
Ole  hyvä  ja  ilmoita    
-‐  sähköpostisoitteesi,  että  kirjepostisi  sijaan  voimme  lähettää  ohjelman  ja  muuta  tietoa  sähköpostilla  
-‐  jos  osoitteesi  on  muuttunut  
-‐  toiveitasi  uusiksi  seminaariaiheiksi  ja  puhujiksi!  
Muutokset  ja  ilmoitukset:  sähköpostilla  (  juuretmuolaassa@gmail.com)  tai  seminaarien  yhteydessä  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminaarien yhteydessä on myynnissä ja tilattavissa uusia Muolaata käsitteleviä kirjoja: 

FT,  Helsingin  yliopiston  dosentti  emerita  Pirkko  Sallinen-‐  Gimpl:       

Kirja   sisältää   tietoa   asutustoiminnasta,  Muolaan   alueen   siirtokarjalaisten   evakkotiestä   sekä   heidän   sijoittumisestaan   viranomaisten  määräämiin   kuntiin   Hämeessä.  
Kirjassa   kuvataan   mm.   sopeutumista   uusille   asuinpaikoille   ja   kannakselaisten   ja   lounaishämäläisen   kulttuurin   kohtaamista.   Tekijä   haastatteli   muolaalaisia   näiden  
asuinkunnissa  1980-‐luvulla.  Kirjassa  on  lukuisia  laajoja  henkilöhaastatteluja  siirtoväen  ensimmäisen  sukupolven  kokemuksista  (mm.  Somerolta,  Jokioisista,  Forssasta,  
Humppilasta,  Valkeakoskelta,  Kylmäkoskelta  ja  Helsingistä).  

Kirja  sisältää  myös  vertailuja  kulttuurien  kohtaamiseen  sekä  perinteen  tallentamiseen  uusilla  sijoituspaikkakunnilla.  Näissä  Pirkko  Sallinen-‐Gimpl  on  hyödyntänyt  omien  
haastattelujensa  lisäksi  eri  kyselyillä  koottuja  arkistoaineistoja  1950-‐luvulta  1990-‐luvulle,  kuten  Asutustutkimusprojektin  aineistoa,  museoviraston  kyselyvastauksia  ja  
Karjalaisen  perinteen  työryhmän  kyselyaineistoa.        

Kirjaa  on  saatavilla  Juuret  Muolaassa  -‐   

  (374  sivua)  

  on  Leena  Korppoon  keväällä  2017  julkaisema  kokoomateos  isänsä  Lauri  Kanteen  kolmesta  Muolaan  Soittolan  kylään  sijoittuvasta  kirjasta.  Teosta  on  
      2002)  kuvasi  kirjoissaan  kannakselaisen  kotikylänsä  kohtaloita  

ja  sen  asukkai en  elävä  ja  koskettava  
kerronta  vie  lukijansa  aikamatkalle  Kannaksen  historiaan  ja  kannakselaiseen  mielenmaisemaan.    

Teoksen  ensimmäisessä  osassa  tulevan  sodan  varjo  häilyy  kyläläisten  yllä  kesästä  1939  lähtien  ja  talvisodan  ensimmäisinä  päivinä  kotikylästä  joudutaan  lähtemään.  
Toisessa  osassa  soittolaiset  palaavat  kotikonnuilleen  ja  kylän  elämä  asettuu  vähitellen  entisille  urilleen.  Kolmannessa  osassa  kesän  1944  suurhyökkäys  ajaa  soittolaiset  
jälleen  pakomatkalle,  tällä  kertaa  pitkälle  ja  monivaiheiselle  taipaleelle  kohti  Länsi-‐Suomea.      
Kirjassa  on  liitteenä  aikasarja  syksyn  1939  tapahtumista  sekä  lukijan  avuksi  koottu  murresanasto.  

Juuret  Muolaassa  -‐tilaisuuksissa  Helsingissä,  muina  aikoina  sitä  voi  tiedustella  osoitteesta  leena.korppoo@kolumbus.fi.  Ypäjällä  kirjan  
myyntiä  hoitaa  Pekka  Moisander  Muolaalaisten  Seurasta,  hänet  tavoittaa  osoitteesta  pekka@muolaa.fi.  Postitettaessa  kirjan  hintaan  lisätään  postikulut.    

  

  

mailto:juuretmuolaassa@gmail.com
mailto:leena.korppoo@kolumbus.fi
mailto:pekka@muolaa.fi

