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Hyvä 60-vuotishistoriikin lukija 
 
 
28.1.1951 perustettiin Suomussalmelle yhdistys, joka sai nimek-
seen Suomussalmen Reserviupseerikerho. Kainuuseen perus-
tettiin ensimmäinen kerho Kajaaniin jo 1933. Tämän kerhon kat-
sottiin edustavan kaikkia kainuulaisia reserviupseereita. 1950-
luvulle tultaessa reserviupseerien määrä lisääntyi siinä määrin, 
että oman kerhon perustaminen Suomussalmellekin tuli mahdolli-
seksi. Niinpä kahdeksan suomussalmelaista reserviupseeria ko-
koontui yhteiseen neuvottelutilaisuuteen. Käydyn keskustelun jäl-
keen päätettiin yksimielisesti perustaa paikkakunnan reserviup-
seerien ammatilliseksi yhdyssiteeksi oma kerho. Perustavassa 
kokouksessa kerhon puheenjohtajaksi valittiin Ville Jääskeläinen. 
Kerhon jäsenmäärä on kasvanut kahdeksasta jäsenestä nykyi-
seen 112. Suurimmillaan jäsenmäärä oli vuonna 1985, jolloin jä-
seniä oli 125. Suomussalmi on kokenut 2000-luvulla huomattavaa 
väestömäärän vähenemistä. Tähän kehitykseen peilatessa yhdis-
tyksemme on pystynyt säilyttämään jäsenmäärän sangen vakaal-
la tasolla. Tästä kuuluu erityinen kiitos heille, jotka kuntamme ul-
kopuolella asuvinakin ovat pysyneet kerhomme jäseninä. Jäse-
niemme ikärakenne on myös samalla vanhentunut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 
Yhdistyksemme toiminnan taso ja toimintamuodotkin, ovat vaih-
delleet kuluneiden vuosikymmenten aikana. Silti tänään, 60 vuot-
ta perustamisensa jälkeen, Suomussalmen Reserviupseereiden 
toiminnassa korostuvat alkuaikojen tapaan sotilaallisten tietojen, 
taitojen ja kenttäkelpoisuuden ylläpito ja kehittäminen, sekä yh-
teydenpito yhdistyksen reserviupseereiden välillä. Ampumatoi-
minta on ollut yksi aktiivisimmista toimintamuodoista kautta vuo-
sikymmenten. Tämä on näkynyt myös hyvänä kilpailumenestyk-
senä niin piiri- kuin liittotasollakin kilpailtaessa. Tästä kiitokset  
kuuluvat aktiivisille ammunnan harrastajille ja kilpailijoille. Yleen-
säkin yksilötasolla aktiivisen liikunnan merkitystä on korostetusti 
tuotu esille eri toimintamuodoissa. Sähköisen kuntokortin käyt-
töönotto on siitä oiva esimerkki. 
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Suomalainen reserviupseeri on kantanut vastuunsa niin sotien 
kuin rauhankin aikana. Tiukassa paikassa varsinkin sodan aikana 
vastuunkanto on varmasti vaikeaa. Talvisodan jälkeen marsalkka 
Mannerheim kiitti päiväkäskyssään sotilaita yleisesti ja reservi-
upseereita erikseen:  
 
Sotilaat! Olen taistellut monilla tantereilla, mutta en ole vielä 
nähnyt vertaisianne sotureita… Kiitän Teitä kaikkia upseereita, 
aliupseereita ja miehistöä, mutta tahdon painottaa reserviupsee-
reiden uhraavuutta, uljuutta, heidän velvollisuudentuntoaan ja 
etevyyttä, millä he ovat täyttäneet tehtävän, joka ei alkuaan ollut 
heidän. Niinpä on heidän uhrinsa prosenttimäärältään sodan kor-
kein, mutta se on ilolla annettu ja horjumattomalla velvollisuu-
dentunnolla. 
 
60-vuotishistoriikki pohjautuu 40- ja 50-vuotishistoriikkeihin. 
Varsinaisen historiikkitoimikunnan ovat muodostaneet Juha Heik-
kinen, Pasi Tuure, Veikko Nuottajärvi ja Terho Pelli. Kuva-
materiaalia olemme saaneet jäsenistöltämme. Varsinkin kunnia-
puheenjohtajamme Heikki P. Tiaisen kuva-arkistot ovat laajat ja 
kattavat kuvia eri toimintavuosikymmeniltä. Toivon, että tämä 
historiikki valaisee yhdistyksemme toimintaa ja palauttaa mieliin 
ne monet henkilöt, jotka ovat ansiokkaasti tehneet työtä Suo-
mussalmen Reserviupseerien ja samalla koko Suomen maan-
puolustuksen hyväksi. 
 
 
Suomussalmella toukokuun 14. päivänä 2011 
Juha Heikkinen 
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1.  RESERVIUPSEERILIITON SYNTY 
 
Ensimmäinen suomalainen sotakoulu perustettiin vuonna 1779 
kuningas Kustaa III:n käskystä Rantasalmelle. Tästä katsotaan 
suomalaisen ammattiupseerikoulutuksen alkaneen ja tämä sota-
koulu toimi Maanpuolustuskorkeakoulun edeltäjänä. 
 
Reserviupseerien koulutus liittyi yleisen asevelvollisuuden käyt-
töön ottamiseen, jolloin aktiiviupseerien lisäksi tarvittiin koulutet-
tuja reserviläisjohtajia. Suomen ensimmäinen asevelvollisuuslaki 
on vuodelta 1878 ja sen mukaisia joukkoja varten koulutettiin 
vähäinen joukko ylioppilaita kursseilla, joita pidettiin Helsingin 
Yliopistossa sekä Kadettikoulussa. Varsinainen reserviupseerikou-
lutus Suomessa alkoi vasta maamme itsenäisyyden alkutaipaleel-
la. Täydellisen vapautumisen ja itsenäisyyden turvaaminen ei ol-
lut mahdollista ilman omaa armeijaa ja tämä edellytti pätevää, 
koulutettua päällystöä. Vapaussodan armeijan johtajisto koostui 
suurelta osin jääkäreistä, jotka hankkivat koulutuksensa Saksas-
sa. Jääkärit eivät kuitenkaan pystyneet täyttämään vapaussodan 
johtajatarvetta. Sama koski myös Venäjän armeijassa palvelleita 
upseereja. Upseerivajausta täytettiin järjestämällä tilapäistä joh-
tajakoulutusta. Vasta perustetut suojeluskunnat potivat myös 
johtajapulaa. 
 
Vimpelissä järjestettiin vuoden vaihteessa 1917-1918 kahden vii-
kon pituinen suojeluskuntien ohjaajakurssi ja tätä Vimpelin kurs-
sia pidetään itsenäisen Suomen ensimmäisenä upseerikurssina. 
Lyhyestä ajasta johtuen päiväpalvelus oli pitkä ja saksalaisen 
mallin mukaan kuri myös ankara. Vimpelin kurssin käyneet osal-
listuivat sitten suojeluskuntalaisten kouluttamiseen. Osa kurssi-
laisista siirtyi Vöyriin, jonne perustettiin Vöyrin sotakoulu. Kurssin 
oppilaiden pohjakoulutus ei ollut yhtä korkea kuin Vimpelin kurs-
sin. Opetusohjelmaan sisältyi myös ryhmänjohtajakoulutusta ja 
tätä kurssia pidetään aliupseerien koulutuksen alkuna Suomessa. 
Vapaussodan alettua järjestettiin Päämajan reserviupseerikurssi 
poistamaan koulutuksen saanutta päällikköpulaa. Koulutus alkoi 
Seinäjoella ja jatkui Vilppulassa ja Mikkelissä, jossa kurssi päättyi 
kestettyään noin kuukauden. Mainittakoon, että Vimpelin kurssin 
kaltainen koulutus toteutettiin myös Viipurissa, jossa oli ns. Mar-
kovillan kurssi. 
 
Vapaussodan jälkeen koulutus oli tilapäisten kurssien varassa 
vuoteen 1920 saakka, jolloin alkoi Haminan reserviupseerikurssi 
ja tätä kurssia pidetään Reserviupseerikoulun toiminnan alkuna. 
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2. VALTAKUNNALLISEN RESERVIUPSEERIKERHON PERUS-

TAMINEN JA RESERVIUPSEERILIITON SYNTYMINEN 
 
Reserviupseerikoulutuksen vakinaistuessa ja koulutettujen mää-
rän kasvaessa heräsi nuorten reserviupseerien keskuudessa aja-
tus yhteistoiminnasta erityisesti jo saatujen taitojen täydentämi-
seksi ja maanpuolustustahdon lujittamiseksi. Ajatukset johtivat 
Valtakunnallisen Reserviupseerikerhon perustamiseen 3.12.1925. 
Perustetun yhdistyksen toiminta-alueena tuli olemaan koko maa, 
vaikka yhdistyksen kotipaikka olikin Helsinki. Kerhon tarkoitukse-
na oli pitää yhteyttä jäseniinsä, lisätä yhteenkuuluvuutta sekä 
seurata sotilaallista kehitystä. 
 
Perustamisvuoden 25-jäseninen kerho kasvoi vuodessa kahteen 
sataan ja 17.5.1931, jolloin Reserviupseeriliitto perustettiin, ylitti 
kerhon jäsenmäärä jo kolmen sadan. 
 
3. KAINUUN RESERVIUPSEERIKERHOJEN PERUSTAMINEN 
 
Hajallaan olevien reserviupseerien järjestäytyminen edellytti pai-
kallisosastojen perustamista eri puolille maata. Myöhemmin pai-
kallisosastot muuttuivat täysin itsenäisiksi yhdistyksiksi. Kainuu-
seen perustettiin ensimmäinen kerho Kajaaniin 15.4.1933. Ker-
hon nimeksi tuli Kainuun Reserviupseerikerho, kotipaikkana Ka-
jaani. Kerhotoiminta-alueena oli aluksi koko Kainuu. Vuonna 1946 
kerhon nimi muutettiin Kajaanin Reserviupseerikerhoksi. Myö-
hemmin kerhoja perustettiin seuraavasti: Sotkamo 1940, Kuhmo 
1941, Paltamo ja Suomussalmi 1951, Otanmäki 1954, Hyrynsal-
men ja Ristijärven yhteinen kerho 1954 (erosivat 1964) ja Puo-
lanka 1955. 
 
4. KAINUUN RESERVIUPSEERIPIIRI 
 
Laajalla alalla ja hajallaan toimivat kerhot edellyttivät kiinteäm-
pää alueellista yhteydenpitoa. Erityisen tarpeelliseksi se katsottiin 
jatkosodan jälkeisinä vuosina, jolloin elettiin monessa suhteessa 
epätietoista vaihetta. Pitkään harkittua piirijakoa alettiin toteuttaa 
vuonna 1949. Tällä hetkellä Reserviupseeriliitto on jaettu 20 pii-
riin ja yksi niistä on Kainuun Reserviupseeripiiri, joka perustettiin 
5.10.1952 ja jonka alueellisena edeltäjänä voitaneen pitää Kai-
nuun Reserviupseerikerhoa. Piiriorganisaatio on Kainuussa kaikkia 
kerhoja kattava, joten sitä toiminnallisena elimenä voitaneen pi-
tää ihanteellisena. 
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5. SUOMUSSALMEN RESERVIUPSEERIKERHON PERUSTA-

MINEN 
 

”Kahdeksan Ämmänsaaressa asuvaa reserviupseeria 
kokoontui tammikuun 28 päivänä 1951 yhteiseen 
neuvottelutilaisuuteen, missä oli tarkoituksena kes-
kustella paikallisen reserviupseerikerhon perustami-
sesta. Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin yksi-
mielisesti perustaa paikkakunnan reserviupseerien 
ammatilliseksi yhdyssiteeksi Suomussalmen Reser-
viupseerikerho, jonka toiminta-alueena olisi Suo-
mussalmen kunta. Tässä kerhon perustavassa koko-
uksessa valittiin kokouksen kokoonkutsuja luutnantti 
evp. Ville Jääskeläinen kerhon puheenjohtajaksi.  
Varapuheenjohtajaksi valittiin luutnantti J. Paavilai-
nen. Kerhon hallitukseen jäseninä kuuluivat luutnan-
tit A. Väisänen ja E. Räsänen, vänrikit H. Korhonen 
ja A. Makkonen, joka toimi kerhon ensimmäisenä 
sihteerinä.”   

 
Näin kuvaili Aarne Väisänen Suomussalmen Reserviupseerikerhon 
perustamistilaisuutta, jossa edellä mainittujen lisäksi olivat mu-
kana Eelis Raatevaara ja Eelis Moilanen. Perustetun kerhon ta-
voitteena oli saada kaikki rajapitäjän alueella hajallaan asuvat re-
serviupseerit kerhon jäseniksi. 
 
Perustettu kerho ilmoitettiin yhdistysrekisteriin 26.4.1951 ja il-
moitus merkittiin rekisteriin 10.1.1952. Perustamisen 40-vuotis-
päivänä 28.1.1991 kerhon nimi muutettiin nykyiseen muotoon: 
Suomussalmen Reserviupseerit ry. 
 
 
6. SUOMUSSALMEN RESERVIUPSEERIT RY:N HALLINTO 
 
Suomussalmen Reserviupseereita johtaa hallitus, jonka muodos-
tavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi ja 
enintään viisitoista muuta jäsentä. Hallituksessa voi nykyään olla 
yhtäjaksoisesti korkeintaan kuusi vuotta. 
 
Kerhon puheenjohtajat, sihteerit, hallituksen jäsenet sekä piiri- ja 
liittotason edustajat, ks. s. 25. 
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7. JÄSENET 
 
Jäsenmäärä 
 
Suomussalmen Reserviupseerien jäsenistö on alkuaan koostunut 
pääasiallisesti Suomussalmella asuneista reserviupseereista. 
Vuoden 2000 jäsenrekisteristä huomataan, että kerhoomme kuu-
luu paljon muualla kuin Suomussalmella asuvia upseereita. 
117 jäsenestä 22 asui Suomussalmen ulkopuolella. Vuonna 2011 
puolestaan 112 jäsenestä 24 asuu ulkopaikkakunnalla.  
 
Kerhon alkuvuosina jäsenistöön kuului voimalaitos- sekä rautatie-
rakennustyömaan palveluksessa olleita miehiä, jotka töiden pää-
tyttyä siirtyivät pois paikkakunnalta. 1990-luvulta lähtien Suo-
mussalmen kunnan väkiluku on vähentynyt nopeassa tahdissa. 
Silti Suomussalmen Reserviupseerit on kyennyt hyvin säilyttä-
mään jäsenistönsä. Tästä kuuluu erityinen kiitos heille, jotka kun-
tamme ulkopuolella asuvinakin ovat pysyneet kerhomme jäseni-
nä. 
 
Kerhon jäsenmäärän kehitys ilmenee alla olevasta taulukosta. 
Vuosien 1965-1970 ja 1980-1985 aikoina suoritettiin tehostettua 
jäsenistön keräystä ja tämä näkyy tilastoissa. 2010-luvulle tulta-
essa jäsenmäärässä näkyy jo vähenemistä, ilmeisesti ikääntymi-
sen ja kunnan väestömäärän vähenemisen vuoksi. 
               

Vuosi Jäsenmäärä Vuosi Jäsenmäärä 
1951 8 1985 125 
1955 31 1990 123 
1960 41 1995 110 
1965 
1970 
1975 
1980 

39 
84 
70 
78 
 

2001 
2005 
2011 

117 
119 
112 

Jäsenmäärältään kerho kuuluu ns. keskisuurten kerhojen jouk-
koon. Viime vuosina jäsenmäärä on pysynyt melko vakiona. Ker-
homme yhtenä painopistealueena onkin säilyttää jäsenmäärä ny-
kyisen tasoisena. Jäsenistön ammattijakautumaa tarkasteltaessa 
opettajat ja muut virkamieskuntaan kuuluvat muodostavat huo-
mattavan osan jäsenkunnasta.  
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Ikäjakautumat vuosina 2001 ja 2011 ovat seuraavat. 
Ikä vuosi 2001 vuosi 2011 

alle 30v. 20 5 
31-40v. 18 10 
41-50v. 24 18 
51-60v. 28 32 
yli 60v. 27 47 

 
Ikäjakautumaa tarkastellessa huomaa, että yhdistyksen jäsen-
kunta on vanhentunut. Vuonna 2011 jäsenkunnasta on peräti 
70,5% yli 50 vuotiaita. 
 
Ansioituneita jäseniä 
 
Suomussalmen Reserviupseerien toiminta on ollut tuloksellista ja 
jäsenkunta on löytänyt vastinetta jäsenyydelleen. Edellytykset 
toimintaan ovat olleet hyvät. Olemme saaneet tunnustusta työs-
tämme myös piiri- ja liitotasolla. Ratkaisevaan asemaan nousevat 
”porukan vetäjät”. Kerhon korkein huomionosoitus on kunniapu-
heenjohtajaksi nimittäminen. 
 
Kerhon kunniapuheenjohtajaksi Suomussalmen reserviupseeri-
kerhon vuosikokous nimitti vuonna 1976 kerhon pitkäaikaisen jä-
senen ja puheenjohtajan yliluutnantti Antti Suopellon. Vuonna 
1994 Suomussalmen Reserviupseerien vuosikokous nimitti kun-
niapuheenjohtajaksi Heikki P. Tiaisen. Hän on toiminut pitkään ja 
aktiivisesti sekä kerho-, piiri- että liittotasolla. Kainuun Reser-
viupseeripiiri nimitti Heikki P. Tiaisen vuonna 1993 piirin kunnia-
puheenjohtajaksi. 
 
Kerho on nimittänyt myös viisi kunniajäsentä: 
  
 kapteeni     Pentti Kaasinen           1962 
 yliluutnantti   Jussi Soinen             1962 
 kapteeni     Eelis Moilanen            1976 
 yliluutnantti   Jouni Tolvanen           1997 
 luutnantti   Niilo Haikola             1997 
 
Reserviupseeriliiton, Kainuun Reserviupseeripiirin sekä Suomus-
salmen Reserviupseerien palkitsemat jäsenemme: ks. s. 32. 
 



 9 

 
8. KERHON LIPPU 
 
Kerho tarvitsee tavoitteita toiminnoilleen. Se tarvitsee myös ul-
koisen tunnuksen, joka kokoaa ja yhdistää jäsenistöään. Lipun 
hankinta toteutui kerhon 20-vuotisjuhlan yhteydessä. Silloinen 
puheenjohtaja, myöhempi kunniapuheenjohtaja, edesmennyt 
Antti Suopelto kertoi tästä hankkeesta:  
 

”Tervehdyspuheessani 6.2.1972 kerroin, että Suo-
mussalmen Reserviupseerikerhon perustamissopi-
mus on tehty 28.1.1951, mutta 20-vuotisjuhla pidet-
tiin vasta edellä sanottuna päivänä 6.2.1972, kun se 
olisi kaiken järjen mukaan pitänyt olla jo vuonna 
1971. Tilanne johtui siitä, että kun kerhon kevätko-
kouksessa toukokuun 14 päivänä 1970 päätettiin 
kerholle yksimielisesti hankkia oma lippu, päätettiin 
samalla, että lipun vihkiminen ja 20-vuotisjuhla sovi-
tetaan ja pidetään samanaikaisesti. Lipun suunnitte-
lua varten asetettiin toimikunta, jonka työn tulokse-
na kerhon ylimääräinen kokous hyväksyi kerhon jä-
senen, opettaja Pasi Vahteran ehdotuksen kerhon 
tulevaksi lipuksi tammikuun 10 päivänä 1971. Suo-
mussalmen kunnanhallituksesta saatiin lupa kunnan 
vaakunan käyttöön lipussa 10.2.1971 ja professori 
Alvar Aallolta lupa hänen suunnittelemansa talviso-
dan muistomerkin käyttämisestä lipussa 10.8.1971. 
Vasta tämän jälkeen voitiin lippu tilata tamperelai-
selta Taitolippu Oy:ltä, mistä lippu saatiin marras-
kuulla 1971. Joulun läheisyyden vuoksi lipun saavut-
tua juhlaa ei voitu enää järjestää, minkä vuoksi 20-
vuotisjuhlan pito siirtyi vuoden 1972 puolelle. 
 
Luvan pyytäminen professori Alvar Aallolta lankesi 
allekirjoittaneen huoleksi. Toimin nimittäin siihen ai-
kaan varajäsenenä Suomen nimismiesyhdistyksen 
hallituksessa, joka kokoontui usean kerran vuodessa 
Helsingissä. Kun tuohon aikaan varajäsenetkin sään-
nöllisesti kutsuttiin kokouksiin, oli minulla näinollen 
kokousmatkan yhteydessä sopiva tilaisuus ilman li-
säkustannuksia myöskin kyseisen asian hoitoon. Ke-
väällä 1971 soitin yhden kokouksen yhteydessä pro-
fessorille ja pyysin päästä hänen puheillensa po. asi-
assa. Puhelimessa oli professorin sihteeri, nainen, 
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joka järjesti audienssin ajan. Se tapahtui professorin 
kotona. Kun menin sovittuna aikana professorin luo, 
ilmoitti sihteeri, ettei professori olekaan nyt tavatta-
vissa, joten tapaamisesta ei tule tällä kerralla mi-
tään. Näin ollen sovittiin toinen tapaaminen, joka oli 
siis 10.8.1971. Tällä kerralla sihteeri otti ensin minut 
vastaan ja hetken päästä saapui professori. Esittäy-
dyttyäni tein selkoa professorille Suomussalmen re-
serviupseerikerhosta ja kerhon lippuhankkeesta. Pro-
fessori kuunteli esitykseni hyvin tarkkaavaisesti, ky-
seli vielä jotain itse lipusta ja antoi pyytämäni suos-
tumuksen pitäen hanketta hyvin sopivana. Hyväste-
lyn yhteydessä professori vielä toivotti kerholle hy-
vää menestystä. 
 
Kaksikymmentä vuotta näin jälkikäteen ajatellen on 
kulunut nopeasti. Tuon kahdenkymmenen vuoden 
kuluessa on ollut lukemattomia tilaisuuksia, joissa 
lippu on ollut mukana, mm. itsenäisyyden päivän ja 
kaatuneiden päivien vietossa vuosittain. Ulkoiselta 
asultaan lippu on komea ja vetää katseet puoleen-
sa.” 

 
 
9. VUOSIEN VARRELTA 
 
Alkuvuosien toimintaa 
 
Suomussalmen reserviupseerikerhon perustamisen vaiheilta ja 
ensimmäiseltä kymmenvuotiskaudelta on käytettävissä niukalti 
virallisiin asiakirjoihin merkittyä tietoa. 
 
Yhtenäisen kuvan alkuvuosien toiminnasta antanee puheenjohta-
jana vuosina 1956 – 1958 toimineen yliluutnantti Aarne Väisäsen 
vuonna 1958 laatima kirjoitus reserviupseerilehteen. Tässä kirjoi-
tuksessa mainitaan mm. seuraavaa: 
 

”Kerhomme varsinainen toiminta on kuitenkin tahto-
nut pysytellä pääasiassa Ämmänsaaressa ja Suo-
mussalmen kirkonkylässä asuvien reservinupseerien 
varassa. Tämä seikka onkin osaltaan ymmärrettävis-
sä, kun ottaa huomioon rajapitäjän haja-asutuksen 
sekä pitkät ja hankalat liikkumismahdollisuudet kun-
nan keskuspaikkoihin tultaessa. Kerhon toimintapii-
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riin ovat kuuluneet kerhoillat esitelmätilaisuuksineen, 
retkeilyt pitäjän eri osiin, ampumatoiminta, urheilu- 
ja kilpailutoiminta sekä maanpuolustushenkiset ylei-
söjuhlat. Myös hengelliset tilaisuudet ovat kuuluneet 
kerhomme toimintapiiriin. Paikallisen rajakomppani-
an sotilaskodin viihtyisissä suojissa ovat kerhomme 
jäsenet kokoontuneet lukuisia kertoja vuosien mit-
taan kokous-, esitelmä- ja elokuvatilaisuuksiin. Näis-
sä kerhoilloissa on ollut esitelmöitsijöinä etupäässä 
rajavartioston sekä Kajaanin sotilaspiirin Esikunnan 
upseereita. Suoritetuista retkeilyistä monet ovat 
kohdistuneet milloin pelkästään omalla jäsenjoukol-
la, milloin taas vieraiden oppaina ollen talvisodan ai-
kaisille Suomussalmen taisteluiden kuuluille tapah-
tumapaikoille. Kun kerhomme jäseninä on näissä 
taisteluissa mukana olleita, niin ei asiantuntevaa 
opastustakaan ole retkiltämme puuttunut. 
 

Kilpailutoiminnasta mainittakoon useat eri yhteen-
otot, niin jäsentenväliset, kuin myös paikallisten re-
servinaliupseereiden kanssa suoritetut hiihto- ja 
ammuntakilpailut sekä pesäpallo-ottelut. 
 
Maanpuolustus- sekä isänmaallishenkisten yleisöjuh-
lien ja –tilaisuuksien järjestelyyn ja osanottoon  ovat 
kerhon jäsenet aktiivisesti osallistuneet. Reservin 
aliupseereiden ja muiden paikallisten yhdistysten 
kanssa on kerhomme järjestänyt mm. mieleen-
painuvia itsenäisyyspäiväjuhlia. Edelleen reserviup-
seerit ovat osallistuneet kunniavartioihin sankarihau-
dalla joulu- ja uudenvuodenaattoina sekä sankari-
vainajien muistojuhlatilaisuuksissa. Hengellisen toi-
minnan piiristä on mainittava kerhon jäseninä olevi-
en pastoreiden pitämät iltahartaustilaisuudet raja-
komppanian sotilaskodissa rajamiehille sekä ker-
homme upseereille.”  
 
 

Korutonta kerrontaa! 
 
Kerhon ensimmäisen 10-vuotiskauden lopulla on toimintakerto-
muksessa tiivistä sanontaa: Talkoita Karhulanvaaralla 17.6. – 
29.8.59 kolmekymmentä kertaa. 29. – 30.8.59 Suomussalmen 
taistelujen muistojuhla ja patsaan paljastus. 
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Tammikuun 29. päivänä 1961 kerhon ensimmäinen 10-vuotis-
kausi täyttyi ja juhla pidettiin Ämmänsaaren Pyörteen talossa. 
Samana vuonna kerho oli edelleen aktiivisesti mukana patsas-
hankkeessa. Tällä kertaa Kylänmäen taistelujen patsashankkees-
sa.  
 
Maanpuolustusjuhlat ja arvojen palauttamista 
 
Reserviläisjärjestöjen aloittamat alueelliset maanpuolustusjuhlat 
ovat olleet vuosittaisia tapahtumia Kainuussa. Osanottajamääräl-
tään ne ovat saaneet yhä laajempaa kannatusta ja käytettävissä 
olevat sisätilat ovat aika ajoin käyneet pieniksi. Palaute järjeste-
tyistä juhlista on yleensä ollut myönteistä. Valitettavaa poikkeus-
takin on sattunut. Vuonna 1976 Ämmänsaaressa pidetystä juh-
lasta alueellinen lehti kertoo:  

”- Pieni kansakunta ei voi milloinkaan suojata vapa-
uttansa aseitten määrän, miesten määrän tai rikkau-
den perusteella. Ainoa, millä se todella pystyy säilyt-
tämään paikkansa vapaiden kansakuntien onnellises-
sa perheessä on se, että kansakunnan moraali on 
terve. Ja että sillä on tahtoa olla vapaa ja itsenäinen. 
Nämä ominaisuudet uskoi kenraaliluutnantti Jorma 
Järventaus olevan tänäkin päivänä olemassa Suo-
men kansalla. Sitä vankempana, mitä kauemmaksi 
Helsingistä mennään.” 

 
Ja samasta juhlasta Kansan tahto –lehti kirjoitti:  

”Järventaus harjoitti edustamiensa piirien ulkopoli-
tiikkaa ns. maanpuolustusjuhlassa. Näiden riekku-
jaisten taustavoimina ovat reserviläisten, ohiammut-
tujen ja siipeensä saaneiden järjestöt. Ämmänsaa-
ressa sunnuntaina pidetyn ”juhlan” järjesti toimikun-
ta, jossa olivat edustettuina Kainuun reserviläisjär-
jestöt, rintamamies- ja sotaveteraanijärjestöt ja so-
tainvalidijärjestöt ja puheenjohtajana Suomussalmen 
kunnan koulutoimenjohtaja Heikki P. Tiainen.” 

 
Suomussalmella maanpuolustusjuhla on järjestetty viimeksi 
vuonna 2007. Ajat ovat muuttuneet. Pariisin rauhansopimuksen 
virallisen tulkinnan muututtua on mielipiteiden esittäminenkin va-
pautunut. Niinpä tiedotusvälineidenkin suhtautuminen maanpuo-
lustusasiaan on muuttunut asialliseksi. Sotiemme veteraanien 
kunnian tunnustaminen on aina ollut tavoitteenamme. 
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Johtamiskoulutus mukaan 
 
Menestyvä kerho oli valmis ottamaan vastaan uusia haasteita. 
Uskallettiin luottaa omiin voimiin ja tiedettiin, että jos johonkin 
ryhdytään, niin se myös toteutetaan. Näin kävi RUL:n johtamis-
taidon kurssin kohdalla. Kainuun piirin ensimmäinen johtamistai-
don kurssi toteutettiin Suomussalmen kerhon keskuudessa. Sivii-
lielämään tarkoitettu koulutus käsitti 72 ohjattua oppituntia itse-
opiskelun lisäksi. Vaativan ohjelman suoritti loppuun 14 kerhon 
jäsentä ja ”vetäjinä” toimivat Antti Suopelto ja Heikki P. Tiainen. 
Seuraava johtamistaidon kurssi toteutettiin vuosina 1974 – 75 ja 
siinä oli mukana myös kerhon ulkopuolisia henkilöitä. 
 
Vuoden kerho 
 
Kerhotoiminnan kohokohtana voidaan pitää Reserviupseeriliiton 
tunnustusta, kun Suomussalmen Reserviupseerikerho valittiin v. 
1986 edellisen vuoden toiminnan perusteella ns. vuoden kerhok-
si. Vuoden 1985 toimintakertomus alkaa sivulta 39. 
 
Urheilutoiminta valtaa alaa 
 
Toiselle kymmenvuotiskaudelle oli leimaa-antavana urheilutoimin-
ta. Kerhon tasolla alkanut harrastus ulottui hyvin pian piiri- ja liit-
totasolle. Tarvittiin asiasta innostunut henkilö, joka sai toisiakin 
mukaan. Aluksi tämä tapahtui hiihtokilpailujen merkeissä, mutta 
pian se laajeni kattamaan kaikki Kainuun reserviläispiirin alueella 
toteutetut lajit aina autopartiokilpailuja myöten. Vuoden 1964 
toimintakertomuksessa onkin maininta urheilutoiminnan nousu-
kaudesta ja todettiin sen olevan kerhon historian vilkkain. Piirin 
tasolla saavutettu menestys antoi intoa asettaa vaativampia ta-
voitteita. Harjoittelu asetettiin määrätietoisemmaksi ja ohjatum-
maksi. Mukana olijat järjestivät vuorollaan monenlaisia harjoitus-
kilpailuja ja näissä oli runsaasti osallistujia. Ei ollut mikään ihme, 
jos Kainuun reserviupseeripiirin joukkueessa oli yli puolet Suo-
mussalmen kerhosta. 
 
Tehty työ tuotti myös tulosta. Kun Kainuun reserviupseeripiiri 
saavutti 1968 joukkuevoiton reserviläisten talvikilpailuissa, johon 
osalajeina kuuluivat kartanluku, pistooliammunta ja hiihto, niin 
voittaneeseen kuuden miehen joukkueeseen kuului kolme Suo-
mussalmelta (Jorma Seppänen, Pentti Seppänen ja Heikki P. Tiai-
nen).  
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Voimakasta nousukautta elänyt kilpailutoiminta toi mukanaan 
kuntourheilutoiminnan, joka saavutti suosiotaan myös niiden jä-
senten keskuudessa, jotka eivät välttämättä halunneet tulla ran-
kimpaan kilpailutoimintaan mukaan. Urheilutoiminta lisäsi myös 
ammunnan harrastusta. 
 
Terästäytykää hyvät veljet! 
 
70-luvun loppupuolella urheilutoiminta alkoi kokea laskukautta ja 
tämä huoletti mm. Uolevi Eskelistä, joka urheilua koskevassa 
toimintakertomuksessa vetoaakin: ”Terästäytykää, hyvät veljet!”  
 
1980- ja 1990–luvuilla urheilutoiminta oli melko kapealla pohjal-
la, mutta ne muutamat veljet, jotka jaksoivat harrastaa, ovat ol-
leet sitäkin aktiivisempia. Urheilutoiminnassa mainittakoon muun 
muassa kapteeni Arvi Noponen ja yliluutnantti Taisto Kivioja.  
 
Menestystä  myös koripallossa 
 
Reserviupseerit voittivat kaksi Suomussalmen korispuulaakia 
vuosina 1985 ja 1986. Joukkueessa pelasivat: Juha Heikkinen, 
Hannu Jaakkola, Esa Mikkonen, Terho Pelli, Antti Perälä, Juhani 
Seppänen, Petri Seppänen, Antti Vikholm ja Erkki Välikangas. 
 
RUL:n ampumahiihtokilpailut Suomussalmella 
 
Kerho oli saavuttanut tunnustusta myös kilpailujen järjestämises-
sä ja vuonna 1981 Suomussalmelle uskottiin liiton mestaruus-
kilpailujen järjestäminen. Tehtävästä selvittiin kunnialla, olihan 
lajin harrastus kerhossamme tuttua ja kilpailut vietiin rutiinilla lä-
pi. 
 
2000 luvun urheilutoimintaa 
 
Vuonna 2004 saimme taas järjestettäväksi Reserviläisurheiluliiton 
ampumahiihtomestaruuskilpailut.  Kilpailunjohtajana toimi ltn. 
Olavi Honkanen ja järjestelytoimikunnan puheenjohtajana kapt. 
Terho Pelli. Kilpailun suojelijana toimi Kainuun Rajavartioston 
komentaja eversti Hannu Etu-Seppälä.  Järjestelyt onnistuivat 
hyvin. 
Lauantai-iltana tarjottiin kutsuvieraille ja kilpailijoille buffet-
illallinen Raatteen Portissa. Kilpailijoiden mielipide oli "näin hyvää 
iltatapahtumaa ei ole ollut missään muualla". 
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Viimeisen vuosikymmenen aikana erityisesti ammunnassa olem-
me saavuttaneet erinomaisia tuloksia.  Erityismaininnan ansaitse-
vat mainiot ampujamme, jotka ovat myös hankkineet useita liiton 
mestaruuksia. Näkyvimmin esillä ovat olleet kapt. Terho Pelli yli-
luutnantit Aarne Elomaa ja Pertti Kaikkonen sekä luutnantit Tapio 
Palo-oja ja Marko Räsänen.  
 
Voi sanoa, että erityisesti pistooliampujamme ovat ehdotonta val-
takunnan eliittiä.  Reserviupseeriliiton ampumamestaruus-
kilpailuista ltn. Tapio Palo-oja on viimeisen vuosikymmenen aika-
na saavuttanut viisi kultaa, kolme hopeaa ja viisi pronssia.  Ylil. 
Pertti Kaikkonen on vastaavasti saavuttanut kaksi kultaa, yhden 
hopean ja seitsemän pronssia.  Ltn. Marko Räsänen on voittanut 
kaksi kultaa, kolme hopeaa ja yhden pronssin.  Mitalit ovat pis-
toolilajeista.  
Kapt. Terho Pelli on saavuttanut kaksi kultaa RA3 -ammunnassa. 
Lisäksi suomussalmelaisedustajat ovat Kainuun piirin joukkueessa 
saavuttaneet lukuisan määrän erivärisiä joukkuemitaleita 
 
Nykytilanne 
 
Jäsenkuntamme vanhenee kovaa kyytiä ja niinpä nuoria upseeri-
veljiä kaivattaisiin mukaan urheilutoimintaan.  Kaikkiin kisoihin 
emme ole aina onnistuneet saamaan täyttä joukkuetta, joka kä-
sittää kolme kilpailijaa. 
 
Prosenttiammunta 
 
Oivallinen esimerkki asetetun tavoitteen saavuttamisesta on pro-
senttiammunta. Erityisen suuri ansio tästä kuuluu ylil. Aarne Elo-
maalle ja kumppaneille, jotka huolehtivat henkilökohtaisesti siitä, 
että jokainen saataisiin ampumaradalle suorittamaan prosent-
tiammunta. Tavoite saavutettiin v. 1990, jolloin yhdistyksemme 
sai keskikokoisten kerhojen sarjassa I palkinnon valtakunnallises-
sa kilpailussa. 
 
Kuluneella vuosikymmenellä on kerhomme edelleen menestynyt 
erinomaisesti.  Vuonna 2010 kerhomme sijoittui B-sarjassa kol-
manneksi tuloksella 70,9%, joka on erinomaisen hyvä tulos. 
 
Ammunnalle on täällä erinomaiset puitteet; kerholla on pienois-
pistooleja ja uutena erinomainen ratapienoiskivääri.  Lisäksi käy-
tössämme on lähietäisyydellä Haverísen ampumaradat.   
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Jotostoiminta 
 
Vuonna 1982 lähdettiin uuteen harrastukseen mukaan. Jotostoi-
minta toi uutta eloa ja ensimmäisen kerran osallistui yksi neli-
miehinen partio Vasama-jotokselle Mäntyharjulla vuonna 1982. 
Vuonna 1984 osallistui partiomme myös talvijotokselle Savonlin-
nassa. Kiinnostus lisääntyi, kokemus kasvoi paikallisten ja liiton 
kilpailujen myötä. Ja vuonna 1985 oltiin valmiit ottamaan vastaan 
valtakunnallisen talvijotoksen järjestäminen. Tapahtumaa oli seu-
raamassa myös Reserviupseeriliiton hallitus, joka piti kokoustaan 
Suomussalmella.  
 
Valtakunnallisella jotoksella tuli hyvä saavutus kerhomme partiol-
le vuonna 1990, kun kapteeni Arvi Noponen, yliluutnantti Mikko 
Puolanne sekä luutnantit Rene Kajava ja Hannu Ryhänen saavut-
tivat 9. sijan 163 partion joukossa. Sama joukkue osallistui valta-
kunnallisiin jotoksiin vuosittain koko 1990-luvun ajan. Toistaiseksi 
parhaaseen tulokseensa se on yltänyt Rovaniemellä v. 1995, jol-
loin se saavutti 4. sijan. Taisipa voittokin olla tuolloin aivan näppi-
tuntumalla. 
 
Rajojen jotos 
 
Suomen reserviupseeriliiton 60-vuotisjuhlavuoteen liittyvä tem-
paus ”Rajojen jotos” – viesti suoritettiin Suomussalmen kunnan 
alueella huhtikuun loppupuolella ”kelirikkoaikana” vuonna 1991. 
Järjestelyvastuu Kainuun alueella oli Kainuun reserviläispiirillä ja 
paikallisesti suuren urakan hiihdon onnistumiseksi ahkeroi kap-
teeni Arvi Noponen. Hänen ansiokseen on luettava, että kaikki 
toiminta kerhollemme uskotulla alueella tapahtui moitteettomasti. 
Tämänkin tapahtuman saatoimme vuosikymmen sitten liittää 
omaan 40-juhlavuoteemme sekä todeta, että RUL:n hallitus oli 
muutaman vuoden tauon jälkeen täällä Suomussalmella osallis-
tumassa Rajojen jotoshiihtoon. 
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Syysjotos Raatteen Koukkaus 
 
Kerhollemme oli tullut pyyntö järjestää syysjotos v.1996.  Ker-
homme hallitus asetti toimikunnan pohtimaan järjestämismahdol-
lisuuksia Suomussalmella.  Toimikunnan kanta oli, etteivät re-
surssimme riittäisi näin suuren tehtävän hoitamiseen. Päätös saa-
tettiin piirihallitukselle tiedoksi. 
 
Piirihallituksen kokouksessa 17.05.1995 keskusteltiin asiasta ja 
ensimmäisenä päätöksenä oli, että jotos on Kainuussa pidettävä.  
Seuraavaksi päädyttiin sellaiseen ajatelmaan, että tehtävän on-
nistuneeseen suorittamiseen kykenevät vain suomussalmelaiset.  
Asiassa vedottiin painavasti meihin suomussalmelaisiin, vaikka 
olimmekin jo ilmoittaneet edellä mainitun päätöksemme.  Lu-
pasimme harkita asiaa ja antaa vastauksen seuraavana iltana - 
kerhomme hallituksen kokouksen jälkeen. 
 
Piirihallituksen kokoukseen osallistuivat kerhostamme kapteeni 
Eero Matero ja yliluutnantti Terho Pelli, jotka paluumatkalla poh-
tivat tulevaa jotosta ja sen järjestämismahdollisuuksia Suomus-
salmella. Seuraavana aamuna koottiin pikapalaveriin henkilöt, 
joiden vastuulle mahdollinen jotoksen järjestäminen todennäköi-
sesti tulisi. Kerhomme edustajien -kapteenit Heikki P. Tiainen, 
Arvi Noponen ja Mikko Puolanne sekä yliluutnantti Terho Pelli - li-
säksi kokoukseen osallistuivat Suomussalmen reserviläisten edus-
tajat.  Palaverin lopputuloksena oli, että jotos voidaan järjestää ja 
niinpä sitten samana iltana kerhon hallituksen kokouksessa oli 
kohtuullisen helppo tehdä asiassa myönteinen päätös. 
 
Jotoksen johtajaksi valittiin Heikki P. Tiainen, joka onnistui saa-
maan eri vastuualueille kokeneita jotoskävijöitä, joten kilpailun 
johto oli osaavissa käsissä. Syksyllä 1995 kävimme tutustumassa 
Rovaniemellä pidettävään jotokseen, mistä ammensimme koke-
muksia. 
 
Jotos ”Raatteen koukkaus” alkoi siten, että perjantai-iltana 
6.9.1996 partiot siirrettiin linja-autokuljetuksin Ämmänsaaresta 
Raatteen Porttiin.  Perjantai-illan osuus vaellettiin talvisodan hen-
gessä Raatteenportin – Kuivassalmen alueella.  Ensimmäisellä 
osuudella kilpailijoiden käytössä oli vain talvisodan aikainen kart-
ta ja rasteilla toimi Hyrynsalmen, Puolangan, Ristijärven ja Suo-
mussalmen miehiä.  Nimenomaan näiden pitäjien miehistä oli 
vuonna 1939 koottu Erillispataljoona 15.  
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Lauantaipäivän osuus eteni sitten Aittokosken maastoon, missä 
kutsuvieraille oli järjestetty illanvietto.  Kutsuvieraana oli mm. jo-
toksen suojelija, Pohjoisen maanpuolustusalueen komentaja ken-
raaliluutnantti Suokas.  
 
Viimeiseksi rastiksi sunnuntaina oli järjestetty vesistönylitys Ja-
lonuoman yli ja sitä seurasi lukuisa joukko paikkakunnan väkeä. 
Jotos päättyi Kiannon Kuohujen luona maaliin ja muistomitalin ja-
koon. Maaliin tultuaan kilpailijat pääsivät kylpylään saunomaan. 
 
Jotoksen järjestämiseksi pidettiin 59 palaveria. Järjestelyihin 
osallistui 272  henkilöä ja sen lisäksi Kainuun Prikaatilta n. 50 
viestimiestä. Jotokselle ilmoittautui 116 partiota, joista maaliin 
saapui 106 partiota. 
 
Jotoksen onnistumisesta saimme positiivista palautetta heti ta-
pahtuman jälkeen, mutta parasta palautetta lienevät ne jotosteli-
joiden myöhäisemmät muistelot: "muistatteko, kuinka hyvin 
Suomussalmella tämäkin asia oli järjestetty". 
 
 
Talvijotos Susitaival 
 
Myös viime vuosikymmenelle oli toivottu suomussalmelaisten jär-
jestävän Talvijotoksen ja mehän teimme sen v. 2009. 
 
Jotos suunniteltiin Haverisen hiihtokeskukseen tukeutuen eli läh-
tö, yöpymiset ja maali olivat hiihtokeskuksessa. Jotoksen johta-
jana toimi kapt. Terho Pelli ja ratamestarina ltn. Rainer Horsma.  
Järjestelyissä oli mukana n. 50 Suomussalmen Reserviupseerien 
ja Reserviläisten edustajaa.  Jotoksen tukitehtävät hoiti Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen Koulutus- ja tukiyksikkö.  Tämä olikin 
ensimmäinen todellinen harjoitus Koulutus- ja tukiyksikölle. 
 
Osallistuvia partioita oli valitettavan vähän eli vain kahdeksan 
partiota.  Osallistujat olivat todella tyytyväisiä järjestelyihin. 
Lauantai-iltana Korpikievarissa pidettiin kunnanjohtaja, kapt. Ti-
mo A Säkkisen, isännöimänä kutsuvierastilaisuus, jossa oli läsnä 
mm. jotoksen suojelija Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentaja  
prikaatikenraali Jukka Haaksiala.  Myös hän sanoi olevansa tyyty-
väinen näkemäänsä ja pitävänsä tällaisia toimintoja oikein sopivi-
na reserviläisille. 
 



 19 

RUN perustetaan 
 
Päivälleen kaksi vuotta 20-vuotisjuhlan jälkeen 6.2.1974 huolelli-
sen valmistelun jälkeen perustettiin naisjaosto Reservin Upseeri-
en Naiset. Jaostoon valittiin seuraavat rouvat: puheenjohtajaksi 
Elina Moilanen, varapuheenjohtajaksi Rauni Sulosaari sekä muiksi 
jäseniksi Siviä Eskelinen, Laina Kaarina Tiainen, Raija Matero, An-
ja Tolonen, Aila Viinikkala, Kaija Puolanne ja Toini Pekkala. 
 
Vireästi toiminut naisjaosto toi uusia virikkeitä, mm. naapuriker-
hoihin tapahtuvien vierailujen muodossa. Naisten myötä maan-
puolustusasia tuli lähemmäksi koteja ja sai aikaan uusia peh-
meämpiä toimintamuotoja.  
 
 
RUN itsenäistyy ja muuttuu Suomussalmen Maanpuolus-
tusnaiset ry:ksi. 
 
Reserviupseerien naisjaoston toiminta oli alusta alkaen miesten 
harrastusta tukevaa sekä tavoitteellista. Jaosto seurasi valtakun-
nallista kehitystä ja itsenäistymään valmistautuminen tapahtui 
harkiten. Vuonna 1980 jaosto perusti oman yhdistyksen. It-
senäistymisestä huolimatta yhteistoimintaa on ollut jatkuvasti. 
Vuonna 1996 syyskokouksessa päätettiin muuttaa nimi Suomus-
salmen Maanpuolustusnaiset ry:ksi. Tämän jälkeen yhdistykseen 
ovat voineet liittyä kaikki halukkaat. 
 
Reso mukaan 
 
Reserviupseeriliiton käynnistämä järjestötoimintaa palveleva ja 
aktivoiva ohjaus- ja seurantajärjestelmä aloitettiin Kainuun piiris-
sä Suomussalmelta ja sen seurauksena työskentely on saanut en-
tistä jäntevämpiä toimintamuotoja. Jokainen hallituksen jäsen on 
sitoutunut suorittamaan hänelle uskotut tehtävät. 
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Matkailu avartaa 
 
1990-luvulla useita kerhomme jäseniä on osallistunut Kainuun 
Tykkimieskillan järjestämiin sotahistoriamatkoihin Venäjälle. 
Everstiluutnantti evp Ilmari Hakalan opastamana matkoja on teh-
ty seuraavasti: 

Rukajärven suunta               1996 
Karjalan kannas                1997 
Uhtua – Kiestinki                1998 
Itä-Karjala, Aunuksen suunta        1999 
Käkisalmi – Kronstadt             2000 
Murmansk-Petsamo              2001 
 

Retkeilyä: 
Matka Kuopioon Pelastusopistolle ja Asevarikko 1:lle v 2001. 
Tutustumisretki Vartiuksen tulliin ja raja-asemalle, josta hiihto 
Kuivajärven rajavartioasemalle 2002. 
Maanpuolustusmessut Jyväskylässä 2002. 
2006 osallistui jäseniä Reserviupseeriliiton 75-vuotisjuhlaan Ha-
minassa, jossa oli myös Hamina Tattoo tapahtuma. 
  
Vuonna 2009 Suomussalmen Reserviupseerit ja Suomussalmen 
Reserviläiset tekivät Vienan Karjalaan retken, jolla tutustuttiin 
jatkosodan taistelupaikkoihin Venäjän puolella. Raja ylitettiin 
Kuusamossa ja Suomeen palattiin Vartiuksen kautta. Retkellä 
laskettiin seppele Kokkosalmen muistopaadelle. Oppaana retkellä 
toimi evl. Teuvo Saharinen.  
 
Yhdistys on järjestänyt jäsenilleen retkiä myös rajan varteen 
Suomussalmen rajavartioalueen vieraana lähes vuosittain.  
 

 

Rajakivellä v. 1999 
 
Arvi Noponen 
TerhoPelli 
PauliMöttönen 
Jouni Norppa 
Jari Kyllönen 
Pertti Mulari 
 



 21 

Tapahtumissa mukana ja talkootyöt 
 
Suomussalmen Reserviupseerit ovat osallistuneet seuraaviin ta-
pahtumiin: 

∗ Kainuun Messujen vartiointi- ja liikenteenohjausjärjestelyt 
∗ Ämmän kesäiltojen järjestyksenvalvonta ja liikenteenoh-

jausjärjestelyt 
∗ Kesäteatterin järjestyksenvalvonta 
∗ Vieperhauta erätapahtuman järjestyksenvalvonta ja liiken-

teenohjausjärjestelyt 
∗ Talvisodan päättymisen muistojuhlan liikennejärjestelyihin 
 

Nämä tehtävät ovat olleet kerhollemme haasteellisia ja jäsenet 
ovat ottaneet haasteen kiitettävästi vastaan. Yleisöltä saamamme 
palaute on ollut poikkeuksetta positiivista. Nämä aktiviteetit ovat 
olleet myös yhdistyksen taloudelle hyvin tarpeellisia. 
 
Lisäksi Suomussalmen Reserviupseerit ovat auttaneet veteraane-
ja lumenpudotuksella asuntojen katoilta 
 
 
10. KOULUTUSTOIMINTA 
 
Johtamiskoulutuksella 1970-luvulla käynnistetty kerhon kurssi- ja 
koulutustoiminta on viimeisen vuosikymmenen aikana saanut uu-
sia muotoja toiminnan vapautumisen myötä. 
 
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittyminen 
1990 luvulta lähtien Suomussalmella 
 
Kerhomme toimi yhtenä pilottiosastona luotaessa perusmuotoja 
nykyisenlaiselle maanpuolustuskoulutukselle. Puolustusvoimat 
järjesti vuonna 1992 1. kouluttajakurssin vapaaehtoisten maan-
puolustusjärjestöjen johdolla toimeenpantavia peruskursseja var-
ten. Taistelukoululla järjestetylle kouluttajakurssille osallistui ker-
hostamme ylil Mikko Puolanne sekä RUN:in edustajana  Merja Es-
konpekka-Tuure.  Syksyllä 1992 järjestettiin 12 paikkakunnalla – 
joiden joukkoon kuului myös Suomussalmi -  ensimmäiset kansa-
laisen turvakurssit, jotka olivat avoimia kaikille 15-vuotta täyttä-
neille kansalaisille. Kurssit avasivat ensimmäisen kerran mahdol-
lisuuden myös naisille osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustus-
koulutukseen. Mikko Puolanteen johdolla 10.9.-15.10.1992 toi-
meenpannulle turvakurssille osallistui 37 henkilöä, joista 32 oli 
naisia. Innostus koulutusta kohtaan oli kiitettävää.  
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Erikoiskursseille lähetettiin myös osanottajia. Lisäkursseja pidet-
tiin useita ja niistä saadut kokemukset kerrottiin uusia kursseja 
suunnitteleville. Komppanian puolustustaistelu, joukon perusta-
minen, sissitoiminta ja panssarintorjunta olivat miesten aiheita ja 
naisille pidettiin harjoitus suunnistamisesta ja fyysisen kunnon yl-
läpitämisestä.  
 
Kursseja tukevana joukkona olivat Kainuun Prikaati ja Kainuun 
rajavartiosto.  Kurssit olivat iltakursseja tai viikonlopun mittaisia.  
Kurssit pidettiin lähinnä Kuivassalmen ampumaradan alueella ja 
iltakurssit Säästöpankin ja Meritan kokoustiloissa.  Lisäkursseilla 
osallistujia oli runsaasti. Ikäjakautuma oli varusmiespalveluksen 
suorittamattomista yli 70 vuotiaisiin reserviläisiin.  Osallistujat 
ovat olleet pääosin suomussalmelaisia, mutta kaukaisimmat ovat 
tulleet Oulusta ja Kajaanista.   
Vuosikymmenen alussa kurssien vetäjänä toimi majuri Toivo Pit-
känen.  Vuosikymmenen puolivälin tienoilla rekrytoimme uusia 
kouluttajia näin saimme uusia kurssinvetäjiä. 
2000-luvulla keskityttiin nuorille pidettäviin turvakursseihin.    
Jäsenistön ikääntyminen näkyy myös koulutustarjonnassa. 
 
 
Kurssin nimi               Kurssinjohtaja(t) 
 

Turvakurssi v1992 Turvakurssi            v.1992  kapt Mikko Puolanne 
Joukkueen johtaminen     v.1993  maj  Toivo Pitkänen 
Panssarintorjunta        v.1994  maj  Toivo Pitkänen 
Komppanian perustaminen  v.1994  maj  Toivo Pitkänen 
Sissikurssi             v.1996  maj  Toivo Pitkänen 
Turvakurssi            v.1996  kapt Mikko Puolanne 
Kohteen suojaaminen      v.1997  ylil  Terho Pelli, 

ylil  Juha Heikkinen 
Valmiuskurssi           v.1997  ylil  Pasi Tuure 
Turvakurssi            v.1997  kapt Mikko Puolanne 
PAT perustamisen tukena   v.1998  ylil  Pasi Tuure 
Turvakurssi            v.1998  kapt Mikko Puolanne 
Pataljoonan huolto       v.1999  kapt Eero Matero 
Maastotaidot           v.1999  ylil  Terho Pelli 
Turvakurssi            v.1999  kapt Mikko Puolanne 
RYT-kertausharjoitus      v.1999  ylil  Juha Heikkinen, 

ylil  Pertti Kaikkonen, 
ylil  Terho Pelli 

Liikenteenohjaus         v.2000  ylil  Terho Pelli 
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Kohteen suojaaminen      v.2000  ylil  Terho Pelli 
Turvakurssi            v.2000  kapt Mikko Puolanne 
Turvakurssit       v.2001-2007  kapt Juha Heikkinen 
                        kapt Pasi Tuure 
 
Ltn. Matti Tapioon on pitänyt useita SRA-kursseja. 
 
Kerhomme jäseniä on lisäksi osallistunut muualla mm: viestikurs-
sille, PAT-koulutukseen, sovellettujen ammuntojen kurssille, eri-
koiskurssille, Kriso-kursseille , tiedustelukurssille, useina vuosina 
Vuosangassa järjestettyihin koulutuksiin sekä SRA-koulutukseen. 
 
Kainuun Reserviupseeripiiri on valinnut vuoden kouluttajan vuo-
desta 1993 alkaen.  Vuoden kouluttajaksi kerhomme jäsenistä on 
valittu: v. 1995 maj Toivo Pitkänen, v. 1998 kapt. Mikko Puolan-
ne, v. 1999 ylil. Terho Pelli sekä v. 2007 ltn. Matti Tapio.  
 
Vänr. Pertti Räsänen osallistui v. 2005 Täydennyskoulutukseen 
aliupseerista upseeriksi ja hänet ylennettiin vänrikiksi v. 2006. 
Hän toimii Kainuun Maakuntakomppaniassa v. 2006 lähtien. 
 
 
Paikallisosaston perustaminen Suomussalmelle 
 
Reserviläis- ja muiden vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevi-
en järjestöjen yhteistoimintaan perustuva vapaaehtoinen maan-
puolustusjärjestelmä organisoitiin puolustusvoimien ohjeistamana 
vuonna 1996. Suomussalmelle perustettiin järjestelmään kuuluva 
paikallisosasto kesäkuussa 1996 ensimmäisenä Kainuussa. Ker-
homme jäsenet ovat toimineet aktiivisesti osaston johtoryhmäs-
sä. Perustamisesta lähtien johtoryhmän puheenjohtajana on toi-
minut kapt. Timo A. Säkkinen ja jäseninä ylil. Terho Pelli ja ylil. 
Jukka Korhonen. 
 
Vuoden 1997 keväällä perustettiin ensimmäinen reserviyksikkö 
(RYT), joka piti vapaaehtoisen kertausharjoituksen syksyllä 1999. 
Paikallisosasto on tilannut vuosittain Maanpuolustuskoulutus ry:n 
järjestämiä kursseja, joilla reservin johtajat ovat saaneet johta-
mis- ja kouluttamiskokemusta. Kursseille on saatu mukaan mie-
histöä ja ilahduttavan runsaasti naisia.  
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Kapt. Timo A. Säkkinen toimi PAT-päällikkönä v. 2008 loppuun.   
Vuoden 2009 alussa PAT-päälliköksi nimettiin kapt. Terho Pelli. 
Varsinaiset paikallisosastot lakkautettiin ja PAT-päällikön tehtävä 
on yhdessä paikkakunnan reserviläisjärjestöjen kanssa koordinoi-
da ja esittää pidettävät MPK:n kurssit vuosittain.  Säännöllisesti 
Suomussalmella on järjestetty Raatteen Marssi ja kuntotestit. 
Lisäksi on pidetty varautumis- ja turvakursseja. 
 
 
11. VETERAANIYHTEISTYÖ 

 
Suomussalmen Reserviupseerien toimintaan aina kuulunut tiivis 
yhteistyö eri veteraanijärjestöjen kanssa. Alkuaikoina jäsenis-
töstämme suurin osa kuului paikallisiin veteraanijärjestöihin. Tällä 
hetkellä kahdella jäsenellä on rintamamiestunnus. 
Veteraanisukupolven ikääntyessä kaikenlainen avun tarve on li-
sääntynyt. Ne tammenlehväsukupolven edustajat, jotka asuvat 
vielä omassa talossaan, ovat tarvinneet apua esimerkiksi talvella 
katoilta lumenpudotukseen. 2000-luvulla jäsenistömme on käynyt 
lumenpudotuksessa monen eri veteraanin katoilla. Avustustoimin-
ta  on kattanut myös rintamatunnuksen saaneet naiset ja vete-
raanien lesket. Kuluneen vuosikymmenen aikana olemme huo-
manneet, että avustettavien määrä on pudonnut nopeaa vauhtia. 
Nuorimmatkin sotaveteraanit ovat jo 85-vuotiaita. 
Veteraanien auttaminen on ollut meille kunnia-asia. Työn ohessa 
olemme voineet samalla keskustella ja kuunnella muisteluksia ve-
teraanien monista kokemuksista niin rauhan kuin sodankin ajoil-
ta. Samalla muistitieto on siirtynyt meille nuoremmille ja omalta 
osaltamme voimme siirtää tietoa tapahtuneesta seuraaville suku-
polville. 
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Hallitus vuonna 2011: 
 

kapt  Heikkinen Juha           puheenjohtaja  
vänr  Räsänen Pertti           varapuheenjohtaja 
kapt  Tuure Pasi             sihteeri 
kapt  Heikkinen Alpo           taloudenhoitaja 
ltn   Horsma Rainer          urheilu-upseeri 
kapt  Leinonen Hannu         veteraaniyhdyshenkilö 
kapt  Mulari Pertti            kerhoupseeri 
ylil   Parkkinen Vesa          urheilu-upseeri         
kapt  Pelli Terho             jäsenvastaava           
ltn   Räsänen Marko          ampumaupseeri        

  
Tilintarkastajat:  maj  Toivo Pitkänen ja ylil  Pekka Manninen  
Varatilintarkastajat: ylil Aarne Elomaa ja ltn Matti Tapio 

            
 Kerhon puheenjohtajina ovat toimineet: 
 

ltn  Jääskeläinen Ville            1951-1954 
ylil  Paavilainen Jorma           1955 
ylil  Väisänen Aarne             1956-1958 
kapt Kaasinen Pentti             1959-1961 
ylil  Eriksson Jan               1962 
ltn  Suopelto Antti              1963-1973 
ylil  Matero Eero               1974-1975 
ylil  Tiainen Heikki P.            1976 
ylil  Matero Eero               1977-1981 
ylil  Puolanne Mikko             1982-1987 
ltn  Ryhänen Hannu             1988-1989 
kapt Tiainen Heikki P.            1990-1992 
ltn  Heikkinen Juha             1993-1994 
ylil  Pelli Terho                1995-1998 
kapt Matero Eero               1999 
ylil  Heikkinen Juha             2000-2001 
kapt Pelli Terho                2002-2003 
kapt Heikkinen Juha             2004-2006 
kapt Tuure Pasi                2007 
kapt Heikkinen Mauno            2008 
vänr Räsänen Pertti             2009-2010 
kapt Heikkinen Juha             2011 
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Varapuheenjohtajina ovat toimineet: 
 
ltn   Paavilainen Jorma          1951 
ltn   Väisänen Aarne            1952-1955 
kapt  Kaasinen Pentti            1956-1958 
ltn   Ovaska Jussi              1959-1962 
ltn   Pekkala Antti             1963-1968 
ltn   Kärnä Esko               1969 
kapt  Tiainen Heikki P.           1970-1975 
kapt  Matero Eero              1976, 1991 
kapt  Tiainen Heikki P.           1977-1978 
ylil   Eskelinen Uolevi           1979-1981 
ylil   Tuura Matti              1982-1984 
kapt  Möttönen Pauli            1985-1987 
kapt   Matero Eero              1988-1989 
kapt  Ryhänen Hannu            1990 
kapt  Heikkinen Juha            1992,2003,2007,2009 
ltn   Vikholm Antti             1993-1995 
ylil   Syrjänen Matti            1996-1997 
kapt  Matero Eero              1998 
kapt  Tuure Pasi               1999-2002, 2008 
kapt   Heikkinen Juha            2003 
kapt   Pelli terho               2004-2005 
kapt   Tuura Matti              2006 

 ylil     Mulari Pertti              2010 
vänr  Räsänen Pertti            2011 
 
Sihteerit: 
vänr  Makkonen Aatos           1951-1954 
ltn   Leinonen Tauno            1955-1966 
kapt  Matero Eero              1967-1972 
ltn   Sulosaari Pentti            1973-1980 
ylil   Heikkinen Raimo           1981-1982 
ltn   Kajava Rene              1983 
kapt  Ryhänen Hannu            1984-1987 
ylil   Piirainen Hannu            1988-1989 
kapt  Heikkinen Juha            1990-1991, 2010 
ylil   Vikholm Antti             1992, 1994 
kapt  Tuure Pasi               1993, 2003, 2011 
ylil.  Romppainen Kari           1995-1999, 2002 
kapt  Pelli Terho               2000-2001 
kapt   Heikkinen Alpo            2004-2009 
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Yhdistyksen hallituksessa ovat toimineet: 

 
ltn   Alanko Timo              1975-1981 
                         1983-1988 
                         1991-1993 
ylil   Anttonen Eero             1988-1993 
                         1997-2001 
ylil   Elomaa Aarne             1988-1993 
                         1995-2000 
                         2001-2007 
ylil   Eriksson Jan              1960-1962 
ylil   Eskelinen Uolevi           1962-1963 
                         1970-1981 
                         1983-1985 
                         1990 
ltn   Haikola Niilo              1962-1968 
ylil   Heikkinen Alpo            1982-1987 
                         1997-2002 
                         2004-2009 
                         2011 
ylil   Heikkinen Juha            1985 
                         1990-1994 
                         1996-2001 
                         2003-2008 
                         2010- 
ylil   Heikkinen Mauno           1997-2002 
                         2004-2008 
ylil   Heikkinen Raimo           1977-1982 
vänr  Heikkinen Timo            1964-1965 
vänr  Helenius Jukka            1989-1990 
ylil   Honkanen Olavi            1977-1982 
                         1991 
                         2003-2005 
ltn   Horsma Rainer            2004 
                         2006-2009 
                         2011 
ltn   Huotarinen Kauko          1960-1961 
vänr  Hänninen Erkki            1963-1966 
vänr  Jaakkola Hannu            1987-1988 
ylil   Juntunen Ari              1991-1994 
                         1997 
vänr  Juntunen Erkki            1972 
ltn   Jääskeläinen Ville           1951-1954 
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kapt  Kaasinen Pertti            1956-1961 
ylil   Kaikkonen Pertti           1999-2000 
ylil   Kajava Rene              1983-1988 
ylil    Karjalainen Antti           1988-1989 
vänr  Karjalainen Olavi           1958-1959 
ylil   Kettunen Ensio            1994-1996 
ylil   Kivioja Taisto             1998-2003      
vänr  Korhonen Heikki           1951-1954 
ylil   Korhonen Jukka            1992-1996 
ltn   Kotilainen Kalervo          1958 
ylil   Kurkela Ilkka             1985-1986 
ltn   Kurkinen Kaarlo            1965-1966 
ltn   Kärnä Esko               1966-1971 
                         1973 
kapt  Leinonen Hannu           2009- 
ylil   Leinonen Tauno            1969 
    Lepistö Hannu             2010 
ylil   Louhela Taisto             1960-1961 
vänr  Makkonen Aatos           1956-1957 
kapt  Manninen Pekka           1971 
                         1976-1981 
kapt  Matero Eero              1969 
                         1972-1981 
                         1984-1989 
                         1991-1996 
                         1998-2003       
ylil   Mikkonen Matti            2004-2009 
ylil   Moilanen Eelis             1951-1962 
vänr  Moilanen Hannu            1974-1981 
ylil   Mulari Pertti              1996-2001 
                         2010- 
kapt  Möttönen Pauli            1972-1975 
                         1980 
                         1982-1987 
ltn   Ovaska Jussi              1959-1962 
ylil   Paavilainen Jorma          1951-1955 
ylil   Parkkinen Vesa            2003-2008 
                         2010- 
ltn   Pekkala Antti             1962-1970 
ylil   Pelli Terho               1982-1987 
                         1989 
                         1993-1998 
                         2000-2005 
                         2008- 
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vänr  Perälä Antti              1986-1987 
ylil   Perälä Jukka              1971 
vänr  Pietilä Olavi              1959  
ylil   Piirainen Heikki            1987-1991 
maj   Pitkänen Toivo            1992-1997 
ltn   Pulkka Jarmo             1982-1984 
ltn   Pulkkinen Ilmari           1955 
kapt  Puolanne Mikko            1961-1972 
                         1974-1978 
                         1982-1987 
                         1992-1997 
ylil   Raappana Iikka            1963-1964 
                         1969-1970 
vänr  Rissanen Alpo             1988-1991 
                         2005-2010 
ylil   Romppainen Kari           1994-1999 
                         2002 
ylil   Ryhänen Hannu            1985-1990 
ltn   Räsänen Marko            2009- 
ltn   Räsänen Eero             1951-1954 
ltn   Räsänen Olavi             1985-1986 
vänr  Räsänen Pertti            2008- 
ylil   Seppänen Jorma           1962-1968 
ylil   Seppänen Pentti           1967-1968 
vänr  Seppänen Petri            1986-1987 
ltn   Sulosaari Pentti            1970-1971 
                         1973-1977 
ylil   Suopelto Antti             1962-1975 
                         1977 
ylil   Syrjänen Matti            1994-1997 
ylil   Syvävirta Pekka            1969-1970 
                         1973 
                         1979-1984 
                         1988-1990 
                         1998-2003      
vänr  Tahvanainen Olli-Matti        1978-1979 
ltn   Tapio Matti               2002-2007 
kapt  Tiainen Heikki P.           1967-1978 
                         1981-1982 
                         1990-1992 
vänr  Tolonen Jarmo            1988-1989 
ylil   Tolonen Sakari            1973-1974 
                         1976-1978 
ylil   Tuomela Veijo             1958 
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ltn   Turjanmaa Juho H.          1958-1961 
maj   Tuura Matti              1979-1984 
                         2006 
ylil   Tuure Pasi               1991 
                         1993 
                         1998-2003 
                         2007- 
vänr  Vaahtoniemi Heikki          1958-1959 
alil.   Vahtera Pasi              1972 
ltn   Viinikkala Simo            1978-1983 
ylil   Vikholm Antti             1990-1995 
ylil   Vikholm Pekka            1969-1972 
                         1979-1984 
ylil   Väisänen Aarne            1951-1958 

 
Edustus liitto-ja piiritasolla 
 

Kainuun reserviupseeripiirin edustajana RUL:n liittoval-
tuustossa: 
 
ltn   Suopelto Antti             1971-1977  jäsen 
ylil   Puolanne Mikko            1990-1992  varaj. 
kapt  Puolanne Mikko            1999, 2001 jäsen 
kapt  Pelli Terho               2002-2003  jäsen 
                         2008     jäsen 
 
liittohallituksessa: 
 
kapt  Tiainen Heikki P.           1980-1985 
kapt  Puolanne Mikko            1993-1997 
kapt  Pelli Terho               2004-2006 
 
Kainuun reserviupseeripiirin hallituksessa: 
 
kapt  Kaasinen Pentti              1960-1961  jäsen 
ylil   Eriksson Jan              1962     jäsen 
ltn   Leinonen Tauno            1960-1966  varaj.  
ltn   Suopelto Antti             1963-1969  jäsen 
                         1970-1971  1. varapj. 

1972-1975  pj 
1976      1. varapj 

ltn   Matero Eero              1967-1968  varaj. 
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kapt  Matero Eero              1977-1978  jäsen 

1979      2. varapj. 
1980-1981  jäsen 
1995     pj 

ylil   Tiainen Heikki P.           1970-1976  jäsen 
                         1977-1978  pj 
kapt  Tiainen Heikki P.           1980-1985  pj 

1990-1991  jäsen 
ylil   Eskelinen Uolevi           1979     jäsen 
ylil   Puolanne Mikko            1982-86   jäsen 

1987-1990  2. varapj. 
                         1992      jäsen 

1993-1994  1. varapj 
1996-2000  pj 

vänr.  Perälä Antti              1987     jäsen 
ltn   Ryhänen Hannu            1988-1989  jäsen 
kapt  Heikkinen Juha            1991-1994  jäsen 
                         2000-2001  jäsen 

2003-2006  jäsen 
kapt  Pelli Terho               1995-1998  jäsen 

2001-2003  1.varapj 
                         2004-2006  pj 
                         2007-2010  toiminnan- 
                                  johtaja 
kapt  Tuure Pasi               2002,2007  jäsen 
kapt  Heikkinen Mauno           2008 
vänr  Räsänen Pertti            2009-2010 
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  Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali soljen kera: 
 
 kapt  Heikki P. Tiainen            1986 
 kapt  Mikko Puolanne             1996 
 kapt  Eero Matero               1998 

kapt  Terho Pelli                2007 
 
Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali: 

 
 ylil   Eelis Moilanen              1960 
 ltn   Johannes Ovaska            1961 
 ltn   Antti Suopelto              1974 
 ylil   Heikki P. Tiainen            1978 
 ylil   Uolevi Eskelinen            1981 
 ylil   Eero Matero               1981 
 ylil   Mikko Puolanne             1988 
 ylil   Kari Romppainen            1996 
 ylil   Terho Pelli                1999 
 kapt  Juha Heikkinen             2002 

 
Reserviupseeriliiton hopeinen ansiomitali: 

 
 ltn   Timo Alanko               1989 
 maj   Toivo Pitkänen             1994 
 ylil   Hannu Ryhänen             1994 
 ltn   Terho Pelli                1994 
 ylil   Juha Heikkinen             1995 
 ylil   Olavi Honkanen             1995 
 ylil   Sakari Tolonen             1995 
 ylil   Pekka Vikholm             1995 
 ylil   Aarne Elomaa              2000 
 ylil   Eero Anttonen              2000 
 ylil   Alpo Heikkinen             2000 
 ylil   Rene Kajava               2000 
 kapt  Arvi Noponen              2000 
 ylil   Pekka Syvävirta             2000 
 kapt  Mauno Heikkinen            2009 
 kapt  Pasi Tuure                2009 
 
Reserviupseeriliiton pronssinen ansiomitali: 
 
 kapt  Pauli Möttönen             1989 
 ylil   Tero Pelli                 1989 
 ylil   Heikki Piirainen             1989 
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 ylil   Pekka Syvävirta             1989 
 ylil   Aarne Elomaa              1994 
 ylil   Rene Kajava               1994 
 kapt  Arvi Noponen              1994 
 ylil   Eero Anttonen              1995 
 ylil   Alpo Heikkinen             1995 
 kapt  Matti Tuura               1995 
 ylil   Antti Vikholm              1995 
 ylil   Pertti Kaikkonen            1997 
 ylil    Ensio Kettunen             1997 
 vänr  Tapio Palo-oja              1997 
 vänr  Marko Räsänen             1997 
 ylil    Mauno Heikkinen            2000 

ylil   Pertti Mulari               2000 
 ylil   Pasi Tuure                2000 
 ltn   Rainer Horsma             2009 
 ylil   Matti Mikkonen             2009 

ylil   Vesa Parkkinen             2009 
 vänr  Alpo Rissanen              2009 
 ltn   Matti Tapio                2009 
 

Reserviläisurheiluliiton kultainen ansiomitali: 
  
kapt  Tiainen Heikki P.            2009 
kapt  Noponen Arvi              2009 

 
 
Suomussalmen Reserviupseerien pöytästandaari: 

 
ltn   Ville Jääskeläinen            1972 
kapt  Eelis Moilanen              1972 
ylil   Aarne Väisänen             1972 
ltn   Aatos Makkonen            1972 
alil   Pasi Vahtera               1972 
kapt  Taisto Louhela              1972 
ylil   Heikki P. Tiainen            1973 
ltn   Antti Suopelto              1975 
kapt  Onni Kaukonen             1983 
ylil  Uolevi Eskelinen            1983 
maj  Bengt Autere              1985 
ltn   Timo Alanko               1986 
kapt  Eero Matero               1989 
ylil   Pentti Seppänen            1990 
ylil   Mikko Puolanne             1991 
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ltn   Niilo Haikola               1991  
ltn   Antti Pekkala              1991 
ylil   Jouni Tolvanen             1991 
rva   Martta Raappana            1991 
maj   Waldemar Bühler            1991 
ylil   Aarne Elomaa              1991 
ltn   Pertti Kaikkonen            1991 
vänr  Tapio Palo-oja              1991 
kapt  Antti Karjalainen            1992 

Raatteen Portti Oy           1992 
ylil   Rene Kajava               1995 

Suomussalmen Reservialiupseerit  1996 
maj   Teuvo Saharinen            1997 
ylil   Ensio Kettunen             1997 
ylil   Pekka Vikholm             1997 
ylil   Pekka Syvävirta             1997 
maj   Pekka Määränen            1998 
maj   Jouni Norppa              1999 
ylil   Alpo Heikkinen             1999 
ylil  Terho Pelli                2001 
ltn  Noponen Arvi              2003 
ltn  Horsma Rainer             2003 
kapt   Ryhänen Hannu             2005 
kapt  Tuure Pasi                2006 
kapt  Heikkinen Mauno            2010 
 

 
 

Jäsenet 2011 
Aarnio Vesa        maj  Anttonen Eero      kapt 
Anttonen Jari       ltn   Elomaa Aarne       ylil  
Haikola Niilo       ltn   Heikkinen Alpo      kapt  
Heikkinen Antti      vänr  Heikkinen Ari       ylil  
Heikkinen Ilkka      ltn   Heikkinen Jouko     ylil 
Heikkinen Juha      kapt  Heikkinen Markku    vänr 
Heikkinen Mauno     kapt  Heikkinen Mika      ltn  
Heikkinen Pertti     ltn   Heikkinen Toivo     ltn 
Holopainen Aimo     ylil   Honkanen Olavi     ylil 
Horsma Rainer      ltn   Hulkkonen Veikko    kapt 
Hulkkonen Yrjö      ylil   Huusko Jouni       ltn 
Ikonen Kari        ylil   Juntunen Alpo      maj 
Juntunen Ari       ylil   Juntunen Heikki     ylil 
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Juntunen Jouko     ltn   Juntunen Kimmo     vänr 
Juntunen Matti      ylil   Juntunen Mikko     kapt 
Jäntti Risto        kapt  Kaartinen Reino     kapt  
Kaikkonen Pertti     ylil   Karjalainen Antti     kapt 
Kaunisto Esa       ylil   Kauppinen Jussi     ylil 
Kela Petri         ltn   Kemppainen Toivo    kapt 
Kemppainen Väinö    ylil   Kettunen Ensio      ylil 
Kinnunen Arvi      kapt  Kinnunen Tauno     maj 
Kivioja Taisto       ltn   Korhonen Jukka      kapt 
Korvuo Reino       kapt  Kvist Markku       vänr 
Kyllönen Jari       ylil   Kyllönen Matti      ylil  
Kymäläinen Hannu    ltn   Laitinen Pertti      vänr 
Leinonen Hannu     kapt  Manninen Heikki     ltn 
Manninen Pekka     kapt  Manninen Ville      vänr 
Miettinen Sakari     ylil   Mikkonen Matti      ylil 
Moilanen Mikko      vänr  Mulari Pertti        kapt  
Mustonen Väinö     kapt  Möttönen Arto       maj 
Möttönen Pauli      kapt  Noponen Arvi       kapt 
Nuottajärvi Veikko    maj  Nygård Mauri       ylil  
Palo-oja Tapio      ltn   Parkkinen Vesa      ylil  
Pelli Ari          ltn   Pelli Terho        kapt 
Perälä Jukka        ylil   Peuravaara Reijo     ylil  
Pitkänen Toivo      maj  Pulkka Jarmo       ylil  
Puolanne Mikko      kapt  Puttonen Markku     vänr 
Puurunen Yrjö      ltn   Päiviö Sakari       vänr 
Pääkkönen Tuomas   vänr  Pääkkönen Tuomo    ltn 
Raappana Arvo      ltn   Rannikko Reima     vänr 
Rantaeskola Veli-Matti  ltn   Rissanen Alpo      vänr 
Romppainen Pekka    vänr  Ryhänen Hannu      kapt 
Räisänen Pentti      ltn   Rämä Esa-Matti     kapt 
Räsänen Marko      ltn   Räsänen Pertti      vänr 
Saharinen Teuvo     evl   Seppänen Pentti     ylil 
Suoniemi Kaarlo     ylil   Syrjänen Matti      kapt  
Syvävirta Pekka     ylil   Säkkinen Timo      kapt  
Tapio Matti        ltn   Tiainen Heikki P.     kapt 
Timonen Veikko     ylil   Toivanen Kauko     ylil  
Tolonen Matti       ltn   Tolonen Sakari      ylil 
Tolonen Teuvo      ylil   Tuokko Timo       kapt  
Tuure Pasi        kapt  Viinikkala Jouni      ltn 
Viinikkala Simo      ltn   Vikholm Antti       ltn 
Vikholm Pekka      ylil   Väisänen Sakari     ltn 
Välikangas Erkki     ltn   Välkky Ronnie      vänr 
Westersund Perttu    vänr  With Lassi         ylil 
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Suomussalmen Reserviupseerikerhon hallitus 1991.  
Takarivissä vas. Alpo Rissanen, Antti Vikholm, Eero Anttonen,  
Olavi Honkanen, Pasi Tuure ja Ari Juntunen.  
Eturivissä vas. Aarne  Elomaa, Timo Alanko, Eero Matero, Heikki P. Tiainen, 
Juha Heikkinen ja Heikki Piirainen 
 

 
 

Suomussalmen Reserviupseerien hallitus 2001. 
Takarivissä vas. Taisto Kivioja, Alpo Heikkinen, Mauno Heikkinen, Pertti Mulari 
ja Eero Matero.Eturivissä vas. Pekka Syvävirta, Juha Heikkinen, Terho Pelli ja 
Pasi Tuure. Kuvasta puuttuu hallituksen jäsen Eero Anttonen 
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Suomussalmen Reserviupseerien hallitus 2011 
Seisomassa vas. Alpo Heikkinen, Pasi Tuure Terho Pelli, Vesa Parkkinen,  
Rainer Horsma ja Pertti Mulari.  
Istumassa vas. Pertti Räsänen ja Juha Heikkinen.  
Kuvasta puuttuvat hallituksen jäsenet Hannu Leinonen ja Marko Räsänen. 
 

 
 

Kerhon entisiä puheenjohtajia kokoamassa 40-vuotishistoriikkia vuonna 1991. 
Kuvassa Antti Suopelto, Eero Matero, Hannu Ryhänen ja Mikko Puolanne 
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Syysjotoksella Mäntyharjulla 1982. 
Kuvassa Timo Alanko, Terho Pelli ja Heikki P. Tiainen  
 

 
 

Maanpuolustusjuhla Suomussalmella 1983. 
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Rajojen jotos 1985. Katkenneen kelon salaisuus. 
 

 
 
Kainuun reserviupseereita Puolustusvoimain lippujuhlassa Haminassa 
4.6.1995. 
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Valtakunnallisen itsenäisyyspäivän paraati Kajaanissa 1995.  
Kuvassa Suomussalmen komppania päälikkönään Heikki P. Tiainen. 
 

 
 
Valtakunnallisen syysjotos pidettiin Suomussalmella 1996. Jotoksen nimeksi 
tuli Raatteen Koukkaus. Kuvassa jotoksen toimitsijat. 
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Raatteen Koukkaus. Vesistöeste voidaan ylittää myös A-pukkia hyväksi- 
käyttäen. 

 

 
 
Raatteen Koukkaus. Partio ylittää Jalonuomaa omista varusteista tehdyllä 
lautalla. 
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Raatteen Koukkaus. Varusteiden kuivausta nuotion ääressä. 
 

 
 
Raatteen Koukkaus. Toivo Pitkänen ja Terho Pelli vastaanottavat maalissa 
partion 39. 
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Valtakunnallinen talvijotos Susitaival oli Suomussalmella maaliskuussa 2009. 
 

 
 
Susitaipaleen suunnittelua. Kuvassa vas. Sami Juntunen, Veikko Nuottajärvi,  
Rainer Horsma, Pertti Räsänen ja Arvi Noponen 



 55 

 
 
Susitaipaleen suojelija kenraali Haaksiala ja jotoksen johtaja Terho Pelli kes-
kustelevat kilpailijan kanssa 
 

 
 
Susitaival. Partio tutkimassa sanomalaitetta.  
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Susitaival. Kanttiinia hoitivat maanpuolustusnaiset Eila Elomaa, Anna-Liisa Pe-
sola ja Tellervo Juntunen 
 

 
 
Heinäkuussa 2009 suoritimme matkan rajan taa. Jatkosodan taistelupaikoille. 
Kuvassa Lasse Haikola ja Pertti Räsänen laskevat seppeleen Kokkosalmen 
suomalaisten sotureiden muistopaadelle. 
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Matka rajan taa. Ruokailutauko jossa grillimestarina toimi Rainer Horsma. 
 

 
 
Matka rajan taa. Suomalaisten muistomerkki Eldankassa. 
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Reserviupseerit auttavat veteraaneja lumenpudotustalkoilla. Kuvassa Antti 
Vikholm, Juha Heikkinen, Rainer Horsma, Pasi Tuure ja Alpo Rissanen. 
 

 
 
Talvisodan päättymisen 70v. juhla pidettiin Suomussalmella 13.3.2010. 
Kuvassa Lippulinna siirtymässä Sankarihaudoille. Suomen lippua kantaa  
Pekka Syvävirta ja airueena toimivat Aarne Elomaa ja Eero Anttonen. 
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