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LUKIJALLE

Tämä historiikki on kunnianosoitus sille työlle, jota vuonna 1929 perustet-
tu Kuopion Reserviupseerikerho ry on tehnyt vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen, jäsenkuntansa ja pian satavuotiaan itsenäisen Suomen, isänmaan, 
hyväksi.

Historiatoimikunta sai Kuopion Reserviupseerikerho ry:n hallitukselta teh-
tävän laatia uuden historiikin yhdistyksen 85-vuotisen toiminnan ja isän-
maamme merkkivuoden kunniaksi.

Historiatoimikunnan puheenjohtajana haluan kiittää toimikuntaa hyvästä 
työstä historiikin laadinnan ohjauksessa. Erityisesti haluan kiittää historiik-
kitoimikunnan pääsihteeriä Juha Rautiaista mahtavasta ja aikaa säästämät-
tömästä työstä historiikin hyväksi. Ilman hänen panostaan tätä historiikkia 
ei olisi saatu aikaan.

Kunnioittavat kiitokset myös historiikin laatijoille Jarmo Seppälälle ja Veik-
ko Vilmille asiantuntevasta haastattelu- ja kirjoitustyöstä.

Tämä kirja kuvaa Kuopion Reserviupseerikerhon toimintaa eri vuosikym-
meninä. Vuosikymmeniä yhdistää upseereidemme yhteisesti jaettu käsitys 
itsenäisestä isänmaasta ja sen puolustamisesta. Kunkin vuosikymmenen ta-
pahtumat kertovat tarinansa omalla kielellään ja puhuttelevat meitä kulle-
kin aikakaudelle ominaisella äänenpainolla. Asioiden ja tekojen arviointi jää 
lukijoille ja jälkipolville.

Kuopiossa 29. päivänä lokakuuta 2016

Jukka Korhonen
historiikkitoimikunnan puheenjohtaja
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TIIVISTELMÄ

Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vas-
tuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviup-
seeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio.

Historiikki selvittää, miten Kuopion Reserviupseerikerho ry:n toiminta on 
kehittynyt vuosina 1929–2014 ja miten kerho on muotoutunut nykyiseksi 
organisaatioksi.

Kuopion Reserviupseerikerho ry:tä koskevat kysymykset ja ratkaisut antavat 
tietoa kehityskulusta. Kuopion Reserviupseerikerho ry on toiminut 1930- ja 
1940-luvuilla kasvuoloissa ja sota-ajan kriisivaiheissa. Vuosina 1945–1960 
on noustu niin sanotuista vaaran vuosista aktiiviseen toimintaan. Reser-
viupseerit ja -aliupseerit ovat kokeneet koulutuspolitiikan lainsäädännölliset 
muutokset yhteiskunnassa.

Kerhon aiemmassa historiikissa käsiteltiin turvallisuuspolitiikan ja aatteen 
kysymyksiä, jotka koskettivat vuosia 1961–1989. Kuopion Reserviupseeri-
kerho ry:n 60-vuotisjuhlat sattuivat tuolle ajalle. Uusin historiikki valmis-
tui Suomen juhlavuoden 2017 kynnyksellä. Kuopion Reserviupseerikerho 
ry:ssä on pohdittu myös uuden ajan haasteita ja mahdollisuuksia vuosina 
1990–2014.

Kerhon kaikkien toimintavuosien aikana naisten – niin jäsenten puolisoiden 
kuin viime vuosina myös naispuolisten reserviupseerien – osallistumisaktii-
visuus on noussut esiin. Naiset ovat tukeneet monin tavoin Kuopion Re-
serviupseerikerho ry:n toimintaa niin taustajoukoissa kuin aktiivisina jäse-
ninä.

Kuopion Reserviupseerikerhossa on mietitty suhdetta yhteiskuntajärjestyk-
seen ja siihen, miten yhteiskunnassa on toimittu hyvinvoinnin ja turvallisuu-
den hyväksi. Kerhon järjestämä koulutus on tähdännyt maanpuolustukseen 
liittyvän erityisosaamisen ja johtajuuden kehittämiseen.   
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ESIPUHE

Yhteiskunnassa pohditaan turvallisuuspolitiikan kysymyksiä. Kuopion Re-
serviupseerikerho ry:n jäsenet seuraavat ratkaisujen tekemistä ja toivovat 
myönteisten tulosten saavan sijaa. Johtopäätökset ovat yhteydessä “koko-
naisturvallisuuteen”, jota esimerkiksi käsiteltiin Tampereen messuilla syys-
kuussa 2015. Turvallisuutta on mietitty myös Kuopiossa, jossa on pidetty 
2000-luvulla lukuisia “Turvallisuuspoliittisia seminaareja”. 

Tämän historiikin peruskysymyksenä on ollut:

Millaisia historiallisia, päätöksentekoon yhteydessä olevia tapah-
tumia Kuopion Reserviupseerikerho ry:n organisaatio on koh-
dannut toimintansa aikana?

Reserviupseerikoulu on merkittävin reserviupseerien peruskoulutuksen jär-
jestäjistä. Koulu on esitteen mukaan “Suomen suurin johtajakoulu”. RUK:n 
95-vuotisjuhlatapahtumat järjestettiin Haminassa 6.6.2015. Koulun johtaja, 
eversti Markku Hutka sanoo esitteessä olevassa tervehdyksessään: “RUK 
kouluttaa – RUK kasvattaa. Tämän ovat kaikki koulustamme valmistuneet 
reserviupseerit saaneet eri vuosikymmeninä omakohtaisesti kokea, ja kurs-
siaika on jäänyt pysyvästi meidän kaikkien mieliin.”

Maanpuolustuskoulutus ry on ollut kerhon tärkeä yhteistyökumppani. Mo-
net reserviupseerit ja -aliupseerit ovat kouluttautuneet kyseisen organisaati-
on järjestämillä kursseilla.

Historiikin tekemisessä on pohdittu kysymyksenasettelua, aineiston sisältöä 
ja asiaan yhteydessä olevia tapahtumia. Eri tahojen yhteistyö on ollut tärkeää 
raportin tietojen kokoamisessa ja kirjaamisessa. Historiikissa on käytetty 
kirjallisia lähteitä ja haastatteluja. Valmistuneessa raportissa on kuvattu tut-
kimuksellisten periaatteiden mukaisesti Kuopion Reserviupseerikerho ry:n 
toimintaa ja vaiheita vuodesta 1929 vuoteen 2014. 
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Historiikki on toteutunut Suomen juhlavuoden 2017 kynnyksellä. Ola-
vi Hämäläinen (1959), Erkki Timonen (1979) ja Topi Toivanen (1989) 
muistetaan aikaisempien Kuopion Reserviupseerikerho ry:n historiikkien 
ansiokkaina tekijöinä. Tässä historiikissa uudet tapahtumat lisätään aikai-
sempien historiatietojen jatkumoksi. Kirjoittamisen perinne säilyy, kun 85-
vuotishistoriikin kokonaisvaltainen esitys on nyt luettavissa.

Historiikkityö on aiheuttanut myös tekijöiden läheisille monenlaista uhrau-
tumista. Heidän taholtaan on saatu myötäelämistä, josta heille lausumme 
vilpittömät kiitokset.

Kuopiossa 29. lokakuuta 2016

Jarmo Seppälä  Veikko Vilmi
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1
KUOPION KERHON  
ALKUVUODET,
1930-LUVUN KASVUAJAT 
JA SOTA-AIKA 1929–1944

1.1 Toiminnan käynnistäminen ja  
ensimmäinen koettelemus 

Suomen historiallisia vaiheita on tutkittu runsaasti eri aikoina. Kiinnostusta 
on ollut esimerkiksi Suojeluskuntajärjestön ja jääkäriliikkeen toimintaan. 
Saksassa koulutuksensa saaneet jääkärit tulivat maahamme 1918 ja vaikut-
tivat Suomen ajankohtaisiin tapahtumiin. 

Paikallisia reserviupseerikerhoja alettiin perustaa eri puolille Suomea, muun 
muassa Helsinkiin 1925, Turkuun 1928 ja Tampereelle 1930. Helsinkiin pe-
rustetusta valtakunnallisesta kerhosta alkoi kehittyä Suomen järjestäytynyt 
reserviupseeritoiminta.1 Suomen Reserviupseeriliitto perustettiin 17.5.1931 
Helsingissä. Liitto juhli 85-vuotistaivaltaan Haminassa RUK:n Maneesissa 
5.8.2016.

Kuopion Suojeluskunnan Upseerikerho päätettiin perustaa 27.11.1929, ja 
aloitteen teki 14 kuopiolaista suojeluskuntaupseeria. Alustavan kokouk-
sen puheenjohtajana toimi sk-upseeri K. Räsänen ja sihteerinä sk-upseeri  
E. Kärkkäinen. Kokouksessa valittiin sääntötoimikunta, jonka tehtävänä oli 
laatia sääntöehdotus.

Kuopion Suojeluskunnan Upseerikerhon varsinainen kokous2 pidettiin 
Suojalinnassa 11.12.1929, saapuvilla oli 19 sk-upseeria. Sääntöjen mukaan 
kerhoon olivat oikeutettuja kuulumaan Kuopion Suojeluskunnan suojelus-
kunta- ja reserviupseerit sekä sellaiset päällystöasemassa olevat henkilöt, 
jotka on hyväksytty Tuusulassa loppututkinnossa, mutta eivät ole saaneet 
suojeluskuntaupseerikorotusta.
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Kuopion Suojeluskunnan Upseerikerho kuului Suomen Reserviupseeriliit-
toon sen Kuopion alaosastona. Kuopion Suojeluskunnan Upseerikerhon nimi 
säilyi vuoteen 1938 saakka, jolloin nimi muutettiin Kuopion Reserviupsee-
rikerhoksi. 

Perustettu Kuopion kerho piti tärkeänä perinteen jatkamista. Toiminnan 
tavoitteena oli edistää myös jäsenten välistä yhteistoimintaa ja kehittää esi-
merkiksi sotapelien ja luentojen avulla jäsentensä sotilaallista kuntoisuut-
ta.

Kuopion kerhon ensimmäisenä johtokuntana toimi alustavassa 
kokouksessa valittu sääntökomitea, johon kuuluivat sk-upseerit 
Y. Helomaa, A. Hirvonen, T. Kankkunen ja K. Räsänen. 

Käytäntönä oli, että RUK:ssa3 koulutuksensa saaneet ja asevelvollisuutensa 
suorittaneet reservin upseerit liittyivät kotipaikkakuntiensa suojeluskuntiin. 
Esikunnan ja paikallispäällikön alaisena toimivan Kuopion kerhon tavoite 
oli palvella muun muassa suojeluskunnan päällystön koulutuspor-
taana.4 

Kuopion varuskunta-alue oli aikoinaan varsin laaja. 
Karttakuva vuodelta 1925.
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Kuopion Suojeluskunnan Upseerikerhon säännöt yhdenmukaistettiin Suo-
men Reserviupseeriliiton sääntöjen kanssa vuonna 1932. Tuolloin johto-
kuntaan kuuluivat res.ltn A. Hakkarainen, jääk.kapt. O. A. Halonen, sk-ups. 
A. Hirvonen, res.ltn U. Kotilainen, res.vänr. K. Merimaa ja ltn V. Nylund.

Kuopion kerhossa pyrittiin toimimaan tavoitteiden mukaisesti. Sotilaallinen 
koulutus saatiin suojeluskuntien koulutustilaisuuksissa. Tiedetään myös, että 
kerhoillat olivat suosittuja. Niissä kuultiin esitelmiä ja alustuksia sotilaallis-
ten asioiden lisäksi myös muista aiheista. Varuskunnan esiupseerit järjestivät 
esimerkiksi karttaharjoituksia. 

Kuopiossa ja Tuusulan Päällystökoululla pidettiin 1925–26 Suojeluskuntaupseeri-
kurssi, jonka suorittaneista osa perusti Kuopion Suojeluskunnan Upseerikerhon.
Takarivissä: Taavi Kankkunen, Armas Keinänen, Eino Koivistoinen, E.A. Kärkkäi-
nen, Mauri Kariluoto ja Emil Sovinen. Keskirivissä: Väinö Rossi, Niilo Solmu, Aug. 
Väänänen, Kalle Räsänen, Aarne Hirvonen ja Väinö Ruotsalainen. Eturivissä: Mart-
ti Aarnio, Lauri Hietamies, majuri Hugo Kahva (paikallispäällikkö ja kurssin johta-
ja), Kusti Miettinen ja Aarne Lyytikäinen. Kuva:	H	&	W	Grönroos
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Kerhon jäsenmäärä vaihteli tarkasteltavana ajanjaksona 30:n ja 100:n vä-
lillä.5 Valtaosa jäsenistä kuului suojeluskuntaan. Alkuvuosina tunnettiin 
mielenkiintoa kerhoa ja sen järjestämiä tilaisuuksia kohtaan. Kerhoiltoihin 
osallistui keskimäärin 80 prosenttia koko jäsenmäärästä.

Paikkakunnan sotilasviranomaiset suhtautuivat jo kerhon alkuaikoina ker-
hoon myötämielisesti ja avustivat sen toiminnassa monin tavoin. Erityisen 
aktiivisia olivat Kuopion Suojeluskuntapiiri ja Kuopion Suojeluskunta. Toi-
minta sai myös sanomalehdistössä palstatilaa. 

Toimintavuosi 1932 oli tietojen mukaan aktiivinen,6 ja osallistujat pääsivät 
seuraamaan kerhoilloissa muun muassa kiinnostavia esityksiä. Seuraavan 
vuoden ohjelmassa oli karttaharjoituksia, luentoja ja kilpailuja. Voitollinen 
pesäpallo-ottelu käytiin Joensuun kerhoa vastaan. Reserviupseerikerhojen 
väliset pistooliammunnat ja jalkapallo-ottelut tulivat ohjelmaan vuonna 
1933.

Kuopion kerho teki retken kapt. K. A. Puhakan johdolla Laatokan Karjalaan 
vuonna 1936. 

Varkauden ja Joensuun kerhojen kanssa sovittiin, että ampumakilpailuja oli 
perusteltua jatkaa. 

Kerho järjesti itsenäisyyspäivänä 1937 Suomen itsenäisyyden 20-vuotisjuh-
lan. Toimintaan kuului myös retki Karjalan kannakselle ja erilaisten tehtä-
vien suorittamiset yhdessä naapurikerhojen kanssa.

Vuoden 1938 syksyllä Kuopion Reserviupseerikerho järjesti venäjän kielen 
kurssin. Ampumakilpailujen lisäksi ohjelmaan otettiin mukaan myös maas-
tokilpailu.

Kuopion Reserviupseerikerho järjesti Suomen Reserviupseeriliiton IV maas-
tomestaruuskilpailut. Karjalassa toimivat kerhot peruuttivat osanottojaan,7 
sillä “kilpailijat oli määrätty sotilastehtäviin”. Tapahtumassa osallistujia oli 
yhteensä 54, jotka kilpailivat Neulamäen maastossa. Kuopion kerhon jäsen, 
res.vänr. S. Väätänen voitti yleisen sarjan. Palkinnot jaettiin Seurahuoneel-
la.

Kuopion kerhon 10-vuotisjuhla pidettiin Suojalinnassa, jossa juhlapuheen 
piti Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja, res.ltn N. A. Osara. Hän 
päätti puheensa sanoihin: “Jos isänmaa kutsuu, on jokainen reservin upseeri 
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RUK:n oppilaita kranaatinheittimen käsittelyharjoituksessa 1930-luvun alkupuo-
lella. Kuva	teoksesta	RUK	1920–1960

hänelle kuuluvalla paikallaan.” Tuskin oli ehtinyt kulua viikkoakaan juhlal-
lisuuksista, kun sanat kävivät toteen.

Kuopiolaiset joutuivat ylimääräisiin kertausharjoituksiin ja talvisotaan8 pää-
asiassa 13. Divisioonan joukoissa. JR 37, JR 38, JR 39 ja KTR 13 saapuivat 
Laatokan Karjalan keskitysalueilleen lokakuun 1939 aikana. He näyttivät 
kuntonsa, taitonsa ja neuvokkuutensa Kollaan, Laatokan saarien ja muiden 
Laatokan-Karjalan alueen taisteluissa. Erikoismaineeseen nousi “motitta-
minen”, joka tunnetaan yleisesti. 

Talvi- ja jatkosodan9 aikana reserviupseerien järjestötoiminta oli ymmärret-
tävästi vähäisempää, kun Kuopion kerhon jäsenet olivat rintamalla. Kotirin-
tamalla ja sotatehtävissä oleilla vastuunkantajilla oli kova ja raskas tehtävä 
Suomen asioiden hoitamisessa. Kuopion Reserviupseerikerhon jäsenistä 
kaatui viime sodissa 34 miestä.10 Kerhon kolmelle jäsenelle myönnettiin 
Mannerheim-risti. Luvussa 1.2 on heidän henkilötietonsa ja palkitsemisen 
perustelut. 
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1.2 Toinen vuosikymmen –  
toinen koettelemus

Talvisodan 30.11.1939‒13.3.1940 tapahtumat jäivät muistuttamaan mo-
nella tapaa Kuopion kerhoa, jonka jäsenet olivat osallistuneet taisteluihin. 
Talvisodan jälkeisenä välirauhan11 aikana 13.3.1940‒25.6.1941 kerhon toi-
minnalla oli uusia tavoitteita. Harjoitukset muuttuivat esimerkiksi valmiutta 
tähdentäviksi. 

Aikaisemmat koetut tapahtumat ja meneillään ollut toinen maailmanso-
ta12 (1939–1945) lisäsivät kiinnostusta myös kouluttautumiseen. Tietojen 
ja taitojen oppimisen kannalta Kuopion kerho tarjosi muun muassa aikaan 
sopivia esitelmiä ja alustuksia13.

Kollaalla 17.12.1939 vasemmalta luutnantti, mestarivoimistelija ja lajin olym-
piamitalisti, Kuopion Reserviupseerikerhon jäsen Martti ”Make” Uosikkinen (k. 
9.3.1940), vänrikki Väinö Pitkänen ja luutnantti A. Läykki. Oikealla on luutnantti 
Ahti Vuorensola, jatkosodan Mannerheim-ristin ritari. SA-kuva
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Kerholuonteinen toiminta katkesi jatkosodan alkaessa kesäkuussa vuonna 
1941. Esimerkiksi Kuopion kerhon järjestämä, yhdistystoimintaan oleellise-
na kuuluva vuosikokoustilaisuus järjestettiin vasta vuoden 1944 tammikuus-
sa. Kenttäoloissa kysyttiin todellista valmiutta ja osaamista.14 

Jatkosodassa kuopiolaiset taistelivat 7. Divisioonan joukoissa, suuri osa JR 
30:ssä ja Rask.Psto 28:ssa. Taisteluyksiköt etenivät nykyisen rajan takana 
Laatokan-Karjalan ja Syvärin maisemiin.15

Talvi- ja jatkosodasta aiheutui unohtumattomia seurauksia. Niiden todis-
tuksena ovat Kuopiossa ja maakunnissa sankarihaudat, joissa lepäävät rin-
nakkain henkisen ja ruumiillisen työn tekijät, niin johtajat kuin alaiset. Kaa-
tuneiden muistojuhlatilaisuudet ovat tunnelmia nostattavia tilaisuuksia.16

Kuopiolaiset joukot ja johtotehtävissä toimineet ovat yltäneet sotien aika-
na merkittäviin suorituksiin. Tässä historiikissa kerrotaan myös palkituista 

HävLLv 24:n toisen lentueen lentäjiä tarkastelemassa rakentamiaan Brewster-
lennokkeja ”ison veljen” edessä Tiiksjärvellä 21.5.1942. Ylikersantti Heimo Lampi 
on kuvassa kolmas vasemmalta. SA-kuva
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henkilöistä ja palkitsemisen perusteista. Tällä halutaan tuoda esiin henkilö-
kohtainen panostus, joka muistetaan. 

Kuopion Reserviupseerikerho on pyrkinyt säilyttämään upseeriveljien muis-
ton ja on vaalinut sankariperinteitä, jotka he ovat teoillaan luoneet. 18

Kuopion Reserviupseerikerhon jäsenistä kolmelle henkilölle on 
myönnetty sota-ansioistaan Vapaudenristin 2. luokan Manner-
heim-risti.
Luutnantti Niilo Juhani Korhonen (k. 26.9.1943 Ontajoella) sai 
8. maaliskuuta 1943 Mannerheim-ristin nro 107 menestyksis-
tään tiedustelu- ja taistelutehtävissä sekä partionjohtajana.
Luutnantti Toivo Johannes Korhoselle myönnettiin 10. helmi-
kuuta 1945 Mannerheim-risti nro 187. Jatkosodassa Korhonen 
hankki joukkoineen arvokkaita vihollistietoja 64 kaukopartio-
matkallaan, ja matkaa kertyi yhteensä noin 3 400 kilometriä.
Kapteeni Kauko Vilanti nimitettiin 10. helmikuuta 1945 Man-
nerheim-ristin ritariksi nro 190. Virallisissa nimitysperusteluissa 
mainitaan muun muassa Vilannin toiminta kiväärikomppanian 
päällikkönä vaikealla ja vastuunalaisella lohkolla sekä henkilö-
kohtainen johtaminen vaikeimmissa paikoissa. Häntä kuvaillaan 
suomalaisen upseerin perikuvaksi, joka on tarmokas, sitkeä, erit-
täin rohkea ja oma-aloitteinen. 

Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimin on todennut: ”Tahdon 
erikoisesti korostaa reserviupseerien uhrautuvaa uljuutta, heidän velvolli-

suudentuntoaan ja ylevyyt-
tään. He ovat täyttäneet 
tehtävän, joka alkuaan ei 
ollut heidän. Niinpä on 
heidän uhrinsa prosentti-
määrältään sodan korkein, 
mutta se on annettu ilolla 
ja horjumattomalla vel-
vollisuudentunnolla.”19

Informaatiovaikuttamista 
sota-ajalta: Lentokoneista 
suomalaisille rintamajou-
koille pudotettu Neuvosto-
liiton lehtolehtinen.
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Heimo Lampi 

Yliluutnantti	 Heimo	 Lampi	 (29.2.1920	
Hollola	–	1.6.1998	Helsinki)	 toimi	vuo-
sina	1959–61	Kuopion	Reserviupseeri-
kerhon	puheenjohtajana.
Lampi	 oli	 valmistunut	 Ilmasotakoulusta	
1940	 ja	 tuli	 ylioppilaaksi	 Kuopion	 lyse-
osta	jatkosodan	päätyttyä	1945.
Jatkosodan	aikana	Lampi	menestyi	hä-
vittäjälentäjänä.	 Brewster-hävittäjäko-
neilla	varustettu	Lentolaivue	24:n	toinen	
lentue	oli	kesäkuun	1941	alussa	sijoitet-
tu	 Selänpään	 lentokentälle	 Valkealaan.	
Laivueeseen	 kuului	 myös	 silloinen	 ali-
kersantti	Lampi.	Jatkosodan	ensimmäi-
senä	päivänä	25.6.1941	Lampi	saavutti	
ensimmäiset	ilmavoittonsa,	joita	hänelle	
kertyi	sodan	päättyessä	kaikkiaan	14.
Myöhemmin	Lampi	oli	Kouvolan	hovioikeuden	presidentti	 ja	korkeim-
man	oikeuden	jäsen.
Lampi	toimi	sotien	jälkeen	monia	vuosia	Kotimaa-lehden	kolumnistina.	
Hän	kirjoitti	useita	teoksia,	jotka	käsittelivät	sota-ajan	hävittäjälentotoi-
mintaa	ja	rauhan	ajan	oikeussalitapahtumia.	Hän	teki	1990-luvulla	aloit-
teen,	että	jatkosodassa	Venäjälle	järveen	pakkolaskun	tehnyt	suomalai-
nen	Brewster-hävittäjäkone	nostettaisiin	ylös.17

Vuosien 1939–1945 mieleenpainuva koettelemus Suomen historiassa 
oli myös Lapin sota.20 Sota käytiin Suomen ja Saksan välillä 15.9.1944‒
27.4.1945. Kumpikaan osapuoli ei ollut antanut varsinaista sodanjulistusta. 
J. K. Paasikiven hallitus totesi maaliskuussa 1945, että sotatila oli vallinnut 
15.9.1944 lähtien. Vasta vuonna 1954 Sakari Tuomiojan hallitus sanoi käy-
dystä sodasta, että sotatila oli päättynyt. 

Kun sodan vuosista lopulta selvittiin, päästiin vähitellen aktiivisen toimin-
nan kauteen, josta kerrotaan tarkemmin luvussa 2.

Näkyväksi toimintamuodoksi Kuopiossa nousi avustustoiminta.21 Kolme 
vuotta ennen sodan päättymistä Kuopion kerho sai Reserviupseeriliitolta 
64 000 markkaa käytettäväksi kaatuneiden reservin upseereiden omaisten 
avustamiseen. Joulukuussa 1944 liitto myönsi samaan tarkoitukseen 50 000 
markkaa.
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2 VAARAN VUOSISTA  
AKTIIVISEEN TOIMINTAAN 
1945–1960

2.1 Kerhojen merkitys

Vuosien 1939–1945 aikana kiinnitettiin huomiota esimerkiksi johtajakou-
lutukseen,22 josta saatavaa tietoa ja taitoa tarvittiin johdettaessa joukkoja 
vaativissa kenttäoloissa. Kerhojen merkitys kasvoi sotien jälkeen, kun suo-
jeluskuntajärjestö lakkautettiin Suomen ja Neuvostoliiton välirauhansopi-
muksen perusteella 1944. 

Välirauhansopimus oli Neuvostoliiton, Ison-Britannian ja Suomen välinen 
jatkosodan päättänyt aseleposopimus, joka allekirjoitettiin 19.9.1944. Var-
sinaiset sotatoimet olivat päättyneet jo 4.‒5.9.1944. Sovittuihin aselepoeh-
toihin kuului saksalaisten joukkojen karkottaminen Suomesta 15.9.1944 
mennessä.

Välirauhansopimus 1944 johti muutoksiin maanpuolustuksen kentällä. Syk-
syllä tehdyn sopimuksen vuoksi tilanne oli niin erilainen, että RUL:n23 ja 
paikallisten reserviupseerikerhojen merkitys korostui. Järjestö kerhoineen 
oli ainoa toimija, joka valvoi reserviupseerien etua ja edusti heitä. 

Valvontakomissio teki tarkastuksia Reserviupseeriliittoon ja paikallisiin ker-
hoihin. Vuoden 1945 lopulla valvontakomissio ilmoitti, että sillä ei ollut 
huomauttamista Reserviupseeriliiton toiminnasta. Liiton lakkautusuhka 
kesti kuitenkin vielä pitkään, vuoden 1948 loppuun saakka. Tasavallan pre-
sidentti J. K. Paasikivi tutkitutti oikeuskanslerin avulla liiton toiminnan. 
Tutkimuksen tulos oli se, että mitään sopimusten vastaista ei ilmennyt.24

Pariisin rauhansopimus25 allekirjoitettiin helmikuussa 1947, ja se määräsi 
sotilaskoulutuksen antamisen vain puolustusvoimien tehtäväksi.
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Sotien jälkeisinä vuosina RUL26 noudatti varovaista linjaa ja toimi lojaalisti 
valtiovallan suuntaan. Liitto vahvisti uudet sääntönsä toukokuussa 1947,27 
ja ne koskivat myös reserviupseerikerhoja.

Reserviupseerikoulutus alkoi Suomessa uudelleen toukokuun lopussa 1948. 
Sodan jälkeen vallinnut hiljaiselo reserviupseerien harrastustoiminnassa al-
koi väistyä lisääntyvän liitto- ja kerhotoiminnan tieltä 1950-luvun alussa.

Pentti Hartikainen

Talvi-	 ja	 jatkosodan	 ve-
teraanin,	 kerhon	 kun-
niajäsenen	 yliluutnant-
ti	 Pentti	 Hartikaisen	
(1917–2016)	kokemus-
ten	 mukaan	 upseerin	
yksi	 tärkeimmistä	 teh-
tävistä	 sotatoimissa	 on	
saada	johdossaan	olevat	
miehet	 ymmärtämään,	
miksi	 tietyssä	 tehtäväs-
sä	ollaan	 ja	mitä	 varten	
se	tehdään.
Hart ika inen	 palve-
li	 varusmiehenä	 Savon	
Jääkärirykmentissä	Sor-
tavalassa,	 valmistui	 re-
serviupseerikurssilta	 42	
juuri	 ennen	 talvisotaa	
ja	 toimi	 talvi-	 ja	 jatko-
sodassa	 divisioonan	 ja	
armeijakunnan	 polttoai-
netoimiston	päällikkönä.	

Voznesenjassa,	Syvärin	yläjuoksun	kylässä,	hän	tapasi	myös	tulevan	vai-
monsa	Ebban,	joka	toimi	siellä	lottana.
Sotien	jälkeen	Hartikainen	osallistui	reserviupseeritoimintaan	muun	mu-
assa	harrastamalla	pistooliammuntaa	ja	toimimalla	ammunnanvalvojana	
sekä	eräjaoston	aktiivijäsenenä.	Kerhon	hallituksessa	hän	 toimi	muun	
muassa	rahastonhoitajana.
-	Heti	sotien	jälkeen	reserviupseeritoiminta	ei	oikein	käynnistynyt,	se	oli	
siinä	mielessä	vähän	"hiljaiseloa",	Pentti	Hartikainen	tiivisti.29
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Rauhan tultua jälleenrakennus ja sotakorvaukset veivät lähes kaiken vapaa-
ajan ja ylimääräisen toimintatarmon. Reserviläistoiminta ei ollut virallisesti 
kovin "muodikas harrastus". Tästä huolimatta Kuopiossakin toimintaa jat-
koivat aktiivisimmat ja innokkaimmat reserviupseerit.28

Kuopion kerho otti osaa liiton järjestämiin massahiihtoihin, jotka järjes-
tettiin ensimmäisen kerran vuonna 1944. Kerho saavutti neljännen sijan 
suurten kerhojen sarjassa. Muilta osin toiminta oli pääasiassa huoltotyötä. 
Kerhon merkitys toverillisena yhdyssiteenä kasvoi yhä tärkeämmäksi.

Vuosina 1946 ja 1947 Kuopion kerho vietti rauhallista vaihetta, vain kolme 
yhteistilaisuutta järjestettiin. Avustuksia jaettiin kuitenkin 60 000 mark-
kaa, ja Svenska Armens och Flygvapnets Reservofficers förbundilta saatiin 

Polttoaineen jakelupiste Voznesenjassa 7.1.1942. SA-kuva
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lahjoituksena vaatteita, jotka liitto jakoi invalidiupseereille ja kaatuneiden 
omaisille.30

Kerhon toiminnan "hiljaiseloon" vaikutti sodan jälkeinen maan yleinen si-
säpoliittinen tilanne, mutta tilanne muuttui.

YYA-sopimusvuonna 1948 Kuopion Reserviupseerikerho ry:n 
toiminta alkoi vilkastua. Oikeusministeriö hyväksyi 15.9.1948 
Kuopion Reserviupseerikerhon merkittäväksi yhdistysrekisteriin 
ja hyväksyi sen säännöt.31

Vuoden 1948 alkupuolella valittiin huvi-, urheilu- ja valistustoimikunnat. 
Jäsenkirje lähetettiin kaikille kuopiolaisille reservin upseereille. Kerhoiltoja 
alettiin järjestää, samoin maastokilpailuja ja tutustumiskäyntejä eri laitok-
siin.

Suomen Reserviupseeriliitto, Upseeriliitto, Jääkäriliitto ja Kadettikunta so-
pivat yhteistoiminnan tehostamisesta. Sen myötä liittojen Kuopion alaosas-
tot järjestivät yhteisen juhlan Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Man-
nerheimin syntymäpäivänä 4.6. varuskunnan upseerikerholla. Siitä lähtien 
kerho kokoontui varuskunnan upseerikerholla.

Seuraavana vuonna 1949 kerho täytti 20 vuotta. Asiaan liittyvät juhlat pi-
dettiin 10.9.1949 Kuopion Lyseolla.

Tilaisuudessa jaettiin Reserviupseeriliiton kultaiset ansiomerkit seuraaville 
kerhon jäsenille: kapt. T. Kankkunen, ins.ltn E. Malmström, maj. O. H. 
Saastamoinen, kapt. O. Vartiainen ja kapt. T. Voutilainen.

Vuoden 1949 muusta toiminnasta mainitaan vielä yhteisten kerhoiltojen 
lisäksi kerhon vastuulle tulleet liiton maastomestaruuskilpailut. Niiden lä-
pivieminen onnistui hyvin. Kilpailut pidettiin 9.‒10.9. kapt. T. Voutilaisen 
johdolla.

Kuopion kerhon 20-vuotisjuhlien yhteydessä laskettiin seppele sankarihau-
doille. Jouluaattona kerho järjesti ensimmäisen kerran kunniavartion sanka-
rihaudoille. Siitä alkaen on joka jouluaatto klo 16–18 vaalittu tätä perinteeksi 
muodostunutta tapaa. Kerhon jäsenet osallistuvat myös seppeleenlaskutilai-
suuksiin, joita pidetään itsenäisyyspäivänä ja kaatuneiden muistopäivänä.32
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2.2 Kolmas vuosikymmen —
oma lippu ja naisjaosto

Kuopion kerhon reserviläistoimintaa voidaan arvioida tarkastelemalla ker-
hon tapahtumia. Vuoden 1950 aikana pidettiin kahdeksan juhlaa, kokous- ja 
kerhoiltaa, joiden ohjelmaan kuului tavoitteiden kannalta suunnitellut esi-
telmät. Myös urheilutoiminta vilkastui. Kerhon jäsenet ottivat osaa viiteen 
eri kilpailuun. Huoltotoimintaa jatkettiin perustellusti.

Vuonna 1951 kerho sai jäsenikseen 222 upseeriveljeä. Olympiavuonna 1952 
kerhoillat ja urheilukilpailut kokosivat lähes puolet upseereista kuulijoiksi 
tai osanottajiksi. Kenr.ltn K. L. Oeschin esitelmä sai myös paljon huomiota, 
ja se käsitteli Karjalan kannaksen taisteluja kesällä 1944.

"Myötätuuli" jatkui Kuopion kerhon toiminnassa. Jäsenkunnan määrä kas-
voi kahden seuraavan vuoden aikana. Vuonna 1953 jaettiin avustuksia33 yh-
teensä 122 000 markkaa.

Kuopion kerho vietti 25-vuotisjuhlaansa kaupungintalolla lokakuun 3. päi-
vänä 1954. Kutsuvieraiden joukossa nähtiin muun muassa maaherra Lauri 
Riikonen ja jalkaväenkenraali E. Heinrichs.
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Tilaisuudessa saivat RUL:n kultaisen ansiomerkin ltn J. A. Kemiläinen ja 
kapt. Kauko Laitala.

Kerhoiltoja pidettiin kerran kuussa syys- ja kevätkaudella, ja urheilutoimin-
ta jatkui. Kerho järjesti ammuntakisoja, ja palkintoina oli kapt. Oiva Turusen 
ja kapt. Osmo Vartiaisen lahjoittama "Kapteenien kannu", apteekkari Einar 
Malmströmin lahjoittama arvokas kiertopalkinto sekä maj. Veikko Nylun-
din ja maj. A. I. Saarisen lahjoittama "Majurien malja".

Hengellinen jaosto perustettiin 29.3., jolloin tilaisuudessa oli mukana muun 
muassa kenttäpiispa J. Björklund.

Vuonna 1955 kerhon jäsenmäärä oli 302. Kerhon jäsenmäärä oli vaihdel-
lut yleensä tarkasteltavana ajanjaksona 30:n ja 100:n välillä.34 Sääntöjen 
ampumaurheilua koskeva parannus oli ilmeisesti vaikuttanut jäsenmäärän 
kasvuun.

Kaatuneiden muistopäivänä laskettiin sankarimuistomerkille seppele yh-
dentoista muun järjestön kanssa sekä reservialiupseerien ja teinien kanssa 
itsenäisyyspäivänä. Jouluaattona oli perinteinen kunniavartio.

Kuopion kerho voitti seuraavana vuotena kotiratakilpailuina järjestetyt 
RUL:n prosenttiammunnat. Muutenkin "ruuti paloi", sillä mittaa otettiin 
"Majurien maljan", "Kapteenien kannun" ja invalidiupseerien lahjoittaman 
"Veljesmaljan" voittamisesta. Lisäksi järjestettiin aliupseereiden kanssa kil-
pailu Joensuun kerhoa vastaan.

Vuoden aikana pidettiin kahdeksan kerhoiltaa, joissa esitettiin muun muassa 
elokuvia. Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri järjesti helluntaipäivänä 20.5. 
Väinölänniemellä maanpuolustusjuhlan, johon saapui noin 2 000 henkeä. 
Kuopion kerhon jäsenet toimivat vaativissa järjestelytehtävissä. 

Ohjelmaan kuuluivat myös palkitsemiset, ja juhlassa jaettiin ansioituneille 
jäsenille Kalparistit. 

Reserviupseeri-lehden joulukuun numerossa esittäytyi Pohjois-Savon Re-
serviupseeripiiri alaosastoineen.

Kuopion kerhon hallitus lähetti kutsun 28.2.1956 reservin upseerien rou-
ville, jotka saapuivat varuskunnan upseerikerholle. Kutsun saaneet henkilöt 
päättivät yksimielisesti perustaa Kuopion Reserviupseerien Naiset -toiminta-
järjestön.
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Kuopion kerhon toiminnassa oli tärkeä vaihe vuoden 1957 joulukuun 1. 
päivänä, jolloin tapahtui kerhon lipun naulaus, luovutus ja vihkiminen. Uusi 
lippu oli ensi kerran käytössä itsenäisyyspäivänä sankarihaudalla pidetyssä 
muisto- ja seppeleenlaskutilaisuudessa, jota seurasi 150 Kuopion kerhon 
jäsentä.35 

Kerhoiltoja pidettiin yhdeksän, ja niihin osallistui 367 kerhon jäsentä. Ur-
heilutoiminta jatkui jokavuotisina kunnon ja taidon kohottajina. Kuopion 
kerho voitti RUL:n prosenttiammunnat pienoiskiväärituloksella 73,8 % ja 
pistooliammunnan tuloksella 70,1 %. Ampumaupseeri, evl. evp. A.W. Väi-
nämö oli ollut vaikuttamassa onnistuneen tuloksen syntymiseen.

Vuoden 1958 aikana 609 kerhon jäsentä osallistui kahdeksaan kerhoiltaan. 
Ampuma- ja urheilutilaisuuksia oli 26, ja niihin otti osaa 705 jäsentä. Kun 
näihin tietoihin lisätään vapaussodan36 päättymisen 40-vuotisjuhlat, hen-
gelliset päivät, seppeleenlaskut ja kunniavartiot, voitiin vuoden tulosta pitää 
hyvänä.

Kuopion asukasluku vuonna 1951 oli 33 813 ja reserviupseerikerhon jäsenmäärä 
222. Kuva:	Kuopion	kaupungin	matkailulautakunta
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Kuopion kerho vietti 30-vuotisen toimintansa juhlavuotta työn 
ja juhlan merkeissä. Kerho järjesti 20.9.1959 RUL:n maastomes-
taruuskilpailut, joita seurasi muun muassa puolustusvoimain ko-
mentaja, kenr.ltn J. Simelius. 30-sivuisen historiikin kirjoitti ltn 
Olavi Hämäläinen.

Vuosijuhla pidettiin 22.11. kaupungintalolla. Tervehdyssanat lausui pu-
heenjohtaja, ltn Heimo Lampi, ja juhlapuheen piti kenr.ltn Väinö Oinonen. 
Kuopion tervehdyksen esitti kaupunginjohtaja Yrjö Nikkilä, ja varuskunnan 
puolesta onnitteli ev. Tapio Peitsara. RUL:n kultainen ansiomerkki kiinni-
tettiin ltn Kalle Räsäsen rintaan.

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri sai oman lipun vapaussodan aseveljien 
lahjoituksena. Kenttäpiispa Toivo Laitinen vihki lipun, jonka otti vastaan 
kapt. Teodor Voutilainen.37
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AATTEEN YLLÄPITOA, 
KENTTÄKOULUTUSTA  
JA TURVALLISUUS-
POLITIIKKAA 1961–1989

Sodan jälkeisinä aikoina kerhojen tilanne38 oli haastava. Kokouksia ja muu-
ta toimintaa järjestettiin niin sanotusta yleisestä mielipiteestä huolimatta, 
mutta rakentavasti ja luottaen omaan ajatteluun.

RUL:ssa39 alettiin puhua turvallisuuspolitiikasta ja sen edistä-
misestä. Liiton toimintaan kuului kehityksen seuraaminen, mut-
ta sotilaskoulutusta ei tietenkään voitu antaa. Johtamiskoulutus 
otettiin liiton ohjelmaan 1960-luvun lopulla.

Edellä mainitun RUL:n turvallisuuspoliittisen tavoitteen lisäksi käytännön 
toimintaan kuului maanpuolustusmyönteisten asenteiden kehittäminen jä-
senistössä ja liiton ulkopuolella.40

Sotien jälkeisinä vuosina RUL oli lojaali valtiovallan suuntaan. Liitto ryhtyi 
kehittämään 1970-luvun alkupuolella koulutustaan, joka tapahtuisi maasto-
oloissa. Kerhot innostuivatkin muun muassa pelastuspalvelu- ja jotostoi-
minnasta.

1980-luvun puolivälissä maastotoiminta lisääntyi ja siirtyi aiempaa enem-
män reserviupseeripiirien ja -kerhojen tehtäväksi. Nuorten reserviupseerien 
toiminta tuli myös aktiivisemmaksi.

Kuopion Reserviupseerikerho ry:n toiminta oli paljon itsenäisempää sitä 
mukaa kuin varuskunnat siirtyivät muualle Kuopiosta. Kerhon haasteet 
nousivat esille, mutta innokkaiden vetäjien avulla monet kysymykset voitiin 
ratkaista ja kääntää eduksi. 

Vuonna 1961 perustettiin kaksi alaosastoa, tykistöllinen ja ilmavoimien 
osasto. Niiden toiminta alkoi tiedon mukaan vireästi. Uudet asiat yleensä 
kiinnostavat, jos ne tukevat omaa ajattelua.  

3
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Ensimmäisiksi kunniajäseniksi kutsuttiin kapt. Taavi Kankku-
nen, maj. Veikko Nylund ja ltn Kalle Räsänen vuonna 1963.

Tykistöllisen alaosaston hankkeena paljastettiin muistolaatta Suomen ty-
kistön luojan, kenraali Vilho Petter Nenosen synnyinpaikalla lokakuun 30. 
päivänä 1965.

Seuraavan vuoden heinäkuussa Kuopion kerho toimi Mannerheim-ristin 
ritareiden41 kokousisäntänä. Ritareiden jokavuotiseen kokoukseen otti osaa 
ennätysmäärä valiosotureita, 62 ritaria.

Kuopion kerhon jäsenet osallistuivat innokkaasti urheilutilaisuuksiin. Valit-
tavana oli useita lajeja, muun muassa lento- ja koripalloa, tennistä, voimiste-
lua, maastokilpailua suunnistaen tai suksilla sekä ammuntaa. 

Kuopion kerho menestyi sekä maakunnallisissa että valtakunnallisissa kil-
pailuissa. Mestaruuksia saavutettiin yksilö- ja joukkuetasoilla. Yhteistoimin-
ta reservialiupseeriyhdistyksen sekä varuskunnan upseeri- ja aliupseeriker-
hojen välillä oli vilkasta. 
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Lääk. maj. Eero Varosen johdolla syntyi Kuopion kerhon erä-
jaosto42 vuonna 1967. Sen toiminta alkoi 35 jäsenen voimalla. 
Eräjaosto retkeili koulutuksen tavoitteiden kannalta erilaisissa 
paikoissa ja vaihtelevissa sääoloissa. Se testasi muonia, varusteita 
ja jäsentensä kuntoa välillä hyvinkin erikoisissa tilanteissa. Esi-
merkiksi Kallaveden kinoksissa pidetyssä, yön yli kestäneessä 
telttakokeilussa testaajan tukka jäätyi telttakankaaseen kiinni.

Eräjaosto järjesti 11 erilaista tilaisuutta ensimmäisenä toimintavuotenaan. 
Pisin retki ulottui Kuhmoon saakka. Erämaavaellukset olivat nykyisten jo-
tosten edeltäjiä.

Tavanomaisia kerhoiltojakin pidettiin. Niissä kuultiin esityksiä illan tee-
moista ja historian tapahtumista. Laitoskäynnit ja yhteisillanvietot olivat 
myös vakiintuneita toimintoja, samoin seppeleenlaskut ja kunniavartiot.43

Kuopion kerhon jäseniä kuului Suomen Reserviupseeriliiton toimikuntiin. 
Puheenjohtaja, ltn Reijo Martikainen44 edusti Suomea ja Kuopiota poh-
joismaisissa reserviläiskisoissa.

Kuopion kerho vietti toimintansa 40-vuotisjuhlaa 7.11.1967 varuskunnan 
upseerikerholla. Tapahtuma alkoi kunniakäynnillä perustajajäsenen Taavi 
Kankkusen haudalla sekä vapaussodan muistomerkillä ja sankarihaudoilla. 
Savo-Karjalan sotilasläänin komentaja, kenr.maj. Mikko Sisto esitti terveh-
dyksensä, ja Kuopion kaupungin tervehdyksen toi valtuuston puheenjohtaja 
Eero Haara.

Tilaisuudessa saivat RUL:n kultaisen ansiomerkin ltn Olavi Hämäläinen, 
ltn Erkki Jauhiainen, ltn Erkki Nurmi ja ltn Topi Toivanen. 

Kiitoskirje



��

KU
O

PI
O

N
	R

ES
ER

VI
U

PS
EE

R
IK

ER
HO

			
19

61
	–

	1
98

9

3.1 Viides vuosikymmen —  
kohti yhteiskuntapalvelua

Kuopion kerhon toiminnan kannalta perustettiin osastoja, jot-
ka tukisivat kerhon tavoitteita. Ne toimivat joitakin vuosia 
vilkkaasti. Kerhon eräjaostosta45 tuli kuitenkin pysyvä toi-
mintamuoto, johon tässä historiikissa on melko usein viitat-
tu. Lisäksi puuhattiin nuoriso-osastoa.

Kerhon tarkoitus on ollut palvella omalta osaltaan yhteis-
kuntaa. Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida historii-
kissa esitettyjen kuvausten avulla. Jäsentoiminnan ohella 
kerhossa pohditaan myös sitä, miten hyvin kerhoilloissa ja 
kilpailuissa käyneet reservin upseerit voisivat toimia esimer-
kiksi opetustehtävissä. 

Kuopion kerhossa käynnistettiin vuonna 1970 judo- ja jiujit-
sukurssit, tehtiin eräretki Lappiin ja osallistuttiin 20 jäsenen 
voimalla lippua kantaen RUK:n46 50-vuotisjuhliin.

Tieto- ja viestintätekniikka tuli mukaan Kuopion kerhon 
toimintaan vuonna 1971.47 Toimintavuosi muuttui 
kalenterivuodeksi. RUL:n täyttäessä 40 vuotta juh-
latilaisuuteen osallistui viisi kerhon jäsentä. Kenraali 
Yrjö Keinosella oli 250 kuulijaa, kun hän esitelmöi ker-
hon kutsusta Kuopiossa. Tilaisuus oli reserviläis- ja varus-
kuntakerhojen yhteinen tapahtuma.

Vuonna 1971 Kuopion kerhon eräjaosto osti Savukoskel-
ta erään vanhan kämpän hirret. Yhdeksän kerhon jäsentä 
ja naisosaston edustaja kävivät vuonna 1972 purkamassa 
kämpän. Totovaarassa käytiin ensimmäistä kertaa. Kerho 
järjesti turvallisuuspolitiikan kurssin ja RUL:n maastomes-
taruuskilpailut.

Puretun kämpän tonttiasia askarrutti Kuopion ker-
hoa. Kun Pilpasta päin ei saatu tonttia, tilapäisrat-
kaisuksi päädyttiin varaamaan Pohjois-Savon Met-
sänhoitajat ry:n metsäpalstalta puronvarsitontti. 
Majan osakkeiden koemerkintä aloitettiin, mutta 
laihoin tuloksin.

Kuopion kerho täytti 40 
vuotta marraskuussa 

1969. Asevarikko 1 muisti 
kerhoa pistinlahjoituksella.  

Kuva:	Jarmo	Seppälä



�0

Reijo Martikainen

Rei jo	 Mart ika inen	
(1933–2016)	 valmis-
tui	 rakennusmestariksi	
Kuopion	 teknillisestä	
opistosta	vuonna	1955	
ja	 tuli	 sen	 jälkeen	mu-
kaan	 Kuopion	 Reser-
viupseerikerho	 ry:n	
toimintaan.	Hän	oli	ker-
hon	 urheilu-upseerina	
1965–1968	ja	puheen-
johtajana	 1969–1975.	
Kunniapuheenjohtajaksi	
kapt.	Martikainen	nimi-
tettiin	1989.
Reijo	 Martikaisen	 mie-
lestä	 liiton	 toiminta	 oli	
ollut	pitkään	oikeilla	 jäl-
jillä,	 niin	 Pohjois-Savon	
Reserviupseer ip i i r in	
kuin	 Kuopion	 kerhon	
toiminnan	osalta.	Raha-
tilanne	näytti	hyvältä.
-	 Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys	on	 järjestö,	
jonka	 koulutustoiminta	

on	 tärkeää	 työtä	maanpuolustuksen	hyväksi.	Erilaisten	 taitojen	 lisäksi	
kaikkien	reserviläisten	pitäisi	muistaa	ylläpitää	myös	fyysistä	kuntoaan,	
sillä	esimerkiksi	hyvä	hiihto-	ja	suunnistustaito	ovat	edelleen	sotilaan	pe-
rusominaisuuksia,	kokenut	urheilumies	Martikainen	muistutti.
Kuopion	kerhon	 ja	piirin	puheenjohtajana	sekä	RUL:n	 liittovaltuuston	 ja	
liittoneuvoston	sekä	liiton	neuvottelukunnan	jäsenenä	toiminut	Martikai-
nen	kertoi,	että	piirin	puheenjohtajana	hänen	piti	joskus	patistella	kerhoja	
toimintaan.	Sääntömääräiset	kokoukset	olivat	joskus	vähällä	jäädä	pitä-
mättä.53

Martikainen	kertoi,	että	1960-	ja	1970-luvuilla	reserviupseeritoiminta	oli	
liitossakin	melko	varovaista,	kun	haluttiin	noudattaa	tiukasti	virallista	po-
litiikkaa	erityisesti	Neuvostoliiton	suuntaan.
Hän	muisteli	ilolla	toimintaansa	Pohjois-Savon	maanpuolustussäätiössä:	
-	Oli	mukavaa,	kun	saatoimme	rahallisesti	avustaa	reserviupseeripiiriä	ja	
reservialiupseeripiiriä	sekä	sotainvalideja.
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Lopulta majan hirret myytiin, kun oman majan pystyttäminen näytti käyvän 
kalliiksi ja sen käyttö jäävän vähäiseksi.

Kuopion kerho järjesti vuonna 1975 avoimet pilkkikisat. Ensimmäiset val-
takunnalliset reserviläispäivät pidettiin Santahaminassa ja Finlandia-talossa. 
Tilaisuuksiin osallistui jokunen kerhon jäsen. 

Vuosi 1976 koetteli Kuopion kerhon voimavaroja. ResUL:n talvimestaruus-
kilpailut pidettiin Kuopiossa. Järjestelyjen päävastuu oli Reijo Martikaisella. 
Naistoimikunta täytti 20 vuotta. Kuopion kerho oli mukana myös Pohjois-
Savon maanpuolustusjuhlan järjestämisessä. Tilaisuuden puhujana oli puo-
lustusministeri Seppo Westerlund.

Johtamistaidon kursseja pidettiin kansalaisopistossa. Kurssien johtajana ja 
opettajana toimi lääk.ltn Osmo Hänninen. Eri aihealueiden opettajina toi-
mivat myös ylil. Erkki Nurmi, ylil. Esa Rouhiainen ja ltn Erkki Timonen. 
Kurssit paisuivat odottamattoman suuriksi. Kaksi 28 hengen kurssia muo-
dostettiin. Monet halukkaat jäivät odottamaan seuraavia kursseja.

Vuoden muusta toiminnasta on perusteltua mainita vielä osanotto kampan-
jaan "Hiiri on leijona leukemiaa vastaan", "herrasmieskilpailujen" henkiin-
herättäminen, hallituksen pistooliammunta reservialiupseeriyhdistyksen 
hallitusta vastaan ja "vapun vastaanottajaiset" upseerikerholla.

Seuraavana vuonna Kuopion kerho aloitti varusmiesinformaatiotilaisuuksi-
en järjestämisen. Osanotto oli rohkaisevan runsasta. Kerho esittäytyi Reser-
viläinen-lehdessä, jonka sivuilla koko Pohjois-Savon piiri oli esillä.

Samaan vuoteen sisältyi myös osanotto toisiin valtakunnallisiin, Salossa jär-
jestettyihin reserviläispäiviin ja Itsenäisyys - Turvallisuus -merkin myyntiin. 
Piiri voitti myynnin ja liittyi Vapaussoturien Huoltosäätiön kannattajajäse-
neksi.

Suomen itsenäisyyden 60-vuotisen taipaleen kunniaksi vuonna 1977 Kuo-
pion kerho otti vastuulleen piirin reserviläislehden "Sven Tuuvan" toimit-
tamisen. Ltn Erkki Timonen vastasi ensimmäisen numeron julkaisemisesta. 
Vänr. Raimo Naumanen jatkoi hänen jälkeensä päätoimittajana.48

Kuopion kerhon hallitus kutsui samasta syystä Kuopion Reserviupseeriker-
hon kunniajäseniksi kaikki kuopiolaiset vapaussoturiupseerit. Marraskuun 
2. päivänä upseerikerholla pidetyssä juhlassa oli läsnä Savo-Karjalan sotilas-
läänin komentaja, kenr.maj. Pentti Syrjä ja 16 uutta kunniajäsentä.
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Kerhon toiminnassa jatkuivat edelleen tavoitteelliset yhteiset kerhoillat re-
servialiupseerien kanssa. Toukokuussa oli reserviläisilta, johon RUL:n edus-
tajat toivat ajankohtaista tietoa.

Kuopion kerho osallistui vuonna 1978 Pohjois-Savon Maanpuolustussää-
tiön hyväksi toimeenpantuun romu- ja lumppukeräykseen, jatkoi varus-
miesinfojen pitämistä ja johtamistaidon kurssien järjestämistä kansalais-
opistossa. 

Syksyllä 1977 ja keväällä 1978 jär-
jestettyjen johtamiskurssien vas-
tuullisena toimijana oli ylil. Unto 
Kauppinen, joka opetti myös tar-
vittavan sisällön. Lääk.ltn Osmo 
Hännisen luovuttua opetusteh-
tävistä hänen tilalleen tuli vänr. 
Tuomo Teittinen. Syksyllä 
1978 alkaneen kurssin joh-
tajana toimi evl. evp. Aarte 
Taskinen.

Johtamistaidon jatkokurs-
sit, joilla oli osanottajia 15, saatiin 
myös aikaan ltn Erkki Timosen johdolla. 
Konsulttiperiaatteella järjestetyn kurssin 
opettajina toimivat kapt. Mauri Auvinen, 
vänr. Erkki Janhunen, ylil. Pentti Pasa-
nen ja ins.kapt. Veikko Vuorikari.

Juhlavuotena 1979 Kuopion kerhossa 
toimittiin muun muassa hengellisen 
toimikunnan puitteissa, jatkettiin 
varusmiesinfojen järjestämistä ja 
otettiin osaa upseerikoulutuksen 

Kultaseppä Ossi Ar’ojan 
1960-luvulla lahjoittama 
upseerimiekka on kerhon pu-
heenjohtajan tunnuksena.  
Kuva:	Jarmo	Seppälä
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200-vuotisjuhlille, jotka pidettiin Helsingin Finlandia-talossa. Johtamistai-
don neljäs peruskurssi saatiin päätökseen keväällä. 

Kevättalvella Erkki Timosen johdolla järjestyi toinen johtamistaidon jatko-
kurssi, jonka opettajat ja osallistujat olivat Kuopion kerhosta. Merkittävää 
oli se, että osanottajista kolmasosa oli naisia. Johtamistaidon49 kursseilta 
jaettiin 97 todistusta ja jatkokursseilta 29.

Kuopion kerhon toiminta on osoittanut, että kerhossa on tiedostettu Suo-
mea kohdanneet ajan tuomat haasteet ja pyritty toimimaan sen mukaan. 
Sotilaallista peruskoulutusta on muun muassa täydennetty ja harjoitettu. 
Opittujen asioiden käytäntöön soveltamista oli tarvittu vuoden 1939 myö-
häissyksyllä alkaneessa talvisodassa. Silloin kysyttiin tietoa, taitoa ja tehtä-
viin asennoitumista.

Suomi joutui selviämään talvisodasta, välirauhan jälkeen jatkosodasta ja La-
pin sodasta. Sotien jälkeen oli hallittava siirtoväen50 huollon kysymyksiä ja 
edessä olevaa jälleenrakennusta.

Kuopion kerho on toiminut järjestömuotoisena: perustettiin naisjaosto, 
saatiin oma lippu ja osallistuttiin erilaisiin toimintoihin.51 Kerhossa toimi 
aikaisempina vuosina erilaisia jaostoja tai osastoja, kuten eräjaosto tai tykis-
töllinen osasto, mutta sittemmin niistä luovuttiin. Esimerkiksi ammunnat 
järjestetään nykyisin omana kokonaisuutenaan ja hallituksen jäsenillä on 
omat vastuualueensa, joten nykytilanne on periaatteessa entisen jaostoajat-
telun mukainen.

Nykyisellä yhteiskunnalla on pohdittavanaan, miten maahanmuuttajat ko-
toutuisivat mahdollisimman hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan ja omaksui-
sivat tarvittavia uusia tietoja, taitoja ja toimintatapoja.52

Kuopion Reserviupseerikerho ry on pyrkinyt olemaan toiminnoissaan lail-
lisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaja ja rakentaja. Kerho on rikastuttanut 
omalla panoksellaan yhteiskuntaa ja kehittänyt jäsentensä valmiuksia.
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3.2 60-vuotias Kuopion  
Reserviupseerikerho

Kuopion Reserviupseerikerho ry:stä on ilmestynyt aikaisemmin ltn Olavi 
Hämäläisen kirjoittama 30-vuotishistoriikki 1959 ja ylil. Erkki Timosen 
50-vuotishistoriikki 1979. 60-vuotishistoriikin tekijää etsittiin tietojen mu-
kaan pitkään. Ylil. Topi Toivanen lupautui 1989 kokoamaan tietoja, tilastoja 
ja ajatuksia, jotka käsittelivät Kuopion Reserviupseerikerhon toimintaa.54

Kirjoittamisen perinne on säilynyt, kun 85-vuotishistoriikin kokonaisval-
tainen esitys on nyt luettavissa. Kokonaisvaltainen tarkastelu tarkoittaa sitä, 
että otetaan huomioon vuosien aikana sattuneet tapahtumat. Ne lisätään 
aikaisempien historiatietojen jatkumoksi.55

Kuopion kerhon tilaisuuksia jouduttiin siirtämään muualle, Kuopion Liike-
miesklubille ja Kuopion Klubille. Aiempi tapahtumien pitopaikka, Kuopion 
varuskunnan 1880-luvulla rakennettu upseerikerho, muuttui syksyllä 1980 
kaupungin lastentarhaksi. 

Kerhon ohjelmaan ovat vuosien kuluessa kuuluneet hengellinen toiminta 
ja varusmiesinfot. Varusmiesliitto oli mukana järjestelyissä. Yhteistyö reser-
vialiupseerien ja varuskunnan kanssa sujui hyvin. Vierailuja tehtiin Karjalan 
Lennostoon, Sotinpurolle, Oulun ja Kontiolahden varuskuntaan, Aseva-
rikko I:een ja Mikkelin jalkaväkimuseoon. Sotilaspiirin kanssa järjestettiin 
yhteisiä reserviläiskerhoiltoja ja "herrasmieskilpailuja".

Kuopion varuskunnan 1880-luvulla rakennettu upseerikerho oli monien tapahtu-
mien pitopaikka syksyyn 1980 saakka. Kuva:	Jarmo	Seppälä
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3.3 Aatteen paloa ja  
käytännön kursseja

Jukka Korhosen mukaan kerho sai 1970- ja 1980-luvuilla hyvää apua so-
tilaspiiristä järjestäessään kerhon omia harjoituksia. Harjoituskertasinkoja, 
telttoja ja muita varusteita saatiin veloituksetta harjoituskäyttöön. Järjestelyt 
ja niiden hoitaminen vaihtelivat sotilaspiirin kulloisenkin päällikön harkin-
nan mukaan.

Sotilaspiirin esikunta, Kuopion asevarikko ja reserviupseerikerho järjestivät 
myös keskinäisiä "herrasmieskilpailuja", joissa sotilaallisten tehtävien ja ras-
tien lisäksi oli aina myös ”hupirasteja”. Yhteistyö Karjalan Lennoston kanssa 
sen sijaan jäi varsin vähäiseksi.

- Perinteiset jouluaaton kunniavartiojärjestelyt ovat vaihdelleet. Aluksi reser-
viläiset esiintyivät omissa tummissa siviilivaatteissaan airutnauhojen kanssa. 
Sitten tulivat mukaan Kuopion kerhon hankkimat vanhat lumipuvut. Nyt 
ovat olleet tarjolla puolustusvoimien varusteet, joihin kuuluvat kengät, lumi-
puku, talvilakki, käsineet, vyö ja pistoolikotelo, Korhonen kertoo.

Kunniavartioiden kokoonpanot ovat myös vaihdelleet. Toisinaan on ollut 
kantahenkilökunnan ja reserviläisten yhteispartioita, joskus taas kuhunkin 
partioon on kuulunut vain reserviupseereita tai vain reservialiupseereita.

Jukka Korhosen mukaan niin sanottujen vaaran vuosien aikana sekä nii-
den jälkeisinä reserviupseeritoiminnan kannalta hankalina aikoina on ol-
lut tärkeää, että aina on löytynyt isänmaallisia henkilöitä. He ovat pitäneet 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen ”aatteen liekkiä yllä” ja tarvittaessa myös 
ottaneet vastuuta kerhon hallituksen eri tehtävistä.

Korhonen muistuttaa, että esimerkiksi 1970- ja 1980-luvut eivät olleet pelk-
kiä perinteen ja aatteen ylläpidon vuosia. Käytännön toiminnan aktivoijina 
toimivat liiton pääsihteerin Juhani Autin ideoimat ja kerhojen toteutta-
mat pelastuspalvelu- ja maastokurssit. Kuopion kerhon kurssien järjestäjänä 
kunnostautui Martti Autio.

1970-luvulla YYA-politiikka oli esillä päivänpolitiikassa. Reserviupseeriliit-
to tuki maamme virallista ulkopoliittista linjaa. 
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Piirin peruskurssilaiset Kuopion kerhon järjestämällä Pimeäkurssilla 8.10.1988 Palo-
sen metsäkämpällä. Vasemmalla ltn Matti Havola ja piirin toiminnanjohtaja evl. evp 
Aarte Taskinen. Kuva:	Jukka	Häikiö

Pohjois-Savon joukkue kapt. Juhani Sepponen (vas.), ylil. Hemmo Rossi, ylil. Ju-
hani Saarela ja ltn Tapio Kajan uusi kenttäammuntamestaruuden uudella RUL:n 
ennätyksellä 169,25 Onttolassa 1986. Kuva:	Pohjois-Savon	res.ups.piirin	arkisto
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Jukka Korhonen

Jukka	Korhonen	suoritti	
varusmiespalveluksen-
sa	1.	Erillisessä	Viesti-
komppaniassa	Oulussa	
1971–72.	RUK:n	kurs-
sinumero	oli	139.
-	Varusmiehille	oli	silloin	
tarjolla	 melko	 huono-
ja	 varusteita.	 Meilläkin	
vääpeli	 jakoi	 talvella	
vanhoja	 sanomalehtiä	
vaatteiden	 alle	 läm-
mikkeeksi,	 Korhonen	
kertoo.
Viestijoukkojen	 henki-
lökohtaisena	 aseena	
oli	 sotilaskiväärit	 eli	
Pystykorvat.	 Aliupsee-
rikoulussa	oli	 ammun-
noissa	 rynnäkkökivää-
rit,	 ja	 vasta	 RUK:ssa	
ne	 olivat	 varsinaisina	
palvelusaseina.
-	RUK:ssa	meillä	oli	hyvät	kouluttajat,	ja	se	oli	muutenkin	varusmiehelle	
hyvää	aikaa.
Majuri	 Korhonen	 kertoo,	 että	 reserviupseeripiirin	 toiminnanjohtaja,	
everstiluutnantti	evp.	Antti	Kotiaho	värväsi	varusmiespalveluksesta	re-
serviin	siirtyneet	upseerit	heti	mukaan	paikallisten	kerhojen	toimintaan.	
Korhonenkin	liittyi	Kuopion	Reserviupseerikerhoon.56

Korhonen	toimi	Kuopion	kerhon	puheenjohtajana	vuosina	1984–89	ja	
2000–01.
-	Kerhossa	oli	vielä	ensimmäisellä	kaudellani	paljon	sodankäyneitä	up-
seereja,	jotka	kannustivat	nuorempia.	Esitelmätilaisuuksissa	perehdyt-
tiin	usein	erilaisiin	 sotatapahtumiin,	 ja	 ampumatoiminta	oli	 aktiivista.	
Olimme	kerhossa	1970-luvullakin	 isänmaan	asialla,	vaikka	maanpuo-
lustusaate	ei	silloin	ollut	yleisessä	suosiossa.
-	Alussa	olin	varsin	nuori	puheenjohtajaksi,	mutta	muun	muassa	Eljas	
Kinnunen	ja	Pentti	Hartikainen	hallituksen	jäseninä	tukivat	minua	hyvin.	
Myös	toiminnanjohtaja	Aarte	Taskinen	osasi	kannustaa	niin	nuoria	kuin	
vanhempia	reserviupseereita	noina	aikoina.
-	Liike-elämä	pystyi	tukemaan	kerhon	toimintaa,	kuten	erilaisia	koulutus-
tapahtumia	ja	tutustumisretkiä,	eri	tavalla	kuin	myöhempinä	vuosina.
Majuri	Korhonen	 toimi	Pohjois-Savon	Reserviupseeripiirin	puheenjoh-
tajana	2008–13.	Tuona	aikana	 järjestettiin	Kuopiossa	muun	muassa	
ResUL:n	talvijotos	ja	hankittiin	piirille	reserviläiskiväärit.
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Korhosen mukaan Kuopion kaupungin ja reserviupseerikerhon suhteet ovat 
olleet hyvät. Aiemmin tähän vaikutti osaltaan muun muassa se, että kaupun-
ginjohtaja Juhani Koskinen oli kerhon jäsen.

Jukka Häikiö muistelee, että maastokursseja järjestettiin 1980-luvulla ja 
1990-luvun alussa innokkaasti.

- Lisäksi myöhemmin kerhon talviohjelmassa oli kaikille reserviläisille avoin 
PYRY-talvitapahtuma, johon saimme esimerkiksi teltat ja koulutusmateri-
aalit Kuopion asevarikolta. Osallistujia oli yleensä 10–15 henkilöä, Häikiö 
kertoo.

Kerhon omat talvitapahtumat alkoivat kokea osallistujapulaa ja loppuivat 
luonnollisella tavalla, kun Maanpuolustuskoulutus ry (MPK ry) eli myöhem-
min Maanpuolustuskoulutusyhdistys58 alkoi järjestää omia koulutuksiaan. 
Häikiön mukaan kerho järjesti aktiivisesti erilaisia esitelmätilaisuuksia.

Kuopion kerhon ja Kuopion sotilaspiirin ja sitä vastaavien organisaatioiden yhteis-
työ on sujunut aina erinomaisesti. Etualalla vas. puheenjohtaja Jukka Korhonen 
ja takana sotilaspiirin päällikkö, ev. Esko Hevonoja lippujuhlan päivänä 4.6.1988. 
Kuva:	Puolustusvoimat
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Jukka Häikiö

Jukka	Häikiö	toimi	Kuopi-
on	reserviupseerikerhon	
varapuheenjohtajana	
1988–89	ja	puheenjoh-
tajana	1990–94.	Hänen	
aikanaan	 kerho	 järjesti	
esimerkiksi	 maastotoi-
mintakursseja,	 joissa	
aiheena	 oli	 muun	 mu-
assa	talviset	maasto-	ja	
sotilastaidot57.
-	 Vapaaehtoinen	 kou-
lutustoiminta	 perustui	
RUL:n	 koulutuspaket-
tien	 läpivientiin	 ja	 ker-
hon	 hallituksen	 omien	
ideoiden	käytännön	 to-
teutukseen.	 Kursseille	
osallistui	yleensä	10–15	
kerhon	ja	myös	muiden	
maanpuolustusyhdis-
tysten	jäsentä.	Kuopion	
varikolta	saimme	koulutusviikonloppua	varten	telttoja	ja	muuta	materi-
aalia,	kapt.	Häikiö	kertoo.
-	 Järjestimme	koulutusta	 ja	 ammuntatilaisuuksia	 sekä	 pidimme	yllä	
maanpuolustushenkeä	järjestämällä	myös	erilaisia	esitelmätilaisuuksia	
ajankohtaisista	aiheista.	
Kuopion	kerhon	joukkueet	olivat	myös	iisalmelaisten	järjestämän	San-
dels-jotoksen	vakio-osallistujia.
-	Jossain	vaiheessa	olimme	koko	jotoksen	onnistumisen	kannalta	tär-
keitä	osallistujia,	 kun	 jotoksen	suosio	oli	 nykyistä	paljon	vaisumpaa.	
Kuopiosta	saattoi	jotokselle	osallistua	15	henkilöä.
Muita	kerhon	liikuntatapahtumia	olivat	erilaiset	kävelyretket	sekä	suun-
nistusharjoitukset	yhdessä	Kuopion	Suunnistajien	kanssa	 järjestetyillä	
torstairasteilla.
Kuopion	kerho	osallistui	myös	valtakunnalliseen	Rajojen	 jotos	-hiihto-
viestiin	vuonna	1991	ja	valtakunnallisiin	Tuemme	turvallisuutta	-varain-
keräyksiin	sekä	avusti	sotaveteraanien	jokavuotisissa	varainkeräyksis-
sä.
	-	Erityisen	mieluisaa	oli	 järjestää	ohjelmaa	kuopiolaisten	sotaveteraa-
nien	 jokakesäiselle	virkistysviikolle	Saarilammen	kämpällä.	Sotavete-
raanipiirin	suunnittelemassa	 ja	 toteuttamassa	 tapahtumassa	Kuopion	
reserviupseerikerho	vastasi	yhden	päivän	ohjelmasta,	 joka	sisälsi	esi-
merkiksi	 jonkin	 näppäryystehtävän,	 tietokilpailun,	 tarkkuusheittoa	 ja	
ilma-aseammuntaa.
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UUDEN AJANJAKSON 
HAASTEITA JA  
MAHDOLLISUUKSIA  
1990–2014

1990-luku oli Euroopan suurten muutosten aikaa. Berliinin muurin mur-
tumisesta vuonna 1989 alkaneet tapahtumat olivat pääosin rauhanomaisia, 
mutta vaikuttivat koko maanosan turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen. Neu-
vostoliitto lakkasi virallisesti olemasta 25. joulukuuta 1991. Neuvostoliiton 
kansainvälisen aseman peri Venäjän federaatio. Suomessa tulkittiin Pariisin 
rauhansopimusta uudella tavalla.

Saksan yhdistyttyä 1990 ja saavutettua täyden suvereniteetin seuraava-
na vuonna Suomi julisti yksipuolisella päätöksellään Pariisin rauhansopi-
muksen aserajoitusartiklat mitättömiksi, ydinasekieltoa lukuun ottamatta. 
Maamme on ollut mukana ydinsulkusopimuksessa vuodesta 1970. Suomi 
oli tiedottanut aikeestaan Neuvostoliitolle ja Isolle-Britannialle, jotka vas-
tasivat ennen päätöksen tekemistä eivätkä vastustaneet.

Vuonna 1993 perustettiin maanpuolustusjärjestöjen yhteinen Maanpuo-
lustuskoulutus ry (MPK ry), joka tarjoaa koulutusta esimerkiksi erilaisia 
poikkeusoloja varten. Perusteltua on pohtia johtamiskoulutusta ja kerho-
jen toimintoja uudessa tilanteessa. RUL60 on reserviupseerien valmiuksia ja 
etuja kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö.

Maanpuolustuksellista toimintaa61 edustavat myös maakuntajoukot, joiden 
pilottikomppaniat aloittivat toimintansa muutamissa sotilaslääneissä vuonna 
2005. Yksi pilottikomppanioista oli Kuopion, myöhemmin Pohjois-Savon 
maakuntakomppania. Maakuntakomppanioiden säännölliseen toimintaan 
osallistuu vakiintunut, mutta suhteellisen pieni aktiivireserviläisten joukko.

Kuopion Reserviupseerikerho ry:n toiminnassa on lisääntynyt kansainväli-
syys ja osallistuminen erilaisiin jotoksiin ja ammuntakilpailuihin niin koti-
maassa kuin ulkomailla.

4
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Kerhon nuoret jäsenet ovat 2000-luvulla toimineet aktiivisesti ja osallistu-
neet menestyksellisesti Reserviläisurheiluliiton valtakunnallisiin jotoksiin, 
Naton reserviupseerijärjestön CIOR:n sotilastaitokilpailuihin ja kansain-
välisiin tarkka-ammuntakilpailuihin.

Kuopion kerholla on samantyyppisiä haasteita kuin muillakin reserviupsee-
rikerhoilla: Miten nuoria reserviupseereita aktivoidaan toimintaan mukaan 
ja saadaan heidät pysymään toiminnassa mukana?

Reserviupseeritoiminnan muutoksilla on yhteyttä tavoitteiden toteutumi-
seen. 1990-luvun jälkeen sotaveteraanit ovat pääosin poistuneet kerhojen 
aktiivitoiminnasta. Kuopion kerhossa on vaalittu veteraanien perintöä ker-
hon ja maan historian kannalta, niin 1960- ja 1970-luvun yhteiskunnallisten 
”radikaalivuosien” aikana kuin myöhemmin olojen vakiinnuttua ja veteraa-
nien arvostuksen noustua.

Suomen delegaatio NATO:n CIOR-kesäkongressin avajaisissa elokuussa 2007 Rii-
assa, Latviassa. Etualalla ylil. Simo Jääskeläinen (Milcomp), kapt. Janne Kosonen 
(toiminnanjoht., RUL), ltn Janne Hyvärinen (Milcomp), ltn Mikko Hautala (Milcomp) 
ja maj. Tapio Peltomäki (puheenjoht., RUL). Kuva:	Tommi	Verho	/	RUL.
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Kyösti Miettinen
Kyösti	Miettinen59	suoritti	varusmiespalveluksensa	Uudenmaan	Rakuu-
napataljoonassa	Lappeenrannassa	1960–1961.	Pataljoonan	komenta-
jana	toimi	Yrjö	Keinonen,	joka	nimettiin	myöhemmin	puolustusvoimain	
komentajaksi.	Keinonen	innosti	 ja	kannusti	alaisiaan	myös	urheilun	 ja	
liikunnan	pariin.	
-	Reserviläisenä	olin	muun	muassa	kuukauden	kestävässä	komppani-
anpäälliköksi	kouluttaneessa	kertausharjoituksessa	ja	kahdessa	12	vuo-
rokauden	pituisessa	linnoitussuunnittelun	kertausharjoituksessa.	
-	Aika	Kuopion	kerhon	hallituksen	puheenjohtajana	oli	 innostavaa	 ja	
haastavaa.	Henki	niin	hallituksessa	kuin	koko	kerhossa	on	ollut	hyvä.	
Upseeriveljeys	ja	RUK-henki	ovat	aina	olleet	toiminnan	taustalla	ja	tuke-
na,	kerhon	puheenjohtajana	vuosina	2002–2009	toiminut	kapt.	Miet-
tinen	sanoo.
Totutut	 seremoniatilaisuudet,	 kuten	 jouluaaton	kunniavartiot	 sankari-
haudoilla	sekä	kaatuneiden	muistopäivän	 ja	 itsenäisyyspäivän	seppe-
leenlaskutilaisuudet,	ovat	aina	olleet	 tärkeä	osa	 reserviupseerikerhon	
hengen	luontia	ja	perinteiden	vaalimista.
-	Yhteiset	osallistumiset	ja	talkootyö	yleensä	eivät	kuitenkaan	ole	enää	
niin	suosittuja	kuin	aiemmin,	Miettinen	sanoo.
Liikunta-	ja	urheilumies	Kyösti	Miettinen	oli	mukana	tekemässä	Reser-
viläisurheiluliiton	sähköistä	kuntokorttia	vuonna	2005.	Hän	muistelee,	
että	Kuopion	kerho	olisi	voinut	ja	voisi	edelleen	kannustaa	jäseniään	ak-
tiivisesti	esimerkiksi	liikuntavälinepalkinnoin	liikuntaharrastuksen	pariin.
Kyösti	Miettinen	on	toiminut	ResUL:n	edustajana	vapaaehtoisen	maan-

puolustuksen	alueellises-
sa	 neuvottelukunnassa	
vuodesta	 2008.	 Lisäksi	
hän	on	aktiivisesti	muka-
na	Kuopion	Sotaveteraa-
nien	hallituksessa.
Vuodesta	 2007	 hän	 on	
ollut	 jäsenenä	12-miehi-
sessä	 Kuopion	 Laulavat	
Rakuunat	 -ryhmässä,	
joka	 on	 ollut	 perusta-
massa	 ja	 järjestämässä	
suosittuja	Aseveli-iltamia.	
Iltamien	alkuaikojen	300	
hengen	yleisö	on	nyt	kas-
vanut	yli	tuhanteen,	min-
kä	 vuoksi	 esiintymispai-
kaksi	 on	 valittu	Kuopion	
musiikkikeskus.	 Tapah-
tuman	tuotto	lahjoitetaan	
sotaveteraanityöhön.
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Esterata on sotilasmoniottelun vaativin laji. Joakim Siirilä, Simo Jääskeläinen ja 
Mikko Hautala ryömintäesteellä matkalla huippuaikaan 2.59. Hammelburg, Saksa, 
elokuu 2014. Kuva:	Janne	Hyvärinen

Realistinen ensiapukilpailu on yksi osa Milcomp-sotilasmoniottelua. Mikko Hautala 
ja Simo Jääskeläinen sitomassa vaikeasti haavoittunutta sotilasta. Riika, elokuu 
2007. Kuva:	Tommi	Verho	/	RUL
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4.1 Kuiteista syntyi ”piirijupakka”

Kuopion Reserviupseerikerhon ja Pohjois-Savon Reserviupseeripiirin yh-
teistyö on ollut saumatonta ja hyvähenkistä. Poikkeuksena oli 1990-luvun 
puolivälissä sattunut "kärhämä", jossa Reserviupseeri- ja Reservialiupsee-
ripiirin yhteinen toiminnanjohtaja, maj. evp. Antero Pietikäinen ei saanut 
kuopiolaisilta tilintarkastajilta Jukka Korhoselta ja Lauri Känniseltä tili- ja 
vastuuvapautta matkalaskuepäselvyyksiensä vuoksi.

Toiminnanjohtaja ilmeisesti piti epäluottamuslausetta Kuopion ja Iisalmen 
kerhojen henkilökohtaisena "parjauksena". Tästä seurasi erimielisyyksiä 
kerhojen sekä piirien toiminnanjohtajan ja Pohjois-Savon Reserviupsee-
ripiirin puheenjohtajanpuheenjohtajan Eero Oinosen välillä. Tapahtumat 
vaikuttivat kielteisesti Reserviupseeripiirin ja -aliupseeripiirin toimintaan. 

Toiminnanjohtaja pysyi tehtävässään piirin puheenjohtajan tukemana. Toi-
minta palautui normaaliksi toiminnanjohtajan jäädessä oma-aloitteisesti 
pois tehtävästään ja Reserviupseeripiirin puheenjohtajan vaihduttua.

Jos ”piirijupakasta” halutaan löytää jotain myönteistä, niin sitä oli ainakin 
Kuopion ja Iisalmen kerhojen entisestäänkin tiivistynyt yhteistyö.

- Myös Kuopion Reserviupseerikerhon ja Kuopio Reservin Aliupseerit 
– Reserviläiset ry:n yhteistyö isänmaan asialla on aina ollut saumatonta ja 
mutkatonta, Jukka Korhonen62 muistuttaa.

Hänen mukaansa 1990-luvun poliittisesti vapautunut ilmapiiri muutti re-
serviläistoimintaa vapautuneeseen suuntaan. Toiminta oli omatoimista ja 
alkoi painottua sotilaallista koulutusta korostavaksi.
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4.2 Haasteena nuorten aktivointi

Kuopion kerhon jäse-
nille on tarjolla monen-
laista toimintaa, joka 
ylläpitää ja kehittää re-
serviupseerien valmiuk-
sia toimia sodan- ja rau-
hanajan tehtävissään.63

Toimintamuotoja ovat 
ampumatoiminta, lii-
kunta- ja maastotoi-
minta, perinnetoiminta 
sekä koulutustoiminta. 
Viime mainittu toteu-
tuu käytännössä Maan-
puolustuskoulutusyh-
distyksen kautta, jossa 
Kuopion Reserviupsee-
rikerhon jäsenet ovat 
mukana sekä kurssilai-
sina että kouluttajina.

Kuopion kerho tukee aktiivisia jäseniään MPK-kurssien ja kenttäkelpoi-
suutta edistävien tapahtumien osallistumismaksuissa.

Useimmat toiminnot järjestetään yhteistyössä muiden paikallisten maan-
puolustuskerhojen kanssa. Kerhon tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat 
Kuopion Reserviläiset ja Pohjois-Savon Rauhanturvaajat.

Kuopion kerhon ja Kuopion reservin aliupseerien omistama osakehuoneisto 
Maaherrankatu 3 A:ssa vuokrattiin asuinkäyttöön, kun reserviupseeri- ja 
reserviläispiirien yhteinen toimisto muutti omaan huoneistoonsa Mäkikatu 
5 A 1:een.

Vuokratuloilla on ollut merkittävä osa molempien yhdistysten toiminnan 
rahoituksessa.

Vuonna 2011 Kuopion kerhon puheenjohtajana aloittaneen ylil. Erkki Saa-
rijärven64 mukaan kerhon ja puolustusvoimien aluetoimiston suhteet ovat 
olleet kunnossa. Tiedotus on toiminut puolin ja toisin hyvin. Sijaintinsa 

Pohjois-Savon reserviläispiirien toimisto oli aiemmin. 
Kuopion Reserviupseerikerhon ja Kuopion Reserviläisten 
omistamassa yksiössä Maaherrankatu 3:ssa Nyt huoneis-
to on asuinkäytössä. Kuva:	Jarmo	Seppälä
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Simo Jääskeläinen

Simo	Jääskeläinen	 toimi	
Kuopion	 reserviupseeri-
kerhon	puheenjohtajana	
vuonna	2010,	jolloin	ker-
hon	hallituksessa	 tapah-
tui	niin	sanottu	sukupol-
venvaihdos65.
-	 Nyt	 on	 myös	 nuoria	
mukana,	 joten	siltä	osin	
toiminta	näyttää	hyvältä.	
Kerhon	 järjestämä	nuor-
ten	 upseerien	 Vänrikki-
päivä	 on	 vakiinnuttanut	
hyvän	suosionsa.	Liikun-
tatapahtumien	osallistu-
jamäärät	 ovat	 lisäänty-
neet,	ja	ampumatoiminta	
on	 ollut	 aina	 suosittua,	
Jääskeläinen	sanoo.
Kun	 uutta	 "sukupolvea"	
on	 tulossa	 kerhon	 toi-
mintaan,	 vastuuta	 ja	
tehtäviä	voidaan	siirtää,	kokeneita	toimijoita	unohtamatta.	Naisten	mu-
kaantulo	kerhon	hallitukseen	ja	muuhun	toimintaan	on	ollut	myönteistä	
kehitystä.
-	Suomessa	on	osaavia	reserviläisiä,	mutta	viimeisen	15	vuoden	aika-
na	yhteisöllisyys	ja	talkoohenki	tuntuvat	valitettavasti	vähentyneen	niin	
reserviläistoiminnassa	kuin	yhteiskunnassa	muutenkin.
Kapt.	Jääskeläisen	reserviupseeritoiminta	on	sisältänyt	käytännön	kent-
tä-	ja	urheilutoimintaa	sekä	järjestötehtäviä.
Vuonna	2001	hän	oli	perustamassa	Kuopion	Opiskelevia	Reserviläisiä	
sekä	on	toiminut	Pohjois-Savon	reserviupseeripiirin	hallituksessa	2005–
2009	ja	jälleen	vuodesta	2012	alkaen.	Vuosina	2011–2013	Jääskeläi-
nen	oli	Reserviläisurheiluliiton	hallituksen	jäsen	ja	vuodesta	2014	alkaen	
RUL:n	liittohallituksen	jäsen.
Jääskeläinen	on	vuosien	varrella	menestynyt	RUL:n	sotilasmoniotte-
luissa	 ja	 sen	perusteella	muodostetussa	Suomen	 joukkueessa,	 joka	
on	osallistunut	NATO:n	CIOR-sotilasmoniottelukilpailuihin.	Pohjaa	kilpai-
lumenestykselle	on	antanut	aikaisempi	yhdistetyn	harrastus	 ja	varus-
miespalvelus	Urheilukoulussa	Lahdessa.
Jääskeläinen	sekä	muut	nuoremman	polven	reserviupseerit,	”Pohjois-
Savon	Sissit”,	kuten	Janne	Hyvärinen,	Jussi	Linnaranta	ja	Erkki	Saarijärvi,	
ovat	toimineet	myös	sissi-	ja	tiedustelukouluttajina	MPK:n	kursseilla.
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ja kokonsa vuoksi Kuopion Reserviupseerikerho ry on linkkinä muillekin 
Pohjois-Savon piirin kerhoille. Puolustusvoimien uudistuksista on saatu 
riittävästi ajankohtaista tietoa reserviläisille.

Saarijärven mukaan puolustusvoimien säästölinja 2010-luvulla on vaikutta-
nut kielteisesti reserviläisten aktiivisuuteen ja jopa kerhojen jäsenmäärään. 
Kuopion kerhon jäsenmäärä on kuitenkin pysynyt koko ajan melko vakaasti 
400 jäsenen tuntumassa.

Jukka Korhosen puheenjohtajakautena Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri 
teki vuonna 2012 merkittävän päätöksen ja hankki 20 kappaletta AR-15-
reserviläiskivääriä, kaliiperi .223Rem. Niitä on käytetty ampumaharjoituk-
sissa, Sandels-jotoksen ammuntarasteilla ja MPK:n ampumakursseilla.

Hankinnasta on ollut merkittävää yhteistä hyötyä nuorten reserviläisten, 
yksittäisten kerhojen ja MPK:n toiminnalle.

Kuopion kerhon joukkue on osallistunut vuodesta 2013 lähtien Jukolan 
viesteihin.66 

Jukolan viestitapahtuma järjestetään vuosittain eri puolilla Suomea, vuonna 
2014 vuorossa oli Kuopion Vehmersalmi. Vaihtuvat järjestelyt takaavat sen, 
että Jukolan viestitapahtuma saa aina uuden, paikallisen sävyn. Päättäjät ja 
järjestäjät kokevat Jukolan viestitapahtuman haasteena, jopa näytönpaikka-
na. Niin kävi Kuopio-Jukola 2014 -viestitapahtumankin kohdalla. 

Reserviupseeripiirin uusia AR-15 -reserviläiskivää-
reitä hyötykäytössä Rissalassa huhtikuussa 2012. 
Kuva:	Janne	Hyvärinen
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Juha Rautiainen toimi yhtenä mo-
nista talkoolaisista Kuopio-Jukolan 
järjestysmiestehtävissä. Kuva:	 Jar-
mo	Seppälä

Kuopion Reserviupseerikerho osallistui 
aktiivisesti Kuopio-Jukolaan niin tal-
koovoimana kuin suunnistusjoukkuee-
na. Kuva:	Janne	Hyvärinen

Kuopion kaupunki järjesti perustamisajankohtansa 1775 kunniaksi palkit-
semistilaisuuden, jossa nostettiin esille Kuopio-Jukola 2014 -suunnistusta-
pahtuma. Ylimmältä poliittiselta taholta ja virkamiesvalmistelusta oli tullut 
aloite Kuopio-Jukolan palkitsemisesta. Urheilutilaisuuden suojelijana oli 
tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kuopio-Jukola-suunnistustapahtumassa oli toteutunut arvioitsijoiden mu-
kaan ”kaupunkiorganisaation ja päättäjien kokema myönteinen yhteistyön 
henki ja itse tapahtuman tärkeilyvapaa ilmapiiri”. Kansainvälisessä urheilu-
tilaisuudessa suunnistajia oli ollut kymmeniä tuhansia ja vapaaehtoisia toi-
mitsijoita yli puolitoista tuhatta. Kuopio-Jukola oli "esimerkillinen ryhmä-
suoritus", jossa oli kiinnostava olla mukana toimitsijana.67 – Kuopio-Jukola 
piti nähdä ja kokea, Veikko Vilmi toteaa.

Paikallisesti merkittävä vuosi oli 2014, kun osin kuntaliitokseenkin perus-
tuen Nilsiän Reserviupseerikerhon toiminta lopetettiin ja kerho sulautettiin 
Kuopion kerhoon vuoden 2015 alusta. Tämä merkitsi noin 20 jäsenen lisä-
ystä Kuopion kerhon jäsenmäärään.68
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4.3 Kuopion Reservin Upseerien  
Naiset

Naisjaoston perustamista Kuopion Reserviupseerikerho ry:n yhteyteen oli 
mietitty pitkään. Suunnitelma toteutui 28.2.1956, kun Kuopion kerhon hal-
litus kutsui reservin upseerien rouvat varuskunnan upseerikerholle. Rouvat 
päättivät yksimielisesti perustaa Kuopion Reservin Upseerien Naiset.

Jaoston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin rouva Kettu Lieska. Seu-
raavat yhdeksän vuotta yhdistystä johti rouva Ida Räsänen. Naisjaosto otti 
ensimmäiseksi tehtäväkseen lipun valmistamisen ja lahjoittamisen Kuopion 
Reserviupseerikerho ry:lle.

Lippukankaan hankki Ebba Hartikainen, joka oli perheineen lähdössä 
omalla autolla ulkomaanmatkalle. Sopivat silkkikankaat löytyivät paluu-
matkalla Tukholmasta.

Ebba Hartikaisen puoliso, sotaveteraani ja Kuopion kerhon kunniajäsen 
Pentti Hartikainen69 kertoi, että kankaita ei olisi virallisesti saanut tuoda 
säännöstelytaloudessa elävään Suomeen. Lippukankaat kuitenkin ”salakul-
jetettiin” laivan kannelle nosturilla nostetussa henkilöautossa Turkuun ja 
sieltä Kuopioon.

Kapteeni Jorma Kiira suunnitteli lipun. Tangon, helat ja nupin valmisti kul-
taseppä Eino Ahonen. Liisa Toivasen ja hänen käsityöliikkeensä tehtävä 
oli viimeisenä vaiheena ommella Tukholmasta noudetuista silkkikankaista 
Kiiran suunnittelema lippu. 

Kohokohta vuoden 1957 toiminnassa oli joulukuun 1. päivä, 
jolloin Kuopion Reserviupseerikerho ry:n lippu naulattiin, luo-
vutettiin ja vihittiin varuskunnan upseerikerholla. Kahdentoista 
maanpuolustusjärjestön edustajat suorittivat naulaamisen. Reser-
viupseerien naisten puheenjohtaja, rouva Ida Räsänen sai lyödä 
ensimmäisen naulan. Sotilaspastori A.I. Nenye vihki lipun.

Uusi lippu oli kuopiolaisten reserviupseerien rivistön kärjessä ensi kerran 
itsenäisyyspäivänä 1957 sankarihaudoilla pidetyssä muisto- ja seppeleen-
laskutilaisuudessa.

Kuopion kerhon nykyinen lippu, järjestyksessään toinen, on teetetty Kuopi-
on koti- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Ensimmäinen lippu on myöhem-
min luovutettu Kuopion Museoon.
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Kuopion Reservin Upseerien Naisten puheenjohtajina ovat toimineet muun 
muassa Kerttu Lieska, Ida Räsänen, Irma Strunck, Ninni Tomminen ja Ka-
rin Vähälä. Sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävissä ovat olleet muun muassa 
Lyyli Asikainen, Maija-Liisa Autio, Maire Hahl, Iines Harstela, Anna-Liisa 
Korhonen ja Pirjo Väinämö.

Kuopion naisten yhdistys oli ensimmäinen koko maassa ja toimi tiennäyt-
täjänä: sen säännöistä tuli valtakunnallinen malli. Ensimmäisinä vuosikym-
meninä toiminta oli vireää ja tuloksellista. Monet juhlat tuottivat "iloa ja 
rahaa".

Valtakunnallisten RUL:n maastomestaruuskilpailujen muonitus 1959 Hami-
nalahdessa oli naisille voimannäyte. Pääemäntänä toimi Ebba Hartikainen.

Kuopion kerhon ja Pohjois-Savon Maanpuolustussäätiön vuosikokouksissa 
naiset olivat usein ojentamassa "sievoisia shekkejä" yhteisen asian tukemisek-
si. Naiset lahjoittivat kerholle kaksi ampumahiihtoon soveltuvaa tarkkuus-
pienoiskivääriä nuorten upseerien ampumatoimintaan. Lahjoitusten ansiosta 
saatiin jo välillä kokonaan loppunut prosenttiammunta jälleen käyntiin.

Kuopion kerhon jäsenet ovat aina arvostaneet naisjaoston tekemää työtä 
ja siltä saatua tukea.  Ilman naisten panosta monet juhlat olisivat jääneet 
pitämättä ja useat toiminnat olisivat "kituneet" varojen puutteessa.

- Kuopion Seudun Maanpuolustusnaiset kouluttaa jäsenistöään monipuolisilla 
kursseilla ja on osallistunut moniin talkootapahtumiin, kuten Kuopio-Jukolaan, 
kertoo aktiivinen maanpuolustusnainen Arja Sepponen (oik.). Kuva:	Jarmo	Sep-
pälä
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Vuosituhannen vaihdetta lähestyttäessä monet nuoret naiset eivät olleet enää 
kiinnostuneita toimimaan miestensä järjestöjen naisjaostoissa tai vastaavissa. 
Monet uudet harrastusmahdollisuudet alkoivat kilpailla maanpuolustustyön 
kanssa. Naisten yhdistyksen jäsenten keski-ikä oli jo korkea.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen ilme muuttui 1990-luvulla, kun Maan-
puolustuskoulutus (MPK) ry perustettiin. Kuopion Reserviupseerien Nais-
ten puheenjohtajana toiminut Ritva Pirinen70 kertoo, että naiset halusi-
vat yhä enemmän kehittää perheittensä arjen turvallisuutta ja valmiuksia 
poikkeusoloissa. Arjen ja koko yhteiskunnan turvallisuuden tärkeänä osana 
nähtiin myös henkisen hyvinvoinnin kehittäminen.

- Vuoden 1999 syksyllä muutimme yhdistyksen sääntöjä ja ni-
men Kuopion Reservin Upseerien Naiset ry:stä Kuopion Maan-
puolustusnaiset ry:ksi, koska halusimme antaa muillekin maan-
puolustustahtoisille naisille kuin vain reservinupseerien naisille 
mahdollisuuden osallistua maanpuolustustyöhön, Ritva Pirinen 
sanoo.

19.1.2005 alueen upseeri- ja aliupseerinaisten yhdistykset yhdistyivät Kuo-
pion Seudun Maanpuolustusnaiset ry:ksi. Tällä tavoin yhdistettiin niukat 
voimavarat ja saatiin jäsenet aktivoitumaan. Aliupseerinaisten puolella 
Kuopion yhdistystä oli luotsannut pitkään Aino Manninen. Siilinjärvellä 
aktiivisiin toimijoihin kuuluivat puheenjohtaja Maija Korpi ja Maisa Tii-
rikainen.

- Näin muodostettu uusi yhdistys liittyi valtakunnalliseen Maanpuolustus-
naisten liittoon, joka oli perustettu 25.9.2004. Maanpuolustusnaisten liitto 
on Naisten Valmiusliiton yksi jäsenjärjestö, kertoo puolestaan Arja Seppo-
nen71, joka on myös toiminut pitkään yhdistyksen puheenjohtajana. 

Naisten Valmiusliitto järjestää kaksi suurta valtakunnallista arjen turvalli-
suutta lisäävää toiminnallista NASTA-harjoitusta vuosittain. Harjoituksen 
kurssit toteutetaan MPK ry:n kursseina. Kouluttajina toimivat pääosin nai-
set. Kaksi näistä harjoituksista eli Kallavesj 08 ja Ilimatar 2012 ovat toteu-
tuneet Karjalan Lennostossa. Kuopion Seudun Maanpuolustusnaiset ovat 
olleet muiden Naisten Valmiusliiton naisjärjestöjen kanssa vastaamassa näi-
den harjoitusten suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Yhdistyksen jäsenistä muun muassa Arja Sepponen on toiminut noissa har-
joituksissa harjoituksen johtajana ja huoltopäällikkönä, Ritva Pirinen tiedo-
tus- ja koulutuspäällikkönä sekä Aija Koivunen harjoituksen varajohtajana.
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AMPUMAURHEILU,  
MAASTOKURSSIT,  
RESERVILÄISKISAT JA  
MUU URHEILUTOIMINTA

Kuopion Reserviupseerikerho ry:n jäseniä on ollut aktiivisesti mukana vuo-
desta 1956 alkaen järjestetyissä RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa, Poh-
jois-Savon joukkueessa vuodesta 1957 alkaen. Vain vuoden 1983 kilpailut 
ovat jääneet kokematta.72

Kerhon jäsenten mitalisaalis on ollut edellä olevissa kilpailuissa ja Reser-
viläisurheiluliiton ilma-asekilpailuissa yhteensä 121 yleisen sarjan mitalia, 
joista 30 on tullut henkilökohtaisista kilpailuista ja 91 joukkuekilpailuista.

1960–1980-luvuilla valtakunnallisesti menestyneitä reserviupseeripiirin 
joukkueen ampujia olivat Jari Gröndahl, Eero Huttunen, Erkki Jauhiai-

5

Janne Hyvärinen ja Mika Lipponen kansainvälisessä Lapua Sniper (sittemmin 
Finnsniper) -tarkka-ampujakilpailussa Lohtajalla heinäkuussa 2005. Kuva:	Janne	
Hyvärinen
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nen, Kaarlo Kinnunen, Martti Konttinen, Toivo Nieminen, Erkki Oksanen, 
Hemmo Rossi, Juhani Saarela, Juhani Sepponen, Topi Toivanen, Kari Tuju-
nen, Kari Vienola, Pekka Vienola ja Rauno Väkeväinen.

Kuopion kerhon jäsenet osallistuivat menestyksekkäästi myös piirinmesta-
ruuskisoihin. Ammunnassa oli terävä mutta kapea kärki. Osanottajamäärät 
alkoivat pienentyä jo 1980-luvulla. 

Ammuntatoiminta voisi levätä laajemmalla pohjalla, mutta toisaalta kerhon 
jäsenet harrastavat ammuntaa monella muullakin taholla, kuten metsäs-
tysammunnoissa ja ampumaseuratoiminnassa. Oman ammuntatoiminnan 
ei välttämättä tarvitse kilpailla edellä mainittujen tahojen kanssa.

Juhani Sepponen

Juhani	Sepponen73	suoritti	varusmies-
palveluksensa	Pohjois-Savon	prikaatis-
sa	Kuopiossa.	Kuopion	Reserviupseeri-
kerhon	jäseneksi	hän	liittyi	1960-luvun	
puolivälissä.
Hänen	”reserviläislajeinaan”	ovat	olleet	
erityisesti	pistooli-	 ja	pienoiskivääriam-
munta	sekä	järjestötyö.	Menestystä	tuli	
RUL:n	kisoista	kenttäammunnan	yksilö-	
ja	joukkuekilpailuista.
Maj.	 Juhani	 Sepponen	 on	 toiminut	
Kuopion	 kerhon	 ja	 Pohjois-Savon	 re-
serviupseeripiirin	 ampumaupseerina,	
reserviupseeripiirin	 puheenjohtajana,	
RUL:n	liittohallituksessa,	Pohjois-Savon	Maanpuolustussäätiön	puheen-
johtajana	ja	MPK:ssa.	Hän	on	RUL:n	neuvottelukunnan	jäsen.
-	Aktiiviset	reserviläiset	toimivat	nyt	varsin	paljon	MPK:n	puolella,	mutta	
myös	kerhon	hallituksessa.	On	hienoa,	että	menestystä	on	edelleen	
tullut	kerholle	niin	kansallisissa	kuin	kansainvälisissä	maasto-	ja	ammun-
takilpailuissa,	Juhani	Sepponen	sanoo.	
Hän	nostaa	esille	 takavuosien	muusta	kerhotoiminnasta	esitelmätilai-
suudet	sekä	etsintä-	 ja	maastokurssit.	 Tällaista	 toimintaa	on	kehittä-
nyt	nykyisin	yhä	enemmän	kerhon	sijaan	MPK.	Työnjako	on	ollut	varsin	
luontevaa.
Maanpuolustus	on	Sepposen	suvun	ja	perheen	yhteinen	harrastus,	joka	
periytyy	edellisten	sukupolvien	suojeluskunta-	ja	lottatyöstä.	
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Jäsenille on järjestetty prosenttiammuntatilaisuuksia ja pidetty reservin ali-
upseerien kanssa vuorot linja-autoaseman alakerran sisäradalla. Monena 
vuotena on järjestetty myös pistooli- ja kiväärikilpailuja ilma- ja ruutiaseil-
la.74

Prosenttiammunnat olivat välillä jo unohtuneet, mutta toimintamuoto saa-
tiin uudelleen käyntiin naisten tekemän kiväärilahjoituksen myötä. 

Kerrotaan, että 1950-luvulla ampumaupseeri, evl. A. W. Väinämö 
vei jäseniä "puoliväkisin" radalle tai kieltäytyi jopa tervehtimästä 
tai upseerikerholla "tarjotusta kierroksesta", jos tarjoaja oli jättä-
nyt prosenttiammunnat käymättä.

Pakonomaista värväystä ei pidetä enää mahdollisena jäsenmäärän säilyttä-
misen kannalta. Toisaalta takavuosien "pistoolivaltti" Martti Konttinen oli 
Suojalinnan vintin ampumaradalle "puoliväkisin" viety prosenttiammunto-
jen "löytö". Pistooliammuntoja järjestetään edelleen linja-autoaseman ala-
kerrassa olevalla radalla.

Erkki Saarijärvi johtamassa maakuntajoukkojen ammuntoja Rissalassa 2013. 
Kuva:	Jarmo	Seppälä
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1990-luvulla ja 2000-luvulla75 Kuopion kerho on harrastanut Rissalan ulko-
radalla reserviläisyhdistyksen kanssa itselataavalla kerta-automaattikivääril-
lä ja ”Pystykorvilla” perinteistä kenttäammuntaa. Pistoolirata on ollut myös 
reserviläisten käytössä.

Tämän lisäksi SRA-ammunta on kiinnostanut Kuopiossa, kuten koko 
maassa, erityisesti nuorempaa reserviupseeripolvea. Laji on tarjonnut am-
munnan perusteiden hallitseville mahdollisuuden kehittyä ammuntahar-
rastuksessaan. 

2000-luvulla Kuopion kerhon jäsenistä ylil. Janne Hyvärinen, ylil. Jorma 
Rissanen ja ltn Antti Seppänen ovat menestyneet SRA-kisoissa, Hyvärinen 
myös kansainvälisissä Simo Häyhä -tarkka-ampujakilpailuissa.

Kuopion kerhon joukkueet ovat myös osallistuneet aktiivisesti ja menes-
tyksellisesti Pohjois-Savon aluetoimiston järjestämiin reserviläisammunta-
kilpailuihin.

Sovellettu reserviläisammunta eli SRA on reserviläisten 2000-luvun suosituin 
ampumalaji. Jorma Rissasen tyylinäyte Sissicupin osakilpailusta Liperissä keväällä 
2014. Kuva:	Janne	Hyvärinen
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5.1 Urheilun tavoitteet  
monipuolistuvat

Reijo Martikainen kertoi, että maastokisoissa 1950-luvun lopulla ja 1960-
luvulla oli aina paljon osallistujia, olipa kyseessä piirin tai liiton kisat tai 
pohjoismaiset kisat. Esimerkiksi piirin kisoissa oli yleensä yli sata osallis-
tujaa.

- Kisojen lajeina olivat pistooliammunta, konepistooliammunta kunkin jär-
jestäjämaan omilla konepistoolimalleilla sekä suunnistus etäisyydenarvioin-
ti- ja paikannustehtävineen. Suomen joukkue oli pohjoismaisissa kisoissa 
yleensä ensimmäinen tai toinen, Martikainen kertoo.

Hänen mukaansa menestyminen kilpailuissa vaati paljon harjoittelua. Poh-
jois-Savossa harjoittelu liiton kisoihin tapahtui kootusti. Jollekin paikka-
kunnalle tehtiin itse rata ja harjoiteltiin.

- Vaikka oli isojakin kisoja, aina löytyi järjestelyihin suuri määrä innokasta 
väkeä, Martikainen muistelee.

- Silloin tuntui, että nämä reserviupseerimme olivat jokaisena viikonloppu-
na joko harjoittelemassa tai kisaamassa, naurahtaa rouva Katri Martikainen, 
joka itse osallistui Kuopion Reserviupseerien Naisten toimintaan.

Kerhon urheilutoiminnalla on tarkoitus ylläpitää ja tehostaa jäsentensä 
kuntoa. Muiden organisaatioiden liikuntapalvelut ovat tulleet yhä enem-
män kuvaan. Latuverkostot ja suunnistajien seuratoiminta ovat olleet reser-
viläisjärjestöjen jäsenten käytettävissä ja kiinnostuksen kohteena. Kunnon 
seurannan kannalta muun muassa 1980-luvulla neljäsosa tai kolmasosa ker-
hon jäsenistä täytti kuntokorttinsa76 ja ilmoitti ResUL:n kuntoluokkajär-
jestelmän mukaisen luokkansa.

Kuopion kerho järjesti piirin maastomestaruuskilpailut 1980-luvulla kolme 
kertaa joko Siilinjärven Hamulassa tai Riistavedellä.

Liittotason kilpailuissa 1980-luvulla menestyivät ltn Juhani Jetsonen ja ylil. 
Seppo Karjalainen.

Jetsonen on kuulunut kaksi kertaa RUL:n joukkueeseen, joka on osallis-
tunut pohjoismaisiin maastokilpailuihin. Hän on voittanut joukkuekultaa 
ja viestin hopeaa 1983 sekä viestin pronssia 1984. Karjalainen on voittanut 
1983 RUL:n talvimestaruuskilpailuissa 35-vuotisten sarjassa kultaa ja kah-



��

KU
O

PI
O

N
	R

ES
ER

VI
U

PS
EE

R
IK

ER
HO

	

tena edellisenä vuotena kuudennen tilan. Hän on toiminut lisäksi neljän 
piirin yhteisenä urheilu-upseerien koulutuksen vetäjänä.

RUL juhli 60-vuotista taivaltaan vuonna 1991. Samana vuonna järjestettiin 
Rajojen Jotos, jonka kuntohiihtoviestiosuuden suoritti Kuopion kerhokin 
Jukka Häikiön johdolla. Hiihtäminen järjestettiin Saariselän maisemissa.

Kuopion kerho on ollut järjestämässä 2000-luvulla kaksi Reserviläisurhei-
luliiton valtakunnallista jotosta: maaliskuussa 2008 talvijotos Kuopiossa ja 
syyskuussa 2014 syysjotos Nilsiässä. Ensin mainittu toteutettiin yhteistyössä 
Kuopion Reserviläiset ry:n kanssa. Jotoksen suojelijana toimi piispa Wille 
Riekkinen, jonka mukaan jotos nimettiin Willen Vaellukseksi.

Jukka Korhonen johti jotosta ratamestarinaan Simo Jääskeläinen. Useita 
kerhon jäseniä oli mukana erilaisissa toimitsijatehtävissä. Osallistujia oli 18 
partiota, joka oli hyvä osallistujamäärä, sillä talvijotosten suosio oli alkanut 
vähentyä muun muassa huonojen sääolojen vuoksi.

Vesannon talvijotoksella 2013 jouduttiin evakuoimaan haavoittunut partionjoh-
taja tilapäisvälinein parempaan suojaan. Ilpo Haatainen ja Jorma Rissanen suksi-
paarien kimpussa Janne Hyvärisen odottaessa valmista lämpöpeitteen alla. Kuva:	
Erkki	Saarijärvi
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Risto Hyvönen

Varpaisjärveltä	lähtöisin	oleva	kapt.	Risto	Hyvönen77	suoritti	varusmies-
palveluksensa	Pohjois-Savon	prikaatin	pst-komppaniassa	1958–1959.
-	Aika	kovaa	hommaa	oli	 se,	kun	miesvoimin	siirtelimme	saksalais-
ta	75	mm:n	pst-tykkiä	pitkin	Neulamäen	rinteitä.	Painava	se	tykki	oli,	
1400–1500	kiloa,	mutta	niin	vain	liikkui,	Hyvönen	muistelee.
-	Kovapanosammunnoissa	pst-tykki	oli	tarkka.	Maalina	ollut	yksittäinen	
tukkimänty	katkesi	tasan	tähtäyspisteen	kohdalta	600	metrin	matkalta,	
kun	Rovajärvellä	sitä	”epävirallisesti”	kokeilimme.
Risto	Hyvönen	oli	aluksi	Varpaisjärven	kerhon	jäsen	vuoteen	1963	asti,	
sitten	Kuopion	kerhossa	1964–1967,	Kajaanin	kerhossa	1968–1975	
urheilu-upseerina	ja	Kuopion	kerhon	jäsen	vuodesta	1976.
-	RUL:n	 syys-	 ja	 talvikisoihin	 lähdettiin	1960-luvulla	 isolla	 porukalla.	
Maastokilpailut	 sekä	muut	urheilu-	 ja	 liikuntatapahtumat	olivat	 silloin	
suosittuja	myös	Pohjois-Savossa.
-	Lajit	taisivat	hieman	vaihdella,	mutta	maastokilpailut	sisälsivät	yleen-
sä	estejuoksun,	päivä-	ja	yösuunnistuksen	sekä	ammunnan,	Hyvönen	
kertoo.
Kuopion	kerhossa	Hyvönen	 toimi	muun	muassa	urheilu-upseerina	 ja	
kerhon	varapuheenjohtajana.	

Hyvönen	oli	myös	 re-
serviupseeripiirin	vara-
puheenjohtaja.	Hän	oli	
säännöllisesti	 järjestä-
mässä	 kerhon	 PYRY-
talvitoimintaharjoitus-
ta.	 Sandels-jotokselle	
Hyvönen	 on	 osallistu-
nut	 lukuisia	 kertoja	 ja	
harrastanut	aktiivisesti	
suunnistusta.	 Hän	 on	
ollut	Kuopion	Suunnis-
tajien	 jäsen	 vuodesta	
1964.
-	 Monissa	 järjestöissä	
talkooväestä	alkaa	olla	
pulaa.	 Samat	 ihmiset	
ovat	 innokkaasti	 eri-
laisissa	 talkootehtävis-
sä	 vuodesta	 toiseen,	
mutta	 uusia	 tekijöitä	
kaivattaisiin	niin	 reser-
viläisten	kuin	suunnis-
tajienkin	riveihin,	Hyvö-
nen	tuumii.
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Tahkojotos järjestettiin syyskuussa 2014 Nilsiän maastossa.78 Nilsiän seu-
dun reserviläisjärjestöjen kanssa toteutettiin talvijotosta vaativampi, kaksi-
sarjainen kilpailu- ja reserviläistapahtuma. Erkki Saarijärvi toimi jotoksen 
johtajana ja ratamestarina Janne Hyvärinen unohtamatta kerhon muita toi-
mitsijatehtävissä palvelleita.

Jotokselle osallistui yhteensä 49 partiota, joista 26 retkisarjaan ja 23 vaati-
vampaan sotilassarjaan. Virolaisia partioita oli jälkimmäisessä mukana seit-
semän, joka lienee ulkomaalaisten partioiden uusi ennätys jotoshistoriassa.

Molemmat jotokset onnistuivat hyvin. Osallistujien kiittävä palaute "valoi 
uskoa" kykyymme järjestää laadukkaita maastokilpailuita Pohjois-Savossa. 
Toiminnallisia ammuntoja kehuttiin, ja ammuntojen onnistuminen perustui 
erityisesti piirin asehankintoihin.79

Kuopion kerhon kilpailumenestys muiden järjestämillä valtakunnallisilla 
jotoksilla on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana hyvä. Menestyksen 
myöstä kilpailumatkoja on tehty myös ulkomaille.

Kerhon oma luutnanttipartio Sami Rantalainen (vas.), Ville Miskala ja Harri Nylund 
lähdössä vuoden 2008 Willen Vaelluksen loppureitille Haminalahden leirialueelta.	
Kuva:	Jarmo	Seppälä
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Pohjoismaisten maastomestaruuskilpailujen muotoa muutettiin vuonna 
2005 hieman enemmän sotilaalliseen suuntaan: pienoiskiväärit vaihtuivat 
palvelusaseiksi ja yksilösuorittaminen kolmen hengen sotilaspartiokilpai-
luiksi. Reserviupseeriliitto alkoi karsia reserviupseeripartioita maastokisoi-
hin syysjotosten sotilassarjan sijoitusten perusteella. 

Kesäkuussa 2006 ltn Janne Hyvärinen, ylil. Simo Jääskeläinen ja ylil. Jussi 
Linnaranta osallistuivat ensimmäisen kerran uudenmuotoisiin maastomes-
taruuskilpailuihin Tanskassa. Kisamatkoja on kertynyt käytännössä vuosit-
tain ympäri Pohjoismaita. Mitaleja on yleensä saatu "kotiintuomisiksi".

Toinen kerhoa koskettava kansainvälinen tapahtuma on NATOn reserviup-
seerijärjestö CIOR:n sotilasmoniottelukilpailu Milcomp. Monipuolisessa ja 
vaativassa kilpailussa lajeina ovat kivääri- ja pistooliammunta, 500 metrin 
esterata, 50 metrin esteuinti maastopuvussa ja suunnistusmarssi sisältäen 

Ltn Janne Hyvärinen resiinan moottorina kyydissään ylil. Jussi Linnaranta ja ltn 
Erkki Saarijärvi. KRU:n partio matkalla PM-maastokisojen maaliin kesällä 2008 
Norjan Ringerikessä. Kuva:	Tommi	Verho	/	RUL
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kartanluvun, etäisyydenarvioinnin ja käsikranaatinheiton sekä mahdollisesti 
muita tehtäviä. 

Reserviupseeriliitto on lähettänyt kisoihin yleensä yhden tai kaksi kolmi-
henkistä joukkuetta keväällä Lahden Hennalassa järjestettävän karsintakil-
pailun perusteella. Simo Jääskeläinen ja Janne Hyvärinen ovat olleet CIOR 
Milcompin "vakiokävijöitä" vuodesta 2006 lähtien.

Janne Hyvärinen on osallistunut myös vaativaan Erna-kaukopartiokilpai-
luun Virossa vuosina 2009 ja 2011 sekä kertaalleen Tanskan kodinturva-
joukkojen järjestämään BlueNail-talvipartiokilpailuun vuonna 2014.

Jussi Kiira, Sauli Pesonen, Janne Hyvärinen ja Jari Tarvus juhlistavat maaliin pää-
syä Virossa elokuussa 2009. Erna Retk (nykyisin Admiral Pitka Recon Challenge) 
on yksi vaativimmista sotilaspartiokilpailuista, tämäkin retki venyi selvästi yli sa-
dan kilometrin. Kuva:	Jouko	Holkko
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5.2 Maastokurssit

l980-luvun alussa Re-
serviupseeriliitto80 oli 
kehittämässä kerhoille 
uutta toimintamuotoa, pe-
ruskursseja, jotka palvelivat 
lähinnä pelastuspalvelu-
organisaatioiden tarpeita. 
Kurssitoiminta pyöri tämän 
ohjelman mukaan vuosina 
1983–1985.

Tämän jälkeen kehitettiin 
uusi peruskurssi, joka otti 
paremmin huomioon re-
serviläisjärjestöjen toiveet 
ja tarpeet. Näiden ohjel-
mien mukaisesti Kuopi-
on Reserviupseerikerho ry 
oli järjestämässä seuraavia 
kursseja pääasiassa Palosen 
kämpällä syyskuusta 1983 
maaliskuuhun 1989:

TAULUKKO 1  
Kuopion kerhon kurssitarjonta syyskuu 1983 - maaliskuu 1989:81

Viestikurssi
Maastokurssi
Karttaharjoitus
Suojelukurssi
Pelastus-, sammutus- ja huoltokurssi
Maastojohtamisen kurssi
Kesäkurssi
Pimeäkurssi
Talvikurssi Palosen kämpällä

Unto Kauppinen (vas.) ja Matti Havola maasto-
kurssilla ”siellä jossakin”. Matti Havola oli kerhon 
tunnollinen ja pitkäaikainen sihteeri 1980- ja 
1990-luvuilla. Kuva:	Jukka	Häikiö
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Kuopion kerhon peruskurssi- ja maastokurssiupseerina sekä piirin perus-
kurssitoimikunnan puheenjohtajana toimi muun muassa ylil. Martti Autio. 
Hän oli kurssien "puuhamies" ja liiton kurssiopetuksen "kentälle tuoja". 
Apunaan hänellä on lähinnä piirin puheenjohtaja, kapt. Unto Kauppinen ja 
toiminnanjohtaja, evl. evp. Aarte Taskinen.

Kursseilla oli yhteensä lähes 200 osanottajaa. Koska monet osallistujat ovat 
olleet useilla kursseilla, kurssilaisten määrä lienee ollut noin 80‒90 upseeria 
ja aliupseeria. Kullakin kurssilla oli kurssilaisina keskimäärin kolme–neljä 
kerhon jäsentä ja neljästä kuuteen jäsentä kouluttajina ja avustajina.

Kurssit palvelivat pelastuspalvelun tarpeita ja koulutusta, jonka tarkoitukse-
na oli kehittää johtamistaitoa ja selviämistä maastossa.

Kurssit olivat osanottajilleen ja järjestelyissä mukana olleille kehittäviä ja 
mieleenpainuvia tilaisuuksia sekä vastapainoa kaupunkilaiselämälle. Kurs-
seihin kuului teltta- ja laavuyöpymisiä, pimeäsuunnistusta hiihtäen ja moot-
torikelkoin sekä Paloistensalmen ylitystä rinkkalautalla.

Käytössä oli piirin kalustoa, kuten rinkkoja, ahkioita, suksia, telttoja, laavu-
vaatteita ja keittimiä. Viestikalustoa oli lainassa liitosta ja SPR:ltä.

Vaikka maastokurssien suunnittelu ja toteutus vaativat paljon työtä, niihin 
haluttiin kerhossa kuitenkin satsata. Kurssit olivat nuoremmalle jäsenistölle 
sopivaa toimintaa, ja niillä opittiin reservin johtajien taitoja. 

Kuopion länsipuolella sijaitseva Palosen entinen metsäkämppä osoittautui 
hyväksi kurssipaikaksi. Sen lähellä oli vaihtelevia oppimisympäristöjä eli jär-
viä, synkkää korpea ja upottavaa suota. 

Palosen metsäkämppä vaihtelevine maastoineen oli maastokurssien hyvä tuki-
kohta. Kartta:	Maanmittauslaitos
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5.3 Eräjaosto aktiivisena

Kuopion kerhon eräjaosto82 sai alkunsa vuonna 1967, kun Kuopion kerhon 
jäsen, lääkintämajuri Eero Varonen esitelmöi elokuvien avulla suomalaisten 
tekemästä hiihtomatkasta Grönlannissa. Kerhoillassa pyydettiin eräjaoston 
perustamisesta kiinnostuneita jäämään tilaisuuden jälkeen palaveriin. Keho-
tusta noudattivat Martti Autio, Eino Kuvaja, Erkki Kuvaja, Uolevi Kärkkäi-
nen, Erkki Liesinen, Samuli Saarnilahti ja Jaakko Vesterinen. 

Ensimmäinen retki tai aivan ensimmäisiä oli Martti Aution, Jouko Kauran-
teen, Eljas Kinnusen, Uolevi Kärkkäisen, Jorma Pakarisen ja Jaakko Vesteri-
sen kahdella henkilöautolla tekemä matka Sallaan. Kaksi telttakuntaa vaelsi 
ahkioita vetäen Sorsatunturin maastossa.

Luosujärven kämpän kaivotalkoissa syyskuussa 1994 Jaakko Westerinen (vas.), 
Hannu Mykkänen, Jukka Korhonen, Saara Taskinen, Leo Lähteenmäki, Lassi Ris-
sanen ja Jukka Häikiö. Kuva:	Erkki	Puustjärvi.
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Kuopion eräjaosto teki vuosina 1972–1981 yhteensä 10 hiihtomatkaa Kit-
tilän Totovaaraan. Matka taittui postin linja-autolla, mutta myös Luosujär-
velle maaninkalaisen Erkki Itkosen autoilla.

Kuopion eräjaoston matkat suuntautuivat keväisin vuodesta 1982 alkaen 
Kolarin Luosujärvelle, joka on lähellä Yllästä. Kunnostetun metsäkämpän 
suuren tuvan majoituskapasiteetti oli 26 miestä ja "terävän pään" 10 henkeä. 
Liiterirakennuksen päässä olevaan aitan majoitushuoneeseen mahtui 8–10 
miestä. Huone rakennettiin 1980-luvun puolivälissä. Retken miesvahvuus 
oli 44–45, joskus enemmänkin. Silloin 4–6 miestä piti majoittaa lähitaloi-
hin.

Luosujärven kämpässä oli vaatimattomat mutta hyvät majoitustilat ja sauna. 
Hiihtomaastot olivat lähellä. Laskettelurinteet olivat latuja pitkin alle 10 
kilometrin ja maanteitse parinkymmenen kilometrin päässä. Latuverkosto 
oli monipuolinen, ja metsähallinnon ylläpitämä latu tuli kämpälle saakka. 
Ylläksen rinteeltä ja Tunturijärveltä avattiin uusi, puurajan alapuolella kul-
keva latu Äkäslompoloon.

Hiihtoviikkojen pääasiana oli hiihtäminen ja yhdessäolo. Ohjelmassa oli 
kilpailuja ja tilaisuuksia paikallisen reserviupseerikerhon ja rajavartioston 
kanssa sekä elokuvia ja esitelmiä.

Luosujärven hiihtomaisemissa kevättalvella 1990 Aarte Taskinen (vas.), Hannu 
Mykkänen, Erkki Puustjärvi, Heikki Örmälä, Pentti Hartikainen, Immo Laitinen, Juk-
ka Korhonen ja Pekka Kuhmonen. Kuva:	Jukka	Korhonen
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Kuopion eräjaostolaiset kunnostautuivat upseereina ja herrasmiehinä poh-
joisten retkien vapaa-ajalla. Eräporukan hiihtoviikon ohjelmaan kuului lin-
ja-automatka Äkäslompolon tanssipaikkaan, jossa saattoi kokea "Riemulii-
terin viiden tunturin hiihdon puurotanssit".

Osa joukosta vieraili Riemuliiterissä muulloinkin musiikin ja tanssin mer-
keissä. Eräporukan saavutuksena oli Ylläksen lambadamestaruus.

Eräporukan jäsenet hiihtivät kukin mieltymystensä ja kuntonsa mukaan. 
Jotkut kävivät kääntymässä Tunturijärvellä tai Ylläsjärvellä, joihin on matkaa 
alle 10 kilometriä. Eräät kiersivät Ylläksen tai kävivät Pyhäjärven kämpällä 
saakka. Hiihtomatkaa kertyi 50–70 kilometriä päivässä. Jotkut ”käväisivät” 
Äkäsmyllyllä, jolloin edestakaisen matkan pituus oli noin 80 kilometriä. 
Auto vei hiihtäjät joskus 30–40 kilometrin päähän, jolloin vähemmänkin 
hiihtäneet saivat kokea "latuvaihtelua". 

Hiihtoa harrastettiin erikokoisissa porukoissa, jotka kävivät Särkijärven ra-
javartiostossa saakka. Kahden päivän aikana hiihtomatkaa kertyi 150 ki-
lometriä. Luosujärvellä kävi myös pilkkimiehiä. Heidän hiihtämisensä jäi 
vähemmälle, mutta kairaus- ja ranneliikuntaa tarvittiin patakukkojen teke-
misessä.

Hiihtoporukkaan liittyi myös kerhon ulkopuolisia henkilöitä, jotka olivat 
kerhon jäsenten vävyjä, poikia, työkavereita, aliupseereja ja veteraaneja. Vuo-
sina 1987–1989 osanottajamäärä oli 44–46 ja upseerien osuus 28. Kuopion 
eräjaosto jatkoi jaostoista viidennelle vuosikymmenelle vauhdikkaimmin. 
Vuosien mittaan ammunta kohosi kuitenkin sen rinnalle ja mitalien ja po-
kaalien määrässä meni ohitse.

Kuopion eräjaosto teki Luosulle yhteensä 21 matkaa vuosina 1981–2001 ja 
Peurakaltioon yhden matkan vuonna 2002. Osa eräjaoston jäsenistä jatkoi 
hiihtomatkojaan Ylläksen tienoille myöhemminkin ja majoittui kämppää 
pienemmissä mökeissä tai esimerkiksi talvella 2005 porukalla Äkässolmus-
sa.

Kuopion eräjaoston väki vanheni, osa nukkui pois eikä nykyajan kiireinen 
meno ehkä enää antanut lopuille mahdollisuutta viikon mittaiseen hiihto-
lomaan poikaporukassa. Metsähallituksen omistuksessa olleen Luosujärven 
kämpän vuokrausmahdollisuuden menettäminen hankaloitti myös hiihto-
retkien järjestämistä.
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Kuopion eräjaoksen toiminta päättyi virallisesti vuonna 2001. Jaoksen toi-
minnasta jäi hieman rahaa siirrettäväksi kerhon tilille. Tällä summalla osit-
tain kustannettiin Jouko Kauranteen83 kokoama muistelmateos "Eljaksen 
eräporukan Lapin tarinoita".

Umpihankijotoksella Sotinpurolla keli suosi kulkijaa talvella 2004. Kuva:	 Janne	
Hyvärinen
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VAIKUTTAMINEN MUISSA 
MAANPUOLUSTUS-
JÄRJESTÖISSÄ

Kuopion Reserviupseerikerho ry:n jäsenet ovat olleet mukana monissa jär-
jestöissä, muun muassa Pohjois-Savon Maanpuolustussäätiössä, Suomen 
Reserviupseeriliiton liittohallituksessa ja -valtuustossa sekä liiton neuvot-
telukunnassa, Reserviläisurheiluliitossa, Pohjois-Savon Sinibareteissa/Rau-
hanturvaajissa, Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksessä ja Maanpuo-
lustuskoulutus (MPK) ry:ssä. 

Kuopion Reserviupseerikerho ry:n jäsenillä on ollut melko runsaasti vaiku-
tusyhteyksiä eri järjestöjen päätöksentekoon. Henkilöt ovat joutuneet otta-
maan kantaa esimerkiksi vuotuisiin toiminnantarkastuskertomuksiin, jotka 
ovat ajankohtaisia vuosittain Kuopion Reserviupseerikerho ry:ssäkin. Hen-
kilöiden aktiivisuutta ja verkostoitumista järjestöjen tasolla osoittaa sekin, 
että esimerkiksi 15.5.2016 kaatuneiden muistopäivän tilaisuudessa monien 
yhdistysten jäsenet esiintyivät erilaisissa rooleissa Kuopion sankaripuistossa 
ja hautausmaalla. Tällaiset tilaisuudet herättävät myönteistä huomiota ja ne 
muistetaan.84

Kuopion Reserviupseerikerho ry:stä on tarvittu upseereita lippulinnaan ja 
seppeleenlaskuun kaatuneiden muistopäivän seppeleenlaskutilaisuudessa. 
Suomen lipun lippuvartio ja lippulinna muodostettiin veteraani- ja maan-
puolustusjärjestöjen lipuista. Pukukoodina oli sään mukainen hillitty ja 
tummasävyinen asuste, esimerkiksi tumma puku, valkoinen kauluspaita ja 
solmio sekä päällystakki. Seppeleenlaskijalla toivottiin olevan tummat sor-
mikkaat.

Kokoontumispaikka oli sovitusti Kuopion Kelan konttorin edessä klo 11.30. 
Varsinainen tilaisuus alkoi klo 12.00. Seppeleenlaskun jälkeen oli kahvitilai-
suus Kuopion valtuusto- ja virastotalolla.

6
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Kaatuneiden muistopäivän seppeleenlaskussa 2015 Pohjois-Savon reserviupsee-
ripiirin lippua (toinen vas.) kantoi Risto Hyvönen. Kuva:	Juha	Rautiainen

”RUK kouluttaa — RUK kasvattaa.”  Pääosa reserviupseereista on saanut oppinsa 
Haminassa. Kursseilla on koulutettu yli 174 000 reserviupseeria. Kuva:	 Jarmo	
Seppälä
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YHTEENVETO

Organisaatiot, kuten Kuopion Reserviupseerikerho ry, pyrkivät toimimaan 
arvojensa mukaisesti ja kiinnittävät huomiota jäsentensä fyysiseen, psyykki-
seen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Hyvin suunniteltu toiminta- ja koulutusympäristö tukevat yksilön ja joukon 
kasvamista, mikä ilmenee esimerkiksi pätevyytenä johtaa, toimia ja kehittää 
työtään. Näkemykset palvelujen tuottamisesta ja rahoittamisesta ovat luon-
teeltaan ideologisia, tai ne ovat yhteydessä turvallisuuskäsitteeseen.

Kuopion Reserviupseerikerho ry:stä on valmistunut aikaisemmin Olavi Hä-
mäläisen (1959), Erkki Timosen (1979) ja Topi Toivasen (1989) tekemät 
historiikit (ks. luku 3.2). Kirjoittamisen perinne säilyy, kun 85-vuotishisto-
riikin kokonaisvaltainen esitys on luettavissa ajallaan.

Kuopion Reserviupseerikerho ry on seurannut toiminta- ja koulutusjärjes-
tönä yhteiskunnan lainsäädännön määrittämiä tavoitteita ja toteumista.85 
Asenteet ovat vuosien kuluessa muuttuneet, joten esimerkiksi eri ammatti- 
ja koulutustaustaiset henkilöt osallistuvat samoihin koulutustapahtumiin. 
Esimerkiksi reserviupseerit ja -aliupseerit toimivat usein yhteisissä hank-
keissa. Historiikissa on tarkasteltu Kuopion Reserviupseerikerho ry:n toi-
mintaa ja tapahtumia, jotka liittyvät myös koko Suomen historiaan:

1. 1930-luvun kasvuajat ja sota-aika 1929–1944
2. Vaaran vuosista aktiiviseen toimintaan 1945–1960
3. Aatteen ylläpitoa, kenttäkoulutusta ja turvallisuuspolitiikkaa 1961–1989
4. Uuden ajanjakson haasteita ja mahdollisuuksia 1990–2014
5. Ampumaurheilu, maastokurssit, reserviläiskisat ja muu urheilutoiminta
6. Vaikuttaminen muissa maanpuolustusjärjestöissä

7
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Kuopion kerhon toiminta on osoittanut, että kerhossa on tiedostettu muun 
muassa maatamme kohdanneet ajan haasteet ja pyritty toimimaan sen mu-
kaan. Opittujen asioiden käytäntöön soveltamista on tarvittu vuoden 1939 
myöhäissyksyllä alkaneessa talvisodassa. Silloin kysyttiin tietoa, taitoa ja 
tehtäviin asennoitumista. Suomen oli selviydyttävä myös välirauhan jälkeen 
jatkosodasta ja Lapin sodasta. Tapahtumien jälkeen oli hallittava siirtoväen 
ja huollon kysymyksiä sekä edessä oleva jälleenrakennus. 

Kuopion kerho on toiminut järjestömuotoisena, sen yhteyteen perustettiin 
naisjaosto, saatiin oma lippu ja osallistuttiin erilaisiin toimintoihin. Kerhos-
sa on pidetty tärkeänä toiminnan hyvää organisointia.

Historiikkia varten on haastateltu useita henkilöitä (ks. lähde- ja kirjalli-
suusluettelo), jotka ovat olleet mukana Kuopion Reserviupseerikerho ry:n 
toiminnassa. Haastatellut henkilöt ovat historiikin tietolähteitä ja heidän 
tietonsa tärkeitä historiikin kokonaisuuden ja prosessin kuvaamisen kan-
nalta. 

Historiikissa haastatellut henkilöt ovat kertomissaan tilanteissa niin sa-
nottuja osallistuvia kokijoita ja havainnoijia. Myös historiikin tekijät ovat 
osallistuvia havainnoijia, sillä he ovat olleet pitkään muun muassa Kuopion 
Reserviupseerikerho ry:n ja MPK ry:n toiminnoissa mukana. Tutkittava 
ilmiökenttä on heille tuttu. Kertomuksissa (liitteet 6–7) ja muissa raportin 
teksteissä esiintyvät henkilöt ovat myös osallistuvia havainnoijia. 

Tämän yhteenvetoluvun loppuun on poimittu lukujen 1‒6 tehtäväalueis-
ta esimerkkitekstejä. Tiivistetyt kuvaukset, joihin kuuluvat myös liitteiden 
6‒8 kertomusluonteiset tekstit, esittävät Kuopion Reserviupseerikerho ry:n 
toimintaa vuosien 1929–2014 aikana. Analysoitavat tekstit ovat osoittaneet, 
että historiikin pääotsikon alaotsikko on perusteltavissa:

Kuopion Reserviupseerikerho: vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteelli-
nen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014
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Tiivistetty kuvaus

Kunnianosoituksia ja perinnetilaisuuksia

Kunnianosoitukset ja perinnetilaisuudet ovat olleet keskeistä toimintaa 
Kuopion Reserviupseerikerho ry:ssä. Lippu-upseerin tehtävä on huolehtia 
jäsenten osallistumisesta tilaisuuksiin. Näitä tapahtumia ovat olleet itsenäi-
syyspäivän ja kaatuneiden muistopäivän kunniakäynnit sankarihaudoilla sekä 
osallistuminen maakunnallisiin ja valtakunnallisiin maanpuolustusjuhliin.

Henkilöiden aktiivisuutta ja verkostoitumista järjestöjen tasolla osoittaa se, 
että esimerkiksi 15.5.2016 kaatuneiden muistopäivän tilaisuudessa monien 
yhdistysten jäsenet esiintyivät erilaisissa rooleissa Kuopion sankaripuistossa 
ja hautausmaalla. Tällaiset tilaisuudet herättävät huomiota ja muistetaan. 

Asiaan liittyviä lähteitä: Kaatuneiden muistopäivä 15.5.2016. Tiedote digi-
taalisena lähetyksenä 3.5.2016, Rautiainen, Juha 2016, perinneupseeri ja pe-
rinnekulttuuritilaisuuden kuvaaja; Suomen lipun kantaminen, Vilmi, Veikko 
2016; Lippuairut, Seppälä, Jarmo 2016.

Perinnekulttuurista: Oma lippu ja kunnianosoitukset, Timonen, Erkki, 
1989, 7–9 & Toivanen, Topi 1989, 27–29. 

Perinnekulttuuritilaisuuksiin osallistuneita ja tukeneita henkilöitä sekä läh-
teitä: Hartikainen, Pentti 2012; Korhonen, Jukka 2015; Saarijärvi, Erkki 
2015; Hyvärinen, Janne 2016; Hyvönen, Risto 2016; Häikiö, Jukka 2016; 
Jääskeläinen, Simo 2016; Martikainen, Reijo 2016; Miettinen, Kyösti 2016; 
Puustjärvi, Erkki 2016; Sepponen, Juhani 2016; Kuopion naisten yhdistys: 
Pirinen, Ritva 2015; Sepponen, Arja 2015; ks. liite 6; Talvi- ja jatkosodassa 
kaatuneet Kuopion Reserviupseerikerhon jäsenet, liite 1.  

RUL 85 vuotta. Etusivu. www.rul.fi/rul-85vuotta/; Hutka, Markku 2015; 
2016; RUL:n seppeleenlasku tapahtui 5.8.2016 Kaatuneiden upseereiden 
patsaalle, joka on Haminassa RUK:n päärakennuksen edessä. Tilaisuudessa 
oli mukana Kuopion Reserviupseerikerho ry:n jäseniä.

Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati, johon historiikin tekijät osal-
listuivat MPK ry:n joukoissa, järjestettiin Kuopiossa 6.12.2010. Kuopion 
Tulliportinkadun reunoille oli kerääntynyt poliisin arvion mukaan yli 10 000 
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katselijaa. Kuopion torille pystytetyn sotakaluston esittely keräsi myös kiin-
nostuneita katselijoita. Ritvanen, Ilkka & Koskinen, Jerri 2010. Etusivu. 
www.savonsanomat.fi/kotimaa/valtakunnallinen-paraati.

Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään Kuopiossa myös 
6.12.2017. Suomen itsenäistymisestä tulee tuolloin kuluneeksi sata vuotta. 
Paraatin vastuuorganisaationa toimii Karjalan lennosto. Kuopion etusivu. 
www.kuopio.fi/web/ajankohtaista/uutiset.                                  

Luosujärven kämppäkysymys

Toiminta ja tavoitteet ovat yhteydessä priorisointia koskevaan keskusteluun, 
päätöksentekoon ja arvostuksiin. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n erä-
porukka ryhtyi etsimään uutta kämppää, joka löytyi Kolarin Luosujärven 
rannalta. Metsähallitus ilmoitti, että kämppä on liian huono ja vuosia sitten 
todettu korjauskelvottomaksi. Eräporukan miehet tutkivat asiaa ja totesivat, 
että kämppä saattoi olla liian huono korjattavaksi palkkatyövoimalla, mutta 
talkoilla se saattaisi onnistua. Luosujärven kämppä saatiin vuokralle sillä 
puheella, että vuokraaja kunnostaa sen käyttökuntoon. 

Asiaan liittyviä lähteitä: Kuopion kerhon eräjaoston ja maastokurssien mu-
kainen toiminta ja koulutus, Timonen, Erkki 1989, 9–10 & Toivanen, Topi 
1989, 25–26; 36–37; Kauranne, Jouko 2006; Hartikainen, Pentti 2012; Kor-
honen, Jukka 2015; Talvikoulutus 1930-luvulla, Kauppila, Markku 2016, 
8–9; Puustjärvi, Erkki 2016; Sepponen, Juhani 2016; Nuorten kasvatus- ja 
koulutuskysymykset: - Kuopion kerhon eräjaoston nuoriso-osastoakin puu-
hattiin, Vilmi, Veikko 2016; ks. luku 3, luku 3.1, luku 5.2, luku 5.3 ja liite 
7, jossa on tietoa Kuopion eräjaoston hallituksesta; ks. myös Vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu eli VAPEPA. Etusivu. vapepa.fi/mukaan-toimintaan.
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Poimintoja toiminnoista

Luku 1
Paikallisia reserviupseerikerhoja alettiin perustaa 1920-luvulla eri puolil-
le Suomea, muun muassa Helsinkiin 1925, Turkuun 1928 ja Tampereelle 
1930. Helsinkiin perustetusta valtakunnallisesta kerhosta alkoi kehittyä 
Suomen järjestäytynyt reserviupseeritoiminta. Suomen Reserviupseeriliitto 
perustettiin 17.5.1931 Helsingissä. Liitto juhli 85-vuotistaivaltaan Hami-
nassa RUK:n Maneesissa 5.8.2016.

Kuopion Suojeluskunnan Upseerikerho aloitti toimintansa 1929. Kuopion 
paikallinen kerho muutti nimensä Kuopion Reserviupseerikerhoksi vuonna 
1938. Luvussa 2 esitetään tietoja kerhon rekisteröinnistä.

Järjestötoiminnan organisointiin liittyvän tiedon lisäksi todetaan, että Kuo-
pion kerhon toimintaan on kuulunut myös sosiaalihuollon alueen sisältöjä. 
Niitä on esitetty historiikin monessa luvussa. 

Asiaan liittyviä lähteitä: RUL 85 vuotta. Etusivu. www.rul.fi/rul-85vuot-
ta; Turun Reserviupseerit ry. Etusivu. www.rul.fi/turku; Tampereen Reser-
viupseerit ry. Etusivu. www.rul.fi/tampere; Kuopion Reserviupseerikerho 
ry. Etusivu. www.kru.fi; Timonen, Erkki 1989, 3–5; Puuperä, Jaakko 2011, 
17–18; Hutka, Markku 2015; 2016; Liittovaltuusto pohti arvoja, tahtotilaa 
ja tehtäviä, Kosonen, Janne 2016a, 6; Miettinen, Kyösti 2016; Puustjärvi, 
Erkki 2016; Sepponen, Juhani 2016.
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Luku 2
YYA-sopimusvuonna 1948 Kuopion Reserviupseerikerho ry:n toiminta 
vilkastui. Oikeusministeriö hyväksyi 15.9.1948 kerhon yhdistysrekisteriin 
ja hyväksyi sen säännöt. Sotien jälkeisinä vuosina RUL noudatti varovaista 
linjaa ja toimi lojaalisti valtiovallan suuntaan. Pariisin rauhansopimus helmi-
kuussa 1947 määräsi sotilaskoulutuksen antamisen vain puolustusvoimien 
tehtäväksi. RUL vahvisti uudet sääntönsä toukokuussa 1947, ja ne koskivat 
myös reserviupseerikerhoja. Kerhojen toiminta ja tavoitteet ovat yhteydessä 
priorisointia koskevaan keskusteluun, päätöksentekoon ja arvostuksiin.

Suomen Reserviupseeriliiton 85-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma järjes-
tettiin RUK:ssa 5.8.2016. Ohjelmassa oli pääjuhlan lisäksi muun muas-
sa seppeleenlasku Kaatuneiden upseereiden patsaalle ja Hamina Tattoon 
marssiesitys.

Asiaan liittyviä lähteitä: Pariisin rauhansopimus (1947). Etusivu. fi.wikipedia.
org/wiki/Pariisin_rauhansopimus; Moskovan välirauha 19.9.1944. Etusivu. 
fi.wikipedia.org/Moskovan_valirauha; RUL 85 vuotta. Etusivu. www.rul.
fi/rul-85vuotta; Turun Reserviupseerit ry. Etusivu. www.rul.fi/turku; Tam-
pereen Reserviupseerit ry. Etusivu. www.rul.fi/tampere; Kuopion Reser-
viupseerikerho ry. Etusivu. www.kru.fi; Timonen, Erkki 1989, 5–7; Hutka, 
Markku 2015; 2016. 

Luku 3
RUL:ssa alettiin puhua turvallisuuspolitiikasta ja sen edistämisestä. Liiton 
toimintaan kuului kehityksen seuraaminen, mutta sotilaskoulutusta ei voitu 
antaa. Johtamiskoulutus otettiin ohjelmaan 1960-luvun lopulla. Aatteellisen 
toiminnan tavoitteeksi tuli jäsenistön turvallisuuspoliittisen tietouden lisää-
minen sekä maanpuolustusmyönteisten asenteiden kehittäminen jäsenistös-
sä ja liiton ulkopuolella. RUL ryhtyi kehittämään 1970-luvun alkupuolella 
koulutustaan, joka tapahtuisi maasto-oloissa. Kerhot innostuivat tämän an-
siosta muun muassa pelastuspalvelu- ja jotostoiminnasta.

Kuopion Reserviupseerikerhon toiminta ja tavoitteet ovat yhteydessä pri-
orisointia koskevaan keskusteluun, päätöksentekoon ja arvostuksiin. Ker-
hossa on ymmärretty jaostojen merkitys. Kuopion kerhon eräjaosto on ollut 
myös elinvoimainen, ja osallistujat ovat saaneet uutta sisältöä toimintaansa, 
opiskeluunsa ja virkistäytymiseensä luonnossa toimiessaan. Yhteiskunnan 
palveleminen on tapahtunut reserviläislähtökohdista. 
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Asiaan liittyviä lähteitä: RUL 85 vuotta. Etusivu. www.rul.fi/rul-85vuotta; 
Hutka, Markku 2015; 2016; Liittovaltuusto pohti arvoja, tahtotilaa ja tehtä-
viä, Kosonen, Janne 2016a, 6; Turun Reserviupseerit ry. Etusivu. www.rul.fi/
turku; Tampereen Reserviupseerit ry. Etusivu. www.rul.fi/tampere; Kuopion 
Reserviupseerikerho ry. Etusivu. www.kru.fi; Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 
eli VAPEPA. Etusivu. vapepa.fi/mukaan-toimintaan.

Kuopion kerhon eräjaoston ja maastokurssien mukainen toiminta ja kou-
lutus, Timonen, Erkki 1989, 9–10 & Toivanen, Topi 1989, 25–26; 36–37; 
Kauranne, Jouko 2006; Hartikainen, Pentti 2012; Korhonen, Jukka 2015; 
Talvikoulutus 1930-luvulla, Kauppila, Markku 2016, 8–9; Puustjärvi, Erkki 
2016; Sepponen, Juhani 2016; Nuorten kasvatus- ja koulutuskysymykset: - 
Kuopion kerhon eräjaoston "nuoriso-osastoakin puuhattiin", Vilmi, Veikko 
2016; ks. luku 3, luku 3.1, luku 5.2, luku 5.3 ja liite 7, jossa on tietoa Kuopion 
kerhon eräjaoston hallituksesta. 



��

KU
O

PI
O

N
	R

ES
ER

VI
U

PS
EE

R
IK

ER
HO

	

Luku 4
Kuopion naisten yhdistyksen osallistuminen eri toimintoihin on ollut mer-
kittävää. Toiminta ja tavoitteet ovat yhteydessä priorisointia koskevaan kes-
kusteluun, päätöksentekoon ja arvostuksiin Luvussa 4.3 on kerrottu naisten 
toiminnasta ja siitä, miten he ovat olleet tukemassa Kuopion Reserviupsee-
rikerho ry:n koulutustavoitteita. Kuopion naisjaosto otti ensimmäiseksi teh-
täväkseen lipun tekemisen ja lahjoittamisen Kuopion Reserviupseerikerho 
ry:lle. Uusi lippu oli ensi kerran käytössä itsenäisyyspäivänä 1957 sankari-
haudoilla pidetyssä muisto- ja seppeleenlaskutilaisuudessa. Kuopion naisten 
yhdistys oli tiennäyttäjä, jonka säännöistä tuli valtakunnallinen malli.

Asiaan liittyviä lähteitä: RUL 85 vuotta. Etusivu. www.rul.fi/rul-85vuot-
ta; Hutka, Markku 2015; 2016; Oma lippu, kunnianosoitukset ja Kuopion 
naisten yhdistys, Timonen, Erkki 1989, 7–9 & Toivanen, Topi 1989, 27–29; 
Hartikainen, Pentti 2012; Korhonen, Jukka 2015; Häikiö, Jukka 2016, Mar-
tikainen, Reijo 2016; Miettinen, Kyösti 2016; Sepponen, Juhani 2016; Kuo-
pion naisten yhdistys: Pirinen, Ritva 2015; Sepponen, Arja 2015.

Luku 5
Kuopion Reserviupseerikerho ry:n jäseniä on ollut aktiivisesti mukana vuo-
desta 1956 alkaen järjestetyissä RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa, Poh-
jois-Savon joukkueessa vuodesta 1957 alkaen. Vain vuoden 1983 kilpailut 
jäivät kokematta.

Kerhon ampumatoiminta voisi levätä nykyistä laajemmalla pohjalla, mutta 
toisaalta Kuopion kerhon jäsenet harrastavat ammuntaa monella muullakin 
taholla, kuten metsästysammunnoissa ja ampumaseuratoiminnassa. Oman 
ampumatoiminnan ei välttämättä tarvitse kilpailla edellä mainittujen taho-
jen kanssa. 

Asiaan liittyvä koulutus, käytännön harjoitukset ja lähteitä: RUL 85 vuotta. 
Etusivu. www.rul.fi/rul-85vuotta; Toivanen, Topi 1989, 30–34; Hartikai-
nen, Pentti 2012; Korhonen, Jukka 2015; Saarijärvi, Erkki 2015; Hyvärinen, 
Janne 2016; Hyvönen, Risto 2016; Häikiö, Jukka 2016; Jääskeläinen, Simo 
2016; Martikainen, Reijo 2016; Miettinen, Kyösti 2016; Puustjärvi, Erkki 
2016; Sepponen, Juhani 2016; sekä Rautiainen, Juha 2016; Seppälä, Jarmo 
2016; Vilmi, Veikko 2016.
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Luku 6
Kuopion Reserviupseerikerho ry:n jäsenet ovat osallistuneet monien orga-
nisaatioiden toimintaan. Kuopion Reserviupseerikerho ry:llä on siis ollut 
laajasti vaikutusyhteyksiä. Vaikuttamisessa mietitään keinoja, miten edetään 
kohti suunniteltuja tavoitteita.

Monissa yhdistyksissä pohditaan osallistumisen aktiivisuuden vähentymistä 
ja mietitään ratkaisukeinoja. Toiminta ja tavoitteet ovat yhteydessä priori-
sointia koskevaan keskusteluun, päätöksentekoon ja arvostuksiin. Henki-
löiden aktiivisuutta ja verkostoitumista järjestöjen tasolla osoittaa se, että 
esimerkiksi 15.5.2016 kaatuneiden muistopäivän tilaisuudessa monien yh-
distysten jäsenet esiintyivät erilaisissa rooleissa Kuopion sankaripuistossa ja 
hautausmaalla.

Asiaan liittyviä lähteitä: Kaatuneiden muistopäivä 15.5.2016. Tiedote di-
gitaalisena lähetyksenä 3.5.2016, Rautiainen, Juha 2016, perinneupseeri 
ja perinnekulttuuritilaisuuden kuvaaja; Suomen lipun kantaminen, Vilmi, 
Veikko 2016; Lippuairut, Seppälä, Jarmo 2016.

Perinnekulttuurista: Oma lippu ja kunnianosoitukset, Timonen, Erkki, 
1989, 7–9 & Toivanen, Topi 1989, 27–29.

Perinnekulttuuritilaisuuksiin osallistuneita ja tukeneita henkilöitä sekä läh-
teitä: Hartikainen, Pentti 2012; Korhonen, Jukka 2015; Saarijärvi, Erkki 
2015; Hyvärinen, Janne 2016; Hyvönen, Risto 2016; Häikiö, Jukka 2016; 
Jääskeläinen, Simo 2016; Martikainen, Reijo 2016; Miettinen, Kyösti 2016; 
Puustjärvi, Erkki 2016; Sepponen, Juhani 2016; Kuopion naisten yhdistys: 
Pirinen, Ritva 2015; Sepponen, Arja 2015; ks. liite 6; Talvi- ja jatkosodassa 
kaatuneet Kuopion Reserviupseerikerhon jäsenet, liite 1.

RUL 85 vuotta. Etusivu. www.rul.fi/rul-85vuotta/; Hutka, Markku 2015; 
2016; RUL:n seppeleenlasku tapahtui 5.8.2016 Kaatuneiden upseereiden 
patsaalle, joka on Haminassa RUK:n päärakennuksen edessä. Tilaisuudessa 
oli mukana Kuopion Reserviupseerikerho ry:n jäseniä. 
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Jälkitarkastelu

Kuopion Reserviupseerikerho ry on myös koulutusorganisaatio, jolla on ar-
voihinsa yhteydessä olevat koulutustavoitteet. Kiinnostavaa on tutkia koulu-
tuksen järjestämisen aktiivisuuden vaihetta eli aikaa 1960-luvulta nykypäi-
vään. Myös reserviupseerit ja -aliupseerit ovat kokeneet yhteiskunnalliset ja 
aatteelliset muutokset, joihin on vaikuttanut myös lainsäädäntö. 

Kuopion Reserviupseerikerho ry on toimintaorganisaatio, joka on pyrkinyt 
omassa roolissaan myös palvelemaan koko yhteiskuntaa. Kerhon toiminta 
ja tavoitteet ovat yhteydessä priorisointia koskevaan keskusteluun, päätök-
sentekoon ja arvostuksiin. 

Kuopion Reserviupseerikerho ry:ssä on pohdittu koulutusjärjestelyjä ja toi-
mintoja niiden arvolähtökohdista ja suhdetta yhteiskuntajärjestykseen sekä 
sitä, miten yhteiskunnassa on yleisesti toimittu hyvinvoinnin ja turvallisuu-
den hyväksi. 
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VIITTEET

Luku 1

1	 RUL	85	vuotta.	Etusivu.	www.rul.fi/rul-85vuotta;	Hutka,	Markku	2015;	2016;
Liittovaltuusto	pohti	arvoja,	tahtotilaa	ja	tehtäviä,	Kosonen,	Janne	2016a,	
6;	Turun	Reserviupseerit	ry.	Etusivu.	www.rul.fi/turku;	Tampereen	Reser-
viupseerit	ry.	Etusivu.	www.rul.fi/tampere;	Kuopion	Reserviupseerikerho	ry.	
Etusivu.	www.kru.fi.	

2		 Timonen,	Erkki	1989,	3–5;	Puustjärvi,	Erkki	2016;	Sepponen,	Juhani	2016.

3		 Reserviupseerikoulun	johtaja,	eversti	Markku	Hutka	(2015)	on	todennut	
tervehdyksessään:	"RUK	kouluttaa	–	RUK	kasvattaa.	Tämän	ovat	kaikki	
koulustamme	valmistuneet	reserviupseerit	saaneet	eri	vuosikymmeninä	
omakohtaisesti	kokea,	ja	kurssiaika	on	jäänyt	pysyvästi	meidän	kaikkien	
mieliin."

Koulu	juhli	95-vuotistaivaltaan	Haminassa	6.6.2015.	Ensimmäinen	re-
serviupseerikurssi	alkoi	Haminassa	1.4.1920,	ja	juhlavuoden	kurssi	246	
käynnistyi	17.4.2015.	Markku	Hutka	kävi	onnittelemassa	5.8.2016	RUL	85	
vuotta	-päätapahtumassa	liiton	toimintaa.	Juhlallinen	tilaisuus	pidettiin		
RUK:n	Maneesissa.

Kyösti	Miettinen	(2016)	on	arvioinut	kyseisen	koulun	merkitystä	omalla	
kohdallaan	siten,	että	RUK-henki	on	aina	ollut	toiminnan	taustalla	ja	tukena.	
Hän	toimi	Kuopion	kerhon	puheenjohtajana	vuosina	2002–2009.

4		 Kuopion	Reserviupseerikerho	on	historiikin	otsikon	mukaan	vastuullinen,	
perinteitä	arvostava,	aatteellinen	ja	edunvalvonnallinen	reserviupseeriyhdis-
tys.	Tekstien	avulla	on	pyritty	osoittamaan,	että	otsikko	on	perusteltavissa.	
Vilmi,	Veikko	2016.

5		 Kuopion	Reserviupseerikerhossa	on	nykyään	noin	400	jäsentä,	ja	se	on	
Pohjois-Savon	suurin		reserviupseeriryhdistys.	Kerho	on	osa	Suomen	Re-
serviupseeriliittoa	ja	Pohjois-Savon		Reserviupseeripiiriä.

Saarijärvi,	Erkki	2015;	Kuopion	Reserviupseerikerho	ry.	Etusivu.	www.kru.fi.	

Jäsenmäärän	kehitys	1951–2014	on	liitetaulukossa	1,	Toivanen,	Topi	
1989,	22–23;	Kuopion	Reserviupseerikerho	ry:n	jäsenkortisto	ja	viralliset	
dokumentit.

	6		 Timonen,	Erkki	1989,	3–5;	Puustjärvi,	Erkki	2016;	Sepponen,	Juhani	2016;	
		 ks.	myös	Perinnekulttuurista,	liite	1,	liite	2,	liite	3	ja	liite	5.

7			 Timonen,	Erkki	1989,	3–5;	Harjoittelusta	Kuopion	Neulamäen	maastossa	ja		
	 suunnistamistoiminnasta,	Hyvönen,	Risto	2016.
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8		 Timonen,	Erkki	1989,	3–5;	Puuperä,	Jaakko	2011,	17–18;	Puustjärvi,	Erkki		
	 2016;

Sepponen,	Juhani	2016;	Kuopion	Reserviupseerikerho	ry.		
Etusivu.	www.kru.fi.	

9		 Talvisota	30.11.1939–13.3.1940.	Etusivu.	fi.wikipedia.org/wiki/talvisota;	

Jatkosota	25.6.1941–19.9.1944.	Etusivu.	fi.wikipedia.org/wiki/jatkosota.

Jaakko	Puuperä	(2011,	17–18)	on	esittänyt	artikkelissaan,	että	upseerei-
den	”tasa-arvoistaminen”	perustui	paljolti	talvisodan	kokemuksiin.	Hänen	
mukaansa	talvisodassa	eserviupseerit	täyttivät	paikkansa	ja	tehtävänsä	
hyvin	sekä	osoittivat	osaamisensa.	Toisaalta	heidän	tappioprosenttinsa	oli	
suhteettoman	suuri.

10		 Talvi-	ja	jatkosodassa	kaatuneet	Kuopion	Reserviupseerikerhon	jäsenet,	liite	1.

11		 Välirauha	13.3.1940–25.6.1941.	Etusivu.	fi.wikipedia.org/wiki/valirauha;	
Timonen,	Erkki	1989,	5–7;	Puuperä,	Jaakko	2011,	17–18;	Puustjärvi,	Erkki	
2016;	Sepponen,	Juhani	2016.

12		 Toinen	maailmansota	1939–1945.	
	 Etusivu.	fi.wikipedia.org/wiki/toinen_maailmansota.

13		 Timonen,	Erkki	1989,	5–7;	Puustjärvi,	Erkki	2016;	Sepponen,	Juhani	2016.	

14		 Puuperä,	Jaakko	2011,	17–18;	Hartikainen,	Pentti	2012.

15		 Timonen,	Erkki	1989,	5–7;	Kuopion	Reserviupseerikerho	ry.	
	 Etusivu.	www.kru.fi.

16			 Muistotilaisuuksista	on	kerrottu	muun	muassa	luvussa	6	ja	liitteessä	6.	

		 Talvi-	ja	jatkosodassa	kaatuneet	Kuopion	Reserviupseerikerhon	jäsenet,	liite	1.	

Kaatuneiden	muistopäivän	tapahtumissa	monien	yhdistysten	jäsenet	ovat	
esiintyneet	erilaisissa	rooleissa	Kuopion	Sankaripuistossa	ja	hautausmaalla.	
Tällaiset	tilaisuudet	herättävät	huomiota	ja	niitä	arvostetaan.	Vilmi,	Veikko	
2016.	

17		 Lampi,	Heimo	2016.	Etusivu.	wikipedia.org/wiki/Heimo_Lampi.	

	Juhani	Sepposen	(2016)	mukaan	Heimo	Lampi	laati	13.3.1957	perustetun	
Pohjois-Savon	Maanpuolustussäätiön	säännöt;	ks.	Reserviupseerien	tehtävä	
rauhan	aikana,	Kosonen,	Janne	2016b.

18		 Perinnekulttuurista,	liite	1,	liite	2,	liite	3	ja	liite	5.

19		 Timonen,	Erkki	1989,	5–7;	Puuperä,	Jaakko	2011,	17–18;	
	Talvi-	ja	jatkosodassa	kaatuneet	Kuopion	Reserviupseerikerhon	jäsenet,		
liite	1;	ks.	luku	6	ja	liite	6.
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20		 Lapin	sota	käytiin	pääasiassa	Suomen	ja	Saksan	välillä	Suomen	Lapissa	
15.9.1944–27.4.1945.	

Jatkosodan	4.9.1944	aselepoehtoihin	kuului	saksalaisten	joukkojen	karkot-
taminen	Suomesta	15.9.1944	mennessä.	Saksalaiset	katsoivat	tavoitteik-
seen	Petsamon	nikkelikaivosten	tuotannon	turvaamisen	itselleen	ja	Pohjois-
Norjassa	olevien	joukkojensa	paluureitin	varmistamisen.	Saksalaisjoukot	
vetäytyivät	pohjoiseen	ennalta	valmistellun	operaatio	Birken	mukaisesti.	
Sodassa	saksalaiset	käyttivät	hyödykseen	poltetun	maan	taktiikkaa.	Talvella	
sota	muuttui	asemasodaksi	Käsivarressa.	Saksalaisjoukot	vetäytyivät	huh-
tikuun	lopussa	1945	Norjan	puolelle.	Lapin	sota	15.9.1944–27.4.1945.	
Etusivu.	fi.wikipedia.org/wiki/Lapin_sota.	

Lapin	sota	on	koskettanut	myös	Kuopiota	ja	tarkastelun	kohteena	olevaa	
Kuopion	kerhoa	muun	muassa	siten,	että	sotien	jälkeen	kerhon	sihteerinä	
toiminut	ammattikoulun	opettaja,	kapt.	Seppo	Rissanen	osallistui	Lapin	so-
taan.	Tiedon	on	antanut	Erkki	Puustjärvi	(2016)	haastattelussaan	linja-auto-
matkalla,	kun	Kuopion	kerhon	jäsenet	olivat	menossa	Haminassa	5.8.2016	
pidettyyn	RUL	85	-juhlatilaisuuteen.	Vilmi,	Veikko	2016.

21		 Kuopion	kerhon	toimintaan	on	kuulunut	myös	sosiaalihuoltoon	liittyviä	
tehtäviä.	Esimerkin	mukaan	huomattavia	rahasummia	on	kohdistettu	avus-
tustoimintaan.	Veteraanityössä	on	järjestetty	sotaveteraanikeräyksiä,	joita	
toteutettaessa	muun	muassa	historiikin	tekijät	ovat	olleet	kuljettamassa	va-
rusmiehiä	autollaan	sovittuun	paikkaan	suorittamaan	keräystä	(ks.	liite	6).	
Toiminta	ja	tavoitteet	ovat	yhteydessä	priorisointia	koskevaan	keskusteluun,	
päätöksentekoon	ja	arvostuksiin;	ks.	luku	2.1,	luku	2.2,	luku	3.1,	luku	3.3	
ja	luku	4.	Vilmi,	Veikko	2016.

Luku 2

22		 Asiaan	liittyviä	lähteitä:	RUL	85	vuotta.	Etusivu.	www.rul.fi/rul-85vuotta;	
Turun	Reserviupseerit	ry.	Etusivu.	www.rul.fi/turku;	Tampereen	Reserviup-
seerit	ry.	Etusivu.	www.rul.fi/tampere;	Kuopion	Reserviupseerikerho	ry.	
Etusivu.	www.kru.fi;	Puuperä,	Jaakko	2011,	17–18;	Hartikainen,	Pentti	
2012;	Hutka,	Markku	2015;	2016;	Liittovaltuusto	pohti	arvoja,	tahtotilaa	ja	
tehtäviä,	Kosonen,	Janne	2016a,	6.	

RUL	juhli	näyttävästi	Haminassa.	Etusivu.	www.rul.fi/uutiset/rul-juhli-naytta-
vasti-haminassa,	RUK:ssa	seppeleenlasku	Kaatuneiden	upseereiden	pat-
saalle,	Hamina	Tattoon	marssiesitys	ja	kävelykierros	Haminan	keskustassa.

Pääjuhlassa	5.8.2016	RUK:n	Maneesissa	oli	videon	ensiesitys	Reserviup-
seeriliiton	historiasta	nykypäivään.	Kertojina	olivat	reserviupseerit	Mikko	
Halkilahti,	Antti	Henttonen,	Leila	Kaleva,	Ilmari	Koppinen,	Yrjö	Suuniittu	ja	
Kari	Vilamo.	
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23		 Reserviupseerikoulutus	alkoi	talvella	1917–1918	Vimpelin	ja	Vöyrin	
kursseilla	sekä	Haminassa	1.4.1920.	Järjestäytynyt	reserviläistoiminta	alkoi	
joulukuussa	1925,	kun	Helsinkiin	perustettiin	ensimmäinen	reserviupsee-
rikerho,	Valtakunnallinen	Reserviupseerikerho.	Reserviupseeritoiminnan	
laajetessa	ympäri	maata	tuli	liiton	perustaminen	ajankohtaiseksi.	RUL	85	
vuotta.	Etusivu.	www.rul.fi	/rul-85vuotta;	Hutka,	Markku	2015;	2016.

24		 Tampereen	Reserviupseerit	ry.	Etusivu.	www.rul.fi/tampere.

25		 Pariisin	rauha	solmittiin	Pariisissa	10.2.1947.	Toisen	maailmansodan	
liittoutuneet	(ensi	sijassa	Yhdysvallat,	Neuvostoliitto,	Iso-Britannia	ja	Rans-
ka)	neuvottelivat	rauhansopimukset	akselivaltioina	olleiden	Italian,	Roma-
nian,	Unkarin	ja	Bulgarian	sekä	niiden	kanssasotijana	taistelleen	Suomen	
kanssa	heinä–lokakuuhun	1946	kestäneessä	rauhankonferenssissa.	Kysei-
set	valtiot	säilyivät	itsenäisinä,	ja	niillä	oli	mahdollisuus	liittyä	Yhdistyneisiin	
kansakuntiin.	

Pariisin	rauhansopimus	(1947).	Etusivu.	fi.wikipedia.org/wiki/Pariisin_rau-
hansopimus.

26		 Suomen	Reserviupseeriliitto	perustettiin	17.5.1931	Katajanokan	Kasinolla.
Paikalla	oli	52	reserviupseeria	eri	puolilta	maata.	Kokoukseen	osallistui	
reserviupseereita	Helsingistä,	Turusta,	Porista,	Lappeenrannasta,	Riihimäel-
tä,	Hyvinkäältä	ja	Kuopiosta.	Juna-aikataulujen	vuoksi	liiton	perustamissopi-
muksen	allekirjoittivat	vain	Helsingin,	Turun	ja	Riihimäen	edustajat.

RUL	85	vuotta.	Etusivu.	www.rul.fi/rul-85vuotta;	Hutka,	Markku	2015;	
2016.

27		 Pariisin	rahansopimuksen	(1947)	mukaan	Suomella	oli	mahdollisuus	liittyä	
Yhdistyneet	kansakunnat	-järjestön	jäseneksi,	mutta	asia	vei	aikansa.	Vuon-
na	1954	perustettiin	Suomen	YK-liitto,	jonka	tavoitteena	oli	tukea	Suomen	
YK-jäsenyyttä	ja	tehdä	maailmanjärjestön	toiminta	tunnetuksi	Suomessa.	
Vuonna	1955	Suomen	YK-jäsenyys	toteutui,	ja	maamme	ryhtyi	rakenta-
maan	YK-politiikkansa	perusteita.	Peruspilariksi	nousi	puolueettomuuspo-
litiikan	harjoittaminen	ja	rauhanomaisten	suhteiden	vaaliminen	kaikkien	
valtioiden	kanssa.

Suomen	YK-toiminnan	historiaa.	Etusivu.	www.yk.fi/node	/454.

28		 Kuopion	Reserviupseerikerho	ry.	Etusivu.	www.kru.fi.

29		 Hartikainen,	Pentti	2012;	ks.	Kuopion	kerhon	lipun	vaiheita,	luku	4.3;	
Kuopion	kerhon	eräjaoston	hallituksen	jäsenet,	liite	7;	Huomionosoitukset	
ja	ansiomerkit,	liite	5.	

30		 Kuopion	kerhon	toimintaan	on	kuulunut	monien	tehtävien	suorittamisen	
ohella	myös	sosiaalihuollon	alueen	sisältöjä.	Avustustoiminnasta,	Timonen,	
Erkki	1989,	5–7;	Hartikainen,	Pentti	2012;	Korhonen,	Jukka	2015;	Häikiö,	
Jukka	2016;	Martikainen,	Reijo	2016;	Miettinen,	Kyösti	2016;	Puustjärvi,	
Erkki	2016;	Sepponen,	Juhani	2016.
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31		 Timonen,	Erkki	1989,	5–7;	Kuopion	Reserviupseerikerho	ry.	
Etusivu.	www.kru.fi;	ks.	myös	Perinnekulttuurista,	liite	1,	liite	2,	liite	3	ja		
liite	5.

32		 Muistotilaisuuksien	tärkeistä	tapahtumista	on	kerrottu	esimerkiksi	luvussa	6	
ja	liitteessä	6.	Talvi-	ja	jatkosodassa	kaatuneet	Kuopion	Reserviupseeriker-
hon	jäsenet,	liite	1.	

33		 Kuopion	kerhon	toimintaan	on	kuulunut	sosiaalihuoltoon	liittyviä	toimia.	
Huoltotoimintaa	jatkettiin	ja	avustuksia	jaettiin;	ks.	luku	1.2,	luku	2.1,	luku	
3.1,	luku	3.3	ja	luku	4.	Vilmi,	Veikko	2016.

34		 Erkki	Saarijärven	(2015)	mukaan	Kuopion	Reserviupseerikerhossa	on	
nykyään	noin	400	jäsentä.	Jäsenmäärän	kehitys	1951–2014	on	esitetty	
liitetaulukossa	1.

Kuopion	kerho	on	osa	Suomen	Reserviupseeriliittoa	ja	Pohjois-Savon	Re-
serviupseeripiiriä;	Kuopion	Reserviupseerikerho	ry.	Etusivu.	www.kru.fi.	

35		 Muistotilaisuuksien	tärkeistä	tapahtumista	on	kerrottu	esimerkiksi	luvussa	6
ja	liitteessä	6.	Talvi-	ja	jatkosodassa	kaatuneet	Kuopion	Reserviupseerikerhon	
jäsenet,	liite	1.	
	

36		 Vuoden	1918	sota	Suomessa	alkoi,	kun	laillisen	hallituksen	armeijan	
ylipäälliköksi	nimetty	Carl	Gustaf	Emil	Mannerheim	määräsi	28.	tammikuuta	
aloitettavaksi	venäläisten	aseistariisunnan	Pohjanmaalla.	Karjalassa	oli	aseis-
tariisunta	aloitettu	ilman	ennalta	laadittua	suunnitelmaa	jo	23.	tammikuuta.	
Saksassa	koulutuksensa	saaneet	suomalaiset	jääkärit	saapuivat	Vaasaan	
helmikuun	lopussa.	Sota	päättyi	16.	toukokuuta,	jolloin	valkoinen	armeija	
marssi	ylipäällikkönsä	johdolla	Helsingin	voitonparaatissa.	Sotaan	liittyen	
Suomessa	kuoli	noin	25	000	ihmistä.

Suomen	vapaussota	1918.	Etusivu.	vapaussota.com.

37		 Perinnekulttuuria	arvostava	toiminta	huomataan	ja	muistetaan.	Asiaan	
liittyviä	lähteitä:	Oma	lippu	ja	kunnianosoitukset,	Timonen,	Erkki	1989,	7–9	
&	Toivanen,	Topi,	27–29;	ks.	luku	4.3;	luku	6	ja	liite	7;	ks.	myös	Perinne-
kulttuurista,	liite	1,	liite	2,	liite	3	ja	liite	5.

Luku 3

38		 Turun	Reserviupseerit	ry.	Etusivu.	www.rul.fi/turku;	Tampereen	
Reserviupseerit	ry.	Etusivu.	www.rul.fi/tampere;	Kuopion	Reserviupseeri-
kerho	ry.	Etusivu.	www.kru.fi.
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39		 RUL	85	vuotta.	Etusivu.	www.rul.fi/rul-85vuotta;	Hutka,	Markku,	2015;
2016;	Liittovaltuusto	pohti	arvoja,	tahtotilaa	ja	tehtäviä,	Kosonen,	Janne	
2016a,	6.

40		 Toiminta	ja	tavoitteet	ovat	yhteydessä	priorisointia	koskevaan	keskusteluun,
päätöksentekoon	ja	arvostuksiin.	Kuopion	naisten	yhdistys	on	asennoitunut	
"myönteisessä	hengessä"	moniin	asioihin.	Se	on	ollut	tukemassa	Kuopion	
Reserviupseerikerho	ry:n	toimintaa	lahjoittamalla	lipun,	jolla	on	tärkeä	mer-
kitys	perinnekulttuuria	arvostavassa	työssä.	Vilmi,	Veikko	2016.																

41		 Mannerheim-ristin	ritarit.	Etusivu.	www.mannerheim-ritarit.fi;	ks.	myös	
Perinnekulttuurista,	liite	1,	liite	2,	liite	3	ja	liite	5.

42		 Kuopion	kerhon	toiminta	ja	tavoitteet	ilmenevät	kerhon	eräjaoston	ja	
maastokurssien	sisällöissä.	Erkki	Puustjärvi	(2016)	kertoi	haastattelussa	
kiinnostavasti	Kuopion	kerhon	eräjaoston	toiminnasta.	Vilmi,	Veikko	2016.	

Asiaan	liittyviä	lähteitä:	Kuopion	kerhon	eräjaoston	ja	maastokurssien	mu-
kainen	toiminta	ja	koulutus,	Timonen,	Erkki	1989,	9–10	&	Toivanen,	Topi	
1989,	25–26;	36–37;	Kauranne,	Jouko	2006;	Korhonen,	Jukka	2015;	
Sepponen,	Juhani	2016;	Nuorten	kasvatus-	ja	koulutuskysymykset:	-	Kuo-
pion	kerhon	eräjaoston	nuoriso-osastoakin	puuhattiin,	Vilmi,	Veikko	2016;	
ks.	luku	3.1,	luku	5.2,	luku	5.3	ja	liite	7,	jossa	on	tietoa	Kuopion	kerhon	
eräjaoston	hallituksesta.	Pentti	Hartikainen	(2012)	ja	Erkki	Puustjärvi	(2016)	
kuuluivat	hallitukseen.
	

43		 Perinnekulttuuria	arvostava	toiminta	huomataan	ja	muistetaan.	
Muistotilaisuuksien	tärkeästä	tehtävästä	on	kerrottu	muun	muassa	luvussa	
6	ja	liitteessä	6;	ks.	myös	Perinnekulttuurista,

liite	1,	liite	2,	liite	3	ja	liite	5.
	

44		 Kilpailutoiminta	ulkomailla,	Saarijärvi,	Erkki	2015;	Hyvärinen,	Janne	2016;	
Jääskeläinen,	Simo	2016;	Martikainen,	Reijo	2016.

45		 Kuopion	kerhon	eräjaoston	osallistujat	ovat	saaneet	luonnosta	uutta	sisältöä	
toimintaansa,	opiskeluunsa	ja	virkistäytymiseensä,	mikä	välittyi	Erkki	
Puustjärven	(2016)	haastattelusta.	Kuopion	kerhon	toiminnasta	ja	tavoit-
teista	kiinnittää	huomiota	"eräjaoston	nuoriso-osaston	puuhaaminen",	mikä	
on	yhteydessä	priorisointia	koskevaan	keskusteluun,	päätöksentekoon	ja	
arvostuksiin.	Yhteiskunnan	palveleminen	on	tapahtunut	reserviläislähtökoh-
dista.	Vilmi,	Veikko	2016.	

46		 Reserviupseerikoulun	johtaja,	eversti	Markku	Hutka	(2015)	on	todennut	
tervehdyksessään:	"Reserviupseerikoulu	on	Suomen	suurin	johtajakoulu."	
Koulu	juhli	95-vuotistaivaltaan	Haminassa	6.6.2015.	

Jaakko	Puuperä	(2011,	17–18)	on	kiinnostunut	myös	RUK:n	asioista	ja	
pohtinut	upseereiden	"tasa-arvoistamiskysymyksiä".	Itsenäisyyden	alkuvuo-
sikymmeninä	Suomessa	oli	upseereita	ja	reserviupseereita.	Ylipäällikkö	Carl	
Gustaf	Emil	Mannerheimin	tuella	lakeja	muutettiin	kesällä	1941	niin,	että	
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sotilasarvot	yhtenäistettiin.	Reserviupseereilla	oli	ollut	hopeanväriset	arvo-
merkit,	mutta	ne	muuttuivat	kullanvärisiksi.	Samalla	Reserviupseerikoulun	
nimeksi	tuli	Upseerikoulu,	joka	oli	käytössä	1950-luvun	kurssille	75	saakka.

47		 Asiaan	liittyviä	lähteitä:	Kyberturvallisuudesta,	Airo,	Paavo	2016	a,	14–15;	
"Kybervarusmiesten"	koulutuksesta,	Airo,	Paavo	2016	b,	20–21;	Paikal-
lisjoukot	osana	uudistunutta	alueellista	puolustusta,	Illi,	Mikko	2015,	8–9;	
Ydinprosessi	koulutus	ja	johtajakoulutus,	Lukkari,	Jari	2016,	36–37.

Tieto-	ja	viestintätekniikkaan	liittyviä	turvallisuuskysymyksiä	on	käsitel-
ty	myös	historiikin	tekijän	ja	Opetushallituksen	valvomissa	projektitöissä	
(Vilmi,	Veikko	2008;	2015).	Koulutuskentän	erilaisten	ratkaisujen	ymmär-
täminen	vaatii	koulutuksen	tavoitteiden	tuntemusta	ja	toimia.	Oppilaantun-
temus	on	keskeistä	koulutuksen	ja	kasvatuksen	onnistumisessa.	

48		 Asiaan	liittyviä	lähteitä:	Vastuullisesta	yhteiskuntapalvelusta,	Timonen,	Erkki	
1989,	10–13;	Puustjärvi,	Erkki	2016,	joka	on	haastattelun	mukaan	ollut	
muun	muassa	Kuopion	Sotilaspoikien	Perinnekillan	1.	sihteeri.	Kuopiossa	
toimii	tällä	hetkellä	Pohjois-Savon	Sotilaspoikien	Perinnekilta	ry.	Haastatte-
lussa	nousivat	esille	ne	asiat,	joista	historiikin	sivuilla	on	kerrottu.

Kuopion	kerhon	jäseniä	matkusti	Kuopiosta	Haminassa	5.8.2016	pidet-
tyyn	RUL:n	85-vuotisjuhlatilaisuuteen.	Tapahtuma	viritti	keskusteluteemoja	
esimerkiksi	johtajuudesta,	ja	esimerkiksi	Väinö	Linnan	"Tuntemattoman	
sotilaan"	sotilasjohtajia	arvioitiin	eri	puolilta.				

Itsenäisyyspäivän	valtakunnallinen	paraati	järjestettiin	6.12.2010	Kuopios-
sa.	Sama	asia	toistuu	6.12.2017.	Suomen	itsenäistymisestä	tulee	tuolloin	
kuluneeksi	sata	vuotta.	Karjalan	lennosto	toimii	paraatin	vastuuorganisaa-
tiona;	ks.	myös	Perinnekulttuurista,	liite	1,	liite	2,	liite	3	ja	liite	5.	Kuopion	
etusivu.	www.kuopio.fi/web/ajankohtaista/uutiset.

49		 Toiminta	ja	tavoitteet	näkyvät	opetussisällöissä.	

Johtamistaidon	kehittämisessä	pohditaan	nykyisin	esimerkiksi	"syväjohta-
mista".	Kyseinen	koulutusteema	on	ollut	muun	muassa	MPK	ry:n	kursseilla.	
Haastateltujen	henkilöiden	näkemykset	ovat	tärkeitä	kehitettäessä	koulu-
tusta	ja	johtamistaitoon	liittyviä	asioita.	Vilmi,	Veikko	2016.

Johtamistaidossa	saatu	koulutus,	käytännön	kokemus	ja	lähteitä:	RUL	85	
vuotta.	Etusivu.	www.rul.fi/rul-85vuotta;	Hutka,	Markku	2015;	2016;	Harti-
kainen,	Pentti	2012;	Korhonen,	Jukka	2015;	Saarijärvi,	Erkki	2015;	Hyväri-
nen,	Janne	2016;	Hyvönen,	Risto	2016;	Häikiö,	Jukka	2016;	Jääskeläinen,	
Simo	2016;	Martikainen,	Reijo	2016;	Miettinen,	Kyösti	2016;	Puustjärvi,	
Erkki	2016;	Sepponen,	Juhani	2016;	sekä	Rautiainen,	Juha	2016;	Sep-
pälä,	Jarmo	2016;	Vilmi,	Veikko	2016;	Kuopion	naisten	yhdistys:	Pirinen,	
Ritva	2015;	Sepponen,	Arja	2015.

50		 Siirtoväki	tarkoittaa	Suomen	Neuvostoliitolle	toisen	maailmansodan	
johdosta	pakkoluovuttamilta	alueilta	tulleita	henkilöitä.	He	tulivat	muun	
muassa	talvisodan	jälkeen	luovutetusta	Karjalasta	sekä	Kuusamon	ja	Sallan	
itäosista.	Ihmisiä	tuli	myös	Petsamon	Kalastajasaarennon	luoteisosasta	ja	



��

KU
O

PI
O

N
	R

ES
ER

VI
U

PS
EE

R
IK

ER
HO

	

jatkosodan	jälkeen	samoilta	alueilta	sekä	koko	Petsamosta.	Siirtolaisia	tuli	
myös	Porkkalan	vuokra-alueelta	ja	vuonna	1947	Jäniskosken-Niskakosken	
alueelta.	Heidät	oli	jatkosodan	päätyttyä	asutettava	Suomen	uuden	rajan	
sisäpuolelle.	Siirtoväkeä	oli	noin	420	000	eli	11	%	Suomen	väkiluvusta.	
Siirtoväki.	Etusivu.	fi.wikipedia.org/wiki/siirtovaki.

Siirtoväen	kysymykset	ovat	koskettaneet	myös	Kuopion	kaupunkia	ja	
tarkastelun	kohteena	olevaa	Kuopion	Reserviupseerikerho	ry:tä,	jonka	toi-
mintaan	on	kuulunut	sosiaalihuoltoa;	ks.	luku	1.2,	luku	2.1,	luku	2.2,	luku	
3.3	ja	luku	4.	Vilmi,	Veikko	2016.

51		 Päätöksenteon	ratkaisut	ja	arvostukset	ilmenevät	perinnekulttuurin	ja	
koulutuksen	sisällöissä.	Asiaan	liittyviä	lähteitä:	Oma	lippu	ja	kunnian-
osoitukset	sekä	Kuopion	kerhon	eräjaoston	ja	maastokurssien	mukainen	
toiminta	ja	koulutus,	Timonen,	Erkki	1989,	7–10	&	Toivanen,	Topi	1989,	
25–29;	36–37;	Hartikainen,	Pentti	2012;	Puustjärvi,	Erkki	2016.	Muut	asi-
aan	kuuluvat	henkilöt	mainittiin	edellä,	kun	viitattiin	"syväjohtamiseen".	

Kuopion	kerho	sai	oman	lipun	Kuopion	naisten	yhdistyksen	aktiivisen	
toiminnan	ansiosta;	ks.	luku	4.3.	Lippu	on	ollut	käytössä	arvostetuissa	
perinnekulttuuritilaisuuksissa;	ks.	luku	6	ja	liite	6.

Maastoympäristössä	tapahtuva	toiminta	ja	koulutus	ovat	antaneet	Kuopion	
kerhon	jäsenille	uutta	sisältöä	luonnon	ehdoilla	toimittaessa;	ks.	luku	3,	
luku	5.2	ja	luku	5.3.	Liitteessä	7	on	lueteltu	Kuopion	kerhon	eräjaoston	
hallituksen	jäsenet,	jotka	ovat	pohtineet	eräjaoston	oppisisältöjä.	Eräjaosto	
on	ollut	kasvatus-	ja	opetusmyönteinen,	koska	se	on	"puuhannut	nuoriso-
osastoakin".	

52		 Kotoutuminen	tarkoittaa	sitä,	että	maahanmuuttaja	sopeutuisi	
mahdollisimman	hyvin	suomalaiseen	yhteiskuntaan.	Hän	on	omaksunut	tie-
toja,	taitoja	ja	toimintatapoja,	jotka	auttavat	osallistumaan	uuden	kotimaan	
elämänmenoon.	Kotouttaminen	on	monen	viranomaisen	työtä	valtio-	ja	
kuntatasolla.	

Viranomaisten	tavoite	on,	että	Suomeen	muuttanut	henkilö	tuntisi	yhteis-
kunnalliset	oikeutensa	ja	velvollisuutensa	sekä	tuntisi	olevansa	suomalaisen	
yhteiskunnan	jäsen.	Kotouttamista	ohjaa	laki	kotoutumisen	edistämisestä.	
Työ-	ja	elinkeinoministeriö	vastaa	kotouttamiseen	liittyvien	asioiden	valmis-
telusta	Suomessa.

Kotoutuminen.	Etusivu.	www.intermin.fi/maahanmuuto/kotoutuminen.
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79		 Korhonen,	Jukka	2015.
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2016.
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Kuopion	Reserviupseerikerhossa	on	ymmärretty	jaostojen	merkitys.	Kuopi-
on	kerhon	eräjaosto	on	ollut	elinvoimainen,	ja	osallistujat	ovat	saaneet	uutta	
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historiikin	lähdeluettelossa.	Maasto-oloissa	tapahtuvan	joukon	johtaminen	
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rostanut	eräjaoston	eli	”Luosun	porukan”	hyvää	henkeä.	Se	on	perustunut	
jäsenten	yhteiseen	aatepohjaan	ja	maanpuolustushenkeen.

Luku 6

84		 Asiaan	liittyviä	lähteitä:	Kaatuneiden	muistopäivä	15.5.2016.	Tiedote	
digitaalisena	lähetyksenä	3.5.2016,	Rautiainen,	Juha	2016,	perinneupseeri	
ja	perinnekulttuuritilaisuuden	kuvaaja;	Suomen	lipun	kantaminen,	Vilmi,	
Veikko	2016;	Lippuairut,	Seppälä,	Jarmo	2016.

Perinnekulttuurista:	Oma	lippu	ja	kunnianosoitukset,	Timonen,	Erkki,	1989,	
7–9	&	Toivanen,	Topi	1989,	27–29.	
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lähteitä:	Hartikainen,	Pentti	2012;	Korhonen,	Jukka	2015;	Saarijärvi,	Erkki	
2015;	Hyvärinen,	Janne	2016;	Hyvönen,	Risto	2016;	Häikiö,	Jukka	2016;	
Jääskeläinen,	Simo	2016;	Martikainen,	Reijo	2016;	Miettinen,	Kyösti	2016;	
Puustjärvi,	Erkki	2016;	Sepponen,	Juhani	2016;	Kuopion	naisten	yhdistys:	
Pirinen,	Ritva	2015;	Sepponen,	Arja	2015;	ks.	liite	6;	Talvi-	ja	jatkosodassa	
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2016;	RUL:n	seppeleenlasku	tapahtui	5.8.2016	Kaatuneiden	upseereiden	
patsaalle,	joka	on	Haminassa	RUK:n	päärakennuksen	edessä.	Tilaisuudessa	
oli	mukana	Kuopion	Reserviupseerikerho	ry:n	jäseniä.		
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Luku 7

85		 Turvallisuuskäsitettä	on	pohdittu	väitöskirjassa	(Vilmi,	Veikko	2005).	
Priorisointia	käsittelevän	tutkimuksen	nimeksi	muotoutui	"Turvallinen	koulu".
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LIITE 1

Talvi- ja jatkosodan aikana isänmaan puolesta henkensä antaneet  
Kuopion Reserviupseerikerhon jäsenet:

Antikainen	Poju
Eronen	Matti	
Hallakorpi	Olli
Happonen	Pauli	
Hämäläinen	Pentti
Hänninen	Aatu	
Kauhanen	Veikko
Keinänen	Aarne	
Kinnunen	Hannes
Korhonen	Kyösti
Korhonen	Niilo
Korhonen	Paavo	
Korhonen	Veikko
Kuhmonen	Jouko	
Kuhmonen	Mauno
Kumpulainen	Pekka
Kuvaja	Edvard
Liljavirta	Lauri
Liukkonen	Eero
Mykkänen	Esko	
Pesonen	Seppo
Rissanen	Matti
Roitto	Taavi
Ruotsalainen	Väinö	
Sipilä	Osmo
Sipilä	Väinö	
Soininen	Esko
Soininen	Vilho	(Susi)
Toots	Reino
Tuomikoski	Eero
Uosikkinen	Martti	"Make"
Valokari	Uuno	
Vihijärvi	Erkki
Ylinen	Tauno	
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LIITE 2

Seuraavat vapaussoturiupseerit kutsuttiin Kuopion Reserviupseerikerhon 
kunniajäseniksi:

ltn	Antikainen	Eemil
maj.	Björklund	Walter
kapt.	Herlevi	Eino
maj.	Hirvonen	Erkki
kapt.	Hänninen	Aaro
ltn	Hänninen	Kalle
maj.	Jääskeläinen	Robert
kapt.	Keijonen	Eino
evl.	Kervinen	Arvo
kapt.	Kinnunen	Kaarlo
ev.	Korttila	Veikko
kapt.	Laitti	Isak
evl.	Larjo	Thure
ratsum.	Lieska	Ragnar
maj.	Lättilä	Feliks
maj.	Makkonen	Erkki
maj.	Nylund	Veikko
ev.	Peitsara	Tapio
ltn	Pulkkinen	Erkki
kapt.	Räsänen	Kalle	(-63)
ev.	Tiukka	Mikko
evl.	Valla	Arvi
kapt.	Vepsäläinen	Kalle
kapt.	Vesterinen	Erkki	
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LIITE 3

Kuopion Reserviupseerikerhon puheenjohtajina ovat toimineet:

sk-ups.	Räsänen	K.	1929–31
sk-ups.	Kankkunen	Taavi	1929–31
ltn	Kotilainen	Uolevi	1932–34
ltn	Nylund	Veikko	1935–37
vänr.	Kankkunen	Taavi	1938
ins.ltn	Wallenius	H.	1939–40
kapt.	Kotilainen	Uolevi	1941–47
kapt.	Voutilainen	Teodor	1948–57
kapt.	Nuolimaa	Yrjö	1958
ltn	Lampi	Heimo	1959–61
ylil.	Matilainen	Kalervo	1962–65
kapt.	Liesinen	Erkki	1966–68
ylil.	Martikainen	Reijo	1969–75
ltn	Timonen	Erkki	1976–77
kapt.	Kauppinen	Unto	1978–79
kapt.	Nuutinen	Eero	1980–82
ylil.	Oksanen	Erkki	1983
ylil.	Korhonen	Jukka	1984–89
kapt.	Häikiö	Jukka	1990–94
ylil./kapt.	Seppälä	Jarmo	1995–99
kapt.	Korhonen	Jukka	2000–01
kapt.	Miettinen	Kyösti	2002–09
ylil.	Jääskeläinen	Simo	2010
ylil.	Saarijärvi	Erkki	2011–
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LIITE 4

Kuopion kerhon jäsenistö
LIITETAULUKKO 1
Jäsenmäärän	kehitys	1951–20141

1951	 222	
1961	 385
1975	 350	
1979	 326
1989	 332	
1999	 436
2009	 398	
2014	 387

Kuopion	Reserviupseerikerho	ry:n	jäsenmäärän	kehitystä	voidaan	tarkastella	
liitetaulukko	1:n	mukaan.	Jäsenmäärän	kasvu	esimerkiksi	vuoden	1951	222:sta	
vuoden	1961	385:een	selittynee	sillä,	että	vanhimmatkin	jäsenet	olivat	suhteel-
lisen	nuoria	1951	ja	uusia	reservin	upseereita	valmistui	jatkuvasti.

Jäsenmäärässä	tapahtunut	lasku	saattaa	olla	seurausta	siitä,	että	sota-ajan	
suurten	RUK:n	kurssien	kasvatit	alkoivat	ikääntyä,	mahdollisesti	muuttoliikkeen	
aiheuttamista	väestörakenteen	muutoksista	tai	sitten	laimeasta	jäsenhankinnas-
ta	tai	liittymishaluttomuudesta.	Myönteistä	on	se,	että	kerhon	jäsenmäärä	on	
jo	pitkään	ollut	melko	vakaa	eli	hieman	yli	300	jäsentä.	Jäsenistön	keski-ikä	oli	
1961	noin	44	vuotta,	ja	vuonna	1989	se	oli	noin	49	vuotta	(liitetaulukko	2).	
Toivanen,	Topi	1989.

LIITETAULUKKO 2 
Jäsenistön	ikäjakauma	vuonna	1961	ja	19892	

IKÄ 1961 % 1989 %
>	70 6 1,4 41 12,9
61–70 52 12,2 44 13,8
51–60 79 18,7 78 24,4
41–50 119 28,0 51 16,0
31–40 86 20,2 43 13,5
<	31 83 19,5 62 19,4
yhteensä 425 100.0 319 100,0

korjaukset *-40 **+	13

jäseniä	yht. 385 332
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*	Vuoden	1961	ikäjakaumassa	on	todennäköisesti	mukana	kaikki	jäsenkortistos-
sa	olevat,	siis	myös	eronneet,	kuolleet	ja	pois	muuttaneet.	Saman	vuoden	alun	
jäsenmäärä	oli	385	ja	vuoden	lopussa	391,	ja	luvuissa	on	todennäköisesti	mu-
kana	vain	jäsenmaksunsa	maksaneet.	Jäsenmaksujen	seuranta	tehtiin	tuolloin	
käsin	toisin	kuin	nykyisin.

**	Jäsenkortistosta	puuttuu	kolmentoista	maksaneen	jäsenen	syntymäaika.

Ikäjakaumataulukosta	(liitetaulukko	2)	voidaan	tarkastella	keski-iän	nousua.	
Vuonna	1961	ei	ollut	iäkkäitä	reservin	upseereita.	Jäsenistöstä	oli	yli	70-vuoti-
aita	6,	ja	vuonna	1989	heitä	oli	41.	Iäkkäät	upseerit	olivat	saaneet	ylennyksen-
sä	ikämiehinä,	sillä	Tarkk'ampujapataljoonat	oli	lakkautettu	jo	1901.	Haminan	
kadettikoulu,	josta	oli	valmistunut	179	reserviupseeria,	oli	niin	ikään	lakkautettu	
vuonna	1903	ja	Suomen	kaartikin	1905.	Itsenäisen	Suomen	reserviupseerikou-
lutus	alkoi	uudelleenvuodenvaihteessa	1917–1918.	Keski-iän	noususta	voidaan	
päätellä,	että	jäsenet	halusivat	ikääntyessäänkin	olla	edelleen	mukana	kerhon	
toiminnassa.

Usein	valitetaan,	että	nuoret	puuttuvat	jäsenistöstä	tai	heitä	on	liian	vähän.	Edellä	
oleva	liitetaulukko	2	lieventää	käsitystä.	Vuonna	1961	runsaat	19	prosenttia	oli	
alle	31-vuotiaita,	samoin	vuonna	1989.

Nuoret	saattavat	olla	vähälukuisina	Kuopion	kerhon	tilaisuuksissa,	mistä	syntyy	
helposti	huolestuttava	vaikutelma.	Monet	nuoret	ovat	kuitenkin	hyväksyneet	ker-
hon	toiminnan,	tarkoitusperän	ja	liittyneet	kerhon	toimintaan	mukaan.	Reservin	
johtajat	ovat	usein	johtajia,	malleja	ja	esimerkkejä	myös	siviilissä.
Toivanen,	Topi,	1989,	22–23.

Harrastuksista	ja	jäsenyydestä	menneiden	vuosikymmenten	ajatuksia,	jotka	
kiinnostanevat	tänäkin	päivänä:

Nuoret	ja	keski-ikäiset	isät	uhraavat	aikaansa	perheelleen.	He	ovat	muun	muas-
sa	mukana	poikiensa	askareissa,	ovat	lenkillä	tai	tennistä	pelaamassa	tyttäriensä	
kanssa.	Hyvän	miehen	mallin	ansiosta	nuorilla	on	mahdollisuus	saada	vahva	
itsetunto	ja	heistä	tulee	tasapainoisia.	Nuoret	suhtautuvat	isänmaahansa	myön-
teisesti	ja	esimerkiksi	niin,	että	sitä	kannattaa	rakentaa.	Perheille	uhrattu	aika	voi	
tuottaa	säästöjä	yhteiskunnalle.	Kerhon	toiminnan	ei	pitäisi	kilpailla	perheiden	
ajasta.	
Toivanen,	Topi	1989,	22–23.

1		 Toivanen,	Topi	1989,	22–23;	Saarijärvi,	Erkki	2015;	Kuopion	Reserviupseerikerho	ry:n		
	 jäsenkortisto.

2		 Toivanen,	Topi	1989,	22–23.
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LIITE 5

Huomionosoitukset ja ansiomerkit

Kuopion	Reserviupseerikerhon	kun-
niapuheenjohtajiksi	ja	kunniajäseniksi	
kutsutut	henkilöt:

Kunniapuheenjohtajat

1979
kapt.	Räsänen	Kalle

1989
kapt.	Martikainen	Reijo

Kunniajäsenet

1963
kapt.	Kankkunen	Taavi
maj.	Nylund	Veikko
ltn	Räsänen	Kalle

1977
ltn	Antikainen	Eemil
kapt.	Björklund	Walter
kapt.	Herlevi	Eino
maj.	Hirvonen	Erkki
kapt.	Hänninen	Aaro
ltn	Hänninen	Kalle
maj.	Jääskeläinen	Robert
kapt.	Keijonen	Eino
evl.	Kervinen	Arvo
kapt.	Kinnunen	Kaarlo
ev.	Korttila	Veikko
kapt.	Laitti	Isak
evl.	Larjo	Thure
ratsum.	Lieska	Ragnar
maj.	Lättilä	Feliks
maj.	Makkonen	Erkki
ev.	Peitsara	Tapio
ltn	Pulkkinen	Erkki
ev.	Tiukka	Mikko
evl.	Valla	Arvi
kapt.	Vepsäläinen	Kalle
kapt.	Vesterinen	Erkki

1979
maj.	Voutilainen	Teodor

1989
kapt.	Nurmi	Erkki

1999
ylil.	Hartikainen	Pentti
kapt.	Honkala	Leo
maj.	Sirola	Erkki

RUL:n kultaisen ansiomitalin ja 
kultaisen ansiomitalin soljen  
kera saaneet henkilöt:

1941
kapt.	Nylund	Veikko
kapt.	Simojoki	Miika
kapt.	Sovinen	Eemeli

1944
ltn	Korhonen	Niilo
kapt.	Vilanti	Kauko

1945
kapt.	Kotilainen	Uolevi
ltn	Penttilä	Alvar

1949
kapt.	Kankkunen	Taavi
ins.ltn	Malmström	Einar
maj.	Saastamoinen	O.	H.
kapt.	Vartiainen	Osmo	I.
kapt.	Voutilainen	Teodor

1954
ltn	Kemiläinen	Juho
kapt.	Laitala	Kauko

1957
kapt.	Laine	Erkki
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1959
ltn	Räsänen	Kalle
evl.	Väinämö	Aarne	W.

1963
ylil.	Lampi	Heimo
ylil.	Linnove	Heikki

1964
ylil.	Matilainen	Kalervo

1966
maj.	Jääskeläinen	Robert
ltn	Räsänen	Jukka

1967
kapt.	Rissanen	Seppo
kenr.maj.	Vahla	Esko
ylil.	Viiro	Erkki

1968
kapt.	Vähälä	Pekka

1969
ylil.	Hämäläinen	Olavi
ltn	Jauhiainen	Erkki
ltn	Nurmi	Erkki	(soljen	kera	1981,	kapt.)
ltn	Toivanen	Topi
ev.	Uusisaari	Alpi

1976
ylil.	Martikainen	Reijo	(soljen	kera	1984,	
kapt.)

1979
ltn	Puustjärvi	Erkki

1980
ylil.	Känninen	Hugo
ltn	Väisänen	Pekka

1981
ltn	Huttunen	Eero
ltn	Oksanen	Erkki
ylil.	Pylkkönen	Pauli

1984
kenr.maj.	Halonen	Ilkka
kapt.	Sepponen	Juhani	(soljen	kera	
1992)

1986
kapt.	Kauppinen	Unto
ylil.	Pasanen	Jorma

1987
ylil.	Autio	Martti
ylil.	Nuutinen	Eero

1990
ylil.	Korhonen	Jukka	(soljen	kera	2002,	
kapt.)

1991
ltn	Havola	Matti

1992
evl.	Taskinen	Aarte

1995
kapt.	Häikiö	Jukka	(soljen	kera	2002)

1998
ylil.	Känninen	Lauri

2000
kapt.	Hyvönen	Risto

2002
kapt.	Pirinen	Risto

2005
kapt.	Seppälä	Jarmo	(soljen	kera	2009)

2013
kapt.	Miettinen	Kyösti
ylil.	Hartikainen	Pentti

2015
ylil.	Hyvärinen	Janne
kapt.	Jääskeläinen	Simo
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LIITE 6

Kunnianosoituksia ja perinnetilaisuuksia
Lippu-upseerin	tehtävä	on	huolehtia	Kuopion	Reserviupseerikerho	ry:n	jäsenten	
osallistumisesta	tilaisuuksiin,	joissa	liput	ovat	mukana.	Näitä	ovat	olleet	itsenäisyys-
päivän	ja	kaatuneiden	muistopäivän	kunniakäynnit	sankarihaudoilla	sekä	osallistumi-
set	maakunnallisiin	ja	toisinaan	valtakunnallisiin	maanpuolustusjuhliin.

Itsenäisyyspäivänä	sankarihaudalla	käynti	on	ollut	puolustusvoimien	ja	eri	kansa-
laisjärjestöjen	yhteinen.	Järjestöjen	liput	lippulinnana	–	ja	aiemmin	myös	jäsenistö	
rivistönä	–	järjestäytyi	aiemman	poliisilaitoksen,	nykyisen	verotoimiston	edessä.	
Sieltä	on	marssittu	aiemmin	Tulliportinkadulle	ja	Sankaripuiston	pääkäytävää,	ny-
kyisin	suoraan	Sankaripuiston	sivukäytävää	pitkin	sotien	1939–1945	kaatuneiden	
muistomerkille.	Tässä	rivistössä	ovat	mukana	puolustusvoimien	täkäläiset	elimet	ja	
kansalaisjärjestöt,	muun	muassa	kaatuneiden	omaiset,	sotainvalidit,	sotaveteraanit	
sekä	reservin	aliupseerit	ja	upseerit.

Tilaisuudet	ovat	olleet	lyhyitä	mutta	vaikuttavia.	Ohjelmassa	on	ollut	yleensä	virsi,	
puhe,	kuorolaulua	sekä	puolustusvoimien	seppele	ja	eri	kansalaisjärjestöjen	yksi	
yhteinen	seppele,	joita	laskettaessa	liput	ovat	tehneet	kunniaa.	Joskus	aiempina	
vuosina	tilaisuutta	juhlistivat	Karjalan	lennoston	hävittäjät	ylilennollaan.

Aiempina	vuosina	koko	rivistö	marssi	tavallisesti	Sankaripuistosta	Suokadulle	ja	Kar-
jalankadulle,	sieltä	Vanhalle	hautausmaalle	vapaussodan	sankarihaudalle	ja	edelleen	
vakaumuksensa	puolesta	kaatuneiden	haudalle,	joissa	myös	on	suoritettu	seppe-
leen	lasku.	Nykyisin	koko	tilaisuus	tapahtuu	Sankaripuistossa,	josta	lähetetään	sep-
pelpartiot	Vanhalle	hautausmaalle	sekä	Karjalaan	jääneiden	vainajien	muistomerkille.

Näihin	itsenäisyyspäivän	juhlallisuuksiin	on	lippu-upseerin	ollut	järjestettävä	peri-
aatteessa	yhteensä	yhdeksän	Kuopion	kerhon	jäsentä	lipunkantajiksi	ja	kunniavar-
tijoiksi,	”airuiksi”,	sillä	koko	rivistön	edellä	kulkevan	Suomen	lipun	on	perinteisesti	
järjestänyt	kerhomme	ja	omia	lippujamme	ovat	olleet	sekä	piirin	että	kerhon	liput.

Osanotto	itsenäisyyspäivän	tilaisuuksiin	on	ollut	runsasta	lukuun	ottamatta	aivan	
kovimmilla	tulipalopakkasilla.	Yleensä	lipunkantajien	lisäksi	mukana	on	ollut	takavuo-
sina	jopa	useita	kymmeniä	jäseniämme,	mutta	viime	vuosina	paljon	niukemmin.

Kaatuneiden	muistopäivänä	toukokuun	kolmantena	sunnuntaina	on	osanotto	ollut	
vähäistä	jopa	niin,	että	joskus	ei	ole	saatu	kolmea	lippua	lippulinnaan.	Laimeaan	
osanottoon	lienee	syynä	muiden	menojen	kilpailu	kerhon	jäsenten	ajankäytöstä.

Jouluaaton	kunniavartiot	on	järjestetty	sekä	talvi-	ja	jatkosodan	että	vapaussodan	
sankarihaudoille.	Aiemmin	oli	sääntönä,	että	jokaisessa	puolen	tunnin	vartiovuorossa	
klo	16–18	oli	yksi	sotilas	Kuopion	varuskunnan	kantahenkilökunnasta,	yksi	Karjalan	
lennostosta,	yksi	Kuopion	Reserviupseerikerhosta	ja	yksi	Kuopion	Reservinaliup-
seereista.	Myöhemmin	vartiovuoron	kokoonpano	on	muuttunut	enemmän	tilanteen	
mukaiseksi	muun	muassa	kantahenkilöstön	määrän	vähenemisen	vuoksi.

1950-1uvun	puolivälissä	annetun	asetuksen	mukaan	reservin	upseereilla	oli	oikeus	
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käyttää	sotilaspukua	juhla-	ja	kilpailutilaisuuksissa.	Tuolloin	sotilaspukuja	hankit-
tiin	jossain	määrin,	ja	monella	oli	tallessa	sota-aikaiset	puvut.	Joskus	lainattiin	
sotilaspukuja	myös	varuskunnilta.	

Sittemmin	yhä	harvemmalla	on	ollut	omaa	ja	päälle	sopivaa	pukua.	Sotilaspuvun	
käyttö	on	jäänyt	lähes	tyystin	pois.	Esimerkiksi	1980-luvulla	kerhon	jäsenet	eivät	
juuri	enää	olleet	sotilaspuvuissa	kuten	joskus	aikaisemmin.

Miekkojen	lainaus	loppui	1980-luvulla,	ja	vanhempien	evp-upseereiden	"mones-
sa	mukana	olleet	miekat"	saivat	olla	jouluaattoina	paikallaan	seinällä.	Kunniavar-
tioiden	vaihdot	suoritettiin	ja	vartiossa	seisominen	tapahtui	juhlamenojen	ohje-
säännön	mukaan.	Reserviläisiltä	puuttui	vain	ase,	ja	asuna	oli	siviiliasu.	Vartija	
seisoi	kapeassa	haara-asennossa	kädet	päällekkäin	edessä	ilman	miekkaa.

Aiemmin	edellytettiin	siviiliasuisten	kunniavartioiden	esiintyvän	tummassa	pu-
vussa	ja	mustassa	ulsterissa.	Tästäkin	luovuttiin	1980-luvulla,	sillä	varsinkaan	
nuoremmilla	jäsenillä	ei	ollut	enää	tummaa	pukua,	mustasta	ulsterista	puhumat-
takaan.	Tärkeätä	eivät	kuitenkaan	ole	vaatteet	ja	ulkoiset	tekijät	vaan	mieli,	jolla	
seremonioihin	osallistutaan.

1990-luvulta	lähtien	jouluaaton	kunniavartioon	osallistuneet	ovat	saaneet	tilai-
suutta	varten	puolustusvoimilta	yhtenäiset	asusteet	eli	lumipuvun,	turkislakin,	
käsineet,	varsikengät,	komentovyön	ja	pistoolikotelon.

Lippu-upseerin	tehtäviin	on	Kuopion	kerhossa	kuulunut	vuodesta	1986	alkaen	
järjestää	tuki-	ja	johtotoimia	sotainvalidiviikon	keräykselle.	Tämä	tapahtui	aiem-
min	niin,	että	kerhon	jäseniä	oli	henkilöautoineen	kuljettamassa	kukin	neljää	
kerääjänä	toimivaa	varusmiestä,	jotka	siirtyivät	heille	määrätylle	alueelle	suo-
rittamaan	ovelta	ovelle	-keräyksen	kukin	omalla	katuosuudellaan.	Varusmiehet	
palasivat	samalla	autolla	takaisin	keräyskeskukseen	eli	sotilaspiirin	ja	myöhem-
min	aluetoimiston	esikuntaan.

Viime	vuosina	keräys	on	tehty	muun	muassa	niin,	että	varusmiehet	on	kuljetettu	
tiettyihin	keräyspisteisiin	esimerkiksi	kauppakeskusten	sisäänkäyntien	tuntu-
maan,	josta	heidät	on	tietyn	ajan	kuluttua	haettu.

Asiaan liittyviä lähteitä: Kaatuneiden	muistopäivä	15.5.2016.	Tiedote	digitaa-
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lisena	lähetyksenä	3.5.2016,	Rautiainen,	Juha	2016,	perinneupseeri	ja	perin-
nekulttuuritilaisuuden	kuvaaja;	Suomen	lipun	kantaminen,	Vilmi,	Veikko	2016;	
Lippuairut,	Seppälä,	Jarmo	2016.

Perinnekulttuurista:	Oma	lippu	ja	kunnianosoitukset,	Timonen,	Erkki,	1989,	7–9	
&	Toivanen,	Topi	1989,	27–29.

Perinnekulttuuritilaisuuksiin	osallistuneita	ja	tukeneita	henkilöitä	sekä	lähteitä:	
Hartikainen,	Pentti	2012;	Korhonen,	Jukka	2015;	Saarijärvi,	Erkki	2015;	Hyväri-
nen,	Janne	2016;	Hyvönen,	Risto	2016;	Häikiö,	Jukka	2016;	Jääskeläinen,	Simo	
2016;	Martikainen,	Reijo	2016;	Miettinen,	Kyösti	2016;	Puustjärvi,	Erkki	2016;	
Sepponen,	Juhani	2016;	Kuopion	naisten	yhdistys:	Pirinen,	Ritva	2015;	Seppo-
nen,	Arja	2015;	ks.	luku	6;	Talvi-	ja	jatkosodassa	kaatuneet	Kuopion	Reserviup-
seerikerhon	jäsenet,	liite	1.

RUL	85	vuotta.	Etusivu.	www.rul.fi/rul-85vuotta/;	Hutka,	Markku	2015;	2016;	
RUL:n	seppeleenlasku	tapahtui	5.8.2016	Kaatuneiden	upseereiden	patsaalle,	
joka	on	Haminassa	RUK:n	päärakennuksen	edessä.	Tilaisuudessa	oli	mukana	
Kuopion	Reserviupseerikerho	ry:n	jäseniä.	

Itsenäisyyspäivän	valtakunnallinen	paraati	oli	Kuopiossa	6.12.2010.	Kuopion	
Tulliportinkadun	reunoille	oli	kerääntynyt	runsaasti	tapahtuman	seuraajia.	Poliisin	
arvion	mukaan	heitä	oli	yli	10	000.	Kuopion	torille	pystytetty	puolustusvoimien	
kalustoesittely	keräsi	myös	kiinnostuneita	katselijoita.

Ritvanen,	Ilkka	&	Koskinen,	Jerri	2010.	Etusivu.	www.savonsanomat.fi/kotimaa/
valtakunnallinen-paraati.

Itsenäisyyspäivän	valtakunnallinen	paraati	järjestetään	Kuopiossa	myös	
6.12.2017.	Suomen	itsenäistymisestä	tulee	tuolloin	kuluneeksi	sata	vuotta.	
Paraatin	vastuuorganisaationa	toimii	Karjalan	lennosto.	Kuopion	etusivu.	www.
kuopio.fi/web/ajankohtaista/uutiset.
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LIITE 7

Luosujärven kämppäkysymys
1980-luvulla	koettiin	reserviupseeritoiminnassa	melko	harvinainen,	mutta	mo-
nien	urheiluseurojen	piirissä	hyvin	tunnettu	erimielisyys	pääkerhon	ja	sen	yhden	
voimakkaasti	kasvaneen	ja	itsenäistyneen	toimintasektorin	välillä.

Metsähallitus	oli	halukas	lisäämään	Totovaaran	kämpän	vuokrausta.	Se	halusi	
antaa	meidän	vuokrausviikkomme	myös	muillekin	herättääkseen	kiinnostusta.	
Eräporukan	toimintaan	ei	sopinut	ajankohdan	siirteleminen.	Monet	olivat	varan-
neet	talvilomansa	vakiintuneeseen	ja	hyväksi	havaittuun	aikaan.

Kuopion	kerhon	eräporukka	ryhtyi	etsimään	uutta	kämppää,	joka	löytyi	Kolarin	
Luosujärven	rannalta.	Metsähallitus	ilmoitti,	että	kämppä	on	liian	huono	ja	vuosia	
sitten	todettu	korjauskelvottomaksi.	Eräporukan	miehet	tutkivat	asiaa	ja	totesi-
vat,	että	kämppä	saattoi	olla	liian	huono	korjattavaksi	palkkatyövoimalla,	mutta	
talkoilla	se	saattaisi	onnistua.	Luosujärven	kämppä	saatiin	vuokralle	sillä	puheella,	
että	vuokraaja	kunnostaa	sen	käyttökuntoon.

Kuopiosta	lähti	syyskesällä	1981	Pohjois-Savon	Sotaveteraanipiirin	linja-autolla	
27	miestä	Luosun	kämppää	korjaamaan.	Joukossa	oli	yksi	rakennusinsinööri,	
useampia	rakennusmestareita,	useita	kirvesmiehiä	ja	maanviljelijöitä,	joilla	kirves	
pysyi	hyvin	kourassa.	Mukaan	lähti	aputyövoimaksi	myös	joukko	vähemmän	
remonttitöitä	tehneitä.

Luosun	kämpän	rakennukset	oli	katettu	viikossa	uudella	kattohuovalla,	särkyneet	
ikkunat	ja	puitteet	korjattu,	lahonneet	lattialaudat,	saunan	lauteet	ym.	uusittu.	
Kämpästä	tuli	aivan	käyttökelpoinen.	Talkooporukka	koostui	niin	upseereista	kuin	
aliupseereista,	sotaveteraaneista	kuin	nuoremmista	kuten	kämpän	käyttäjätkin.

Eräporukka	piti	turvallisuussyistä	tarkoituksenmukaisena	kämpän	sähköistämis-
tä.	Ideaa	vastusti	Kuopion	kerhon	hallitus,	jossa	ei	ollut	yhtään	eräporukan	jäsen-
tä.	Kerholla	oli	1970-luvulla	ollut	harmia	kämppähankkeista,	kun	Savukoskelta	
purettavaksi	ostetun	kämpän	hirret	jouduttiin	tonttiasian	pitkittyessä	myymään	ja	
osan	hirsistä	veivät	varkaat.	Kerhon	hallitus	ei	tuntenut	tilannetta	ja	pelkäsi	talou-
dellisia	menetyksiä.	Se	ei	suostunut	allekirjoittamaan	liityntäsopimusta	sähköyh-
tiön	kanssa	edes	reaalivakuuksin	ainakaan	ilman	lisäselvityksiä.

Lapissa	asuvat	ystävät	olivat	kuitenkin	jo	panneet	sähköistämisen	alulle,	koska	
liittymisen	kallistuminen	oli	odotettavissa.	Sähköistämistä	ei	voitu	enää	perua,	
eikä	virallista	allekirjoitusta	saatu.	Ajan	niukkuuden	takia	ei	enää	ollut	mahdollista	
saada	hallitustakaan	kokoon	tekemään	uutta	päätöstä.

Tässä	tilanteessa	päädyttiin	siihen,	että	vuokrasopimus	siirretään	Pohjois-Savon	
Sotaveteraanipiirille.	Puheenjohtaja	Jukka	Sulamaa	ja	toiminnanjohtaja	Paavo	
Kähkönen	olivat	valmiit	allekirjoittamaan	sähkösopimuksen	ilman	hallituksia.	
Vuokra-	ja	sähkösopimukset	saatiin	kuntoon.	Sähköistäminen	rahoitettiin	eräpo-
rukan	12	miehen	ottamalla	yhteisellä	20	000	markan	lainalla,	joka	maksettiin	
muutaman	vuoden	osanottomaksuin.
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Alkujaan	lainan	ottajiksi	ilmoittautui	11	miestä:	Pentti	Hartikainen,	Kalle	Järvi-
nen,	Raimo	Kettunen,	Eljas	Kinnunen,	Raimo	Korhonen,	Eino	Kosonen,	Paavo	
Kähkönen,	Hugo	Pekonen,	Aarte	Taskinen,	Topi	Toivanen	ja	Jaakko	Vesterinen.	
Joukkoon	otettiin	vielä	Kuopion	kerhon	hallituksesta	Erkki	Puustjärvi.	Tämä	mies-
joukko	muodosti	muutaman	vuoden	ajan	Kuopion	kerhon	eräjaoston	hallituk-
sen.	Toimintaa	johti	ansiokkaasti	parikymmentä	vuotta	kapteeni	Eljas	Kinnunen,	
apunaan	muun	muassa	evl.	Aarte	Taskinen.

Kämppäkysymys	rasitti	jonkin	aikaa	henkilösuhteita,	mutta	pahempaa	haittaa	ei	
kuitenkaan	syntynyt	asioiden	kulusta.	Kämppä	ei	ollut	Kuopion	Reserviupseeri-
kerhon	vuokraama,	kuten	suunniteltiin,	vaan	sotaveteraanipiirin,	joka	on	viralli-
sesti	vastuussa	asioista.	Vuokrasopimuksen	siirtyminen	sotaveteraaneille	ei	ollut	
suuri	kysymys,	koska	enin	osa	käyttäjistä,	niin	upseereista	kuin	aliupseereista,	
oli	sotaveteraaneja.

Asia	saatiin	kuntoon.	Kämppä	oli	käytettävissä,	ja	siellä	nähtiin	myös	Kuopion	
kerhon	hallituksessa	toimineita	jäseniä.	Varsinainen	hyöty	korjattiin	pitkin	talvea,	
kun	mukaan	lähtijät	harjoittelivat	"salaa"	kuopiolaisilla	laduilla	jaksaakseen	hiihtää	
ja	pujotella	Luosujärven	hiihtoviikolla	Ylläksen	maisemissa.

Asiaan liittyviä lähteitä:	Kuopion	kerhon	eräjaoston	ja	maastokurssien	mukai-
nen	toiminta	ja	koulutus,	Timonen,	Erkki	1989,	9–10	&	Toivanen,	Topi	1989,	
25–26;	36–37;	Kauranne,	Jouko	2006;	Hartikainen,	Pentti	2012;	Korhonen,	
Jukka	2015;	Talvikoulutus	1930-luvulla,	Kauppila,	Markku	2016,	8–9;	Puustjärvi,	
Erkki	2016;	Sepponen,	Juhani	2016;	Nuorten	kasvatus-	ja	koulutuskysymykset:	
-	Kuopion	kerhon	eräjaoston	nuoriso-osastoakin	puuhattiin,	Vilmi,	Veikko	2016;	
ks.	luku	3,	luku	3.1,	luku	5.2	ja	luku	5.3;	ks.	myös	Vapaaehtoinen	pelastuspal-
velu	eli	VAPEPA.	Etusivu.	vapepa.fi/mukaan-toimintaan.
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LIITE 8

Kerhon toimiston/huoneiston historia
Kuopion	Reserviupseerikerho	ry	omistaa	yhdessä	Kuopion	Reserviläiset	ry:n	
kanssa	yksiön,	joka	sijaitsee	Kuopiossa	osoitteessa	Maaherrankatu	3,	70100	
Kuopio.	Asunto	oli	aiemmin	vuokrattuna	Pohjois-Savon	Reserviläispiirien	toimis-
toksi.	

Piirien	hankittua	oman	toimiston	osoitteesta	Mäkikatu	5	A	1,	70110	Kuopio	
yhdistysten	yksiö	on	ollut	vuokrattuna	asumiskäyttöön.	Yksiön	vuokratulot	ovat	
olleet	hyvä	lisä	molempien	yhdistysten	varainhankintaan.

Maaherrankadun	yksiön	tarina	on	kiinnostava.	Historia	juontuu	Suomen	ja	Neu-
vostoliiton	vuoden	1944	välirauhansopimukseen	perustuvaan	suojeluskuntien	
lakkauttamiseen.	Ennen	näitä	lakkautuksia	suojeluskuntajärjestöt	siirsivät	omai-
suuttaan	varta	vasten	perustetuille	säätiöille	tai	lahjoittivat	sitä	yleishyödyllisille	
yhdistyksille,	kuten	Suomen	Punaiselle	Ristille.

Tähän	liittyen	Kuopion	Suojeluskunnan	varoja,	tontti	ja	rakennus	siirtyivät	”her-
rasmiessopimuksella”	Karttusen	suvun	hallinnoimalle	Suoja	Oy:lle	niin,	ettei	
omaisuutta	tarvinnut	suoraan	luovuttaa	muualle.	Tähän	kuului	myös	Asunto	Oy	
Suojan	osakkeet.	Karttusten	kanssa	oli	kuitenkin	sovittu,	että	asunto-osakkeet	
voitaisiin	myöhemmin	siirtää	Kuopion	Reserviupseerikerho	ry:n	nimiin.

Kuopion	kerhon	hallitus	halusi	kerholle	kuuluvat	varat	myöhemmin	käyttöönsä.	
Kerhon	delegaatio	–	Eero	Nuutinen,	Jukka	Korhonen	sekä	reserviupseeripiirin	
toiminnanjohtaja	evl.	Aarte	Taskinen	–	tapasi	tämän	vuoksi	Saastamoinen	Oy:n	
toimitusjohtajan,	vuorineuvos	Osmo	P.	Karttusen	alkukesästä	1985,	mutta	jo	
silloin	vakavasti	sairas	Karttunen	ei	ottanut	omistusasiaan	suoraa	kantaa.

Vuorineuvos	Karttunen	kuoli	kesäkuussa	1985.	Kuopion	kerhon	hallitus	ajatteli,	
että	omaisuusasia	saattaisi	pahimmassa	tapauksessa	unohtua.	Vuorineuvoksen	
leski,	rouva	Liisa	Karttunen	kuitenkin	luovutti	Suojan	osakkeista	yhden,	noin	28	
neliömetrin	suuruisen	yksiön	osakekirjan	kerholle,	”jolle	se	kuuluikin”.

Asiaan liittyviä lähteitä:	Korhonen,	Jukka	2015;	Sepponen,	Juhani	2016.





Kuopion Vartiointipalvelu Oy
Asiantuntevaa turvallisuuspalvelua vuodesta 1993.

Missiomme on tuottaa parhaita, älykkäitä turvallisuuspalveluita.

Maaherrankatu 27, 70100 KUOPIO
puh. (017) 5800 820  gsm. 0400-677 319

www.kuopionvartiointipalvelu.fi




	Kansi_K_RUK_31012017
	K_RUK_historiikki

