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Kiitos Raija Itkonen-Vatjus. Sait minut lähtemään Itkosten sukukokoukseen Kuopion Rauhalahteen. Ajatus oli
mielenkiintoinen jo kutsusta lähtien, mutta kuljin töissä Kolarissa viikot ja vain viikonloput kotona, joten
tuntui aluksi liian raskaalta ajatukselta. Mutta tilanteet muuttuu, myös työrintamalla. Sain työpaikan kodin
tuntumasta ja reissutyöt jäi. Joten viikonlopun Kuopiossa käynti tuntui ihan mukavalta.
10.8 perjantaina suuntasimme Iistä kohti Kuopiota. Minulle äärettömän Rakasta kaupunkia. Isäni on kotoisin
Maaningalta ja äiti Kuopion Vehmasmäestä. Äitini puolelta kuulun Itkosiin. Äitini äiti on Anna Itkonen. Äitini
serkku on Matti O Itkonen (molemmat ovat edesmenneitä). Matti O Itkosen suunnittelema muistolaatta on
uhrikivellä. Matti O Itkosen muistan tavanneeni jossain hautajaisissa Kuopiossa ollessani lapsi. Muistoja
lapsuudesta riittäisi vaikka kuin paljon, mutta nyt itse viikonloppuun.
Iistä ajelimme hyvän sään vallitessa. Kuopioon saapuessa poikkesimme K-Citymarkettiin. Heti käveli
lapsuuden tuttuja vastaan. He eivät tunnistaneet minua, mutta minä tunnistin heidät. Viime tapaamisesta
30 vuotta. Halasimme toisiamme ja itkimme ilosta. Sunnuntaina ennen kotia lähtöä kävimme Laitisilla
Vehmasmäessä kylässä. Ihanaa. Samalla kävimme sukuhaudoilla.
Hotelli oli vastaanottava ja saimme hyvää palvelua. Isäntä lähti heti pojan kanssa kylpylään ja minä askelsin
ympäri lähialuetta. Vedin sisääni Kuopion tuoksuja. Illan päälle tsekkailimme ympäristöä perheenä ja
istahdimme terassille oluelle ja Rasmus limulle. Siellä tapasin Oulun sukukokouksessa olleita Itkosia. Olutta
otettiin hyvissä merkeissä ja ajoissa nukkumaan. Hyvää Yötä.
Lauantaiaamuna syötiin maittava aamiainen ja suuntasimme mieheni ja lapseni kanssa Kuopion torille.
Käveltiin ja fiilisteltiin. Ostettiin mansikoita ja herneitä. Voi muistan, miten lapsena kävin isän kanssa torilla
ja syötiin Partasen Hannan lihapiirakoita. Ja ne kesät, kun poimin mansikoita Vehmasmäessä. Torilta rantaan
ja samat fiilistelyt. Sitten Puijontornille. Palasimme hotellille ja ilmoittauduimme sukukokoukseen. Isäntä ja
poika lähtivät nauttimaan kylpylästä ja minä nautin lenkkeilystä Rauhalahden maastoissa. Tämän jälkeen
maittavaa lohisoppaa ja kokous, jossa nautimme äärimmäisen Hyvää laulantaa. Kokous oli asiallinen ja
muutama ”Itkosmainen keventävä lausahdus” kuului joukkoon. Olin Raijalle luvannut lähteä Itkosten
hallitukseen, joten sinne siis. Teen tämän Rakkaudesta edesmennyttä mummiani Anna Itkosta kohtaan.
Koskaan en häntä tavannut, mutta kuvista näyttää oikein mukavalta ihmiseltä ja hänen aviosormusta kannan
sormessa suurella Sydämellä.
Kokouksen jälkeen Osmo laivalle. Aivan ihanaa olla Kallaveellä, nauttia tuulen vireestä ja auringon säteistä.
Keskustelin ihanien Itkosten kanssa ja nautin maisemista. Auringon paiste loistollaan takasi hyvän
tunnelman. Ihana nuorin poikani nautti myös suunnattomasti. Poika ei suostunut ottamaan
kasvomaalausta, joten minä äitinä uhrauduin ja sain kisun nenän ja viikset. Jos ei lapsi, niin äiti. Hotellille
päästessä poika ja isäntä kipas kylpylään ja siten kiireen vilkkaa syömään. Olihan taas hyvät tarjoilut.
Huokaistiin tunti ja kodalle. Kodalla oli hyvä ja lämmin tunnelma, mutta oltiin tosi väsyneitä. Oluet ja
rannalla katseltiin auringon laskua. Lähdimme unille.
Seuraavana aamuna (taas jo kuin monen kerran) isäntä ja poika kylpylään. Minä kävelin rantoja pitkin ja
ihailin paksuja kuusia. Ajattelin: Nämä on kasvanut täällä jo silloin kun mummini Anna on ollut lapsi ja oma
äitini on asunut Kuopion Vehmasmäessä odottaen tulevaa elämää. Halasin muutamaa puuta ja sanoin:
Minä Rakastan Kuopiota ja omia juuriani täällä. Kiitos Savonmaa. Anna Itkosen muistoa kunnioittaen olen
nyt osa Itkosten sukukuntaa ja jatkan hallituksessa. Ja sormus kulkee aina mukana.

Kiitos äärettömän hyvin järjestetystä viikonlopusta. Olen iloinen, että olen osa Itkosten sukukuntaa ja
erittäin iloinen siitä, että löysin teidät. Raijalle iso hali.
Itkosten sukukunnan viikonloppu oli erinomaisesti suunniteltu ja järjestetty. Myös mieheni ja lapseni tykkäsi
suuresti viikonlopusta. Kokouspaikan vallinalla oli suotu mukava viikonloppu myös lapsille. Kiitos
hallitukselle. Koitamme jatkossa tehdä yhtä hyvää työtä. Kiitos kaikille asianosaisille. Tapaamme seuraavassa
kokouksessa. Olen kiitollinen luottamuksesta, joka osalleni suotiin.

