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Vaikuttava ja harrashenkinen surujuhla Kerimäellä viime sunnuntaina. 

Haudan lepoon siunattiin kunnalliskodin palossa loppiaisena kuolleet vainajat. 

Kerimäen kunnalliskodin tulipalossa loppiaisena surmansa saaneiden hautaus toimitettiin Kerimäellä viime sun-

nuntaina. Tilaisuus alkoi surujumalanpalveluksella kirkossa, jossa saarnasi rovasti Y.K. Airola ja alttaripalveluk-

sen suorittivat rovasti Arvo Pohjannoro ja pastori A. Pakkanen.  

Kirkonmenojen jälkeen oli kahvitus omaisille ja kutsuvieraille kunnantalossa. Sen jälkeen seurasi kirkonkellojen 

soittoa. Varsinainen hautaustoimitus alkoi klo 13 hautausmaalla, jonne väkeä oli kerääntynyt noin puolitoista-

tuhatta henkilöä, mm. maaherra Alpo Lumme ja lääninkamreeri Vihervaara puolisoineen.  

Kerimäen kirkkokuoron ja yleisön laulaessa tirehtööri A. Nurmelan johdolla ”Ihmisten elinpäivät –” alkoi ruu-

miiden siunaus, jonka toimittivat rovasti Arvo Pohjannoro ja pastori Pakkanen rovasti Y.K. Airolan avustamana. 

Haudan lepoon siunattiin kaikkiaan yhdeksän vainajaa seuraavassa järjestyksessä: Petter Suomalainen, Ulrika 

Silvennoinen, Pekka J. Silvennoinen, Hilda Tirkkonen, Juhana Rytkönen, Meri Seppänen, Juhana Laamanen, 

Matti Kosonen ja Heikki Herttuainen.   

Kun oli veisattu muutamia säkeitä virrestä 588 laskivat vainajien läheisimmät omaiset seppeleensä ja kukkansa. 

Maaherra Lumme mainitsi muistopuheessaan, että koko maa ottaa osaa kerimäkeläisten suruun, Samalla hän 

lausui läänin ja lääninhallituksen osanoton tuoden myös sosiaaliministerin tervehdyksen. Kunnalliskodin henki-

lökunnan seppeleen laski haudoille tilanhoitaja Kiiskinen. Rovasti Pohjannoro esitti muistoadressien välityksellä 

tuodut osanottoilmoitukset, joita eri kukkaisrahastojen kautta olivat lähettäneet seuraavat: Sosiaaliministeriö, 

Enonkosken, Sulkavan ja Säämingin kunnat, Itä-Suomen huoltoväen yhdistys, Suolavan huoltoväen yhdistys, 

Savonlinnan kaupunginhallitus, Savonlinnan huoltolautakunta, sanomalehdet Itä-Savo, Vapaus ja Savonmaa.  

Punkaharjun kunnan ja seurakunnan tervehdykset ja surunvalittelun esitti rovasti Y. K. Airola ilmoittaen samalla 

luovutettavasta rahalahjasta vahinkoa kärsineiden hoidokkien hyväksi. Kerimäen kunnan seppeleen laski kun-

nanhallit. puh. johtaja Juho Kosonen. K. Kosonen, Sulo Rissanen ja Eino Turtiainen sekä seurakunnan rovasti 

Pohjannoro, kunnallisneuvos E. Pesonen ja past. Pakkanen. Savonrannan kunnan seppeleen toivat huoltolauta-

kunnan varapuh. Hugo Petäjä ja Ahti Laamanen, huoltotyön piirinvalvojan ja Kymen läänin huoltoväen yhdis-

tyksen osanoton ilmaukset tulkitsi maisteri Tarvainen ilmoittaen näiden osallistuvan myöhemmin valmistetta-

van muistotaulun kustannuksiin. Sosiaali.dem. piirit, naisten seppeleen laskivat sihteeri Aili Siiskonen ja rva Ra-

kel Vartio. Harrashenkinen ja vaikuttava surujuhla hautausmaalla päättyi virteen 600.  

Klo 14:30 oli Hautalahden parakeissa surujuhla. Ensimmäinen juhla pidettiin sairaalaosastolla, jossa tilaisuu-

dessa maaherra seurueineen sekä seurakunnan papisto tervehtivät kaikkia hoidokkeja ja jossa veisatun virren 

jälkeen puhui rovasti Arvo Pohjannoro, läänin maaherra sekä rovasti Y. K. Airola. Tämän jälkeen pidettiin juhla 

toisessa parakissa, jossa oli terveemmässä kunnossa olevia vanhuksia. Täällä puhuivat rovasti Pohjannoro, maa-

herra Lumme ja lopuksi pastori Pakkanen. Huoltolautakunnan puheenjohtaja mv. Eino Turtiainen kiitti maaher-

raa seurueineen käynnistä Kerimäellä, heidän avuliaisuudestaan sekä osanotostaan kuntaa kohdanneeseen ras-

kaaseen iskuun. Kun jumalanpalveluksessa oli koottu kolehti, joka tuotti yli 8000 mk virsikirjojen ja raamattujen 

saamiseksi hoidokeille, jotka kaikki olivat hoidokeilta palaneet, hankitaan nyt tilal1e uudet. Hoidokit kaipaavat 

erikoisesti silmälaseja, jotka heiltä olivat palaneet.  

Lisäksi oli yhteinen ateria Kerimäen Osuusliikkeen ravintolassa, jossa olivat saapuvilla maaherra seurueineen 

sekä kutsuvieraat ja kunnan johto sekä huoltotehtävissä olevia henkilöitä. Tilaisuudessa puhui Pohjannoro ja 

vieraitten puolesta vastasi lääninkamreeri Vihervaara. 

 

 


