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Rajajotoksen osallistujat päivittivät sotahistoriatietouttaan Matkalammen upeissa maisemissa.

Perinteinen rajajotos Kiteellä

Piia Hirvonen
floristi

Anna Tuulettaren helpottaa elämääsi.
Tilaa pitopalvelustamme jouluherkut,
karjalanpiirakat, leivonnaiset, kakut
tai vaikka koko jouluateria.

Hyvinvointikeskus Tuuletar
Tuuliharjuntie 4-6, 81280
Uimaharju (013) 771 108, klo 7.00-14.00

Kiteen perinteinen rajajotos suoritettiin
18. päivänä syyskuuta. Paikalle ilmaantui
kahdeksan reserviläistä, joista kaksi oli
tohmajärveläisiä. Samaan aikaan oli Liperissä
veteraanien kirkkopyhä, joka verotti osanottoa.
Närsäkkälän partiotukikohdasta autoiltiin
kapteeni Timo Päivisen ja yliluutnantti Mika
Karhapään johdolla Mustalammen 19. D:
n muistomerkille. Muistomerkillä kapteeni
Päivinen ja reserviläisten Mika Matikainen
kertoivat 10.7.1941 tapahtuneesta Divisioonan
hyökkäyksestä, jossa menetettiin runsaasti
miehiä rajuissa taisteluissa.
Divisioonan huoltotietä pitkin ajeltiin rajalle ja
jotos alkoi. Matkalla kapteeni Päivinen kertoili
rajalla sattuneista tapahtumista ja samalla

pidettiin pieni tauko. Hieno, aurinkoinen
noin 13 asteen keli siivitti askelia matkan
päätepisteeseen. Matkalammelta pistäydyttiin
vielä 19.D:n JSP:llä, jossa vielä sodan jälkeen
oli ollut suuri röykkiö verisiä siteitä puron
varrella.
Matka jatkui takaisin Närsäkkälään, jossa odotti
saunamajurina toimineen yliluutnantti Ari
Pulkkisen lämmittämä savusauna. Savusaunan
pehmoisissa löylyissä pehmiteltiin lihaksia
vastoilla.
Lopuksi nautittiin pullakahvit leppoisan
seurustelun merkeissä. Kiiteltiin Rajavartiostoa
erinomaisista järjestelyistä ja huolenpidosta.
Kevätpuolella sitten on hiihtojotos…

Varusmiehet syyskeräyksessä Kiteellä
Pohjois-Karjalan Prikaatin Esikunta- ja
Huoltokomppanian jääkärit suorittivat 21.
päivänä syyskuuta Kiteen Veteraanivastuuorganisaatiolle eli Sota- ja Rintamaveteraaneille
perinteisen syyskeräyksen.
Vääpeli Antero Pennasen kuljettamassa bussissa
saapui 42 varusmiestä enolaisen kantakersantti
Jani Piiroisen johdolla. Keräysalueet oli
suunnitellut Arvo Kinnari. Veteraanivastuun
paikallispäällikkö Markku Hyvönen ja Kinnari
jakoivat kerääjille ohjeet karttojen kera.
Puhokseen lähti keruuhommiin kuusi jääkäriä
alikersantin johdolla ja loppujoukko jaettiin
Kiteen keskustan ja lähiöiden alueille
reserviläisten autoilla.

Keräys sujui reippaasti ja reilun parin tunnin
työn jälkeen oli iltapala Veteraanitalolla
odottamassa.
Ruokailun, johon tarvikkeet saatiin paikallisilta
yrityksiltä lahjoituksina, järjestivät kiteeläiset
Martat.
Alustavan laskelman mukaan rahaa kertyi noin
3 230 euroa eli melkein saman verran, kuin
viime syksynä. Arvo Kinnari oli tyytyväinen
tulokseen ja reippaisiin varusmiehiin.
Paikallispäällikkö Markku Hyvönen aikoi
lähettää kiitoksen Prikaatin komentajalla joukon
toiminnasta.
Tekstit ja kuvat: Reijo Kohonen
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Reserviläiset Iivari Silvennoinen, Kauko Raekorpi, Arvo Kinnari (takana) ja Markku Hyvönen seurasivat karttojen jakoa.

