Karin-suvun kesäinen sukujuhla 12.6.2016 Pöytyän Kyntäjäntuvalla
Aurinko nousi juhlistamaan suvun viidettä juhlaa viileän yön jälkeen. Juhla sopi erityisen hyvin
tähän historialliseen rakennukseen. Onneksi sen arvo on ymmärretty ja rakennusta ollaan nyt
korjaamassa. Sisällä on säilytetty menneisyyttä kauniisti. Eteisen vanhat, hienot naulakot muistan
50 vuoden takaa. Silloin olen viimeksi käynyt Kyntäjäntuvalla. Olavi Virta lauloi punatukkaisesta
tytöstä ja joku hiveli rakastuneesti silloin punertavia hiuksiani. Nyt olemme harmaantuneet
yhdessä ja meillä on kaksi tytärtä ja yksi tyttärentytär.
Vaikka yö oli viilentänyt myös sisätilat, runsas vierasjoukko lämmitti tuvan nopeasti. Meitä oli
vastassa sukuneuvoston puheenjohtaja Antti Karlin, joka toivotti jokaisen tervetulleeksi.

Eeva Virtanen oli vanhin vieras. Tässä Eeva - iloisena kuten aina - tyttärensä Irmelin kanssa

Toiseksi vanhin oli Eevan serkku, joulukuussa 90 täyttävä äitini, Ester Mattila. Rinnalla istuu
pikkusisko Elli Koivu. Molemmat Antti Mäen tyttäriä, siis Prunkkalan haaraa.

Mukana oli ilahduttavasti myös nuoria. Tässä Eevan jälkipolvia. Vasemmalla Petra, Eevan pojan
nuorin tytär. Roni Oskari, Eevan pojan vanhimman tyttären poika. Hänen sylissään Emma, 5 v, sitten
Altti ,9 v, ja Maiju ,11 v, kaikki Petran lapsia
Juhlan nuorin oli Jonatan Lehtinen, Britan tyttären Annen tyttären poika. Hän on kolmevuotias.

Juhlapöydät täyttyivät nopeasti ja iloinen puheensorina täytti salin. Mukana oli noin 90 henkilöä.
Oli mukavaa nähdä sekä oman sukuhaaran ihmisiä että muitakin suvun jäseniä.

Seuraavaksi itse juhlaan ja ohjelmaan:
Jouko Aaltonen avasi tuttuun tapaan juhlan komealla äänellään ja
johti Varsinais-Suomalaisten laulua.
Jouko toimi juhlan juontajana ja kertoi hauskoin sanoin juhlan
etenemisestä. Ohjelma oli monipuolista ja kiinnostavaa, oli tietoja
suvun tämän hetkisestä tutkimuksesta, musiikkia, tanssia, historiaa
niin Aurajoesta kuin Turun ympäristökirkkojen votiivilaivoistakin.
Lopuksi palasimme sukuseuran historiaan Pertti Kansan videon
avulla.
Välillä meitä virkistettiin herkullisella keitolla sekä kahvilla ja
piirakoilla. Kiitos Pitoriihen emännille!

Puheenjohtaja Antti Karlin toi sukuseuran tervehdyksen ja toivotti vielä
kaikki tervetulleiksi juhlaan.

Brita Keskinen on jatkanut ansiokasta ja ihailtavaa
tutkimustyötään sukumme historian selville
saamiseksi. Aina löytyy uusia henkilöitä, joiden
kautta aukeaa taas uusi polvi menneisyydestä.
Mielenkiintoista nyt oli kuulla, että meissä on ehkä
säilynyt pisara sinistä verta. Se on aika yllättävää,
koska olemme tottuneet pitämään sukuamme
mustaposkisina seppinä. Brita on löytänyt
aatelissuvun 1700-luvulla eläneen Spåra-sukuun
kuuluneen Annan kautta. Lisää tästä Brita kertoo
sukutiedotteessa 2/2014.
Mielenkiintoista minulle on tietenkin se, että
Spåra-suku löytyy Marttilastakin, jossa itse olen
syntynyt. Juvan kartano kuului suvulle, mutta
Kustaa Vaasan kanssa oli tehty vaihto v 1556, jossa
suku sai Liedon Moision.
Vaikka pisara sinistä verta olisikin, tunnen itseni
paremminkin likakätiseksi sepäksi, olenhan
”takonut” taidetta vuosikymmeniä.

On yksi haara, jossa ei olla
työskennelty mustin käsin ja
kuumin poskin. Jakob
Mattsson Carlén on tehnyt
töitä puhtain käsin lukkarina
Paattisilla toimiessaan. Kun
Pinja Mäentaka esiintyi
isänsä Samuli Mäentakan
kanssa, minulle tuli
voimakas tunne, että
lukkarimestari piipahti
sukupolvien takaa
tervehtimässä meitä. Pinjan
soittoa oli hienoa kuunnella,
etenkin Konsta Jylhän
säveltämä kappale jäi
sisälleni soimaan pitkäksi aikaa. Hyvää jatkoa Pinjalle taiteilijan uralla.

Ari Vilen kertoi tarinoita Aurajoesta.
Mainio oli Aurajoen synnystä kertova tarina. Sen
mukaan kiiliäinen pisti Oripään jättiläisen hevosia ja
nämä säikähtivät niin, että lähtivät juoksemaan
kauhuissaan. Ne vetivät mutkikkaan vaon, jota pitkin
vesi alkoi virrata.
Aurajoki-laakso on merkittävä kansallismaisema, jonka
rantoja seuraa maisematie. Vain muutamia oikaisuja on
matkalle tehty. Monia ryhmäkyliä ja kirkkoja löytyy
jokemme rannoilta. Aurajoen rannat ovat monille tuttuja
tehtyjen retkien ansiosta. Myös Viri Teppo-Pärnän kirja
”Tien lumo” on kulunut monien käsissä.
Arin lopuksi lukema Aini Suurosen (s. 1922) runo
”Muistojeni Aurajoki” osoitti, miten elävää ja kauas
kantavaa runous voi olla. Oli liikuttavaa kuulla, miten
Aurajoki ja runoilija kulkivat ja kasvoivat rinnakkain. Joki on voimakas ja viisas metafora ihmisen
elämästä, tässä runossa se tuli erityisen vaikuttavasti esiin. Runo ja runoilija kulkivat yhdessä
vuodenajasta toiseen, lapsuudesta vanhuuteen.

Jouko K. Lehmusto piti mielenkiintoisen esityksen votiivi- ja kirkkolaivoista. Olen itsekin ihaillut
monissa saaristokirkoissa näitä historiallisia, käsintehtyjä laivoja. Lehmusto on kierrellyt VarsinaisSuomalaisia kirkkoja ja kuvannut ansiokkaasti näitä laivoja. Tämäkin esitys olisi jäänyt yksipuoliseksi
ilman kuvia. Nyt pääsimme mukaan kierrokselle moniin kirkkoihin.
Votiivi tarkoittaa lupausta, uhria tai rukousta. Moni merihädässä ollut kapteeni tai merimies on
luvannut hädän hetkellä votiivilaivan kotikirkkoonsa, jos selviää. Laivoja onkin kertynyt 70 laivaa 54
kirkkoon. Vanhin laiva on 1570-luvulta. Se on Perniön kirkossa ja siellä nähtävillä.
Ensimmäiset laivakuvat on löydetty hautamuistomerkeistä Mesopotamiasta ja Egyptistä. Myös
pohjoismaisesta mytologiasta löytyy laivakuvia jo 1500-luvulta. Kristilliseen historiaan laivat
kuuluvat tärkeänä osana, esim. Nooan arkki.
Nykyisin laivoja on meren uhrien muistoina ja kirkkojen koristeina. Osa rakentajista tiedetään:
Johan Talander 1800-luvulta; Åke Sandvall on tehnyt lukuisia laivoja Turun ympäristön kirkkoihin.

Föripolskaajien uskomattoman kevyitä tansseja ihailimme seuraavaksi. Tanssit keinuivat kuin meren
aallot ja saimme seurata kauniita kevyitä aaltoja mutta myös tyrskyjä, joita meri välillä nostattaa.

Pertti Kansa vei meidät videoillaan
sukuseuran alkuaikoihin.
Moni henkilö teki työtä juhlan
onnistumiseksi: Sirpa Mäki myi seuran
tuotteita,

Anette Ylitalo, Rita Salviander ja Anne Storfors
kirjasivat saapuneet vieraat. Arvokasta työtä
seuran tulojen kartuttamiseksi arpoja myymällä
tehnyt Tuula-Riitta Karlin liikkui niin nopeasti,
että on aina livahtanut kuvasta, mutta kyllähän
te hänet muistatte.
KIITOS kaikille juhlan onnistumiseen vaikuttaneille henkilöille. Juhlasta jäi hyvä mieli ja hieno
muisto.

Teksti ja kuvat Uuna Syrjäsuo, Antti Mäen tyttärentytär

