Isä ja tytär jouluaaton kunniavartiossa

Napakka pakkanen nipisti naamaa Viitasaaren sankarihaudoilla jouluaattona. Pakkasmittari
näytti – 25 astetta ja luonto kääriytyi lumiseen viittaansa hämärtyvässä illassa. Kynttilöiden
liekkimeri valaisi hautuumaata syvässä hiljaisuudessa. Jouluaaton hartaudessa kävijät
poistuivat kirkosta hitaasti joulutunnelmasta nauttien.
Perinteiseen tapaan Viitasaaren Reserviupseerit ja Viitasaaren Reserviläiset järjestivät
kunniavartion sankarihaudoille jouluaattona. Tänä vuonna ensimmäinen vuoro aloitti
kunniavartion sankaripaadella klo 14:40, hieman ennen jouluhartauden alkamista. Kuudes
pari lopetti vartiovuoronsa iltatähtien loisteessa puoli viiden jälkeen. Kylmästä kelistä johtuen
kunniavartiovorot olivat vain 20 minuutin pituisia.
Joulutunnelmaa kunniavartiosta
Kello 16:00 aikaan marssi sankarihaudan paadelle ryhdikkäänä kaksi lumipukuista sotilasta
vapauttaen edelliset vartiomiehet tehtävistään. Markku Rossi ( luutn. res.) asettui paaden
vierelle tyttärensä Millan( tykkimies res.) kanssa. Kynttilät valaisivat vartiomiesten maisemaa
ja hengitys höyrysi kirpeässä pakkassäässä. Tytär Millalle kunniavartio jouluaattona oli
hänen ensimmäinen, isä Rossille tämä paikka on käynyt tutuksi jo monien vuosien aikana:
ensimmäiseen kunniavartioonsa hän tosin osallistui Reisjärven sankarihaudoilla, vuonna
1971. Markun mielestä jouluaaton kunniavartiossa on syvällinen, hyvin harras tunnelma.
”Kunniavartiossa on aikaa ajatella veteraanien taistelua Suomen itsenäisyyden puolesta. Niitä
uhrauksia on vaikea käsittää, niin valtavia ne ovat. Erityisen arvokkaalta tämä kunniavartio
tuntui tänään, oman tyttären kanssa”, mietiskeli Markku vartiovuoronsa jälkeen.
Milla muistaa lapsuudestaan ne joulut, jolloin isä lähti kunniavartioon. ” Ihaillen vain
seurailin vierestä, kun hän puki lumipukua ja muita vartiovarusteitaan päällensä. Tänä
jouluna tuntui erityisen hienolta, kun pääsin yhdessä isäni kanssa jouluaaton
kunniavartioon”, tuumaili Milla. Hänen mielestään kunniavartio on erittäin tärkeä perinne
jota tulee vaalia.

Maanpuolustustyö lähellä sydäntä
Ylikonstaapelina eläkkeelle jäänyt Markku Rossi liittyi Viitasaaren Reserviupseereihin
vuonna 1975. Hän on ollut siitä lähtien aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa:
puheenjohtajana muutaman vuoden, rivijäsenenä osan aikaa, ja tällä hetkellä hallituksen
jäsenenä. ”Veteraanien auttaminen ja keräyksiin osallistuminen on ollut mielekästä
toimintaa, sillä ne miehet pitivät Suomen pinnalla sodan aikana. Isäni ja kaksi setääni sekä
neljä enoani olivat rintamalla, heidän tekemänsä työ velvoittaa”, sanoo isä Rossi. Tytär Milla
liittyi Viitasaaren Reserviläisiin heti Niinisalon tykistöprikaatista kotiutumisensa jälkeen
vuonna 2008. Sotilaspoliisin koulutuksen saanut Milla valittiin Viitasaaren Reserviläisten
hallitukseen viime syksynä. Veteraanikeräyksiin on myös Milla kerinnyt osallistua useamman
kerran. ”Maanpuolustustyö ja siihen liittyvät arvot ovat aina olleet minulle merkittäviä, ja
haluan tarvittaessa tehdä oman osuuteni Suomen itsenäisyyden eteen”, kertoo Milla. Isän ja
tyttären mielestä olisi tärkeää saada nuoret mukaan entistä paremmin maanpuolustustyöhön.
Tällä tavoin veteraani- ja maanpuolustustyö saisi uutta voimaa nuorista, ja arvokkaat
perinteet uupumattomia työn jatkajia.
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