
TIIVISTELMÄ JUHLAPUHEESTA 

Jari Ovaska (perustajajäsen) ja Esko Ovaska (perustajajäsen ja kunniajäsen) 

Sukuseuran perustajajäsen Jari Ovaska toi juhlapuheosuudessaan esille 1990-luvulla entiseen Kirvuun ja 

samalla Ovaska-suvun syntysijoille suuntautuneen kotiseutumatkailun mahdollistumisen ja merkityksen. 

Matkustaminen entiseen Kirvuun oli kokonaan kielletty peräti 46 vuoden ajan. Neuvostoliiton 

politiikassa tapahtunut selkeä suunnanmuutos kohti kylmän sodan päättymistä näytti vihreää valoa 

myös kotiseutumatkailulle entiseen Kirvuun. Kirvun pitäjäseuran silloinen puheenjohtaja Soini 

Hämäläinen tarttui tarmokkaasti tähän mahdollisuuteen. Hän oli rohkea ja taitava neuvottelija, joka loi 

luottamukselliset suhteet paikallisiin viranomaisiin ja toi esille, että Kirvun entiset asukkaat haluaisivat 

olla yhteydessä paikallisten asukkaiden kanssa sekä parantaa kulkuyhteyksiä ja järjestää majoitusta 

tulevaa matkailua varten. Ensimmäiset Kirvu-juhlat entisessä Kirvussa järjestettiinkin jo kesällä 1991, 

jolloin juhliin osallistujia oli noin 850 eri puolilta Suomea.  

Seuraavissa Kirvu-juhlissa vuosina 1993 ja 1996 myös Jari Ovaska oli itse mukana samoin kuin vielä 

myöhemminkin, mutta erityisesti nämä kaksi kertaa jäivät lähtemättömästi hänen mieleensä. Vuonna 

1993 hänen oli mahdollista käydä äitinsä kotikylässä Maamäessä sieltä evakkoina lähteneiden 

kyläläisten kanssa ja vuonna 1996 isänsä syntymäpaikassa ”Ovaskankylän” Isäntälässä. Kaipuu entiseen 

Kirvuun on edelleen voimakas, mutta kuten kaikki tiedämme, kotiseutumatkailu sinne ei tällä hetkellä 

eikä lähitulevaisuudessakaan ole mahdollista, ehkä ei koskaan. Voisimmeko lievittää tätä kaipuuta 

keräämällä kirjoituksia ja muistelmia kotiseutumatkoista Ovaska-suvun asuinsijoille? 

Ovaskan sukuseuran kunniajäsen Soini Hämäläinen oli lähtöisin Kirvun Keskiselästä ja kuului äitinsä 

kautta Ovaskan sukuun. Hän oli tarmokas matkanjärjestäjä koko 1990-luvun. Myös Maamäestä lähtöisin 

ollut Helmi Munukka oli Kirvuun suuntautuneen kotiseutumatkailun pioneeri, sillä hän oli yrittänyt jo 

kesällä 1990 päästä muiden ”maamäkköisten” kanssa käymään entisellä kotipaikallaan, mutta matka ei 

vielä silloin onnistunut. Sinnikkyys palkittiin, ja jo alkusyksystä samana vuonna matkustuslupa saatiin. 

Seuraavan vuoden matka Maamäkeen kirvoitti Helmin ja muut Maamäestä evakkoon lähteneet 

aloittamaan kirjaprojektin, jonka tuloksena syntyi laaja teos ”Maamäestä maailmalle”. Jari Ovaska pääsi 

kirjaprojektiin mukaan ja muistaa, että Helmi Munukka oli kovin kiinnostunut myös Ovaskoista, joiden 

hän toivoi perustavan sukuseuran, jotta Munukat voisivat seurata perässä.  

Ovaskan sukuseuran perustamiseen johtanut ajatus syntyi kuitenkin Esko Ovaskan, Kalevi Ovaskan ja 

Eero Hatakan kesken, kun he olivat kuuntelemassa Simpeleen kirjastossa Helmi Munukan esitelmää 

Maamäestä maailmalle -kirjastaan. Esko kertoi omassa juhlapuheosuudessaan sukuseuran perustamisen 

alkuvaiheista (1997) aina Ovaskan sukukirjan valmistumiseen (2009) saakka. Esko toi esille myös Sulo 

Ovaskan kirjoituksen, joka oli ilmestynyt Karjalan Kunnailla -lehdessä 1960-luvulla ja joka perustui 

perimätietoon Ovaskan suvusta.  

(Kirjoitin pienen pätkän myös Eskon osuudesta, jotta tarinasta tulisi yhtenäinen. En tiennyt, onko Esko 

itse kirjoittanut omasta osuudesta mitään.) 
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