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Meidän Karjalamme vai heidän Karjalansa
Keskustelua IGrjalan kohtalosta

Keskustelu Karjalan kohtalosta
on kiihtSmyt. Laineet lyövät ajoittain
jo melko korkeina. Yha suurempijouk-
ko, noin puolet suomalaisista nåyttäå
nyt asettuneen Karjalan palautuksen
puoltajiksi. Yksi s1'y puoltajien joukon
näinlrin suureen määräiin lienee, että
vähitellen alkaa selvitä se mitä Karja-
laa tiisså takaisin halutaan. Ei toki olla
havittelemassakaan koko Karjalan ta-
savaltaa, Vienaa tailrka Aunusta vaan
pelkastaan sitä osaa Karjalasta, mikä
on Suomelle jo ennen kuulunut, Karja-
lan ka"nastaja Laatokan Karjalaa. Jo
nåiden kiisitteiden selkeneminen, vä-
hän kerrassaan on varmasti myös
kirkastanut ihmisten kannanottoja
koko Karj ala- k5nymyksesså.

Mutta vaikka kannanotot ovat
tulleetmyönteisemmilrsi, toki vastusta-
jienkin leirit ovat yhä voimiggaan. Jot-
kut pelkaavät suuria kustannuksia.
Jotkut pelkäävät, että alueen
venålåisväestii j äii edelleen paikoilleen.
Jotkut vastustavat muuten vain.

Monia meistä kann akselaisjuuri-
sigta hatkähdytti kuluneen kevään
lehtiotsikko Viipurin linnan luhistumis-
vaarasta. Viipurin Linnansillan yli lå-
hes taukoamatta jyräävä autoliikenne
on niin valtavaa, että sejatkuvalla tä-
rinällään rapauttaaja murentaa Viipu-
rin linnan perustuksia. Viime vuosina
tehdyt tilapåliset tuet ja muuraukset
eivät auta enäå kauaa. Linna on nyt
todellisessa vaarassa. Se on keståinyt
uskomattoman hyvin monet taistelutja
valloitukget, mutta nyt se on sortumas-
sa nykyaikaisen liikenteen jaloissa.

Olenmeko valmiit uhraamaan
koko kannakselaisen kulttuurin symbo-
lin vnin siksi, että se tällå hetkella ei
ole meidän firysistå omaisquttamme.
Meidän henkistä omaiguuttamme se.
kuten muukin Viipuri ja koko
luovutettu Karjala edelleen ovat. Siel-
lä ovat meidiim kulttuurimme juuret ja
kivijalka, meidän henkiset
lähtOkohtamme. Siitå kulttuulista,
vanhempiemme ja esivanhempiemme
perinteestä me edelleen am mennam me
YOIIDSIDItr€;

On toki helppo ym.märtää ihmi-
siå, jotka ganovat, ettå markkaakaan
ei pidä ubrata Viipurin historialligten
rakennugten kunnostukseen, olivatpa

ne kuin-ka arvokkaita tahanga. ennen-
kuin ne kuuluvat taas meille, ennen-
kuin koko alue on taas meidiin. Mutta
entäpä jos odotukseemme menee liian
pitkä aika? Entäpäjos aika on kypsäja
johtajat ovat riittäviin rohkeita kohtaa-
maan Karjalan kysymyksen vasta, kun
kaikki entinen, koko heimomme histo-
ria on jo ehtinyt tuhoutua.

Me haluamme hartaast i  ja
sydåmemme pohjasta - suurin osa
meistä - luovutetun Karjalan takai-
sin. Se on aivan Srmmärrettävää.
Mutta eikö silti vielä tätä menetettvå
maa-aluettakin ttirkeåimpää ole se oåa
kulttuurimme, jonka ympärQimiksi
olemme gaaneet syntyä ja kasvaa.
Omaa kulttuuriamme. henkistä pää-
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Viipurin linna ja Tbrkkeli Knuutinpojan patsas.
Kuva on otettu 1930- luvulla.
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omaamme, isiemme ja äitiemme meihin
juurmttamia elämänasenteita kukaan
ei ole voinut meiltä viedä. Ne ovat mei-
dein rikkautenamme edelleenkin. Sa-
moin omat muistomme ja vanhempi-
emme muistot ja kertomukset menete-
ty'ltä kotiseudulta ovat meidåin omiam-
me. Karjalainen nainen- seminaarissa
Laatokan rannalta syntyisin oleva opet-
taja HilariaVesikivi ilmaisi saman asi-
an näin: "Laatokka, sireenit, pihapuut.
Ne ovat muistoja minun kodistani, mi-
nun omiani. Ihan sama kenelle ng nyt
tuuluvat."

Viipuriin ja Terijoelle tehdyn
matkan jälkeen

PirkkoVahvelainen
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Viipurin Myyryläiset
Kesää Yläsommeessa ja Porlammissa

Li isa ja Paavo
Mannin tyttiiret Kat-
r i ina j  a Anna
avioituivat Viipuriin,
Maria Porlampiin ja
Matilda jai Ylasom-
meeseen.

VANHOJA
SUKUJA

Si l lo in kun
Yläsommeen kahden
vanhimman suvun jä-
senet,  isomummoni
Li isa Uronen ja
isovaar in i  Paavo
Manni sanoivat toisil-
leen tahdon eletti in
syksyä1876. Paavooli
juuriltaan talollinen
Taavetti Pietarinpoika
Mannin poika Manni-
lasta j  a Li isa
talollinen Mikko Uro-
sen tyttäriä, kuten
siskonsa Vappu ja
Eeva, Salomon Viro-
laisenjaAntti Kuntun
vaimot.

LIISAJAPAAVO MANNIN
PERHEESTÄ

Talollisia Liisa ja Paavo Mannia
siunattiin viidella tyttiirellä ja kahdel-
la pojalla. Tytöistä vanhimmat, Katrii
na ja mummoni Anna, löysivät
mielitiettynsä "Myyrylåiisistä". Miehet
olivat sukulaisia, Johan oli vaarini
Juhon isän serkku. Myyryliiiset olivat
syntyisin Viipurista ja olipa Viipurin
lahella, Autiossa paikka nimeltäån
Myyrylåiistes päki.

Isovanhempieni Annan ja Juhon
häät olivat loppuvuonna 1896, Annan
isonsiskon Katriinan ja Johanin haat
olivat pian perään, alkuvuodesta 1897.
Tässä yhteydessä siskosten tiet toivat
Yläsommeesta Viipuriin. Liisa ja Paa-
vo Mannin lapsista Aleksanteri ja Ma-
ria kuolivat pieninä. Nuorempien
siskojen hätä vietettäessä elettiin jo
uutta vuosisataa. Maria Sofia ja l\Iatti
Toikka vihittiin kesiilla 1905, Matilda
jaAugust Hanninen kesilla 1911. Ma-
r ia muutt i  Mat in nuor ikkona
Yläsommeesta Porlampiin, Toikkien ti-
lalle Ahinkolaan, Mannin siskoista ai-
noana Matilda jiii miehensä Augustin
kanssa Ylåsommeeseen.

Liisa ja Paavo Mannin tilan koh-
talosta emme tiedä, lieneekö Liisa ja
Paavo Mannin l9-vuotiaan pojan Juhon
tapaturmaisella kuolemalla v. 1911 ol-
lut osuutta tilasta luopumiseen.

Liisan aika täyttyi poikaansa Ju-
hoa vuotta aiemmin ia isäni Martti

Kauko ja Jenny Myyryläisen häät Katriina ja Johan Myyryläisen kodissa vuonna 1938
Viipurin Kelkkalassa. Naapurina Hintukaisen talo.

Liisa ja Paavo Mannin
tyttäristå kolme.
Vasemmalta Matilda
Hanninen, Maria
Toikka ja
Anna Myyrylänen.

usein hautajaisissa. Laulutaito periy-
tyi perheessä. Tässä perheessä isälla-
ni oli 13 serkkua,joista silloin elossa 9:
Anna-Liisa, Aino, Joonas, Aatami, Es-
ter, Tlr5me, Paavali, Kauko ja Unto.

Silloin ennenvanhaan perheet oli-
vat suuria. Isäni kotona neljästätoista
sisaruksesta oli noihin aikoihin elossa
10 lasta: Maria, Ester, Iida, Hilja, Erk-
ki, Olga, isåini Martti, Reino, Kerttu ja
Eero. T\rolloin perheen isät tekivåt
usein kahta työtä. Vaarini Juho työs-
kenteli rautateilla ja Saarisen pajalla,
siinä se päivä pitktilti kului. Lasten
kasvaessa kaikki kynnelle kykenevät
hakeutuivat ansiotyöhön. Palkkapussit
tuotiin kotiin, jossa Anna "mamma'
hoiti talouttajajakoi rahaa sitä tarvit-
seville perheenjåsenille. Perheessä van-
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Myyrylaisen ollessa kuusivuotias v.
L921 oli Paavo-vaarin vuoro. Mannin
nimi ei enää jatkunut tässä suku-
haarassa.

TYÖTÄ JA SUURIA PERHEITÄ

Isovanhemmillani Juho ja Anna
Myyrylåiisellä oli oma pieni talo Viipu-
rissa, Perheen kasvaessa se myytiin ja
muutettiin vuokralle isompaan taloon
kaupungin laidalle. Mummoni sisko
Katriina "Kati" ja miehensä Johan per-
heineen asuivat omaa isohkoa taloa
parin kilometrin påässå Annasta. Per-
heiden kanssakä)'minen oli vilkasta ja
kylässå kaytiin usein. Johan oli kuor-
ma-ajuri ja laulumiehiä. Hän lauloi
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hemmat lapset huolehtivat nuoremmis-
taan ja osallistuivat kotiaskareisiin,
niihin j oihin pystyivåt.

KESÄJA SUKT.ILAISIA

Annan sisko Matilda "filda" ja
mallipuusepåin työtä taitava August
Hanninen asuivat Yläsommeessa. Ke-
sän koittaessaAnnalla oli tapana muut-
taa lapsineen Pikatoimisto Mars:in
kuorna-autolla Hannisten luokse kesää
viettåimäåin. Kuorma-auton ilmestyes-
så Yläsommeen raitille kyltin lapset
huusivat: "Myyryläiset tulee,
Myyryläset tulee!!!" Vaarini Juho ja
vanhimmat lapset jiiivät Viipuriin ra-
haa tienaamaan. Annan ja lasten kesä
vierahti erilaisissa askareissa, heinä-
töissä, marjareissuilla "kåärmeisigså
metsissä". Ollikan joki oli leveimmåiltä
kohdaltaan mainio uimapaikka. Kesåin
kuluessa iho ruskettui ja serkut Toivo,
Erkki ja Maija tulivat Viipurin sisaruk-
sille hyvin laheisiksi. Hannisilta pik-
ku-Onni kuoli pienena. Kesiilla vierail-
tiin muidenkin Anna-mnm man yläsom-
meelaisten sukulaisten luona. Kylilla
oli aina joku sukulainen kysymässä:
"koska tulette meille kaymaan? Kesåin
aikana kåytiin paivareltaein myös Por-
lammin sukulaisissa, etupäässåAnnan
siskon Marian luona Toikalla. Toikan
urkuharmooni oli isåini kiinnostuksen
kohde, sillä olisi harjoitellut vaikka
koko påiiviin. Toikan tädin pyynnöstä
vain piti syödä viilillä.

Toikan Matti oli kotitilansaAhin-
kolan istintä ja lisiiksi puutyön opetta-
ja. Hiimen harrastuksiinsa kuului "eri-
koisten" havupuiden kasvatus, joita
kasvatti pihapiirisså. Isåini serkkuja
Tioikalla olivat: Anna-Liisa, Helmi, T$-

Nuoruudelle ja
keväälle
Lennokkaat on lemmen laulut
kauniin kesän zlkaessa.
Iloinen on ihminen
nuorena ollessa.
On kulkaistyttö kaunoinen,
se on kuin ruusrun kukka,
Hyppynsä norja nuoruuden
on kuin kevät-perhonen.

Uuno Siiranto
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Vironperällä sukuseuran kesäjulrlassa vuonna 1983. Kuvassa kaikki muut ovat Lii-
sa ja Paavo Mannin jiilkelitisiä perheineen paitsi eturivissä juhlan isåintäväki Kyllikki ja
Johannes Virolainen ja eturivissä oikealla Vappu llronen.

ne,Ainoja Seppo. Perheessä oli alun-
perin ollut yhdeksåia lasta.

Loppukesästä palattiin kuorma-
autolla Viipuriin. Mukana olivat kesiin
muistot ja maalta herkkuja, joka oli
suuri apuja ruuanjatke talven varalle.

VIIPURISSA OLI KOTI

Viipuri oli Myyrylaisille rakas
kotikaupunki. Iloinen, kiinnostava,
kansainviilinen kaupunki. Sielta ltiy-
tyi monia kansalaisuuksia ja kielia.
Kauppaa käytiin, torielåimä oli vilkas-
ta. Oli kulttuuria, kerhoja, seuroja, ur-
heilua, kouluja, tapahtumia. Viipuris-
sa oli paljon eri uskontojen kirkkoja,
Suomen suurin varuskunta, Viipurin
linna, Pyöreä torni, Monrepos ja paljon,
paljon muuta missä osallistua, harras-
taa, tehdä työtä, elääja rakastaa silloi-
sen kaupunkilaisen tapaan.

UUSILLA ASUINSEUDUILI"A

Sodan jiilkeen meitä Liisa ja Paa-
vo Manninjiilkeliiisiä löytyy paljolti Hä-
meestä: Lahden, Riihimäen, Hyvin-
käåin, Tampereen alueilta, sekå Uudel-
tamaalta: Nurmijåirveltä ja Helsingin
seudulta. Tietenkin myös muualta
maasta ja ulkomailta saakka. Isåini
kotona oli 14 lasta. Tåinäiin saamme
nauttia enää 78-vuotiaasta tädistiini
Kertusta j a 83-vuotiaasta isäståini Mar-
tista, eli muistajia alkaa olla våiihåin.
Anna-mummo ja Juho-vaari elivåt elå-
mänsä vi imeiset vuodet
syntymäkunnassani LempääIässä,
Tampereen kupeessa. Anna nukkui pois
kesalla 1948 ja Juho kevåällä 1950.

Minulla ei ollut koskaan iloa tutustua
heihin.

Kiitokset isiilleni Martti Myyrylä-
selle leppoisasta lauantai-iltapåiivästä
muistellessamme menneitä jutun tii-
moilta.

Arto-Kalervo Myyryl ai'inen

Hyvå sukulainen! Jos sinulla on
muistoja, valokuvia, tai valokuva-
kopioita kuvatietoineen talletettavaksi
ko. sukuhaaran osalta, olisin iloisesti yl-
lattynyt saadessani niitä.

Arto-Kalervo Myyryl åiinen
Patokuja 2B 12
33960 PIRKKALA

Puh. 03-3682 279

Rahastonhoitaja
tiedottaa

Rahastonhoitaj a kiittåä kaikkia
sukuseuran toimikauden 1997-
1999 j äsenmaksun maksaneita.

Niitä perheitå varten, jotka eivät
jåsenmaksuasiaa vielå ole
ehtineet hoitaa, laitamme tii,hii'n
nåikyviin Sukuseuran pankkitili-
numeron. Maksun voi hoitaa
missä tahansa pankissa.

Virolaisen Sukuseura
Låirnsi-Uudenmaan Osuuspanlki
523604-452905
Jäsenmaksu 50 mk
Maksajan nimi

Kiitoksia etukäteen
Rahastonhoitaja
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"Te ihanat naiset Karjalan'?
IGrjalainen nainen - seminari IGrjalatalolla

"Tb ihanat naiset Karjalan!" Näin
sydtimeenkayvalla puhuttelulla Karj a-
lan Liiton puheenjohtaja Markku Lauk-
kanen aloitti Karjalainen nainen- semi-
naarin Karjalatalolla huhtikuussa. Ja
voitte uskoa, että me salintäysi naisval-
tainen yleisö olimme kerrasta myytyj ä.
Vahva heimo- tunne hulmahti hetkes-
så läpi salin. "Tässähän me ole-me,
ihanat karjalaiset naiset." Meitå
kulttuurinnålkäsiå oli paikalla runsaat
400 ja påiivåin päätyttyä olimme tyyty-
vaisiä, tylla kannatti tulla, kerrassaan
antoisa påiivå".

Paivän kulku muodostui pää-
poi'roisesti yhteiskuntamme eri alojen
karj alaisten tai karj alaisjuuristen nais-
ten puheenvuoroista. Kuuntelimme
mm. Aino Räty-Hämäläistä, Aira
Samulinia, Pirkko Sallinen-Gimbleä,
Riitta Uosukaista, Arja Tiaista, Ulla-
Maija Paavilaista.

Kaikilla kuulijoilla oli varmasti
oma käsityksensä karj alaisen naisen
ominaisuuksistaja niinpä minä ainakin
kuuntelin esiffksiå herkeiimättä ajatel-
len koko ajan miten esitet5rt karjalaisen
naisen ominaisuudet sopivat minulle
niin läheiseen yläsommeelaiseen nai-
seen. Ja Mlähän ne sopivat - suurim-
maksi osaksi. Jotkut esimerkit toivat
mieleen häkellyttävåin tutut muistiku-
vat ja saivat kyyneleet puristumaan
silmåinurkkiin.

Kaikki puhuj at olivat yksimielisiä
siitå, että karjalainen nainen on luon-
teeltaan iloinen ja elämänasenteeltaan
myönteinen. Hån löytää asioista niiden
hyvät puolet. Eikä ilonaiheiden tarvit-
gg ain4 olla niin suuren suuria, viihiii-
sempikin syy riittåä. "IIo nyhetåä ti-
lanteesta ku tilanteesta." Tiistä Antti
Henttonen kertoi oivan esimerkin. Kun
karrnakselaisnaiselta tiedusteltiin, mitä
varten hiinellä on aina niin hyvå mieli,
hän vastasi: "lVliul on hyvä miel siint,
et miul ei oo paha miel."

Iloiguuteen liittyvät läheisesti
myös herkkyys ja avoimmuus. Emme
pelkaa ilmaista tunteitamme, kuljem-
me "tunteet paljaina pinnassa". Snmoin
olemme taipuvaisia siirtymään hetkes-
sä ilosta suruun, naurusta,itkuun ja
taas yhtä nopeasti toisinpiiid Puhujat
nälrivät tärnåin suurena voimavarana.
"Leikinlasku surujenkin keskellä on
terapeuttinen kokemus", toteaa Aino
Raty-Hamaläinen. Se on meilla
"heimomuistissa", ei sitä opetella.

Karjalainen nainen on työteliäs,
ahkera ja aikaansaapa. Kun sodan jåil-
keen tult i in evakkoon tänne
liturtisempäitur osaan Suomea, havaittiin
että karjalainen nainen teki monia pal-
jon raskaampia maataloustöitä kuin
vaikkapa htimiiliiinen sisarensa. Kun
kuitenkin myös läntisisgå maakunrtis-

sa arvostettiin ahkeruutta ja kovaa
työntekoa, karjalaiset naiset saivat kii-
tosta ja tunnustusta. Tåstä asiasta
muistan erittåiin hyvin myös oman äiti-
ni kertomuksen. Myös hänelle oli Sa-
takunnassa kiitelty karj ataisten naisten
ahkeruutta ja sen jiilkeen lisätty, että
karjalaisten miesten ahkeruus ei sitten
ollutkaan ollenkaan samaa luokkaa. Äi-
tini kertoi, että hetki oli mietittävä,
miten tuohon vastaisi, mutta sitt€n hiin
oli sanonut niiin:'I(ylha neijä miehetkii
koton olles ahkerii olliit. mut ko ne htli
työse jävåt sin Karjalaa. Tbistaha tää
on meil naisiil ko meil on näå työt ain
völjys."

Pirkko Sallinen-Gimbl keskittvi
omassa puheenvuorossaan nimeå-
omaan niihin eroihin, joita evakko-
vaiheen aikana eriheimoiset toisigtaan
Itlysivat. Ja nythiin meistä karjalaisis-
ta naisista loytyi jo huonojakin ominai-
suulsia. Olimme tuhlaavaisia. ruuan
suhteen ainakin. Puhuimme liikaa.
T\rrhana pidettiin sitä, että
tervehdimme kaiklri a ja lpivotimme ter-
vetulleeksi uudelleen. Oltiinpa Pohj an-
maalla kuulemma niinkin
ärsyyntyneitä, ettå kun
karjalaisemäntä sanoi talon emåir:niille
tuhannet kiitokset, tämä oli sitä miel-
tä, että "silkkaa tuhlausta, yksikin oli
si riittänyt."

Piiivåin aikana tultiin myös siihen
tulokseen, että karjalainen nainen oli
varsin itsenåiinen omien töittensä suh-
teen suurimmassa osassa Karjalaa ai-
nakin. Suurin sly tiihein lienee ollut se,
että Karjalassa jako miesten ttiiden ja
naisten töiden vtililla oli varsin selkeä

ja molemmat osapuolet pitäytyivät omil-
la alueillaan. Toki suurperheisså mini-
öiden itsentlis;ys oli useinkin melko vä-
häistä ja täysin riippuvaista anopin tai
talon emånnän heille antamista vapa-
uksista.

Suhteellisen suuri itsenåisyys kas-
vatti myös oma-aloitteisuutta,
sinnikkyyttä, kykyä tarttua suorasukai-
sesti siihen tehtäväåin, joka vastaan tu-
lee. Lannistumattomuus on aina luettu
karjalaisen naisen ominaisuuksiin. Hä-
nellä on kyky "tarttua kaksin käsin
ylitsepääsemättömään." Ja kyllahan
meille kaikille on opetettu, että "yhe
vuuve voip ain olla vaik aijavitsaksen".

Vieraanvaraisuutta ei toki voi
unohtaa karjalaisen naisen ominaisuuk-
sigta. Håinellä on "sydän sekä ovi auli".
Ja pitoperinteeseen kuului ja taitaa kuu-
lua vieläkin, ettå tarjottava ei saa lop-
pua.

Kaikkiin nti'ihin asioihin ja moniin
muihinkin påilvåin aikana sivuttuihin oli mei-
dåin karjalaisten naisten niin kovin helppo
samaistua. Mutta olisiko sittenkin keikkein
tåirkein asia ollut Riitta Uosukaisen, Jtiäsken
tytön toteamus: "Karjalaisuus ja siihen liit-
tyvä herkklys on meidti:r voimanlahteemme.
Se on Luojan lahja, joka meille on annettu.o

PAAKKASEN SANO-
MIEN toimitus toivoo jäsen-
perheiltä aineistoa suku-
seuraan tai karj alaisuuteen
liittyvistä asioista, vanhoja
muistoj a, kannanottoj a aj an-
kohtaisiin asioihin, perhe-
uutisia, kannanottoj a j a toi-
vomuksia lehdessä olleista
asioista.

KIITOKSIA JA HY-
VIiÄ JA LÄMMINTÄ KE-
SIiÄKAIKILLE!

Sukuseuralehden toimitus Pirkko Vahvelainen I KIRJAPAINoX KY
puh. (019) 364258 | VEIKKo HALLIKAINEN 1998


