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Arvoisat kutsuvieraat, hyvä Juhlaväki !
Olemme jälleen kokoontuneet viettämään Muolaalaisten pitäjäjuhlia eli
kihuja, tällä kertaa tänne Jokioisiin. Kihuilla on tuhatvuotinen tausta
kannaksen pitäjien väen keskuudessa.
Kihu-sana tarkoittaa suurehkon väkijoukon tiivistä liikehdintää.
Karjalan Kannakselta periytyvien kihujuhlien vuosisatainen perinne on
säilynyt elävänä nykypäiviin asti.
Juhlien kaukaista alkuvaihetta on etsitty jopa suomalaisten
muinaisuskonnosta. Silloisessa maatalousyhteiskunnassa väki kokoontui
yhteisiin tapaamisiin rukoilemaan rankkoja ukkossateita viljan kasvun
edistämiseksi. Uskonnollinen sisältö tuli selkeästi esille vasta kristilliselle
ajalle tultaessa. Katolisella ajalla kihuja vastasivat kirkolliset
pyhimysjuhlat. Luterilaisessa kirkossa näiden vietto loppui 1700-luvulla.
Luterilaisten kihujuhlinta painottui tämän jälkeen kirkkovuoden suuriin
muistopäiviin, kuten pääsiäinen, helluntai, pyhäinmiestenpäivä ja
erityisesti tietysti joulu. Yksittäisten kirkollisten juhlapyhien merkitys
kuitenkin väheni, kun kirkkolailla vakiinnutettiin kansan säännöllinen ja
jatkuva kirkossakäynti.
Karjalan Kannaksella luterilaisten perinteiset pitäjänpyhät muuttuivat
sittemmin kihupyhiksi. Kirkkopyhimysten muistopäivien kalenterin tilalle
tuli kihupyhäkalenteri. Ortodoksit vastaavasti viettivät praasniekkoja.
Kihupyhäkalenteriin merkityt juhlat aloitettiin Kolminaisuudenpäivästä.
Tämä päivä oli ensimmäinen sunnuntai helluntain jälkeen.
Kihupyhäkalenterissa oli kullekin pitäjälle oma kihujuhlapäivänsä.

Kihujen kirkollinen luonne alkoi sittemmin maallistua, kuten on käynyt
monelle muullekin alkujaan uskonnolliselle tapahtumalle. Mukaan tuli
markkinahumua ja kaupustelu aloitettiin jo heti juhlapäivän aamuna.
Myyjillä oli kirkonmäellä tarjolla esimerkiksi limonadia, tupakkaa,
tulitikkuja, jojopalloja ja paperikukkia. Myynnissä oli myös katajaolutta ja
omenia kääreissään. Hevosiakin kaupattiin ja vaihdettiin samoin kuin
satuloita ja kulkusia.
Juhlaohjelmaan sisältyi torvisoittoa, puheita, lauluja, kilpailuja, piirileikkiä
ja jopa tanssia. Kirkonmenot olivat toki edelleenkin keskeisellä sijalla. Osa
papeista paheksui markkinameiningin vuoksi kihuja. Kansaa kuitenkin
juhlissa riitti ja perinne jatkui.
Kihuihin kerääntyi paljon nuorisoa kuljeskelemaan kirkonraitille. Sekä
luterilaisten kihuissa että ortodoksien praasniekoissa nuoret haeskelivat
myös sitä ”oikeaa” ja kosintojakin tehtiin. Kihut elivät kukoistusaikaansa
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella. Perinne jatkui eteläisellä
Kannaksella aina 1930-luvun loppuvuosille ja sotien alkuun asti.
Pitäjien pitäjäseurat ovat vaalineet kihuperinnettä koko sotien jälkeisen
ajan. Juhlien ulkoinen muoto kirkonmenoineen, musiikkiohjelmineen ja
pienimuotoisine myyntitapahtumineen muistuttaa ennen sotia pidettyjen
kihujen ohjelmaa. Kihujen henkinen sisältö on kuitenkin sota-ajan
tapahtumista ja evakkovuosista johtuen muodostunut toisenlaiseksi.
Heti sodanjälkeisinä vuosina tärkein asia oli luonnollisesti pitäjän entisten
asukkaiden tapaaminen. Kihuissa oli vihdoin mahdollisuus nähdä sota-ajan
melskeissä erilleen joutuneita ystäviä ja tuttavia sekä kertoa heille uuden
elämän kulusta. Pitäjäjuhlat toimivat siten myös foorumina purkaa tuttujen
kesken vaikean ajan synnyttämiä traumoja. Monesti kuuli juhlilla
sanottavan, taasha myö tavattiin.
Muolaan Pitäjäjuhlien tarkoitus on ollut koota entisiä muolaalaisia ja
heidän jälkipolviaan yhteiseen tapaamiseen. Toinen tärkeä perustehtävä on
ylläpitää, vaalia ja esitellä muolaalaista ja karjalaista kulttuuria ja välittää
sitä muolaalaisten jälkipolville ja muille kiinnostuneille.

Pitäjäjuhlien kävijämäärät ovat vähentyneet vuosi vuodelta. Mikä on
karjalaisten pitäjäjuhlien tulevaisuus? Sitä pohtivat varmasti kaikkien
karjalaisten pitäjäseurojen hallitukset. Tulisiko pitäjäseuroilla kuitenkin
olla uskallusta muuttaa vanhaa kihuperinnettä eli pitäjäpäiväohjelmaa
enemmän nuorta polvea kiinnostavaksi. Olisiko työpaja-tyyppinen
ohjelmarunko hyvä, missä eri tiloissa, olisi tiettynä kellonaikoina tietyllä
teemalla olevia keskustelutilaisuuksia. Aluksi voisi olla pieni yhteinen
ohjelmahetki jonka jälkeen olisi aikaa etsiä juuri itseä kiinnostava
keskusteluryhmä ja liittyä siihen. Ryhmien aiheina voisi olla esim.
Kyyrölän pottiperinne tai Kihu-perinne ennen sotia Muolaasssa. Lisäksi
pienellä vaivalla voidaan kahvipöytiin lisätä kyltit Muolaan kylistä ja
väliajalla kahviteltaisiin oman kylän kesken. Monet nuoremmat eivät
tunne enää vanhempiensa tai isovanhempiensa kotikylien väkeä täällä
juhlasssa.Tässä kaksi vaihtoehtoa kehittää toimintaa. Samalla kannattaa
pohtia myös ehdotusta juhlien järjestäjävastuun jakamista usean
karjalaseuran kesken. Niin järjestelyvastuu ei tunnu liian rankalta jo
ikääntyville seuran jäsenille. Tänään teillä on juhlaohjelman ohessa
mahdollisuus tutustua Muolaan vanhoihin kuviin täällä koulun
auditoriossa ja samalla kerrotaan lisää Muolaa, Karjalan kannas Facebooksivuista. Tämän ryhmän on jo valinnut 750 henkilöä. Heillä kaikilla on
kiinnostusta Muolaaseen jollakin tavalla.Miten saisimme heidät mukaan
toimintaan ?
Jokioisten Karjalaisseuran puolesta toivotan teidät tervetulleiksi Muolaan
pitäjäjuhliin Jokioisiin! TAASHA MYÖ TAVATTIIN

