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RESERVISSÄ – KAIKEN VARALTA 

 
Tervehdys Pohjois-Savon 
Reserviläiset ja muut 
maanpuolustajat! 
 
Aloitan nyt vuoden alusta Pohjois-Savon Re-
serviläispiirin puheenjohtajana. Kiitokset syys-
kokouksessa tekemästänne yksimielisestä va-
linnasta kentän edustajille. Se antaa hyvän 
pohjan aloittaa työ Jari Hynnisen kauden jäl-
keen. Kiitokset Jarille piirin toiminnan ansiok-
kaasta kehittämisestä.  
 
Aisaparina Jarilla on ollut toiminnanjohtaja 
Heikki Vartiainen, hän on työllään tukenut Ja-
rin ja koko piirin toimintaa esimerkillisesti. 
Molemmat ovat tehneet työtä vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön eli yhteisen asiamme 
eteen suurella sydämellä.  
 
Jari saikin ansaitsemansa tunnustuksen, kun 
Reserviläisliitto palkitsi hänet marraskuussa 
liittokokouksen yhteydessä Vuoden Reservi-
läinen -tunnustukselle. Jarin aikana piirimme 
yhdistysten jäsenmäärä on kasvanut valtakun-
nan parhailla kasvuprosenteilla lähes 
2 000:en. Jäsenkuntaan on tullut huomatta-
van paljon nuoria ja se on erinomaisen hyvä 
asia. Nuorissa on vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyönkin tulevaisuus. Reserviupseeripiirin 
kanssa on otettu käyttöön uudet yhteiset säh-
köiset tiedotuskanavat www.vihma.fi, Vihma 
Facebook-sivu ja Vihma Youtube-kanava. Re-
serviupseeri-  ja Reserviläispiiri  on  kehittänyt  
 

 
 
 
edelleen yhteistyötään käytännön tasolla, pii-
reillä on yhteiset ampuma-, liikunta- ja tiedo-
tustoimikunnat. Jarin johdolla on piirimme 
osalta ja yhteistyössä Reserviupseeripiirin 
kanssa käynnistetty yhteistoimintaa Pohjois-
Karjalan piirien kanssa. 
 
Muutama sana itsestäni 
 
Olen syntynyt Nurmeksessa 58 vuotta sitten. 
Nykyisin toimin Ylä-Savon maaseutupalve-
luissa maaseutujohtajana, työnantajana on Ii-
salmen kaupunki. Olen perheellinen, aikuiset 
lapseni ovat opiskelemassa maailmalla. Reser-
vin sotilasarvoni on ylivääpeli. 
 

 
 
Olen harrastanut vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä aktiivisesti parisen kymmentä vuotta, 
ensin silloisessa Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksessä ja Ylä-Savon paikallisosastossa. 
MPK:n toimintaan osallistuin ensin kurssilai-
sena, sitten kouluttajana ja kurssinjohtajana. 
Yhden vuoden toimin silloisen Pohjois-Savon 
Kotu:n tukiosaston päällikkönä. Reserviläisten 
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kouluttamisessa olen toiminut huollon ja pe-
rustamisen koulutuksissa. Varautumisen kou-
lutuksessa olen ollut kehittämässä ja järjestä-
mässä maatalouden varautumiskoulutuksia.  
 
Reserviläisjäsenyyden aloitin Nurmeksen yh-
distyksen jäsenenä 1980-luvun alkupuolella. 
Aktiivinen toiminta alkoi Iisalmen seudun Re-
serviläisten hallituksessa vuodesta 2009. Pu-
heenjohtajan pestiä hoidin vuodet 2011 – 
2017. Meitä oli hyvä tiimi toiminnassa ja jä-
senmäärämme kasvoi tuona aikana 150:stä 
270:en. Piirien asekaluston käyttöön saami-
nen ja Hanhilammen ampumaurheilukeskuk-
sen peruskorjauksen valmistuminen olivat 
yksi merkittävä tekijä ammuntamahdollisuuk-
sien kehittämisessä ja sitä kautta jäsenkas-
vussa. Toinen tekijä oli tiedotus, viestintä ja 
avoimuus toiminnasta. Jäsenkunnan ja ympä-
röivän yhteiskunnan tulee tietää, mitä vapaa-
ehtoisen maanpuolustustyön parissa teh-
dään. Näitä kokemuksia aion hyödyntää piirin 
toiminnassa eli edellisen puheenjohtajan Jarin 
viitoittamalla tiellä edetään. 
 
Reserviläispiirin hallituksessa olen toiminut 
vuodesta 2011, viimeiset kaksi vuotta varapu-
heenjohtajana, ensin 2. varapuheenjohtajana 
ja viime vuonna 1. varapuheenjohtajana. Re-
serviläisliiton liittohallitukseen pohjoissavolai-
set valtuuttivat minut vuoden 2017 alusta. 
 
Näinä vuosina olen oppinut tuntemaan poh-
joissavolaista reserviläiskenttää laajasti. On 
aina virkistävää olla tämän porukan kanssa yh-
teisen harrastuksen ja tärkeän asian parissa! 
Olemme mahtavaa porukkaa ja on hienoa ol-
lut todeta, kuinka innostunutta reserviläispo-

rukka on vapaaehtoisesta maanpuolustus-
työstä. Olen ylpeä saadessani olla tämän jou-
kon vetäjänä! 
 
Vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä 
 
Ymmärrän vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn merkityksen niin, että aktiivinen toimin-
tamme osoittaa tahtomme puolustaa joka ti-
lanteessa kotimaamme turvallisuutta ja kos-
kemattomuutta. Toimintamme ei suuntaudu 
mitään kansakuntaa tai ihmisryhmää vastaan.  
 
Haluan palauttaa mieliimme Reserviläisliiton 
arvot: 
 
Isänmaallisuus 
Reserviläisliitto kantaa oman vastuunsa Suo-
men maanpuolustuksesta tänään ja tulevai-
suudessa. Liitto nojaa tässä työssä menneiden 
sukupolvien työhön maamme rakentajina ja 
kehittäjinä sekä tekee tähän liittyen työtä kor-
kean maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi 
huomispäivän Suomessa.  
 
Samanarvoisuus 
Reserviläisliitto korostaa kaikessa toiminnas-
saan jokaisen jäsenensä samanarvoista ase-
maa osana koko kansan maanpuolustusjärjes-
telmää.  
 
Luotettavuus 
Reserviläisliitto on luotettava yhteistyökump-
pani, jonka toiminta perustuu avoimuuteen ja 
läpinäkyvyyteen.  
 
Uskottavuus  
Reserviläisliitto on uskottava järjestö. Uskot-
tavuus perustuu osaamiseen, jota kehitetään 
jatkuvasti kaikilla toiminnan tasoilla. 
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Menneestä vuodesta 
 
Isänmaamme juhlavuosi on takana. Monenlai-
sia juhlia ja tapahtumia on vietetty. Itselleni 
mieleenpainuvimmat ovat olleet Nuku Rau-
hassa-tapahtuma ja samassa yhteydessä ollut 
Sandels 30-vuotisjuhlajotos toukokuussa Iisal-
messa. Koko maakunnan reserviläisjoukko oli 
tekemässä hienoa tapahtumaa.  
 
Lisäksi jäljen mieleeni jättänyt tapahtuma oli 
itsenäisyytemme satavuotispäivän valtakun-
nallinen paraati itsenäisyyspäivänä Kuopiossa. 
Sain marssia poikani kanssa rinnakkain reser-
viläisosastossa. Koin, että näin kiitimme yh-
dessä veteraanisukupolvea ja samalla edes-
mennyttä isääni itsenäisyytemme turvaami-
sesta. Kiitoksen saivat samalla sankarivainajat, 
yli 80 000:sta sankarivainajasta yksi oli isäni 
veli, joka kaatui Ontajoella 22-vuotiaana ali-
kersanttina. Kiitoksen saivat myös kotirinta-
malla suuren työn tehneet naiset, kuten edes-
mennyt äitini. 
 
Tulevasta vuodesta 
 
Reserviläisliiton ja myös piirimme alkaneen 
vuoden teema on edelleen Reservissä – kai-
ken varalta. Teeman avulla viestitään jäsenille 
ja muille suomalaisille reservin tärkeästä mer-
kityksestä Suomen puolustusjärjestelmässä. 
Sodan joukkojen vahvuudesta 95 prosenttia 
on reserviläisiä. 
 
Reserviläisliiton toiminnan painopistealueina 
ovat tärkeimpänä Nuoret, toisena Yhdessä 
eteenpäin ja kolmantena Kansainvälistyvä 
Reserviläisliitto.  
 

Reserviläispiirimme toiminnan painopistealu-
eita vuonna 2018 ovat: 
 
1. Reservin laajan ampumatoiminnan yllä-
pito  
2. Jäsenhankinta ja jäsenhuolto 
3. Veteraanien tukeminen ja veteraaniperin-
teen vaaliminen 
4. Koulutustoiminta, kenttäkelpoisuuden ke-
hittäminen ja ylläpitäminen  
5. Järjestötoiminta  
6. Yhteistapahtumilla lisänäkyvyyttä toimin-
taan  
7. Tiedotustoiminta  
8. Talous- ja suhdetoimi 
 
Näillä toiminnan painopistealueilla piiri tukee 
yhdistysten toimintaa. 
 
Piirin hallitus järjestäytyy tammikuussa 
 
Piirin hallitus kokoontuu vuoden ensimmäi-
seen kokoukseensa tammikuun loppupuolis-
kolla.  Kokous on hallituksen järjestäytymisko-
kous.  Jatkuvuuden turvaamiseksi esitän Poh-
jois-Karjalan Reserviläispiirissä hyväksi koet-
tua käytäntöä:  
 
1. varapuheenjohtajaksi valitaan henkilö, jolla 
olisi puheenjohtajan vaihdon ajankohdan ko-
ettaessa ja piirin syyskokouksen niin päättä-
essä halu ja mahdollisuus ottaa vastaan piirin 
puheenjohtajuus. 2. varapuheenjohtaja siir-
tyisi tulevaisuudessa hallituksen järjestäyty-
miskokouksessa 1. varapuheenjohtajaksi.  Jos 
haluamme, että piirin varapuheenjohtajat va-
littaisiin syyskokouksessa, vaatii se sääntö-
muutoksen. 
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Pohtikaapa yhdistyksissä tuota ajatusta ja 
miettikää, kuka ottaa piirin vetovastuun lähi-
tulevaisuudessa. Itselläni kausi jää lyhyeksi, 
ikäpykälä tulee vastaan lokakuun lopulla 
2019. 
 
Lopuksi 
 
Kannatta käydä tutustumassa piirin tiedotus-
kanaviin vihma.fi-sivuilla. Siellä olevaan säh-
köiseen toimintakalenteriin on tarkoitus 
saada piirin alueen yhdistystenkin tapahtumat 
koko piirin reserviläisten tiedoksi. Eri tapahtu-
malajit, kuten ammunnat, kokoukset yms. 
erottaa kalenterista värikoodien perusteella. 
 
Olen käyttävissänne ja tulen mielelläni yhdis-
tysten kokouksiin ja tapahtumiin kertomaan 
piirin ja liiton toiminnasta sekä muutenkin tar-
vittaessa tukemaan yhdistysten toimintaa. 
 
Myös toiminnanjohtajamme Heikki Vartiainen 
tulee mielellään yhdistysten kokouksiin. Hei-
kin puhelinnumeron on alatunnisteessa. 
 
Toivotan kaikille maanpuolustajille aktiivista 
ja turvallista alkanutta maanpuolustusvuotta 
2018! 
 
Eero 
 
Eero Pulkkinen 
puheenjohtaja 
Pohjois-Savon Reserviläispiiri 
puh. 0400 220 077 
 
 


