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mallilla. Organisaatio toimii
ja talkoolaiset sekä yhteistyötahot ovat innolla mukana tekemässä hyvää hiihtotapahtumaa, Ilomantsin Urheilijoiden
puheenjohtaja Marjut Ahokas
kertoo.
Täällä on mukavat maastot,
järjestelyt ovat todella hyvät,
ihmiset leppoisia ja ystävällisiä. Kannustushuutoja tulee
koko ajan ladun varrelta, kehui
viime keväänä helsinkiläinen
Tuulikki Selimaa.
Pekka Selimaa oli Pogostassa
mukana jo 18. kertaa.
- Olen hiihtänyt pitkiä hiihtoja
paljon Suomessa ja ulkomailla, mutta Pogosta on järjestelyiltänsä paras. Minä pidän
tästä reitistä, hän totesi.

Retkisarja molempina
päivinä

Pogostan Hiihdon tavaramerkkejä ovat hulppeat harjumaisemat, hiihdettävät ja kestävät ladut, rutinoitunut organisaatio sekä
iloinen ilmapiiri. Lauantain perinteiselle lenkille säntää yleensä 1 300 – 1 500 hiihtäjää.

Pogostan Hiihdon reiteillä voi
testata hiihtokuntonsa
Reserviläisaktivistit ovat
kunnostaan huolta pitävää ja
liikunnallista väkeä, ja yksi
mainio esimerkki harrastuspohjan laajuudesta on muun
muassa se, että reserviläispiirin
puheenjohtaja Jorma Huttunen
on myös Pohjois-Karjalan
liikunnan eli Pokalin hallituksen puheenjohtaja. Kuntoaan

voi jokainen testata vaikkapa
maakunnan suurimmassa
massahiihtotapahtumassa.
Pogostan Hiihto sivakoidaan
Ilomantsin hohtavilla hangilla
ja hulppeissa harjumaisemissa
20. – 21. maaliskuuta. Tapahtuma järjestetään nyt 34. kerran.
- Nyt on koko valtakunta
lumen peitossa ja kaikkialla

meneillään kova hiihtobuumi.
Laduilla on tungosta ja hiihtovälineet loppuvat kaupoista.
Uskoisin hyvien harjoitteluolosuhteiden heijastuvan myös
Pogostan Hiihtoon, kilpailun
johtaja ja Pokalin hallituksen
jäsen Seppo Kärnä miettii.
- Ennakkoilmoittautuneita on
jo lähes 1 300. Tällä vauhdilla

pääsemme reippaasti yli 2 000
osallistujan, kisaorganisaattori
Vesa Kervinen arvelee.
Maisemien lisäksi Pogostan
Hiihdon tavaramerkkejä ovat
hiihdettävät ja kestävät ladut,
sekä 400 – 500 talkoolaisen
luoma rutinoitunut organisaatio ja iloinen ilmapiiri.
- Järjestelyt ovat hyvällä

Pogostan Hiihdon reittejä
muutettiin turvallisuussyistä viime talvena siten, että
vesistöjen ylitykset jäivät pois.
Muutoksen myötä molempien
lenkkien pituudesta putosi
pois pari kilometriä. Lauantaina hiihdettävän perinteisen
hiihtotavan lenkin pituus on
51 kilometriä. Sunnuntain
vapaan hiihtotavan reitti on
nyt 58 kilometrin pituinen.
Edellisvuoden tapaan molempina päivinä sujutellaan myös
kaikille avoin 35 kilometrin
retkisarja. Retkisarjalaisille
ei oteta aikoja, mutta he ovat
oikeutettuja samoihin palveluihin kuin muutkin hiihtäjät.
- Retkisarja soveltuu erinomaisesti vaikkapa työyhteisöjen
Tyky-toimintaan. Uutta on
myös se, että osallistumismaksun hiihtoon voi suorittaa
myös liikunta- ja kulttuuriseteleillä, Vesa Kervinen lupaa.
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Kirjolohipilkille Ilomantsiin
Ilomantsissa toimivan Koitajoen kalastusalueen perustamisesta täyttyy kuluvana vuonna
25 vuotta. Juhlavuosi avattiin
komeasti istuttamalla 100
kiloa kirjolohivonkaleita ihan
kirkonkylän ja Möhkön tien
varressa sijaitsevaan Taivallampeen.
- Ehkäpä ei suuria juhlia
järjestetäkään, mutta useampia
pienempiä, pohtii kalastusalueen hallituksen varapuheenjohtaja Markku Uusitalo.
Uusitalo usuttaa kalastajia
tulemaan lammelle Talvisodan
hengessä.
- Pilkkiessä voi vaikkapa
muistella, mitä tässä ympäristössä 14. – 16. päivinä
joulukuuta 1939 tapahtui.
Maaliskuun 13. päivänä voi
todennäköisesti pilkitellä välirauhan solmimisen kunniaksi
keväisen auringon paistaessa,
hän uskoo.
Taivallampeen ja Kaatiolampeen istutettiin jo viime talvena kirjolohta pilkkimiesten
siimojen vahvuutta punnitsemaan.
- Lammet vetivät satoja pilkkijöitä talven mittaan. Koitajoen
kalastusalue on varsinainen
vuoden liikuttaja, Uusitalo
toteaa.
- Kiittävää palautetta olemme
saaneet runsaasti, istutustalkoolainen Erkki Ruokolainen
kertoo.

Liian suuria kaloja
Kaatiolampi sijaitsee Möhkön

Erkki Ruokolainen (vas.) sekä Tapio ja Markku Uusitalo (takana) istuttivat tammikuussa ihan
vain pilkkimiesten iloksi 100 kiloa kirjolohta Taivallampeen. Lampi sijaitsee ihan Ilomantsin
kirkonkylän ja Möhkön välisen maantien varressa.

ja Leminahon välisen tien
varressa. Lammen ympäristössä ratkaistiin Suomen kohtaloa
Ilomantsin mottitaisteluissa
elokuun alkupäivinä vuonna
1944.
Kevätistutuksissa Kaatiolampeen pulahti myös muutamia
”eläkkeelle” siirtyneitä, 3 – 5
kiloisia emokaloja.
- Harvemmin kalastajat valittavat liian suurista kaloista,
mutta tällä kertaa tuli maininta
niistäkin, Uusitalo kertoo.
Kalat Kontiolahden kalanviljelylaitokselta Taivallammelle
kuljetti kalastusmestari Jorma
Louhelainen.
- Kirjolohet ovat kolmivuotiaita ja niiden paino on 900
– 1 500 grammaa, hän kertoi.
Pilkkiminen on jokamiehenoikeuteen rinnastettava yleiskalastusoikeus. Lohikalojen istutuksesta huolimatta Taivallammen kalojen nykyttämiseen ei
tarvitse erillistä lupaa.
- Lammessa on nyt verkotuskielto toukokuun 20. päivään
saakka. Kesän alussa istutamme taas kirjolohta Kaatiolampeen, Uusitalo lupaa.
Hän on toiminut Ilomantsin
reserviläisyhdistyksessä siitä
lähtien, kun jäi rajavartiostosta eläkkeelle, kymmenkunta
vuotta.
- Suuren osan ajasta olen ollut
yhdistyksen hallituksessakin.
Pitäähän Lehikoisen Villellä
alaisia olla, Markku Uusitalo
tuumaa.
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