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Piiritoimistolta tähystettynä
Kiitän edellisen vuoden toiminnasta kaikkia asioiden eteen tehneitä reserviläisveljiä ja – siskoja.
Toimintamme on ollut jälleen kattavaa ja monipuolista, jota meidän jäsenemme toivovat ja 
odottavat.
Miksi reserviläistoimintaa?
Minkä vuoksi teemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä?  Kuljemme erilaisissa 
reserviläistoiminnoissa; Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla, reserviläisten 
kilpailutoiminnoissa ja vaikkapa ammuntatapahtumissa.  Näillä toiminnoilla me ylläpidämme 
kenttäkelpoisuuttamme.  Eihän meitä uhkaa mikään, vai uhkaako sittenkin?
Turvallisuusympäristömme on muuttunut hyvin erilaiseksi ja entistä haasteellisemmaksi.  Erilaiset 
uhat voivat yllättää missä ja milloin vain.  Internetistä tulee kaikenlaista ”totuutta”, joka pitäisi 
pystyä oikein ymmärtämään ja käsittelemään.  Ympäri maailmaa on monenlaista terrorijärjestöä, 
joiden toiminta on häikäilemätöntä ja iskut tehdään siellä, missä tuhoa ja pelkoa saataisiin 
mahdollisimman laajasti.  Keskeiset valtiot ovat onneksemme asiassa yhteisessä rintamassa pyrkien 
mahdollisimman hyvin torjumaan uhkia, mutta kuten tiedämme aina ei ole tehtävässä onnistuttu. 
Mitä me voisimme tehdä?
Meidän mahdollisuudet kenttäkelpoisuutemme ylläpitämiseen ovat paremmat kuin koskaan 
aikaisemmin.  MPK:n kurssitarjonta on kattavaa, joilla voimme ylläpitää SA – taitojamme.  
Toimintasuunnitelmassamme on kattava tarjonta kenttäkelpoisuustapahtumille; on marssia, 
kuntotestiä, suunnistusta ja ammuntatapahtumia.  Suunnittelemme piirien yhteistä ampumataito – ja
toimintapäivää.  Kun tapahtumia järjestetään, on meidän itse kunkin velvollisuus osaltamme niihin 
myös osallistua.  Kaikista turhauttavinta on valmistella tapahtumaa, johon ei sitten olekaan 
osallistujia
Prosenttiammunnasta ja sähköisestä kuntokortista
Prosenttiammunnassa olemme perinteisesti menestyneet valtakunnallisesti hyvin.  Kehitettävää 
kuitenkin on ja toivon jokaisella paikkakunnalla järjestettävän useamman ampumatilaisuuden.  
Sähköinen kuntokortti on reserviläisille valmistettu tosi hyvä palvelu.  Ottakaa jokainen se 
päivittäiseen käyttöön merkkaamalla siihen liikunta – ja ampumasuoritukset.  Kuntokortista löytyy 
paljon hyödyllistä tietoa ja se myös aktivoi liikunnanharrastamiseen.
Jäsenhankinta ja – huolto
Molempien piirien jäsenmäärä on hieman laskenut useampana vuonna peräkkäin.  Meillä tämä asia 
on varmasti keskimääräistä haasteellisempaa ja meidän kaikkien pitää osaltamme tehdä asiassa 
aktiivisesti töitä.  Pyydetään aktiivisia kavereita toimintaamme mukaan.  Tärkeää on muistaa 
järjestää mielekästä toimintaa, joilla me huolehdimme jäsenistöstämme.
Liittokokoukset
Marraskuussa Lappeenrannassa järjestetään liittokokoukset.  Toivon molempien piirien edustuksen 
olevan siellä läsnä ja samoin mahdollisimman monen kerhon ja yhdistyksen edustuksen.
Syysjotos
Reserviläisurheiluliiton syysjotos järjestetään Kajaanissa 5-7.8.  Se on meidän piirien yhteinen 
koitos ja ponnistus.  Sinne tarvitaan vielä runsaasti lisää toimitsijoita ja toivon, että jokaiselta 
paikkakunnalta ollaan tapahtumassa mukana.  Jotos on haasteellisin ja antoisin 
Reserviläisurheiluliiton tapahtumista ja juuri tänä aikana reserviläiset ovat olleet todella 
kiinnostuneita osallistumaan näihin tapahtumiin.  Tavoite pitää olla, jotta Kainuustakin on 
kilpailemassa ainakin partio ellei useampikin.  Kertokaa tästä erityisesti meidän nuorisojäsenille!
Jotos on MPK:n kurssi ja ilmoittautuminen MPK:n järjestelmän kautta.  Mikäli ilmoittautumisessa 
tulee ongelmia, niin voi ottaa yhteyttä Kainuun MPK:n toimistoon tai sitten vaikkapa 
allekirjoittaneeseen.
Piiritoimisto toivottaa oikein mukavaa alkavaa kevättä ja sitten toiminnallista kesäkautta!
Terho Pelli
Toiminnanjohtaja



RESERVILÄISPIIRIN TERVEISET

Tervehdys kaikille maanpuolustustahtoisille reserviläisille.
Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö.
Liittoon kuuluu noin 350 jäsenyhdistystä sekä 18 maakunnallista piiriä.
Henkilöjäseniä yhdistyksissä on noin 38 000.
Reserviläisliiton arvot: Isänmaallisuus-Samanarvoisuus-Luotettavuus-
Uskottavuus.
Liittomme perusarvoihin kuuluu myös huolehtiminen sotiemme
veteraaneista elikkä kunnia kansalaisten auttaminen viimeisen iltahuutoon
jonka jälkeen työ jatkuu perinne työnä.
Kainuussa minusta tämä asia on hoidettu mallikkaasti ,kiitos siitä kuuluu yhdistyksille.
Piirin jäsenmäärä on laskenut useamman vuoden, tässä meillä on työsarkaa, että saataisiin piirin
jäsenmäärä nousemaan tuhanteen jäseneen.
Seinäjoen kevätkokouksessa oli esillä sääntömuutos asia, jossa olisi päästy hieman keveämpään
toiminta malliin ja se olisi tuonut liitolle vuositasolla säästöjä,kevät ja syyskokouksissa ei ole ollut
yhdistyksistä runsasta osanottoa paitsi silloin kun valitaan liiton puheenjohtaja, joissakin 
kokouksissa yhdistyksistä ollut läsnä alle kolmekymmentä jäsentä, vaikka meillä on noin 350 
yhdistystä. Kokouksessa äänestettiin sääntömuutoksesta, hallituksen kanta hävisi vaikka sitä oli 
valmisteltu vuodenpäivät, elikkä jatkamme vanhoilla säännöillä.
Kertausharjoituksien määrät eivät ole kovinkaan nousseet, meidän täytyy tukeutua MPK:n 
tarjoamiin harjoituksiin ettei Maanpuolustuksen tahtotila pääse laskemaan kenenkään kohdalle 
myös näistä harjoituksista tulee Kh vuorokausia, tietenkin toivotaan,että Kainuun Prikaati tilaa 
koulutuksia MPK:lta, näin pääsemme kouluttamaa ja osallistumaan harjoituksiin. Yhdistystasolla 
toivon aktiivista toimintaa ja osallistumista piirin kokouksiin ja muihin tapahtumiin. 
Maanpuolustusjuhlaa vietetään tänä vuonna Kuhmossa siellä haluaisin nähdä suuren joukon 
reserviläisiä ,sotiemme veteraanit eivät jaksa enää osallistua kovin suurin joukoin, tässäkin meillä 
on näytön paikka.
Näytönpaikka on myös Syysjotos joka meille on annettu järjestettäväksi sinne tarvitaan eri tehtäviin
suurimäärä reserviläisiä, eikun ilmoittautumaan MPK: n kautta. Jotos on 5.-7.8.2016
Toivotan Hyvää ja Maanpuolustustahtoista loppuvuotta.

Kainuun Reserviläispiiri Ry 
Puheenjohtaja  Kalevi Valtanen



Päätoimittajan näppäimistöltä

Tämän toisen nettilehden tavoitteena on jatkaa nyt tällä uusitulla netti-
julkaisun mallilla maakunnallisen julkaisumme perinnettä. Ulkoasun suhteen 
jatkamme aloitetulla vaatimattomalla linjalla. Tarkoitus on pitää yllä tätä 
aloitettua linjaa, joten kerätkää vuoden varrella tapahtumistanne juttuja jo 
varastoon ensi vuotta ajatellen.

Suosittelen edelleen kaikille jäsenillemme oman kunnon ylläpitoa, siihen löytyy piirissämme paljon 
erilaisia mahdollisuuksia, eikä rima oikeasti ole liian korkea, mukaan voi tulla kuka tahansa. 
Piiriemme omaan kisatarjontaan on kiinnostus näyttänyt laskeneen, siksipä kehotan uusiakin 
harrastajia ainakin kokeilemaan, ohjelma löytyy jäljempänä tässä lehdessä. MPK tarjoaa Kainuussa 
runsaasti koulutusmahdollisuuksia, käyttäkää niitä hyväksenne.

Muistutan vielä omaltakin osaltani elokuussa järjestettävästä syysjotoksesta, johon toivotaan 
runsaasti sekä kilpailijoita että toimitsijoita, ilmoittautukaa MPK:n sivujen kautta tai vaikka 
allekirjoittaneelle. Tehdään yhdessä elämyksellinen kilpailutapahtuma!

Haluan samalla kiittää myös niitä piirimme jäseniä, jotka omalla toiminnallaan ovat olleet 
auttamassa piiriämme, kun olemme voittaneet valtakunnallisen kilpailun prosenttiammunnassa ja 
saaneet uuden kiinnityksen RUL:n Taistelukoulun kilpeen. Kaikki eivät varmaan tunnistakaan 
osallistumistaan, mutta viimemainitun saavuttamisessa tärkeällä sijalla oli kuntokortin täyttäminen.

Liikunnallista kevättä ja kesää!
Martti Minkkinen 
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja



Tapahtumakalenteri 2016 

Kilpailukalenteri: 
Kilpailu: Piiri Liitto
Talvikilpailu la 6.2. Kuhmo. Kangasniemi 20.2.
Pistooliampumahiihto to 17.3. Kajaani Kangasniemi 21.2.
Ampumahiihto  ti 31.3. Suomussalmi
Ruutiase la 18.6.Kajaani Tyrri 19-21.8.
Suunnistus ke 8.6.Hyrynsalmi 
Pistooliampumajuoksu ti 26.7.Ristijärvi Kangasniemi 15.5.
Maastokilpailu ti 9.8. Sotkamo Parainen 27.8.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseja: 
Nuoret reservijohtajat Kajaani 14.5.
Mikon levyke Kajaani 11.6.
Falling plates Kajaani 12.6.
Kainuun reserviläisten Kajaani 30.7.
ampumakilpailut 

Kuntotestit: 
Puolanka keskiviikko25.5.
Suomussalmi keskiviikko 1.6.
Kuhmo torstai 4.8.
Kajaani lauantai 20.8.

Piirien muut yhteiset tapahtumat
Kevätkokoukset Kuhmo tiistai 22.3.
Syyskokoukset Kajaani tiistai 25.10.

Maanpuolustusjuhla
Kuhmo sunnuntai 18.9.



Reserviläiset veteraanien tukena

Veteraanisukupolven vielä elossa olevien miesten ja naisten matka on ollut pitkä. Raskaiden 
sotavuosien jälkeen heillä oli edessään maan jälleenrakentaminen, jota jatkui pitkälle 1950-luvulle 
saakka. Keskuudessamme elää vielä noin 22 000 sotiemme veteraania. Heidän keski-ikänsä on yli 
yhdeksänkymmentäyksi vuotta. Nuorin sota-aikana palvelukseen kutsuttu ikäluokka vuonna 1926 
syntyneet, täyttävät kuluvana vuonna hekin jo 90 vuotta. Ikääntymisen johdosta monen 
toimintakyky on heikentynyt ja he tarvitsevat apua monissa arjen askareissa. Lisäksi tukea 
tarvitsevat myös eri veteraanijärjestöt.
Meidän sukupolvelle on annettu kunniakas tehtävä, olla vielä jäljellä olevien veteraanien viimeisten
vuosien tukena ja turvana. Suurin osa reserviläisyhdistyksistä tekee veteraanityötä jossakin 
muodossa.  Yleisin toimintamuoto on veteraanikeräyksiin osallistuminen joko järjestämällä oma 
tapahtuma keräyslippaiden kanssa tai varusmiesten suorittamien keräyksien tukeminen antamalla 
kuljetusapua. Monella paikkakunnalla reserviläiset hoitavat erilaisia tehtäviä paikallisissa veteraani-
järjestöissä. 

Vuosien varrella on annettu monenlaista apua veteraaneille Paltamossa

Paltamon Reserviläisillä yksi tärkeimpiä toimintamuotoja on ollut veteraanityö. Keskuudessamme 
on ollut vielä iäkkäitä veteraaneja, heidän puolisoita ja leskiä jotka tarvitsevat apua. 
Mahdollisuuksien mukaan heille on annettu apua pihatöissä, lumitöissä, ruohonleikkauksissa, 
pienissä korjaustöissä ja tarjoamalla kuljetusapua. He ovat olleet kiitollisia pienestäkin palvelusta 
tai vaikkapa vain keskustelusta. He kuuluvat sukupolveen, joka on oppinut olemaan vähään 
tyytyväinen.

Lisäksi on perinteisesti osallistuttu veteraanikeräyksiin ja veteraanijärjestöjen lippujen kantamiseen 
erilaisissa tapahtumissa. Paikallisen veteraanijärjestön käytännön toiminnan ovat reserviläiset 
hoitaneet jo vuosia. Myös perinnetyö kuuluu oleellisena osana toimintaan. On tärkeää tallentaa 
veteraanien tekemä työ ja siirtää tämä perintö jälkipolville.

Veteraanien rivit harvenevat vuosi vuodelta, mutta työtä heidän hyväkseen tehdään niin kauan kuin 
viimeinenkin veteraani on kutsuttu iltahuutoon. Eikä heitä unohdeta senkään jälkeen, vaan heidän 
muistonsa ja perinnön vaalijoina reserviläisillä on oma tehtävänsä. 



Veteraanien hautajaisiin osallistutaan pyydettäessä. 

Ossi Laine, kuvat Ari Häkälä



Reserviläisen perustaito

Reserviläistoiminnan yksi keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää jäsenien maanpuolustustaitoja 
ja -tahtoa. Monipuoliseen toimintaan kuuluu aatteellinen toiminta monine eri tapahtumineen, 
liikunta, veteraanityö sekä järjestötyö. Suosituin toimintamuoto on kuitenkin ammunta, onhan 
reserviläisen ja sotilaan yksi perustaito hyvä ampumataito.
Ammuntaan kuuluu laaja valikoima erilaisia aseita ja lajeja alkaen ekoammunnasta päätyen 
perinneaseammuntoihin. Monet ovat tulleet mukaan reserviläistoimintaan juuri ammunnan kautta. 
Ampumaharrastus on lähes kaikille sopiva laji, joka kehittää keskittymiskykyä ja pitkäjänteisyyttä. 
Harrastuksen alkuun pääsee hyvin mukaan reserviläistoiminnan kautta.

Monien muiden reserviläisyhdistysten tavoin 
myös Paltamon Reserviläisillä keskeinen osa 
toimintaa on jo pidempään ollut ammunta eri 
muodoissa. Talviaikaan on ammuttu sisällä 
eko- ja ilma-aseammuntoja ja kesäaikaan on 
ulkoradalla ammuttu ruutiaseilla. Vuosittain 
järjestetään ampumataitopäivä toukokuussa, 
jonka yhteydessä ammutaan yhdistyksen 
jäsenten välinen Paltakuppi-kilpailu. 
Ampumataidon ylläpitämiseen on yhdistyksen
jäsenillä hyvät mahdollisuudet, toteaa 
Paltamon Reserviläisten puheenjohtaja Ari 
Häkälä. – Omaa asetta ei välttämättä tarvitse 
lainkaan, sillä yhdistyksellä on omia aseita ja 
niihin patruunoita joita voi ostaa 
ampumaradalla omakustannushintaan. 

– Esimerkiksi pistoolilupaan vaaditaan vähintään kahden vuoden aktiivinen harrastus, johon 
yhdistys tarjoaa puitteet alkuun pääsemiseksi, jatkaa Häkälä.

Reserviläisillä on käytössä omat vuorot Riistanhoitoyhdistyksen ampumaradalla Kontiomäessä.  
Ammunnat tapahtuvat ampuma-asekouluttajien johdolla ja niissä huomioidaan erityisesti 
turvallisuusmääräykset sekä perehdyttäminen aseiden käyttöön. Ammunnanjohtajan ohjeita ja 
määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. 
Yksi osa laajaa lajien kirjoa on prosenttiammunta. Se on liittojen (RUL, RES, RESUL) järjestämä 
kilpailu, jonka perimmäisenä tarkoituksena on ampuma-harrastuksen lisääminen ja toiminnan 
aktivointi yhdistyksissä. Prosenttiammunnassa kilpailevat vuosittain yhdistykset ja piirit keskenään 
suurimmasta prosentuaalisesta osanotosta ammunnassa jäsenmäärään nähden. Yhdistyksen jäsenillä
on mahdollisuus suorittaa prosenttiammuntaosuutensa käymällä vähintään kerran yhdistyksen 
ammunnoissa. Ampumasuoritukseen on sisällyttävä vähintään kymmenen laukausta. Jokaiselta 
kirjataan ylös yksi suoritus kalenterivuodelta. 
Reserviläisiä on viime aikoina puhuttanut EU:n kaavailemat uudet ampuma-ase-direktiivit. 



Nähtäväksi jää missä muodossa direktiivit tulevat voimaan ja miten laajasti se vaikuttaa 
reserviläisten ampumaharrastukseen.

Ruutiaseammuntoja on pidetty myös talviaikana

Teksti  Ossi Laine,  kuvat Petri Väisänen



Reserviläis-veljen ajatuksia/tuntemuksia maanpuolustustyöstä Kainuussa.

Eihän ne toimikaan toisiaan vastaan, vaan minulle tarjotakseen.

Ilokseni olen huomannut kainuulaisen reserviläisen toimintamahdollisuuksien
monipuolistuneen kuluneiden viiden vuoden aikana. Vielä vuosikymmenen
alussa olin aistivinani epäluuloja eri toimintojen kuten perinteisen
reserviläisjärjestön, maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja
puolustusvoimien johtaman maakuntakomppanian suhteen, yhtenä pelkona reserviläisten 
jakautumisen meihin ja heihin.

Kuitenkin Kainuussa on onnistuttu punomaan näistä eri langoista yhteinen
köysi, ja alueemme reserviläiset voivat kehittää omaa osaamistaan ja
suorituskykyään hyvin monipuolisesti ja itselleen sopivalla tavalla.  Esimerkiksi hakeutumalla ja 
sitoutumalla Kainuun alueen maakuntakomppaniaan, pääsee osallistumaan reipashenkiseen ja 
asiantuntevan koulutukseen jonka kautta sa-osaaminen pysyy ns. ajan tasalla, alkaen uudistetun 
taistelutavan mukaisesta toiminnasta.

Kun kuitenkin perinteistä puolustusvoimien kertausharjoitustoimintaa on vuosien aikana 
vähennetty, on reserviläisten vapaaehtoinen kouluttautuminen lisääntynyt. MPK:n rooli 
reserviläisten kouluttajana on merkittävä, ja myös Kainuussa puolustusvoimat käyttää tätä
koulutusorganisaatiota alueemme reserviläisten koulutuksessa. Hakeutumalla MPK:n Kainuun 
koulutus- ja tukiyksikön toimintaan mukaan saat myös
päivitettyä osaamisesi tämän ajan vaatimusten tasalle. Ja jopa niin hyvälle
tasolle, että voit toimia kouluttajana toisille reserviläisille.

Kokemani mukaan voin sanoa, että näiden toimintamuotojen
muodostama kokonaisuus on mielenkiintoinen ja monipuolinen. Aikaa ja
omaa viitseliäisyyttä toki vaatii se, että esimerkiksi hakeutuu toimimaan
kouluttajana MPK:n koulutus- ja tukiyksikössä sekä koulutettavana maakuntakomppaniassa, 
unohtamatta toimintaa myös omassa paikallisessa reserviläisjärjestössä. Tässäkään harrastuksessa ei
pidä nielaista kaikkea kerralla, vaan aloittaa omien mahdollisuuksien mukaan ja osallistua 
rohkeasti. Polun alkuun pääsee liittymällä oman asuinpaikkakunnan reserviläisjärjestöön ja 
lähtemällä mukaan esimerkiksi sen ampumatoimintaan ruuti- ja/tai ilma-aseilla sekä 
itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin. Kun harrastuksessa on päästy alkuun, niin vuotuinen Vuosanka-
harjoitus on oiva tilaisuus päästä tekemään uusia harjoitteita samanhenkisten reserviläisten kanssa, 
ja samalla verkostoitua yli kunta- ja maakuntarajojen. Tästä on hyvä jatkaa oman mielenkiinnon ja 
mahdollisuuksien mukaan.

Kyllä, Kainuun alueella on monta mahdollisuutta osallistua reserviläistoimintaan. Uskallan omasta 
kokemuksestani sanoa, että kun tässä harrastuksessa alkaa oppia, niin pian huomaa oppivansa lisää 
päästessään jakamaan oppimaansa toisten reserviläisten kanssa.

Nähdään kentällä! 

Kirjoittaja on reservin ylivääpeli Kalevi Valtanen, joka on ollut Reserviläisliiton jäsen vuodesta 
1978 asti ja toiminut MPK:ssa sen perustamisesta lähtien.



Kainuun Reserviläispiirin kevätkokous Kuhmossa 

Kainuun Reserviläispiiri kokoontui sääntömääräiseen kevätkokoukseen Kuhmoon Ravintola 
Eskobariin 22.3 2016. Kokousilta oli reserviläispiirin ja reserviupseeripiirin yhteinen ja hallitusten 
kokousten jälkeen oli vuorossa yhteinen osio, jossa palkittiin päättyneen toimintavuoden 2015 
parhaat toimijat.

Reserviläispiirien joukkuekilpailujen kiertopalkinnot voittivat ampumalajien osalta Kajaanin 

Reserviläiset, talvilajien kilpailun voittivat Kuhmon Reserviläiset, kesälajien kilpailun 

Suomussalmen Reserviupseerit.  Reserviläispiirin yhdistysten toimintakilpailun voitti jo totuttuun 

tapaan Kuhmon Reserviläiset. Kainuun Reserviläispiirin vuoden 2015 reserviläiseksi nimitettiin 

Seppo Tuhkanen Kajaanin Reserviläisistä.

Sähköisen kuntokortin käyttäjien kesken arvotun kirjapalkinnon voitti Toivo Ruotsalainen Kajaanin 

Reserviläisistä. Palkitsemisien jälkeen Mpk:n Kainuun koulutus- ja tukiyksikön päällikkö Timo 

Toivonen kertoi Kajaanissa 5-7.8 2016 järjestettävän Reserviläisurheiluliiton valtakunnallisen 

syysjotoksen järjestelytilanteesta. Tapahtumaan tarvitaan Kainuun alueelta paljon toimijoita eri 

tehtäviin. Jotoksen toimitsijoille on luotu kurssi Mpk:n koulutuskalenteriin RESUL syysjotos 

2016 (toimitsijat), johon halukkaat voivat ilmoittautua.

Piirien yhteisen osion jälkeen kokoontui sääntömääräinen kevätkokous. Paikalle oli saapunut eri 
puolilta Kainuuta 15 osanottajaa viidestä eri yhdistyksestä. Edustettuina oli Kajaanin, Kuhmon, 
Paltamon, Sotkamon ja Suomussalmen yhdistykset. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas 



Kettunen Kuhmosta ja sihteeriksi Seppo Tuhkanen Kajaanista. Kokous sujui Kettusen johdolla 
sujuvasti. Toimintakertomus hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin sekä hallitukselle myönnettiin 
vastuuvapaus vuoden 2015 osalta.

Kainuun Reserviläispiirin Vuoden reserviläinen 2015
Seppo Tuhkanen Kajaanin Reserviläisistä. Hänellä 
on merkittävät ansiot niin yhdistys- piiri kuin liittotasolta.
 

Ossi Laine



Seuraavassa kuvakertomus yleisötapahtumasta,
johon osallistui noin 150 henkilöä.

KAUKOPARTIOHYÖKKÄYS
MUURMANNIN RADALLE TAMMIKUUSSA

1942

Suomalainen kaukopartio-osasto (1924 miestä ja 247 hevosta ) hyökkäsi läpi
lumisen erämaan 75 km matkan Rukajärveltä Muurmannin radalle. Yhden yön
aikana partio tuhosi n.10 km rataa, Maj Guban aseman ratapihoineen sekä 90

rakennusta.

Kajaanin pääkirjaston Kalevala-Sali
maanantaina 26.1.2015 klo 18.00

Raine Narva 
kertoo sanoin ja ennennäkemättömin kuvin retken etenemisestä

päivä päivältä tunti tunnilta. 

Tervetuloa, vapaa pääsy
Kajaanin Reserviupseerikerho ry

















Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Osmo Suomisen tervehdys Kainuun 
maakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa Suomussalmella 20.9.2015

Kunnioitetut  sotiemme  veteraanit,  rouva  kunnanjohtaja,  arvoisa  piispa,  herrat  everstit,  hyvät
Kainuun maakunnallisen maanpuolustusjuhlan 2015 osanottajat, naiset ja miehet, miehet ja naiset.

Miellyttävä tehtäväni on tuoda tähän yhdessäolon hetkeen  ja juhlaan Reserviläisliiton,  Suomen
suurimman vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevän ja tänä vuonna 60 – vuotisen toimintansa
juhlavuotta viettävän järjestön,  lämmin ja Kainuulaista maanpuolustustyötä arvostava tervehdys.
Tällä vuosittaisella juhlapäivällä on täällä pitkät perinteet, ja on hienoa nähdä, että perinne jatkuu
elävänä  huolimatta,  tai  ehkä  juuri  siitä  syystä,  aikojen  ollessa  turvallisuuspoliittisesti  ja
yhteiskunnallisesti katsoen poikkeuksellisen haastavat.

Hyvät kuulijat

Me  voimme  tänään  hyvällä  syyllä  sanoa,  että  elämme  vapaaehtoisessa  maanpuolustustyössä
”reserviläiskirjeen jälkeistä aikaa”. Pahin pöly lienee laskeutunut, ja viesti, jonka kirjeen lähettäjän
taholta  olen  itsekin  useassa  tapaamisessa  saanut,  kertoo,  että  kirje  on  täyttänyt  sille  asetetut
tavoitteet. Toissa viikolla pidetyssä Puolustusvoimien koulutuksen vuosiseminaarissa asiaa sivuttiin.
Totesin seminaariin  liittyneen paneelin puheenvuorossani,  että  tapaa jolla  Puolustusvoimat  voisi
pitää entistä tiiviimmin yhteyttä reserviin, on mietitty jo pitkään, ja siksi puheet siitä, että kysymys
olisi  jostain  erityisestä  valmistautumisesta  johonkin,  kuten  on  annettu  ainakin  median  taholta
ymmärtää, voidaan unohtaa.  Sille tosiasialle, että maailman kuohunta ympärillämme sattui samaan
kohtaan tämän kirjeen kanssa, me emme voi mitään. Sille tosiasialle, että kaksikymmentä vuotta
sitten  Eurooppaan  saapunut  ikuinen  rauha  on  enää  vain  murskaantunut  unelma,  me  emme voi
mitään.  Ainoa ja  yksiselitteinen tehtävä  asia  on tässä maailmantilanteessa pitää oman maamme
puolustus  siinä  kunnossa,  että  olemme  uskottavia  myös  ja  nimenomaan  maamme  rajojen
ulkopuolella.  Reservillämme  on  tässä  järjestelmässä  keskeinen  rooli.  Runsaat  seitsemän
vuosikymmentä sitten puolustuskykymme ei tuolloin vakuuttanut hyökkääjää. Puuttuva armeijan
aseistus  ja  koulutus  maksettiin  tuolloin  verellä  josta  maamme runsaat  600 sankarihautausmaata
puhuvat korutonta kieltään. Me olemme viime sodat kokeneille tänään ja tulevina päivinä velkaa
sen, että tämä maa on itsenäinen myös jatkossa. Ja mitä tulee mainittuun kirjeeseen, vakaa uskoni
on, että se ei tule jäämään viimeiseksi lajissaan, sillä jatkuvan yhteydenpidon keinoja reservin ja
Puolustusvoimien välillä mietitään nyt ja jatkossa useallakin eri taholla.

Hyvät läsnäolijat

Maailmassa  soditaan  tänään  varmastikin  eniten  sitten  toisen  maanilmansodan  päivien.
Uskonnolliset  ääriliikkeet  käyttävät  tilaisuutta  häikäilemättä  hyväkseen.  Joskus  tuntuu,  että
ihmishengellä ei ole ajassamme mitään arvoa. Sadat tuhannet pakolaiset ovat liikkeellä, osa sotaa
paossa, osa etsimässä taloudellisesti parempaa elämää ja osa soluttautumassa terroriteot mielessään
länsimaisiin  yhteiskuntiin.  Ja  kuten  on  todettu,  pakolaisuuden  osalta  elämme  vasta  jäävuoren
huippua.

Euroopan  Unionin  jäsenmaiden  sietokyky alkaa  olla  koetuksella,  samoin  taloudelliset  resurssit.
Maailman ongelmat  eivät  tule  ratkeamaan sillä,  että  pakolaiset  Afrikasta  ja  Aasiasta  sijoitetaan
Eurooppaan. On pakko ottaa käyttöön muita keinoja. Rajojen valvontaa on jo nyt pakko tehostaa.
Vaikka Suomeen onkin tullut  toistaiseksi  esimerkiksi  läntiseen naapuriimme Ruotsiin verrattuna
vähän  pakolaisia,  tulisi  meidän  vallitsevassakin  maailmantilanteessa  ennen  kaikkea  kyetä
huolehtimaan  Suomesta  ja  suomalaisista.  Kohtuullisen  osan  maailman  hädästä  toki  olemme
velvollisia kantamaan.



Pakolaistulvan  keskellä  jatkuu  myös  Euroopan  turvallisuuspoliittisen  tilanteen  epävakaa  aika.
Krimin miehitys jatkuu ja Itä-Ukrainassa jatketaan täysimittaista sotaa. Täytyy muistaa, että vaikka
meillä Suomessa turvallisuustilanne on tälläkin hetkellä vielä vakaa, ei kukaan voine kiistää, että
aika on täälläkin yhteiskunnallisesti katsoen levottomampi, kuin vuosikymmeniin. Säilyttääksemme
tämän  vallitsevan  olotilan  vähintäänkin  nykyisellä  tasolla,  on  meidän  kansakuntana  kyettävä
turvaamaan yhteiskuntarauha ja pidettävä maamme puolustus uskottavana, kuten jo totesin. Näistä
kahdesta tinkiminen voi epävakaassa maailmassa johtaa ennalta arvaamattomiin seurauksiin.

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvä kainuulainen maanpuolustusjuhlaväki

Historia  on  meille  hyvin  kovalla  ja  julmalla  tavalla  opettanut,  että  maan itsenäisyyttä  ei  voida
rakentaa vankalle pohjalle, ellei sitä olla valmiita asein puolustamaan. Suomessa tämä on aina tehty
yleisen asevelvollisuuden ja  vankan maanpuolustustahdon antamin eväin.  Valmius turvata  maan
vapaus  ja  itsenäisyys  tarvittaessa  sotilaallisin  keinoin  onkin  itsenäisen  valtion  olennainen
tunnusmerkki. Vielä keskuudessamme olevat veteraanit ovat elävä esimerkki siitä, mitä yleisellä
asevelvollisuudella ja vankkumattomalla maanpuolustustahdolla saadaan aikaan, kun niin halutaan. 

Vuonna 2003 sotiemme veteraanien perinnettä hoitamaan perustetun Tammenlehvän Perinneliiton
perustamisasiakirjassa  todetaan,  että  veteraanien  perintö  on kertomus  uhrautuvaisuudesta,
sitkeydestä, lähimmäisen huomioon ottamisesta, velvollisuudentunnosta ja tulevaisuudenuskosta. Se
on  meidänkin  kohdallamme  erään  sukupolven  uskomaton  kertomus  siitä,  mitkä  ovat  arvoista
kalleimmat.  Ne ovat maamme Itsenäisyys ja Vapaus. Tämä perintö on säilyttämisen arvoinen. Me
nykyiset sukupolvet olemme tuon perinteen säilyttämisessä suuressa roolissa.   Muistaen tämän, ja
tietäen täällä Kainuussa vallitsevan korkean tahdon tarvittaessa kulkea tuota veteraanisukupolven
viitoittamaa  tietä,  toivotan  Teille  kaikille  mitä  parhainta  syksyä  sekä  kaikkea  hyvää  elämässä
eteenpäin.



Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää

Sotilasvalassa ja –vakuutuksessa nuoret varusmiehet sitoutuvat todella koviin vaatimuksiin.
Vakuutuksissa sitoudutaan ensiksikin puolustamaan Suomea ja yhteiskuntajärjestelmäämme: ”Minä 
tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani 
koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. ”
Yhtä lailla valatilaisuudessa nuori asevelvollinen sitoutuu hoitamaan mahdollisesti eteen tulevan, 
äärimmäisen vaativakin tehtävä loppuun saakka: ”Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en 
jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän 
loppuun. Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja 
asetuksia sekä säilyttää minulle uskotut palvelussalaisuudet.”
Johtajakoulutuksen saaville nuorille esimiehille sotilasvala ja -vakuutus asettavat selkeät, mutta 
haastavat hyvän johtajan vaatimukset: ”Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani 
kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän 
toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan 
heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.” 
Sotilasvala ja juhlallinen vakuutus annetaan alokaskauden päättyessä, mutta siinä annetut 
sitoumukset kestävät koko asevelvollisuusajan. Alokaskauden jälkeen varusmiespalvelus jatkuu 
pitkälti nuorten omien ominaisuuksien, näyttöjen, kiinnostuksen ja motivaation viitoittamana. 
Jokaiselle löytyy kokonaisuuden kannalta sopivin tehtävä. Johtajakoulutukseen valittavien nuorten 
keskeinen ominaisuus on vastuunkantokyky. 
Nyky-yhteiskunnassa korostuvat yksilön oikeudet ja vapaudet. Nämä ovat hyviä ja kannatettavia 
asioita, mutta on muistettava, että oikeuksiin liittyy erottamattomasti velvollisuudet ja vapauteen 
liittyy vastuullisuus. Velvollisuudet konkretisoituvat usein asioissa, joita meidän pitää tehdä yhdessä
tai yhteisen hyvän puolesta. Aina ne eivät ole helppoja tai mukavia, mutta kuitenkin ne on tehtävä. 
Tiukoissa paikoissa, niin työ- ja siviilielämässä kuin tarvittaessa sotaoloissakin, vastuunkantokykyä 
koetellaan käytännössä. 
Me reserviupseerit olemme saaneet varusmiesaikana parhaan mahdollisen koulutuksen. Siksi meiltä
voi ja pitää odottaa hieman enemmän. Se on osa käytännön vastuunkantokykyä ja johtajuutta, eikä 
se ole kiinni iästä, sukupuolesta, sotilasarvosta tai sodan ajan sijoituksesta. 

Janne Kosonen, toiminnanjohtaja



 Taistelukoulun kilpi

Reserviupseeriliiton liittovaltuusto piti kevätkokousta 16.4. Katajanokan Kasinolla.  Kokouksessa 
vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015.  Lisäksi vahvistettiin ehdotus 
kolmevuotisstrategiaksi.
Kokouksessa suoritettiin myös palkitsemisia.  Kainuun Reserviupseeripiiri voitti Taistelukoulun 
kilven.  Piirimme on voittanut tämän yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 alkaen.  Tässä kilpailussa 
huomioidaan prosenttiammunnan suorittaneiden määrä, sähköisen kuntokortin käyttäjien määrä 
sekä ensimmäisen kuntoluokan suorittaneiden määrä.  Maksimipistemäärän ollessa 60 saimme 
viime vuonna 56 pistettä.
Olemme Kainuussa panostaneet ja korostaneet kenttäkelpoisuuden ylläpitoa ja panostuksemme on 
tuottanutkin tulosta.
Kokouksessa jaettiin myös toinen kiertopalkinto, Kalevan Malja.  Sen voitti Pirkanmaa.  Siinä 
huomioitiin viime vuonna seuraavat kilpailut: ampumamestaruuskilpailu, talvikilpailu, 
maastokilpailu, syysjotos ja SRA – ammunnat.  Olisiko tässä meille sopiva tuleva haaste??
Kiitän kaikkia viime vuonna tämänkin asian hyväksi toimineita.  Ilman teidän aktiivista panostanne 
ei tällainen olisi mahdollista.

Terho Pelli
Liittovaltuuston Kainuun edustaja



Piiritoimiston katsaus tulevaan

Muistakaa kerätä tiedot kuluvalta vuodelta ja sitten viimeistään määräajassa toimintalomakkeelle.  
Kaikki järjestetyt tapahtumat ja osallistumiset muiden tapahtumiin kannattaa kirjata tarkasti ja 
samoin niissä mukana olleet jäsenet.  Prosenttiammunnan suorittaneet kannattaa ampumavastaavan 
käydä yhdessä pj:n tai sihteerin kanssa läpi.  Samoin sähköisen kuntokortin käyttäjät tarkastakaa ja 
ottakaa yhteyttä aktiiviliikkujiin, jotka eivät olisi kirjautuneet käyttämään sitä.  Meillä molemmilla 
piireillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä valtakunnallisessa vertailussa.
Laitetaanpa seuraavat  tulevan vuoden asiat oikein ”korvan taakse”
Nuorten reservijohtajien päivät järjestetään 21.5. ja osallistutaan.  Edellyttää sitä, että kannustamme 
henkilökohtaisesti nuoria jäseniä osallistumaan tähän tilaisuuteen.
Toiminta- ja ampumataitopäivä järjestetään Hyrynsalmella 21.5. ja tullaanpa oikein joukolla niin 
saadaan oikein näyttävä tapahtuma
Prosenttiammunnan tulos entistäkin paremmaksi.  Jokainen kerho ja yhdistys nimeää 
vastuuhenkilön ja tapahtumia järjestetään useita.
Sähköisen kuntokortin ottavat käyttöön kaikki aktiiviset liikkujat.  Urheiluvastaava ottaa vastuun 
asian seurannasta.
Uutta jäsenrekisteriä käytetään ja hyödynnetään ja erityisesti sähköpostiosoitteet laitetaan 
mahdollisimman kattavasti ajan tasalle.  Tämä homma kannattaa hoitaa ehdottomasti, koska siitä 
vastaisuudessa on suunnattomasti hyötyä sekä kerhojen ja yhdistysten vetäjille että jäsenillemme - 
HOIDETAAN HETI.
Sähköinen toimintalomake on reaaliajassa käytössä; kerhot voivat täyttää heti vuoden alusta ja 
yhdistykset ainakin toistaiseksi vuoden vaihteessa.
Kainuulainen reserviläinen; liiku, ammu, kouluttaudu!!! Toisin sanoen pidä yllä 
kenttäkelpoisuuttasi.
Näillä me jo saavutamme jotain! Toiminnanjohtajanne Terho

Tässä Terho Pelli liittovaltuuston edustajana Taistelunkoulun kilpi sylissään Helsingin 
Katajanokalla.  Taistelukoulun kilvestä kilvoitellaan vuosittain ja sen saa haltuunsa piiri, joka on 
menestynyt parhaiten prosenttiammunnassa, sähköisen kuntokortin käyttämisessä ja ensimmäisen 
kuntoluokan suorittaneiden määrässä.



 Kainuun reservipiirien yhteinen piiriseminaari sekä
toiminta- ja ampumataitopäivä lauantaina 21.05.2016 Camping Vonkka Hyrynsalmi
9.00-9.30 Tulokahvit
9.30.-9.45 Päivän teemojen esittely toiminnanjohtaja Terho Pelli
- hallinnolliset asiat
- urheilu ja liikunta
- nuoret reservijohtajat
9.45-11.00 Ryhmätyötyöskentely alustuksenmukaisissa kolmessa ryhmässä
11.00-12.00 Ryhmätöiden purku ja niiden pohjalta käytävä keskustelu
12.00-13.00   Lounas
13.00- Toimintapäivä ja ampumataitopäivä tehtävärastineen
Päivän päätteeksi mahdollisuus saunomiseen!
Tervetuloa kehittämään ja uudistamaan toimintaamme ja nauttimaan tämän päivän 
reserviläistoiminnasta.

Terho Pelli
Toiminnanjohtaja
terho.pelli@viesti.net
044 3522923

mailto:terho.pelli@viesti.net


85-vuotisjuhlan päätapahtuma 
järjestetään perjantaina 5.8. 
Haminassa, Reserviupseerikoululla.

Liiton omien tapahtumien ja Haminan nähtävyyksien 

lisäksi päivän ohjelmassa on Hamina Tattoon marssishow, 

johon liiton jäsenillä on mahdollisuus hankkia lippuja 

edulliseen jäsenhintaan.

Tervetuloa juhlimaan kanssamme 85-vuotiasta  

Suomen Reserviupseeriliittoa!

KUTSU LIITON JÄSENILLE SEURALAISINEEN
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