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Sauli Purho (oik.) ja Erkki Simonen luovuttivat Enon Reserviupseerien varat ja omaisuuden
Eno-seuran Juha Koljoselle ja Enon Sotainvalidien Timo Laukkaselle.

Enon Reservinupseerit historiaan
Enon reserviupseeriyhdistys
lopetti toimintansa vuodenvaihteessa. Jäljelle jääneet varansa ja omaisuutensa Enon
Reserviupseerit lahjoitti Enon
Sotainvalideille ja Eno-seu-

ralle. Enon Reserviupseerien
jäsenet siirtyvät automaattisesti
Joensuun Reserviupseerien jäseniksi niin halutessaan.
Puheenjohtaja Erkki Simonen ja sihteeri Sauli Purho ker-

tovat ratkaisun taustalla olevan jäsenmäärän putoamisen,
jäsenten ikääntymisen ja asumisen hajallaan eri puolella
Suomea. Aktiivisia toimijoita
paikkakunnalla on enää alle

kymmenen, eikä uusiutumista
ole viime vuosina tapahtunut.
- Asiasta on keskusteltu jo
muutaman vuoden ajan ja nyt
kuntaliitoksen myötä yhdistys
päätettiin lakkauttaa, Simonen
kertoo.
Purho muistuttaa, että Pohjois-Karjalassa useat pienemmät reserviupseeriyhdistykset
ovat yhdistyneet suurempiin tai
ne toimivat yhdessä reserviläisyhdistysten kanssa. Myös
Enossa reserviupseerit ja reserviläiset ovat tehneet tiivistä
yhteistyötä.
Jäljelle jääneet varansa yhdistys luovutti Enon Sotainvalideille käytettäväksi kaikkien
enolaisten veteraanien ja heidän puolisoidensa hyväksi.
Sotainvalidien puheenjohtaja
Timo Laukkasen mukaan varat
tullaan ohjaamaan tarpeelliseksi todettuun ja paljon toivottuun siivoustoimintaan.

Mukavat hautajaiset
Arkistonsa ja lippunsa reserviupseerit lahjoittivat Eno-seuralle säilytettäväksi Enon museossa. Seuran puheenjohtaja
Juha Koljosen mukaan Enoseura on luonnollinen kohde,

koska seuran tehtävänä on juuri paikallisen perinteen tallentaminen ja paikalliskulttuurin
vaaliminen. Vaikka seuran
säilytystilat ovat rajalliset, ne
ovat kohtuulliset myös kuivaa
tilaa tarvitsevan materiaalin
säilyttämiseen.
Enolaiset reservin upseerit
aloittivat toimintansa vuonna
1954 Joensuun Reserviupseerien alaosastona. Seuraavana
vuonna enolaiset itsenäistyivät
ja perustivat oman yhdistyksen. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Hemmi Mustonen.
Kulta-aikaa elettiin 1950-luvulta 1980-luvulle, jolloin jäsenmäärä kasvoi ja toiminta
oli hyvin vilkasta. 1990-luvulla tapahtui pientä toiminnan
vilkastumista, kunnes alkoi
yhdistyksen lakkauttamiseen
johtanut hidas hiipuminen.
Yhdistyksen pitkäaikaisin
jäsen Paavo Koljonen totesi
Kokkolan matkailutilan Metsäneuvoksessa pidetyn viimeisen kokouksen, saunomisen ja
miehekkään tarjoilun päätteeksi: ”Ikävä tapaus, mutta
mukavat hautajaiset !”
Teksti ja kuvat:
Pasi Karjalainen ja
Erkki Simonen

Talvisodan muistokonsertti
veteraaneille
Kiteellä ravintola Kiteenhovissa 13.3 pidettiin ravintoloitsija, rajaluutnantti Kari ”Sutki”
Sutisen aloitteesta veteraanien
kunniaksi konsertti. Mukana
järjestelyissä olivat Kiteen seurakunta, Kiteen reserviläisjärjestöt ja Kitee Pajarin leijonaveljet. Leijonat avustivat veteraaneja jo ulkona autoista sisälle, vaatteita narikkaan ja pöytiin
sekä tarjoilivat leivoskahvit
pöytiin.
Avauspuheenvuoron piti Kari
Sutinen kiittäen veteraaneja siitä, että ulkona liehuu siniristilippu.
Musiikista huolehti ”Etulinjan Orkesteri”, Timo Hacklin
harmonikka, Jorma Matikainen
kitara, Jorma Asikainen basso,
Terho Torni rummut ja laulu sekä laulusolisti Pekka Asikainen
ja Kari Sutinen laulu että välijuonnot. Orkesteri ei ottanut
soittopalkkiota.
Ohjelmisto käsitti tunnetuim-

mat sota-ajan laulut, aluksi Pekka Asikainen esitti ”Äänisen
aallot”, sitten ”Elämää Juoksuhaudoissa” jne. Sutki päästi Pekan tauolle ja esitti ”Särkyneitä
toiveita” ja ”Ilta skanssissa”.
Parituntisen ohjelman välissä
juotiin kahvit ja kuunneltiin Kiteen kirkkoherra Mirva Lehtisen tervehdys seurakunnalta,
Kiteen Reserviläisten puheenjohtaja Mika Matikainen toi
Kiteen Reserviupseerien ja
reserviläisten tervehdykset.
Kiteen Rintamaveteraanien
puheenjohtaja Kalervo Rinne
esitti terveiset Kiteen veteraanijärjestöiltä ja kiitti Kari Sutista
ja koko perheyritystä erinomaisen juhlan järjestelyistä unohtamatta erinomaista orkesteria
solisteineen. Sutinen pyysi paikalla olevia Talvisodan veteraaneja yleisön eteen ja kolme
heitä tulikin: Esko Korhonen ja
Aarne Hirvonen Kiteeltä sekä
Eero Kankkunen Kesälahdelta.

Talvisodan veteraanit Esko Korhonen (vas.), Aarne Hirvonen ja Eero Kankkunen.
Sutinen haastatteli heitä lyhyesti.
Juhla päättyi ”Sillanpään
marssilauluun” Kari Sutisen komentaessa yleisön seisaalleen,
veteraanit vapaat.

Erinomainen juhla päättyi
monen mielestä liian aikaisin,
niin hyvä oli tunnelma täpötäydessä ravintolasalissa. Tuli mieleen, että nämä juhlat saattavat
vähentyä ja muuttaa muotoaan

veteraanien harvetessa. Meidän jälkipolvien tulee vaalia
perinteitä.
Teksti ja kuva:
Reijo Kohonen

Keski-Karjalan veteraanijuhla Rääkkylässä
Keski-Karjalan kuntien yhteistä Kansallisen Veteraanipäivän juhlaa vietettiin Rääkkylän
koulukeskuksen lähes täpötäydessä auditoriossa.
Juhlan avaussanoissaan
Rääkkylän kunnanvaltuuston
2. varapuheenjohtaja Kari
Kulmala kiitti veteraaneja ja
sodan ajan sukupolvea maan
itsenäisyydestä ja maan uudelleenrakentamisesta.
”Tämän päivän hyvinvointi ei olisi mahdollista ilman
veteraanien tekemää työtä….
Olkoon toimintanne esikuvana
meille kaikille nyt juhlapäivänä ja jatkossa.”
Juhlapuheen piti eversti evp.
Pekka Ripatti, jonka puheesta
otteita: Puolustusvoimien ehdoton ydintavoite on Suomen
puolustaminen…

Viime vuosikymmenellä
Puolustusvoimien vahvuus
laski yli puolella. Tavoitteena
oleva 350 000 sotilaan vahvuus on silti yksi Euroopan
suurimmista sodan aikaisista
asevoimista… Emme voi
piiloutua puolustuksessamme
toisten selän taakse…
Uskottavuus on avainsana,
joka pitää sisällään tahdon ja
kyvyn taistella. Tarvittaessa on
valmistauduttava käyttämään
vahvaa voimaa, jotta sitä ei
tarvitsisi koskaan käyttää.
Talvisodan alkaessa meillä ei
ollut uskottavaa ennaltaehkäisykykyä, vaikka sotilaittemme
ja koko kansamme taistelulla
saavutimme torjuntavoitot,
lähes tahdon voimalla. Valitettavasti tappiot olivat raskaat…
Koko valtakunnan puolusta-

Veteraanijuhlan esiintyjät olivat Rääkkylän nuorisoa.
minen ei onnistu ilman yleistä
veteraaniemme perinnön
asevelvollisuutta ja sieltä
vaikutus suorituskykymme
kertyvää reservistöämme…
uskottavuuden sekä sisäiseen
Reserviläisistä koottu sodan
että ulkoiseen ilmiasuun.
ajan puolustusvoimamme on
Juhlan muusta ohjelmasta
kustannustehokkuudeltaan ja
vastasivat alakoulun 1-2-luoklaadultaan ylivoimainen…
kien oppilaat, jotka esittivät
Eikä vähäinen vieläkään ole
välituntileikkejä musiikin

avulla opettaja Hanna Rokkilan johdolla.
Musiikkia esittivät Rääkkylän Pelimannit solistinaan
Timo Wuorio.
Teksti: Reijo Kohonen ja
Olavi Lautamäki
Kuva: Olavi Lautamäki

