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MARKSIN MAJA, POKROVAN YHTEISÖ JA PORKKALA    

Suomessa, tässä rakkaassa isänmaassamme, on paljon nähtävää ja historiallisia kohteita tutkittavaksi. 
Niinpä Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset suuntasivatkin kesäisen retkensä otsikossa mainittuihin 
kohteisiin. 
Suomen Marsalkan kelohonkainen metsästysmaja sijaitsee Lopella kauniin Puneliajärven rannalla.  Vuonna 
1942 korpisoturit rakensivat majan, saunan ja kalamajan Marsalkka Mannerheimille 75-
vuotissyntymäpäivälahjaksi.  Alun perin maja sijaitsi Lieksajärven rannalla, mutta sotatapahtumien vuoksi 
upea kokonaisuus siirrettiin 1945 nykyiselle paikalle.  Vuodesta 1959 maja on ollut matkailunähtävyytenä.  
Paikalle on rakennettu myös tilausravintola ja paviljonki, joissa voi tilata vaikka ”Mannerheimin kuhaa” tai 
nostaa ”Marskin maljan”.  Ryhmämme tyytyi tällä kertaa nauttimaan aamukahvit sekä tutustumaan 
nähtävyyksiin. Mielenkiintoista oli myös perehtyä rintamataidenäyttelyyn.  Teokset olivat Rukajärven 
suunnalla taistelleiden sotilaiden ja yhden lotan tekemiä taideteoksia. 
 
Lopelta suuntasimme Kirkkonummelle Pokrovan yhteisöön, joka on ortodoksinen luostari. Luostarin perusti 
pappismunkki Hariton 1995 entisen Dannebrogin maatilan maille. Tämä luostari on ainoa itsenäisyytemme 
aikana perustettu luostari.  Luvan luostarin perustamiseen antoi arkkipiispa Johannes.  Tilan vanhasta 
tallista tehtiin kirkko, joka vihittiin vuonna 2001.  Pappismunkki Hariton kertoi hyvin mielenkiintoisesti ja 
elävästi kirkon suunnittelutyöstä, kalustamisesta ja ikonien maalauksista.  Pienin kustannuksin, mutta 
suurella sydämellä ja ideoita pursuavana Hariton on onnistunut luomaan viihtyisän ortodoksisen kirkon.  
Myös päärakennuksen, jossa sijaitsi veljestön ruokasali (trapesa), ympärille oli rakennettu monipuolinen 
puutarha. 
Ruokailu luostarissa oli todellinen kulinaarinen nautinto.  Luostarin lohimenu vei sananmukaisesti kielen 
mennessään.  Ruokailun jälkeen meillä oli mahdollisuus ostaa veljestön itse kerättyjä, säilömiä, kuivattuja ja 
valmistettuja luonnontuotteita kuten lehmuksenkukkateetä, mehuja ja hilloja.  Myös leivontatuotteita oli 
kaupan sekä Pokrovan oma keittokirja. 
 
Loppupäivän vietimme sitten Porkkalassa. Porkkalan oppaan johdolla ja asiantuntevan opastuksen ansiosta 
saimme perusteellisen kuvauksen Porkkalan vuokrakaudesta. 
Moskovassa 19.9.1944 solmitun alustavan rauhansopimuksen mukaan Suomen oli vuokrattava Porkkalan 
alue 50 vuoden ajaksi sotilasalueeksi. Vesialueet mukaan lukien alueen pinta-ala oli 1000 neliökilometriä. 
Alueeseen kuului suuri osa Kirkkonummea, osa Siuntiota, lähes koko Degerby, pieni osa Inkoota ja Espoota. 
Alue oli lisäksi tyhjennettävä asutuksesta yhdessä päivässä.  Evakuointi käsitti 7272 asukasta, yli 8000 
kotieläintä ja koko juures- ja viljasadon.  Rajapuomi suljettiin 28.9.1944 klo 12. 
 
1955 kun maailman poliittinen tilanne muuttui, tuli tieto, että Porkkala palautetaan Suomelle.  
Neuvostoliitto palautti Porkkalan vajaan 11 vuotta kestäneen vuokrakauden jälkeen.  Rajapuomit 
avautuivat 26.1.1956. Porkkalassa alkoi mittava jälleenrakennuskausi.  Useat rakennukset olivat kadonneet, 
viljelysmaat ja metsät olivat vaikeita tunnistaa. Kun omistuskysymykset olivat selkiytyneet, alkoi 
huomattava talkoo- ja yrityshenki.  Nyt Porkkala kiinnostaa merkittävällä tavalla matkailijoita.  Kaunis 
luonto, suojelualueet, monet nähtävyydet ja värikäs lähihistoria antoivat ryhmällemme paljon ajateltavaa ja 
pohdittavaa.  Erityisesti Igor-museo laajoine kokoelmineen oli hyvin kiinnostava.  Kävimme myös Degerbyn 
pienessä kirkossa ja saimme perehtyä kirkon vuonna 1746 alkaneeseen historiaan. Nykyinen kirkko 
rakennettiin vuosina 1931–32.  Vuokrakauden jälkeen kirkon kunnostaminen toteutettiin pohjoismaisen 
yhteistyön avulla.  Kirkko vihittiin uudelleen vuonna 1958. 
 
Kolme tuntia kestäneen Porkkalaan tutustumisen jälkeen olimme valmiita palaamaan Tampereelle.  
Mielestäni tämä kesäretki antoi paljon ajattelemisen aihetta ja palautti ainakin minulle sota-ajan ja 
evakkoretken surullisena mieleen. 
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