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KOTIMAA

KANNONKOSKI

Mari Waali

J
ouluaattona vuonna 
1939 iltamyöhällä näki 
moni kannonkoskelai-
nen omituisen näyn Ki-
vijärven jäällä. Hännän-

kylältä päin eteni pitkä jono Va-
lamon luostarin munkkeja koh-
ti Piispalaa. Pakkasta oli 30 tai 
39 astetta muistelijasta riippuen, 
mutta kylmä oli kyyti kauniis-
ta Valamon saaresta evakkoon 
joutuneille hengenmiehille.

Järvi oli jäätynyt vasta muu-
tama päivä aiemmin, eikä hevo-
sella saati autolla sille uskaltau-
tunut. Jään yli kulki peräkanaa 
pitkäpartaisia- ja tukkaisia mie-
hiä kaapuineen ja turkkeineen. 
Iäkkäitä miehiä, yli viisikym-
menvuotiaita kaikki, muistele-
vat aikalaiset.

Munkit asettuivat asumaan 
Piispalan koululle, joka ei sota-
talvena ollut toiminnassa. Kou-

lusta tuli evakkomunkkien kirk-
ko ja luostari kahdeksi vuodek-
si. Pienempi luokka oli kirkkona 
ja isompi luokka täynnä lavitsoi-
ta, jotka munkit rakensivat nuk-
kumista varten.

Eksoottisia evakoita
Munkkeja saapui Kannonkos-
kelle kaikkiaan 117. Eksootti-
set evakot majoitettiin useam-
malle kyläkoululle ja yksityis-
koteihin. 

Evakossakin munkit jatkoivat 
hengellistä yhteisöelämäänsä, 
joka oli usein askeettista. Oppi-
neimmat pappismunkit tutkivat 
kirjoja, mietiskelivät ja pitivät ju-
malanpalveluksia. Hyväkuntoi-
simmat työläismunkit tarttuivat 
arkisiin askareihinsa, sillä van-
han perinteen mukaan luosta-
rin tulee itse elättää itsensä: ka-
lastajamunkit kalastivat, räätäli 
ompeli ja seppä takoi.

Kyläyhteisö ei vierastanut 
munkkiyhteisöä, päinvastoin. 
Ortodoksimunkit olivat varak-

kaita ja palveluksista sekä ta-
varoista maksettiin kunnolla. 
Vaihtokauppaakin tiedetään 
munkkien kyläläisten kanssa 
käyneen.

Miksi juuri tänne?
Sitä tarina ei kerro, kuinka mun-
kit evakuoitiin juuri piskuiseen 
Kannonkosken kuntaan. Tus-
kin he kuitenkaan sinne kartan 
ja kompassin kanssa itsenäises-
ti löysivät. Munkit jättivät Kan-
nonkosken syksyllä 1940, jolloin 
luostari osti Heinäveden Papin-
niemestä kartanon. Kartanon 
maille perustettiin myöhemmin 
Uuden Valamon luostari.

Kannonkosken kirkkomaal-
la lepää 27 evakkovuosien aika-
na pois nukkunutta ortodoksi-
munkkia. Oma ristinsä on pys-
tytetty myös kahdelle yhteisön 
naistyöntekijälle, jotka kuolivat 
Kannonkoskella.

Vuodenvaihteessa tarinasta 

kiinnostui kyyjärveläinen tuotta-
ja, tenoriluutnantti Raimo Salo. 
Ortodoksimunkkien tarinan tie-
tojenkeruu ja aikalaishaastattelut 
ovat lähtökuopissa. Rahoituska-
navia etsitään parhaillaan.

– Tämä on kiehtova tarina. 
Kylänraitilla kulkeneet pitkä-
kaapuiset munkit näyttivät kuin 
leijuvan ilmassa. Hienoja muis-
tikuvia lapsen silmissä, kuvailee 
Salo ensimmäisten haastattelu-

jensa antia.
Tarina muotoutuu aikanaan 

dokumentiksi, mutta sitä ennen 
Salo on organisoimassa Saarijär-
ven evankelisluterilaisen seura-
kunnan ja Jyväskylän ortodok-

siseurakunnan kanssa muisto-
messua Kannonkoskelle.

– Marraskuussa tulee kulu-
neeksi 70 vuotta talvisodan syt-
tymisestä. Muistomessu sopisi 
hienosti tähän ajankohtaan.

1DOKUMENTTI JA MUISTOMESSU SUUNNITTEILLA

Munkkien evakkomatka
Yli sata Valamon luostarin munkkia asui pienessä Kannonkosken 
kylässä 1940-luvun alussa. Aika on tehnyt ajasta lähes mystisen.

”Kylänraitilla 
kulkeneet pitkä-
kaapuiset munkit 
näyttivät kuin 
leijuvan ilmassa.”

2Arvostettu sanomaleh-
ti kertoo 26.7.1941 suoma-
laisesta sotilaasta, Valamon 
luostarin munkista nimeltä 
Isä Markus.
2 Isä Markuksen tehtävä-
nä on ryömiä kovaäänisen 
kanssa lähelle vihollista ja 
suoltaa propagandaa linjo-
jen toiselle puolelle.
2Artikkelissa kerrotaan, 
kuinka Isä Markus on jou-
tunut jättämään kuuluisan 

Valamon luostarin ja muut-
tamaan 117 toverinsa kans-
sa uuteen kotiin Kannon-
koskelle pohjoiseen Suo-
meen.
2Kannonkosken kirjasto-
toimenjohtaja Pekka Ter-
monen löysi artikkelin äs-
kettäin New York Timesin 
verkkolehdestä. Artikke-
liin on linkki Kannonkosken 
kirjaston sivuilta www.kan-
nonkoski.fi /kirjasto

The New York Times : Artikkeli 1941

EVAKOSSA  Valamon luostarin munkit majoitettiin Kannonkoskella useammalle kyläkoululle ja yksityiskoteihin. Kuva on otettu Piispalassa. Munkit muuttivat 
syksyllä 1940 Uuden Valamon luostariin Heinävedelle.

  Kannonkosken kirkkomaalla oleva ortodoksimunkkien hauta-
merkki tallentuu yliluutnantti evp. Raimo Salon kameralle.

MARI WAALI

Tiesitkö, että...
Kirjailija Pentti Saarikoski on haudattu 
Heinävedelle Valamon luostarin hautausmaalle.d 

KEURUU

Heljä Korpijoki

Keuruun Pihlajavedellä sijaitse-
vien Kuusi- ja Hankajärven ke-
säaikaista alinta vedenpintaa 
haluttaisiin lähivuosina nostaa, 
jotta vesistön virkistyskäyttö oli-
si helpompaa.

Järville laaditun vastavalmis-
tuneen kunnostussuunnitelman 
mukaan vedenpintaa on kaa-
vailtu nostettavaksi pohjapadol-
la, joka rakennettaisiin Hanka-
järvestä laskevan Reinikankos-
ken yläosaan. 

Padon suunnittelussa on kiin-
nitetty erityistä huomiota siihen, 
että rakenne sopeutuisi jo aiem-
min kunnostetun Reinikankos-
ken niskaan.

Patosuunnitelmassa alimmal-
le kesävedenpinnalle esitetään 
kolmea vaihtoehtoista korkeut-
ta. Kuusi- ja Hankajärven tulva-
vedenpinnat sen sijaan säilyisi-
vät lähes ennallaan.

Kuusi- ja Hankajärvien kun-
nostuksessa nyt esitetty veden-
pinnan nosto olisi ensimmäinen 
vaihe. Myöhemmin järvillä voi-
taisiin niittää vesikasvillisuut-
ta sekä vähentää vesiin tulevaa 

kuormitusta.
Kunnostettavaksi esitetyt 

Kuusi- ja Hankajärvi ovat luon-
taisesti matalantyyppisiä vesis-
töjä. Niiden vedenpintaa ei tie-
tämän mukaan ole koskaan vi-
rallisesti laskettu, eikä järviä ole 
myöskään käytetty Reinikankos-
kessa sijainneen myllyn vesivoi-
man säännöstelyssä.

Aloitteen Kuusi- ja Hankajär-
ven kunnostamisesta ovat teh-
neet paikalliset asukkaat. Ranta-
alueiden omistajia on noin 70.

Jos ensi viikon perjantaina 
17.4. pidettävässä kunnostus-
suunnitelman esittelytilaisuudes-
sa asiasta syntyy syvä yksimieli-
syys, hanke etenee muun muas-
sa niin, että sille haetaan ennen 
toteutusta ympäristölupa.

Kunnostussuunnitelmasta on 
tehtävä myös Natura-tarkaste-
lu, koska molemmat, Kuusi- ja 
Hankajärvi, kuuluvat Pihlajave-
den reitin Natura-alueeseen. 

�Kuusi- ja Hankajärven kun-
nostussuunnitelmaa esitellään 
perjantaina 17.4.2009 klo 14.00 
alkaen Kokinmäen marjatilalla 
Pihlajavedellä, osoitteessa Kokin-
mäentie 39.

Pauliina Salminen

Keski-Suomen päivää vietetään 
18.4. ja päivän kunniaksi maa-
kunnassa järjestetään muun mu-
assa Keski-Suomen läpijuoksu.
Vaikka maisemat vaihtuvat, ei 
juoksemista varten tarvitse pois-
tua kaupungista, ei edes Hovi-
raitilta.

– Etapilta toiselle kipitetään 
juoksumatolla ja etenemistä voi 
seurata Hoviraitille viritetyltä 
Keski-Suomen kartalta, selvit-
tää Carita Lepikonmäki Kan-
santerveyden edistämiskeskus 
Kantere ry:stä.

Lepikonmäki itse aikoo pin-
koa välin Tikkakoski–Hirvas-
kangas. Keski-Suomen päivän 
kunniaksi Kantere ry ja Keski-
Suomen Liikunta ovat haasta-
neet väkeä juoksemaan Keski-
Suomen halki etelästä pohjoi-
seen. Terve Keski-Suomi -ta-
pahtuma on Hoviraitilla kello 
11–15.

Koululauluja kuorossa
Keski-Suomen päivän musiik-
kitarjontaa edustavat korpilah-
telainen kansanmusiikkia ja iki-
vihreät koululauluja.

Ikivihreitä keskisuomalaisia 
koululauluja lauletaan Jyväs-

kylän yliopiston Musica-raken-
nuksessa kello 15 alkaen. Ta-
pahtuman järjestää  SULASO-
Lin, Suomen Laulajain ja Soit-
tajain Liiton, Keski-Suomen 
piiri. Mukana laulamassa on 
muun muassa lapsikuoro Nol-
laKakkoset.

Palokan Pelimannitalossa soi 
kansanmusiikki. Esittelyssä ovat 
korpilahtelaiset Laulu-Matti ja 
Tyyne Pahkamäki.

Musiikista vastaa kolme kor-
pilahtelaista pelimanniyhtyettä 
ja Pelimannitalon ”hausbändi” 
Kvartti. Lisäksi Muti ja Hannu 
Ikonen esittelevät Tyyne Pah-
kamäen lastenlaulujen pohjalta 
syntyneen Kiikeri-koosteen. Pe-
limannitalo kahvioineen on auki 
kello 18–21. 

Teatteri Miilulla on Keski-
Suomen päivänä Sirkus Save-
lan avoimet harjoitukset kello 
11 ja 12. Lavalla on Hannele 
Huovin lastenkirjoista tuttuja 
hahmoja ja sekametalliorkeste-
ri Romuttamo. Esiintyjien ikä-
haitari on eskari-ikäisistä lähes 
lukiolaisiin.

Miksi 18. huhtikuuta? 
Keski-Suomen päivää vietetään 
huhtikuun 18. päivä, koska sil-
loin, vuonna 1865, piirilääkäri 

Wolmar Schildt esitti sanoma-
lehti Suomettaressa ”maaher-
ran läänin” perustamista ”kau-
as maan sydämeen” eli Keski-
Suomeen. 

Keski-Suomen päivää vietet-
tiin ensimmäistä kertaa vuon-
na 1984 muun muassa kulttuu-
ri-  ja urheilutapahtumien, se-
minaarin ja arvokkaan pääjuh-
lan merkeissä. Muutaman vuo-
den jälkeen perinne kuitenkin 
hiipui. 

Vuosina 1998–2004 Kes-
ki-Suomen liitto järjesti Keski-
Suomen juhlan vuorotellen eri 
seutukunnissa. Viime vuonna 
perinnettä alettiin virkistetään 
uuteen eloon.  

 – Periaate on, että Keski-Suo-
men päivän vietto on omaeh-
toista, talkoomaista toimintaa, 
jonka sisällöt muotoutuvat ak-
tiivisten toimijoiden mukaan eri-
laisiksi, kertoo maakuntajohtaja 
Anita Mikkonen. 

Keski-Suomen liitto koko-
aa ja koordinoi päivän tapah-
tumia. Kortensa kekoon kan-
tavat myös sanomalehti Kes-
kisuomalainen ja YLE Keski-
Suomi.

Koko Keski-Suomen päivän 
ohjelma on nähtävissä osoittees-
sa www.keskisuomi.fi /kspaiva.

Maakunnan halki voi
juosta paikallaan pysyen
Keski-Suomen päivänä muun muassa liikutaan ja 
lauletaan. Päivää vietettiin ensi kerran 1984.

Vedenpinnan 
nostoon kaavaillaan 
pohjapatoa
Paikalliset asukkaat haluavat 
Kuusi- ja Hankajärvien 
virkistys käytöstä helpompaa.

UUDEN VALAMON LUOSTARIN KOKOELMA
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SILMÄASEMA-LIIKKEISTÄ SAAT TÄYDEN PALVELUN: SILMÄLÄÄKÄRI- 
JA OPTIKKOPALVELUT, SILMÄLASIT, PIILOLASIT JA TARVIKKEET.

JOUTSA Länsitie 8, (014) 883 030 
JYVÄSKYLÄ Keljon Prisma, (014) 338 0100 //
Seppälän Prisma, (014) 333 0950 // Sokos, (014) 333 0900 //
Torikeskus, Kauppakatu 35, (014) 333 0940
ja silmälääkärien ajanvaraus (014) 333 0930 
KARSTULA Keskus tie 1, (014) 462 102 
PIHTIPUDAS Asematie 14, (014) 561 959 
SAARIJÄRVI Säästökeskus, (014) 422 620 
SUOLAHTI Kauppakeskus, (014) 541 966 
VIITASAARI Postikuja 1 4c, (014) 571 230 
ÄÄNEKOSKI Torikatu 1 B 2, (014) 520 450
www.silmaasema.fi

Tyylin juhlaa! 
Tarjous voimassa 17.5.2009 asti ostaessasi kehykset 
(rajattu mallisto) ja linssit. Ei muita alennuksia.

Merkkisilmälaseja-25%

Kuvassa Burberry B2043  ovh. 179 €

Aurinkolasi-kuvasto
ilmestynyt!


