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THE SHOW MUST GO ON
Vuosi 2010 on lopuillaan ja uusi vuosikymmen
alkamassa. Uudet tuulet tulevat puhaltamaan
myös piirimme organisaatiossa ensi vuoden
alusta. Kaksi vuotta sitten otin vastaan piirimme
puheenjohtajuuden ja nyt on tullut aika luovuttaa
tehtävät seuraajaani osaaviin käsiin. Mottona
elämässäni on, että yksin saamme halutessamme
paljon aikaan, mutta yhdessä toimien saamme
aivan valtavasti. Puheenjohtajakausi onkin
ollut erittäin mielenkiintoista ja antoisaa
verkottumisen aikaa. Haasteita on vapaaehtoisessa
maanpuolustuskentässä riittänyt ja tulee jatkossakin
olemaan. Elämme muutoksessa ja tulevaisuus tulee
tuomaan mukanaan myös meidän toimintojamme
ravistelevia jopa rakenteellisia muutoksia. Ainakin
siihen on kovat paineet.
Pohjois-Karjalassa on aina vallinnut ja vallitsee
edelleen hyvin vahva maanpuolustushenki.
Tämän hengen velvoittamana olemme
tehneet maankunnassamme erinomaista
yhteistyötä yhteisen päämäärämme eteen,
isänmaamme parhaaksi. Kiitokset aktiivisesta
toiminnasta kaikille piirimme yhdistyksille,
me yhdessä muodostamme Pohjois-Karjalan
Reserviupseeripiirin. Piirimme on yhteinen
asiamme ja yhdessä sitä olemme kehittäneet
entisestään toimivammaksi. Kulunut vuosi
on tuonut tehokkuutta ja ennen kaikkea
mahdollisuuksia reserviläisliikuntaan. Piirimme
jäsenyys Pokalissa mahdollistaa monipuolisen
liikuntatietouden lisäämisen sekä testauksen
jäsenistöllemme. Valtakunnan tasollakin
huomattu Tuli ja liike –toimikunta jäsentää
sekä luo mahdollisuuksia reserviläisliikunnan
kilpailutoimintaan ja kuntoliikuntaan.
Toimikunnalle lausunkin suuret kiitokset

maakuntamme reserviläisliikunnan kehittämisestä.
Pohjois-Karjala on etuoikeutetussa asemassa
siinä, että maakunnassamme toimii edelleen
sekä Puolustusvoimien että Rajavartiolaitoksen
joukko-osastot. Esitänkin suuret kiitokset
Pohjois-Karjalan Prikaatille ja Pohjois-Karjalan
Rajavartiostolle erinomaisesta yhteistyöstä sekä
toivotan onnea ja menestystä vaativassa varusmiesja reserviläiskoulutustehtävässä. On hyvin tärkeää
ja turvallisuuden tunnetta lisäävää, että sotilaat ovat
osa pohjoiskarjalaista arkipäivää. Unohtamatta sitä,
että omat poikamme ja tyttömme saavat suorittaa
asepalveluksensa omassa maakunnassamme ja näin
profiloitua kotiseutunsa puolustamiseen.
Aluetoimiston sijoittaminen Kontiorantaan oli
erinomainen uudistus. Nyt kuluneiden vuosien
aikana olemme huomanneet, että MPK:n toiminta
on tehostunut ja ammattimaistunut huomattavasti,
kun kaikki reserviläisten kouluttamiseen
liittyvät toimijat ovat fyysisesti samalla alueella.
Esitänkin kiitokset aluetoimiston päällikölle
everstiluutnantti Jouni Mattilalle ja MPK:n
piiripäällikölle Ahti Korhoselle siitä, että reservin
väki maakunnassamme saa erittäin korkeatasoista ja
monipuolista vapaaehtoisen maanpuolustuskentän
koulutusta. Ensi vuodesta alkaen yhteistyömme
tiivistyy savolaisten kanssa, sillä MPK:n toiminta
jatkuu Ahdin alaisuudessa laajenneella piirillä.
Suuri kiitos lähtee myös Sotilaskodin vihreille
sisarille ja vapaaehtoista maanpuolustuskenttää
värittäville killoille sekä kiltojen kattojärjestölle
Karjalan Poikien Killalle. Ja mitä meidän
piirissämme tapahtuu, sen kertoo upea
piirilehtemme Karjalan Pojat, joko perinteisenä

lehtenä tai mainioine nettisivuineen.
Kiitokset siitä, että saamme lehteä lukea, kuuluu
Ilomantsiin lehden päätoimittajalle Armas
Härköselle ja nettipuolen vastaavalle Hannu
Härköselle Lieksaan.
Esitän lämpimät kiitokset piirihallitukselle
ja sen varapuheenjohtajille Timo Tolvaselle
ja Juha Rytköselle, piirin yhdistyksille,
reserviläispiirille ja sen puheenjohtajistolle sekä
kaikille yhteistyötahoille hyvästä yhteistyöstä!
Erikoissuuret kiitokset lausun tehokkaalle ja hyvin
yhteistyökykyiselle piirin toiminnanjohtajalle
Ari Eskeliselle. Samalla toivotan uudelle
puheenjohtajistolle menestystä tulevissa vaativissa
tehtävissä!
Erityinen kiitos kaikilta meiltä kuuluu sotiemme
veteraaneille ja lotille. Teidän uhrauksienne
ansiosta itsenäisen Suomen lippu liehuu uljaana
6.12. nyt ja tulevaisuudessa. Samalla onnittelen
kaikkia itsenäisyyspäivänä ylennettyjä ja palkittuja
maanpuolustajia! Te olette huomionosoituksenne
ansainneet.
Maanpuolustusväelle toivotan Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta vuotta!

Harri Norismaa
Pohjois-Karjalan
reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

VALintoja
Seinäjoen ”Kolmen Komian” viikonlopputapahtumassa valittiin Markku Pakkanen jatkamaan
seuraavan kaksivuotiskauden Reserviläisliiton
puheenjohtajana. Valinta ei ollut itsestäänselvyys,
vaan liikemies Kari Kallonen tarjosi tiukan
vastuksen äänestyksessä. Parhainta onnea
Markulle jatkovuosille!
Myös maakunnan reserviläisyhdistykset ovat
kokoontuneet ja vuoden 2011 toimintasuunnitelmat ja toimijat päätetty. Vapaaehtoisen
maanpuolustuksen YT-ryhmä piti myös kokousta
ja totesi tulevan vuoden koulutustarjonnan
monipuolisuuden. Mpk:n kanssa järjestettäviä
tapahtumia tulee olemaan kaikkiaan 42!
Varmasti kaikille koulutuksesta kiinnostuneille
löytyy sopiva kurssi.
Juuri, kun uusi ampuma-aselaki muutoksineen on
saatu aikaan, kantautuu harmillisia tietoja
väärinkäytöksistä reserviläisten ampumaharjoituksissa. On käytetty provosoivia asuja
ja sarjatuliaseita. Tällaisista lieveilmiöistä
on päästävä eroon ja toiminnan tulee kaikin
muodoin täyttää yleisesti hyväksyttävät normit ja
laintulkinnat. Meillä Pohjois-Karjalassa nämä asiat
on tiedostettu, eikä huomautettavaa ole ollut.

Valintakysymys on sekin, miten pitää huolta
omasta kunnostaan. Lumien tultua maahan on
jälleen yksi parhaista liikuntamuodoista kaikkien
saavutettavissa. Suoritukset kannattaa kirjata
sähköiseen kuntokorttiin siinäkin mielessä, että
merkintöihin tullaan kiinnittämään huomiota
palkitsemisen merkeissä. Vuoden vaihtuminen
onkin sopiva paikka tehdä liikunnallisia päätöksiä,
mikäli kohennettavaa tuntuu löytyvän.
Outokummun ja Polvijärven reserviläisjuhlissa
korostettiin molemmissa liikunnan merkitystä ja
Aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Jouni
Mattila haastoikin molempien yhdistysten edustajat
testaamaan kuntoaan Karelia-soutuun. Molempien
juhlien juhlapuhujat korostivat puheissaan myös
yleisen asevelvollisuuden merkitystä ja riittävää
reserviä uskottavan maanpuolustuksen perustana.
Vuoden pimeimpään aikaan tuodaan valoa eri
tavoin. Yksi perinteinen muoto, Reserviläisten
joulutulet, syttyvät jälleen jouluun hiljentymisen
merkeissä. Toivon, että maakunnan kaikissa
yhdistyksissä asia huomioidaan. Itsenäisyyspäivää
ja jouluaattoa juhlistetaan kunniavartioilla ja
sytyttämällä kynttilät sankarihaudoille.

Kaksivuotinen puheenjohtajakausi alkaa olla
päättymässä ja uusi puheenjohtajisto astuu ruotuun.
Kulunut aika on tarjonnut paljon mieleen jääviä
tapahtumia ympäri maakuntaa, ja aina valtakunnan
tasolle saakka. Uusia tuttavuuksia on solmittu,
on oltu yhdistysten juhlissa ja puolustusvoimien
tilaisuuksissa. Kaiken kaikkiaan maakunnassa
on hyvä maanpuolustushenki ja töitä tehdään
sydämellä. Samaa aatteen paloa toivon tulevina
vuosina kaikille reserviläistoiminnassa mukana
oleville.
Erityiskiitokset Norismaan Harrille kitkattomasta
yhteistoiminnasta ja Eskelisen Arille esimerkillisen
hyvästä asioiden hoitamisesta.
Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille!
Rauhallista joulun odotusaikaa ja
onnea uuteen vuoteen!
Pidetään lippu korkealla.

Jorma Huttunen
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirin
puheenjohtaja

EDUNVALVONTAA JA TOIMINTAA
Edunvalvontaan liittyvällä järjestösektorilla
syyskauden varmasti tärkein tapahtuma on
ollut 18–20.11.2010 pidetyt ”KOLMEN
KOMIAN” kokoukset Seinäjoella. Kyseessähän
olivat Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton
ja Maanpuolustusnaisten liiton yhteiset
kokoukset. Reserviläiset ja naiset pitivät omat
syyskokouksensa ja upseeripuolella pidettiin
kolmen vuoden välein järjestettävä liittokokous.
Pohjois-Karjalan osalta ilahduttavaa oli, että
tilaisuuteen saatiin järjestettyä yhteiskuljetukset.
Tilaisuuteen osallistui 15 henkilöä. Osanotto ja
näkyvyys näissä tapahtumissa on tärkeää.
Toinen läheisesti edunvalvontaan liittyvä asia
on ollut tuleva aselaki ja siihen liittyvät seikat.
Oma mielipiteeni on, että sen kanssa voidaan
elää ja toimia, mutta sillä vaikeutetaan nuorten
aloittelevien ja ammuntaa vakavissaan treenaavien
harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi moni asia
vaatisi vielä perusteellista pohtimista. Esimerkiksi
lääkärien lausunnot ja ampumakouluttajien
koulutus ovat varmasti tarkempaa selvitystä vailla.

Ammuntaan liittyvä on myös seikka, että kun
ensimmäinen vaihe (Aselaki) on selvä, niin sitten
alkaa käsittelyn toinen vaihe, jossa käsitellään
ampumaratojen kohtalo. Tuulahdukset tästä ovat
jo olleet ilmassa myös täällä Pohjois-Karjalassa.
Nyt pitää olla hereillä ja pyrkiä vaikuttamaan joka
tasolla päättäjiin, jotta reserviläissektorin yksi
tärkein osa-alue saadaan pidettyä hengissä.
Piirien syyskokoukset on myös pidetty. Harri
Norismaa ja Jorma Huttunen luovuttavat
puheenjohtajuuden vuoden 2011 alussa Timo
Tolvaselle ja Timo Monoselle. Puheenjohtajistot
vaihtuvat myös osittain. Reserviupseeripiirissä
1. varapuheenjohtajaksi nousee Juha Rytkönen
ja 2. varapuheenjohtajaksi Pekka Laakkonen.
Reserviläispiirin puolella 1. varapuheenjohtajana
aloittaa Hannu. P. Martikainen ja toisena
varapuheenjohtajana Terho Hirvonen.
Toimintapuolella yksi näkyvä tapahtuma on ollut
TULI ja LIIKE-toimikunnan osallistuminen
Jyväskylässä pidetyille ampuma- ja

liikuntavastaavien koulutuspäiville. Koulutuspäivien
järjestelyistä vastasi Reserviläisurheiluliitto.
Tapahtumasta on artikkeli tämän lehden sisäsivuilla.
Kiireinen vuosi on ollut takana. On kuitenkin vielä
yksi tapahtuma, joka jokaisen jäsenen kannattaa
huomioida. Reservipiirit ja jäsenyhdistykset
järjestävät perinteiset Joulutulet 16.12 usealla
paikkakunnalla. Paikkakunnat löytyvät Sanomalehti
Karjalaisen ilmoituksesta 10.12 ja piirien
nettisivuilta www.pk.reservi.fi 7.12 alkaen. Tämä
on hyvä tapa rauhoittua pikkuhiljaa Joulun aikaan.
Tervetuloa joukolla mukaan!
Hyvää Joulua ja
Rauhallista Uutta Vuotta!
Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan
reserviläispiirien
toiminnanjohtaja

