
Jokioinen	  31.7.2016	  
Muolaalaisten	  seuran	  puheenjohtaja	  Eija	  Järvinen	  
Tervehdyspuhe	  

Hyvät	  Muolaan	  kihupyhän	  arvokkaat	  juhlavieraat!	  

	  

Muolaalaisten	  Seuran	  puolesta	  toivotan	  teidät	  kaikki	  sydämellisesti	  tervetulleiksi	  yhteiseen	  
juhlaamme	  tänne	  Jokioisille.	  
Näin	  suuren	  juhlan	  järjestämisessä	  	  on	  suuri	  työ	  ja	  se	  työ	  vaatii	  tekijöiltään	  runsaasti	  	  aikaa,	  
paneutumista	  ja	  sitoutumista,	  työtunteja	  	  -‐	  	  	  talkooperiaatteella.	  	  	  Tiedän	  jo	  nyt,	  että	  täällä	  on	  
onnistuttu	  ja	  saamme	  nauttia	  hienosta	  juhlasta	  ja	  yhdessäolosta.	  	  Kiitokset	  kaikille	  juhlan	  
järjestelyyn	  	  osallistuville	  ja	  eri	  tehtävissä	  toimiville	  niin	  juhlassa	  kuin	  kirkossakin.	  	  Kiitos	  
lämminhenkisestä	  jumalanpalveluksesta.	  
Kiitokset	  myös	  tämän	  päivän	  ohjelman	  suorittajille.	  
Erityisesti	  vielä	  kiitos	  teille,	  hyvät	  vieraat.	  	  Muolaa	  ja	  muolaalaisuus	  siirtyvät	  meiltä	  toinen	  
toisillemme,	  nuoremmille,	  uusille	  sukupolville,	  yhdistäen	  meitä,	  saaden	  meidät	  tuntemaan,	  että	  
me	  kuulumme	  yhteen.	  	  Olemme	  kuin	  sukulaisia,	  jotka	  koemme	  iloa	  tavatessamme	  toinen	  
toisemme.	  	  On	  ilo	  tavata	  jälleen	  ja	  olla	  yhdessä	  tänä	  päivänä!	  	  Kiitos,	  että	  olette	  tulleet	  tätä	  iloa	  
kokemaan	  ja	  jakamaan!	  
	  
Mitäs	  siul	  kuuluu?	  	  On	  kysytty	  tänään	  jo	  monta	  kertaa,	  niin	  uskoisin.	  No,	  mie	  haastan	  vähä,	  jot	  
mitä	  meil	  tääl	  Muolaa	  Seuras	  kuuluu,	  vaik	  joha	  sitä	  asiat	  tullliit	  kertaallee	  käytyy	  kokoukses	  läpi.	  
	  
Markku	  Rämö,	  entinen	  puheenjohtajamme	  on	  poissa.	  	  Hän	  joutui	  taipumaan	  vaikean	  sairauden	  
edessä	  toukokuun	  alussa	  ns.	  saappaat	  jalassa	  kesken	  hallituskauden.	  	  Tästä	  syystä	  emme	  ehtineet	  
kiittää	  häntä	  seuran	  hyväksi	  tehdystä	  erittäin	  arvokkaasta	  työstä	  hänen	  eläessään.	  	  Mutta	  teemme	  
sen	  nyt,	  postuumisti.	  	  Markku	  oli	  seuran	  puheenjohtaja	  vuosina	  1992	  -‐	  2001,	  hallinnossa	  yhteensä	  	  
28	  vuotta.	  Hänen	  puheenjohtajakauteensa	  osuivat	  NL:n	  hajoaminen	  sekä	  suhteiden	  luominen	  ja	  
rakentaminen	  syntyneen	  Venäjän	  paikallisen	  uuden	  hallinnon	  kanssa.	  	  Markku	  luotsasi	  seuramme	  
asioita	  muuttuneissa	  olosuhteissa	  ansiokkaasti,	  kun	  hautausmaiden	  ja	  muistomerkkien	  
kunnostaminen	  tuli	  mahdolliseksi.	  
Markku	  oli	  rakentava,	  ahkera	  	  ja	  tasapuolinen	  	  puheenjohtaja	  sekä	  	  kannustava	  neuvonantaja	  
meille	  seuraajilleen.	  
Kiitos	  Markku!	  
Uutena	  hallituksen	  jäsenenä	  aloittaa	  Lena	  Korppoo.	  	  Lämpimästi,	  Leena,	  	  tervetuloa	  
toimintaamme	  mukaan.	  
	  
Vainajien	  Muistojuhla	  vietettiin	  Muolaassa	  3.7.	  24.	  kerran.	  	  Paikalle	  oli	  kokoontunut	  n.	  250	  juhlijaa	  
ja	  sää	  suosi.	  	  Juhlaamme	  osallistui	  jälleen	  myös	  Krasnoselskojen	  aluejohtaja	  Galina	  Sergejevna	  
Babitsh	  tuoden	  juhlaamme	  tervehdyksensä	  toivottaen	  sille	  menestystä.	  Hän	  toivotti	  meidät	  



tervetulleiksi	  milloin	  tahansa.	  Hän	  totesi	  juhlamme	  olevan	  arvokas,	  kuten	  työmmekin	  siellä.	  	  
Hänen	  mukaansa	  alueen	  kunnossapito	  on	  yhteinen	  asiamme	  ja	  he	  tukevat	  meitä	  siinä.	  
Hän	  kertoi	  neuvovansa	  ihmisiä	  vierailemaan	  hautausmaillamme.	  
Tähän	  juhlaan	  hän	  oli	  estynyt	  saapumaan	  ,mutta	  lähettää	  lämpimät	  terveiset	  toivottaen	  
juhlaamme	  onnea	  ja	  menestystä.	  
	  
Muolaan	  hautausmaat	  ja	  muistomerkit	  ovatkin	  uskomattoman	  kauniit,	  tästä	  saamme	  usein	  
terveisiä	  siellä	  vierailevilta.	  Eräs	  kommentti	  tänä	  kesänä	  muistojuhlassa	  ensi	  kertaa	  olleelta.	  ”	  
kyllähän	  minä	  tiesin,	  että	  te	  käytte	  talkoissa,	  mutta	  että	  täällä	  on	  tällaista…”	  Siitä	  parhaimmat	  
kiitokset	  kaikille	  talkoolaisille.	  	  	  Teette	  arvokasta	  työtä	  sydämellä.	  	  	  
	  
Seuran	  uusin	  hanke	  on	  saatu	  valmiiksi.	  	  Vuonna	  2014	  perustettu	  kirjatoimikunta	  on	  saanut	  työnsä	  
tehtyä.	  	  Tuolloin	  päätettiin	  	  Anne	  Kuorsalon	  aloitteesta	  ja	  innostamina	  koota	  Muolaan	  uusin	  
historia,	  juurienhoito-‐opas,	  tietopaketti	  tämän	  päivän	  elävästä	  Muolaasta.	  	  Kirja	  sai	  nimekseen	  
Näin	  Muolaa	  jäi	  elämään	  ja	  se	  julkaistaan	  tänään.	  	  Kirjan	  toimitustyön	  teki	  menestyksekkäästi	  
Anne	  Kursalo,	  josta	  parhaimmat	  kiitokset	  hänelle.	  Upeasta	  ulkonäöstä	  vastasi	  Seppo	  Mäkinen,	  
joten	  kiitos	  kuuluu	  myös	  hänelle.	  	  Muolaalaisten	  seura	  kiittää	  myös	  Karjalan	  Kulttuurirahastoa	  ja	  
LähiTapiolaa	  taloudellisesta	  tuesta.	  	  Kiitämme	  myös	  kaikkia	  kirjaan	  kirjoittaneita.	  	  Kirja	  on	  tehty	  
talkooperiaatteella,	  mikä	  mielestäni	  tekee	  siitä	  erityisen	  arvokkaan,	  onhan	  jokainen	  kirjoittaja	  ollut	  
valmis	  uhraamaan	  sille	  aikaansa.	  
Anne	  Kuorsalo	  tulee	  esittelemään	  kirjan	  ennen	  väliaikaa	  ja	  sitten	  sitä	  saa	  ostaa.	  
	  
Nyt	  minulla	  on	  hieman	  erikoinen	  pyyntö	  teille,	  mutta	  toivon,	  että	  suostutte.	  	  Pyydän	  kaikkia	  meitä,	  
jotka	  olemme	  syntyneet	  1945	  ja	  sen	  jälkeen	  nousemaan	  seisomaan.	  	  	  
Puhun	  nyt	  teille,	  jotka	  istutte	  meidän	  seisomassa	  olevien	  puolesta.	  
Te	  istumassa	  olevat	  olette	  evakkomatkan	  tehneitä	  ja	  evakkoajan	  kokeneita.	  Te,	  jotka	  jouduitte	  
väkipakolla	  reväistyiksi	  kodeistanne,	  juuristanne,	  teitte	  uskomattoman	  matkan	  sotaa	  pakoon	  	  
evakkotiellä,	  te	  otitte	  Muolaan	  mukaan.	  
Te	  toitte	  Muolaan	  tullessanne,	  piditte	  sen	  sydämissänne	  ja	  jatkoitte	  sen	  muiston	  elävänä	  
pitämistä.	  	  Te	  olette	  vaalineet	  Muolaan	  muistoa	  ,	  murretta,	  ruokaperinnettä	  ja	  ylipäätään	  	  
muolaalaisuutta.	  	  Te	  olette	  kertoneet,	  muistaneet	  	  ja	  muistelleet.	  	  	  Teidän	  ansiostanne	  meille	  oli	  
mahdollista	  koota	  tämä	  nyt	  ilmestyvä	  kirja.	  Kiitollisuudenosoituksemme	  teille.	  
Ja	  nyt	  te	  seisomassa	  olevat,	  te	  olette	  kuunnelleet	  ja	  kiinnostuneet.	  Sen	  olette	  osoittaneet	  esim.	  
kokoontumalla	  tänään	  tänne.	  	  Kiitos	  kuuluu	  myös	  teille.	  Te	  siirrätte	  Muolaan	  perintöä	  eteenpäin.	  
	  Näin	  olemme	  todistaneet,	  että	  Muolaa	  elää	  hyvin	  monimuotoisena	  edelleen	  ja	  on	  eri	  sukupolvien	  
saavutettavissa.	  
Kiitos!	  
Tänään	  täällä	  on	  myös	  myynnissä	  uusintapainos	  Eugen	  Usanon	  	  kirjasta	  Kyyrölän	  miehet	  
talvisodassa.	  	  Tästä	  hankkeesta	  kiitos	  Majurin	  Pekalle.	  
	  



Toivotan	  teille	  oikein	  muistorikasta	  ja	  elämyksellistä	  juhlaa,	  rattoisia	  tuokioita	  haastellessa	  
tuttavien	  kanssa	  ja	  mukavia	  lukuhetkiä	  sitten	  kotona	  uusien	  kirjojen	  parissa.	  
	  
Sydämellisesti	  tervetuloa!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


