyksissä on hyvä
saada vaihtuvuutta. Eri henkilöillä on uusia ja erilaisia näkemyksiä toiminnan kehittämiseksi. Näin
saamme pidettyä toiminnan mielenkiintoisena siellä

yhdistyksissä. On myös hyvin tärkeää etukäteen
ennen nimeämiskokousta kartoittaa eri tehtäväalueille nimettävät vastuuhenkilöt; puheenjohtajistoon,
hallitukseen ja jaostoihin.
Joka vuosi meille kokeneille toimijoille tulee ikää
lisää mittariin. Tästä syystä on todettava, että olisi
hienoa nähdä paljon uusia kasvoja yhdistystoiminnassa ja muussakin vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä täällä Pohjois-Karjalassa tuomassa
uudenlaista virtaa ja ideoita toimintamme.
Yhdessä voimme osallistua ja lähteä Pohjanmaalle,
sillä RUL:n korkein päättävä kokous, joka kolmas
vuosi järjestettävä liittokokous, pidetään Seinäjoella 21.11.2010. Tarjolla on varsinaisen kokouksen
lisäksi runsaasti yhteistä ohjelmaa myös Reserviläisliiton ja Maanpuolustusnaisten liiton kanssa.
Suunnittelemme tapahtumaan yhdessä reserviläisten kanssa yhteiskuljetusta täältä Pohjois-Karjalasta.
Toimeliasta syksyä koko vapaaehtoiselle maanpuolustuskentälle toivottaen.

Harri Norismaa
Pohjois-Karjalan
reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

VALMIUTTa…
Historiallisen lämmin kesä on takana ja alkaa valmistautuminen vuoden viimeiseen
neljännekseen, joka tuo mukanaan yhdistysten
syyskokouksia ja mahdollisia muutoksia toimijoihin ja toimintasuunnitelmiin. Myös reserviläispiirissä ovat asiat edenneet siten, että syyskokous
tiistaina 26.10. valitsee uuden puheenjohtajiston ja
päättää tulevan vuoden toiminnan päälinjaukset.
Tuo kaikkien aikojen lämpimin päivä 29.7., tulee
varmasti hyvin säilymään ainakin
niiden soutajien mielessä, jotka kyseisenä päivänä
osallistuivat Karelia soutuun Aluetoimiston kirkkoveneessä välillä Haapalahti-Jakokoski. Everstiluutnantti Jouni Mattilan kipparoima
venekunta selvisi tuosta liki nelikymppisestä matkasta hienosti. Soututahti löytyi heti ensivedoista ja
kipparin tehtävä oli lähinnä toppuutella porukkaa ja
muistuttaa riittävästä tankkauksesta. Huolto pelasi
erinomaisesti ja päivän päätteeksi päästiin vielä
saunan lämpimään palauttelemaan mieliin retken
huippuhetkiä.
Paljon sähköpostipalautetta ja keskustelua on aiheuttanut julkisuuteen saatettu esitys

valikoivasta asevelvollisuudesta ja Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen supistamisesta alle
puoleen nykyisestä, eli 75.000 – 150 000 henkilöön.
Uhkakuvat ovat esityksen mukaan muuttuneet ja
valtioiden välisiä konflikteja todennäköisempänä
pidetään valtioiden sisäisiä ja alueellisia kiistoja.
EU:n sanotaan lisänneen vakautta ja monet maat
suunnittelevat massa-armeijoiden lakkautusta ja
yleisestä asevelvollisuudesta luopumista. Suomen
tulisi esityksen mukaan toimia samoin. Palvelukseen otettaisiin vuositasolla 5000 – 10000 miestä ja
naista, ensisijaisesti vapaaehtoisia. Mikäli vapaaehtoisia ei saataisi tarpeeksi, voitaisiin palvelukseen
kutsuttavat arpoa!
Liiton selkeä kanta on nykyisen järjestelmän säilyttäminen. Yleinen asevelvollisuus
takaa jatkossakin riittävän suuren reservin ja alueellisen maanpuolustusjärjestelmän
säilymisen. Maamme strateginen sijainti on hyvin
erilainen moneen muuhun
maahan verrattuna ja liittoutumattomana meidän
tulee pystyä huolehtimaan omasta
puolustuksestamme. Asia varmasti nousee esille ja
aiheuttaa keskustelua liiton

hallituksen kokoontuessa Vantaalla.
Reserviläisammunnat lisäävät suosiotaan vuosi
vuodelta ja tämän vuoden kisaan
osallistui 91 ampujaa ja parikymmentä joukkuetta.
Joukkuemestaruus matkasi jälleen
Pyhäselän Reserviläisten ykkösjoukkueelle ennen
Joensuuta ja Kontiolahtea. Pyhäselän kovasta tasosta
kertoo myös viides ja yhdestoista sija. Oheistapahtumana ollut SRA – esittely oli hyvä lisä kokonaisuuteen ja lisännee lajin harrastajamääriä monella
paikkakunnalla. Nuoret ovat vahvasti tulossa harrastuksen pariin!
Onnittelut Outokummun juhliville yhdistyksille ja
kiitokset lehden tekijöille.

Jorma Huttunen
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirin
puheenjohtaja

KESÄN JÄLKEEN
Myönnettävä se on, että kun ikää karttuu, niin
näköjään tuo aika alkaa kiitää entistä vinhemmin.
Taas kerran on yksi vuosi kääntymässä loppupuolelleen. Kesästä 2010 jää varmasti monelle päällimmäisenä mieleen heinäkuun ennätyshelteet, mutta
muutakin on tapahtunut.
Edelliskesään verrattuna kesä oli reservipiirien
osalta rauhallinen. Viime kesä meni monen jäsenen
osalta Reserviläisurheiluliiton SRA-kilpailujen parissa. Tänä kesänä piireillä ei ollut liittojen kilpailujen järjestelyvelvoitteita.
Kesä on kuitenkin kilpailujen aikaa. Ohjelmassa
ovat niin piirien kuin liittojen mestaruuskilpailut.
Piiritasolla kilpailutoimintaa on ollut varsinkin
ammuntapuolella. Ilahduttavaa on ollut kilpailuihin osallistuneiden osallistujien määrä. Eniten
osanottajia keräsi Pohjois-Karjalan Aluetoimiston
johtama reserviläisten rynnäkkökiväärikilpailu.
Kilpailuun osallistui 91 kilpailijaa. Määrää on
pidettävänä hyvänä. Itse kilpailussa tehtiin hienoja
tuloksia. Juuan Mika Martelin voitti henkilökohtaisen kisan tuloksella 188 ja huomioitava on, että
Pyhäselän Reserviläiset ry voitti jo kolmannen
kerran peräkkäin joukkuekilpailun. Edellä mainittu
kisa on myös hyvä osoitus toimivasta yhteistyöstä.
Aluetoimisto johtaa kilpailun, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puolelta tulevat ammuttajat
ja reservipiirit huolehtivat tulospalvelusta. Piirien
osuuden hoitamisesta on annettava kiitokset Kontiolahden Reserviläiset ry:lle ja varsinkin tulospalvelun hoitaneelle Ari Hevonkoskelle.

Liittojen kilpailuista tuliaisina oli mukavasti menestystä. Henkilökohtaisia mestareita leivottiin viisi.
Kalle Leskinen Kontiolahdelta, Heikki Makkonen
Juuasta, Matti Manni Joensuusta, Jukka Martikainen Lieksasta ja Jyrki Varis Joensuusta. Myös joukkuekilpailut tuottivat mestaruuksia, joten piirien
edustusampujille voidaan antaa kiitettävä arvosana
menestyksestä. Tulokset piirien kilpailuista löytyvät
piirien sivuilta www.pkreservi.fi ja liittojen osalta
www.resul.fi
Piirien ammuntojen lisäksi TULI ja LIIKE-toimikunta järjesti kaksi liikuntatapahtumaa. 12.8
suunnistuksen ja 14.8 pyöräilyn. Liekö ajankohta
ja lämmin ilma verottanut osanottajien lukumäärää,
mutta siitä huolimatta paikalle uskaltautui luvattoman vähän osallistujia. Tapahtumat oli suunniteltu siten, että huonommallakin kunnolla ne olisi
selvittänyt. TULI ja LIIKE ei kuitenkaan masennu
vaan ensi vuonna yritetään uudestaan. Myös niin
sanotun hikiliikunnan on kuuluttava reserviläisen
liikuntavalikoimaan.
Järjestöpuolella syksy on suunnitelmien ja syyskokousten aikaa. Molempien piirien piirihallitukset
kokoontuivat Joensuussa 7.9. Kokouksien pääpaino oli molemmilla piireillä sama. Työlistalla
oli valmistella henkilövalinnat liittojen ja piirien
osalta, piirien toimintasuunnitelmat ja talousarviot
vuodelle 2011. Piirihallituksien esitykset esitellään
hyväksyttäväksi piirien syyskokouksille. Piirien
syyskokoukset pidetään siten, että 26.10 on reservipiirin kokous ja 27.10 reserviupseerien vastaava

kokous. Molempien pitopaikka on Joensuu ja kokouskutsut löytyvät tämän lehden sisäsivuilta. Kaikki
ovat tervetulleita.
Syksyn päätapahtuma on ehdottomasti kun ”kolome
komiaa” eli Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja Maanpuolustusnaisten Liitto kokoontuvat
samaan kaupunkiin pitämään kokouksiaan. Kokoukset pidetään 19.–21.11.2010 Seinäjoella. 19.11
ohjelmassa ovat liittojen hallituksien kokoukset.
Lauantaina 20.11 pidetään Suomen Reserviupseeriliiton kolmen vuoden välein pidettävä liittokokous,
Reserviläisliiton syyskokous ja Maanpuolustusnaisten Liiton syysliittokokous. Kokouksiin pyritään
lähtemään Pohjois-Karjalasta mahdollisimman isolla
joukolla yhteisesti. Pohjois-Karjalan on syytä näkyä
ja kuulua molempien liittojen kokouksissa. Varsinaisissa kokouksissa nuijitaan yleensä jo esityslistalle valmistellut asiat, mutta käytäväkeskustelut
ja tutustuminen muihin edustajiin on seikka, jonka
painoarvoa ei voi väheksyä. Niiden avulla voi jokin
ovi jatkossa aueta helpommin.
HUOM! Seinäjoen tilaisuuksista saat tietoa liittojen
nettisivuilta.
Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirien
toiminnanjohtaja

