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Hyvät	  muolaalaiset,	  muolaalaisten	  jälkeläiset	  ja	  kaikki	  tänne	  Muolaan	  juhlille	  
kokoontuneet	  

Tässä	  on	  tänään	  täällä	  julkistettava	  kirja	  ”Näin	  Muolaa	  jäi	  elämään”.	  Kirjan	  nimeä	  voi	  
pitää	  myös	  tämän	  vuosittaisen	  Muolaan	  juhlan	  tunnuksena.	  Vaikka	  kuntana	  ja	  
seurakuntana	  Muolaa	  lakkasi	  olemasta,	  muolaalaiset	  eivät	  lopettaneen	  yhteisiä	  
kokoontumisia	  vaan	  ovat	  niitä	  jatkaneet	  vuosikymmeniä	  ja	  samalla	  pitäneet	  
Muolaan	  elävänä.	  Muolaa	  on	  meille	  mielen	  ulottuvuus,	  identiteetti,	  juuret,	  
sukuperintö,	  kulttuuriperintö,	  miten	  kukin	  sen	  kokee	  ja	  sanoiksi	  pukee.	  

Tässä	  kirjassa	  sitä	  on	  puettu	  sanoiksi	  lähes	  kilon	  verran,	  sillä	  kirja	  painaa	  50	  
grammaa	  vaille	  kilon	  ja	  on	  painavaa	  tekstiä	  mutta	  ei	  raskasta	  luettavaa,	  vaikka	  
kertoo	  myös	  ikävistä	  ja	  surullisista	  vaiheista.	  Voin	  luvata,	  että	  tarjolla	  on	  kilon	  verran	  
lukemisen	  iloa	  35	  eurolla.	  

Kirjassa	  on	  272	  sivua,	  se	  sisältää	  250	  kuvaa.	  Kirjoittajia	  on	  peräti	  kolmekymmentä	  
viisi	  ja	  kirjassa	  on	  60	  eri	  artikkelia.	  Se	  on	  melkoinen	  saavutus!	  Vain	  muutama	  
sellainen,	  jota	  kirjaan	  pyydettiin	  kirjoittamaan,	  ei	  ehtinyt	  sitä	  tehdä	  muiden	  kiireiden	  
takia.	  

Monet	  kirjoittajista	  ovat	  seuran	  hallituksen	  nykyisiä	  tai	  entisiä	  jäseniä.	  Erityisen	  
paljon	  kirjaan	  ovat	  kirjoittaneet	  seuran	  puheenjohtaja	  Eija	  Järvinen	  ja	  
varapuheenjohtaja	  Lauri	  Rämö,	  joka	  on	  myös	  ottanut	  kirjan	  kuvista	  valtaosan,	  myös	  
kauniin	  kansikuvan.	  Lisäksi	  kirjaan	  on	  saatu	  monista	  kotialbumeista	  hienoja,	  
suorastaan	  ainutlaatuisia	  kuvia.	  Ne	  paljastavat	  senkin,	  miten	  muolaalaiset	  ovat	  
dokumentoineet	  valokuvin	  Muolaan	  kyliä	  niidenkin	  vuosikymmenten	  aikana,	  jolloin	  
alueella	  liikkuminen	  oli	  Neuvostoliiton	  lakien	  mukaan	  rangaistava	  teko.	  	  

Kirjan	  kruunaa	  hieno	  ulkoasu.	  Taiton	  on	  tehnyt	  Seppo	  Mäkinen,	  hänkin	  
muolaalainen.	  	  

Täällä	  on	  paikalla	  monia	  kirjoittajia,	  pyydän	  nyt,	  että	  he	  samoin	  kuin	  Seppo	  nousevat	  
seisomaan	  ja	  kiitämme	  heitä	  yhteisin	  aplodein.	  



Kirja	  kertoo	  muolaalaisten	  selviytymistarinan	  sotien	  jälkeen.	  Erityisesti	  se	  painottuu	  
Neuvostoliiton	  hajoamisen	  jälkeisiin	  vuosikymmeniin,	  jolloin	  kotiseutumatkat	  tulivat	  
mahdollisiksi	  samoin	  kuin	  hautausmaiden	  hoitaminen.	  Kirjassa	  on	  toki	  tiivis	  Muolaan	  
pitäjän	  ja	  kirkon	  historiikki.	  Myös	  sotatapahtumat	  esitellään,	  mutta	  näkökulmassa	  
korostuu	  nykyisyys	  ei	  menneisyys.	  Juuri	  se,	  miten	  Muolaa	  elää	  tässä	  päivässä	  ja	  
nykyhetkessä.	  

	  Luettelen	  nyt	  kirjan	  päälukujen	  nimet:	  

Sota	  runteli	  kaiken	  kahdesti,	  Paluu	  juurille,	  Luonnon	  ihmeet,	  Muolaan	  myytit	  ja	  
legendat,	  Miun	  Muolaa,	  Vähäse	  Talouvest	  ja	  Venäläinen	  nykyisyys	  

Kaikista	  näistä	  luvuista	  ja	  niihin	  sisältyvistä	  kiinnostavista	  artikkeleista	  voisin	  puhua	  
pitkään	  mutta	  säästän	  teidät	  siltä.	  On	  parempi,	  että	  luette	  itse.	  

Sanon	  vain	  muutaman	  sanan	  osioista	  Miun	  Muolaa,	  jossa	  toistakymmentä	  kirjoittaja	  
kertoo	  omasta	  suhteestaan	  Muolaaseeen,	  siitä	  miten	  Muolaa	  on	  säilynyt	  osana	  
kodin,	  perheen	  ja	  suvun	  elämää.	  Vaikka	  kirjoitetaan	  samasta	  aiheesta,	  kaikki	  tekstit	  
ovat	  erilaisia,	  se	  on	  muolaalaista	  rikkautta.	  

Ja	  tätä	  muolaalaista	  rikkautta	  kirja	  esittelee	  kaikissa	  teksteissä	  ja	  monesta	  
näkökulmasta.	  Kirja	  on	  varsinainen	  tietopaketti	  jokaiselle.	  Uskon	  sen	  tarjoavan	  uutta	  
ja	  tuoretta	  näkökulmaa	  myös	  paljon	  ennestään	  Muolaasta	  tietäville.	  Varsinainen	  
aarre	  se	  on	  meille,	  jotka	  kyselevät	  uteliaana,	  mikä	  se	  Muolaa	  oikein	  on.	  Kirjan	  
luettuaan	  tietää	  jo	  paljon	  ja	  voi	  sanoa,	  että	  on	  suorittanut	  Muolaan	  peruskurssin.	  

Kirja	  on	  hyvä	  myös	  siltä	  kannalta,	  että	  se	  sopii	  mainiosti	  jopa	  sellaiselle,	  joka	  epäillen	  
ihmettelee,	  mitä	  siellä	  Muolaassa	  kannattaa	  laukata.	  Kun	  on	  kirjan	  lukenut,	  tietää.	  
Kirja	  vastaa	  juuri	  siihen,	  miksi	  Muolaaseen	  mennään.	  

Kirjatoimikunta	  on	  työnsä	  tehnyt.	  Nyt	  on	  teidän	  vuoronne,	  hyvät	  muolaalaiset.	  
Lukekaa	  kirjaa,	  kertokaa	  siitä	  kaikille	  muillekin	  muolaalaisille.	  Ja	  kertokaa	  myös,	  mitä	  
kirjasta	  ajattelette	  ja	  sanokaa	  sekin,	  mitä	  kirjasta	  puuttuu	  ja	  ottakaa	  kirja	  vielä	  
innoituksen	  lähteenä:	  Kirjoittakaan	  omat	  kertomuksenne	  Miun	  Muolaasta,	  niitä	  
voidaan	  varmasti	  julkaista	  seuran	  verkkosivuilla.	  	  

Kaikki	  Muolaaseen	  liittyvä	  tieto	  kannattaa	  dokumentoida,	  samalla	  kirjan	  nimi	  Näin	  
Muolaa	  jäi	  elämään	  muuttuu	  	  sanoista	  teoiksi.	  

	  


