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Sotahistorian perinnetila suunnitteilla Kontiolahdelle  

Kontiolahdelle Kontiorannan alueelle suunnitellaan osana kunnan 150-

juhlavuoden 2023 toimenpiteitä sotahistoriaan liittyvän esinekokoelman 

keräämistä ja sotahistorian perinnetilan avaamista. Suunnitelmissa on kesän 

2023 aikana avata näyttely Kasarmi 1 tai 2 -rakennusten tiloihin, jossa alueelle 

saapuvat matkailijat, kuntalaiset ja muut historiasta kiinnostuneet henkilöt 

pääsevät tutustumaan Kontiolahden mielenkiintoiseen historiaan. 

Siitä saakka, kun Pohjois-Karjalan Prikaati vuoden 2013 lopussa lakkautettiin, 

on Kontiolahdella toivottu alueen mielenkiintoiseen sotahistoriaan ja sen 

perinnetyöhön keskittyvää näyttelyä tai sotahistorian perinnetilaa. Nyt kunnan 

150-juhlavuoden kunniaksi tämä projekti on vihdoin toteutumassa. 

Yhteistyössä lukuisten alueen toimijoiden kanssa on käynnistetty sotahistorian 

perinnetilan suunnittelu ja toteutus. Tarkoituksena on avata pysyvä näyttely ja 

perinnetila Kontiorannan alueelle vuoden 2023 aikana.  

Haluatko osallistua perinnetilan toteutukseen? Onko sinulla hallussasi tai 

tiedossasi alueemme viime sotien historiaan liittyviä esineitä? Löytyykö sinulta 

Kontiorannan varuskunnan historiaan liittyviä esineitä? Lähetä meille viestiä 

alla olevan linkin tai QR-koodin kautta sähköisellä lomakkeella!  

Näyttelyyn etsitään erityisesti seuraavia esineitä: 

1. Kontiolahdella viime sotien aikana perustettuihin joukko-osastoihin liittyvät 

esineet, vaatteet, lehtileikkeet, mitalit & kunniamerkit, valokuvat ja joukko-

osastomerkit. Näitä joukko-osastoja ovat ainakin: JR51, JR9, Sissipataljoona 1.  

2. Kontiolahden alueella talvi- ja jatkosotien aikana toimineiden joukko-osastojen 

toimintaan liittyvät esineet, vaatteet ja valokuvat. Näitä joukko-osastoja ovat 

esimerkiksi Lentolaivue 15 (lento-osastot Jauri, Malinen & Räty) ilmavalvonta-

asemat, suojausosastot, Hevosvarikko 5, Sotavankisairaala, sekä saksalainen 

lento-osasto Seekommando 1.  

3. Kontiolahden sotaveteraanien historiaan liittyvät esineet: päiväkirjat, 

lehtileikkeet, valokuvat, puhdetyöt, kunnia- ja ansiomerkit ja muut sotamuistot.  

4. Kontiorannan varuskunnan historiaan ja joukkoihin (mm. JR34, JR10, JR3, JP5, 

Karjalan Jääkäripataljoona, Pohjois-Karjalan Prikaati) liittyvät esineet, vaatteet, 

lehtileikkeet ja valokuvat. 

5. Suojeluskuntien ja Lotta Svärd -järjestöjen historiaan liittyvät esineet, vaatteet 

ja valokuvat. 



TIEDOTE: Julkaisuvapaa                     16.2.2023 

 

 
Kontionloikka Oy 
Keskuskatu 8 

81100 Kontiolahti 

 
050 4724144 

 
jarkko.peiponen@kontiolahti.fi 

www.kontiolahti.fi 

 
Y-tunnus:2657527-5 

 

Sotahistorian perinnetila Kontiolahdelle on yhteishanke, jonka päätoteuttaja on 

Kontiolahden kunta yhteistyössä Pohjois-Karjalan Prikaatin Perinnekillan, 

Sotien 1939–45 Kontiolahden Perinnetoimikunnan, Kontiolahden Reserviläiset 

ry:n sekä kehitysyhtiö Kontionloikka Oy:n kanssa. 

Lisätietoja ja lomake esinekeräykseen osallistumiseksi: 

https://www.kontiolahti.fi/-/sotahistorian-perinnetila-avataan-kontiolahdelle  

Lisätietoja: 

Jarkko Peiponen 

yritysvalmentaja 

Kontionloikka Oy 

jarkko.peiponen@kontiolahti.fi 

+358 50 472 41 44 
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