Mihi myö männää?
Valtakunnallinen Evakkovaellus-tapahtuma kutsuu Kangasalle
14.7.2013
Kauko Äikäs
Karjalainen Kulttuurikeskus Äijälän ja Liuksialan kartanon maisemissa nähdään
heinäkuussa erikoinen kulkue, jota Kangasalla ei ennen ole nähty. Käynnissä on sotien
jälkeisen evakkovaelluksen aikamatka sota- ja evakkovuosiin. Väkeä vaeltaa tien täydeltä,
sillä tapahtumaan odotellaan useita satoja osallistujia.
Kyseessä on yleisötapahtuma, johon kaikki muutkin kuin karjalaistaustaiset ovat tervetulleita
kulkemaan tai katselemaan ja kokemaan. Neljän kilometrin reitille voi tulla mukaan evakkoajan tai
nykypäivän asussa. Matkan voi kulkea kokonaan tai mennä osan ja palata Äijälään.
Eläimet kulkivat pitkät evakkotaipaleet väen mukana ja eläimiä nähdään myös täällä. Hevosia ja
pieneläimiä on kulkueessa mukana. Lehmiä voi ihailla Liuksialan pelloilla.
Vaellusreitillä liikkuu näyttävä sota-ajan autojen kulkue. Sen toteuttavat Vehoniemen automuseo,
Tieliikennemuseo Mobilia ja Veteraanikuorma-autoseura. Kulkueessa nähdään Kivennavan
Ahjärveltä Kangasalle kotiutunut evakkoauto mallia 1935. Sotilasajoneuvo vetää perässään tykkiä.
Ambulanssiksi varustettu linja-auto, kenttäsairaalan auto ja sotamoottoripyörä kuuluvat
kulkueeseen..
Varsinainen ohjelmaosuus on Äijälässä. Reitin varrellekin on järjestetty esityksiä, musiikkia,
pienimuotoista teatteriohjelmaa ja hartaushetki Liuksialan kappelin ympäristössä.
Mikä evakkovaellus?
Evakkovaellus on kunnianosoitus kaikille evakkotien kulkeneille ja siitä selvinneille.
Tapahtuma on vuodesta 2006 järjestetty eri puolella Suomea ja tällä kertaa se on saatu
järjestettäväksi Kangasalle. Tapahtuma johdattaa miettimään, miltä lähes puolesta miljoonasta
maamme kansalaisesta tuntui jättää kotinsa ja joutua evakkotielle jopa kahteen kertaan.
Vaellustapahtumien alkuunpanijana on ollut Evakkolapset-yhdistys. Suurimittaisen hankkeen
toteuttaa nyt Kangasalan Karjalaseura lukuisten tukijoiden ja yhteistyötahojen mukana ollen.
Jo yhteistyötahojen lukumäärä osoittaa tapahtumaa kohtaan tunnettua suurta kiinnostusta.
Valmistelussa ovat olleet mukana: Evakkolapset ry, Kangasalan kunta, Kangasalan seurakunta,
Kivennavan Ahjärveläisten Karjalaisten kannatusyhdistys, Karjalaisseurojen Tampereen piiri (24
Karjala-seuraa), Kangasalan Matkailurengas, Ramppi-teatteri, Kangasalan Pikkuteatteri,
Kivennapa-Säätiö, Liuksialan kartano, Karjalan Kaiku –kuoro, Vehoniemen automuseo,
Tieliikennemuseo Mobilia, Veteraanikuorma-autoseura, Herttualan ratsastuskoulu ja Hämeen
Eskadroona, Etulinja-elävää historiaa 1939-45 ja muutamat yksityiset henkilöt.
Ohjelmaa ja nähtävää myös Äijälässä
Vaellustunnelmaan voi virittäytyä myös Äijälässä. Näyttelytiloissa on avattu evakkolapsiaihetta
esittelevä näyttely ”Mihi myö männää – lapsen evakkotaival.” Näyttelytaulujen kuvakertomuksissa
katsotaan asiaa lapsen silmin.
Esillä on myös evakkotaipaleelta säilyneitä lasten esineitä. Nykykatsannon mukaan kovin
vaatimattomalta näyttäviä esineitä on säilynyt vain vähän. Kuluneina ja poisheitettyinä niillä ei ole
aikojen muuttuessa katsottu olevan juuri mitään arvoa. Siksipä niitä nyt voidaan pitää arvoesineinä.

Vauvan ruosteinen kylpyvati on ollut jälkeenpäin kylvövakkana ja kukkaruukkuna, kierrätystä jos
mikä. Muutama nukke, tytön muistokirja 1930- 40 –luvuilta ja koivun kaarnasta valmistetut
leikkikissat kuvastavat ajan henkeä.
Musiikki, muistelut, aittanäyttelyt, Karjala-kirjasto ja karjalaiset myyntituotteet sekä kahvittelu
Äijälässä mahdollistavat mukanaolon tapahtumassa varsinaisen vaelluksen aikanakin.
Museoajoneuvot tulevat reitiltä Äijälän piha-alueelle, jossa niihin voi tutustua tarkemmin.
Mukava on myös piipahtaa Äijälän kesäisen vehreyden keskellä tyylikkään valkoisena hohtavassa
uudehkossa paviljongissa.
Milloin ja miten tullaan?
Äijälän osoite on Liuksialankuja 33. Lähtö vaellukselle tapahtuu 14.7. klo 11.00. Liikenteestä
johtuen kannattaa tulla jo huomattavasti ennen tätä. Kahvitella voi yhdeksästä alkaen ja keittoa saa
klo 10.00 lähtien. Vaellustapahtuma päättyy lyhyeen ohjelmaosuuteen Äijälässä klo 15.00.
Pysäköinti on järjestetty Äijälän läheiselle peltoalueelle Kaarina Maununtyttärentieltä heti
Liuksialankujalle käännyttäessä vasemmalle. Varapysäköintialue sijaitsee Pikkolan koulun
viereisellä sorakentällä. Sieltä on bussikuljetus Äijälään. Varapysäköintialuetta käytetään vain siinä
tapauksessa, että Äijälän läheisyydessä oleva alue ei ole käytettävissä esim. sääolosuhteista johtuen.
Bussit ja vammaiskuljetukset ohjataan Liuksialankujalta erikseen.
Järjestäjät kehoittavat noudattamaan kaikkialla alueella liikuttaessa varovaisuutta.
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