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Juuan Reserviläiset ry:n
50-vuotisjuhlassa puhunut
Reserviläisliiton puheenjohtaja Matti Niemi totesi
veteraanityön nousseen
entistä tärkeämmäksi liiton
toiminnassa.
Niemen mukaan veteraaniperinteen vaaliminen jää
veteraanien korkean iän
vuoksi entistä enemmän
Reserviläisliiton tehtäväksi.
Se edellyttää samalla sitä,
että entistä enemmän nuoria pitää saada yhdistysten
riveihin ja veteraanityöhön
mukaan.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Matti Niemi piti juhlapuheen.
nanjohtaja Ahti Puumalaisen
mukaan Juuan Reserviläiset ovat
omalta osaltaan osallistuneet
kiitettävällä tavalla kansallisen,
sodista juontaneen maanpuolustusperinteen vaalimiseen ja
turvallisuustyön sekä kansalaiskasvatuksen toteuttamiseen.
– Vaille huomiota ei sovi jättää
sitä yhteishengen ylläpitämistä,
joka liittyy samaa arvomaailmaa
edustavien henkilöiden kesken.
Tietoisuus vahvasta kansasta
ja sen suoriutumiskyvystä jo
sellaisenaan on ollut turvatekijä
maallemme, niin sisäisenä kysymyksenä, kuin myös kansallista vahvuuttamme osoittavana
tekijänä.

Veteraanityön ottaminen yhdeksi tärkeimmistä liiton tavoitteista
on puheenjohtaja Niemen mukaan suurelta osin juukalaisen
aktiivisen järjestötoimijan Jarmo Antero Tolvasen ansiota.
Tolvanen on koonnut Reserviläisliiton veteraanityön oppaat
I-III ”Hoivatkaa, kohta poissa
on veljet”. Teoksilla on ollut
kysyntää, sillä viimeisestä osasta
on otettu jo kolmas painos.
- Reserviläisliitto on Suomen
suurin maanpuolustusjärjestö
jossa on jäseniä 34 000. Liiton
toiminnan perimmäinen tarkoitus on tänäkin päivänä ylläpitää
maanpuolustustaitoa, maanpuolustuskykyä ja maanpuolustustahtoa, Matti Niemi totesi kiittäen samalla Pohjois-Karjalan
piirin jäsenmäärältään suurinta
reserviläisyhdistystä tekemästään ansiokkaasta työstä.
Historiikin
kertomaa
”Puolenvuosisadan ikään ehtinyt Juuan Reservinaliupseerit
ry - Juuan Reserviläiset ry on
saavuttanut paljon ja saanut
kiitosta osakseen. Yhdistyksen
näkyvimmät tulokset ovat tulleet
pääasiassa 50-vuotisen toiminnan viimeisenä vuosikymmenenä. Näkyvimmin toiminnallista
tulosta alettiin saavuttaa vuonna
1996, kun yhdistys sijoittui Pohjois-Karjalan Reservinaliupseeripiiri ry:n yhdistysvertailussa
ykköseksi.
Vuonna 1998 Reserviläisliitto
ry:n liittohallitus nimesi Juuan
reserviläisyhdistyksen valtakunnalliseksi malliyhdistykseksi.
Nimitystä edelsi vuotta aiemmin
saatu liiton kunniamaininta.
Reserviläisliiton järjestämässä
”Tuhat tapaa toimia” -kilpailussa
vuonna 2001 menestyminen
palkittiin kunniakirjalla ja 1000
markan rahapalkinnolla. Oman
henkilökohtaisen saavutuksen
lisäksi kunniaa yhdistykselle
toi Juuan reserviläisyhdistystä
ja Pohjois-Karjalan reserviläispiiriä vuosia puheenjohtajana
luotsannut Jarmo A. Tolvanen.
Hän sai vuonna 2002 valtakunnan tasolla vuoden reserviläisen
arvon. Samana vuonna Tolvanen
nimettiin myös reserviläispiirin
vuoden reserviläiseksi. Kaiken
kaikkiaan kunnia Juuan Reservinaliupseerit ry:n - Juuan Reserviläiset ry:n perustamisesta
ja sen olemassa olosta kuuluu
sotiemme veteraaneille. Sodissa
mukana olleet miehet katsoivat
vuonna 1957 reserviläistoiminnan Juuassa tarpeelliseksi ja
siinä he olivat oikeassa”, toteaa
piirin tiedottajana palkittu ja
yhdistyksen historiikin koonnut
Matti Puoskari.
Kansalaiskuntoa
tarvitaan
Tilaisuudessa Juuan kunnan
tervehdyksen esittäneen kun-

Kunnanjohtaja Puumalaisen
mielestä yhteiskunnan tulee aina
olla varautunut poikkeusoloihin.
Se on kunnalle annettu lakimääräinen velvoite ja tehtävä, ja
siitä tehtävästään yhteiskunnan
toimintaorganisaatiot kyllä
suoriutuvat. Siviiliväestön kansalaiskunto oli vuosikymmeniä
sitten menestymisemme vahva
taustatuki ja jatkossakin se tulee
olemaan kansakunnan keskeisenä vahvuustekijänä.
- Tältä pohjalta maanpuolustustyölle ja kansalaisten valmiuksien ylläpidolle on edelleen suuri
tarve. Se on haaste niin juhlivalle
Juuan yhdistykselle, kuin kaikille muillekin maanpuolustustyötä
tekeville tahoille, kunnanjohtaja
Puumalainen totesi tervehdyksessään.

Reserviläispiirin jäsenmäärältään suurin yhdistys
juhli näyttävästi!

Juuan Reservinaliupseerit ry Juuan Reserviläiset ry
50 vuotta
Puolustusvoimain tervehdyksen juhlaan tuonut everstiluutnantti Jouni Mattila
kehui yhteistyökumppaniaan
monin ylistävin sanoin:

Osoittaakseen kunnioitusta veteraaneja kohtaan, Juuan Reserviläiset ry kutsui Tammenlehvätunnuksen omaavat veteraanijäsenensä kunniajäsenikseen. Kunniajäseniksi valitut ovat:
Onni Halonen, Lauri Kakkonen, Juho Kukkonen, Väinö Nevalainen, Urpo Nurmela, Veijo
Ryynänen, Väinö Takkunen, Maire Toivanen ja Veijo Turunen. Juho Kukkonen ja Väinö Takkunen olivat estyneitä saapumasta juhlaan. Tilaisuudessa jaettiin myös lukuisa määrä erilaisia
huomionosoituksia.

“Mielestäni juhlivaa yhdistystä
voidaan – sillä seitsemän vuoden
kokemuksella, joka minulla on
maakunnasta - kuvailla seuraavilla ilmaisuilla: aktiivinen,
innovatiivinen, kehityshakuinen, aloitteellinen, vastuullinen,
perinteitä kunnioittava ja niitä
vaaliva, osallistuva, kannustava,
toiminnaltaan monipuolinen ja
jäsenmäärältään suurin tässä
maakunnassa. Kaikin puolin
malliyhdistys! Ei ole mikään
ihme, että yhdistystä ja sen
aktiivijäseniä on palkittu valtakunnallisesti lukuisilla merkittävillä huomionosoituksilla viime
vuosienkin aikana.”
Jouni Mattilan puheesta
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