Etelä-Karjalan Rauhanturvaajat
Yhdistyksemme on tavallaan perustettu kolme kertaa;
ensimmäisen kerran vuonna 1968 Lappeenrannassa. Silloin yhdistystä ei rekisteröity ja toimintakin
jäi vähäiseksi. Perustamiskokouksesta ei ole arkistoituja kirjallisia dokumentteja.
Perustamiskokouksesta olen kuitenkin kerran nähnyt asiakirjan; sen näytti silloinen , nyt jo
edesmennyt puheenjohtaja Teuvo Mäkinen. Todennäköisesti se myös jäi hänelle ja sen löytyminen
hänen jäämistöstään voisi olla mahdollista, mutta ei välttämättä todennäköistä eikä helppoa.
Toinen kerta, josta on enemmän dokumentteja säilynyt, on jo seuraavana vuonna 1969. Siitä on jo
säilynyt pöytäkirjakin, josta ilmenee ensimmäinen hallitus puheenjohtajanaan Kauko Brusi. Hän
toimi tehtävässä vuoden. Silloinkaan ei vielä katsottu tarpeelliseksi tai ei ajateltu yhdistyksen
rekisteröimistä.
Ensimmäisessä johtokunnassa olivat :
Kauko Brusi (pj), Tapio Peltonen (vpj), Eero Riuttala (siht.), Sverker Engström (rahastonhoitaja),
Heikki Pulkkinen, Pentti Putto, Seppo Pelkonen ja Antti Lehtola.
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Vaikka yhdistys oli olemassa ja toimintaa oli siis jo 1960-luvun loppupuolelta alkaen, yhdistys
rekisteröitiin vasta vuonna 1974. Tuolloin pidetystä kokouksesta säilyneessä pöytäkirjassa
mainitaan myös sen olleen ”perustava kokous”.
Ilmeisesti sellainen nimike katsottiin tarpeelliseksi rekisteröitymistä ajatellen. Tosiasiassa yhdistys
kuitenkin oli jo olemassa ja toimintaa oli vuosikokouksienkin muodossa, kuten yhdistyksillä kuuluu
olla.
Yhdistyksen viralliset säännöt laadittiin ja ne hyväksyttiin vuosikokouksessa 1986.
Samoihin aikoihin laadittiin yhdistykselle standaari, jota voitiin myöntää ansioituneille jäsenille.
Niitä on tähän mennessä luovutettu 18 kappaletta. Viime aikoina yleisempi on vuonna 2000
aloitettu tapa myöntää Vaitteri-patsas.
Puuveistos on n. 30 cm korkea, barettiveli, kuvanveistäjä Martti Hietasen yhdistykselle pyynnöstä
tekemä. Käsityönä tehtynä ne ovat jokainen uniikkikapaleita, kahta täysin samanlaista ei ole! Se
tekee niistä arvokkaan ja jokainen patsaan saanut on sitä myös arvostanut.
Toimintaa on ollut paitsi yhdistyksen sisäistä, myös eri yhdistysten välillä. Pitkään jatkunut perinne
on vuosittain, yleensä loppukesästä järjestettävä Viiden yhdistyksen tapaaminen, ”Viiden koplan
kokous”. Alun perin mukana oli neljä yhdistystä: Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja
Kymenlaakso. Viidentenä tuli mukaan Suur-Savo.
Tapaamisten sisältönä oli alkuaikoina paitsi yleinen viihtyminen, myös yhdistysten välinen
lentopalloturnaus, jonka voittanut yhdistys sai kiertopalkinnon vuodeksi itselleen. Jäsenistön
ikääntyessä lentopalloilusta luovuttiin ja tilalle kehitettiin rauhallisempia lajeja kuten
herrasmieskisa, tikanheitto ja mölkky, joka on edelleen mukana ja on varsin odotettu laji jokaisessa
”Viiden koplan” tapaamisessa.
Paikallistason toimintaa on ollut kuukausitapaamiset, nk. messi-illat, joita on pidetty
säännöllisimmin 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Alkuun joka kuukauden 1. keskiviikko, mutta
melko pian viikonpäivä vaihtui tiistaiksi. (missä pidetty… mitä tehty)
Vuosittaiset pilkki- ja onkikisat ovat yhdistyksen tärkeimpiä vuosittaisia tapahtumia, jotka ovat
säilyneet kauan ja ovat tärkeitä varsinkin kalastusta harrastaville. Tapahtumaan runsaslukuinen
osallistuminen kertoo, että se kuuluu niihin perinteisiin joita kannattaa jatkaa!
YK:n päivänä 24.10. on ollut tapana kokoontua juhlapäivällisen merkeissä ja palkita ansioituneita
jäseniä. Myös seppeleenlasku Sankarivainajien muistomerkille kuuluu asiaan. YK:n päivän
tapahtuma on pyritty järjestämään eri paikkakunnilla yhdistyksen toimialueella.

Jouluaattona yhdistyksestä on ollut 2-4 henkilöä kunniavartiossa Sankarivainajien muistomerkeillä.
Vuosittain olemme tehneet paljon talkoita sotiemme veteraanien hyväksi; polttopuita, haravoitu
pihoja, järjestetty veteraanikävelytapahtumia ja kuljetettu eri tilaisuuksiin ym. Musikaalisesti
lahjakkaat veljet ovat käyneet soittamassa veteraanien tilaisuuksissa ja laulaneet hautajaisissa.
Yhdistyksen jäsenmäärä on jäsenrekisterin mukaan 190 jäsentä. Liittymiseen ovat tehneet piikkejä
yleisötapahtumat, joissa yhdistys on ollut esillä sekä Nobel 1988-muistoristin lanseeraaminen.
Uusimpana jäsenmäärää kohottavana on tämän kirjoittamisen vuonna näyttävästi uutisoitu
veteraanistatuksen myöntäminen rauhanturvaajille.
Yhdistyksemme/ RT-liiton kunniajäsen on edesmennyt kenraaliluutnantti Lauri Koho, joka
työskenteli 1970-luvulla 13 vuotta New Yorkissa YK:n pääsihteerin sotilasneuvonantaja.
Vuoden 2016 toukokuussa yhdistys järjesti Rauhanturvaajaliiton kevätkokouksen Imatralla.

