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Polvijärven Reservinaliupseerit miehen ikään
Polvijärven Reservinaliupseerien 50
– vuotisjuhla osui sopivasti Isänpäivään
ja siniristilippujen liehuessa aloitettiin
juhlapäivä seppeleenlaskulla
sankarivainajien ristille. Varsinaista
juhlaa vietettiin koulukeskuksen
uutukaisessa auditoriossa.
Juhlakahvituksen ja onnittelujen vastaanoton jälkeen saapuivat liput
airueineen juhlaan.
Tervehdyssanoissaan yhdistyksen
puheenjohtaja Jorma Huttunen totesi
Polvijärven Reservinaliupseerit perustetuksi 27.5.1960. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Eino Nykänen.
Perustavassa kokouksessa oli läsnä 21
aliupseeria ja toimintasuunnitelmaan
hyväksyttiin valistusta ja kilpailuja
sopivissa lajeissa kuten ammunnassa,
hiihdossa ja suunnistuksessa.
Oma lippu saatiin ja vihittiin 6.12.
1967. Naistoimikunta perustettiin
samana vuonna. Varoja toimintaan
on vuosien saatossa kerätty mitä
erilaisimmilla muodoilla; alkuaikoina
järjestettiin iltamia, maksullisia
kilpailuja ja jopa rahankeräyksiä.
Tukkienpyörittelyä tehtiin, samoin on
istutettu puuntaimia ja viime vuosina
aurausviittoja. Karjalan Pojat – lehden
ilmoitushankinta on
tärkeä varainhankintamuoto.
Yhdistyksellä on oma maja, joka toimii
kokous- ja vapaa-ajanviettopaikkana.
Jäsenmäärä oli enimmillään 60- luvulla
yli 150. Tällä hetkellä jäsenmäärä
on 81 maksavaa jäsentä. Nuoria on
mukavasti saatu mukaan toimintaan.
- Yleinen asevelvollisuus ja alueellinen
puolustus säilyvät, totesi PohjoisKarjalan aluetoimiston päällikkö,

osastolakkautuksista tehdään vuoden
2012 alkupuolella.
Liikuntamiehenä Mattila otti kantaa
reserviläisten kenttäkelpoisuuteen
ja mielihyvällä totesi reservin
hyväkuntoisuuden, osoituksena
hyvä menestys ja palkintosijat
valtakunnallisissa kilpailuissa.
Juhlassa esittivät isänmaallista
musiikkia pianolla ja poikkihuilulla
nuoret polvijärveläiset muusikot Anna
Martikainen ja Maiju Matikainen.
Teksti: Jorma Huttunen
Kuva: Esa Miettinen

Juhlassa palkitut:

Pohjois-Karjalan reserviläispiiri ry:n kultaisen ansiomitalin saivat reserviläiset
Erkki Salminen (vas), Raimo Tillonen ja Reijo Huhta. Jakajana P-K:n reserviläispiirin ja Polvijärven reservinaliupseerit ry:n puheenjohtaja Jorma Huttunen.
everstiluutnantti Jouni Mattila
juhlapuheessaan.
Määrärahojen niukkuus pakottaa

keskittämään toimintoja ja
karsimaan päällekkäisyyksiä.
Linjaukset mahdollisista joukko-

Viekiläiset juhlivat karhunpesällä
50 vuotta sitten kokoontuivat maanpuolustushenkiset Viekijärven miehet yhteen ja perustivat toimintaansa tukevan
yhdistyksen. Yhdistyksen nimeksi tuli
Viekin Reservin aliupseerit ry ja yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
valittiin Kauko Koskinen.
Perustamispäivä oli 14.9.1960.
Kansakuntaa koetelleista sodista oli
tuolloin kulunut vasta 15 vuotta.
Toiminta oli ollut vaatimatonta ja vähän ulospäin näkyvää, koska siihen
aikaan reserviläistoimintaa ei arvostettu
korkealle. Ajan kuluessa asenteet ovat
muuttuneet ja reserviläistoiminta on
saanut yhteiskunnassa sille kuuluvan
aseman ja arvostuksen.
Vaikka toiminta aluksi oli vaatimatonta,
sitä oli kuitenkin, oli esimerkiksi kilpailuja, ampumaharrastusta ja pienimuotosta koulutusta. Yksi merkittävä
voimanponnistus on ollut oman kerhomajan rakentaminen salolammen rannalle. Siellä Karhunpesän majalla on
aikojen kuluessa pidetty monet kokoontumiset ja istuttu nuotiolla tuumailemassa maailman menoa.
Yhdistys toimi, mutta sitten toiminta
hiipui ja lopahti kokonaan vuonna
1981. Yhdistys nukkui ”karhun” unta
10 vuotta. On erikseen mainittava, että
sinäkin aikana kuusi jäsentä maksoi uskollisesti jäsenmaksunsa, vaikka mitään toimintaa ei ollut. Tämä jos mikä
osoittaa oikeaa reserviläishenkeä!
Sanotaan, ettei nukkuvaa karhua ole
syytä häiritä, mutta silloinen toiminnanjohtaja Olli Lehmussaari ja piirin
puheenjohtaja Pentti Pulkkinen ovat
pelottomia miehiä, ja tulivat Viekiin
pitämään ”herätyskokousta”, tai vaihtoehtona lakkauttamaan yhdistyksen
kokonaan.
Kokouksessa paikalla olleet Viekin
miehet halusivat kuitenkin jatkaa toimintaa ja niinpä yhdistys heräsi unestaan, valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Ahti Kiiskisen ja alkoi katsella
hyvin levännein silmin ympärilleen.
Tämä tapahtui vuonna 1990.

Vilkasta toimintaa
Yhdistyksen toiminta käynnistyi ja jatkui suhteellisen vilkkaana.
Sääntömuutoksen yhteydessä nimi
muutettiin muotoon Viekin Reserviläiset ry. Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti esimerkiksi Reservipiirin kokouksiin, kursseille, kilpailutapahtumiin ja jotoksiin. Muun muassa
kahdessa perättäisessä jotoskilpailussa
viekiläiset ovat tuoneet voiton kotiin.
Myös ampumalajeissa on tullut
menestystä.
Reserviläisten aktiviteetteihin kuuluu
myös olla auttamassa sotaveteraani-

ja invalidi- keräyksissä omalla
toiminta-alueella. Velvoittavaksi
kunniatehtäväksi ja perinteeksi on
tullut Viekin hautausmaalla sotien
sankarihaudoilla tehtävät kunniakäynnit
seppeleenlaskuineen ja vartioineen.
Vaikka yhdistyksen jäsenmäärä ei
ole suuri, vain 29 jäsentä, on näihin
tehtäviin helppo saada miehitys.
Viekin Reserviläiset viettivät 50
vuotisjuhlaansa kerhomajallaan
Karhunpesällä ”perhepiirissä”. Paikalla
oli runsaasti jäseniä perheineen.
Juhlapäivää vietettiin leppoisasti
seurustellen, muistellen menneitä,
syöden loimulohta ja muita herkkuja,

Reserviläisliiton standaari:
Pitkän linjan vapaaehtoistoimija
Seppo Varis
Reserviläispiirin kultainen
ansiomitali:
Reijo Huhta, Raimo Tillonen ja
Erkki Salminen
Reserviläispiirin hopeinen
ansiomitali:
Martti Karvinen, Pentti Karvonen,
Aku Mutanen, Raimo Tuomi ja Esko
Varis
Reserviläispiirin pronssinen
ansiomitali:
Kalle Kettunen, Väinö Luukkonen,
Esa Miettinen, Hannu Pirhonen,
Jyrki Repo, Pekka Räty, Martti
Suvanto ja Lauri Tahvanainen
Reserviupseeripiirin hopeinen
ansiomitali: Jorma Huttunen
keiteltiin kahvia, ja taidettiinpa
paistaa makkaroitakin päivän mittaan.
Herkuttelun ja seurustelun lomassa
kokeiltiin silmän tarkkuutta sekä
käden vakavuutta pitämällä pieni
jäsentenvälinen ampumakilpailu
puheenjohtaja Ahti Kiiskisen tarkan
valvonnan alla. Toivasen Raimolla käsi
vapisi vähiten!
Viekin reserviläisten toiminta jatkuu,
mutta toiminnan jatkuvuuden suhteen
on uhkakuvia nähtävissä. Jäsenistö
ikääntyy, nuoret muuttavat pois
maaseutua erityisesti koettelevan
yhteiskunnan rakennemuutoksen
myötä. Mutta niin kauan, kun vain on
mahdollista, nousee savu Karhumajan
savupiipusta.
Viettääkö Viekin Reserviläiset ry. vielä
merkkivuosiaan, sen aika näyttää.
Osmo Turunen, yhdistyksen sihteeri

Viekiläisten juhlaa vietettiin kerhomaja Karhunpesällä leppoisasti seurustellen. Myös silmän tarkkuutta ja käden vakautta
kokeiltiin. Kuva: Raimo Toivanen.

