Matkalla Suomessa
Nuorin siskoni Toini täytti 80v ja elokuinen
ajankohta sopi mukavasti meidän touhuihin.
Norjasta tulimme pari viikkoa sitten ja
Turkin matkaan on vielä kuukausi.
Martin ja Arjan uusi asunto näyttää
synkältä, mutta autot ovat kirkkaampia.
Kun suunnittelin ajoreittiä, niin huomasin, että Jyväskylässä ja Lahdessa olisi monta vieraspaikkaa,
mutta meidän matkaviikkoon mahtui vain kymmenen päivää. Olimme iloisia tapaamisistamme ja
surullisia tapaamattomista.
Kaarinassa asuu veljeni Martti Arjansa
kanssa. Siellä asuu myös heidän tytär
Minna perheineen. Me ajelimme talolta
talolle ja välistä Turkuun kaupunkilenkille.
Koska Martti oli kuskina, niin minä sain
paremmin lihat huuhdottua kurkusta alas
ruokaillessa.
Arja ja Martti Jaanan kesähuvilalla
Naantalin Kultarannan takana.
Jaana täytti vuosia ja sen kunniaksi Arja äiti valmisti kaakun, jota me
naiutimme sankarin huvilalla Naantalissa. Myös hänen siskonsa Åsa tuli
meitä tervehtimään ja osallistumaan juhlaan.
Jaana leikkaa mansikoita ikääntymisensä kunniaksi.

Tampere ohitettiin pienellä jarrutuksella. Ehdimme
toki kävellä Tammerkosken partaalla ja ottaa
ikimuistoisia valokuvia nykyaikasilla litteillä
valokuvauskoneilla, eli kännyköillä. Niissä on
äärettömän pitkät filmirullat ja nekin piilossa.
Seuraavaksi kuvasimme Himosta, joka on hiihto ja
laskettelu paikka sekä karaoke kilpailijoiden finaali
paikka.

Jyväskylässä asetuimme yöksi keskustan
hotelliin. Jätimme Kian parkkiin ja veimme
hammasharjat huoneeseen. Tutustuimme
keskustaan iltalenkillä. Lopuksi istahdimme
Sohwi ravintolaan nauttimaan illallista,
joka sai meidät iloisiksi.
Punaista lihaa ja punaista viiniä. Tuossa
härän alla on paksulti pekonia.
Aaamulla murut naamaan ja kohti itää.
Valamon luostari sattui ensimmäistä kertaa
minun reitille, vaikka se sijaitsee vain neljä
kilometriä Joensuu-Varkaus tieltä.
Siellä tarjottiin omatekemää ruokaa mahan
täydeltä. Kaupassa rihkamaa, viiniä ja
kahvia. Kaikki paikanpäällä aherrettua.
Sofia tutkii Valamon kirkkoa. Uusi
Kristuksen kirkastumisen kirkko vihittiin
käyttöönsä juhlallisin menoin 5. kesäkuuta 1977
arkkipiispa Paaval.

Siellä on myös puinen vanha kirkko.
Joensuussa asetuimme vanhimman siskoni
Ainin hoiviin. Hän täyttää syksyllä 89
vuotta, mutta asuu yksin ja on pirtea
luonnoltaan. Ruumis alkaa vastustella
suuria ponnisteluja.
Vasemmalla Toivo kaupunkikierroksella.
Aini tutkii päivän postia ja uutisia.
Toini siskoni asuu Eskonsa kanssa toisella
puolen Pielisjokea. Ajelimme sinne ja
iloitsimme tapaamisesta. Välimatkat
vaikeutuvat vanhemmiten ja kodinlämpö
houkuttelee pysymään paikallaan.
Liperissä asuin 4-17 vuotiaaksi. Se aika
jää ihmisen muistiin pysyvästi, vaikka
myöhemmät ajat hämärtyvätkin.
Liperissä lepäävät vanhempani.
Liperi on ruisleipä pitäjä ja rukiin viljely ja
jalostus onkin suurin elinkeino.

Kitee on kuuluisa kirkkaasta
juomastaan, mutta nyt siellä oli vain
kaksi torimyyjää
Ostettavana karjalanpiirakoita, sieniä,
mansikoita, marjoja. Mutta ainoa juotava
oli Kesälahtelainen mansikkamehu.
Sofia ihmettelee paikan pienuutta. Ohi
ovat kuuluisat Kiteenkirkkaat, asukkaat
ovat haihtuneet ja turistit ajavat isoa
tietä pitkin.
Me jatkoimme matkaa mehupullon
kanssa.
Kerimäki on kuuluisa puukirkostaan.
Monesti olemme siellä pysähtyneet,
mutta on se niin kuukuisa maamerkki,
että taas kävimme sisällä ja ulkona
ihmettelemässä ja kuvailemassa.
Kristikunnan suurin puukirkko, Suomen
suurin kirkkotila ja maailman suurin
puukirkko. Kirkko on huomattavan suuri, ja
sillä on pituutta 45 metriä, leveyttä 42 ja
korkeutta 27 metriä. Ristin huippuun on 37
metriä. Kirkossa on noin 3 000
istumapaikkaa ja lisäksi vielä noin 2 000
seisomapaikkaa. Suuren kirkon kirkkosalissa
ei ole lämmitystä kylmäksi vuodenajaksi.
Kirkko valmistui 25. syyskuuta 1847.

Savonlinna houkuttelee turisteja Olavinlinnaan. Myös torielämä on vilkasta monine kahviloineen ja
lörtsyineen. Siellä on aito muikkuravintola muikun ystäville (kuten minulle). Olin siellä Liperistä
luokkaretkellä ja söin koko ajan jäätelöä. Sen jälkeen meni yli 20 vuotta seuraavaan jäätelöön.
Matka jatkui metsien läpi ohi Mikkelin Heinolaan. Alkumatkasta Turusta Tampereelle viljapellot
pienenivät ja metsät alkoivat. Sitten on metsämaisemia riittänyt. Jokin pientilallinen harrastaa vielä
maanviljelyä, mutta vasta Heinolan jälkeen alkavat pellot taas laajentua.

Heinolassa veimme laukun hotelliin ja lepäilimme
varttitunnin. Aini siskon tytär Liisa asuu omassa talossaan
kaupungin laidalla liikkuvan perheensä kanssa. Tänään
hän oli lopettanut työnsä kirjaston johtajana vähän
aikaisemmin ja oli jo valmistamassa maittavaa illallista.
Hänen mies Reijo toi töistä tullessaan pojanpojat Lahdesta
mummolaan yöksi.
Aksel ja Topias leikkivät autoillaan Sofia tädin kanssa.
Vanhana seuraa mielellään nuorempien touhuja ja vauhtia
Siinä menoa ja eläkkeelle siirtyminen kaukana ajatuksista.
Mutta kyllä siinä vanhakin nuortuu ja saa itseensä intoa ja
energiaa vain vilinää katsellessa.
Yö lähestyi ja peti veti puoleensa. Aamulla tavalliset
toimet ja ravintolan puolella vatsanahan kiristys.
Lahti oli tarkoitus ohittaa vauhdilla, mutta toisin kävi.
Kun kiristimme aikataulua, niin löysimme tunnin
joutoaikaa. Tamara ja Erkki ovat muuttaneet aivan
Sibeliustalon taakse uuteen taloon ja täytyihän meidän
käydä antamassa omat arvostukset kohteesta. Hyvä tilava
asunto, josta olisi löytynyt makuupaikat meillekin.
Katti hallitsi taloutta ja ihmetteli vieraiden röyhkeyttä
tunkeutua hänen valtakuntaan.
Lahdessa olisi kulunut helposti vuorokausi lisää, mutta
onneksi se on lähellä satamaa ja sinne voi tehdä eri reissun
Silloin voidaan piipahtaa Lohjalla ja Hangossa ja ja ja
tapaamiset tuntuvat vanhana mukavammilta. Liekö se
hätää tavata vielä kerta.
Järvenpää oli meille uusi
kokemus. Nyt siellä asuu Toini
siskoni tytär Anne perheineen.
He olivat juuri muuttaneet
uuteen hienoon omakotitaloon
lähelle keskustaa.
Jukka, Anne ja Sofia kahvilla
Jukka ja Anne asuvat taloa
kahdestaan, koska kumpikin
poika asuu omissaan
muutaman sadan metrin päässä
(Jukka harrastaa autoilua ja hänellä on kilpa-auto, joka kehittää yli tuhat hevosvoimaa)

Koko 10 päivän matka Suomeen alkoi ja loppui Silja laivalla. Menimme päivälaivalla Turkuun ja
takaisin Helsingistä. Laivoilla on monia korkeatasoisia ravintoloita ja niissä voi istua iltaa herkkuja
nauttien.
Yläkuvissa näet vasemmalta Lämmin jänis, Haalea härkä, Pohjolan juusto ja Italian punainen.
Kuva kylpyhuoneen seinästä, Iltajuomia baarissa (Captain Kombucha on hyvää kuskin juomaa).

Suuret kiitokset kaikille kestityksistä ja varsinkin kaipaamastamme seurasta!
Toivo & Sofia

