
Historiakatsaus: Lavajärven Seudun Reservinaliupseerit ry:n viimeiset 10 vuotta 

Yhdistyksen toiminta perustuu vahvasti omien toimitilojen, eli Laavun ympäröivineen rakennuksineen, 
suomiin mahdollisuuksiin järjestää tapahtumia niin jäsenistölle kuin naapuriyhdistyksille tai jopa piiritasolle 
asti. Viimeisen 10 vuoden aikana on esimerkiksi Kevätyön Koukkaus -jotos järjestetty alueella kaksi kertaa ja 
vieraita on naapuriyhdistyksistä ja muilta yhteistyökumppaneiltamme käynyt tiloissamme useaan 
otteeseen. 

Jäsenistön keskuudessa hyvin suosittuja ovat joka kuukauden viimeinen perjantai järjestettävät 
makkaranpaisto- ja saunaillat, joissa Laavu on ajoittain ollut aivan tupaten täynnä. Myös loppiaisaaton 
yöpyminen luonnossa tapahtuma on nykyisin saanut osallistujia jopa naapuriyhdistyksistä. Lisäksi laavun 
ollessa jäsentensä vapaassa käytössä, on siellä myös järjestetty omia juhlia tai saunottu oman perheen tai 
kavereiden kesken. 

Perustoimintaamme liittyvät edelleen vahvasti erilaiset ammunnat niin pistooleilla, kivääreillä kuin 
haulikoillakin ja niitä on toimintasuunnitelmaamme sijoitettu ympäri vuoden. 

Yhteistyömme on vahvaa myös paikallisten veteraanijärjestöjen kanssa ja vuosittain osallistumme 
perinteitä kunnioittaen säännöllisesti eri muistotilaisuuksiin lippuvartioineen ja seppeleen laskuineen 
Viljakkalan sankariristillä. Vuosittain samalla paikalla toistuvat myös itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet sekä 
jouluaaton kunniavartiot. 

Tiedotuksemme toimii edelleen vahvasti jäsenistölle lähetettävien tekstiviestien avulla, jäsenkirje 
postitetaan kerran vuodessa ja tapahtumista ilmoitetaan myös yhdistyksen kotisivuilla sekä Facebookissa. 

Yhdistys on myös saanut näkyvyyttä paikallisissa kesätapahtumissa, joissa vastaamme 
liikenteenohjauksesta sekä järjestyksenvalvonnasta samalla esitellen toimintaamme omalla osastollamme, 
jonka vetonaulana ovat toimineet piiriltä lainatut laser-aseet. Näiksi tapahtumiksi ovat valikoituneet 
Haverin Konepäivät kesäkuun alussa sekä Karhen Markkinat kesä-heinäkuun vaihteessa. 

Näiden vakiintuneiden toimintojemme lisäksi haluamme nostaa esiin muutamia eri puheenjohtajien 
toimintakausilla tapahtuneita yhdistykselle merkittäviä asioita, joista ei voi turhaan korostaa jäsenmäärän 
vakiintumista 350 henkilön tasolle. Näitä asioita siis seuraavaksi jaoteltuna tapahtumavuoden mukaan. 

 

Pekka Hietaniemen puheenjohtajakausi 2009-2013 

Vuosi 2010 

- Yhdistyksen 50-vuotisjuhla Lavajärven Päivölässä 
o Paikalla oli noin 190 yhdistyksen jäsentä ja kutsuvierasta 
o Yhdistyksen lipun naulaaminen ja vihkiminen 
o Kunniajäseniksi kutsuttiin Prikaatikenraali Antti Numminen ja vääpeli Tapio Viitanen 
o Huomionosoituksia jaettiin 55 henkilölle 

- Reserviläisliitto valitsi yhdistyksemme vuoden malliyhdistykseksi kevätkokouksessaan 17.4.2010 
Kajaanissa 

- Jäsenmäärä 344 



Vuosi 2011 

- Miehistökorsun ja tykkikatoksen hirsitöiden talkoita järjestettiin vuoden mittaan 
- Pirkanmaan piirin vuoden 2011 nuoreksi reserviläiseksi valittiin Jari Saarela 
- Jäsenmäärä 336 

Vuosi 2012 

- Seppo Hyypöläinen ja Juhani Saarela kutsuttiin yhdistyksen kevätkokouksessa 18.3.2012 
kunniajäseniksi  

- Miehistökorsu ja tykkikatos tulivat hirsitöiden ja kattojen osalta valmiiksi 
- 6.7.2012 yhdistyksen retki Niinisalon varuskuntaan 
- 30.11.2012 Armi Mätäsniemen vetämä toistaiseksi viimeinen lauluilta Laavulla 
- Jäsenmäärä 352 

Vuosi 2013 

- Kevätyön koukkaus 3.-4.5.2013 yhdistyksen Laavun maastossa 
- Pirkanmaan piirin vuoden 2013 nuoreksi reserviläiseksi valittiin Tero Lehtokorpi 
- Ensimmäinen osallistuminen omalla osastolla Karhen Markkinoille 
- Jäsenmäärä 354 

 

Olli Järvensivun puheenjohtajakausi 2014-2018 

Vuosi 2014 

- Yhdistyksen uudet säännöt vahvistettiin kevätkokouksessa 9.3.2014 ja samassa kokouksessa 
valittiin yhdistyksen ampuma-asekouluttajiksi Juhani Saarela sekä Pertti Luoma 

- Yhdistyksen esitteen suunnitteli Pertti Luoma 
- Kesäretkellä vierailtiin Niinisalon räjähdekeskuksessa 
- Ensimmäiset Haverin konepäivät ja Karhen Markkinat, joissa toimittiin järjestyksenvalvojina ja 

liikenteenohjaajina 
- Jäsenmäärä 362 

Vuosi 2015 

- Kunniajäsenemme Tapio Viitanen poistui keskuudestamme 
- Reserviläisliitto 60 vuotta juhlaristeily Baltic Queenillä 
- Yhdistykselle hankittiin liivit liikenteenohjaukseen 
- Aggrekaatin asennustalkoot laavulla syyskuussa 
- Pansion laivastoaseman retkelle 2.10.2015 osallistui jäseniämme 
- Polttopuuvarkaus (5 kuutiometriä) Laavulla vuoden lopulla/ 2016 vuoden alkupäivinä 
- Pirkanmaan piirin vuoden 2015 nuoreksi reserviläiseksi valittiin Elina Isokivijärvi 
- Jäsenmäärä 365 

  



Vuosi 2016 

- Laavulle saatiin Jorma Viitasen lahjoituksena polttopuita  
- Huhtikuussa avattiin yhdistyksen Facebook -sivut 
- Kiviesteiden asennus syksyllä liiterin ympärille polttopuuvarkauksien estämiseksi 
- Jäsenmäärä 352 

Vuosi 2017 

- Suomi 100-vuotta juhlavuoden kunniaksi Majoituskorsu ja tykkikatos valmistuivat Reserviläisliiton, 
Ylöjärven kaupungin ja yhdistyksemme jäsenien taloudellisella avustuksella ja avajaisia vietettiin 
27.10.2017. Avajaisissa soitti jäsenistämme koottu ”korsuorkesteri” ja paikalla oli 70 vierasta. 
Tapahtumaa edeltävänä kesänä ja syksynä jäsenet osallistuivat ahkerasti talkoisiin ja talkootunteja 
kertyikin 416 kpl  

- Majoituskorsun nimeksi yhdistyksen hallitus päätti valita avajaisten nimikilpailussa Jarkko Vuolteen 
tekemän ehdotuksen ”Kipinä” 

- Pirkanmaan piirin vuoden 2017 reserviläiseksi valittiin Kalevi Isokivijärvi, vuoden erikoisampujaksi 
Juha Toivonen ja vuoden jäsenhankkijaksi Juhani Saarela 

- Jäsenmäärä 364 

Vuosi 2018 

- Yhdistyksen vierailu Vihtavuoren ruuti- ja puolustustarviketehtaille 20.4.2018 
- Kevätyön koukkaus 11.-12.5.2018 yhdistyksen Laavun maastossa 
- Kunniajäsenemme Seppo Hyypöläinen poistui keskuudestamme 
- Jäsenmäärä 355 

 

Arto Moision puheenjohtajakausi 2019- 

Vuosi 2019 

- Yhdistyksemme yöpyminen maastossa -tapahtuma sai loppiaisaattona runsaasti lisävahvistusta 
Ikaalisten ja Ylöjärven reserviläisten osallistuessa tapahtumaamme 

- Järjestyksenvalvojakurssille osallistui huhtikuussa 10 yhdistyksemme jäsentä 
- Yhdistys hankki markkinatapahtumia varten 2 kpl Pop-up telttoja varustettuna yhdistyksen nimellä 
- Haverin konepäivien yhteydessä järjestettiin jotos, johon liittyi myös alueelle tuotujen koneiden yö-

vartiointi 
- Kunniapuheenjohtajamme Mikko Isotalo poistui keskuudestamme 
- Jäsenmäärä 354 


