
Mäntyharjun kirkonkylä Maijan ympäristönä

Mäntyharju oli merkittävä, verrattain vilkas kirkonkylä. Pa-

rikymmentä vuotta ennen Guseffien sinne tuloa rakennettu

rantatie, Savon rata merkitsi hyviä yhteyksiä niin Mikkeliin ja

Kuopioon kuin Kouvolaan ja sitä kautta Viipuriin ja Pietariin

ja tietysti myös Helsinkiin. Vesiliikennekin kytki Mäntyharjun
laajempiin elinkeinorakenteisiin ja yhteiskunnalliseen liikeh-

clintään.
Niin kirkonkylän keskusta kuin järvenrantojen ja metsi-

en läheisyys olivat kaikki elämän rikkautta, jota Maija koki
valppaan mielensä, uteliaisuutensa ja huolettoman vapauden

ja suhteellisen sallivuuden puitteissa. Ystäviä ja ikätovereita
oli lähellä. Kylällä oli monenlaisia käsityöläisiä, kaikenikäistä
kansaa ja monipuolista arkista menoa, jota oli jännittävää seu-

rata. Pyhäpäivät olivat erilaisia, kun kirkonmenoihin ja tuttuja
tapaamaan tuli paljon ihmisiä.

Maijan isosisko Kersti ja isoveli Martti kävivät jo oppikoulua
Mikkelissä. Kohta sinne lähtivät myös kaksoset Jaakko ja Liisa.

Täten Maija ja Poju olivat perheen ainoat ympäri vuoden kotona
pysyneet lapset. Näin he saivat kaksistaan nauttia vanhempi-

en ja muiden aikuisten huomiosta. Sitä heille nyt riitti entistä

enemmän. He olivat kilttejä lapsia, mutta pienet irtiotot pois

pihapiiristä omin päin kylälle ja lähimetsiin olivat Maijalle tär-

keitä ikiomia retkiä, joista ainakin osa jäi muilta huomaamatta.

Mukana oli vain hänen oma rakas sekarotuinen koiransa

Tessu. Ne retket olivat omia salaisuuksia, omien havaintojen ja

mielikuvien vapaata maailmaa.
Loma-aikoina oli hauskaa, kun siskot ja veljet ja muiden

herrasväkien nuoret tulivat kotiin lomalle. Polkaisivat asemal-

ta polkupyörillä kotipihaan ja toivat muitakin uusia ilmiöitä

kylälle, kuten tenniksen peluun. Liikuttiin huolettomina yh-

dessä, paljon ulkona, talvella hiihtämässä ja kesällä etenkin

veneretkillä: pitkiä soutumatkoja kahden hankainparin savo-
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laisveneillä ja leiriytymistä lämpimille rantakallioille, täysiä
eväskoreja, kahvitulia, uimista, oleilua keveissä kesähepenissä,
piiloleikkejä ja kalastelua. Kaikki viihtyivät. Maija oppi hyväksi
uimariksi ja uiminen pysyi hänelle mieluisimpana liikuntana
aikuisvuosinakin.

Talvella oli enemmän aikaa lukemiseen, jota Maija jatkuvas-
ti harrasti. Satuja, tarinoita, sanomalehtiäkin. Kodin kirjahylly
oli hyvin varustettu. Tottahan lapsille oli varattu Andersenin ja
Anni Swanin satuja, Santeri Ivalon romaaneja ja Jalmari Finnen
nuortenkirjoja, mutta tiedonhaluinen Maija alkoi varhain lu-
kea myös klassikkoja, Shakespearea, Ibseniä, Zolaa, Kalevalaa,
Vänrikki Stoolin tarinoita, Seitsemää veljestä. Sukulaiset toivat
Kuopiosta uusia kirjoja. Ahoa, Jotunia, Linnankoskea, Sillan-
päätä. Uutuudet myös Eino Leinolta, Aino Kallakselta ja Joel
Lehtoselta olivat luettavina ja niistä keskusteltiin.

Sodan kaikuja

Mäntyharjulaiset näkivät elokuun alussa 1914 lehdistä ja ni-
mismiehen levittämistä plakaateista, että Venäjän mukana
suuriruhtinaskunta Suomikin oli nyt julistettu sotatilaan. Sata
vuotta rauhan aikaa eläneet ihmiset eivät voineet aavistaa ta-
pahtuman koko merkitystä. Sodan kaikkialle vaikuttava luon-
ne alkoi kuitenkin näkyä Mäntyharjullakin.

Kun vienti länteen tyrehtyi, sahojen ja paperitehtaiden mänty-
harjulaiset työntekijät palasivat kuka mistäkin kotiseudulleen
aiheuttaen puutetta ruokavaroissa talvella 1914-15. Pelastuksen
toivat halonhakkuut, kun Pietari ei enää saanut hiiltä Saksasta.
Etsittiin rajatonta määrää työntekijöitä halonhakkuuseen. Hal-
koja kulki Mäntyharjun aseman kautta vuonna 1916 Venäjälle
lähes 30 000 tonnia.
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