Kuukauden kulttuuritärppi

Vahviala – 16 karjalaista
kylää karttoina

Lehden toimitus sai heinäkuussa mielenkiintoista postia, kun Vahviala-seura ry:n Esko Mälkki lähetti heidän kirjauutuuden Vahviala
– 16 karjalaista kylää karttoina –teoksen. Kirjassa esitellään kaikki
entisen Vahvialan kunnassa sijainneet kylät niin asiatekstinä, kuvina,
kuin karttoinakin. Lisäksi karttoihin on merkitty talot ja luettelot
talon asukkaista. Varsinkin Hiivaniemen osuus oli mielenkiintoista tutkittavaa uhripetäjineen ja Urho Kekkosen kesäasuntoineen.
Onhan moni kyläläinen vieraillutkin rajan toisella puolella kotiseutumatkailun merkeissä.
Näihin aikoihin alkaa valitettavasti olla jo viimeiset hetket koota
sodan aikaa eläneiden muisteloita, kuten kirjan takakannen insertissä mainitaankin:
Toisen maailmansodan aikana jo aikuisiässä elänyt väestö on lähes
kokonaan väistynyt. Tuolloin varttuvassa iässä olleet voivat kuitenkin
vielä kertoa omakohtaisia muistoja kotiseudustaan ja sen elämästä, mutta pian hekin ovat poissa. Kuka silloin vastaa nuoremman
polven kysymyksiin: minkälainen kotiseutuni oli, miten voin löytää
kotini paikan luontosuhteiltaan jo paljon muuttuneessa maastossa
ja puutteellisin karttatiedoin ja jos kotiseudulle ei ole enää pääsyä,
miten voisin sen kylä- ja maisemakuvaa edes hahmottaa?
Tämä teos on koottu juuri näitä asioita ajatellen ja asiallisesti onkin. Kirjan ovat toimittaneet Esko Mälkki, Seppo Koskelainen ja
Erkki Turkia. Kirjan saa tilattua seuraavilta henkilöiltä:
Pirjo Taimisto, p.044-2704730, pirjo.taimisto@kymp.net
Armi Rominus-Nieminen, p.0407240546, armi.roni@gmail.com
Suosittelen lämpimästi jokaiseen vainikkalalaiseen kotiin tutkittavaksi.
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Ladyt hattuhullutteluissa: Todella upeita ladyjä lierihatuissaan.

Ladyt hattuhullutteluissa
Ryhmä Vainikkalaan liittyviä naisia on kokoontunut yhteen muutaman kerran viimeisten vuosien aikana. Kaikki ovat asuneet jossain
elämänsä aikana Vainikkalassa tai Ojalassa ja suurin osa syntynytkin
siellä, mutta tällä hetkellä kukaan ei asu vakituisesti. Heinäkuussa
tapaaminen oli Kuusikon talossa ja teemana hatut. Jokaisella kuului
olla hattu ja siihen liittyvä tarina tullessaan.
Voi niitä erilaisia esityksiä ja mitä luovuutta ryhmästä löytyikin. Maailma kävi todella pieneksi, kun Lännen tyttö oli saapunut
suuren rapakon takaa ja runollaan valloitti toiset. Fatima eksyi kotimaassaan, eikä osannut matkata Kairosta junalla Suezin kanavalle. Ja entäs kun Lontoolaiset ladyt Hyacinth ja Elizabeth tapasivat
toisensa ensimmäistä kertaa ja Kuusikon tuvassa. No, Lontoo on
todella suuri kaupunki ja hyvä kun viimein tapasivat. Sitä puheen
riittämistä; kumpikaan ei ollut niitä hiljaisempia ladyjä.
Kaukaa tulleet vieraat selätti kyllä kirkkaasti hienostuneen, rouva Pitkäsen esiintyminen. Rouva Pitkänen vietti aikoinaan kesiään
kauniissa huvilassaan Niemijärven rannalla. Hänen persoonansa
kirvoitti ladyjen joukossa antoisimman keskustelun sekä muistelutuokion menneistä ajoista Ojalassa.
”Piti harakka puhetta vierailleen...” ja puhuivat Kuusikon tuvassa
toisetkin. Oli runoja ja välillä yhteislaulua oikein moniäänisesti, mutta
se ei tahtia haitannut. Ääniä täytyi availla, sillä alun alkaen oli sovittu
jatkoista kesäteatterilla, missä oli illalla Kansanlaulukirkko.
Koko ryhmä kävi istumaan lavalla peräseinustalle penkille.
Olimme vähän haikailleet ryhmälle nimeä, mutta se oli vielä jäänyt
mietintämyssyn alle. Ennen tilaisuuden alkua ”nuori mies” käveli
edestakaisin lavalla ja joku sanoi hänelle, että keksitkö meille sopivan nimen. Nuori mies katseli ryhmää tarkkaan ja miettiväisenä
ja kysyi, käviskö Vainikkalan Varpuset? Nimiehdotus osui aivan
nappiin meidän mielestämme ja yksimielisesti hyväksyimme sen.
Lämpimät kiitokset kohteliaalle ja erittäin asiantuntevalle nuorelle
miehelle, jonka oma nimi on Nicolas.
Varpuset on todella hyvä nimi, sillä meille sattuisi myös hullut
haahkat, kaakattavat kanat tai pyryharakat, sillä huumorintajua ja
leikkimielisyyttä ryhmässä riittää.
Varpuset ovat kuin varpusparvi ikään, kokoonpano vaihtelee.
Parveen voi pyrähtää mukaan silloin kun itselle sopii. Ensi kesänä on suunnitteilla Ojalan kylän valloittaminen ja rauhan rikkominen. Toisilla saattaa olla mennyt vuosikymmeniä Tuhkakankaan
seisakkeella käymisestä tai Niemijärven rannalla ihastelemisesta,
puhumattakaan uimisesta. Siitä ilmoitamme sitten ihan julkisesti
tässä lehdessä. Suunnistaahan suolamiehetkin, miksei Varpuset
lentelisi!

Teksti ja kuva Anja Hytti-Oikkonen

ILMOITUKSESI LEHTEEMME?

Kiitokset, merkkipäivät, ﬁrmasi mainokset, ym.…
soita toimitukselle p.040-5594773

