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Yhteinen puurojuhla tuo joulumielen
Ilomantsin evankelisluterilaisen seurakuntatalon alasali on
ääriään myöten täynnä varttuneempaa väkeä: sotiemme
veteraaneja ja heidän puolisoitaan, leskiä, sotaorpoja ja
kaikkien heidän avustajiaan.
Seurakunnan tarjoama joulupuuro, rusinakeitto ja torttukahvit tekevät niin sanotusti
hyvin kauppansa.
- Tämä on oikein hieno asia,
oikeastaan joulu alkaa tästä
tapahtumasta, pohtii Sakari
Nyyssönen.
- Mukava täällä on tuttuja tavata, myhäilevät kivilahtelaiset
Pirkko ja Kauko Pekkala.
Tarjoiluista huolehtivat ripeät
tontut, jotka ovat lähtöisin
LC-Ilomantsin, LC-Ilomantsi
Brihojen sekä reserviläisjärjestöjen riveistä. Mukana on
myös S-Market Ilomantsi,
jonka päällikkö Kari Nuutinen
kiikuttaa osallistujille jaettavaksi jouluisen pussukan.
- Tapahtuma järjestetään nyt
kolmannen kerran, kertoo
Ilomantsin reserviläiset ry:n
puheenjohtaja Viljo Lehikoinen.
Iknonvaaran koulun tonttutytöt tuovat puuronsyöjille
silmien ja korvien iloa jouluisilla leikeillään ja lauluillaan.
Säestäjänä
toimiva ”Pogostan Pavarotti”
Marko Tuovinen heläyttää
itsekin ilmoille jouluisen
sävelmän.
- Juhlan järjestäminen ei ole
ollut turhaa, jos se tuo joulun
varsinaisen ajatuksen mukanaan.
Saamme yhdessä iloita joulun

Terveiset ritarilta
Sotilaspastori toi juhlaväelle
terveiset Onni Määttäseltä
Joensuun Kuntohovista.
- Jos Luoja suo, Mannerheimristin ritarimme täyttää kahden
kuukauden kuluttua 102 vuotta, laskeksi Eklund.
Hän totesi, että tasan 70 vuotta
puurojuhlaa aiemmin oli talvisodan 12. päivä meneillään.
- Syvyyssuunnassa noin 50
kilometriä Ilomantsista oli jo
jäänyt vihollisen jalkoihin.
Näinä päivinä puolustajat saivat jättää Möhkön asemansa.
Joulua edeltävinä päivinä
suoritettiin Ilomantsin kirkonkylällä vainajien tunnistamista.
- Tapaninpäivänä suoritettiin
seitsemän ilomantsilaisen kaatuneen hautaus evankelisluterilaisten ja ortodoksisen kirkon
välimaastoon perustetulla
sankarihautausmaalla.
Hän kertoi myös tarinan
Suojärveltä, jossa pappi oli
ihmetellyt
noin 11–12 vuotiaan pojan
nousemista kirkontorniin ilmavalvontaa suorittamaan. Toiset
perheestä kun olivat lähteneet
jo evakkoon.
- Minua tarvitaan täällä, oli
poika vastannut.
- Juuri erämaa kasvattaa
tällaisia nuorukaisia. Suurin
osa myös nykyisistä pojista ja
tytöistä ovat sitä mieltä, että
tätä maata kannattaa puolustaa, sotilaspastori vahvisti.
ARMAS HÄRKÖNEN

Ilomantsin Puurojuhlaan
kokoontui lähes 150 veteraania, sotaorpoa ja heidän
läheistään.

lapsesta, Vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta, puhuu
sotilaspastori Juha Eklund.
Hän toteaa, että joululaulujen
laulamisella ilmaisemme halua
löytää joulurauhaa, olkoonpa
ulkopuolella mikä tahansa.
- Sodan aikana näiden joululaulujen merkitys korostui.
Vaikka papit kiersivätkin
ahkerasti linjoilla jouluaattona,
raikuivat joululaulut korsuissa
myös korpisotureiden voimin.

Ilomantsin reserviläiset ry:n puheenjohtaja Viljo Lehikoinen
(keskellä) toimi yhtenä puurojuhlan tarjoilijana.
Tohmajärven kutsunnat toteutettiin lokakuun alussa.
Kutsuntalautakunnan syynissä
Tohmajärven lukion abiturientti
Tuomas Hassinen. Kutsuntalautakunnassa vas. Tohmajärven
kunnan edustajana kunnanhallituksen puheenjohtaja
Leena Väistö, Pohjois-Karjalan
Aluetoimistosta majuri Antti
Tiilikainen ja yliluutnantti
Mikko Saastamoinen. Hassiselle
mieluinen palveluspaikka olisi
Pohjois-Karjalan Rajavartiosto.
Kuntokaan ei tuota ongelmia
– Cooperin testissä tavoitteena
on 3000 metriä.

Kiteen joulutulilla oli tunnelmaa vaikka lumi puuttuikin. Kirkkoherra Sakari Takala puhui ja laulatti joululauluja.

Kiteen joulutulilla
yleisöennätys
Kiteen joulutulet pidettiin
perinteisessä paikassa entisen
kesäteatterin montussa hyppyrimäen tornin takana, jonne
opastettiin yleisöä jätkänkynttilöin ja roihuin. Paikalle
viritettiin lisäksi oikea rakovalkea ja muutama makkaranpaistonuotio.
Maasto oli lähes lumeton, vain
pieni härmä valkaisi maata,
muutama aste pakkasta, mutta
runsas valaistus kynttilöineen
ja nuotioineen ilahdutti ennätysmäärää yleisöä. 165 henkeä
laskettiin tulleen paikalle,
suuri osa kävijöistä tulee joka
vuosi aina uudelleen tähän
tapahtumaan. Jotkut ovat kertoneet, että heille joulun aika
alkaa joulutulilta.

Tilaisuuden alussa Kiteen Reserviläisten varapuheenjohtaja
Pertti Varis toivotti yleisön
tervetulleeksi. Kirkkoherra Sakari Takala laulatti joululauluja harmonikkataiteilija Timo
Hacklinin säestäessä.
Sakari Takala piti kauniin,
jouluisen puheen ilman papereita, kuten aina. Yleisö nautti
kuumasta glögistä ja makkaranpaistosta sekä vapaasta
seurustelusta.
Joulutulet ovat todella hieno
tapahtuma ja runsas osanotto palkitsee hyvällä mielellä
ahkeran talkooporukan – ensi
jouluna taas!
Teksti ja kuva:
Reijo Kohonen

Vuoden 2009 kutsunnat päätökseen
Pohjois-Karjalassa
Vuoden 2009 kutsunnat on saatu
päätökseen Pohjois-Karjalassa.
Kutsuntaruletin pyörittäminen on
yksi keskeisiä Pohjois-Karjalan
Aluetoimiston tehtäviä rauhan
aikana. Kutsuntoihin osallistui
maakunnassa n. 1150 vuonna
1991 syntynyttä nuorta miestä.
Vapaaehtoisille naisille kutsunnat
järjestetään erikseen kevättalvella. Kutsunnoissa suurin osa määrättiin palvelukseen Pohjois-Karjalan Prikaatiin, Pohjois-Karjalan
Rajavartiostoon sekä Kainuun
Prikaatiin.
Jokainen kutsunnanalainen on
jo ennakkoon käynyt lääkärintarkastuksessa, jonka perusteella
kutsuntalautakunta määräsi palvelukseen, myönsi lykkäystä
palveluksen aloittamisesta tai
vapautti kokonaan rauhanajan
asepalveluksesta. Reservin pienentäminen näkyy myös palveluksen suorittajien määrässä,
mikä on nykyisin noin 80 prosenttia ikäluokasta Pohjois-Kar-

jalassa. Vapauttamisen syitä ovat
erilaiset psyykkiset tai fyysiset
syyt (esim. ylipaino).
Puolustusvoimat on ottanut
käyttöön pehmeän laskun varusmiespalveluksen aloitukseen.
Alokkaat jaetaan ryhmiin oman
kuntonsa mukaan ja kovakuntoisilla alkavat oman tason
harjoitteet saman tien ja heikompikuntoiset totuttelevat vähitellen
lisääntyvään liikuntaan. Paljon
puhutaan nykynuorten huonosta
fyysisestä kunnosta, mutta asia ei
ole aivan niin yksiselitteinen. Iso
joukko nuoria on edelleen hyväkuntoisia ja pitää kunnostaan
huolta, mutta toisessa ääripäässä
ovat ne nuoret, jotka istuvat liian
monta tuntia vuorokaudessa
tietokoneen tai television ääressä.
Hyvä- ja huonokuntoisten ero on
kasvanut viime vuosina hälyttävästi. Totuttelua saattaa vaatia
myös vaikkapa hiihtotaito tai
tulenteko metsässä – aikaisempien varusmiesikäluokkien perus-

valmiuksia nekin, mutta nykynuorilla on taas vastaavasti erilaisia siviilielämän taitoa antaa
Puolustusvoimien käyttöön. Varusmiespalveluksessa on tehtäviä
normaalin aselajikoulutuksen
lisäksi varuskuntapainotteinen
palvelus (lähetit, uimahallinvalvojat, kirjurit, ym), joissa ei
välttämättä tarvita palveluskelpoisuusluokkaa A.
Fyysisen kunnon heikkoutta
suurempi huolenaihe on nuorten henkinen suorituskyky.
Yhä kasvava joukko nuoria on
todellisessa syrjäytymisvaarassa
jo peruskouluaikana ja heti
sen jälkeen, kun sopivaa ja mieluisaa jatkokoulutuspaikkaa ei
löydykään. Syrjäytymisriski vain
lisääntyy, kun armeijaikäisten
nuorten kokoontumispaikoissa
armeijaa käymätön nuori mies
jää inttikeskusteluista ja -jutuista
syrjään.
Teksti ja kuva:
Arto Juntunen

