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Arvon pohjoissavolaiset reserviupseerit! 

Syksy on taas tullut ja samalla aika suunnitella vuoden 2022 tekemisiä. Tämän vuoden aikana olemme vielä 

joutuneet kurjistelemaan COVID-19 -epidemian kourissa, mutta eiköhän tästä ensi vuonna päästä kohti 

uutta. Jo nyt on aivan varmaa, että ihan samaan vanhaan emme palaa, sillä esimerkiksi etäkokoukset 

lienevät tulleet jäädäkseen. Ja hyvä niin, rutiinikokouksissa tutun porukan kesken asiat saadaan kyllä 

hoidettua etänäkin. Toisaalta tarvitsemme myös aikaa olla samassa tilassa, jotta pystymme 

suunnittelemaan yhdessä uutta monipuolisesti pohtien. 

Vuoden 2022 syksyllä Pohjois-Savon alueella järjestetään paikallispuolustusharjoitus, jonka on tarkoitus olla 

osana laajempaa kokonaisuutta. Samalla myös täällä olisi mahdollista koeponnistaa mallia, jossa MPK:n 

kotiseutuharjoitus tukee koulutuksellaan PV:n kertausharjoituksia. Katsotaan, mitä saamme aikaiseksi! 

Paikallispuolustusharjoitus näkyy katukuvan lisäksi myös mm. kuntien ja muiden viranomaisten töissä, sillä 

oleellinen osa konseptia on eri hallinnonalojen yhteistyön parantaminen poikkeusoloissa. 

Piirimme tapauksessa eri toimintoja koordinoidaan toimikuntien kautta. Toimikunnat ovat piirihallituksen 

”työrukkasina” toteuttamassa eri tapahtumia ja ideoimassa uutta. Ampumatoimikunta koordinoi 

esimerkiksi erilaisia kilpailuita perinnekivääristä SRA:n Kalakukko-Cupiin. Vastaavasti liikuntatoimikunta on 

kerännyt joukkueita eri tapahtumiin, kuten Jukolan viestiin. Toivottavasti saamme taas ensi vuonna 

kilpailuun mukaan myös piiriemme yhteisen Vihman veljekset-joukkueen! 

”Isojen” harjoitusten lisäksi meidän tulisi saada uudelleenkäynnistettyä toiminta niissäkin alueemme 

kerhoissa, joissa se on koronan myötä hieman hiipunut. Piirimme jäsenyhdistyksillä on paikallisesti 

järjestettyjä yhteisiä iltalenkkejä, ammuntaa sekä kunniavartioita yms. Valitettavan monen yhdistyksen 

kohdalla on kuitenkin käynyt niin, että toiminta on nukahtanut ehkä koronan varjolla aikaisempien 

tekijöiden mielenkiinnon ja energian hiivuttua. Olisikin siis hyvä aika etsiä uusia voimia yhdistyksiin 

toimintaa pyörittämään. 

Tästäpä onkin hyvä siirtyä siihen, että myös Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri kaipaa uutta puheenjohtajaa 

vuodelle 2022. Itse tulin mukaan piirihallitukseen vuonna 2010 vuodesta 2017 olen toiminut piirin 

puheenjohtajana. Samoin vuodesta 2016 alkanut pesti Reserviläisurheiluliiton hallituksessa jatkuu nyt 

puheenjohtajan paikalta katsellen. Katson, että nyt on syytä antaa tilaa uusille ajatuksille piirin johdossa. 

Piirin puheenjohtajan toimi on oivallinen näköalapaikka sekä maakuntamme, että Reserviupseeriliiton 

liittohallituksen kautta koko valtakunnan reserviläistoimintaan. Kannustankin itse kutakin pohtimaan 

ajatusta, jos tuo on sujunut minulta, onnistuu se varmaan teiltä fiksummiltakin! Piiriä ei myöskään tarvitse 

johtaa yksin, apuna on osaava piirihallitus ja jo kykynsä näyttänyt toiminnanjohtajamme Sonja. 

Antoisaa syksyä ja intoa uuden suunnitteluun! 

 

Erkki Saarijärvi 

 

 


