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Meri-ihmiset ja
vuori-ihmiset

kijat.net/

ma ija.pa rvia inen@iki.fi
Toruttust'rtuvosto

Liisa Hautanen, pj.

kahdesta ihmislajista vuori-ihmiset tunruivat rurummilta. Muistissa oli mummolassa vietetyt lapsuuden
kesdt Suomden ralossa, joka on nimensl mukaisesti

Antti Puhakka
Jouko Syvdjdrvi

mdelll ja lisdksi muiden mdkien ymplroimi. Ldhtipl sieltd polkupyordlh pohjoiseen tai etelrrn, aina palaiessa oli viimeiseksi
kiivettdvr mrki ylos. Serkkujen kanssa kavimme toisinaan katsomassa
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mokissl merenrannikolla. Perheen diti pohdiskeli ldneen, ettl jotkut ihmiset ovat meri-ihmisil
ja toiset vuori-ihmisil. Hin itse runnustaurui meriihmiseksi.

Silloin mierin, kumpaa lajia minl olen. N1istd

Kaarina Luiro
Maija Parviainen
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eskenkasvuisena luin nuortenkirjan, jossa
pllhenkilon perhe vietti kesdd vuokrarussa
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- Kuva Maija Parviainen.

tuulimyllyn yliikkunasta naapuripitdjdssr sijaitsevaa Monninmdkei. Toistelimme siellr Anni Swanin voimalauserra ';mersien kaukainen sini". I.sin
puolelta kuulun Kiihtelysvaaran Parviaisiin. Vaikka en siihen aikaan ollut
vield kdynytkaan Pohlois-Karjalassa suvun juurilla, osasin kuvitella, miten "mlelti ndkyy toinen mlki". Ilahduin sitten myohemmin, kun Laila
Hietamies nimesi romaaninsa noilla sanoilla.
Ei vesiklrn elementtind ollut vieras esivanhemmilleni, ei tosin meri
vaan jrrvimaisemat. Kalastus ja muu veneelh liikkuminen olivat tdrkeirr osia elamaa. Ainakin savolaiset sukulaiseni osasivar uida. vaarin diti
oli joskus kahdeksankymppisend 1930-luvulla tuumaillut helleprivrnd:
'Jos ma ldhtenen uimaan". Nuoremmat sukupolvet kuulemma toppasivat
mummon suunnitelmar.
Kuulin pienend, miten isodidin mummo Anna Tapanainen soi kalaa.
.
Annos meni haarukalla suuhun, ja kotvan kuluttua-mummon roisesta
suupielestd alkoi pudota
_ruotoja ulos. Myohemmin sukututkijana sain
selville mummon lapsuuden kotipaikan, jaakkiman Kesvalahden kyhn,
joka on T.aatokan rannalla. Jaakkima-seuran edustajalta kuulin, errr ruo
ruorojen kasittely oli yleinen tapa niilll seuduilla.
Toivon, ettl nrmr pienet muistelot yllyttdvrt teidlt muutkin miettimiln, miki suhde eri esivanhemmilla on ollut mrkiin ja vesistoihin. Niistd
pohdinnoista voi saada uuden ndkokulman tutkittaviin henkiloihin. ffi

Maija Paruiainen,
maija. parviainenpiki. fi
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