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Saksalaisen kirkkokuoron 
matka Ähtärin maisemiin 
sai alkunsa, kun nykyisin 
Vehulla asuva Riitta Schwö-
bel ja hänen ystävättärensä 
Claudia Schwabe, joka toi-
mii kuoron johtajana, kant-
torina ja opettajana, halu-
sivat tutustuttaa ystäviään 
molemmille rakkaisiin suo-
malaismaisemiin.

Suomen luonto tarjosi-
kin parastaan ja otti saksa-
laisvieraat vastaan aurin-
gonpaisteisena ja vihreänä. 
Juuri vihreys oli kiinnittä-
nyt usean matkalaisen huo-
mion matkalla Helsingistä 
Savonlinnan ja Jyväskylän 
kautta Ähtäriin.

– Vihreää ja valkoista,
niin heleää ja kirkasta, myös 

ihmiset ovat olleet todel-
la ystävällisiä, ihasteli mat-
kalle osallistunut Susanne 
Barth astellessaan Ähtärin 
kirkkomaalla.

Mannheimin alueella toi-
mivan Friedrichsfeldin Jo-
hannes Calvin –seurakun-
nan kuoro, jonka johtaja-
na Claudia toimii, järjestää 
joka vuosi muutaman päi-

vän mittaisen retken. Tänä 
vuonna kohteeksi valikoitui 
Suomi. Claudia on vierail-
lut Suomessa useasti, en-
simmäisen kerran jo vuon-
na 1972.

Riitta Schwöbel muut-
ti perheensä kanssa Mann-
heim-Heidelbergin alueel-
le Saksaan vuonna 1984 ja 
tutustui Suomi-faniksi tun-

nustautuvaan Claudiaan.
– Kun Claudia kuuli ko-

tinsa lähistölle muuttanees-
ta suomalais-saksalaisesta 
perheestä, hän tuli terveh-
timään ja niin alkoi vuosi-
kymmeniä kestänyt ystä-
vyys. Myös lapsemme ovat 
edelleen yhteydessä toisiin-
sa. 

Hiljentyminen 
muistomerkillä

Matkan ohjelman oli suun-
nitellut alajärveläinen mat-
katoimisto Ysimatkat. Vii-
sipäiväisen reissun ohjelma 
oli tiivis ja tutustumiskoh-
teina olivat muun muassa 
Olavinlinna, Tertin kartano, 
Petäjäveden puukirkko, Ai-
nola ja Helsingin keskusta.

Ähtäriin vieraat saapuivat 
tiistai-iltana. He majoittui-
vat Hotelli Mesikämmenes-
sä kahden yön ajan ja tutus-
tuivat Naava Resort loma-
asuntokylään, eläinpuistoon 
ja tietysti pandoihin. Ähtä-
rin keskustan kohteista he 
vierailivat kirjastossa ja kir-
kossa, jonka pihamaalla ole-
vaan kirkkoveneeseen liit-
tyvät tarinat saivat aikaan 
riemukkaita naurunpyrs-
kähdyksiä. Schwöbel kertoi 
lennokkaasti, miten kysei-
sillä veneillä ennen tultiin 
kirkkoon pitkien matkojen 
takaa.

Käynti sodanaikaisessa 
junaonnettomuudessa me-
nehtyneiden saksalaissoti-

laiden muistomerkillä hil-
jensi matkalaiset ja he lau-
loivat kauniin laulun soti-
laiden muistoa kunnioitta-
en. He pitivät muistomerkin 
pystyttämistä sekä jokaisen 
sotilaan muistoksi istutetus-
ta kuusesta merkittävänä ja 
kauniina eleenä.

Keskiviikon ohjelmaan 
kuuluivat lisäksi käynti ko-
tiseutumuseossa sekä il-
lanvietto Vehun kylätalol-
la, minne saapui myös kan-
salaisopiston saksan kie-
len ryhmän väkeä grillaile-
maan, laulamaan ja tanssi-
maan.

Matkalle osallistuneiden 
ikähaitari oli 18-80 vuot-
ta, mutta kaikki olivat hy-
vin kiinnostuneita suoma-
laisesta elämänmenosta 
ja kyselivät paljon. Riitta 
Schwöbelin mielestä van-
hanaikanen iltamatunnel-
ma kuvaa hyvin suomalais-
ta mielenlaatua ja illanvie-
tossa vieraat pääsivät tutus-
tumaan aivan tavallisiin äh-
täriläisiin.

– Toivon, että heille jää
mukava muisto Suomes-
ta matkan alkuhankaluuk-
sista huolimatta. Lento 
Frankfurtista oli myöhässä 
ja kaksitoista matkalauk-
kua jäi jonnekin matkan 
varrelle. Ensimmäinen ko-
konainen matkapäivä alkoi-
kin joidenkin kohdalla vaa-
tekaupasta, kertoi matkan 
järjestelyistä vastannut In-
ga Yli-Sikkilä.

Saksalaisvieraat ihastuivat Suomen vihreyteen

Saksalaisvieraat herkistyivät junaonnettomuudessa kuolleiden maanmiestensä muistomerkillä.


