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Toiminnot yhdistyivät
Tohmajärven ja
Värtsilän suunnalla
Tohmajärvi -Värtsilän reserviupseerit ja Tohmajärven
-Värtsilän reserviläiset ovat
reserviläisyhdistyksinä maakuntamme vanhimpia.
Väkimäärän vähentyessä on
kuitenkin käynyt niin kuin
monille muillekin yhdistyksille. Tekijät ovat käyneet
vähiin. Yhdistykset ovat
vielä pystyneet olemaan
aktiivisia ja monennäköistä
toimintaa on järjestetty, mutta aktiivitekijöiden joukko
on käynyt harvaksi.
Niinpä molemmissa yhdistyksissä alettiin puuhata
toimintojen yhdistämistä
vuoden 2010 alusta. Ajatusta
kehiteltiin yhteisissä palavereissa ja vuoden alusta
toiminnat ja talous yhdistettiin. Molemmat yhdistykset
säilyttävät itsenäisyytensä
ja jatkavat itsenäisinä
toimintaansa omissa liitoissaan, mutta talous ja
tekeminen laitetaan yksiin.
Molemmilla yhdistyksillä
on edelleen oma puheenjohtaja mutta yhteinen hallitus
/ johtokunta. Yhteistä ääntä
käyttää vuorovuosin toisen
yhdistyksen puheenjohtaja. Kokouksista laaditaan
molemmille yhdistyksille
yhtenevä pöytäkirja.

Käytännön toimintaa pyörittää nelimiehinen työvaliokunta. Valtakunnan
tasolla Reserviupseeriliitolla
ja Reserviläisliitolla ei ole
hanketta vastaan poikkipuoleista sanaa – sama käytäntö
lienee tulevaisuutta monilla
pienillä paikkakunnilla
jatkossa.
Reserviupseereja yhdistyksessä on reilut kolmekymmentä ja reserviläisiä
noin yhdeksänkymmentä.
Vuonna 2010 yhteistä ääntä
käyttää reserviläisten puheenjohtaja Tapani Timoskainen. Upseereita johtaa
Arto Juntunen.
Perinteisiä yhdessä toteutettuja toimintamuotoja ovat
jo vuosia olleet joulutulet,
osallistuminen Tohmajärven pitäjäjuhlaan, yhteiset
vuosikokoukset ja varojen
hankinta sekä veteraanikeräysten järjestäminen. Vuoden
2010 toimintasuunnitelman
keskeisiä kohtia ovat MPK:
n kurssitoimintaan osallistuminen sekä ampumaharrastuksen turvaaminen
Keski-Karjalassa. Tässä
yhdistykset tekevät yhteistyötä kiteeläisten kanssa.
Arto Juntunen

Puheenjohtaja vaihtui Kontiolahdessa
Kontiolahden reserviläiset
ry:n uutena puheenjohtajana
on häärinyt vuoden alusta
lähtien Pekka Ratilainen.
Tehtävien luovutustilaisuus
järjestettiin Kontiolahden
ampumakellarissa kakkukahvien kera 9. päivänä
joulukuuta 2009. Paikalla
oli tapahtumaa todistamassa
Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri ry:n toiminnanjohtaja
Ari Eskelinen.
Teksti ja kuva:
Ari Hevonkoski
Pekka Ratilainen (vas.) vastaanottaa puheenjohtajan tehtävät
vastaan Jorma Kinnuselta.

Kiteen kokoukseen osallistuivat muun muassa Mikko Makkonen (vas.), Pertti Varis, Martti Väistö,
Kyösti Hurskainen ja Seppo Kinnunen.

Kiteen kerhojen hallitukset kokoontuivat
Kiteen Reserviupseerien ja Reserviläisten hallitukset pitivät
tammikuun alussa järjestäytymiskokouksen, jossa valittiin
Reserviläisten varapuheenjohtajaksi Pertti Varis, nimettiin
toimikunnat vuodelle 2010,
tarkistettiin toimintasuunnitelmaa, todettiin toteutuneet
ja tulevat tapahtumat sekä
suunniteltiin kevätkokouksen
asioita.

Helmikuun alussa kokouksessa käsiteltiin muun muassa sotahistoriallista retkeä
Vienan-Karjalaan 11 – 13.6.
Kevätkokouksessa 22. päivänä
helmikuuta esitelmävieraana
oli Pohjois-Karjalan Prikaatin komentaja, eversti Jari
Kytölä. Suunniteltiin myös
veteraanikeräystä 13.3 ja juhlaa veteraaneille 13.3 yhdessä
Kiteenhovin ja seurakunnan

lituksien kokouksessa, joista ensimmäinen pidettiin Enon Joukiisenrannassa tammikuun 12.
päivänä ja toinen 23. päivänä
helmikuuta Itä-Suomen liikuntaopiston tiloissa Joensuussa.
Piirihallitusten kokouksissa

käsiteltiin muun muassa toimintakertomuksia, tilejä sekä
palkitsemisia ja päivitettiin
tapahtumakalenteria.
Ylhäällä reserviupseerien ja
alhaalla oikealla reserviläispiirin piirihallitus.

kanssa, sekä maaliskuun
hiihtojotosta. Päätettiin esittää
kevätkokoukselle liittymisestä
Keski-Karjalan ampumaratahankkeeseen. Perustamiskokoukseen valtuutettiin Mikko
Makkonen ja Markku Hyvönen. Saatettiin tiedoksi, että
piirin hallitukset kokoontuvat
Kiteellä 4.5.2010.
Reijo Kohonen

Kevätkokousta kohti
Pohjois-Karjalan reserviläispiirit valmistautuvat parhaillaan
piirien yhteiseen kevätkokoustapahtumaan, joka pidetään
Pohjois-Karjalan rajavartioston tukikohdassa Onttolassa
maaliskuun 24. päivänä kello

18 alkaen.
Tapahtuman ohjelmassa on
muun muassa palkitsemiset,
esitelmä ja piirien kevätkokoukset.
Tapahtumaa on valmisteltu alkuvuodesta jo kahdessa piirihal-

Itä-Suomen Liikuntaopisto
tarjoaa tasokasta liikunta- ja
urheilualojen koulutusta.
Ammattiin valmistavia
opetussuuntia ovat muun
muassa liikuntapaikkojen
hoitajan ja valmentajan
tutkinnot. Hierojakoulutusta
opistolla on ollut vuodesta
1980 lähtien. Opiston eloisa
rehtori Vesa Martikkala
esitteli reserviläisjärjestöille
helmikuun kokouksessa
opiston toimintaa ja antoi
hyviä vinkkejä itsensä kunnossa pitämiseen.

