TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS
Haluan heti aluksi kiittää puheenjohtajia, toimihenkilöitä sekä jäsenistöämme hyvin tehdystä
vapaaehtoisesta työstä vuonna 2016. Koska toimintavuotta on jäljellä vajaa kuukausi, on katse
käännetty jo vahvasti tulevaan ja tuleviin vuosiin. Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ja PohjoisKarjalan Reserviläispiiri yhdistyksineen ovat jo valinneet toimihenkilöt tulevalle Suomi 100
juhlavuodelle. Reservipiirien yhteinen Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 julkaistiin 5.12.2016 ja
se jaettiin kaikille yhdistyksillemme sekä keskeisille yhteistoimintakumppaneille. Se on luettavissa
myös kotisivuiltamme www.pkreservi.fi. Tuleva vuosi on toiminnassamme monipuolinen ja
tapahtumarikas – olemme monessa mukana, yksin ja yhdessä kumppaneidemme kanssa. Jotta
reserviläisjärjestöt voivat ”antaa parhaansa” Suomen juhlavuonna, tapaamme lähiviikkoina
puheenjohtajiston kanssa monia yhteistyökumppaneitamme ja sovimme heidän kanssaan käytännön
yhteistyöstä erilaisissa tapahtumissa.
Minulle syntyi uutena toiminnanjohtajana nopeasti käsitys reserviläisjärjestöissä tehtävän
vapaaehtoinen maanpuolustustyön vahvuuksista. Piirit edustavat maakunnassamme lähes 25 000
reserviläisen (18-60 v) ja usean tuhannen asevelvollisuusajan ylittäneen miehen ja naisen joukkoa.
Painoarvomme edunvalvontatyössä, mutta myös muutoin on merkittävä. Jäsenistön rekrytointia
yhdistyksiin tulee kuitenkin edelleen tehostaa. Nuoret, naiset, juuri kotiutuneet reserviläiset ja
rauhanturvaajat sekä varusmiespalvelusta käymättömät tulevat olemaan pääkohteitamme ensi
vuonna. Työtämme helpottaa saamamme laaja tuki sekä arvostus, jota nautimme
yhteistoimintakumppaneiden ja tukijoidemme piirissä. Kiitos siitä heille!
Emme aio tyytyä piireissä nykytilaan, vaan tavoitteena on kehittää toimintaamme jatkuvasti.
Erityisen tyytyväinen olenkin uudesta sopimuksesta, jonka piirimme tekivät Pohjois-Savon
Reservipiirien kanssa Kuopiossa 8.11.2016. Siinä sovittiin ensi vuonna käynnistyvästä laajasta
yhteistyöstä koulutuksessa, ampumatoiminnassa, viestinnässä, rekrytoinnissa ja veteraanityössä.
Sopimus on laatuaan ensimmäinen molemmissa liitoissa, josta olemme saaneet myös hyvää
palautetta. Koska yhdistyksissä tehtävä työ on keskiössä, tulen jatkamaan syksyllä alkanutta
kierrostani niissä. Kiitän lämpimästi yhdistyksiä, joissa olen saanut jo vierailla. Käsitykseni siitä,
että vapaaehtoista reserviläistoimintaa tehdään suurella sydämellä ja itseään säästämättä, on
vahvistunut. Mutta kehitettävääkin on löytynyt. Palaan niihin kun kierrokseni keväällä on päättynyt.
Lopuksi haluan onnitella kaikkia 6.12. ylennettyjä ja palkittuja sekä 60 vuotta täyttävää Karjalan
Pojat -lehteä ja sen toimitusta arvokkaasta työstä Isänmaan parhaaksi. Toivotan kaikille lehden
lukijoille, maanpuolustuksen ystäville, Rauhaisaa Joulun aikaa ja onnellista vuotta 2017!
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