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KUNNIAKIRJA KUNNIAPUHEENJOHTAJALLE 
Majuri res Seppo Räihä johti Pohjois-Savon Reserviupseeripiiriä vuosina 2003-2008. Hänet 
nimettiin piirin puheenjohtajaksi 12.11.2018 piirin syyskokouksessa. Muistoksi nimityksestä 
Sepolle luovutetaan nyt kunniakirja. 
 
POHJOIS-SAVON RESERVIUPSEERIPIIRIN JA POHJOIS-SAVON 
RESERVILÄISPIIRIN KUNNIAKILPI 
Luovutussäännöt: Pitkäaikaisesta, ansiokkaasta tai muuten merkittävästä työstä 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Reservipiirien (resups tai res) hyväksi tehdystä 
ansiokkaasta toiminnasta. 
Pohjois-Savon Reserviläispiirin puheenjohtaja Eero Pulkkinen on rauhallisella ja jämäkällä 
otteellaan johtanut Pohjois-Savon Reserviläispiiriä kaksi vuotta ja tuon ajan toiminut myös 
Reserviläisliiton hallituksessa. Aiemmin hän on toiminut vuosia piirin varapuheenjohtajistossa ja 
hallituksessa sekä oman yhdistyksensä Iisalmen seudun Reserviläisten hallinnossa. 
Maanpuolustustyötä Eero on tehnyt myös MPK:n eri tehtävissä sekä 14.divisioonan 
perinneyhdistyksen hallituksessa. 
Eero täytti pyöreät 60 vuotta viikko sitten 28.10.2019. Piirit muistavat Eeroa merkkipäivän johdosta 
kunniakilvellään. 
 
 
ESIMERKIN VOIMA 
 Piirien vuoden 2019 vahvana teemana on ollut liikunta. #LIIKUNTAKANNALLEPANO on 
lanseerattu ja sen myötä ihmisiä saatu mukavalla sykkeellä liikkeelle. Aiheeseen liittyen jaetaan 
palkinto, jonka nimi on ESIMERKIN VOIMA. 
Palkinnon nimi kertoo vahvasti suomalaisten johtamisesta edestä päin. Se kertoo myös henkilön 
voimakkuudesta ja halusta asettua joukkonsa eteen arvioitavaksi kaikkine vahvuuksineen ja 
heikkouksineen. Esimerkki sanana on positiivinen ja mallintaa tekemistä kanssaihmisissään ja 
yhteisössä. 
  
ESIMERKIN VOIMA palkinnolla palkitaan Vesannon Reserviläisten puheenjohtaja, piirin 
ampumatoimikunnan jäsen ja tuleva puheenjohtaja, Toni Liimatainen. 
 



Toni Liimatainen on toiminut kaksi vuotta yhdistyksen puheenjohtajana. Tuona aikana Vesannon 
Reserviläisten toiminta on aktivoitunut ja jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti. Yhdistys on 
vahvan ampumatoimintansa lisäksi kehittänyt jäsenilleen ja piireille uusia tapahtumia. Viitamäen 
nousu oli yksi näistä. Lisäksi Vesannon Reserviläiset yhdessä Vesannon Reserviupseerikerhon 
kanssa järjesti piirien kärkitapahtuman elokuun alussa. Yhdistys valmisteli myös RESUL:n 
valtakunnallisen pilkkimestaruusonginnan keväällä.  
Vesannon Reserviläiset toivat myös Pohjois-Savon reserviläisten RK-ammuntakilpailuun erittäin 
vahvan osanoton. 
Esimerkillisen yhdistyksen johtamisen lisäksi Toni Liimatainen on sisäistänyt piirien lanseeraaman 
#LIIKUNTAKANNALLEPANON mallikkaasti. Hän on somen kautta julkisesti pistänyt 
persoonansa peliin ja näyttänyt esimerkillään liikunnan voimaa. Hänen innokkuutensa on vetänyt 
mukaansa yhteisöä Sisä-Savossa yli kuntarajojen ja reserviläisten viikkoliikunnasta on muodostunut 
paikkakunnalla totuttu tapa. Viikkoliikunnan teemalla on Vesannolla tehty myös raivauksia, 
liikuntareittien kunnostuksia ja veteraanien auttamista. Tonin tarmokkuus ja esimerkki on tarttunut 
yhteisöön.  
Toni Liimataisen esimerkki on huomattu myös valtakunnallisesti. 
 
YHTEISTYÖN VOIMA 
Pohjois-Savossa olemme tehneet voimakasta maanpuolustustyötä yhdessä eri 
maanpuolustusjärjestöjen kesken kautta aikojen. Toiminta on luontevaa ja välitöntä. Viimeisten 
vuosien ajan myös yhteistyö Pohjois-Savon Reserviupseeri- ja Reserviläispiirin kesken on 
voimistunut niin, että iso osa operatiivisesta työstä työstetään yhteisissä toimikunnissa ja 
puheenjohtajiston kokouksissa. 
 
Aiheeseen liittyen jaetaan palkinto, jonka nimi on YHTEISTYÖN VOIMA. 
Palkinnon nimi kantautuu kansallisista vahvuuksistamme. Me suomalaiset tunnetaan maailmalla 
rauhallisina, hillittyinä mutta määrätietoisina ihmisinä. Emme helposti lähde barrikadeille vaan 
pyrimme hoitamaan asiamme yhteistyössä rauhanomaisesti. Viime sodissa menestyksemme 
perustui aselajien saumattomaan yhteistyöhön ja joukkojen järkevään käyttämiseen. Meidät 
tunnettiin teemasta - kaveria ei jätetä. Se kertoo sen, kuinka yhteisesti päätimme asian hoitaa. Se 
antoi voimaa ja kantoi eteenpäin vaikeinakin hetkinä. Samalla tavoin Suomi on menestynyt 
joukkuelajeissakin. Emme rakenna menestystämme tähtien varaan vaan teemme sen joukkuepelillä. 
Näin toimii ja menestyy myös reserviläistoiminta.  
 
YHTEISTYÖN VOIMA palkinnolla palkitaan Siilinjärven Reserviupseerikerho ja Siilinjärven 
Reserviläiset. 
 
Edellisen kahden vuoden aikana reserviläistoiminta Siilinjärvellä on organisoitu uudelleen. 
Teemana on ollut saumaton yhteistyön reserviläisjärjestöjen kanssa. Toiminta on aktivoitunut 
monine tapahtumineen ja tiedottaminen niistä on esimerkillistä. Marskin Malja kolmiottelu on 
siilinjärveläisten kehittämä oma kilpailu, joka kannustaa jäsenistöä pitämään yllä 
kenttäkelpoisuuttaan. Raasion ampumaradalla toteutettavat ampumatapahtumat ovat monipuolisia ja 
tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden ammuntaan tutustumiseen ja sen harrastamiseen. Yhteistyön 
jälki on näkynyt voimakkaasti veteraanityössäkin. Yhteistyössä kerho ja yhdistys pitävät yllä 
Veteraanimajaa. Rollaattorimarssista kiinnostui Savon Sanomat ja valtakunnalliset uutiset.  
Upseerien ja reserviläisten saumaton yhteistyö näkyy niin kerhon kuin yhdistyksen kasvaneissa 
jäsenmäärissä.  
 
 
 



 
KERHOJEN JA YHDISTYSTEN HALLITUSTEN VÄLINEN PROSENTTIKILPAILU 
Piirien yhteinen liikuntatoimikunta lanseerasi kolme vuotta sitten tämän prosenttikilpailun. 
Ajatuksena on saada kerhojen ja yhdistysten hallitukset liikkumaan ja näin näyttämään esimerkkiä 
jäsenille. Prosenteilla mitataan sitä, kuinka moni hallituksen jäsen on osallistunut kilpailijana tai 
jotostelijana (vast) vähintään yhteen Vihman toimintakalenterissa olevaan liikuntatapahtumaan. 
Osallistuneiden lukumäärää verrataan hallituksen jäsenten lukumäärään. Kunniakirjan ja 200 €:n 
rahallisen palkinnon saa se kerho/yhdistys, jonka prosentti on korkein. Jos kaksi tai useampi hallitus 
päätyy samaan prosenttilukuun, niin arpa ratkaisee. 
Vuonna 2019 parhaiten liikkuva hallitus on Siilinjärven Reserviupseerikerholla. 
Osallistumisprosentti sen hallituksella oli 87,5. 
Mainittakoon, että Siilinjärven Reserviupseerikerho on voittanut prosenttikilpailun kolme kertaa. 
Siis jokaisella kerralla. 
 
 
 
 


