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Tervetuloa mukaan Vpl. Pyhäjärvi-juhlille
Äetsän Kiikkaan 17.–18. heinäkuuta 2004
Pirteä, virkeä ja elinvoimainen Äetsän
kunta ja Kiikan seurakunta yhdessä
Pyhäjärvi-juhlien juhlatoimikunnan ja
Pyhän Säätiön kanssa toivottavat kaik-
ki tervetulleeksi juhlillemme Äetsän
Kiikkaan.

Näinä päivinä on kulunut tasan kuusi
vuosikymmentä, kun karjalaiset jou-
tuivat jo toisen kerran jättämään kotin-
sa ja kotiseutunsa ja pakenemaan
sodan hirmumyrskyn jaloista turvaan.
Näitä aikoja on monissa tämän kesän
tilaisuuksissa ja tapaamisissa muistel-
tu kauhunsekaisin tuntein.

Mieliimme ovat kuitenkin nousseet
kiitolliset ajatukset siitä, että suurista-
kin uhrauksista ja menetyksistä huoli-
matta kansamme itsenäisyys säilyi ja
olemme saaneet yhdessä olla korjaa-
massa sodan aiheuttamia vaurioita ja
rakentamassa entistä ehompaa tule-
vaisuutta uusille sukupolville. Nämä
vuosikymmenten taakse ulottuvat
yhteiset muistot ja koettelemukset
kokoavat karjalaiset, heidän jälkipol-
vensa ja ystävänsä eri puolelle Suomea
järjestettäville pitäjäjuhlille.

Juhlamme alkavat perinteiseen
tapaan lauantaina klo 17.00 Kiikan
koululla. Ohjelmallinen iltamatilaisuus
alkaa klo 20.00 Kiikan Nuorisotalolla.

Sunnuntain tilaisuudet alkavat klo 10
Kiikan kirkossa pidettävällä messulla,

jossa juhlasaarnan pitää teologian tri.
Juhani Forsberg, liturgina kirkkoherra
Jouni Pihlajamaa, kanttorina Jari
Mattila. Messun päätyttyä kunnia-
käynti ja kukkatervehdykset sankari-
haudalle ja Karjalaan jääneiden vaina-
jien muistomerkille. Puheen pitää
kehittämispäällikkö Jukka Pusa.

Juhlien päiväjuhla alkaa klo 14.00
Kiikan koululla. Juhlapuheen pitää
professori Reino Kero. Myös paikka-
kunnan monipuolisesta kulttuurioh-
jelmasta saadaan nauttia juhlien eri
tilaisuuksissa.

Juhlaravintola on Kiikan koulun ruo-
kalassa. Seisova lounaspöytä on katet-
tuna sunnuntaina klo 11.30–14.00.
Kahvia, virvokkeita, pullaa ja piirakoita
ja saatavana juhlapaikalla lauantaina
klo 15 alkaen ja sunnuntaina klo 8:sta
lähtien koko juhlan ajan.

Moni-ilmeinen ja -vivahteinen
Kokemäenjoen kesäisen kaunis veh-
reys ja sen rinnalla elinvoimaa sykkivä
Äetsän kunta tarjoaa hyvät ulkoiset
puitteet juhlien onnistumiselle. Kun
tähän vielä lisätään juhlatoimikunnan
uuttera ja määrätietoinen työ juhlien
onnistumisen hyväksi voimme hyvin
sanoa ”Tervetuloa Pyhäjärvi-juhlille
Äetsän Kiikkaan”.

Juhlatoimikunnan puolesta
ERKKI PÄRSSINEN

Kiikan koulu on juhlien pääpaikka. Sankarihaudat sankariristeineen ja Karjalaan jääneiden vainajien
muistomerkki Kiikan hautausmaalla.

Menneitten sukupolvien kunniaksi sekä pitä-
jämme kaunistamiseksi pystytti Äetsän-Keiky-
än Lions Club tämän patsaan kesäkuussa 1987 .
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Vehmaassa Kokemäenjokilaaksossa sijaitseva
Äetsän kunta on perustettu v. 1981 yhdistämällä
Kiikan ja Keikyän kunnat. Alueen vanhasta asutus-
historiasta kertovat Kokemäenjoen rannalta löyty-
neet muinaiset asuinpaikat ja rautakautiset
kalmistot.

Käsityöllä on pitkät perinteet Äetsän seudulla.
Kiikka oli aikoinaan Suomen rukkiteollisuuden
keskus ja Keikyä oli tunnettu sarvikammoistaan ja
lastuhatuistaan. Tänään tätä voimakasta käsityöpe-
rinnettä edustaa selkeimmin äetsäläinen laukkuteol-
lisuus. Muillakin teollisuuden aloilla osaaminen on
huippuluokkaa: kunnastamme löytyy yrittämisen ja
teollisuuden perinteiden
lisäksi nykyajan huip-
puosaamista ydintoi-
mialoillamme kemian-,
vetoketju-, kumi-, muovi-
ja laukkuteollisuudessa.
Äetsän keskeinen sijainti
liikenteen solmukohdassa
tarjoaa yrityksille hyvät
kuljetus- ja liikenneyh-
teydet eri puolille maata.

Äetsä on maamme seit-
semänneksi teollistunein
kunta. Finnish Chemicals Oy:n tehdasalueelle
Kokemäenjoen rantaan perustettiin  Kokemäenjoen
ensimmäinen voimalaitos 1909. Voimalaitoksesta
saatiin energiaa Äetsän villakehruutehtaalle ja kone-
pajalle, jotka aloittivat toimintansa 1898.
Villakehruutehtaan yhteyteen rakennettiin
myöhemmin trikootehdas (1905), värjäämö, nauha-
tehdas ja puuvillakangasosasto (1914). Samalle
paikalle perustettiin 1937 Finnish Chemicals Oy.
Tämä kemian teollisuuden tehdas on Euroopan
toiseksi suurin natriumkloraatin valmistaja ja Äetsän
suurin teollisuusyritys. Tällä hetkellä Äetsässä suun-
nitellaan vetytaloutta. Tavoitteena on hyödyntää FC
Oy:n tuotannosta vapautuvaa vetyä energialäh-
teenä.

Karjalaisen siirtoväen muutto lähes 60 vuotta sitten
Viipurin läänin Pyhäjärveltä Keikyän ja Kiikan kuntiin
lisäsi kuntien asukaslukuja useilla sadoilla (400-500
hlöä). Väkiluvun kasvu toi muuten taantuvaan väes-
tökehitykseen monipuolisesti vaikuttavan piristys-
ruiskeen.

Useat sukupolvet ovat ehtineet vaihtua, mutta
karjalainen kulttuuriperintö, murre ja tavat, ovat yhä
elävää todellisuutta Äetsässä. Karjalaiset paikan-
nimet ovat myös välittyneet asemakaavan teiden
nimiksi. Pyhäjärventie, Konevitsantie ja Uuraantie
Äetsän Kiikan Erikon kaava-alueella muistuttavat
meitä luovutetusta Karjalasta ja teitä monia
rakkaista synnyinseuduista.

Tämän päivän Äetsän kunnassa karjalainen väestö
on sulautunut vuosikymmenten saatossa valtaväes-
töön avioliittojen kautta luonnolliseksi osaksi osaksi
Äetsän kunnan asukkaita. Useat Pyhäjärven miehet
ja naiset ovat ovat olleet kunnan luottamushenki-
löinä, myös puheenjohtajina. Erkki Pärssinen on
Äetsän kunnan ensimmäisen kunnanhallituksen
puheenjohtaja ja Matti Ahvonen on toiminut
kunnanhallitusten puheenjohtajana 1980-loppupuo-
lella ja 1990 luvun alussa.

Toivotan Teidät sukujuuriltanne Karjalan
Pyhäjärveltä polveutuvat juhlavieraat tervetulleiksi
Äetsän kuntaan viettämään yhteisiä Pyhäjärvi-
juhlianne ja vaalimaan karjalaista kulttuuriperintö-
änne.

EERO MÄKI-TANILA
KUNNANJOHTAJA

Iltamissa iloillaan
Tierosa o ny ernomasen luan-

nikas ehtoo, tuala Kiikan nuari-
sotalolla.

Kon siellä piretään Pyhäjärvi-
juhlat. Ne o sitten heinäkuun
kolmantena lauvantaina. Tarjol-
la o paikallistaperinnettä karja-
lalaisella ohjelmalla täytettynä.

Äetsän seutu on tunnettua
kuttualuetta. Kuttu on ollut
torpparin lehmä. Siitä on hyö-
dynnetty kaikki mahdollinen -
maito, lihat, sarvet, karvat, taljat.
Ja sehän näkyy Pyhäjärvi-juh-
lien Iltamien avauksessa. Veljek-
set Matti ja Tapani tröötöttävät
pukinsarvista alkufanfaarit.
Myös esiintymisasutkin huoku-
vat alkukantaista muotia.

Iltamien ohjelma noudattaa
perinteistä kaavaa. Ahvosen
Matti on luvannut sanoa lyhyes-
ti tervehdyssanat. Juuselan Mar-
ja-Liisa herättää íltamayleisön
mielikuvituksen valloilleen lau-
suntaesityksellään. Yleisökin
pääseen mukaan esittämään
ohjelmaa – yhteislaulujen muo-
dossa. Laulattajana on Latvan
Aimo. 

Sketsikin esitetään - mm. Yli-
nokarin Timo ja Maire puhuvat
kiikoslaisittain.

Kaarinoiden valloittaessa la-
van on yleisöllä mahdollisuus
eläytyä elämän

koko kirjoon niin iloineen
kuin suruineen. Ja se mitä juon-
tokarjakot Liisa ja Tuija keksivät-
kään – näkevät, kuulevat ja ko-
kevat - vain Iltamiin tulevat. Yh-
teisliikunnan tahdittaa Aimo
Latva & Yhtye Topi Jokela.

Pankaas ny poikete! Tuuha
sieki!

TUIJA KAASALAINEN

Kiikan
Nuorisotalo,
iltamien
pitopaikka.

Aforismeja
Kiikoisista.

Pyhäkylän koulupiiri
Yleisen kokouksen valit-
sema Hanketoimikunta
kokoontui 6. 6. 2004 Antti
Kaasalaisella Huittisissa.
Todettiin, että kuvien ja
tietojen keräys ja myös
tallentaminen on lähte-
nyt käyntiin. Jo runsaasti
yli 100 valokuvaa on ke-
räyksen tulos tähän men-
nessä. Toimikunta kiittää
kaikkia jo tietoja toimitta-
neita. Vain yhdessä aktii-
visesti toimimalla pää-
semme hyvään lopputu-
lokseen.

Toimikunta haluaa ko-
rostaa sitä, että tavoittee-
na todellakin on saada
tiedot mahdollisimman
monen koulupiirimme
perheen elämänkaaresta
Pyhäjärveltä tähän päi-
vään. Siksi tarvitaan mm.
seuraavia tietoja:

- Pyhäjärvellä asunei-
den henkilöiden nimet ja
ammatit, tietoja harras-
tuksista, osallistumisesta
järjestö- tai erilaisiin luot-
tamustehtäviin yms.

- Perheen evakkopaik-
kakunnat 1939-1941.

- Kuka palasi jatkoso-
dan aikana takaisin Pyhä-
järvelle. 

- Perheen evakkopaik-
kakunnat vuodesta 1944
alkaen ja mihin uusi koti

lopullisesti rakennettiin .
- Onko perheen Pyhä-

järvellä syntyneitä jäseniä
vielä elossa ja missä asu-
vat.

- Tietoja täällä synty-
neistä ja myös heidän jäl-
kikasvustaan. Heidän am-
mateistaan, harrastuksis-
taan, missä asuvat jne.

Kannattaa nähdä vai-
vaa sen eteen, että mah-
dollisimman monen per-
heen tiedot aikanaan löy-
tyvät meidän oman kou-
lupiirimme elämästä Py-
häjärveltä tähän päivään
kertovasta ”sukukirjasta.”

Mihin tiedot lähete-
tään? Valokuvat ja muut
tiedot lähetetään Toivo
Hinkkaselle, Koskisentie
6, 38300 Kiikka. Jos jolla-
kin on asianmukaiset vä-
lineet, niin pelkkiä tietoja
voi lähettää myös säh-
köitse: hinkkanen@kop-
teri.net. Valokuvia ja eri-
laisia tietoja voi ja tulee
lähettää jatkuvasti eli heti,
kun niitä on kohtuullinen
määrä kasassa. Näin tasa-
taan työruuhkaa tietoja
ylös kirjatessa ja kuvia tal-
lentaessa.

Kesäisin terveisin!
PYHÄKYLÄN

KOULUPIIRIN 
HANKETOIMIKUNTA

Äetsän kunta sijaitsee vehmaassa Kokemäenjokilaaksossa
Satakunnan ja Pirkanmaan rajalla. Tervetuloa ihastumaan
Äetsään!

Kunnan alue
Maapinta-ala 233 km2, josta vettä 7,9 km2

Rakennuskaava-alue n. 687 ha, josta asuinalueet n. 200 ha
Teollisuusalueet n. 170 ha

Etäisyyksiä
Vammalaan 15 km, 
Huittisiin 15 km, 
Tampereelle 67 km, 
Turkuun 110 km, 
Poriin 75 km, 
Helsinkiin 195 km.

Väestö
Asukasluku 1. 1. 2004: 4977

Kunnan suurimpia yksityisiä työnantajia
* Finnish Chemicals Oy
* Salmi-Yhtiöt
* Mar-Con Oy Kumitehdas
* Kumijaloste Oy

Äetsä tarjoaa:

– korkeatasoiset vapaa-ajanpalvelut uimahalleineen, pal-
loilu- ja squash-halleineen tai vaikkapa kolmen tähden rat-
sastuskoulun

– läntisen Suomen valtavirta Kokemäenjoki puolestaan tar-
joaa ainutlaatuisen elementin soudun ja urheilukalastuksen
ystäville

– edullisia pientalotontteja vaikkapa Kokemäenjoen tuntu-
masta

– toimivan ympäristön ja suotuisat olosuhteet oman yri-
tyksen perustamiseen

Äetsän kunta, Pl 24, 32741 ÄETSÄ
puh. (03) 51 381, fax (03) 513 3172
e-mail: aetsan.kunta@aetsa.fi,
www.aetsa.fi

Tietoja Äetsän kunnasta

Huhdanmäen veljekset Matti
ja Tapani Pukinsarven tröötöt-
täjät - kansanmusiikkiyhtyees-
tä  aloittavat iloiset iltamat.
Kuva: Seppo Rinta-Kauppila.

Kuva: Jaana Grankvist

pyha06_0203  17.6.2004  15:57  Sivu 2    (Musta/Process Black väri)



VPL. PYHÄJÄRVIMaanantaina 21. kesäkuuta 2004 3

Kukot Pyhäjärvellä
Kukkojen Sukuseura vietti
40-vuotisjuhlaansa kesäises-
sä säässä Pyhäjärven kirkon-
mäellä sunnuntaina 13.6.
Neljän päivän kotiseutumat-
ka ajoittui 11-14. väliseksi
ajaksi. Juhlaan osallistui 66
suvun jäsentä ja matkaa tai-
tettiin kahdella eri linja-au-
tolla ja yhdellä henkilöautol-
la. Toinen  puoli matkustajis-
ta yöpyi  Käkisalmessa ja
Musakan Lomaranta majoit-
ti toisen ryhmän. Joka päivä
kuitenkin tavattiin pariin ot-
teeseen.

Sunnuntaiaamuna ko-
koonnuttiin sankarihau-
tausmaalle, jossa käen kuk-
kuessa hiljennyttiin kuunte-
lemaan Riitta Honkalan har-
tauspuhetta. Sukuseuran yh-
teiset kukat laskivat puheen-
johtaja Jari Kukko ja Kaarina
Uusihakala. Yhteisesti veisa-
tun  virren jälkeen siirryttiin
läheiselle kirkkoaholle viet-
tämään sukujuhlaa ja ko-
kousta. Puheenjohtaja Jari
Kukko toi tervehdyksessään
esiin sukuseuran vaiheita
40-vuoden ajalta. Poisnuk-
kuneita sukuseuran jäseniä
kunnioitettiin hiljaisella het-
kellä. Kaarina Uusihakala

Rippikoulu tänään
Nykyisin rippikoulut käy-

dään useimmiten leiririppi-
kouluina. Esimerkiksi omas-
sa seurakunnassani Nokial-
la, jossa on tänä vuonna rip-
pikouluikäisiä noin 300, lei-
rejä järjestetään toistakym-
mentä, mutta päivärippi-
kouluja on vain yksi. Erikois-
leirejä Nokian seurakunnas-
sa järjestetään tänä vuonna
kaksi, urheilurippikoulu
Kuortaneella ja pyöräilyrip-
pikoulu Ahvenanmaalla.
Useimmat leirit ovat kesällä.
Minäkin olin leirillä, mutta
se pidettiin jo talvella. 

Ennen varsinaista leiriä oli
muutamia yhteisiä kokoon-
tumisia ja kirkossa käyntejä.
Jokaisen piti myös käydä yk-
sin kolmessa erilaisessa seu-
rakunnan järjestämässä ta-
pahtumassa, kuten nuorten
illassa, nuorten messussa,
Kauneimmat  joululaulut -ti-
laisuudessa tai jossakin kon-
sertissa. 

Leiri pidettiin Nokian seu-
rakunnan leirikeskuksessa
Urhatussa. Ennen viikon
mittaista ”pääleiriä” oli yksi
viikonloppuleiri.  Päivärytmi
oli molemmilla leireillä  lä-
hes samanlainen. Mielestäni
on hyvä, että rippikoulu
koostuu kahdesta osasta, sil-
lä viikonloppuleirillä ehti tu-
tustua muihin ja pidempää
leiriä odotti innolla, kun tiesi
taas näkevänsä kaverit. Pak-
kaaminenkin oli helpompaa,
kun tiesi mitä tarvitsee eikä
jälkimmäiselle osiolle otta-
nut mukaan niin paljon tur-
haa tavaraa kuin ensimmäi-
selle.

Majoittuminen oli kah-
deksan hengen huoneissa,ja
jokaisessa huoneessa nukkui
leiriläisten lisäksi yksi ”iso-
nen”. Isosia oli yhteensä kuu-
si ja he toimivat varsinaisten
vetäjien, papin ja kahden
nuoriso-ohjaajan, apulaisi-
na.

Leirillä työskenneltiin ryh-
missä, jotka toimivat isosen

johdolla. Ryhmillä oli joka
päivä jokin tehtävä: juma-
lanpalvelus,ruoka, siivous,
päivystys tai vapaavuoro.
”Jumisryhmä” valmisteli
seuraavan päivän jumalan-
palveluksen eli valitsi virret
ja teki esirukouksen. Seuraa-
van aamun jumalanpalve-
luksessa ryhmäläiset lukivat
lukukapaleet ja rukoukset.
Ruokaryhmä siivosi ruokai-
lujen jälkeen pöydät ja tar-
joili väli- ja iltapalan. Sii-
vousryhmä imuroi kerran
päivässä salin, käytävät ja
aulan, huoneiden siivouk-
sesta vastasivat asukkaat.
Päivystysryhmäläiset huo-
lehtivat salin järjestyksestä. 

Päivä alkoi aina ”päivän
biisillä”, eli kun oli herätty,
mentiin salin lattialle istu-
maan ja siellä soitettiin jokin
gospel-kappale, jonka aika-
na saattoi vielä torkkua. Seu-
raavaksi oli vuorossa aamu-
pala ja jumalanpalvelus, jon-
ka jälkeen oli hieman vapaa-
aikaa ennen oppitunteja.
Niitä pitivät pappi, nuoriso-
työnohjaajat ja isoset sekä
vierailijat kanttori ja lähetys-
työntekijä. Aamulla tunteja
oli kaksi tai kolme. Puolen-
päivän aikaan oli ruokailu,
jonka jälkeen mentiin ulos
”leikkimään” ja sitten taas
tunneille. Illalla oli yleensä
vapaata ennen iltaohjelmaa
ja iltapalaa. Ennen nukku-
maanmenoa  oli vielä ilta-
hartaus, jonka pitivät isoset. 

Oppitunneilla keskustel-
tiin paljon monenlaisista ai-
heista, mutta toki raamat-
tuakin luettiin ja esim. 10
käskyä, Isä meidän rukous,
Herran siunaus ja lähetys-
käsky opeteltiin ulkoa. 

”Ohjelman” välissä oli
myös vapaa-aikaa, eivät päi-
vät siis mitään rääkkäystä ol-
leet!!  Ja ainakin minun mie-
lestäni rippikoulussa oli mu-
kavaa!

LIISA NASKALI, 15 v. 

lausui tilaisuuteen kirjoitta-
mansa juhlarunon ja Reino
Äikiä esitteli puheessaan en-
tistä Vpl. Pyhäjärven pitäjää

ja suvun asuma-alueita eri
kylissä.

Kokouksen puheenjohtaja
toimi Jari Kukko ja sihteerinä

oli Anse Kämäräinen. Vuo-
den 2003 toimintakertomus
ja tilit hyväksyttiin ja vastuu-
vapaus myönnettiin. Suku-

seura pitää joka toinen vuosi
sukukokouksen ja juhlan ja
joka toinen vuosi  Pyhäjärvi-
juhlien yhteydessä vain ko-
kouksen ja niinpä toiminta-
suunnitelmaan sisältyy Ikaa-
lisissa 2005 pelkkä sukuko-
kous. Jäsenmaksut vahvis-
tettiin henkilöjäsenet 20 ,
perhejäsen 10  ja ainaisjäse-
net 100 . Talousarvio hyväk-
syttiin.  Hallitukseen valittiin
seuraavaksi kolmivuosikau-
deksi Veikko Kukko uudel-
leen ja Pekka Kukon ja Aarre
Kuusivuon jättäessä paik-
kansa täytettäväksi heidän
tilalleen valittiin Paula Latva
ja Marja Kotasalmi. Varsinai-
sina tilintarkastajina jatkavat
Yrjö Kaasalainen ja Asko
Kukko sekä varalla Liisa Kuk-
ko ja Anitta Jokinen.

Sukuseuran kunniajäse-
neksi kutsuttiin  hallituksen
edellinen puheenjohtaja
Erkki Honkala. Karjalan Lii-
ton hopeinen ansiomerkki
oli myönnetty Viljo Kukolle
ja Pekka Kukolle. Kokoukses-
sa paikalla olleet Aarre Kuu-
sivuo, Veikko Kukko ja Arvo
Kukko saivat liiton pronssi-
sen merkin.

Sukujuhlan päätteeksi su-

ku matkaili aurinkoiselle
miltei peilityynelle Laatokal-
le ja Konevitsan luostarisaa-
rella, jossa nähtävyyksiin tu-
tustuttiin Antti Musakan
opastuksella. Illalla koko su-
ku kokoontui vielä Musakan
Lomarantaan, jossa yhteistä
iltaa vietettiin saunomisen,
arpajaisten ja mölkkypelin
merkeissä. Jännittävä ottelu
käytiin 10-henkisin jouk-
kuein ja kokonaiskilvan voit-
ti täpärästi 2-1 vihreiden eli
Lomarannan joukkue. Hiljai-
sina poistuivat Käkisalmen
matkaseurue yöpuulle ja
näin koko Lomarannan tie-
noo hiljeni.

Sukumatkan aikana linja-
autot ja taksit kiertelivät su-
vun jäsenten syntysijoilla ja
varsinkin nuoremman pol-
ven edustajat olivat ihmeis-
sään palauttaen mieliin
mummon ja ukon tarinoita
Pyhäjärveltä. Näitä tarinoita
saamme varmasti lukea vielä
seuraavista Pyhäjärvi-leh-
den numeroista.

REINO ÄIKIÄ

Joonas viihtyy maalla
Joonas Hinkkanen on 16-
vuotias turkulaispoika, jon-
ka suuri yleisö tapasi tositoi-
messa Turun Vpl. Pyhäjärvi-
juhlissa ahkerana lähettipoi-
kana isänsä Tuomo Hinkka-
sen ja muun juhlatoimikun-
nan apuna. Sukujuuret Kar-
jalaan ja Pyhäjärvelle Joonas
omaa isänsä Hinkkasten su-
vun kautta. Monessa muka-
na ollutta pyhäjärveläisvai-
kuttajaa isoisäänsä Eemil
Hinkkasta Joonas ei ehtinyt
milloinkaan tavata mutta
viime vuonna kuolleen isoäi-
tinsä Kyllikin ja hänen ma-
koisat karjalanpiirakkansa ja
muut herkut Joonas kyllä
muistaa vielä pitkään.

Turusta kiirehditään aina
kun on mahdollista Kokemä-
en Kauvatsalle, jossa isovan-
hempien maatilan talous-
keskus on yhteisenä kokoon-

Pakariset kokoontuivat Vammalassa
Juho ja Helen Pakarisen

jälkeläisiä on elossa tieto-
jemme mukaan  231 henki-
löä ja heistä paikalla on nyt
Vammalassa n. 100 totesi ko-
koonkutsuja Esko Pakarinen
tervehdyksessään juhlapai-
kalla Vehmaan tilalla sun-
nuntaina  6. kesäkuuta. Jo
ennen päiväjuhlaan suurin
osa juhlaväestä kokoontui
Pyhän Olavin kirkkoon, jossa
pastori Mirja Tenkanen suo-
ritti uusitun kirkon esittelyn
ja lyhyen hartaushetken.
Tyrvään kirkkomaalla lasket-
tiin kukkia  Maria Pakarisen
(1873–1959), hänen poikan-
sa Juho Pakarisen
(1898–1949) ja tämän vai-
mon Anna-Liisa Pakarisen
(1902–1989) haudoille ja sa-
malla hiljennyttiin myöskin
Karjalaan  jääneiden vaina-
jien muistomerkille.

Vehmaan tilalla nautittiin
sukuateria jonka jälkeen ko-

Pakaristen suku yhteiskuvassa Vehmaan tilalla.

Joonas maatilan maastossa.

Nuorten palsta

koonnuttiin sukukokouk-
seen. Puhetta johti Esko Pa-
karinen ja sihteerinä toimi
Leila Kivistö. Heidät valittiin

myöskin sukuseuran halli-
tuksen puuhahenkilöiksi.
Muut edustajat valittiin jo-
kaisesta sukuhaarasta. Ko-

kouksen yhteydessä esitel-
tiin sukuhaaroittain kaikki
paikalla olleet suvun jäsenet.
Kerttu Pakarinen lausui ja
Karjalaisten laulukin heläy-
tettiin. Suku kokoontui nyt
ensimmäisen kerran näin
laajassa mitassa. Tarkoituk-
sena on ryhtyä muistele-
maan vanhoja Karjalan ai-
kuisia tapahtumia niin valo-
kuvien kuin tarinoidenkin
muodossa. Samoin molem-
pien evakkotaipaleiden vai-
heet kirjattaan muistiin. Kun
aineistoa on saatu kokoon
päätetään siitä saadaanko
oikein oma  Pakaristen suku-
julkaisu aikaiseksi. Tietoja
kerää tässä vaiheessa talteen
Esko Pakarinen osoite Salko-
lannokka 25, 31470 Somer-
niemi puh. 0400 817 952.

REINO ÄIKIÄ

tumispaikkana. Juuri haas-
tattelupäivänä toukokuun
lopulla oli kukkamaita laitet-
tu yhdessä isän kanssa kun-
toon. Sade keskeytti työt
mutta myöhemmin niitä on
helppo jatkaa.  Ford Dexta
traktori liikkuu jo pihapiiris-
sä Joonaksen käsissä. Yleiset
tiet saavat vielä odottaa, sillä

vielä ajoon tarvittava kortti
puuttuu.

Tiivis opiskelu Purontaan
yläasteella Turussa on päät-
tynyt lähes yhdeksäisen kes-
kiarvon omaavaan todistuk-
seen ja edessä on siirtymi-
nen Kupittaan lukioon. Kii-
tokseksi ahkerasta opiske-
lusta Joonas sai kaksi stipen-
diä niistä toinen Turun Sano-
minen  jakama viestintästi-
pendi. Saa nähdä innostuu-
ko Joonas kirjoittelemaan
joskus juttuja vaikka Pyhä-
järvi-lehteen. Valokuvia hän
ainakin osaa jo ottaa, sillä ai-
nakin kolmen viime vuoden
aikana Joonas on osallistu-
nut isänsä mukana Vpl. Py-
häjärvi-Säätiön hallintoneu-
voston kokoukseen ja ikuis-
tanut  kokouksen osanottajat
selkeään lehtikuvaan.

Joonaksen päivät Turussa
kuluvat kaverien kanssa yh-
teisissä tapaamisissa. Vapaa-
ajat ja kesälomat ollaan
maalla ja siellähän sitä puu-
haa riittää. Kerran on Joonas
ehtinyt käymään jo Karjalas-
sa ja Pyhäjärvellä mutta nyt
kesäkuussa isän kanssa osal-
listuttiin Hinkkasten Suku-
seuran kesämatkaan Karja-
laan ja Lahnavalkamaan.
Joonas on varmasti yksi nuo-
rimmista Vpl. Pyhäjärvi-leh-
den tilaajista, sillä hänelle
tulee lehti omalla nimellään.

Varmasti tapaamme
Joonaksen Pyhäjärvijuhlilla
Äetsässä ja elokuussa Turus-
sa olevat Hinkkasten Suku-
seuran kokoustapahtumat
antavat  monenlaista puu-
haa.

REINO ÄIKIÄ  

Kukkojen sukuseuran osanottajat kotimaisemissa Pyhäjärvellä.
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Rakas puolisoni, isämme ja ukkimme

Pentti Pellervo
P U L A K K A

* 5. 10. 1927 Vpl. Pyhäjärvellä
† 11. 5. 2004 Kokkolassa

Sanomattomasti kaivaten

Päivi
Pekka ja Mirjam
Tuomas, Marja, Joonas ja Jaakko
Timo, Lauriina, Pekko sekä

Zsolt perheineen
Lauri, Maria, Meeri, Anna ja Roosa
muut sukulaiset ja ystävät

Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Viheriäisille niityille hän vie
minut lepäämään;
virvoittavien vetten tykö
hän minut johdattaa.

Siunaus toimitettu 28. 5. 2004 Kaarlelan kirkossa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Jumalaan voi luottaa

Pentti Pulakka on poissa

Martti Maunu Toiviainen 23. 3.–9. 5. 2004

Pentti Pellervo Pulakka kuoli
Keski-Pohjanmaan Keskus-
sairaalassa lyhyen sairauden
murtamana tiistaina 11. 5.
2004. Hän oli syntynyt Vpl.
Pyhäjärven Noitermaan ky-
lässä 5. 10. 1927 Pekka ja An-
na Pulakan neljäntenä lapse-
na.

Pentti Pulakka joutui ko-
kemaan saman kuin kaikki
hänen sukupolvensa karja-
laiset, kun lapsuusvuodet
keskeytyivät talvisotaan. Vä-
lirauhan aikana Pulakan per-
he palasi Noitermaan Van-
hallemäelle ja rakensi uuden
kodin sodassa tuhoutuneen
tilalle. Lopullisen lähdön
vuoro tuli syksyllä 1944. Ky-
län jo tyhjennyttyä Pentti pa-
lasi sinne erään ystävänsä
kanssa jättämään jäähy-
väisiä. Tätä lähtöä hän on
kuvannut kirjoituksessaan
Keskipohjanmaa-lehdessä
20. 9. 1974 seuraavalla taval-
la: ”Isä oli lähtiessään siisti-
nyt tuvan ja paikkoja ei oltu
sotkettu. Viimeiset kävelyt
kotipihalla eivät olleet ilo-
hyppelyjä. Ne tehtiin hitain
ja hartain askelin. Tuvassa oli
pois otetun seinäkellon alta
paljastunut vaalea paikka
seinäpahvissa Tuohon paik-
kaan kirjoitin: läksin kotoa
21. 9. 1944 klo 10.15. Sen alle
jatkoin: palasin takaisin. Päi-
väys jäi avoimeksi.” - Sama
tulevaisuudenusko ja luotta-
mus oli leimallista kaikille
hänen toimilleen loppuun
saakka.

Sodan jälkeen toisiaan
seurasivat evakkotaival mo-
nine vaiheineen, maamies-
koulu, opinnot Alkio-opis-
tossa ja Yhteiskunnallisessa
korkeakoulussa sekä työpai-
kat Keskisuomalaisen alue-
toimittajana Orivedellä
1954–1956, Alkio-opiston
opettajana Perniössä
1956–1957, Haapaveden

opiston johtajana
1957–1964. Tärkeimmän elä-
mäntyönsä hän teki Keski-
pohjanmaa-lehden pitkäai-
kaisena päätoimittajana
1964–1990. Koulutukseltaan
Pentti Pulakka oli yhteiskun-
tatieteiden maisteri. Opetus-
neuvoksen arvonimi hänelle
myönnettiin vuonna 1980.

Vaikka pysyikin loppuun
asti sydänjuuriaan myöten
karjalaisena, Pentti Pulakka
oli tärkeä vaikuttaja keski-
pohjalaisessa yhteiskunta- ja
kulttuuriympäristössä. Kar-
jalaiselle luonteelle ominai-
sesti hän sopeutui nopeasti
muuttuviin olosuhteisiin ja
ja toimi monin tavoin uuden
kotiseutunsa hyväksi. Tästä
ovat osoituksena monet
luottamustoimet, mm. Kaar-
lelan kunnanvaltuustossa,
Keski-Pohjanmaan musiik-
kiopiston johtokunnan pu-
heenjohtajana, Kokkolan
seurakuntayhtymän kirkko-
valtuutettuna sekä Kaustisen
kansanmusiikkijuhlien val-
tuuskunnan jäsenenä ja va-
rapuheenjohtajana. Mielipi-
devaikuttajan ja kansansi-
vistäjän kutsumustaan hän

toteutti kirjoittamillaan yli
viidellä tuhannella alakerta-
kirjoituksellaan ja kolumnil-
laan. Näistä kirjoituksista on
koottu kirja ”Kolumnistin
vuosikymmenet”. Yhtä pal-
jon hän kirjoitti Keskipoh-
janmaa-lehden pääkirjoi-
tuksia. Muita Pentti Pulakan
kirjallisia töitä olivat Keski-
pohjanmaa-lehden laaja his-
toriikki sekä eläkevuosien
suurteos, ”Keskipohjalaisia
elämäkertoja”-kirjan toimit-
taminen.

Pentti Pulakkaa siunattiin
pitkällä, onnellisella aviolii-
tolla opiskelutoveri Päivin,
o.s. Mustamäki kanssa. He
olisivat viettäneet 50-vuotis-
hääpäiväänsä kesäkuun
alussa. Avioliitosta syntyi
neljä poikaa, jotka kaikki toi-
mivat ammattimuusikkoina.
Suuri menetys oli ainoan tyt-
tären varhainen poismeno.
Isän sivistystahto ja kulttuu-
rinäkemys heijastuivat per-
he-elämään monin tavoin, ei
vähiten poikien elä-
mänurien avarakatseisessa
tukemisessa.

Pentti Pulakka oli tasapai-
noinen ja ehjä ihminen. Tä-
mä ilmeni sekä hänen yksi-
tyisessä että julkisessa ku-
vassaan, kotona ja työssä.
Keskipohjanmaa-lehden ny-
kyiset päätoimittajat Lassi
Jaakkola ja Matti Kalliokoski
sanoivat sen muistokirjoi-
tuksessaan osuvasti: ”Pentti
Pulakkaa voi kuvata tiiviisti:
hän oli vakaumuksen mies.
Valistuneen karjalaisper-
heen vesana hän omaksui jo
kotonaan kristillisyyden,
raittiuden, nuorisoseuralai-
suuden ja osuustoiminta-
aatteen. Vakaan pohjan an-
siosta hän edisti ilman kiih-
koa mutta määrätietoisesti
omiksi kokemiaan asioita.
Hänen ajatuksensa, sanansa
ja tekonsa kulkivat samaan

Pyhäjärveläisten juhla mie-
lessäni olen lueskellut viime
päivinä kahta kirjaa. Toinen
kirja on hiljattain julkaistu
Eilispäivän Suomi. Se kertoo
sota-ajasta toipuvasta Suo-
mesta vuosina 1945-1965.
Toinen kirja on nimeltään
Vaienneet temppelit. Vuon-
na 1953 julkaistu kirja kertoo
rajan taakse jääneiden lute-
rilaisten ja ortodoksisten
seurakuntien kirkoista. Mi-
nun, rauhan aikana synty-
neen länsisuomalaisen, on
mahdotonta täysin käsittää
niitä menetyksiä ja kärsi-
myksiä, joita varsinkin Kar-
jalan heimo on saanut sotien
takia kokea. Kappaleen luet-
tuani huomaan olevani pit-
kään hyvin hiljainen. Kyse-
len: ”Miten me  mukavuuk-
sien täyttämään elämään
tottuneet ikäluokat kestäi-
simme vastaavanlaisessa ti-
lanteessa? Missä olisimme
nyt, jollei kansa olisi aikoi-
naan urhoollisesti taistel-
lut?”

Samalla kun lukematto-
mat tietolähteet, kuten elo-
kuvat, romaanit, arkistot ja
muistelmat, luovat jatkuvas-
ti tarkentuvaa kokonaisku-
vaa menneistä vuosikymme-
nistä, ne synnyttävät myös
voimakkaita tunteita ja unel-
mia, usein myös rukouksia.
Kun Isä meidän -rukoukses-
sa seurakunta pyytää ”pääs-
tä meidät pahasta”, uskon,
että jokainen sodan kokenut
kirkkovieras samalla pyytää:
”Herra, varjele maatamme
sodalta!”

Vaienneet temppelit -kir-
jassa kerrotaan, miten vii-
meiset pyhäjärveläiset jätti-
vät kotiseutunsa silmissään
kuva ilmiliekeissä olevasta
kirkostaan. Vastaavanlaisen
kohtalon kokivat lähes kaikki
muutkin temppelit. Kirjan
mustassa kannessa ei ole mi-
tään kuvaa, siihen on painet-
tu kullatuin kirjaimin vain

lyhenne 1. Kor. 10:13. Juma-
laan voi luottaa. Lause on
otettu Viipurin hiippakun-
nan viimeisen piispan Ilmari
Salomiehen kirjaan kirjoitta-
mista saatesanoista.

Onneksemme usko ja toi-
vo eivät ole riippuvaisia
maallisista yksityiskohdista.
Jumala lahjoittaa ihmiselle
uskon, toivon ja tulevaisuu-
den. Jumalan armo on ansio-
ton lahja, jota tarjotaan jo-
kaiselle. Hänen voimansa
tulee täydelliseksi usein juu-
ri silloin, kun koemme jon-
kin itsellemme tärkeän sär-
kyneen. Siinä on kristityn
perimmäisen levollisuuden
ja elämänhalun salaisuus.
Olemme Jumalan muistissa,
tapahtui meille mitä tahan-
sa. Tätä kokemusta Jumalan
uskollisuudesta raamattu on
täynnä.

Toivotan kaikille juhlavie-
raille siunattuja ja jälleennä-
kemisen ilon täyttämiä kesä-
päiviä täällä Äetsän Kiikassa!

JOUNI PIHLAJAMAA
Kiikan seurakunnan 

kirkkoherra

suuntaan.”
Pentti Pulakka toi monissa

kirjoituksissa ja puheissa sel-
keästi esiin kantansa Karja-
la-kysymyksestä. Kokkolan
Karjalaisten 60-vuotisjuhlas-
sa vuonna 2001 hän muotoi-
li asian seuraavasti: ”En voi
lopettaa puhetta viittaamat-
ta viime aikoina virinnee-
seen Karjalan palautuskes-
kusteluun. On tärkeää, että
siitä keskustellaan. Suoma-
laisten ja ainakin karjalais-
ten on rohjettava sanoa, että
Karjalan riistäminen muun
Suomen yhteydestä oli his-
toriallinen vääryys.” Jo var-
hain hän toi esiin myös toi-
veensa, että suhteet naapu-
rimaahan kehittyisivät sel-
laisiksi, että vierailut van-
hoilla kotiseuduilla tulisivat
mahdollisiksi ja että olosuh-
teet siellä paranisivat.

Välirauhan aikana Vanhal-
lemäelle rakennettu talo on
yhä pystyssä ja asutettu. Isä-
ni sai toteuttaa pitkäaikaisen
toiveensa ja vieraili siellä pa-
riin otteeseen 1990-luvulla.
Täksi kesäksi hän suunnitte-
li päivän mittaista käyntiä
menetetylle kotiseudulle,
matkaa, jonka hän halusi
tehdä yhdessä puolisonsa,
lastensa ja lastenlastensa
kanssa. Tämä suunnitelma
ei saanut toteutua.

Muistotilaisuudessa pu-
hunut Sitran pääjohtaja Esko
Aho - entinen Keskipohjan-
maa-lehden kesätoimittaja -
korosti, kuinka Pentti Pulak-
ka oli yksi siitä sukupolvesta,
joka nykypäivän näkökul-
masta uskomattomin uh-
rauksin ja ponnistuksin loi
perustan Suomen nykyiselle
hyvinvoinnille. Tästä me
nuoremmat saamme olla kii-
tollisia koko hänen sukupol-
velleen.

LAURI PULAKKA

Martti Maunu Toiviainen
syntyi kansakoulunopettaja
Tuomas Toiviaisen 11 lapsi-
seen perheeseen Metsäpir-
tin Terentilässä 23. 3. 1915.
Perhe muutti isän työn myö-
tä Terijoelle, missä Martti
kirjoitti ylioppilaaksi Terijo-
en yhteislyseosta 1934. Hän
opiskeli Helsingin yliopis-
tossa kieliä ja filosofiaa ja
siirtyi matkatoimistoalalle.
Hän oli virkailijana, toimis-
topäällikkönä ja apulaisjoh-
tajana Matkatoimisto Kaleva
Oy:ssä, toimitusjohtajana
Matkayhtymä Oy:ssä ja Suo-
men Lomat-osuuskunnassa
ja viimeksi Suomen Matka-
toimistoyhdistyksen pääsih-
teerinä vuoteen 1976 saakka.
Avioliiton hän solmi 1940 vii-
purilaisen Hilkka Savolaisen
kanssa. Avioliitosta syntyi
neljä lasta. Martti harrasti
musiikkia ja kuului useam-
paankin kuoroon, mm. Yli-
oppilaskunnan Laulajiin.
Hän osallistui kolmeen en-
simmäiseen YL:n Amerikan-
matkaan. Tämän kuoron
kvartetti kävi esittämässä
kauniin laulutervehdyksen-
sä hänen arkkunsa ääressä
Tapiolan kirkossa. Martti
aloitti kuoroharrastuksen jo
Terijoella Terijoen taiteenys-
tävien kuorossa. Hän oli
myös monivuotinen Tapio-

lan seurakunnan ja Espoon
seurakuntien kirkkovaltuus-
ton jäsen.

Hänen harrastuksiinsa
kuului mm. perhosten keräi-
ly ja sukututkimus. Kun Toi-
viaisten sukuseura perustet-
tiin vuonna 1962 tarttui
Martti heti innolla asiaan ja

veti mukaansa joukon velji-
ään ja muita sukulaisiaan.
Martti osallistui perustavan
kokouksen järjestelyihin Sa-
vonlinnassa Eino Toiviaisen
kotona.

Martti kirjoitti vuonna
1982 tutkimuksen ”Toiviai-
set-Laatokankyntäjien su-
ku”, jossa Toiviaisten suku on
ensi kerran kokonaisuudes-
saan selvitetty. Se ilmestyi
seuraavan vuoden puolella
monistuskoneella tehtynä
laitoksena. Myöskin hän kir-
joitti tutkimuksen ”Toiviaisia
Venäjällä”. Sukuneuvosto
asetti tavoitteeksi painetun
sukukirjan aikaansaamisen.
Martin johdolla työskennel-
lyt toimikunta sai työnsä, eli
teoksen ”Toiviaiset-suku
Karjalan meren rantamilta ”
valmiiksi huhtikuussa 1988.
Teos pohjautui pääosin Mar-
tin tekemään työhön ja sisäl-
si runsaasti kuvia ja artikke-
leita. Martin tutkijantyö jat-
kui sukuseurassa tämänkin
jälkeen ja sai seurakseen
muidenkin kirjoittajien tut-
kimuksia.

Vuoden 1983 sukukokouk-
sessa Martti valittiin ”suvun
vanhimmaksi”, johon kun-
niavirkaan liittyy automaat-
tisesti sukuneuvoston pu-
heenjohtajuus. Tätä tehtä-
vää Martti hoiti arvokkaalla

tavalla poismenoonsa asti.
Toiviaiset on talonpoikais-

suku, jonka 14 sukuhaaraa
ovat lähtöisin kymmeneltä
paikkakunnalta Karjalasta.
Martti Toiviainen edusti Kos-
termaan Söyringin sukuhaa-
raa Pyhäjärveltä. 

Sukuseuran toiminta oli
hänen puheenjohtajakau-
dellaan vilkasta. Seuran lehti
alkoi säännöllisesti ilmestyä.
Seuran jäsenmäärä on jatku-
vasti hiljalleen kasvanut ja
osanottajia vuosikokouksis-
sa ja retkeilyissä on ollut
runsaasti. Myös nuori polvi
näyttää ottaneen suku-
seuran omakseen.

Martti osallistui molem-
piin sotiimme joukkueen
johtajana ja komppanian
päällikkönä. Kolmannen
haavoittumisen jälkeen hä-
net siirrettiin toimistoupsee-
riksi Mikkeliin Päämajaan.
Hänen viimeisin sotilasar-
vonsa oli majuri. Hänet pal-
kittiin lukuisilla kunniamer-
keillä.

Hänen taipaleensa päättyi
äitienpäivänä seitsemän-
teen infarktiin.

Omaiset ja sukulaiset kävi-
vät jättämässä hänelle jäähy-
väiset Tapiolan kirkossa
21. 5. 2004.

MAURI TOIVIAINEN

Opetusneuvos 
Pentti Pulakka.

Martti Toiviainen.

Kiikan kirkkoherra 
Jouni Pihlajamaa.

irkonsanomaK
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Markku Tenkanen kuoli vai-
kean sairauden murtamana
25.4.2004 kotonaan Harja-
vallassa.

Markku syntyi 22.9.1943
Salossa neljäntenä lapsena
evakkoperheeseen, joka sit-
temmin kasvoi vielä kahdel-
la lapsella. Markun lapsuus-
vuosia leimasivat useat
muutot: Salossa vietettyjen
vuosien jälkeen perhe siirtyi
ensin lyhyeksi ajaksi Köyli-
öön, sitten vuonna 1949 Tyr-
väälle, johon isä Martti Ten-
kanen – sodan vammautta-
ma sananjulistaja ja kirjailija
– perusti huonekaluliikkeen.
Vuonna 1955 perhe muutti
lopulta Harjavaltaan, jossa
ryhtyi harjoittamaan leipo-
moliikettä, ensin lähinnä Eli-
na-äidin voimin, mutta pian
lasten avustamina. 

Vaikka kodin ilmapiiri oli
taloudellisen epävarmuu-
den ja isän sairauden vuoksi
toisinaan ahdistava, Markun
lapsuusvuodet olivat verra-
ten onnellista ja seikkailun-
täyteistä aikaa. Kouluvuodet
Tyrväällä ja sittemmin Nak-
kilan yhteiskoulussa eivät
opillisessa mielessä ehkä ol-
leet niin menestyksellisiä
kuin vanhemmat olisivat
suoneet, mutta elämäntaito-
jen oppimisen kannalta sitä-
kin antoisampia. Markku loi
kouluvuosiensa aikana mo-
nia elinikäisiä ystävyyssuh-
teita ja vaali koulututtavuuk-
siaan yleisemminkin toimi-
malla vuosikymmenien ajan
luokkakokousten järjestäjä-
nä.

Markku oli kiintynyt voi-
makkaasti äitiinsä, jonka
maanläheinen olemus ja
käytännöllinen elämänkat-
somus oli perheen koossa
pitävä voima. Äidin kautta
myös perheen kahdelle lap-
selle – Markulle ja viisi vuot-
ta vanhemmalle Kalervolle –
aukeni ura leipomoliikkeen

harjoittajina Harjaval-
lassa.

Harjavallasta Markku
löysi myös puolison,
Marjatta Paavilaisen,
jonka kanssa avioitui
vain 19-vuotiaana ja
perusti perheen. Lap-
sista Jarkko syntyi 1963
ja Ilmo kolme vuotta
myöhemmin, ja kun
Markku vuonna 1964
osti vanhempiensa ko-
titalon kiinnelainoi-
neen ja leipomoraken-
nuksineen, alkoi toi-
melias ja työntäyteinen
elämänjakso, jota kesti
aina 80-luvun alkuun
asti, jolloin sairauskoh-
taus pakotti pysähty-
mään ja arvioimaan
kaiken uudelleen.

Parin vuosikymme-
nen ajan jatkunut uu-
rastus yrittäjänä oli ku-
luttanut voimat, mutta
Markku sopeutui uuteen elä-
mäntilanteeseen ja sai-
raseläkkeelle jäätyään löysi
päiviinsä uuden sisällön ar-
jen askareista ja harrastuk-
sista. Erityisesti hän nautti
lastenlastensa seurasta ja
puuhailusta heidän kans-
saan.

Muutos antoi myös mah-
dollisuuden syventää vuosi-
kymmenet jatkunutta brid-
ge-harrastusta, ja Markku
otti menestyksellisesti osaa
moniin sekä kansallisiin että
kansainvälisiin turnauksiin
ja piti mm. Satakunnan Kan-
sassa bridge-palstaa. 

Myös toiselle pitkäaikai-
selle harrastukselle – Venä-
jän-matkailulle – jäi nyt
enemmän aikaa. Vaikka
Markku oli syntynyt kanta-
Suomessa, Karjala oli luon-
nollisesti tullut hänelle tu-
tuksi perheen puheissa ja
yhteisten muistojen välityk-
sellä. Jotenkin Karjala kui-
tenkin merkitsi Markulle

enemmän kuin muille lapsil-
le, mikä ilmeni vaikkapa si-
ten, että Markku tapasi elä-
vöittää puhettaan Karjalan
murteen ilmauksin, tai siten,
että hän oli kova sukuloi-
maan, milteipä isä-Martin
tyyliin, ja halusi lastenlas-
tensa kutsuvan itseään kar-
jalaiseen tapaan ”äijäksi”.
Hän oli myös sukuseuram-
me pitkäaikainen jäsen ja
toimi sen puheenjohtajana-
kin 1980–86.

Markku myös kävi luke-
mattomia kertoja ”itärajan
takana” (jo Neuvostoliiton
aikana), ei vain vanhem-
piensa kotikonnuilla vaan
kierrellen laajemminkin Kar-
jalaa ja suurta Venäjän maa-
ta, tutustuen ihmisiin ja pyr-
kien ymmärtämään sikäläis-
tä elämää.

Ei liene väärin sanoa, että
lopulta Markku menetti sy-
dämensä Karjalalle, löysi
karjalaisesta sielunmaise-
masta jotain itseään syvästi
koskettavaa.  

Suurten elämän-
muutosten jälkeisinä
vaikeina vuosina vuosi-
kymmenten kolhutkin
kestänyt avioliitto oli
särkynyt. Särkyi myös
toinen, vuonna 1999
solmittu liitto, mutta
Venäjältä löytyi viimein
kumppani, jonka kans-
sa Markku löysi uuden
ilon ja tasapainon elä-
määnsä. Aleksandran
ja Markun onnen ei
kuitenkaan sallittu ku-
koistaa kuin lyhyen
hetken, mutta se aika,
joka heillä oli käytös-
sään, tuli elettyä niin
täydesti kuin se vain on
mahdollista.

Markun leppoisaa
olemusta tulee ikävä.
Allekirjoittaneen muis-
toissa säilyy kuva
”Markku-sedästä”, jon-

ka yksinkertaista elämänoh-
jetta, ”kaik järjestyy”, säestää
naurahdus. Tulkitsin tämän
aina ironisena elämänasen-
teena, kieltäytymisenä an-
tautumasta murheen val-
taan sen tosiasian edessä, et-
tä kaikki, aivan kaikki, joskus
katoaa. Markun kohdalla
saattoi kuitenkin olla niin-
kin, että naurahduksen taus-
talla oli jokin hiljainen luot-
tamus siitä, että kaikki ihan
oikeasti myös järjestyy, jota-
kin, mitä Markku nimitti ”äi-
din uskoksi”. Tämän arvoi-
tuksen jättämisestä haluan
Markkua erityisesti kiittää!

Markkua jäivät kaipaa-
maan vaimo Aleksandra se-
kä lapset Jarkko ja Ilmo per-
heineen sekä laaja sukulais-
ten ja ystävien joukko.

ARTO TENKANEN
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Markku Sakarias Tenkanen 
22. 9. 1943–25. 4. 2004

Kirsti-siskon 
muistolle
Kirsti-siskomme on poissa.
Pitkän elämän jälkeen tuli
iäinen lepo uupuneelle mat-
kaajalle. Eihän se elämä aina
niin helppoa ollut monien
sairauksien häntä vaivatessa,
varsinkaan viimeiset vuodet,
kun liikkuminenkin oli huo-
noa, mutta kotiaan hän ra-
kasti ja sai olla siellä melkein
loppuun asti hyvien kotipal-
velun ihmisten avulla ja huo-
lenpidolla. Läheiset sukulai-
set olivat hänelle hyvin tär-
keitä ja sisarusten lapset se-
kä heidän lapsensa. Näitä
pikkuihmisiä hän muisteli,
katseli valokuvia ja odotti
käymään.

Yritimme tasoittaa Kirsti-
siskon tietä ottamalla vierai-
luille vanhaan kotiin sekä
käymällä tervehtimässä hän-
tä, niin kotona kuin sairaa-
lassa. Haikeina sisaremme
poisnukkumisen jälkeen,

olemme Taivaan Isälle kui-
tenkin kiitollisia, että hän ar-
miaasti otti luokseen väsy-
neen matkaajan.

Kiitollisina siskollemme
kaikesta entisestä siellä van-
hassa kodissa ja siitä, että
hän opetti meitä arvosta-
maan työtä, opetti nöyryy-
teen ja tyytyväisyyteen, ha-
luan kiteyttää erään muisto-
lauseen sanoilla nämä muis-
tosanani:

”Lähdit niin hiljaa,
että aamu vain kuuli,
sylissään kantoi
sinut matkalle tuuli.
Mut sydämiimme
läpi elämän
jätit muistosi lämpimän.”
Kirsti-siskon evakkotaival

on nyt päättynyt, kiitos tästä
sisaresta!

Rakkaudella:
ULLA-SISKO 

ja muut läheiset

Muistoja siskostani Irmelistä
Irmeli syntyi Savonlinnassa
lokakuussa 1949 Aila ja Eina-
ri Humalan toiseksi lapseksi
eli nuoremmaksi sisarekseni.

Savonlinnasta vuoden
ikäisenä Irmeli ja perhe
muuttivat Kouvolaan. Täällä
Irmeli vietti lapsuus- ja nuo-
ruusvuotensa.

Hän kirjoitti ylioppilaaksi
1968 ja sen jälkeen lähti
Ranskaan Nancyyn opiskele-
maan toimintaterapeutiksi.
Täällä hän tutustui yliopis-
tolla tulevaan mieheensä
Antero Lahtiseen, joka myös
oli opiskelemassa siellä. Nai-
misiin mentyään heidän en-
simmäinen yhteinen kotinsa
tuli Turkuun. Sieltä matka
jatkui Raumalle, mistä seura-
si muutto Pariisiin.

Täällä syntyi perheeseen
Sebastien. Työt veivät taas
eteenpäin ja Roomaan. Tääl-
lä muutama vuosi ja hetken
piipahdus kotimaahan Hel-
sinkiin, josta Englantiin, jos-
sa koti tuli Epsonin kaupun-
kiin Lontoon lähistölle.

Saimme Irmelin kanssa
viettää hyvän ja turvallisen
lapsuuden. Meillä kävi pal-
jon sukulaisia ja ystäviä vie-

raisilla karjalaiseen tapaan.
Isällä oli tapana sanoa, että
vieraat tulevat ajallaan ja talo
elää tavallaan.

Joka kesä kävimme Parka-
nossa isän Eero-veljen ja vai-
monsa Allin luona, jotka oli-
vat myös Irmelin kummit.

Aikuiset tekivät heinätöitä
ja lapset nauttivat kesän ja
maalaistalon ihanuuksista.
Meillä oli kahvit ja eväät mu-
kana ja heinätöiden välillä
pääsimme uimaan. Oli leh-
miä, lampaita, kanoja, hevo-
nen; pienelle ihmiselle suu-
ria asioita.

Kävimme isän siskojen
Annan ja Toinin luona kuin
myös hänen veljiensä Erkin
ja Soinin luona näillä ke-
säisillä lomamatkoilla. Isä on
aina pitänyt  ja pitää edelleen
yhteyttä sukulaisiin. 

Irmeli oli taiteellisesti lah-
jakas. Hän maalasi tauluja,
joita me sukulaiset saimme
lahjoiksi.

Maailmalla Irmeli kiinnos-
tui eri maiden ruokakulttuu-
reista ja hänestä itsestään
kehittyi suorastaan mestari-
kokki. Ranskalainen ja ita-
lialainen keittiö näkyivät

loistavasti hänen ruuissaan.
Mutta kuitenkaan mikään ei
voittanut suomalaista ruis-
leipää ja karjalanpiirakoita.
Niinpä lähetimme hänelle
leipäpaketteja aina silloin
tällöin Suomesta.

Englannissa puutarhan
hoito kehittyi Irmelille rak-
kaaksi harrastukseksi ja oli-
han siellä oma pihapuutarha
ja leuto ilmasto. Niinpä piha
oli pensaita ja kukkia täynnä,
jopa isot jukkapalmutkin
kukkivat pihassa.

Yhtenä jouluna hän lähetti
minulle joulumantelit omas-
ta pihapuustaan. Puhelin oli
se, joka ylläpiti yhteyttämme
päivittäin. Se oli kuin olisi
käynyt vieraisilla toisen luo-
na, asiaa  oli paljon, kerrot-
tiin niin ilot kuin surutkin.

Irmeli oli paljon yhteydes-
sä myös muihin sukulaisiin
kirjeiden ja puhelimen väli-
tyksellä.

Viimeisten viiden vuoden
aikana hänen terveytensä
heikkeni voimakkaasti, mut-
ta kuitenkin hän halusi ja
jaksoi pitää huolta läheisis-
tään säännöllisesti. Moni-
kaan ei arvannut kuinka sai-

ras hän todellisuudessa oli,
koska puhelimessa hän aina
puhui iloisesti, eikä mainin-
nut mitään sairauksistaan.

Pääsiäisen jälkeen 18. 4.
Irmeli sai voimakkaan sai-
raskohtauksen ja menehtyi
siihen 48 tuntia myöhem-
min. Kaikki tapahtui niin no-
peasti, että mitään ei ollut
tehtävissä.

Irmelin toivomuksesta hä-
net tuotiin Suomeen koti-
maan multaan Viitasaarelle
kauniissa mahonkiarkussa.

Kaikki ihanat muistot ovat
sydämessäni. Kiitos sisaruu-
desta.

Rakkaudella

siskosi RITVA

Liikkeenharjoittaja
Markku Tenkanen.

Sisarukset Ritva ja Irmeli Humala.

Rakkausruno kotimäelleni
Kun palasin luoksesi,
näin että olit unohtanut minut.
En minäkään tuntenut sinua, ensin.
Ohitsesi kuljin, sitten pysähdyin.
Jokin muistutti,
jokin tuttu herätti.
Siinä sinä olit
vai olitko sittenkään?
Et sellaisena, kuin erotessamme.

Ei syy liene kumpaisenkaan.
Elämä erotti.
Ja aika.
Ja kohtalon kylmä käsi.
Ja niin kun sinua kaipasin.
Ja etsin.
Etsin ajan ja rajan takaa.
Vain unissa kävin luonasi.

Kun kohtasimme, olit muuttunut, vieras.
Käännyin pois.
Lakkasin näkemästä unia.
Ja kaipaamasta.

KIRSTI
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Ellen Lillbackan elämän 
paras aikaansaannos ovat lapset

vuotta täytti El-
len Lillbacka os.
Talja kesän
alussa Kauha-
valla. Pitkä ikä

kantaa monia muistoja niin
lapsuuden syntymäkylästä
Vernitsalta kuin eletystä elä-
mästä Kauhavalta.

Kun Iida ja Juho Talja lap-
sineen tulivat talvisodan
evakuoinnissa Kauhavan Ky-
rönpään taloon, ei perheen
15-vuotias Ellen aavistanut,
että siitä samaisesta Kettu-
lan kylästä tulisi hänelle py-
syvä asuinpaikka koko lop-
puiäksi.

18-vuotiasta Kauko Lill-
backaa kiinnosti kylään
muuttaneet iloiset evakkoty-
töt, olihan hän itse kymmen-
vuotiaaksi asti asunut Pyhä-
järvellä ja tyttöjen tuttu mur-
re toi mieleen lapsuusmuis-
tot. Taljan perhe muutti Kar-
jalan valtauksen jälkeen ta-
kaisin Vernitsalle ja Kauha-
valle jäivät jo Ellenillekin tu-
tuksi tulleet nuoret ystävät.
Kyrönpään perhe sanoi läh-
tiessä, ”jos joudutte sieltä
kodistanne taas lähtemään,
niin olette aina tervetulleita
meille.” Ja lähtöhän sieltä tu-
likin. Taljat tulivat takaisin
Kauhavalle ja Kyrönpään
isäntä oli asemalla hevosella
vastassa.

Ellenistä oli tällä välillä
tullut luonnonkiharoineen
viehättävä nuori nainen.
Kauko oli myös saanut mie-
huutta. Puukkosepän opit oli
hallinnassa ja  työpaikka
puukkotehtaassa. Ellenin
nähdessään Kauko oli myyty
mies ja alkoi seurustelu ja
1945 heidät vihittiin. 

Kaukon ollessa 10-vuotias,
hänen äitinsä kuoli espan-
jantautiin Pyhäjärvellä. Sen
jälkeen Kauko asui mum-
monsa hoivissa Kauhavalla.
Ja sinne mummolan talon

yläkertaan Kauko toi nuorik-
konsa, josta tuli ensimmäi-
nen yhteinen koti. Ellen
muisteli tuota seurusteluai-
kaa haikeana. Tietysti oltiin
nuoria ja rakastuneita, mut-
ta kumpikin tavallaan irralli-
sia. Ellen kotinsa menettä-
neenä ja Kaukolta puuttui
ympäriltä oma perhe. Mum-
mon luona oli ollut hyvä olla,
mutta jokin selittämätön
ikävä oli usein läsnä. Unel-
mana oli oma perhe. Kosies-
sa Kauko ei luvannut Ellenil-
le onnelan yrttitarhaa, mutta
perheestään hän lupasi ottaa
vastuun ja pitää huolta Ja
myöhempi elämä osoitti, et-
tä oli sanansa mittainen
mies. Hän oli perheen tuki ja
turva.

Lillbackan perheeseen
syntyi viisi lasta, kolme poi-
kaa ja kaksi tyttöä. Isä-Kauko
teki pitkää päivää ylitöineen
ja lisätienestinä valmistui
veitsiä ja haarukoita. Ja suuri
ilo oli koko perheellä, kun

valmistui oma koti. Kauko oli
ostanut mummonsa peri-
kunnalta muutaman heh-
taarin maata. Rakennettiin
oma talo ja karjasuojat. Lap-
sikatras iloitsi väljistä tiloista
ja navetta täyttyi karjasta. El-
len hoiti viittä lehmää, pien-
karjaa ja sikoja myyntiin.
Lapset kasvoivat ja toimeen
tultiin, mutta mihinkään
kerskakulutukseen ei ollut
pienintäkään varaa.

Oliko sinulla lasten kasva-
tuksessa omat metodit? Elle-
niä hymyilyttää sana meto-
di.- Ne on niitä nykyajan
hömpötyksiä. Kyllä minä hy-

vin vanhanaikaisesti kasva-
tin Tietysti lapsena heille
kropsuja ja piirakoita syöttä-
essäni yritin välittää rakkaut-
tani heihin, sillä jokaisen
lapsen syntymä oli niin Kau-
kolle kuin minulle suuri ilo.
Kun sitten kasvoivat suurem-
maksi, niin kyllähän niitä
neuvoja koitettiin antaa. Pi-
tää elää ihmisiksi ja olla re-
hellinen. Jos ottaa jonkin
työtehtävän, se pitää tehdä
hyvin. Ja pojille tietysti, että
kylillä ei tapella eikä viinan
kanssa pelehditä, vaan ih-
misten kanssa on elettävä
sovussa. Tällaisia vanhan

ajan ohjeita ilman metodia.
Olen usein sanonut, että

parasta mitä olen aikaansaa-
nut elämässäni, ovat viisi las-
tani.  Jos he jotain ovat elä-
mässään saavuttaneet, se on
tullut omilla ansioilla. Talou-
dellisesti me Kaukon kanssa
emme ole voineet paljo-
akaan auttaa, kannustusta ja
myötäelämistä sitäkin
enemmän. Nythän he kaikki
ovat aikuisia ja osa isovan-
hempia. Minun vanhanai-
kaisessa arvomaailmassani
he kaikki täyttävät hyvän ih-
misen mitat ja siinä laskuti-
kussa rahalla ei ole merkitys-

Matti Äijö on metsämies sielultaan
Ikaalisten Jyllissä asuva Mat-
ti Äijö täytti 50-vuotta 16 .6.
Hänen isänsä oli Heikki Äijö
Vpl. Pyhäjärven Vernitsalta. 

Matti on tehnyt työuransa
metsätalouden parissa, sa-
man työnantajan palveluk-
sessa jo yli 30 vuotta. Armei-
jan jälkeen hän opiskeli Lou-
nais-suomen metsäkoulussa
valmistuen sieltä vuosikurs-
sinsa parhaimpien joukossa.
Sen jälkeen oli vuorossa
työnjohtajakoulu ja työelä-
mä. Halu oppia lisää sekä
tiedonjano ovat vieneet Ma-
tin opiskelemaan työnsä
ohessa metsätalousinsinöö-
riksi Seinäjoen ammattikor-
keakoulun Ähtärin toimipis-
teessä. Tavoitteena on jou-
luksi insinöörin paperit. -
Tunnen olevani metsämies,
siihen sanaan tiivistyy kaikki
oleellinen, kaikki tietoni ja
taitoni, teoria ja käytäntö.
Titteli voi olla mikä tahansa,
mutta metsämies olen sie-
lultani.

Yhteiskunnallisessa elä-
mässä Matti on vaikuttanut
yhteisten asioiden puolesta
jo lähes puolet elämästään.
Hän on ollut Ikaalisten kau-
punginvaltuustossa 24 vuot-

ta ja -hallituksessa 12 vuotta
keskustan edustajana. Poli-
tiikassa hänet tunnetaan so-
siaalisena ja yhteistä etua
ajavana. Rakas harrastus, ur-
heilu, heijastuu myös politii-
kan tekemiseen. Matti ei
mielellään anna periksi, ei
politiikassa eikä urheilussa. -
Sitkeydellä maaliin perille
asti, sen opin sain jo van-
hemmiltani.

Tahto ja kiinnostus urhei-

luun ovat olleet Matilla voi-
makkaita jo lapsesta lähtien.
Palkintokaapista löytyy en-
simmäinen lusikka joka tuli
kuusivuotiaana hiihdosta.
Ensimmäinen PM-mitali tuli
jo 14-vuotiaana, sekin hiih-
dosta. Sekä yksilö- että jouk-
kuelajit ovat molemmat Ma-
tin vahvuuksia. Hiihdossa
saavutettu menestys ei sul-
kenut pois muita lajeja, kak-
sinkertaiselle Pirkan hiihdon

Matti Äijö mielimaisemassaaan metsälammen rannalla.

Malja Äidille Ellen Lill-
backalle!

Lillbackan äiti ja lapset: vasemmalta Markku, Jorma, Antti, äiti-Ellen, Arja Szewczyk ja
Paula Ikola.

tä vaan muilla arvoilla. Tie-
tysti Jorman kohdalla on
tuottanut iloa, että hän on
voinut tarjota työtä ja toi-
meentuloa sadoille ihmisille.

Ellen asuu yksin Kaukon
aikoinaan rakentamassa ta-
lossa. Kauko-puoliso nukkui
pois pari vuotta sitten. Syn-
tymäpäiväksi tytöt olivat jär-
jestäneet juhlan äidille Jor-
man omistamassa ravintola
Park Hotel Härmässä. Juh-
linta tapahtui vain perhepii-
rissä, mutta kyllähän sitä
joukkoa kertyi, miniöitä, vä-
vyjä , lastenlapsia 13 ja 9 las-
ta jo neljännessä polvessa.
Ellenin sisaruksista on elos-
sa enää 82-vuotias Oiva Talja
Jyväskylässä. Oiva totesi, että
hänen ikäisiä vernitsalais-
miehiä on elossa vain kolme,
Humalan Einari, Lappalai-
sen Päiviö ja hän, tyttöjä on
hieman enemmän, mutta
sitkeästi sinnitellään viimei-
seen asti.

Lämminhenkisessä synty-
mäpäiväjuhlassa Markku-
poika kehotti nostamaan
maljan äideistä parhaim-
malle, lapsenlapset lauloivat
ja puolalaisvävy soitti pia-
nolla klassista musiikkia. Ky-
syttäessä vävyn nimeä, Ellen
totesi, ” vuosikausia olen
miehen tuntenut, mutta vie-
läkään en osaa sanoa hänen
nimeään, Andrzej
Szewczyk.”

Ellen on kuulunut oman
kylänsä ompeluseuraan yli
30 vuotta. Näille uskollisille
ystäville hän tarjoaa vielä vii-
kolla kakkukahvit ja ”sitten
on juhlimiset juhlittu”.  Näin
Ellen Lillbacka Kauhavalta,
jonne meidän vernitsoisten
lämpimät terveiset ja hyvää
terveyttä.

SALME RINTALA

voittajalle on tullut menes-
tystä myös suunnistuksessa,
hiihtosuunnistuksessa, met-
sätaitokisoissa sekä yleisur-
heilussa. – Vanhempani ovat
aina tukeneet urheiluharras-
tustani, vaikka oli taloudelli-
sesti tiukkaa niin silti sain
uudet sukset. He tinkivät sil-
loin jostain muusta. Maati-
lan työt eivät kuitenkaan
saaneet kärsiä, jos käytin ur-
heilureissuun kokonaisen
päivän niin silloin rästiin
jääneet työt tehtiin yöllä.

Menevän ja toimeliaan
miehen takana on perheen
tuki. Arjen pyörityksestä vas-
taa puoliso Kaarina Ketola,
kolmen vilkkaan pojan per-
heen arki kuluu koulun ja
harrastusten ehdoilla. Juho
15, Vili 14 ja Aku 12- vuotta
ovat tottuneet isän kiireisiin.
Tämän hetken kiireitä on
19.-20. 6. kisattava Jukolan
viesti Jämillä, kilpailu johon
Matti on osallistunut jo yli 30
kertaa. 

Merkkipäiväänsä Matti Äi-
jö juhlii 24. kesäkuuta klo 15
alkaen Luomajärven hevos-
kievarissa Ikaalisissa.

MINNA RINTALA

Viime lehdessä
merkkipäiväuuti-
sissa oli sekaan-
nusta. Antti Kakso-
sen perheen valo-
kuva oli sekoittu-
nut Hannes Hämä-
läisen juttuun ja
Hämäläisen kuva
puuttui kokonaan.
Oheisessa kuvassa
päivänsankari
Hannes Hämäläi-
nen.

Etsin valokuvia Pyhäjärven
Alakylästä ja aseman lähis-
töltä, jotka on otettu ennen
syksyä 1944. Kaikki kiinnos-
taa niin rakennus- kuin hen-
kilökuvat. En osta niitä, vaan
nykytekniikkaa hyväksi käyt-
täen ottaisin niistä kopion it-

selleni, sinun kuvastasi si-
nun luonasi. Ilmoita minulle
kirjeellä tai puhelimella.

Timo Lappalainen, Käsi-
työkatu 16 C 3, 38210 Vam-
mala puh. 03-511 2977 tai
050 573 5484.

Etsitään valokuvia

Kuvat: Minna Rintala.

Kuva: Antti Kuusisto
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80 vuotta täytti Huittisissa
13. 5. Esteri Pärssinen o.s.
Lappalainen.

70 vuotta täytti Huittisissa
22. 5. Elli Marjamäki o.s.
Happonen.

80 vuotta täytti Huittisissa
13. 5. Esteri Pärssinen o.s.
Lappalainen.

70 vuotta täytti Huittisissa
22. 5. Elli Marjamäki o.s.
Happonen.

Ylioppilaaksi on valmistunut
Tuomas Männistö ja opto-
metriksi (optikko) Katri Mer-
tala o.s. Männistö. Vanhem-
mat Salme ja Jorma Männis-
tö. Salmen vanhemmat Hilja
ja Torsti Laamanen Vpl. Py-
häjärveltä, Porsaanmäki.

Risto Juhani Kaasalainen
on valmistunut Satakunnan
Ammattikorkeakoulusta
Raumalta logistiigan insi-
nööriksi. Vanhemmat Ulla ja
Rauno Kaasalainen ja iso-
vanhemmat Maria ja Ber-
hard Kaasalainen Konnitsan
kylästä.

Turun ammattikorkea-
koulusta autoinsinööriksi
valmistui 12. 5. Petri Juhani
Kiiski Huittisista, vanhem-
mat Erja ja Heikki Kiiski, iso-
vanhemmat Iida (o.s. Repo)
Sakkola, Vilakkala ja Arvi
Kiiski Vpl. Pyhäjärvi Ylläp-
pää.

Joutsenon lukiosta valmis-
tui 29. 5. ylioppilaaksi Tuo-
mas Sakari Kukko, vanhem-
mat Jouko ja Riitta (o.s Rön-
ty) Kukko. Isovanhemmat
Lauri ja Hilkka (o.s. Vuori-
nen) Kukko Tiitualta.

Loimaan yhteiskoulusta
on päässyt ylioppilaaksi

Maija-Stiina Salonen
Alastarolta. Vanhemmat An-
ja ja Paavo Salonen Alastaro.
Anjan vanhemmat Vieno
(edesmenn.) ja Mikko Ero-
nen. Paavon vanhemmat Lil-
ja ja Reino Salonen  Huitti-
nen.

Vammalan ammattikou-
lusta valmistui raken-
nusalalle Juha Reino Markus
Sikanen, Illo Vammala. Van-
hemmat Ritva Salonen ja
Markku Sikanen, isovan-
hemmat edesmennyt Ruusa
ja Eemeli Sikanen Sakkola
Punkalaidun. Ritvan van-
hemmat Lilja  ja Reino Salo-
nen Huittisista.

Papan jalanjäljillä Karjalassa
Jo pitkään mielessäni ollut
Karjalan matka sai alkunsa
Keikyän Supan pihasta 16. 5.
klo 5.40 Liikenneyhtiö Putus
Oy:n autolla. Matkaan läh-
din isovanhempieni Elvi ja
Esko Pohjolaisen sekä mie-
heni Juhan kanssa. Matka
Suomen puolella taittui
kuunnellen tarinoita Karja-
lasta ja miksi kukakin oli läh-
tenyt nyt mukaan matkaan.
Kotkassa kohtasimme toisen
linja-auton, johon oli nous-
sut matkustajia Turun ja Hel-
singin suunnalta. Matkalai-
set jaettiin kahteen ryh-
mään. Elsa Kaasalaisen au-
tossa matkaa jatkoivat Mu-
sakan Lomarannassa ma-
joittuvat ja Yrjö S. Kaasalai-
sen autossa Lomakylä
Aquamarissa majoittuvat.

Tulli muodollisuudet hoi-
tuivat rajalla ongelmitta ja
matkaa päästiin jatkamaan
nopeasti. Rajan toisella puo-
lella ei jäänyt kyllä epäilystä-
kään mihin maahan oltiin
saavuttu. Suomen puolella
työntekijät laittoivat vii-
meisiä roskia tien vierestä
roskapusseihin, Venäjän
puolella roskienkerääjiä on
tuskin nähtykään… Mikä on
sinänsä harmi, koska luonto
oli muuten kaunista. 

Ensimmäinen pysähdys
naapurimaassa oli Sorvalin
valinta, jossa ’pankkiiri’
vaihtoi ruplia ’kassastaan’.
Matkaevästä saattoi ostaa it-
se valinnasta. Matkaa jatket-
tiin Viipurin kautta Muo-
laanjärven rannalle, jossa
nautimme kahvia ja teetä se-
kä maistuvia leivonnaisia,
joita oltiin leivottu matkalle
mukaan, erityisesti Aili Vuo-
riston karjalanpiirakat teki-
vät kauppansa. Myös paikal-
linen kauppa-auto oli löytä-
nyt tiensä pysähdyspaikalle.
Valikoimasta tarttui meidän
käsiimme karjalan kartta,

josta oli mukava seurata
matkan edistymistä. Pysäh-
dyspaikalla oli myös ho-
roskooppipatsaat ja sodan
jälkeen räjäytetty punkkeri. 

Kiviniemessä pysähdyim-
me katsomaan kosken kuo-
huntaa, joka saa alkunsa Sai-
maan vesistä ja päätyy lopul-
ta Laatokkaan. Matkatunnel-
maa nostivat Yrjön mielen-
kiintoiset tarinat Karjalan
asioista, Tarinakivillä – video
sekä kirja, jota selasimme
kukin vuorollaan. 

Matkustettuamme 12 h,
olimme perillä Musakan Lo-
marannassa. Nautimme il-
lallisen, jonka jälkeen Yrjön
porukka jatkoi matkaa
Aquamariin, Pyhäjärven toi-

selle puolelle. Kiitosta pitää
antaa Putuksen Hannulle,
joka taidokkaasti käänsi bus-
sin pienellä tiellä ja tähtäsi
sen sisään Aquamarin ka-
peasta portista. Aquamarin
huoneet olivat siistit ja mu-
kavat. Venäläinen saunakult-
tuuri oli miehille varmasti
kokemus, rakennustapaa
tarkkaillen ja  ilman kiulua ja
kauhaa saunoen! Ensimmäi-
senä iltana uni tuli nopeasti
silmään, käen kukuntaa
kuunnellessa.

Aamulla päivä alkoi klo 8
aamiaisella, jonka jälkeen
matkasimme Musakalle pi-
tämään jakokunnan kokous-
ta ja juhlimaan 100-vuotiasta
Nuoriseura Kataja II:sta. Ko-

kous sujui rivakasti ja asioi-
hin saatiin päätökset Orjo
Pärssisen toimiessa puheen-
johtajana. Taukovoimistelu
ennen juhlaosuutta sai veren
virtaamaan viluisemmassa-
kin kuulijassa. Nuorisoseura
Kataja II muistotilaisuus
aloitettiin yhteislaululla. Oh-
jelmassa oli Pirjo Kiialan
esittämä runo, jonka on kir-
joittanut seuran 30-vuotis
juhlaan Aleksanteri Aava.
Matti Pohjolainen oli koon-
nut nuorisoseuraa koskevia
muistoja eri vuosikymmenil-
tä. Tilaisuus päättyi Karja-
laisten lauluun. 

Ohjelmallisen tuokion jäl-
keen nautittiin kahvit Piko-
joen tuntumassa. Seuraavan

Tampereen seudun Vpl. Pyhäjärvikerhon kevätretki
Tampereen seudun Vpl. Py-
häjärvikerhon kevätretki
tehtiin sunnuntaina 16. 5.
2004 linja-autolla Huittisten
kirkkoon, jossa osallistuim-
me Jumalanpalvelukseen ja
Kaatuneitten muistopäivän
juhlaan sankarihaudoilla.
Kuulimme myös kaunista
veteraanikuorolaulua.

Reino Äikiä oli järjestänyt
meille oppaan kirkkoon san-
karihaudoilta tulon jälkeen.
Opas esitteli meille Huittis-
ten kirkon historiaa ja kuu-
limme myös kertomuksen
Pyhäjärven kirkon alttaritau-
lusta, joka nyt on Huittisten
kirkossa ja kuinka se oli sin-
ne päätynyt.

Huittisten karjalaiset tar-
josivat meille kahvit karjan-
piirakoiden kanssa ja kyllä
ne meille maistuivatkin.

Ojensimme vielä oppaal-
lemme Pyhäjärvi-kirjan kii-
tokseksi.

Äikiän Reinon saattelema-
na nousimme taas linja-au-
toon ja jatkoimme retkeäm-
me. Menimme nyt Kiikkaan
Anneli Keinäsen ateljeehen,
joka sijaitsee vanhassa mei-
jerissä. Nyt sitten alkoi kova
T-paitojen sovittelu ja moni
meistä lähti tyytyväisenä T-
paitakassi kädessä pois.

Seuraavaksi meitä odotel-
tiin jo Kinnalan Koukussa.

Isäntäväki oli pihalla toivot-
telemassa tervetulleiksi.
Meidät ohjattiin hyvin van-

haan pirttiin ja karjalaisjuu-
rinen emäntä kertoi talon
historiasta meille. Olimme

saaneet vieraita Äetsän Py-
häjärvi-kerhosta muutamia.
Siinä sitten kuulumiset vaih-

dettuamme saimme kutsun
lounaspöydän ääreen ja
maukastahan se olikin.

Kun lounas oli syöty, pi-
dimme pienen tarinatuo-
kion. Lauloimme yhteislau-
luja, kuulimme runonlau-
suntaa ja yksinlauluja sekä
oman kerhon ”köörin” esit-
tämiä valsseja.

Lopuksi pidimme vielä ar-
pajaiset ja onnellisia voitta-
jia oli useita.

Kahvitilaisuuden jälkeen
tutustuimme Suojeluskun-
tamuseoon, joka sijaitsee pi-
hapiirissä. Monet tekivät
myös ostoksia tilamyymä-
lästä.

Mielenkiintoinen kevät-
retki alkoi lähennellä loppu-
aan. Jäljellä oli enää kotimat-
ka.  Uskon, että jokainen
matkalla ollut oli tyytyväi-
nen kevätretkeen, olihan se
monella tavoin hyvin antoi-
sa.

Toivotan lopuksi kaikille
kerholaisille ja Pyhäjärvi-
lehden lukijoille hyvää ja
lämmintä kesää!

LAILA INNANEN
puheenjoht.

neljän tunnin aikana oli ai-
kaa tutustua paikkoihin jal-
kaisin. Suvut hakeutuivat
omiin ryhmiinsä ja hajaan-
tuivat hakemaan muistoja
syntymäpaikoista ja –ko-
deista. Isät, äidit, mummut
ja papat toimivat asiantun-
tevina oppaina. Monella oli
odotuksia ja toiveita tulevas-
ta. Itse halusin nähdä missä
papan kotipaikat olivat. Es-
ko-pappa oli yhden ryhmän
johtaja. ”Lähtöön aikaa kaksi
minuuttia”, hän totesi mat-
kanjohtajan elkein. 

Ensin oikealle Ylä-Pohjo-
laisen tienoille jäi Antti Poh-
jolaisen kotipaikka, sitten
tien toiselle puolelle tarina-
kivet, josta käännyimme Ka-
lamajan suuntaan. Isoiso-
vanhempieni Aino ja Antti
Pohjolaisen ensimmäinen
yhteinen koti on säilynyt ny-
kypäivään asti, se tuntui hie-
nolta. Talon ikuistin monien
muiden paikkojen tavoin ka-
meraani. Matkan varrelta
monet löysivät kotitalonsa
paikan ja jäävät tutkimaan
paikkoja tarkemmin. Sitten
Aino mummun kotipaikka
vasemmalla, jossa on vielä
kivijalkaa näkyvissä. Matkaa
jatketaan eteenpäin välillä
hyppien ojien yli ja koukaten
metsän poikki. Metsän sii-
meksestä, pellon laidalta
löytyy Esko-papan synnyin-
koti. Aikanaan paikasta on
ollut kaunis näköala Kiima-
järvelle, nyt näkymä on pus-
kittunut.

Jatkamme matkaa pie-
nemmässä ryhmässä Eskon
viimeiseen kotipaikkaan,
josta löydämme kaikkien
iloksi navetan kivijalan ja
ison koivun juurelta kaivon
paikan, jossa on vielä kaivon
renkaitakin. Matka jatkuu ta-

Tampereen Pyhäjärvi-kerholaiset Huittisten kirkossa.

Jakokunnan väki lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkillä.
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Jakokunnan kotiseuturetken
yhteydessä sankarihauta-
muistomerkillä pidetyn har-
taushetken puheen piti Mat-
ti Pohjolainen.

Olemme kokoontuneet
kunnioittamaan tänne enti-
sen kotiseutumme Pyhäjär-
ven sankarihauta-alueelle
talvi- ja jatkosodan aikana
haudattuja sankarivainajia.
Aina jokaisen kotiseutumat-
kamme ajatukset ja askelet
johtavat tänne. Täällä vie-
tämme hetken heidän muis-
tolleen. He kaatuivat koti-
seutumme puolesta ja ovat
siunatut tänne meille niin
rakkaaksi tulleelle sankari-
hauta-alueelle.

Kodin, uskonnon ja isän-
maan puolesta nousivat suo-
malaiset yksimielisinä puo-
lustamaan isänmaamme
Suomen vapautta ja itsenäi-
syyttä. Monet heistä menet-
tivät henkensä taisteluissa.
Me suomalaiset olemme tot-
tuneet näkemään kirkko-
maillamme riveittäin valkoi-
sia ristejä tai kivilaattoja hei-
dän viimeisen leposijansa
merkkinä. Aina kun kuljen
sankarihautausmailla, mi-
nulle itsekin sotaveteraanina
mielen täyttää syvä kunnioi-
tus kaikkensa uhranneita
kohtaan.

Sotien aikana sotilasjohta-
jamme näki tärkeäksi, että
kaatuneet veljemme ja si-
saremme voitiin siunata ko-
tikuntansa multiin. Näin sai-
vat äidit, isät, siskot, veljet ja
morsiamet jättää konkreetti-
sella tavalla jäähyväiset rak-
kaillensa. Tämä auttoi hy-

väksymään tapahtuneen to-
siasiana.

Tässä yhteydessä en voi
unohtaa tätä synnyinpitäjäni
Pyhäjärven sankarihautaus-
maa-aluetta, jota olin kun-
nostamassa neljäntoista
miehen talkooryhmän mu-
kana 1994. Kansainvälisin
sopimuksin oli tämä silloin
mahdollista. Venäläisten vi-
ranomaisten toimesta rajat-
tiin tänne silloin haudattu-
jen sankarivainajien alue
sankarihauta-alueeksi. Ku-
ten odottaa sopii, hautaus-
maa-alue venäläiseen ta-
paan oli hoitamaton. Hau-
tausmaan ristit ja muistoki-
vet olivat poissa. Jopa hau-
tausmaata ympäröivä kiviai-
ta oli poissa ja poiskuljetettu.
Alueelle oli 50 vuoden aikana
kasvanut lisää puustoa. Hau-
tausmaa-alue oli otettu uus-
käyttöön. Onneksemme ei
sankarihauta-alueella ollut
venäläisten hautoja. Ylimää-
räisten puiden kaadon ja sii-
vouksen jälkeen pystytimme
muistokiven ja alueen ympä-
rille valkoiseksi maalatun
pystysäleaidan. Viikon uu-
rastuksen jälkeen oli alue sen
arvoa vastaavassa kunnossa.

Jälkikäteen voin todeta:
Kunnostetulla alueella ei
vuosien varrella tehty
pienintäkään tihutyötä tai il-
kivaltaa. Iloksemme jo kun-
nostuksen aikana tuotiin
keskeneräiselle muistokivel-
le yön aikana valkovuokkoja.

Työmme valmistuessa kul-
jen hiljaisena nurmettunutta
käytävää vainajien nimillä
varustettu kartta kädessä.

Koska aikaa oli kulunut 50
vuotta, eikä ihmiskäsi ollut
paikkoja kunnostanut, eivät
ne hautapaikat olleet kum-
puja.

Noin 20-30 cm syvyisiä
kuoppia, joita oli tullut vuo-
sien myötä kunkin vainajan
kohdalla. Näin oli tunnistet-
tavissa missä kukin vainaja
lepäsi. Tuttuja nimiä, kotipi-
täjän ja kotikylän miehiä.

Pysähdyin paikkaan, jon-
ne oli haudattu samanaikai-
sesti kaksi vainajaa. Siinä oli
rinnan kaksi kotikylän poi-
kaa. Ikätoverini, kasvukump-
panini Antti ja Johannes. Yh-
teiset koulumatkat ja lapsuu-
den riemuissa yhdessä kas-
vaminen yhdistivät meitä.
Oli tunne särkyneestä toi-
veesta, kuoresta, joka avau-
tuu 50 vuoden takaa. Se oli
tunnetta, taikaa, joka kouris-
ti sydäntä. Se oli arpa joka
lankesi Antille ja Johannek-
selle, ei minulle. Sitä ei voi
sanoilla kuvata. Nielin muis-
tojen kyyneleitä. Poistuin
hiljaa paikalta.

Kuukausi muistokiven
pystytyksen jälkeen vietettiin
muistomerkin paljastusjuh-
laa. Juhla-airueena ollut kes-
ki-ikäinen mies kävi vuorol-
laan laskemassa kauniin
kukkalaitteen kunnioittaen
näin sankari-isänsä muistoa.
Juhlatapahtuman yhteydes-
sä samalla paikalla tehdyssä
haastattelussa hän kertoi ol-
leensa yhdessä kahden vel-
jensä kanssa 4-6-vuotiaana
samalla paikalla isänsä san-
karihautauksessa. Haastatte-
lussa hän totesi sotien jäl-

keisinä vuosina olleensa jos-
kus katkera isänsä poisme-
non johdosta. Oliko isän uhri
ollut turha. Äiti oli leski ja
joutui kovalla työllä hankki-
maan elantonsa itselleen se-
kä lapsilleen ja suuria pon-
nistuksia tehden sai lapsensa
koulutetuiksi. Se oli todella
raskasta työntakaista aikaa.
Mutta hänen käydessään
vuonna 1991 ensimmäisen
kerran sodan jälkeen koti-
seudulla hänen silmänsä
avautuivat. Isän uhraukset
eivät olleet sittenkään olleet
turhia. Hänellä itsellään oli
hyvä virka itsenäisessä Suo-
messa. Äidillä oli hyvä hoito
palvelutalossa. Tämä on yksi
esimerkki siitä, miten silmät
avautuvat ja arvot vaihtuvat.

Viimeisten kymmenen
vuoden aikana ovat kaatu-
neiden veljien, sisarten ja so-
taveteraanien uhraukset tul-
leet näkyvällä tavalla huo-
matuiksi. Ja jos ei näin olisi,
moni asia olisi varmasti toi-
sin.

Teille nuoremmalle suku-
polvelle, jonka ei ole tarvin-
nut ase kädessä taisteluissa
puolustaa vapauttamme,
toivon sydämestäni veteraa-
nina ja sotaan osallistunee-
na, ettei teidän tarvitsisi kos-
kaan sodan kauhuja kokea.
Toivon, että jatkossakin
saamme käydä täällä ja kun-
nioittaa sankarivainajien
velvoittavaa muistoa palve-
lemalla perinnöksi saa-
maamme isänmaata rauhan
töissä kaikilla voimillamme
ja koko sydämestämme.

Puhe Pyhäjärven sankarihaudalla

Hovinkyläseura 
tiedottaa
Se valmistui sittenkin. Kou-
lupiirimme 80-vuotisjuhla-
kirja  ”Hovinkylä – Ojaniemi
1924–2004” on valmistunut
kahden vuoden aherruksen
jälkeen!

Kirja on kahden aikaisem-
man kyläkirjamme tapaan
taiteellisesti vaatimaton,
mutta se on peräti 370-sivui-
sena  täynnä historian tosi-
asioita, alojensa asiantunti-
joiden tutkimuksista lainat-
tuina.

Tärkeimpinä asioina kui-
tenkin ovat olemassa ollei-
den ja vieläkin olevien kylä-
läistemme omat kokemukset
ja inhimilliset elämän tapah-
tumat. Henkilöitä on nimet-
tyinä noin tuhat!

Kirjassa myös osittain tar-
kennetaan aikaisemmissa
kirjoissa olleita asioita ja va-

lokuvia, ja pyritään täyden-
tämään historian kulkua
Kannaksen luonnon histo-
riasta nykyisiin petrovskoje-
laisiin asti.

Ensimmäiset kirjat juhla-
painoksesta jaetaan ennak-
kotilaajille kesäkuussa.
Uusia tilauksia otamme nyt
vastaan, ja paineesta huoli-
matta hinta on yhä 50 eu-
roa/kpl + postituskulut. Ti-
lauksia vastaanottavat: Mee-
ri Häkkinen, p. (09) 801 1381,
Katajatie 8, 02360 Espoo tai
Soini Hartikainen, p. (03)
675 1482, 0400 207 844, Jäh-
kyentie 66, 14700 Hauho, se-
kä hallituksemme jäsenet.

Hovinkyläseura kiittää
lämpimästi kaikkia kirjan ai-
neiston keräämisessä ja kir-
jan valmistamisessa avusta-
neita henkilöitä ja säätiöitä!

Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen
Yhdistyksen kevätretki
18. 5. 2004 tehty rouvasväen
lähes sääntömääräinen retki
suuntautui Porvooseen.
Moottoritien varrella ei näh-
tävyyksiä liioin ollut, sen si-
jaan meillä oli sitä enemmän
kuulemista. Oiva matkan-
johtajamme Liisa Tenkanen
kertoi historianopettajan
taidoilla ja tiedoilla 1800-lu-
vun pikku-kaupungin ko-
hutapahtumista ja –henki-
löistä värittäen kertomus-
taan sen ajan juoruilla. Jo lä-
hes parin vuosisadan ajan
on kansaa kiehtonut tarina
Aleksanteri I:stä ja Ulla Möl-
lensvärdistä ja kiehtoi edel-
leenkin niin, että matka oli
hetkessä ohi.

Hieman aikataulusta myö-
hästyneinä saavuimme Por-
vooseen vähän ennen klo 11.
Ensimmäisenä käyntikoh-
teena oli Porvoon tuomio-
kirkko, jota  porvoolainen
oppaamme meille elävästi
esitteli kertoen mm., kuinka
pommituksessa kirkon kat-
toon syntyi iso reikä. Erikoi-
nen sattuma oli, että eräs
joukostamme, Mirja Valve,
toimi tuolloin sotilaskodissa
Porvoossa ja nukkui pommi-
tusyönä kirkon lähellä ole-
vassa asunnossa. Aamulla
herättyään hän hämmästyk-
sekseen näki ikkunasta, että
kirkon katossa ammotti iso
reikä. Työn väsyttämää
nuorta tyttöä eivät ystävät
olleet saaneet yöllä hereille
pommisuojaan menoa var-

ten edes pystyyn nostamalla,
eikä pommikaan ollut häntä
herättänyt.

Kirkossa käynnin jälkeen
siirryimme oppaan johdolla
jyrkkää kivikujaa myöten
alas vanhan raatihuoneen
torille ja sen varrella olevaan
Edelfelt-Vallgren-museoon.
Kierros museossa oli antoisa,
Edelfeltin ja Vallgrenin töi-
den lisäksi tutustuimme Iris-
tehtaan tuotantoon, eli teh-
taan perustajan Louis Spar-
ren huonekaluihin ja englan-
tilais-belgialaisen A.W.
Finchin keramiikkaan. Myös
John Knutsonin maalaukset
kiinnostivat joukkoamme.

Raatihuoneen torilta siir-
ryimme sateisessa säässä
lounaalle Porvoon nykyisen

torin varrella sijaitsevaan
Seurahoviin. Maukkaasta
lounaasta ja toistemme seu-
rasta nauttien aika hujahti
nopeasti ja suunniteltu va-
paa-aika jäi hyvin lyhyeksi.
Tosin vahinkoa ei syntynyt,
sillä sateinen sää ei houku-
tellut ulkoilemaan kaupun-
gilla, joten siirryimme bus-
silla suoraan Runebergin äs-
kettäin entisöityyn kotiin.

Runebergin museossa
opas kertoi värikkäästi talon
ja varsinkin sen asukkaiden
mielenkiintoisista vaiheista.
Eräs kiinnostava, joskaan ei
ehkä historiallisesti merkit-
tävä tieto oli se, että salin Ru-
nebergin ajalta peräisin ole-
vat tapetit oli saatu uudenve-
roisiksi vastaleivotulla rans-

kanleivällä hankaamalla.
Juuri entisöity museo vaikut-
ti oikealta kodilta verrattuna
40 vuotta sitten näkemääni
tunkkaiseen museoon. Salin
seinillä oli monta suuriko-
koista maisemataulua, jotka
ruotsalainen taiteilija
Marcus Larson oli lahjoitta-
nut perheelle kiitokseksi
puolen vuoden mittaiseksi
venähtäneestä visiitistään.
Allekirjoittaneelle oli uutta
myös tieto Runebergin pi-
tuudesta, sillä hän oli 186 cm
pitkä eli siis todellakin mah-
tava mies sekä sisäisesi että
ulkoisesti. Talon lisäksi ihas-
telimme Frederikan puutar-
haa, josta ehkä saimme jopa
ideoita omia pihojamme
varten.

Runebergien kodista
suuntasimme bussillamme
Brunbergille makeishankin-
toja tekemään. Maistel-
tuamme niitä ensiksi sor-
ruimme myös ostamaan
melkoiset kantamukset mu-
kaamme.

Paluumatkallamme Hel-
sinkiin saimme kuulla Liisa
Tenkasen hauskasti kerto-
mana paljon uusia tarinoita
Katariina Suuresta ja hänen
pojanpojastaan Aleksanteri
I:stä, joten matka sujui taas
rattoisasti. Tyytyväisinä, sekä
Liisalle kiitollisina erosimme
tahoillemme Rautatientoril-
la n. klo 16. 

MIRJAMI SIHVO

kaisin Herratietä ja Myllytie-
tä pitkin Pikomyllylle ja siel-
tä takaisin linja-autoille.
Noin neljän tunnin kierrok-
selle tulee matkaa n. 10 km.
Illalla siistimme muisto-
merkkialueet talkoilla, min-
kä jälkeen oli ruokailu ja va-
paata aikaa.

Kolmas päivä alkaa taas
aamiaisella, jonka jälkeen
halukkaat lähtevät Konevit-
san luostarisaarelle, ja muut
kiertävät pyhäjärven ympäri.
Oppaana meillä toimii Antti
Musakka, jonka tavasta ker-
toa saaren tapahtumista
huomasi, että kerta ei ollut
ensimmäinen. Voi vain kuvi-
tella luostarin loistokautta,
kun 300 munkkia on elänyt
saarella omavaraisesti puu-
tarhojen ja loisteliaiden ra-
kennusten keskellä. Kunnos-
tustyöt saarella on käynnissä
ja täytyy toivoa, että mennyt
saavutetaan aikanaan. Saari-
kierroksen jälkeen jatkoim-
me matkaa Käkisalmelle.
Kahvit keitettiin Laatokan
männyn kohdalla. Halukkai-
ta uimareita matkassa oli
muutamia, mutta viileä, tuu-
linen ja sateinen sää sai
heidän mielensä muuttu-
maan.  Käkisalmella katsot-
tavaa olisi riittänyt enem-
mänkin, mutta paikka tuli
tutuksi päällisenpuolin kier-
toajelun avulla. 

Illansuussa sankarinhau-
tamuistomerkillä vietettiin
hartaushetki. Suvivirrestä
lauletun ensimmäisen sä-
keistön jälkeen piti Matti
Pohjolainen koskettavan pu-
heen (on toisaalla lehdessä).
Sankarinhauta -muistomer-
killä kukat laskivat Marja
Reinikka ja Yrjö S. Kaasalai-
nen. Tilaisuus päättyi suvi-
virren viimeiseen säkeis-
töön. Sieltä siirryimme kir-
konpaikkaa osoittavalle
muistomerkille, jossa kukat
laskivat Ulla Kaasalainen ja
Esko Pohjolainen. Vapausso-
danmuistomerkille kukat
laskivat Kirsti Toivonen ja
Vilho Kaasalainen.

Seuraavaksi kiersimme
yhdessä kirkonmäellä olevan
ystävyydenpuiston rajapaa-
lut Yrjö S. Kaasalaisen kerto-
essa alueen siirtymisestä Py-
häjärvi Säätiön hallintaan.
Lopuksi kokoonnuimme
ryhmäkuvaan Lahjoitusmaa
talonpoikien muistomerkin
tuntumaan.

Viimeinen aamu alkoi
myös klo 8 aamiaisella, jonka

jälkeen kimpsut ja kampsut
kasaan ja linja-autoon. Edes-
sä oli pitkä matka. Paluumat-
ka kulki samaa reittiä kun
tullessa. Pikkuhiljaa taakse
jäivät Pikojoki ja Pyhäjärven
maisemat. Seuraava pysäh-
dys oli Viipurissa pellavakau-
passa, ja tekstiili- ja vaate-
tusalan ihmisenä täytyy sa-
noa, että _ h:n ostosaika tun-
tui toinen toistaan hienom-
pien kankaiden ja tekstiilien
keskellä puolelta minuutilta!
Toinen kohde Viipurissa oli
pyöreäntornin juurella oleva
tori, jossa kaupustelijat oli-
vat ottamassa meitä vastaan
jo parkkipaikalla. Kotimatka
jatkui Sorvalin valinnan
kautta kohti rajaa. Tulli-
muodollisuudet sujuivat on-
gelmitta ja pian oltiin Suo-
men kamaralla. Kotkassa jo-
kainen vaihtoi omaan bus-
siinsa ja matkaa jatkettiin
kertoen kokemuksia viime
päiviltä.

Matka kokonaisuudessaan
oli mielestäni onnistunut,
vaikka päivät olivat melko
viileitä. Luonto oli kaunista
(jos ei katsellut roskia) ja
kukkia oli välillä silmän kan-
tamattomiin. Tulee vain mie-
leen, että venäläisten tulisi
pitää parempaa huolta siitä
mitä omistavat. Matkan ai-
kana omat ajatukset selkiy-
tyivät Suomen itsenäisyy-
destä ja arvostus kaikkia so-
dan aikana eläneitä kohtaan
nousi entisestään. Jokaisella
sodan aikana eläneellä on ol-
lut omat tärkeät tehtävänsä.
Koska elämä nykyään on
niin erilaista, kuin sodan ai-
kana, en tiedä, tulenko kos-
kaan ymmärtämään, kuinka
paljon on menetetty Suo-
men itsenäisyyden saavutta-
miseksi. Tästä kaikesta olen
kuitenkin kovin kiitollinen,
ja kaiken tietämäni tulen ai-
kanaan kertomaan myös
lapsilleni, jotta hekin voivat
olla kiitollisia Suomen itse-
näisyydestä.

Kiitos mukavasta matkasta
mummulle, papalle ja kaikil-
le mukana olleille!

KATJA JÄRVINEN
Toimituksen lisäys:
Matkakuvauksen kirjoitta-

ja Katja Järvinen on saanut
Pyhäjärvi Säätiön käsityöra-
haston stibendin vuonna
2003. Hän valmistui Turun
ammattikorkeakoulun Tai-
deakatemiasta AMK-muo-
toilijaksi vuonna 2003.

Rouvasväen yhdistyksen edustajat kirjamessuilla.
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Hän kirjoittaa Pyhäkylästä
20. 7. 44 näin:

”Rakas Liisa!
Tänä päivänä tulee tasan

kuukausi siitä, kun te lähdit-
te, senjälkeen ei minulla ole
ollut aavistustakaan siitä,
missä sinä ja lapset ovat. Ky-
selyistäni huolimatta en ole
myöskään saanut siellä
evakkopaikkakunnilla käy-
neiltä siirtolaisilta mitään
tietoa teistä. Lienettekö kir-
joittaneet? Minä  ainakaan
en ole yhtään kirjettä saanut.
En ole saanut myös mitään
tietoa Heleniuksista ja eläi-
mistä. Tänä päivänä tuli tän-
ne esikuntaan Juho Nokelai-
sen  tytär Aili  Nokelainen
sieltä Keuruulta tänne lotak-
si. Hän ilmoitti minulle, että
Te olette Keuruun kirkonky-
lässä, ja että Kankaanpäät
ovat siinä lähellä.

En tiedä, oletteko saaneet
myöskään tavaroita, ne kyllä
on täältä lähetetty jo eva-
kuoinnin alkupuolella. Ihmi-
set ovat siellä käydessään va-
litelleet, että vaatelaatikot
ovat kastuneet ja vaatteet pi-
laantunet. Meidän tavarat
on osoitettu Pihlajavedelle,
ainakin alkupäässä.

Täällä on ollut hyvin rau-
hallista, lentokoneitakin on
vähän täällä lennellyt, eikä
ole juuri pommittaneet tääl-
lä Pyhäjärvellä. Tykkien jyske
vaan kuuluu Vuoksen varrel-
ta ja Vuosalmelta. Minä olen
ollut täällä Pyhäkylässä. Esi-
kunta on ollut kapteeni Pu-
san talossa.

Olen joskus pistäytynyt
kotona. Meillä ei ole tähän
saakka ollut majoitusta, jo-
ten huoneet ovat vielä kun-
nossa. Sotaväkeä on kyllä ky-

lässä, ne tekevät heinää mei-
dänkin pellolta. Tämä mei-
dän puoli kylää kuuluu soti-
laille, toinen puoli kylää
kuuluu siviilipuolelle, joka
tekee kolhoosissa heinää.
Työryhmässä on täällä Pyhä-
järvellä vain 250 ihmistä, li-
säksi IS-miehiä on heinän-
teossa. Heinää on kasvanut
oikein paljon kaikkialla. Vil-
jat ovat myöskin oikein hy-
vät. Heinä on kuulemma
luovutettava sotaväelle. Työ-
voiman puutteen takia jää-
nee suuri osa heiniä teke-
mättä. kaikesta päättäen aio-
taan myöskin vilja korjata,
sitä varten on leikkuu- ja
puimakoneet pidätetty. Mi-
nä olen ollut terveenä pieniä
sairauksia lukuunottamatta.

Postia ei ole tänne tähän
saakka tullut kuin nimeksi,
nekin Käkisalmeen, josta
postia on käyty noutamassa.
Nyt on tänne Pyhäkylään jär-
jestetty postiasema. Posti
lähtee ja tulee joka päivä, et-
tä kyllä tänne tulee kirjeet
perille. Koeta kirjoittaa vaan.
Minä pyysin siellä lomalla
olevaa Tuomas Noloa etsi-
tään ja tiedustelemaan sinua
ja lapsia. En tiedä, onko hän
teidät tavannut. Samoin
Tuomas Musakan pyysin Tei-
tä etsimään.

Koeta huoltomiesten avul-
la etsiä tavaroita ja aukoa ja
kuivata helposti pilaantu-
neet vaatteet ja verkot, jotka
lienevät märkinä. Se senkki,
jossa sinulle lienee ollut vaa-
tetta, on myöskin lähetetty
Pihlajavedelle, ellei sitten
liene matkalla siirtäneet sitä
vaunua toiseen paikkaan. 

Hyvä olisi teidän saada
vaikka yksi lehmä, että saisi
lapsille maitoa. Missä sitten
lehmät lienevät?

Miten jaksavat lapset sen
reissun jälkeen, ja miten tu-
lette toimeen? Terveisiä si-
nulle, Eevalle, Osmolle, Sirk-
ka-Liisalle ja Antille.

Kirjoittakaa!”
Aleksi Pärssinen
Osoite: Kpk 1
1722

Postinkulussa ilmenee
ongelmia 1944

Isän seuraava kirje on päi-
vätty viikkoa sen jälkeen,
kun 20. 7. 44 päivätty kirjelä-
hetys on postitettu Pyhäky-
lästä. Hän kirjoittaa 27. hei-
näkuuta uudestaan vaimol-
leen Liisa Pärssiselle:

”Rakas Liisa!
Vieläkään en ole saanut

mitään kirjettä Teiltä. Lähe-
tän tämän Juho Luukkasen
mukana, että saat. Minä olen
lähettänyt Aili Nokelaisen
osoituksen mukana Teille,
mutta en ole saanut mitään
vastausta. Kyllä tänne Pyhä-
kylään tulee posti joka päivä.
Kirjoitin sinulle asioista –
mutta en tiedä, oletko saa-
nut.

Viimeksi pyysin Tuomas
Luukkasta käymään luonan-
ne selvittämässä asioita. Lä-
hetä tämän J. Luukkasen
mukana se minun kesä-
puseroni,  tai jos Tuomas
Luukkanen on vielä palaa-
matta takaisin, anna se hä-
nelle, niin tulee nopeammin
. . .”

Kirjeensä lopuksi isäni kir-
joittaa yleistilanteesta Pyhä-
järvellä:

”Täällä on ollut oikein rau-
hallista, paljon rauhallisem-
paa kuin Teidän siellä olles-

sa, olisivat hyvin voineet olla
ihmiset ja eläimet kotona.

Meillä ei ole vielä ollut so-
tilasmajoitusta, mutta eikö-
hän ne sinnekin majoittune.

Terveisiä sinulle ja lapsille.
Isällä on ollut heitä kovin
ikävä!”

Aleksi Pärssinen
Osoite: Pyhäjärvi Kunnan

Esikunta

Pyhäjärvellä 
heinäkuun lopulla 
1944

Vihdoin, heinäkuun 29. päi-
vänä Aleksi Pärssinen kertoo
saaneensa kirjeen Keuruulta,
jossa perhe oli evakkona
Kukkamon talossa Lihjamon
koulupiirissä lähellä Multian
rajaa. Hän kirjoittaa mm.
näin:

”Minä en pääse lomalle,
koska kaikilta poliiseilta on
lomat kielletty, ainakin tois-
taiseksi. Pyydä Heleniusta ja
Iidaa huolehtimaan asioista,

en minä täältä käsin niille
mitään mahda. Minulla on
täällä kyllä huolta ja työtä. En
voi  omasta talostanikaan
enkä viljelyksistä huolehtia,
koska ne ovat sotaväen hal-
lussa. Muuten täällä olisi ol-
lut oikein hyvä olla elukoi-
den paikallaan, olisi ollut
ruokaa ja hyvä rauhakin. sa-
moin Heleniusten.”

”Nyt tänne palautetaan
1000 henkeä työkykyistä vä-
keä, ja olisi syytä Helenius-
ten tarkoin harkita sopisiko
tulla tänne. Hevosiakin pa-
lautetaan muutama sata. Jos
Helenius joutuu palaamaan,
niin tuokoon hevosetkin
pois. Ellei, niin hevoset pitäi-
si kaikin mokomin saada hy-
vin sijoitettua, niissä on huo-
mattava omaisuus kiinni. Sa-
maten koettakaa myös pe-
lastaa lehmät. Lienetkö sinä
Liisa saanut sen senkin, mis-
sä oli vaatteesi, sekin on lä-
hetetty jo aikoja sitten.”

Kirjeensä lopuksi isäni kir-

joittaa vielä: ”Jos siellä on va-
lokuvaajaa, niin käytä kaikki
lapset kuvassa ja lähetä mi-
nulle niitä kuvia. Minulla on
kovasti ikävä niitä lapsia.
Terveiseni vaan teille kaikille
ja Heleniukselle ja Hilkal-
le/Hilkka Kekille!”

Osoite: Kunnan Esikunta,
Vpl. Pyhäjärvi.

Toivo elää Kannaksella
ja Pyhäjärvellä

Isäni kirjoittaa uudestaan
3. 8. 44:

”Lähetän tämän Matti
Kekkiä myöten. Jos Helenius
haluaa tulla tänne, niin pää-
see nyt hevosineen, kun il-
moittautuu sinne kunnan-
toimistoon Keuruulle. Sieltä
tulee nyt palautettavaksi 700
henkeä tänne. Hänelläkin on
siellä hyvät viljat, ja saisi olla
itse luovuttamassa niitä so-
taväelle. Ei täällä mitään hä-
tää ole. Luultavasti syksyllä
pääsevät suurin osa ihmisiä
tänne takaisin.

Lähetän varoiksi hänelle
myös matkaluvan, mutta
työvoiman palautuksen yh-
teydessä saisi hän tuoda he-
voset tänne. Minä luulen, et-
tä hevoset olisivat parem-
massa säilyssä täällä, ja voisi
vähän huolehtia myös omis-
ta töistä.”

Terveiseni: A. Pärssinen
Jälkikirjoituksesta käy sel-

ville, ettei Oskari Heleniuk-
selle lähetetä matkalupaa
Pyhäjärven kunnan Esikun-
nasta. Hänelle annetaan ke-
hoitus tulla sieltä Keuruulta
palautettavan väen mukana
kotiseudulle ja Konnitsan
kylään.

Isän kirjeisiin ei 
saada vastausta

Seuraavan oman kirjeensä A.
Pärssinen lähettää Pyhäky-
lästä 11. elokuuta 1944. Hän
kirjoittaa nyt: 

”Olen odottanut kirjettä,
mutta turhaan. Minä olen
niitä lähettänyt useampia,
mutta lietkö saanut. Olen se-
lostanut tärkeitä raha-asioi-
ta ym. ja pyytänyt vastausta.
Jos lienee vika osotteessa.
Osota tästä lähin: Käkisalmi,
Pyhäkylä, Kunnan Esikunta.
Terveisiä sinulle ja lapsille:
Evalle, Osmolle, Sirkka-
Liisalle ja Antille.

A. Pärssinen

Muistoja kuuden vuosikymmenen takaa

Isä kiittää vaimonsa
lähettämistä paketeista
ja kirjeestä elokuun 20.
päivänä Pyhäkylässä

Hän kertoo nyt iloisena siitä,
että ”Helenius on tullut jo
tänne Pyhäjärvelle ja on siel-
lä Konnitsassa. Minä en ole
joutanut käymään kotona
noin 3 viikkoon. Ei sinne au-
tioon taloon mielellään me-
nekään, kun siellä ei ole ke-
tään. Talon on vielä samassa
kunnossa kun Te sieltä läh-
ditte. Uutuuttaan kiiltelee.
Heinä ovat jonkin varren
tehneet kotitilalta, muut lie-
nevät tekemättä. Ruis on
kuulemma Salmin pellolta
leikattu, ja tällä viikolla kai
leikkaavat Talonpoikain
suosta. Heleniuksesta kai tu-
lee työryhmänjohtaja.”

Maataloustöitä
jatketaan elokuussa

”Tänne on palannut maata-
loustöihin kahden viikon ai-
kana noin 600 henkeä. Sata
henkeä on vielä lupa tulla.
Kaikkiaan on siten väkiluku
täällä noin 1000 henkeä.
Rauhallista on ollut. Minä
olen hakenut lomaa noin
viikko takaperin Päämajasta,
mutta sitä ei ole vielä myön-
netty, kun on poliiseilla lo-
makielto, ja väestön siirto on
käynnissä. Toivottavasti mi-
nä sen loman saan myöhem-
min. Tulen sitten sinua ja
lapsia katsomaan. Kaikkia
Teitä on minulla ikävä. Kyllä
minä hyvin käsitän Teidän
ikävänne siellä vieraassa pai-
kassa. Ei minullakaan ole
täällä mitään iloa, kun koti
on lähellä, mutta ei voi siellä
olla, eikä tehdä työtä sen hy-
väksi. Pusalla on oltu noin 2
kuukautta, mutta nyt on
muutettu sieltä pois. Asum-
me nyt Pyhäjärven apteekin
talolla . . .”

Isän omaa Eevaa kiitän
minä kirjeestään! Eeva on
isän oma rakas lapsi, jota mi-
nä muistan aina, missä lie-
nenkään . . . Sitten ne pienet
evakot Sirkka-Liisa ja Antti,
isä lähettää teille kummalle-
kin ikävöivät terveisensä! Ju-
mala Teitä kaikkia siunat-
koon!

Terveiseni Teille kaikille!
ALEKSI PÄRSSINEN

Pyhäjärven Konnit-
san kylässä 1896 syn-
tynyt ja asunut Alek-
sander (Aleksi) Ed-
vart Pärssinen toi-
miessaan Kemin kau-
pungin nuorempana
konstaapelina oli 9.
pnä huhtikuuta 1942
saanut siirtomää-
räyksen sisäasiainmi-
nisteriöltä tulla hoita-
maan toista valtion
virkaa. Kesäkuun
alussa hän matkusti
Pyhäjärvelle ja tuli
näin poliisitehtäviin
valtakunnan yhtey-
teen palautetulle so-
tilashallintoalueelle.

Aleksin tytär fil.
maisteri Eva Hämä-
läinen o.s. Pärssinen
on antanut lehtem-
me käyttöön isänsä ja
äitinsä Liisan kirjeen-
vaihdon, mikä kuvaa
selkeästi kesän -44
tunnelmia ja vai-
keuksia siltä ajalta.
Otteet kirjeistä ku-
vaavat sitä aikaa.

Aleksi Pärssisen syntymäkoti Konnitsassa. Ikkunasta kat-
selevat sisar Ida, lapset Eva ja Osmo sekä Aino Käyhkö. Ku-
va otettu lokakuussa 1936.

Karjalan koti venäläisten jäljiltä 1957. Aleksi Pärssinen rakennutti sen 
jatkosodan aikana sodassa tuhoutuneen kotimme tilalle.
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APAHTUMAKALENTERIT
■ Salitsanrannan koulupiiriläisten matka
Pyhäjärvelle tehdään 09. –12. 8. 2004. Tiistaina
käydään koululla ja kotikäynneillä. Keskiviikko on
varattu Konevitsan retkelle ja Käkisalmeen tutustumi-
seen.  Majoitumme Musakan lomarantaan. Muutama
paikka on vielä jäljellä. Jos olet kiinnostunut, ota
yhteyttä 10. 7. mennessä Esko Puputtiin p.03-
785 9002, Raimo Musakkaan  gsm 050 528 0426 tai
Antero Pärssiseen gsm  050 570 6575, sähköposti:
antero.parssinen@phnet.fi. 

■ Ukkosen sukuseura ry:n Sukukokous/Sukujuhla
on Tampereella sunnuntaina 8. 8. 2004
Soutupaviljongilla Hatanpäänkatu 6 alkaen klo 12.00.
Lounas noutopöydästä klo 13. Hinta 12
euroa/henkilö, sisältää myös täytekakkukahvit.
Ilmoittautumiset heinäkuun loppuun mennessä Laila
Innanen p. 040 504 9135/Raimo Honkasalo p.
040 720 8732. Ukkosen suvun jäsenet, olette sydä-
mellisesti tervetulleita sukutapaamiseen.

■ Henttosen sukuseura kokoontuu Turussa 
3.–4. 7.  2004 Linnasmäen kongressikeskuksessa.
La 3. 7. 2004 klo 12.00–13.00 lounas,
klo 13.00 Jarmo Paikkalan esitelmä sukututkimuk-
sesta ja sukukirjan tekemisestä.
Esitelmän jälkeen noin 14.45–16.30 sukukokous ja
klo 17.00–19.00 risteily Turun saaristossa.
Su klo 10.00–12.00 tutustuminen eri nähtävyyksiin
Mirja Kärkäs-Lainion opastamana.
Ilmoittautua voi vielä Mirja Kärkäs-Lainiolle puh. 02-
438 4209 tai p. 040 550 3603. Mirja Kärkäs-Lainiolta
saa myös hintatiedot lounaasta, risteilystä ja eri tutus-
tumiskohteista.

■ Satakunnan Karjalaiset
Lauantaina 10. 7. piirin naistoimikunnan järjestämä
koko perheen kesäretki Turun saaristoon Brändöön.
Matkan hinta on 55 euroa sisältäen matkan, ruuan,
kahvit, oppaan palvelukset ja kaikki sisäänpääsy-
maksut. Matkareitti on seuraava Pori linja-autoasema
kello 7.30 Harjavalta, Kokemäki, Huittinen, Säkylä,
Kustavi. Ilmoittaudu Miljalle 28. 6. mennessä puh.
02 639 3860.  

■ Sakkola-juhlat Huittisissa 1. 8.
Tämänvuotiset Sakkolan pitäjäjuhlat ovat Huittisissa
1. 8. Juhlat alkavat juhlamessulla Huittisten kirkossa
kello 10.00 Saarnan pitää rovasti Tenho Korhonen
Hämeenkyröstä ja liturgina Huittisten kirkkoherra
rovasti Simo Laitila. Välittömästi jumalanpalveluksen
jälkeen kunniakäynnit sankarihaudoilla ja Karjalaan
jääneiden vainajien muistomerkillä. Ruokailu on
Kuninkaisten koulutuskeskuksen ruokalassa ja
samassa talossa kello 14.00 Ryti- salissa alkaa päivä-
juhla. Juhlapuheen pitää Teollisuuden Voiman vara-
toimitusjohtaja Ami Rastas Raumalta. Tilaisuudessa
lisäksi kaupungin-ja seurakunnan tervehdykset,
lausuntaa, musiikki - ja lauluesityksiä, tanhuja ym.
Juhlatoimikunnan puheenjohtaja on Reino Äikiä ja
juhlia koskevia tiedustelua voi tehdä hänelle puh.
(02) 566 213 tai matkapuhelin 040 769 5775.

Oletko ostamassa tai myymässä asuntoa,
kiinteistöä tai vapaa-ajanpaikkaa?

Tule silloin meille, sillä me välitämme!

Huittisten OP-Kiinteistökeskus Oy, LKV
Risto Rytin katu 31, 32700 HUITTINEN,

puh. (02) 560 5533
www.opkk.fi/huittinen

Palvelu-
altista
opetus-
toimintaa

Muistellaan Jaaman kylää
Ikääntynyt tätini odottaa Py-
häjärvi-lehteä, kohta huokaa
pettyneenä: ”Taaskaa ei kuk-
kaa olt kirjoittant Jaamast,
siint sorjast kyläst”. 

Yritän parhaani mukaan
täyttää hänen ikävänsä, oli-
han Jaama äitini kotikylä.
Usein kävimme kylässä ja
kostissa, joskus sain olla Jaa-
massa monta viikkoa, kävin
kiertokouluakin Virolaisella.

Ensimmäinen muistoni
on 80 vuoden takaa. Oli Ju-
hannusaatto, istuin enoni
sylissä. Hän oli hakenut mi-
nut saunasta. Samassa alkoi-
vat kirkonkellot soida, ääni
kiiri kauniina viisi kilometriä
peilityyntä järvenselkää pit-
kin. Suuri perhe hiljentyi pi-
halla, äijäni istui yksin vintti-
kaivon kannella valkoisissa
pellavaisissa saunavaatteis-
sa. Se kuva on aina mielessä-
ni.

Pitkän pöydän ympärillä
riitti kaikille tilaa, meitähän
oli toistakymmentä. Ei siinä
karjalaisia herkkuja puuttu-
nut. Oli peruna-, ohraryyni-,
jamakka- ja puolapiiraat,
munavoi, rahkamaito ja isäl-
leni vielä rääpyspaisti. Isäni
kehui anopin rääpyspaistin
mestariksi, ”nää o sit rapei-
ta” !

Nyt oli kiire juhannusko-
koille, kylän miehet olivat
sen yhdessä rakentaneet
Hiekkatontille. Täältä avau-
tui upea näky, sinisenä siin-
tävä järvi, vastaisella rannal-
la kirkko, vihreä luonto ym-
pärillä. Kylän tie seuraili ran-
taa, maalatut puutarhojen
ympäröimät asumukset tien
kahta puolta. Joukossa oli
muutama kaksikerroksinen
pytinki. Tiestä vähän kauem-
pana Jaaman mäellä oli äiti-
ni koti, siellä oli hänen se-
tänsä suuri pytinki, Savolai-
set ja Rähmöset. Kolme –
neljä taloa oli eksynyt vähän
kauemmaksi metsän reu-
naan. Tämä kaikki oli sil-
mien edessä Hiekkatontilla.
Kylä oli keskisuuri, yli kolme-
kymmentä taloa.

Muistan miesten istuneen
maassa, ahon toisella reu-
nalla, vetivät sormkoukkua,
kissanhäntää ja väk´karttua.
Kohta alettiin laulaa ja men-
nä piirileikkiä, miten komea-
äänisiä laulajia olikaan. Nyt
löytyi soittaja, tanssi veti
mukaansa vanhat ja nuoret.
Eemil-enoni sylissä taisin
tanssia joka kappaleen. Äiti-
ni muisteli vanhana miten
riemuissani olin kun eno
tanssi nopeita kappaleita.

Toinen juhannus, muuta-
maa vuotta myöhemmin,
olimme taas kostissa. Aa-
mulla lähti kirkkovene, sain
lähteä veneellä kummini
kanssa. Lähdimme Jukkalan
rannasta, oli vain pieni aal-
lokko. Kohta näkyivät Enk-
kuassa päin suuret mustat
pilvet. Airoissa olivat Tompe-
rin Vapu ja Helena, Rähmö-
sen Anni ja Vapu-kummini.

Takana vas. tuntematon, Juho Rähmönen, Aukusti Vesikko Porsaanmäeltä. Juho Kaasalai-
nen, Aapro Juho. Tytöt vas. Maria Tomperi, Varpu Tomperi, Varpu Kaasalainen ja Hilja Si-
lander. Edessä miehet Heikki Tomperi ja Yrjö Savolainen.

Aallot suurenivat, joku mu-
kana olijoista sanoi, pitää
kääntyä takaisin. Airoissa
olevat sanoivat, eivät enää
siihen voimamme riitä, laita-
tuuli on niin voimakas. Jo
pyyhkäisi aalto veneen yli,
kummini komensi minut ve-
neen pohjalle pitkälleni ja al-
koi itkeä, ”pit tuo laps ottaa
tän kuolemaa”. Siihen asti
keinuminen oli hauskaa, nyt
aloin pelätä. Sinne me vaan
kirkkorantaan pääsimme. Ei
voinut ajatella veneellä ko-
tiin paluuta. Myrsky kesti lä-
hes viikon, loppuviikosta
tuotiin vene Jaaman ran-

taan.
Olen monesti ajatellut, mi-

ten voimakkaita ja monitai-
toisia ovatkaan sen ajan nai-
set olleet.. Osattiin tehdä
työtä yhdessä ja luotettiin
toiseen, niin kuin tuossa
myrskyssäkin.

Jaamassa on ollut hyvä yh-
teishenki, sen huomaa mo-
nessa asiassa. Juhannuksen
jälkeen lähdettiin Konnitsan
niityille heinäntekoon jokai-
sesta talosta. Siellä asuttiin
samoissa tuvissa ja nukuttiin
ladoissa. Jos oli hyvät ilmat,
selvittiin viikossa, sadekesä-
nä meni aikaa kauemmin.

Syksyllä emännät tai tyttä-
ret menivät karjan kanssa
niityille, se oli emännille ke-
sälomaa. Ei ollut muuta työ-
tä kuin huolehtia lehmistä,
paimentaa, lypsää, separoi-
da ja kirnuta voi! Usein oli
yksi lapsi mukana. Loppuvii-
kosta haettiin alusmaito ja
voi, usein sienipytty tai mar-
jakori. Oli siinä kesäloma!
Usein naapuri vei toisen ta-
varat. Täällä oltiin monta
viikkoa

Talvisin haettiin heinä-
kuormat naapurien kanssa
yhtä aikaa. Niitty oli tiettö-
män taipaleen takana, siinä
tarvittiin naapuriapua, jos
sattui kuorma kaatumaan tai
sattui joku haaveri. Tämä
matka kesti koko päivän.

Kalastus oli myös yhteinen
elinkeino vai oliko harras-
tus?

Mitä käsityötaitureita oli-
vatkaan Jaaman naiset. Tytöt
olivat käyneet käsityökoulu-
ja, kaikki osattiin tehdä koto-
na. Annettiin toinen toisil-
lensa kankaan ja pitsin mal-
leja. Lapsena nähty kaunein
työ oli liivinsuojus.Se oli teh-
ty pitsistä ja produrista, lai-
tettiin läpinäkyvän kesä-
puseron alle.

En turhaan ylistä taitoja.
Olin Helsingissä näyttelyssä
Suomalaiset peitot. Tämä
esittelijä sanoi, että tällaisia

ruututäkkejä ei Karjalassa
tunnettu. Olin ymmällä, äiti-
ni oli kutonut samanlaisen.
En ole käsityön taitaja enkä
rohjennut sanoa, osattiin
näitä kutoa Jaamassakin.

Kerätessäni tietoa karjalai-
sista käsitöistä aloin kysellä
tästä ”Ruutukkatäkistä”. Kyl-
lä se tunnettiin Karjalassa-
kin. Jaaman tyttö, Liisa Savo-
lainen, myöhemmin Pietari-
nen, oli käynyt Räisälän kan-
sanopiston, ehkä vuosisadan
toisen kymmenen alussa ja
tuonut sieltä mallin. Myö-
hemmin Vokki-Viikin näyt-
telyssä oli samanlainen täk-
ki, muistaakseni Jääskestä.

Talvisin oli viehkatie Jaa-
man rannasta Alapappilan
rantaan. Sanottiin, Jumalan
sanasta ja viehkatiestä ei pi-
dä ihmisen luopua. Tuttu oli
kirkkotie kylän asukkaille.
Äitini muisteli miten hänen
isänsä tuli tallilta jouluaa-
muna ja sanoi, lapsukaiset
kirkonvalo jo näkyy, nyt kirk-
kotielle. Heitä oli silloin 4-5
lasta, mummoni odotti tai
imetti, jäi kotimieheksi. Ta-
lojen ovet avautuivat har-
taushetkille, selitykseksi sa-
nottiin, puhujina olivat omat
papit ja maallikkosaarnaajat.

Kylässä oli monta suku-
laistaloa, käytiin naapureis-
sa. Sunnuntai-iltapäivällä
kylän tytöt kokoontuivat yh-

teen, mentiin kylän viimei-
seen taloon Virolaiselle. Talo
oli rannassa kukkien keskel-
lä, Anni-emäntä vieraanva-
rainen nuorten ystävä. Mat-
kaa oli pari kilometriä, vuo-
roin isot tytöt kantoivat mi-
nua ”kultatuolissa”.

Oli vuosi 1938, suuri Kaa-
salaisen suku oli kokoontu-
nut yhteen, ehkä viimeisen
kerran. Juhannuksena olivat
Emilia-tätini häät. Luonto oli
kauneimmillaan, Karjalan
kansa eli parhainta hyvin-
voinnin aikaa, oli yhdessä-
oloa ja iloa. Valkea ruusu-
pensas oli täydessä kukassa.

Pian tuli käännekohta mei-
dän kaikkien elämään.

Olin viimeisen kerran ju-
hannuksena Jaamassa serk-
kuni kihlajaisissa 1943. Eno-
ni oli saanut nimismieheltä
luvan tanssia läheisessä sa-
raimessa. Juhlijat olivat kou-
lutovereita, saaneet lomaa
sotapolulta. Miten hauskaa
meillä olikaan, unohdimme
hetkeksi arjen ja sodan.  Yh-
dessä kävelimme pientä pol-
kua mummoni talon rau-
nioille. Erotessa ei tainnut
kyynel olla kaukana, emme
tienneet tapaammeko kos-
kaan? Seisoin kauan pihalla
ja katselin maisemaa. Sota
oli polttanut kylän kauniit
talot, ei ollut yhtään liikkujaa
tiellä. Ruusupensaasta pari
vartta oli säästynyt liekeiltä,
pari kolme kukkaa muistutti
jatkuvuudesta, ajatukseni
olivat Laatokan saarella.

Minulla oli kunniatehtävä,
nukuin kihlaparin kanssa sa-
massa aitassa. Ennen se oli
morsiamen kummin paikka
olla sauvana. Juhannusaa-
muna tiemme erosivat.

Lapsenlapseni sanoi,
mummo oliko se Karjala sel-
lainen maa, missä oli aina
kevät. Minäkin sanon, oliko
se Jaama sellainen kylä, mis-
sä oli aina juhannus?

TOINI PELKONEN

Lehtemme heinäkuun
numero tehdään 22. 7.
2004. Tähän lehteen 
tarkoitettu aineisto on 
oltava toimituksessa 
12. 7. 2004 mennessä.

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

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

Julkaisija:
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

Vpl. Pyhäjärvi-

viiri
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.
Viiriä saatavissa myös juhla-
kansliasta.
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Järjestämme ikimuistoiset juhlat idyllisessä
maalaistalossa. Myös kokous- ja majoitustiloja.

Leena ja Erkki Hannula, Kinnalantie 71, 38300 Kiikka.
Puh. 03-513 5207, 041 444 3932

Ala-Hannulan tila

Puh. (03) 51 921   hotel@ellivuori.fi

Kiikan
Laukku

V. Asplund
Puh. 03-513 5326

Kiikan
Säästökioski

Puh. 03-513 6101

Avoinna
ma-la 9-20, su 10-20

Majoitus-, kahvi-, ruoka-,
kokous- ja juhlapalvelut.
Suojeluskuntamuseo ja
suoramyyntimyymälä.
Marja ja Kaarlo Koukku,
p. (03) 5135493
www.kinnalankoukku.fi

KINNALAN KOUKKU ÄETSÄSSÄ

Puh. 513 5147
KIIKAN APTEEKKI

Puh. 513 3163
ÄETSÄN APTEEKKI

www.finnishchemicals.com

Meillä yövyt mukavasti

Äetsän keskustassa
Puh. 03- 513 3365
www.laukkutila.fi

LAUKKUTILA
IHANAMÄKI OY

40 vuotta
laukku-

kauppaa

Liikelahjat 35 vuoden
kokemuksella
– kolikkotuotteet ja lompakot
– avaimenperät ja -suojat
– kansiot ja salkut
– matkatuotteet

OTTO

Valmistus ja myynti
Otto Ojansivu Oy
Horilantie 5, 38300 KIIKKA
puh. (03) 513 5363,
faksi (03) 513 6136
E-mail: myynti@ottoojansivu.fi

Aitoa
nahkaa

Suomalaista

käsityötä

Keikyä - Vammala

Nordea Pankki Suomi Oyj

Kievarihotelli, 10 huonetta
Edullinen,
kodikas,
rauhallinen.
Sijaitsee Vammalan
rautatieasemalla,
n. 7 km juhla-
paikalta.

Asemakatu 34, 38210 Vammala
puh. 03-5143 662

Takseja
saatavana kaikkeen

ajoon Kiikassa

Sauli Koivuniemi
040 832 3261

Janne Prihti
(03) 513 6062
0500 376 662

Tuomis-Taksi
(03) 513 5288
050 512 1669
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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.
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www.vplpyhajarvi.fi

MUISTOJEN ILTA
Kiikan koulun juhlasalissa klo 17.00

● Virsi 571: 1–3
● Tervehdyssanat, Marja Koukku
● Kiikan srk:n tervehdys, 

kirkkoherra Jouni Pihlajamaa
● Äetsän musiikkikoulun viuluryhmä, 

joht. Vera Mattelmäki
● Puhe, Teol tri Juhani Forsberg
● Virsi 326: 1–3 ja 8–9, 

kolehti Pyhäjärvi -säätiölle
● Laulua Johanna ja Mari Pitkänen
● Päätösvirsi 579: 2–3

Säestäjänä toimii Leena Toivonen.
Juontaja Maritta Kemppi.

ILTAMAT
Kiikan nuorisotalolla klo 20

● Pukinsarven tröötötys, 
Matti ja Tapani Huhdanmäki

● Tervehdyssanat, Matti Ahvonen
● Matalan torpan balladi, yhteislaulu
● Kalevalan mitalla, Marja-Liisa Juusela
● ”Natsaiju”
● Ei maha mittään, yhteislaulu
● Tunnelmakuvia
● Heili Karjalasta, yhteislaulu
● Väliaika
● Tanssia, Aimo Latva & yhtye Topi Jokela.

Arvonta 1. tauon aikana. Juontavat Liisa 
Jokela ja Tuija Kaasalainen.
Pääsymaksu 8 € 

JUHLAMESSU
Kiikan kirkossa klo 10.00

● Saarnaa teol. tri Juhani Forsberg, 
liturgina kirkkoherra Jouni Pihlajamaa, 
urkurina kanttori Jari Mattila. 
Kolehti Vpl. Pyhäjärvi -Säätiölle.

● Puhe, kehittämispäällikkö Jukka Pusa 
(kirkossa)

● Kunniakäynti Sankarihaudalla ja 
Karjalaan jääneiden vainajien muisto
merkillä.

● Virsi, säestää Kiikan torvisoittokunta, 
joht. Rauno Lehtoranta

PÄIVÄJUHLA
Kiikan koulun juhlasalissa klo 14.00

● Alkusoitto, Kiikan torvisoittokunta
● Karjalaisten laulu
● Tervehdyspuhe, Erkki Pärssinen
● Kitaran soittoa, Timo Kaakkolammi
● Äetsän kunnan tervehdys, 

kunnanjohtaja Eero Mäki-Tanila
● Yksinlaulua, Helena Haavisto
● Satakunnan laulu
● Juhlapuhe, professori Reino Kero
● Musiikkiesitys, Kantelooro
● Stipendien jako, Mirja Tenkanen ja 

Reino Äikiä
● Päätössanat Antero Pärssinen
● Maamme

Yhteislaulut säestää Kiikan torvisoitto-
kunta, juontajana Marja Koukku
Pääsymaksu 10 € 

• • • JUHLAPÄIVIEN OHJELMA 2004 • • •

Majoituspaikkoja 
juhlavieraille
Lähiseudun majoitusliikkeistä voi tilata
majoitusta.
– Hotelli Ellivuori puh. 03-51 921 
– Hotelli Vammalan Seurahuone, 

puh. 03-51 941, 
– Kievari Hotelli Liekoranta,

puh. 03-43 662, (sijaitsee Vammalan 
rautatieasemalla 7 km juhlapaikalta) 

– Maatilamajoitusta Kiikassa voi 
tiedustella Ala-Hannulan tilalta,
puh. 03-513 5207 

– ”Kinnalan Koukku” -tilalta, missä 
sijaitsee mm. Suojeluskuntamuseo. 
Tiedustelut Marja ja Kaarlo Koukku, 
puh. 03-513 5493.

Lauantaina 17. 7.

Sunnuntaina 18. 7.

Juhlavieraiden ruokailu
Juhlaravintola: juhlille saapuvien ei tälläkään kertaa tarvitse
nähdä nälkää juhlapäivien aikana. Kestikievari Liekoranta ky.
kattaa tunnetulla taidollaan herkullisen ruokapöydän kou-
lun ruokalassa. Ruokailu on avoinna klo 11.30-14.00. Kahvia,
virvokkeita, pullaa ja piirakoita on saatavana koko juhlien
ajan juhlapaikalla.

Kahvio: Kiikan koululla molempina päivinä ja siirtyy ilta-
mien ajaksi nuorisotalolle.

Tärkeitä puhelinnumeroita
Juhlatoimikunnan puhj.
Erkki Pärssinen, puh. (03) 513 5150 tai 0500 755 981, 
varapuheenjohtajat
Matti Ahvonen, puh. (03) 513 3421 ja 
Esko Pohjolainen (03) 513 3156, 
sihteeri Marja Koukku, puh. 03 513 5493, 
taloudenhoitaja Orjo Pärssinen, puh. 03 513 5294, 
pelastuspalvelu puh. 112.

Juhlakanslia Kiikan koululla, puh. 050 401 1006.
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