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Kari
Hakkarainen
1945-2006
Sinä lähdit. Lopullisesti. Lähdit aina kun pyydettiin. Vapaaehtoisesti. Lukuisiin eri tilaisuuksiin. Lähdit kun tarvittiin
pyyteetöntä talkooapua.
Asehistoriallisen Killan toiminnassa olit pitkään mukana.
Reserviläistyön koit erityisen
läheiseksi. Toimit Joensuun
Reserviläisten varapuheenjohtajana ja johtokunnassa kuusikymppiseksi. Kannoit erityistä
huolta reserviläisaktiivien
muistamisesta. Muistit muita
vaikka Sinua ei muistettu. Et
unohtanut veteraanejakaan.
Pyysin Sinua monena vuotena
avuksi sotainvalidien ystävänpäiväkonserttiin ovimieheksi.
Pyysin, kun tiesin Sinun tulevan. Tulit aina. Kun piti saada
miehiä veteraanikeräykseen
niin eikös siellä olleet Eero ja
Sinä. Vuodesta toiseen. Vies-

tikillan, perinneyhdistysten ja
rauhanturvaajien tilaisuudet
koit myös omaksesi. Juuan
reservikomppanian majalla
olit vakiovieras, veteraani- ja
invalidivieraiden taluttaja ja
pyörätuolin vakiokuljettaja.
Auttaja.

Minut pysäytti joulunalusviikolla pimeässä liukkaalla
kelillä Joensuusta Juukaan
ajon aikana tullut viesti matkapuhelimeeni. Se tuli Jakon
Eerolta: “Polttelen sinivalkoista kynttilää Hakkaraisen
Karin muistoksi, poistui rivistä

viikolla...”
Soitto Eerolle varmisti kolkon
sanoman. Karin elämä oli
sammunut, piirin kunniapuheenjohtaja sanoi hiljaisella
itkuisella äänellä. Siinä puhelussa ei paljon sanoja tarvittu.
Hyvä ystävämme oli poissa.
Reserviläistoverimme. Veteraanityön veli. Arjen unohdettu
sankari.
Mieleeni palasivat hetket
loppukesällä kun istuimme
keskussairaalan päärakennuksen puolivälissä sijainneella
parvekkeella Sinun ollessasi
osastolla vaikean sairauden ja
ankaran operaation uuvuttamana. Viimeisellä tapaamisella
liikkumistasi rajoitti osittain
amputoitu jalkasi, mutta se ei
Sinua vaivannut.
Sinun aina käsittämätön rauhallisuus ja arjen eläjän realistisuus olivat tallella. Hetken
olimme hiljaa ja katsoimme
alhaalla kiirehtiviä autoja ja
ihmisiä. Meillä ei ollut kiirettä. Olemuksesi oli entistäkin
seestyneempi ja äänesi vieläkin
hiljaisempi kuin tavallisesti.
Sanat korvasivat ajatuksemme. Lupasit palata reserviläistoimintaan kun toipuisit

leikkauksesta ja saisit voimia
sairauksiesi voittamiseen.
Lujimmat ystäväsi olivat vierailleet luonasi. Vähäiset olivat
tukijasi kun tarvitsit itse tukea.
Sinä unohduit liian monilta.
Totesimme sairastumisen myötä ystäväpiirin katoavan.
Sitten Sinä katosit. Lähdit
kun pyydettiin. Viimeiselle
matkalle. Kutsu tuli korkealta
ja matkan päämäärä oli tuntematon. Jos siellä on enkeleitä,
missä oletkin, he silittävät nyt
kiharoitasi, jotka jäivät vaille
kosketusta kun elit armotonta
aikaa. Siksi kuolemallasi on
lohduttava sanoma.
Näinä aatteettomuuden ja
itsekkyyden aikoina Sinunlaisesi miehet ovat harvinaisia.
Katoamassa. Siksi Sinun tekosi elävät ja ovat esimerkkinä
muille. Ne eivät katoa.
Kiitos ystävyydestä, et unohdu.
Kari.
Jarmo A. Tolvanen
Pohjois-Karjalan
Reserviläispiirin
puheenjohtaja
31.12.2006 asti

Olkontie 6, 82500 Kitee
Ajanvaraus puh. (013) 226 216 klo 8-16

Alvar Holmbergin kuviin kuuluu muun muassa kuva vuodelta 1942. Suomen marsalkka Mannerheim
tervehtii kenraalimajuri Raappanan johtaman 14. divisioonan esikunnan päällystöä Tiiksassa.

Rukajärven 14. divisioonan
sotarintamakuvat Juuasta
Pohjois-Karjalan museoon
Metsänhoitaja, reservin yliluutnantti Alvar August
Holmberg (1906-1974) oli
sotarintamalla Rukajärven
suunnalla kolonnanjohtajana
ja huoltopäällikkönä. Johtotehtävien ohessa Holmberg
kuvasi rintamatapahtumia kamerallaan ahkerasti. Holmbergin
noin 300 kuvaa ovat nyt PohjoisKarjalan museon kokoelmissa
Joensuussa.
Pohjois-Karjalan museolle
arvokkaan kuvakokoelman
luovutti pitäjänneuvos Kari
Tuhkanen Juuasta. Alvar
Holmberg oli Tuhkasen sisaren mies. Kuvalahjoituksen
ottivat tammikuussa 2007
vastaan museonjohtaja Tarja
Raninen-Siiskonen ja museon
kokoelmajohtaja Auli Patjas.
Holmberg oli 1930 ja 1940luvulla Juuan Nunnanlahdessa

Suomen Vuolukivi Oy:n ja
Nunnanlahden Vuolukivi Oy:
n isännöitsijänä, sekä Oy
Vuoki AB:n osakkaana ja
toimitusjohtajana.
Metsähallituksen metsänhoitajan virassa Helsingissä
Holmberg toimi eläkeikäänsä
saakka.
Talvisodassa Holmberg oli
KTR 12. joukoissa Kollaanjoella. Jatkosodassa hän palveli KTR 18. Rukajärven
suunnalla, taistelupaikkoina
Tuulivaara, Repola, Virta,
Omelia, Tiiksjärvi, Uunojärvi,
Pajarinjärvi, Ontrosenvaara,
Pismajoki, Rukajärvi, Ontajoki,
Klyyssinvaara ja TsirkkaKemijoki.
Pohjois-Karjalan museo/
Joensuun museot Torikatu 21.
Puhelin 0504059079.
Matti Puoskari

Tule
kaupantekoon!

Meillä laatutuotteet ja
järkevät hinnat.
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Alvar Holmberg toimi KTR 18
huoltopäällikkönä Rukajärven
suunnalla.

Rukajärven 14. D:n
veteraani- ja perinnepäivät Lieksassa
31.8.-2.9.2007
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