
Viitasaaren Reserviupseerikerhon toimintaselostus v 1938-1944 
 
 
 
 
 
Vuonna 1938 toukokuun 1. päivänä perustettiin Viitasaarelle ”Viitasaaren 
Reserviupseerikerho”, toimialueenaan varsinaisesti pitäjämme alue. Perustamispäätös oli 
yksimielinen, ja liittyi kerhoomme silloin Viitasaarella asuneet upseerit kaikki, yhteensä 
kaksitoista upseeria.  
 
Kerhomme toiminta tunnetuista syistä supistuu perin vähiin. Vuoden 1938:n aikana saatiin 
toiminta kuitenkin alulle mm. järjestettiin kahdet pistooliammuntakilpailut, joissa 
molemmissa jaettiin kolme mieskohtaista palkintoa. Ampumatoimintaa jatkettiin vielä 
keväällä 1939, pitämällä mm. huhtikuussa kiväärin koulu- ja kenttäammuntakilpailut. 
 
Luentotilaisuuksia saatiin aikaan kolme, joissa omien voimien lisäksi oli vieraina esiintyjinä 
mm. luutn. Kaski ja vänr. Korhonen. Reserviupseerilehteä tilattiin vuosina 1938-1939 kaikille 
kerhomme jäsenille, jonka avulla pysyttiin koulutuskehityksen tasolla. Toiminnan keskeytti 
Talvisota, joka monen upseerin kohdalta kesti syksyyn 1940. Lienee vallinnut sotaväsymys, 
koska välivuotena ei kerhomme varsinaisesti ryhtynyt toimintaan. Yhteys Suomen 
Reserviupseeriliittoon on kuitenkin säilytetty sodankin aikana. Liitto kehottaa kerhon 
toimintaa uudelleen aloitettavaksi, jonka vuoksi johtokunta päätti kutsua upseerit koolle 
päättämään yhteisistä asioista ja kerhon toiminnan uudelleen aloittamisesta.  
 
Kerhon johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana lääk.majuri Einar Nyberg, sihteerinä 
kapt. Arvo Hillu, rahastonhoitajana kapt. Ale Timonen, muina jäseninä kapt. Eetu Aalto, 
luutn. Kalevi Suihkonen ja vänr. Väinö Leivonen. 
 
Kuten jo tuli mainittuakin, ei kerhomme toiminnasta ole paljon sanottavaa, sillä jäsenemme 
ovat olleet niissä tehtävissä, jotka me kaikki hyvin tunnemme. Kaikki kerhomme jäsenet, 
joista monet ovat olleet hyvinkin vastuunalaisissa toimissa käydyissä sodissa, ovat kunnialla 
tehtävänsä hoitaneet. Me kokemuksesta voimme sanoa, että monen upseerin kestävyys 
asetettiin sodan viime vaiheen aikana erittäin kovalle koetukselle. Muistamme talvisodan 
Taipaleen, muistamme tien Äänislinnaan, Syvärin puolustusvaiheen ja mielissä aina pysyy 
Viipurin viimeiset taisteluvaiheet, sekä raskas pohjoinen sotaretki Muonioon. Niillä kaikilla 
retkillä on ollut mukana myöskin kerhomme jäseniä. Parhaana todistuksena reserviupseerin 
työstä talvisodassa, on Ylipäällikön antama kiitos ja tästä sodasta hänen antama 
tunnustuksensa, ” Olen vaatinut Teiltä melkein mahdotonta, eikä koskaan ole kehoitukseni 
ollut turha” ne sanat sisältävät täyden tunnustuksen työstämme, josta osaltamme voimme olla 
ylpeitä.  
 
Välirauhasta huolimatta sota vielä parhaillaan jatkuu pohjoisella rajallamme, tunnemme 
painostavaa tunnetta, ajatuksissamme liikkuu kysymys, mikä on oleva isänmaamme kohtalo. 
Rintamaupseereina me jokainen hartaasti toivomme, että maamme kohtalo jo 
oikeudenmukaisesti ratkaistaisiin ilman taisteluja, mutta me samalla tunnemme 
velvoituksemme, olla aina valmiita. Upseereina me emme saa tuntea sotaväsymystä, emmekä 
herpaantumista, meissä on säilytettävä sotavuosien kasvattama kestävyys ja upseerihenki. 



Yhdistäköön meitä aseveljeys, se tukekoon meitä rauhan töissä, ja se ylläpitäköön meissä 
upseerin kunniantuntoa ja syvää isänmaan rakkautta kaikissa vaiheissa.  
 
Kerhomme jäsenistä ovat henkensä antaneet isänmaamme itsenäisyyden puolesta seuraavat 
upseerit: talvisodassa luutn. Pauli Suihkonen, vänrikit Väinö Leivonen, Simo Korhonen, ja 
tässä sodassa kapt. Erkki Tikkanen, luutn. Olavi Ruuska, luutn. Antti Jaakkola, vänrikit 
Jussi Laitinen ja Veikko Korhonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Viitasaarella, tammikuun 25. päivänä 1945. 
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