Järveläiset tapasivat Luikonlahdessa
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Luikonlahden kyläyhdistyksen hallinnoima kylänranta tarjosi ihanteelliset puitteet kesähelteisenä
lauantaina 28.7.2018 Järveläisen sukuseuran väelle, joka kokoontui lähes perinteeksi muodostuneeseen
Kaavin kesätapaamiseensa. Sukuseuran puheenjohtaja Vilho Järveläinen tervetulopuheensa ohessa
kiehautti tekijämestarin ottein muikuista rantakalan ja kevään nuoret ylioppilaskaksoset Antti ja Roope
paistoivat oikein urakalla muurikalla lähes viisi litraa lettutaikinaa pitsireunaisiksi herkuiksi kahville
Hannelen toimiessa ”pääkokkina” tässä kuumassa urakassa.
Aulis Järveläinen, joka toimi syksyllä 2015 ilmestyneen sukukirjan Järveläiset 1673-2015, Kaavi kokoajana,
ei päässyt tähän tapaamiseen mukaan, mutta oli lähettänyt sähköpostilla terveisensä sekä suunnitteilla
olevan uuden kirjansa tekstejä ohjelmanumeroksi. ”Sukukirjailijamme” Aulis kertoi kirjoittavansa muistiin
lapsuuden kokemuksia ja muistoja isänmaamme raskailta sotavuosilta helposti luettavaan muotoon.
”Henkilökohtaisesti tärkeimpänä motiivina on yrittää pitää yllä henkistä vireyttä ja tehdä elämästä
mielekästä vielä fyysisten voimien vähentyessä ja terveyden huonontuessa” , kirjoittaa tämä 85-vuotias
kirjailijamme Aulis Järveläinen sähköpostissaan. Hänen tavoitteensa on saada teos valmiiksi kevätkesällä
2019.
Risto Halonen ja Pirkko Saarni lukivat näitä yksityiskohtaisia muisteluita. ”Isä kertausharjoituksiin”, joka on
kuvaus, kuinka isä-Otto sai määräyksen lokakuussa 1939 kertausharjoituksiin iltayön aikaan ja niiltä jaloilta
pakattiin reppuun kaikki tarpeellinen, koska kutsutut noudettiin määrätystä paikasta maantien varresta
parin tunnin sisällä. Radiosta oli kuultu viime päivinä tilanteesta uutisia. Radiokaan ei ollut siihen aikaan
yleinen, vain kahdessa talossa kylällä oli tuolloin radio, jota kylän väki kerääntyi uutisten aikaan
kuuntelemaan. Sodan uhka oli tullut todelliseksi, kun isä lähti maantien varteen odottamaan kuljetusta ja
muu perhe jäi kotiin Koivulaan - talvisota alkoi marraskuun viimeinen päivä 1939.
Toinen luettu teksti käsitteli aihetta ”Koivula talvisodan varjossa”. Tässä kuvattiin myös muuta kylällä
tapahtunutta arkielämää varsin elävästi. Tapahtumien taustaksi kirjassa tullaan esittelemään tärkeitä
tapahtumia ja historiaa myös eurooppalaisesta näkökulmasta siltä osin, kuin ne koskettavat kirjoittajan
mielestä olennaisesti Suomen kohtaloa. Mielenkiinnolla jäämme odottelemaan uutta kirjaa , joka varmaan
löytää myös kaavilaiseen kirjakauppaan – sieltähän löytyy entinenkin sukukirja myynnistä !
Arja ja Helena olivat tehneet kauniita käsitöitä, jotka arvottiin kaikkien mukana olleiden kesken.
”Aleksin venevajassa” käytiin vilkasta kuulumisten vaihtoa, mukavaa ja lämminhenkistä rupattelua kuului
kaikkialta, kunnes siirryttiin kulttuuriin ja lähdettiin katsomaan Luikonlahden kesäteatterin esitys ”Vähän
vielä, Vitikainen”. Kotiin viemisinä oli mukavan yhdessäolon lisäksi vielä ruusukimppu, joka oli varsinainen
uusioekotuote : kananmunakennoista sommiteltuja ruusuja, joilla voi tarvittaissa saada saunanuunin
syttymään ilman muita temppuja – tuohi voi jäädä koristamaan koivikkoa …

