
Perhetarinat, kirjeet ja perheenjäsenten muistelut Mäntyharjun
ajoilta aina vuoteen 1917 kertovat onnen värittämästä, kuin lu-
motusta ajasta. Sellaisena se ainakin välittyi meidän, seuraa-
van sukupolven tajuntaan. Oliko ikäviä asioita ollenkaan? Jos
oli, ei niitä muisteltu. Ehkä jotain mainittiin, mutta ohitettiin
nopeasti.

Guseffien turvallisen auvoisa elämänmeno lisääntyvän yh-
teiskunnallisen kuohunnankin vuosina sisälsi toiveikasta luot-
tamusta tulevaisuuteen. Rauhantilaa oli maassa kestänyt sata
vuotta, koko venäläisvallan ajan. Siihen oli totuttu. Ei ihme,
ettei tuomarin perheessä osattu odottaa äärimmäisiä levot-
tomuuksia. Isän perimä ja hankkima kohtalainen varallisuus
antoi omalta osaltaan turvallisuuden tunnetta. Isän vakinai-
nen virka Mäntyharjun kihlakunnan tuomarina vielä vahvisti
perheen asemaa ja taloutta. Ruhtinaskunnan virkamiehillä oli
hyvä palkka.

Tiettyä rauhan ja järjestyksen tunnelmaa loi tilava ja viih-
tyisä talo Mäntyharjun kirkonkylässä. Isän ja äidin ilmeisen ra-
kastava ja toisiaan kunnioittava aviosuhde ja omistautuminen
perheelle merkitsivät lapsille psyykkisesti turvallista elämän
perustaa. Perheen palvelusväki samoin kuin isän naimaton
Maria-sisar perheen apuna auttoivat arjen sujumista. Kasva-
van lapsijoukon energinen läsnäolo talossa ja pihapiirissä oli
iloinen asia. Vielä kuudennenkin lapsen, pikkuveljen syntymä
ilahdutti kaikkia. Maijaa neljä vuotta nuorempaa ihastuksen
kohdetta kutsuttiin Pojuksi pitkään. Kellään lapsista ei ilmen-
nyt vakavia sairauksia, vain tavanomaisia, helposti hoidettavia.

Perheen elämään kuuluivat äidin puoleisen suvun enot ja
tädit ja serkkujen usein toistuvat vierailut. Perheen onnelliset
ajat huipentuivat niihin kuuteen seitsemään vuoteen, jolloin
Guseffit asuivat kirkonkylässä Järvelä-nimisessä talossaan.
Hyviä naapureita oli lähettyvillä. Niitä olivat ainakin apteekka-
ri Domanderin perhe. Se asui Salmelassa, joka nykyisin tunne-
taan Salmelan taidekeskuksena. Kanttori Cantellin ystäväperhe
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Mäntyharjun kirkonkylää 1900-luvun alussa

taas asui Kivelässä. Heidän kanssaan oltiin paljon tekemisissä

kuten myös nimismies Bromsin perheen kanssa.

Herrasväen sosiaalinen elämä oli vilkasta. Kylässä käytiin

usein ja kaikilla lapsilla oli ikätovereita leikki- ja koulukave-

reiksi, kilpaveikoiksi ja sydänystäviksi. Cantellin Aino oli Mai-

jan ikätoveri ja paras ystävä.

Vaan millaista henkistä ja psykososiaalista sukuperintöä

Leodor ja Hanna Guseff siirsivät lapsilleen, Maijalle ja hänen

viidelle sisarukselleen?

Pappa Leodor, Ukko Klemensin poika

Perheen isä Leoclor (Helioclorus) Guseff oli syntynyt Kuopiossa

mutta hän oli itäkarjalaista sukua. Leoclorin isä, Maijan isoisä

Klemens Guseff saapui Säämäjärveltä Aunuksesta kolmen vel-
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