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Hyvät	  juhlavieraat!	  

Ilolla	  toivotan	  teidät	  tervetulleiksi	  yhteiseen	  juhlaamme.	  
Kolmas	  vuosikymmen	  on	  alkanut	  yhteisten	  kokoontumisten	  ja	  muistojuhlien	  
merkeissä	  tällä	  rakkaalla	  kirkkokummulla.	  	  Yhtä	  kauan	  on	  juhlaa	  vietetty	  myös	  
Kyyrölän	  ortodoksisella	  hautausmaalla.	  
Tämä	  on	  todellakin	  21.	  kerta,	  kun	  vietämme	  yhteistä	  juhlaa	  entisen	  Muolaan	  
kirkkoalueella.	  
Ensimmäisiä	  juhlia	  vietettiin	  sankarihauta-‐alueella.	  	  Tuolloin	  juhlat	  olivat	  
Sankarivainajien	  Muistojuhlat.	  
Kun	  saimme	  luvan	  hoitaa	  tätä	  kirkkoaluetta,	  laajentui	  juhlamme	  Vainajien	  
muistojuhlaksi.	  
Nykyään	  juhlamme	  muodostuukin	  kahdesta	  ulottuvuudesta.	  
Ensimmäinen	  ulottuvuus	  toteutuu	  täällä	  Muolaan	  kirkossa.	  	  Muistamme	  Muolaan	  ja	  
muolaalaisten	  vaiheita,	  menneiden	  sukupolvien,	  esi-‐isiemme	  elämäntyötä	  ja	  
uurastusta	  kiitollisina	  kaikesta	  siitä	  mikä	  on	  heiltä	  perintönä	  meille	  siirtynyt	  
rikastuttamaan	  elämäämme.	  	  Kunnioitamme	  	  täällä	  tänään	  heidän	  muistoaan.	  
Toinen	  ulottuvuus	  toteutuu	  sankarihautausmaalla.	  	  Siinä	  hetkessä	  muistamme	  siellä	  
lepääviä	  miehiä,	  jotka	  antoivat	  kalleimpansa,	  oman	  henkensä,	  puolustaessaan	  
hätään	  joutunutta	  isänmaatamme.	  	  Heidän	  muistoaan	  kunnioittamalla	  lyhennämme	  
kunniavelkaamme	  heille.	  
Täällä	  avaran	  taivaan	  alla	  puitteet	  juhlaan	  ovat	  kunnossa.	  	  Ei	  ole	  ihan	  yksinkertaista	  	  
hoitaa	  Suomesta	  käsin	  täällä	  olevia	  muistoalueita,	  mutta	  onneksi	  on	  talkooväkeä,	  
joka	  kokee	  tämän	  hoitotyön	  sydämenasiakseen.	  	  Kahden	  päivän	  heinätalkoiden	  
jälkeen	  saamme	  nauttia	  yhdessä	  tämän	  paikan	  kauneudesta.	  	  Myös	  takanani	  oleva	  
risti	  sai	  tällä	  kertaa	  pintaansa	  uuden	  maalikerroksen.	  
Sydämelliset	  kiitokset	  talkooväelle	  ahkerasta	  uurastuksesta.	  	  Työnne	  oli	  hikistä,	  
mutta	  palkitsevaa.	  	  	  Tällaisina	  nämä	  alueet	  tullaan	  pitämään	  jälleen	  koko	  kesän	  ajan	  
kaikkien	  täällä	  vierailevien	  iloksi.	  
Tässä	  yhteydessä	  haluan	  kiittää	  myös	  alueen	  paikallisjohtoa	  hyvästä	  yhteistyöstä	  ja	  
siitä,	  että	  saamme	  tähän	  juhlaamme	  kokoontua.	  
Kirkolliskokous	  1861	  kielsi	  tällä	  mäellä	  kaupanteon.	  Kuitenkin	  ennen	  juhlan	  alkua	  
täällä	  oli	  myynnissä	  uunituoreita	  muistoadresseja	  ja	  onnittelukortteja,	  joiden	  kuva-‐
aiheet	  ovat	  täältä	  kirkkomaalta.	  	  Lauri	  Rämö	  oli	  kuvaajana.	  	  Adressien	  tuotto	  tullaan	  
käyttämään	  kirkkomaiden	  kunnostamiseen.	  
Toivotan	  teille	  kaikille	  hyvää,	  muistorikasta	  ja	  elämyksellistä	  muistojuhlaa.	  
Taivaan	  Isä,	  siunaa	  juhlamme!	  
	  
Tervetuloa!	  


