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Outokummun reserviläisyhdistyksillä yhteiset juhlat
Aleksis Kiven -päivänä 10.10.2010 vietettiin Outokummussa
Maanpuolustusjuhla sekä Outokummun Reserviupseerit ry:
n 60-vuotis- ja Outokummun Reserviläiset ry:n 55-vuotisjuhla.
Kummun koulun auditorioon oli kokoontuneena lähes satapäinen
juhlayleisö.
Juhla alkoi Rauha Miettisen, Raimo Miettisen ja Pentti Mustosen
tuodessa Suomen lipun juhlapaikalle. Puhallinorkesterin musiikkiesityksen jälkeen seppelpartio Kaija Räsänen, Arto Hakola ja
Jaakko Kurki lähtivät Markku Laitisen lausuttua saatesanat ja
Narvan marssin soidessa viemään seppeleen sankarihaudalle.
Tervehdyssanoissaan Outokummun Reserviupseerit ry:n puheenjohtaja Markku Räsänen kertoi reserviupseerikerhon vuonna
1950 ja reservialiupseerien kerhon vuonna 1955 tapahtuneista
perustamisvaiheista.
- Yhdistysten toiminta oli vilkasta heti alusta pitäen, hän totesi.
Räsänen toi myös esille, kuinka 1990-luvulta lähtien yhdistykset
ovat toimineet yhdessä kaikissa toimissaan ja tehtävissään, ja että
voimavarojen keskittäminen on johtanut toiminnan aktivoitumiseen.
Juhlapuhujana toiminut kansanedustaja, reservin majuri, puolustusvaliokunnan jäsen Eero Reijonen toi puheessaan esille, että
suomalaisilla on vahva luottamus Suomen puolustuspolitiikkaan:
- 85 prosenttia suomalaisista pitää Suomen puolustuspolitiikkaa
hyvin hoidettuna, maanpuolustustahto on korkealla kaikissa
ikäluokissa, 74 prosenttia on sitä mieltä, että jos Suomeen hyökätään, niin suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti kaikissa
tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta.
Reijonen totesi myös, että yli puolet suomalaisista on sitä mieltä,
että puolustusmäärärahojen nykytaso on säilytettävä. Puheensa
lopuksi hän onnitteli outokumpulaisten reserviläisyhdistysten
tekemästä arvokkaasta työstä ja hienosta juhlasta.

Reserviupseeripiirin palkitut.

Mallia muillekin
Tervehdyspuheenvuorossaan Outokummun kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Lea Tolonen onnitteli juhlivia yhdistyksiä ja toi
ilonsa siitä, että reserviläisjärjestöissä ja muissa vapaaehtoisjärjestöissä toimivat ovat tärkeitä Outokummun kaupungille,
koko yhteiskunnalle.
- Ilman tätä yhteistyötä monien asioiden eteenpäin vieminen olisi
hankalaa, jopa mahdotonta.
Pohjois-Karjalan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Jouni
Mattila onnitteli juhlivia yhdistyksiä ja kertoi Pohjois-Karjalan
olevan monessa maanpuolustuksellisessa tehtävässä edellä muita
maakuntia.
- Kun muualla yritetään saada kasaan ensimmäistä maakuntakomppaniaa, Pohjois-Karjalassa toisen maakuntakomppanian
toteutuminen on lähellä.
Hän korosti puheessaan reserviläisten maanpuolustustahtoa ja PK:n reserviläisten hienoja urheilusuorituksia kuluneen vuoden
aikana. Everstiluutnantti Mattila toi esille tyytyväisyytensä myös
siitä, että yhteistoiminta Aluetoimiston sekä sotaveteraani-,
reserviläisjärjestöjen ja MPK:n kanssa ollut erittäin tiivistä.
- Tämä kaikki antaa meistä ulospäin erittäin positiivisen kuvan
muiden maakuntien alueella, Mattila totesi.
Juhlan päätössanoissaan Outokummun Reserviläisten puheenjohtaja Erkki Räsänen esitti kunnioittavat arvostuksensa vanhempien
sukupolvien työlle sekä kiitokset maanpuolustusjuhlan onnistumisesta Outokummun Maanpuolustusnaisten Selma Mäkelälle,
Ritva Välttilälle, P-K:n Sotaveteraanien pj. Eino Lumpeelalle,
yhteistyökumppaneille, ”Pohjois-Karjalan sinivalkoiselle äänelle”
Markku Laitiselle rautaisella ammattitaidolla tapahtuneesta juhlan
juonnosta sekä leirikoululuokka 9:lle tarjoilusta.
Maanpuolustusjuhla päättyi juhlayleisön laulamaan Karjalaisten
lauluun maanpuolustushengessä esiintyneiden Omien Poikien ja
Outokummun Puhallinorkesterin säestämänä.

Reservipiirin palkitut.
Palkitut:
Pohjois-Karjalan reserviupseeripiirin kultainen
ansiomitali:
Markku Räsänen, Raimo Miettinen, Eero
Rauhamäki
Hopeinen ansiomitali:
Kari Kalinen, Erkki Räsänen, Yrjö-Pekka Kettunen
Pronssinen ansiomitali:
Aimo Hattula, Kimmo Rummukainen, Esko
Räsänen

Maanpuolustusmitali kultaisella soljella:
Aimo Laasonen
Pohjois-Karjalan reserviläispiirin kultainen
ansiomitali:
Hugo Issakainen, Hugo Niskanen
Hopeinen ansiomitali: Pentti Mustonen
Pronssinen ansiomitali: Martti Hämäläinen,
Keijo Kuikka, Jonna Nissinen,
Reino Mustonen, Tarmo Tahvanainen, Juho
Karvonen

Teksti ja kuvat: Erkki Räsänen

Valtimon Reserviläiset
tempaisivat
vanhusten viikolla
Puheenjohtaja Toimi Säppi on jo muutamana talvena käynyt
pudottamassa lumet Pajukoskella asuvan veteraanin lesken
Impi Rautiaisen rakennusten katolta. Tällä kertaa Valtimon
reserviläisten kolmihenkinen talkooryhmä kävi pienimässä
Rautiaisen rankakasan polttopuiksi. Impin aviopuoliso,
sodan käynyt Veikko Rautiainen sai iäisyyskutsun
1992. Siitä lähtien Impi on joutunut huolehtimaan talon
ylläpidosta.
- Tämä oli mieluisa yllätys. Mielelläänhän sitä asuisi
omassa talossaan, jos vain terveyttä sen verran riittäisi,
kertoi yli 80-vuotias Rautiainen. Hän harmitteli sitä, ettei
kylällä ole enää omaa kauppaa. Silloin kauppias toi tavarat
kotiin. Nykyään kodinhoitaja vierailee kerran viikossa.
Toimi Säppi sahasi, Tuomo Hölttä halkoi ja Aki Martikainen pinosi pilkkeiden tekotalkoissa.
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