SAVONLINNAN RESERVILÄISET ry
Toimintakertomus v.2009
YLEISTÄ
Johtokunnan toiminta käynnistyi 15.1. pidetyllä järjestäytymiskokouksella. Toimintakalenteri ja vuoden
tärkeimmät tapahtumat kirjattiin ylös. Kevätkokous pidettiin 18.2 ja syyskokous 7.10. Johtokunta kokoontui
kuusi kertaa. Osanottajia kokouksissa oli kiitettävästi. Toimikunnat kokoontuivat muutaman kerran. Uusien
varasto- ja toimitilojen etsintä tuotti tulosta, kun kaupungin myötävaikutuksella saimme käyttöön tilat
Piispanmäen väestösuojasta.
TOIMINTA

Ammunta- harjoitukset ja kilpailut. Harjoituksia ja kilpailuja järjestettiin edellisvuosien malliin.
Perinneaseammunnat kasvattivat suosiotaan ja ensimmäisen kerran ammuttiin pulttilukkokiväärillä
toiminnallinen maastoammunta. Jatkossa tämä kulkee nimellä ”tykinkuulakisa”.

Jotoksista osallistuttiin liiton syysjotokseen, joka järjestettiin Sysmässä. Nuoriso-osasto oli myös
rastitehtävissä Juvalla.

Marsseista Prisma-laukunlampi suoritettiin hiihtäen ja marssien. Myös Vantaalla järjestettyyn
Kesäyönmarssiin osallistuttiin.

Aatteellinen, perinne- ja veteraanientukitoiminta oli aktiivista. Kerhoillat, kunniavartiot ja
lippulinnat kuuluivat ohjelmaan. Perinneaseet ja varusteet olivat esillä oman paikkakunnan lisäksi myös
Pieksämäellä. Perinnekalustoa täydennettiin ja merkittävin hankinta oli SISU ProtoA-45 maastokuormaauto.
Talvisodan alkamisen 70v päivää muistettiin seppeleen laskuilla ja kahvitilaisuudella.
Kerimäen Harjumajan ampumaradan 70v juhla oli myös suuri ponnistus. Järjestelyt sujuivat hyvin ja
juhlapuheen piti kansanedustaja prikaatinkenraali Olli Nepponen. Lukuisia tervehdyksiä esitettiin ja
kutsuvieraat ampuivat muistotauluun kukin yhden laukauksen. Radan toiminnan virkistämisestä päätettiin.
Lokakuussa tehtiin sotahistoriamatka Ilomantsin ja Hattuvaaran taistelupaikoille. Matkalle osallistui 15
yhdistyksen jäsentä.
Karjalan-matkamme suuntautui pohjoisen kautta Laatokan ympäri. Kollaalla laskimme seppeleen ja
pidimme muistotilaisuuden. Ensimmäinen yöpyminen oli Aunuksessa kolmen ”miinuksen”
hotellissa. Hyvällä huumorilla siitä selvittiin ja jatkettiin matkaa paahtavassa helteessä Laatokan
itäpuolta.
Toinen yö vietettiin Kuokkalassa, jossa hotelli oli astetta parempi. Ala-aula oli remontoitu. Sunnuntai
aamuna tutustuttiin Inon linnakkeen raunioihin ja sieltä matka jatkui Talinmyllylle. Siellä pystytti
Suomen lipun isänsä kodin raunioille matkalla mukana ollut. Paikka oli erityisen kaunis. Niityn
toisessa reunassa pystyttivät miehittäjän edustajat omia röttelöitään. Viipurissa ruokailimme ja
suuntasimme tynkä-suomeen.
Muuta toimintaa oli runsaasti. Hiidenmaalla kävimme kouluttamassa miinoitusta ja niiden raivausta.
Jo perinteeksi muodostunut Kivi-Jyri juoksu toteutettiin ja kiertopalkintokypärä matkasi Mäntyharjulle.
Hiidenmaalaisten vastavierailu oli syyskuussa, jolloin aiheena oli tarkka-ammunta.
Kaitseliit-päämaja antoi tunnustusta toiminnallemme myöntämällä korkean kunniamerkin allekirjoittaneelle.
Kunnia kuuluu kaikille yhteistyössä mukana oleville.
Uudenvuoden alla järjestetty rakettimyynti oli aiempia vuosia laimeampaa, vaikka olimme saaneet
myyntipaikan myös Laitaatsillan Gigantista. Varastoon jääneiden avulla tasaamme tilanteen kuluvana
vuonna.

Laukunlammella järjestettiin räjäyttäjä-kurssin koulutusta ja muutama virkistystapahtuma.
Pihlajaniemen harjoitusalueelle rakennettiin puuvarasto ja puutalkoita pidettiin.
MPK-kursseja johtamis- ja kouluttajakoulutusta jatkettiin. KOTU-yksikön perustaminen lähti viimein
liikkeelle.
TALOUS
Perinnekalustohankinnat kuluttivat varojamme. Huoltojoukkue teki hyvää tulosta. Loppuvuodesta hankittu
kenttäkeitin M29/58 osoittautui erinomaiseksi hankinnaksi.
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Puheenjohtajan tervehdys
RESERVILÄISET
Toimintakertomusta on ilo kirjoittaa silloin kun toimintaa on oikeasti ollut. Läheskään kaikki ei taaskaan
mahtunut yhdelle sivulle. Moni huomionarvoinen teko jäi varmasti mainitsematta, mutta tuskin kukaan sen
takia maanpuolustustyötä tekee.
Toimintaedellytyksemme paranivat jälleen ja se tapahtui nimenomaan oman työn ansiosta. Valitettavasti
näyttää entistä selvemmältä että virallistentahojen tuki vähenee vuosi vuodelta. Tämä on nähtävissä
esimerkiksi Maanpuolustusjuhlien kuihtumisesta. Vaalit ovat tulossa ja nyt on aika ottaa yhteyttä omaan
edustajaan ja sanoa suorat sanat. Rahaa kyllä riittää, kyse on asioiden tärkeysjärjestyksestä. Jos oma maa ei
ole listan kärjessä, edustaja edustaa jotain muuta kuin kansaa. Tämä on minun mielipide.
Ammunta ja ase asioissa on myös menty selvästi huonompaan suuntaan. Liiton kanta aselakiuudistukseen oli
aluksi lievästi sanoen lepsu. Ryhdistymistä tapahtui loppuvuodesta kun esim. Helsinki uhkasi erota liitosta.
On järjetöntä tarjota vastapuolelle heti kättelyssä kompromissia. Silloin on odotettavissa lopputuloksena
korkeintaan neljännes alkuperäisestä tavoitteesta. Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana kuollut
ja vammautunut enemmän ihmisiä esim. veneilyn seurauksena kuin ampumalla. Aseen omistaminen tuntuu
vaan olevan punainen vaate tietyille tahoille.
Tosiasia on kuitenkin niin, että juuri aseilla tätä maata on puolustettu ja niin on vastakin.
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