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Pohjois-Karjalan prikaatin uusi komentaja Ville Hyvärinen Marke-vaimonsa kanssa Ohra-ahojen
jäähyväisvastaanotolla.
Olen syntynyt Oulussa vuonna
1957, samana päivänä jolloin
on Yhdysvaltain kansallispäivä
eli neljäs heinäkuuta. Kävin
kouluni ja kirjoitin ylioppilaaksi
Rovaniemellä, jonne aikoinaan
siirryimme isäni työni vuoksi.
Perheeseeni kuuluu vaimoni
Marke, joka työskentelee nykyään Helsingissä Maunulan
Yhteiskoulussa kouluterveydenhoitajana. Poikamme Miika
opiskelee taloustieteitä Vaasan
yliopistossa, hän on reservin
vänrikki. Kaksostyttäremme
Hanna ja Katariina opiskelevat
Tikkurilan Lukiossa kansainvä-

lisellä IB-linjalla.
Olemme asuneet Haminassa,
Oulussa, Helsingissä, Oslossa
ja Pekingissä. Kaksi viimeksi
mainittua pääkaupunkia johtuu
siitä, että työskentelin sotilasasiamiehenä Norjassa vuosina
1997-2000 ja Kiinassa vuodet
2003-2006. Olen opiskellut
turvallisuuspolitiikkaa Genevessä Sveitsissä vuonna 1996 ja
Changpingissa Kiinassa vuonna
2002.
Harrastuksiini kuuluu kuntourheilu ja lukeminen. Talvisin
harrastan kuntohiihtoa, perinteisellä tyylillä, sekä laskettelua.

Kesäisin harrastuksiini kuuluu
matkamoottoripyöräily yhdessä
vaimoni kanssa.
Olen todella tyytyväinen, että
sain Pohjois-Karjalan prikaatin komentajuuden ja samalla
tilaisuuden tutustua paremmin
erääseen Suomen kauneimmista
alueista - Pohjois-Karjalaan.
Toivotan Karjalan Poikien lukijoille hyvää ja menestyksellistä
vuotta 2007.

toteutimme ammunnat ja voitto
oli Tohmajärven. On minua
kerran vilpittömästi kehuttukin.
Ei siis pelkästään sen takia, että
esimies oli juuri lukenut tai
sattunut muistamaan palkitsemisen kuuluvan johtamistaidon
oppaiden mukaisesti hänen tehtäviinsä. Tämä tapahtui vuosia
sitten aamuyöstä nautittuamme
jo kohtuullisesti maanpuolustushenkeä. Silloinen rajavartiostomme komentaja totesi minulle
ja kollegalleni Uljas Turuselle
palvellessamme Tohmajärvellä:
”Ei teistä juurikaan mihinkään
ole, mutta olette saaneet komppanian miehet hiihtämään.” Se
oli silloin kun räkänokkaluutnantit pystyivät esimiestensä
tuella suvereenisti huolehtimaan
työhyvinvoinnista.

Vieläkin, aina kun minulla vain
on aikaa, autan Esaa ampumahiihtostadionilla. Matkailu
on myös yksi harrastuksistani.
Tosin ainoa syy matkustaa on
urheilu, kesällä suunnistus ja talvella hiihto. Olen suunnistanut
monien Euroopan maiden lisäksi
USA:ssa, Kanadassa, Japanissa
ja Australiassa.
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Jaarlin Poikia. Tuolloin minulle myönnettiin ainoat todella
ansaitsemani kunniamerkit:
partiolaisten toisen luokan
Mannerheim-solki ja Hämeen
partiopoikapiirin hopeinen ansiomitali. Sotaväki vei minut kilpaurheilun pariin. Harrastin kilpaurheilua, suunnistin ja hiihdin
ja harjoittelin yleensä liikaa ollen
ylirasittunut ja hieman kärttyinen. Mieleenpainuvimmaksi on
jäänyt ampumakilpailun voitto
Saksan viimeisillä jääkäripäivillä. Ammuin suoraan kuljetuslaatikosta nykäistyllä Bundeswehrin rynnäkkökiväärillä
kuudella laukauksella 58 pistettä
ja voitin kilpailun. Kolmen koelaukauksen jälkeen paikallisen
televisioyhtiön kamera ikuisti
tapahtuman etuviistosta parin
metrin päästä. Saksalaiset olivat
valmistaneet meidät edellisenä
iltana kilpailuun siksi hyvin, että
se ei juurikaan häirinnyt, mutta
romutti täydellisesti saksalaisten
kilpailutaktiikan. Urheiluohjaajana mieleen tulee voitto rajajääkärikomppanioiden vuotuisessa
massa-ampumakilpailussa joskus 80-luvun alkuvuosina. Tohmajärven Rajajääkärikomppania
kykeni tuolloin murtamaan
ainakin kymmenen vuotta jatkuneen Kuusamon komppanian
voittokulun. Ymmärsin kysyä
Laaksoharjun Villeltä ja Kinnarin Arvolta miten asia pitää
hoitaa, laadimme suunnitelman,

Yhdistystoiminta
Nykyjään olen yhdistysten
monitoimimies. Toiminnanjohtajan toimen lisäksi olen
veteraanikeräys 2007 PohjoisKarjalan keräystoimikunnan
puheenjohtaja, minua on pyydetty Karjalan Poikien Killan
sihteeriksi, olen Vapaussoturien
perinneyhdistyksen hallituksen
varapuheenjohtaja ja aktiivinen
jäsen Pohjois-Karjalan Prikaatin
Killassa. Urheilujärjestystoiminnan huippuvuotena on pidettävä
Lillehammerin olympiatalvea,
jolloin olin 60 vuorokautta ampumahiihtotoiminnassa.

Naimisissa 20 vuotta
Voitettuamme edesmenneen
ystäväni, rajavartiomestari Olavi
Svanbergin, ja kahden varusmiehen kanssa partiosuunnistuksen
Rajavartiolaitoksen mestaruuden vuonna 1985 ajauduin illalla
tappamaan ihmisen ikävää toisen luo Kiteen Kantakievariin.
Käynti ei lopultakaan mennyt
hukkaan vaan tapasin tuolloin
nykyisen vaimoni Mallan.
Olemme olleet nyt naimissa
kaksikymmentä vuotta ja Malla
oli erittäin otettu, kun kihlasin
hänet uudestaan seuraavaksi
kahdeksikymmeneksi vuodeksi
Reijosen Jormalta saamallani
rautasormuksella. Asumme
omakotitalossa Joensuun Utrassa. Tyttäremme Laura muutti
syksyllä Jyväskylään opiskelemaan kemiaa ja matematiikkaa
paikalliseen yliopistoon. Kotona
kanssamme on nyt vain kettuterrierimme Konsta. Mallan myötä
olen myös ukki. Mallan tytär
Anna asuu miehensä Hannun ja
kolmen tyttärensä, Sannin, Sofi-
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an ja Eevin, kanssa Tohmajärven
Timolassa.
Lopuksi on vielä mainittava
historian harrastus tai työ.
Eläkkeelle päästyäni aloitin
opiskelun Joensuun Yliopiston
historian laitoksella tavoitteena
suorittaa maisterin tutkinto.
Opintopisteitä on kasassa jo
neljättäsataa, gradu vain yhä
puuttuu. Suomen historiaan ei
syvällisesti voi perehtyä tunte-

matta naapurimaamme Venäjän
historiaa ja sen kieltä. Syksystä
lähtien olen siis lähes täysipäiväisesti opiskellut yliopistossa
lähinnä venäjän kieltä.
Kari Jylhä
(Huom. Väliotsikointi toimituksen)

