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Lämpimät
terveiset
PohjoisKarjalaan
RUK:n 90-vuotisjuhlilla
19.6. pääjuhlaan Bastioniin
ohjailtiin yleisöä kursseittain
istumaan ja yllättäen allekirjoittanut huomasi istuvansa
tuttujen ihmisten parissa.
Vieressä istuivat prikaatinkenraali Antti Lankinen, joka oli
aikoinaan Pohjois-Karjalan
Prikaatin komentaja ja eversti
Seppo Pesonen, Sotilasläänimme viimeinen komentaja.
Molempien vaimot olivat
myös mukana.
Kaikilla oli mukavat muistot
maakunnastamme ja lämpimät
terveiset lähtivät mukaan!
RUK:n juhlille osallistuivat
myös Antti ja Liisa Lankinen
(edessä), sekä Maija-Liisa ja
Seppo Pesonen.

Veteraanijärjestöjen seppeleen laskivat puheenjohtajat Kalervo
Rinne ja Arvo Kinnari. Kunniavartiossa Kauko Raekorpi ja
Reijo Kohonen.

Veteraanien kirkkopyhä Kiteellä
Jumalanpalvelus ehtoollisella
aloitti 30.5. veteraanien kirkkopyhän, sen jälkeen seurasi
seppeleen lasku Sankarihaudoille. Kirkkoherra evp. Sakari
Takala puhui ja veisattiin pari

virttä.
Tilaisuutta seurasi satakunta
henkeä.
Kirkkopyhä päättyi seurakuntatalolla kirkkokahveihin ja
juhlaohjelmaan.

Kiteen Riihivalkeassa, entisessä rajavartioasemassa on pidetty vuodesta 2004 alkaen 19.
Divisioonan muistokonsertti,
johon tänä vuonna osallistui
reilut sata henkeä.
Yleisön toivotti tervetulleeksi Hasse Skogster, joka oli taas
kehitellyt loisto-olosuhteet
tapahtumalle vaimonsa Airin
kanssa.
Maukkaan rantakalan
pikkumuikuista keitteli Aarne
Malinen ja se maistui yleisölle.
Rajavartioston terveiset toi
Värtsilän rajavartioaseman
päällikkö, yliluutnantti Mika
Susi. Susi kertoi myös organisaatiomuutoksista ja uudistuksista. Rajaseudun väestön
kannalta parasta on rajavartioiden saama ensivastekoulutus
ja valmiudet suorittaa henkeä
pelastavaa ensiapua.
Varsinaisesta konsertista huolehtivat upeaääninen
Hannu Lehtonen ja tohmajärveläinen harmonikkataiteilija
Henna Tahvanainen.
Konsertin alkuosa koostui
parhaista paloista sota-ajan
lauluja ja loppuosa oli pyhi-

Kumurin kukkuloilla muistojuhla

Konsertissa esiintyivät Hannu Lehtonen ja tohmajärveläinen
harmonikkataiteilija Henna Tahvanainen.
tetty Olavi Virran lauluille.
Kahvia ja pullaa nautiskellessa

oli mukavaa kuunnella hienoa
esitystä.

Kiteen veteraanijärjestöt
yhteisellä rantakalalla
Kiteen Likolammella tehtiin
elokuun 10. päivänä historiaa,
sillä ensimmäistä kertaa Kiteen
Sotainvalidit, Sotaveteraanit ja
Rintamaveteraanit mahtuivat
samaan tilaan, kuten Sotainvalidien ja Sotaveteraanien
puheenjohtaja Arvo Kinnari
totesi tervetulopuheessaan.
Tilaisuutta kunnioittivat
läsnäolollaan P-K:n rajavartioston komentaja eversti Tero
Kaakinen ja Tohmajärven
aluetoimiston päällikkö majuri
Heikki Koponen sekä Kiteen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Kankkunen.
Maukkaan rantakalan
keittelivät Kauko Raekorpi ja
Risto Immonen. Teuvo Varonen harmonikkoineen soitteli
mukavaa taustamusiikkia väen
nauttiessa rantakalaa.
Sitten seurasi muutama
huomionosoitus: Sotaveteraa-

nipiirin puheenjohtaja Olavi
Lösönen ja Kitee Sotaveteraanien puheenjohtaja Arvo Kinnari ojensivat Sotaveteraanien
viirit rajayliluutnantti Kalervo
Rinteelle, rajaluutnantti Kari
”Sutki” Sutiselle ja Autotalo
Laakkosen paikallispäällikkö
Heikki Salliselle ansioistaan
veteraanien hyväksi.
Eversti Tero Kaakinen toi
rajavartioston terveiset ja
kertoi rajan nykytilasta, Kiteen
kaupungin tervehdyksen esitti
valtuuston puheenjohtaja Jukka Kankkunen.
Muuta ohjelmaa olivat
arpajaiset ja yhteislaulut Teuvo
Varosen säestäessä.
Loppusanat lausui Kiteen
Rintamaveteraanien puheenjohtaja Kalervo Rinne. Kaunis
aurinkoinen hellepäivä leppoisassa suvituulessa päättyi
Karjalaisten lauluun.
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