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Karjalan kysymys -seminaari
Karjala-talo täyttyi ääriään

myöten toinen neljättä pidetyssä
Karjala seminaarissa. Seminaarin
tarkoitus oli kartoittaa kantaa ja
mielipiteitä 2005 pidettävän liit-
tokokoukseen valmisteltavaa Kar-
jala-ohjelmaa varten. Seminaaris-
sa pohdittiin Karjalan asemaa Ve-
näjän, Suomen ulkopolitiikan,
EU-politiikan ja Karjalan Liiton ja
sen jäsenistön näkökulmasta. Asi-
aa valaistiin monien arvovaltaisten
esitelmöitsijöiden taholta.

Karjala Liiton puheenjohtaja
sanoi seminaarin avauspuheen-
vuorossaan, että Karjala-kysymys
syntyi jo vuonna 1944 ja on siitä
lähtien ollut ajankohtainen ja vail-
la oikeudenmukaista ratkaisua.
Karjalan Liitto on asiassa ollut
aloitteellinen, Karjala-kysymys ei
saa olla vaiettu asia vaan se on osa
koko Euroopan turvallisuuspoliit-
tista kehitystä, sanoi Laukkanen.

Laukkanen sanoi, että liitto ei
voi eikä halua tässä asiassa men-
nä ulkopolitiikan kentälle. Suo-
men ulkopolitiikan määrittelee ul-
koministeriö. Pelkkä suomalaisten
tahto ei tässä asiassa riitä. Tarvi-
taan toiseltakin osapuolelta halua
asiasta neuvotella, sitä halukkuut-
ta ei tähän asti ole löytynyt. Hän
toivoi Karjalasta edelleen avointa
keskustelua niin kansalaisten kes-
ken kuin mediassakin.

Luovutetut Karjalan
alueet osa Venäjän
sisä- ja ulkopolitiikkaa
Erikoisen suuren mielenkiin-

non sai osakseen Venäjän politii-
kan tutkimuskeskuksen johtajan
Andrei Feodorovin alustus yllä-
mainitusta aiheesta. Hän sanoi,
että aina 1980 luvulle saakka
neuvostoliitossa sanottiin että
Karjala-kysymystä ei ole olemas-
sa ja Karjala Liittoa pidettiin re-
vanssisena järjestönä. Tilanne on
nykyisellä Venäjällä muuttunut,

mutta Euroopassa vallitsee edel-
leen varautunut ja pidättyväinen
suhtautuminen Venäjään. Karja-
la-asiassa Feodorov muistutti, et-
tä ETY-kokouksen olennainen
osa oli rajojen koskemattomuu-
den tunnustaminen. Nykyajan
haasteet vaativat objektiivisesti
muuttamaan näkökulmaa moniin
asioihin. Ei ole syytä puhua Kar-
jala-kysymyksestä vaan ”Karja-
lan mahdollisuudesta Venäjälle ja
Suomelle”. Ennenkaikkea mah-
dollisuudesta luoda toimiva malli
alueellisesta yhteistyöstä eri
aloilla Suomen, Venäjän ja Eu:n
kesken, sanoi Feodorov.

Luoteis-Venäjän
taloudellinen nykytila 
ja taloudelliset 
näkymät
Venäjän federaation kaupalli-

nen edustaja Valery A. Shlyamin
analisoi alustuksessaan Karjalan
Tasavallan ja Leningradin läänin
saavutettua taloudellista tasoa
verraten kyseisiä lukuja Suomen
lähialueiden asukaskohtaisiin
BKT ja muihin käytettävissä ole-
viin tietoihin. Hän totesi talou-
dellisen yhteistyön lisäämisen
tarpeelliseksi ja hyödylliseksi
molemmille osapuolille.

Karjala-kysymyksestä
on uskallettava
jatkuvasti puhua!
Valtiotieteen tohtori, ulko-

asiainneuvos Alpo Rusi koskette-
li alustuksessaan Karjala-kysy-
mystä Suomen EU-politiikan
kannalta. Hän totesi, että Karjala-
kysymys on yksi niistä lähihisto-
rian mustista aukoista joiden kä-
sitteleminen on kansallisen itse-
tunnon tervehdyttämistä. Hän
muistutti seminaarin osanottajia
siitä, että lähimenneisyyttä on
pystyttävä realisesti ja rehellises-
ti arvioimaan ja silloin voidaan

osoittaa todelliset sankarit ja uh-
rit. Tässä suhteessa keskustelu on
ollut riittämätön. Tohtori Rusi sai
esityksestään tilaisuuden voi-
makkaimmat suosionosoitukset.

Muita esitelmiä
Lähes kuusituntia kestävässä

seminaarissa oli paljon muitakin
hyviä alustuksia. Osastopäällikkö
Harry Helenius, ulkoasiainminis-
teriöstä käsitteli aihetta Suomen
ulko- ja lähialuepolitiikka Venä-
jän ja Karjalan näkökulmasta.
Hänen mukaansa Suomen ja Ve-
näjän suhteet ovat paremmat kuin
koskaan vuoden 1917 jälkeen.
YYA-sopimus purettiin 1992 ja
rajoista ei ole keskusteltu uusissa
poliittisissa sopimuksissa.

Hiski Haukkala, ulkopolitiikan
instituutista käsitteli EU:n poh-
joista ulottuvuutta ja totesi Karja-
lan tasavallan jääneen sen paino-
pistealueiden ulkopuolelle.

Kauko Sipponen, professori,
kansleri emeritus, esitti mielen-
kiintoisia ajatuksia Karjala-poli-
tiikasta. Hän kertaili Suomen ja
Karjalan historiaa ja totesi
suurempien rajamuutosten ole-
van ”seitsemän sinetin takana”,
varsinkin sen jälkeen kun Koivis-
tolle ja Uuraaseen on rakennettu
suuret öljysatamat. Kansleri Sip-
posen mielestä Karjalan palautta-
misen esittämiselle tulisi ensin
saada laaja kansan enemmistön
tuki, mikä ei liene itsestään var-
maa.

Jäsenkyselyyn
niukasti vastauksia
Karjalan Liitto järjesti jäsen-

seuroilleen talven aikana kyselyn
liiton toiminnasta ja Karjalan ky-
symyksestä. Liiton toiminnanjoh-
taja Hannu Kilpeläinen selosti ky-
selyn tuloksia. Kyselyn mukaan
Karjala Liittoa pidetään ensisijai-
sesti kulttuurijärjestönä ja toisek-
si Karjalan palauttamisjärjestönä.

Vastauksissa Karjalan palaut-
tamiseen vastaajista noin kol-
mannes korosti, että palautus on
ensisijaisesti valtioiden välinen
asia, päättäjien tulisi tehdä asias-
ta aloitteita, asiaa olisi ajettava
yhdessä kansanedustajien ja val-
tiovallan kanssa.

Aktivisuutta
enemmän
palautusasiaan
Seminaarin päätteeksi käytiin

varsin vilkas ja monipuolinen
keskustelu päivän aiheesta. Liitto
sai sekä risuja että ruusuja Karja-
la-kysymyksen hoitamisesta. Lii-
tolle esitettiin toivomuksia mo-
nelta taholta, että sen tulisi olla
aktiivisempi Karjala-palautus
asiassa. Toisaalta kuului ääniä,
että ”maltti on valttia tässäkin
asiassa” ja liiton ei tarvitse höt-
kyillä tässäkään asiassa. Tulok-
sellinen työ lähialueasiassa ja
Viipuri-keskuksen aikaansaami-
nen on tästä myönteistä näyttöä,
todettiin seminaarissa.

ERKKI PÄRSSINEN

Vasemmalla Venäjän Federaation kaupallinen edustaja, tohtori Valery A. Shlyamin, keskellä tulkki ja oi-
kealla Venäjän politiikan tutkimuskeskuksen johtaja, ulko- ja puolustuspolitiikan neuvoston puhemiehis-
tön jäsen Andrei Feodorov Moskovasta.

Karjalatalon juhlasali täyttyi seminaarin osanottajista.
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Käkisalmen Sanomien uutisotsikoita

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallinto-
neuvoston  sääntömääräinen ko-
kous pidettiin Vammalan Seura-
huoneella 20.3. Perinteiseen ta-
paan kokoukseen osallistuivat hal-
lintoneuvoston varsinaiset ja va-
rajäsenet samoin hallituksen var-
sinaiset ja varajäsenet. Kokouksen
avauksessa hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja Antero Pärssinen loi
katsauksen säätiön toimintaan
vuodella 2003. Tavanomaisten toi-
mintojen lisäksi viime kesänä  saa-
tiin lahjoitusmaatalonpoikien
muistomerkki arvoiseensa kun-
toon kun alkuperäisen mallin mu-
kaan tehty reliefi kiinnitettiin pai-
kalleen. Samoin sankarivainajien
muistomerkkiin kiinnitettiin vai-
najien nimilaatta. Kirkonmäellä
pidettiin 4.7. varsin juhlava tilai-
suus, jossa lukuisten pyhäjärve-
läisten lisäksi oli saapuvilla ope-
tusministeriön, useiden naapuri-
säätiöiden ja Pyhäjärven ja Käki-
salmen paikallishallinnon edusta-
jia.

Avauksen yhteydessä  toivotel-
tiin tervetulleeksi ensimmäistä
kertaa kokoukseen uudet jäsenet
Paavo J. Paavola ja Raija Holma.
Kokous todettiin sääntöjen edel-
lyttämällä tavalla koolle kutsu-
tuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-
kirjan tarkastajiksi ja äänten las-
kijoiksi valittiin Rainer Pärssinen
ja Markku Pusa.

Kokouskutsun mukana hallin-
non edustajat olivat saaneet paitsi
tilikertomuksen myöskin halli-
tuksen kertomuksen vuoden 2003
toiminnasta. Todettiin säätiön tu-
loksen painuneen miinukselle yli
3855,77 euroa, joka miinus johtui
pääosin Pyhäjärven muistomerk-
kien kuluista. Vpl. Pyhäjärvilehti
sen sijaan oli lievästi plussan
puolella tuottaen ylijäämää
3229,00 euroa. Puheenjohtajan
esitettyä tilintarkastajain kerto-
muksen kokous hyväksyi tilit ja
vuosikertomuksen ja tilivelvolli-
sille myönnettiin vastuuvapaus.

Uusia jäseniä 
hallintoneuvostoon
Erovuoroisista hallintoneuvos-

ton varsinaisista jäsenistä valit-

Säätiön hallinto 
kokoontui Vammalassa

tiin Tuomo Hinkkanen, Merja
Luukkanen ja Veikko Karvonen
uudelleen ja uutena jäsenenä
Marja Härmä. Uusina varajäseni-
nä valittiin hallintoneuvostoon
Niina Pitkänen  ja Laila Innanen.
Valinnat koskivat vuosia 2004-
2006. Hallituksen erovuoroiset
varsinaiset jäsenet Salme Rintala
ja Mirja Tenkanen  valittiin uu-
delleen samoin heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä Eino
Kallonen ja Helka Mäkelä. Valin-
nat koskivat vuosia 2004-2005.
Säätiön tilintarkastajaksi valittiin
edelleen merkonomi HTM Jukka
Knagasperko ja merkonomi Orjo
Pärssinen sekä varatilintarkasta-
jiksi merkonomi HTM Aimo Pit-
känen ja ekonomi Matti Kulonen.

Selvitys apurahan
saajista
Hallitus antoi selvityksen sa-

mana päivänä pidetyssä kokouk-
sessa myönnetyistä apurahan saa-
jista.

Tyyne Lehikoisen rahastosta
saivat apurahan Maarit Kononen,
Santeri Ojala ja Lasse Similä.
Helmi Pärssisen rahastosta Maija
Salmiovirta ja Johanna Sal-
miovirta sekä Puualan käsityöra-
hastosta Ella Kettunen ja Ville
Karvonen. Kunkin apurahan suu-
ruus oli 200 euroa.

Muut apurahat jaetaan kesän
Vpl. Pyhäjärvijuhlien yhteydes-
sä.

Hallintoneuvosto hyväksyi
myöskin vuoden 2004 talousar-
viot niin Vpl. Pyhäjärvilehden
kuin koko säätiönkin osalta. Ta-
lousarvion mukaisesti Vpl. Pyhä-
järvilehti julkaistaan edelleenkin
kerran kuukaudessa. Todettiin
muistomerkkien kunnostustyöt
nyt loppuunsaatetuksi. Vuosittain
muistomerkkien ympäristö vaatii
siivousta ja pientä kunnostusta ja
ne on määrä tehdä tavanomaisten
kotiseutumatkojen yhteydessä.

Vpl. Pyhäjärvijuhlat 
Äetsän Kiikassa
Kesän juhlien tiimoilta käytti

hallituksen puheenjohtaja Erkki

Pärssinen puheenvuoron selosta-
en juhlajärjestelyjä. Todettiin
juhlapaikat varatuiksi ja muutkin
järjestelyt jo varsin pitkälle vie-
dyiksi. Juhlat ovat perinteiseen
tapaan  kaksipäiväiset ja juhlata-
pahtumat ovat Kiikan kirkossa ja
läheisellä koululla. Keskusteltiin
myöskin vuoden 2005 juhlien pi-
topaikkakunnasta ja saatiin kuul-
la, että todennäköisesti juhlapaik-
kakuntana on Ikaalinen..

Vpl. Pyhäjärvi-lehti
Kokouksessa keskusteltiin

myöskin Vpl. Pyhäjärvilehden
asioista. Todettiin tilaajamäärän
jonkin verran laskeneen edelli-
sestä vuodesta luonnollisen pois-
tuman kautta. Uusiakin tilaajia
on ilahduttavasti saatu. Kotiseu-
tumatkat ja sukuseura-asiat sekä
kerhojen ja Karjala-seurojen
asioista tiedottaminen ovat olleet
pääsisältöä lehden sivuilla. Kii-
toksella todettiin myöskin monet
henkilöhaastattelut ja evakko-
matkojen muistelut olleen hyvin
esillä. Asiamiehen kertoman mu-
kaan lehdellä on runsaasti avusta-
jia, jotka lähettämillään kirjoituk-
silla elävöittävät lehden sisältöä.
Säätiön kuvapankissa on lehden
käytössä lähes 1500 valokuvaa
digitaalisessa muodossa. Kuvia
voidaan käyttää erilaisten juttu-
jen yhteydessä.

Toimintarikas
vuosi edessä
Todettiin, että Vpl. Pyhäjärvi-

Säätiön vuosi 2004 tulee olemaan
työntäyteinen. Vaikka muisto-
merkkiasiat ovatkin nyt kunnossa
niin säätiön kuin lehdenkin osalta
tullaan monella tavalla muistele-
maan Karjalasta lähtöä 60-vuotta
sitten. Säätiön kotisivujen ylläpi-
toa jatketaan ja Karjalan kysy-
mysta pohditaan yhdessä seuro-
jen ja Karjalan Liiton kanssa yh-
teistoiminnassa.

REINO ÄIKIÄ

19. 4. 2004

Veteraanien perintö
– vapaa isänmaa

Huhtikuun  27 päivänä vietetään maassamme kansallis-
ta veteraanipäivää nyt jo kahdettatoista kertaa. Kuinka
osuva onkaan tämänvuotisen  tunnuksen sanoma- vapaa
isänmaa. Me nuorempi sukupolvi, joka sotaan ei ole jou-
tunut emme aina pysty riittävällä kunnioituksella arvos-
tamaan veteraanisukupolven uhrauksia tämän pienen
Suomen itsenäisyyden  puolesta.

Sotiemme veteraaneja on vielä keskuudessamme n.
160 000. Heistä on miehiä n. 116 000 ja naisia n. 44
000. Viisi vuotta sitten veteraaneja oli n. 208 300. Kym-
menen vuotta sitten veteraaneja oli 261 200. Sotainvali-
deja on jäljellä n. 25 000. Sotaveteraanien ja -invalidien
keski-ikä on 80 vuotta.

Valtakunnallinen sotaveteraani tapahtuman pääjuhla
on Porissa tiistaina 27. 4. Silloin  Poriin ja Karhuhalliin
odotellaan saattajineen 3 000 vierasta. Jo edellisenä ilta-
na on asemiesilta samassa paikassa. Useimmat satakun-
talaiset veteraanijärjestöt eivät tänä vuonna järjestä
omia veteraanitilaisuuksiaan vaan matkaavat Porin juh-
laan..

Myöskin pyhäjärveläisiä sotaveteraaneja miehiä ja
naisia osallistuu noihin valtakunnallisiin tilaisuuksiin
runsaasti. Käytettävissä ei valitettavasti ole edes liki-
määräisiä tietoja siitä paljonko pyhäjärveläisiä veteraa-
neja on vielä keskuudessamme. 

Satakuntalaiset miehet taistelivat talvisodan kovina
päivinä mm. Summan rintamalla. Moni sotaan siellä
osallistunut joutui antamaan kalleimman uhrinsa itse-
näisen Suomen puolesta. Jatkosodan hyökkäysvaiheen
aikana puolestaan Karjalan Kannas Hiitola, Käkisalmi,
Räisälä, Pyhäjärvi, Sakkola, Rautu ja Metsäpirtti tuli-
vat tutuiksi Satakunnan miehille ja naisille, sillä kulki-
han heidän taistelunsa näissä pitäjissä siirtyäkseen myö-
hemmin Äyräpään-Vuosalmen, Talin-Ihantalan ja mo-
nien Laatokan Karjalan taistelupaikkoihin yhdessä kar-
jalaisten ja pyhäjärveläisten rinnalla.

Monet Suomen kunnat järjestävät omia veteraaniti-
laisuuksiaan. Näitä tilaisuuksia toivotaan järjestettävän
niin kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien, kansalais-
ja maanpuolustusjärjestöjen, puolustusvoimien, nuori-
sojärjestöjen sekä paikallisten yhteisöjen kanssa.  Itse
veteraanien ohella toivotaan, että näissä tilaisuuksissa
huomioidaan myöskin  nuoret ikäluokat. He ovat ja tule-
vat olemaan tärkeässä asemassa kun nyt ja tulevaisuu-
dessa päätetään veteraanien asioista.

Tammenlehväsukupolvi tarvitsee meidän kaikkien
tuen. Tärkeintä on se, että Teitä ei hylätä nyt, kun Te
vanhoilla päivillänne tarvitsette tukea. Kiitos veteraanit
itsenäisestä Suomesta.

REINO ÄIKIÄ

21. 4. 1931
Miestä ammuttu Pyhäjärvellä.
Aiheeton riita korttipelissä saattoi humalaisen tarttumaan

aseisiin.

28. 5. 1931
Kaksi miestä tapettu Pyhäjärvellä ja yksi Kurkijoella
Sakkolassa myös tapeltiin, jolloin kolme pyhäjärveläistä sai

haavoja. Pyhäjärven tappelussa haavoittui, paitsi murhattuja,
kuusi nuorukaista

5. 3. 1932
Kamalia veritöitä itäisellä Kannaksella.
Käkisalmen maalaiskunnassa mies hengiltä, seipäällä mies

hengiltä Pyhäjärvellä ja työmiehet pieksivät kaksi työnjohtajaa
kuorimaraudalla henkihieveriin Pyhäjärvellä.

15. 3. 1932
Taas miestappo Pyhäjärvellä.
Kolmea miestä puukotettu, yhteen heistä 11 haavaa, ja yhtä

ammuttu.

Säätiön hallinnon edustajia kokouksessa.
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Pyhäjärveläinen Maija Rein-
perä os. Wiika on Pyhäjärven
kirkkoherra Karl ja Impi
Wiikan tytär. Hän on tehnyt
pitkän päivätyön apteekki-
alalla miehensä apteekkari
Uolevi Reinperän kanssa.
Eläkepäiviään hän viettää
Hämeenlinnassa ja kertoi
lämpimällä huumorilla niin
omista kuin sisarustensa elä-
mänvaiheista.

– Synnyin 1919 Pyhäjärvellä,
eli samana vuonna kun isäni sai
kappalaisen viran Pyhäjärveltä.
Silloin sukunimemme oli Wik-
man.

Wikmanin perhe muutti Kuo-
lemajärveltä. Isä-Karl oli mennyt
sinne aikoinaan poikamiehenä
apulaispapiksi. Kirkkoherra Huk-
kasella oli eloisa tytär Impi Eiva
Maria. Nuoret rakastuivat,
avioituivat ja perheen vanhin lap-
si Eeva syntyi Kuolemajärvellä.
Äiti-Impin sukujuuret olivat Laa-
tokan-Karjalassa Impilahdella ja
hän oli valmistunut filosofian
maisteriksi.

Maijan jälkeen Pyhäjärvellä
syntyivät vielä pikku-Inkeri ja
nuorimmaisena Kaarle. Inkeri
kuoli yksivuotiaana kurkkumä-
tään, silloinhan ei ollut antibioot-
teja. – Muistan, kun kesäsunnun-
taisin menimme kirkkoon, vei äi-
ti aina kukkakimpun puutarhas-
tamme pikku-Inkerin haudalle.

Vuonna 1926 perhe muutti Jo-
ensuuhun. Karl Wiika sai sieltä
komministerin viran. Hän toimi
siellä myös yhteiskoulun uskon-
nonopettajana. Eeva ja Maija,
joilla oli vain runsas vuosi ikä-
eroa, aloittivat koulunkäynnin.
He kävivät valmistavaa koulua
kolme vuotta.

Vuonna 1929 Karl Wiika valit-
tiin Pyhäjärven kirkkoherraksi ja
perhe palasi takaisin jo tutuksi ja
rakkaaksi tulleeksi kotiseudulle.

Jatkoitte te tytöt koulunkäyntiä
Pyhäjärvellä? – Emme käyneet
lainkaan koulua Pyhäkylässä,
vaan siirryimme välittömästi Kä-
kisalmen yhteiskouluun. Kävim-
me sitä runsaan vuoden, mutta
siitä ei tullut oikein mitään. Suu-
rin vaikeus oli siinä, että ikä-
vöimme niin valtavasti kotiin.
Silloin isä ja äiti päättivät, että

”Pitäs saaha apteekist elävii juotteet”
siirrymme kotiin yksityisopetuk-
seen.

Ja niin Wiikan perheeseen pal-
kattiin tyttöjen opetusta varten
nuori ylioppilas ja tietenkin äiti
myös opetti, pätevyyttähän hä-
nellä oli yllin kyllin. Opiskelu su-
jui hienosti ja tenttimässä käytiin
Helsingin suomalaisessa yksi-
tyislyseossa vuosi ja luokka.
Sieltä myös  kirjoitettiin ylioppi-
laiksi.

Kaarle aloitti kansakoulun Py-
häkylän koulussa. Maija muisteli,
että jo varhain lapsuudessa Kaar-
lella oli valtaisa kiinnostus luon-
toon. Kotiintulot koulusta venyi-
vät ja usein äiti lähetti tytöt etsi-
mään poikaa. Ja tytöt löysivät hä-
net milloin mistäkin selityksi-
neen ”ojanpohjalla oli erittäin
mielenkiintoisia ötököitä, joita
jäin katsomaan” tai ”muuttolintu-
jen paluun katseleminen oli niin
mielenkiintoista, etten huoman-
nut ajan kulumista”. Kaarle oli
taitava piirtäjä ja hän taltioi luon-
toa ja sen eläimiä moniin piirus-
tusarkkeihin.

Kaarle aloitti myös oppikoulun
yksityisopinnot. Jo ensimmäise-
nä tenttivuotena hän ällistytti
opettajan eläintuntemuksellaan.
Hän tunnisti kaikki lyseon täyte-
tyt linnut. Kaarle ehti suorittaa
keskikoulun, kun syttyi sota, jol-
loin Helsingin lyseon toiminta
keskeytettiin. 

Tulevaisuuden
suunnitelmat
– Eeva oli meistä lapsista kaik-

kein pontevin ja määrätietoisin.
Hän sanoi jo pienenä, että hänes-
tä tulee sairaanhoitaja ja niin
myös tulikin. Hän toimi koko so-
dan ajan sotilassairaalassa sai-
raanhoitajana.

– Minä pääsin ylioppilaaksi
1939, eikä minulla ollut harmain-
ta aavistusta, mitä pitäisi tehdä tai
lähteä opiskelemaan. Pyhäjärven
apteekkiin haettiin samana vuon-
na apulaista ja isäni kehotti hake-
maan sitä,” jos siitä urkenisi ura
ja ammatti sinullekin.” Sain pai-
kan, mutten ehtinyt montaakaan
kuukautta olla työssä, kun tuli
lähtö evakkoon Alavudelle.

Sitten tuli harvinainen sattu-
ma. Alavuden apteekkiin haettiin
apulaista. Maijalla katsottiin ole-
van jo sen verran ”kokemusta”

alalta, että hän sai paikan. Alavu-
della Maijalle kypsyi päätös ha-
kea Helsingin Yliopiston Farma-
sian laitokselle farmaseutin op-
piin. Päätöstä siivitti osaltaan so-
dan tuoma epävarmuus ja kodit-
tomuus. Oma ammatti oli saata-
va. Maija pääsi opiskelemaan ja
hänelle osoitettiin farmaseuttiop-
pilaan paikka Tampereella Uu-
denkirkon apteekissa, nykyinen
Kirkkoapteekki.

Kaarle muutti myös  Tampe-
reelle. Hän oli lukenut  yksityi-
sesti lukion kuudennen luokan ja
siirtyi seitsemännelle Tampereen
klassilliseen lyseoon. Sisarukset
asuivat yhdessä. Ylioppilasjuh-
lassa 1942 Kaarlella oli yllään
sotilaspuku. Maija kertoi, että oli
se näky, kun ylioppilaslakki pai-
nettiin päähän, niin Kaarle teki
kunniaa.

Kaarle on aikaisemmissa haas-
tatteluissa kertonut, että hänellä
oli kaksi tasavahvaa suunnitel-
maa opinnoille, teologia tai bio-
logia. Kun asiasta perheen kanssa
keskusteltiin, isä-Wiika totesi,
”pappina sinä aina voit olla biolo-
gi, muttet biologina pappi”.

Maija valmistui farmaseutiksi
1944. Mieli paloi jatko-opintoi-
hin. Silloin oli käytäntö niin, että
proviisoriksi pääsi opiskelemaan
vasta kun oli ollut vuoden farma-
seutin ammatissa.

Elämään tuli 
onnea ja iloa
Maija jatkoi opiskeluaan pro-

viisoriksi. Samalla vuosikurssilla
opiskeli oikein mukavan tuntui-
nen poika Uolevi Reinperä Lah-
desta. Heistä tuli työpari. Kerran
Kemian laitoksella yhdessä teh-
dessään solututkimusta, molem-
mat saivat pahan myrkytyksen.
Kädet tulivat täyteen inhottavia
rakkuloita. Uolevi joutui sairaa-
laan ja Maija kantoi kättään si-
teessä. Kun tästä järkytyksestä oli
selvitty ja muutenkin oli jo kat-
sottu toisiaan ”sillä silmällä”,
nuoret päättelivät, että tule-
vaisuudessakin varmasti yhdessä
selvitään kaikista vaikeuksista.
He kihlautuivat. Kumpikin val-
mistui proviisoriksi 1950 ja sa-
mana vuonna heidät vihittiin
Mouhijärven kirkossa.

Karl Wiika oli silloin Mouhi-
järven kirkkoherrana ja Impi Wii-

ka Mouhijärven yhteiskoulun
rehtorina.

Häissä sattui hauska tapahtu-
ma. Maijan pitkää huntua kantoi
hänen kummityttönsä, Eevan vä-
hän yli kaksivuotias tytär Riitta-
Leena, joka paneutui tehtäväänsä
tosissaan Kun morsiuspari pääsi
alttarille, Riitta-Leena puristi pie-
nillä nyrkeillään tiukasti hunnus-
ta eikä rohjennut irrottaa käsiään.
Äiti riensi avuksi ja kuiskasi, että
tehtävä on hyvin suoritettu ja se
on nyt ohi.

Vihkikö isä teidät kaikki lap-
set? – Kyllä vaan, vaikka Kaarlen
morsiamen isä oli myös pappi. 

– Eeva oli sodan aikana löytä-
nyt oikein mukavan karjalaisen
maanviljelijän Onni Kiurun, syn-
tyisin Antreasta. Heillä oli Kiu-
runojan maatila Riihimäellä ja
Eeva oli eläkeikäänsä asti töissä
Riihimäen sairaalassa. Heillä on
yksi tytär Riitta-Leena

– Kaarlelle kävi samalla taval-
la kuin isälle. Hän meni poika-
miehenä Hausjärven seurakuntaan
apulaispapiksi. Siellä kirkkoherra
Turtolalla oli hammaslääkäriksi
opiskeleva Eeva-tytär. Kaarle ja
Eeva avioituivat ja heillä on kaksi
poikaa Sakari ja Heikki.

Apteekissa kuluivat 
monet vuodet
Valmistumisensa jälkeen Mai-

ja ja Uolevi olivat proviisoreina
Hämeenlinnan ja Jyväskylän ap-
teekeissa. 1955 Uolevi Reinperä
valittiin Puolangan apteekkariksi.
Maija kertoi, että sinne oli muut-
tanut useita karjalaisperheitä ja
hän joutui olemaan ”tulkkina”.
Kerrankin työtoveri tuli  kerto-
maan. ”Tule nyt Maija ihmeessä
auttamaan, kun karjalaisemän-
nälle pitäis saaha elävii juotteet”.
Maijaa nauratti, ”anna emännälle
matolääkkeitä”

Puolangalla Reinperät olivat
10 vuotta ja senjälkeen 1964 Uo-
levista tuli Hämeenlinnan Kes-
kusapteekin apteekkari. Yhdessä
Maija-puolison ja muun henkilö-
kunnan kanssa apteekkia hoidet-
tiin yli 30 vuotta. Uolevin sairas-
telu toi työlle rajoitteita ja niin
päätettiin jäädä eläkkeelle.

Hämeenlinnan aika oli mene-
väistä aikaa. Tavattiin eri apteek-
kien kollegoja, oli kokouksia, teh-
tiin hauskoja kesäretkiä ja ystävi-
nä vierailtiin toistensa kodeissa. 

Viimeinen suuri yhteinen juhla
Maijalla ja Uolevilla oli kultahäät
Kalastajatorpalla. Juhlan hauska-
na seremoniamestarina oli Kaarle
ja pienestä morsiustytöstä oli
kasvanut ekonomi, joka hoiti juh-
lien taloudelliset asiat tarkasti ja
”tosissaan”, kuin aikoinaan mor-
siushunnun kantamisen. Ja haus-
kaa oli. Erikoisesti Maija iloitsi
siitä, että Uolevi, sairaudesta
huolimatta, nautti suunnattomasti
juhlasta ja muisteli sitä myöhem-
minkin.

Elämä on luopumista
Maija asustaa yksin kaunista

avaraa kotiaan Hämeenlinnan
keskustassa. Uolevi-puoliso nuk-
kui pois noin kuukausi Kaarle-
veljen kuoleman jälkeen. Poissa
ovat Eeva-sisko ja Onni ja Kaar-
len vaimo Eeva.

– Minä tässä vielä jotenkin sin-
nittelen ja Maija jatkaa, meillä ei
Uolevin kanssa ollut lapsia ja sik-
si sisarusten lapset ovat tärkeitä.
Eevan tytär Riitta-Leena soittaa
joka ilta ja varmistaa olenko hen-
gissä. Kaarlen pojat Sakari ja
Heikki perheineen olivat luonani
jouluaterialla. Lisäksi minulla on
luotettava kotiapu, joka hoiti
miestänikin jo hänen sairautensa
aikana.

Oletteko käyneet Karjalassa?–
En, enkä aio mennäkään. Kävin
silloin talvisodan jälkeen kerran
kotona. Mieleni tuli kovin surul-
liseksi. Kaunis kotiseutumme oli
venäläisten jäljiltä raiskattu. Ky-
selin vastausta saamatta, millä oi-
keudella mahtava suurvalta saa
tehdä tällaista. Tunsin todella
suurta suuttumusta venäläisiä
kohtaan, palatessani opiskelu-
kaupunkiin. Nykypäivän Karjala
ei minua kiinnosta. Kun se meiltä
pois on, niin venäläisten tekemi-
siä en halua mennä katsomaan.
Haluan säilyttää muistikuvissani
Pyhäjärven sellaisena, kun se oli
meidän siellä asuessa. Kerroin
tästä Kaarlellekin ja hän kyllä
ymmärsi tunteeni. Suomi on hyvä
maa asua ja toivotaan, että rau-
hassa saadaan elää. En tiedä pa-
hempaa asiaa kuin sota.

Kiitos haastattelusta Maija ja
hyvää terveyttä. – Kiitos vaan ja
samaa itselle sekä terveisiä kai-
kille pyhäjärveläisille, jotka vielä
minut muistavat.                 

SALME RINTALA 

Karl Wiika (vuoteen 1932 Wikman, 1888–1958), vmo Impi, o.s. Hukkanen (1890–1968), vih. 1916. Lapset
vasemmalta: Maija (Reinperä1919), Eeva (Kiuru 1918–1985) ja Kaarle (1923–2002). Karl Wikman oli Py-
häjärven kappalaisena 1919–1926 ja kirkkoherrana 1929–1949.

Proviisori Maija Reinperä on palvellut asiakkaita apteekissa liki kuu-
sikymmentä vuotta.
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Isämme, pappamme

Heikki Ilmari
K A R M A L A
* 3. 1. 1924 Vpl. Pyhäjärvi
† 15.  3. 2004 Muhos

Rakkaudella muistaen

Lapset, lastenlapset ja
lastenlastenlapset
Sukulaiset ja ystävät

Isän ja papan rakkaus
kantaa läpi elämän.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Ensio Sulevi
O R PA N A
* 15.  2. 1931 Vpl. Pyhäjärvi
† 10. 4. 2004 Helsinki

Rakkaudella puolisoa,
isää ja äijää kaivaten

Annikki
Ilari, Anu, Saara, Petteri
Eira
Kirsi, Tuuli, Suvi, Sini
sukulaiset ja ystävät

Hiljaa saapui noutaja lauha,
hellästi irroitti kahleet maan.
Kuljetti sinne missä on rauha,
missä ei tuskaa milloinkaan.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Taimi Maria
A H O
o.s. Hassi

* 6. 3. 1922 Vpl. Pyhäjärvi
† 16. 3. 2004 Raahen aluesairaala

Rakkaudella muistaen

Puoliso
Marjatta ja Jukka
siskot ja  muut sukulaiset sekä ystävät

Aamuna talven valkean
saapui Herra, luo väsyneen.
Väistyi vaivat, saapui rauha,
uni kaunis, ikuinen.

Siunaus toimitettu Revonlahdella 28. 3. 2004.
Kiitos osanotosta.

Tyyne Helena Hiltunen o.s.
Humala syntynyt Pyhäjärven
Vernitsalla 16. 6. 1916. Kuollut
11. 4. 2004 Mikkelissä.

Reino Anttonen syntynyt Py-
häjärven Vernitsalla 11. 4. 1922.
Kuollut 5. 3. 2004 Ikaalisissa.

Saimi Äijö on poissa

Kirjoitan tätä pääsiäisen jälkeise-
nä ensimmäisenä arkipäivänä. Ta-
kana on siis juhlien juhla: Vapah-
tajamme ylösnousemuksen muis-
taminen. Siitä alkaa tämä pää-
siäisviikko. Julkisissa tiedotusvä-
lineissä tosin jatkuvasti näyttää
olevan tämän viikon  nimi hiljai-
sella viikolla, jolloin muistamme
Herramme kärsimystä, ristiinnau-
litsemista ja kuolemaa.

Ne ovat kuitenkin ylösnouse-
musta edeltäviä asioita ja pää-
siäisviikko alkaa vasta maailman-
historian mullistavasta kääntees-
tä Herramme ylösnousemuksesta. 

Toisena pääsiäispäivänä luem-
me evankelista Luukkaan kerto-
musta Emmauksen tien kulkijois-
ta. Kaksi opetuslasta oli menossa
nimeltä mainitsemaani kylään pa-
rin tunnin kävelymatkan päässä
Jerusalemista. Nämä miehet kuu-
luivat todennäköisesti laajempaan
70 miehen opetuslapsijoukkoon.
He olivat mukana pääsiäisjuhlil-
la ja siksi he myös olivat tietoisia
tapahtumista tuon pääsiäisen
edellä ja sen kuluessa. Miehet oli-
vat kovin voimakkaasti kaiken nä-
kemänsä ja kuulemansa kosketta-
mia. Jeesuksen vangitseminen,
kuulustelu ja lopulta tuomitsemi-
nen oli heitä vahvasti satuttanut.
Hekin odottivat luultavasti jotakin
vallan muuta tästä miehestä, jon-
ka seuraan he olivat liittyneet. Nyt
kaikki toiveet jostakin syvästä
muutoksesta olivat menneet. Her-
ra oli kuollut ja haudattu. Mutta
mitä tarkoittivat ne merkilliset uu-
tiset, joita miesten korviin ennen
matkalle lähtöä oli tullut? Joitakin
naisia oli käynyt Jeesuksen hau-
dalla, ja  se osoittautui tyhjäksi.    

Nämä opetuslapset olivat kovin
kiihdyksissä. Viime päivien näke-
miset ja kuulemiset muodostivat

Saimi Äijön pitkä elämänkaari
päättyi 94-vuotiaana 12. 2. 2004
Pieksämäellä. Hän oli syntynyt
31. 5. 1909 Vpl. Pyhäjärven Kon-
nitsassa Yrjö Äijön (Puukan Yrjö)
ja Maria Ijäksen 6-lapsisen per-
heen vanhimpana lapsena.

Saimi avioitui Juho (Pekkolan
Juho) Äijön kanssa ja he asuivat
Konnitsassa Ijaksenmäellä. Evak-
kotaipaleen jälkeen he asettuivat
asumaan Savoon, Joroisten Maa-
vedelle, minne Juhon veli, Ilmari
oli jo ennen sotia tullut myymä-
länhoitajaksi. Savossa ovat teh-
neet elämäntyönsä myös perheen
pojat, Olavi ja Unto. Olavi toimi
kauppa-alalla Juankoskella, ja Un-
to teki pitkän elämäntyön VR:n
palveluksessa Pieksämäellä.

Saimi asui Unto-poikansa per-
heen kanssa yhdessä, kunnes sai-
rastuttuaan yli yhdeksänkymmen-
tä  vuotiaana joutui olemaan Rau-
halan hoitokodissa. Hän kuoli
Pieksämäen Terveyskeskuksen
vuodeosastolla.

Konnitsan Äijöjen (Pekkolan)
vanhin on nyt poissa. Saimi Äijöä
oli haudanlepoon saattamassa lä-
hisukua viidessä polvessa Savos-
ta sekä sukua ja ystäviä lähinnä
Hämeestä, minne Pyhäjärven
asukkaat sotien jälkeen siirrettiin
asumaan.

Saimi-tädin muistoa kunnioit-
taen.

EERO,
ILMARIN POIKA ÄIJÖ

Kohtaamisesta

heidän tajuntaansa suoranaisen
kaaoksen, joka kovin kuohutti hei-
dän tunteitaan. Kysymykset seu-
rasivat toisiaan.

Vastauksia ei kuitenkaan tuntu-
nut löytyvän. Viimeinen hämmen-
nyksen aihe oli tyhjä hauta. Mitä
siis oli tapahtunut? Miesten kes-
kinäinen pohdinta oli niin vahva,
etteivät he edes havainneet seu-
raansa liittynyttä kolmatta henki-
löä, joka halusi ottaa selvää mies-
ten keskustelusta.

Miehet olivat niin vahvasti tuo-
reiden kokemustensa kiihdyttä-
miä, etteivät he edes tunnistaneet
keskelleen ilmaantunutta kolmat-
ta henkilöä. Ylösnoussut Herra
siinä kulki heidän kanssaan. 

Tämä kohtaaminen on ollut it-
selleni aina hyvin merkittävä. Ta-
paan pappina usein ihmisiä, jotka
ovat kokeneet vastikään jotakin
perin juurin koko olemustaan kos-
kettavaa. Usein se liittyy ih-
miselämän ratkaisevaan käänne-
kohtaan kuolemaan. Läheisen ih-
misen menettäminen on vaikea
asia. Vaikka kuoleman tulo olisi
ennakoitavissakin esimerkiksi lää-
ketieteellisin perustein, sen il-
maantuminen saa aikaan melkoi-
sen myllerryksen lähipiirissä. 

Emmauksen tien kulkijoiden
muistaminen avaa kuitenkin sil-
miämme näkemään, että todella
vaikeissakin hetkissä apu on lä-
hempänä kuin tulemme ajatel-
leeksikaan. Mutta ennen sen vas-

taanottamista on tärkeätä saada
purkaa pois kaikki  avun saamisen
esteet. Tapahtuma on aihetta käy-
dä perusteellisesti läpi pienimpiä
yksityiskohtia myöden. Tämä tar-
koittaa kertomista ja keskustelua
uudelleen ja uudelleen. Surevan
ihmisen kerronnalle pitäisi aina
tehdä tilaa. Hänen on saatava pu-
hua kokemastaan. Täydentävät
kysymykset helpottavat tunnevyö-
ryn purkamista ja hiljaista ja
useimmiten hidastakin toipumisen
alkua. Kun tämä kaiken pohdinta
on tullut tarkoin eritellyksi ehkä jo
hyvinkin moneen kertaan, alkaa
vähitellen myös löytyä tilaa kuul-
la, mitä joku toinen tai jotkut toi-
set sanovat. Kaaoksessa toisten
ajatusten vastaanottaminen ei vie-
lä mene perille. Emmaukseen mat-
kaavat saivat kuulla Herran seli-
tyksen kaikesta tapahtuneesta.
Mutta he eivät vielä pystyneet si-
tä sisäistämään omaan mieleensä.
Vasta yhteisellä aterialla he tun-
nistivat ylösnousseen Mestarinsa.
Siitä alkoi toipuminen.  

Ylösnoussut Herra on läsnä
elämämme kulussa. Hän kuulee ja
kuuntelee, mitä mielessämme liik-
kuu. On tärkeätä puhua Hänelle.
Häneltä löytyy apu ja lohtu. Siksi
on tärkeätä puhua ja taas puhua
Hänelle. Herra on itse läsnä myös
kohtaamisissa, joissa jonkun lä-
himmäisemme kanssa käymme lä-
pi hänen kokemiansa mieltä kuo-
huttavia tapahtumia. Vapahtajan
apu tulee kuitenkin usein vasta sit-
ten, kun oma mielemme on valmis
Hänet vastaanottamaan. Siispä
toivotankin tämän lehden lukijoil-
le hyvää matkaa Emmauksen
miesten rinnalla ylösnousseen
Herran seurassa! 

VEIJO  JÄRVINEN 

Se jokin tärkeä itsessäni on kar-
jalaisuus. Se oli jokapäiväistä lap-
suudessani niin kotona kuin mum-
moloissa.

Myöhemmin kotoani lähdetty-
äni, karjalaisuus tuli muualta vas-
taani eri tilanteissa pieninä ”pala-
sina” ja lämpiminä kokemuksina.

Viime vuosina syvimmin koen
Pyhäjärvellä käynnit aitoina elä-
myksinä. Kiitos heille, jotka mat-
koja ovat järjestäneet. Tuskin näi-
tä elämyksiä ymmärtää sellainen,
joka ei ole syntynyt evakkoper-
heeseen.

Kuulun niihin suuriin ikäluok-
kiin, jotka osaksi syntyivät ”mie-
ron” tiellä. Vanhempani olivat sil-
loin evakossa Juupajoella, jossa
synnyin 1946. Tulin sitten muiden
mukana Huittisiin pienenä vauva-
na.

Eivät olleet helppoja ne ajat
vanhemmilleni. Elämä oli aloitet-
tava kuin alusta. Sota oli juuri lop-
punut. Entinen koti oli jäänyt
hyökkääjille. Vieraat, karut mai-
semat ja oudot ihmiset olivat vas-
tassa. Kyllä sopeutuminen oli ras-
kainta juuri siirtolaisilla.

Kuitenkin vanhempani torjuivat
kaiken negatiivisen ystävällisyy-
dellä ja luonteenlujuudella. Työ oli
raskasta ja vuorokaudet venyivät
pitkiksi. Kunnia kuuluu sodan ko-
keneille ikäpolville.

Pientä tuntuu olevan edellisen
rinnalla se, mitä jouduin koulussa
kokemaan alaluokilla. Minua ei
suorastaan kiusattu, vaan ”karsas-
tettiin” erilaisissa asioissa, kuten
murteessani. Kun kuulin vähänkin
huonoa arvostelua karjalaisista,
olin ahdistunut.

Koulumatkoilta jäi mieleeni
eräs ison talon isäntä, joka ei lo-
pultakaan alkanut vastata terveh-
dyksiini, vaan vilkaisi minua hal-
veksivasti. En ymmärtänyt silloin,
että vastaamattomuus oli vasta-
lause karjalaisten paikkakunnalle
tulosta. Äiti oli opettanut, että vas-
taantulevia pitää tervehtiä kylä-
tiellä.

Myöhemmin huomasin jo ylä-
luokilla, että olin sulautunut sata-
kuntalaisten ystävieni joukkoon.
He eivät pitäneet minua ”väärään”
heimoon kuuluvana.

Vaikka elämässäni on tapahtu-
nut paljon, enimmäkseen hyviä
asioita, etsin koko ajan jotain, tie-
tämättä mitä.

Onko se joku Karjala ja siellä
Pyhäjärvi, johon en koskaan voi
mennä jäädäkseni. Onko se van-

hempien kesken jäänyt elämä Kar-
jalassa, jota ei voi mikään korva-
ta. Vai olenko etsimässä sitä kar-
jalaisuutta itsessäni ja lopulta voi-
sin löytää sen kokonaisena sydä-
messäni. Sitä kohden olen menos-
sa.

Suuri asia on ollut minulle, kun
olen saanut käydä äitini ja isäni
kotipihoilla Noitermaassa. Olen
siellä kokenut jotain selittämätön-
tä – onnea ja ikävää samanaikai-
sesti.

Tunnen vahvasti olevani karja-
lainen ja erityisesti pyhäjärveläi-
nen, vaikka olen muualla synty-
nyt.

MARITA KANGASMAA
Ruosniementie 134

08800 Kirkniemi

Sodan jälkeen syntyneeltä

Saimi Äijö.
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Valmistuneita

Vernitsalla syntynyt kaukopar-
tiomies ja sotaveteraani Reino
Anttonen nukkui pois kotonaan
Ikaalisissa 82 vuotiaana. Vainajan
siunauksen toimitti kirkkoherra
Esko Mattila 20. 3. 04 Ikaalisten
kirkossa. Saattoväen lisäksi, Suo-
men ja Veteraanijärjestöjen liput
tekivät viimeisen kunniaterveh-
dyksen. Muistotilaisuudessa Rei-
non veljenpoika Lauri Anttonen
kertasi muistojaan sedästään.

Hyvät omaiset, sukulaiset ja ys-
tävät.

Reino syntyi 11. 4. 1922 Olga
ja Lauri Anttosen pienviljelijäper-
heeseen. Hänellä oli kaksi veljeä
Toivo ja Eero sekä yksi sisar Rau-
ha. Toinen sisar kuoli jo lapsena.

Minä olen asunut samassa tu-
vassa ja leikkinyt samassa piha-
piirissä kuin Reino. Sotavuosi –43
oli elintarvikepulan aikaa ja Suo-
messa nähtiin jopa nälkääkin. Äi-
jä ja mummo vaativat, että minut
on lähetettävä heidän luokseen ,
sillä maatalosta kyllä löytyy ruo-
kaa yhdelle pojalle.

Niinpä Reino sai tehtäväksi lo-
malla ollessaan noutaa minut Ou-
lusta Vernitsalle. Junat olivat tä-
pötäysiä ja matka halki Suomen
kesti kauan. Reino keksi, että tyh-
jennetään yksi junan verkkohylly
matkatavaroista ja nostetaan poi-
ka sinne. Niinpä minä matkustin
kuin makuuvaunussa ikään. Juna
saattoi seisoa joillakin asemilla
kauankin ja Reino häipyi silloin
asioilleen. Minua kyllä vähän pe-
lotti, ehtiikö takaisin ennen junan
lähtöä. Joka kerran ehti ja hyvin
selvittiin perille. Niinpä Reino oli
ensimmäinen sukulaiseni, jonka
opin tuntemaan.

Mitä 20- ja 30-luvulla Kannak-
sen sivukylillä lapset ja nuoret
saattoivat harrastaa? Silloin Suo-
mea urheiltiin maailmankartalle,
joten kesäisin harrastettiin yleis-
urheilua ja talvisin hiihdettiin. Oli
kalaisia järviä, joissa saattoi käy-

Reino Anttoselle 
soi viimeinen iltahuuto

Edesmennyt Kaarle Viika
hämmästytti aikoinaan kuulijoita
kertomalla, ”olen kerran joutunut
poliisilaitokselle ja saanut sakko-
tuomion yleisestä häirinnästä jul-
kisella paikalla”. Epäuskoisiin
hämmästelyihin, ei voi olla totta
ja missä muka, Kaarle vastasi hy-
myillen, Helsingissä.

Tapausten kulku oli seuraavan-
lainen. Kaarle opiskeli teologi-
sessa tiedekunnassa samaan ai-
kaan, kun oli käynnissä sotasyyl-
lisyysoikeudenkäynti. Presidentti
Risto Ryti ja muita valtioneuvos-
ton jäseniä vietiin oikeuteen.
Teologian opiskelijapojat päätti-
vät protestoida tilannetta laula-
malla Suurkirkon portailla Juma-
la ompi linnamme.

Pojat tiesivät vankien kuljetuk-
sen aikataulun ja siitä ilmenikin
ongelma. Heillä oli silloin luento.
Professori, joka tiesi poikien
suunnitelman, mutta ei ollut siitä
muka tietävinään, sanoi yllättäen,
”minun täytyy tänään keskeyttää
luento hieman aikaisemmin”. Sii-
tä paikasta pojat pinkaisivat kohti
kirkkoa.

Senaatintorilla oli mustanaan
kansaa. Valvontakomissio, jonka
määräysvalta ylitti hallituksen,
oli antanut selvät ohjeet. Koska
pelättiin, että saattaisi esiintyä
mielenosoituksia, oli Valpon mie-
het paikalla ja ratsupoliisit var-
tioivat tarkasti joukkoa. Kun H-
hetki koitti, pojat aloittivat vir-
renveisuun. Kun laulussa päästiin
kohtaan ”se vanha vainooja, ka-
vala kauhea”, tarttui poliisi reu-
nassa seisovaan Kaarleen,” tämä
mies poliisilaitokselle ja laulu
seis”. Toiset pojat ihmettelivät,
miten ne kaikkein kilteimmän ja
ujoimman meistä nappasivat.

Poliisilaitoksella päivystävä
poliisi oli erittäin vaivautunut ja
kirjoitti kaikkein pienimmän sa-
kon. Koska suunnitelma oli yh-
teinen, laittoivat toiset opiskelijat

hatun kiertämään ja sakko tuli
maksettua.

Vuosia, vuosia myöhemmin
Kaarle saarnasi Sakkolan pitäjä-
juhlassa. Jumalanpalveluksen jäl-
keen hänen luokseen tuli vanha
mies kysyen:” Tunnet sie min-
nuu”? Kaarle siihen, ettei nyt
ihan äkkipäätä muista.” Mie olen
se poliisi, joka aikoinaan kirjoitin
siulle sakon Helsingissä. En ole
koko pitkän poliisiurani aikana
senjälkeen joutunut kenellekään
kirjoittamaan sakkoja virren-
veisuusta. Kyl minnuu harmitti
sillo se  sakko.” Kaarle lohdutteli,
älä hyvä mies enää harmittele ko-
ko juttua. Sinä teit, mitä silloin
piti tehdä ja kun toiset pojat kerä-
sivät sakkokolehdin, niin minä
taisin päästä siinä vähän voitolle.

Kaarlen sisar Maija muisti tä-
män tapauksen oikein hyvin. Hän
kertoi, että Eeva, joka oli kaikes-
sa tavattoman tarmokas, soitti
tuohtuneena poliisiasemalle. Hän
puolusti veljeään. Mitä ihmeen
laittomuutta tämä kaikenpuolin
siivo ja kunniallinen nuorimies
on tehnyt. Missä Suomen laissa
kielletään virren veisaaminen kir-
kon portailla? Minkä maan lakeja
täällä Suomessa oikein noudate-
taan jne. jne. Eihän se Eevan pur-
kaus mitään asioihin vaikuttanut,
mutta itse hän tunsi tyydytystä,
kun uskalsi arvostella venäläisten
johtaman valvontakomission toi-
mia.

SALME RINTALA

Kaarle Viikan sakkotuomio

Tämän voi hyvin todeta pirteän
ja toimeliaan Vpl. Pyhäjärven
Konnitsassa v. 1926 syntyneen
Meeri Malisen kohdalla. Meerin
vanhemmat olivat Eemil Malinen
ja Jaaman kylästä syntyisin ollut
Liisa os. Tomperi. Perheeseen
syntyi kaikkiaan 11 lasta. 7-vuo-
tiaana Meeri muistelee lähte-
neensä Musakanlahteen lapsenli-
kaksi. Sitten olikin vuorossa pai-
meneen meno. Lapsuus ja nuo-
ruus meni kylän muiden nuorten
kanssa. Jatkosodan aikana Meeri
kirjoitti itselleen Marsalkka Man-
nerheimille pyrkien pikkolotaksi.
Anomuskirje on vieläkin tallella
samoin Mannerheimin vastaus,
jossa hän kohteliain sanakääntein
kehuu Meerin isänmaalista elä-
mänkatsomusta mutta samalla
joutuu valittaen toteamaan, ettei
hänellä armeijan ylipäällikkönä
ole oikeutta puuttua lottien asioi-
hin. No kyllähän Meeri lotaksi
pääsi ja tekikin pitkän päivätyön.
Jatkosodan päätyttyä Meeri  oli
viimeisten työvelvollisten muka-
na viljankorjuutehtävissä Pyhä-
järvellä.

Evakkotie vei Meerin perheen
Alavudelle. Siellä hän tutustui
Viipurista kotoisin olevaan per-
heeseen joka pyysi häntä mu-
kaansa Helsinkiin. Miksikäs ei.
Niin Meeristä tuli v. 1945  pää-
kaupunkilainen. Hän hakeutui
ensin Lindström Oy:n konttoriin
töihin. Konttorityöt tuntuivat
kiinnostavan ja niinpä Meeri ha-
keutui iltaoppilaaksi konttori-

Elämä kuljettaa paikasta toiseen

Kultahäät 4. 4. 2004 Seija ja Eero
Sipponen (Noitermaa) Keuruulla.

Heta Maria Tuulia Rönkkö on
valmistunut sairaanhoitajaksi
19. 12. 2003

Porin Diakonia-ammattikor-
keakoulusta. Hetan vanhemmat

ovat Virpi ja Tapio Rönkkö. Vir-
pin äiti oli Aili Mikontytär Kari-
lainen Vpl.Pyhäjärven Alakyläs-
tä. Kuvassa Heta vastaanottamas-
sa TEHY:n stipendiä.

Kultahäät

Paasto
Paasto-aikaa
Kaija Hannu
vesikannu
uskon taikaa.

Lomaa vatsalle
matkaan kevyttä.
Ajatuksin yhtyä
rukous kiitoksille.

Hengellinen viesti
Raamatusta löytyy.
Uskovaisia yhdistyy,
kaikuu elon virsi.

Jeesuksen rakkaus
meidät nostaa.
Huolia poistaa
yhteinen toivomus.

Hymyyden armossa
läheisiä auttaa.
Ystäviä nostaa
auringon valossa.

Onnellisiin päiviin
nyt mielen rauha.
Tervehtii taitava
kirkkain silmin.

TAUNO ORENIUS

dä ongella ja Laatokan rannalla
Ruskeahiekassa ja Jahvenitsassa
uimassa. Konevitsan luostarisaa-
reen tehtiin retkiä. Oli kokkopai-
kat, keinumäet ynnä muut, joissa
nuorten kanssa tavattiin.

Tämän idyllin katkaisi marras-
kuussa 1939 alkanut talvisota, kun
Suomi joutui vedetyksi toiseen
maailmansotaan. Vanhemmat vel-
jet Toivo ja Eero oli kutsuttu pal-
velukseen ja Reinokin halusi mu-
kaan. Niinpä hän liittyi heti tapa-
ninpäivän jälkeen 27. 12. 1939
Laatokan meripuolustuksen rivei-
hin. Tästä alkoi Reinon kuukautta
vaille viisi vuotta kestänyt sota-
palvelus, sillä hänet kotiutettiin
27. 11. 1944 Äänisen Laivasto-
osastosta.

Reinon taistelupaikat olivat
Laatokan Karjala ja Itä-Karjala.
Yksi tiukimmista paikoista oli 6.
armeijakunnan kaukopartio 8.-
11. 3. 1942, jolta moni ei palan-
nut. Ansioistaan Reino ylennettiin
reservissä kersantiksi 15. 9. 1968.

Vaikka suurin osa veteraaneis-
ta palasikin sodista fyysisesti eh-
jinä, niin psyykkisten vammojen
määrää me voimme vain arvella.
Kun poikasena kuuntelin miesten
sotajuttuja, niin ne olivat minulle

silloin seikkailukertomuksia. 
Myöhemmin itsekin rauhanajan

armeijassa päivätyöni tehneenä ja
jonkin verran sotahistoriaan pe-
rehdyttyäni ja vanhoilla taistelu-
paikoilla käyneenä, minulla on sy-
vä kunnioitus Reinoa ja hänen kal-
taisiaan miehiä ja naisia kohtaan,
jotka viettivät parhaat nuoruus-
vuotensa rintamilla ja tekivät te-
koja, joiden ansiosta me elämme
vapaassa maassa.

Sodan jälkeen ja erilaisten tila-
päistöiden jälkeen Reino ryhtyi
harjoittamaan kuorma-autoilijan
ammattia Mäntsälässä. Oli perus-
tettu perhe Koivistolta kotoisin
olevan Aila Tähkäpään kanssa ja
syntyi kolme lasta Jorma, Heikki
ja Oili. 50-luvun loppupuolella
perheen pysyväksi asuinpaikaksi
tuli Ikaalisten Kilvakkalan kylä.
Rakennettiin omakotitalo Kyrös-
järven Kartaslammin rannalle ja
Reino kulki työnjohtajana TVH:n
töissä. Eläkkeelle siirtymisen jäl-
keen mieluisammaksi työksi Rei-
nolle tuli pihapiirin rakentaminen.
Tuhansia kottikärryllisiä maata ja
kiviä siirtyi paikasta toiseen.

Viimeisten 15 vuoden aikana
kun kävin Reinolla ja Ailalla ky-
lässä, niin aina joka kerran kier-
rettiin piha ja rannat ympäri ja kat-
sastettiin mitä on saatu aikaan.
Lapsenlapset olivat myös Reinol-
le tärkeitä. Heidän kanssaan hän
mielellään puuhasteli pihalla ja
kertoi aina minulle ennätykset eri
urheilulajeissa ja palkintosijat kil-
pailuista.

Pitkäaikainen ja vakava sairaus
koitui sotiemme veteraanin kohta-
loksi ja Reino nukkui pois koto-
naan omassa sängyssä. Maailman
sivu ovat ihmiset sotineet ja teh-
neet ”ikuisia rauhoja”. Ainoa ikui-
nen rauha tehdään Jumalan kans-
sa ja se rauha johtaa iankaikkiseen
elämään toisessa maailmassa. Hy-
vää matkaa sinulle sinne, Reino.

LAURI ANTTONEN

opistoon. Lisäopin myötä uudet
haasteet olivat edessä. Niinpä
työpaikka vaihtui Matkaravinnon
konttoriin jossa kului muutamia
vuosia.

Sitten olikin vuorossa oman
yrityksen perustaminen. Linnan-
kosken kadulla eräs vanhempi
pariskunta piti kukkakauppaa.
Meeri alkoi varovasti tiedustele-
maan olisiko heidän liikkeensä
myytävänä. Saatuaan myönteisen
vastauksen olikin matka pankkiin
sydän pamppaillen. Laina järjes-
tyi ja niin alkoi Meerin liikkeen-
harjoittajan ura, joka jatkui 25
vuotta aina eläkkeelle siirtymi-
seen saakka.

Samalla kadulla Meeri asuste-
lee edelleenkin. Kaunis viihtyisä
vuokra-asunto sijaitsee Paavo

Nurmen säätiön omistamassa ta-
lossa. Herkullista kahvia odotel-
lessa Meeri kertoilee elämästään.
Olohuoneen takaseinää peittää
isänmaallista kirjallisuutta käsit-
tävä kirjahylly. Kaikesta näkee,
että lottien ja sotaveteraanien jär-
jestötyö ovat olleet Meerin sy-
däntä lähellä. Eloisasti hän kertoo
kuinka Kiasman talon suunnitte-
lun aikana kerättiin vastustuslis-
taan nimiä. Meerikin oli Manner-
heimin patsaan vierellä vuorol-
laan nimiä keräämässä. Hieno
musta auto pysähtyi siihen vie-
reen ja kenraali Adolf Ehrnrooth
nousi autosta ja tuli kättelemään
ja tiedustelemaan miten nimiä on
kertynyt.

Meeri Malinen on henkilö jos-
ta näkee, että hän on tottunut ole-
maan tekemisissä mitä erilaisim-
pien ihmisten kanssa. Kun aika
tulee yksinäiseksi Meeri nousee
bussiin tai raitsikkaan ja ajaa jo-
honkin Helsingin kaupungin-
osaan. Veteraanitunnuksen omaa-
vana matkat ovat ilmaisia. Kesäi-
sin matkat suuntautuvat hyvin
usein  Seurasaareen tai Soutusta-
dionille erilaisiin tapahtumiin.

Ja totta kai kaikki mikä liittyy
Karjalaan ja Pyhäjärveen kiin-
nostavat Meeriä. Pyhäjärvilehden
luku on yksi tärkeä toimenpide.
Pistipä Meeri lehteen kerran tie-
dustelunkin entisistä koulukave-
reistaan. Peräti viisi vastausta tuli
ja pitkät olivat toverusten keskus-
telut puhelimessa.

REINO ÄIKIÄ

Meeri Malinen.

Reino Anttonen.

pyja190405m  15.4.2004  14:42  Sivu 5    (Musta/Process Black väri)



VPL. PYHÄJÄRVI Maanantaina huhtikuun 19. p:nä6 – N:o 4 – 2004

Evakkomatkoja muisteltiin Raumalla
Raumalla kokoonnutaan

joka toinen  viikko Raimo
Vuoriston johdolla kirjas-
toon kuuntelemaan ja kes-
kustelemaan eri kirjailijoita.
Torstaina 18. 3. saliin oli ko-
koontunut lähes 100 henkilöä
kuuntelemaan pyhäjärve-
läissyntyisen, nykyisin Uu-
dessakaupungissa asuvaa
Kirsti Hirvosta, jolta viime
vuosina on ilmestynyt kolme
eri teosta. Näistä kaksi evak-
koromaania ja yksi runoko-
koelma. Raimo Vuoristo to-
tesi ” jos ovat kirjan tekstit
olleet meille karjalaisille
herkkää luettavaa niin kuul-
lessamme Kirsti Hirvosta
kuulijoiden mielet todella
herkistyivät”.

Ohessa lyhennelmä Hirvosen
puheesta Raumalla. Väliotsikot
toimituksen. Jos meillä olisi nyt
tässä Suomen nykyinen kartta ja
siihen viereen laitettaisiin vuoden
-39 kartta, niin huomaisimme, et-
tä Suomi-äiti on invalidi, se on
menettänyt sodassa toisen käten-
sä ja toisen jalkansa. Ja me kan-
nakselaiset olimme asuneet ja
eläneet ennen sotia Suomi-äidin
helmoissa.

Tämä maaliskuun kolmastois-
ta päivä oli monessakin suhteessa
merkittävä päivä, silloin saatet-
tiin haudan lepoon kenraali Adolf
Ehrnrooth, suoraselkäinen suo-
malainen, joka toimi veteraanien
äänenä, jaksoi käydä heitä katso-
massa vielä viime vuosiin asti ja
jaksoi valaa heihin uskoa ja luot-
tamusta. Hän eli harvinaisen pit-
kän ja vaiherikkaan elämän siitä-
kin huolimatta, että kantoi sota-
muistoina kehossaan kranaatin
sirpaleita.

“Tuntui kun kokonaisen suku-
polvi olisi hänen mukanaan siir-
tymässä historiaan”, lausui arkki-
piispa Paarma siunauspuhees-
saan.

Siteeraan vielä tässä kenraalin
usein käyttämää lausetta.

Suomi on hyvä maa. Se on pa-
ras meille suomalaisille. Se on
puolustamisen arvoinen, ja sen
ainoa puolustaja on Suomen oma
kansa.

Ja myös, että emme me hävin-
neet sotaa, me voitimme itsenäi-
syyden.

Tuo päivä oli myös talvisodan
päättymisen muistopäivä, katke-
ran rauhan päivä meille karja-
laisille.

Evakkotie on ollut henkensä
edestä pakenemista talvipakka-
seen, se on ollut härkävaunussa
palelemista, se on ollut myös
nöyryytyksen paikka, odottamis-
ta, että joku tulisi ja armahtaisi,
antaisi kodittomalle suojapaikan.

Sydän tuskaa täynnä seisoo
nuori äiti lapsilauman kanssa,
kun työkykyisimmät kelpaavat,
mutta pieniä lapsia ei huolita. Isä
on rintamalla eikä ole perhees-
tään huolta pitämässä 

Oma äitini koki myös sen, kun
muut vietiin viereltä, mutta äiti
meidän kolmen alaikäisen kanssa
ei tahtonut kelvata kenellekään. 

Oikein on Veikko Lavi laulus-
saan Evakko, laulanut: “karjalai-
nen kansa seisoo huutokaupas-
sa”. Niin se on seisonut. 

Evakkotie on ollut myös tus-
kaista etsimistä ja epävarmuutta
siitä, mihin on omaiset viety,
löytyykö heitä ja ovatko elossa,
se on ollut matkustelua heitä etsi-
mässä ympäri Suomea  täyteen
ahdetuissa junissa ja yöpymistä
rautatieasemien vetoisilla ja li-
kaisilla lattioilla.

Se on ollut kotoa lähetettyjen
tavaroiden metsästämistä asemal-
ta toiselle, kun kaikki omaisuus
on päällä olevat vaatteet, ja tyh-
jentynyt eväsreppu selässä.

Se on ollut myös epätietoisuut-
ta rintamalla olevien miesten
kohtalosta, selviävätkö  hengissä,
ja löytävätkö omaisensa kun pa-
laavat. Jos palaavat. 

Se on ollut myös kiitoksen ai-
he niille ihmisille, jotka ymmär-
sivät, niille, jotka avasivat ovensa
pakolaisille, kiitollisuutta siitä,
kun pääsi vihdoin ihmisasumuk-
seen, kukaties  saunaankin ja jos
sai vielä puhtaat vaatteetkin pääl-
leen. Näitäkin “Laupiaita sama-
rialaisia” löytyi.

Talvisodan raskas 
evakkotaival
Moni menehtyi evakkotielle jo

alkumatkassa, heikoimmat ja
huonokuntoisemmat, jotkut ovat
jaksaneet pitempään, ovat jo löy-
täneet uuden kotipaikan, mutta
joidenkin evakkomatka jatkuu
yhä.

Lainaan vielä Impi Viikan kir-
joitusta Pyhäjärven historiassa:

Kohta alettiin Pyhäjärvenkin ky-
liä etelästä alkaen evakuoida.
Yläjärven puoli sai evakuointi-
määräyksen lauantaina 2 päivä
joulukuuta. Oli lähdettävä yön
selkään kello 10 illalla. 

Kuinka vaikeaa oli sananviejän
esittää asiansa, ilmenee seuraa-
vasta: - Ulkona oli pimeää, kaikki
ikkunat peitetty. Kun ovesta as-
tuin lämpimään ja valoisaan tu-
paan ja näin, että arjen työt oli lo-
petettu, käyty saunassa ja oltiin
illan hämyisellä hartaudella otta-
massa pyhäpäivää vastaan. Kuin-
ka vaikeaa minun oli voittaa itse-
ni ja sanoa rauhallisesti, mutta
selvästi: - lähde kodistasi vielä tä-
nä iltana. Siinä tunsin itseni rikol-
liseksi, joka rauhallisille ihmisil-
le tahtoo pahaa.

Tieto otettiin vastaan eri ta-
voin; toiset paheksuen ja syyttä-
en, ikään kuin se olisi ollut vies-
tinviejän syy, toiset tyynesti ja le-
vollisesti, Jumalan apuun luotta-
en, vaikka olikin kuljettava pime-
ään laaksoon.

Näin kirjoittaa pyhäjärveläis-
ten rakastaman kirkkoherra Vii-
kan puoliso, Impi Viika, tuon ras-
kaan ajan tunnelmista.

Äitimme oli viisaasti varautu-
nut, hän oli pikkuhiljaa leiponut
ja paistanut, kun oli aavistanut,

että lähtö saattaa tulla meillekin.
Hänellä oli reppuun pakattuna
eväitä, jotka sitten olivatkin
enemmän kuin tarpeellisia.

Meillekin se lähtö tuli äkkiä,
lauantaina, kesken saunomisen.
Äiti ja isä pikkuveljen kanssa tu-
livat saunasta, minä ja sisareni
mentiin seuraavaksi. Äkkiä kuu-
lui kolinaa ulkoa, ja me luultiin
kylässä majailevien sotilaiden
pelottelevan meitä. Mutta siellä
olikin naapurin isäntä joka huusi,
että pois äkkiä. Kilometrin pääs-
sä, kylätiellä odottaa auto, johon
pitää ehtiä, tunti on aikaa sen
lähtöön.

Äiti puki meidät lapset kiirees-
ti, mutta unohti itse laittaa kun-
nolla päälleen. Kylän lumisilla
kujasilla hän vasta huomasi läh-
teneensä ilman sukkia, vain pel-
kät kumiteräsaappaat jaloissaan. 

Siitä alkoi pitkä evakkotaival
kohti tuntematonta määränpäätä,
mykkien kysymysten tietä. Ensin
meidät vietiin talvipakkasessa
avonaisen kuorma-auton lavalla
Käkisalmeen, sieltä härkävau-
nussa Alavudelle. Se oli matka,
jota en unohda milloinkaan, kun
palelimme kylmääkin kylmem-

mässä härkävaunussa, liukuoven
jäädyttyä rakoselleen.  

Eikä ollut mieltä ylentävää ko-
kea vastaanottajien useinkin nur-
ja suhtautuminen väsyneisiin ja
likaisiin pakolaisiin. Onneksi oli
myös niitä, jotka ymmärsivät.

Ei silloin ollut tarjolla kriisi-
apua, kuten nykyisin katastrofien
sattuessa. Toinen toisiimme tur-
vaten ja sitkeinä kuin pajunvitsat
me kestimme vaikeammatkin ko-
ettelemukset. Kestimme, kun oli
pakko. Ei ollut vaihtoehtoja.

Vanhoihin ja heikkokuntoisiin
lähtö vaikutti raskaammin. Moni
vanhus ei selvinnyt. Mielenjärky-
tys, matkan rasitukset ja oudot
asunto-olot olivat monelle enem-
män kun jaksoivat kestää. Esi-
merkiksi Alavudelle tuoduista
pyhäjärveläisistä vanhuksista
kuoli neljän ensimmäisen evak-
kokuukauden aikana 80 henkeä,
ja ensimmäisen evakkokauden ai-
kana haudattiin Alavudelle 130
pyhäjärveläistä.

Oma äitinikin, vaikka ei ollut
vielä mikään vanhus, oli meneh-
tyä kylmyyteen ja matkan rasi-
tuksiin, mutta selvisi sitten lopul-
ta, kun ihmeen kaupalla.

Sitten tuli rauha. Se oli kuin
veitsen isku karjalaisten sydä-
miin. Koti meni. Kaikki meni.

Oli jäätävä muukalaisiksi muiden
nurkkiin.

Mutta vähitellen siitäkin sel-
vittiin ja alettiin katsella ympäril-
leen, miten tästä  eteenpäin. Val-
tiovalta vitkutteli korvausten
maksamisessa. Oli todellista krä-
nää hallituksessa ja eduskunnas-
sa. Ministeri Kekkonenkin oli jy-
rähtänyt, että “karjalaisille annet-
tu apu ei ole mikään köyhäinapu,
ja että karjalaisille osoitettu yn-
seys on saatava loppumaan”.  Lo-
pulta saatiin jonkinlainen sopu
korvausasioissa, ja karjalaiset vil-
jelijät alkoivat hankkimaan omaa
maata. Kuka hankki maatilan va-
paaehtoisella kaupalla, kuka taas
aloitti soiden ja korpien raivauk-
sen.

Kotiseudun
takaisinvaltaus
antoi uutta uskoa
Kesällä 1941 alkoikin jatkoso-

ta, ja sen mukana heräsi toivo ko-
tiin palaamisesta.

Ja niin sitten mentiin, vaikka
monen koti oli poltettu, vain pal-
jaat savupiiput tervehtivät kotiin
palaavia. Sinne oli kuitenkin

päästävä, vaikka osattiin odottaa
vaikeuksia. Ja niitä riitti. Kun
muuallakin Suomessa kärsittiin
puutetta sodan seurauksena, niin
kaksin verroin niitä oli Karjalas-
sa. Mutta oltiinhan  kotona, ja se
oli tärkeää. 

Se oli jännittävää aikaa, sillä
elettiin lähellä rintamaa. Itsekin
kävin koulua tykkien säestyksel-
lä. Ja oli pelko desantista. Niitä
hiippaili siellä varsinkin alkuai-
koina, kun jotkut viholliset olivat
eksyneet omista joukoistaan ja
harhailivat rintaman selustassa,
aiheuttaen levottomuutta. Oli sii-
hen aihettakin, kun muutama py-
häjärveläinenkin sai surmansa
niiden luodeista. 

Saimme olla kotona kaksi ja
puoli vuotta, mutta sitten oli taas
lähdettävä. Se lähtö oli tuskalli-
nen, sillä arvasimme, ettei ollut
enää palaamista. Taas uusi matka
kohti tuntematonta tulevaisuutta.

Ja sama kuvio toistui kuin en-
simmäiselläkin kerralla, mutta
nyt oltiin puolin ja toisin viisas-
tuttu. Yhteentörmäyksiä osattiin
jo välttää.

Mutta sitten sodan loputtua
kun siirtoväellä piti luovuttaa
maata, oli taas pulma, että mistä
sitä lohkaistaisiin.

Mutta niin kuin ennenkin, Kar-

jalan kansa aloitti uudelleen pe-
sänteon. Ei se jäänyt pakolaislei-
reille valittelemaan kurjuuttaan,
vaan Nosti päätänsä pystyhyn,
tarttui työhön tarmollansa. Hei-
lui kirves, kaikui korpi, taittui tu-
van kurkihirsi. Kohta koti kohoe-
li, hirsi hirren päälle nousi.  Kat-
to päällensä kohosi, uuni lämpöä
levitti.  

Suot raivasi suruissansa,
kyyneleet ojihin vieri, työhön
tuskansa tukehtui, ikävänsä kor-
piin kätki. Metsä pirttiä pakeni,
levisi perässä pelto. Laidun-
maansa laajenivat, viljapeltonsa
venyivät. Oras kasvoi komiaksi,
tähkä taivaita tähyili.

Mutta sodan jälkeen oli pulaa
kaikesta, työkaluista ja kaikenlai-
sista rakennustarvikkeista, nau-
loista lähtien. Siitäkin huolimatta
nousivat pirtit pystyyn. 

Ja me selvisimme. Kuka pa-
remmin, kuka heikommin. Jotkut
juurtuivat uusiin olosuhteisiin,
jotkut vaeltavat evakkoina läpi
elämänsä. Jos pääjuuri on jäänyt
kotikonnun maaperään, on uudel-
leen juurtuminen saattanut olla
vaikeaa.

Päästyäni eläkkeelle toteutin
kauan kantamaani haavetta: aloin
kirjoittamaan kokemuksistamme,
että jälkipolvikin saisi tiedon
meidän kohtalostamme. Ensin
kirjoitin muistelmani. Sitten
edellisessä asuinkunnassani, Kar-
viassa, aloitti Kansalaisopiston
kirjoittajapiiri, ja siellä sain aja-
tuksen, että yritänpä kirjoittaa
muistelmistani romaania. Ja niin
tein. Kaksikin sellaista ja lisäksi
runokirjankin.

Meidän ikäpolvemme on ko-
kenut sellaisen ajanjakson, että
meidän kokemuksemme, mui-
denkin kuin minun, olisi taltioita-
va jälkipolville.  Ja kuka olisi voi-
nut uskoa, jos joku olisi ennusta-
nut, miten  valtavan kehityksen
olemme saaneet nähdä ja kokea.
Ajatelkaamme esimerkiksi tieto-
koneita, kännyköitä, ynnä muita
tietoyhteiskunnan tuotteita.

Nyt kirjojeni ilmestyttyä olen
saanut palautetta ja kiitoksia sii-
tä, että karjalaisten jälkipolvi sai
näin tietää mitä todella tapahtui,
minkälaisen kujanjuoksun hei-
dänkin  vanhempansa ovat  saa-
neet kokea. 

Ensimmäinen kirjani: Kallis
maa, kertoo talvisodan ajasta ja
evakkoon lähdöstä, ja  Isiemme
maa, on sille suora jatko, se käsit-
tää ajanjakson joulusta - 39 aina
vuoteen 1946.- 47. Ne ovat niin
totuuspohjaisia, että kelpaisivat
jälkipolville dokumentiksi.

”Isiemme maa” ja 
”Kallis maa”
Tämä Suomi, tämä Isiemme

maa on Kallis maa, siksi olen an-
tanut ne nimet kirjoilleni.  Tämä
maa on Kallis siksi, että sen itse-
näisyydestä on maksettu  kallis
hinta.  Meidän, Karjalaisten
Isien  maa, - vaikka se jäikin ra-
jan taakse, -   kulkee meidän mu-
kanamme, meidän sydämissäm-
me, missä sitten lienemmekään.
Ja me heijastamme karjalaisuutta
asuinseudullemme perinteilläm-
me, elämällämme.  Toivottavasti,
vaikka olemme heimo ilman
isiemme maata.

Yhtä vain ei viedä voida, yhtä
suurta ja ylevää; se on usko uu-
teen päivään, usko Luojan lu-
pauksiin, Jumalan totisen voi-
maan: Se on Luojamme lupaus:
huolen pitää huomisesta, luoduis-
tansa Hän lupasi.

Laula, laula Luojan lapsi, laula
kansa karjalainen. Laula iloit,
laula surut, laula Luojalle kiitok-
set.

KIRSTI HIRVONEN

Evakkotien kulkijoita. SA-kuva.
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Vpl. Pyhäjärvi-juhlat Äetsän Kiikassa 17.-18. 7. 2004

Karjalaiset kesäjuhlat 
Joensuussa 18.-20.6.
Perjantai 18.6.

Klo 8.00 Juhlakanslian avaaminen, Jäähalli
Klo 11.00 Kahden puolen rajaa -seminaari, Carelicum      
Klo 16.00 Retki Ilomantsiin                                         
Klo 18-20 Ohjelmallinen yhteislauluilta, Laulurinne      

Lauantai 19.6.

Klo 8.00 Juhlakanslia avataan, Jäähalli
Klo 9.00 Karjalainen tori ja näyttelyt, Vapaa-aikatalo                          
Klo 9.00 Tutustu Joensuun toriin, torilava/kävelykatu  

- kuorot, ohjelmaryhmät ym.
Retkiä Bunkkerimuseoon

Klo 9.00 Kyykkäkisat, Koivuniemen kenttä                                   
Klo 11.00 Karjalan maraton, lähtö juhlapaikalta
Klo 9.30 Piirakkakilpailu                    
Klo 11.00 VIP-piirakkakilpailu             
Klo 11.00 Kuorokavalkadi, Carelia-sali                          
Klo 12.00 Nuorten ohjelmaa koko päivän
Klo 13.30 Tervetuliaisjuhla ja "Karjalainen rapsodia" I osa, Areena     

- välissä tauko                   
Klo 17.00 Viipurin Lauluveikkojen konsertti, Konservatorio
Klo 18.30 Karjalaisen kansan messu, Joensuun ev.lut. kirkko
Klo 18.00 Ortodoksinen vigilia, Pyhän Nikolaoksen kirkko                  
Klo 9.00 Kansantanssikonsertti, Jäähalli                                
Klo 20.00 Konserttitanssiaiset, Jäähalli

”Pitäjäkahvilat”, päivän aikana pitäjätapaamisia                   

Sunnuntai 20.6.

Klo 8.00 Juhlakanslia avataan, Jäähalli
Klo 9.00 Näyttelyt ja karjalainen tori, Vapaa-aikatalo                          
Klo 9.00 Kunniakäynnit muistomerkeillä
Klo 10.00 Jumalanpalvelukset                                    

- Pyhän Nikolaoksen kirkko: liturgia arkkipiispa Leo
- Joensuun ev.lut kirkko: saarnaa piispa Wille Riekkinen

Klo 11.45 Kulkueen järjestäytyminen, tori
Klo 12.15 Kulkueen lähtö
Klo 14.30 Päiväjuhla "Karjalainen rapsodia" II, Areena                        

Aikataulu- ja ohjelmamuutokset mahdollisia

Lippuvaraukset etukäteen kesäjuhlakansliasta: PL 167, 80101 Joensuu
Sähköposti: karjalaiset.kesajuhlat@jns.fi
Puhelin: toimisto (013) 226 375, pääsihteeri 050-4058 110

Yhteystiedot:
Juhlien pääsihteeri Elli Oinonen-Edén
Kesäjuhlatoimisto: Malmikatu 1, 80100 Joensuu
Postiosoite: PL 167, 80101 Joensuu
Sähköposti: karjalaiset.kesajuhlat@jns.fi
Puhelin: toimisto (013) 226 375, pääsihteeri 050-4058 110

Karjalainen
kirjallisuus esillä 
23.-24.4. Karjalatalolla
Perjantai 23.4.

14.00     Tilaisuuden avaus
14.30     Runoräppänä -teoksen julkistus, kirjan tekijä Petri Niikko ja 

Vienan Karjalan ystävät ry
15.00 Samuli Paulaharju ja runonkerääjät Karjalan kankahilla,

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran johtaja, professori Pekka
Laaksonen

16.30     Kirjankustantajan parhaat niksit karjalaisille kirjantekijöille
17.00     Uuden karjalaisen kirjallisuuden esittelyä

Lauantai 24.4

11- Tapahtuma avataan
11.30     Runoräppänä – teoksen esittelyä, Petri Niikko
12.00     Karjalaiskirjailija Unto Seppänen, kirjailija Hannu Purhonen
13.00     Viipurin linnan ja Kannaksen venäjänkieliset julkaisut
14.00     Karjalaiset pitäjälehdet esittäytyvät
15.00     Tommy Tabermanin haastattelu karjalaisista ja ajankohtaisis-
ta aiheista
15.40     Karjalan synty –teoksen esittely, toimittaja, professori Matti 

Saarnisto
16.00     Petri Niikon Runorummun kaikuja
18.00     Tilaisuus päättyy

Muutokset mahdollisia

Joukahainen joraa Joensuussa
Karjalaiset kesäjuhlat ja Karja-

lainen Nuorisoliitto tuovat etnis-
tyneen Kalevalan Joensuuhun.
Kesäjuhlien aikana on Joensuus-
sa esillä monta näkemystä Karja-
lasta, joista yksi on tämän päivän
nuorten näkemys. Tapahtumiin
odotetaan Nuorisoliiton kautta
tulevien nuorten lisäksi joensuu-
laisia osallistujia.

Pohjan akka 
sampoa ryöstämässä
Perjantaina Joensuuhun saapu-

vat pääsevät halutessaan tutustu-
maan kaivoseksotiikkaan; Nuo-
risoliiton toimesta on järjestetty
tutustuminen lähistöllä sijaitse-
van Outokummun kaupungin
vanhaan kaivokseen. Outokum-
mulla ja myös kaivoksella on ol-
lut suuri vaikutus evakoiden elä-
mään, sillä sinne sijoitettiin so-
dan jälkeen paljon rajakarjalaisia.
Vuorenpeikko on luvannut olla
vastassa tulijoita.

Lasten ja nuorten lauantain
päiväohjelma sijoittuu pääasiassa
Joensuun Ilosaareen. Karjalata-
lon tiloissa sekä piha-alueella on
mahdollisuus osallistua moni-
puolisiin työpajoihin, muun
muassa kaarnaveneiden ja käpy-
lehmien valmistukseen, japani-
laiseen paperitaitteluun eli origa-
miin, hiphop ja baila latino tans-
seihin, kanteleen soittamiseen
Väinämöisen tyyliin sekä tutus-
tua Ilosaareen laguuniin rantautu-
vaan kirkkoveneeseen. Luvassa
on myös perinteisiä pihaleikkejä.
Liveroolipeleistä kiinnostuneille
on tarjolla Pohjolan juhlat -larp-
pausta keskustan läheisyydessä. 

Lauantai-illan kohokohta on
Carelia-salissa järjestettävä laa-
dukas kansantanssikonsertti, jos-
sa esiintyy paikallisen osaamisen
lisäksi Karjalaisen Nuorisoliiton
ryhmien parhaimmistoa. 

Nuorten illanvietto alkaa lau-
antaina Pohjan akan emännöi-
mässä ohjelmallisissa Pohjolan

pidoissa Lyseon lukiolla. Tämän
jälkeen nuoret voivat jatkaa il-
taansa Ilosaaressa, jonne on
suunnitteilla bänditapahtuma yh-
teistyössä paikallisten osaajien
kanssa. Bänditapahtuma tulee
olemaan avoin myös paikalliselle
yleisölle.

Sunnuntai-päivä kerää kaikki
karjalaisten kesäjuhlien osallistu-
jat marssimaan halki kaupungin
ja lopuksi pääjuhlaan, jota viete-
tään Joensuun Areenalla.

Nuorten ohjelmia toteutetaan
yhteistyössä paikallisten nuoriso-
järjestöjen ja osaajien kanssa. 

Tervetuloa
TIINA JUURELA

nuorisotoimikunnan
puheenjohtaja

Karjalaiset kesäjuhlat 2004

Lisätietoja:
www.karjalainennuorisoliitto.fi

tiina.juurela@joensuu.fi

Eero Luukkanen ja suomenhevoset
Toimitukseen lähetti edesmen-

neen Eero Luukkasen sisar Rau-
ha Heinonen os. Luukkanen leh-
tileikkeitä veljensä hevos-
miesurasta. Takavuosina Vamma-
lan Vpl. Pyhäjärvijuhlissa palkit-

tiin pyhäjärveläisiä hevosmiehiä.
Eero Luukkanen oli silloinen
keskeisesti mukana palkintoaan
saamassa.

Eero oli kyllä palkintonsa an-
sainnut. Vpl. Pyhäjärvi-lehti kir-

joitti mainitusta tilaisuudesta Ee-
ron osalta seuraavasti: Eero
Luukkanen on omistanut eniten
kuin kukaan muu pyhäjärveläi-
nen mies tähtijuoksijahevosia.
Tässä nimet, jotka kaikki hevos-
miehet muistavat: ori Purje ku-
ninkuuskilvan kakkonen, ori Aro-
tus maan kärkihevosia, ori Ero-
Liike ja Seili. Nämä kaikki tähti-
juoksijaoriita ja lisäksi on erikoi-
sesti mainittava tamma M.T. Sut-
ka, joka voitti vuonna 1961 ravi-
kuningatar tittelin. Mainittakoon,
että samana vuonna eli 1961 ori
Purje sijoittui ravikuningaskil-
vassa kakkoseksi.

Eero Luukkanen kävi myöskin
tamma Sutkan kanssa kilpailu-
matkoilla mm. Venäjällä.

Eero Luukkanen kunnostautui
myöhemminkin monien Suo-
menhevosten kasvattajana. Vielä
tänäkin päivänä Eeron nimi löy-
tyy monien juoksijahevosten
emän tai isän kasvattajataulukos-
sa.Eero Luukkanen ja ori Purje 1961.

Nuorten palsta

Pappaansa Ahti Rastasta haastatteli Emilia Tykki:

Karjalan pääsiäisperinteet elävät yhä
Ennen vanhaan Karjalan kevät saapui aikai-

sin ja lumosi kauneudellaan.
Kevään suurimpiin juhliin kuuluvan pääsiäi-

sen valmistelu aloitettiin ajoissa. Juhlapyhien
alkaessa kaikki oli valmista ja ihmiset saattoi-
vat keskittyä tärkeimpään eli perheeseen ja yh-
dessäoloon.

Monet perinteet ovat säilyneet nykypäiviin
asti: lapset käyvät yhä virpomassa ja maalaavat
pääsiäismunia. Paitsi että nykyään palkaksi toi-
votaan rahaa ja munat ovat kaupasta ostettuja
suklaamunia, myös tämän juhlapyhän merkitys
on muuttunut. Nykyään kaikilla on kiire, eikä
juhla ole enää niin perhekeskeinen kuin se oli
Karjalassa vielä oman pappani nuoruudessa.

Karjalaisille lapsille pääsiäinen merkitsi va-

paata koulusta sekä herkkuruokia kuten mäm-
miä, pashaa, lammasta ja rahkapiirakkaa. Pa-
junvitsat haettiin lähistöllä sijaitsevalta Alan-
gonniityltä ja munat maalattiin niin iloisen vä-
riseksi kuin pula-ajan mukaan oli mahdollista.
Värit olivat kalliita ja harvinaisia.

Suosituin pääsiäisperinne oli liekku eli pää-
siäisen ajaksi rakennettava suuri keinu, johon
kaikki lähitienoon lapset sitten kokoontuivat.
Keinu yhdisti pahimmatkin vihamiehet ja riidat
haudattiin aina pääsiäisen pyhiksi.

Vaikka ajat ovat muuttuneet, on silti asioita,
jotka säilyvät ja kulkevat sukupolvelta seuraa-
valle. Lapsuuden riemuja muistellaan yhä läm-
möllä.

EMILIA TYKKI
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Ikaalisten Karjalaiset,
pyhäjärveläiset

Vuoden 2005 Pyhäjärvijuh-
lat ovat Ikaalisissa, minkä joh-
dosta kokoonnumme suunnit-
telemaan juhlia Omalle-Tuval-
le 28. 4. 2004 klo 18.00. Muka-
na Pyhäjärvi-Säätiöstä Salme

Rintala. Säätiö tarjoaa osallis-
tujille kahvit. Tervetuloa pyhä-
järveläiset joukolla mukaan!

LEA JOKINEN
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VPL. PYHÄJÄRVI
Julkaisija: Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

Toimituskunta:
vastaava toimittaja
Erkki Pärssinen
38300 Kiikka
puh. (03) 513 5150

Salme Rintala
Korkeemäenkatu 26 A 26
37100 Nokia
puh. (03) 341 0551

Reino Äikiä
Nokkamäentie 256
32700 Huittinen
puh. (02) 566 213

Toimituksen osoite:
Reino Äikiä
32700 Huittinen
puh. (02) 566 213
matkapuh. 040 769 5775
fax (02) 566 218
e-mail: reino.aikia@esanet.fi

Toimitusneuvosto:
Erkki Pärssinen, Salme Rintala,
Mirja Tenkanen, Juhani Forsberg,
Antero Pärssinen, Reino Äikiä ja
Yrjö S. Kaasalainen.

Ilmoitushinnat:
Tekstissä pmm………………80c
Kuolinilmoitukset …………70c
Pienin ilmoitus ……………20€

Hintoihin lisätään alv. 22%

Tilaushinnat:
Koti- ja ulkomaat 20 euroa/vsk.
Tilauksia vastaanottavat postitoi-
mistot ja lehtiasioimistot. Lehden
voi tilata myös lehden talouden-
hoitajalta. Kaikki maksut, osoit-
teenmuutokset sekä huomautukset
jakeluhäiriöistä osoitteella Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiö, taloudenhoitaja
Reino Äikiä, 32700 Huittinen.
Puh. (02) 566 213.

Talletustilit:
Huittisten OP 505900-416544

Sivunvalmistus:
Oy Tyrvään Sanomat
Painopaikka:
Satakunnan Painotuote Oy,
Kokemäki

Lehtemme toukokuun nu-
mero  tehdään 13. 5. 2004.
Tähän lehteen tarkoitettu ai-
neisto on oltava toimitukses-
sa 4. 5. 2004 mennessä.

Tilauslomake uusille 
Vpl Pyhäjärvi-lehden tilaajille

Tilaushinta 20 euroa/v

(Tätä lomaketta voivat käyttää ainoastaan kokonaan uudet tilaajat.)

Tilaajan nimi ___________________________________________

Osoite ________________________________________________

Laskutusosoite, jos se on eri kuin tilaajan osoite________________

______________________________________________________

Lomake lähetetään Vpl Pyhäjärvi-lehden taloudenhoitajalle 
Reino Äikiälle os. 32700 Huittinen.

– Tampereen seudun Vpl. Py-
häjärvikerhon kevätretki teh-
dään sunnuntaina 16. 5. 2004
Huittisiin, jossa osallistumme ju-
malanpalvelukseen ja sieltä siir-
rymme Kinnalan Koukkuun, jos-
sa nautimme lounaan seisovasta
pöydästä. Pidämme siellä Tarina-
tuokion ja arpajaiset. Mahdolli-
suus tutustua Suojeluskuntamu-
seoon ja tehdä ostoksia tilamyy-
mälästä. Poistulomatkalla poik-
keamme vielä kahvilla. Lähtö
16. 5. klo 8 Tampereen linja-au-
toasemalta. Kerho osallistuu kus-
tannuksiin, joten retken hinta on
vain 20 euroa/henkilö. Ilmoittau-
du 040 504 9135 Laila Innanen.
Pyhäjärveläiset ja niiden ystävät,
olette sydämellisesti tervetulleita
kevätretkelle. Myös Äetsän/Kii-
kan pyhäjärveläiset otamme
avosylin vastaan Kinnalan Kou-
kussa pidettävään tarinatuoki-
oomme noin klo 13.30 alkaen.

– Lahden seudun Pyhäjärvi-
kerhon toukokuun kokous pide-
tään torstaina 13. 5. 2004 klo
17.30 alkaen Esko ja Aila Pupu-
tilla Kissalank. 26, Vääksy. Lähtö
Lahdesta Marolankadun pysäkil-
tä klo 17.00. Tervetuloa!

Joks siul tullou 
mei oma lehti?
Kerran viikossa ilmestyy:

Kurkijokelainen. Tilaushinta 35 € tilaukset Maire Soiluva
puh. 02-762 2551 

Kerran kuukaudessa ilmestyviä lehtiä:

Vpl. Pyhäjärvi. Tilaushinta 20 € tilaukset Reino Äikiä puh.
02-566 213.

Säkkijärvi. Tilaushinta 17 € tilaukset Paula Penttilä  puh.
0400-846 419

Johannekselainen. Tilaushinta 20 € tilaukset Hannu Rastas
050-354 1363

Koivistolainen. Tilaushinta 20 € tilaukset Juha Mattila 
040-520 8240 

Muutaman kerran vuodessa ilmestyviä lehtiä:

Suvannon Seutu ilm. 8 kertaa vuodessa. Hinta 20 € tilaukset
Marjo Ristilä-Toikka puh. 040-730 2622 

Jaakkiman Sanomat.Ilm. 7 kertaa vuodessa. Hinta 15 €
tilaukset Irma Sinerkari puh. 050-440 6109

Rautulainen ilm. 6 kertaa vuodessa. Hinta 21 € tilaukset
puh. 015-211 588 

Räisäläinen ilm. 4 kertaa vuodessa. Hinta 15 € tilaukset
Sinikka Kaatonen puh. 02-664 1078

Oma Suojärvi. Ilm. 4 kertaa vuodessa. Hinta 12 € tilaukset
Eero Kainulainen puh. 013-521 753

Impilahtelainen ilm. 4 kertaa vuodessa. Tilaushinta 10 €. (on
myös seuran jäsenmaksu). Tilaukset Tiina Juurela puh.
0440-550 417

Kivennapalainen ilm. kerran vuodessa. Tilaushinta on 12 €
(on samalla seuran jäsenmaksu). Tilaukset Pirkko Hyytiä
Norppalatu 6 A 01480 Vantaa,
e-mail: pirkko.hyytia@kivennapa.fi

Oikei näkö parantu ko sai lukkuo oma pitäjä asioi.

2.–5. 7. 2004 (entinen Karttusen ryhmä)
Matkareitti Huittinen, Vammala, Häijää, Nokia, Tampere, Lahti, Kouvola,
Vaalimaa. Majoitus Sakkolan  Hovinkylä Green Village (uusi ja siisti),
kuuden hengen majoitusmökkejä, joissa 3 kahden hengen huonetta
ja tupa sekä suihkut. Matkan hinta 348 euroa, sisältäen puolihoidon.

5. 7. Paluumatkalla käynti Äyräpäässä ja Viipurin torilla.

4. 7. Pyhäjärven kiertoajelu ja käynnit kotipaikoilla.

3. 7. Kiertoajelu Käkisalmessa, Kirkkoahon kautta Noitermaahan,
jossa piknik. Illalla vapaata ohjelmaa.

2. 7. Menomatkalla osallistutaan arvokkaaseen Tali-Ihantalan taistelujen
60-vuotismuistojuhlaan. Majoittuminen Green Villageen.

Vastuullinen Matkanjärjestäjä LOMALINJA, johon ilmoittautumiset
puh. 03-3140 3310. Tietoja matkasta antaa myös  ryhmänjohtaja
Markku Pulakka puh. 040 730 3665.

KOTISEUTURETKI PYHÄJÄRVELLE

Pirkan 50 v
juhlahiihto 7. 3. 2004

Kuluneella talvikaudella hiih-
dettiin lukuisia eri pituisia hiihto-
tapahtumia. Pirkan 50 v juhla-
hiihtoon osallistui yli 3000 hiih-
täjää. Lukuisat syntyperäiset py-
häjärveläiset ja heidän jälkipol-
vensa ovat vuosikymmenten ku-
luessa osallistuneet suurella jou-
kolla Pirkan ladulle.

Kunniahiihtäjiä 25 kertaa hiih-
täneitä pyhäjärveläissukuisia on
useita. Mestarihiihtäjä Arvo Ku-
kon palkinnosta hiihdettiin aika-
naan Pirkan ladulla. Tiukan kil-
pailun voitti Matti Äijö. Komea
Ameriikan palkinto komeilee
Matin palkintokaapissa.

Juhlahiihtoon osallistui kolme
sukupolvea Pohjolaisia. Isä Esko
75 v, poika Olli 45 v ja Ollin po-
jat Marko ja Tero 14 v. Esko oli
kutsuvierashiihtäjänä. Hän on ol-

lut ensimmäisen hiihdon rata-
mestarina. Ei ollut montakaan
enää hiihdossa mukana 50 v sit-
ten Pirkan hiihdon alkuunpanijoi-
ta. Esko hiihti omaa jäähdyttely-
vauhtia puoli-Pirkan 45 km. Olli
lähti koko matkalle 90 km va-
paalla hiihtotavalla ikämiesten
sarjassa. Osallistujia sarjassa oli
235. Maaliin tultaessa sijoitus oli
6. 14-vuotiaat kaksoispojat hiih-
tivät 18-vuotiaitten sarjassa puo-
li-Pirkan 45 km vapaalla. Sarjas-
sa 40 hiihtäjää. Maalissa pojat
olivat samanaikaisesti, sijoitukset
4. ja 5.

Pirkan hiihto jatkuu taas seu-
raavilla lumilla uudella vuosi-
kymmenellä. Uusi sukupolvi jat-
kaa kaikilla aloilla jatkuvuutta
monissa tapahtumissa.

ESKO POHJOLAINEN

Pohjolaiset kolme polvea saunomisen jälkeen numerot rinnassa vas.
Esko, Olli ja kaksoispojat Marko ja Tero.

Säätiömme tunnuksella
varustettua isännänviiriä on
edelleen saatavissa.
Viiriä on kahta kokoa: 350 cm
ja 450 cm. Hinta 60 euroa.
Tilaukset: Reino Äikiä, puh.
02-566 213

Vpl. Pyhäjärvi-

viiri
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