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Kolome komiaa Seinäjoella
Suomen Reserviupseeriliiton
korkein päättävä elin, joka
kolmas vuosi järjestettävä liittokokous pidettiin 20.11.2010
Seinäjoella. Tapahtuma oli
näyttävä kokonaisuus. Se oli
nimeään myöten komia ja
innovatiivinen tapahtuma,
missä kolme merkittävää
maanpuolustusjärjestöä pitivät
yhtä aikaa liittokokouksensa.
Tämä Reserviupseeriliiton,
Reserviläisliiton ja Maanpuolustusnaisten Liiton yhteinen
kokousviikonloppu oli hieno
esimerkki luovasta tavasta toteuttaa suuri kokoustapahtuma.
Kolmessa osastossa
poikki Suomen
Piirimme valmistautui liittokokouksiin järjestämällä EteläPohjanmaalle kyyditykset, että
kynnys lähteä viikonlopuksi
toiselle puolelle Suomea olisi
matalampi. Pohjois-Karjalan
kokousedustajat suorittivat
moottorimarssin Seinäjoelle
kolmena eri osastona. Maakuntamme vapaaehtoisen
maanpuolustustyön tukijat
olivat antaneet kokousedustajien käyttöön ajoneuvot,
joilla pitkähkö matka sujui
liukkaasti. Tästä onnistuneesta
järjestelystä kiitämme kyyditystukijoitamme. Kuljetukset järjestimme sen mukaan,
mihin aikaan kukin pääsi
lähtemään, sekä perillä oloajan
tarpeen mukaan. Osasto Scania Rent ja Osasto Laakkonen
ajelivat väljemmällä aikataululla kokouspaikkakunnalle.
Meidän autokuntamme, Osasto
Hartikainen, kiirehti kohti
Seinäjokea, sillä minulla alkoi
RUL:n liittohallituksen kokous
jo perjantai-iltana klo 18.00.
Talvisen liukkaassa kelissä
vakaa Citroen allamme ehdimmekin pimenneessä illassa
ajoissa perille ja kokoukseen.
Kokousta seurasi vielä Seinäjoen kaupungin vastaanotto
kaupungintalolla. Tilaisuuden
järjestelyissä heijastui pohjalaisten hyvin vahva maanpuolustushenki. Tilaisuuteen
loi lisämausteen se, että illan
isäntä, Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, on
tuttu mies ja ainahan tuttuja on
kiva tavata.
Touhukas lauantai
Varsinaiset liittokokoukset
pidettiin lauantaina 20.11.
Kokouksiin valmistautuminen
alkoi jo aamupäivällä, sillä klo
10.00 alkaen oli ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkastaminen ja kokouskahvit. Kahvitilaisuuden aikana olikin hyvää
aikaa vaihtaa kuulumisia eri
puolelta Suomea tulleiden
reserviupseereiden kesken.
Viikonlopun avajaistapahtuma
pidettiin koulutuskeskus Sedun
Törnävä - salissa lauantaina
klo 12.00. Tilaisuuden avasi
RUL:n puheenjohtaja Mika
Hannula. Puheen tilaisuudessa
esitti pääesikunnan päällikkö,
kenraaliluutnantti Markku
Koli. Tilaisuuden musiikista
vastasivat Pohjanmaan- ja Satakunnan Sotilassoittokunnat
varmalla ammattitaidolla.
Kolmivuotissuunnitelma ja
henkilövalintoja
liittokokouksessa
Liittokokoukset järjestettiin
kolmessa eri paikassa. Reser-

Puheenjohtaja Mika Hannula (keskellä), toiminnanjohtaja Janne Kosonen ja Pohjois-Karjalan pojat. Kuva: Liisa Itäniva.
viupseeriliiton liittokokous
pidettiin samaisessa Törnävä
– salissa. Siinä valittiin liitolle
puheenjohtaja ja uusi liittovaltuusto sekä hyväksyttiin kolmivuotissuunnitelma vuosiksi
2011 – 2013. Puheenjohtajan
valinta meni tyylikkäästi, sillä
liittoa kolme vuotta luotsannut puheenjohtaja professori
Mika Hannula oli ilmoittanut
olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi myös tulevalle
kaudelle. Haastajia puheenjohtajakilpaan ei ilmaantunut,
joten Mika Hannula valittiin
yksimielisesti toiselle kaudelle
raikuvien aplodien saattelemana.
Liittovaltuustopaikoissa oli
meillä oma jännittämien, sillä
Pohjois-Karjalaan oli tarjolla poikkeuksellisesti kaksi
paikkaa. Yhteistyö Itä-Suomen
piirien kanssa toi tulosta ja
liittovaltuustoon valittiin Juha
Rytkönen ja Pekka Laakkonen.
Onnea uusille valtuutetuille!
Viikonloppuna hyväksyttyä
liiton uutta strategiaa varten
suoritettiin viime vuonna laaja
järjestökysely, jonka tuloksia
työstettiin liittohallituksessa
ja -valtuustossa. Jäsenyhdistyksillä ja piireillä oli
myös mahdollisuus vaikuttaa
suunnitelmaan kommentoimalla luonnosta. Suunnitelma
linjaa ja ohjaa toimintaamme
melko selkeästi liiton tasolta
aivan yksittäisen reserviupseerin tasolle asti, joten siihen
kannattaa tutustua.
Reserviläisliiton puolella
puheenjohtajan paikasta käytiin tiukka äänestyskamppailu.
Liiton puheenjohtajana jatkaa
edelleen kansanedustaja Markku Pakkanen Kouvolasta.

tutustumiskäynti Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museoon
sekä Pohjalaisiin Suurmarkkinoihin Seinäjoki Areenalla.
Kulkeminen eri paikkojen
välillä sujui erittäin vaivattomasti, sillä paikallisella murteella sanottuna huomasimme,
notta sinivalaakoset Härmän
Liikentehen pohojalaasbussit
tryykäsivät eri tapahtumapaikkojen ja hotellien väliä, notta
oman pirssin käyttöön ei ollut
tarvetta. Ja se oli ihan ilimaasta
lystiä.

Mentiin bussilla

Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri luovutti Seinäjoen syyskokouksen yhteydessä 50-vuotista taivaltaan juhlineelle EteläPohjanmaan Reserviläispiirille piirin standaarin. Standaarin
luovuttivat piirin 1.varapuheenjohtaja Timo Mononen, Joensuun
Reserviläiset ry:n puheenjohtaja Ilkka Savolahti ja piirin entinen
puheenjohtaja Aimo Issakainen.

Tapahtumia Seinäjoella oli
runsaasti sekä monessa eri
paikassa. Myös seuralaiset oli
huomioitu järjestämällä heille

Pääjuhla
Lauantai-iltana 19.30 alkaen
koulutuskeskus Sedun tiloissa järjestettiin ohjelmallinen
juhlaillallinen, johon olivat
kaikkien liittokokousten edustajat puolisoineen tervetulleita.
Juhla olikin lämminhenkisen
pohojaalaasen huumorin

sävyttämä, mitä esittivät
Ryskööremmi lausumalla ja
Heikkoolenkki laulamalla.
Me pohjoiskarjalaiset reserviupseerit istuimme samassa pöydässä Laakin Erkin
isällisessä ohjauksessa. Ja
kaikki Erkin tuntevat tietävät,
että nauroimme illan mahat
kippurassa hänen teräville
lausahduksilleen. Juhlapäivällisen syötyämme ja pohjalaisen
sanailun tauottua juhlailta eteni
siten, että siirryimme kadun yli
Hotelli Sorsanpesään. Siellä
ilta jatkuu reserviläistanssien
merkeissä, mitä tahditti Yhen
tähen kvartetti. Tanssin riemun
ja reserviupseerien toiminnan
reflektoinnin sävyttämänä ilta
sujui vauhdikkaasti.
Sunnuntaipäivä
Seinäjoella
Aamutuimaan oli herätys,

juhlapuku päälle, pikainen
aamupala, lippu kainaloon ja
Härmän liikenteen bussiin.
Ilmassa oli odottava tunnelma.
Näyttävän suuri kolmen maanpuolustusjärjestön lippulinna
järjestyi Seinäjoen kansalaistorille klo 9.15.
Reserviupseeripiirimme
lippu sekä Joensuun ja Kontiolahden reserviupseeriyhdistysten liput liehuivat ylväänä
joukossa. Lisäksi Itänivan
Liisa antoi virka-apua ristiinalaisille kantaen heidän lippuaan. Heidän lippunsa meinasi
olla lippu ilman kantajaa,
koska Pentti Nuutinen Mikkelistä valittiin kantamaan
RUL:n lippua. Lippulinna
marssi Seinäjoen katuja pitkin
rumpupatterin tahdittamana
Suomen Marsalkka Mannerheimin patsaalle, missä liittojen puheenjohtajat suorittivat
seppeleenlaskun.
Aamupäivän juhlallisuudet
jatkuivat jumalanpalveluksella Alvar Aallon piirtämässä
Lakeuden Ristin kirkossa. Viikonlopun kruunasi valtakunnallinen maanpuolustusjuhla
koulutuskeskus Sedun Törnävä
– salissa. Juhlapuhujana oli
eduskunnan varapuhemies
Seppo Kääriäinen. Maanpuolustusjuhla oli samalla EteläPohjanmaan Reserviläispiirin
50 –vuotisjuhla.
Pois unteluus ja
hervakkuus!
Liittokokouspäivät painoivat jo jaloissa, mutta Vaasan
marssin sanoin; pois unteluus
ja hervakkuus.
Niinpä kotimaakuntaan
Pohjois-Karjalan kokousedustajat autoilivat seitsemän
tunnin ajan tyytyväisinä ja
terhakkaina. Viikonloppu oli
onnistunut ja hyvät suhteemme
eri reservipiireihin entisestään
vahvistuneet.
Teksti: Harri Norismaa

