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Reserviläisliiton naiset Niiralassa
Reserviläisliiton naisjäsenien
koulutuspäivät 2010 kokosivat
Pohjois-Karjalaan reilut 30
osallistujaa eri puolilta Suomea.
Suurin osa oli Pirkanmaalta
ja Tampereelta, pohjoisimmat
Keminmaalta ja Simosta, itäisimmät Kuhmosta. Kansainvälisyyttä edustivat Virosta Tallinnan seudulta kotoisin olevat
Naiste Kaitseliit:n edustajat Anu
Püümets ja Maris Borshtshik.
Joukko saapui toukokuun
14. päivän iltana Onttolaan
Pohjois-Karjalan Rajavartioston tiloihin ja ohjelma käsitti
iltapalan, majoittumisen ja Ekoaseammuntaa. Lauantaiaamuna
apulaiskomentaja, everstiluutnantti Mikko Karkia esitteli
Rajavartiolaitoksen toimintaa,
jonka jälkeen kurssilaiset nousivat bussiin suuntana Värtsilän
Rajavartioasema.
Aluksi nautittiin erinomaisen
maittava lounas vartion ruokalassa. Tämän jälkeen rajavartioaseman päällikkö, yliluutnantti
Mika Susi piti luokassa kalvosulkeiset ja kertoi monipuolisesti
vartion toiminnasta. Hän kertoi
muun muassa, että ennen oli
Tohmajärven rajakomppanian
alueella kaikkiaan 9 rajavartioasemaa. Tällä hetkellä asemia
on yksi, kun Närsäkkälä ja
Välivaara yhdistettiin Värtsilään
vuoden 2010 alusta.
- Asemalla on 23 rajakoiraa,
osalla erikoiskoulutus esimer-

Reserviläisliiton naiset patikkaretkellä rajalinjan vieressä.
kiksi huumeiden ja räjähteiden tetaan oman tehtävän ohessa,
etsintään. Koirarotu on yleensä yliluutnantti Susi luetteli.
schäfer. Valmiuspartio, jossa on
Niiralan rajatarkastusasemalla
kaksi miestä ja koira ovat 24 tun- vartion varapäällikkö, luutnantti
nin valmiudessa, Susi kertoi.
Eero Mustonen kertoi aseman
toiminnasta ja historiasta.
- Alkuun sotakorvausvuosina
Viranomaisyhteistyö toimii
Niiralassa oli vain junatarkasPoliisin, Tullin ja Rajavartiosto tusasema. Vuonna 1988 alkoi
PTR-toiminta on tuonut rajavar- suurempi autoliikenne, ja vuonna
tijoille myös poliisin tehtäviä 2005 siirryttiin ympärivuorokausekä valtuuksia ja tullin kanssa tiseen aukioloon, hän selosti.
Seuraavaksi tutustuttiin pason erinomainen yhteistyö.
- Kaikilla vartijoilla on EA sintarkastukseen ja tullin toiminII ensivastekoulutus. Maas- taan, jota selosti tullitarkastaja
toliikenteen, metsästyksen ja Jouni Martiskin. Vartiolla siekalastuksen valvontaa suori- maistujen iltapäiväkahvien jäl-

keen lähti bussikuljetus ”sinne
jonnekin”. Kaunis aurinkoinen
sää ja yli hellerajan kohonnut
lämpötila pisti vesipullot ahkeraan käyttöön. Yliluutnantti
Mika Susi kertoi, mitä rajalla
polkua pitkin patikoidessa ei
saa tehdä, esimerkiksi esineiden
heittely rajalinjalle ja rajan yli
on kielletty.
- Kun koululaisporukalle
kerrottiin tuo kielto, niin saman
tien pojankoltiaiset alkoivat
heitellä kiviä rajan yli, hän havainnollisti.
Koiraohjaaja Tarmo Hurskainen päästi rajakoira Veeran
häkistä. Tämä innostui vieraista
niin, että ravasi tuulen lailla
väkijoukossa ennen kuin totteli
ohjaajaa. Hauskaa oli kaikilla.
Veeran ja Hurskaisen johdolla
lähdettiin rajantarkastukseen
patikoimaan rajapolkua, tietä ja
pitkospuita pitkin kohti Niiralan
raja-asemaa. Jänisjoki ylitettiin
riippusiltaa pitkin ja seurattiin
jokirantaa pitkin rajapolkua.
Matkalla helteistä säätä viilensi
hetkeksi pieni sadekuuro.

Bunkkerimuseossa ja
varuskunnassa
Yliluutnantti Susi selosti
matkalla valvontalaitteiden tarkoitusta ja käyttöä. Etävalvonta
on hyvin hallinnassa. Polku toi
rajanylityspaikalle, josta bussi

Mari Korpilahti Kangasalalta
(vas.) ja Tanja Kautonen Tampereelta tykkäsivät reissusta.
toi porukan Rajavartioasemalle
pientä siistiytymistä varten.
Sitten vielä pari yhteiskuvaa,
hieno iltapäivä Niiralassa ja
Värtsilässä oli ohi. Onttolassa
odotti saunominen ja illanvietto
makkaranpaiston merkeissä.
Sunnuntain ohjelmassa oli aamutoimien jälkeen tutustuminen
Bunkkerimuseoon Joensuun
Marjalassa sekä Pohjois-Karjalan Prikaatiin.
Reserviläisliiton Naisia johti
varapuheenjohtaja Pirjo Koponen, kurssin johdosta vastasi
Joensuun Reserviläisten puheenjohtaja Ilkka Savolahti ja kurssin
”vääpelinä” eli yleismies jantusena toimi ylirajavartija Jarkko
Säynevirta. Oman merkittävän
osuutensa paperityössä teki
myös MPK:n Pohjois-Karjalan
piiripäällikkö Ahti Korhonen.
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Helvi Naumanen sai reserviläisiltä ja rauhanturvaajilta unohtumattoman avun. Talkooporukassa
ahersivat Pertti Varis (vas.), Martti Eronen, Väinö Hänninen, Markku Hyvönen, Kauko Raekorpi,
Kyösti Turunen ja Juha Pakarinen.

Kiteeläiset puutalkoissa

Perinteisen kiteeläisen ruisleivän ojensi eversti Kytölälle Kiteen
Reserviupseerien puheenjohtaja Raimo Liukku.

Sotainvalidin leski Helvi Naumanen (88). Kiteen Puhossalossa
sai suuret koivu- ja kuusipöllit
klapeiksi uunin lämmitystä
varten helatorstain aattona,
kun Kiteen reserviläiskerhot ja
Rauhanturvaajat pitivät yhteiset
talkoot.
Pohjois-Karjalan Rauhanturvaajien sihteeri, vanha ”faitteri”
Juha Pakarinen otti yhteyttä
reserviläisyhdistyksiin ja tiedusteli talkoohaluja. Hallitukset
tarttuivat heti asiaan ja talkoo-

paikalle kärrättiin kalustoa,
muun klapikone, moottorisahat
ja kirveitä. Puiden pilkkomisen
lisäksi haravoitiin piha puhtaaksi
talven jäljiltä. Suurimmat pöllit
olivat paksuudeltaan noin 80
senttimetriä, joten moottorisahan
varressa taituroineella Kauko
Raekorvella riitti päristeltävää.
Edesmennyt sotainvalidi Aukusti Naumanen pelastui täpärästi räjähtävältä luodilta, sirpaleet
pysähtyivät vain millien päähän
kaulavaltimosta. Helvi Nauma-

nen asuu vielä yksin kodissaan,
hän pystyy liikkumaan kepin
ja rollaattorin avulla. Avustaja
huolehtii päivän askareista ja
kauppasioista.
Sotainvalidi-lehdessä oli Rauhanturvaajien yhteystiedot,
avustaja otti yhteyttä ja loppu
onkin sitten historiaa.
- Tämä on unohtumatonta, en
ole koskaan saanut tällaista apua,
Helvi Naumanen kiitteli. Hienoa
oli myös kahden erilaisen maanpuolustusjärjestön yhteistyö.

Kiteeläiset
hiihtojotoksella

Tämänvuotinen hiihtojotos sivakoitiin 6. päivänä maaliskuuta
Satulavaarasta Närsäkkälään
auringonpaisteisessa säässä.
Hiihtokeli oli hieman nihkeä,
uutta lunta hangella, mutta noin
16 kilomeriä meni sutjakkaasti.
Hiihtäjiä oli yhdeksän, Rajaa edustivat kapteeni Timo

Päivinen, yliluutnantti Mika
Karhapää ja rajavartiomestari
Esa Juntunen.
Jotoksen jälkeen seurasi monen
mielestä reissun kohokohta,
Närsäkkälän vartion kuuluisa
savusauna ja uintiavanto. Saunomisen päätyttyä nautittiin
pullakahvit ja sitten kotiutus.

Komentaja Kytölä Kiteellä
Kiteen Reserviupseerien ja
Kiteen Reserviläisten yhteiseen
kevätkokoukseen Osuuspankin
kerhotiloihin helmikuun 22.
päivänä saapui lähes tupa täyteen
osallistujia. Aluksi juotiin pankin
tarjoamat kahvit. Kiteen Seudun
Osuuspankin toimitusjohtaja,
yliluutnantti Ari Karhapää kertoili nykyisestä rahamarkkinatilanteesta.
Kokousesitelmässään eversti
Jari Kytölä käsitteli nykyistä
asepalveluksen koulutusta ja
joukkotuotantoa. sekä kertausharjoitussysteemiä ja reserviläisen urakiertoa.
Varsinainen kevätkokous vietiin rivakasti läpi kouluneuvos/yliluutnantti Heikki Pirisen
johdolla.

Kokous päätti liittymisestä
Keski-Karjalan ampumaratayhdistykseen, joka on osa AIMOprojektia: Ammunta-, ilmailu- ja
moottoriurheilu -monitoimikeskus Tolosenmäessä.
Muita asioita olivat muun
muassa sotahistoriallinen retki
Vienan Karjalaan 11. – 13.6,
veteraanikeräys 13.3, Talvisodan
70-muistonäyttely 13.3, Veteraanikonsertti 13.3 Kiteenhovissa sekä hiihtojotos 6.3 Rajan
kanssa.
Yliluutnantti Raimo Liukulle
luovutettiin ”Maanpuolustus
Peruskalliomme”-viiri 60-vuotispäivien johdosta postuumisti,
sillä vuodet tulivat täyteen joulukuun 6. päivänä ja senhän kunniaksi oli yleinen juhlaliputus.

