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13.3.2010 Klo.10.45 Kokoontuminen vanhan hautausmaan portilla. 
Klo.11.00  Seppeleen lasku Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkillä. 
Puhe puheenjohtaja Kari Rapo Vaasan Karjalaseura ry. 
Vaasan ortodoksinen seurakunta Isä Matti Wallgrén toimittaa  vainajien 
muistopalveluksen. 
Vaasan Suomalainen Seurakunta aluekappalainen Arto Lehtineva. 

Virsi 170 Jumala ompi linnamme 

1. 
Jumala ompi linnamme 
ja vahva turva aivan, 
on miekkamme ja kilpemme 
ajalla vaaran, vaivan. 
Se vanha vainooja, 
kavala, kauhea, 
on kiivas, kiukkuinen 
ja julma, hirmuinen. 
Vain Herra hänet voittaa. 
 
2. 
On turha oma voimamme 
vääryyden valtaa vastaan. 
Me turman vallat voitamme 
Herrassa ainoastaan. 
Hän, Kristus, kuningas, 
on voitonruhtinas, 
lyö joukot helvetin, 
ne tallaa jalkoihin 
ja voiton meille saattaa. 

3. 
Jos täyttyisikin maailma 
nyt valheen enkeleistä, 
niin pimeys ei voittoa 
kuitenkaan saisi meistä. 
Ne olkoot raivoissaan 
ja syöskööt kiukkuaan. 
Nyt valheen vallat on 
jo saaneet tuomion. 
Ne yksi sana kaataa. 
 
4. 
Se sana seisoo vahvana, 
ne ei voi sitä kestää. 
Kun kanssamme on Jumala, 
ken meiltä voiton estää? 
Jos veis he henkemme, 
osamme, onnemme, 
ne heidän olkohon, 
vaan meidän iät on 
Jumalan valtakunta. 
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Kuvia muistomerkiltä 

 
Vaasan Karjalaseura ry.n puheenjohtaja Kari  Rapo puhuu muistomerkillä.  

 

 
Vaasan ortodoksinen seurakunta Isä Matti Wallgrén toimittaa  vainajien muistopalveluksen. 

 



 
Vaasan Suomalainen Seurakunta aluekappalainen Arto Lehtineva puhe ja rukous. 

 
Kari Rapon puhe muistomerkillä: 

 
TALVISODAN PÄÄTTYMISESTÄ 70 – VUOTTA 

13.3.2010 
KARJALAAN JÄÄNEIDEN VAINAJIEN MUISTOMERKKI 

RAUNIOKANNEL 
 
Hyvät kuulijani, tasan 70 – vuotta sitten kirjoitettiin rauha Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Talvisota kesti 
"105 kunnian päivää", jolloin "koko maailma" ihasteli ja ihmetteli pienen Suomen uljasta vastarintaa 
imperialistista idän jättiläistä vastaan. 
 
Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle Karjalankannaksen, Laatokan pohjoispuoliset alueet sekä 
suurimman osan Sallasta. Neuvostoliittoon liitettiin mm. Viipurin, Sortavalan ja Käkisalmen kaupungit. Hanko 
piti vuokrata Neuvostoliitolle laivastotukikohdaksi 30 vuodeksi. Luovutettava alue oli kaikkiaan 35 000 
neliökilometriä eli kymmenesosa Suomen pinta-alasta.  
 
Kotinsa menetti lähes 430 000 karjalaista, yli kymmenen prosenttia maan väkiluvusta. Heidän joukossaan 
olivat omat vanhempani ja kaksi vanhinta veljeäni. Koti Lumivaaran Kumolan kylässä oli jätettävä.  
Moninaiset olivat evakkojen tiet ja kohtalot.  
Tänne Vaasaan tuli evakoita mm. Viipurista. Karjalaisille tuli tarvetta perustaa omia seuroja, niinpä 
Vaasaankin perustettiin Karjalaseura jo syksyllä 1940.  
 
Olemme nyt tällä muistomerkillä, Rauniokanteleen vieressä, tekemässä kunniaa menneille sukupolville. 
Paadessa oleva teksti ”Karjalaan jääneiden vainajien muistolle” ei kuulu yksinomaan meille karjalaisille, vaan 
se kuuluu kaikille.  
Tämä paasi tulee puhumaan tuleville sukupolville järkkymättömästä uskosta ja valoisasta mielenlaadusta, 
herkästä Karjalan sielusta. Se tulee läpi aikakausien kertomaan katoamattomasta Karjalan heimosta.  Täällä 
on myös mahdollisuus hiljentyä ja muistella menneitä sukupolvia. Samalla tämä muistomerkki on vain yksi 
silmukka siihen ketjuun, joka yhdistää meitä menneisyyteen, mutta samalla se luo tulevaisuutta.  
 
Mitä tällä muistomerkillä on meille edelleen sanottavana? Se muistuttaa meitä jälkipolvia ennen olleesta, nyt 
raunio - Karjalasta, joka on antanut meille niin paljon. Sen rauniokirkon holvikaari kertoo, että kirkko 
Karjalassa oli keskeisellä sijalla ja korotetulla paikalla kansan sielussa. Kirkko liittyi kansalaisten pyhiin 
hetkiin kuten kaste-, rippi-, vihki- ja hautaustilaisuuksiin. Kirkon julistama Sana seurasi kehdosta hautaan. 
Karjalan temppelit ovat vaienneet, mutta niiden historia elää tässäkin muistomerkissä.  
Toivon, että me ja tulevat sukupolvet saamme elää rauhassa ilman sotia tai muita suuria tragedioita täällä 
Rakkaassa Suomessamme. 
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