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Näin yhdessä päätet-
tiin Vpl Pyhäjärven
Pyhäkylän koulupiiri-
läisten kokouksessa
Vammalan Seurain-
talolla 17.4.1904. Pää-
töstä tekemässä oli lä-
hes 70 henkeä, ikä-
haitari aina vauvasta
vaariin. 

Pyhäkylän koulupiirin 
historiaa tallentamaan

Alustavia päätöksiä tehtiin
jo tammikuussa pidetyssä
koulupiirin ylimääräisessä
kokouksessa. Sen pohjalta
toimikunta oli tehnyt yksi-
tyiskohtaisen ehdotuksen
esityslistaksi. Näin kaikki py-
syivät selvillä kokouksen ku-
lusta. Vaikka väkeä oli run-
saasti, niin kaikki päätökset
syntyivät yksimielisesti.

Miksi ja mitä kerätään?

Tavoitteena on löytää ja tal-
lentaa tuleville polville valo-
kuvia ja tietoja Vpl Pyhäjär-
ven Pyhäkylän koulupiirin
alueella asuneista ihmisistä,
heidän elinympäristöstään ja
elämästään, evakkopaikois-
taan sekä myös jälkikasvus-
taan. Muistajat ja kuvien tun-
nistajat ovat vähentyneet uh-
kaavasti. Siksi keräystyöllä
on kiire.

Tarkoitus on siis etsiä ja
saada talteen mm. :

a) Valokuvia (henkilöistä
tai rakennuksista) mahdolli-
simman monesta koulupii-
rin asunnosta. Lisäksi ryh-
mäkuvia erilaisista tilaisuuk-
sista ja harrastuksista. Kuvan
mukaan, mieluimmin eri
paperille kirjoitettuna, kaik-
ki saatavissa oleva tieto ku-
vasta. missä ja milloin kuvat-
tu, mitä tehdään, henkilöi-
den nimet, mitä rakennuk-
sia, koneita, kuka kuvannut,
yms. Alkuperäiset kuvat pa-
lautetaan omistajilleen.

b)  Tietoja taloissa Pyhä-
järvellä asuneista henkilöis-
tä, heidän ammateistaan,
harrastuksistaan, kutsuma-
nimistä, yms. Mikäli muiste-
taan, niin myös evakkopaik-
kakunnista, nyt vielä elossa
olevista perheen jäsenistä ja
mikä myös tärkeää; jokaisen
perheen täällä syntyneistä
lapsista ja heidän jälkikas-
vustaan..

c) Kopioita vanhoista to-
distuksista, asiakirjoista,
yms. Samoin erilaisia pai-
kannimiä, harvinaisten kas-

Kuvakeräyksen satoa. Kuva Kuoppalammilta vuodelta 1917. Kuvassa oikealla Urho Vanhanen ja vaimonsa Anna. Tunteeko joku muita kuvan henkilöitä?
Kuvan lähetti Hopun Vanhainkodissa vuosina 1958-74 hoitajana ollut Kerttu Kuurne, nykyinen Multanen Joensuusta. -Hän oli tämän kehyksissä olleen
kuvasuurennoksen saanut aikanaan Vanhasilta.

vien kasvupaikkoja, tarinoita
sattumuksista ja kommel-
luksista.

Kuka kerää?

Tietoja antamaan ja aineis-
toa keräämään kutsutaan
kaikki elossa olevat koulupii-
rin alueella asuneet ja hei-
dän jälkikasvunsa. Jokaisen
perheen vielä elossa olevista
jäsenistä, jälkikasvusta ja
naapureista riippuu, mitä
saadaan talteen. Myös mui-
den pyhäjärveläisten hallus-
sa olevat kuvat ja tiedot ovat
tervetulleita.

Yhdyshenkilöiksi keräyk-
sessä auttamaan nimettiin
Liisa Kaasalainen, Pentti Ris-
ku, Kimmo Pusa, Aulis Huh-
tivuo, Liisa Saarinen, Pentti
Kiuru, Irja Kärki, Enni Heik-
kilä, Irma Karppanen, Meeri
Järvenpää, Seija Jokinen,
Raija Rauhanen-Pakarinen,

Sirkka Mattila, Toivo Hinkka-
nen, Aino Pöyhönen, Reini
Kukko ja Kauko Hinkkanen.

Mihin muistot ja 
tiedot lähetetään?

Aineiston voi toimittaa jolle-
kin yhdyshenkilölle, tai lä-
hettää postissa  Toivo Hink-
kaselle, Koskisentie 6, 38300
Kiikka. Pelkän tietojen lähet-
tämisen voi hoitaa myös säh-
köpostilla: hinkkanen@kop-
teri.net

Toivolta ( puh. 050 3425
027 ) ja muilta yhdyshenki-
löiltä saa myös kirjallisia ke-
räysohjeita.

Kaikki aineisto tallenne-
taan siten, että se säilyy jälki-
polville. Kun löydetään kir-
joittaja ja varmistuu tieto
riittävästä rahoituksesta,
niin julkaistaan kirja Pyhäky-
län koulupiiristä.

Todettakoon, että Vpl Py-

häjärven ensimmäinen kan-
sakoulu aloitti Pyhäkylässä
vuonna 1877, joten koulun-
pidon aloittamisesta Vpl Py-
häjärven kirkonkylässä tulee
vuonna 2007 kuluneeksi
kunnioitettavat 130 vuotta.

Hanketoimikunta.

Kokouksen lukuisia päätök-
siä toteuttamaan ja asioita
eteenpäin valmistelemaan
valittiin hanketoimikunta.
Phj. Toivo Hinkkanen Äetsäs-
tä, vphj. Antti Kaasalainen ja
sihteeri Seija Jokinen Huitti-
sista, sekä jäsenet Lauri Kaa-
salainen Turusta, Irma Karp-
panen Vammalasta ja Pentti
Kiuru Punkalaitumelta.

Mukavaa yhdessäoloa

Koulupiiriläiset toivotti ter-
vetulleeksi ja myöhemmin
Manu Kurikan kirjoittaman

runonkin lausui valmistelu-
toimikunnan phj. Irma Karp-
panen, kokouksessa puhetta
johti Antti Kaasalainen, sih-
teerinä toimi Kimmo Pusa ja
edellisen kokouksen päätök-
set esitteli Seija Jokinen. Ti-
laisuuden juontajana toimi
onnistuneesti Maritta Karp-
panen.

Vanhojen koulukuvien
tunnistuksessa koettiin mo-
nia mieluisia ahaa-elämyk-
siä ja kirjureina auttoivat
nuoret opiskelijat Sanna
Hinkkanen sekä Niina, Jonna
ja Minna Hirvikoski. Välillä
nautittiin lihaperunakeittoa,
josta sattumat eivät loppu-
neet. Heikkisen tytöt lauloi-
vat, tietokilpailun hoiti Seija
Jokinen, Kaasalaisen Elsa jär-
jesti isot arpajaiset, myytiin
Sirkiän Veeran leipomia pii-
rakoita ja laulettiin yhdessä.
Kiurun tytöt jakoivat haus-
koilla pyhäjärveläisillä sa-

nonnoilla varustettuja kara-
melleja. Emännät tarjosiit
kohvii ja saijuu sekä muna-
voita ja piirakoita ja kaikilla
oli niin mukavaa, oi jospa
saisi pian uudestaan olla
mukana.

Yhdessä töihin

Tavoite on nyt asetettu. Sitä
toteuttamaan kutsutaan
“kaikkii pyhäkyllöisii”. Mutta
tervetulleita talkoisiin koulu-
piiriämme koskevien kuvien
ja tietojen  keruussa ovat
kaikki, joilla jotain aineistoa
koulupiirimme elämästä löy-
tyy.. Siksi harras toiveemme
on:

Nyt kaikki työhön, toimin-
taan, yhdessä kuvia ja tietoja
Pyhäkylän koulupiirin asuk-
kaista ja elämästä hake-
maan ja tallentamaan!
Talkooterveisin!

HANKETOIMIKUNTA
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Äitienpäivää on Suomessa vietetty itsenäi-
syytemme aamunkoitosta lähtien, vuodesta
1918.  Päivän tarkoituksena on osoittaa
äideille kiitosta ja kunnioitusta heidän työs-
tään koko kansakunnan parhaaksi.
Suomessa Äitienpäivää vietettiin alkuvuosina
toukokuun puolivälin jälkeen. Talvisotaan
mennessä oli päivä kuitenkin vakiintunut
toukokuun toiseksi sunnuntaiksi. Juhlan jär-
jestelyissä oli koulujen opettajilla ratkaiseva
osuus ja juhlapaikkana toimi yleisesti kansa-
koulu.

Vaikka Äitienpäivän vietto on aloitettu vasta
1900 – luvulla sen esiin tuoma ajatus koh-
distuu myös menneiden sukupolvien äideil-
le. Äideille, jotka usein alkeellisissa oloissa
synnyttivät suuren määrän lapsia, hoitivat
heitä ja pitivät tarmollaan huolta kodin kun-
nosta, siisteydestä, luonnonläheisten olojen
terveysvaatimuksista, tautien torjunnasta
jne. Tämä tapahtui talon muiden töiden
ohessa. Myös lasten kasvatus lankesi luon-
nostaan äideille kun miehet tekivät raskaat
ulkotyöt ja lahjoitusmaakaudella kävivät
”robotissa”. Tästä eivät tietenkään naiset-
kaan olleet vapautettuja, päinvastoin. Äitien
rooli, 1800 – luvun suurperheissä ja myö-
hemminkin, oli myös eettisen-, moraalisen-
ja isänmaallisuuskasvatuksen  kannalta rat-
kaisevaa meidänkin kotiseudullamme. 

Sotiemme aikana  Äitien työ kotirintamalla
loi edellytykset  kansakunnan selviämiselle.
Marsalkka Mannerheimin 10. 5. 1942 kaikil-
le  Suomen Äideille yhteisesti  myöntämä
Vapaudenristi oli erityinen tunnustus heidän
uhrautuvuudestaan. On todella paikallaan,
että päiväkäskyn teksti on saanut sijansa
monissa kirkoissamme.

Viimeisten vuosikymmenien aikana on nai-
sen rooli yhteiskunnassamme muuttunut
merkittävästi. Kodin ulkopuolella tapahtu-
van työn ajalliset ja henkiset paineet ovat
luoneet uusia vaatimuksia arjen työlle myös
kotona. Tekniikka auttaa arjen askareissa,
mutta Äidin rooli sinänsä ei ole muuttunut.
Äiti on lapsilleen yhtä tärkeä kuin ennekin,
ellei tässä kiireisessä maailmassa tärkeämpi-
kin.

Me, niin lapset kuin isätkin, olemme Äideil-
lemme ja vaimoillemme  kiitollisuuden velas-
sa  jatkuvasti, ei vain Äitienpäivänä.

Onnea ja menestystä kaikille Äideille edel-
leen.

ANTERO PÄRSSINEN

Karjalan Liitto ja Viipurikes-
kus olivat järjestäneet Karja-
talon tiloihin  näyttävät kir-
ja-ja lehtimessut huhtikuun
22-23 päivinä. Yli 50 messu-
osastoa esitteli tuotteitaan
kahden päivän aikana. Val-
taisa määrä eri pitäjien kirjo-
ja oli näyttelyillä ja myynnis-
sä. Eri pitäjähistorioiden li-
säksi esillä oli runsaasti niin
sukukirjoja kuin kylä-ja kou-
lupiirikirjojakin. Monet
evakkotaipaleesta ja entisis-
tä oloista romaaneja kirjoit-
taneet  nykypäivän kirjailijat,
heidän joukossaan pyhäjär-
veläinen Kirsti Hirvonen, oli-
vat myöskin paikalla hyvin
edustettuina. Monet antik-
variaatit   olivat koonneet
pöydilleen valtaisat koosteet
karjalaista kirjallisuutta.
Yleisö tekikin näillä pöydillä
kauan kaipaamiaan löytöjä.

Myöskin luovutetun alu-
een lehdistö oli muutamaan
lehteä lukuun ottamatta
edustettuina messuilla.
Niinpä useat  messuvieraat
saivat kotiinsa mukaan Vpl.
Pyhäjärvi-lehden irtonume-

Kirja- ja lehtimessuilla vilskettä

ron.
Yksi tärkeä anti messuilla

olivat lukuisat asiantuntija-
esitelmät. Näistä parhaim-
pana antina kirjailija Hannu

Salitsanrannan äitejä 1930.

Karjalatalon juhlasali antoi hyvät puitteet messuille.

Kirjailija Hannu Purhonen esitelmöi Unto Seppäsen tuotannosta. Oikealla näyttelijä Yrjö
Parjanne.

Jaakkiman Sanomien päätoimittaja Irma Sinerkari ja Eino
Bergman esittelivät Jaakkiman Sanomien osastoa.

Juhlaportti johdatteli yleisön messutapahtumaan.

Purhosen esitelmä Unto
Seppäsen tuotannosta. Mie-
lenkiintoinen  oli myöskin
Terttu Elina Kalajan  suorit-
tama Tommy Tabermanin
haastattelu. Venäläiset Karja-
lan historian tutkijat esitteli-
vät myöskin omaa tuotanto-
aan.

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön
osastolla Helvi Äikiä, Yrjö
Kaasalainen ja Reino Äikiä
esittelivät säätiön tuotantoa.
Harri Kekki perjantaina ja
Toivo Luukkanen lauantaina
olivat paikalla esitellen te-
keillä olevaa Konnitsan kou-
lupiirin kuvateosta. Osastol-
la käytiin innokkaasti kysy-
mässä Impi Wiikan ” Kappa-
le kannakselaisvaiheita” pi-
täjähistoriaa. Kuten tunnet-
tua tämä teoksen molemmat

painokset on myyty loppuun
eikä uuteen ole enää kustan-
nussyistä varaa. Sen sijaan
Vpl. Pyhäjärvikirjaa ja useita
koulupiirikirjoja on edelleen
saatavissa.

Kahden päivän aikana lä-
hes 1000 messuvierasta kävi
ensimmäisillä Karjalan Lii-
ton järjestämässä tapahtu-
massa. Messuilla luotiin run-
saasti myöskin uusia kontak-
teja. Niistä yhtenä keskuste-
lut Käkisalmen Rouvasväen
yhdistyksen ja Käki-Säätiön
osastojen edustajien kanssa
kirjoittelusta mm. Vpl. Pyhä-
järvilehteen. Kun entisillä
käkisalmelaisilla ei ole omaa
lehteä saattaa muutama ti-
laajakin löytyä sieltä .

REINO ÄIKIÄ
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Kymmenkunta innokasta kä-
sityönharrastajaa on noin
kolmen vuoden ajan ko-
koontunut verestämään
vanhoja karjalaisia käsityö-
tekniikoita. Ensimmäisen
kurssin aiheena olivat käs-
paikat, ja sen piti Helvi Äikiä.
Sittemmin on kokoonnuttu
Merja Inkisen johdolla.

Kuluvan kevään toiseksi
viimeisellä kerralla oli vuo-
rossa neulakinnastekniikka,
jonka kimpussa hikoilivat
Mirja Avomäki, Senja Kiuru,
Liisa Kuronen, Leena Lean-
der, Aira Lähteenmäki, Taina
Pärssinen, Ritva Viskari ja
Helvi Äikiä.

Perinteinen neulakinnas
syntyy villalangasta, mutta
Merja Inkinen on antanut
mielikuvituksen lentää. 

Siro rannekoru on sen nä-
köinen, että sen uskoisi hou-
kuttavan mukaan myös sel-
laisia, joita perinteinen kin-
nas ehkä ei saa läm-
penemään.

- Tavoitteena on saada
myös nuoria innostumaan
vanhoista tekniikoista. Koru
voisi olla sellainen, joka sopii
nuorempaankin makuun,
Merja Inkinen pohtii.

Työvälineenä käytetään
kinnasneulaa. Se on litteä,
päihin kapeneva esine, jonka

keskellä tai toisessa päässä
on reikä. Osan neuloista on
tehnyt Yrjö Inkinen. Mate-
riaalina hän on käyttänyt
kynnyslistaa, josta tulee so-
pivan ohut neula.

Käyttökelpoinen
työtapa

Neulakinnastekniikan sa-
lat eivät heti avaudu, vaikka
asialla on taitavia ”lankapeu-
kaloita”.

- Tällä kintaalla tulee vilu,
toteaa Liisa Kuronen työs-
tään, - liian harvalta näyttää.

- Kyllä Pauli saa odottaa
kintaita, huokaa puolestaan
Mirja Avomäki, mutta ennen
pitkää kummankin työ muo-
toutuu kintaan kärjen näköi-
seksi.

Merja rohkaisee, että alku-
vaikeuksien jälkeen tähän
jää koukkuun. Hänelle itsel-
leen on käynyt niin.

Tyrvään käsi- ja taideteol-
lisuusoppilaitoksessa opis-
keleva Leena Leander on ol-
lut harjoittelemassa Inkisel-
lä, ja hän halusi oppia harvi-
naisen työtavan, jota ei kou-
lussa opeteta.

- Tämä on tosi mielenkiin-
toista. Tässä ei koneella ole
mitään tekemistä, pohtii tu-

Käsityöperinne elää ja uusiutuu

Metsänhoidonneuvojan Ar-
to Piesalan Laura-äidin van-
hemmat, Aino (o.s. Kuronen)
ja Heikki Musakka olivat syn-
typeräisiä pyhäjärveläisiä,
joiden evakkotie kulki Alavu-
den ja Uuraisten kautta
Huittisiin.

Arto on syntynyt Keski-
Suomessa, Uuraisilla, mikä
on myös hänen isänsä koti-
pitäjä. Hänen ollessaan 5-
vuotias perhe muutti
Huittisiin. Aikoinaan hän
suoritti Kullaan metsäkou-
lussa metsätalouden perus-
opinnot. Työskenteli sen jäl-
keen Huittisten  Metsän-
hoitoyhdistyksessä ja
Sahojen Laivaus Oy:ssä.
Nykyisin hän toimii Teljän
Metsänhoitoyhdistyksessä
Vampulan alueella metsän-
hoidonneuvojana.

Muistellessaan aikaa 35
vuotta sitten, jolloin hän
ensimmäisiä kertoja sahasi
moottorisahalla tukkeja ja
hevosella ajoi niitä, Arto
Piesala toteaa, että paljon on
tapahtunut.

1960–70-lukujen taittees-
sa tulivat ensimmäiset
Valmetin kuormaakantavat,
kapeat metsäkoneet. 1970-
luvun alussa ilmestyivät
monitoimikoneet. Alussa
mies kaatoi niille puut, kone
veti ne ”kouralla” ylös, karsi
ja iso sirkkelin terä katkaisi
ne. Nyt koneiden pienen-
tyessä suuri osa harvennus-
hakkuistakin pystytään teke-
mään niillä.

– 1990-luvulla muuttui
mittausmenetelmä merkit-
tävästi. Esimerkiksi, meitä
oli Huittisten Metsänhoi-
toyhdistyksessä kolme met-
sätoimihenkilöä. Laskimme,
että olimme puutavaran
mittauksissa pinoilla ja tuk-
kikasoilla yksi mies/työ-

Pyhäjärveläinen Pentti Kiu-
ru asuu Punkalaitumen Kan-
teenmaassa ja hän on pai-
kallisen metsästysseuran
puheenjohtaja. Kanteen-
maan metsästysseuran peu-
rajahdeissa ja muissa riistan
pyynneissä on mukana
usein Saki Paatsama, eläin-
tieteellisen korkeakoulun
professori ja useiden eläin-
kirjojen tekijä. Paatsamalla
on tapana, että jokaisen
metsästysretken jälkeen teh-
dään nuotio ja sen ympärillä
kerrotaan tarinoita.

Kuultuaan, että Pentti on
syntyisin Pyhäjärveltä, Paat-
sama totesi, että Pyhäjärvel-
lä on tehty tiedettä sinisor-
sista ja hän alkoi kertoa tari-
naa sorsista. Sinisorsa on hy-
vin karaistunut lintu, joka
vastahakoisesti lähtee syn-
nyinmaastaan. Sen näkee si-
sämaan järvissä aina siihen
saakka, kunnes selkävedet-
kin jäätyvät, ja monet yksilöt
tai tai vähäiset parvet koetta-
vat leutoina talvina tulla toi-
meen virtapaikoissa ja kos-
kien partailla. Tammerkos-
ken, Hämeenlinnan ja mo-
nen muun kaupungin ”ke-
syt” talvisorsat ovat yleisesti
tunnetut. Sinisorsa saapuu
keväällä varhemmin kuin
mikään muu vesilintu. Sisä-
maassa sen näkee usein jo
maaliskuussa tulvarannoilla,
vaikka jääpeite vielä kestää.
Pääjoukot tulevat kuitenkin
vasta huhtikuun puolivälis-
sä.

Mutta missä ne talvehti-
vat? Siitä on saatu luotetta-
vaa tietoa rengasmerkintö-
jen avulla. Hollannissa huh-
tikuun alussa 1912 rengas-
tettu yksilö ammuttiin Ala-
vieskan järvestä 2. 8. 1913.
Sen jälkeen meillä rengastet-
tuja sinisorsia on tavattu

Eestissä, Pohjois-Saksassa,
Ruotsissa, Norjassa, Tans-
kassa, Englannissa, Hollan-
nissa, Puolassa, Jugoslavias-
sa, Ranskassa ja Venäjällä.
Näistä löydöistä päättäen
sorsat näyttävän seuraavan
samaa lounaista reittiä, jota
useimmat muutkin maam-
me muuttolinnut, ja toden-
näköisesti ne palaavat sa-
maa tietä. Ainoa sorsalaji, jo-
ka ei ole muuttolintu, on
Englannissa asuva sinisorsa.

Kauppaneuvos Karl Fazer
tuotti lentokoneella Englan-
nista keväällä 1931 joukon
hedelmöitettyjä sinisorsan
munia Taubila-nimiselle
maatilalle Pyhäjärvellä, jossa
ne hautomokoneessa kehi-
tettiin poikasiksi. Elokuussa
niistä rengastettiin 62 saman
kesän lintua. Kun lammikko,
jossa ne olivat koko kesän
ankan tavoin eläneet, jäätyi,
sorsat lähtivät lentoon ja ka-
tosivat muille maille. Pian
saatiin kuitenkin tietää min-
ne ne olivat paenneet. Niitä
ammuttiin Eestissä, Hollan-
nissa, Danzigissa, Jugosla-
viassa ja Ranskassa. Eloon
jääneet tulivat keväällä ta-
kaisin syntymäseudulleen
Karjalaan yhtä kesyinä kuin
ennenkin ja alkoivat pesiä.
Englannissa sinisorsat eivät
ole muuttolintuja, joten yllä-
oleva toteamus oli kerras-
saan yllättävä. Paatsama ker-
toi vielä, että Fazer tuotatti
ensimmäiset fasaanit Suo-
meen.

Pentti Kiuru kertoi, että
tässä oli yksi Paatsaman
nuotiotarinoista. Henkilönä
professori on luonnikas ka-
veri metsämiesten joukossa
ja juttua riittää mitä ihmeel-
lisimmistä asioista, eikä yk-
sin Paatsaman kertomina.

SALME RINTALA 

Käsityökerhon ohjaaja Merja Inkinen.

leva tekstiilialan artesaani ja
vakuuttaa tekevänsä ainakin
yhdet kintaat. Hänen mu-
kaansa tekniikasta pääsee
melko helposti jyvälle.

- Metsureille on ennen
tehty tällä tekniikalla kintai-
ta. Miksei se kelpaisi nyky-
äänkin? Leander pohtii.

Tukea Karjala Liitolta

Kurssin tavoitteena on antaa
kimmoke ja valmiudet työta-
van hallintaan. Kintaat voi

jokainen valmistaa oman ai-
kataulunsa mukaan. Tuntien
puitteissa niin suuritöistä
työtä ei ehdi tehdä.

- Olen ollut mukana kah-
den vuoden ajan. Teen mie-
lelläni käsitöitä  myös koto-
na ja haluan oppia uusia tek-
niikoita, kertoo Senja Kiuru,
jonka aviopuoliso on Karja-
lasta. Noin kolmanneksella
osallistujista on karjalaiset
juuret.
Karjala Liitto on myöntänyt
tukea opintopiirejä varten. 

-  Aluksi pidettiin luento-
piirejä, kertovat Merja Inki-
nen ja Helvi Äikiä. 

Vuosien mittaan on saatu
aikaan paljon kaunista: käs-
paikkoja, kankaanpainanta-
töitä, rimaraanuja, kukka-
amppeleita, kirjovirkkaus-
töitä ja iskuhapsua.

Kevään viimeisellä kerral-
la tehtiin pirtanauhoja. 

Sillä aikaa kun naisväki te-
kee omia töitään, miehet
puuhaavat Yrjö Inkisen vers-
taassa. Siellä syntyy kukka-
laatikoita ja linnunpönttöjä
sekä piirakkapulikoita. Mies-
ten käsityöpiiri on kokoon-
tunut vuoden ajan.

Kahvipöytään ja piirakoita
syömään kokoonnutaan yh-
dessä.

SINIKKA LEHTINEN

Arto Piesala – metsien mies

vuosi. Nykyisin se on enin-
tään ehkä muutamia päiviä.
Tämän päivän menetelmiä
ovat hakkuukone- tai teh-
dasmittaus.

Metsänhoidonneuvojan
työssä alueet ovat suurentu-
neet ja maastossaoloajat
lyhentyneet, mutta toimisto-
työt lisääntyneet.

– Kun metsänomistajan
kanssa mennään leimikon-
tekoon, katsotaan samalla,
mitä siellä tehdään ja onko
jatkotoimenpiteitä. Ennen
leimikot tehtiin kirveellä,

mutta nykyisin alue kierre-
tään ympäri ja maksimis-
saan sen rajaus tehdään
maastoon kuitunauhalla.
Leimikko on valmis.
Työntekijä tekee poistetta-
vien puiden valinnan.
Joissakin tapauksissa sie-
menpuiden jättäminen var-
mistetaan nauhamerkinnäl-
lä.

Arto Piesala kertoo, että
havupuiden istutuksessa
hakkuuta seuraavan syyske-
sän aikana tehdään maan-
muokkaus tavallisella kai-

vinkoneella ja sitä seuraavan
keväänä on istutus. Silloin
valtaosa hakkuujätteestä,
havuista ja oksista on kuo-
leentunut ja tuholaisriski
pienentynyt. Koivuille voi-
daan maapohja muokata ja
istutus tehdä samana vuon-
na kuin hakkuukin.

– Metsänhoito on pitkän
tähtäimen juttu. Mikäli per-
kaus ja harvennus on tehty
ajallaan, niin taimien istu-
tuksesta 20–30 vuoden
kuluttua on ensimmäinen
harvennushakkuu. Toinen
harvennushakkuu on 15
vuoden kuluttua ensimmäi-
sestä. Varsinainen sato eli
kunnon tukit kaadetaan
päätehakkuussa, mikä on
parhaimmillaan 70–80 vuot-
ta, mutta voi olla 100 vuotta-
kin.

Viime vuosikymmeninä
on hakattu vanhoja puusto-
ja. Tilalle on joko istutettu tai
sinne on luontaisesti synty-
nyt taimistoja. Niitä tulee
tarkkailla. Huhtikuisena päi-
vänä retki metsään ja katso,
mitä edellisenä vuonna on
tapahtunut. Samalla mieti,
miten paljon lehtipuuvesak-
ko tulevan kesän aikana kas-
vaa. Tee tarvittavat toimen-
piteet. Se kannattaa.
Metsään tehty työ on
omaisuudenhoitoa.

Mikäli joskus haluaisit
myydä metsän pohjineen,
niin hoidettuna sillä on
enemmän arvoa. Näillä seu-
duilla on kiinnostusta met-
siin ja metsätiloihin. Kysyntä
ylittää tarjonnan. Raha on
turvassa, kun se on kiinni
metsäomaisuudessa, opas-
taa kokenut metsänhoidon-
neuvoja.

RAILI POUTANEN

Englantilaiset
sinisorsat Taubilassa

Arto Piesala
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Ella Riikonen lähti luotamme

Tätini Tyyne Hiltunen syntyi
Pyhäjärven Vernitsan kylän
Hovimäellä Hilja ja Juho Hu-
malan perheeseen viidente-
nä lapsena. Heillä oli kolme
tyttöä ja viisi poikaa.

Nuorena täti kuului Ver-
nitsan Marttoihin ja ohjasi
nuorempiansa. Täti avioitui
vuonna 1938 yläjärveläisen
Reino Hiltusen kanssa. Rei-
no oli aktiiviurheilija. Hän
toimi poliisin ammatissa.
Heidän perheensä asui Kot-
kassa ja heille syntyi kolme
poikaa Unto v. 1939, Jussi v.
1942 ja Markku v. 1947.

Sodan syttyessä täti oli
käymässä vanhempiensa
luona Vernitsalla Unton
kanssa ja hän joutui meidän
kanssamme evakkoon Ala-
vudelle.

Tätini elämä on ollut ras-
kasta. Oman sairautensa li-
säksi hän menetti vanhim-
man poikansa Unton vuon-
na 1986 ja miehensä sekä
molemmat nuoremmat poi-
kansa 90-luvulla.

Tätini asui viimeiset kaksi
vuotta Anna-kodissa Mikke-
lissä. Hänen lohtunaan ja
ilonaan olivat lapsenlapset

Heli ja Jari, Toini-sisar ja Ei-
nari-veli.

Minulla oli suuri ilon aihe
sodan jälkeen koulutyttönä
päästä mummon seuralai-
seksi matkalle Kotkaan, jossa
kummini perhe asui. Myö-
hemmin oman perheeni
kanssa kesälomamatkat
suuntautuivat Heinolaan ja
Mikkeliin, missä tädin perhe
asui.

Olen hänen ainoa kummi-
lapsensa. Hän sanoi ”koko
laps kummikseen”. Kummi-
na hän oli unohtumaton.

LEENA

Toimittaja Ella Riikonen,
o.s. Mustonen, kuoli Virroilla
16. 4. 2004. Hän oli syntynyt
4. 12. 1921 Pyhäjärvellä Kon-
nitsan kylässä Hilda ja Heikki
Mustosen
kolmesta lapsesta nuorim-
pana.

Ella kertoi joskus, että hän
piti nuorena erityisesti maa-
tilan ulkotöistä. Hänen osak-
seen tuli talvisodan uuden-
vuodenyönä lähteä kotitilan
lehmien kanssa evakkoju-
naan. Ella palasi syyskuussa
1941 kotiseudulle. Hän toimi
lottana ja teki töita Pyhäjär-
ven ja Räisälän kunnantoi-
mistoissa.

Ella solmi v.1943 avioliiton
Erkki Riikosen (1914–1999)
kanssa. Pariskunnan tie johti
Pohjois-Hämeeseen Virroil-
le, jonne Erkki nimitettiin
poliisiksi. Perhe kasvoi kol-
mella tyttärellä, joista jokai-
sen perheessä on kaksi nyt jo
aikuista lasta. Ella vaali per-
heensä hyvinvointia yhtenä
tärkeänä alueenaan. Tyttä-
ristä Sirkka-Liisa perheineen
asuu Mikkelissä,

Sisko-Helena Espanjassa
ja Maija Virroilla.

Ella Riikonen toimi Kes-
kisuomalaisen Virtain alue-
toimittajana v.1961–1981 ja

avustajana 1940-luvun lo-
pulta saakka. Hän työskente-
li samanaikaisesti Suo-
meselän Sanomien toimitta-
jana  30 vuotta.

Ella Riikonen oli aktiivi-
vuosinaan varmasti yksi tun-
netuimmista virtolaisista,
jolla riitti tarmoa toimia mo-
nella elämänalueella. Virtain
Osuuspankin hallinnossa
hän oli 28 vuotta, josta ajasta
8 vuotta hallintoneuvoston
puheenjohtajana. Tässä teh-
tävässään hän oli ensimmäi-
nen nainen Suomessa.  SOK-
laisen Virtain Kauppakun-
nan  toimissa hän oli ahke-
rasti mukana mm. naistoi-
mikunnan työssä.

Sotaveteraanien ja sotain-
validien arvostuksen ja elä-
män parantamisen Ella koki
erittäin tärkeäksi. Hän toimi
50 vuotta mukana sotainvali-
dien naisjaostossa huolto-
työssä ja hoiti tiedottamista.
Hän oli pitkään paikallisleh-
den näkövammaisille julkai-
seman äänilehden tekijänä.
Virtain Urheilijoiden ja Vir-
tain Naisvoimistelijoiden
toimintaan hän on osallistu-
nut

ahkerasti. Hän oli urheilu-
seurassa kunniapuheenjoh-
taja ja voimisteluseurassa

kunniajäsen.
Kirjoittajanlahjaansa Ella

kehitti niin toimittajana kuin
runoilijanakin. Hän teki juh-
larunoja, kronikoita, lippu-
lauluja ja runoja eri aiheista
pelkästään luomisen ilosta.
V.1990 julkaistiin hänen ru-

nokokoelmansa Kotiseutuni
Virrat.  Hän kokosi kirjaksi
myös lapsenlapsilleen teke-
miään runoja läheistensä
iloksi. Ella oli erittäin suosit-
tu lausuja ja puhuja eri tilai-
suuksissa.

Ella Riikonen tunsi läm-

mintä myötätuntoa kanssa-
ihmisiään kohtaan ja osoitti
sen  monin tavoin. Hän oli
erittäin huumorintajuinen.
Tämän lahjansa hän säilytti
loppuun saakka, mikä ke-
vensi läheisten surua Ellan
noin vuoden jatkuneen va-
kavan sairauden aikana.

Ella Riikonen sopeutui hy-
vin uudelle kotiseudulleen.

Hänestä tuli oikeastaan vir-
tolaisempi kuin moni synty-
peräinen virtolainen on-
kaan. Hänen rakkautensa
synnyinseutuun ja kotiseu-
tuun Karjalassa säilyi kuiten-
kin vahvana. Tässä eräs hä-
nen runoistaan, joka kuvas-
taa Pyhäjärven arvokasta
muistoa:

PYHÄJÄRVI-JUHLA

Suven kullassa kukkaansa puhkesi heimopuu,
sai oksainsa alle lastensa laaja luku.
Kannaksen kansan laulava, naurava suku
sai jälleen yhteen, kuin monesti, monesti ennen
ketjussa päivien, viikkojen, vuosien mennen.

Sydän kaipuusta täysi, mut´riemusta haastavi suu.
Kotitemppelin kello taas viritti mielemme juhlaan!
Soi sävelet kertoen terveiset kotoa sieltä
välkkyvän rannan pyhältä kirkkotieltä.
Kellossa kaiku tuo mieleen tuhannet muistot,
lapsuuden kirkko - pyhät Jumalan puistot.
Muistojen aarteita ei vie aika, ei tuhlaa.

Kaihoa tunnet, surra et toki saata!
Jos liekin kohtalo antanut lahjoja vähän;
on suurinta sittenkin kuulua heimohon tähän.
Syntymäseutu, ikuisten muistojen kehto,
henkemme perintö, työmme ja onnemme ehto.
Karjalan kaipuu ei koskaan meistä saa laata.

MARJA KUJALA
Ella Riikosen ystävä ja työtoveri

Kummitätiäni muistellen

Hilma Humala tyttäriensä Toinin (vasemmalla) ja Tyynen (oikealla) kanssa Parkanossa
1941. Lapset vasemmalta Tyynen kummityttö Leena, Osmo, Esko ja Tyynen  poika Unto,
mummon sylissä Erkki.

Heikki Karmala siirtyi ajasta
ikuisuuteen uuden kotikun-
tansa Muhoksen sairaalassa
15. 3.2004. Hän ehti juuri
täyttää 80 vuotta, kun yli 10
vuotta hitaasti edennyt syö-
pä vei lopullisesti voimat.
Viimeinen taistelu oli ohi.

Heikki Ilmari Heikinpoika
Kukko syntyi Amalia (o.s.
Kaasalainen) ja Heikki Ku-
kon 14-lapsisen perheen toi-
seksi vanhimpana lapsena
Vpl. Pyhäjärvellä 3. 1. 1924.
Perhe muutti Kukkoina Sak-
kolaan v. 1925 ja siellä suku-
nimi vaihdettiin Karmalaksi
v. 1928.

17-vuotiaana vapaaehtoi-
sena Heikki lähti sotaan ja
sodan jälkeen kulkeutui Erä-
järven kautta Kemiin raken-
tamaan Isohaaran voimalai-
toksen siltoja. Kemissä vie-

rähti muutama vuosikym-
men, ensin Kemijoen Uitto-
yhdistyksen töissä tukinui-
tossa, moottoriveneen kul-
jettajana ja uiton varaston-
hoitajana, sitten Kemi Oy:ssä
massavaraston trukinkuljet-
tajana  ja kartonkivaraston
työnjohtajana. Kemissä hän
perusti myös perheen;
avioitui Linda Roivaisen
kanssa 1947, sai 2 poikaa ja 2
tytärtä ja myös opiskeli työn-
sä ohella iltaisin työtekni-
koksi. Vuonna 1970 vaimo
Linda menehtyi vakavaan
sairauteen ja Heikki jäi yksin
huoltamaan 4-lapsista per-
hettään. Lapset kävivät kou-
lunsa loppuun ja lensivät
maailmalle; Kaija Helsinkiin
ja Esko, Esa ja Hilkka Kemin
työmarkkinoille. Heikki
asusteli omakotitalossaan

Sotaveteraanin 
viimeinen sota on ohi

Kemin Syväkankaalla, välillä
kerrostalossa Kemin keskus-
tassa ja kävi työssä Kemin
Pajusaaressa. 

Vuonna 1980 Kemi Oy tar-
josi mahdollisuuden siirtyä
ennenaikaiselle eläkkeelle
niille henkilöille, jotka olivat
olleet mukana sodassa ja
palvelusaikaa yhtiössä oli
vähintään 30 vuotta. Heikki
tarttui tilaisuuteen ja jäi va-
paaherraksi. Uuden elämän-
kumppaninsa Inkeri Lähte-
vänojan kanssa Heikki osti
vanhemmiltaan Mouhijär-
vellä sijaitsevan Latoahon
Kukkola-nimisen talon ja
muutti maalle, vanhempien-
sa ”uudelle” kotiseudulle.
Talo, muut rakennukset ja
piha remontoitiin perusteel-
lisesti - se urakka kesti yli 10
vuotta. Mouhijärven hie-
noissa maisemissa Inkeri ja
Heikki viihtyivät vuoteen
1999 saakka. Silloin talo,
maat ja mannut laitettiin
myyntiin ja he muuttivat In-
kerin kotiseudulle Muhok-
selle.

Muhoksen mimmin koti-
seudulta Inkeri ja Heikki os-
tivat rivitalo-osakkeen, lait-
toivat pihan upeaan kun-
toon ja valmistautuivat näin
viettämään vanhuusvuoten-
sa rauhassa kauniissa pikku-
kaupungissa. Elämä ei kui-
tenkaan aina mene suunni-
telmien mukaisesti. Ensin
Inkeri sairastui vakavasti ja
kuoli pois marraskuussa
2003. Samaan aikaan myös
Heikin sairaus eteni vauhdil-
la ja hän menehtyi sairau-
teensa samassa sairaalahuo-
neessa, missä Inkerikin oli
viimeiset päivänsä viettänyt,
vain 4 kuukautta hänen jäl-
keensä.

Näin päättyi sotaveteraa-
nin viimeinen sota.

Isää rakkaudella ja kai-
pauksella muistaen

KAIJA KIVIHARJUHeikki Karmala.

Ella Riikonen.
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80 vuotta täytti 8. 4. 2004
Antti Albert Kaksonen; syn-
tynyt Pyhäjärvellä 8. 4. 1924
Yläjärven kylässä. Vanhem-
mat olivat Taneli ja Liisa Kak-
sonen.

Me haluamme näin onni-
tella ja kiittää Sinua kaikesta
ja erityisesti siitä, että olet
vienyt meitä, sekä poikasi
perhettä, että tyttäresi sinne
Karjalaan juurillesi ja näin

olet ikään kuin luovuttanut
viestikapulan jälkipolville. 

Liikunnasta ja matkailusta
sekä nuorisosta ympärilläsi
olet elämäsi aikana ammen-
tanut hyvän kunnon ja myös
henkisen vireyden.

Toivomme, että jaksat vie-
lä monia vuosia virittää mei-
hinkin sitä virkeyttä ja elä-
mäniloa. Myös sotaveteraa-
nina ansaitset sekä lastesi et-

tä koko suvun arvostuksen. 
Merkkipäivänäsi olit Krei-

kassa, joten näet tämän vas-
ta sieltä palattuasi.

Onnittelemme Sinua sy-
dämellisesti ja kiitämme kai-
kista vuosista ja vuosikym-
menistä.

KARI, SINIKKA JA 
JENNY PERHEINEEN

Pääsiäisen jälkeisellä viikolla
25. 4. 1924 yläjärveläisen
Matti ja Varpu Hämäläisen
perheeseen syntyi terve poi-
kalapsi. Kuten silloin oli ta-
vallista myös Hämäläisillä
oli monilapsinen perhe.
Työn perässä perhe muutti
Konevitsaan, luostariin töi-
hin. Luostarissa miehet ja
naiset tekivät samoja töitä
kuin muillakin maatiloilla.
Hannes työskenteli aluksi
koulun kesälomilla ja myö-
hemmin  kokopäiväisenä
luostarin työläisenä. Hän on
kertonut mm. vedenajosta
Laatokasta navetalle sekä ke-
säisistä heinätöistä.

Joulukuussa 1939 Hannes
joutui muiden tavoin lähte-
mään evakkomatkalle Poh-
janmaalle, 

Töysään. Sotatoimiin
Hannes osallistui pioneeri-
na. Metsäpirtistä ja Lempaa-
lasta hän tuli viimeisten jou-
kossa suluttaen ja muuten-

90 vuotta Kokemäen Kauvat-
salla 16. 4. 2004 täyttänee-
seen tätiini Hilja Hinkkaseen
(os. Äikiä) tämä sanonta so-
pii hyvin. Vaikka liikuntaky-
ky onkin jo muutaman viime
vuoden ajan ollut huono
muisti sen kuin paranee. Sen
voimme todeta aivan erityi-
sesti tehdessämme Salitsan-
rannan koulupiirin kirjaa vii-
me vuonna. Hilja-täti muisti
varsin tarkkaan valokuvissa
esiintyneet  koulua samaan
aikaan käyneet henkilöt ni-
meltään. Monet ovat ne lap-
suusajan tarinat joita olem-
me tädiltä kuulleet ja muis-
tiin merkinneet.  Hilja-tädin
lapsuus Pyhäjärven Rotjan-
lahdella suuren talon ainoa-
na tyttärenä ja nuorimpana
lapsena ei aina ollut help-
poa. Jo pienestä pitäen hän
joutui äitinsä kanssa kesäksi
Rannansaloon lehmien hoi-
tajaksi. Siellä salomökin yk-
sinäisyydessä Hilja kävi
omaa elämän korkeakoulua.  

Avioliiton hän solmi
vuonna 6. 6. 1937 naapuri-
kylän Lahnavalkaman pojan
Arvi Hinkkasen kanssa.
Edessä oli nyt muutto mie-
hen kotitaloon, jossa appi-
vanhempien lisäksi myöskin
muut lapset asuivat vielä ko-
tona. Lämmöllä täti muiste-
lee uuden elämänsä alkua
Lahnavalkamassa. Perhee-
seen syntyi v. 1939 Kauko-
poika ja sotien jälkeen Hink-
kaset muuttivat Kauvatsalle,
jossa yhdessä Arvin veljen
Eemilin ja poikien vanhem-
pien kanssa rakennettiin
uusi koti koivikkoiselle mäen
kumpareelle. Appivanhem-
pien kuoltua Arvi ja Hilja lu-
nastivat tilan kokonaan itsel-
leen ja elämä jatkui hieman
väljemmissä tiloissa.

Puolison kuoltua 1986 ke-
väällä Hilja-täti jatkoi asu-
mistaan tilalla. Vaikka liikun-
takyky alkoikin heiketä asu-
minen sujui hyvin aivan vii-
me vuosiin saakka. Sitten oli
pakon sanelema muutto Ilo-
lan vanhainkotiin edessä.
Nopeasti täti omaksui uuden
asuinympäristön osallistuen
kykyjensä mukaan suuren
talon elämänrytmiin. Vierai-
lija tapasi tyytyväisen ja elä-
mänhalunsa säilyttäneen

Mie muistan sen 
ko eilisen päivän

Hannes Hämäläinen  80-vuotta

Antti Albert Kaksonen 
80 vuotta

Näin heleänä ja kuulaana ke-
väänä voi vain ihmetellä sitä
runsautta, jolla Luoja meitä
koleitten seutujen ihmisiä
siunaa. Yhtäkkiä maa peittyy
sini- ja valkovuokkoihin,
metsät ja lehtojen reunat
ovat valtoimenaan tuomien
kukkarunsautta, ja lintujen
äänet täyttävät illat ja aamut.
Miten kiitollinen sitä onkaan
mustarastaasta kuusenlat-
vassa ja ensimmäisestä
pääskysestä, suventuojalin-
nusta! Ymmärtää ei tarvitse
ihmisen, ylistää vain ja ko-
kea suurta yhteyttä osana
häikäisevää luomakuntaa.

Muistoissaan ne, jotka
ovat saaneet elää Karjalan
kevään, voivat kaiholla pala-
ta rakkaisiin aikoihin: he tie-
tävät kuinka käki kukkuu
siellä ja kevät on. Tähän kai-
hoon sisältyy varmasti osa
samaa kiitollisuutta ja ylis-
tystä kauniista maasta, jota
me täällä syntyneet tunnem-
me. 

Monet muistomme ovat
aisteihin palautuvaa tunne-
taustaamme, johon kuuluvat
läheisesti turvallisuus ja hel-
lyys, niiden läsnäolo tai kai-
puu. Muistot avaavat tien
sielunmaisemaan, joka
meille karjalaisille on luon-
non rikkautta, lehtoja ja vaa-
roja, puhtaita järvenselkiä,
sukupolvien vaalimia vai-
nioita ja raikkaan ilman kuu-
lautta.

Olen kiitollinen siitä, että
omat muistoni liittyvät läm-
pimään syliin, mummon esi-

pirteän vanhuksen, jonka
kanssa oli helppo vaihtaa
niin kuulumisia Karjalasta ja
Pyhäjärveltä kuin päivän-
polttavista asioistakin.

Lauantaina 17. 4. oli Ilolan
vanhainkodin kauniiseen
ruokasaliin kokoontunut su-
kulaisten, ystävien ja naapu-
reiden joukko juhlistamaan
Hilja-tädin merkkipäivää.
Päivänsankarin pöydän vie-
reen suorastaan jonotettiin
juttelemaan ja vaihtamaan
kuulumisia. Olipa joillakin
sukulaisilla vanhoja valoku-
viakin mukanaan, joissa
esiintyvien henkilöiden tun-
nistamisessa tarvittiin apua.
Yksi mieliinpainuva tapah-
tuma oli neljän polven valo-
kuvan ottaminen. Pojanpo-
jan Rikun ja tämän vaimon
Paulan perheeseen oli synty-
nyt poika ja siinähän iloa
riitti päivänsankarille.

Pirteätä tätiä katsellessa ja
hänen kanssaan jutellessa
monet lapsuuden ajan kesäi-
set vierailut  veljeni kanssa
Kauvatsan kodissa tulivat
elävästi mieleen. Hilja-tädin
makoisat suussa sulavat pii-
rakat ovat jääneet mieleen
noista vierailuista. Nyt jo
varsin korkeaan ikään ehti-
nyt tätimme on myöskin
osannut kertoa meille nuo-
remmille Pyhäjärven talon
huoneiden sijainnin samoin
navetan ja muiden  ulkora-
kennusten sisällään pitämät
eri tarkoituksiin varatut tilat.
Varsinkin nyt kun talon pää-
rakennus on Pyhäjärvellä jo
tuhoutunut tulipalossa noil-
lakin tiedoilla on varsin suu-
ri merkitys.

Toivotamme Hilja-tädille
edelleen muistirikasta elä-
mänehtoota.

REINO ÄIKIÄ 

Antti Kaksonen poikan-
sa Karin ja pojan-

poikiensa Samin ja Ti-
mon kanssa Yläjärven
rannalla kesällä 2002.

Neljä polvea. Oikealla Hilja Hinkkanen, vieressä poika
Kauko, takana Riku Hinkkanen, sylissään Aaro Oliver.

kin vihollisen etenemistä
mahdollisimman vaikeaksi
tehden.

Sodan jälkeen oli asettu-
minen  Korpilahdelle. Sieltä
löytyi yläjärveläistyttö, Ho-
pian Kerttu. Yhteiselämää
jatkettiin siirtymällä pääkau-
punkiseudulle. Vesalan,
Hiekkaharjun ja Tikkurilan
kautta Hämäläiset juurtuivat
vantaalaisiksi. Hannes liittyi
Helsingin seudun laajaan ra-
kentajajoukkoon ja alkoi
Helsingin ja ympäristön kii-
vas rakennuskausi.

Kun perheemme muutti
Rekolaan 50-luvun alussa
tein ensimmäisen vierailu-
käyntini isäni kummin Matti

Hämäläisen luokse Rajaky-
lään. Täältä alkoi tuttavuute-
ni Hanneksen kanssa. Tosin
se hiipui välillä, mutta v. -93
läksimme talkootöihin Ko-
nevitsaan. Saarelle astumi-
nen piti suorittaa kahdesti,
että saimme valokuvat todis-
teeksi 54 vuoden tauon siir-
tymisestä historiaan. Mat-
kasta on kerrottu Vpl. Pyhä-
järvilehdessä n:o 12 1994.
Myöhemmin olemme teh-
neet kotiseutumatkoja, joilla
Hannes on kertoi meille
nuoremmille paikoista ja ta-
pahtumista.

Nyt Hannes asuu Tikkuri-
lan keskustassa sievässä rivi-
talokaksiossa. Tytär ja tyttä-
ren lapset asuvat lähellä Hel-
singissä. Runsaan sukulais-
ja ystäväjoukon ympäröimä-
nä vietettiin 80-vuotis merk-
kipäivää Tikkurilan Påkak-
sessa.

VILJO PAAJANEN

Ja mustarastas lauloi

irkonsanomaK
liinaan tai lauantai-iltapäi-
vän kakkarantuoksuun. Siel-
tä on peräisin oma koke-
mukseni samuudesta hei-
moon, johon kuulun, jota ra-
kastan ja johon tunnen yh-
teyttä. Kiitän siitä, että omat
esi-isäni ja –äitini ovat ru-
koilleet elämäni polkujen
varsille kirkkaat rakkauden
valot, joita kohti suunnistaa,
kun askeleet vievät koleik-
koihin ja polku on sumui-
nen. Hiljaa pyydän, että itse
osaisin olla esirukoilija rak-
kaitteni teille.

Helluntai on aivan ovella.
Tuolloin seurakunnan synty-
mäpäivänä Jeesus antoi
omilleen puolustajan, elä-
väksi tekevän Hengen mat-
kakumppaniksi, muistutta-
maan siitä, että me kristityt
uskomme elävään Vapahta-
jaan ja että me emme kos-
kaan ole yksin. 

Pyhä Henki on ihmeelli-
nen yhteyden luoja, rohkai-
sun ja lohdutuksen henki,
kaiken luovuuden lähde ja
elämän kantokyvyn rakenta-
ja. Hän hellästi vetää meitä

Jeesuksen puoleen, kun
etäännymme hänestä ja ru-
koilee puolestamme silloin,
kun emme itse jaksa. Hän ei
väsy muistuttamaan armos-
ta, rakkaudesta, joka on kä-
sittämätön, ihmeellinen ja
ääretön. 

Ikuisesti jatkuu Jumalan
luomistyö meissä niin kuin
luonnossakin. Harmaasta ja
kuolleesta syntyy elämää
täynnä olevaa uutta, kaikissa
väreissä ja sävyissä. Riittää
kun käännymme Jeesuksen
puoleen ja pyydämme
omaan janoomme elävää
vettä. Hän soimaamatta tar-
joaa sitä. Hän vaikuttaa tah-
tomisen ja tekemisen meis-
sä. Hän kutsuu jokaisessa eh-
toollispöydässä meitä muut-
tumaan ja uudistumaan, ja
kokemaan ihmeellistä yh-
teyttä itsensä, seurakunnan
ja kaikkien pois nukkuneit-
ten kristittyjen kanssa.

En ole saanut kuulla käen
kukkuvan Pyhäjärven metsi-
köissä, mutta muutamia
vuosia sitten

”Laula sinä
sanoimme sisareni kanssa mustarastaalle
kun liikutus silkkiheinän peittämällä kirkkomaalla
tukahdutti suvivirtemme sävelet.
Onkikaa te
sanoimme pienille rehjuisille Pyhäjärven kalamiehille
ja silitimme sängeksi ajeltuja pojanpäitä.”

Tunsimme yhteyttä toi-
siimme, me Pyhäjärven lap-
set. Ja mustarastas lauloi.

PIRJO POUTANEN
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Lauantaina 24.4. oli Laitilan
seurakunnan, tuhopolton
jälkeen uudelleen rakenne-
tussa, leirikeskuksessa Ke-
vät-Laulajaiset, Pyhäjärven
pojan, Pekka Laulajaisen 70-
vuotisjuhlat. Pekka on enti-
siä salitsanrantalaisia, van-
hin Arvi ja Ida (os. Rouvinen)
Laulajaisen kolmesta pojas-
ta. Pekka on toiminut kol-
men vuosikymmenen ajan
opettajana Laitilassa ja siksi
juhlavieraiden joukossa oli
sukulaisten ja lähiystäväpii-
rin lisäksi kymmenittäin tut-
tuja menneitten vuosien var-
relta. Kun mukaan saapui
vielä viideltä Afrikka-vuodel-
ta tuttuja lähetti-ystäviä pa-
rinkymmenen verran, olikin
Lehtoniemen sali pullollaan
kevätasuisia juhlijoita.

”Pakolliset” puheterveh-
dykset kuultiin Afrikka-ystä-
vien ja Pekan eläkeharras-
tuksen, Raamattu Kansalle -
yhdistyksen, edustajilta.
Naapurien kuoro, ”Tuunan-
mäen Taidelaulajat”, esitti
Pekan elämänvaiheisiin rii-
mitellyn kronikan, ja lähetti-
ystävien värikkäästi pukeu-

tunut joukko lauloi kaksi
suahelinkielistä laulua. Suu-
rin osa ohjelmasta muodos-
tui lasten ja lastenlasten mu-
sisoinnista. Lapset Jussi, Jaa-
na ja Tiina ovat takavuosina
esiintyneet Pyhäjärvijuhlilla
ja paikallisilla karjalaisjuhlil-
la. Lastenlapset Eveliina,
Pauliina, Johanna ja Jaakko
olivat ensi kerran mukana
Huittisten juhlien muistojen
illassa. Lehtoniemessä kuul-
tiin heidän viulu- ja selloesi-
tyksiään sooloina, duettoina
ja kvartetteina Jussin huo-
lehtiessa pianosäestyksistä.
Monipuolisen ohjelman jou-
kossa kuultiin mm. Karjalan
kunnailla ja Järnefeltin Keh-
tolaulu sekä oudompia
nuorten musisoijien opinto-
jensa kevätnäytteinä esittä-
miä konserttisävellyksiä. Vä-
lillä kaikki soittivat yhdessä,
nuorimmankin lapsista, Ta-
nelin, ollessa mukana bas-
son kera. Mukaan mahtui
vielä Pekan entisen oppi-
laan, Suvin, klarinettikappa-
leet sekä Tanelin Linn-ystä-
vän tunnelmoimat jazzahta-
vat gospel-laulut.

Raija-vaimo yllätti päi-
vänsankarin herkällä runol-
laan Pekasta puolisona ja
puuhakkaana perheen isä-
nä. Juhlan päätökseksi vei-
sattiin Vakka-Suomessa ta-
vanomainen loppuvirsi, ”Jo
mahtaisimme yötä ja päi-
vääkin kiittää”. Vanhaa Län-
si-Suomen rukoilevaisperin-
nettä noudattaen Jeesus-ni-
meä laulettaessa miesväki
kumarsi ja naiset niiasivat.
Tätä kaunista tapaa näkee
vielä vanhemman polven
keskuudessa.

Juhlan alussa ja lopussa
kuultiin kahvimusiikkina
vaihtelevat sävelkimarat.
Päivänsankarin toivomuk-
sesta kukkia ja muita lahjoja
tuli hyvin kohtuullisesti. Sen
sijaan Tansanian kirkko-tilil-
le kertyi koko joukko euroja,
joilla saadaan kattopellit jo-
pa puoleen tusinaan pieniä
erämaakirkkoja.

Laula kanssai

Seuraavana päivänä 25. 4. oli
Laitilan kaupungintalon hy-
vä-akustisessa valtuus-

Tähän asti on tultu. Paimen tyttö Maija , Helena ja Matti Tenkasen tytär Saaprusta viettävät iloista virposunnuntaita ja
syntymäpäiväjuhlaa. Perinteen mukaan lapsenlapset virpoivat mummun tuoreeks terveeks. Perhekuvassa ”sankaritar”
miehensä Antti  kolme lasta aviopuolisoineen ja lapsineen. Kiitos elämästä kaikkine vaikeuksineen. Kiitos sukulaisille ja
ystäville merkkipäiväni muistamisesta. Mirja Maunula.

Entinen pyhäjärveläinen Ar-
vo Kaasalainen on kiinnos-
tunut kaikkeen virpomiseen
liittyvästä ja hän on mietti-
nyt, miten sen voisi nykyistä
luontevammin vakiinnuttaa
suomalaiseen elämänme-
noon. Hänen mielestään asi-
aa kannattaa kehitellä pitkin
vuotta. Arvo Kaasalaisen
oma ehdotus on ”etävirvon-
ta”. Virpomista seuratessaan
hän on kiinnittänyt huomio-
ta myös sen loruihin ja on
huolestunut niiden sisällön
köyhyydestä.  – Vähän kärjis-
täen, nykyisin ei osata kuin
”Virpoi, varpoi, vitsa siul´,
palkka miul’. 

Palmusunnuntaina kahvi-
pannuineen kiertävät pikku-
noidat, trullit, on kesytetty
versio vanhoista noitausko-
muksista. Vuosisatoja sitten
läntisessä Suomessa noidat
liitettiin pahoihin voimiin,
jotka mellastivat pitkäper-
jantaista pääsiäisaamuun.
Pohjanmaalla sytytetään yhä
pääsiäiskokkoja symbolises-
ti pahoja voimia karkotta-
maan.

Arvo Kaasalaisen mielestä
olisi jo korkea aika arvostaa,
voimistaa ja monipuolistaa
virpomisperinnettä ja sa-
malla myös yhdenmukaistaa
sitä. Nyt virpominen on sat-
tumanvaraista ja lähinnä
lasten käsissä. Hän suosittaa
virpomiseen liittyvien ri-
tuaalien tunnetuksi tekemis-
tä ja kehittämistä karjalais-
seurojen ja –lehtien toimes-
ta.

Omalta osaltaan Arvo
Kaasalainen on ystäväpiiris-
sään menestyksellisesti to-
teuttanut etävirvontaa. -
Olen jo vuosia lähettänyt ys-
tävilleni omatekoisia virpo-

miskortteja. Olen vanhalla
perinteellä tällä tavoin sa-
manaikaisesti tavoittanut
monia ystäviäni ympäri
maata. Palaute niistä on ollut
tosi myönteinen ja tiedän,
että korttini ovat innosta-
neet niiden vastaanottajia
toimimaan samalla tavoin.

– Virpomiskortin lorut ja
kuvat voivat olla persoonalli-
sia, sisällöltään jopa rik-
kaampia kuin henkilökoh-
taisella tapaamisella esitetyt
lorut. Kortilla kun sen voi
tehdä mietitymmin, tiivistää
Arvo Kaasalainen virpomi-
sen sanoman. – Aikuisilla voi
olla omia lorujaan ja lapset
varmasti synnyttävät koko-
naan uudenlaisia virpomis-
loruja ja -kortteja. 

Etävirpominen olisi mah-
dollista saada laajemmalle
pohjalle korteilla, joita voisi
ostaa pääsiäiskorttien ta-
paan. Kaasalaisen mielestä
Karjalan Liitto olisi oikea ta-
ho tämän ajatuksen kehittä-
jänä ja toteuttajana. Hän on
jo lähettänyt ehdotuksensa
liitolle . - Ajatellaan, kun etä-
virvonta ajan oloon tulee ta-
vaksi, niin jo karjalaisperhei-
den lähettämien korttien
määrä nousee suureksi. Itse
lähetän joka vuosi kymmen-
kunta korttia. Millaisia aja-
tuksia esimerkiksi tämän
lehden lukijoilla on virpo-
misperinteen kehittämises-
tä?

Joensuun Kalevalaiset
Naiset ry on vuonna 1990
julkaissut rehtori Kyllikki Ta-
kalan kokoamana Virpoma-
loruja. Vihkonen sisältää lo-
ruja moneen lähtöön ja an-
taa virikkeitä omiin sovellu-
tuksiin

ARVI VUORISALO

Kevät
Kun luonto puhkee kukkaan
puut ja pensaat sen,
luonnon voimaa muuttaa voisko ihminen.
Lintuin pesäpuuhat nyt ovat kiireiset
kohta pienet sirkut tuovat terveiset,
ne laulaa riemuissansa ei huolta huomisen
on kotipesä puussa suojassa lehtien.
Siellä lammen suulla sorsaparvi ui
rannan ulpukkaiset ja vuokot nostaa pään,
metsän väki riemuissaan
käy kesähäitä juhlimaan.
Kesätuulen humina ja pieni sateen ropina
saa pääskyparven hetkeks orrelleen
taas pyrähtävän airueen.
Oravaiset oksillaan käpyä nakertaa
jänö-jussi  mättähillä katselee
kun puro solisee.
Luonto elää elämäänsä kesäkauden tään,
syksyn tullen lepohon se vaipuu alle jään.

SUOMA SAARINEN

Laitilasta kajahtaa
tosalissa Karjala-laulujen
yhteislaulutilaisuus. Puoli-
toistatuntisessa tilaisuudes-
sa laulettiin lähes parikym-
mentä laulua Karjalan Liiton
julkaisemasta Laulun run-
sautta -kirjasta.

Karjalaisten laululla aloi-
tettiin kaikkine seitsemine
säkeistöineen ja lopussa oli
koko Karjalan kunnailla -
laulu. Väliin mahtui kaikille
tuttuja kansanlauluja, van-
hoja ja uudempia muistel-
malauluja, sota-ajan lauluja
ja elämän vakavuudestakin
kertovia lauluja. Pekka Lau-
lajaisen esittämä Laps olen
kauniin Karjalan antoi oman
sävynsä muistojen joukkoon
ja Raija-rouvan Tiedän pai-
kan armahan loi herkän vas-
takohdan jykevälle Kotikon-
tujen tienoita tervehtien -
laululle. Tuomas Pohjalai-
nen. piano, ja Juha-Matti
Kaasalainen, kitara, molem-
mat kolmannen polven siir-
tolaisia Metsäpirtistä, muo-
dostivat ansiokkaan säestys-
ryhmän, Pekka Laulajaisen
toimiessa esilaulajana ja
juontajana.

Piirakkakahveilla alkanee-
seen tilaisuuteen oli saapu-
nut lähes sata osanottajaa
oman pitäjän väen, karjalai-
sia ja peruslaitilalaisia, lisäk-
si myös naapuripitäjistä.
”Sai kerrankin laulaa oikein
sydämen pohjasta”, ja muut
tämänsuuntaiset tyytyväiset
kommentit viestittivät jär-
jestäjien onnistuneen tavoit-
teessaan.

Sota-ajan lauluja

Seuraavana sunnuntaina
kaupungintalon sali oli tupa-
ten täynnä väkeä, niin että
kaikki halukkaat eivät saa-
neet istumapaikkaa, kun
laulettiin sota-ajan lauluja
Laitilan Nuoriso-orkesterin
ja solistien tahdittamina.

Näyttää se laulu innosta-
van jäykähköä varsinais-
suomalaistakin.

Elvytetään ja uudistetaan
virpomisperinnettä

Arvo Kaasalaisen lähettämä vipomisloru.

Päivänsankari Pekka Laulajainen vastaanottaa Laitilan Karjalaisilta onnitteluja.
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Vpl. Pyhäjärvi-juhlat Äetsän Kiikassa
17.–18. heinäkuuta 2004
Juhlille on luvassa tasokasta ja monipuolista ohjelmaa

Forsberg Juhani

Synt. 8. 6. 1939 Vpl. Pyhäjär-
vi. Yo -58 Lauttakylän yhteis-
koulu, TK ja papiksi vihkimi-
nen -63 Helsinki. Toiminut
eri pappistehtävissä Helsin-
gissä ja Espoon seurakunnis-
sa. Teologian tohtori -85, HY.
ekum. asist. -66–69, ekum.
todentti -85. HY hom. ja lit.
op. 70–. KMN yleiskok. Ruot-
si -68 ja keskuskomitean kok
Englanti ja maailman konf. 
-73 Thaimaassa.

Julkaisuja:
Kirkkojen maailmanneu-

voston IV yleiskokous -68,
Upsala. Kohti täyttä ihmi-
syyttä -69. Nuoren seura-
kunnan veisuja I–67, 2. -68.
Pelastus tänään -73. Das Ab-
rahambild in der Theilogie
Martin Luthers, väitöskirja -
84.

Vänr. -65
Harrastus valkosipuli, vi-

hannesviljely.

Reino Kero

Synt. Kiikassa 1939. Yo Tyr-
vään yhteislyseo -59. Opis-
kelijaksi Turun yliopistoon 
-60. Väitöskirja Suomen
amerikansiirtolaisuudesta 
-74. Turun yliopistossa assis-
tentiksi 1963, sitten ”vaih-
dellen” ylipistorehtori ja
Suomen Akatemia tutkija.
1980-luvun alusta lähtien
apulaisprofessori ja profes-
sori. Vuonna 2002 eläkkeelle.

Kirjoittanut useita kirjoja
siirtolaisuuden historiasta.
Yleisesityksiä, tutkimuksia ja
artikkeleita intiaanien histo-
riasta ja tekniikan historias-
ta.

Vänr. -65
Harrastukset urheilu, met-

sästys ja nykyisin kotiseutu-
työ.

Juhlat alkavat lauantaina 17. 7. klo 17.00 Kiikan kirkonkylän koululla perinteisellä ”Muistojen illal-
la”. Tässä tilaisuudessa kuullaan kirkkoherra Jouni Pihlajamaan esittämä seurakunnan tervehdys,
sekä teologian tohtori Juhani Forsbergin terveiset nykyiseltä työpaikaltaan Saksan Wittenbergistä.
Hän myös saarnaa messussa juhlajumalanpalveluksessa.

Juhlat jatkuvat sunnuntaina Kiikan kirkossa klo 10.00 alkavalla messulla ja kunniakäynnillä sanka-
rihaudoilla. Päiväjuhla alkaa klo 14.00 Kiikan Kirkonkylän koululla. Juhlapuheen pitäjäksi on
lupautunut professori Reino Kero, siellä kuullaan myös Äetsän kunnan tervehdys ja muuta ohjel-
maa.

Lauantaina klo 20.00 on iltamatilaisuus Kiikan Nuorisotalolla, missä on monipuolista hauskaa
ohjelmaa, arvontaa, puffetti ym. Juhlien tarkempi ohjelma julkaistaan lehtemme kesäkuun 
numerossa.

Toivotamme jo tässä vaiheessa kaikki tervetulleiksi juhlillemme!

Kiikan kirkko.

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

Hintoihin lisätään alv. 22%

Tilaushinnat:
Koti- ja ulkomaat 20
euroa/vsk.
Tilauksia vastaanottavat posti-
toimistot ja lehtiasioimistot.
Lehden voi tilata myös lehden
taloudenhoitajalta. Kaikki
maksut, osoitteenmuutokset
sekä huomautukset jakeluhäi-
riöistä osoitteella Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiö, taloudenhoi-
taja Reino Äikiä, 32700
Huittinen. Puh. (02) 566 213.

Talletustilit:
Huittisten OP 505900-416544

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

Perheuutisia
Victorin pikkuveli syntyi
27.1.2004 sai 24.4.2004
kasteessa nimen Vincent
Erik. Kummit Michaela
ja Jukka Pekka Kesseli,
Katariina Paunu ja Timo
Malinen. Onnelliset 
vanhemmat Ann-
Charlotte Hallgren ja
Mikael Valkama.
Kuvassa vasemmalla
onnellinen  isoäiti Rakel
Valkama.

Olen Suomen kansalainen,
Pyhäjärven Noitermaasta
kotoisin, entinen Tyyne
Lempi  Antintytär Varis.
Ulkoasianministeri Alpo Ru-
si muistutti siitä lähimennei-
syydestä. On otettava huo-
mioon uhrit ja sankari-
vainajat ja invaliidit. He kan-
tavat yhä ruumiissaan sodan
jälkiseurauksia.  Miltä nyt
heistä ja sankarivainajien
omaisista tuntuisikaan jos
Suomi suostuisi Venäjän
kanssa yhteistyöhön, niin
heidän uhrautumisensa olisi

ollut turha. Eikö nyt riitä kun
ovat saaneet Koivistolle Uu-
raaseen syväsatamat?
Suomessa on tarpeeksi yh-
teistyötä turvapaikan  haki-
joiden kanssa jotka eivät pyri
Venäjälle. Siinä riittää Suo-
melle yhteistyötä. Näistä koi-
tuu Suomelle ylimääräisiä
suuria menoja.

Tyyne Lamppu Canadasta,
vuosimallia 1907,

kaiken läpi käyneenä
Karjalan evakkomatkat.

Lukijan kirje

Karjalaiset kesäjuhlat 
Joensuussa 18.-20.6.

Lapsen rukous
Sanat:  I. A. Tuohino
Sävel  ’Jeesuksen silmäin eteen’ 
(hengellinen laulu)

Oi äiti oma äiti
jo joudu vuoteheni luo,
pien’ iltahetki mulle suo,
jo joudu oma äiti.

On turvallista illoin,
kun olet äiti luonani
ja liität ristiin käteni,
rukoilet kanssain silloin.

Oi kerro oma äiti,
nyt onko Jeesus luonamme,
kuuleeko rukouksemme,
oi kerro oma äiti.

Sortanlahden koululaiset lauloivat tämän
opettajansa kirjoittaman laulun aina
äitienpäivänä.

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.

VPL. PYHÄJÄRVI
Julkaisija: Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö
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Tilauslomake uusille 
Vpl Pyhäjärvi-lehden tilaajille
(Tätä lomaketta voivat käyttää ainoastaan kokonaan uudet tilaajat.)

Tilaushinta 20 euroa/vuosi

Tilaajan nimi___________________________________

Osoite_________________________________________

______________________________________________

Laskutusosoite, jos se on eri kuin tilaajan osoite

_______________________________________________

_______________________________________________

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

VPL. PYHÄJÄRVI Maanantaina 17. toukokuuta 20048

APAHTUMAKALENTERIT

Lehtemme kesäkuun numero tehdään 17. 6.
2004. Tähän lehteen tarkoitettu aineisto on 
oltava toimituksessa 10. 6. 2004 mennessä.

■ Kukkojen sukuseura 40 vuotta. Kukkojen
Sukuseura viettää 40-vuotisjuhlaa sukuseuran
11–14. 6. Pyhäjärvelle tehtävän kotiseutumatkan
yhteydessä. Matkalle lähtee 65 matkalaista. Juhlan
lisäksi tutustutaan kotikyliin ja käydään myöskin
Konevitsan luostarissa. Matka toteutetaan kahdella
bussilla. Matkajohtajina toimivat Reino Äikiä,  Jari
Kukko ja Anse Kämärinen. 

■ Hinkkasten Sukuseura kokoontuu Turussa.
Hinkkasten Sukuseura tekee myöskin kotiseutu-
matkan 12-13.6. Rautuun, Sakkolaan, Pyhäjärvelle
ja Käkisalmeen. Hinkkasten Sukukokous on
Turussa 7.–8. 8. Hinkkasten Sukuseuraan kuuluu
jäseniä useiden luovutetun alueen pitäjien suku-
haaroista. Sukuseuran puheenjohtaja on
Pyhäjärven sukuhaaraa edustava Kauko Hinkkanen
Vantaalta ja hallitukseen kuuluu mm. samaan
sukuhaaraan kuuluva Tuomo Hinkkanen Turusta.

■ Huittisissa pelataan kyykkää ja mölkkyä.
Huittisten Karjalaiset ovat järjestelyvastuussa
kyykässä ja mölkkypelissä kun kaikki 600
Huittisten kaupungin ala-asteen opiskelijaa osallis-
tuvat tiistaina 25. 5. kello 9–13 välisenä aikana
keväiseen liikuntapäivään.  Isommat pelaavat mm.
kyykkään vanhalla urheilukentällä ja aivan
pienimmät oppilaat mölkkyä  Huhkolinnan maas-
tossa.  Oppilaat siirtyvät puolen tunnin välein
tapahtumasta toiseen, joten myöskin muita liikun-
tatapahtumia on eri pisteissä

■ Vpl. Pyhäjärvi-seura r.y. tiedottaa. Seuramme
toimii pääkaupunkiseudulla kaikkien pyhäjärve-
läisten ja heidän ystäviensä yhdyssiteenä.
Kuluneen vuoden aikana olemme kartoittaneet
jäsenrekisteriämme kuntoon. Muutamia jäsenkir-
jeitä on jatkuvasti palautunut lähettäjälle. Tarkista
onko osoite oikein. Ota yhteyttä yhdistyksemme
sihteeriin. Seuramme tarvitsee jatkuvasti myöskin
uusia jäseniä. Seurassa emme läheskään aina
”löydä” heti uusia pääkaupunkiseudulle muuttavia
pyhäjärveläisiä. Seuramme yhteystiedot ovat:
sihteeri Eeva-Liisa Miikkola osoite Alakiventie 1 E
64, 00920 puhelin (09) 3403 205. Seuran puheen-
johtaja Kaarina Pärssinen puh. (09) 237 3474 GSM
040-519 3036.

Ilmoitamme seuramme tapahtumista jäsenkirjeil-
lä, Vpl. Pyhäjärvi-lehdessä. Katso myöskin Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiön kotisivuja  www.vplpyhajarvi.fi

■ Satakunnan Karjalaisseurojen piirin
Naistoimikunta järjestää kesäretken 10. 7. 2004
Turun saaristoon. Retken hinta on 55 euroa sisäl-
täen matkan, ruoka- ja kahvitarjoilun sekä oppaan
palvelut. Tarkemmin seuraavassa lehdessä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Milja Peltomaa, Pori
02-639 3860 tai Helvi Äikiä 02-566 213.

■ ”Kesäpäivä Karjalassa” matkalle 22.–25. 7. ehtii
vielä mukaan. Majoitus Hotelli Käkisalmi. Käydään
Räisälässä kierretään Pyhäjärvellä. Osallistutaan
juhlaan Käkisalmen linnan pihalla. Tulomatkalla
käydään Viipurissa ja edelleen Tali-Ihantalassa.
Pieni muistohetki Ihantalan muistomerkillä.
Tiedustelut ja varaukset Erkki Pärssinen puh. 03-
513 5150 tai suoraan Matkatoimisto Lomalinjasta
Aleksanterink. 29, 33 100 Tampere, puh. 03-
314 3300.

■ Pitäjäjuhlia kesällä 2004
13. 6. Käkisalmen pitäjäjuhla Heinolassa
3. 7. Metsäpirttijuhla Metsäpirtissä
3.-4. 7. Räisälän pitäjäjuhla Eurassa
4. 7. Kaukolan pitäjäjuhla Parkanossa
17.-18. 7. Vpl. Pyhäjärvijuhla Äetsän Kiikassa
24.-25. 7. Kurkijokijuhlat Loimaalla
1. 8. Sakkolan pitäjäjuhlat Huittisissa
7.-8. 8. Hiitolan pitäjäjuhlat Porissa

Stipendit ja apurahat
jälleen haussa
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön yhteydessä
toimiva Arvo Kukon rahasto on ja-
kanut useana viime vuonna  apura-
hoja. Niin myös tänäkin kesänä. Ra-
haston  sääntöjen mukaisesti sti-
pendiä voi hakea humanistisia tie-
teitä tai musiikkia opiskelevat tai
tutkivat henkilöt. Edesmennyt
maisteri Reino O. Kukko, joka perus-
ti rahaston sankarivainajaveljensä
Arvo Kukon muiston kunnioittami-
seksi on lahjakirjassa edellyttänyt,
että miespuolisten hakijoiden tulee
antaa selvitys varusmiespalveluk-
sen suorittamisesta tai ainakin sel-
vitys siitä, miten aikoo ko. palveluk-
sen suorittaa tai selvitys siitä että
terveydellistä syistä on vapautettu
varusmiespalveluksen suorittami-
sesta..

Toista kertaa tänä kesänä jaetaan
apurahoja myöskin säätiön yhtey-
dessä toimivasta Perinnerahasto
I:stä. Tästä rahastosta myönnetään

apurahoja äidinkielen tai musiikin
opiskelijoille. Molemmissa rahas-
toissa sääntönä on, että hakijan esi-
vanhemmista vähintään toisen tu-
lee omata sukujuuret Vpl. Pyhäjär-
velle.

Hakuohjeet ovat yhteiset:
1. Vapaamuotoinen hakemus,

jonka voi kohdistaa samalla hake-
muksella molempiin rahastoihin.

2. Hakijan henkilötiedot ja si-
donnaisuus pyhäjärveläisyyteen.

3. Lyhyt selostus tähänastisista
opinnoista ja missä vaiheessa aikoo
valmistua.

4. Hakijan osoitetiedot, puhelin-
numero ja pankkiyhteys.

Hakemus tulee toimittaa Vpl. Py-
häjärvi-Säätiölle osoitettuna kesä-
kuun 15. päivään 2004 mennessä
osoitteella Reino Äikiä, Nokkamä-
entie 256, 32700 Huittinen.  Hake-

muksen voi toimittaa myöskin säh-
köpostilla osoite reino.
aikia@esanet.fi  tai faksilla numero
on (02) 566 218. Postitse tai faksilla
lähetettäessä voi mukaan liittää
edellä mainittuja liitteitä ja vaikka
esim. valokuvan hakijasta mutta
mikäli skanneria ei ole käytettävissä
sähköpostilla hyväksytään  vapaa-
muotoinen  hakemus, josta ko. asiat
käyvät selville. 

Lyhyesti kertauksena hakuohjeet:
kerro kuka sie out, millo sie out syn-
tynt, mitä kouluu sie käyt ja mikä
siust tullou ison.

Apurahat ja stipendit on jaettu
Pyhäjärvijuhlien päiväjuhlassa, siis
tällä kertaa Äetsän Kiikassa 18. 7.
kello 14.00 alkavassa päiväjuhlassa.
Jos hakija ei pääse ko. tilaisuuteen
on se lähetetty suoraan pankkiin.

Mahdolliset tiedustelut Reino Äi-
kiä puh. (02) 566 213.

Evakkomatkakuvia kaivataan!
Virtuaali-Karjala -sivustolle
on siirretty viime vuoden lo-
pussa ja tämän vuoden alus-
sa useita satoja valokuvia
luovutetusta karjalasta. Ku-
vat on sivustolla jaoteltu pi-
täjittäin. Sivustolla olevat ku-
vat esittelevät monipuolises-
ti elettyä arkea ja juhlaa luo-
vutetussa Karjalassa.

Evakkomatkakuvat ja
evakkoajan kuvat puuttuvat
sivustolta kuitenkin lähes
kokonaan. Niitä kaivataan
sekä talvisodan että jatkoso-
dan ajalta.

Toivonkin, että yksityiset
kansalaiset ja eri yhdistykset
auttavat näiden kuvien esille
saamisessa lähettämällä al-
lekirjoittaneelle kuvia tallen-
nettavaksi Virtuaali-Karjala
Internet-sivustolle.

Viimeisestä Karjalasta läh-
döstä tulee kuluneeksi piak-

koin 60 vuotta, ja olisi ensiar-
voisen tärkeää, että evakko-
matkoista ja evakkoajoista
kertovia kuvia saataisiin Vir-
tuaali-Karjalan Internet-si-
vuille. Suomalaisten ja karja-
laisten vaiheet olisivat silloin
kaikkien nähtävillä, olipa
asuinpaikka miss päin Suo-
mea tai maailmaa tahansa.
Internet tunnetaan ennen
kaikkea nuorten tiedonhan-
kintakanavana, mutta siitä
on päivä päivältä muodostu-
massa kaikkien ikäpolvien
käyttämä tiedonhankintaka-
nava.

Lähetetyt kuvat käsitel-
lään nykyaikaisella tavalla eli
kopioidaan tietokoneen
muistiin. Kuvat eivät vanhin-
goitu mitenkään tässä käsit-
telyssä. Kopioinnin jälkeen
kuvat palautetaan lähettäjäl-
leen. Kuvia ei tarvitse edes ir-

rotttaa kansioista, sillä ko-
piointi eli skannaaminen on-
nistuu myös suoraan kan-
sioista. Kuvat voi lähettää
myös sähköisessä muodos-
sa.

Kuviin pitäisi liittää mah-
dollisimman paljon tietoa.
Olisi hyvä tietää, missä ja
milloin kuva on otettu, ketä
tai mitä kuvassa on ja myös
tieto siitä, kuka kuvan on ot-
tanut. Mitä enemmän tietoa
on, sitä arvokkaampi kuva.
Sopivia kuvia ovat maise-
maa, rakennuksia, julkisia
paikkoja, pihapiiriä, työtä,
tapahtumaa, henkilöitä ja
evakkomatkoja esittävät ku-
vat. Yleisesti ottaen kaiken-
aliset kuvat ovat sopivia,
kunhan niitä koskevat tiedot
ovat mukana. Aina ei tarkko-
ja tietoja ole, joten minimis-
sään riittää tieto esim. missä

pitäjässä kuva on otettu.
Kuvasta tai jonkin kirjan

kuvasta otetut valokopiot ei-
vät kuitenkaan käy tähän tar-
koitukseen.

Virtuaali-Karjala on osa
laajempaa www.luovutettu-
karjala.fi -nimistä Internet-
sivustoa. Luovutettua Karja-
laa käsittelevät Internet-si-
vut ovat olleet olemassa jo
usean vuoden ja niillä on vie-
raillut jo 200000 vierailijaa.

Internet-sivuston osoite
on www.luovutettukarjala.fi

Tiedustelut ja kuvien lähe-
tys:

SEPPO RAPO
Vesilaitoksentie 381
65370 Vaasa
Puh. 050 334 1944 tai

040 520 500
Sähköposti:

seppo.rapo@luovutettukar-
jala.fi

Säätiömme tunnuksella
varustettua isännänviiriä
on edelleen saatavissa.
Viiriä on kahta kokoa:
350 cm ja 450 cm.
Hinta 70 euroa.
Tilaukset: Reino Äikiä,
puh. 02-566 213

Vpl. Pyhäjärvi-

viiri

www.vplpyhajarvi.fi
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