
På besök hos Aira Samulin 

Efter en lång tid med coronapandemi och mer eller mindre isolering, kunde Kyrkslätts pensionärer 

göra en resa den 20 april 2022 till Hyrsylän Mutka och Kasvihuone ilmiö.  

Vår första anhalt var Lahnajärvi, vid sjön med samma namn. Hör till Salo stad i Egentliga Finland. 

Vid Lahnajärvi har många bilister haft sin rastplats, alltsedan 1952, då stället byggdes till 

Olympiaden i Helsingfors. 

Efter en kort paus, fortsatte vi till Hyrsylän Mutka, som hör 

till Lojo stad, där Aira Samulin lovat ta emot oss. Hon är väl 

känd för de flesta finländare, åtminstone i litet äldre 

åldersklasser. Denna glada, otroliga 95-åring är känd för sin 

danskonst och positiva utstrålning. Otaliga är de 

mannekänger som medverkat i hennes modeshower. Men 

Airas liv har inte enbart varit glitter och glamour. Hennes liv 

har innehållit hårt arbete, många sorger och bekymmer. 

Airas sondotter Kiti Samulin hälsade oss välkomna till 

Hyrsylän Mutka. Vi fick fritt gå omkring och bekanta oss 

med de olika utställningarna som finns här. I en gammal 

skolbyggnad, från 1860, som Aira räddat från rivning och 

låtit flytta till platsen, finns flera hundra nallebjörnar. Stora 

och små, de flesta nästan sönderälskade. Gamla 

plåtleksaker, gammalt skolmaterial, ett Mannerheimrum 

med Marskens porträtt och saker med anknytning till Lotta-

rörelsen finns här. Planscher från Airas aktiva karriärår och 

ute finns redskap och bodar från 1700-talet. 

I huvudbyggnaden som byggts i gammal karelsk stil finns 

en stor utställning av Barbiedockor. Också en mångfald av 

andra dockor och leksaker finns här.  

Då det blev dags för kaffepaus, stod Aira Samulin där och 

serverade kaffe i rosen-koppar. Hon berättade, att hon av 

en händelse upptäckte den här byn, som heter Hyrsylä, 

detsamma som hennes barndomsbygd, Hyrsylän Mutka, 

vid Ladogas strand, som nu hör till Ryssland. Hon beslöt 

att skapa ett nytt Hyrslylän Mutka för att ära sina föräldrar och andra som mistat det ursprungliga 

Hyrsylän Mutka. Hennes far var gränsjägare i Hyrsylän Mutka, och står nu staty på Airas gård. 

Här i Hyrsylän Mutka har Aira även låtit uppföra ett hus där man skall kunna bo hemma så länge 

som möjligt på sin ålders höst. Tillräckligt med plats, och olika hjälpmedel.  

Efter lunch i Saukkolan Ruokasali i Saukkola fortsatte färden till Kasvihuone ilmiö, ett speciellt 

varuhus, byggt som ett växthus. Här finns de mest varierande prylar. Böcker, kort, prydnadssaker 

för inne- och utebruk, militaria, möbler, kristallkronor, kärl, och krims-krams i en oändlig mängd. 

Vi gick omkring och förundrade oss och handlade litet.  

Tack till Sol-Britt som ordnat en trevlig dag för oss, och till Thomas som körde bussen under resan. 

 

Siv Wikström 

 

Aira Samulin och vår reseledare Sol-

Britt Kärki 

 

Stora o små nallar 


